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EYELID MASS RELATED TO LIQUID SILICONE MIGRATION 

 

ABSTRACT 

Introduction: The use of liquid silicone for soft tissue augmentation is a controversial 

practice. It has been implicated in adverse effects, sometimes with latent periods. The 

histopathological finding is the gold standard for diagnosis. 

Purpose: To report two cases of liquid silicone migration into the  eyelid.  

Case report: Two cases reported the eyelid mass related to silicone migration from the 

nose on February and July 2018 in Cicendo National Eye Hospital. Both were female 

patients aged 58 years old and 48 years old. All patients admitted the history of silicone 

injection, 14 years earlier and 4 years earlier. Patient 1 complained painless mass of 

the lower eyelid of the right eye since five months. Patient 2 complained  painless mass 

of the upper eyelid of the left eye since two months. Excision of the mass and 

histopathological examination was performed in both patients. Histopathoslogical 

findings were granulomatous inflammation et causa silicone mass for patient 1 and 

reactive hyperplasia for patient 2. 

Conclusion: The tissue layer created by the galea and posterior orbicularis fascia can 

act as a migration pathway of silicon injection to the eyelid. Definitive treatment is to 

evacuate the silicone mass in addition to histopathological examination. To prevent 

this complication, a licensed physician must be trained to inject the injection at the 

proper target layer as indicated. 

Keyword: liquid silicone, excision, granulomatous inflammation, reactive hyperplasia. 

 

I. Pendahuluan 

Penggunaan suntikan silikon cair untuk menambah volum jaringan lunak telah 

dilakukan selama lima dekade terakhir. Hal ini masih menjadi kontroversi dalam dunia 

kedokteran karena efek samping yang ditimbulkan. Beberapa penelitian menunjukkan 

silikon cair bersifat inert. Penelitian lain melaporkan bahwa silikon menginduksi 

respon inflamasi granulomatosa. Penggunaan silikon untuk menambah volum jaringan 

lunak belum diizinkan oleh US Food and Drug Administration (FDA) hingga saat ini.1,2 

Suntikan berbagai materi pada area wajah secara ilegal sering dilakukan di negara 

Asia Timur. Suntikan dilakukan secara blind procedure dimana petugas yang 

menyuntikkan tidak mengetahui arah dan kedalaman suntikan.  Hal ini meningkatkan 

risiko   terjadinya   komplikasi  termasuk    migrasi    silikon cair. Migrasi  silikon  dapat 
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dicegah dengan melakukan teknik suntikan yang benar oleh tenaga kompeten. 

Tatalaksana definitif migrasi silikon adalah dengan pengangkatan massa silikon.3,4 

Laporan kasus ini akan membahas tentang jalur migrasi, pemeriksaan penunjang, 

dan tatalaksana migrasi silikon cair pada palpebra. Tujuan penulisan laporan kasus ini 

adalah untuk melaporkan kasus dan memahami tatalaksana migrasi silikon cair pada 

palpebra. Pemahaman tentang tatalaksana migrasi silikon cair pada palpebra berguna 

dalam praktik klinis sehari-hari. 

 

II. Laporan Kasus 

Kasus 1 

Seorang wanita 58 tahun datang ke poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti, dan 

Onkologi Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo pada 6 Februari 2018 dengan keluhan 

utama terdapat benjolan di kelopak bawah mata kiri sejak lima bulan yang lalu. 

Benjolan dirasakan tidak membesar. Benjolan berwarna kecoklatan seperti warna kulit. 

Riwayat benjolan berwarna kemerahan, terasa panas dan nyeri disangkal. Pasien 

pernah melakukan suntikan silikon cair satu kali pada area hidung di salon kecantikan 

pada tahun 2004. Pasien tidak mengetahui jumlah dan lokasi jarum suntikan silikon. 

