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PENATALAKSANAAN 

SINDROM BLEFAROFIMOSIS, PTOSIS, DAN EPIKANTUS INVERSUS 

 

Abstact 

Introduction : Blepharophimosis, ptosis, and epikantus inversus syndrom (BPES) 

is a congenital disorder that is rare. The threat of ambliopia and strabismus exists, 

thus the correct and comprehensive management is required. 

Purpose : To report management two cases of BPES. 

Case report : Case one, a two year old boy 2 is diagnosed having BPES and 

astigmatism myopia compositus (AMC). Y-V canthoplasty has been done and then 

frontal sling 2 months after. Case two, a 11 year old girl is diagnosed having BPES, 

AMC in both eyes, deprivatif ambliopia in both eyes, and esotropia. Y-V 

canthoplasty has been done. Frontal sling is due on the next three months. 

Conclusion : Y-V canthoplasty dan frontal sling are oculoplasty managements for 

patient with BPES. Those precedure gave good result. 

Key words : BPES, Y-V canthoplasty, frontal sling 

 

I. Pendahuluan 

      Sindrom blefarofimosis, ptosis, dan epikantus inversus (BPES) merupakan 

kelainan kongenital yang jarang ditemukan dan umumnya diturunkan secara 

autosomal dominan. Kelainan ini berdampak pada jaringan lunak terutama wajah 

bagian tengah yang ditandai dengan fissura palpebra yang pendek (blefarofimosis), 

ptosis, lipatan kulit yang berlebihan pada palpebra superior dan inferior (epikantus 

inversus), dan atau jarak interkantus yang lebar (telekantus).1-3 

      Penatalaksanaan BPES biasanya dilakukan pada usia 3-4 tahun dalam dua 

tahap. Operasi pertama dilakukan koreksi epikantus, kemudian dilanjutkan koreksi 

ptosis yang dilakukan 9-12 bulan setelahnya. Operasi dapat dilakukan lebih awal 

jika terdapat ancaman ambliopia. Laporan kasus ini akan membahas 

penatalaksanaan dua kasus BPES.1-5 

 

II. Laporan Kasus 

2.1 Kasus 1 

      Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun datang ke Poliklinik Rekonstruksi, 

Onkologi, dan Okuloplasti (ROO) RS Mata Cicendo pada 18 Januari 2018 dengan 

keluhan utama kedua mata tampak kecil sejak lahir. Keluhan disertai pangkal 
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hidung tampak lebar dan kepala tampak menengadah jika melihat sesuatu. Pasien 

dikonsulkan dari Poliklinik Pediatrik Oftalmologi (PO) untuk penatalaksanaan 

okuloplasti. Pasien merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Tidak ada riwayat 

keluarga memiliki kelainan yang sama. Tidak ada riwayat kelainan sistemik. Ibu 

kontrol teratur, tidak mengalami penyakit berat, dan tidak mengkonsumsi obat 

selama hamil. Pasien lahir spontan, ditolong oleh bidan, langsung menangis, berat 

badan lahir 4 kg, dan cukup bulan. Riwayat imunisasi dasar lengkap. 

      Status generalisata didapatkan kondisi umum sedang, kesadaran compos 

mentis, frekuensi nadi 92 x/menit, frekuensi nafas 22 x/menit, dan temperatur 36,6 

derajat Celcius. Berat badan 13 kg dan tinggi badan 85 cm. Postur tubuh terlihat 

posisi kepala tampak menengadah, alis berkerut, dan dagu naik jika melihat benda. 

      Status oftalmologis didapatkan tajam penglihatan kedua mata 6/24 (decoration 

cake), posisi bola mata ortotropia, gerakan kedua bola mata kesan dalam batas 

normal, dan tekanan kedua bola mata secara palpasi normal. Inner canthus distance 

(ICD) 35 mm, outer canthus distance (OCD) 60 mm, dan interpupillary distance 

(IPD) 48 mm. Segmen anterior mata kanan didapatkan palpebra blefarofimosis, 

ptosis, telekantus, lid crease negatif, fenomena Bell positif, margin reflex distance-

1 (MRD-1) 0 mm, margin reflex distance-2 (MRD-2) 2 mm, vertical interpalpebra 

fissure (VIPF) 2 mm, horizontal interpalpebra fissure (HIPF) 12 mm, fungsi levator 

