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MANAGEMENT OF PALPEBRAL DEFECT FOLLOWING 

POROCARCINOMA WITH PERIOSTEAL FLAP TECHNIQUE 

 

ABSTRACT 

Introduction: Eccrine Porocarcinoma of eyelid is rare, locally aggressive tumor with 

significant risk of metastasis amd recurrence after surgical excision. Full-thickness lateral 

eyelid defects following tumor resection can be challenging to repair. 

Purpose: To report a rare case and describe the reconstruction technique of periosteal flap in 

lateral palpebral superior defect following tumor removal. 

Case Report: A man, 58 years old had a recurrent tumor of upper eyelid of his left eye since 1 

year ago. There was mass at lateral upper eyelid around 8 mm x 6 mm x 4 mm, round, well-

defined border, rubbery, white-pinkish color, no tenderness, immobile. He underwent two prior 

mass removal procedures in the same location of upper eyelid. This time he underwent full-

thickness excision and sacrifices lateral canthal defect with superior palpebral involvement. 

The reconstruction of the defect used the periosteal flap from the lateral orbital rim and 

attached to the edge of the superior palpebra. The outcome in one month after surgery showed 

good result and satisfaction. The histopathology revealed that the tumor was porocarcinoma. 

Patient was then recommended for chemotherapy. 

Conclusion: The reconstruction using lateral periosteal flap is an effective method of treatment 

and revealed good outcome in lateral canthal defect with palpebral involvement following 

tumor removal. Porocarcinoma as a rare case should be considered in differential diagnosis 

of patient with malignant eyelid tumors. 

  

Keyword: rare tumor, porocarcinoma, palpebral defects, reconstruction, periosteal flap 

 

I. Pendahuluan 

Kelopak mata adalah struktur yang kompleks dan menimbulkan tantangan untuk 

rekonstruksi. Kelopak mata memainkan peran penting dalam melindungi bola mata 

dari trauma, cahaya berlebihan, dan dalam menjaga integritas film air mata serta 

menggerakkan air mata ke arah sistem drainase lakrimal. Secara estetika, struktur 

tepian palpebra tersusun melengkung membentuk sudut kecil di area medial dan lateral 

serta menjadi pusat estetika pada wajah seseorang. Defek kelopak mata bagian lateral 

yang meluas ke area kantus lateral dapat terjadi karena kelainan kongenital, trauma, 

atau reseksi onkologi. Namun, penyebab paling sering terjadi karena pasca reseksi 
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tumor atau trauma yang menyebabkan sebagian kehilangan jaringan pada area tersebut. 

1-3 

Rekonstruksi di lokasi kantus lateral ini diperlukan dengan tujuan utamanya adalah 

pemulihan kantus untuk melindungi bola mata dan fungsi kelopak mata yang normal. 

Teknik yang digunakan untuk rekonstruksi kantus lateral memiliki banyak alternatif, 

secara umum hierarkinya adalah mulai dari penutupan langsung, bila terjadi pada regio 

periorbital biasa ditambah dengan advancement flap, flap rotasi, cangkok kulit, 

Cangkok kulit full-thickness, flap jaringan regional, dan flap bebas.2,4 

Tumor yang terjadi pada kelopak mata dapat dibagi berdasarkan originnya. Tumor 

jinak dan ganas dapat timbul dari masing-masing lapisan kelopak mata. Sebagian besar 

tumor kelopak mata berasal dari kulit, sebagian besar epidermal, yang dapat dibagi 

menjadi tumor epitel dan melanositik. Lesi epitel jinak, lesi kistik, dan lesi melanositik 

jinak merupakan lesi yang sangat sering. Tumor adneksa dan stroma lebih jarang. 

Tumor yang melibatkan area kantus lateral adalah yang paling langka. Porokarsinoma 

merupakan tumor adneksa yang ganas dan termasuk tumor yang jarang terjadi di area 

kelopak mata.5,6 Laporan kasus ini memaparkan teknik rekonstruksi menggunakan flap 

periosteum lateral pada defek kantus lateral yang melibatkan palpebral superior setelah 

pengangkatan tumor Porokarsinoma. 

