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Repair Involutional Entropion with Anterior Lamelar Resection Technique 

Abstract 

Introduction :  

Entropion is the inversion of the eyelid margins. Entropion can be either unilateral 

or bilateral. Based on the cause, entropion can be classified as congenital, 

involutional, acute spastic, and cicatrical. Involutional entropion is the most 

common cause of this disease. Anterior Lamellar Repositioning (ALR) is a simple 

and often used surgical technique in the management of involusional entropion. 

Purpose :  

This case report describes the treatment of involutional entropion using ALR 

technique 

Case Report :  

An 80-year-old woman came with complaints of upper left lashes that turn inwards 

and caused foreign body sensation, redness and tearing. History of recurrent 

redness in the patient's left eye is found. No history of trauma or surgery. The 

patient has several times removed the upper left eye lashes. Anterior segment 

examination revealed entropion in upper left eye with corneal abrasion and 

dermatochalasis with cloudy lenses on both eyes.  Patient is diagnosed with 

Involutional Entropion with corneal abrasion on the left eye and dermatochalasis 

with immature cataract on both eyes. The Patient has undergone surgery to repair 

entropion with Anterior Resection Technique (ALR) on left eye and repair 

dermatochalasis on both eyes. Postoperative ophthalmological examination 

showed good wound apposition and releaved symptoms.   

Conclusion :  

Anterior Lamellar Repositioning (ALR) is a simple yet effective treatment of 

involutional entropion. 

Keywords :  Entropion, involutional, dermatochalasis, ALR 

I. Pendahuluan 

Entropion adalah inversi dari margin kelopak mata. Entropion bisa ditemukan 

unilateral maupun bilateral. Berdasarkan penyebabnya, entropion diklasifikasikan 

sebagai kongenital, involusional, akut spastik, dan sikatrikal. Entropion 

involusional diketahui adalah penyebab tersering pada penyakit ini. Entropion 

involusional pada umumnya disebabkan oleh laksitas horizontal kelopak mata, 

kelemahan atau disinsersi retraktor kelopak mata, dan penumpukkan dari otot 

orbicularis oculi preseptal 1,2 

Tatalaksana efektif dari entropion membutuhkan analisis yang cermat 

berdasarkan penyebab dan tingkat keparahannya.1 Adapun pilihan tatalaksana 

pembedahan diantaranya dapat berupa Anterior Lamellar Repositioning (ALR), 

maupun tarsotomi.1,3 Anterior Lamellar Repositioning (ALR) adalah teknik operasi 
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yang efektif dalam tatalaksana entropion derajat ringan hingga sedang. Adapun 

tujuan dari laporan kasus ini memaparkan tatalaksana entropion involusional 

menggunakan teknik ALR.   

 

II. Laporan kasus  

    Seorang wanita berusia 80 tahun datang ke unit Rekonstruksi Onkologi dan 

Okuloplasti pada tanggal 10 Desember 2019 dengan keluhan bulu mata kiri atas 

yang menusuk ke dalam bola mata. Keluhan sudah dialami pasien sejak tahun 2013. 

Selama ini pasien sudah sering mengalami prosedur pencabutan bulu mata kiri atas 

namun bulu mata kembali tumbuh dengan posisi menusuk ke dalam. Keluhan 

disertai kedua kelopak mata atas yang dirasakan turun. Pasien juga merasakan mata 

kiri terasa seperti ada yang mengganjal, perih, merah dan mudah berair. Keluhan 

dirasakan bertambah berat sejak satu bulan terakhir. Tidak terdapat riwayat trauma. 

Tidak ada riwayat operasi intraokuler maupun ekstraokuler pada kedua mata. 

Terdapat riwayat mata merah berulang pada mata kiri pasien. Tidak terdapat 

riwayat konsumsi obat-obatan tertentu. Riwayat hipertensi, kolesterol, dan diabetes 

melitus disangkal. Tidak ada yang mengalami hal serupa pada keluarga pasien. 