(LF) sulit dinilai; konjungtiva tenang; kornea jernih; bilik mata depan kesan sedang; 

pupil bulat; iris sinekia negatif; dan lensa jernih. Segmen anterior mata kiri 

didapatkan palpebra blefarofimosis, ptosis, telekantus, lid crease negatif, fenomena 

Bell positif, MRD-1 0 mm, MRD-2 2 mm, VIPF 2 mm, HIPF 13 mm, LF sulit 

dinilai; konjungtiva tenang; kornea jernih; bilik mata depan kesan sedang; pupil 

bulat; iris sinekia negatif; dan lensa jernih. 

      Pemeriksaan skrining pre operasi didapatkan hasil laboratorium hematologi 

rutin, morfologi darah tepi, hitung jenis leukosit, fungsi hati, fungsi ginjal, dan uji 

pembekuan darah normal. Hasil pemeriksaan rontgen torak dalam batas normal. 

      Pasien didiagnosis kerja dengan BPES. Examination under anesthesia (EUA) 

dan Y-V kantoplasti kedua mata dilakukan pada 19 Januari 2018 oleh Unit ROO 

dan PO. Hasil EUA yang didapatkan antara lain segmen anterior kedua mata dalam 
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batas normal, segmen posterior kedua mata didapatkan fundus tigroid, refraktometri 

pupil lebar mata kanan S -3.75 C -2.25 x 73 dan mata kiri S -3.25 C -1.50 x 105. 

Pasien didiagnosis dengan BPES, astigmat miopia kompositus (AMC) kedua mata, 

dan myopic fundus kedua mata. Hasil 6 minggu pasca Y-V kantoplasti adalah  ICD 

32 mm, OCD 84 mm, dan HIPF kedua mata 25 mm. 

 

 

Gambar 2.1.1 Foto klinis pasien kasus ke-1 A. BPES B. BPES pasca Y-V kantoplasti 

            minggu ke-6 C. BPES pasca frontal sling hari ke-7 
             Sumber: RS Mata Cicendo 

 

      Operasi tahap kedua yaitu frontal sling kedua mata dilakukan pada 2 April 2018 

oleh Unit ROO. Hasil yang didapatkan 1 minggu pasca operasi adalah lid crease 

kedua mata positif, MRD-1 kedua mata kanan 2 mm, dan VIPF kedua mata 7 mm. 

 

2.2 Kasus 2 

      Seorang anak perempuan berusia 11 tahun datang ke Poliklinik ROO RS Mata 

Cicendo pada 13 Januari 2018 dengan keluhan utama kedua mata tampak kecil 

sejak lahir. Keluhan disertai sulit membuka lebar kelopak mata dan kepala 

menengadah jika melihat sesuatu. Pasien dikonsulkan dari Poliklinik PO dan 

Strabismus untuk penatalaksanaan okuloplasti. Pasien telah disarankan untuk 
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operasi kelopak mata saat berusia 1 tahun oleh dokter RS Mata Cicendo, namun 

tidak dilakukan karena orang tua pasien pindah tugas. Pasien merupakan anak 

kedua dari tiga bersaudara. Tidak ada riwayat keluarga memiliki kelainan yang 

sama. Ibu kontrol teratur, tidak mengalami penyakit berat, dan tidak mengkonsumsi 

obat selama hamil. Pasien lahir spontan, ditolong oleh bidan, langsung menangis, 

berat badan lahir 3 kg, dan cukup bulan. Riwayat imunisasi dasar lengkap. 

      Status generalisata didapatkan kondisi umum sedang, kesadaran compos 

mentis, frekuensi nadi 90 x/menit, frekuensi nafas 20 x/menit, dan temperatur 36,8o 

C. Berat badan 44 kg dan tinggi badan 149 cm. Postur tubuh terlihat posisi kepala 

tampak menengadah dan dagu naik jika melihat benda. 

