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Levator Resection Technique for Unilateral Congenital Ptosis Correction : a 

Case Series 

ABSTRACT 

Introduction : Congenital ptosis could cause visual development disorders, uncorrected 

astigmatism, deprivational amblyopia, cosmetic or psychological disorders in children. The 

grade of ptosis, the eyelid function, the amblyopic risk, and surgeon preferrence are the 

parameters that affect the ophthalmologist’s decision on timing of surgery and the surgical 

technique to be used. The levator resection technique is performed in mild to moderate ptosis 

with the function of the levator muscle greater than 4 mm.  

Purpose : This case series aims to describe the indication, timing of surgery, and clinical 

outcome of unilateral congenital ptosis patients corrected by levator resection technique in 

Cicendo Eye Hospital, Bandung 

Case Report: First patient is 15 years old boy who came to Cicendo Eye Hospital with 

droopy eyelid on the left side since birth. He already suggested to do surgery for his 

condition when he was 6 years old but back then his family refused. Second patient is 18 

years old boy with droopy eyelid on the right side since birth. Both patient diagnosed with 

unilateral congenital ptosis. First patient underwent levator resection as a secondary 

procedure and second patient as a primary procedure.  

Conclusion : Prompt surgery should be done in patient with amblyopic risk associated with 

astigmatism or visual axis disturbances. Surgery could be postponed in patients without risk 

of amblyopia. Levator resection technique for mild to moderate congenital ptosis give good 

results. It is not uncommon to do multiple procedure to achieve satisfactory result.  

Keyword : congenital ptosis, levator resection 
 

I. Pendahuluan 

     Blefaroptosis atau ptosis adalah posisi kelopak mata atas yang turun ke bawah. 

Ptosis kongenital adalah kondisi ptosis yang muncul sejak lahir hingga usia 1 tahun. 

Ptosis kongenital dapat terjadi dengan atau tanpa kelainan otot ekstraokular dan/atau 

penyakit sistemik lainnya. Insiden ptosis sebesar 7.9 per 100.000 anak di bawah usia 

19 tahun pada studi yang dilakukan di Olmsted County, Minnesota. Ptosis kongenital 

terjadi pada 89.7% pasien dan 84.3% nya adalah ptosis kongenital simpel. Ptosis 

kongenital bersifat unilateral pada 70% kasus. Ptosis kongenital dapat menyebabkan 

gangguan perkembangan visual, astigmatisma yang tidak terkoreksi, amblyopia 

deprivational, gangguan kosmetik, atau gangguan psikologik pada anak.
1–5

  

     Tatalakasana ptosis kongenital adalah dengan operasi namun tidak semua pasien 

membutuhkan operasi. Operasi harus segera dilakukan pada pasien dengan risiko 
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amblyopia sedangkan pada kondisi lainnya operasi dapat ditunda. Pertimbangan 

waktu dilakukannya operasi dan teknik yang digunakan dipengaruhi oleh derajat 

ptosis, fungsi kelopak mata, risiko amblyopia, dan pertimbangan operator. Terdapat 

beberapa teknik untuk mengoreksi ptosis kongenital dan seringkali diperlukan lebih 

dari satu prosedur untuk mencapai hasil yang diharapkan. Teknik reseksi levator 

dilakukan pada ptosis ringan-sedang dengan fungsi otot levator lebih besar dari 4 

mm. Studi yang dilakukan oleh Abrishami et al melaporkan success rate reseksi 

levator sebesar 78.7% dan dapat meningkat setelah prosedur kedua dan/atau 

ketiga.
1,5–7

  

     Laporan kasus ini bertujuan memaparkan indikasi, pemilihan waktu dilakukan 

operasi, dan luaran klinis pasien ptosis kongenital unilateral yang dilakukan prosedur 

reseksi levator di PMN RS Mata Cicendo, Bandung. Reseksi levator merupakan 

prosedur sekunder pada pasien pertama. Pasien kedua menjalani reseksi levator 

sebagai prosedur primer.   

