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LATERAL TARSAL STRIP WITH FASCIA LATA SUSPENSION FOR THE 

TREATMENT OF  INVOLUTIONAL ECTROPION :  

A CASE REPORT 

  
ABSTRACT 
Introduction : Involutional ectropion is caused by the imbalance of the lower lid 
protractors and retractors due to ischemic and atrophy in elderly  . Laxity of the canthal 
tendons will affect the degree and location of the ectropion as well as the surgical decision 
for  its repair. The use of lateral tarsal strip alone can achieve sympyomatic relief, but 
when the ectropion is severe and prominent laxity is apparent, a combination of procedures 
is necessary to adequately correct the deformity. Lateral lid resection with tarsal strip 
combined with fascia lata suspension will effectively correct the ectropion. 
Purpose : To report a case of application fascia lata suspension with lateral tarsal strip 
procedure in involutional ectropion 
Case Report : 69 year old patient was diagnosed with involutional ectropion. Patient have 
horizontal lid laxity with prominently negative in snap back test and over 6mm in 
distraction test. There was scleral show sign on the right eye with TBUT in normal limit. 
The MRD 2 distance was 10 mm with no eversion at lacrimal punctum. Ectropion repaired 
with lateral tarsal strip combined with facia lata suspension. One week after surgery, the 
MRD 2 distance improved to 6 mm with no scleral show apparent.  TBUT within normal 
limit with no complication had been found. 
Conclusion : The lower eyelid suspension technique with fascia lata combined in tarsal 
strip procedure is an effective and alternative method of treatment involutional ectropion  
Keyword : Involutional ectropion, lateral tarsal strip, fascia lata suspension 

 

I. Pendahuluan 

     Kelopak mata merupakan salah satu bagian orbita yang memiliki fungsi penting 

baik secara fungsional maupun estetika. Lapisan palpebra ini terdiri atas kulit, otot 

dan jaringan fibrosa yang berfungsi melubrikasi dan melindungi permukaan bola 

mata dari benda asing. Secara estetika, struktur tepian palpebra tersusun 

melengkung membentuk sudut kecil di area medial, dan menjadi pusat estetika pada 

wajah seseorang. Ektropion involusional merupakan suatu kondisi melipatnya 

tepian palpebra kearah luar yang disebabkan adanya kelemahan dan 

ketidakseimbangan otot penyusun palpebra akibat pertambahan usia. Kondisi ini 

menyebabkan permukaan mata cendrung berair, iritasi kornea akibat paparan 

lingkungan luar, lagoftalmos dan kehilangan bentuk secara estetika.1,2,3  

     Penanganan ektropion involusional menjadi tantangan tersendiri dalam bidang 

rekonstruksi dan okuloplasti. Pemilihan  teknik pembedahan sangat dipengaruhi 
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oleh derajat keparahan serta posisi kelemahan otot pada palpebra yang bersifat 

individu pada setiap kasusnya. Penggunaan prosedur  Lateral tarsal strip (LTS) 

masih menjadi pilihan awal dalam penanganan ektropion involusional. Namun, 

pada kondisi yang lebih berat prosedur kombinasi sangat diperlukan untuk 

memberikan hasil koreksi yang adekuat. Laporan kasus ini memaparkan 

penggunaan suspense fasia lata sebagai prosedur tambahan Lateral tarsal strip 

dalam menangani ektropion involusional.3,5 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang perempuan, Ny. S, berusia 69 tahun datang ke Poli Rekontruksi, 

Okuloplasti, dan Onkologi ( ROO ) Pusat Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit Mata 

Cicendo pada tanggal 2 Juli 2019 dengan keluhan kelopak bawah mata sebelah 

kanan terlihat menurun dan melipat ke arah luar sejak 3 bulan ini. Keluhan disertai 

dengan mata sering berair yang diikuti dengan rasa gatal. Riwayat mata buram, 

mata merah, dan trauma pada mata pasien tidak dijumpai. Pasien belum pernah 

menjalani operasi pada bagian mata serta penggunaan obat tetes dalam jangka 

waktu yang lama disangkal. Penyakit diabetes, hipertensi dan penyakit metabolik 

sistemik lainnya tidak dijumpai pada pasien ini. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 2.1. Penampakan pasien dengan ektropion involusional 
                                             Dikutip dari : foto dokumentasi unit ROO RS Cicendo 
 

Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Tajam penglihatan dasar mata 

kanan 0,32 dan kiri 0,5 dengan uji pinhole tidak mengalami kemajuan. Gerakan 

bola mata penuh ke segala arah dengan posisi bola mata ortophoria. Hasil 

pemeriksaan tekanan intraokular dengan non contact tonometry (NCT) adalah 16 
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mmhg pada mata kanan dan 17 mmhg pada mata kiri. Pemeriksaan biomikroskopi 

slitlamp  pada mata kanan menunjukkan adanya distraksi kelopak mata bagian 

bawah sebesar 4 mm dan disertai deviasi pungtum lakrimal inferior ke arah lateral. 