   

II. Laporan Kasus 

Seorang laki-laki, Tn. F, berusia 58 tahun datang ke Poli Rekontruksi, Okuloplasti, 

dan Onkologi (ROO) Pusat Mata Nasional  Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 

16 September 2019 dengan keluhan benjolan di kelopak mata kiri yang muncul 

kembali sejak 8 bulan yang lalu. Benjolan dirasakan semakin membesar, tidak terasa 

nyeri, tidak mudah berdarah, ataupun tidak keluar nanah. Pasien mengeluhkan 

mengalami riwayat serupa sebelumnya, terdapat benjolan pada tempat yang sama 

sebanyak 2 kali. Pertama kali benjolan muncul sejak Januari 2018, dan telah dilakukan 

operasi ekstirpasi massa palpebra superior mata kiri + PA pada tanggal 21 Mei 2018, 

namun hasil pemeriksaan Patologi Anatomi tidak diambil. Pasien merasakan benjolan 
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serupa muncul kembali berselang 5 bulan kemudian, pasien berobat di RS Tasikmalaya 

dan telah dilakukan pengeluaran isi benjolan. Pada 3 bulan kemudian, pasien 

merasakan benjolan kembali muncul pada tempat yang sama, namun tidak langsung 

berobat. Riwayat mata merah, penglihatan buram tidak ada. Riwayat hipertensi, 

diabetes, alergi dan penyakit sistemik lainnya tidak ditemui pada pasien ini. Pasien 

merupakan seorang perokok aktif sejak usia muda. 

Pemeriksaan status generalis dalam batas normal, tidak ditemukan pembesaran 

kelenjar getah bening di sekitar leher maupun mandibula. Tajam penglihatan dasar 

mata kanan 0,4 pinhole 0,63 dan kiri 0,125 pinhole 0,63. Tajam penglihatan dengan 

menggunakan kacamata sendiri yakni 1.0 pada kedua mata. Gerakan bola mata penuh 

ke segala arah dengan posisi bola mata orthotrophia. Tekanan intraokular dengan 

noncontact tonometry (NCT) adalah 14 mmHg pada mata kanan dan 18 mmHg pada 

mata kiri. Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan dalam batas normal, 

sedangkan pada mata kiri ditemukan massa pada palperbra superior bagian temporal 

dengan ukuran diameter sebesar 8 mm x 6 mm X 4mm, berbentuk membulat, 

konsistensi kenyal, terfiksir, berwarna kemerahan, tidak ada nyeri tekan. Konjungtiva 

bulbi dalam kondisi tenang, segmen anterior lainnya dalam batas normal. 

 

 

Gambar 2.1. Gambar klinis pre operasi 

                           Sumber : dokumen Unit ROO RS Mata Cicendo  

 

Pasien didiagnosis massa at regio palpebra superior (recurrent tumor palpebral 

superior OS), dan direncanakan untuk dilakukan ekstirpasi massa palpebral superior 

OS + pemeriksaan Patologi Anatomi dalam anestesi umum. 
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(a)                                   (b)                                   (c)                               (d)                   

    

                         (e )                              (f)                                  (g)                                       (h) 

Gambar 2.2 Langkah-langkah operasi, (a) defek palpebra full thickness hingga 

kantus lateral, (b) identifikasi dan insisi periosteum lateral orbita, (c) 

didapatkan flap periosteum lateral orbita, (d) dilakukan fiksasi periosteum 

dengan tarsus ujung defek palpebral superior, (e) periosteum terfiksasi 

dengan palpebral superior sebagai posterior lamella, (f) dilakukan 

penjahitan kulit, (g) tampak ujung kantus telah terbentuk, (h) hasil akhir 

penjahitan. 

