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 RECURRENT CONGENITAL PTOSIS MANAGEMENT BY LEVATOR 

RESECTION TECHNIQUE 

 

ABSTRACT 

Introduction : Congenital ptosis were abnormally low position of the eyelid with onset 

after birth. Levator resection technique is one of surgery technique for ptosis corection. 

Recurrence could occur even after ptosis correction. 

Purpose : To report the management of recurrent congenital ptosis by levator resection 

technique and factors contributing to the treatment. 

Case Reports : A 22 year old male came to Cicendo hospital with chief complain of droopy 

left eyelid since birth. He was undergone levator resection technique on his left eye. The 

left eyelid came to drop again in 3 months after the first surgery. Second surgery was done 

with levator resection technique. 

Conclusion : Levator resection technique could repair recurrent congenital ptosis. This 

procedure could be done more than one surgery in recurrent ptosis. 

Keywords : recurrent congenital ptosis, levator resection technique, contributing factors 

 

I. Pendahuluan 

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

Berdasarkan awitannya, ptosis diklasifikasikan menjadi ptosis kongenital dan 

ptosis didapat. Ptosis kongenital adalah kondisi ptosis yang muncul sejak lahir. 

Ptosis kongenital dapat terjadi dengan atau tanpa kelainan otot ekstraokular atau 

penyakit sistemik lainnya. Studi oleh Griepentog menyatakan bahwa insiden ptosis 

sebesar 7.9 per 100.000 anak di bawah usia 19 tahun. Ptosis kongenital terjadi pada 

89.7% pasien dan 75% nya adalah ptosis kongenital simpel. Sebagian besar ptosis 

kongenital terjadi secara unilateral. Ptosis kongenital dapat menyebabkan gangguan 

perkembangan visual, astigmatisme, ambliopia, gangguan kosmetik, atau gangguan 

psikologik pada anak.1-3 

       Ptosis kongenital berulang merupakan keadaaan dimana terjadi penurunan 

margin reflex distance (MRD) sebesar 50% dari MRD pascaoperasi. Rekurensi 

dapat terjadi pada ptosis kongenital setelah operasi pertama. Studi di Korea 

menyatakan bahwa pasien dengan ptosis kongenital mengalami rekurensi ptosis 

pada tahun pertama sebesar 9,8%, tahun kedua sebesar 11,1%, dan tahun ketiga 

sebesar 15,7%, sehingga memerlukan tindakan operasi ulang.4-6 

      Tatalakasana ptosis kongenital adalah dengan operasi. Tindakan operasi harus 

segera dilakukan pada pasien dengan risiko ambliopia sedangkan pada kondisi 

lainnya operasi dapat ditunda. Pertimbangan waktu dilakukannya operasi dan 
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teknik yang digunakan dipengaruhi oleh derajat ptosis, fungsi kelopak mata, risiko 

ambliopia, dan pertimbangan operator. Terdapat beberapa teknik untuk mengoreksi 

ptosis kongenital, salah satunya adalah teknik reseksi levator. Teknik reseksi 

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

dari 4 mm. Tatalaksana yang tepat untuk pasien ptosis kongenital penting untuk 

mencegah dampak ptosis yang tidak diharapkan. Tatalaksana pada penyakit ini 

ditentukan oleh manifestasi klinis pasien.6-8 Tujuan laporan kasus ini adalah untuk 

membahas teknik reseksi levator pada ptosis kongenital rekuren dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan operasi. 

 
II. Laporan Kasus 

     Seorang laki-laki berusia 22 tahun, datang ke poliklinik Rekonstruksi, 

Okuloplasti dan Onkologi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo pada 

tanggal 4 Maret 2021, dengan keluhan kelopak atas mata kiri lebih rendah daripada 

kelopak atas mata kanan. Keluhan dialami sejak lahir dan dirasakan tidak 

bertambah berat. Keluhan kelopak mata turun dirasakan sama sepanjang hari dan 

tidak dipengaruhi oleh aktivitas. Pasien merasa area pandangan sebelah atas 

terhalang karena posisi kelopak mata atas kiri yang turun. Pasien sering 

mendongakkan kepala ke atas agar dapat melihat dengan lebih baik. Keluhan mata 

merah, nyeri, penglihatan ganda, disangkal oleh pasien. Riwayat benjolan pada 

kelopak mata disangkal. Riwayat trauma disangkal. Riwayat operasi disangkal. 

