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RECONSTRUCTION MANAGEMENT OF  

CONGENITAL BILATERAL UPPER EYELID COLOBOMA  

WITH TENZEL SEMICIRCULAR FLAP TECHNIQUE 

 

ABSTRACT 

Introduction : Congenital eyelid coloboma is a defect on eyelid malformation due 

to failure of mesodermal fissure fusion during embryonal development. Eyelid 

coloboma is a rare cases, with isolated eyelid coloboma was more frequently found 

unilaterally on upper eyelids, while it also could be part of a specific syndrome or 

other systemic anomalies. Eyelid coloboma was surgically repaired with various 

techniques, mainly depends on the size and location of the defect on the eyelid.   

Purpose : To describe the reconstruction management of congenital bilateral upper 

eyelid coloboma with Tenzel semicircular flap technique in pediatric patient. 

Case report : A 5 months-old girl patient came to the Reconstruction, Oculoplasty, 

and Oncology policlinic in Cicendo National Eye Hospital with chief complaint of 

defect on both her upper eyelids since birth. There was no other malformities nor 

systemic anomalies found in this patient. There was no abnormal pregnancy nor 

delivery history from her mother and no similar anomaly found in her relatives 

either. Ophthalmology examination revealed full-thickness defect on 1/3 medial of 

upper eyelids and no exposure keratitis. The patient was diagnosed as Congenital 

Bilateral Upper Eyelid Coloboma and was planned to undergo an eyelid 

reconstruction surgery by using Tenzel semicircular flap technique. The patient 

tolerated well to the result of the surgery. There was good approximation of eyelid 

margin and adequate closure of the eyelids.    

Conclusion : Reconstruction surgery technique preference is mainly based on the 

size and location of the defect on the eyelids. Tenzel semicircular flap technique 

can be considered in the moderate eyelid defect (33-50%) and in pediatric cases 

without any worry to the risk of amblyopia. The proper and adequate management 

of eyelid coloboma would result in good visual prognosis. 

Keywords : eyelid coloboma, congenital, upper eyelid, superior palpebra, Tenzel 

semicircular flap 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Koloboma kelopak mata kongenital merupakan suatu kondisi defek seluruh 

ketebalan (full-thickness) maupun sebagian ketebalan (partial-thickness) dari 

kelopak mata, akibat gagalnya fusi dari lipat mesodermal saat perkembangan 

embriologis kelopak mata. Kasus koloboma palpebra kongenital merupakan suatu
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kelainan yang jarang terjadi. Koloboma dapat terjadi secara unilateral maupun 

bilateral, namun lebih sering terjadi pada kelopak mata atas dibandingkan dengan  

kelopak mata bawah. Koloboma palpebra dapat berupa sebuah kelainan yang 

berdiri sendiri, atau disertai dengan anomali okular maupun sistemik lainnya.1-3 

Tatalaksana utama dari koloboma kelopak mata adalah secara pembedahan, 

yang bertujuan untuk memperbaiki struktur anatomis dan fungsi kelopak mata 

sebagai pelindung permukaan bola mata. Berbagai macam teknik rekonstruksi 

kelopak mata sudah sangat berkembang dan bergantung pada lokasi serta ukuran 

defek kelopak mata yang terjadi. Defek palpebra yang berukuran sedang yaitu di 

bawah setengah panjang kelopak mata dapat direkonstruksi menggunakan teknik 

flap semisirkular Tenzel yang berasal dari struktur di sebelah temporal dari kelopak 

mata. Tujuan dari laporan kasus ini adalah untuk memaparkan tatalaksana 

rekonstruksi koloboma palpebra superior bilateral kongenital dengan menggunakan 

teknik flap semisirkular Tenzel.1,4-6 

 

II. LAPORAN KASUS 

Pasien An. S, seorang perempuan usia 5 bulan diantar oleh kedua orang 

tuanya ke Poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti, dan Onkologi PMN RS Mata 

Cicendo pada tanggal 2 September 2019 dengan keluhan bagian tengah kelopak 

atas kedua mata tidak terbentuk sejak lahir. Pada saat tidur kelopak mata tidak 

menutup sempurna. Keluhan mata merah, berair, dan keluar kotoran mata tidak ada. 

