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THE MANAGEMENT OF CONGENITAL PTOSIS WITH LEVATOR 

RESECTION TECHNIQUE 

  

ABSTRACT  

Introduction : Ptosis refer to vertical narrowing of the palpebral fissure secondary 

to drooping of the upper eyelid to a lower than normal position. Ptosis is considered 

congenital if present at birth or occurs within the first year of life. There are various 

surgical technique for correction of congenital ptosis. 

Purpose : To report a case of unilateral congenital ptosis treated surgically by 

levator resection technique. 

Case Report : A 3 years old girl came to the policlinic of Cicendo Eye Hospital 

with chief complaint droop of the left upper eyelid since birth. From examination 

she was diagnosed as unilateral congenital ptosis. Patient underwent ptosis surgery 

with levator resection technique. 

Conclusion : Congenital ptosis is the most common type of ptosis seen in childhood. 

Selection of one technique over another depends on the consideration of several 

factor including clinical presentation and surgeon experience. Levator resection 

technique on congenital ptosis in this patient has excellent results and satisfactory. 

Keywords : Congenital ptosis, levator resection. 

 

I. Pendahuluan 

     Blefaroptosis atau sering disebut ptosis merupakan suatu keadaan abnormal 

yaitu inferodisplacement atau turunnya kelopak mata atas. Posisi normal kelopak 

mata atas (palpebra superior) yaitu 2 mm dari tepi limbus atas dan kelopak mata 

bawah (palpebra inferior) berada tepat pada tepi limbus bawah. Kondisi ini dapat 

terjadi unilateral atau bilateral. Ptosis dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

berdasarkan onset yaitu kongenital dan didapat, dan berdasarkan etiologi yaitu 

miogenik, aponeurotik, neurogenik, mekanikal, dan traumatik.1,2 

     Ptosis kongenital paling sering disebabkan oleh disgenesis atau malformasi dari 

otot levator palpebral (miogenik), sementara penyebab tersering dari ptosis didapat 

adalah tarikan atau disinsersi dari aponeurosis levator (aponeurotik). Ptosis dapat 

terjadi tanpa menimbulkan gejala ataupun dengan gejala seperti keterbatasan lapang 

pandang, kesulitan membaca dan tertutupnya aksis visual sehingga dapat 

menyebabkan ambliopia pada pasien anak.1-3 

     Tindakan pembedahan untuk koreksi pada ptosis kongenital dibutuhkan untuk 

mengurangi risiko ambliopia. Koreksi ptosis merupakan salah satu tantangan yang 

sulit yang dihadapi oleh dokter mata. Terdapat beberapa prosedur untuk mengoreksi 
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ptosis kongenital. Pemilihan teknik koreksi tergantung dari beberapa faktor 

diantaranya adalah presentasi klinis pasien, derajat ptosis, dan juga pengalaman dari 

operator. Laporan kasus ini membahas penggunaan prosedur pembedahan dengan 

teknik reseksi levator untuk tatalaksana pasien dengan ptosis kongenital 

unilateral.1,4 

 

II. Laporan Kasus 

 Pasien seorang anak perempuan berusia 3 tahun datang ke Poliklinik 

Rekonstruksi, Okuloplasti, dan Onkologi Pusat Nasional Rumah Sakit Mata 

Cicendo pada tanggal 8 Januari 2019 dengan keluhan utama kelopak mata atas kiri 

turun sejak lahir. Keluhan tersebut dirasakan tidak bertambah berat. Orang tua 

pasien mengatakan adanya kesulitan saat melihat ke atas yang membuat pasien 

sering mengangkat alis atau dagunya agar lapang pandang lebih jelas.  

