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Abstract 
Introduction 
Duane Syndrome or Duane Retraction Syndrome is a congenital form of 
strabismus which is characterized by horizontal eye movement limitation and 
globe retraction with palpebral fissure narrowing on attempted adduction, and 
upshoot or downshoot. It constitutes approximately 1% of total cases of 
strabismus. This syndrome caused by absent of sixth cranial nerve nucleus. There 
are 2 types of treatment, surgical and non surgical.  
Purpose 
To report a case of bilateral Duane Retraction Syndrome type I with compose 
astigmat myopia for both eyes.  
Case Report  
A 12 Years old boy came to Pediatric Ophthalmology unit in Cicendo Eye 
Hospital with chief complaint blurred vision of both eye since 1 year ago and also 
has limitation in lateral eye movemet for both eyes since 10 years ago. Visual 
acuity in right eye was 0,5 with PH 0,8 and 0,1 with PH 0,5 in left eye. There are 
limitations on both eyes movement, -4 for lateral, -2 for superolateral, -2 for 
inferolateral, and +2 for superomedial with globe retraction, palpebral fissure 
narrowing, and upshoot on attempted adduction. MRI revealed that there’s no 6th 
cranial nerve nucleus. There is neither ambliopia nor binocular disfunction in this 
patient. This patient diagnosed as bilateral duane syndrome type I with compose 
astigmat myopia for both eyes. No surgical management done to this patient, 
inform consent and careful refraction has done to this patient. 
Conclusion 
Duane syndrome is a congenital form of strabismus that characterized by 
horizontal eye movement limitation, globe retraction, palpebral fissure narrowing 
on attempted adduction. Many patients are properly aligned, amblyopia and 
binocular disturbance is uncommon. Early detection of refractive error in duane 
syndrome is mandatory to prevent amblyopia. No surgical approach will 
normalized the limitation, surgery is reserved for cases with a primary position 
deviation, face turn, marked globe retraction, or large upshoot and downshoot. 

I. Pendahuluan 

Sindroma Duane adalah suatu sindroma strabismus kongenital, tidak 

progresif, berupa hambatan atau hilangnya fungsi untuk menggerakan bola mata 

pada arah horizontal. Kegagalan pembentukan dari nukleus abdusen dan nervus 

cranium VI menyebabkan paresis otot ekstraokular.  Anak – anak yang menderita 

sindroma duane memiliki kemampuan terbatas, ataupun tidak mampu untuk 

melihat kearah luar (abduksi) ataupun dalam (adduksi). Sindroma duane biasanya 

berdiri sendiri, tanpa keterlibatan dari kelainan kongenital lainnya. Insiden dari 

sindroma duane hanya sebesar 1% dari total kasus strabismus dan 80% adalah 

unilateral.1,2,3 
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Lebih dari 70% kasus dari sindroma duane adalah kasus sporadik, tetapi 

sekitar 5-10% diturunkan secara autosomal dominan. Diagnosis dari sindroma 

duane berdasarkan dari tanda – tanda klinis serta pemeriksaan genetik, CHN 1 

merupakan satu – satunya gen yang dapat menyebabkan familial sindroma 

duane.1,3,4 

Tidak ada tindakan operatif untuk pasien sindroma duane, tindakan operatif 

hanya dilakukan pada kasus dengan deviasi posisi primer dan retraksi bola mata 

yang berat. Koreksi maksimal, pemberian kacamata, dapat membantu untuk 

meningkatkan tajam penglihatan, oklusi atau penalisasi dapat dilakukan jika 

terjadi ambliopia pada pasien. 1,5 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang anak laki – laki berusia 12 tahun datang ke poli pediatrik 

oftalmologi RS mata Cicendo Bandung dengan keluhan utama kedua mata terasa 

buram yang dirasakan sejak ± 1 tahun lalu, buram dirasakan tidak bertambah 

parah. Pasien saat ini duduk di kelas 6 SD, jika pasien duduk di bangku belakang, 

pasien kesulitan untuk melihat ke papan tulis. Terdapat riwayat sering sakit kepala, 

pusing, riwayat penggunaan kacamata tebal pada keluarga yaitu ibu pasien. Tidak 

terdapat keluhan pengelihatan ganda, riwayat trauma disangkal, riwayat mata 

merah berulang disangkal, riwayat menggunakan kacamata sebelumnya disangkal, 

tidak terdapat riwayat kejang. Riwayat berobat ke RS pindad, lalu dirujuk ke RS 

mata Cicendo. 