Punctum lakrimal juga mengalami inversi ke arah luar dan dijumpai genangan air 

mata pada mata kanan. Kornea pada pasien terlihat jernih tanpa adanya defek epitel 

dengan lensa ditemukan agak keruh pada kedua mata.  Pemeriksaan  Tear break up 

time (TBUT) pada pasien dijumpai  13 detik untuk mata kanan dan 10 detik pada 

mata kiri. Hasil pemeriksaan segmen posterior dengan funduskopi pada  kedua mata 

dalam batas normal. 

     Pada pasien selanjutnya dilakukan pemeriksaan tambahan berupa uji snapback 

pada kelopak mata, uji  distraksi kelopak mata dan tes anal untuk menilai saluran 

eksresi air mata. Uji snapback pada kelopak mata kanan dijumpai negatif dengan 

nilai  distraksi mencapai 8 mm. Tes anal kedua saluran air mata menunjukkan hasil 

negatif dengan tidak dijumpai refluks pada kedua saluran. Pasien kemudian 

diddiagnosis dengan Ektropion involusional palpebra inferior mata kanan dan 

direncanakan tindakan perbaikan ektropion dengan lateral tarsal strip dan suspensi 

fasia lata  

    Tindakan operasi dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019. Setelah dilakukan 

tindakan aseptik dan pemasangan duk steril. Panjang kelopak mata pasien diukur  

dengan kaliper untuk menentukan panjang fasia lata yang akan ditanamkan pada 

kelopak mata bawah. Operator melakukan penandaan pada area yang akan 

dilakukan ekspos pada kantus medial, kantus lateral, serta ½ bagian medial kelopak 

mata bawah dan penandaan secara horizontal sepanjang 2-3 cm di area kantus 

lateral. Operator melakukan insisi kulit secara horizontal pada kantus lateral, 

selanjutnya dilakukan ekspos terhadap orbikularis okuli hingga menemukan tendon 

kantus lateral bagian lengan atas dan bawah. Bagian bawah tendon kantus lateral di 

potong dan dipisahkan dengan bagian atasnya, kemudian diseksi otot dilanjutkan 

pada subkonjungtiva menuju rima orbita hingga 1/3 lateral septum orbita untuk 

membebaskan tendon kantus lateral. Fasia lata kemudian diambil dari paha kanan 

pasien dan siap untuk ditanamkan pada kelopak mata pasien. 
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Gambar.2.2. (A). Pengukuran panjang kelopak untuk memperkirakan dimensi fasia lata    
yang akan diambil. (B). Pembentukan jalan atau dudukan fasia lata pada 
lamelar anterior. (C). Insersi fasia lata dengan bantuan pinset. (D). Fiksasi 
fasia lata pada ligamen kantus lateral. (E) fasia lata di insersikan melalui 3 
area yang sudah dilakukan ekspos. (F). Dilakukan fiksasi rendon kantus lateral 
pada periosteoum. (G). Dilakukan penjahitan dengan benang vicryl 6-0  
Dikutip dari : Foto Dokumentasi Unit ROO RS Cicendo                                         

 

Prosedur selanjutnya adalah penanaman fasia lata pada lamela anterior kelopak 

mata bawah. Insisi dilakukan pada area yang sudah ditandai. Untuk bagian kantus 

lateral dan kantus medial insisi dilakukan secara vertikal sepanjang 4-5 mm 

sedangkan pada area ½ medial kelopak mata bawah, insisi dilakukan secara 

horizontal. Ketiga area insisi ini akan menjadi dasar untuk pembentukan tempat 

dudukan fasia lata yang akan ditanam pada lamela anterior. Setelah dilakukan 

insisi, operator melakukan diseksi tumpul hingga terpisah area orbikularis okuli 

dengan lempeng tarsalis. Fasia lata selanjutnya difiksasi pada ligamen tendon 

lateral dan dimasukan ke dalam tempat dudukan yang telah dibentuk dengan 

bantuan pinset. Setelah semua bahagian fasia lata berada di anterior lamela, 

salanjutnya operator memfiksasikan fasia pada ligamen tendon di kantus medial 

dengan mempertimbangkan kekuatan fiksasi yang diinginkan. Operator kemudian 

menyelesaikan prosedur lateral tarsal strip dengan memfiksasikan bagian bawah 

tendon kantus lateral yang telah dipendekan ke periosteum. Tahapan prosedur 

operasi dapat dilihat pada gambar 2.2. 

