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PROSEDUR Y TO V PLASTY DAN LEVATOR RESECTION  

PADA 

SINDROM BLEFAROFIMOSIS, PTOSIS, DAN EPIKANTUS INVERSUS 

Abstract 

Introduction :  

Blepharophimosis, ptosis, and epikantus inversus syndrom (BPES) is an 

auotosomal dominan disorder that is relatively rare. The diagnosis of BPES is 

primarily based on clinical findings. 

Purpose : 

To report the successful of reconstruction surgery using Y to V plasty and levator 

resection technique, in a patient with Blepharophymosis syndrome 

Case report : 

A 38 years old female come to ROO unit Cicendo national eye hospital with chief 

complaint bilateral drooping of the eyelids. The patient was diagnosed with BPES 

and astigmatism myopia simplex (OD). The patients underwent  reconstruction with 

Y to V plasty and levator resection technique . 

Conclusion : 

Reconstruction  with Y to V plasty and Levator resection technique gave  good result 

for Blepharophymosis syndrome.  

Keyword :  
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I. Pendahuluan 

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

kelainan herediter yang bersifat autosomal dominan yang jarang terjadi. Angka 

kejadian BPES diperkirakan sekitar 1 : 50.000 kelahiran. Sindrom ini memiliki 4 

kelainan utama pada mata yaitu blefarofimosis, ptosis berat, telekantus, dan 

epikantus inversus. Pasien dengan BPES biasanya terjadi peningkatan risiko 

timbulnya kelainan refraksi, strabismus dan ambliopia pada satu mata ataupun 

kedua mata. Kelainan sistemik dapat terjadi pada sindrom ini seperti infertilitas, 

retardasi mental, mikrocefali, dan gangguan perkembangan. Penatalaksanan BPES 

dilakukan dengan menggunakan 2 prosedur. Prosedur yang pertama yaitu prosedur 

koreksi epikantus inversus yaitu dengan menggunakan tehnik Y to V plasty atau 

double Mustarde Z plasty, kadang-kadang dikombinasikan dengan pemendekan 

tendon kantal medial. prosedur yang kedua yaitu prosedur koreksi ptosis seperti 
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seperti reseksi levator, reseksi aponeurosis, fasanella servat, dan frontalis sling. 

Kedua prosedur dapat dilakukan dalam 1 tahap maupun 2 tahap. 1-5 

     Tujuan dari penulisan laporan kasus ini adalah untuk menjelaskan diagnosis dan 

manajemen tatalaksana pada blefarofimosis. 

II.  Laporan kasus 

      Ny. N, seorang wanita berumur 38 tahun datang ke poli Rekonstruksi, 

Onkologi, dan Okuloplasti (ROO) Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 13 

maret 2019 dengan keluhan utama kelopak mata atas yang turun. Keluhan dirasakan 

sejak kecil namun pasien tidak berobat ke dokter spesialis mata. Keluhan penyerta 

yang lain yaitu celah kelopak mata tampak sempit, jarak antar kedua mata yang jauh 

dan ketika melihat lurus ke depan pasien harus menengadahkan kepala. Mata kanan 

dirasa lebih buram dibandingkan dengan mata kiri. Keluhan mata kanan yang 

buram dirasa sejak kecil. Riwayat keluarga dengan keluhan dan kondisi yang sama 

disangkal. Pasien mempunyai seorang anak dengan kondisi mata anak normal. 

Riwayat keluarga dengan gangguan kehamilan atau kesuburan disangkal. Pasien 

merupakan anak pertama dari dua bersaudara.  

      Status generalis pasien, kesadaran komposmentis, tekanan darah 120/80 

mmHg, frekuensi nadi 82 x/ menit, frekuensi nafas 20 x/ menit dan temperatur 36 

derajat Celcius. Kepala tampak menengadah dan alis yang terjulur keatas. 