 

II. Laporan Kasus  

Kasus 1  

     Seorang anak laki-laki berusia lima belas tahun datang ke poliklinik Rekonstruksi, 

Onkologi dan Okuloplasti RS Mata Cicendo pada tanggal 8 Februari 2019 dengan 

keluhan kelopak mata kiri turun sebelah sejak lahir. Pasien pernah berobat ke RS 

Mata Cicendo saat berusia 6 tahun dan disarankan operasi namun keluarga pasien 

belum bersedia. Terdapat keluhan serupa di keluarga yaitu sepupu pasien. Pasien lahir 

cukup bulan, sungsang, langsung menangis. Berat badan lahir 3250 gram, imunisasi 

lengkap.  

     Status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

Visus Ocular Dextra (VOD) 0.8 dan Visus Ocular Sinistra (VOS) 0.3. Pemeriksaan 

autorefraktometer didapat OD S-0.5 C-1.50 X 4 sedangkan OS S-0.50 C-2.75 X 175.  

Pemeriksaan lensometer OD plano = 0.8 dan OS S+0.25 C-1.75 X 179 = 0.5. Koreksi 

penglihatan jauh pasien VOD: S -0.50 C -1.00 X 180 = 1.0 sedangkan VOS: S-0.50 
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C-2.00 X 180 = 0.9. Posisi bola mata ortotropia dan gerak bola mata baik ke segala 

arah. Pemeriksaan segmen anterior OD dalam batas normal. Pemeriksaan segmen 

anterior OS didapatkan ptosis pada palpebra superior dan lagoftalmos 2 mm. Margin 

to Reflex Distance (MRD) 1 OD 3 mm dan OS 1 mm. MRD 2 OD 6 mm dan OS 6 

mm. Interpalpebral Fisure (IPF) OD 9 mm dan OS 7 mm. Levator Function (LF) OD 

14 mm dan OS 7 mm. Bell’s phenomenon (+) ODS. Segmen posterior kedua mata 

dalam batas normal.  

 

 
Gambar 2.1 Foto Klinis Pre Operasi Pasien 1 

            Dikutip dari : RS Cicendo 

 

     Pada pasien didiagnosis ptosis kongenital OS dan diputuskan untuk dilakukan 

reseksi levator pada tanggal 14 Februari 2019. Terapi pasca operasi pasien mendapat 

amoxicillin tablet 3 x 500 mg, asam mefenamat tablet 3 x 500 mg, dan mycetine  EO 

3 x 1 app PS OS. Satu minggu setelah operasi didapatkan pada palpebra superior OS 

jahitan intak, lagoftalmos 2 mm. MRD 1 OD 3 mm dan OS 1 mm. MRD 2 OD 6 mm 

dan OS 6 mm. LF OD 14 mm dan OS 7 mm. Pada pasien dilakukan angkat jahitan 1 

minggu setelah operasi. 

 

 

Gambar 2.2 Foto Klinis  Pasca Operasi Primer A. POD 1 hari B. POD 1 Minggu C. POD 3 

                          Minggu 

            Dikutip dari : RS Cicendo 

A B C 
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     Pada saat kontrol 3 minggu setelah operasi didapatkan MRD 1 OD 3 mm dan OS 1 

mm. MRD 2 OD 6 mm dan OS 6 mm. LF OD 14 mm dan OS 5 mm. Kelopak mata 

kiri atas pasien kembali turun. Pasien kemudian diputuskan untuk dilakukan reseksi 

levator pada tanggal 18 Maret 2019. Reseksi levator dilakukan dengan pendekatan 

anterior.  

   

 
Gambar 2.3 Prosedur Reseksi Levator  A. Penandaan Area Operasi  B. Penyuntikkan Anestesi   

          Lokal C. Insisi Kulit D. Diseksi hingga Levator Aponeurosis E. Penjahitan Otot   

                       Levator F. Pemotongan Otot Levator yang Berlebih 

        Dikutip dari : RS Cicendo 

 

     Pasien kontrol kembali pada tanggal 25 Maret 2019. Pada saat kontrol didapatkan 

jahitan pada kelopak mata kiri atas intak. Pasien direncanakan angkat jahitan saat 

kontrol 1 minggu kemudian. Pasien mendapat terapi Mycetine EO 3 x 1 app PS OS.  