Riwayat pemakaian kacamata maupun lensa kontak disangkal. Riwayat persalinan 

lahir spontan pervaginam. Riwayat diabetes dan hipertensi disangkal. Riwayat 

keluarga dengan keluhan serupa disangkal oleh pasien. Pasien mengaku selama ini 

belum melakukan upaya pengobatan. 

      Pemeriksaan fisik menunjukkan keadaan umum baik dan tanda-tanda vital 

dalam batas normal. Pemeriksaan tajam penglihatan mata kanan 0,08 pinhole 0,2 

dan tajam penglihatan mata kiri 0,25 pinhole 0,63. Posisi kedua mata ortotropia dan 

gerakan kedua bola mata baik ke segala arah. Pemeriksaan tekanan intraokular 

dengan menggunakan Noncontact Tonometer (NCT) adalah 16 mmHg pada mata 

kanan dan 19 mmHg pada mata kiri. Pada pemeriksaan mata kanan didapatkan 
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tinggi fisura palpebra 9 mm, MRD1 3 mm, MRD2 6 mm, dan fungsi levator 10 

mm. Pada pemeriksaan mata kiri didapatkan tinggi fisura palpebra 4 mm, MRD1 0 

mm, dan MRD2 4 mm, dan levator function test (LFT) 6 mm. Fenomena Bell pada 

kedua mata baik. Pemeriksaan segmen anterior dan posterior kedua mata dalam 

batas normal. Pasien didiagnosis dengan ptosis kongenital pada mata kiri dan 

direncanakan untuk dilakukan tindakan operasi ptosis pada mata kiri dengan teknik 

reseksi levator. 

 

Gambar 2.1. Foto klinis sebelum operasi 
                    Sumber : RS Mata Cicendo 

 

       Pada tanggal 18 Maret 2021 dilakukan operasi ptosis mata kiri dengan teknik 

reseksi levator dengan pendekatan eksternal dalam monitored anesthesia care. 

Pasien diberikan terapi post operasi dengan amoksisilin 500 mg tiga kali sehari, 

asam mefenamat 500 mg tiga kali sehari, dan salep mata yang berisi deksametason 

0,1%, neomisin sulfat 3,5 mg, polimiksin-B-sulfat 6000 International Unit (IU) 

dioleskan tiga kali sehari pada kelopak mata kiri. Pemeriksaan mata satu hari 

setelah operasi menunjukkan terdapat lagoftalmos dan tinggi fisura palpebra mata 

kiri 7 mm. Pasien diberikan terapi tambahan metilprednisolon 8 mg tiga kali sehari 

selama tiga hari, gel air mata buatan dua kali sehari dan mata ditutup dengan plester 

saat tidur. 

       Pasien datang kontrol satu minggu setelah operasi ke poliklinik ROO pada 

tanggal 25 Maret 2021. Hasil pemeriksan mata kanan dalam batas normal. Pada 

pemeriksaan mata kiri didapatkan jahitan kutis intak, MRD1 3 mm, MRD2 4 mm, 

tinggi fisura palpebra 7 mm dan lagoftalmos 4 mm. Pasien didiagnosis dengan post 

reseksi levator pada mata kiri dan dilakukan angkat jahitan lid crease mata kiri. 

Pasien diberikan terapi salep antibiotik kloramfenikol dan hidrokortison asetat tiga 
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kali sehari dioles pada kelopak atas mata kiri dan direncanakan kontrol dua minggu 

yang akan datang. 

