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Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran 

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 
 

 

ABSTRACT 

Background : Canalicular rupture is a very common trauma to the lacrimal drainage 
system. The mechanism could be caused by direct or indirect injury. Canalicular repair 

surgery should be performed immediately to prevent any further complications. 

Objective : To describe the demoghraphic data, characteristic of clinical findings, 

management and outcome of canalicular rupture in National Eye Center Cicendo Eye 
Hospital 

Methods :This is a descriptive observational study with patients diagnosed as canalicular 

rupture during periode of 1 January 2015- 31 December 2019 at Cicendo Eye Hospital. 
Demographics data, mechanism of injury, canalicular and other parts involvement, 

operative treatment using bicanalicular silicone tube and outcomes were evaluated. The 

functional success was defined as the absence of epiphora after silicone tube extubation. 
Results :The study comprised 104 patients, with median age of 21 years (range 2-82 years). 

Most of them were males (80,77%). The main mechanism of injury was indirect trauma in 

74,04% cases, prominently because of traffic accident. Lower canaliculus was involved in 

58.65% cases. All canalicular repair was performed using bicanalicular silicone tube and 
no postoperative complication found in 86,54% patients. The functional success was 

achieved in 99,04% patients. 

Conclusion : Canalicular rupture is common in male and affects all ages. They are mainly 
affecting the lower canaliculus by indirect mechanism of injury. Canalicular repair using 

bicanalicular silicone tube revealed successful outcomes in most of patients, with minimal 

complications. 

 
Keywords : eyelid, canalicular rupture, canalcular repair, trauma 

PENDAHULUAN 

Ruptur kanalikuli adalah 

kerusakan pada sistem drainase 

lakrimal mata yang disebabkan oleh 

trauma fisik. Ruptur kanalikuli 

ditemukan pada 16% kasus laserasi 

kelopak mata dan 20% dari trauma 

bola mata. Insidensi trauma sistem 

lakrimal dilaporkan bervariasi dari 

7% hingga 20% tergantung kepada 

mekanisme trauma. Kondisi ini dapat 

disebabkan karena benturan langsung 

ataupun tidak langsung di daerah 

kantus medial. Ruptur kanalikuli 

paling sering mengenai kanalikulus 

inferior dan paling sering ditemui 

pada pria muda yang sehat, meskipun 

dapat pula terjadi pada anak-anak, 

wanita, dan orang tua.1,3-7 

Perbaikan ruptur kanalikuli 

sebaiknya dilakukan segera, 

walaupun dapat ditunda hingga kurun 

waktu dalam 24 - 48 jam. Prinsip 

penanganan ruptur kanalikuli 
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bertujuan untuk memperbaiki 

kanalikuli secara anatomi dan fungsi, 

yaitu dengan cara mengidentifikasi 

ujung kanalikulus, menjahitkan 

ujung-ujung kanalikulus yang ruptur 

dan mengintubasi kanalikulus 

menggunakan selang silikon untuk 

mencegah fibrosis dan stenosis 

sehingga terjaga patensinya.1,4,6,8 

Penanganan yang tidak tepat dapat 

menyebabkan jaringan parut, 

stenosis, dan peradangan yang dapat 

menyebabkan epifora permanen. 

Diagnosis dini yang akurat serta 

manajemen bedah yang tepat sangat 

penting untuk memberikan hasil yang 

optimal.3,9 

Studi literatur mengenai ruptur 

kanalikuli tergolong sedikit, 

kebanyakan studi memiliki ukuran 

sampel yang kecil karena jumlah 

angka kejadian cedera ini lebih kecil 

dibandingkan dengan jenis trauma 

mata lainnya. Data di Pusat Mata 

Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

(PMN RS Mata Cicendo) 

menunjukkan bahwa keterlibatan 

saluran lakrimal mencapai 40% dari 

seluruh trauma kelopak mata yang 

terjadi pada tahun 2013. Namun data 

terbaru khusus mengenai ruptur 

kanalikuli belum dipaparkan. 3,10  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan karateristik klinis 

dari pasien dengan ruptur kanalikuli 

di PMN RS Mata Cicendo serta hasil 

dari tindakan bedah perbaikan 

kanalikuli dengan selang silikon 

bikanalikular sebagai tatalaksana 

ruptur kanalikuli. 

