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ORBITAL TUBERCULOSIS : A DIAGNOSTIC CHALLENGE IN AN 
OTHERWISE HEALTHY INDIVIDUAL 

 
Abstract 

Introduction: Extrapulmonary tuberculosis is found in 16-27% of all tuberculosis cases, 
with eye being one of the organs being involved in the disease. Of all ocular tuberculosis 
cases, orbital/periorbital tuberculosis constituting a very small fraction of it. Presentation 
of orbital tuberculosis varied widely, hence the diagnosis is often delayed or missed. This 
disease is usually seen in children and young adult with slow-growing, chronic, and 
unilateral manifestation. 
Purpose: To describe a challenge in establishing orbital tuberculosis diagnosis in healthy 
individual. 
Case Report: A 13 years old female came to Reconstruction, Oculoplasty, and Oncology 
outpatient clinic in Cicendo National Eye Hospital with proptosis of the right eye since 4 
months ago as the chief complaint. The symptom was accompanied with diplopia when that 
disappear when the patient closes one of her eyes and pain on the right eye that radiates 
to the head. Other examinations showed normal measures. Her visual acuity was 0.25 for 
the right eye and 1.0 for the left eye. Anterior segment examinations showed proptosis on 
the right eye with 3mm lagophthalmos. The patient then underwent orbitotomy, biopsy, and 
histopathology surgery. Histopathology result showed chronic granulomatous 
inflammation caused by tuberculosis. The patient was then given antituberculosis regiment 
and was asked to do a regular follow-up monthly.  
Conclusion: Orbital tuberculosis is an uncommon case and is often difficult to diagnose 
especially in healthy individual. Thorough history taking, physical examination, and 
ancillary testing are needed to establish an accurate diagnosis. 
 
Keyword: orbital tuberculosis, proptosis, tuberculosis 
 

I. Pendahuluan 

     Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan secara airborne dan paru-paru 

merupakan organ yang paling sering terserang. TB dapat menyerang organ selain 

paru dan disebut sebagai TB ekstraparu. Data dari Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) menunjukkan bahwa 16-27% merupakan kasus TB ekstraparu, 

dan 1.5-18% di antaranya adalah TB okular. TB okular dapat melibatkan kornea, 

konjungtiva, sklera, kelopak mata, kelenjar lakrimal, atau jaringan orbita. TB orbita 

atau periorbita merupakan jenis yang jarang ditemukan, dan pada 12-75% kasus 

ditemukan adanya kondisi sistemik yang menyertai.1,2,3 

     TB orbita dapat terjadi akibat penyebaran secara hematogen dari fokus primer 

infeksi yaitu pada paru, reaksi hipersensitivitas, atau atau perluasan lokal dari 

jaringan yang terinfeksi di sekitar mata. TB orbita seringkali bermanifestasi sebagai 
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proptosis atau diplopia karena adanya dorongan massa retrobulbar. Tanda klinis ini 

seringkali terjadi secara unilateral dan paling banyak dijumpai pada anak-anak. 

Keterlibatan tulang frontalis, sfenoidalis, dan zigomatikum juga perlu ditelusuri 

lebih lanjut. Presentasi klinis yang tidak khas menyebabkan diagnosis TB orbita 

sulit ditegakkan. Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut 

mengenai diagnosis dan tatalaksana TB orbita, terutama pada pasien yang tidak 

menunjukkan adanya gejala TB paru.1,2,4 

 
II.  Laporan Kasus 

     Pasien An. SNA usia 13 tahun datang ke poli Rekonstruksi, Okuloplasti, dan 

Onkologi Pusat Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit (RS) Mata Cicendo pada 

tanggal 7 Januari 2022 dengan keluhan mata kanan menonjol secara perlahan sejak 

4 bulan yang lalu. Keluhan disertai dengan pandangan ganda yang hilang jika 

pasien menutup satu mata. Pasien juga mengeluhkan penglihatan mata kanan 

menjadi buram dan nyeri pada area mata kanan yang menjalar hingga ke kepala. 

Pasien memiliki riwayat demam selama tiga hari dalam satu bulan terakhir, tidak 

disertai batuk, pilek, maupun muntah. Riwayat keganasan di keluarga, trauma, mata 

merah berulang, benjolan lain di area tubuh, dan batuk lama disangkal oleh pasien. 

Pasien saat ini tinggal di pondok pesantren bersama 22 orang lainnya pada satu 

kamar. 

