
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJAJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

__________________________________________________________________ 

Laporan Kasus : Tatalaksana Ektropion Paralitik pada Lateral dan Medial 

                                      Horizontal Laxity Kelopak Mata Bawah  

Penyaji  : Anisa Vitriana 

Pembimbing  : Dr. dr. R. Angga Kartiwa, SpM(K)., M.Kes 

          

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui oleh 

Pembimbing 

 

 

 

Dr. dr. R. Angga Kartiwa, SpM(K)., M.Kes 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 04 Januari 2022 

Pukul 07.30 

 



1 

 

MANAGEMENT OF PARALYTIC ECTROPION WITH MEDIAL AND 

LATERAL HORIZONTAL LAXITY OF LOWER EYELID: A CASE SERIES 

 

Abstract 

Introduction: Paralytic ectropion is a common condition following cranial nerve 

VII palsy. It may cause several complications such as exposure keratitis and 

epiphora. Each patient with paralytic ectropion may present with different eyelid’s 

pathological condition, therefore there are several surgical procedures to correct 

paralytic ectropion. The better the operator understand those procedure, the better 

surgical outcome will be. 

Purpose: To report the management of paralytic ectropion in two different patients 

with different eyelid’s pathological condition. 

Case Illustration: Case 1 was a fifty-seven years old man who was diagnosed with 

paralytic ectropion of right lower eyelid and had lateral horizontal eyelid laxity 

after stroke. He underwent madame butterfly technique, a variation of lateral tarsal 

strip procedure. Case 2 was  a sixty-one years old woman with paralytic ectropion 

of  right lower eyelid and had medial horizontal eyelid laxity caused by Bell’s Palsy. 

She underwent medial wedge resection and canaliculotomy with silicone tube. 

Conclusion: There are several procedures to repair paralytic ectropion. Choice of 

procedures are determined by each patient’s condition. Identification of the 

patient’s signs and symptoms are very important in determining the diagnosis and 

surgical technique for the patient. 

Keywords: Paralytic ectropion, maddame butterfly technique, lateral tarsal strip, 

wedge resection 

 

I. Pendahuluan 

Ektropion merupakan suatu kondisi tepi kelopak mata melipat ke luar menjauhi 

bola mata. Salah satu tipe ektropion adalah ektropion paralitik yang terjadi karena 

horizontal laxity kelopak mata bawah dan penurunan tonus otot orbikularis akibat 

paresis nervus kranialis ke-VII. Kondisi tersebut menyebabkan mata berair dan 

iritasi pada permukaan bola mata. Maka dari itu, keratopati eksposur dan epifora 

sering terjadi sebagai komplikasi ektropion pada kondisi kronis. 1–3  

 Penatalaksanaan ektropion paralitik bertujuan sebagai tujuan kosmetik dan 

terutama untuk mengembalikan fungsi kelopak mata sebagai pelindung bola mata. 

Prosedur rekonstruksi yang dapat dilakukan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti letak horizontal laxity kelopak mata, kondisi pungtum 

lakrimalis, kondisi lamela anterior, dan tonus otot orbikularis. Pemahaman yang 

baik mengenai kondisi pasien dan prosedur rekonstruksi akan membantu 

menentukan tatalaksana yang tepat bagi pasien.1,3,4 Laporan kasus ini bertujuan 
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untuk membahas tatalaksana dan prosedur rekonstruksi pada dua pasien dengan 

kondisi patologis ektropion paralitik yang berbeda. 