Tidak ada keluhan kelainan bentuk dan fungsi dari organ tubuh lainnya. Pasien 

merupakan anak kedua dari dua bersaudara, lahir normal cukup bulan, di bidan, 

langsung menangis, berat badan lahir 2700 gram, imunisasi lengkap. Riwayat sakit 

atau konsumsi obat-obatan tertentu selama kehamilan ibu tidak ada. Riwayat 

keluhan serupa pada anggota keluarga yang lain tidak ada. Riwayat trauma tidak 

ada. 

Pemeriksaan status generalis pasien didapatkan kondisi umum baik, kesadaran 

compos mentis, berat badan 4.5 kg, tanda vital dan pemeriksaan fisik lainnya dalam 

batas normal. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan dasar 

kedua mata fix & follow the object. Tekanan bola mata secara palpasi normal. Posisi 

bola mata orthotropia, gerak bola mata baik ke segala arah. Pemeriksaan segmen 



3 
 

 
 

anterior mata kanan dan mata kiri dengan menggunakan lup didapatkan defek full- 

thickness di bagian 1/3 tengah dari palpebra superior, tenang, silia dalam batas normal. 

Konjungtiva tenang, kornea fluorescein test (-) jernih, bilik mata depan sedang, pupil 

bulat, refleks cahaya +/+, RAPD tidak ada, iris tidak sinekia, lensa jernih. Pemeriksaan 

funduskopi kedua mata didapatkan refleks fundus (+), pupil bulat batas tegas, retina 

flat, koloboma segmen posterior tidak ada. Pemeriksaan retinoskopi streak didapatkan 

kekuatan refraksi kedua mata +6.00 Dioptri. Pasien didiagnosis Koloboma Palpebra 

Superior Bilateral Kongenital dan direncanakan untuk tindakan operasi Repair 

Koloboma Palpebra Superior Bilateral.  

 

 
Gambar 2.1 Gambaran klinis pasien sebelum tindakan operasi 

  

Pada tanggal 23 September 2019 dilakukan tindakan operasi dalam anestesi 

umum. Pasien dibaringkan di meja operasi, dilakukan prosedur aseptik dan antiseptik, 

pemasangan duk steril. Dilakukan pemberian marker pada daerah yang akan diinsisi, 

berbentuk arkus dimulai dari kantus lateral, melengkung ke arah inferior lalu ke 

superior. Dilakukan insisi sesuai garis marker menggunakan blade, kemudian 

dilakukan kantotomi lateral dan kantolisis tendon kantus superior dengan kauter 

monopolar. Perdarahan dirawat dan dilakukan undermining jaringan sampai ke bawah 

lapisan otot orbikularis, sehingga terbentuk suatu flap. Setelah flap cukup bebas untuk 

digerakkan, flap ditarik ke arah medial untuk mempertemukan ujung-ujung palpebra. 

Dilakukan penjahitan untuk menyatukan margo palpebra, tarsus, kemudian kulit 

dengan menggunakan benang vicryl 6.0. Jarak interkantus diukur dengan 

menggunakan kaliper agar kedua mata simetris, kemudian tepi flap dijahit mengikuti 

kontur secara interrupted dengan menggunakan benang vicryl 6.0.  Pada akhir tindakan 

dipastikan kembali bahwa tidak terdapat tegangan horizontal maupun vertikal yang 

berlebihan, sehingga margin palpebra superior dan inferior dapat menutupi bola mata 

dengan sempurna. Pada akhir tindakan dilakukan EUA (examination under anesthesia) 



4 
 

 
 

pada kedua mata dan tidak didapatkan koloboma atau kelainan struktur pada organ 

mata lainnya. Luka operasi diberikan salep antibiotik lalu ditutup dengan kassa steril 

dan tindakan operasi selesai.  