     Keluhan penglihatan buram, penglihatan ganda, hambatan gerak bola mata, dan 

kelainan sistemik disangkal orang tua pasien. Riwayat trauma pada mata, operasi 

mata sebelumnya, atau kelainan pada mata lainnya juga disangkal. Riwayat 

persalinan cukup bulan, secara sesar karena panggul sempit, dengan berat badan 

lahir 2400 gram, dan langsung menangis. Riwayat imunisasi lengkap. Pasien 

merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan tidak terdapat keluhan yang sama 

pada anggota keluarga pasien. Riwayat pengobatan sebelumnya tidak ada. 

     Hasil pemeriksaan status generalis didapatkan keadaan umum baik dan tanda 

vital dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar kedua 

mata 0,63 cardiff, posisi bola mata ortotropia, dan pergerakan bola mata baik ke 

segala arah pada kedua mata. Tekanan intraokular dengan palpasi dalam batas 

normal pada kedua mata.  

     Pemeriksaan ptosis pada mata kanan didapatkan fisura interpalpebra 8 mm, 

margin-reflex distance 1 (MRD1) 2 mm, MRD2 6 mm, dan fungsi levator 10 mm. 

Pada mata kiri didapatkan fisura interpalpebra 4 mm, MRD1 -2 mm, MRD2 6 mm, 

dan fungsi levator 5 mm. Pada kedua mata didapatkan Bell’s phenomenon positif 

dan tidak didapatkan lagoftalmos. 
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     Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri didapatkan ptosis pada palpebra superior, lid crease -. 

Pemeriksaan segmen anterior lain dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan 

ptosis kongenital mata kiri. Pasien kemudian disarankan untuk dilakukan koreksi 

ptosis menggunakan teknik reseksi levator. 

  

  A B 
Gambar 2.1  Foto klinis pasien sebelum prosedur pembedahan koreksi ptosis. 

 A. Usia 2 tahun, B. Usia 3 tahun 
 Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

     Pada tanggal 11 Januari 2019 dilakukan tindakan koreksi pembedahan ptosis 

dengan teknik reseksi levator pada mata kiri dalam anestesi umum. Prosedur 

operasi yaitu terlebih dahulu dibuat marker pada lid crease sekitar 5 mm dari tepi 

margo kemudian dibuat insisi yang diperdalam hingga mencapai tarsus, otot levator 

palpebra superior dipisahkan dari jaringan lemak dan tarsus, kemudian dibuat 

jahitan dari tarsus ke aponeurosis levator berbentuk U yang disimpul di tiga tempat 

lalu sisa levator digunting, kemudian kulit dijahit (kulit-tarsus-kulit) untuk 

membuat lid crease. Pasca operasi pasien diberikan terapi amoxicillin sirup 3x11/2 

cth, parasetamol sirup 3x11/2 cth, salep mata kloramfenikol 1% dan polimiksin B 

sulfat 5000 IU.  

     Pada pemeriksaan satu hari pasca operasi didapatkan palpebra superior edema, 

hiperemis, jahitan intak, dan tidak ada rembesan darah. Pemeriksaan ptosis sulit 

dilakukan karena pasien kurang kooperatif, tetapi gambaran klinis memperlihatkan 
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bahwa kelopak atas mata kiri sudah dapat terangkat kurang lebih sama dengan mata 

kanannya. Pemeriksaan segmen anterior dalam batas normal. Pasien kemudian 

diperbolehkan rawat jalan dan kontrol satu minggu yang akan datang. 

 

 Gambar 2.2  Foto klinis pasien 1 hari post operasi. 
   Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

III. Diskusi 

 Blefaroptosis (ptosis) adalah suatu kondisi turunnya kelopak mata atas di bawah 

kedudukan normal pada posisi primer. Ptosis kongenital merupakan ptosis yang 

terjadi sejak lahir atau tahun pertama kehidupan dan merupakan jenis ptosis yang 

paling sering ditemukan pada anak-anak. Griepentrog, dkk menyatakan insidensi 

ptosis kongenital 7,9/100.000 anak dan prevalensinya 1 dari 842 kelahiran dan 20% 