 

 

Gambar 2.4 Foto Klinis Pasca Operasi Sekunder A. Post Operasi B. POD 1 hari  

                    C. POD 1 minggu 

      Dikutip dari : RS Cicendo 

 

     Pasien kembali kontrol 28 Maret 2019. Pada saat kontrol didapatkan jahitan pada 

kelopak mata kiri atas intak, lagoftalmos 0.5mm. MRD 1 OD 3 mm dan OS 2 mm, 

A B C 

D E F 

A B C 
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MRD 2 OD 6 mm dan OS 6 mm, LF OD 14 mm dan OS 10 mm. Pasien kemudian 

dilakukan angkat jahitan kulit sebagian di medial dan temporal. Pasien mendapat 

terapi Mycetine EO 3x1 app PS OS. Pasien direncanakan kontrol 2 minggu yang akan 

datang.  

 

 

Gambar 2.5 Foto Klinis POD 10 hari A. Posisi Primer B. Lagoftalmos C. Lid Lag Saat Melihat  

       ke Bawah 

       Dikutip dari : RS Cicendo 

 

Kasus 2 

     Seorang laki-laki berusia 19 tahun datang ke poliklinik Rekonstruksi, Onkologi, 

dan Okuloplasti PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 8 Maret 2019. Pasien datang 

dengan keluhan kelopak mata kanan atas turun sebelah sejak lahir. Keluhan tidak 

bertambah parah. Pasien tidak merasakan gangguan penglihatan. Pasien berencana 

melanjutkan pendidikan menjadi polisi sehingga posisi kelopak mata harus simetris.  

    Status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan oftalmologis ditemukan 

VOD 1.0 F dan VOS 1.0 F. Posisi bola mata ortotropia dan gerak bola mata baik ke 

segala arah. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan ptosis pada 

palpebra superior, lagoftalmos (-). Segmen anterior mata kiri dalam batas normal. 

MRD 1 OD 2 mm dan OS 5 mm, MRD 2 OD 6 mm dan OS 7 mm, IPF OD 7 mm 

dan OS 10 mm, LF OD 5 mm dan OS 10 mm. Pemeriksaan segmen posterior dalam 

batas normal. Bell’s phenomenon (+) ODS.  

     Pasien didiagnosis dengan ptosis kongenital OD dan diputuskan dilakukan reseksi 

levator 13 Maret 2019. Terapi pasca operasi pasien mendapat Amoxicillin tablet 3 x 

A B 

C 
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500 mg, asam mefenamat tablet 3 x 500 mg, dan mycetine EO 3 x 1 app OD. Pada 

saat kontrol 1 minggu didapatkan jahitan intak pada palpebra superior kanan. MRD 1 

OD 4 mm dan OS 5 mm, MRD 2 OD 7 mm dan OS 7 mm. IPF OD 11 mm dan OS 

12 mm. LF OD 7 mm dan OS 10 mm. Pasien dilakukan angkat jahitan, mendapat 

terapi Mycetine EO 3 x 1 app OD, dan kontrol 1 bulan yang akan datang.  

 

  

Gambar 2.5 Foto Klinis Pasien 2 A.Pre Operasi B. Post Operasi C. Post Operasi POD 1 hari  

          D. Post Operasi POD 1 minggu 

          Dikutip dari : RS Cicendo 

 

III. Diskusi     

     Terapi definitif untuk ptosis kongenital adalah operasi dan tujuan utamanya dalah 

memperbaiki posisi kelopak mata senormal mungkin. Tantangan utama adalah 

menentukan kapan harus dilakukan operasi dan teknik operasi yang digunakan. 

