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Anormal baş pozisyonu ile gelen hastada Duane
retraksiyon sendromu
Duane retraction syndrome in a patient with abnormal head position
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Öz

Abstract

Duane retraksiyon sendromu lateral rektus kasında anormal sinir
iletisi sonucunda gelişen abdüksiyon ve addüksiyonda kısıtlılık, yatay göz hareketlerinde kısıtlılık, göz küresinde retraksiyon, göz kapağı fisssürlerinde değişiklik ve anormal dikey göz hareketleri ile
belirgin ender bir kırma kusurudur. Etkilenen göz addüksiyonda yukarı ya/ya da aşağıya doğru yer değiştirir. Stilling-Türk-Duane sendromu olarak da bilinen bu sendrom tüm şaşılık olgularının yaklaşık
yüzde 1 ila 5’ini oluşturmaktadır. Bu yazıda anormal baş poziyonu
nedeniyle kliniğimize başvurusunda yapılan incelemeler sonucunda
Duane retraksiyon sendromu tanısı alan 1,5 yaşında bir erkek olgu
sunulmuştur. Bu yazı ile ender şaşılık nedenlerinden biri olan Duane
retraksiyon sendromu tanısına dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Duane’s syndrome is a rare retraction anomaly characterized by an
innervation defect in the lateral rectus muscle, limitation of abduction and adduction due to the result of abnormal innervation of the
horizontal rectus muscles, changes in the eyelid fissures, and abnormal vertical eye movements. The affected eye is displaced up and/
or down in adduction. This syndrome, also known as Stilling-TurkDuane syndrome, accounts for approximately 1 to 5% of all strabismus cases. In this article, we present a one-and-a-half-year-old male
patient who had abnormal head position, and was diagnosed as having Duane retraction syndrome. Through this study, we want to draw
attention to Duane retraction syndrome, which is one of the rare
causes of strabismus.
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Giriş
Duane retraksiyon sendromu etkilenen gözün addüksiyonda kapak aralığının daralması, göz küresinin retraksiyonu, sıklıkla değişik oranlarda addüksiyon kısıtlılığı
ile beraber abdüksiyon kısıtlanması ve etkilenen gözün
addüksiyonda yukarı ya/ya da aşağı atımıyla belirgin doğuştan bir sendromdur. Duane retraksiyon sendromunun
en kabul görmüş nedeninin doğumsal yapısal anomaliler
olduğu bildirilmektedir (1). Görülme sıklığı şaşılık nedenleri arasında %1–5 iken, genel toplumda %0,1 oranındadır
(2). Duane retraksiyon sendromlu hastalar, ezotropya ya
da ekzotropya tipinde göz kayması anomalisi gösterebi-
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lirler. Sendrom yaygın olarak üç farklı tipte sınıflandırılmaktadır. Duane retraksiyon sendromunun tedavisi diğer
şaşılık biçimleriyle aynıdır. Bu yazıda anormal baş pozisyonu nedeniyle kliniğimize başvuran ve Duane retraksiyon sendromu tip 1 tanısı alan 1,5 yaşında bir erkek hasta
tartışılmıştır.

Olgu
Hastamız 1,5 yaşında erkek olgu idi. Kliniğimize sol gözde şaşılık, anormal baş pozisyonu yakınmaları ile başvurdu. Yakınmasının yaklaşık altı ay önce başladığı ve
giderek arttığı belirtildi. Öz-soygeçmişinde herhangi bir
özellik saptanmadı. Hastanın servise yatışında ağırlığı 11
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kg (25–50p), boyu 67 cm (25p) ve baş çevresi 47 cm (25p)
idi. Yaşamsal bulguları olağandı. Sistem bakısında birincil bakışta boyun sağa, çene sola ve yukarı deviye idi. Göz
birimi konsültasyonu sonucunda monoküler obje ve ışık
izleminin iyi olduğu, sağ gözde bakışların her yönde doğal, her iki gözde kırma kusurunun saptanmadığı belirtildi. Ön ve arka segment bulguları doğal olan olgunun,
sol gözde dışa bakışı kısıtlı idi. Birincil bakış pozisyonunda belirgin ezotropyası yoktu (Şekil 1, 2). Diğer sistem
bakılarında özellik saptanmadı. Hastada anormal baş
pozisyonu, sol gözde dışa bakış kısıtlılığı ile ön planda
sol Duane retraksiyon sendromu tip 1 düşünüldü ve hasta şaşılık birimince izleme alındı. Kan incelemelerinde
beyaz küre 9,440/mm3, hemoglobin 12,1 g/dL, trombosit
sayısı 262 000/mm3, C-reaktif protein 0,1 mg/dL, karaciğer ve böbrek işlev testleri olağandı. Eşlik edebilecek göz
dışı bulgular açısından hastanın işitme taraması yapıldı
ve normal sonuçlandı. Boyun direk grafisinde herhangi
bir anomaliye rastlanılmadı. Kraniyal magnetik rezonans
görüntüleme (MRG), MRG anjiografi ve venografisi olağan olarak sonuçlandı. Kardiyak ve renal anomaliler açısından yapılan tetkiklerinde patoloji saptanmadı. Olgu
poliklinik kontrollerine gelmek üzere izleme alındı. Sözel hasta onamı bu olguya katılan hastanın ebeveynlerinden alınmıştır.

