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Management of Cicatrical Ectropion caused by Trauma 

 

Abstract 

Introduction: Comprehensive history taking, ophthalmology examination, and 

proper imaging modalities is crucial in diagnosing intra orbital foreign bodies. 

Prompt diagnosis and appropriate surgical procedure can prevent complication 

such as cicatrical ectropion. Cicatrical ectropion may cause cosmetic problem and 

symptoms related to secondary exposure of ocular surface. Choice of surgery is 

multifactorial, and better understanding of these procedure can prevent 

complication and achieve better results. 

Purpose: To report management and reconstruction procedure in cicatrical 

ectropion caused by trauma. 
 

Case Report: A 38 years old male patient come to reconstruction, oculoplasty, and 

oncology unit with blurred vision on left eye and enlarged left upper eyelid one 

week ago. Patient have history of falling from fourth storey building into a pile of 

woods and were treated and sutured in the emergency unit. Three years ago, 

patients left eye were struck by his friends and after that patient complained of 

fluids coming out of the left superior eyelid. Patient comes into the emergency unit 

three days ago and was diagnosed with traumatic ptosis of the left eye, foreign body 

in left upper eyelids, and exposure keratitis of the left eye. Extraction of the foreign 

body was conducted and found a 2 cm x 1.5 cm pieces of wood. The patient then 

was sutured situationally. Patient come with left eye visual acuity of 3/60, suture 

on left superior eyelid, 10mm of lagophthalmos, and corneal ulcer in left eye. 

Patient was diagnosed with cicatrical ectropion of left upepr eyelid, lagophthalmos 

of the left eye, and corneal ulcers of the left eye. Patient was given levofloxacin, 

artificial tears, antibiotic ointment, and was educated to tap his eyelid. Surgical 

procedure was as followed, cicatrical traction release with homeostasis control, 

full thickness horizontal lid resection, and autologous skin graft with bolster. 

Patients were admitted for and discharged on the third day post operation. 
 

Conclusion: Cicatricial ectropion due to trauma can be prevented with appropriate 

treatment. Reconstructive procedures aim to restore lost cosmetic and eyelid 

function, can be performed depend on the location, missing anatomic layer, size of 

the defect, and the condition of the surrounding skin. In large defects, a flap or graft 

procedure may be performed. Appropriate reconstructive procedures can restore 

eyelid function with minimal complications. 
 

Keyword: Intra Orbital Foreign Bodies, Cicatrical Ectropion, Eyelid 

Reconstruction Surgery 
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I. Pendahuluan 

     Kemungkinan benda asing intra orbital harus selalu dipikirkan pada kasus 

trauma orbital. Anamnesa yang baik mengenai mekanisme trauma yang terjadi 

disertai dengan kecurigaan benda asing yang tinggi meningkatkan kemungkinan 

terdeteksinya benda asing tersebut. Pemeriksaan oftalmologi yang baik dan 

modalitas pencitraan yang lengkap membantu penegakan diagnosis. Tatalaksana 

yang tepat dapat mencegah terjadinya komplikasi selanjutnya. 1–3 

     Ektropion sikatrikal merupakan salah satu komplikasi yang dapat terjadi setelah 

trauma. Pembentukan jaringan parut yang disebabkan oleh defisiensi lapisan 

lamella anterior akan menyebabkan kelopak mata tertarik ke arah luar. Ektropion 

sikatrikal lebih sering terjadi pada kelopak mata bawah dibandingkan dengan 

kelopak mata atas. Pasien seringkali mengeluhkan masalah kosmetik dan masalah 

yang berhubungan dengan paparan langsung permukaan bola mata seperti rasa 

kering, mata merah, dan infeksi.4–6  

     Prosedur rekonstruksi bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan kosmetik 

kelopak mata. Tatalaksana ektropion sikatrikal terdiri dari pelepasan jaringan parut 

yang terjadi, pengetatan kelopak mata secara horisontal, dan rekonstruksi dari 

lamella anterior. Prosedur rekonstruksi yang dapat dilakukan sangat bervariasi dan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti etiologi, kelebihan atau kekurangan kulit, 

dan kondisi kulit sekitarnya. Pemahaman yang baik mengenai prosedur 

rekonstruksi akan membantu menentukan tatalaksana yang tepat bagi pasien.5,7,8 

Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas tatalaksana dan prosedur rekonstruksi 

pada pasien dengan ektropion sikatrikal. 