     Pasien sebelumnya berobat ke RS setempat pada 8 Desember 2021 dan 

dilakukan pemeriksaan CT scan dengan hasil kesan pseudotumor muskulus rektus 

orbitalis superolateral kanan yang mendesak retrobulbar dan muskulus rektus 

lateralis, proptosis bulbi ke inferiomedial dd/ lesi limfoproliferatif orbita dd/ 

rhabdomyoscaroma. Pasien tidak mendapatkan obat dan langsung dirujuk ke PMN 

RS Mata Cicendo.   

     Hasil pemeriksaan visus mata kanan adalah 0.25 dengan pinhole 0.32 dan mata 

kiri 1.0. Posisi bola mata didapatkan hipotropia dan gerak bola mata kanan 

terhambat ke superior, superotemporal, superonasal, temporal, dan nasal sedangkan 

gerak bola mata kiri normal ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan menunjukkan pseudoptosis dan proptosis pada palpebra, dengan margin to 
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reflex distance (MRD) 1: 1mm, MRD 2: 7mm, interpalpebral fissure (IPF): 11mm, 

lagoftalmos 3mm, dan Bell’s phenomenon negatif. Pada konjungtiva mata kanan 

didapatkan mixed injection pada area superior. Pemeriksaan lain dalam batas 

normal. Pasien didiagnosis dengan proptosis OD  et causa massa retrobulbar + 

vertikal strabismus OD et causa massa retrobulbar + multiple cranial nerve palsy 

(MNCP) OD et causa massa retrobulbar. Pasien kemudian dikonsulkan ke 

Poliklinik Neurooftalmologi PMN RS Mata Cicendo dan mendapatkan terapi 

citicoline sirup 1 sendok makan per hari, artificial tears 6x1 tetes mata kanan, 

vitamin A palmitate salep mata 3x1 mata kanan, dan saran untuk dilakukan taping 

mata kanan saat tidur. Pasien lalu dilakukan pemeriksaan CT scan kepala-orbita 

dengan kontras dan disarankan untuk kontrol 7 hari yang akan datang. 

 

 
Gambar 2.1 Foto klinis pasien pada tanggal 7 Januari 2022 

    Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
 

     Pasien kontrol kembali pada tanggal 13 Januari 2022 dengan membawa hasil CT 

scan. Visus mata kanan pasien yaitu 0.32 dengan pinhole 0.5 dan visus mata kiri 

pasien 1.0. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan masih menunjukkan hasil 

yang sama dengan pemeriksaan pada tanggal 7 Januari 2022. Hasil CT scan kepala-

orbita dengan kontras adalah sebagai berikut. Ditemukan massa solid pada area 

ekstrakonal dan intrakonal laterosuperior kanan yang mengobliterasi glandula 

lakrimalis kanan, mendesak musculus rektus laterosuperior dan nervus optikus ke 

medial disertai proptosis mata kanan et causa dd/ orbita selulitis, limfoma, 

rhabdomyosarcoma. Pasien didiagnosis dengan proptosis OD  et causa massa 

retrobulbar + vertikal strabismus OD et causa massa retrobulbar + multiple cranial 

nerve palsy (MNCP) OD et causa massa retrobulbar. Pasien kemudian dilakukan 
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pemeriksaan rhontgen thorax  sebagai persiapan operasi dan dikonsultasikan ke 

bagian Ilmu Kesehatan Anak di PMN RS Mata Cicendo untuk direncanakan 

tindakan orbitotomi + biopsi + pemeriksaan patologi anatomi (PA) OD + Staging 

(bone marrow puncture + lumbal pungsi) dalam narkose umum. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 CT scan kepala-orbita dengan kontras tanggal 10 Januari 2022 
          Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Hasil X-Ray thorax tanggal 13 Januari 2022 
  Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

     Pasien datang kembali pada tanggal 3 Februari 2022 untuk persiapan operasi. 

Pada tanggal 4 Februari 2022 dilakukan tindakan orbitotomi + biopsi + 
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pemeriksaan patologi anatomi (PA) OD + Staging (bone marrow puncture + lumbal 

pungsi). Teknik operasi adalah orbitotomi lateral dengan pendekatan upper eyelid 

crease. Insisi dibuat pada area lipatan kelopak mata dan dapat dilebarkan ke arah 

lateral untuk mengakses massa pada sisi superior dan hingga ke ekuator orbita. 