Pasien juga memiliki keluhan tidak dapat melirik ke arah kanan untuk mata 

kanan, dan kearah kiri untuk mata kiri, berdasarkan orang tua pasien, keluhan ini 

telah terjadi sejak kecil. Pasien tidak merasa terganggu dengan keadaan tersebut. 

Jika pasien melihat kearah samping, kepala pasien akan menengok ke arah 

tersebut  

Riwayat kehamilan ibu pasien, kontrol rutin ke dokter spesialis kandungan, 

tidak terdapat riwayat demam maupun riwayat penyakit saat kehamilan. Pasien 

lahir cukup bulan, spontan, lahir di bidan dengan berat badan lahir 3100 gr, tidak 
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langsung menangis, terdapat lilitan tali pusar, pasien merupakan anak pertama 

dari 3 bersaudara. Tumbuh kembang pasien dalam batas normal, imunisasi pasien 

lengkap. 

Pada pemeriksaan fisik, tanda – tanda vital dan status generalis dalam batas 

normal. Pemeriksaan oftalmologi didapatkan VOD 0,5 PH 0,8, VOS 0,1 PH 0,5. 

Posisi bola mata orthotropia, tidak terdapat abnormal head posture. Terdapat 

gangguan gerak bola mata kearah lateral sebesar -4, superolateral sebesar -2, 

inferolateral sebesar -2, dan superomedial sebesar +2 untuk kedua mata. Terdapat 

retraksi bulbi, upshoot, dan penyempitan fisura palpebra pada adduksi. 

Pemeriksaan segment anterior dengan slit lamp dan posterior dengan indirek 

oftalmoskop dalam batas normal tidak teradapat torsio. Dilakukan koreksi 

maksimal kacamata berdasarkan hasil pemeriksaan refraksi siklopegik pada kedua 

mata pasien dengan ukuran: 

VOD: 0,32 à S-1,75 C-1,00 X 5  = 1,0 

VOS: 0,1 à S-2,25 C-0,50 X 140 = 1,0 

 

 

 
 

Foto 2.1 sembilan posisi kardinal bola mata 
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Pasien didiagnosis dengan sindroma duane tipe I bilateral dengan astigmat 

miopia kompositus ODS. Pasien diberikan kacamata dengan koreksi maksimal, 

diberikan inform consent mengenai jenis kelainan mata dan tatalaksananya. Pasien 

disarankan untuk MRI orbita kepala dan kontrol setelah 1 bulan penggunaan kaca 

mata.  

Pada tanggal 20 April 2015, pasien datang kontrol ke RS mata cicendo 

dengan membawa hasil MRI dan telah menggunakan kacamata selama 3 minggu. 

Tidak ada keluhan dari pasien, pemeriksaan oftalmologi didapatkan: 

VOD: 0,2  lensometer: S-1,75 C-1,00 X 180 = 1,0f 

VOS: 0,2f  lensometer: S-2,25 C-0,50 X 120 = 1,0f 

Pemeriksaan oftalmologi sama seperti pemeriksaan pada saat datang 

pertama kali. Dilakukan pemeriksaan WFDT, hasil dalam batas normal, dilakukan 

pemeriksaan penglihatan binokular, didapatkan hasil 15 arc second, pemeriksaan 

ishihara dalam batas normal. Hasil MRI adalah sebagai berikut : 

-‐ MRI orbita tidak menunjukan adanya massa/SOL di ruang retroorbita 

kanan dan kiri 

-‐ Kontur dan diameter m. recti oculi bilateral serta nervus optikus bilateral 

masih dalam batas normal 

-‐ MRI kepala tidak menunjukan adanya massa/SOL maupun lesi ischemik 

dan perdarahan intraserebral. 

-‐ Hipertrofi concha nasalis sinistra 

 

Pasien di diagnosis dengan bilateral sindroma duane tipe 1 dengan astigmat 

miopia kompositus ODS dan disarankan untuk melanjutkan penggunaan kacamata, 

pasien diberi resep roboransia 1x1 tablet, artificial tears 6x1 ODS, dan pasien 

disarankan untuk kontrol 3 bulan yang akan datang. 
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Foto 2.2 Hasil MRI orbita kepala pasien 

 