 

II. Laporan Kasus 

Kasus 1 

Seorang pria berusia 57 tahun datang ke poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti, 

dan Onkologi (ROO) Pusat Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit Mata Cicendo 

dengan keluhan mata kanan tidak dapat menutup dengan sempurna sejak sekitar 

tiga bulan sebelum masuk rumah sakit. Kelopak mata bawah dan sisi kanan wajah 

pasien turun. Keluhan tersebut mulai dirasakan pasien pasca stroke tiga bulan yang 

lalu. Pasien juga memiliki kelemahan anggota gerak sebelah kanan dan berbicara 

rero. Keluhan lain pada pasien, yaitu merah dan perih pada mata kanan serta 

penglihatan yang semakin kabur. Pasien sebelumya telah didiagnosis dengan 

keratitis eksposur pada mata kanan di Poliklinik Infeksi dan Imunologi dan 

diberikan penatalaksanaan berupa salep antibiotik, tetes mata levofloksasin, air 

mata buatan, dan gel mata vitamin A palmitat. Pasien memiliki riwayat trauma sejak 

kecil yang menyebabkan mata kirinya harus diangkat. Saat ini pasien menggunakan 

protese pada mata kirinya. Terdapat riwayat darah tinggi pada pasien, namun 

riwayat penyakit diabetes dan alergi disangkal oleh pasien.  

Pemeriksaan fisik pasien didapatkan hemiparesis pada anggota gerak kanan 

dengan tekanan darah 160/90 mmHg dan tanda vital lainnya dalam batas normal. 

Pemeriksaan status oftalmologis menunjukan posisi bola mata tidak dapat dinilai, 

pergerakan bola mata kanan baik ke segala arah dan tekanan intraokular mata kanan 

dalam batas normal. Visus mata kanan pasien 1/300. Pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan didapatkan kelopak mata bawah hiperemis, lagoftalmus 1 mm, dan 

ektropion. Hasil pemeriksaan bell’s phenomenon positif, pemeriksaan Margin 

Reflex Distance (MRD) 1 3 mm, MRD 2 7 mm, dan Inter Palpebral Fissure (IPF) 

10 mm. Pemeriksaan horizontal laxity palpebra didapatkan snap back test lebih dari 

2 detik dan distraction test lebih dari 6 mm serta terdapat kelemahan tonus otot 

orblikularis. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan lainnya didapatkan injeksi 

siliar pada konjungtiva. Pada kornea didapatkan keratopati, tes fluoresein positif 
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dengan keratitis pungtata superfisial dan neovaskularisasi superfisial. Bilik mata 

depan mata kanan memiliki kesan sedang dengan flare dan sel yang sulit dinilai. 

Pupil, iris, lensa, dan funduskopi mata kanan sulit dinilai karena media yang keruh. 

Pemeriksaan mata kiri pasien didapatkan palpebra dan konjungtiva yang tenang 

serta terpasang protese. Pasien kemudian didiagnosis dengan  ektropion paralitik 

mata kanan karena paresis nervus kranialis 7 sentral, lagoftalmus mata kanan, 

keratitis eksposur mata kanan,  anopthalmic socket dengan protese pada mata kiri, 

sekuel stroke, dan hipertensi grade II. 

 

 

  

 

 

 

 

                           Dikutip dari: Shorr dkk5 

 

Pasien menjalani operasi koreksi ektropion dengan prosedur madame butterfly. 

Prosedur dimulai dengan dilakukan penandaan insisi pada daerah subsilier yang 

memanjang ke lateral dan dilakukan insisi kulit sesuai penanda. Kemudian 

dilakukan diseksi otot orbikularis hingga mencapai rima orbita inferior. Pada pasien 

kemudian dilakukan kantotomi dan kantolisis palpebra inferior mata kanan serta 

pembentukan tarsal strip. Ujung tarsus palpebra inferior dijahitkan ke periosteum 

rima orbita lateral dengan posisi sekitar 4 mm lebih tinggi daripada kantus medial 

dengan menggunakan benang vicryl 4.0. Jaringan subkutan dan otot di bawah rima 

orbita inferior sekitar pipi ditarik lalu dijahitkan di periosteum rima orbita lateral 

setinggi kantus lateral yang baru dibentuk, dengan menggunakan benang vicryl 4.0. 

