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BILATERAL CONGENITAL ABSENCE OF THE ABDUCENS NERVES  : 

A CASE REPORT. 

   
ABSTRACT 
Introduction: Congenital absence of abducens nerves is considered a rare 
anatomical occurrence. It occurs as a part of a syndrome or as an isolated 
abnormality. Careful examination with choice of diagnostic tool is essential in 
distinguishing various etiologies causing abduction deficit in children, such as 
abducens nerve palsy, infantile esotropia, and Duane retraction syndrome (DRS). 
Objective: To review of a case of a congenital absence of abducens nerve as a 
cause of abduction deficit in a child who suspected of having type I DRS. 
Methods: A case report of a 3-year-old girl presented continuous and incomitant 
squint of both eyes appeared since 2 months of age. This symptom was 
accompanied by difficulty to move both of her eyes to the lateral side thus 
requiring her to make a compensatory head turn occasionally. Her general status 
was within normal limit, she had no history of fever, seizure, and significant head 
trauma. There was a noteable family history from paternal side. Ophthalmic 
examination revealed visual acuity for both eyes were 0.63 with Cardiff Cards in 
1 meter. Her Krimsky test showed 30 prism diopters of esotropia in primary 
position. There was a -3 limitation of ocular movement to lateral gaze in both 
eyes with a mild upshoot. She was diagnosed with congenital abducens nerve 
palsy of both eyes and planned to undergo Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
examination. 
Result: MRI results revealed a bilateral absence of abducens nerves with the 
occulomotor nerve remained present, therefore she was diagnosed with 
congenital absence of abducens nerve suspected due to bilateral type I DRS, 
planned for close observation and genetic counseling. 
Conclusion: Children with congenital abduction deficit should be considered to 
have DRS unless proven otherwise. DRS often associated with the absence of 
abducens nerve, although to the best of our knowledge, this is the first report 
showing a child older than 2 years old with bilateral congenital absence of 
abducens nerve without other prominent ocular features. MRI could be used as a 
pivotal diagnostic tool to differentiate various possible etiologies of abduction 
deficit in children.  
Keywords: Esotropia, Abducens nerve, Duane retraction syndrome 
 
I. Pendahuluan 

Agenesis saraf kranial keenam (CN VI) kongenital merupakan suatu kelainan 

anatomis yang jarang ditemukan, dapat terjadi sebagai suatu kondisi yang berdiri 

sendiri, atau merupakan bagian dari suatu sindroma, salah satunya yaitu Duane 

Retraction Syndrome (DRS). DRS merupakan suatu sindroma gerak bola mata 

kongenital yang mempunyai prevalensi sebesar 0.1% dan merupakan 1 - 5% dari 
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semua kasus strabismus. DRS terjadi secara sporadis, dengan pola familial hanya 

ditemukan pada pada 5% kasus, dan 60% lebih banyak pada perempuan.1, 2, 3 

Manifestasi klinis DRS berupa keterbatasan gerakan abduksi bola mata 

disertai dengan mengecilnya fisura palpebra, retraksi bola mata, dan upshoot  atau 

downshoot saat adduksi. Keterbatasan gerak abduksi bola mata pada anak tidak 

hanya terdapat pada DRS, namun dapat terjadi pada kasus paresis CN VI 

kongenital dan esotropia kongenital. Paresis CN VI kongenital merupakan kondisi 

yang sangat jarang, dengan angka kejadian 1 dari 182 neonatus yang akan 

menunjukkan perbaikan setelah 6 - 10 minggu. Esotropia kongenital adalah 

esodeviasi yang terjadi pada anak usia kurang dari 6 bulan yang mempunyai 

prevalensi 0.9% dengan manifestasi klinis berupa derajat deviasi lebih dari 30 

prisma dioptri (PD) dan dapat disertai adanya dissociated vertical deviation 

(DVD), inferior oblique overreaction (IOOA), serta nistagmus laten. 1, 2, 4 

Tiga diagnosis banding tersebut penting untuk dibedakan karena masing-

masing mempunyai tatalaksana yang berbeda walaupun dengan gejala klinis yang 

nyaris serupa, sehingga diperlukan pemeriksaan penunjang neuroimaging berupa 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk dapat melihat struktur saraf kranial 

dan otot ekstraokular. Penyusunan laporan kasus ini bertujuan untuk memaparkan 

kasus seorang perempuan dengan agenesis CN VI bilateral yang dicurigai sebagai 

DRS tipe I. 3, 5 

 
 