Riwayat memijat area bekas suntikan disangkal. Pasien tidak memiliki keluhan setelah 

suntik silikon. Riwayat operasi dan trauma pada mata disangkal. Riwayat tumor dan 

keganasan sebelumnya disangkal. Riwayat tumor dan keganasan pada keluarga 

disangkal. 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya deformitas pada glabella dan superior 

nasal yang teraba kenyal, immobile, permukaan rata, warna kecoklatan sama dengan 

warna kulit, dan tidak nyeri tekan. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam 

penglihatan mata kanan 0.8 Pin Hole 1.0, tajam penglihatan mata kiri 0.63 Pin Hole 

1.0. Tekanan intraokular palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan anterior mata kanan 

didapatkan arcus senilis pada kornea dan lensa agak keruh, lain-lain dalam batas 

normal. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan dalam batas normal.  
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Pada mata kiri palpebra inferior tampak ada dua buah massa. Massa pertama 

berukuran 10 mm x 3 mm kenyal padat, berwarna kecoklatan seperti warna kulit, 

imobile, batas tegas, permukaan rata, nyeri tekan negatif. Massa ke dua berukuran 4 

mm x 3 mm kenyal padat, berwarna kecoklatan seperti warna kulit, imobile, batas 

tegas, permukaan rata, nyeri tekan negatif. Konjungtiva tampak tenang. Kornea tampak 

arcus senilis. Camera oculi anterior dengan kedalaman Van Herrick grade III, flare 

dan sel negatif. Pupil bulat, reflek cahaya +/+. Iris tidak tampak sinekia dan lensa agak 

keruh. Pemeriksaan segmen posterior mata kiri dalam batas normal.  

Pasien didiagnosis dengan massa at regio palpebral inferior OS suspek massa 

silikon dan katarak senilis imatur ODS. Pasien direncanakan dilakukan tindakan 

ekstirpasi massa at regio palpebra inferior OS dan pemeriksaan Patologi Anatomi 

dengan diberikan informed consent bahwa tindakan operasi dilakukan dengan 

kemungkinan ada massa yang tidak bisa dievakuasi apabila massa terlalu dalam dan 

atau telah menyatu dengan jaringan sekitar. Pada tanggal 12 Februari 2018 dilakukan 

ekstirpasi massa at regio palpebra inferior OS dan pemeriksaan Patologi Anatomi. 

Sebagian besar massa terekstirpasi, sebagian tidak dapat diekstirpasi karena posisi 

massa terlalu dalam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pemeriksaan pasien 1 sebelum tindakan operasi 
            Sumber: PMN RS Mata Cicendo 
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Hari pertama post operasi pasien mengeluhkan sedikit nyeri. Pada pemeriksaan 

fisik didapatkan adanya deformitas pada glabella dan superior nasal yang teraba 

kenyal, immobile, permukaan rata, warna kecoklatan sama dengan warna kulit, dan 

tidak nyeri tekan. Pemeriksaan oftalmologis menunjukkan tajam penglihatan mata 

kanan 0.8 Pin Hole 1.0, tajam penglihatan mata kiri 0.63 Pin Hole 1.0. Tekanan 

intraokular palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan anterior mata kanan didapatkan 

arcus senilis pada kornea dan lensa agak keruh, lain-lain dalam batas normal. 

Pemeriksaan segmen posterior mata kanan dalam batas normal. Pada mata kiri 

ditemukan udema dan hematom pada palpebral inferior dengan jahitan intak sebanyak 

enam buah, tidak hiperemis, tidak ada pus dan darah, arcus senilis pada kornea, dan 

lensa agak keruh. Pasien didiagnosis dengan post ekstirpasi massa at regio palpebral 

inferior OS suspek massa silikon + PA dan katarak senilis imatur ODS. Pasien diberi 

terapi deksametason neomisin polimiksin B salep mata 3 x 1 aplikasi pada palpebral 

inferior OS, amoksisilin 3 x 500 mg tablet per oral, dan asam mefenamat 3 x 500 mg 

tablet per oral. Pasien direncanakan rawat jalan dan follow up satu minggu yang akan 

datang ke poliklinik rekonstruksi, okuloplasti, dan onkologi Pusat Mata Nasional RS 

Mata Cicendo.  