Penanganan ptosis pada anak diawali dengan mengevaluasi etiologi ptosis dan 

mempertimbangkan bagaimana posisi kelopak mata mempengaruhi penglihatan dan 

perkembangan psikososial anak. Pertimbangan operasi pada ptosis kongenital ringan 

tanpa kelainan refraksi yang serius, strabismus, amblyopia, atau tortikolis abnormal 

adalah untuk alasan kosmetik akibat efek psikologis ptosis pada anak. Pasien 

diobservasi ketat terhadap amblyopia deprivasi dan peningkatan astigmatisma akibat 

tekanan kompresif kelopak mata. Operasi diindikasikan saat kelopak mata atas turun 

hingga menutupi axis visual, menyebabkan posisi kepala abnormal, atau menginduksi 

astigmatisma yang bersifat amblyogenik.
7,1,8,5

  

A B 

C D 
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     Pada laporan kasus ini pasien pertama datang saat usia enam tahun dan sudah 

disarankan untuk operasi namun saat itu keluarga belum bersedia. Pasien kembali 

datang saat berusia lima belas tahun. Pemeriksaan oftalmologis pasien saat datang 

menunjukkan bahwa terdapat astigmatisma yang lebih besar pada mata kiri yang 

ptosis. Pasien ini telah menggunakan kacamata sebelumnya dan setelah dilakukan 

koreksi maksimal didapatkan visus OD 1.0 dan OS 0.9. Kondisi astigmatisma 

maupun derajat keparahan ptosis pada pasien ini tidak sampai menyebabkan 

amblyopia. Pasien kedua datang saat berusia 18 tahun. Pasien tidak terdapat 

gangguan penglihatan. Pasien ingin melanjutkan pendidikan polisi sehingga posisi 

kedua kelopak mata harus. Indikasi operasi pada pasien kedua pasien adalah alasan 

kosmetik.  

    Ptosis berat yang mengancam perkembangan visual dapat dipertimbangkan untuk 

dilakukan operasi setelah usia 6 minggu. Pada ptosis yang moderat operasi dapat 

dilakukan pada usia berapa pun namun sebaiknya setelah usia 6 bulan.  Operasi tidak 

harus segera dilakukan pada pasien dengan ptosis kongenital ringan. Penelitian 

merekomendasikan untuk menunggu hingga usia tiga sampai empat tahun agar 

pemeriksaan preoperatif lebih akurat. Studi yang dilakukan oleh Wu et al 

menunjukkan bahwa ptosis berat dan operasi yang dilakukan di bawah usia 2 tahum 

merupakan faktor kontribusi kegagalan prosedur reseksi levator. Waktu optimal 

dilakukan operasi adalah antara usia 2-5 tahun. Pada kedua pasien tidak terdapat 

amblyopia sehingga operasi dapat ditunda. Pasien pertama dilakukan operasi saat 

berusia lima belas tahun sedangkan pasien kedua saat berusia delapan belas 

tahun.
1,5,9,8,10

  

     Pilihan teknik yang dapat dilakukan untuk koreksi ptosis kongenital antara lain 

suspensi frontal, reseksi levator, dan reseksi Muller dengan atau tanpa tarsektomi. 

Teknik yang digunakan dipengaruhi oleh fungsi levator, derajat ptosis, dan 

pertimbangan operator. Algoritma pemilihan teknik yang digunakan tampak dalam 

Gambar 3.1. Pada kedua pasien tidak terdapat risiko amblyopia dan fungsi otot 

levator yang lebih besar dari 4 mm. Pada kedua pasien diputuskan untuk dilakukan 
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prosedur levator reseksi sebagai prosedur primer. Pada pasien pertama levator reseksi 

juga dilakukan sebagai prosedur sekunder.
4,9,5

 

     

 

Gambar 3.1 Algoritma Teknik Operasi Ptosis 

Dikutip dari : Collins 

 

      Suspensi frontalis adalah teknik yang dianggap paling efektif pada pasien dengan 

ptosis kongenital berat dan fungsi levator buruk namun pemilihan teknik yang tepat 

masih menjadi perdebatan di antara operator okuloplastik. Beberapa operator memilih 

teknik reseksi levator maksimal pada pasien dengan fungsi levator kurang dari 4 mm. 