 

II.  Laporan Kasus 

     Pasien Tn. SB usia 38 tahun datang ke poli rekonstruksi, okuloplasti, dan 

onkologi Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan 

keluhan mata kiri yang buram disertai benjolan di kelopak atas mata kiri sejak satu 

minggu yang lalu. Keluhan disertai adanya kotoran dan cairan berwarna kehijauan 

yang keluar dari benjolan di kelopak atas mata kiri. Keluhan nyeri, benjolan yang 
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semakin membesar, mata merah, dan mata berair disangkal oleh pasien. Riwayat 

darah tinggi, penyakit diabetes, dan allergi disangkal oleh pasien. 

     Pasien memiliki riwayat terjatuh dari gedung lantai empat saat sedang bekerja 

enam tahun yang lalu. Saat terjatuh pasien menabrak kayu tempat alat-alat 

mengecat. Riwayat pingsan, muntah, dan keluar darah dari hidung dan mulut 

disangkal pasien. Pasien dibawa ke Instalasi Gawat Darurat rumah sakit swasta di 

Jakarta dan dilakukan rontgen kepala dan penjahitan kelopak mata. Pasien 

mengeluhkan mata kiri sulit berkedip dan tidak dapat menutup sejak saat itu. Pasien 

telah dirujuk ke poli rekonstruksi, okuloplasti, dan onkologi Rumah Sakit Mata 

Cicendo pada tahun 2015 dan direncanakan untuk dilakukan blefaroplasti namun 

pasien tidak kontrol kembali. Pada tahun 2018, mata kiri pasien sempat terbentur 

siku teman saat sedang tidur. Setelah itu pasien mengeluhkan luka bekas jahitan 

tampak sedikit bercela dan mengeluarkan cairan dan kotoran. 

  

Gambar 1. (A) Tampilan Klinis Tn. SB tanggal 21 Agustus 2021. (B) Tampilan Mata Kiri 

Tn. SB dalam Pemeriksaan Slit-Lamp 

     Pasien berobat ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mata Cicendo pada 

tanggal 21 Agustus 2021. Pasien didiagnosis dengan ptosis traumatika mata kiri, 

benda asing pada kelopak atas mata kiri, dan keratitis eksposur mata kiri. Pasien 

dilakukan rontgen Schedel dan Waters, diberikan obat levofloxacin 6x1 tetes untuk 

mata kiri, artificial tears 6x1 tetes untuk mata kiri, Metronidazole oral 3x500 mg, 

dan Cefadroxil oral 2x500 mg. Pasien dilakukan eksplorasi kelopak atas mata kiri 

dan ditemukan kayu dengan ukuran 2 cm x 1.5 cm, setelah itu pasien dilakukan 
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penjahitan situasional dan dikontrolkan ke poli rekonstruksi, okuloplasti, dan 

onkologi.  

    

   

Gambar 2. Prosedur Eksplorasi Tn. SB. (A) dan (B) Ektraksi benda asing pada kelopak atas 

mata kiri. (C) Eksplorasi luka. (D) dan (E) Pengukuran kedalaman luka 

menggunakan cotton swab menunjukkan kedalaman 1,5 cm. (F) Penjahitan 

Situasional. 

     Pada tanggal 13 September 2021 didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut. 

Pemeriksaan fisik pasien dalam batas normal. Visus mata kanan pasien adalah 1.0 

dan mata kiri pasien adalah 3/60. Tekanan kedua bola mata dalam batas normal. 

Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata 

ortotropia, gerak bola mata normal ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan didapatkan kelopak mata yang tenang, tidak terdapat lagoftalmus, 

pemeriksaan bell’s phenomenon yang positif, pemeriksaan Margin Reflex Distance 

(MRD) 1 adalah 3 mm, MRD 2 adalah 5 mm, dan InterPalpebral Fissure adalah 8 

mm. Fungsi levator palpebra didapatkan 15 mm. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan lainnya dalam batas normal. Pemeriksaan funduskopi mata kanan 

menunjukkan papil yang bulat dengan batas tegas dan retina yang datar. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri terdapat ektropion disertai jahitan tiga buah 

di bagian kelopak atas mata kiri, tidak terdapat sekret, didapatkan lagoftalmus 

sebanyak 10 mm, pemeriksaan bell’s phenomenon yang positif, pemeriksaan 
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Margin Reflex Distance (MRD) 1 adalah 3 mm, MRD 2 adalah 5 mm, dan 

InterPalpebral Fissure adalah 8 mm. Fungsi levator palpebra didapatkan 5 mm.  

  

Gambar 3. Tampilan klinis Tn SB tanggal 13 September 2021. (A) Pada saat mata dibuka. 

(B) Pada saat mata ditutup terlihat adanya lagoftalmus dengan bell’s 

phenomenon yang positif. 

     Pada Konjungtiva terdapat injeksi siliar. Pada kornea ditemukan hasil fluoresen 

yang positif membentuk ulkus berukuran 2.5 mm x 2 mm. Bilik mata depan 

menunjukkan van Herrick grade III dengan flare dan sel yang negatif. Pupil bulat 

dan lensa yang jernih. Pemeriksaan segmen posterior sulit dinilai. Pasien 

didiagnosis dengan sikatrik ektropion kelopak atas mata kiri, lagoftalmus mata kiri, 

ulkus kornea mata kiri, dan Post eksplorasi, pengangkatan benda asing, dan 

penjahitan kelopak atas mata kiri.  

 

Gambar 4. Tampilan Mata Tn SB tanggal 13 September 2021. (A) Mata Kanan. (B) Mata 

Kiri terlihat adanya ulkus pada kornea. 

     Pasien direncanakan untuk dilakukan tindakan rekonstruksi kelopak atas mata 

kiri namun pasien masih ingin berdiskusi dengan keluarga. Pasien diajarkan 

melakukan tapping kelopak atas mata kiri saat tidur. Pasien diberikan levofloxacin 

6x1 tetes untuk mata kiri, artificial tears 6x1 tetes untuk mata kiri, salep antibiotik 

gentamisin 3x1 untuk mata kiri, dan salep vitamin A 3x1 untuk mata kiri. Pasien 

dikonsulkan ke unit infeksi dan immunologi dan didiagnosis dengan ulkus kornea 

mata kiri. Pasien kontrol ke poli rekonstruksi, okuloplasti, dan onkologi pada 
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tanggal 9 September 2021 dan setuju untuk dilakukan operasi. Pasien dilakukan 

operasi rekonstruksi luas disertai graft kulit kelopak atas mata kiri pada tanggal 13 

