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MANAGEMENT OF SEBACEOUS GLAND CARCINOMA : A CASE 

REPORT 

 

Abstract 
Introduction: Sebaceous Gland Carcinoma (SGC) of ocular adnexa is a rare tumor 
that arise from meibomian glands, zeis glands or sebaceous glands in palpebra. It 
is estimated that SGC only represent 5% of all eyelid neoplasms. Diagnosis and 
treatment tend to be delayed because often mistaken for benign entities that causing 
high rates of recurrence and metastasis. Prompt surgical excision of tumor is the 
mainstay therapy of sebaceous gland carcinoma. Reconstruction of the upper eyelid 
were followed to restore the function of the eyelid. 
Purpose: To report a case and to discuss management of sebaceous gland 
carcinoma patient 
Case report: A 71-year-old man developed a large mass in his upper right eyelid 
since 2 years ago. Ophthalmological examination revealed an irregular surface 
mass size 3,5x3 cm, with focal yellowish color of ulceration that covered with 
sanguineous crust, soft to firm consistency and without tenderness. Computed 
tomography scan with contrast of orbit and head revealed that there was not any 
involvement in bulbi, optic nerve and retroorbital space. The patient was diagnosed 
with superior palpebra mass et causa suspect sebaceous gland carcinoma. The 
patient then underwent wide excision, biopsy with histopathological examination 
and reconstruction of the upper eyelid using Cutler-Beard flap technique. 
Histopathological examination revealed a poorly differentiated  comedonecrotic 
type of sebaceous gland carcinoma.   
Conclusion: Prompt and comprehensive treatment for patient with sebaceous 
gland carcinoma were needed to combat the disease and to restore the function of 
the remain eyelid.  
Keywords: sebaceous gland carcinoma, wide excision, cutler-beard flap, therapy.  
 

I. PENDAHULUAN 

Karsinoma glandula sebasea merupakan tumor ganas yang jarang namun 

berpotensi mengancam nyawa. Tumor ini hanya 5% dari keseluruhan kasus 

keganasan kelopak mata di Amerika serikat dan hanya 7,9% di Taiwan. Pada ras 

kaukasia, karsinoma glandula sebasea jarang ditemukan, namun pada ras asia 

mencapai 28-60% dari keseluruhan keganasan pada kelopak mata. Tripathi dkk 

menyatakan bahwa insidensi karsinoma glandula sebasea di Amerika serikat 

mencapai 25,8%. Takahashi dkk menyatakan bahwa angka kematian mencapai 3-

41% dari keseluruhan kasus karsinoma glandula sebasea.1-4 

1 
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Diagnosisnya seringkali terlambat karena penampakannya yang mirip dengan 

kalazion ataupun blefaritis. Hal tersebut mengakibatkan terlambatnya pasien 

mendapatkan tatalaksana yang tepat sehingga mengakibatkan angka rekurensi yang 

tinggi dan sudah terjadi metastasis. Pengenalan lesi tumor di fase awal sangat 

penting untuk mencegah morbiditas dan mortalitas pada pasien.3,5 

Tatalaksana utama pada kasus karsinoma glandula sebasea adalah eksisi luas 

massa. Rekonstruksi area defek dilakukan pasca eksisi dengan tujuan 

mengembalikan fungsi kelopak mata dengan mempertimbangkan estetika pada 

pasien pasca tindakan eksisi tumor. Penegakan diagnosis yang dini diikuti dengan 

tindakan operasi yang cepat dapat meningkatkan keluaran dan angka kelangsungan 

hidup pada pasien.1,5,6 Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas tatalaksana 

pada pasien dengan karsinoma glandula sebasea.  

 

II. LAPORAN KASUS 

Seorang laki-laki berusia 71 tahun datang ke Klinik Rekonstruksi, Onkologi dan 

Okuloplasti Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Cicendo pada tanggal 19 Mei 2022 

dengan keluhan benjolan pada kelopak mata kanan sejak 2 tahun yang lalu. 