     Status oftalmologis didapatkan tajam penglihatan kedua mata 0.08; 

refraktometri pupil kecil mata kanan S -4.75 C -1.50 x 73 dan mata kiri S -4.75 C -

1.50 x 48; refraktometri pupil lebar mata kanan S +1.00 C -1.25 x 32 dan mata kiri 

S +2.25 C -2.00 x 55; tajam penglihatan mata kanan dengan koreksi S +1.00 C -

1.25 x 30 adalah 0.3 dan mata kiri dengan koreksi S +2.25 C -2.00 x 55 adalah 0.15. 

Posisi bola mata esotropia 15o, gerakan kedua bola mata terhambat ke 

superotemporal dan superomedial, dan tekanan kedua bola mata secara palpasi 

normal. ICD 40 mm, OCD 88 mm, dan IPD 53 mm. Segmen anterior mata kanan 

didapatkan palpebra blefarofimosis, ptosis, telekantus, lid crease negatif, fenomena 

Bell positif, MRD-1 0 mm, MRD-2 4 mm, VIPF 4 mm, HIPF 19 mm, LF 2 mm; 

konjungtiva tenang; kornea jernih; bilik mata depan Van Herick grade III, flare dan 

sel negatif; pupil bulat dengan diameter 3 mm, refleks cahaya normal, refleks 

konsensual normal, RAPD negatif; iris sinekia negatif; dan lensa jernih. Segmen 

anterior mata kiri didapatkan palpebra blefarofimosis, ptosis, lid crease negatif, 

fenomena Bell positif,  MRD-1 0 mm, MRD-2 4 mm, HIPF 4 mm, VIPF 19 mm, 

LF 2 mm; konjungtiva tenang; kornea jernih; bilik mata depan Van Herick grade 

III, flare dan sel negatif; pupil bulat, refleks cahaya normal, refleks konsensual 

normal, RAPD negatif; iris sinekia negatif; dan lensa jernih. Segmen posterior 

kedua mata dalam batas normal. 
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      Pemeriksaan skrining pra operasi didapatkan hasil laboratorium hematologi 

rutin, morfologi darah tepi, hitung jenis leukosit, fungsi hati, fungsi ginjal, dan uji 

pembekuan darah normal. Hasil pemeriksaan rontgen torak dalam batas normal. 

 

 

Gambar 2.2.1 Foto klinis pasien kasus ke-2 A. BPES B. BPES pasca 

Y-V kantoplasti minggu ke-2 

               Sumber: RS Mata Cicendo 

 

      Pasien didiagnosis dengan BPES, AMC kedua mata; esotropia; dan ambliopia 

deprivatif kedua mata. Operasi Y-V plasti kedua mata dilakukan pada 16 Maret 

2018. Hasil yang didapatkan 2 minggu pasca operasi ICD 36 mm, OCD 94 mm, 

dan HIPF kedua mata 25 mm. Pasien direncanakan operasi tahap kedua dengan 

teknik  frontal sling 3 bulan berikutnya. 

 

III. Diskusi 

      Sindrom blefarofimosis, ptosis, dan epikantus inversus merupakan kelainan 

kongenital yang jarang ditemukan. Angka kejadian diperkirakan sekitar 1 : 50.000 

kelahiran. Kelainan ini umumnya diturunkan secara autosomal dominan, namun 

beberapa kasus terjadi secara sporadik. Mutasi gen forkhead transcriptional factor 

2 (FOXL2) yang berlokasi pada lengan kromosom 3 (3q23) bertanggung jawab atas 

kelainan ini. Gen tersebut mengatur struktur kelopak mata dan ovarium.1-3 

      Kelainan ini pertama kali dijumpai pada keluarga kedua pasien. Tidak ada 

keturunan vertikal maupun horizontal yang mengalami kelainan yang serupa. 

Kedua kasus ini bersifat sporadik. 

      Kelainan ini berdampak pada jaringan lunak terutama wajah bagian tengah yang 

ditandai dengan fissura palpebra horizontal yang pendek (blefarofimosis), ptosis, 
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lipatan kulit yang berlebihan pada palpebra superior dan inferior (epikantus 

inversus), dan atau jarak interkantus bagian dalam yang lebar (telekantus). Gejala 

lain yang dapat menyertai posisi telinga yang rendah, jarak antara bibir atas dan 

hidung yang pendek, hipertelorisme, kelainan refraksi, ambliopia deprivatif, 

strabismus, posisi kepala sering menengadah, alis berkerut, dan posisi dagu naik 

(Gambar 3.1).1-5 

 

Gambar 3.1 Perbandingan palpebra normal, telekantus, dan hipertelorisme 

     Sumber: Verdin H2 

 

      Blefarofimosis merupakan kelainan yang ditandai dengan HIPF yang pendek. 