     Pada tanggal 29 Juli 2019, pasien datang kembali ke unit ROO untuk kontrol 

setalah 7 hari paska operasi. Hasil pemeriksaan oftalmologi dijumpai adanya 
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perbaikan posisi kelopak mata dengan nilai Margin Reflex Distance 2 (MRD 2) 

menjadi 6 mm yang sebelum operasi berukuran 10 mm. Penampakan sklera pada 

limbus inferior yang menjadi salah satu keluhan pasien saat ini sudah dapat 

ditangani dan pasien cukup puas terhadap hasil yang diberikan. Pemeriksaan  

TBUT pada pasien tidak banyak menunjukkan perubahan, yang mana dari awal 

pemeriksaan pasien masih  memiliki kualitas air mata yang baik. Pada pasien 

dilakukan juga pemeriksaan terhadap tanda tanda munculnya komplikasi baik yang 

ringan maupun yang sedang. Namun, keluhan mata merah , alergi ataupun inflamasi 

lokal tidak dijumpai pada pasien meskipun kontrol dan follow up lebih lanjut tetap 

disarankan kepada pasien 2 minggu kedepan. Jahitan pada kulit baik dikelopak 

mata maupun pada bagian paha pasien menunjukkan proses penyembuhan, oleh 

karena itu jahitan kulit disarankan untuk dapat dilepas dengan tetap memberikan 

antibiotik topikal sebagai propilaksis. Hasil perbandingan kelopak mata sebelum 

dan sesudah operasi dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
           (a)      (b) 

 
Gambar 2.3. (a).Perbandingan anatomi kelopak bawah sebelum dan sesudah operasi hari 

ke 7. (b) Jahitan paska pengambilan fasia lata hari ke 7                                                                                                  
                         Dikutip dari : Foto dokumentasi  unit ROO RS Cicendo  
 

III. Diskusi 

     Ektropion involusional merupakan suatu kondisi menurun dan melipatnya 

kelopak mata yang disebabkan oleh faktor bertambahnya usia. Secara anatomi 

kelopak mata dipertahakan oleh keseimbangan otot otot protraktor dan otot 

retraktor yang secara dinamis menjaga kestabilan strukur kelopak mata. otot 
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protaktor terletak dibagian lemela anterior yang terdir atas otot otot orbikularis 

pretarsal dan preseptal. Sedangkan otot retraktor merupakan suatu komplek fasia 

kapsulopalpebra yang bersama dengan otot rektus inferior menyatu dan membantu 

dalam gerak bola mata ke arah bawah. Dalam sudut estetika, kesejajaran kelopak 

mata dinilai dari tepian kelopak bagian bawah yang berada tepat pada area limbus 

inferior dengan sudut kantus lateral berada 2-3 mm lebih tinggi dari pada usdut 

kantus medial.2-4,6 

 

 

   

   

   

  

 

 

 
Gambar 3.1. Ektropion involusional dan gambar potongan melintang 

Dikutip dari Chan3 

 

Patogenesis ektropion involusional disebabkan oleh adanya atrofi otot orbikularis 

dan disinsersi otot retraktor  yang disertai dengan degenarasi jaringan penyokong 

lainnya. Kondisi ini menyebabkan lamela anterior menjadi lemah sehingga otot 

retraksi lebih dominan dan kelopak menjadi menurun. Menipisnya bantalan lemak 

area malar juga meningkatkan gaya gravitasi kelopak mata bawah sehingga 

ektropion dapat semakin memberat pada usia tua. Secara umum penanganan dan 

pemilihan prosedur bedah pada ektropion involusional sangat tergantung dari 

algoritme yang digunakan. Collin dkk telah menyusun algoritme berdasarkan 

kelainan yang dapat muncul akibat ektropion involusional. Pertama adalah 

Horizontal Lid laxity. Kondisi kelemahan kelopak secara horizontal dapat dinilai 

dengan menggunan uji distraksi dan uji snapback. Uji distraksi dilakukan dengan 

cara mencubit dan menarik kelopak mata menjauhi bola mata dan menilai jarak 

distraksi ynag terjadi. Sedangkan uji snapback, yaitu dengan cara meanrik kelopak 
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mata ke arah inferior dan mengukur kecepatan dan daya rekoil kelopak mata. Jika 

ditemukan ektropion dengan horizontal lid laxity, maka prosedur pemendekan otot 

horizontal harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi kelopak mata.3,7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2. Prinsip prosedur Lateral Tarsal Strip 

Dikutip dari Collin4 

 

     Kondisi kedua adalah kelemahan otot retraktor kelopak mata bawah. Kelemahan 

otot rertraktor dapat dinilai dengan melihat adanya ektropion pada area pungtum 

lakrimal serta terbatasnya gerakan kelopak mata bawah pada saat bola mata bergulir 

ke inferior. Jika ditemukan kelemahan otot retraktor pada ektropion involusional, 

maka prosedur perlekatan kembali dan penguatan otot retraktur perlu dilakukan 

dengan cara memendekan otot retraktor dan melekatkan kembali otot retraktor pada 

bagian bawah tarsus atau daerah pungtum lakrimal inferior. Untuk kondisi ketiga 

adalah ektropion involusional yang disertai dengan adanya disosiasi lamela. 