Benjolan awalnya sebesar kacang hijau seperti bintitan yang disertai keluhan nyeri 

jika disentuh dan terasa gatal. Pasien mengira benjolan bintitan biasa hingga 

akhirnya benjolan semakin membesar hingga pada 2 minggu sebelum masuk rumah 

sakit (SMRS) benjolan tersebut pecah dan keluar cairan berupa darah campur 

nanah. Pasien tidak pernah berobat karena ketiadaan biaya dan menunggu 

pembuatan dan aktivasi program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia 

Sehat dari pemerintah. Riwayat operasi pada benjolan mata kanan pasien 

disangkal.Karena keluhannya pasien berobat ke Puskesmas satu minggu yang lalu, 

kemudian disarankan dirujuk ke RSUD Sayang Cianjur. Pasien lalu berobat ke 

RSUD Sayang Cianjur dan dirujuk ke PMN RS Mata Cicendo dengan suspek tumor 

adneksa palpebra superior oculi dekstra (OD).  

Pasien merupakan seorang petani yang memiliki riwayat paparan sinar mata 

hari. Riwayat paparan sinar radiasi seperti terapi penyinaran disangkal. Riwayat 

tumor ganas kulit sebelumnya disangkal. Riwayat kanker lain pada bagian tubuh 
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contoh di kulit bagian tubuh lain atau saluran cerna disangkal. Riwayat kanker pada 

keluarga disangkal. Riwayat gula darah, hipertensi, penyakit jantung dan penyakit 

sistemik lain disangkal. Riwayat minum obat yang memiliki efek sering buang air 

kencil disangkal. Riwayat keluhan disertai dengan pandangan mata buram hingga 

nyeri pada mata disangkal. Riwayat adanya benjolan pada bagian depan dan 

belakang telinga, dan leher disangkal. Riwayat penurunan berat badan disertai 

lemah badan, keringat malam dan kehilangan nafsu makan disangkal.  

 

 
Gambar 2.1. A. Foto klinis pasien sebelum operasi tampak depan , B. tampak samping, 

 dan C. tumor tampak bawah dengan madarosis pada tanda asterisk. 
Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 

 
Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 140/80 mmHg. Tanda vital lainnya 

dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik, tidak terdapat pembesaran kelenjar 

getah bening. Pada status oftalmologi ditemukan kedudukan dan posisi bola mata 

sulit dinilai. Tajam penglihatan mata kanan 3/60 pinhole tetap  dan mata kiri 0.32 

dengan pinhole 0.4. Gerakan bola mata sulit dinilai karena tertutup massa palpebra 

sebagaimana terlihat pada gambar 2.1. Pada status segmen anterior mata kanan 

ditemukan palpebra superior oculi dextra didapatkan adanya massa ukuran 3,5 x 3 

cm, bentuk irregular, permukaan berbonggol-bonggol, dengan area ulserasi + 

* 
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dengan dasar berwarna kuning kemerahan, konsistensi keras, tertutup krusta 

kehitaman +, mobile, hiperemis dan tidak ada nyeri tekan. Konjungtiva tarsalis 

superior sulit dinilai. Konjungtiva kesan tenang, kornea kesan jernih, bilik mata 

depan kesan sedang, pupil kesan bulat dan lensa kesan agak keruh. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri ditemukan lensa agak keruh, pemeriksaan lain dalam 

batas normal.  

Pasien dilakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras. Pemeriksaan CT scan 

dengan kontras kepala orbita menunjukan adanya massa hipodens inhomogen 

dengan bagian isodens di dalamnya, berbatas tegas, tepi sebagian regular berukuran 

+- 2,44x3,16x2,09 cm di palpebra superior kanan, mendesak bulbus oculi ke 

posterior, tidak tampak obliterasi massa ke area sekitarnya maupun destruksi ke 

area tulang sekitarnya. Gambaran CT scan memberikan simpulan tampak massa 

kompleks dominan kistik berukuran +- 2,44x3,16x2,09 cm di palpebra superior 

kanan, mendesak bulbus okuli ke posterior e.c DD/ kista epidermoid terinfeksi dd/ 

kistik teratoma; tidak tampak kelainan pada bulbus okuli, nervus optikus dan ruang 

retrobulbar bilateral.  

