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RECONSTRUCTION OF UPPER EYELID WITH CUTLER-BEARD FLAP 

IN  SEBACEOUS GLAND CARCINOMA PATIENT 

 
ABSTRACT 
Introduction : Sebaceous gland carcinoma (SGC) is a common yet aggressively malignant 
and potentially lethal tumor of the sebaceous gland present in the skin. Sebaceous gland 
carcinoma of the ocular adnexa most frequently arises in upper eyelid. Upper eyelid defect 
involving more than half of the margin could be managed by eyelid reconstruction with 
Cutler-Beard flap. This procedure requires a second stage procedure to open the eyelids.  
Purpose : To describe procedure for large  upper eyelid defect for patient  with sebaceous 
gland carcinoma using Cutler-Beard flap procedure.  
Case Report : A 67 years old man came to the outpatient clinic of Reconstruction, 
Oculoplasty, and Oncology unit Cicendo Eye Hospital with chief complaint of growing 
lesion on the left upper eyelid within last 2 months. There were history of itchy, eye 
discharge, redness, and swelling of the eyelid. Ophthalmological examination on upper 
eyelid revealed a mass of 1 cm x 1 cm with irregular area, crust and yellowish discharge. 
The patient was diagnosed with left upper eyelid mass due to sebaceous gland carcinoma 
suspect and cataract in both eyes.  This patient underwent wide excision with first stage 
reconstruction using Cutler-Beard flap with histopathological examination. Second stage 
reconstruction were done 5 weeks later. The visual acuity after reconstruction were 2/60 
in both eyes. 
Conclusion: Cutler-Beard flap is an eyelid-sharing procedure with two stage 
reconstruction. The first reconstruction procedure will determine the process of the next 
procedure and the final cosmesis result. 
Keywords: cutler-beard flap, reconstruction upper eyelid, sebaceous gland carcinoma. 
 

I. PENDAHULUAN 
 
     Karsinoma kelenjar sebasea merupakan tumor ganas berpotensi mematikan 

yang berasal dari kelenjar meibom, kelenjar zeis dan kelenjar sebacea karunkula. 

Karsinoma kelenjar sebasea merupakan salah satu karsinoma pada palpebra 

yang meliputi 1 - 5.5% dari keganasan kelopak mata dan merupakan keganasan 

tersering setelah karsinoma sel basal dan karsinoma sel skuamosa. Pada populasi 

Asia angka kajadian karsinoma kelenjar sebasea sebanyak 27 – 44%, kasus ini 

seringkali mengalami keterlambatan diagnosis karena memiliki klinis yang 

kadang mirip dengan kalazion atau blefarokonjungtivitis kronis sehingga dapat 

meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas.1-4 

     Tatalaksana untuk kasus karsinoma kelenjar sebasea meliputi eksisi luas pada 

lesi nodular dengan melakukan pemeriksaan patologi anatomi dengan frozen 

section atau Mohs micrographic surgery. Rekonstruksi kelopak dilakukan 
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setelah reseksi tumor dengan menentukan lokasi kelopak mata dan ukuran defek. 

Defek kelopak mata >50% memerlukan penarikan dari jaringan sekitar. Teknik 

Cutler Beard flap merupakan teknik rekonstruksi defek kelopak mata atas 

dengan menutup defek dengan flap dari kelopak mata bawah yang terdiri dari 

dua tahap rekonstruksi.4-6 

     Rekonstruksi tahap I merupakan tahapan terpenting, prosedur ini dilakukan 

dengan insisi tarsus kelopak mata bawah dipindahkan ke defek kelopak atas 

dengan melewatkan flap dibawah sisa margin kelopak bawah dan dibiarkan 

selama beberapa minggu agar terjadi peregangan. Rekonstruksi tahap II 

dilakukan untuk membuka flap agar baik secara kosmetik dan fungsi.4,7,8 

     Laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan tatalaksana rekonstruksi 

palpebra superior dengan teknik Cutler Beard flap pada pasien dengan 

karsinoma glandula sebasea. 

