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Medial Rectus Muscle Recession in Infantile Esotropia of Uncooperative 

Patient; a Case Report 

 

Abstract 

Introduction: Infantile esotropia is the most common strabismus disorder 

presenting in ophthalmology outpatient clinic. There is dilemma to go for early 

surgery to achieve better binocular function because its association with higher risk 

of reoperation, especially because lack of child cooperation in angle deviation 

measurement. Recent literature review found that recession of one horizontal 

muscle produced good outcome.  

Purpose: To report a case of infantile esotropia in uncooperative patient managed 

with unilateral medial rectus muscle recession. 

Case report:  A three years old girl came to clinic with constant, alternating inward 

squint of both eyes since three months age. No history of trauma, fever, seizure, or 

operation before the onset of squint. Patient has large angle esotropia but accurate 

angle deviation measurement are hard to get because lack of cooperation. She was 

diagnosed with infantile esotropia and undergone left medial rectus muscle 

recession surgery. On post operative day one patient appear ortothropia with 

Hirschberg test. 

Conclusion: In uncooperative patient, unilateral medial rectus muscle recession is 

a good option for correct infantile esotropia to achieve better binocular function as 

can minimalize  overcorrection as well as avoid operation in more than two 

extraocular muscle in case of overcorrection with bilateral surgery. 

Keywords: Infantile esotropia, congenital esotropia, binocular fusion, muscle reces 

 

I. Pendahuluan 

     Strabismus merupakan deviasi alignment binokular yang dapat menyebabkan 

atau diakibatkan oleh kurangnya binokularitas. Esodeviasi merupakan 

misalignment konvergen dari aksis visual dan merupakan jenis strabismus yang 

paling sering pada anak. Deviasi ini mencakup lebih dari 50% deviasi okular pada 

populasi anak.1,2 

     Esotropia infantil (EI) merupakan salah satu esodeviasi anak yang paling sering 

dijumpai, dengan insiden 25 per 10.000 lahir hidup. Karakteristik EI antara lain 

onset sebelum usia enam bulan, konstan, dan memiliki sudut deviasi yang besar.2-5 

     Diagnosis dan tatalaksana strabismus pada fase dini penting agar mencapai 

potensi penglihatan binokular yang optimal. Strabismus pada masa awal kehidupan 

dan tidak mendapat penanganan yang tepat dapat menganggu adaptasi sensoris, 

termasuk anomali korespondensi retina dan ambliopia, yang memiliki pengaruh 



2 
 

 
 

jangka panjang pada kualitas kehidupan anak. Meskipun demikian masih terdapat 

perdebatan usia yang tepat untuk pembedahan EI, terutama karena sulitnya 

pemeriksaan besar sudut deviasi yang akurat. Resesi otot rektus medial bilateral 

merupakan jenis pembedahan yang sering dilakukan, namun beberapa penelitian 

seperti oleh Grin dan Nelson melaporkan angka keberhasilan yang baik pada resesi 

otot rektus medial unilateral.1,5,6,7 Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas 

tatalaksana EI dengan resesi otot rektus medial unilateral pada pasien yang tidak 

kooperatif. 

     

II. LAPORAN KASUS 

     Seorang anak perempuan berusia tiga tahun dibawa oleh orang tua ke Poliklinik 

Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus (POS) Pusat Mata Nasional Rumah Sakit 

Mata Cicendo (PMN RSMC) tanggal 23 Maret 2021 dengan keluhan kedua mata 

juling sejak usia tiga bulan. Kedua mata juling ke arah dalam, muncul terus-

menerus, bergantian antara kedua mata. Menurut pasien tidak ada pandangan 

ganda. Kedua bola mata tidak goyang-goyang dan tidak ada posisi kepala tertentu. 

Tidak ada riwayat trauma, demam tinggi ataupun kejang sebelum sebelum juling 

muncul. Pasien anak tunggal, lahir cukup bulan melalui persalinan normal dibantu 

oleh dokter, berat badan lahir 2600 gram, dan setelah lahir langsung menangis. 

Riwayat imunisasi lengkap. Riwayat tumbuh kembang normal. Pasien dapat 

berjalan pada usia 11 bulan. Riwayat operasi mata tidak ada. Riwayat sakit selama 

kehamilan, penggunaan obat terlarang, merokok dan penyalahgunaan alkohol 

disangkal oleh ibu.  Riwayat juling maupun penyakit mata lain di keluarga tidak 

ada. Riwayat kacamata di keluarga tidak ada.  