Hasil pemeriksaan satu minggu post operasi pada tanggal 19 Februari 2018 

didapatkan pasien tidak memiliki keluhan.  Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya 

deformitas pada glabella dan superior nasal yang teraba kenyal, immobile, permukaan 

rata, warna kecoklatan sama dengan warna kulit, dan tidak nyeri tekan. Tajam 

penglihatan mata kanan 0.8 Pin Hole 1.0, tajam penglihatan mata kiri 0.63 Pin Hole 

1.0. Tekanan intraokular palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan anterior mata kanan 

didapatkan arcus senilis pada kornea dan lensa agak keruh, lain-lain dalam batas 

normal. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan dalam batas normal.  

Pada mata kiri ditemukan jahitan intak sebanyak enam buah di palpebral inferior, 

tidak hiperemis, tidak ada pus dan darah, arcus senilis pada kornea, dan lensa agak 

keruh. Pemeriksaan segmen posterior mata kiri dalam batas normal. Hasil pemeriksaan 

Patologi Anatomi menyimpulkan granulomatous inflammation et causa massa silikon 
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at regio palpebra inferior oculi sinistra. Pasien didiagnosis dengan post ekstirpasi massa 

silikon at regio palpebral inferior OS dan katarak senilis imatur ODS. Jahitan pada 

palpebral inferior mata kiri dibuka. Pasien diberi terapi kloramfenikol polimiksin B 

salep mata 3 x 1 aplikasi pada palpebral inferior OS. Prognosis quo ad vitam ad bonam, 

quo ad functionam ad bonam, dan quo ad sanationam ad bonam. Pasien dianjurkan 

untuk berkonsultasi ke bagian THT-KL RSUP Hasan Sadikin Bandung untuk 

pertimbangan tatalaksana massa at regio superior nasal. Pasien dianjurkan kembali 

follow up ke poliklinik rekonstruksi, okuloplasti, dan onkologi Pusat Mata Nasional RS 

Mata Cicendo setelah ada jawaban konsultasi dari bagian THT-KL RSUP Hasan 

Sadikin Bandung. 

Kasus 2 

Seorang wanita 48 tahun datang ke poliklinik rekonstruksi, okuloplasti, dan 

onkologi Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo pada 11 Juli 2018 dengan keluhan 

utama terdapat benjolan di dekat hidung bagian atas dan kelopak atas mata kiri sejak 

dua bulan yang lalu. Benjolan dirasakan membesar. Benjolan berwarna kecoklatan 

seperti warna kulit. Riwayat benjolan berwarna kemerahan, terasa panas dan nyeri 

disangkal. Benjolan pernah dioperasi 10 bulan yang lalu di RS Swasta di Purwakarta, 

dikatakan tumor jinak, namun resume medis dan hasil pemeriksaan patologi anatomi 

tidak dibawa. Riwayat melakukan suntikan silikon cair satu kali pada area hidung di 

salon kecantikan pada tahun 2014. Pasien tidak mengetahui jumlah volum suntikan. 

Lokasi jarum saat suntikan silikon di hidung bagian atas. Riwayat memijat area bekas 

suntikan disangkal. Pasien tidak ada keluhan setelah suntik silikon. Riwayat operasi 

dan trauma pada mata disangkal. Riwayat tumor dan keganasan sebelumnya disangkal. 

Riwayat tumor dan keganasan pada keluarga disangkal. 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya deformitas pada glabella dan superior 

nasal yang teraba kenyal, immobile,  permukaan rata, warna kecoklatan sama dengan 

warna kulit, dan tidak nyeri tekan. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam 

penglihatan mata kanan 0.32 Pin Hole 0.63, tajam penglihatan mata kiri 0.25 Pin Hole 

0.5. Tekanan intraokular palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan anterior mata kanan 
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didapatkan lensa agak keruh, lain-lain dalam batas normal. Margin reflex distance 1 4 

mm, margin reflex distance 2 6 mm, intrapalpebral fissure 10 mm, levator function 12 

mm. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan dalam batas normal.  