      Pasien datang kontrol satu bulan setelah operasi pada tanggal 26 April 2021 

dengan keluhan kelopak mata kiri bengkak. Hasil pemeriksan mata kanan dalam 

batas normal. Pemeriksaan mata kiri didapatkan edema pada kelopak mata kiri, 

tinggi fisura palpebra 5 mm, MRD1 0 mm, MRD2 5 mm, lagoftalmos 1 mm, LFT 

2 mm dan fenomena Bell baik. Pasien diberikan terapi metilprednisolon 8 mg tiga 

kali sehari, salep mata yang berisi deksametason 0,1%, neomisin sulfat 3,5 mg, 

polimiksin-B-sulfat 6000 IU dioleskan tiga kali sehari pada kelopak mata kiri dan 

direncanakan kontrol satu bulan yang akan datang. 

 

Gambar 2.2. Foto klinis setelah operasi A. Satu hari setelah operasi B. Satu bulan setelah  

                      operasi C. Dua bulan setelah operasi 
                      Sumber : RS Mata Cicendo 

 

     Pasien datang kontrol dua bulan setelah operasi pada tanggal 21 Mei 2021 

dengan keluhan kelopak mata kiri kembali turun. Hasil pemeriksan mata kanan 

dalam batas normal. Pemeriksaan mata kiri memperoleh hasil didapatkan tinggi 

fisura palpebra 5 mm, MRD1 0 mm, MRD2 5 mm, LFT 2 mm dan terdapat 

lagoftalmos. Pasien diberikan terapi metilprednisolon 4 mg tiga kali sehari, salep 

mata yang berisi kloramfenikol dan hidrokortison asetat sebanyak 3 kali sehari pada 

mata kiri dan  direncanakan kontrol satu bulan yang akan datang untuk evaluasi. 

Apabila kelopak mata kiri masih tetap turun, pasien direncanakan operasi repair 

ptosis. 

     Pasien datang kontrol tiga bulan setelah operasi pada tanggal 21 Juni 2021. Hasil 

pemeriksan mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan mata kiri memperoleh 

hasil didapatkan edema kelopak mata kiri, MRD1 0 mm, MRD2 4 mm, tinggi fisura 

palpebra 4 mm, fenomena Bell baik, dan terdapat lagoftalmos. Pasien didiagnosis 

dengan ptosis pada mata kiri dan post reseksi levator pada mata kiri. Pasien 

direncanakan koreksi ptosis pada mata kiri. 

A 

A 

A 

 

B 

A 
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A 
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       Pada tanggal 25 Juni 2021 dilakukan tindakan koreksi ulang ptosis mata kiri 

dengan menggunakan teknik reseksi levator dengan pendekatan eksternal dalam 

monitored anesthesia care. Insisi kulit dibuat mengikuti bekas luka sebelumnya. 

Eksplorasi dilakukan hingga tampak tarsus dan ditemukan jaringan fibrotik. 

Dilakukan pemotongan jaringan fibrotik dan insersi otot lavator. Dilakukan 

penjahitan levator ke tarsus lalu disimpul di tiga tempat. Otot levator yang 

berlebihan digunting. Kemudian dilakukan penjahitan kulit-levator-kulit untuk 

membuat lid crease, dilakukan penilaian posisi kedua kelopak mata, dan dilakukan 

frost suture. Pasien diberikan amoksisilin 500 mg tiga kali sehari, parasetamol 500 

mg tiga kali sehari, metilprednisolon 16 mg satu kali sehari, dan salep mata 

deksametasone 1 mg, neomisin sulfat 3,5 mg, polimiksin B sulfat 6000 IU dioleskan 

tiga kali sehari pada kelopak mata kiri. Pasien diberikan anjuran untuk mengompres 

es pada kelopak mata kiri.  

 

Gambar 2.3.  Foto klinis pasien setelah operasi kedua  
                   Sumber : RS Mata Cicendo 

 

      Pemeriksaan oftalmologis satu hari setelah operasi menunjukkan MRD1 3 mm, 

MRD2 5 mm, tinggi fisura palpebra 8 mm dan terdapat lagostalmos. Frost suture 

dilepas satu hari setelah operasi. Pasien diperbolehkan pulang dan dijadwalkan 

kontrol satu minggu kemudian. Pasien ditambahkan terapi dengan gel air mata 

buatan tiga kali sehari pada mata kiri. 