II.    Laporan Kasus 

         Seorang anak perempuan berusia 3 tahun 5 bulan datang ke Poliklinik Unit 

Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus PMN RS Mata Cicendo pada tanggal 16 

Juli 2018 karena ibu pasien mengeluhkan kedua mata anak tampak juling ke arah 

dalam sejak usia 2 bulan. Juling muncul terus-menerus, disertai kesulitan untuk 

menggerakkan mata ke arah samping, sehingga anak kadang harus melakukan 

kompensasi gerakan kepala. Keluhan tidak disertai mata buram dan anak tidak 

mengeluh melihat ganda. Riwayat trauma, kejang, demam, dan kelemahan pada 

anggota gerak sebelum kedua mata juling disangkal oleh ibu pasien, namun 

terdapat riwayat keluarga dengan mata juling dari garis keturunan pihak ayah. 
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Riwayat pengobatan ke rumah sakit swasta di Penang saat pasien usia 1 tahun, 

disarankan untuk melakukan oklusi bergantian kedua mata dan tindakan operasi, 

namun tidak dilakukan oleh keluarga pasien.  

     Pasien merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, riwayat  kelahiran cukup 

bulan dengan usia gestasi 36 minggu, saat hamil ibu didiagnosis mempunyai 

mioma uteri, tidak ada riwayat trauma saat hamil, anak lahir secara sectio 

caesarea atas indikasi his inadekuat, lahir langsung menangis dengan berat badan 

3400 gram dan panjang badan 54 cm, tidak didapatkan deformitas pada wajah, 

kelainan jantung dan muskuloskeletal. Tumbuh kembang pasien baik sesuai usia; 

duduk di usia 6 bulan, berbicara 2 patah kata di usia 8 bulan, dan berjalan di usia 1 

tahun 4 bulan. Riwayat imunisasi lengkap. Respon penglihatan dan pendengaran 

diakui baik oleh ibu pasien.  

 

 
Gambar 2.1. Garis keturunan pasien 

 

    Keadaan umum pasien baik dengan tanda vital dalam batas normal dengan 

berat badan 17 kg dan tinggi badan 103 cm. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan 

tajam penglihatan dasar kedua mata adalah 0.63 dengan menggunakan Cardiff 

Acuity Cards pada jarak 1 meter, tekanan intraokular kedua mata normal dengan 

palpasi. Pemeriksaan ekstraokular didapatkan inner intercanthal distance 35 cm 

dan outer intercanthal distance 90 cm, tidak tampak ada kelemahan otot/ 
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deformitas wajah, telinga dan ekstremitas. Pemeriksaan segmen anterior kedua 

mata dalam batas normal. Pemeriksaan strabismus tidak didapatkan abnormal 

head posture (AHP), Krimsky test didapatkan esotropia sebesar 30 prisma dioptri 

(PD) pada posisi primer, pemeriksaan cover/ uncover dan alternate cover test 

terdapat alternate esotropia, pemeriksaan gerak bola mata didapatkan limitasi 

gerakan abduksi sebesar -3 pada kedua mata dan sedikit upshoot , namun tidak 

didapatkan retraksi bola mata dan fisura palpebra yang mengecil saat adduksi, 

seperti yang tampak pada Gambar 2.2. Pemeriksaan binocular single vision dan 

stereoacuity sulit dilakukan karena pasien kurang kooperatif. Dilakukan refraksi 

sikloplegik dengan streak retinoscopy didapatkan +1.50 D pada kedua mata. 

Segmen posterior kedua mata dalam batas normal.  