Insisi kulit kemudian ditutup dengan menggunakan vicryl 6.0. Pasien mendapat 

salep mata kombinasi kloramfenikol-polimiksin b sulfat 3x1 serta tetes mata air 

Gambar 1. Prosedur Madame Butterfly: A-B) Kantotomi dan kantolisis,  

                      C-D) Tarsus dijahit ke periosteum rima orbita lateral, E)    

                      Jaringan dalam pipi digantung ke periosteum rima orbita lateral 
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B 

mata buatan 6x1 untuk mata kanannya, amoxicillin oral 3x500 mg, dan asam 

mefenamat oral 3x500 mg. 

Hasil pemeriksaan satu hari setelah operasi adalah sebagai berikut. Visus mata 

kanan pasien adalah 1/300 dengan bola mata dalam batas normal. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan pada kelopak mata terdapat edema, aposisi luka yang 

baik, dan jahitan intak. Pemeriksaan segmen anterior lainnya masih sama seperti 

saat sebelum operasi. Pasien didiagnosis dengan post koreksi ektropion mata kanan, 

lagoftalmus mata kanan, keratitis eksposur mata kanan, anopthalmic socket dengan 

protesa pada mata kiri, sekuel stroke, dan hipertensi. Pasien diperbolehkan pulang 

satu hari pasca operasi dan direncanakan kontrol seminggu kemudian. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                             Sumber: PMN Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

Kasus 2 

Seorang wanita berusia 61 tahun datang ke poliklinik ROO PMN Rumah Sakit 

Mata Cicendo dengan keluhan kelopak atas dan bawah mata kanan turun sejak 

sekitar 25 tahun yang lalu. Sisi kanan wajah yang ikut turun dan mulut mencong 

menyertai keluhan utama pasien sejak awal. Keluhan berupa kelemahan anggota 

gerak dan bicara rero disangkal pasien. Keluhan lain pada pasien, yaitu merah, 

perih, dan keluar kotoran mata pada mata kanan. Pasien juga sering mengeluh nyeri 

A 

Gambar 2. Foto klinis pasien Tn. S A) Foto pre-operasi   

                   B) Foto sehari pasca operasi 
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di sekitar mata dan kepalanya. Riwayat darah tinggi, penyakit diabetes, dan alergi 

disangkal oleh pasien.  

Pemeriksaan fisik pasien didapatkan status generalis dan tanda vital dalam batas 

normal. Pemeriksaan status oftalmologis menunjukan posisi bola mata ortotropia 

dan pergerakan kedua bola mata baik ke segala arah. Visus mata kanan dan kiri 

0.16. Tekanan intraokular menggunakan tonometer non kontak di mata kiri dalam 

batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan kelopak mata 

bawah hiperemis, terdapat brow ptosis, lagoftalmus 4 mm dan ektropion. Hasil 

pemeriksaan bell’s phenomenon positif, pemeriksaan MRD 1 -1 mm, MRD 2 9 mm, 

dan IPF 8 mm. Pemeriksaan horizontal laxity kelopak bawah mata kanan 

menunjukan snap back test lebih dari 2 detik, distraction test lebih dari 6 mm, dan 

terdapat pergesaran pungtum lakrimalis ke lateral saat dilakukan tarikan pada 

bagian lateral kelopak. Pada kelopak mata kanan pasien juga terdapat kelemahan 

pada tonus otot orblikularis. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan lainnya 

didapatkan injeksi siliar dan pterigium derajat II pada konjungtiva. Tes fluoresein 

positif dan keratitis pungtata superfisial terlihat pada pemeriksaan kornea pasien. 

Bilik mata depan menunjukkan van Herrick grade III dengan flare dan sel yang 

negatif. Pupil bulat dengan reflek cahaya direk dan indirek positif. Lensa tampak 

agak keruh pada hasil pemeriksaan. Pemeriksaan funduskopi mata kanan 

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

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri dalam batas normal kecuali lensa yang 

tampak agak keruh. Pasien didiagnosis dengan ektropion paralitik mata kanan 

disertai brow ptosis, lagoftalmus mata kanan, keratitis eksposur mata kanan, 

pterigium derajat II mata kanan dan  katarak senilis imatur pada kedua mata.  