 

III. Diskusi 

      Ptosis kongenital dapat terjadi secara unilateral maupun bilateral. Sebagian 

besar kasus ptosis kongenital terjadi secara unilateral. Berdasarkan penyebabnya 

ptosis diklasifikasikan menjadi miogenik, aponeurotik, neurogenik, traumatik, dan 

mekanikal. Ptosis miogenik merupakan tipe ptosis kongenital tersering. Ptosis 
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kongenital miogenik terjadi akibat distrofi otot levator palpebra superior (LPS) 

dimana komponen otot dan jaringan aponeurosis LPS digantikan oleh jaringan 

fibrosa dan adiposa sehingga menganggu kemampuan otot untuk berkontraksi dan 

relaksasi. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan fungsi levator, lid lag dan 

tidak terdapat lid crease pada ptosis kongenital.1-3 Pada pasien ini didapatkan ptosis 

terjadi sejak lahir tanpa ada riwayat trauma atau infeksi pada kelopak mata kiri 

sebelumnya. Pemeriksaan oftalmologis mata kiri pada pasien ini menunjukkan 

tidak terdapat  lid crease, fungsi levator 6 mm, MRD1 0 mm, MRD2 4 mm dan 

tinggi fisura palpebra 4 mm. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diagnosis pasien ini 

adalah ptosis kongenital unilateral mata kiri. 

       Ptosis kongenital dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan ambliopia 

apabila menutupi aksis visual. Derajat ptosis kongenital ditentukan berdasarkan 

perbedaan posisi margo palpebra superior mata normal dengan mata ptosis. Pada 

keadaan normal posisi primer palpebra superior menutupi limbus superior sebanyak 

2 mm. MRD1 merupakan jarak dari margo palpebra superior ke refleks cahaya di 

pupil. Pada pasien ini, tajam penglihatan mata kiri 0,25 pinhole 0,63 yang 

membuktikan bahwa ptosis kongenital telah berdampak pada penglihatan. 

Tindakan operasi pada pasien ini tidak dapat memaksimalkan fungsi penglihatan 

karena telah melewati periode emas pematangan penglihatan. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan MRD1, ptosis diklasifikasikan menjadi derajat ringan (1-2 mm), 

sedang (3 mm) dan berat (≥ 4 mm). Pengukuran MRD1 sebelum operasi pertama 

dan kedua pada pasien ini adalah 4 mm. Sehingga, pasien ini termasuk dalam ptosis 

berat. Derajat ptosis berat pada pasien ini berdampak pada penglihatan mata kiri 

pasien yang dibuktikan dengan tajam penglihatan 0,25 pinhole 0,63.5-8 

       Terdapat tiga kategori prosedur bedah ptosis yaitu suspensi frontal, reseksi otot 

levator dan reseksi otot muller. Pemilihan teknik operasi berdasarkan pada fungsi 

levator, derajat ptosis dan pertimbangan operator. Algoritma pemilihan teknik 

operasi tampak pada gambar 3.1. Tes fungsi levator pada pasien ini adalah 6 mm 

sehingga dipilih teknik reseksi levator pada operasi pertama.1,6,9 

      Teknik reseksi levator dapat dilakukan melalui anterior (transcutaneous) dan 

posterior (transconjunctival). Menurut Collin, koreksi reseksi levator ditentukan 
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oleh fungsi levator.  Pasien dengan 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 kurang dari 4-5 mm dilakukan reseksi 22-26 mm. Teknik 

reseksi levator pada pasien ini dilakukan dengan pendekatan anterior.1,2,8 

 

Gambar 3.1. Algoritma Teknik Operasi Ptosis 
        Sumber : Collin9 

 

      Prosedur reseksi levator dengan pendekatan anterior dilakukan melalui insisi 

pada kulit palpebra superior. Insisi diperdalam sampai dengan tarsus. Otot levator 

palpebra superior kemudian dipotong atau dilipat dan dijahit pada tarsus superior. 