Pasien menggunakan kacamata sejak lima tahun yang lalu.  

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

generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam 

penglihatan mata kanan 0.16 ph 0.32 dan mata kiri 0.125 ph tetap. Tekanan 

intraokular dengan noncontact tonometer (NCT) didapatkan 13 pada mata kanan 

dan 17 pada mata kiri. Kedudukan bola mata ortotropia dan gerak kedua bola mata 

baik ke segala arah. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan 

adanya dermatokalasis pada palpebra superior dan lensa yang agak keruh. Segmen 

anterior lainnya dalam batas normal. Pada pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

didapatkan adanya dermatochalasis dan entropion pada palpebra superior. Terdapat 

injeksi siliar pada konjungtiva bulbi dan pewarnaan flouresin pada mata kiri positif 

abrasi dengan lensa yang agak keruh. Pemeriksaan segmen anterior lainnya dalam 

batas normal. Pasien didiagnosis dengan Entropion involusional palpebra superior 

OS, dermatokalasis palpebra superior ODS, Abrasi kornea OS, Katarak senilis 
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Imatur ODS. Pasien ditatalaksana dengan Ofloxacin 6x1 gtt OS, Artificial tears 6x1 

gtt OS dan direncakanan untuk dilakukan tindakan tatalaksana entropion palpebra 

superior OS dan tatalaksana dermatokalasis palpebra superior ODS dalam sedasi. 

 

  

Gambar 2.1 Gambaran Klinis Pasien Pre-Operasi 

 

      Pada tanggal 23 Desember 2019 dilakukan tindakan operasi dimana durante 

operasi dilakukan marking pada area palpebra superior ODS. Kemudian dilakukan 

penjepitan kulit kelopak menggunakan pinset untuk mengukur banyaknya kulit 

yang harus direseksi. Kemudian dilakukan reseksi kulit palpebra superior OS. 

Dilakukan eksplorasi melewati otot orbikularis okuli hingga bagian superior dari 

tarsus terekspos. Dilakukan penjahitan dengan teknik Anterior Lamellar 

Repositioning (ALR) pada palpebra superior OS menggunakan benang vicryl 6.0 

dengan tahapan berupa penjahitan dari kulit menembus hingga otot orbikularis 

diatas bulu mata kemudian diarahkan melalui tarsus menuju superior dan kembali 

dari orbikularis okuli menembus kulit. Ikat jahitan untuk menarik lamella anterior 

ke arah superior dan mengeversikan kelopak mata. Jahitan serupa dibuat sebanyak 

3 buah. Kemudian dilakukan tatalaksana dermatokalasis melalui teknik penjahitan 

interupted kulit dengan fiksasi tarsus pada palpebra superior kiri maupun kanan 

menggunakan benang prolene 6.0. Paska operasi pasien diberikan Amoksisilin 

3x500 mg, Asam mefenamat 3x500 mg dan Kloramfenikol 1% + Polimiksin B 

sulfat salep mata 3x1 ODS. 
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(a)        (b)    (c) 

   

(d)        (e)    (f) 

   

(g)        (h)    (i) 

Gambar 2.2 Tahapan Anterior Lamerar Resection (ALR) : (a) marking palpebra superior; 

(b) pengukuran menggunakan pinset; (c) reseksi kulit palpebra superior; (d) 

eksplorasi dan identifikasi tarsus; (e) penjahitan dari kulit menembus hingga 

otot orbikularis; (f) penjahitan melalui tarsus; (g) penjahitan dari orbikularis 

okuli menembus kulit; (i) hasil penjahitan dengan teknik ALR 

 

Pemeriksaan oftalmologis kedua mata satu hari paska operasi didapatkan 

aposisi luka baik, rembesan darah minimal, dan jahitan intak. Palpebra superior 

kedua mata tampak hiperemis dan edema. Keluhan berair dan perih pada mata 
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pasien sudah dirasakan berkurang, Pasien kemudian diizinkan untuk rawat jalan 

dengan terapi yang dilanjutkan. Pasien direncanakan kontrol satu minggu yang akan 

datang.  