Sumber : dokumen Unit ROO RS Mata Cicendo 

 

Tindakan operasi dilakukan pada tanggal 23 September 2019. Pasien dibaringkan di 

meja operasi dengan anestesi umum, kemudian dilakukan tindakan septik dan 

antiseptik serta pemasangan duk steril. Dilakukan eksisi secara full thickness pada area 

sekitar massa, hingga didapatkan defek palpebra superior hingga ke area kantus lateral 

sekitar 8 mm. Kemudian untuk rekonstruksi defek palpebra-kantus lateral, operator 

melakukan insisi pada kantus lateral hingga didapatkan periosteum dan dilakukan insisi 

untuk pengambilan flap periosteum untuk memenuhi kebutuhan penutupan lamella 

posterior dan fiksasi lateral. Ujung flap periosteum tersebut difiksasikan dengan tarsus 
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pada ujung defek palpebral superior, hingga palpebra superior menyatu dengan 

periostem kantus lateral. Selanjutnya dilakukan penjahitan kulit palpebral serta margo 

palpebral superior dengan kantus lateral. Ujung palpebral inferior dijahitkan dengan 

periosteoum dan palpebral superior untuk membentuk sudut kantus lateral. Luka 

operasi diberikan salep antibiotik. Pasien diberikan terapi amoksisilin tab 3x500mg per 

oral, Asam mefenamat tab 3x500 mg per oral, dan salep mata kloramfenikol – 

polymixin B 3x1 applikasi mata kiri. 

 

        

(a)                                            (b) 

     

(c )                                                   (d) 

Gambar 2.3 Foto klinis. (a). Pre Operasi, (b) 1 hari paska operasi, (c) 7 hari paska 

operasi,(d) 3 minggu paska operasi 

Sumber : Dokumen Unit ROO RS Mata Cicendo 

 

Pada tanggal 30 September 2019, pasien datang ke poli ROO untuk kontrol 7 hari 

hari paska operasi. Pasien tidak mengalami keluhan, tidak dirasakan nyeri pada luka 

operasi, perdarahan, bengkak, kemerahan, maupun bernanah pada luka operasi. Hasil 
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pemeriksaan oftalmologis ditemukan segmen anterior OD dalam batas normal, 

sedangkan pada palpebral superior OS ditemukan hekting intak pada palpebral superior 

dan regio kantus lateral, aproksimasi luka baik, dan luka kering. Jahitan pada palpebral 

dan kantus lateral dilepas dan terapi antibiotik topikal dilanjutkan. Kesimpulan dari 

hasil pemeriksaan patologi anatomi menyatakan bahwa jaringan tersebut merupakan 

Porocarcinoma. Pasien dirujuk ke bagian Hemato-Onkologi Medik RS Hasan Sadikin 

untuk tatalaksana selanjutnya.  

   

Gambar 2.4.  Foto klinis 1 bulan pasca operasi 
Sumber : Dokumen Unit ROO RS Mata Cicendo 

 

Jawaban konsul dari bagian hemato-Onkologi Medik RS Hasan Sadikin 

menyatakan bahwa pasien disarakan untuk kemoterapi paclitaxel dan carboplatin 

sebanyak 6 kali. Prognosis quo ad vitam ad bonam, quo ad fnctionam ad bonam, quo 

ad sanationam dubia. 

 

III. Diskusi 

Defek palpebral dengan seluruh ketebalan (full thickness) dapat terjadi pada trauma, 

koloboma kongenital atau paska reseksi tumor. Rekonstruksi pada defek seluruh 

ketebalan ini memiliki teknik tersendiri yang perlu diperhatikan. Operasi rekonstruksi 

kelopak mata didasarkan pada dua prinsip utama. Prinsip pertama adalah perlunya 

rekonstruksi lamellar, yaitu reposisi berbagai lapisan jaringan kelopak mata secara 

teratur. Kondisi ini akan meminimalkan komplikasi sekunder seperti posisi akhir yang 

buruk. Prinsip kedua dari rekonstruksi kelopak mata adalah kebutuhan untuk 
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merekonstruksi jaringan kelopak mata dengan menggunakan jaringan yang sama 

mungkin dengan yang telah hilang.3,7 

Beberapa metode rekonstruksi kelopak mata dapat diaplikasikan untuk 

memperbaiki suatu kondisi defek palpebra tertentu. Pemilihan teknik pembedahan 

bergantung pada lokasi dan ukuran defek palpebra, kondisi struktur mata secara umum, 

umur pasien, dan preferensi operator berdasarkan pengalaman. Prinsip dasar 

rekonstruksi kelopak mata adalah untuk membentuk margin kelopak mata yang stabil, 

mencapai fungsi membuka dan menutup mata yang adekuat, serta membentuk tampilan 

kosmetik yang semaksimal mungkin.2,3 

 

