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Duane-Retraction Syndrome 

 

Abstract 

Introduction : Duane retraction syndrome (DRS) is one of the congenital cranial 

dysinnervation disorder. The prevalence of DRS in strabismic patient has been 

estimated  between 1%-4%. DRS is characterized by anomalous co-contraction of 

medial and lateral rectus muscle and causes the globe to retract.   

Purpose : To report a case of unilateral duane retraction syndrome 

Case Report : A 15 years old girl come to National Eye Center Cicendo Eye 

Hospital with chief complaint of restriction left eye movement to lateral which 

known since one months prior admission. General examination showed normal 

condition. Ophthalmology examination showed visual acuity both eyes 1.0. Patient 

was diagnosed with Duane retraction syndrome.  

Result: Ophthalmology examination in this patient is visual acuity on both eyes 1.0. 

Ocular alignment in primary position showed ortotropia but left eye showed 

restriction of abduction and globe retraction in adduction. Anterior segment and 

posterior segment examination in normal condition. Patient only given 

conservative therapy. 

Conclusion : Comprehensive ocular and systemic evaluation are important to 

understand the clinical presentation.Surgical treatment in DRS patients has certain 

indications. No currently procedure can normalize ocular motility but surgical 

approach can reduce the signs and symptoms of DRS. 

Keywords : duane retraction syndrome, congenital, strabismic 

 

 

I.   Pendahuluan 

 Duane retraction syndrome (DRS) merupakan spektrum gangguan motilitas 

okular kongenital dengan karakteristik terbatasnya motilitas okular dalam berbagai 

derajat baik dalam abduksi maupun aduksi. Prevalensi tersering terjadi pada wanita 

sebanyak 60% dengan kasus unilateral. DRS dapat berhubungan dengan banyak 

defek sistemik walaupun kebanyakan DRS terjadi tanpa penyakit penyerta lain.1–3 

 Klasifikasi dari DRS dibagi menjadi tiga tipe bedasarkan presentasi klinis 

derajat limitasi rotasi horizontal. DRS sering terjadi secara sporadik namun 5-10% 

kasus merupakan dominan autusomal. Perlu diketahui apakah ada riwayat keluarga, 

riwayat perkembangan dan pertumbuhan dan riwayat penyakit. Pemeriksaan mata 

mencakup uji ketajaman, evaluasi motilitas ekstraokular, pengukuran deviasi, 

pemeriksaan refraksi siklopegik dan pemeriksaan fundus. Tatalaksana DRS 

disesuaikan dengan masing-masing kasus, pembedahan tidak dapat menormalkan 
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rotasi okular. Tujuan utama pembedahan adalah untuk sentralisasi lapang 

penglihatan binokular sehingga mengeliminasi pergerakan kepala.4-6 

 

II. Laporan Kasus 

     Seorang anak perempuan berusia 15 tahun datang pertama kali  ke PMN RS 

Mata Cicendo pada tanggal 8 Maret 2022 dengan keluhan mata kiri tidak dapat 

melirik ke sisi kiri yang baru disadari sejak satu bulan lalu. Orangtua pasien 

mengeluhkan mata kiri terkadang tampak juling sejak kecil. Riwayat diberikan 

kacamata karena rabun dekat saat usia 9 tahun dan memakai kacamata selama 3 

tahun namun besarannya tidak diketahui.  

Gambar 2.1. Foto 9 posisi kardinal pasien  
Dikutip dari RS Mata Cicendo 

 

     Riwayat operasi mata, trauma, mata merah dan riwayat keluarga dengan keluhan 

serupa disangkal pasien. Riwayat demam, kelemahan pada ekstremitas atas dan 

bawah disangkal pasien. Pasien merupakan rujukan dari RS umum daerah dengan 

diagnosis kelumpuhan saraf  kranial abdusen OS sudah diberikan terapi steroid oral 

selama satu bulan disertai citicoline satu tablet per hari dan vitamin D3 500 mg per 

hari. Hasil CT-scan kepala dengan kontras menunjukkan dalam batas normal. 
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     Pasien lahir cukup bulan, ditolong oleh bidan  dan langsung menangis. Berat 

badan lahir pasien adalah 2800 gram. Riwayat ibu demam, radiasi atau minum obat 

jamu saat hamil disangkal. Pasien merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, 

masa pertumbuhan pasien sesuai umur dan riwayat imunisasi lengkap.  