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 2.3 Gambaran Klinis Pasien : (a) Post Operasi; (b) satu hari paska operasi 

Pasien kontrol ke poli Rekonstruksi Onkologi dan Okulopasti (ROO) satu 

minggu kemudian. Pemeriksaan oftalmologis kedua mata dua mingu paska operasi 

didapatkan aposisi luka baik, edema minimal, dan jahitan intak  Keluhan mata 

merah, berair dan perih sudah tidak dirasakan. Pasien diberikan terapi 

Kloramfenikol 1% + Polimiksin B sulfat salep mata 3x1 ODS dan diminta kontrol 

kembali 1 minggu kemudian.  

 

Gambar 2.4 Gambaran klinis pasien dua minggu paska operasi 
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Pasien kontrol kembali ke poli ROO satu minggu kemudian. Keluhan mata 

merah, berair dan perih sudah tidak dirasakan. Pemeriksaan oftalmologis kedua 

mata dua mingu paska operasi didapatkan aposisi luka baik dan jahitan intak   

Dilakukan pengangkatan jahitan pada palpebra superior ODS dan diberikan terapi 

Kloramfenikol 1% + Polimiksin B sulfat salep mata 3x1 ODS. Pasien direncanakan 

untuk kontrol kembali 3 minggu yang akan datang. 

 

III. Diskusi 

Entropion adalah kelainan dimana terjadi inversi dari margin kelopak mata. 

Berdasarkan penyebabnya, entropion diklasifikasikan sebagai kongenital, 

involusional, akut spastik, dan sikatrikal. Entropion kongenital adalah inversi 

kelopak mata yang ditemukan sejak lahir. Faktor perkembangan yang 

menyebabkan kondisi langka ini termasuk disgenesis retraktor kelopak mata bawah, 

defek struktural pada tarsus, dan pemendekan dari lamella posterior. Tidak seperti 

epiblepharon, entropion bawaan tidak mungkin membaik secara spontan dan 

mungkin memerlukan koreksi bedah. Sementara itu, entropion involusional pada 

umumnya disebabkan oleh laksitas horizontal maupun vertikal pada kelopak mata, 

kelemahan atau disinsersi retraktor kelopak mata, dan penumpukkan dari otot 

orbicularis oculi preseptal.1,2,4 

Entropion spastik terjadi paling umum setelah operasi intraokular pada pasien 

yang memiliki kelopak mata involusional ringan sebelum operasi. Sementara 

entropion sikatrikal disebabkan oleh kontraktur tarsokonjungtival vertikal dan 

rotasi internal margin kelopak mata, yang mengakibatkan iritasi bola mata dari 

perubahan posisi silia ke dalam atau deposisi keratin pada margin kelopak mata. 

Berbagai kondisi dapat menyebabkan entropion sikatrikal, termasuk pemfigoid 

autoimun (sikatrik membran mukosa), peradangan (sindrom Stevens-Johnson), 

infeksi (trachoma, herpes zoster), bedah (enukleasi, koreksi ptosis pendekatan-

pendek, operasi transkonjungtiva), dan kondisi traumatis (luka bakar termal atau 

kimia, jaringan parut). Penggunaan jangka panjang dari obat glaukoma topikal, 

terutama miotik, dapat menyebabkan konjungtivitis kronis dengan pemendekan 

konjungtiva vertikal dan entropion sikatrikal sekunder.1,4,5 Pada pasien ini 
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entropion terjadi pada usia lanjut. Tidak terdapat sikatrik maupun kontraktur 

tarsokonjungtival pada kelopak atas mata kiri. Pasien tidak memiliki riwayat 

trauma, tidak memiliki riwayat konsumsi obat-obatan tertentu dan tidak memiliki 

riwayat operasi intraokuler maupun ekstraokuler sehingga pasien didiagnosis 

dengan entropion involusional OS.  