Otot levator dijahit pada tarsus sejajar atau lebih tinggi dari ligamen Whitnall. Studi 

yang dilakukan Lee et al menunjukkan angka keberhasilan  sebesar 93%. Lee et al 

juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil reseksi levator yang 

signifikan pada pasien dengan fungsi levator 0-2 mm dan 2-4 mm. Pada studi Mete et 

al angka keberhasilannya sebesar 60.9%.
6,7,11

  

     Teknik reseksi levator dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu anterior dan 

transkonjungtival. Pada kedua pasien dilakukan pendekatan anterior. Pada prosedur 
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reseksi levator pendekatan anterior dilakukan insisi pada lipatan kelopak mata atas 

dan dilakukan diseksi hingga aponeurosis levator. Levator kemudian dipotong atau 

dilipat dan dijahit pada tarsus superior. Kulit yang berlebih kemudian dibuang dan 

dilakukan pembentukan lipatan kelopak mata atas. Koreksi reseksi levator 

berdasarkan literatur ditentukan oleh fungsi levator. Fungsi levator 8-10 mm 

dilakukan reseksi sebesar 14-18 mm, fungsi levator 6-7 mm dilakukan reseksi sebesar 

18-22 mm, sedangkan fungsi levator 4-5 mm dilakukan reseksi 22-26 mm. 

Keuntungan teknik ini adalah kemungkinan reoperasi lebih kecil, otot Muller dan 

ligamen Whitnall tetap utuh, tidak menggunakan material asing sehingga mengurangi 

risiko infeksi. Komplikasi yang dapat muncul antara lain overkoreksi, underkoreksi, 

infeksi, hematoma, kontur kelopak mata yang buruk, dan amblyopia.
1,8,9

  

     Pada laporan kasus ini dilakukan prosedur ulang pada pasien pertama. 

Pengulangan prosedur pada pasien dengan ptosis kongenital tidak jarang terjadi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gazzola et al menunjukkan bahwa kekambuhan ptosis 

terjadi pada 21.5% pasien setelah dilakukan prosedur primer. Penelitian yang 

dilakukan Skaat et al menunjukan reoperation rates untuk reseksi levator sebesar 

10.4%, suspensi frontalis sebesar 29.3%, dan teknik Fasanella-Servat sebesar 20%. 

Abrishami et al menunjukkan success rate reseksi levator sebesar 78.7% yang dapat 

meningkat setelah prosedur kedua dan ketiga. Cates dan Tyres juga melaporkan 

success rate sebesar 76% dan turun menjadi 74% dalam 6 bulan pasca operasi.
1,4,12

  

    Pada pasien pertama hasil operasi pada kontrol 10 hari cukup memuaskan secara 

kosmetik. Pada pasien pertama terdapat lagoftalmos dan lid lag saat melirik ke 

bawah. Komplikasi yang dapat muncul setelah reseksi levator adalah lid lag pasca 

operasi saat pasien melihat ke bawah dan lagoftalmos. Pergerakan bola mata saat 

mengedip yang tidak natural atau lambat biasanya muncul walaupun pada posisi 

primer memberikan hasil yang baik secara kosmetik.
6,11
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IV. Kesimpulan  

     Operasi harus segera dilakukan pada pasien dengan risiko amblyopia akibat 

astigmatisma atau gangguan aksis visual. Operasi dapat ditunda pada pasien tanpa 

risiko amblyopia. Teknik reseksi levator pada pasien dengan ptosis ringan-sedang 

memberikan hasil yang memuaskan. Prosedur ulang tidak jarang dilakukan pada 

pasien dengan ptosis kongenital unilateral agar tercapai hasil yang diharapkan.  
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