 
SUBJEK DAN METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif observasional 

yang menggunakan data rekam medis 

pasien dengan diagnosis ruptur 

kanalikuli selama periode 1 Januari 

2015 hingga 31 Desember 2019 di 

PMN RS Mata Cicendo. Kriteria 

inklusi pada penelitian ini adalah 

pasien yang didiagnosis sebagai 

ruptur kanalikuli dan dilakukan 

tindakan perbaikan kanalikuli di 

PMN RS Mata Cicendo. Pasien yang 

melakukan kunjungan kontrol tidak 

adekuat sebelum selang silikon dapat 

dilepas tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini. 

Data yang diambil adalah data 

demografik dan profil klinis pasien 

yang meliputi usia, jenis kelamin, 

lateralitas mata yang terkena, 

mekanisme dan penyebab cedera, 

struktur kanalikuli yang terkena, 

trauma penyerta lainnya, jarak waktu 

dilakukannya tindakan perbaikan 

kanalikuli dari onset trauma terjadi, 

serta tempat penanganan pertama 

pasien, apakah kemudian dirujuk atau 

pasien berobat langsung ke PMN RS 

Mata Cicendo. 

Data kunjungan kontrol diambil 

untuk menilai hasil daritatalaksana 

perbaikan kanalikuli dan komplikasi 

yang terjadi. Keberhasilan secara 

fungsi atas tindakan perbaikan 

kanalikuli ditandai dengan tidak 

adanya keluhan gejala epifora yang 

diidentifikasi saat pasien melakukan 

kontrol setelah pengangkatan selang 

silikon. 

Pengolahan data yang didapat 

menggunakan perangkat lunak 

Microsoft Excel 2016, kemudian 

dipaparkan secara deskriptif terhadap 

seluruh variabel dan ditampilkan 

menggunakan tabel. 
 

Prosedur Bedah 

Identifikasi ujung laserasi 

kanalikuli dilakukan dengan 

menggunakan   bantuan   viskoelastik, 
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pigtail dan mikroskop. Setelah ujung 

kanalikuli dapat diidentifikasi, 

kemudian dilakukan pemasangan 

selang silikon bikanalikular dengan 

fiksasi benang prolene 6-0. Prosedur 

dilakukan oleh tiga orang ahli bedah 

rekonstruksi, okuloplasti dan 

onkologi berpengalaman. 4,7 

Evaluasi pascaoperasi dilakukan 

pada minggu pertama, bulan pertama 

dan bulan ketiga dengan pemantauan 

keluhan klinis, dan kondisi anatomis 

maupun fisiologis dari sistem 

drainase lakrimal. Selang silikon 

direncanakan diangkat pada bulan 

ketiga pascaoperasi. 

 
HASIL 

Jumlah pasien yang didiagnosis 

ruptur kanalikuli dan dilakukan 

tindakan perbaikan kanalikuli di 

PMN RS Mata Cicendo sebanyak 129 

pasien. Dari jumlah tersebut terdapat 

18 pasien tidak kontrol, 3 pasien 

kontrol di fasilitas kesehatan 

sekunder, dan 4 pasien menolak 

dilakukan operasi karena alasan biaya 

sehingga jumlah pasien yang 

dianalisis sebanyak 104 orang. 

Tabel 1 menunjukkan karakteristik 

pasien yang mengalami ruptur 

kanalikuli di PMN RS Mata Cicendo 

lebih banyak berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 84 pasien (80,77%) 

dibanding perempuan 20 pasien 

(19,23%). Median usia pasien adalah 

21 tahun dengan rentang 2 - 82 tahun, 

terbanyak pada kelompok usia 

dewasa 49 pasien (47,12%) kemudian 

diikuti anak-anak 46 pasien (44,23%).  