Gambar 3.1 Tahapan rekonstruksi pada defek palpebra superior 

Dikutip dari : AAO2 
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Pasien ini mengalami defek palpebra superior bagian lateral dengan seluruh 

ketebalan yang meluas ke kantus lateral setelah dilakukan prosedur ekstirpasi massa. 

Defek yang terjadi pada pasien ini merupakan defek palpebral ukuran sekitar 1/3 bagian 

lateral dengan melibatkan margo palpebral yang melebar ke area kantus lateral.  

Defek kecil yang melibatkan margin kelopak mata atas dapat diperbaiki dengan 

penutupan primer jika teknik ini tidak terlalu banyak menimbulkan ketegangan pada 

luka seperti tampak pada gambar 3.1. Penutupan primer biasanya digunakan ketika 

sepertiga atau kurang dari margin kelopak mata terlibat, jika area yang lebih luas 

terlibat, pemanjangan jaringan yang berdekatan atau pencangkokan jaringan yang jauh 

mungkin diperlukan. 2,3 

Perbaikan kantus lateral paling banyak dilakukan dengan menggunakan flap rotasi 

untuk merekonstruksi bagian lateral dari flap atas atau bawah. Flap kulit setengah 

lingkaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki defek yang meluas ke daerah 

kantus lateral. Kadang-kadang, strip periosteum dan/atau fasia dalam bagian temporal 

kiri yang melekat di tepi orbital lateral dapat diayunkan dan melekat pada margin 

kelopak mata lateral yang tersisa untuk rekonstruksi seluruh posterior lamela kantus 

lateral. Pedikel flap berbentuk Y dari periosteum optimal untuk rekonstruksi seluruh 

lamela posterior kantus lateral.2,8 

Flap periosteal adalah flap yang ideal untuk memperbaiki kantus lateral karena 

mudah, keandalan, dan berisiko lebih rendah. Penggunaan flap periosteal berorientasi 

horisontal sederhana pertama kali dijelaskan pada tahun 1981 oleh Byron Smith. 

Namun tidak ada literatur yang menggambarkan desain flap yang berupaya untuk 

mengoptimalkan posisi kelopak mata lateral pasca operasi. Sebuah desain flap standar 

diperlukan untuk memanfaatkan banyak manfaat alami flap dan mengurangi 

komplikasi. Teknik ini dapat dirancang sesuai dengan kontur kelopak mata asli, berasal 

dari orbit lateral, bersifat kuat, dan sangat vaskular. Selain itu jika flap mengendur 

paska operasi, ia dapat dengan mudah terlepas dan lebih aman di dalam orbit lateral. 

Metode pembuatan flap ini dinilai lebih standar untuk meningkatkan hasil dan 

mengurangi ektropion.8,9 Rekonstruksi pada pasien ini menggunakan teknik flap 
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periosteal untuk fiksasi lateral dan memenuhi defek lamella posterior, kemudian 

dilakukan penutupan langsung pada lamella anterior hingga ke kantus lateral. Kondisi 

paska operasi menunjukan hasil yang baik, tidak ditemukan tanda-tanda komplikasi 

pada lokasi rekonstruksi, baik berupa ektropion maupun tanda-tanda infeksi. 