 

 
Gambar 2.2. Foto 9 posisi gerak bola mata 

           
           
     Pasien kemudian didiagnosis dengan paresis CN VI kongenital bilateral, dan 

disarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang neuroimaging  MRI orbita-

kepala dengan kontras pada tanggal 17 Juli 2018. Imaging didapatkan melalui 

sistem 1.5 Tesla MRI yang dilakukan pada potongan aksial, koronal dan sagital 

dengan ketebalan 1,2 mm untuk cerebrum, cerebellum dan batang otak, serta 

potongan aksial 3D T2-Weighted dengan ketebalan 0.8 mm untuk saraf kranial. 
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Didapatkan hasil kedua sisi CN VI tidak terlihat dengan CN III yang normal, 

seperti yang terlihat pada Gambar 2.3 A dan D. Posisi bulbus okuli ODS deviasi 

ke medial dengan morfologi bulbus okuli, otot-otot ekstraokular, ruang 

retrobulbar, dan CN II ODS baik. Cerebrum, cerebellum dan batang otak tidak 

tampak kelainan dengan sistem ventrikel yang normal. Sinus paranasal dan 

cellulae mastoid bilateral baik. Pasien kemudian didiagnosis dengan agenesis CN 

VI kongenital bilateral e.c. suspect DRS tipe I bilateral, dan direncanakan untuk 

observasi setiap 1 bulan dan direncakan untuk konseling genetik saat kontrol 

berikutnya. 

 

    
       (A)      (B) 

 

     
      (C)       (D) 

Gambar 2.3. Hasil MRI orbita-kepala (A). CN III bilateral intak (panah merah), (B) 

Bola mata deviasi ke medial disertai otot rektus medial dan lateral 

dengan ukuran yang relatif sama (panah merah garis putus), (C). CN 

VIII bilateral intak (panah kuning), (D). CN VII kanan intak (panah 

kuning garis putus) dengan genu CN VII bilateral intak, CN VI 

bilateral tak tampak (panah ungu) 
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III. Diskusi 

Agenesis CN VI kongenital merupakan suatu kelainan anatomis yang jarang 

ditemukan. Kasus agenesis CN VI kongenital pertama kali ditemukan dari hasil 

pemeriksaan postmortem pada seorang anak perempuan dengan kelumpuhan 

gerak bola mata horizontal bilateral disertai retraksi yang dilaporkan oleh 

Matteuci tahun 1946, dan kemudian disimpulkan bahwa kondisi ini dapat terjadi 

sebagai suatu kondisi yang berdiri sendiri, atau merupakan bagian dari suatu 

sindroma, salah satunya yaitu Duane Retraction Syndrome (DRS). DRS 

mempunyai karakteristik klinis yang pertama kali dilaporkan oleh Alexander 

Duane tahun 1905 setelah meneliti 54 serial kasus, yaitu adanya keterbatasan 

gerakan abduksi bola mata yang disertai dengan mengecilnya fisura palpebra, 

retraksi bola mata, dan upshoot atau downshoot saat adduksi. Etiopatogenesis 

DRS diduga karena adanya anomali atau berkurangnya persarafan CN VI yang 

diberikan ke otot rektus lateral sehingga persarafan otot tersebut akan digantikan 

oleh CN III. 2, 3 

Prevalensi DRS sebesar 0.1% dan merupakan 1-5% dari seluruh kasus 

strabismus, terjadi lebih sering secara sporadik, namun 5% dapat diturunkan 

secara familial dengan pola autosomal dominan. Predileksi DRS paling banyak 

terjadi secara unilateral pada 72% kasus, 60% terjadi lebih banyak pada 

perempuan, 78% termasuk klasifikasi tipe I, dan pada 15-50% kasus dapat disertai 

kelainan sistemik kongenital lain. Huber et al mengklasifikasikan DRS menjadi 3 

tipe, yaitu  limitasi abduksi dengan adduksi yang intak dan posisi primer esotropia 

pada tipe I, limitasi adduksi dengan abduksi yang intak dan posisi primer 

eksotropia pada tipe II, serta limitasi abduksi dan adduksi dengan posisi primer 

ortotropia pada tipe III. Manifestasi klinis limitasi abduksi pada anak tidak hanya 

didapatkan pada DRS, namun juga pada paresis CN VI kongenital dan esotropia 

kongenital. 3, 6, 7 

Pasien merupakan seorang anak perempuan berusia 3 tahun yang pada kasus 

ini pertama kali didagnosis sebagai paresis CN VI bilateral berdasarkan anamnesis 