kasus ptosis kongenital mengalami ambliopia. Tidak diketahui adanya preferensi 

ras ataupun jenis kelamin. Sebagian besar terjadi unilateral (70%), namun dapat 

terjadi bilateral. Ptosis kongenital bilateral biasanya bersifat asimetris. Pasien 

merupakan anak usia 3 tahun dengan keluhan kelopak mata atas turun sejak lahir 

dan terjadi unilateral pada mata kirinya, sehingga termasuk dalam ptosis 

kongenital.1,2,5,6 

     Ptosis kongenital terjadi akibat disgenesis atau malformasi dari perkembangan 

otor levator palpebra yang mengalami fibrosis. Serat otot yang kurang dan adanya 

jaringan fibrosa yang tidak elastis menyebabkan gangguan pada fungsi otot levator 

sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk mengangkat palpebra superior, 

namun secara umum bersifat non-progresif. Menurunnya fungsi levator 
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berhubungan dengan lid crease yang minimal atau tidak ada. Eyelid crease pasien 

tidak ada dan posisi dagu pasien sering terlihat terangkat saat pasien berusaha 

melihat lapang pandang atas. Namun, ptosis yang terjadi pada pasien bersifat 

menetap. Hal ini dapat dilihat pada foto lama pasien yang terlihat sama derajat 

ptosisnya.1,5,7   

     Ptosis kongenital sebagian besar berupa ptosis miopatik, namun dapat pula 

diturunkan secara autosomal dominan yang menunjukkan adanya defek pada gen. 

Beberapa gen yang terlibat pada terjadinya ptosis telah teridentifikasi, yaitu PTOS1, 

PTOS2, dan ZFH-4 yang berhubungan dengan terjadinya sindrom kongenital lain 

seperti sindrom blefarofimosis, sindrom Marcus-Gunn jaw-winking, atau sindrom 

Horner kongenital. Penilaian riwayat ptosis meliputi onset, durasi, progresifitas dan 

riwayat keluarga sangat diperlukan. Riwayat kelahiran, trauma, dan pengobatan 

atau operasi kelopak mata juga dapat mengarahkan diagnosis ptosis. Kelainan pada 

pasien merupakan ptosis kongenital sederhana (miopatik) karena tanpa disertai 

dengan adanya penyebab, keluhan atau kelainan sistemik lain serta tidak adanya 

riwayat dengan keluhan yang sama di keluarga.2,4,8,9 

     Pemeriksaan pasien ptosis dimulai dengan pengukuran lima tanda klinis, antara 

lain margin-reflex distance (MRD), tinggi vertikal fisura palpebra, posisi lid crease, 

fungsi levator, dan ada tidaknya lagoftalmos. MRD1 dinilai dengan mengukur jarak 

antara margo palpebra superior dengan refleks cahaya di kornea pada posisi primer, 

dan memiliki nilai normal 4 – 5 mm. MRD2 dinilai dengan mengukur jarak antara 

refleks cahaya di kornea dengan margo palpebra inferior pada posisi primer.1,8 

     Fisura interpalpebra ditentukan dengan mengukur jarak antara margo palpebra 

superior dan inferior. Pemeriksaan dilakukan dengan cara pasien melihat objek jauh 

pada posisi primer, dan nilai normal nya adalah 9 – 10 mm. Jarak lipatan kelopak 

mata atas (lid crease) juga diukur. Fungsi levator diperkirakan dengan mengukur 

jarak palpebra superior saat melihat ke bawah lalu ke atas dan jari pemeriksa 

menekan dahi pasien untuk mencegah efek dari otot frontalis. Klasifikasi fungsi 

levator berdasarkan Beard yaitu, baik (8 – 16 mm), sedang (5 – 7 mm,) dan berat ≤ 

4 mm). Lagoftalmos dinilai untuk mengevaluasi risiko terjadinya exposure keratitis 

setelah koreksi kelopak mata.1,8 
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 Gambar 3.1  Contoh penulisan data pemeriksaan ptosis 
   Dikutip dari : American Academy of Ophtalmology1  