Diseksi awal dilakukan pada area rima orbita superior hingga mencapai septum 

orbita. Aponeurosis levator dan bantalan lemak preaponeurosis digunakan sebagai 

batasan anatomis pada teknik ini. Dilakukan pengambilan jaringan dengan ukuran 

terbesar 2x1.6x1 cm dan ukuran terkecil diameter 0.5mm berwarna putih 

kecoklatan dengan konsistensi padat kenyal. Jaringan kemudian dikirim ke 

laboratorium patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Luka 

bagian dalam dijahit dengan benang vicryl 4.0 dan luka kulit dijahit dengan prolene 

6.0. Pasien dirawat selama 3 hari pascaoperasi dan disarankan untuk kontrol ke 

poliklinik 7 hari yang akan datang. 

 
Gambar 2.4 Foto klinis POD-1 post orbitotomi + biopsi + pemeriksaan patologi 

anatomi (PA) OD + Staging tanggal 5 Februari 2022 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 
Pasien kontrol ke poliklinik pada tanggal 14 Februari 2022 dengan membawa 

hasil PA. Visus mata kanan 0.32 dan mata kiri 1.0. Posisi bola mata didapatkan 

orthotropia. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan menunjukkan ptosis pada 

palpebra dan hekting intak tanpa ada rembesan darah. Pemeriksaan lain dalam batas 

normal. Hasil pemeriksaan PA menunjukkan soft dan hard tuberkel  terdiri dari sel 

epiteloid, sel datia langhans, dan samar-samar dengan nekrosis kaseosa dalam 

stroma jaringan ikat. Pasien didiagnosa dengan post orbitotomi + biopsi + PA OD 

+ BMP + LP + ptosis OD + tuberkulosis orbita. Pasien direncanakan untuk 
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dilakukan pengangkatan jahitan pada mata kanan dan dilakukan pemeriksaan 

Mantoux di layanan kesehatan tingkat 1 setempat. 

 

 
Gambar 2.6 Gambaran histopatologi jaringan orbita. Sel datia langhans 

 (panah). 
 Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 

 
Gambar 2.6 Foto klinis POD-10 post orbitotomi + biopsi + pemeriksaan patologi 

anatomi (PA) OD + Staging tanggal 14 Februari 2022 
Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 

 
 

Pasien kembali kontrol tanggal 4 Maret 2022 dengan membawa hasil Mantoux.  

Visus mata kanan 0.4 dan mata kiri 1.0. Posisi bola mata didapatkan orthotropia. 

Terdapat hambatan gerak bola mata kanan ke superior, superotemporal, 

superonasal, temporal, dan nasal sedangkan gerak bola mata kiri normal ke segala 

arah. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan menunjukkan ptosis dengan MRD 

1 : 0 mm, MRD 2: 2mm, IPF : 2 mm. Pemeriksaan lain dalam batas normal. Tes 

Mantoux pasien menunjukkan hasil negatif dengan indurasi 0 mm. Pasien telah 
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diberikan terapi obat anti tuberkulosis (OAT) fixed-dose combination isoniazid-

rifampicin-pirazinamid-ethambutol dari layanan kesehatan tingkat 1 setempat.  

 

 
Gambar 2.7 Foto klinis tanggal  4 Maret 2022 

     Dikutip dari : PMN RS Mata Cicendo 
 

 

III.  Diskusi 

TB orbita adalah bentuk TB ekstrapulmonal yang jarang terjadi. Bakteri 

Mycobacterium tuberculosis menginvasi rongga orbita melalui rute hematogen atau 

penyebaran langsung dari sinus paranasalis. Terdapat lima bentuk tuberkulosis 

orbita yaitu periostitis klasik, tuberkuloma jaringan lunak orbita atau cold abscess, 

dengan/atau tanpa keterlibatan tulang, TB kelenjar lakrimalis, TB akibat perluasan 

dari sinus paranasalis, dan dakrioadenitis TB. Jenis yang paling sering ditemukan 

adalah periostitis klasik dan cold abscess dengan atau tanpa keterlibatan tulang.2,4,5 

Periostitis klasik bermanifestasi sebagai sinusitis kronis yang sering kambuh 

disertai dengan adanya sekret dari hidung. Kulit di sekitarnya berwarna lebih gelap, 

bengkak, atau lecet terutama dalam kasus sinusitis kronis. Sekret dari hidung dapat 

berwarna jernih atau purulen. Pada beberapa kasus dapat ditemukan ektropion 

akibat perlekatan jaringan terhadap tulang di bawahnya. Hasil pencitraan 

menunjukkan iregularitas, sklerosis, atau destruksi tulang orbita dengan inflamasi 

jaringan lunak yang minimal.4,6-8 

Pasien dengan tuberkuloma orbita atau cold abscess menunjukkan proptosis 

sebagai gejala utama. Gejala ini disertai dengan edema dan indurasi jaringan lunak 

yang teraba seperti massa, dengan atau tanpa cold abscess. Gejala lain adalah 
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adanya diplopia dan penurunan visus. Hasil pencitraan menunjukkan kerusakan 

tulang akibat osteomielitis. Tuberkuloma orbita dapat meluas hingga jaringan di 

sekitarnya, seperti rongga ekstradural, sinus, atau fossa temporalis. Keterlambatan 

diagnosis dapat menyebabkan munculnya orbital apex syndrome.6,8,9  

 