 
II. LAPORAN KASUS 

      Seorang laki-laki berusia 67 tahun datang ke Poliklinik Rekonstruksi, 

Onkologi, dan Okuloplasti Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 

pada November 2020 dengan keluhan benjolan pada kelopak mata kiri atas sejak 

2 bulan yang lalu. Benjolan berwarna kuning kemerahan, disertai adanya rasa 

gatal dan keluar kotoran terus menerus. Benjolan awalnya kecil namun 

membesar terasa mengganjal, tidak nyeri, dan menghalangi penglihatan. Pasien 

awalnya berobat ke puskesmas dan didiagnosis sebagai peradangan, lalu pasien 

diberikan salep antibiotik, namun benjolan semakin membesar dan pasien 

dirujuk ke BKMM Cikampek. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dengan tensi 140/90mmHg, nadi, 

respirasi dan suhu dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

tajam penglihatan mata kanan 2/60 dengan pinhole 0.2 dan mata kiri 0.1 dengan 

pinhole 0.125. Kedudukan bola mata ortotropia dengan gerak bola mata baik ke 

segala arah. Tekanan intraokular normal palpasi pada kedua mata. Segmen 

anterior mata kanan dalam batas normal dengan lensa agak keruh dan palpebra 

mata kiri ditemukan massa ukuran 1 cm x 1 cm, permukaan tidak rata berbenjol, 
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berwarna kuning kemerahan, konsistensi padat, dan melekat pada kulit. 

Konjungtiva tenang, kornea jernih, bilik mata depan sedang, pupil bulat dan 

lensa agak keruh. 

     Pasien didiagnosis dengan massa a/r palpebra superior mata kiri et causa 

suspek karsinoma glandula sebasea dan katarak senilis immature pada kedua 

mata. Pasien direncanakan untuk dilakukan eksisi luas +- biopsi +- rekonstruksi 

tahap I + PA mata kiri. Pasien dikonsulkan ke penyakit dalam dan anestesi untuk 

toleransi tindakan dalam narkose umum. 
 

 
Gambar 2.1 Foto klinis pasien preoperasi rekonstruksi tahap I mata kiri 

        Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
 

     Pada tanggal 25 November 2020 dilakukan tindakan operasi dengan eksisi +- 

rekonstruksi + PA OS (NU). Pada saat durante operasi, dicurigai massa ganas 

sehingga diputuskan untuk dilakukan tindakan eksisi luas langsung tanpa biopsi 

dengan PA, dan rekonstruksi tahap I dengan metode Cutler-Beard flap. Tahapan 

Cutler-Beard flap saat durante operasi dengan melakukan penandaan pada area 

tumor dengan melebihi ukuran tumor +- 5 mm, lalu dilakukan eksisi luas pada 

massa tumor, selanjutnya dilakukan penandaan pada palpebra inferior, dan 

dilakukan insisi secara full thickness pada palpebra inferior dengan flap 

diselipkan dibawah margin palpebral inferior diakhiri dengan penjahitan. 

     Saat durante operasi didapatkan massa dengan ukuran 1.5 cm x 1.5 cm 

berwarna kuning kemerahan dan tidak lengket pada jaringan sekitar. Pasien 

diberikan obat-obatan post operasi salep mata chloramphenicol polymixin B 
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Sulfate digunakan 3x1 pada mata kiri, asam mefenamat 3x500mg, dan 

Amoxicilin 3x500mg.  
 

 
Gambar 2.2 Foto klinis intraoperative Rekonstruksi tahap I 

                Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
 

     Pemeriksaan oftalmologi mata kiri 1 hari pasca operasi didapatkan hasil 

pemeriksaan palpebra tampak kemerahan, edema minimal, flap baik, jahitan 

intak, dan tidak terdapat rembesan darah. Pemeriksaan anterior mata kiri sulit 

dinilai karena tertutup oleh flap. Pasien disarankan rawat jalan dan  kontrol 10 

hari yang akan datang dengan obat-obatan pasca operasi dilanjutkan. 