 

 
Gambar 2.2  CT scan pasien menunjukkan adanya massa palpebra superior kanan yang 

mendesak bulbus okuli ke posterior, tidak ada kelainan bulbus okuli, 

nervus optikus dan ruang retrobulbar bilateral 
 Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
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Pasien didiagnosis dengan massa at regio palpebra superior oculi dekstra (OD) 

et causa suspek karsinoma glandula sebasea dan katarak senilis imatur pada kedua 

mata. Pasien diberikan informed consent rencana dan tujuan operasi, prognosis 

visual, serta kemungkinan rekonstruksi dalam dua tahap. Pasien dijadwalkan 

tindakan operasi eksisi luas + rekonstruksi palpebra superior OD + patologi anatomi 

(PA) dalam narkose umum. Pasien dilakukan pemeriksaan laboratorium dan 

rontgen thorax posisi anterior-posterior. Pada pemeriksaan laboratorium dan ro 

thorax PA dalam batas normal. (gambar 2.3). Pasien dikonsulkan ke penyakit dalam 

dan anestesi untuk toleransi tindakan dalam narkose umum.  

 

 
Gambar 2.3  Laboratorium dan rontgen thorax dalam batas normal 
 Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 

 

Pasien menjalani tindakan operasi eksisi luas + rekonstruksi palpebra superior 

OD + PA dua minggu berikutnya. Pada durante operasi dilakukan eksisi luas massa 

dengan ketebalan penuh pada palpebra superior OD. Eksisi dilakukan hingga 

melebihi 5 mm dari batas tepi tumor. Massa yang telah dieksisi dari palpebra 

superior berukuran 5 x 3 x 2 cm berdungkul-dungkul warna putih kecoklatan, 

konsistensi padat dan kenyal. Dibawah kulit tampak massa tumor kekuningan 

berdungkul-dungkul ukuran 4,5 x 3 x 2 cm. Massa tampak berlobus-lobus berwarna 

putih kekuningan dan bercampur warna kemerahan. Massa lalu dimasukan ke 
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dalam cairan Buffer Normal Formalin (BNF) 10% untuk kemudian dilakukan 

pemeriksaan patologi anatomi di laboratorium.  

 

 

 
Gambar 2.4  Tindakan operatif eksisi massa yang dilanjutkan dengan rekonstruksi 

dengan teknik cutler-beard flap yang dilakukan pada pasien. 
Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 

 

Tindakan rekonstruksi dengan teknik Cutler-Beard flap (gambar 2.4) dilakukan 

pada palpebra superior untuk menutupi defek yang melebihi 50 % dari keseluruhan 

palpebra superior setelah dilakukan eksisi massa. Tahapan dari rekonstruksi Cutler-

Beard flap adalah penandaan pada palpebra inferior diikuti dengan insisi ketebalan 

penuh pada garis subsiliar secara horizontal untuk membuat flap. Flap yang telah 

dibuat kemudian di selipkan di bawah margo palpebra inferior dan dijahitkan ke 

area defek palpebra superior. Setelah tindakan operasi, pasien diberikan salep mata 

kloramfenikol dan polimiksin B sulfat 3x1 pada mata kanan, ciprofloxacin 3x500 

mg dan asam mefenamat 3x500 mg. 

Pemeriksaan oftalmologi mata kanan 1 hari pasca operasi didapatkan hasil 

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

dan intak dan tidak terdapat rembesan darah. Status segmen anterior mata kanan 

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

berikutnya dengan membawa hasil pemeriksaan PA.  
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Gambar 2.5 Gambaran pembesaran 40x dari pemeriksaan patologi anatomi A. Pelapis 

epitel gepeng berlapis, pada stroma tampak sel ganas dengan nekrosis, B. 

invasi pada batas dasar sayatan, C. invasi konjungtiva. 
Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 

Pada pemeriksaan PA (gambar 2.5) ditemukan pada sediaan kulit di lapisan 

dermis tampak massa tumor memadat dan berkelompok. Sel berbentuk bulat oval 

dan hiperplastik. Inti pleomorfik, kromatin kasar, vesikular, nukleoli prominen, 

mitosis abnormal mudah ditemukan, sitoplasma jernih dengan komedo nekrosis 

mengivasi stroma dermis berupa jaringan ikat fibrokolagen sembab, hiperemis, 

bersebukan moderat sel radang limfosit dan histiosit.  Pada sediaan konjungtiva 

dengan sel epitel kuboid berlapis bergoblet, ditemukan inti dalam batas normal. 