September 2021. Operasi dimulai dengan eksplorasi dan kontrol perdarahan dengan 

menggunakan kauter.  Pada eksplorasi ditemukan adanya defek pada tulang 

frontalis dan terdapat jaringan parut pada kelopak atas mata kiri. Operasi 

dilanjutkan dengan prosedur pembebasan jaringan parut dan Full Thickness 

Horizontal Lid Resection. Prosedur dilanjutkan dengan penjahitan tarsorafi 

temporer sebanyak dua jahitan. Setelah itu dilakukan pengukuran defek kelopak 

atas mata kiri sebesar 3.5 cm x 2 cm, dan dilakukan pengambilan graft kulit pada 

lokasi supraklavikular sebesar 4 cm x 2.5 cm. Tempat pengambilan graft dijahit 

dengan teknik subkutikuler dan simple interrupted suture. Graft kulit yang telah 

diambil ditipiskan dan dilakukan penjahitan pada area defek dengan teknik simple 

interrupted suture. Pemasangan bolster pada graft kulit untuk mencegah adanya 

dead space. Setelah itu pasien diberikan salep antibiotik gentamisin. Pasien 

diberikan kassa lembab dan mendapat salep deksametason 4x1 untuk mata kirinya, 

amoxicillin oral 3x1 tablet, dan asam mefenamat oral 3x1 tablet. 

 

Gambar 5. Prosedur rekonstruksi luas disertai graft kulit kelopak atas mata kiri. (A) 

Pembebasan jaringan parut. (B) dan (C) Prosedur Full Thickness Horizontal Lid 

Resection. (D) dan (E) Pengambilan dan penjahitan graft kulit (F) Penjahitan 

bolster 

          Hasil pemeriksaan satu hari setelah operasi sebagai berikut. Pemeriksaan 

fisik pasien terdapat jahitan pada area supraklavikular kiri sebanyak sembilan 
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jahitan. Visus mata kanan pasien adalah 1.0 dan mata kiri pasien sulit dinilai. 

Tekanan mata kanan pasien normal dan mata kiri pasien sulit dinilai. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kiri pada kelopak mata terdapat graft kulit dengan bolster dan jahitan yang 

utuh disertai dengan jahitan tarsorafi sebanyak dua jahitan. Pemeriksaan segmen 

anterior lainnya sulit dinilai. Pasien didiagnosis dengan Post Rekonstruksi Luas 

dengan graft kulit kelopak atas mata kiri dan masih dilakukan perawatan hingga 

tiga hari setelah operasi. 

 

Gambar 6. Tampilan Klinis Tn SB satu hari setelah operasi. (A) Mata kiri pasien terlihat 

adanya jahitan dan bolster. (B) Jahitan pada area supraklavikular pasien 

 

III.  Diskusi 

     Benda asing intra orbital terjadi pada satu dari enam kasus trauma orbita. Pasien 

dapat mengeluhkan nyeri, pandangan ganda, penurunan tajam penglihatan, maupun 

tidak mengeluhkan gejala. Benda asing dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan 

pembentuknya maupun reaksi yang ditimbulkan. Benda asing yang tidak dapat 

ditoleransi seperti bahan organik, larutan kimia, dan tembaga akan menyebabkan 

reaksi peradangan dan infeksi yang hebat. Benda asing yang dapat ditoleransi 

sebagian seperti kuningan dan perunggu akan menyebabkan reaksi peradangan 

yang ringan. Benda asing yang dapat ditoleransi dengan baik adalah kaca, batu, 

plastik, dan berbagai jenis metal, namun bahan metal ini dapat menyebabkan 

kerusakan pada mata jika diberikan gaya magnetik yang kuat.1,2,9–11 

     Kayu termasuk dalam bahan organik yang dapat menyebabkan reaksi 

peradangan dan infeksi yang hebat, namun beberapa penelitian menyebukan bahwa 

kayu dapat kronis dan menimbulkan gejala hingga satu tahun setelah kejadian. 

Bahan organik sulit untuk ditemukan pada Computed Tomography Scan (CT Scan), 

sehingga seringkali benda asing ini terlewatkan. Bahan organik dapat membentuk 
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fistula pada jaringan dan terdegradasi seiring berjalannya waktu sehingga sulit 

untuk diekstraksi secara utuh.2,9,10 Pada kasus ini benda asing tidak terdeteksi saat 

pemeriksaan lima tahun yang lalu. Pemeriksaan saat ini menemukan adanya benda 

asing kayu yang telah membentuk fistula dan keluar melalui jalur fistula tersebut. 