Pada mata kiri palpebra superior tampak ada dua buah massa. Massa pertama 

berukuran 10 mm x 5 mm kenyal padat, berwarna kecoklatan seperti warna kulit, 

imobile, batas tegas, permukaan rata, nyeri tekan negatif. Massa ke dua berukuran 20 

mm x 20 mm kenyal padat, berwarna kecoklatan seperti warna kulit, imobile, batas 

tegas, permukaan rata, nyeri tekan negatif. Konjungtiva tampak tenang. Kornea tampak 

jernih. Camera oculi anterior dengan kedalaman Van Herrick grade III, flare dan sel 

negatif. Pupil bulat, reflek cahaya +/+. Iris tidak tampak sinekia dan lensa agak keruh. 

Margin reflex distance 1 2 mm, margin reflex distance 2 4 mm, intrapalpebral fissure 

6 mm, levator function 10 mm. Pemeriksaan segmen posterior mata kiri dalam batas 

normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pemeriksaan pasien 2 sebelum tindakan operasi 
           Sumber: PMN RS Mata Cicendo 

 

Pasien didiagnosis dengan massa at regio palpebral superior OS suspek massa 

silikon, blepharoptosis OS, dan katarak senilis imatur ODS. Pasien direncanakan 

dilakukan tindakan ekstirpasi massa palpebra inferior OS dan pemeriksaan Patologi 

Anatomi dengan diberikan informed consent bahwa tindakan operasi dilakukan dengan 

kemungkinan ada massa yang tidak bisa dievakuasi apabila massa terlalu dalam dan 

atau telah menyatu dengan jaringan sekitar. Pada 13 Juli 2018 dilakukan ekstirpasi 
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massa palpebra superior OS dan pemeriksaan Patologi Anatomi. Sebagian besar massa 

terekstirpasi, sebagian tidak dapat diekstirpasi karena letaknya terlalu dalam dan telah 

menyatu dengan jaringan lemak.  

Hari pertama post operasi pasien mengeluhkan kelopak atas mata kiri sedikit 

bengkak. Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya deformitas pada glabella dan 

superior nasal yang teraba kenyal, immobile,  permukaan rata, warna kecoklatan sama 

dengan warna kulit, dan tidak nyeri tekan. Pemeriksaan oftalmologis menunjukkan 

tajam penglihatan mata kanan 0.32 Pin Hole 0.63, tajam penglihatan mata kiri 0.25 Pin 

Hole 0.5. Tekanan intraokular palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan anterior mata 

kanan didapatkan lensa agak keruh, lain-lain dalam batas normal. Pemeriksaan segmen 

posterior mata kanan dalam batas normal. Pada mata kiri ditemukan udema dan 

hematom pada palpebral superior dengan jahitan intak sebanyak tujuh buah, tidak 

hiperemis, tidak ada pus dan darah, dan lensa agak keruh. Margin reflex distance 1 2 

mm, margin reflex distance 2 5 mm, intrapalpebral fissure 7 mm, levator function 10 

mm. Pemeriksaan segmen posterior mata kiri dalam batas normal. Pasien didiagnosis 

dengan post ekstirpasi massa at regio palpebra superior OS suspek massa silikon + PA, 

blepharoptosis OS, dan katarak senilis imatur ODS. Pasien diberi terapi kloramfenikol 

polimiksin B salep mata 3 x 1 aplikasi pada palpebra superior OS, sefiksim 2 x 100 mg 

tablet per oral, dan asam mefenamat 3 x 500 mg tablet per oral. Pasien direncanakan 

rawat jalan dan follow up satu minggu yang akan datang ke poliklinik rekonstruksi, 

okuloplasti, dan onkologi Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Pemeriksaan pasien 2 satu hari setelah tindakan operasi 
         Sumber: PMN RS Mata Cicendo 
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Hasil pemeriksaan satu minggu post operasi pada tanggal 20 Juli 2018 didapatkan 

pasien tidak memiliki keluhan.  Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya deformitas 

pada glabella dan superior nasal yang teraba kenyal, immobile,  permukaan rata, warna 

kecoklatan sama dengan warna kulit, dan tidak nyeri tekan. Tajam penglihatan mata 

kanan 0.32 Pin Hole 0.63, tajam penglihatan mata kiri 0.25 Pin Hole 0.5. Tekanan 

intraokular palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan anterior mata kanan didapatkan 

lensa agak keruh, lain-lain dalam batas normal. Pemeriksaan segmen posterior mata 

kanan dalam batas normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Pemeriksaan pasien 2 satu minggu setelah tindakan operasi 
Sumber: PMN RS Mata Cicendo 