     Pasien pertama kali ke Poliklinik POS pada bulan November 2019 saat berusia 

23 bulan. Pasien diberi kacamata ukuran S+3.00 dioptri (D) pada kedua mata dan 

diminta melakukan oklusi kedua mata bergantian dua jam perhari. Kacamata 

dipakai sekitar tiga bulan. Pasien telah menjalani pemeriksaan dalam anestesi pada 

tanggal 10 Februari 2020 dengan hasil segmen anterior kedua mata dalam batas 

normal, segmen posterior kedua mata dalam batas normal, torsi tidak ada. Status 

refraksi dengan streak retinoscopy didapatkan S+0.50 (nett) pada kedua mata.  
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     Pada pemeriksaan tanggal 23 Maret 2021 didapatkan tanda vital dan status 

generalis dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologi didapatkan tajam 

penglihatan dasar kedua mata 1.0 dengan Cardiff 1 meter. Gerakan kedua bola mata 

kesan baik ke segala arah. Tekanan intraokular pada kedua mata normal pada 

palpasi. Pemeriksaan segmen anterior kedua mata dalam batas normal. Pemeriksaan 

kedudukan bola mata pada posisi primer dengan tes Hirschberg didapatkan 

esotropia ±30˚. Pemeriksaan cover uncover test didapatkan esotropia alternans. 

Pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal, tidak ada torsi. Pemeriksaan 

binocular single fusion dan stereoskopis sulit dilakukan karena anak tidak 

kooperatif. Dari pemeriksaan Krimsky secara kasar didapatkan deviasi 50 prisma 

dioptri (PD) base out jauh dan dekat. Pasien didiagnosa dengan esotropia infantil 

dan direncanakan dilakukan operasi resesi otot rektus medial mata kiri dalam 

anestesi umum. 

      

  

Gambar 1. Alignment sebelum operasi. (A) usia 2,5 tahun, (B) Preoperasi (usia 3 

tahun) 

 

     Tindakan resesi otot rektus medial mata kiri dilakukan pada tanggal 24 Maret 

2021. Setelah asepsis dan antisepsis, dilakukan pemasangan doek steril dan 

spekulum Lieberman. Dilakukan force duction test ke segala arah dan tidak 

ditemukan hambatan gerakan bola mata. Dilakukan peritomi. Otot rektus medial 

diisolasi menggunakan muscle hook, kemudian dijahit di dekat lokasi insersi 

menggunakan benang double armed vicryl 6.0. Dilakukan pemotongan otot di 

sebelah anterior dari ligasi benang. Setelah itu dilakukan pengukuran dengan 

kaliper kemudian otot rektus medial diresesi sejauh tujuh milimeter (mm) dari 

A B   
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tempat insersi asal. Otot rektus medial dijahitkan pada sklera lalu dilakukan 

penjahitan konjungtiva menggunakan benang vicryl 8.0. Pasien diberi medikasi 

pasca operasi berupa sirup sefadroksil 2x3/4 sendok teh peroral, sirup parasetamol 

3x1,5 sendok teh per oral, salap mata campuran hidrokortison 0,5% dan 

kloramfenikol 0,2% tiga kali sehari, serta tetes mata campuran tobramisin dan 

deksametason enam kali sehari.  

 

     

Gambar 2. Alignment pasca operasi. (A) setelah selesai tindakan, (B) hari pertama 

pasca operasi  

 

     Pemeriksaan oftalmologi pasca operasi hari ke-1 didapatkan tajam penglihatan 

dasar kedua mata 1.0 dengan Cardiff 1 meter. Kedudukan kedua bola mata dengan 

tes Hirschberg kesan ortotropia. Cover uncover test dan pemeriksaan strabismus 

lain yang lebih teliti sulit dilakukan karena kurangnya kerjasama dari pasien. 

Gerakan kedua bola mata kesan baik ke segala arah. Pemeriksaan segmen anterior 

kedua mata pada palpebra tenang, pada konjungtiva bulbi terdapat perdarahan 

subkonjungtiva, hekting intak. Kornea, kamera okuli anterior, pupil, iris, dan lensa 

dalam batas normal. Pasien tampak lebih aktif bermain. Pasien diperbolehkan 

pulang dan dijadwalkan untuk kontrol satu minggu kemudian. 

