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Rekonstruksi Palpebra dengan Teknik Cutler-Beard Flap Pasca Eksisi Luas 

Karsinoma Glandula Sebasea 

ABSTRACT 
Introduction : Eyelids are complex structures that play an important role in protecting the 

globe and maintaining the integrity of tear film. Eyelid defects can be caused by trauma, 

tumor excision and congenital colobomas. Sebaceous gland carcinoma is potentially a 

lethal tumour constituting 1-5.5% of all malignant eyelid tumour with wide excision of the 

nodular lesion as the recommended therapy. Reconstruction of the eyelid is needed in order 

to maintain good anatomical, functional and cosmetic restoration. 

Purpose : To describe the Cutler-Beard flap procedure as an upper eyelid defect 

reconstruction technique after wide excision of sebaceous gland carcinoma. 

Case Illustration : A 55 years old man came to the policlinic presented with a 1-year slow 

growing lesion on the right upper eyelid that become gradually enlarged within last 6 

months. On examination an upper left eyelid mass of 2.5 cm x 1 cm with irregular area of 

crust, yellowish discharge, and lost of cilia was found. No palpation of lymph node was 

found. The patient was diagnosed clinically with sebaceous gland carcinoma and 

underwent wide excision of the tumor followed by upper eyelid reconstruction using Cutler-

Beard flap. Second stage surgery were planned 4 weeks later after first stage 

reconstruction to separate the eyelids. 

Conclusion : Cutler-Beard flap technique is a relatively up-front surgical procedure that 

can be applied for the reconstruction of large upper lid defects such as in sebaceous gland 

carcinoma case. 

Keyword : cutler-beard flap, sebaceous gland carcinoma, palpebra reconstruction 

 

I. Pendahuluan 

     Kelopak mata atau palpebra merupakan struktur kompleks pada tubuh yang 

memiliki peran penting dalam melindungi integritas bola mata dan lapisan air mata 

melalui gerakan dinamisnya. Kondisi disfungsi palpebra dapat menyebabkan 

gangguan ketajaman visual dan bahkan kebutaan. Kelainan palprebra dapat terjadi 

akibat adanya trauma, tumor, dan kelainan kongenital. Rekonstruksi pada kelainan 

palpebra diperlukan untuk menjaga integritas anatomi, fungsi fisiologis, dan 

kosmetik. 1-3 

     Reseksi tumor merupakan salah satu penyebab yang sering menimbulkan defek 

kelopak mata yang membutuhkan tindakan rekonstruksi. Prinsip utama dari operasi 

reseksi tumor, yaitu pembuangan lesi secara total dengan kedalaman adekuat dan 

batas sayatan bebas sel tumor, diikuti dengan rekonstruksi palpebra dengan tujuan 

untuk mengembalikan bentuk dan fungsi palpebra. Tumor ganas yang dapat terjadi
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pada palpebra dapat meliputi karsinoma sel basal, karsinoma sel skuamosa, 

keganasan kelenjar sebasea, dan melanoma maligna.1-4 

     Karsinoma kelenjar sebasea merupakan salah satu bentuk malignansi pada 

kelopak mata yang berasal dari glandula sebasea. Karsinoma kelenjar sebasea 

meliputi 1–5,5% dari total keganasan pada palpebra. Karsinoma glandula sebasea 

memiliki karateristik progresif dengan tingkat rekurensi yang signifikan dan 

mortalitas yang cukup tinggi. Modalitas eksisi luas merupakan pilihan utama terapi 

pada derajat awal karsinoma glandula sebasea.1,2,4,5 

     Penentuan teknik rekonstruksi yang tepat dapat dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya usia pasien, karakter dari kelopak mata, ukuran dan posisi defek. 

Cutler-Beard flap merupakan teknik rekonstruksi palpebra dengan menutup defek 

palpebra superior dengan flap yang berasal dari palpebra inferior. Teknik ini efektif 

sebagai pilihan rekonstruksi palpebra superior yang luas yang lebih besar dari 50%.  