Pasien menjalani operasi berupa wedge resection pada bagian medial palpebra 

inferior disertai kanalikulektomi dan pemasangan tube silikon serta koreksi brow 

ptosis mata kanan. Operasi dimulai dengan penandaan area kulit di atas alis mata 

kanan yang akan dibuang. Pertama-tama dilakukan wedge ressection bagian 

horizontal kelopak mata bawah sekaligus kanalikulektomi. Prosedur dilanjutkan 

dengan rekonstruksi kanalikuli dengan pemasangan tube silikon. Setelah itu 

dilakukan penjahitan ujung tarsus medial ke periosteum rima orbita menggunakan 
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benang vicryl 4.0. Insisi kulit kemudian ditutup dengan menggunakan vicryl 6.0. 

Prosedur dilanjutkan dengan koreksi brow ptosis dengan teknik direct browplasty, 

dimulai dengan reseksi kulit dan jaringan sesuai marking pada bagian atas alis mata 

kanan. Kemudian dilakukan penjahitan jaringan dalam menggunakan benang vicryl 

4.0 dan dilanjutkan penutupan kulit pada area insisi dengan benang prolene 6.0. 

Pasca operasi pasien mendapatkan salep mata kombinasi kloramfenikol-polimiksin 

b sulfat 3x, tetes mata levofloksasin 6x1 dan tetes mata air mata buatan 6x1 untuk 

mata kanannya serta amoxicillin oral 3x500 mg, dan asam mefenamat oral 3x500 

mg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pemeriksaan satu hari setelah operasi adalah sebagai berikut. Visus kedua 

mata pasien masih sama seperti sebelum operasi dan tekanan kedua bola mata 

dalam batas normal.  Pemeriksaan segmen anterior mata kanan memperlihatkan 

pada kelopak bawah terdapat edema disertai hematoma. Aposisi luka baik dan 

jahitan intak pada kelopak bawah dan bagian atas alis mata kanan pasien. 

Pemeriksaan segmen anterior lainnya masih sama seperti saat sebelum operasi. 

Pasien didiagnosis dengan post koreksi ektropion dengan kanalikulektomi dan tube 

silikon pada mata kanan, lagoftalmus mata kanan, post koreksi brow ptosis mata 

kanan, pterigium derajat II mata kanan dan  katarak senilis imatur pada kedua mata. 

A B C 

D E F 

Gambar 3. Prosedur koreksi ektropion pasien Ny. A: A-B) Wedge 

                          resection di medial palpebra inferior dan kanalikulektomi,  

                          C-D) Pemasangan tube silikon D-E) Perbaikan brow ptosis.  
                          Sumber: PMN RS Mata Cicendo 
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Pasien diperbolehkan pulang satu hari pasca operasi dan direncanakan kontrol 

seminggu pasca operasi. 

 

III. Diskusi  

Tepi kelopak mata bawah pada kondisi normal terletak tepat di limbus dan tidak 

ada sklera yang terlihat antara tepi kelopak mata bawah dan limbus. Ektropion 

adalah suatu kondisi malposisi kelopak mata dimana tepi kelopak mata melipat ke 

luar. Ektropion diklasifikasikan berdasarkan etiologinya menjadi ektropion 

involusional, ektropion paralitik, ektropion sikatrikal, dan ektropion mekanikal.1,3,6 

Pada kedua pasien ini hasil anamnesis dan pemeriksaan menunjukkan terdapat 

ektropion dimana kelopak bawah mata kanan pasien melipat ke luar mejauhi 

permukaan bola mata. Hal tersebut terlihat dari nilai MRD 2 kedua pasien lebih dari 

5 mm. Hasil snap back test dan lid distraction pada kedua pasien menunjukan 

terdapat horizontal laxity palpebra inferior. Sisi kanan bawah wajah yang turun 

memperlihakan bahwa penyebab ektropion pada kedua pasien ini adalah paralisis 

nervus kranialis ke VII. Paresis pada pasien pertama terjadi akibat stroke dan pada 

pasien kedua terjadi akibat suspek Bell’s Palsy. 