 
Gambar 3.1 Gambaran CT scan TB orbita. (A) Batas tulang sfenoid kabur 

(panah). (B) Abses ekstrakonal dan lakrimal mata kanan. (C) 
Proptosis mata kiri dengan abses lakrimal (panah), dan 
penebalan preseptal (anak panah). (D) Iregularitas dan sklerosis 
tulang sfenoid dan zigomatikus (panah). 
Dikutip dari : Dalvin LA, dkk.1 

 
TB kelenjar lakrimalis merupakan kasus yang jarang terjadi. Gejala klinis yang 

dapat ditemukan antara lain proptosis non-aksial dengan adanya massa pada area 

kelenjar lakrimal, ptosis, dan gangguan gerak bola mata. Keterlibatan kelenjar 

lakrimal seringkali berkaitan dengan adanya periostitis yang menyerang tulang 

dinding lateral orbita. Infeksi pada sakus lakrimalis dapat terjadi secara sekunder 

akibat infeksi pada duktus nasolakrimalis. Tanda klinis yang paling sering 

ditemukan adalah epifora.2,8 
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TB orbita juga dapat terjadi akibat perluasan dari sinus paranasalis yang 

terinfeksi. Sinus maksilaris merupakan struktur anatomis yang paling sering 

terlibat. Tanda klinis yang dapat ditemukan antara lain adalah proptosis, fistula 

yang berisi cairan pada area sinus, massa pada area sinus, dan mimisan.2,8 

Dakrioadenitis tuberkulosis merupakan manifestasi TB orbita yang jarang 

terjadi. Gejala klinisnya adalah inflamasi kelenjar lakrimal yang terus menerus dan 

tidak membaik dengan pemberian antibiotik dan/atau antiinflamasi. Kasus ini 

membutuhkan pemeriksaan sistemik untuk menentukan lokasi primer infeksi.6,10 

Pada kasus ini, proptosis mata kanan dan diplopia merupakan tanda dan gejala 

utama yang dikeluhkan oleh pasien. Pemeriksaan segmen anterior dan hasil X-ray 

thorax pasien ini dalam batas normal. Hasil CT scan menunjukkan adanya massa 

solid pada area ekstrakonal dan intrakonal laterosuperior kanan yang 

mengobliterasi glandula lakrimalis kanan, mendesak musculus rektus 

laterosuperior dan nervus optikus ke medial disertai proptosis mata kanan. Tidak 

ditemukan adanya kelainan pada bulbus oculi dan ruang retrobulbar atau 

intrakranial lainnya. 

Diagnosis TB ekstraparu ditegakkan melalui tiga cara, yaitu dengan anamnesa 

pemeriksaan bakteriologis, pemeriksaan penunjang, Anamnesa pasien dilakukan 

secara lengkap dan sistematis untuk menggali gejala klinis yang terjadi. Gejala 

klinis TB yang khas adalah adanya batuk menetap dan demam lebih dari 2 minggu 

meskipun sudah diberikan terapi yang adekuat. Gejala sistemik lain yang mungkin 

menyertai adalah berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir atau 

terjadi gagal tumbuh meskipun telah diberikan upaya perbaikan gizi yang baik 

dalam waktu 1-2 bulan. Gejala spesifik terkait organ juga penting untuk digali, 

seperti keluhan mata menonjol, berair, atau penglihatan buram.5,7,8 

Pemeriksaan bakteriologis merupakan pemeriksaan kunci untuk penegakan 

diagnosis TB. Sediaan pemeriksaan dapat diambil melalui dahak, bilas lambung, 

atau induksi sputum. Sediaan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan 

mikroskopis bakteri tahan asam (BTA) dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen, tes cepat 

molekuler (TCM) TB, atau pemeriksaan kultur dengan media Lowenstein-

Jensen.6,8 



10 
 

 

Pemeriksaan penunjang TB adalah tes uji tuberkulin, foto thorax, dan 

pemeriksaan histopatologi jaringan. Tes uji tuberkulin bermanfaat untuk membantu 

menegakkan diagnosis TB anak, khususnya jika riwayat kontak dengan pasien TB 

tidak jelas. Hasil negatif uji tuberkulin belum tentu menyingkirkan diagnosis TB. 