Laporan kasus ini memaparkan tatalaksana rekonstruksi palpebra dengan teknik 

Cutler-Beard flap, yang dilakukan setelah eksisi luas tumor palpebra pada kasus 

karsinoma glandula sebasea.4-5 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang pria berusia 55 tahun datang ke poliklinik Rekonstruksi, Onkologi dan 

Okuloplasti Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 13 Juni 

2019 dengan keluhan utama terdapat benjolan pada kelopak mata kanan atas sejak 

1 tahun yang lalu. Benjolan berwarna kemerahan, tampak bergaung, terdapat 

kotoran, dan tidak terasa nyeri. Benjolan tersebut terasa mengganjal dan 

menghalangi penglihatan. Pada awalnya benjolan sebesar kacang tanah lalu 

dirasakan semakin membesar dengan cepat 6 bulan terakhir. Pasien sempat berobat 

ke Puskesmas, diberikan salep mata dan antibiotik namun tidak ada perubahan. 

Selama lima bulan terakhir pasien menggunakan obat herbal untuk mengobati 

benjolan namun tidak ada perubahan. Tidak ada keluhan benjolan pada area tubuh 

lain. Pasien memiliki riwayat pengobatan ke puskesmas dan diberikan obat salep 

mata dan antibiotik, namun setelah diberi pengobatan tidak terdapat perbaikan. 
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Riwayat penyakit serupa dalam keluarga disangkal. Riwayat diabetes dan hipertensi 

disangkal. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal dan status 

generalis dalam batas normal. Tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah 

bening pada pasien. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan 0,25 dengan pinhole 0,5 dan tajam penglihatan mata kiri 0,8 dengan pinhole 

1,0. Kedudukan bola mata ortotropia dengan gerak bola mata kanan dan kiri baik 

ke segala arah. Tekanan intraokular dengan noncontact tonometer didapatkan 16 

pada mata kanan dan 17 pada mata kiri. Segmen anterior mata kanan pada palpebra 

superior ditemukan massa berwarna kemerahan dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm 

x 1 cm, batas tegas, konsistensi padat, permukaan tidak rata, melekat pada kulit, 

terdapat krusta berwarna kekuningan dan madarosis, tidak terdapat nyeri tekan dan 

tidak mudah berdarah. Segmen anterior lainnya dalam batas normal. Segmen 

anterior mata kiri dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan massa at regio 

palpebra superior mata kanan et causa suspek karsinoma glandula sebasea. Pasien 

direncanakan untuk dilakukan eksisi luas massa, pemeriksaan patologi anatomi, dan 

rekonstruksi palpebra superior mata kanan dalam narkose umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Gambaran Klinis Pasien (a) Pre-operasi (b) Pasca operasi hari ke-1 

 

     Pada tanggal 21 Juni 2019, dilakukan tindakan operasi dengan durante operasi 

selama operasi termasuk dilakukan identifikasi tumor dan marking pada area tumor 

dengan jarak 3 mm dari batas tumor yang kemudian dilakukan eksisi secara full-

(a) (b) 
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thickness. Massa tumor di eksisi dan perdarahan dirawat dengan kauterisasi. 

Selanjutnya dilakukan identifikasi defek luka dan didapatkan defek kelopak mata 

superior lebih dari 50%, sehingga dilakukan pemilihan teknik Cutler-Beard untuk 

rekonstruksi palpebra superior. Pembuatan flap dengan teknik Cutler-Beard 

diawali dengan marking pada palpebra inferior. Insisi horizontal pada palpebra 

inferior dilakukan pada 5 mm dibawah margin inferior tarsus yang kemudian 

dilanjutkan dengan insisi full-thickness vertical dari ujung insisi horizontal tersebut 

sepanjang 15 mm sampai forniks inferior sehingga membentuk huruf U terbalik. 

Flap tersebut kemudian diselipkan dibawah margin palpebra inferior dan ditarik 

keatas dan dijahitkan pada sisa palpebral superior dalam 3 lapis, yaitu konjungtiva 

dengan konjungtiva, otot orbikularis okuli dengan levator aponeurosis, dan kulit 

dengan kulit menggunakan benang vicryl 6.0 dengan teknik penjahitan interrupted. 