      Status oftalmologis pasien, tajam penglihatan mata kanan 0,2 pin hole (PH) 0,63 

sedangkan mata kiri 1,0. Visus koreksi mata kanan C-4,25 x 130 = 0,8. Tekanan 

bola mata yang diukur dengan palpasi menunjukkan tekanan bola mata dalam batas 

normal. Posisi bola mata ortotropia. Gerakan bola mata normal kesegala arah. Inner 

canthus distance (ICD) 43 mm, outer canthus distance (OCD) 83 mm, dan 

interpupillary distance (IPD) 60 mm. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan, 

kelopak mata ditemukan blefarofimosis, ptosis, tidak ditemukan lid crease, 

telekantus, fenomena Bell positif, margin reflex distance-1 (MRD-1) 0 mm, margin 

reflex distance-2 (MRD-2) 5 mm, vertical interpalpebra fissure (VIPF) 5 mm, 

horizontal interpalpebra fissure (HIPF) 20 mm, fungsi levator (LF) 2 mm. 
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Konjungtiva bulbi tenang, kornea jernih, pada bilik mata depan didapatkan Van 

Herick (VH) grade III , pupil bulat, iris sinekia negatif dan lensa jernih. Segmen 

posterior mata kanan didapatkan cup disc ratio (CDR) 03, papil bulat, batas tegas. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kiri, kelopak mata ditemukan blefarofimosis, 

ptosis, tidak ditemukan lid crease, telekantus, fenomena Bell positif, margin reflex 

distance-1 (MRD-1) 0 mm, margin reflex distance-2 (MRD-2) 5 mm, vertical 

interpalpebra fissure (VIPF) 5 mm, horizontal interpalpebra fissure (HIPF) 20 

mm, fungsi levator (LF) 2 mm. Konjungtiva bulbi tenang, kornea jernih, pada bilik 

mata depan didapatkan Van Herick (VH) grade III, pupil bulat, iris sinekia negatif 

dan lensa jernih. Segmen posterior mata kanan didapatkan CDR 03, papil bulat, 

batas tegas. Pasien didiagnosis sindrom blefarofimosis dengan astigmatism miopia 

simplex OD. Pasien direncanakan untuk tindakan Y-V plasty dan koreksi ptosis. 

 

Gambar 2.1 Foto klinis pasien Pre Op 
Sumber : RS mata Cicendo 

 

    Operasi dilakukan pada 21 Maret 2019. Prosedur yang diberikan adalah Y-V 

plasty dan koreksi ptosis dengan menggunakan tehnik levator resection. 
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Gambar 2.2  Foto klinis pasien Post Op 
 Sumber : RS Mata Cicendo 

 

      Setelah operasi pasien diberikan antibiotika oral berupa amoxicilin 3 kali 500 

mg sehari, kloramfenikol salep 3 kali sehari, dan asam mefenamat 3 kali 500mg 

sehari. Jahitan dibuka 14 hari setelah operasi. 

 

Gambar 2.3  Foto klinis pasien 1 minggu post Op 
 Sumber : RS Mata Cicendo 

 

      Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2019 atau 1 minggu post 

operasi didapatkan Inner canthus distance (ICD) 37 mm, outer canthus distance 

(OCD) 83 mm, dan interpupillary distance (IPD) 60 mm. Mata kanan didapatkan 

margin reflex distance-1 (MRD-1) 2 mm, margin reflex distance-2 (MRD-2) 6 mm, 

vertical interpalpebra fissure (VIPF) 8 mm, horizontal interpalpebra fissure 

(HIPF) 23 mm, fungsi levator (LF) 4 mm. Mata kiri didapatkan margin reflex 
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distance-1 (MRD-1) 2 mm, margin reflex distance-2 (MRD-2) 6 mm, vertical 

interpalpebra fissure (VIPF) 8 mm, horizontal interpalpebra fissure (HIPF) 23 

mm, fungsi levator (LF) 4 mm 

III. Diskusi 

      Sindrom blefarofimosis lebih sering dikenal sebagai blefarofimosis ptosis 

epikantus sindrom (BPES). Kelainan ini bersifat autosomal dominan yang 

disebabkan mutasi gen forkhead transcriptional factor 2 (FOXL2), yang berlokasi 

pada lengan kromosom 3 (3q23). Gen tersebut mengatur struktur kelopak mata dan 

ovarium. BPES memiliki 2 tipe. Tipe 1 mempunyai karakteristik tambahan yaitu 

terdapatnya infertilitas sedangkan tipe 2 tidak didapatkan infertilitas. Terjadinya 