 

      
Gambar 2.3 A) Foto klinis pasien 1 hari pasca operasi 

              B) Foto klinis pasien 1 minggu pasca operasi 
      Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 

 
     Pasien kontrol kembali ke Poliklinik Rekonstruksi, Onkologi dan Okuloplasti 

10 hari pasca operasi dengan keluhan mata kiri mengganjal dengan jahitan pada 

mata kiri lepas setelah dibersihkan. Didapatkan pemeriksaan oftalmologis pada 

mata kiri flap baik, sisa jahitan pada beberapa sisi, dan kemerahan pada mata, 

A B 
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dilakukan pemeriksaan segmen anterior dengan menggunakan fluorescein 

didapatkan abrasi sehingga dipertimbangkan untuk dilakukan penjahitan ulang 

pada flap. Pasien dilakukan penjahitan ulang pada tanggal 8 Desember 2020 

dengan anestesi dalam sedasi dengan pemberian obat pasca operasi 

chloramphenicol polymixin B Sulfate digunakan 3x1 pada mata kiri dan asam 

mefenamat 3x500mg. Pasien disarankan untuk kontrol 1 minggu. 

     Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi didapatkan hasil karsinoma glandula 

sebasea, poorly differentiated dengan invasi ke dasar sayatan dan konjungtiva 

desertai komedo nekrosis. Batas sayatan arah medial-lateral dan lateral-medial 

menunjukan gambaran yang sama yaitu epitel squamous komplek berkeratin. 

 

     

     
Gambar 2.4 A) Batas sayatan bebas sel tumor dari tepi medial ke arah lateral 
              B) Perbesarab 4x dengan gambaran komedonekrosis 
              C) Perbesaran 4000x mitosis, komedo nekrosis dan sel sebaceous 
              D) Batas sayatan bebas sel tumor dari tepi lateral kea rah media 
              Dikutip dari: Patologi Anatomi PMN RS Mata Cicendo 
 
     Pasien kontrol kembali ke Poliklinik Rekonstruksi, Onkologi, dan 

Okuloplasti dengan keluhan mata kiri terasa mengganjal. Didapatkan 

pemeriksaan oftalmologis pada mata kiri flap baik, jahitan intak, dan dilakukan 

pencabutan jahitan dengan pemberian salep mata chloramphenicol polymixin B 

A B 

C

A 
D 
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Sulfate digunakan 3x1 pada mata kiri, lalu pasien disarankan untuk kontrol 3 

minggu kemudian untuk direncanakan operasi rekonstruksi tahap II. 
 

 
Gambar 2.5 Foto klinis pasien pasca penjahitan ulang 1 minggu 

 Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
 

     Pasien kontrol kembali ke Poliklinik Rekonstruksi, Onkologi, dan 

Okuloplasti pada Januari 2021 dengan keluhan mata kiri terasa gatal. Didapatkan 

pemeriksaan oftalmologis pada mata kiri flap baik dan jahitan baik. Setelah 5 

minggu pasca operasi Rekonstruksi tahap I, pasien direncanakan untuk tindakan 

Rekonstruksi tahap II (Cutler-Beard flap). 
 

   

   
 

Gambar 2.6 A) dan B) Foto klinis pasien pre operasi tahap II. 
       C) dan D) Foto klinis pasien pasca operasi tahap II. 

    Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
 

A B 

C D 
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     Pasien dilakukan Rekonstruksi tahap II pada tanggal 7 Januari 2021, pada 

durante operasi dilakukan pemasangan probing lalu dilakukan insisi menggunakan 

gunting dengan kontrol perdarahan menggunakan kauter. Dilakukan penjahitan 

pada kelopak mata atas dan bawah dengan menggunakan benang vicryl 6.0 yang 

dijahit secara interrupted. Setelah penjahitan selesai terlihat bulu mata pada kelopak 

atas masuk ke dalam, sehingga dipertimbangkan untuk dilakukan eksisi folikel dan 

kauterisasi. Pasien diberikan salep mata chloramphenicol polymixin B Sulfate 

digunakan 3x1 pada mata kiri, asam mefenamat 3x500mg, dan amoxicillin 

3x500mg. 
 