Stroma jaringan ikat fibrokolagen sembab, hiperemis, bersebukan keras sel radang 

leukosit PMN, limfosit dan histiosit diantaranya tampak massa tumor disertai 

limfangioinvasi. Sebagai kesimpulan ditemukan adanya sebaceous gland 

carcinoma poorly differentiated dengan komedo nekrosis dan limfangio invasi a/r 

palpebra superior ocular dextra. Batas dasar sayatan, batas benang 1-2 (lateral-

supero lateral), 2-3 (supero lateral-superior), 3-4 (superior-supero nasal), 4-5 

(supero nasal-medial), 5-1 (medial-lateral), 6 (belakang) belum bebas sel tumor 

ganas.  

Pasien datang pada 10 hari pasca operasi dengan membawa hasil PA, dengan 

keluhan gatal pada luka bekas operasi. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya 

pembesaran kelenjar getah bening at.regio colli sinistra multiple ukuran +- 1 cm, 

permukaan rata, dapat digerakan dan tidak ada nyeri. Pada pemeriksaan oftalmologi 

(gambar 2.5) mata kanan tampak flap baik, jahitan intak dan tidak ada edema 

maupun kemerahan. Status segmen anterior mata kanan sulit dinilai karena tertutup 
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flap. Pasien dilakukan pengangkatan jahitan dan diberikan salep mata 

kloramfenikol dan polimiksin B sulfat 3x1 pada mata kanan.  

 
Gambar 2.6  Foto klinis pasien 10 hari pasca operasi A tampak depan, B dan C tampak 

jahitan baik dan flap hidup.  
Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 

 
     Pada pasien direncanakan rekonstruksi tahap 2 pada kontrol berikutnya. 

Rekonstruksi tahap 2 mencakup tindakan untuk memisahkan kedua kelopak mata. 

Pasien lalu dikonsulkan kepada Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi 

Hematoonkologi RSHS untuk penilaian staging penyakit dan tatalaksana 

berikutnya. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam adalah dubia dan quo ad 

functionam adalah dubia. 

 

III. DISKUSI 

     Karsinoma glandula sebasea merupakan tumor yang jarang namun sangat ganas 

dan bersifat letal. Tumor ini dapat berasal dari jaringan kelenjar meibom, kelenjar 

zeis atau kelenjar sebasea pada karunkula, alis mata dan kulit wajah. Sebagian besar 

kasus karsinoma glandula sebasea pada jaringan periokular berada pada palpebra 

superior karena lebih banyak kelenjar meibom dan zeis di palpebra superior 

dibandingkan dengan inferior.1,5 



 9 

Karsinoma glandula sebasea biasanya muncul pada individu usia tua lebih dari 

65 tahun dan hanya 1% dari keseluruhan keganasan kelopak mata di Amerika 

serikat. Jenis kelamin wanita lebih sering dibanding laki-laki. Namun pada 

penelitian yang dilakukan di Amerika serikat pada 1.349 kasus ditemukan bahwa 

jenis kelamin laki-laki sedikit lebih sering dibanding wanita (54%). Pada ras 

kaukasia, karsinoma glandula sebasea jarang ditemukan, namun pada ras asia 

mencapai 28-60% dari keseluruhan keganasan pada kelopak mata. Insidensi 

karsinoma glandula sebasea diperkirakan mencapai 1-2 kasus per 1.000.000 orang 

per tahun. 98% terjadi pada individu dengan usia lebih dari 40 tahun, dengan 

puncak usia 70-80 tahun. Faktor risiko adalah paparan radiasi sebelumnya, 

imunosupresi  sindroma Muir-Torre, dan fotosensitisasi dari penggunaan obat 

diuretik sebelumnya.2,3,4 Hal ini sesuai dengan presentasi klinis pada pasien yaitu 

usia lebih dari 65 tahun dan area defek berada pada palpebra superior. Pada pasien 

tidak ditemukan adanya riwayat paparan radiasi, riwayat meminum obat diuretik.  