berupa keluhan kedua mata anak tampak juling ke arah dalam terus-menerus sejak 

usia 2 bulan, disertai kesulitan untuk menggerakkan mata ke arah samping, 
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sehingga harus melakukan kompensasi gerakan kepala walaupun  anak tidak 

mengeluh melihat ganda. Terdapat faktor risiko trauma minor perinatal yaitu 

proses kelahiran secara sectio caesarea dan riwayat ibu mempunyai mioma uteri, 

namun tidak didapatkan faktor risiko postnatal yang lain seperti trauma, kejang, 

demam, dan kelemahan ekstremitas sebelum terjadi mata juling. Pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan intercanthal distance dalam batas normal, kedudukan 

mata esotropia 30 PD dengan Krimsky, dan limitasi abduksi sebesar -3, tanpa 

disertai adanya retraksi bola mata saat adduksi. Status refraksi menunjukkan 

+1.50 ODS yang sesuai dengan perkembangan refraksi anak. 2, 4 

Paresis CN VI kongenital yang persisten merupakan kondisi klinis yang 

sangat jarang dijumpai pada anak, dengan angka kejadian 1 dari 182 neonatus dan 

disebabkan paling sering karena trauma persalinan, infeksi virus, dan tumor/ 

perdarahan intrakranial. Empat puluh persen hingga 80% dari paresis CN VI 

kongenital akan mengalami perbaikan setelah 6 – 10 minggu, namun bila paresis 

menetap melebihi jangka waktu tersebut dan/atau disertai gejala neurologis lain, 

maka pemeriksaan penunjang neuroimaging perlu dilakukan. Pasien pada kasus 

ini disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan MRI orbita-kepala, karena 

setelah pasien berusia 3 tahun, limitasi abduksi masih persisten, sehingga besar 

kemungkinan gangguan gerak bola mata yang dialaminya mempunyai keterlibatan 

intrakranial. 2, 4, 7 

Diagnosis banding lain dari DRS yaitu esotropia kongenital. Merupakan 

esodeviasi yang terjadi pada anak usia kurang dari 6 bulan, mempunyai prevalensi 

0.9% dengan manifestasi klinis berupa derajat deviasi lebih besar dari  30 PD dan 

dapat disertai limitasi abduksi ringan dengan manifestasi okular lain seperti DVD 

(50-90%), IOOA (70%), serta nistagmus laten (40%). Pada studi-studi 

sebelumnya dikatakan bahwa esotropia kongenital bersifat herediter yang 

diturunkan secara Mendelian codominant. Congenital Esotropia Observation 

Study (CEOS) melaporkan bahwa anak dengan esotropia kongenital yang berusia 

lebih dari 10 minggu dengan derajat esodeviasi yang konstan ≥ 40 PD hanya 

mempunyai angka regresi sebanyak 2%, sedangkan pada kasus dengan derajat 

deviasi ≤ 40 PD, seiring waktu akan mengalami perbaikan. Pasien pada kasus ini, 
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walaupun onset terjadinya keluhan mata juling dialami saat pasien berusia kurang 

dari 6 bulan, dan didapatkan riwayat serupa di keluarga, disertai dengan upshoot 

minimal yang dapat menyerupai IOOA, namun pasien tidak memiliki derajat 

esodeviasi yang lebih besar dari 30 PD, dengan limitasi abduksi yang berat dan 

tanpa disertai manifestasi okular lain seperti DVD dan nistagmus laten. 1, 2 

Hasil MRI pasien pada kasus ini didapatkan bahwa kedua sisi CN VI tidak 

terlihat dengan CN III yang normal dan morfologi otot-otot ekstraokular baik. 

Cerebrum, cerebellum dan batang otak tidak tampak kelainan dengan sistem 

ventrikel yang normal. Sinus paranasal dan cellulae mastoid bilateral baik. 