mutasi gen dapat menyebabkan pemotongan rantai protein Polyalanin. Polyalanin 

mempunyai hubungan yang erat dengan tipe BPES. Pemotongan protein yang 

terjadi sebelum jalur protein polyalanine diindikasikan dapat menghasilkan PBES 

tipe 1 sedangkan pemotongan rantai protein setelah jalur polyalanin diindikasikan 

dapat menyebabkan BPES tipe 2.5-7 

      Kelainan ini dirasakan oleh pasien sejak kecil. Lingkungan keluarga tidak ada 

yang menderita kelainan yang sama dengan pasien dan tidak ada yang mengalami 

gangguan infertilitas. Pada pasien ini dapat digolongkan kedalam tipe 2 

dikarenakan tidak ditemukannya kelainan infertilitas pada pasien. 

      BPES memiliki 4 manifestasi kelainan klinis yang utama pada mata yaitu 

ditemukannya blefarofimosis, ptosi berat, telecanthus, dan epicantus inversus. 

Kelainan pada mata yang lain yaitu adanya perkembangan pangkal hidung yang 

buruk, hipoplasia tepi orbita superior, hipertelorisme, dan pungtum lateralisasi. 

Kelainan tersebut biasanya terjadi bilateral. Gangguan refraksi, ambliopia dan 

strabismus dilaporkan memiliki angka kejadian yang tinggi pada BPES. Chawla et 

al menyebutkan bahwa 33 pasien dengan BPES 94% mengalami masalah gangguan 

refraksi 60%, mengalami ambliopia dan 40% mengalami strabismus. BPES dapat 

memiliki manifestasi sistemik. Luasnya deletion dari mutasi gen berhubungan 
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dengan munculnya kelainan sistemik yaitu infertilitas, mikrocefali, ganguan 

intelektuas dan gangguan perkembangan.15,8,9,10 

 

Gambar 3.1 Gambaran klinis pasien dengan blefarofimosis 
Sumber : Nelson8 

      

       Blefarofimosis adalah kelainan pada kelopak mata yang ditandai dengan 

panjang horisontal kelopak mata (HIPF) yang pendek. Ukuran normal pada seorang 

dewasa 27-30 mm. Ptosis adalah posisi kelopak mata atas yang turun sehinggal 

ukuran vertikal celah kelopak mata pendek. Ukuran normal pada seorang dewasa 

8-10 mm. Ptosis dapat disebabkan oleh kalinan kongenital maupun didapat. Ptosis 

kongenital biasanya memiliki ciri khas yaitu didapatkanya gangguan fungsi otot 

levator palpebra dan tidak ditemukannya lid crease. Pada beberapa pasien dengan 

ptosis, menyebabkan visual axis yang terhalang oleh ptosisnya sehingga pasien 

tersebut cenderung akan menengadahkan kepalanya ketika melihat benda. 

Epikantus inversus adalah adanya lipatan kulit kelopak mata bawah yang bergerak 

menuju kelopak mata atas. Telekantus yaitu jarak antar kantus medial yang panjang. 

Ukuran normal pada orang dewasa memiliki panjang 30-34 mm.1,6,11 

      Pada pasien ini ditemukan 4 tanda utama dari sindrom BPES yaitu 

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

timbul yaitu didapatkanya gambaran posisi kepala yang menengadah ketika melihat 
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benda dan alis yang dijulurkan keatas. Pada pasien ini juga ditemukan kelainan 

refraksi pada mata kanan. 

       Penatalaksanaan BPES membutuhkan beberapa modifikasi bedah. Waktu 

bembedahan didasarkan atas adanya ambliopia dan reliabilitas pengukuran ptosis. 

Gangguan pengglihatan yang diakibatkan oleh ptosis merupakan indikasi 

dilakukannya operasi segera. Pendekatan bedah pada penatalaksanaan BPES yaitu 

dengan koreksi epikantus inversus dan koreksi ptosis.  

  

Gambar 3.2  Y-V plasty 
 Sumber : Tyers A.G13 

   

           

Gambar 3.3  Mustrade double Z-plasty 
    Sumber : Tyers A.G13 

      

      Prosedur  koreksi epikantus inversus pada kasus BPES terdapat 2 pilihan teknik. 