Penegakkan diagnosis dapat dilakukan berdasarkan riwayat pasien dan tes 

diagnostik sederhana (eversi digital), biasanya membedakan entropion sikatrikal 

dari entropion involusional. Mencoba mengembalikan kelopak mata ke posisi 

anatomi normal menggunakan traksi digital akan memperbaiki posisi margin 

abnormal dalam entropion involusional tetapi tidak dalam entropion sikatrikal. 

Selain itu, pemeriksaan lamella posterior menunjukkan jaringan parut konjungtiva 

tarsal yang halus hingga parah pada kasus entropion sikatrikal.1,2,6 Pada pasien ini 

traksi pada kelopak mata kiri atas memperbaiki posisi margin kelopak mata atas ke 

posisi anatomis normal. Selain itu juga tidak ditemukan adanya jaringan parut halus 

pada konjungtiva palpebra superior OS. Hal ini semakin mendukung diagnosis ke 

arah entropion involusional. 

Tatalaksana entropion bergantung pada derajat klinis pasien. Tatalaksana non 

invasif dapat berupa taping ataupun penggunaan cyanoacrilate liquid bandage 

untuk mengeversikan margin kelopak mata. Adapun terapi tambahan yang dapat 

diberikan untuk meredakan gejala adalah lensa kontak pelindung maupun medikasi 

lubrikasi. Adapun pilihan tatalaksana pembedahan diantaranya dapat menggunakan 

teknik Anterior Lamellar Repositioning (ALR) maupun tarsotomi. Pada entropion 

derajat ringan, ALR adalah teknik operasi yang kerap digunakan. Adapun apabila 

terdapat kondisi sikatrik yang cukup berat, penebalan pada lempeng tarsal dapat 

mendorong terjadinya rekurensi sehingga terjadi inversi ulang dari distal margin. 

Pada kondisi seperti ini tarsotomi transversal dengan jahitan rotasi memungkinkan 

eversi plat tarsal distal dan mengembalikan posisi margin kelopak mata pada 

aposisi normalnya.2,7,8,9 Pada pasien ini tidak ditemukan jaringan sikatrik sehingga 

dipilih metode ALR dalam tatalaksananya. Selain itu pada pasien ini juga terdapat 

dermatokalasis ODS. Dermatokalasis adalah redundansi kulit kelopak mata yang 
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disebabkan oleh prolapsnya lemak orbital.1 Pada pasien ini juga dilakukan 

tatalaksana dermatokalasis berupa blefaroplasti. 

Tahapan operasi pada ALR yang pertama adalah pembuatan insisi pada lipatan 

kelopak mata dan eksplorasi melewati otot orbikularis okuli hingga bagian superior 

dari tarsus terekspos (a). Dilakukan diseksi ke arah bulu mata diantara tarsus dan 

otot orbikulris okuli hingga bulu mata mulai terlihat (b). Pastikan anterior dan 

posterior lamella sudah terpisahkan dan tarik anterior lamella ke arah superior 

untuk mengukur seberapa jauh koreksi perlu dilakukan. Lakukan penjahitan dari 

kulit hingga otot orbikularis 1-2 mm diatas bulu mata melalui tarsus setinggi 3-4 

mm dari superior dan kembali ke arah orbikularis okuli dan kulit 1-2 mm diatas 

bulu mata (c). Ikat jahitan untuk menarik lamella anterior ke arah superior and 

mengeversikan kelopak mata. Perhatikan agar tidak terjadi overkoreksi (d). 

Dilakukan tiga hingga empat buah jahitan dengan teknik tersebut menggunakan 

benang yang dapat diserap dengan ukuran 6.0.7,9–12 Pada pasien ini dilakukan teknik 

serupa sebanyak tiga buah jahitan dengan benang vicryl 6.0 yang dapat diserap oleh 

kulit.  