     

III. Diskusi  

      Esotropia infantil merupakan esotropia konstan, non-akomodatif, dengan onset 

sebelum usia enam bulan, dan terjadi anak dengan kondisi neurologis normal. Sudut 

deviasi biasanya lebih besar dari 30 PD, tanpa atau dengan ambliopia ringan. 

A B 
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Hipermetropia ringan dijumpai pada 15% pasien. Pasien dengan EI seringkali 

memiliki riwayat keluarga dengan esotropia atau strabismus lainnya, namun pola 

genetiknya belum jelas. Istilah lain yang digunakan yaitu esotropia kongenital 

namun kondisi ini jarang muncul sejak lahir. Selain itu adanya temuan bahwa anak 

dengan EI memiliki potensi binokularitas yang baik bila diterapi dini menguatkan 

teori defek yang yang terjadi bukan kongenital. Pada kasus ini keluhan juling kedua 

mata ke arah dalam dikeluhkan orangtua sejak anak berusia tiga bulan, juling 

muncul terus-menerus, tajam penglihatan baik, pemeriksaan segmen anterior dan 

posterior dalam batas normal, maka didiagnosis sebagai EI.2,5,7 

     Terdapat dua teori patogenesis EI. Claud Worth mengemukakan teori sensorik, 

yaitu bahwa esotropia disebabkan oleh defek kongenital pada proses fusi. Menurut 

teori ini defek kongenital tidak dapat diubah sehingga upaya pembedahan hanya 

bertujuan untuk kosmetik saja. Berlawanan dengan teori sensorik, Chavasse 

mengemukan teori perkembangan motorik. Menurut Chavasse anak dengan 

strabismus kongenital mampu mengembangkan fusi bila deviasi dikoreksi penuh 

sebelum usia dua tahun. Berbagai penelitian menunjukkan peran faktor lingkungan 

pada strabismus dan ambliopia yaitu berat badan lahir rendah, prematuritas, dan 

hipoksia perinatal. Faktor dari maternal berupa merokok, penyalahgunaan alkohol 

dan penggunaan obat terlarang pada masa kehamilan yang dapat mempengaruhi 

perkembangan otak janin.2,5,7 Faktor-faktor lingkungan tersebut di atas tidak 

ditemukan pada pasien. 

     Karakteristik EI antara lain onset sebelum usia enam bulan dan konstan dengan 

sudut deviasi yang besar. Manifestasi lain yang biasanya berkaitan dengan EI yaitu 

esotropia alternans, fiksasi silang, dan penurunan fungsi binokuler. Selain itu EI 

sering kali disertai dengan adanya dissociated vertical deviation (DVD; 50-90%), 

inferior oblique overaction (IOOA; 70%), nistagmus laten (40%) dan asimetri 

optokinetik, dan dikelompokan dengan istilah “infantile strabismus complex”.3,4,7 

Pada kasus ini didapatkan sudut deviasi sekitar 50 PD serta tidak ditemukan 

nistagmus. Cover uncover test menunjukkan adanya esotropia alternans, hal ini 

menjelaskan tidak ditemukannya ambliopia pada pasien.  
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     Managemen EI dimulai dengan koreksi refraksi bila pemeriksaan dengan 

sikloplegik menunjukkan kelainan refraksi yang bermakna. Taylor dan Hoyt 

memberikan koreksi penuh pada hipermetropia ≥2.50 D, untuk menentukan apakah 

esotropia memiliki komponen akomodatif parsial atau komplit. Hal ini 

mengkoreksi esotropia pada 50% pasien. Oh dkk memberikan kacamata sesuai 

refraksi sikloplegik pada anak dengan hipermetropia > +2.00 D. Selain itu, koreksi 

hipermetropia esensial untuk menjaga stabilitas pasca pembedahan. Bila terdapat 

ambliopia maka dilakukan tatalaksana ambliopia terlebih dahulu. Oklusi kedua 

mata secara bergantian direkomendasikan untuk mencegah terjadinya supresi.2,5,8 

Pasien memiliki riwayat mendapat kacamata sesuai koreksi refraksi sikloplegik 

sebesar S+3.00 kedua mata pada usia 23 bulan. Pasien juga memiliki riwayat 

dilakukan terapi oklusi kedua mata secara bergantian. 