Manifestasi klinis karsinoma glandula sebasea biasanya berupa nodul soliter 

yang tidak nyeri atau dapat berupa penebalan difus di area palpebra. Karsinoma  

glandula sebasea mirip dengan kalazion ataupun seringkali disangkakan blefaritis 

unilateral. Namun terdapat kekhasan pada karsinoma glandula sebasea yaitu adanya 

madarosis yang membedakannya dengan kalazion biasa.1,3,5 Pada pasien ditemukan 

adanya massa tumor besar dengan ukuran 3,5x3 mm yang diawali dengan ukuran 

sebesar biji kacang hijau seperti bintitan yang terus membesar selama 2 tahun 

terakhir. Pasien tidak pernah mengobati keluhannya karena awalnya mengira hanya 

bintitan biasa dan ketika membesar tidak berobat karena ketiadaan biaya.  

Biopsi dengan ketebalan penuh palpebra dan hasil pemeriksaan patologi anatomi 

biopsi tersebut tetap menjadi pemeriksaan diagnosis standar baku emas bagi pasien 

dengan karsinoma glandula sebasea. Secara histologi, tumor berasal dari kelenjar 

meibom ataupun zeis yang berada pada lempeng tarsus yang berprogresi sesuai 

dengan fase pertumbuhan intraepidermal ke arah luar di area kulit palpera ataupun 

konjungtiva bulbi. Gambaran histopatologis pada karsinoma glandula sebasea 

biasanya menampakan sel anaplastik besar dengan inti vesikular anak inti 

menonjol, dan sitoplasma berbusa (vakuola lipid). Karsinoma glandula sebasea 
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muncul dalam pola hitopatologis nodular, difusa atau pedunkulasi. Klasifikasi 

karsinoma glandula sebasea  berdasarkan American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) edisi 8 berdasarkan Tumor-Nodal-Metastase (TNM) dan berdasarkan 

derajat diferensiasi. Berdasarkan derajat diferensiasi karsinoma glandula sebasea 

dibagi atas diferensiasi baik, diferensiasi sedang, dan diferensiasi buruk.1,4,7,11-

13Pada hasil pemeriksaan PA pasien ditemukan Sebaceous gland carcinoma poorly 

differentiated dengan komedo nekrosis dan limfangio invasi a/r palpebra superior 

ocular dextra.  

Penyebaran tumor bersifat lokal melalui penyebaran pagetoid atau invasi 

langsung ke orbita atau struktur sekitar lainnya. Penyebaran pagetoid terjadi secara 

intraepithelial baik di konjungtiva atau kornea.  Penyebaran pagetoid mencapai 

26% - 51% kasus karsinoma glandula sebasea. Tanda dan gejala penyebaran 

pagetoid adalah adanya iritasi okular dan kelopak mata yang menebal. Invasi 

pagetoid berhubungan dengan tingginya risiko eksenterasi orbita, rekurensi dan 

metastasis ke organ lainnya.  Penyebaran metastase diawali dengan infiltrasi di 

kelenjar getah bening regional. Metastase melalui pembuluh darah ke organ 

lainnya, dilaporkan dapat ke hati atau paru-paru ada, namun jarang terjadi.1,3,8 Pada 

pasien telah ditemukan adanya invasi hingga ke konjungtiva tarsalis superior. Tidak 

ada keluhan mata merah, berair dan nyeri pada permukaan okular. Namun 

ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening at regio colli sinistra. Hal 

inilah yang mendasari pasien dirujuk ke Divisi Hematoonkologi Departemen Ilmu 

Penyakit Dalam RSHS.  