Trauma ruptur kanalikuli yang 

melibatkan mata kanan sebanyak 56 

pasien (53,85%), mata kiri 48 pasien 

(46,15%) dan tidak ada yang 

mengenai kedua mata pada penelitian 

ini.  Trauma paling sering terjadi di 

jalan raya akibat kecelakaan lalu 

lintas sebanyak 48 pasien (46,16%) 

baik karena kecelakan tunggal 

maupun tabrakan. 

Sejumlah 77 pasien (74,04%) 

mengalami trauma ruptur kanalikuli 

dengan mekanisme tidak langsung, 

seperti benturan benda tumpul, 

pukulan tangan ataupun terjatuh, 

sedangkan 26 pasien (25,00%) 

mengalami trauma secara langsung 

karena terkena gantungan baju, 

tertusuk bambu, tertusuk besi, terkait 

paku atau gigitan binatang. Satu 

pasien yang tidak diketahui 

mekanisme trauma dikarenakan 

pasien berusia 2 tahun dan orang tua 

pasien tidak menyaksikan kejadian 

trauma. 
 

Tabel 1. Karakteristik Pasien dengan 

Ruptur Kanalikuli 
Karakteristik Jumlah 

(N=104) 

Persentase 

(%) 

Usia    

Anak-anak (<18 th) 46 44,23 

Dewasa (19-60 th) 49 47,12 

Lansia (> 60 th) 9 8,65 

Median 21 

Rentang (tahun) 2 – 82 

Jenis Kelamin   

Laki-Laki 84 80,77 
Perempuan 20 19,23 

Lateralitas   

Mata Kanan 56 53,85 

Mata Kiri 48 46,15 

Mekanisme Trauma   

Langsung 26 25,00 

Tidak langsung 77 74,04 

Tidak diketahui 1 0,96 

Tempat Terjadi 

Trauma 

  

Jalan Raya 48 46,16 
Rumah 29 27,88 

Tempat Kerja 9 8,65 

Lain-lain 18 17,31 

Penanganan Pertama   

Faskes lain 55 52,88 

RS Mata Cicendo 49 47,12 

SB : Simpang Baku 

Faskes : Fasilitas Kesehatan 
 

Pasien mendapatkan penanganan 

pertama dari fasilitas kesehatan (RS 
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atau klinik) lain sebanyak 55 pasien 

(52,88%) yang kemudian dirujuk ke 

PMN RS Mata Cicendo. 

Data keterlibatan struktur 

kanalikuli dan trauma penyerta pada 

pasien yang mengalami ruptur 

kanalikuli ditunjukkan pada tabel 2. 

Kanalikuli yang paling banyak 

terlibat pada penelitian ini adalah 

kanalikuli inferior sebanyak 61 pasien 

(58,65%).  
 

Tabel 2. Karakteristik Klinis Ruptur 

Kanalikuli  
Karakteristik Jumlah 

(N=104) 

Persentase 

(%) 

Kanalikuli terlibat   

Superior 33 31,73 

Inferior 61 58,65 

Superior & 

Inferior 

7 6,73 

Common 

Canaliculi 

3 2,89 

Jarak Onset 

Trauma - Operasi 

  

≤ 48 jam  82 78,85 

>48 jam 22 21,15 

 

Jarak waktu antara kejadian 

trauma hingga dilakukannya tindakan 

operasi perbaikan kanalikuli paling 

banyak dilakukan pada 24-48 jam 

yaitu pada 82 pasien (78,85%). 
 

Tabel 3. Trauma Penyerta pada 

Ruptur Kanalikuli 
Trauma Penyerta Jumlah 

(n) 

Persentase 

(%) 

Laserasi Palpebra 102 98,08 

Trauma Permukaan 

Okular 

37 35,58 

Trauma intraokular 23 22,12 

Laserasi wajah 19 18,27 

Fraktur orbita 4 3,85 

Trauma lain yang 

terkait 

15 14,42 

Tanpa trauma 

penyerta 

2 1,92 

 

Trauma penyerta yang terdapat 

pada pasien ruptur kanalikuli paling 

banyak adalah laserasi palpebra 

sejumlah 102 pasien (98,08%), 

sedangkan tanpa trauma penyerta 

hanya 2 pasien (1,92%) seperti yang 

ditampilkan pada tabel 3. 