Kulit yang berlebih kemudian dibuang dan dilakukan pembentukan lipatan kelopak 

mata atas. Keuntungan teknik ini adalah 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, dan kontur kelopak mata yang buruk.1,2,9 Pada pasien ini, pemeriksaan 

MRD1 dua dan tiga bulan setelah operasi sama dengan MRD1 sebelum operasi 

pertama. Hal ini menunjukkan pasien ini terjadi ptosis berulang. 

      Ptosis berulang dapat disebabkan oleh prosedur operasi yang dilakukan atau 

komplikasi pascaoperasi. Faktor yang disebabkan oleh prosedur operasi antara lain 
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panjang reseksi otot levator yang berpengaruh terhadap koreksi ptosis, teknik 

penjahitan otot levator ke tarsus, jenis dan ukuran benang yang digunakan. Teknik 

penjahitan otot levator ke tarsus dengan menggunakan teknik matras dengan 

benang yang tidak dapat diurai atau dapat diurai dalam waktu lama. Ukuran benang 

yang digunakan adalah 5,0. Komplikasi setelah operasi seperti entropion 

pascaoperasi infeksi pada luka operasi, prolaps konjungtiva, terbentuknya 

granuloma pada benang jahit dapat menyebabkan rekurensi operasi. Pada pasien 

ini, benang yang digunakan adalah poligalaktil ukuran 6,0. Poligalaktil dapat 

direabsorpi sempurna setelah 56-70 hari. Kekuatan benang ini bertahan sampai 14 

hari dan berkurang menjadi 65% pada hari ke-14 dan 40% pada hari ke-21. Ukuran 

benang yang digunakan lebih kecil berpengaruh terhadap kekuatan jahitan pada 

jaringan. Komplikasi yang terjadi pascoperasi pada pasien ini adalah terbentuknya 

jaringan ikat yang berlebih di kelopak atas mata kiri sehingga kelopak mata tampak 

bengkak. Tidak terdapat infeksi pascaoperasi pada pasien ini.4,8,10 

      Teknik operasi kedua pada pasien ini menggunakan teknik operasi yang sama. 

Fungsi levator pada pasien ini sebelum operasi kedua adalah 2 mm. Menurut Collin,  

pilihan teknik operasi ptosis dengan fungsi levator kurang dari 4 mm adalah 

suspensi frontal. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dilakukan teknik reseksi 

levator supramaksimal untuk pasien dengan fungsi levator kurang dari 4 mm. Pada 

teknik reseksi levator supramaksimal, dilakukan reseksi levator sebanyak 30 mm 

dari pangkal levator dan dijahitkan ke tarsus. Studi oleh Shah dan Islam melaporkan 

teknik reseksi levator supramaksimal mendapatkan hasil yang tidak berbeda secara 

signifikan dengan suspensi frontal. Pemeriksaan fungsi levator sebelum operasi 

kedua adalah 2 mm dan dilakukan operasi ptosis ulang dengan teknik reseksi 

supramaksimal dengan hasil yang baik. Prognosis pada pasien ini quo ad vitam ad 

bonam karena ptosis dan prosedur operasinya tidak mengancam nyawa. Prognosis 

quo ad functionam ad bonam karena tidak menyebabkan perburukan fungsi 

penglihatan. Prognosis quo ad sanationam dubia, karena ptosis pada kasus 

kongenital dapat berulang dan mungkin memerlukan lebih dari satu kali tindakan 

operasi.9,10,11 
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IV. Simpulan 

       Ptosis kongenital berulang dapat ditatalaksana dengan teknik reseksi levator. 

Teknik reseksi levator dapat dilakukan pada pasien ptosis berat dengan reseksi 

levator supramaksimal. Keberhasilan teknik reseksi levator dipengaruhi oleh teknik 

operasi, jenis dan ukuran benang serta komplikasi pascaoperasi. 
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