Teknik pertama adalah Y to V plasty (Gambar 3.2). Prinsip teknik ini dilakukan 

insisi Y horizontal sekitar tendon kantus medial agar menjadi pendek. Insisi Y 

kemudian dijahit membentuk V. Teknik kedua adalah teknik double Mustarde Z 

plasty (Gambar 3.3). Teknik ini merupakan kombinasi dari teknik Z plasty dan  Y 

to V plasty, dimana teknik ini membuat insisi Z ganda untuk mengubah posisi 
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lipatan epikantus dan melalui teknik Y to V plasty untuk memendekkan tendon 

kantus medial. Kedua teknik dapat dikombinasikan dengan pemendekan kantus 

medial atau transnasal wiring pada kantus medial jika diperlukan. 1,2,4,12,13 

      Levator resection merupakan tehnik memendekkan/ memotong otot levator 

sehingga diharapkan pasien dapat membuka kelopak mata lebih lebar. 
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      Gambar 3.4 Levator resection 
 Sumber : Dutton JJ12 

 

      Dalam menentukan teknik koreksi ptosis yang akan dilakukan, maka harus 

dilihat fungsi levator dan beratnya ptosis sebagai berikut  : 

1. Fungsi levator baik (≥ 8 mm) dapat dilakukan reseksi muskulus levator 

sebesar 14-17 mm. 

2. Fungsi levator sedang (5-7 mm) dapat dilakukan reseksi muskulus levator 

yang lebih luas yaitu 18-22 mm. Sedangkan apabila derajat ptosis berat (≥ 4 

mm) dapat dilakukan reseksi muskulus levator maksimum yaitu ≥ 23mm. 
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3. Fungsi levator buruk/kurang (≤ 4 mm) dapat dilakukan reseksi muskulus 

levator maksimum yaitu ≥ 23 mm, atau dapat juga dilakukan suspensi frontal 

(frontal sling) apabila derajat ptosis berat (≥ 4 mm).1,12,13 

      Koreksi ptosis dapat dilakukan 3-6 bulan setelah operasi epikantus inversus. 

Operasi pembedahan pada blefarofimosis juga dapat dilakukan dengan 1 tahap. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhattacharjee et al menyebutkan bahwa 

panatalaksanaan blefarofimosis dengan 1 tahap memberikan stabilitas dan angka 

keberhasilan dari hasil operasi dalam jangka waktu yang lama. Wu et al dan liu et 

al menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara opersi yang dilakukan dalam satu 

tahap dan dua tahap.1-4 

      Pada pasien ini telah dilakukan tindakan Y to V plasty untuk mengkoreksi 

epikantus inversus serta dilakukannya koreksi ptosis dengan tehnik levator 

resection. Penatalaksanan pada pasien ini dilakukan dalam satu tahap. 

Pertimbangan penatalaksanaan pada pasien diatas adalah karena adanya gangguan 

penglihatan pada pasien tersebut. Pemilihan tehnik operasi didasarkan atas fungsi 

levator yang kurang baik dan pengalaman/ experience dari operator serta 

pertimbangan pengambilan facia lata pasien, mengingat pasien seorang wanita yang 

akan mempengaruhi hasil estetika. 

      Prognosis quo ad vitam pada pasien ini adalah bonam dikarenakan tipe BPES 

yang diderita oleh pasien adalah BPES tipe 2. Prognosis quo ad funtionam pada 

pasien ini adalah dubia ad bonam dikarenakan masih membutuhkan follow up lebih 

lanjut, apakah terjadi rekurensi atau tidak. 

IV. Kesimpulan 

      Diagnosis sindrom blefaropimosis, ptosis, dan epikantus merupakan diagnosis 

klinis yang ditemukan pada pasien. Penatalaksanaan BPES yaitu dengan dua 

prosedur yaitu koreksi epikantus inversus dan koreksi ptosis. Prosedur 

penatalaksanaan pada pasien dengan BPES dengan menggunakan prosedur Y to V 

plasty dan levator resection yang dilakukan dalam satu tahap memberikan hasil 

yang baik.   
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