Hasil pascaoperasi perbaikan 

kanalikuli diperlihatkan pada tabel 4. 

Rerata durasi selang silikon terpasang 

adalah 2,95 ± 0,60 bulan dengan 

rentang 1 hingga 6 bulan. Selang 

silikon yang dilepas dalam kurun 

kurang dari 3 bulan sebanyak 10 

pasien dikarenakan silikon terlepas 

sendiri, atau simpul selang silikon 

yang bergeser. 

 
Tabel 4.  Hasil dan Komplikasi         

Pascaoperasi Perbaikan 

Kanalikuli  
Karakteristik Jumlah 

(n) 

Persentase 

(%) 

Durasi Selang 

Silikon Terpasang 

  

Rerata ± SB (bulan) 

Rentang (bulan) 

2,95 ± 0,60 

1 - 6 

1 - < 3 bulan 10 9,62 

3 bulan 85 81,73 

> 3-6 bulan 9 8,65 

Komplikasi 

Pascaoperasi 

  

Tanpa komplikasi 90 86,54 

Komplikasi    

Simpul exposed 5 4,81 

Silikon terlepas 4 3,85 

Silikon exposed 3 2,88 

Granuloma 1 0,96 

Scar pungtum 1 0,96 

Keberhasilan 

operasi 

  

Tanpa epifora 103 99,04 

Epifora 1 0,96 

SB : Simpang Baku 

 

Sembilan puluh pasien tidak 

mengalami komplikasi pascaoperasi 
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atau sebesar 86,54% dari total kasus. 

Komplikasi yang terjadi paling 

banyak merupakan komplikasi ringan 

yang dapat diatasi dengan tindakan 

sederhana, seperti kondisi simpul 

yang exposed sebanyak 5 pasien 

(4,81%) dan dapat diatasi dengan 

menanam simpul kembali di ruang 

tindakan rawat jalan. Selang silikon 

yang terlepas terjadi pada 4 pasien 

(3,85%) terjadi pada rentang waktu 2 

hingga 2,5 bulan pascaoperasi, namun 

demikian hasil evaluasi pada 

kunjungan berikutnya menunjukkan 

fungsi saluran lakrimal yang baik 

yaitu tidak didapatkannya keluhan 

epifora pada keempat pasien tersebut. 

Keberhasilan secara fungsi dalam 

penelitian ini didapatkan pada 103 

pasien (99,04%) sedangkan hanya 1 

pasien (0,96%) yang masih 

mengalami gejala epifora pada 

kunjungan setelah selang silikon 

dilepas. Keluhan epifora ini diduga 

karena terdapat scar pada pungtum 

kanalikulus inferior.  
 

DISKUSI 

Trauma mata sangat umum terjadi 

terutama di negara tertinggal dan 

negara berkembang. Trauma mata 

merupakan 5% dari semua kasus 

trauma di negara maju dan sekitar 

12,9% di negara tertinggal dan 

berkembang. Data demografik pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

trauma ruptur kanalikuli di PMN RS 

Mata Cicendo banyak terjadi pada 

laki-laki (80,77%) dengan rasio laki-

laki : perempuan sebesar 4,2 : 1. Usia 

dewasa  (47,12%) menjadi kelompok 

usia paling banyak mengalami ruptur 

kanalikuli dalam penelitian ini diikuti 

dengan usia anak-anak (44,23%). 

Rentang usia dari 2 hingga 82 tahun 

menunjukkan ruptur kanalikuli dapat 

terjadi pada semua usia. Hal ini 

sejalan dengan Singh, dkk yang 

menyatakan bahwa trauma kanalikuli 

umumnya terjadi pada anak-anak dan 

dewasa muda dengan rerata usia 

30,05 (rentang 2-65 tahun) dan 

mayoritas laki-laki sebanyak 79,5%. 