Evaluasi pasien dengan kecurigaan karsinoma glandula sebasea dilakukan 

pemeriksaan penunjang untuk membuktikan adanya keterlibatan orbita atau 

struktur lain di sekitar lesi utama. Pemeriksaan meliputi Computed Tomography 

(CT) scan orbita atau  Magnetic Resonance Imaging (MRI), Ultrasonography 

(USG) kelenjar getah bening (KGB) di pre auricular, parotid, submandibular, dan 

servikal, dan Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB) terhadap KGB yang dicurigai 

merupakan metastasis tumor. Pada kasus yang risiko tinggi metastasis, pasien perlu 

menjalani pemeriksaan radiografi dada atau CT scan dada.1,3,5 Pada pemeriksaan 

CT-scan dengan kontras kepala dan orbit pasien tidak ditemukan adanya 
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keterlibatan pada bulbus okuli, nervus optikus dan ruang retrobulbar bilateral. Pada 

pasien juga dilakukan pemeriksaan laboratorium dan rontgen thoraks posisi AP 

yang keduanya menunjukan hasil yang normal.  

 
Tabel 3.1. Pilihan terapi untuk karsinoma glandula sebasea okular 

Pilihan terapi Indikasi 
Mohs Micrographic 
surgery 

karsinoma glandula sebasea di semua lokasi (kecuali 
kanthus dalam dan luar serta kasus dengan keterlibatan 
orbita) 

Eksisi luas Terapi utama standar karsinoma glandula sebasea 
Eksenterasi  karsinoma glandula sebasea dengan keterlibatan 

konjungtiva atau orbita yang luas 
Terapi Radiasi Terapi tambahan untuk karsinoma glandula sebasea 

dengan keterlibatan periorbita, invasi perineural, 
metastase KGB, atau terapi paliatif 

Krioterapi dan Kemoterapi 
lokal 

Invasi pagetoid ke konjungtiva atau kornea, terapi 
tambahan untuk karsinoma glandula sebasea residual in 
situ, dan untuk pasien yang memilih tatalaksana 
konservatif 

Dikutip dari: Xu dkk (2018).3 

 
Manajemen karsinoma glandula sebasea bergantung pada stadium penyakit 

berdasarkan American Joint Committee on Cancer (AJCC) edisi 8 panduan Tumor-

Nodal-Metastase (TNM). Yangfan Xu dkk menyatakan bahwa tatalaksana utama 

karsinoma glandula sebasea adalah eksisi luas pada area tumor. Eksisi luas 

dilakukan sampai jaringan sehat dengan jarak 5 mm dari tepi batas tumor. Tindakan 

eksisi luas dilakukan dengan biopsi dan pemeriksaan patologi anatomi. Tindakan 

Mohs micrographic surgery (MMS) merupakan tindakan pengangkatan jaringan 

tumor disertai analisis pada setiap lapisan kulit sampai di area tepi bebas tumor. 

MMS dapat dilakukan di area kelopak mata kecuali pada area kanthus bagian dalam 

dan luar serta kasus dengan keterlibatan orbita. Eksenterasi diindikasikan pada 

karsinoma glandula sebasea dengan keterlibatan epitel konjungtiva, invasi struktur 

orbita yang lebih dalam dan berpotensi mengancam nyawa pasien.1,3,5,10 

Kanker glandula sebasea termasuk pada kanker yang resisten terhadap terapi 

radiasi dengan angka rekurensi yang tinggi. Oleh karena itu terapi radiasi 

direkomendasikan sebagai terapi tambahan untuk pasien kanker glandula sebasea 

tahap lanjut yang telah mencapai tahap invasi lokal, atau risiko tinggi invasi 
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periorbita, perineural, metastase nodal dan dapat dijadikan sebagai terapi paliatif. 

krioterapi dan kemoterapi topikal (mitomycin C) diberikan pada karsinoma 

glandula sebasea okular dengan invasi pagetoid ke konjungtiva atau kornea. 