III. Pembahasan 

Sindroma duane adalah suatu kelainan strabismus kongenital yang memiliki 

karakteristik terdapatnya hambatan gerak bola mata pada arah horizontal, retraksi 

globe, dan penyempitan fisura palpebra saat mata adduksi. Patofisiologi terjadinya 

sindroma duane adalah tidak terbentuknya nukleus dari saraf kranialis ke 6, 

muskulus rektus lateralis diinervasi oleh cabang dari saraf kranialis ke 3. Posisi 
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bola mata pada pasien sindroma duane biasanya orthophoria pada posisi primer, 

namun terjadi strabismus pada posisi lateral.1,3,6,7 

Pada laporan kasus ini, pasien seorang anak laki – laki berusia 12 tahun 

datang dengan keluhan kedua mata buram dan ketidakmampuan untuk melihat ke 

arah lateral. Keluhan dirasakan sejak kecil, namun pasien tidak memiliki keluhan 

penglihatan ganda, tidak ada anggota keluarga lain yang menderita penyakit yang 

sama dengan pasien. Pasien dengan gangguan posisi bola mata kronis, tidak 

memiliki gangguan penglihatan ganda, dikarenakan telah terjadi adaptasi pada 

pasien, kepala akan menengok ke arah lateral jika pasien melihat ke arah lateral. 

Keluhan buram pada kedua mata dicurigai adalah suatu kelainan refraksi. Hanya 

sekitar 10% dari total kasus sindroma duane diturunkan secara familial.4,6 

Sindroma duane memiliki karakteristik yaitu merupakan suatu kelainan 

kongenital yang tidak progresif, terjadi oftalmoplegia pada arah horizontal, tidak 

ada ptosis, kelainan primer terdapat pada nukleus abdusen dan inervasi pada otot 

ekstraokular. Terdapat 3 jenis sindroma duane, tidak dapat menggerakan bola 

mata ke arah lateral (tipe 1), arah medial (tipe 2), dan keduanya (tipe 3). Retraksi 

bola mata terjadi pada mata saat posisi adduksi serta penyempitan pada fissura 

palpebra, terdapat upshoot dan downshoot pada mata yang terkena sindroma 

duane. Pada beberapa kasus, terdapat esotropia pada arah primer. Sindroma duane 

sering terjadi pada mata kiri, hanya sekitar 20% terjadi secara bilateral. Pada 

pemeriksaan oftalmologi pada pasien, didapatkan kelainan yang mengarah pada 

sindroma duane tipe 1 bilateral.1,2,3 

Pada pasien, dilakukan koreksi maksimal pada kedua mata, didapatkan 

tajam penglihatan setelah koreksi 1,0 untuk kedua mata. Tidak terdapat ambliopia 

ataupun strabismus pada pasien. Ambliopia terjadi sekitar 10% pada pasien 

sindroma duane, penyebab utama ambliopia pada sindroma duane adalah 

ambliopia anisometropia, bukan disebabkan oleh strabismic ambliopia.. Tajam 

penglihatan pada pasien sindroma duane biasa baik, kecuali telah terjadi 

ambliopia.1,3,6 

Kelainan anatomis pada sindroma duane adalah hilang atau tidak 

terbentuknya nukleus saraf kranialis ke-6 sehingga muskulus rektus lateralis 
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dipersarafi oleh saraf kranialis ke-3. Kontraksi secara bersamaan dari beberapa 

otot yang dipersarafi oleh saraf kranialis ke-3 menyebabkan adanya retraksi bola 

mata. Retraksi bola mata yang disertai dengan penyempitan fisura palpebralis 

merupakan sine qua non dari sindroma duane.1,3,6,8 

Pada laporan kasus yang dilaporkan oleh Hotchkiss dkk pada pemeriksaan 

autopsi pasien postmortem bilateral sindroma duane didapatkan bahwa tidak 

terdapat nukleus dari saraf abdusen bilateral, terdapat saraf yang menginervasi 

muskulus rektus lateralis yang berasal dari saraf okulomotor pada ligamentum 

Zinn. MRI yang telah dilakukan pada pasien ini tidak terlalu memperlihatkan 

bahwa terdapat bagian yang hilang pada daerah nukleus saraf kranialis ke-6. Otot 

– otot ekstraokular terutama otot rektus lateralis pada hasil MRI tidak terdapat 

kelainan seperti atrofi otot, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kang dkk, yang membandingkan otot rektus lateralis pada sindroma duane 

dengan palsi pada nervus abdusen, didapatkan bahwa otot rektus lateralis pada 

kasus sindroma duane memiliki ukuran yang hampir sama dengan otot pada 

keadaan normal, namun terdapat atrofi pada otot rektus lateralis pada pasien 

dengan palsi nervus abdusen. Hal ini disebabkan pada sindroma duane, otot rektus 

lateralis masih mendapatkan inervasi dari saraf kranial ke-3 (okulomotor).7,8,10 

 
Foto 3.1 permukaan ventral dari batang otak, menunjukan pada perbatasan 

antara pons dan medula tidak terdapat nukleus abdusen 
Sumber: Hotchkiss dkk7 
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Foto 3.2 Foto MRI dari bagian batang otak pasien sindroma duane 