Studi dari Alam, dkk menunjukkan 

bahwa laserasi kanalikuli mengenai 

usia muda dengan rerata usia 19,3 ± 

13,8 tahun dan sebanyak 73,9% 

adalah adalah laki-laki. Kim, dkk 

menunjukkan rerata usia 46,6 tahun 

dengan rentang 3 hingga 82 tahun. 
4,12-14 

Mekanisme terjadinya trauma 

kanalikuli dibagi menjadi dua jenis. 

Pertama, trauma dapat disebabkan 

laserasi langsung seperti luka tusuk. 

Mekanisme kedua adalah trauma 

tidak langsung karena adanya traksi 

yang terjadi saat pergeseran lateral 

kelopak mata mendadak yang 

merobek tendon kantus medial dan 

kanalikulus terkait. 6,8 

Mekanisme trauma yang paling 

banyak menyebabkan ruptur 

kanalikuli pada penelitian ini adalah 

trauma tidak langsung, atau 

disebabkan oleh benda tumpul 

(74,04%).  Peristiwa jatuh dari 

kendaraan bermotor, jatuh terpeleset 

di area rumah, tertimpa pohon atau 

barang hingga tindak pemukulan 

dengan tangan kosong menjadi 

mekanisme trauma tidak langsung 

pada penelitian ini. Angka ini selaras 

dengan tempat terjadinya trauma 

paling banyak di jalan raya sebanyak 

46,16%. Studi oleh Sendul dkk 

menyatakan bahwa penyebab trauma 

paling banyak adalah kekerasan, 

kecelakaan lalu lintas, terjatuh 

kemudian diikuti oleh trauma benda 

tajam.  Sedangkan studi sebelumnya 

melaporkan bahwa gigitan anjing, 
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terkena kait gantungan baju, cedera 

batang besi, cedera stang sepeda dan 

kecelakaan motor sebagai etiologi 

paling sering. Variasi penyebab 

trauma kanalikuli berbeda setiap 

studi, tergantung latar belakang 

sosioekonomi, kultur setempat serta 

area geografik dimana studi tersebut 

dilakukan. 11,14-16 

Pasien ruptur kanalikuli yang 

datang ke PMN RS Mata Cicendo 

merupakan pasien rujukan sebanyak 

52,88% baik dari rumah sakit maupun 

klinik. Hal ini dapat menunjukkan 

ketidakmampuan fasilitas kesehatan 

tersebut dalam menangani pasien 

tersebut. Namun demikian perlu 

digali lebih lanjut apakah banyaknya 

angka rujukan ini dikarenakan 

kondisi trauma penyerta lain yang 

menyulitkan tindakan perbaikan 

kanalikuli atau ketidakmampuan 

fasilitas kesehatan tersebut dalam 

menangani kasus ruptur kanalikuli. 

Kanalikulus inferior merupakan 

struktur yang paling banyak terlibat 

pada penelitian ini dengan presentase 

kasus trauma kanalikulus inferior 

adalah 58,65%, kanalikulus superior 

31,73% dan yang mengenai 

bikanalikuli sebanyak 6,73%. Seiring 

dengan studi dari Kennedy dkk 

melaporkan struktur yang sering 

terlibat adalah kanalikulus inferior 

66%, kanalikulus superior 28%, dan 

6% yang mengenai kedua kanalikuli. 