Sehingga pada akhirnya pasien didiagnosis dengan agenesis CN VI kongenital 

bilateral e.c. suspect DRS tipe I bilateral. Membedakan paresis CN VI kongenital 

dari DRS tipe I sangat sulit dilakukan hanya dari manifestasi klinis. Penelitian 

retrospektif Batra et al dari total 131 pasien dengan DRS tipe I dan paresis CN VI 

kongenital mencoba membedakan manifestasi klinis antara keduanya dan 

menyimpulkan bahwa, DRS tipe I mempunyai limitasi abduksi yang lebih besar, 

berkisar pada -3 hingga -4, dengan derajat esodeviasi yang lebih kecil pada posisi 

primer sekitar 20 – 30 PD, bila dibandingkan dengan paresis CN VI yaitu dengan 

limitasi abduksi sebesar -2.5 dan esotropia 30 – 40 PD, kriteria yang disebutkan 

oleh Batra et al tersebut sesuai dengan ilustrasi kasus ini. 3, 8 

Menurut Souza-Dias et al, setiap anak dengan klinis limitasi abduksi harus 

dipikirkan untuk masuk ke dalam spektrum DRS, mengingat angka kejadian 

paresis CN VI kongenital sangat kecil. Namun, mendiagnosis DRS tergolong 

cukup sulit karena karakteristik okular lain seperti retraksi dan upshoot/ 

downshoot sulit ditemukan pada anak. Hal ini mendukung manifestasi klinis 

pasien pada kasus ini yang menunjukkan limitasi abduksi dengan minimal 

upshoot tanpa disertai retraksi. Caputo et al melaporkan bahwa ketajaman 

diagnosis DRS pada anak dapat dicapai sebesar 54% saat usia 14 bulan dan 

meningkat ke 87.5% saat anak berusia 35 bulan, sehingga pemeriksaan MRI 

diperlukan untuk membantu membedakan ketiga diagnosis banding yang telah 

dipaparkan tersebut. 3, 5, 9 
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Visualisasi nukleus CN VI hanya mungkin dilakukan dari pemeriksaan 

postmortem seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Matteuci et al tahun 1942 

diikuti oleh Hoyt et al tahun 1965 bahwa terdapat hipoplasia/ agenesis pada kasus 

dengan klinis DRS. Namun perjalanan CN VI di intrakranial, terutama pada level 

pontomedullary junction dapat dilihat dari pemeriksaan MRI kepala. Hasil MRI 

pada pasien dengan DRS tipe I seperti yang pernah diteliti oleh Parsa et al dan 

Yuksel et al menunjukkan bahwa  terdapat agenesis CN VI pada seluruh subjek 

yang diteliti. Baik Parsa maupun Yuksa sama-sama melakukan pemeriksaan MRI 

T2-Weighted dari potongan aksial dengan sentrasi pada pontomedullary junction 

dengan ketebalan 0.7 mm. 3, 9, 10 

Sementara itu, Kim dan Hwang meneliti 23 subjek dengan DRS yang 

dibandingkan dengan 20 subjek kontrol dan mendapatkan hasil bahwa terjadi 

agenesis CN VI ipsilateral lesi pada semua subjek dengan DRS tipe I dan 

sebagian besar pada DRS tipe III, namun didapatkan CN VI yang normal pada 

DRS tipe II. Selain dari keberadaan CN VI di intrakranial, diagnosis DRS tipe I 

dapat dibedakan dari paresis CN VI dan esotropia kongenital berdasarkan ukuran 

otot rektus lateral. Otot rektus lateral akan tampak atrofi dan mengecil seperti 

bentuk dawai (string-like) pada paresis CN VI kongenital. Maka diagnosis 

agenesis CN VI kongenital bilateral e.c. suspect DRS tipe I bilateral tanpa disertai 

atrofi otot rektus lateral pada pasien ini sesuai dengan pemaparan penelitian-

penelitian sebelumnya. 10, 11 

 

 
(A) 
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(B) 

Gambar 3.1. MRI pada CN VI di intrakranial , (A) CN VI bilateral normal di 
pontomedullary junction, (B) CN VI bilateral tak tampak pada pasien. 