     Terapi utama EI yaitu pembedahan. Tujuan pembedahan untuk mengembalikan 

alignment aksis visual guna mendukung perkembangan penglihatan binokuler. Usia 

pembedahan merupakan salah satu faktor klinis utama terpenting yang berkaitan 

dengan hasil motorik dan sensorik. Usia optimal pembedahan pada EI berbeda-beda 

menurut para ahli, namun terdapat tren ke arah pembedahan dini. Operasi di 

Amerika Utara cenderung dilakukan sebelum usia 12 bulan, sedangkan di Eropa 

seringkali ditunda hingga usia 12-36 bulan.3-5,7 

     Penglihatan binokular merupakan hasil keseimbangan sensoris dan motorik 

pada bulan-bulan awal kehidupan. Periode kritis maturasi stereopsis yaitu dalam 

12-24 bulan pertama kehidupan. Pada tahap ini, semua kendala yang menghambat 

otak untuk menerima gambar yang jelas dan sama dari kedua mata dapat 

menyebabkan ambliopia. Penelitian multisenter prospektif Early versus Late 

Infantile Strabismus Surgery Study (ELISS) menunjukkan bahwa mengembalikan 

alignment sebelum usia dua tahun menghasilkan gross stereopsis yang lebih baik 

dibandingkan pada usia yang lebih besar, walaupun kelompok EI yang dioperasi 

lebih dini menjalani operasi yang lebih banyak.4,8-10 

     Pada pasien tindakan pembedahan dilakukan pada usia tiga tahun untuk 

mengejar potensi penglihatan binokular anak, walaupun terdapat kesulitan dalam 

mengukur besar sudut deviasi secara akurat karena anak kurang kooperatif. Pada 
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kasus ini alignment bola mata dievaluasi menggunakan pemeriksaan Hirschberg, 

sedangkan sudut deviasi diukur menggunakan tes Krimsky. Hal ini sejalan dengan 

Oh dkk yang menggunakan kedua pemeriksaan tersebut pada anak yang sulit 

berfiksasi pada target. Demikian pula Almahmoudi dkk menggunakan pemeriksaan 

Krimsky pada posisi primer pada pasien yang sangat muda maupun ambliopia 

berat.6,8 

     Angka keberhasilan pembedahan bervariasi antara 45-80%.  Overcorrection dan 

undercorrection merupakan hal yang dapat terjadi setelah operasi awal. Tindakan 

operasi ulang mungkin perlu untuk mencapai alignment motorik yang diinginkan. 

Menurut Kiziloglu dkk operasi ulang pembedahan otot horizontal pada EI sekitar 

32,4-71,4%. Sudut deviasi yang besar dan usia muda pada pembedahan pertama 

menjadi faktor yang berkaitan. Menurut Trickler dan Siatkowski operasi ulang pada 

pembedahan otot horizontal lebih jarang pada EI dengan deviasi <30 PD dan lebih 

sering pada usia pembedahan ≤ 15 bulan. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh 

Louwagie dkk. Pada usia anak yang lebih kecil sudut deviasi sulit dinilai secara 

akurat, kemungkinan belum menyelesaikan terapi ambliopia dan sulit dilakukan 

penilaian IOOA yang seringkali dijumpai pada EI.3,4,8 

     Penelitian lain menyimpulkan faktor preoperatif yang berkaitan dengan 

ketidakberhasilan dan operasi ulang yaitu sudut deviasi yang besar, ambliopia, 

nistagmus, IOOA, DVD, dan operasi pada usia dini. Menurut penelitian yang 

dilakukan Magli dkk, operasi pada usia lebih dari 36 bulan berkaitan dengan 

tindakan operasi ulang yang lebih besar dibanding anak yang dioperasi usia kurang 

dari 24 bulan. Hal ini disebabkan capaian stereopsis yang lebih buruk yang 

menghasilkan alignment motorik yang kurang baik. Dengan mempertimbangkan 

potensi penglihatan binokular dan kemungkinan operasi ulang, Magli dkk 

menyarankan operasi pada usia 12-24 bulan untuk mencapai alignment motorik 

yang optimal. Selain itu, riwayat keluarga memiliki peran penting dalam operasi 

ulang dimana terdapat peran faktor strabismogenik genetik yang berkaitan dengan 

terjadinya strabismus maupun kegagalan pengobatan. Literatur menyebutkan 

riwayat keluarga pada strabismus sekitar 6-74%.3,4,8 
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     Resesi otot rektus medial bilateral sering dipilih sebagai terapi EI dengan 

esotropia alternans, namun bila terdapat dominansi dari satu mata maka dapat 

dilakukan resesi mata dominan atau reseksi mata nondominan. Secara historis, 

operasi satu otot pada strabismus komitan merupakan kontroversi karena 

banyaknya kejadian undercorrection. Meskipun demikian, publikasi literatur akhir-