Gambar 2.2.(a) limitasi dari mata kiri saat abduksi;  

(b) retraksi mata kiri saat aduksi  
Dikutip dari RS Mata Cicendo 

 

     Pasien tidak menunjukkan anomali postur kepala atau asimetris wajah. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus kedua mata 1.0. Tekanan bola mata 

kanan 15 mmHg dan mata kiri 16 mmHg. Kedudukan bola mata posisi primer 

ortotropia, pemeriksaan gerak bola mata (GBM) mata kiri menunjukkan nilai -2 

pada superolateral, inferolateral dan -4 pada lateral. Didapatkan retraksi pada mata 

kiri saat aduksi dan limitasi saat abduksi. Pemeriksaan ishihara dan amsler grid 

pada kedua mata menunjukkan hasil dalam batas normal. 

     Pemeriksaan segmen anterior kedua mata dalam batas normal. Pemeriksaan 

segmen posterior dalam batas normal. Pasien di diagnosis dengan Duane retraction 

syndrome. Pasien diberikan terapi tetes air mata buatan empat kali per hari dan 

hanya diberikan terapi konservatif. Pasien dijadwalkan kontrol enam bulan yang 

akan datang. 
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III. Diskusi 

     Duane retraction syndrome (DRS) merupakan salah satu kelainan strabismik 

kongenital. Prevalensi DRS pada pasien strabismik adalah 1-4%. Jenis kelamin 

wanita dengan kasus unilateral terjadi pada 60% kasus DRS dan mata kiri yang 

terkena terjadi pada dua pertiga kasus unilateral DRS. Kasus bilateral DRS terjadi 

pada 15-20% dari seluruh kasus DRS. Predileksi pada mata kiri paling sering terjadi 

pada DRS tipe I dan III. Jenis kelamin wanita lebih sering mengalami DRS 

berhubungan dengan hipotesis bahwa saat embriogenesis, level estrogen lebih 

tinggi bersamaan dengan risiko inflamasi yang lebih tinggi sehingga berpotensi 

mengalami tromboembolik vena mengakibatkan disregulasi apoptosis sel yang 

diikuti oleh kelainan pada inervasi dan malformasi okular. DRS pada kasus ini 

merupakan unilateral mata kiri pada pasien wanita.4,7-8 

     DRS terdiri dari spektrum kelainan mekanik, anatomikal, genetik dan inervasi 

pada otot ekstraokular. Kelainan mekanik dapat terjadi akibat adanya pita fasia pada 

otot ekstraokular yang mengakibatkan limitasi pergerakan bola mata. Kontraktur 

atau pemendekan otot ekstraokular juga dapat menjadi penyebab DRS. Kelainan 

anatomikal pada DRS yaitu adanya perubahan fibrotik pada otot lateral rektus atau 

medial rektus. DRS merupakan kelainan sporadik pada kebanyakan kasus, namun 

10% kasus DRS merupakan autosomal dominan yang berhubungan dengan 

sindrom. Mutasi gen CHN1 pada varian autosomal dominan mempengaruhi nervus 

abdusen dan okulomotor. Gangguan perkembangan saraf kranial abdusen pada 

minggu ke 4-8 gestasi juga menjadi faktor kausatif dari DRS.1,3,5 

     Klasifikasi DRS menurut Huber terbagi menjadi tiga tipe yaitu : tipe I dimana 

gerakan abduksi lebih terbatas dibanding aduksi, tipe II aduksi lebih terbatas 

dibandingkan abduksi, tipe III baik gerakan aduksi dan abduksi sama terbatas. DRS 

tipe I merupakan jenis tersering dari DRS yang terjadi pada 78% kasus, diikuti tipe 

II pada 15% kasus dan tipe III 7% kasus. Klasifikasi lain membagi DRS 

berdasarkan deviasi pada posisi primer yaitu Duane-ortotropik, Duane-esotropik 

dan Duane-eksotropik.  Pada kasus ini gerakan abduksi lebih terbatas sehingga 

termasuk dalam DRS  tipe I dimana otot lateral rektus menerima sedikit inervasi 
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atau tidak menerima inervasi dari saraf kranial abdusen dan inervasi paradoks dari 

saraf kranial okulomotor.2,4,8 

 

Gambar 3.1. (a) DRS tipe I; (b) DRS tipe II; (c) DRS tipe III 
Dikutip dari Molinari dkk2 

 

     DRS dapat terjadi tanpa penyerta kelainan sistemik namun dapat juga 

berhubungan dengan sindrom kongenital dengan manifestasi klinis yang bervariasi 

baik okular dan non-okular. Manifestasi klinis okular pada pasien DRS diantaranya 

yaitu kelainan refraktif dan ambliopia, strabismus, limitasi motilitas okular baik 

pada abduksi dan aduksi, retraksi okular saat aduksi, penyempitan apertur palpebra, 

compensatory head posture (CHP), nistagmus, anisokoria. Upshoot dan downshoot 

merupakan gerakan vertikal abnormal okular saat aduksi yang sering muncul pada 

pasien DRS, Kekunnaya dkk menyatakan bahwa gerakan abnormal tersebut terjadi 

pada 43% kasus DRS dan lebih sering terjadi pada DRS unilateral tipe I dan III. 