 Sumber: Kim dan Hwang 11 

 
 

Pasien pada kasus ini ditatalaksana dengan observasi ketat selama 1 bulan 

dengan rencana dilakukan konseling genetik saat kontrol selanjutnya. Tatalaksana 

DRS sangat berbeda dengan paresis CN VI. Pada DRS tipe I esotropia 

ditatalaksana dengan medial rectus recession baik secara unilateral maupun 

bilateral tergantung derajat deviasi yang ditemukan saat preoperatif, serta dapat 

pula dilakukan prosedur vertical rectus transposition. Sedangkan pada paresis CN 

VI pilihan tatalaksana operatif disesuaikan dengan derajat deviasi, limitasi 

abduksi, dan fungsi otot rektus lateral yang terbagi menjadi excellent-good-fair-

poor function. 2, 3, 6 

Pilihan tatalaksana yang perlu disesuaikan dengan manifestasi klinis DRS 

yang beragam merupakan tantangan tersendiri bagi dokter spesialis mata. Indikasi 

operasi pada DRS adalah sebagai berikut yaitu; deviasi yang signifikan pada 

posisi primer > 30 PD, abnormal head posture ≥ 15º, retraksi bola mata yang 

berat, dan/atau disertai upshoot/ downshoot yang melebihi midline. Untuk saat ini 

pasien pada kasus ini belum memerlukan tatalaksana operasi karena belum 

memenuhi salah satu kriteria indikasi. 1, 2 

Kim dan Hwang pada tahun 2017 menatalaksana seorang bayi 6 bulan 

dengan DRS tipe I unilateral disertai agenesis CN VI ipsilateral dengan diameter 

otot rektus medial dan lateral yang sama dengan bilateral medial rectus recession 

sebesar 6.0 mm. Pasien tersebut mempunyai manifestasi klinis hampir sama 

seperti kasus ini yaitu dengan esotropia 30-40 PD, limitasi abduksi, tanpa retraksi 

dan minimal upshoot, didapatkan abduksi penuh postoperatif. Sachdeva et al 
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melakukan tindakan bilateral medial rectus recession pada 14 pasien dengan DRS 

tipe I bilateral dengan agenesis CN VI bilateral menunjukkan abduksi penuh 

postoperatif dengan sedikit limitasi adduksi.  Hasil perbaikan abduksi postoperatif 

pada DRS berbeda-beda berkisar antara -3 hingga -1 tergantung dari keadaan 

preoperatif dan pemeriksaan otot rektus intraoperatif. Tujuan dari tatalaksana 

operatif pada kasus DRS adalah untuk mengoreksi deviasi pada posisi primer, 

menghilangkan AHP, meningkatkan derajat abduksi, dan memperluas lapang 

penglihatan binokular. 12, 13 

Sebanyak 5% kasus DRS diturunkan secara familial dengan pola autosomal 

dominan, namun banyak ditemukan pula dengan pola resesif. Pada pasien dengan 

pola dominan, DRS akan melompati 1 generasi dengan derajat keparahan yang 

beragam dan tanpa disertai kelainan sistemik kongenital lainnya. Pola penurunan 

tersebut serupa dengan pasien pada kasus ini, sehingga perlu tatalaksana konseling 

genetik bahwa 2 generasi setelahnya kemungkinan akan mengalami kondisi 

serupa. Prognosis quo ad vitam pada pasien ini ad bonam karena kondisi agenesis 

CN VI dan DRS yang ada pasien tidak disertai kelainan sistemik kongenital lain, 

sedangkan untuk quo ad functionam pada pasien ini dubia ad bonam karena 

sampai saat ini tajam penglihatan baik, terdapat alternate esotropia, tidak ada 

AHP, namun derajat esodeviasi perlu diobservasi secara berkala sejalan dengan 

status refraksi dari pasien. 3, 4, 14 

 
 
IV. Simpulan 
       Setiap anak dengan klinis limitasi abduksi harus dipikirkan untuk masuk ke 

dalam spektrum DRS, hingga etiologi yang lain dapat ditentukan. DRS tipe I 

sering dikaitkan dengan keadaan agenesis CN VI kongenital. Karakteristik klinis 

DRS tipe I berupa limitasi abduksi disertai dengan retraksi bola mata dan upshoot/ 

downshoot saat adduksi. Walapun DRS tipe I meliputi 78% kasus DRS secara 

keseluruhan, hingga saat ini pasien dalam kasus ini adalah pasien anak usia di atas 

2 tahun pertama yang mempunyai DRS tipe I disertai agenesis CN VI bilateral 

tanpa manifestasi okular khas lain selain limitasi gerakan abduksi. 
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