 
Gambar 7. Benda Asing Intra-orbital 

                                                 Dikutip dari : Abendroth, dkk.2 

 

     Diagnosis dari benda asing intra orbital dapat ditegakkan melalui beberapa 

modalitas pencitraan seperti CT Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), dan 

Ultrasonografi. CT Scan merupakan pilihan utama dalam mendiagnosis benda 

asing dan menyingkirkan kemungkinan benda asing metalik. Pemeriksaan MRI 

dapat dilanjutkan setelahnya untuk mendeteksi bahan organik dengan lebih baik. 

Pencitraan ini juga penting untuk melihat adanya keterlibatan saraf optik dan sistem 

saraf pusat. Ekstraksi dari benda asing intra orbital tidak boleh dilakukan tanpa 

adanya hasil pencitraan yang baik untuk mengevaluasi arah dan kedalaman dari 

benda asing tersebut.1,2,10,11 

 
Gambar 8. Pemeriksaan CT Scan Benda Asing Intra Orbital 

                            Dikutip dari : Abendroth, dkk.2 

     Eksplorasi luka dan ekstraksi benda asing dilakukan pada benda asing yang tidak 

dapat ditoleransi, keterlibatan saraf optik, dan benda asing yang tajam. Prosedur ini 

dapat disertai dengan pengambilan sampel untuk dikultur. Irrigasi dapat dilakukan 
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terutama pada bahan organik yang tidak utuh untuk mengeluarkan seluruh benda 

asing. Benda asing seperti serabut kayu yang masih tertinggal dapat mengakibatkan 

infeksi berulang dan operasi berkala. Pemberian injeksi anti tetanus diberikan pada 

semua kasus kecurigaan benda asing. Perawatan dibutuhkan sebagai sarana untuk 

pemberian antibiotik secara sistemik dan pengawasan ketat pada kondisi mata 

pasien.2,9,10 Pada pasien ini dilakukan rontgen schedel dan waters, pada hasil 

pemeriksaan tidak ditemukan adanya benda asing intra orbita. Pasien dilakukan 

eksplorasi kelopak atas mata kiri dan ditemukan kayu dengan ukuran 2 cm x 1.5 

cm, setelah itu pasien dilakukan penjahitan situasional. 

     Ektropion didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana tepi kelopak mata terlipat 

ke luar. Ektropion dapat diklasifikasikan menjadi ektropion kongenital dan 

ektropion didapat. Ektropion yang didapat diklasifikasikan berdasarkan etiologinya 

menjadi ektropion involusional, ektropion paralitik, ektropion sikatrikal, dan 

ektropion mekanikal. Ektropion dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat 

keparahannya. Derajat satu ditandai dengan adanya eversi pungtum dan sebagian 

tepi kelopak mata posterior tidak menempel pada mata. Derajat dua ditandai dengan 

seluruh tepi kelopak mata posterior tidak menempel pada mata. Derajat tiga 

ditandai dengan terlihatnya konjungtiva palpebralis. Derajat empat ditandai dengan 

fornik konjungtiva yang terlihat. 4,6,12,13 Pada pasien ini terdapat ektropion sikatrikal 

derajat tiga yang disebabkan oleh trauma. 

 
Gambar 9. Ektropion Sikatrikal Mata Kanan 

                             Dikutip dari : McKelvie, dkk.4 

     Lapisan kelopak mata dapat dibagi menjadi lamella anterior yang terdiri dari 

kulit dan otot orbicularis okuli, lamella tengah yang terdiri dari lemak dan septum 
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orbita, dan lamella posterior yang terdiri dari tarsus, otot retraktor, dan konjungtiva. 