 

Pada mata kiri ditemukan jahitan intak sebanyak tujuh buah di palpebral superior, 

tidak hiperemis, tidak ada pus dan darah, tampak massa di medial canthus ukuran 9 

mm x 5 mm teraba kenyal, immobile, batas tegas, tidak nyeri tekan. Lensa agak keruh. 

Margin reflex distance 1 3 mm, margin reflex distance 2 6 mm, intrapalpebral fissure 

9 mm, levator function 10 mm.  Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi menyimpulkan 

suatu reaktif hiperplasia at regio palpebra superior oculi sinistra dengan rongga yang 

berlumen kosong. Pasien didiagnosis dengan post ekstirpasi massa silikon at regio  

palpebral superior OS dengan sisa massa silikon, blepharoptosis OS, dan katarak senilis 

imatur ODS. Jahitan pada palpebral inferior mata kiri dibuka. Pasien diberi terapi 



9 

 

 
 

mycetin salep mata 3 x 1 aplikasi pada palpebral superior OS. Prognosis quo ad vitam 

ad bonam, quo ad functionam ad bonam, dan quo ad sanationam ad bonam. Pasien 

dianjurkan untuk berkonsultasi ke bagian THT-KL RSUP Hasan Sadikin Bandung 

untuk pertimbangan tatalaksana massa at regio superior nasal. Pasien dianjurkan 

kembali follow up ke poliklinik rekonstruksi, okuloplasti, dan onkologi Pusat Mata 

Nasional RS Mata Cicendo setelah ada jawaban konsultasi dari bagian THT-KL RSUP 

Hasan Sadikin Bandung. 

 

III. Diskusi 

Suntikan silikon cair telah digunakan selama beberapa dekade sebagai filler 

permanen pada bibir, hidung, kelopak mata, dan bokong. Penggunaan silikon cair 

untuk memperbesar jaringan lunak masih ilegal. Penggunaan silikon sebagai suntikan 

tidak diizinkan oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat. Indikasi 

penggunaan silikon oleh FDA adalah untuk kasus ablasio retina. Silikon bersifat 

hidrofobik. Silikon yang disuntikkan akan menyatu dengan lapisan kulit sebagai 

droplet yang cenderung menarik makrofag dan giant cell di sekitarnya untuk 

memberikan respon terhadap benda asing. Suntikan silikon cair masih menjadi 

kontroversi sehubungan dengan laporan efek samping jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang yang ditimbulkan. Efek samping yang dilaporkan 

antara lain selulitis, granuloma, migrasi, inflamasi kronis, sampai kebutaan. 

Pembentukan granuloma setelah suntikan pada wajah terjadi pada 0,01% sampai 0,1% 

kasus, terutama disebabkan oleh silikon atau parafin.5,6 

Pada kedua kasus pasien mengakui adanya riwayat penyutikan silikon cair 14 tahun 

dan 4 tahun sebelum terbentuknya massa pada palpebra. Onset terbentuknya granuloma 

setelah suntikan silikon cair dapat terjadi dalam beberapa bulan hingga beberapa tahun. 

Pemijatan pada area suntikan untuk membuat silikon terdistribusi merata atau 

pergerakan otot secara alami  seperti otot frontalis dapat menyebabkan migrasi silikon. 