 

 

Kondisi penyerta ektropion paralitik antara lain, lagoftalmus akibat disfungsi 

otot orbikularis dan brow ptosis akibat paresis nervus kranialis ke VII. Brow ptosis 

sering terjadi bersamaan dengan dermatochalasis dimana kondisi tersebut dapat 

menyebabkan lapang pandang bagian atas terhalang. Hal tersebut menyebakan 

pasien mengompensasinya dengan penggunaan otot fontalis untuk mengangkat alis 

Gambar 5. Foto klinis pasien Ny.A. A) Foto pre-operasi  

                       B) Foto pasca operasi hari ke-1   
                       Sumber: PMN RS Mata Cicendo 

A B 
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dan kelopak mata. Kondisi kontraktur yang kronis dari otot frontalis dapat 

menyebabkan nyeri disekitar alis sampai nyeri kepala. Kondisi mata yang sulit 

menutup sempurna dan kesulitan mengedip dapat menyebabkan iritasi kronis pada 

permukaan bola mata dan kurang meratanya distribusi lapisan air mata. Kondisi 

demikian secara kronis akan menyebabkan epifora akibat refleks sekresi air mata 

ditambah dengan kegagalan fungsi pompa air mata dan posisi eversi dari pungtum 

lakrimalis. Kondisi peradangan kronis pada permukaan bola mata dapat 

menyebabkan terjadinya komplikasi keratitis eksposur.1,2,4  Kedua pasien memiliki 

keluhan utama epifora pada mata kanannya. Terdapat lagoftalmus pada pasien 

pertama dan kedua akibat kelemahan otot orbikularis. Hasil pemeriksaan 

oftalmologis juga menunjukan keratitis eksposur pada kedua pasien yang 

menandakan kondisi kronis dari iritasi permukaan bola mata sebagai komplikasi 

dari ektropion dan lagoftalmus. Pasien kedua juga sering mengeluh nyeri kepala 

dan nyeri disekitar alis mata kanannya. Hal tersebut kemungkinan terjadi akibat 

brow ptosis yang menyebabkan kontraksi terus menerus dari otot frontalis.  

 

                    Dikutip dari: Korn dkk1 

 

Mekanisme penyebab utama dari ektropion adalah horizontal laxity kelopak 

mata bawah. Maka dari itu proses pengencangan bagian horizontal kelopak mata 

bawah merupakan komponen utama dari perbaikan ektropion tipe apapun. 

Horizontal laxity kelopak mata dapat diperiksa dengan snapback test atau 

distraction test. Horizontal laxity pada lateral kelopak mata dapat dikoreksi dengan 

beberapa teknik operasi seperti lateral tarsal strip, pentagonal wedge resection, dan 

Gambar 6. Berbagai tipe ektropion. A. Ektropion involusional, B. Ektropion 

                      sikatrikal, C. Ektropion paralitik, D. Ektropion mekanikal. 
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canthopexy lateral transorbital menggunakan sling dari tube silikon. Lateral tarsal 

strip merupakan tindakan utama yang dilakukan pada sebagian besar kasus 

ektropion dengan tingkat kesuksesan 95%. Prosedur ini bertujuan untuk 

mengembalikan kekuatan traksi horizontal kelopak mata dengan memendekkan dan 

reinsersi tarsal palpebra inferior pada periosteum rima orbita lateral. Hubungan 

anatomis antara area pipi dan kelopak mata bawah menjadi dasar bahwa stabilisasi 

dari daerah pipi berperan serta dalam stabilisasi posisi kelopak mata bawah. 