Lapisan kulit pada kelopak mata sangat tipis sehingga sering menyebabkan 

terjadinya kontraktur kulit. Ektropion sikatrikal adalah penarikan tepi kelopak mata 

yang disebabkan oleh kurangnya lapisan lamella anterior. Keadaan ini dapat 

disebabkan oleh trauma, luka bakar, reaksi alergi, maupun peradangan. Ektropion 

sikatrikal lebih sering terjadi pada kelopak mata bawah dibandingkan pada kelopak 

mata atas. Pasien seringkali mengeluhkan masalah kosmetik dan keluhan yang 

diakibatkan terpaparnya permukaan okular seperti mata kering, iritasi, infeksi dan 

juga ulkus pada bagian kornea. Ektropion sikatrikal seringkali diakibatkan trauma 

yang sejajar dengan tepi kelopak mata sehingga menimbulkan tarikan dari jaringan 

parut yang terjadi.5,8,14,15 

 
Gambar 10. Anatomi Kelopak Mata 

                                                     Dikutip dari : Dev, dkk.14 

     Prosedur rekonstruksi kelopak mata bertujuan untuk mengembalikan integritas 

anatomi, fungsi fisiologis, dan kosmetik. Rekonstruksi kelopak mata tanpa 

keterlibatan tepi kelopak mata dapat ditutup secara langsung menggunakan teknik 

undermine, pembuatan flap, maupun pemasangan graft. Rekonstruksi kelopak mata 
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disertai keterlibatan tepi kelopak mata dibagi lebih lanjut berdasarkan derajat 

kerusakan dan kelopak mata yang terlibat.7,12,13,15  

     Penatalaksanaan pada ektropion sikatrikal dapat dibagi menjadi tiga tahapan 

utama. Tahap pertama adalah pembebasan jaringan parut. Penilaian terhadap 

longgarnya kelopak mata menentukan perlunya dilakukan tahap kedua yaitu 

pengetatan kelopak mata secara horisontal. Prosedur ini dapat dilakukan pada 

bagian lateral dengan teknik Lateral Tarsal Strip dan bagian medial dengan teknik 

Medial Spindle. Tahap kedua ini biasanya tidak diperlukan pada kelopak mata atas. 

Tahap ketiga adalah rekonstruksi dari anterior lamella menggunakan graft maupun 

flap.3,5,8,13 Pada pasien ini dilakukan pembebasan jaringan parut, pengetatan 

kelopak mata secara horizontal, dan pemasangan graft. 

 
Gambar 11. Prosedur Graft Ketebalan Penuh 

                                             Dikutip dari : Korn, dkk.3 

     Pemilihan prosedur operasi pada ektropion sikatrikal dipengaruhi oleh banyak 

faktor seperti etiologi, kelebihan atau kekurangan kulit, dan kondisi kulit 

sekitarnya. Pada kondisi kekurangan kulit yang sedikit dan linear dapat dilakukan 

prosedur Z-Plasty, S-Plasty, maupun W-Plasty. Prosedur Z-Plasty membentuk dua 

flap kulit yang ditransposisi untuk meningkatkan panjang kulit dan mengubah arah 

tarikan. Prosedur ini dapat disertai dengan pemendakan pentagonal horizontal 

ketebalan penuh untuk lebar ektropion sikatrikal yang kecil. Pada kondisi 
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kekurangan kulit yang luas dapat dilakukan pembuatan flap maupun pemasangan 

graft.3,7,12,15 

 
Gambar 12. Prosedur Z-Plasty 

                                                           Dikutip dari : Kooistra, dkk.5 

     Pembuatan flap seringkali lebih diutamakan karena mempunyai vaskularisasi 

yang baik dan hasil kosmetik yang lebih bagus, namun bergantung pada 

ketersediaan jaringan di sekitarnya. Pemilihan jenis flap akan bergantung dari besar 

defek yang terjadi. Beberapa contoh flap yang sering digunakan adalah 

Advancement Flap, flap rotasional, flap transposisi, dan flap modifikasi.5,7,15,16 