Kondisi ini disebabkan oleh adanya reaksi inflamasi yang menyebabkan 

terjadin./ya edema pada konjungtiva, atau blefarokonjungtivitis yang berat, 

sehingga jahitan inverting perlu dilakukan untuk mengembalikan struktur kelopak 

mata. Dasar dasar pemilihan teknik operasi ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 

3.3 5,7,9 
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Gambar 3.3. Algoritme pemilihan prosedur bedah pada ektropion involusional 

Dikutip dari Collin5 

 

       Lateral tarsal strip adalah pilihan utama dalam penanganan ektropion 

involusional. Prinsip prosedur ini melakukan penguatan terhadap tendon kantus 

lateral dengan cara memendekan ligamen kantus lateral lengan bawah yang 

kemudian menyelipkan di bawah ligamen kantus lateral lengan atas dan dijahitkan 

pada lapisan periosteum zigomatikum di dalam rima orbita. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kam KYR dkk terhadap 67 mata membandingkan penggunaan LTS 

prosedur tunggal dengan LTS yang dikombinasi dengan teknik medial spindle. 

Studi ini menyimpulkan bahwa pengguanaan teknik LTS sendiri tanpa 

menggunakan prosedur tambahan lainya masih dikatakan sangat efektif dengan 

angka kesuksesan mencapai 87% dalam memperbaiki gejala  serta penampakan 

secara estetika. 3,10 

     Penggunaan fasia lata sebagai suspensi dilakukan pada kondisi ektropion 

involusional yang berat dan berulang. Selain itu, prosedur ini juga dapat dilakukan 

dalam menangani ektropion paralitik yang disertai lagoftalmos akibat parese nervus 

fasialis. Luas fasia lata yang digunakan adalah 4cm x 1cm. Fasia lata ini akan 

diinsersi kedalam lamela anterior melalui lubang yang dibuat pada tendon kantus 

internal,membentang dan di fiksasi kembali pada kantus medial dan lateral. Sebuah 
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studi yang dilakukan oleh Sendul Yekta dkk menyimpulkann bahwa secara klinis, 

suspensi dengan fascia lata dapat meperbaiki tear break up time ( TBUT ) secara 

signifikan dan memperbaiki jarak antara tepian kelopak mata bawah dan limbusn 

inferior secara adekuat. Selain fasia lata pengguna otot minitendon palmaris longus 

juga dapat digunakan . Studi yang dilakukan oleh Terzis dan Kyere dkk 

membandingkan penggunaan mini tendon ini dengan gold weight sebagai suspensi 

kelopak mata dan menyimpulkan bahwa penggunaan mini tendon dapat secara 

efektif memperbaiki TBUT dan mengurangi penampakan sklera inferior dengan 

angka kesuksesan yang tidak jauh berbeda.4,7,9  

     Pada laporan kasus ini, kondisi ektropion involusional disebabkan oleh adanya 

kelemahan dari kelenturan horizontal kelopak mata yang disebabkan oleh atrofi otot 

orbikularis okuli. Pemilihan prosedur LTS yang dikombinasikan dengan suspensi 

menggunakan fasia lata menjadi pertimbangan setelah menilai kelemahan otot pada 

uji distraksi dan uji snapback. Pada pasien ini TBUT belum mengalami gangguan, 

namun perbaikan penampakan skelra inferior dan jarak MRD 2 memiliki perubahan 

yang sangat signifikan. Komplikasi yang dapat muncul akibat prosedur LTS dapat 

dijumpai pada derajat ringan hingga sedang. Komplikasi ringan yang muncul dapat 

berupa konjungtivitis maupun inflamasi lokal. Untuk komplikasi yang sedang dapat 

dijumpai eversi pungtum lakrimal , hematom, ataupun trikiasis pada kelopak mata. 

Adanya disposisi pungtum lakrimal kearah lateral merupakan salah satu komplikasi 

yang dapat dijumpai pada LTS. Namun disposisi pungtum lakrimal yang kurang 

dari 5 mm masih dapat diterima dan tidak mengganggu fungsi lakrimal itu 

sendiri.8,9 

 

4. Simpulan  

     Manajemen penanganan ektropin involusional sangat dipengaruhi oleh derajat 

dan lokasi terjadinya kelemahan pada kelopak mata. Lateral tarsal strip dengan 

kombinasi suspensi menggunakan fasia lata merupakan salah satu prosedur yang 

efektif dalam menangani ektropion involutional akibat proses penuaan dan dapat 

menjadi pilihan alternatif pada kasus ektropion yang berat dan berulang. 
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