Tartışma
Duane retraksiyon sendromu ilk kez 19.’uncu yüzyıl sonlarında Stilling ve Türk tarafından tanımlanan sonrasında
Duane’ nin 1905’ de klinik tabloyu tanımlamasıyla Duane
retraksiyon sendromu olarak adlandırılan çoğu sporadik,
otozomal baskın (DURS1, 8q13, 2q31) geçişi de olan doğumsal bir anomalidir. Bu doğuştan anomali abdusens
sinirinin normal gelişiminde yetersizliğe ve lateral rektus kasının oküler motor sinir tarafından anormal sinir
iletisine neden olmaktadır. Bu patolojiler sonucunda da
addüksiyon ile göz küresinin geri çekilmesi ve palpebral
fissürün daralması meydana gelmektedir. Bu durum addüksiyon girişimi sırasında oluşan mediyal ve lateral rektus kaslarının aynı anda kasılması nedeniyle oluşur (3).
Duane retraksiyon sendromu şaşılık nedeniyle izlemde
olan hastaların yüzde 1 ila 5’ini oluşturur ve toplumda
kadınlarda daha sık olmak üzere %0,1 oranında görülmektedir (4).
Duane retraksiyon sendromu olan hastalarda ezotropya ya da ekzotropya gözlenebilmekte ve hastalık bu
bulgulara göre üç grupta sınıflandırılmaktadır. Tip 1
Duane retraksiyon sendromunda etkilenen gözde dışa
bakış belirgin kısıtlıdır ve olguların %70–80’ini bu tip
oluşturmaktadır. Tip 2’de içe bakışta ve tip 3’te ise hem
içe hem dışa bakışta kısıtlılık vardır (4). Duane retraksiyon sendromu olgularının yarısından fazlasında sol
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Şekil 1.

Birincil bakış pozisyonunda anormal baş poziyonu

Şekil 2.

Yana bakış sırasında sol gözde belirgin dışa bakış
kısıtlılığı

göz etkilenmektedir. Bazı hastalar ise birincil bakış pozisyonunda normal görülebilir ve patoloji yalnızca lateral bakış pozisyonunda saptanabilir (5). Diğer klinik
özellikleri addüksiyonda etkilenen gözün füzyonu, başın anormal eğimi ya da dönüşüdür (anormal baş pozisyonu alma). Füzyon sırasında etkilenen gözün yukarı
doğru hareketi ya da aşağı doğru hareketinin dikey rektus kaslarının anormal sinir iletisinden kaynaklandığı
düşünülmektedir. Zhang ve ark. (6) 201 olguluk çalışmasında anormal baş pozisyonunun %20,9 oranında
gözlendiği bildirilmiştir.
Duane retraksiyon sendromuna oküler anomalilerden en
sık nistagmus eşlik etmektedir. Ayrıca hastalarda epibulber dermoid, anizokori ve pitozis de gözlenebilmektedir.
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Bunun yanı sıra Marcus-Gunn çene göz açılması sendromu, doğuştan katarakt, optik sinir hipoplazisi, heterokromi de literatürde bildirilmektedir. Duane retraksiyon
sendromlu hastalarda ayrıca ambliopi ve diğer kırma kusurları (anizometropi) gözlenebilmektedir (7). Bizim hastamızda da anormal baş pozisyonu yakınması vardı ve bu
nedenle kliniğimize başvurmuştu.
Duane retraksiyon sendromunda ekstraoküler olarak sağırlık, yüzde asimetri, yarık damak, dış kulak anomalileri,
preauriküler tag, omurga anomalileri (ikinci ve üçüncü
boyun omurlarının füzyonu), tenar hipoplazisi, kaburga ve ayak anomalileri, kardiyak anomaliler ile Goldenhar ve Klippel-Feil sendromu, Wildervanck sendromu,
Duane-radial Ray sendromu ile birliktelik bildirilmiştir.
Ender olarak renal displazi, vezikulo-üretral reflü, Hirschsprung hastalığı, kolonun segmental dilatasyonu, fokal
segmental glomerülonefrit, imperfore anüs, göbek fıtığı,
genito-üriner anomaliler ile Holt-Oram, Moebius, Marfan-Ehlor Danlos sendromu Duane retraksiyon sendromuyla beraber görülebilmektedir (5, 8).
Kliniğimizde hastamız ekstraokuler tutulumlar açısından
değerlendirildiğinde fizik bakısında ek anomali saptanmamıştı. İşitme testi normal idi. Olası kardiyak patolojiler açısından elektrokardiografi ve ekokardiografi olağan
olarak sonuçlandı. Klippel-Feil anomalisi için çekilen direk boyun ve omur grafileri normaldi. Wildervanck sendromu ile ilişkili olarak hastanın göz dibi muayenesinde
herhangi bir patoloji saptanmadı. Bizim hastamızda olası
intrakranial yer kaplayan oluşumlar ve göz dışı kas anomalileri açısından kranial MRG’de herhangi bir patoloji
gözlenmedi.
Duane retraksiyon sendromu tedavisi diğer şaşılık tedavileri ile benzerdir. Olgularda anormal baş duruşu, adduksiyonda belirgin enoftalmus varlığında cerrahi seçeneklere
basvurulabilir. Ancak, hastaların çoğunda çok ağır bir baş
pozisyonu yoktur ve her iki gözde görmeleri doğaldır. Bu
nedenle cerrahi tedavi ilk aşamada gerekmemektedir.
Belirgin şaşılığı nedeniyle bulgu veren olgularda cerrahi tedavi uygulanır (9). Bizim hastamızda çok ağır bir içe
kayma yakınmasının olmaması ve anormal baş pozisyonunun ağır düzeyde olmaması nedenleri ile göz birimimizce operasyon planlanmamıştı ve hasta poliklinik izlemine alınmıştı.
Sonuç olarak şaşılık nedeniyle başvuran olgular Göz ve
Çocuk Sağlığı hekimlerince birlikte değerlendirilmelidir.
Şaşılık ve anormal baş pozisyonu varlığında Duane retraksiyon sendromu tanısı göz önünde bulundurulmalı ve
eşlik edebilecek ek anomaliler açısından hastalar detaylı
incelenmelidir.
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