 
Gambar 2.7 Foto klinis intraoperative Rekonstruksi tahap II 

              Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
 

     Pemeriksaan 1 hari pasca operasi didapatkan visus pada mata kiri 2/60 dengan 

pinhole 0.125, gerak bola mata baik ke segala arah dengan tekanan intraokular 

normal palpasi. Didapatkan hasil pemeriksaan segmen anterior jahitan intak dan 

tidak terdapat rembesan darah dengan lensa keruh pada kedua mata. Pasien 

didiagnosis post Rekonstruksi tahap II (Cutler-Beard flap) + eksisi folikel + 

kauterisasi OS. Pasien disarankan untuk kontrol ke poli 1 minggu berikutnya 

dengan obat-obatan pasca operasi dilanjutkan. 
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III. DISKUSI 

      Karsinoma glandula sebasea adalah tumor agresif yang menyerang daerah 

periokular. Tumor awalnya sering dicurigai sebagai kalazion rekuren atau 

blepharoconjunctivitis kronis yang mengakibatkan diagnosis tertunda dan 

meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Benjolan muncul 

paling banyak dari kelenjar meibom, kemudian kelenjar zeis 4 - 10%, dan kelenjar 

sebasea dari kulit kelopak mata 12 - 24%. Sharma et al. mengatakan kelenjar 

meibom dikelopak mata atas lebih banyak dibandingkan dengan kelopak mata 

bawah dengan rasio 3:1, sehingga kelopak mata atas menjadi tempat yang paling 

banyak terjadinya karsinoma glandula sebasea.1,3,4,6 Pada pasien ini terdapat 

benjolan pada kelopak mata atas dengan ukuran kecil pada awalnya yang semakin 

lama semakin membesar dan terasa gatal. Pasien sebelumnya sudah berobat ke 

puskesmas dan dikatakan peradangan, sehingga diberikan salep antibiotik. 

     Etiologi karsinoma glandula sebasea masih belum diketahui, beberapa faktor 

termasuk usia, ras dan jenis kelamin dinyatakan memiliki risiko terjadinya 

karsinoma glandula sebasea. Tatalaksana yang dilakukan dengan eksisi luas hingga 

eksenterasi orbital.2,5,7-9 Pada pasien ini dilakukan eksisi luas kelopak mata atas 

secara full-thickness dengan margin 2 – 5 mm diluar tumor agar tumor dapat 

diangkat seluruhnya dan mencegah rekurensi. Jaringan dikirim ke bagian Patologi 

Anatomi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan didapatkan hasil tumor karsinoma 

glandula sebasea dengan tepi bebas tumor. 

     Hal yang perlu diperhatikan dalam rekonstruksi defek kelopak mata atas ialah 

memperbaiki fungsi dan segi kosmetik kelopak mata dengan baik sehingga kelopak 

mata atas dapat bergerak serta menutup dengan baik, dan membuat adanya lipatan 

kelopak mata untuk alasan kosmetik. Defek kelopak mata yang kecil atau <33% 

area kelopak mata dapat dilakukan penutupan dengan direct closure, defek dengan 

ukuran sedang 33% – 50% dapat dilakukan semicircular skin flap, dengan tendon 

canthal lateral dilepaskan dan flap kulit dibuat setengah lingkaran dibawah alis, 

defek >50% dapat dilakukan sharing kelopak mata kombinasi flap dan graft.5,7,8 

Pada pasien ini dilakukan rekonstruksi dengan teknik Cutler-Beard flap karena 

defek margin kelopak mata atas >50%. 
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    Teknik Cutler-Beard flap terdiri dari II tahapan rekonstruksi. Rekonstruksi tahap 