Sumber: Demer dkk11 

 
Upshoot atau downshoot biasa terjadi pada mata yang mengalami adduksi, 

hal ini diperkirakan berasal dari fenomena “bridle” atau “leash” yang disebabkan 

oleh bagian dari muskulus rektus lateralis yang terselip diatas atau dibawah bola 

mata dan terjadi kelainan gerak bola mata ke arah vertikal, atau terjadi secara 

sekunder dari otot – otot siklovertikal yang bekerja bersamaan dengan otot rektus 

horizontal.5,9 

Pada pasien ini, terdapat gangguan gerak bola mata arah abduksi, retraksi 

bulbi, upshoot, dan penyempitan fisura palpebra pada adduksi pada kedua mata, 

gejala dari gangguan gerak bola mata ini sesuai dengan kelainan – kelainan yang 

terjadi pada sindroma duane tipe 1. 

Terdapat 2 jenis tatalaksana terapi untuk sindroma duane, operatif dan non 

operatif. Tindakan operatif tidak akan mengembalikan pergerakan bola mata 

menjadi normal, indikasi dilakukan operasi pada sindroma duane adalah jika 

terdapat deviasi pada posisi primer bola mata, mengurangi terjadinya upshoot dan 

downshoot, retraksi bola mata yang parah, jika terdapat postur abnormal dari 

kepala, dan penyempitan menetap dari fisura palpebra. Tindakan operatif untuk 

duane tipe 1 yang biasa dilakukan adalah resesi dari otot rektus medialis, 
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dilakukan bilateral resesi pada kasus deviasi lebih dari 20Δ. Tujuan dari tindakan 

operatif adalah mengembalikan posisi bola mata menjadi sentral dan 

mengembalikan pengelihatan binokular tunggal. Pada suatu penelitian yang 

dilakukan oleh Venkateshwar dkk mendapatkan hasil bahwa tindakan operatif 

resesi dari otot rektus lateralis dengan Y-splitting merupakan suatu metode 

operatif yang efektif untuk mengurangi upshoot dan downshoot pada sindroma 

duane. Jika tindakan ini dikombinasi dengan resesi dari otot rektus medialis, maka 

akan memperbaiki deviasi okular dan retraksi bola mata.1,2,3,5,9 

Tindakan non operatif untuk sindroma duane adalah dengan melakukan 

koreksi maksimal pada pasien sindroma duane dengan kelainan refraksi, hal ini 

perlu dilakukan sejak awal untuk mencegah terjadinya ambliopia, jika telah terjadi 

ambliopia, maka dapat dilakukan oklusi atau penalisasi. Pemberian kacamata 

prisma dapat membantu memperbaiki kelainan posisi bola mata yang ringan.1,3,5 

Pada pasien ini, tidak ada indikasi untuk dilakukan tindakan operatif, posisi 

bola mata pada pasien adalah orthotropia, dengan penglihatan binokular tunggal 

dalam batas normal. Dilakukan koreksi maksimal dan pemberian kacamata pada 

pasien ini untuk mencegah terjadinya ambliopia. 

IV. Simpulan 

Sindroma duane adalah suatu strabismus dengan jenis kongenital yang 

memiliki karakteristik adanya gangguan atau hambatan gerak bola mata pada arah 

horizontal, retraksi bola mata, penyempitan fisura palpebralis pada saat adduksi. 

Biasanya pasien memiliki posisi bola mata yang baik dan jarang terjadi ambliopia 

dan gangguan pengelihatan binokular. Deteksi dini kelainan refraksi pada 

sindroma duane merupakan suatu hal yang penting untuk mencegah terjadinya 

ambliopia. Tidak ada tindakan operatif yang dapat mengembalikan fungsi abduksi 

pada sindroma duane, namun tindakan operatif dapat dilakukan pada beberapa 

kasus dengan kelainan posisi primer bola mata, posisi kepala yang tidak lurus, 

retraksi berlebihan bola mata dan adanya upshoot dan downshoot  yang berlebihan. 
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