Pemeriksaan lain untuk mengetahui adanya infeksi TB adalah immunoglobulin 

release assay (IGRA), tetapi tes ini tidak dapat membedakan antara infeksi TB laten 

dan TB aktif.5,6 

Foto thorax untuk penegakan diagnosa TB seringkali tidak khas, kecuali untuk 

gambaran TB milier. Secara umum, gambaran radiologis yang menunjang TB 

adalah adanya pembesaran kelenjar hilus, konsolidasi segmental, efusi pleura, 

milier, atelektasis, kavitas, kalsifikasi dan infiltrat, serta tuberkuloma.5,7 

Pemeriksaan PA dilakukan dengan mengambil jaringan yang diduga terinfeksi 

Mycobacterium tuberculosis. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan definit,d an 

diagnosis dapat ditegakkan dengan atau tanpa pemeriksaan penunjang lainnya. 

Tanda khas dari TB adalah adanya jaringan granuloma dengan nekrosis kaseosa 

dan sel datia langhans atau kuman TB.6,7,8 

Pada pasien ini tidak ditemukan adanya tanda dan gejala klinis sistemik yang 

menunjang diagnosa TB. Gambaran foto thorax pada pasien ditemukan dalam batas 

normal. Pasien dilakukan uji tuberkulin dan didapatkan hasil undurasi 0 mm 

(negatif). Diagnosis TB orbita pada pasien ini ditegakkan dengan hasil PA dari 

biopsi jaringan yaitu ditemukan soft dan hard tuberkel  terdiri dari sel epiteloid, sel 

datia langhans, dan samar-samar dengan nekrosis kaseosa dalam stroma jaringan 

ikat. Temuan ini sesuai dengan gambaran histopatologi yang khas untuk TB. 

Teknik operasi untuk mengakses dan mengangkat massa pada area orbita disebut 

dengan orbitotomi. Terdapat empat cara orbitotomi sesuai dengan lokasi anatomis 

dan kedalaman massa, yaitu superior, inferior, lateral, dan medial. Letak kedalaman 

massa juga berpengaruh terhadap pemilihan teknik operasi. Massa pada sisi anterior 

ekuator mata dapat diakses secara superior dan inferior, sedangkan massa di sisi 

posterior dapat diakses melalui orbitotomi lateral atau transkranial.9,10 

Orbitotomi superior dilakukan pada massa yang terletak di sisi superoanterior 

orbita. Terdapat tiga pendekatan pada teknik orbitotomi superior, yaitu secara 
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transkutaneus, transkonjungtiva, dan vertical eyelid splitting. Kelebihan 

pendekatan secara transkutaneus adalah insisinya dapat tertutup dengan baik oleh 

lipatan kelopak mata. Teknik ini juga dapat mengakses rongga periosteum, 

intrakonal medial, serta area nervus optikus dengan baik. Teknik transkonjungtiva 

lebih dipilih untuk mengakses massa pada area subtenon superomedial, intrakonal, 

atau ekstrakonal. Teknik ini memiliki keunggulan berupa luka insisi yang minimal 

sehingga lebih baik secara kosmetik. Vertical eyelid splitting merupakan perluasan 

dari teknik transkonjungtiva, dan dapat digunakan untuk mengakses tumor pada 

area superomedial dan intrakonal.9,11,12 

Orbitotomi inferior mampu mengakses massa yang teraba atau tampak pada area 

palpebra inferior atau massa di area intrakonal dan ekstrakonal yang lebih dalam. 

Teknik ini juga dilakukan untuk mengakses dasar orbita untuk dekompresi atau 

memperbaiki struktur tulang pada kasus fraktur dasar orbita. Terdapat tiga jenis 

pendekatan orbitotomi inferior yaitu secara transkonjungtiva, subsiliaris, dan 

transantral. Pada pendekatan transkonjungtiva, insisi dibuat pada jarak 1-2 mm di 

bawah tarsus. Transkonjungtiva merupakan pendekatan yang paling sering 

digunakan dan berguna untuk mengakses nervus optikus, drainase abses orbita 

inferior. Pendekatan subsiliaris membutuhkan insisi 2 mm di bawah bulu mata. 