Krioterapi dapat diberikan pasca reseksi tumor, sedangkan mitomycin C topikal 

diberikan sebagai terapi tambahan untuk lesi kanker residual in situ.  Pasien di 

putuskan untuk dilakukan eksisi ketebalan penuh pada area palpebra hingga ke 

konjungtiva. Adanya invasi konjungtiva sudah diperkirakan berdasarkan ukuran 

lesi yang besar. Walaupun sudah ditemukan adanya lesi invasi pada konjungtiva 

tarsalis superior namun pada gambaran Computed Tomography (CT) scan tidak ada 

tanda invasi ke rongga orbita maupun bulbi. Hal inilah yang mendasari tindakan 

manajemen pada pasien yaitu dilakukannya eksisi luas massa tanpa dilakukan 

tindakan eksenterasi.1,3,9 

Rekonstruksi dapat dilakukan dengan flap setelah tindakan eksisi luas tumor 

untuk mengembalikan fungsi kelopak mata dengan mempertimbangkan estetika 

pada pasien pasca tindakan eksisi tumor. Tujuan rekonstruksi kelopak mata sendiri 

adalah mempertahankan fungsi kelopak mata, mempertahankan fungsi dan struktur 

margo palpebra, memastikan kelopak mata dapat menutup sebagai bagian dari 

proteksi terhadap permukaan mata, menciptakan permukaan bagian dalam kelopak 

mata yang lembut, memaksimalkan fungsi kosmetik dan simetri kanan dan kiri. 

Berdasarkan tujuan tersebut terdapat berbagai teknik rekonstruksi yang dapat 

dipilih dokter mata dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. 1,5 

Berbagai teknik tindakan rekonstruksi kelopak mata yang melibatkan margo 

palpbera atas dilakukan berdasarkan ukuran defek dan ketebalan defek. Defek yang 

kecil dengan ukuran kurang dari satu pertiga margo palpebra superior dapat ditutup 

dengan jahitan primer. Defek dengan ukuran mencapai 33% - 50% dapat ditutup 

dengan segmen kelopak di lateral defek atau menggunakan teknik flap semisirkular.  

Defek dengan ukuran melebihi 50% margo palpebra dapat menggunakan Teknik 

berbagi kelopak. Teknik Cutler-beard flap dapat digunakan dengan membuat flap 

yang berasal dari kelopak mata bawah lalu dijahitkan ke area defek kelopak mata 

atas. Namun teknik ini membutuhkan rekonstruksi tahap 2 untuk membuka kelopak 

mata. 1,5,10 Pada pasien terdapat defek yang mencapai ketebalan penuh dan melebihi 
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50% dari area margo palpebra superior, sehingga teknik yang dipilih adakah teknik 

rekonstruksi Cutler-beard flap. 

Karsinoma gladula sebasea okular di masa lampau merupakan kanker dengan 

angka kematian mencapai 18-30%. Namun seiring dengan perkembangan deteksi 

dini dan manajemen terapi, angka kematian karsinoma glandula sebasea turun 

hingga mencapai 3-7,3%. Beberapa indikator prognostik melibatkan adanya 

metastase KGB dan keterlibatan orbita yang memiliki prognosis yang kurang baik. 

Takahashi dkk menyatakan bahwa adanya keterlibatan tumor pada kelopak atas dan 

bawah, terapi topikal di klinik sebelumnya, asal tumor multisentrik, tumor dengan 

pola difus, stadium T3a, ukuran tumor yang besar (>20 mm), dan pola non lobular 

berpengaruh terhadap adanya rekurensi lokal dan metastasis. 6,7,8 Pada presentasi 

klinis awal pasien datang ke klinik ditemukan massa tumor sebesar 3,5x3 cm 

dengan penampakan yang sugestif ganas. Pasien dilakukan eksisi luas dengan 

ketebalan penuh di palpebra superior, namun berdasarkan sifat karsinoma glandula 

sebasea sendiri yang memiliki rekurensi tinggi. Berdasarkan hal tersebut 

didapatkan prognosis ad vitam dubia, dan dubia ad functionam adalah dubia.  

 

IV. SIMPULAN 

     Karsinoma glandula sebasea merupakan kanker yang jarang dan sangat ganas. 

Presentasi klinis awal yang tidak khas dan penegakan pasti bergantung pada 

pemeriksaan histopatologis yang membuatnya sangat memungkinkan untuk 

tertundanya pemberian terapi yang adekuat pada pasien. Pengenalan diagnosis dini 

dan tatalaksana yang tepat, komprehensif dan follow up berkala pasca tindakan 

diperlukan bagi pasien dengan karsinoma glandula sebasea.  
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