Jaringan eksis tumor juga disiapkan untuk pemeriksaan patologi anatomi dan 

diberikan marking benang untuk memberikan gambaran batas anatomis tumor agar 

dapat diketahui apakah batas tersebut sudah bebas dari sel tumor. Pasca operasi 

pasien diberikan kloramfenikol 1% + polimiksin B sulfat salep mata 3 kali pada 

mata kanan, Amoksisilin 3 kali 500 mg dan Asam Mefenamat 3 kali 500 mg.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Gambaran Klinis Pasien (a) Pasca operasi hari ke-7 (b) Hari ke-21 

 

     Pemeriksaan oftalmologis mata kanan 1 hari pasca operasi didapatkan aposisi 

flap baik, rembesan darah minimal, dan jahitan intak. Palpebra superior mata kanan 

(a) (b) 
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tampak hiperemis dan edema. Pasien diperbolehkan rawat jalan dengan terapi yang 

dilanjutkan. Pasien kontrol kembali ke poliklinik Rekonstruksi, Onkologi dan 

Okuloplasti 1 minggu pasca operasi dengan keluhan mata kanan berair. 

Pemeriksaan oftalmologis mata kanan didapatkan pada palpebra superior mata 

kanan jahitan intak. Hasil pemeriksaan patologi anatomi didapatkan karsinoma 

glandula sebasea poorly differentiated at regio palpebra superior mata kanan, batas 

sayatan daerah superior dan nasal masih ditemukan sel tumor ganas. Pasien 

dilakukan pengangkatan jahitan pada palpebra superior dan diberikan terapi 

kloramfenikol 1% + polimiksin B sulfat salep mata 3 kali pada mata kanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tahapan Cutler-Beard Flap Saat Durante Operasi (a) marking pada area 

tumor; (b) eksisi luas pada massa tumor; (c) pengukuran defek palpebra  

superior; (d) marking pada palpebra inferior 5 mm dibawah margin    

inferior; (e) insisi full thickness palpebra inferior; (f) flap diselipkan 

dibawah margin palpebra inferior dan dilakukan penjahitan. 

 

    Pasien datang kontrol kembali ke poliklinik Rekonstruksi, Onkologi dan 

Okuloplasti pada tanggal 11 Juli 2019, dengan keluhan mata kanan berair. 

Pemeriksaan oftalmologis mata kanan didapatkan flap palpebra intak dengan sekret 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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minimal. Pasien direncanakan untuk dilakukan rekonstruksi palpebra mata kanan 

tahap kedua 1 minggu yang akan datang.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gambaran Makroskopis Jaringan Biopsi (a) ukuran vertikal; (b) horizontal 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi pada Pasien (a) gambaran potongan  

           margin bebas sel tumor; (b) poorly differentiated sebaceous carcinoma  

                        dengan gambaran populasi sel tumor ganas 

 

III. Diskusi 

     Karsinoma glandula sebasea merupakan salah satu malignansi yang berasal dari 

glandula sebasea yang sering dilaporkan berada pada daerah kepala dan periokuler. 

Palpebra merupakan predileksi dari tumor ini, dimana susunan palpebra terdiri atas 

glandula meibom pada tarsus, glandula Zeis pada folikel silia, glandula sebasea 

pada karunkula dan glandula sebasea pada folikel rambut alis. Etiologi karsinoma 

glandula sebasea masih belum diketahui dengan pasti, namun terdapat faktor-faktor 

(a) (b) 

(a) (b) 
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risiko yang berperan dalam kejadian karsinoma glandula sebasea. Faktor risiko 

tersebut diantaranya usia lanjut, jenis kelamin, ras Asia, kelainan sistem imun dan 

sindroma Muir-Torre. Tumor ini biasanya lebih sering ditemukan pada palpebra 

superior, dibandingkan dengan area kelopak mata bawah ataupun karunkula. 

Penelitian oleh Kaliki et al. juga melaporkan hal yang seupa bahwa kejadian 

karsinoma glandula sebasea paling sering terjadi pada wanita, usia 57 tahun sampai 

72 tahun, dengan predileksi pada palpebra superior.5-8 

     Secara klinis, tumor ini sering sulit didiagnosis pada fase awal dikarenakan 

gambaran tumor yang bervariasi. Gambaran klinis awal biasanya dapat menyerupai 

kalazion, blefarokonjungtivitis atau meibomianitis. Kecurigaan terhadap karsinoma 

glandula sebasea harus dipikirkan pada lesi palpebra yang tidak memberikan respon 

adekuat terhadap tatalaksana yang diberikan. Secara umum, lesi karsinoma 

glandula sebasea pada palpebra dapat berbentuk nodul soliter, lesi bertangkai, atau 

penebalan palpebra yang difus. Salah satu gambaran khas pada varian karsinoma 

glandula sebasea adalah invasi pagetoid yang merupakan infiltrasi intraepithelial 

pada konjungtiva atau lapisan epidermis palpebra. 5-7 

     Penegakan diagnosis karsinoma kelenjar sebasea pada kasus ini dilakukan 

berdasarkan anamnesis, pemeriksaan oftalmologis, serta pemeriksaan penunjang. 