akhir ini menunjukkan bahwa resesi otot rektus lateral atau medial pada strabismus 

dengan deviasi kecil dan sedang memberikan hasil yang baik. Grin dan Nelson 

melakukan resesi 6 mm untuk sudut deviasi 30 PD dan 6,5 mm untuk 35 PD dan 

mendapat angka keberhasilan 80%. Wang dan Nelson membagi resesi otot rektus 

medial unilateral yaitu 5 mm, 5,5mm, 6 mm, 6,5 mm, dan 7 mm pada sudut deviasi 

dekat 15-18 PD, 19-20 PD, 21-25 PD, 26-30 PD, dan 31-35 PD dengan angka 

keberhasilan 96,5%.6,8 Pada pasien dilakukan resesi otot rektus medial mata kiri 

sebanyak 7 mm untuk besar sudut deviasi sekitar 50 PD dari pemeriksaan Krimsky. 

     Tujuan pembedahan pada EI yaitu untuk mencapai ortotropia atau mengurangi 

deviasi menjadi sekecil mungkin sehingga memberikan fusi sensorik dalam tingkat 

tertentu. Menurut Taylor binokularitas dapat dicapai bila pembedahan dilakukan 

sebelum usia dua tahun dengan deviasi residual < 10 PD. Alignment dalam rentang 

8-10 PD dapat menghasilkan sindrom monofiksasi yang ditandai fusi perifer dan 

supresi sentral.2,5,7 

     Taylor dkk merekomendasikan pertimbangan operasi ulang bila ditemukan 

esotropia ≥ 15 PD pada minggu keenam pasca bedah. Oh dkk merekomendasikan 

operasi ulang pada esotropia residual dan eksotropia konsekutif bila esotropia 

konstan ≥ 15 PD persisten selama lebih dari enam bulan setelah pembedahan atau 

eksotropia ≥ 15 PD pada pemeriksaan jauh walaupan sudah mendapat koreksi 

refraksi sikloplegik. Almahmoudi dkk melakukan prosedur kedua pada esotropia 

residual 15 derajat dan eksotropia konsekutif.  Esotropia residual dapat terjadi 

akibat jumlah resesi yang inadekuat atau akibat variabilitas letak insersi otot.4-6,8 

     Pada pasien berusia lebih dari 24 bulan dengan tingkat kerjasama yang rendah 

sehingga besar sudut deviasi tidak dapat diukur secara akurat, operator dapat 

mempertimbangkan untuk melakukan operasi pada satu otot satu mata terlebih 

dahulu. Pada pasien ini agar dapat mengejar potensi binokularitas sekaligus 
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menghindari overcorrection yang berakibat pada manipulasi banyak otot, maka 

dilakukan resesi otot rektus medial satu mata terlebih dahulu. Pada pasien hari 

pertama pasca operasi dengan pemeriksaan Hirschberg didapatkan kedudukan 

kedua mata kesan ortotropia. Cover uncover test dan pemeriksaan strabismus lain 

yang lebih teliti sulit dilakukan karena kurangnya kerjasama dari pasien. Pasien 

tampak lebih aktif bermain. Pasien dapat rawat jalan dan selanjutnya dilakukan 

observasi besar sudut deviasi dan penglihatan binokular. Perencanaan tindakan 

pembedahan berikut disesuaikan dengan besar sudut deviasi pasca pembedahan 

pertama, dengan memperhatikan tajam penglihatan, kelainan refraksi, dan fungsi 

binokularitas anak.  

     Prognosis pada pasien ini yaitu quo ad vitam ad bonam karena tidak mengancam 

nyawa; quo ad functionam dubia karena operasi dilakukan setelah usia 24 bulan 

dimana telah melewati periode kritis perkembangan penglihatan stereopsis namun 

memberikan alignment yang cukup baik dan masih memiliki potensi mencapai 

gross stereopsis pada tingkatan tertentu. 

 

III. Simpulan 

     Resesi otot rektus medial unilateral dapat menjadi salah satu pertimbangan 

pilihan pembedahan EI anak berusia > 24 bulan dengan kesulitan pengukuran besar 

sudut deviasi yang akurat. Hal ini bertujuan mengurangi risiko overcorrection. 

Tindakan selanjutnya disesuaikan dengan pengamatan besar sudut deviasi dan 

fungsi binokularitas anak. 
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