Ukuran HIPF normal pada dewasa adalah 25-30 mm. Sindrom BPES memiliki 

HIPF kurang dari 22 mm.1-3 

      Ptosis ditandai dengan kelopak mata atas yang turun. Ukuran fissura palpebra 

vertikal pendek. Ptosis disebabkan oleh defek pada fungsi otot levator palpebra, 

biasanya bilateral dan simetris. Penderita kelainan ini biasanya memiliki postur 

kepala menengadah untuk mencapai penglihatan optimal.1-3 

      Epikantus inversus akan memberat dengan bertambahnya usia. Defek ini 

ditandai dengan lipatan kulit berasal dari kelopak mata bawah ke arah dalam dan 

menuju kelopak mata atas.1-3 
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Gambar 3.2 Teknik kantoplasti Y-V 

               Sumber: Dutton JJ7 

 

Pemeriksaan oftalmologis pada kedua kasus ditemui keempat gejala khas BPES 

yaitu blefarofimosis, ptosis, epikantus inversus, dan telekantus. Gejala lain yang 

menyertai BPES juga ditemukan. Hipertelorisme, kelainan refraksi, posisi kepala 

sering menengadah, alis berkerut, dan posisi dagu naik ditemukan pada kasus 1, 

sedangkan kasus 2 ditambah dengan strabismus dan ambliopia deprivatif. 

      Kelainan ini terdiri dari dua tipe. Tipe 1 yaitu berhubungan dengan kegagalan 

ovarium primer. Tipe ini hanya terjadi pada perempuan. Manifestasi kegagalan 

ovarium primer antara lain periode menstruasi jarang, menstruasi berhanti saat usia 

kurang 40 tahun, dan infertilitas. Tipe 2 yaitu tidak disertai kelainan sistemik.1-3 

      Pasien kasus 1 tergolong ke dalam tipe 2 dikarenakan pasien berjenis kelamin 

laki-laki. Kasus 2 belum dapat disingkirkan kelainan tipe 1 dikarenakan pasien 

berjenis kelamin perempuan. 

      Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan endokrin 

untuk mendeteksi hipergonadotropin dan hipogonadisme yaitu meningkatnya 

konsentrasi follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone serum; 

menurunnya konsentrasi estradiol dan progesteron serum. Pemerikssan 

ultrasonografi pelvis didapatkan uterus hipoplasti dan ovarium abnormal. 

Pemeriksaan penunjang lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan genetik.1-3 

      Pasien kasus 2 dianjurkan untuk pemeriksaan endokrin. Pasien rencana 

dikonsulkan ke Departemen Ilmu Kesehatan Anak Subdivisi Endokrinologi dan 



9 

Departemen Obstetri Ginekologi. Pemeriksaan genetik idealnya dilakukan pada 

semua kasus BPES untuk diagnosis dan konseling genetik, namun fasilitas dan 

biaya menjadi hambatan. 

 

 

Gambar 3.3 Teknik kantoplasti Z ganda Mustarde 
             Sumber: Dutton JJ7 

 

      Penatalaksanaan BPES mencakup multidisiplin ilmu. Kelainan tipe 1 

melibatkan oftalmologi okuloplasti, oftalmologi pediatrik dan strabismus, pediatrik 

endokrinologi, obstetrik ginekologi, dan konseling genetik. Kelainan tipe 2 hanya 

melibatkan oftalmologi okuloplasti dan oftalmologi pediatrik.2-3 

     Penatalaksanaan di bidang oftalmologi okuloplasti berupa koreksi bentuk 

kelopak mata dengan operasi. Operasi biasanya dilakukan pada usia 3-4 tahun. 