Pada anamnesis didapatkan riwayat benjolan pada kelopak mata atas kanan yang 

awalnya berbentuk kacang tanah yang awalnya pasien mengira hanya benjolan 

biasa, tidak terasa nyeri, dengan riwayat pengobatan yang tidak memberikan respon 

yang adekuat. Pemeriksaan oftalmologis menyeluruh pada palpebra dan permukaan 

okular penting untuk mengidentifikasi invasi pagetoid dan lesi tumor multisentrik. 

Pada pemeriksaan oftalmologis, didapatkan massa pada palpebra superior mata 

kanan berukuran besar, disertai madarosis dan tidak didapatkan nyeri tekan. Letak 

tumor yang berada pada palpebra superior yang ada pada pasien ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kaliki et al., yaitu mencapai angka 2x lebih sering 

pada kelopak mata atas daripada yang bawah. Jumlah glandula meibom dan Zeis 

yang lebih banyak pada palpebra superior kemungkinan berperan besar menjadi 

penyebab tumor ini lebih sering ditemukannya tumor ini pada area tersebut. Pasien 
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juga memiliki faktor resiko usia, yaitu berusia >50 tahun, sesuai dengan acuan 

pustaka yang sudah dilaporkan sebelumnya. 5-7 

     Untuk menegakkan diagnosis pasti pada kasus tumor diperlukan pemeriksaan 

patologi jaringan. Tindakan eksisi tumor selain dapat dilakukan dengan tujuan 

diagnostik histopatologi, eksisi secara full-thickness dapat mencegah rekurensi. 

Kesalahan diagnosis histopatologi bisa saja terjadi, namun dapat dihindari dengan 

bantuan perwarnaan khusus seperti red O oil dan adipophilin dengan didampingi 

ahli patologi okular yang berpengalaman. Penegakan diagnosis histopatologis 

karsinoma glandula sebasea dapay dibagi atas klasifikasi histopatologi sebagai well 

differentiated, moderately differentiated, dan poorly differentiated. Pada pasien ini, 

hasil pemeriksaan patologi anatomi tumor digolongkan sebagai poorly 

differentiated karena adanya gambaran massa infiltrasi yang tidak terenkapsulasi 

tersusun atas sel-sel dengan vakuolasi kecil, foamy cytoplasm, pleomorfik nukleus, 

dan aktivitas mitosis yang tinggi serta adanya gambaran sel nekrotik.5-7 

     Pilihan tatalaksana utama untuk kasus karsinoma glandula sebasea pada 

palpebra adalah dengan pembedahan. Pilihan tindakan bedah diantaranya adalah 

eksisi luas lesi tumor, eksenterasi orbita, atau radical neck dissection. Eksisi luas 

biasanya dilakukan pada lesi tumor yang terlokalisasi pada palpebra dengan batas 

sayatan eksisi biasanya 2-3 mm melebihi lesi tumor, dengan tujuan agar batas 

sayatan terbebas dari tumor. Eksisi luas dengan kontrol biasanya menggunakan 

frozen section atau Mohs microsurgery, yang juga digunakan sebagai alternatif 

untuk mendapatkan batas sayatan yang bebas dari sel tumor. Penggunaan teknik 

Mohs microsurgery dilaporkan menurunkan angka rekurensi pada berbagai kasus. 

Eksenterasi orbital biasanya direkomendasikan pada kasus dengan tumor yang 

sangat lanjut dengan keterlibatan orbital difus dan/atau pagetoid. Radical neck 

dissection dilakukan pada kasus dengan penyebaran kelenjar getah bening. Pada 

kasus ini, eksisi luas dengan batas sayatan sekitar 3-4 mm melebihi ukuran tumor 

dilakukan pada pasien. Pilihan terapi ini diberikan karena pertimbangan lesi tumor 

yang terlokalisir pada palpebra superior.1-4 

     Defek full-thickness pada palpebra setelah eksisi tumor membutuhkan 

rekonstruksi untuk menjaga integritas anatomi dan fisiologis palpebra. Hal utama 
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yang menjadi pertimbangan rekonstruksi palpebra adalah untuk membentuk margin 