Penelitian Aytogan dkk melaporkan 

kasus cedera kanalikulus inferior 

sebanyak 83%. Karena struktur ini 

terletak di bawah kulit kelopak mata 

yang tipis, sehingga kanalikuli mudah 

cedera akibat luka ringan baik trauma 

secara langsung maupun tidak 

langsung dengan rusaknya jaringan 

lunak di sekitarnya. Kerentanan 

kanalikuli terhadap trauma dapat 

disebabkan dari dua faktor. Pertama, 

kurangnya dukungan jaringan ikat 

yang baik di sekitarnya menyebabkan 

terjadi avulsi sebagai respon terhadap 

kekuatan tarikan. Kedua, drainase 

lakrimal membentuk dasar corong 

bertulang yang memiliki 

kecenderungan untuk mengarahkan 

kekuatan trauma atau proyektil 

menuju kanalikulus.1-3,7,13  

Trauma kanalikuli pada umumnya 

menyertai trauma lainnya, terkait 

dengan mekanisme trauma. Laserasi 

palpebra merupakan trauma paling 

banyak disertai ruptur kanalikuli 

yakni sebanyak 98,08%. Sejalan 

dengan penelitian Guo dkk bahwa 

100% trauma kanalikuli disertai 

laserasi palpebra baik dengan fraktur 

lempeng tarsal maupun tidak. Trauma 

penyerta lainnya adalah trauma 

permukaan okular, trauma 

intraokular, laserasi wajah, fraktur 

orbita dan trauma lainnya. Beberapa 

pasien dapat memiliki satu atau lebih 

trauma penyerta pada waktu yang 

sama. Hanya 1,92% kasus pada 

penelitian ini yang tidak disertai 

trauma lainnya, dan kasus ini 

disebabkan oleh trauma langsung 

yakni karena tertusuk bambu. 14,17 

Perbaikan terhadap trauma 

kanalikuli harus dilakukan sesegera 

mungkin, lebih baik dalam waktu 48 

jam setelah trauma. Sebanyak 78,85% 

pasien pada studi ini mendapatkan 

penanganan tindakan operatif pada 

kurun kurang dari 48 jam dari 

terjadinya kecelakaan. Perbaikan 

yang terlambat dilakukan memiliki 

kemungkinan yang lebih kecil untuk 

mendapatkan hasil yang baik secara 

fungsi dan anatomi karena jaringan 

parut menyulitkan untuk menemukan 

ujung kanalikuli. Namun demikian, 

ada beberapa kasus perbaikan 
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kanalikuli telah dilaporkan berhasil 

meskipun telah melewati batas waktu 

tersebut. Dortzbach melaporkan 

bahwa 17 dari 18 kasus (94%) 

memiliki hasil yang baik dalam 1 

sampai 5 hari setelah cedera. Jordan 

mencatat bahwa jika pasien secara 

medis tidak layak untuk operasi pada 

saat cedera, operasi dapat ditunda 

selama 7 hingga 10 hari. Pada 

penelitian ini terdapat 21,15% yang 

dilakukan tindakan operasi lebih dari 

48 jam, dengan jarak paling lama 

adalah 28 hari setelah trauma. Pasien 

tersebut memerlukan penanganan 

operasi bedah saraf terlebih dahulu 

sebelumnya dikarenakan kondisi 

kecelakaan lalu lintas yang berat. 

Namun demikian operasi perbaikan 

kanalikuli pada pasien tersebut 

berhasil tanpa komplikasi.8,16 

Seluruh pasien pada penelitian ini 

dilakukan tindakan perbaikan 

kanalikuli dengan teknik intubasi 

bikanalikular menggunakan selang 

silikon. Beberapa teknik yang dapat 

digunakan untuk merekonstruksi 

kanalikuli yang ruptur diantaranya 

adalah perbaikan ruptur kelopak mata 

tanpa stent lakrimal, intubasi duktus 

yang laserasi dengan stent 

monokanalikular atau bikanalikular 

dengan atau tanpa anastomosis 

mukosa, atau kanalikulo-

dakriosistorinostomi dini. Baik 

intubasi bikanalikular maupun  

monokanalikular telah banyak 

digunakan untuk merekonstruksi 

laserasi kanalikuli traumatik, tetapi 

tidak ada konsensus teknik mana yang 

terbaik.8,13,18 

Intubasi monokanalikular dari 

bagian lakrimal yang rusak kini 

menjadi semakin populer. 