 

     Derajat ptosis diukur dengan membandingkan antara kelopak mata yang ptosis 

dengan kelopak mata sebelahnya yang normal. Perbedaan derajat ptosis ringan 

yaitu 1 – 2 mm, sedang 3 – 4 mm, dan berat lebih dari 4 mm. Pemeriksaan lain yang 

juga diperlukan adalah Bell’s phenomenon, gerak bola mata, lapang pandang, 

pemeriksaan permukaan bola mata, dan pemeriksaan pupil. Pemeriksaan ukuran 

kelopak mata kanan pasien didapatkan hasil fisura interpalpebra 8 mm, MRD1 2 

mm, MRD2 6 mm, dan fungsi levator 10 mm (baik), sedangkan pada mata kiri hasil 

fisura interpalpebra 4 mm, MRD1 -2 mm, MRD2 6 mm, fungsi levator 5 mm 

(sedang), sehingga derajat ptosis pasien termasuk kategori sedang. Pasien tidak 

didapatkan adanya lagoftalmos dan Bell’s phenomenon positif sehingga 

kemungkinan risiko exposure keratitis setelah koreksi rendah.1,2,8,10 

     Penatalaksanaan ptosis yaitu dengan pembedahan. Blefaroptosis merupakan 

salah satu masalah okuloplastik yang paling sering dijumpai, tetapi sekaligus juga 

salah satu masalah yang paling menantang dari sudut pandang bedah. Operasi ptosis 

diindikasikan ketika aktivitas sehari-hari terganggu karena obstruksi aksis visual, 

penyempitan lapang pandang yang signifikan di bagian superior, dan kelelahan 

kelopak mata atas sehingga menutup pupil saat melihat ke bawah atau membaca. 

Alasan utama pada sebagian besar orang untuk operasi adalah kosmetik. Target 

operasi ptosis adalah untuk mendapatkan hasil anatomis dan fisiologis sebaik 

mungkin dengan mengangkat kelopak mata ke posisi yang adekuat. Hal yang harus 
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diperhatikan adalah operasi tersebut tidak mengganggu kontur alami kelopak mata 

dan menyebabkan asimetris kelopak mata. Pasien dengan ptosis kongenital dapat 

dioperasi saat usia antara 3 sampai 4 tahun. Tindakan lebih dini dilakukan apabila 

terdapat risiko ambliopia dan kesulitan dalam proses belajar.1,2,6,8 

     Beberapa teknik tindakan bedah untuk koreksi ptosis kongenital yaitu reseksi 

atau advancement aponeurosis levator secara eksternal (transkutan), reseksi otot 

levator / tarsus / Muller secara internal (transkonjungtiva), dan frontalis muscle 

suspensions (frontal sling). Pilihan prosedur operasi tersebut ditentukan 

berdasarkan fungsi levator. Prosedur transkonjungtiva digunakan pada pasien 

dengan ptosis derajat ringan dan fungsi levator yang baik. Prosedur secara 

transkutan biasanya digunakan untuk derajat ptosis lebih dari 2 mm. Apabila fungsi 

levator palpebra buruk (≤ 4 mm), teknik frontalis muscle suspension merupakan 

prosedur koreksi terpilih. Berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi levator mata kiri 

pasien ini sebesar 5 mm (sedang), sehingga teknik untuk koreksi ptosis yang 

direncanakan adalah teknik reseksi levator.1,11,12 

 