palpebra yang stabil, mendapatkan penutupan palpebra yang adekuat, pembentukan 

lamela anterior dan posterior, dan hasil kosmetik yang baik. Lamela posterior yang 

mencakup lempeng tarsus dan konjungtiva pelpebralis serta lamella anterior yang 

terdiri atas kulit, jaringan subkutan dan otot orbikularis okuli, memerlukan suplai 

pembuluh darah yang cukup. Defek palpebra yang melibatkan margin palpebra 

dengan ukuran kurang dari sepertiga dari keseluruhan palpebra, dapat 

direkonstruksi dengan teknik direct closure. Defek full-thickness yang melibatkan 

margin palpebra dengan ukuran mencapai 50% dapat direkonstruksi dengan teknik 

direct closure dengan atau tanpa kantotomi lateral atau superior kantolisis. Defek 

yang melibatkan margin palpebra dengan ukuran lebih dari 50% dapat 

direkonstruksi dengan kombinasi flap dan graft, seperti yang dideskripsikan pada 

gambar 3.1. Metode yang cukup mudah untuk rekonstruksi defek full-thickness 

dengan ukuran lebih dari 50% pada palpebra superior adalah dengan menggunakan 

flap yang terdiri dari lamela anterior dan posterior, yang diambil dari palpebra 

inferior, yaitu Cutler-Beard flap.1-4,9 

     Pada pasien ini telah dilakukan tatalaksana bedah dengan eksisi luas lesi tumor 

yang menyebabkan defek pada palpebra superior dengan ukuran mencapai lebih 

dari 50%, dengan demikian rekonstruksi palpebra superior tidak dapat dilakukan 

dengan direct closure atau dengan release jaringan pada kantus lateral. 

Rekonstruksi defek full-thickness palpebra superior pada pasien menggunakan 

Cutler-Beard flap dilakukan dengan pertimbangan ukuran defek yang besar dengan 

menggunakan pengambilan jaringan yang minimal untuk mencapai hasil 

rekonstruksi yang baik. Keuntungan dari flap juga adalah dapat digunakan pada 

hampir semua jenis defek. Mandal et al. melaporkan bahwa rekonstruksi palpebra 

superior menggunakan Cutler-Beard flap memberikan hasil kosmetik dan 

fungsional yang cukup baik pada palpebra superior. Beberapa kelemahan pada 

teknik ini yaitu dibutuhkan tindakan rekonstruksi tahap dua untuk memisahkan 

palpebra superior dan inferior. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi entropion 

kelopak pada palpebra superior, iregularitas margin kelopak, hilangnya bulu mata, 

retraksi karena sikatriks kelopak inferior, dan nekrosis bridge flap.3,9-1 



10 
 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Rekonstruksi Defek pada Palpebra Superior  
               Dikutip dari: AAO1 

     

     Prosedur Cutler-Beard flap dilakukan dengan insisi di bawah tarsus kelopak 

bawah, flap full-thickness kelopak bawah dipindahkan ke defek kelopak atas 

dengan melewatkan flap di bawah sisa margin kelopak bawah dan dibiarkan selama 

beberapa minggu agar terjadi peregangan, seperti yang digambarkan pada gambar 

3.2. Advancement flap dari kelopak mata bawah dibuat dengan jarak 4-5 milimeter 

dari margo kelopak mata untuk mencegah iskemia dan mempertahankan stabilitas 

margo kelopak mata bawah yang tersisa. Garis insisi vertikal advancement flap 

harus dilakukan dengan teknik relaxing kemudian jaringan tersebut dibawa ke 
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defek kelopak mata atas melalui bridge flap dengan penjahitan flap dilakukan lapis 

demi lapis mulai dari konjungtiva, otot dan kulit.3,10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Gambar 3.2 Ilustrasi Cutler-Beard Flap. (a),(b),(c),(d) Tahap Satu;  

             (e) dan (f) Tahap Dua 
            Dikutip dari: Levine at al.3 

 