Pendekatan ini memungkinan akses secara langsung terhadap orbita inferior 

sehingga berguna pada kasus massa pada preseptum inferior. Pendekatan 

transantral dilakukan dengan insisi Caldwell-Luc. Pendekatan ini dipilih pada kasys 

fraktur dasar orbita yang letaknya lebih posterior, atau akses massa di posterior.10-

12 

Orbitotomi medial digunakan pada kasus trauma dinding orbita medial, akses 

sakus lakrimalis, atau tumor sinonasal dengan keterlibatan orbita. Terdapat tiga 

pendekatan orbitotomi medial yaitu secara transkurunkula, transkutan (insisi 

Lynch), dan endonasal. Pendekatan transkurunkula memiliki kelebihan berupa 

tidak adanya bekas jahitan serta mampu mengakses area orbita medial dengan baik. 

Pendekatan transkutan memerlukan insisi bentuk melengkung 2-3cm di antara 

kantus medial dan dorsum nasi. Pendekatan ini dilakukan untuk mengakses area 

orbita media apabila pendekatan transkarunkula tidak dapat dilakukan. Pendekatan 



12 
 

 

endonasal dilakukan untuk mengakses rongga orbit posterior inferomedial dan 

apeks orbita.11,12 

Orbitotomi lateral dilakukan untuk mengakses area intrakonal di belakang 

ekuator orbita atau untuk mengakses fossa kelenjar lakrimal. Insisi yang dibuat 

tidak boleh lebih dari 2.4 cm dari kantus lateral untuk mencegah kerusakan nervus 

fasialis. Teknik ini dapat mengakses area lateral secara luas tetapi meninggalkan 

bekas luka yang besar, sehingga teknik ini mulai diganti dengan pendekatan insisi 

upper eyelid crease atau insisi extended lateral canthotomy.9,11,12 

 

 
Gambar 3.2 Lokasi Operasi untuk Akses Orbita. (A) Orbitotomi lateral kurvilinear.  

(B) Orbitotomi lateral upper lid crease. (C) Orbitotomi lateral 
kantotomi/kantolisis. (D) Obitotomi medial transkarankula. (E) 
Orbitotomi medial frontoetmoidal. (F) Orbitotomi anterior upper eyelid 
crease. (G) Orbitotomi superior vertical eyelid splint. (H) Orbitotomi 
medial transkonjungtiva. (I) Orbitotomi inferior subsiliaris. (J) 
Orbitotomi inferior transkonjungtiva. (K) Orbitotomi lateral 
transkonjungtiva. 
Dikutip dari : Homsi NR, dkk.11 

 

Pada kasus ini dilakukan teknik operasi orbitotomi lateral dengan pendekatan 

upper eyelid crease. Insisi dibuat pada area lipatan kelopak mata dan dapat 

dilebarkan ke arah lateral untuk mengakses massa pada sisi superior dan hingga ke 

ekuator orbita. Diseksi awal dilakukan pada area rima orbita superior hingga 

mencapai septum orbita. Aponeurosis levator dan bantalan lemak preaponeurosis 

digunakan sebagai batasan anatomis pada teknik ini. 

  Tatalaksana medikamentosa TB anak adalah dengan obat anti tuberkulosis 

(OAT). Anak dengan BTA positif, TB berat, dan TB tipe dewasa mendapatkan 

isoniazid (H), rimfampisin (R), pirazinamid (Z), ethambutol (E) pada 2 bulan 

pertama fase intensif  dilanjutkan dengan HR selama 4 bulan fase lanjutan. Obat 
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tersebut diberikan dalam bentuk fixed-dose combination untuk meningkatkan 

kepatuhan pasien dan orangtua berperan penting dalam keberhasilan terapi.5 

Pasien ini mendapatkan regimen obat sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan 

Dokter Anak Indonesia yaitu dengan regimen 2HRZE selama fase intensif dan 4HR 

selama fase lanjutan. Monitoring kepatuhan obat serta pemberian obat dilakukan di 

layanan kesehatan tingkat 1 setempat.  

 

IV. Simpulan 

TB orbita merupakan kasus TB ekstraparu yang jarang ditemukan. Penegakan 

diagnosis sulit untuk dilakukan karena tanda dan gejala klinis yang tidak khas, 

terutama pada pasien yang tidak memiliki gejala sistemik. Pemeriksaan fisik dan 

penunjang yang memadai diperlukan untuk proses penegakan diagnosis dan 

tatalaksana yang tepat untuk pasien.  
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