 Gambar 3.2  Algoritma Teknik Operasi Ptosis 
     Dikutip dari : Collin3 
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     Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing prosedur harus dipertimbangkan 

untuk menghindari terjadinya komplikasi. Prosedur reseksi aponeurosis levator 

adalah membuat insisi sepanjang lid crease kelopak mata atas lalu mengeksisi 

aponeurosis levator dan melekatkan kembali dengan tarsus anterior sehingga akan 

mengelevasi kelopak mata. Keuntungan dari teknik ini adalah tetap 

mempertahankan anatomi dan struktur normal dari kelopak mata.1,4  

     Penilaian hasil akhir pada koreksi ptosis tidak hanya secara kosmetik, namun 

juga secara fungsi menghasilkan perbaikan. Evaluasi pasca operasi dengan 

mengukur tanda klinis ptosis dan lagoftalmos yang berlebihan yang dapat 

menyebabkan exposure keratitis. Komplikasi yang sering terjadi adalah 

undercorrection, yang memerlukan penyesuaian kembali dalam 2 minggu pertama 

pasca operasi bila diindikasikan. Edmonson melaporkan insidensi undercorrection 

dapat terjadi sebesar 5 – 33%. Penilaian diperlukan untuk membedakan antara 

undercorrection atau edema pasca operasi yang tampak seperti undercorrection. 

Potensi komplikasi lainnya adalah overcorrection, asimetri dari kontur palpebra 

dan lid crease, jaringan parut, dan lagoftalmos yang dapat menyebabkan exposure 

keratitis, serta ulserasi kornea. Lagoftalmos dengan exposure keratitis biasanya 

sementara, namun tetap harus diberi lubrikasi untuk memproteksi bola mata.8,13-15 

     Jenis anestesi ditentukan berdasarkan usia dan antisipasi kooperatif pasien saat 

operasi. Edmonson menjelaskan bahwa pada pasien dewasa, tindakan bedah lebih 

baik dilakukan dalam monitored anesthesia care (MAC) atau bahkan dengan 

anestesi lokal agar memungkinkan untuk evaluasi dan melakukan adjustment yang 

dinamis terhadap tinggi palpebra yang simetris antara kedua mata dan gerakan 

kelopak mata intraoperasi sehingga memberikan hasil operasi yang baik. Prosedur 

operasi pasien ini dilakukan dalam anestesi umum mengingat usia pasien masih 3 

tahun sehingga dikhawatirkan pasien sulit kooperatif.6,14 

     Evaluasi pasca operasi didapatkan pada gambaran klinis adanya peningkatan 

dari ukuran kelopak mata dan tinggi kelopak mata yang cukup simetris antara kedua 

mata serta tidak terjadi lagoftalmos yang berlebihan yang dapat mengakibatkan 

risiko terjadinya exposure keratitis. Beberapa penelitian menyebutkan tindakan 

koreksi ptosis akan memberikan dampak psikologi yang baik bagi anak. Prosedur 
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pembedahan untuk koreksi ptosis kongenital ini memberikan kepuasan kepada 

keluarga pasien secara kosmetik maupun fungsional dengan tujuan untuk mencegah 

ambliopia deprivatif.14,15 

     Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam karena dari pemeriksaan tidak 

didapatkan adanya kelainan sistemik yang mengancam jiwa dan quo ad functionam 

dubia ad bonam karena prosedur koreksi pada mata kiri telah memberikan 

perbaikan secara anatomis maupun fungsional, namun tetap harus dilakukan follow 

up untuk menilai perkembangan pasca operasi. 

 

IV. Simpulan 

     Blefaroptosis (ptosis) merupakan turunnya kelopak mata atas di bawah 

kedudukan normal pada posisi primer. Ptosis dapat menyebabkan gangguan 

aktivitas sehari-hari akibat obstruksi dari visual aksis, penyempitan lapang pandang 

superior yang signifikan, kelelahan kelopak mata atas, dan gangguan sosial, 

sehingga diperlukan tindakan operasi untuk penanganannya. Terdapat berbagai 

prosedur untuk koreksi ptosis. Pemilihan teknik koreksi tergantung dari presentasi 

klinis pasien dan pengalaman dari operator. Keberhasilan prosedur operasi tidak 

hanya ditentukan secara kosmetik seperti simetris dan kontur dari kelopak mata, 

tetapi juga secara fungsional dari perbaikan fungsi visual.  
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