Kombinasi prosedur lateral tarsal strip dengan pengangkatan area wajah bagian 

tengah dapat digunakan untuk memeperbaiki kondisi ektropion yang berat. Salah 

satu teknik tersebut diperkenalkan oleh Shorr dan Falloe pada tahun 1985, yaitu 

teknik Madame Butterfly dimana jaringan pipi turut digantung pada periosteum 

rima orbital lateral.5,7–11 Pada kasus pasien pertama terdapat horizontal laxity 

kelopak bawah mata kanan, terutama pada bagian lateral. Prosedur yang dipilih 

untuk memperbaikin kondisi ektropion pada pasien ini adalah prosedur madame 

buttlerfly. Pada teknik ini, kondisi ektropion pasien diperbaiki sekaligus dilakukan 

elevasi bagian tengah wajah pasien untuk membantu menyokong posisi kelopak 

mata bawah agar tidak kembali turun pasca operasi. 

 

                                                           Dikutip dari: Mamaari dkk4 

 

Laxity tendon medial kantus inferior dapat didiagnosis dengan adanya 

pergesaran 1-2 mm punctum lakrimal inferior ke lateral saat dilakukan pernarikan 

Gambar 7. Teknik lateral tarsal strip 
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kelopak bawah ke lateral. Prosedur untuk memperbaki horizontal laxity bagian 

media lebih sulit dilakukan karena bagian anterior dan posterior tendon kantus 

medial mengelilingi sakus lakrimal. Tindakan dapat menyebabkan kanalikuli 

menekuk atau posisi pungtum lakrimalis berubah. Di sisi lain, ektropion kronis 

dengan malposisi pungtum lakrimals dapat menyebabkan stenosis atau 

penyumbatan pungtum akibat sikatrik. Prosedur yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki horizontal laxity bagian medial kelopak mata bawah antara lain, 

plication ligamen palpebra medial dengan teknik insisi medial spindle atau 

reorientasi posisi medial tarsal ke lacrimal crest dengan teknik medial tarsal strip. 

Jika terdapat sisa laxity pascar rekontruksi ligament palpebra medial maka dapat 

dilakukan prosedur lanjutan untuk mengencangkan bagian lateral kelopak 

mata4,7,12,13 Pasien di kasus kedua memiliki horizontal laxity kelopak mata bawah 

di lateral dan terutama medial. Pasien juga memiliki penyumbatan kanalikuli 

inferior yang terdeteksi saat dilakukan tes Anel. Maka dari itu, pada pasien kedua 

dilakukan kombinasi beberapa prosedur. Pertama-tama dilakukan wedge ressection 

pada kelopak bawah mata kanan pasien sekaligus dilakukan kanalikulektomi. 

Pasien kemudian dilakukan tindakan rekonstruksi kanalikuli dan pemasangan tube 

silikon. Tarsus medial kemudian dijahitkan pada periosteum untuk memperbaiki 

kelemahan bagian medial pada kelopak bawah.  

Terdapat banyak pertimbangan dalam pemilihan teknik operasi ektropion. 

Teknik operasi dipilih berdasarkan kondisi pasien dimana operator harus dapat 

menentukan dimana letak kelainan utama pada kelemahan horizontal kelopak mata. 

Pada suatu penelitian di Inggris, faktor yang menentukan pemilihan teknik operasi 

anatara lain, hasil pertimbangan pribadi (92%), familiaritas teknik operasi oleh 

operator (92%), dan teknik yang biasa dipakai oleh instruktur operator terdahulu 

(76%).6,12,14 
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IV. Simpulan  

Ektropion paralitik terjadi akibat horizontal laxity kelopak mata ditambah 

lemahnya tonus otot orbikularis sehingga tidak ada yang menyokong posisi kelopak 

mata bawah. Prosedur rekonstruksi bertujuan untuk mengembalikan fungsi kelopak 

mata sebagai pelindung yang terganggu pada kondisi ektropion serta fungsi estetika 

kelopak mata. Faktor yang menentukan teknik rekonstruksi yang digunakan antara 

lain tipe dari ektropion dan lokasi horizontal laxity dari kelopak mata. Maka dari 

itu, evaluasi yang tepat dari kondisi kelopak mata pasien sangat penting untuk 

dilakukan sebelum menentukan teknik operasi. Prosedur rekonstruksi yang tepat 

dapat mengembalikan fungsi kelopak mata dengan komplikasi yang minimal. 
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