 

    
  (a)  (b) (c) (d) 

    
 (d) (e) (f) (g) 

Gambar 2.2 Tahapan teknik flap semisirkular Tenzel durante operasi (a) Insisi 

garis marker berbentuk arkus semisirkularis pada daerah temporal dari 

mata, (b) Kantotomi lateral dan kantolisis tendon kantus superior, lalu 

undermining jaringan sampai ke bawah lapisan otot orbikularis, (c) 

Flap ditarik ke medial, (d) Hecting margo palpebra, (e) Margo 

palpebra disatukan, (f) Hecting tarsus dan kulit, (g) Pengukuran jarak 

interkantus, (h) Penjahitan flap. 

 

 
Gambar 2.3 Gambaran klinis pasien setelah tindakan operasi 

 

Pasca operasi pasien diberikan terapi salep antibiotik Neomisin-Polimiksin B 

Sulfat-Deksametason 3 kali sehari untuk kedua mata, antibiotik Sefiksim sirup 2 kali 

1.3 ml, dan analgetik Parasetamol sirup 3 kali 0.5 ml. Pemeriksaan oftalmologis 1 hari 

pasca operasi didapatkan palpebra superior kedua mata masih edema dan hiperemis, 
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namun jahitan intak dan tidak ada perdarahan aktif. Pasien diperbolehkan rawat jalan 

dan disarankan kontrol ke poliklinik 1 minggu yang akan datang. 

Pada tanggal 30 September 2019 pasien datang kontrol ke Poliklinik 

Rekonstruksi, Okuloplasti, dan Onkologi. Dari pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

tajam penglihatan kedua mata fix & follow the object. Tekanan bola mata secara palpasi 

normal. Posisi bola mata orthotropia, gerak bola mata baik ke segala arah. Palpebra 

superior kedua mata edema sudah berkurang, jahitan intak, dan tidak ada perdarahan 

aktif. Kelopak mata dapat menutup dengan sempurna dan tidak didapatkan 

lagoftalmos. Konjungtiva tenang, kornea florescein test (-) jernih, bilik mata depan 

sedang, pupil bulat, refleks cahaya +/+, RAPD tidak ada, iris tidak sinekia, lensa jernih. 

Pasien direncanakan untuk lepas jahitan dalam anestesi inhalasi. 

 

 
Gambar 2.4 Gambaran klinis pasien 1 minggu pasca operasi 

 

III. DISKUSI 

Koloboma merupakan suatu kondisi malformasi kongenital di mana struktur 

okular tidak terbentuk sempurna akibat gagalnya fusi dari celah optik (optic fissure) 

pada masa perkembangan embrio. Defek yang dihasilkan dapat mengenai struktur 

yang berbeda, seperti kelopak mata, iris, lensa, badan siliar, koroid, nervus optikus, 

dan retina. Prosesus frontonasalis dan prosesus maksilaris dibentuk pada usia 

minggu ke-4 dari janin dan akan terus mengalami diferensiasi struktur sampai usia 

8-9 minggu. Pada masa ini terjadi juga fusi dari lipat mesodermal kelopak mata. 

Semua gangguan yang terjadi selama masa embrionik ini dapat berpengaruh 

terhadap bentuk kelopak mata. Walaupun penyebab pasti dari koloboma kelopak 

mata kongenital masih belum diketahui secara pasti, sejumlah hal seperti faktor 

intrauterin, inflamasi, menurunnya sirkulasi plasenta, pengaruh mekanik, kelainan 
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sistem vaskular mungkin berpengaruh terhadap kejadian koloboma kelopak 

mata.1,2,7 

Koloboma kelopak mata termasuk kasus yang jarang, yaitu terjadi pada 1 : 