                     

(a)       (b) 

 

               (c)      (d) 

Gambar 3.1 Tahapan operasi pada Anterior Lamerar Resection (ALR) : (a) Pembuatan 

insisi pada lipatan kelopak mata; (b) Diseksi hingga tarsus terekspos; (b) 

penjahitan dari kulit menembus tarsus; (d) Pengencangan jahitan.9  
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Efektivitas pengobatan pada entropion terutama tergantung pada penyebab dan 

tingkat keparahan pada setiap pasien. Adapun komplikasi yang dapat terjadi 

diantaranya terjadinya rekurensi, overkoreksi, distorsi dari margin kelopak mata, 

perdarahan, dan infeksi.13,14 Komplikasi-komplikasi tersebut dapat dicegah dengan 

perencanaan tindakan operasi yang matang. 

 

IV. Simpulan 

Entropion adalah kelainan dimana terjadi inversi dari margin kelopak mata. 

Berdasarkan penyebabnya, entropion  diklasifikasikan sebagai kongenital, 

involusional, akut spastik, dan sikatrikal. Keberhasilan pengelolaan entropion 

tergantung pada evaluasi praoperasi yang bijaksana untuk menentukan penyebab, 

keparahan, dan tatalaksana terbaik untuk setiap pasien. Anterior Lamellar 

Repositioning (ALR) adalah teknik operasi yang simpel dan terbukti efektif dalam 

tatalaksana entropion involusional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1.  AAO. Orbit, Eyelids, and Lacrimal System. Louis B. Cantor, MD, 

Indianapolis, Indiana SS for CE, editor. 2019. Hlm 165–168.  

2.  AAO. Entropion [Internet]. 2019 [cited 2019 Dec 30]. Available from: 

https://eyewiki.aao.org/Entropion. 

3.  Pandey N, Jayaprakasam A, Feldman I, Malhotra R. Original Article Upper 

eyelid levator ‑ recession and anterior lamella repositioning through the grey 

‑ line : Avoiding a skin ‑ crease incision. 2018.  

4.  Dutton Jonathan. Diagnostic Atlas of Common Eyelid Diseases. New York: 

Informa Healthcare; 2007.  

5.  Geoffrey G. Oculoplastic Surgery Atlas. Springer; 2002. Hlm 17–37.  

6.  Owji N. Comment on “Anterior lamellar recession for management of upper 

eyelid cicatricial entropion and associated eyelid abnormalities.” 

2018;11(6):1075–6.  

7.  AAO. Basic Techniques of Ophthalmic Surgery. 2nd ed. Paul D, editor. San 

Fransisco; 2015. Hlm. 336–337.  

8.  Jeffrey N. Techniques in Opthalmic Surgery. Saunders Elsevier; 2010. Hlm 

99–111.  

9.  JRO C. A Manual of Systematic Eyelid Surgery. 3rd ed. Elsevier Ltd; 2006. 

Hlm 29–53.  

10.  JRO C. Color Atlas of Ophthalmic Plastic Surgery. 4th ed. Churchill 

Livingstone; 2017. Hlm 67–86.  

11.  Koreen I V, Ph D, Taich A, Elner VM, Ph D. Anterior Lamellar Recession 

With Buccal Mucous Membrane Grafting for Cicatricial Entropion. 

2009;25(3):180–4.  

12.  Upper S, Cicatricial E. Anterior Lamellar Reposition with Lid Split in 

Management of Severe Upper Eyelid Cicatricial Entropion. 2009;7(1):35–8.  

13.  Teg G, Hospital B. Comparison of three surgical procedures of differing 

complexity in the correction of trachomatous upper lid entropion : a 

prospective study Upreet Dhaliwal , MS Parveen K . Monga , MS Prof . Ved 

P . Gupta , MD , DNB. 2004;227–37.  

14.  Ahmed RA, Abdelbaky SH. Short Term Outcome of Anterior Lamellar 

Reposition in Treating Trachomatous Trichiasis. 2015. 

 