I dilakukan dengan insisi tarsus kelopak mata bawah, flap full-thickness kelopak 

bawah dipindahkan ke defek kelopak atas dengan melewatkan flap dibawah sisa 

margin kelopak bawah, dan dibiarkan selama beberapa minggu agar terjadi 

peregangan. Prosedur tahap I, merupakan tahapan terpenting untuk menghasilkan 

flap yang baik agar memberikan fungsi kosmetik yang optimal pada tahapan 

selanjutnya. Pada umumnya, flap dipisahkan dalam 8 minggu, namun Hsuan. 

menyatakan flap dapat dipisahkan dalam 2 minggu.5,7-9,11 Pada pasien ini dilakukan 

Rekonstruksi tahap II setelah 5 minggu pasca operasi Rekonstruksi tahap I. 

     Rekonstruksi tahap II dilakukan dengan memisahkan kedua flap, prosedur ini 

dilakukan untuk membuka kelopak mata serta pembentukan kelopak mata atas dan 

bawah. Komplikasi yang sering terjadi salah satunya adalah iregularitas dari margin  

kelopak mata atas sehingga perlu dipastikan bahwa pemotongan pada daerah insisi 

bagian konjungtiva terletak lebih inferior.5,7,8,11 Pada pasien ini didapatkan bulu 

mata masuk kedalam dikarenakan penjahitan pada flap, sehingga dilakukan eksisi 

folikel dan kauterisasi untuk mencegah kerusakan pada kornea. 

 
Gambar 3.1 Teknik Cutler-Beard flap 

               Dikutip dari: Codner10 

 

     Karsinoma glandula sebasea merupakan salah satu tumor dengan kemungkinan 

rekurensi yang cukup tinggi. Karsinoma glandula sebasea adalah neoplasma ganas 

yang invasif secara lokal di kelopak mata dan konjungtiva dan dapat bermetastatis 
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ke kelenjar getah bening regional dan organ lainnya. Karsinoma glandula sebasea 

invasif dapat dilokalisasi ke area yang terdefinisi dengan baik atau dapat mengalami 

penyebaran pategoid melalui epitel konjungtiva. Menurut Putterman. tingkat 

penyebaran pategoid dilaporkan sekitar 8 – 44%.11,12 Pada pasien ini tidak 

ditemukan adanya metastasis pada kelenjar getah bening reginal dan organ lainnya.  

          Prognosis quo ad vitam pada pasien  ini dubia ad bonam, quo ad functionam 

dubia ad bonam karena penglihatan mata kiri pasien masih sama seperti sebelum 

dilakukan operasi dan pasien memiliki katarak pada kedua mata, sehingga 

penglihatan pasien masih terganggu. Prognosis quo ad sanationam adalah dubia ad 

bonam karena eksisi luas dengan margin yang bebas tumor membuat prognosis 

lebih baik,  

 
IV. SIMPULAN 

     Karsinoma glandula sebasea merupakan salah satu bentuk malignansi pada 

kelopak mata yang berasal dari glandula sebasea yang paling sering terletak pada 

kelopak mata atas. Pilihan tatalaksana utama pada kasus karsinoma glandula 

sebasea adalah dengan pembedahan dengan eksisi luas lesi tumor yang akan 

menyebabkan defek pada kelopak mata atas.  

    Teknik Cutler-Beard flap merupakan teknik rekonstruksi yang digunakan pada 

defek kelopak mata atas yang memiliki ukuran > 50%.  Teknik ini terdiri dari dua 

tahapan yang dilakukan dengan rentang waktu 4 – 8 minggu. Teknik ini digunakan 

dengan metode eyelid sharing dengan mempertimbangkan segi kosmetik dan 

fungsional kelopak mata agar dapat bergerak dan menutup dengan baik.
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