Pemasangan stent monokanalikular 

dirasa lebih mudah, dan tidak perlu 

melewati kanalikulus yang tidak 

terlibat, sehingga potensi kerusakan 

pada sistem lakrimal dapat dihindari. 

Stent monokanalikular tidak layak 

untuk digunakan pada trauma 

adneksa okuler yang lebih kompleks 

dan trauma orbita, karena cedera 

tersebut melibatkan beberapa area 

sistem lakrimal atau kanalikulus yang 

ruptur pada bukaan sakus lakrimalis. 

Selang silikon biasanya dibiarkan 

selama 3 bulan atau lebih. Namun, 

kondisi cheese-wiring, iritasi mata, 

infeksi, peradangan lokal, atau 

pembentukan granuloma piogenik 

mungkin memerlukan pengangkatan 

selang silikon lebih dini.8,18,19 

Selang silikon yang terpasang 

paling banyak dilepas pada bulan ke-

3 yaitu 81,73% dan didapati hasil 

operasi yang baik. Pelepasan selang 

silikon yang lebih dini didapatkan 

pada 9,62% kasus. Hal ini disebabkan 

kondisi selang silikon yang terlepas, 

simpul selang silikon bergeser 

ataupun terjadi granuloma. Selain itu 

komplikasi ringan yang terjadi seperti 

simpul yang exposed maupun silikon 

yang exposed, masih dapat dilakukan 

tindakan perbaikan di poliklinik 

dengan keberhasilan yang baik. 

Simpul yang exposed memiliki resiko 

terjadinya infeksi bila tidak 

diperbaiki. 

Penanganan perbaikan kanalikuli 

di PMN RS Mata Cicendo dinilai baik 

karena 86,54% kasus tidak 

mengalami komplikasi dan 

keberhasilan secara fungsi pada 

tindakan ini mencapai 99,04% kasus. 

Hal ini berimplikasi bahwa metode 

intubasi bikanalikular yang 

digunakan merupakan satu metode 

yang efektif dalam penatalaksanaan 

ruptur kanalikuli. Seiring dengan Guo 

dkk, studinya melaporkan bahwa 
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tindakan perbaikan kanalikuli dengan 

intubasi bikanalikular mencapai 

keberhasilan secara anatomi sebesar 

98.59% dan 83.8% secara fungsi. 
Hasil penelitian lain yang dilaporkan 

oleh Han dkk menyatakan bahwa 

keberhasilan secara fungsi dari 

intubasi bikanalikular mencapai 

86,1%. Yener dkk melaporkan 

penanganan ruptur kanalikuli dengan 

intubasi bikanalikular memiliki 

keberhasilan secara anatomi sebesar 

100% dan secara fungsi sebesar 

95%.2,6,17 

Keterbatasan pada penelitian ini 

adalah tidak didapatkannya data 

untuk menentukan keberhasilan 

secara anatomis. Dari 104 pasien, 

didapatkan hanya 4 pasien yang 

dilakukan tes anel setelah 

pengangkatan selang silikon. Dengan 

demikian, diperlukan penelitian lebih 

lanjut secara prospektif untuk 

mendapatkan data yang lebih optimal 

agar tingkat keberhasilan penanganan 

ruptur kanalikuli di PMN RS Mata 

Cicendo dapat tergambar secara 

akurat dan komprehensif. 
 

SIMPULAN 

Trauma ruptur kanalikuli di PMN 

RS Mata Cicendo didominasi oleh 

laki-laki dan dapat mengenai seluruh 

usia. Kanalikulus inferior merupakan 

struktur yang paling banyak terlibat 

pada ruptur kanalikuli. Trauma tidak 

langsung yang terkait kecelakaan lalu 

lintas menjadi mekanisme paling 

banyak ditemukan dan hampir 

seluruh kasus disertai oleh trauma 

lain, terutama laserasi palpebra. 

Penatalaksanaan ruptur kanalikuli 

dengan metode intubasi bikanalikular 

menunjukkan keberhasilan secara 

fungsi yang baik dengan komplikasi 

yang minimal. 
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