 

Gambar 3.2 Desain flap periosteal lateral orbita 

Dikutip dari : Jill et al 9 

 

Defek palpebral pada pasien ini dikarenakan reseksi tumor dan telah dilakukan 

pemeriksaan patologi anatomi. Hasil patologi anatomi memberikan kesimpulan bahwa 

jaringan merupakan porokarsinoma. Porokarsinoma adalah jenis kanker kulit langka 

yang berkembang dari kelenjar keringat, khususnya keganasan dari kelenjar keringat 

ekrin. Etiologinya tidak dipahami dengan baik. Namun beberapa penelitian telah 

menunjukkan bahwa tumor berkembang dari poroma ekrin yang sudah ada 

sebelumnya. Paparan cahaya kronis, paparan agen kimia dan imunosupresi bisa 

menjadi faktor predisposisi untuk porokarsinoma. Porokarsinoma merupakan penyakit 

berbahaya karena tingkat kekambuhan yang tinggi setelah reseksi dan metastasis ke 

organ vital. 6,10 

Pasien mengatakan mengalami gejala tumor rekuren hingga 3 kali pada tempat yang 

sama. Pada pengambilan tumor yang pertama kali pada 21 Mei 2018, pasien tidak 

datang kontrol sehingga tidak mengetahui hasil patologi anatomi jaringan tersebut. 

Dokumen tersebut kemudian ditemukan bahwa kesimpulannya adalah berupa 

syringocytsadenoma a/r palpebral superior OS. Syringocystadenoma papilliferum 

adalah tumor jinak langka yang diyakini berasal dari apokrin atau kelenjar keringat 
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ekrin. Karakteristik tumor ini tanpa gejala, kulit berwarna sampai papula merah muda, 

atau plak dengan penampilan yang sangat bervariasi. Area yang paling umum terjadi 

pada daerah kepala dan leher. Presentasi tumor dapat menghasilkan beberapa diagnosis 

diferensial, sehingga harus dikonfirmasi secara histologis. Radioterapi dan prosedur 

destruktif lainnya tidak efektif dan harus dihindari. Eksisi bedah dengan rekonstruksi 

adalah pengobatan pilihan. 6,11  

Riwayat muncul benjolan kedua kalinya pasien berobat dan dilakukan tindakan di 

RS Tasikmalaya dan tidak diketahui hasil patiologi anatominya. Kemungkinan 

terjadinya rekurensi ini dikarenakan pengambilan tumor sebelumnya yang belum 

bersih secara mikroskopis maupun tatalaksana yang belum tuntas, mengingat 

kepatuhan pengobatan pasien yang kurang baik. 

Setelah pasien mengetahui kondisi tubuhnya, pasien dikonsulkan ke bagian 

Hemato-Onkologi Medik RS Hasan Sadikin dan disarankan untuk kemoterapi, namun 

pasien masih berunding. Diharapkan dengan kemoterapi yang diberikan dapat 

membersihkan sel-sel tumor ganas yang kemungkinan tersisa atau mengingat tingkat 

metastase porokarsinoma cukup tinggi. 

Prognosis quo ad vitam pada pasien ini adalah ad bonam dikarenakan saat ini tidak 

ditemukan adanya tanda metastasis tumor maupun kondisi sistemik lain yang 

mengancam nyawa. Quo ad functionam ad bonam dikarenakan fungsi maupun secara 

estetika palpebra superior paska operasi dinilai baik. Quo ad sanationam dubia 

dikarenakan karakteristik porokarsinoma yang ganas dapat bisa terjadi rekurensi atau 

metastase bila terapi selanjutnya tidak dijalani. 

 

IV. Simpulan 

Tumor pada area kantus lateral merupakan tumor yang jarang terjadi, seperti 

porocarcinmoa pada pasien ini. Prinsip pengangkatan tumor idealnya dilakukan eksisi 

hingga area terbebas dari sel tumor secara mikroskopis untuk menghindari rekurensi. 

Prosedur ini meninggalkan defek pada area tumor yakni pada kantus lateral dengan 
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keterlibatan palpebra superior. Rekonstruksi pada kantus lateral paska pengangkatan 

tumor memiliki beberapa pilihan teknik. Salah satunya yaitu teknik fiksasi dengan 

periosteal strip dapat menjadi pilihan teknik yang memberikan hasil paska operasi yang 

bagus baik secara fungsi maupun estetika. 
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