Pada kedua kasus riwayat pemijatan di sekitar area suntikan disangkal oleh pasien. 
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Pergerakan otot secara alami dapat dipikirkan sebagai penyebab terjadinya migrasi 

silikon pada kedua kasus.6,7 

Suntikan dalam jumlah besar atau dengan tekanan dapat menyebabkan silikon 

bergerak menuju lapisan yang lebih longgar atau lebih lemah. Pada kedua kasus 

suntikan dilakukan secara illegal oleh orang yang tidak kompeten, silikon yang 

digunakan tidak diketahui jumlah, jenis, dan cara suntikannya. Hal ini meningkatkan 

risiko terjadinya migrasi. Migrasi silikon dapat juga disebabkan oleh gravitasi atau 

desakan silikon yang lama akibat penambahan silikon yang baru. Pada kedua kasus 

pasien mengaku hanya satu kali melakukan suntikan silikon. Gaya gravitasi yang 

menyebabkan migrasi silikon belum dapat disimpulkan pada kedua kasus karena 

pasien tidak mengetahui dengan pasti dimana lokasi suntikan.8,9  

Migrasi dari suntikan silikon cair dari area hidung menuju palpebral superior dapat 

terjadi melalui galea. Galea terletak pada lapisan yang sama dengan aponeurosis 

muskulus superfisialis yang menuju fasia orbikularis posterior palpebra. Eun et al 

menjelaskan bahwa lapisan ini dapat menjadi jalur migrasi. Galea dibagi menjadi 

lapisan superfisialis dan profunda. Lapisan superfisialis melewati fasia anterior dari 

otot frontalis dan orbikularis okuli lalu menuju palpebra superior. Pada kasus 2 massa 

yang dicurigai akibat massa silikon terdapat pada palpebra superior. Lapisan profunda 

galea melewati fasia posterior dari otot orbikularis okuli menuju lemak preseptal. 

Lapisan profunda ini akan menurun menuju fasia orbikularis posterior. Suntikan silikon 

dapat bermigrasi menuju lemak preseptal melalui lapisan profunda ini. Pada kasus 1 

massa terdapat pada palpebra inferior pasien yang disebabkan inflamasi granulomatosa 

akibat suntikan silikon dibuktikan dari hasil pemeriksaan patologi anatomi. Massa 

silikon tersebut berasal dari migrasi dari suntikan silikon cair di area hidung melalui 

lapisan profunda galea. 10,11 

Diagnosis banding lesi non inflamasi pada palpebra adalah tumor jinak, tumor 

ganas, metastase, dan kelainan vaskular. Pada kedua kasus didapatkan riwayat suntikan 

silikon cair. Riwayat tumor dan keganasan sebelumnya disangkal. Riwayat tumor dan 

keganasan pada keluarga disangkal. Pada perabaan massa kenyal padat, berwarna 



11 

 

 
 

kecoklatan seperti warna kulit, imobile, batas tegas, permukaan rata, dan tidak nyeri 

pada penekanan. Hal ini merupakan tanda lesi yang jinak ataupun kistik. Kecurigaan 

terhadap massa akibat migrasi dari silikon cair belum dapat disingkirkan. Diagnosis 

pasti ditegakkan dengan pemeriksaan patologi anatomi.11,12 

Lee et al melaporkan pemeriksaan ultrasonografi migrasi  silikon pada palpebra 

superior berupa gambaran penyengatan hyperechoic dengan bayangan di posterior 

pada lapisan superfisial palpebra superior sebagai akibat dari inflamasi kronis (Gambar 

3.1.). Osaki et al tentang migrasi silikon pada palpebra menunjukkan hasil 

ultrasonografi biomikroskopi berupa gambaran kistik dengan isi anechoic dibawah 

lapisan otot palpebra superior. Penyengatan yang signifikan terdapat pada struktur 

posterior yang menyingkirkan gambaran perdarahan, materi serosa atau purulenta.  