10,000 kelahiran hidup. Sejauh ini tidak ada predileksi gender maupun ras tertentu 

terhadap kejadian kasus koloboma. Koloboma palpebra dapat berupa sebuah 

kelainan yang berdiri sendiri, atau sebagai bagian dari suatu sindrom atau anomali 

lainnya, misalnya sindrom Goldenhar, Taecher-Collins, dan CHARGE. Pada kasus 

koloboma palpebra yang berdiri sendiri biasanya bersifat unilateral dan lebih sering 

terjadi pada palpebra superior, berlokasi di bagian sepertiga medial (90%). Defek 

yang timbul bervariasi dari sebatas defek palpebra yang minimal sampai tidak 

terbentuknya kelopak mata sama sekali. Pada koloboma palpebra inferior biasanya 

berlokasi di sepertiga lateral dari kelopak mata. Koloboma palpebra biasanya 

diikuti dengan kondisi keratitis eksposur akibat kelopak mata yang tidak dapat 

menutup kornea dengan sempurna, apalagi bila disertai dengan fenomena Bell yang 

buruk. Hal ini memerlukan perhatian segera, karena kerusakan kornea yang 

dibiarkan lama dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang permanen. Tujuan 

dari tatalaksana koloboma kelopak mata adalah untuk proteksi kornea, perbaikan 

struktur dan fungsi kelopak mata, dan pemantauan perkembangan visual.1-3,6 

Pada laporan kasus ini, pasien merupakan anak perempuan berusia 5 bulan 

dengan kondisi koloboma palpebra bilateral sejak lahir pada bagian sepertiga 

medial dari kelopak mata. Tidak didapatkan defek pada struktur mata lainnya 

maupun defek pada organ maksilofasial dan kelainan sistemik lainnya. Ibu pasien 

tidak memiliki riwayat sakit ataupun konsumsi obat-obatan tertentu selama masa 

kehamilan. Hal ini sesuai dengan sejumlah studi yang menyatakan bahwa kasus 

koloboma palpebra kongenital yang berdiri sendiri biasanya lebih sering mengenai 

sepertiga medial palpebra superior, walaupun pada pada kasus pasien ini bersifat 

bilateral. 2,8,9 

Beberapa metode rekonstruksi kelopak mata dapat diaplikasikan untuk 

memperbaiki suatu kondisi defek palpebra tertentu. Pemilihan teknik pembedahan 

bergantung pada lokasi dan ukuran defek palpebra, kondisi struktur mata secara 

umum, umur pasien, dan preferensi operator berdasarkan pengalaman. Prinsip dasar 

rekonstruksi kelopak mata adalah untuk membentuk margin kelopak mata yang 
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stabil, mencapai fungsi membuka dan menutup mata yang adekuat, serta 

membentuk tampilan kosmetik yang semaksimal mungkin.3,4 

 

 
Gambar 3.1 Tahapan rekonstruksi defek pada palpebra superior 4 

 

Defek palpebra superior yang melibatkan margin palpebra dengan ukuran 

kecil atau kurang dari sepertiga dari panjang kelopak mata dapat diperbaiki dengan 

teknik primary closure selama tidak menimbulkan tegangan horizontal yang 

berlebihan. Apabila diperlukan dapat dilakukan prosedur kantotomi lateral dan 

kantolisis tendon kantus superior yang mampu memberikan tambahan mobilisasi 

sebanyak 3-5 mm ke arah medial kelopak mata. Defek palpebra sedang yang 

berukuran 33%-50% dari panjang kelopak mata dapat direkonstruksi dengan 

perpanjangan (advancement) dari segmen lateral dari kelopak mata, dengan 

menggunakan teknik flap semisirkular Tenzel dan flap tarsokonjungtival dari mata 

bersangkutan dengan graft kulit full-thickness. Defek plapebra yang luas di atas 

50% panjang kelopak mata memerlukan advancement dari jaringan sekitarnya. 
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Teknik yang digunakan dapat berupa flap tarsokonjungtival dari mata sebelahnya 

dengan graft kulit full-thickness, flap dari palpebra inferior yang ditarik ke atas 

untuk menutup defek pada palpebra superior (Cutler-Beard technique), atau flap 

melengkung dari palpebra inferior atau dahi.1,4,10,11 

 

 
 Gambar 3.2  Teknik Flap Semisirkular Tenzel  

(a) Pembuatan marker pada bagian temporal mata berbentuk arkus,  (b) Insisi 

garis marker, kantotomi lateral, kantolisis superior, undermining flap, 

aproksimasi margo palpebra, (c) Hecting pada palpebra dan kantus lateral, 

(d) Hasil akhir flap semisirkular Tenzel 12 

 