     Pada umumnya, rekonstruksi tahap dua flap dilakukan dalam rentang waktu 3-8 

minggu dengan pertimbangan vaskularisasi kolateral dan penguatan stuktur dari 

flap. Pada penelitan Hsuan et al. bahkan menyatakan bahwa flap dapat dipisahkan 

dalam rentang waktu 2 minggu. Namun pada kasus ukuran defek yang luas atau 

kulit kelopak bawah kencang terutama pada pasien yang lebih muda, waktu yang 

lebih lama diperlukan untuk menunggu kulit meregang. Prosedur operasi ini 

dilakukan untuk membuka kelopak mata dan pembentukan kelopak mata atas dan 

Konjungtiva Fasia 

kapsulopalpebral 

Kulit 

Otot 

orbikularis 

a. b. 

c. 
d. 

e. f. 
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bawah. Perlu dipastikan bahwa pemotongan pada daerah insisi bagian ujung 

struktur konjungtiva harus terletak lebih inferior dibandingkan dengan kulit untuk 

mencegah trikiasis. Selama proses restorasi kelopak mata bawah diperlukan 

pembersihan jaringan granulasi pada tepi bawah bridge flap untuk memungkinkan 

penjahitan bagian superior advancement flap dengan tepi bawah bridge flap. Pada 

pasien ini direncanakan untuk dilakukan rekonstruksi tahap dua 4 minggu dengan 

mempertimbangkan kondisi klinis pasien.3,6,10,12  

     Karsinoma glandula sebasea merupakan salah satu tumor dengan kemungkinan 

rekurensi dan metastasis yang cukup tinggi. Bila belum terjadi metastasis, angka 

mortalitas dilaporkan berkisar antara 0-15%, sedangkan adanya metastasis 

mempunyai prognosis yang lebih buruk dengan angka mortalitas 5 tahun mencapai 

50-67%. Penelitian Takahashi et al. dan Kaliki et al. melaporkan bahwa terdapat 

beberapa faktor-faktor risiko yang berperan dalam timbulnya rekurensi dan 

metastasis pada karsinoma glandula sebasea, yaitu keterlibatan palpebra superior 

dan inferior, keterlibatan kantus, lesi tumor multisentrik, lesi penebalan palpebra 

yang difus, ukuran lesi lebih dari 10 mm, adanya invasi perivaskular, dan adanya 

invasi pagetoid. Pada pasien ini didapatkan gambaran klinis dengan ukuran lesi 

melebihi 10 mm yang merupakan faktor prognosis yang buruk. Namun dari hasil 

pemeriksaan lainnya, pada pasien tidak ada temuan yang menunjukan bukti adanya 

metastasis pada kelenjar getah bening regional atau organ lain. Oleh sebab itu, 

follow-up rutin pada pasien diperlukan terutama pemeriksaan untuk melihat apakah 

terjadi rekurensi ataupun metastasis, meskipun tindakan eksisi luas sudah 

dilakukan. Apabila faktor-faktor risiko yang berperan dalam rekurensi atau 

metastasis ditemukan, maka pertimbangan terapi adjuvant paska tindakan bedah 

seperti cryotherapy, kemoterapi sistemik dan topikal atau radiasi dapat diberikan 

terutama pada kasus-kasus dengan keterlibatan pagetoid.6-12 

     Prognosis pasien pada kasus ini adalah quo ad vitam dubia ad bonam dan quo 

ad functionam dubia ad bonam, karena tidak ditemukan adanya metastasis pada 

kelenjar getah bening atau area lain pada tubuh. Untuk quo ad sanactionam pada 

pasien ad malam dikarenakan angka rekurensi yang cukup tinggi pada kasus dan 
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juga menginat hasil pemeriksaan patologi anatomi pada massa eksisi menunjukan 

batas margin superior dan nasal masih terdapat sel tumor ganas. 6,10-12 

 

IV. Simpulan 

     Tindakan eksisi luas pada kasus karsinoma kelenjar sebasea dapat menimbulkan 

defek full-thickness palpebra yang memerlukan tindakan rekonstruksi untuk 

mengembalikan bentuk dan fungsi palpebra. Pilihan teknik rekonstruksi palpebra 

harus disesuaikan dengan keadaan klinis seperti ukuran defek dan keterlibatan 

struktur periokular untuk menghasilkan kosmetik dan fungsional yang baik. Cutler-

Beard flap merupakan salah satu teknik rekonstruksi yang dapat digunakan pada 

kondisi defek palpebra dengan ukuran lebih dari 50% pada kasus karsinoma 

kelenjar sebasea paska eksisi luas dengan tetap menjaga integritas kelopak mata. 
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