Pada pasien ini didapatkan limitasi pada gerakan abduksi dan retraksi mata kiri saat 

aduksi. Pemeriksaan GBM mata kiri menunjukkan nilai -2 pada superolateral, 

inferolateral dan -4 pada lateral. Pemeriksaan GBM bertujuan untuk menilai derajat 

restriksi GBM dengan interpretasi hasil pemeriksaan sebagai berikut : 0 

menunjukkan tidak ada limitasi GBM, -1 terdapat 75% pergerakan bola mata dari 
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garis tengah atau 25% defisit GBM, -2 menunjukkan 50% pergerakan bola mata 

dari garis tengah atau 50% defisit GBM, -3 menunjukkan 25% pergerakan bola 

mata dari garis tengah atau 75% defisit GBM dan -4  tidak ada pergerakan bola 

mata dari garis tengah.1,5,9 

 

Gambar 3.2. Baris atas: Duane-ortotropik;  

Baris tengah: Duane-esotropik; Baris bawah: Duane-eksotropik 
Dikutip dari Molinari dkk2 

 

 

     Diagnosis banding DRS salah satunya adalah kelumpuhan saraf kranial abdusen. 

Pasien ini awalnya telah didiagnosis dengan lumpuh saraf kranial abdusen sehingga 

mendapatkan terapi steroid selama satu bulan namun tidak menunjukkan adanya 

perbaikan. Perbedaan tanda dan gejala DRS dengan kelumpuhan saraf kranial 

abdusen yaitu tidak adanya retraksi bola mata saat aduksi, derajat esotropik lebih 

besar pada posisi primer dengan keterbatasan abduksi yang sama, tidak ada gerakan 

anomali vertikal, limitasi abduksi pada gerakan elevasi dan depresi okular lebih 

menonjol, usia pasien lebih tua bila dibandingkan dengan pasien DRS. Pada kasus 

ini didapatkan retraksi mata kiri saat aduksi, posisi primer bola mata ortotropia, 

limitasi abduksi pada gerakan elevasi dan depresi okular tidak menonjol. Diagnosis 

banding lain DRS adalah  kelumpuhan  saraf kranial okulomotor, eksotropia 

kongenital, apraksia okulomotor, strabismus traumatik restriktif, anomali otot 

ekstraokular, Ciancia syndrome, Moebius syndrome.2,3,8 



 7 

     Tatalaksana dari DRS disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Tatalaksana non 

bedah pada DRS yaitu koreksi kelainan refraktif dengan pemberian kacamata atau 

lensa kontak, bila terdapat ambliopia dapat diberikan prisma untuk menormalisasi 

postur kepala atau untuk mengatasi diplopia intermiten. Pasien dengan penglihatan 

binokuler yang normal pada posisi primer, tidak mengalami retraksi bola mata atau 

tidak memiliki anomali gerakan vertikal okular tidak disarankan untuk dilakukan 

pembedahan. Indikasi pembedahan pada DRS yaitu bila terdapat deviasi posisi 

primer okular yang signifikan dan mengganggu dari sisi kosmetik,  anomali postur 

kepala, keparahan retraksi okular, gerakan vertikal abnormal saat aduksi, dan 

limitasi dari duksi. Tujuan utama pembedahan pada kasus DRS bukan untuk 

menormalkan motilitas okular namun mengurangi tanda dan gejala DRS, 

memperluas lapang pandang binokular, memperbaiki anomali postur kepala dan 

retraksi okular,  mengkoreksi strabismus pada posisi primer. Pada pasien ini tidak 

ditemukan indikasi dari pembedahan yaitu posisi bola mata ortotropia ,tidak ada 

anomali postur kepala, retraksi okular yang ringan sehingga diberikan terapi 

konservatif dan dilakukan observasi berkala.1,6,7 

 

IV. Kesimpulan 

       DRS merupakan salah satu penyebab kelainan strabismik kongenital yang 

dapat muncul dalam berbagai macam manifestasi klinis. Evaluasi okular dan 

sistemik yang komprehensif diperlukan untuk mendiagnosis dengan tepat. 

Tatalaksana pembedahan memiliki indikasi tertentu dan tidak dapat menormalkan 

motilitas okular namun hanya dapat mengurangi tanda dan gejala DRS.  
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