 
Gambar 13. Prosedur Flap Transposisi 

                                                   Dikutip dari : Nevrianty, dkk. 16 

     Graft kulit dapat dibagi menjadi graft ketebalan penuh dan graft ketebalan 

parsial. Graft ketebalan penuh terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan juga 

lemak. Graft ketebalan parsial terdiri dari lapisan epidermis, dan sebagian lapisan 

dermis. Graft ketebalan penuh mempunyai warna, tekstur, dan ketebalan yang lebih 

baik, namun seringkali mempunyai tingkat keberhasilan yang kurang baik terutama 

jika diberikan pada lapisan penerima yang memiliki sedikit vaskularisasi. Graft 
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ketebalan penuh dapat digunakan pada daerah sekitar mata dikarenakan 

vaskularisasi yang baik sehingga mempunyai tingkat keberhasilan yang baik. Graft 

ini dapat diambil dari bagian kelopak mata yang lain, retroaurikular, 

supraklavikular, abdomen, dan bagian dalam dari ekstremitas. Ukuran donor yang 

diambil harus lebih besar dari ukuran defek yang terjadi. Lapisan graft yang 

terpasang harus menempel erat pada lapisan pembuluh darah penerima dengan 

menggunakan jahitan, bolster, maupun balut tekan. Jika terdapat kemungkinan 

perdarahan pada bagian bawah graft, dapat dilakukan insisi kecil untuk jalan keluar 

darah. Tarsorafi dapat dilakukan untuk menstabilkan kelopak mata.3,4,7,12 Pada 

pasien ini dilakukan pemasangan graft yang diambil dari daerah supraklavikular 

disertai dengan pemasangan bolster. 

     Graft yang terbentuk akan melalui fase imbibisi, fase inoklasi, dan fase 

revaskularisasi. Pada fase imbibisi, graft akan mendapatkan oksigen dan nutrisi dari 

diffusi plasma. Pembuluh darah kapiler akan mulai terbentuk pada fase inokulasi 

dan maturasi terjadi pada fase revaskularisasi. Komplikasi pada graft yang dapat 

terjadi adalah kontraksi primer, kontraksi sekunder, dan kegagalan graft. Kontraksi 

primer lebih sering terjadi pada graft ketebalan penuhyang diakibatkan oleh rekoil 

passif dari elasin di lapisan dermis. Kontraksi sekunder adalah penyusutan perlahan 

yang disebabkan oleh terbentuknya myofibroblast pada graft. 5,12,16 

 
Gambar 14. Lokasi Pengambilan Graft 

                                                   Dikutip dari : Korn, dkk.3 

     Pencegahan terjadinya ektropion dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

jahitan pada otot orbikularis okuli, prosedur undermine menjauhi tepi kelopak mata, 
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pemijatan jaringan parut secara regular, dan jahitan Frost pada kelopak mata bawah. 

Pemijatan pada jaringan parut dapat dilakukan dua hingga tiga kali sehari hingga 

delapan minggu setelah luka. Hal ini akan menyebabkan gangguan mekanik pada 

jaringan fibroblast dan menghasilkan jaringan parut yang lebih lunak. Pemberian 

steroid pada jaringan parut, laser, balut tekan, dan graft lemak dapat menjadi pilihan 

untuk mencegah jaringan parut yang tebal. 12,13,16 

 
Gambar 15. Jahitan Frost 

                                                                 Dikutip dari : Korn, dkk. 3 

IV. Simpulan 

     Ektropion sikatrikal yang disebabkan oleh trauma dapat dicegah dengan 

tatalaksana awal yang tepat dan efektif. Prosedur rekonstruksi bertujuan untuk 

mengembalikan kosmetik dan fungsi kelopak mata yang hilang. Prosedur 

rekonstruksi yang dapat dilakukan bergantung dari lokasi, lapisan anatomis yang 

hilang, besar defek yang terjadi, dan kondisi kulit sekitarnya.  Pada defek yang luas 

dapat dilakukan prosedur flap maupun graft.  Prosedur rekonstruksi yang tepat 

dapat mengembalikan fungsi kelopak mata dengan komplikasi yang minimal.
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