Operasi pertama yang  dilakukan adalah koreksi epikantus, kemudian dilanjutkan 

koreksi ptosis 9-12 bulan berikutnya. Operasi dapat dilakukan lebih awal jika 

terdapat ancaman ambliopia. Operasi dapat dilakukan satu tahap maupun dua tahap. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sebastia et al dan Wu et al didapatkan tidak ada 

perbedaan antara operasi yang dilakukan dalam satu tahap dan dua tahap.2-5 

      Operasi okuloplasti dilakukan lebih dini pada kasus 1 karena derajat ptosis yang 

tergolong berat. Derajat ptosis yang berat dapat menyebabkan risiko ambliopia 

yang tinggi. Gejala ambliopia deprivatif dan strabismus sudah ada pada kasus 2 

disebabkan oleh penatalaksanaan yang terlambat. 

      Koreksi epikantus pada kasus BPES terdapat 2 pilihan teknik. Teknik pertama 

adalah kantoplasti Y-V (Gambar 3.2). Prinsip teknik ini dilakukan insisi Y 
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horizontal sekitar tendon kantus medial agar menjadi pendek untuk mengkoreksi 

telekantus. Insisi Y kemudian dijahit membentuk V. Teknik kedua adalah teknik 

kantoplasti Z ganda Mustarde (Gambar 3.3). Teknik ini merupakan kombinasi dari 

teknik kantoplasti Z dan kantoplasti Y-V, dimana teknik ini membuat insisi Z ganda 

untuk mengubah posisi lipatan epikantus dan melalui teknik kantoplasti Y-V untuk 

memendekkan tendon kantus medial. Kedua teknik dapat dikombinasikan dengan 

pemendekan kantus medial atau transnasal wiring pada kantus medial jika 

diperlukan.6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Teknik frontal sling 

                   Sumber: Dutton JJ9 

 

      Derajat ptosis yang berat dan fungsi levator < 4 mm umumnya ditemukan pada 

kasus BPES. Frontal sling menjadi pilihan utama pada penatalaksanaan ptosis pada 

BPES. Prinsip teknik ini adalah meningkatkan kemampuan bukaan kelopak mata 

atas dengan menghubungkan otot frontalis dan sekitar alis ke kelopak mata melalui 

sling subkutaneus yang terbuat dari beragam material (Gambar 3.4). Fasia lata 

merupakan material paling baik digunakan pada teknik frontal sling.9-10 
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      Kedua kasus menggunakan teknik kantoplasti Y-V pada operasi tahap 1. Teknik 

frontal sling pada tahap 2 pada kasus 1. Operasi kasus 1 memberikan hasil yang 

baik. Teknik yang sama akan dilakukan pada operasi tahap 2 pada kasus 2. 

      Kedua kasus direncanakan kontrol ke Poliklinik PO dan Strabismus setelah 

koreksi ptosis untuk koreksi tajam penglihatan. Kasus 2 juga direncanakan konsul 

ke Departemen Ilmu Kesehatan Anak Subdivisi Endokrinologi dan Departemen 

Obstetri Ginekologi RS Hasan Sadikin. Tujuan konsul adalah untuk menentukan 

tipe BPES sehingga dicapai penatalaksanaan komprehensif pada pasien tersebut. 

      Prognosis quo ad  vitam pada kasus 1 adalah bonam dikarenakan BPES yang 

diderita adalah tipe 2, sedangkan kasus 2 adalah dubia dikarenakan belum dapat 

disingkirkan kelainan BPES tipe 1 dari pasien tersebut. Prognosis quo ad  

functionam pada kasus 1 adalah dubia ad bonam dikarenakan waktu follow up pasca 

operasi belum cukup panjang, namun koreksi dilakukan pada usia yang lebih dini 

dibandingkan pada kasus 2. Prognosis quo ad  functionam pada kasus 2 adalah 

dubia dikarenakan sudah terdapat ambliopia deprivatif dan strabismus. 

 

IV. Simpulan 

      Sindrom blefarofimosis, ptosis, dan epikantus inversus merupakan kelainan 

kongenital yang jarang ditemukan. Penatalaksanaan BPES mencakup multidisplin 

ilmu. Penatalaksanaan tahap awal BPES yaitu penatalaksanaan okuloplasti dengan  

kantoplasti dan frontal sling yang dilakukan pada usia 3-4 tahun. Penatalaksanaan 

dapat dilakukan lebih dini jika terdapat ancaman ambliopia. 
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