(Gambar 3.2.).  7,11 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Pemeriksaan ultrasonografi migrasi silikon pada palpebra superior  
       Sumber: Lee et al 7 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Pemeriksaan ultrasonografi migrasi silikon pada palpebra superior  
       Sumber: Ohisa et al 11 
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Computed Tomography Scan (CT Scan) silikon cair terlihat mirip atau sedikit lebih  

menyengat dibanding jaringan lunak. Pergeseran artifak dan supresi jaringan lemak 

juga dapat terlihat pada CT Scan.  Pemeriksaan histopatologik memberikan gambaran 

yang berbeda sesuai dengan bahan suntikan yang digunakan. Gambaran migrasi silikon 

dapat berupa pseudokista yang kosong yang dapat dikelilingi fibrosis, kista atau 

vakuola yang dapat dikelilingi makrofag dan atau giant cell, atau infiltrasi limfositik di 

sekeliling pembuluh darah dan droplet silikon. Pada kedua kasus dilakukan 

pemeriksaan patologi anatomi. Pada kasus 1 hasil pemeriksaan patologi anatomi 

menyimpulkan granulomatous inflammation et causa massa silikon at regio palpebra 

inferior oculi sinistra. Granuloma terbentuk sebagai akibat respon inflamasi terhadap 

silikon cair. Pada kasus 2 pemeriksaan patologi anatomi menyimpulkan suatu reaktif 

hiperplasia at regio palpebra superior oculi sinistra. Terdapat gambaran vakuola berupa 

struktur rongga dengan lumen kosong. Hal ini menunjukkan salah satu gambaran 

histopatologik dari silikon cair.13,14 

Migrasi silikon cair dapat dicegah dengan menggunakan teknik yang benar oleh 

tenaga kompeten. Tatalaksana migrasi silikon cair adalah dengan mengevakuasi massa 

silikon yang bermigrasi tersebut. Pengangkatan massa yang dicurigai akibat migrasi 

silikon adalah suatu tindakan definitif. Massa silikon dievakuasi sebanyak mungkin 

dengan tetap memperhatikan anatomi dan fungsi jaringan di sekitarnya. Pada kasus 1 

insisi dilakukan sejajar garis Laenger untuk menyamarkan jaringan sikatriks bekas 

operasi. Diseksi tumpul dilakukan untuk menghindari otot retraktor palpebra. Pada 

kasus 2 insisi dilakukan pada lid crease untuk menyamarkan sikatriks dan 

memudahkan undermining jaringan subkutis. Evakuasi harus menghindari otot levator 

palpebral superior sehingga dilakukan diseksi tumpul sambil mengidentifikasi massa 

silikon. Tindakan evakuasi juga bersifat diagnostik. Hasil pemeriksaan patologi 

anatomi adalah gold standard dalam penegakan diagnosis. Apabila massa penyuntikan 

yang bermigrasi membentuk granuloma maka suntikan kortikosteroid intralesi menjadi 

pilihan pertama. Suntikan kortikosteroid lokal mengganggu aktivitas fibroblas, 
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makrofag,  giant cell, dan sintesis kolagen. Kortikosteroid intralesi dilakukan pada 

kasus yang baru terjadi. Suntikan terbatas pada lesi yang tampak di permukaan.14,15 

 

IV. Simpulan 

Penggunaan silikon cair untuk menambah volum jaringan lunak masih ilegal. 

Silikon yang disuntikkan akan menyatu dengan lapisan kulit sebagai droplet yang 

cenderung menarik makrofag dan giant cell di sekitarnya untuk memberikan respon 

terhadap benda asing. Suntikan silikon cair masih menjadi kontroversi sehubungan 

dengan laporan efek samping. Salah satu efek samping yang dilaporkan adalah migrasi. 

Lapisan yang dibentuk galea dan fasia orbicularis dapat menjadi jalur migrasi silikon 

dari hidung menuju palpebra. Migrasi juga dapat terjadi apabila silikon disuntikkan 

pada lapisan lebih dalam dari dermis atau subkutan. Pergerakan alami otot frontalis dan 

gravitasi juga dapat menyebabkan migrasi. Tatalaksana defenitif migrasi silikon cair 

adalah dengan mengevakuasi sekaligus melakukan pemeriksaan patologi anatomi dari 

hasil evakuasi tersebut.6,14 
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