Pada pasien ini terdapat defek full-thickness pada palpebra superior dengan 

ukuran sedang (33-50%) dari panjang kelopak mata, sehingga diputuskan untuk 

dilakukan rekonstruksi palpebra dengan menggunakan teknik flap semisirkular 

Tenzel.  Teknik ini dimulai dengan pembuatan marker pada bagian temporal mata, 

berbentuk arkus dimulai dari kantus lateral, melengkung ke arah inferior lalu ke 

superior. Insisi sepanjang garis marker dengan menggunakan surgical blade. Perlu 

diperhatikan bahwa insisi harus merupakan kelanjutan kontur dari palpebra superior 

karena nantinya flap akan ditarik ke arah medial untuk menggantikan palpebra yang 

mengalami defek. Dilakukan kantotomi lateral dan kantolisis tendon kantus 

superior dengan kauter monopolar. Perdarahan dirawat dan dilakukan undermining 

jaringan sampai ke bawah lapisan otot orbikularis, sehingga terbentuk suatu flap 
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miokutaneus. Berikutnya flap ditarik ke arah medial untuk menyatukan margo 

palpebra. Berbeda dengan kasus defek palpebra akibat trauma atau setelah eksisi 

tumor, pada kasus koloboma tepi palpebra perlu dilukai terlebih dahulu agar terjadi 

perdarahan sehingga palpebra dapat melekat. Setelah kontur magro sejajar, 

dilakukan penjahitan margo, tarsus, kemudian kulit. Jarak interkantus diukur 

dengan menggunakan kaliper agar kedua mata simetris. Kantus lateral dijahit 

terlebih dahulu untuk memfiksasi ukuran jarak interkantus yang sudah diukur 

sebelumnya, kemudian tepi flap dijahit mengikuti kontur secara interrupted.  Pada 

akhir tindakan dipastikan kembali bahwa tidak terdapat tegangan horizontal 

maupun vertikal yang berlebihan, sehingga margin palpebra superior dan inferior 

dapat menutupi bola mata dengan sempurna4,5,7,11,12 

Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad bonam karena kelainan koloboma 

palpebra kongenital pada pasien ini berdiri sendiri dan tidak ditemukan tanda dan 

gejala sindrom maupun anomali sistemik lainnya yang mengancam jiwa. Quo ad 

functionam ad bonam karena defek palpebra dapat direkonstruksi dengan 

pembedahan dengan hasil aproksimasi margo palpebra yang baik dan kelopak mata 

dapat menutup dengan sempurna. Selain itu tidak didapatkan kondisi keratitis 

eksposur baik sebelum maupun setelah tindakan operasi, sehingga fungsi 

penglihatan memiliki prognosis yang lebih baik. Pemilihan teknik rekonstruksi 

palpebra dengan menggunakan teknik flap semisirkular Tenzel juga bukan 

merupakan teknik operasi dua tahap yang menutup aksis visual, sehingga tidak 

terjadi risiko ambliopia yang mengganggu proses perkembangan visual pada pasien 

pediatri. Quo ad sanantionam ad bonam karena koloboma merupakan defek 

kongenital yang apabila telah dilakukan rekonstruksi, maka tidak akan terjadi 

rekurensi.1,2,8,13 

 

IV. SIMPULAN 

Koloboma palpebra kongenital merupakan defek pada kelopak mata akibat 

gangguan fusi palpebra pada masa embrionik. Malformasi struktur anatomis 

kelopak mata akan berdampak terhadap fungsi proteksi kornea yang tidak adekuat 

sehingga akan meningkatkan risiko keratitis eksposur. Pemilihan teknik 

pembedahan pada kasus defek palpebra terutama bergantung pada lokasi dan 
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ukuran defek yang terjadi. Teknik flap semisirkular Tenzel dapat dipertimbangkan 

pada kasus defek palpebra berukuran sedang (33-50%) dan dapat diaplikasikan juga 

pada pasien pediatri tanpa kekhawatiran akan risiko ambliopia. Tatalaksana 

koloboma palpebra yang tepat dan adekuat memiliki prognosis visual yang baik.
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