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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν εηζνιθήο ή ζύλδξνκν  Duane (DRS) είλαη κηα ζπγγελήο κνξθή ζηξαβηζκνύ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από νξηδόληην πεξηνξηζκό ηεο θίλεζεο ηνπ νθζαικνύ, εηζνιθή ηνπ νθζαικνύ 

θαη ζηέλσζε ηεο κεζνβιεθάξηαο ζρηζκήο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζαγσγήο. Πξνθαιείηαη από 

αλεπάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ απαγσγνύ λεύξνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ακβιπσπία. 

Ο επηπνιαζκόο ηνπ DRS είλαη πεξίπνπ 1/10.000, αληηπξνζσπεύνληαο πεξίπνπ ην 1-5% όισλ 

ησλ πεξηπηώζεσλ ζηξαβηζκνύ. Η λόζνο εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ζηα ζήιεα από όηη ζηνπο 

άξξελεο. 

Τν DRS είλαη κηα ζπγγελήο δηαηαξαρή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από κε-πξννδεπηηθή νξηδόληηα 

νθζαικνπιεγία ρσξίο βιεθαξόπησζε. Τν DRS είλαη ζπλήζσο εηεξόπιεπξν θαη επεξεάδεηαη 

θπξίσο ν αξηζηεξόο νθζαικόο. Καηά ηε γέλλεζε, ηα πάζρνληα βξέθε έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

απαγσγή ή /θαη πξνζαγσγή. Τα πεξηζζόηεξα άηνκα κε DRS εκθαλίδνπλ ζηξαβηζκό ζηελ 

θεληξηθή ζέζε ηνπ βιέκκαηνο, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα αληηζηαζκηζηηθή ζέζε ηεο 

θεθαιήο γηα λα επζπγξακκίζνπλ ηνπο νθζαικνύο, απνθεύγνληαο ηε δηπισπία. Τν DRS κπνξεί 

λα ηαμηλνκεζεί ζε ηύπν Ι: πεξηνξηζκέλε ή απνύζα απαγσγή, θπζηνινγηθή ή ειαθξά 

πεξηνξηζκέλε πξνζαγσγή θαη εηζνιθή ηνπ νθζαικνύ κε ζηέλσζε ηεο κεζνβιεθαξηθήο ζρηζκήο 

ζηε πξνζαγσγή, ηύπν ΙΙ: πεξηνξηζκέλε ή απνύζα πξνζαγσγή, θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε 

απαγσγή, εηζνιθή ηνπ νθζαικνύ θαη ζηέλσζε ηεο κεζνβιεθαξηθήο ζρηζκήο ζηε πξνζαγσγή, 

θαη ηύπν ΙΙΙ: πεξηνξηζκέλε απαγσγή θαη πξνζαγσγή, εηζνιθή  ηνπ νθζαικνύ, ζηέλσζε ηεο 

κεζνβιεθαξηθήο ζρηζκήο ζηε πξνζαγσγή όηαλ νη νθζαικνί είλαη επζπγξακκηζκέλνη ζηελ 

πξσηεύνπζα βιεκκαηηθή ζέζε, ρσξίο ζηξνθή ηεο θεθαιήο. Η πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ 

DRS (70%) δελ ζπλδένληαη κε άιιεο αλσκαιίεο. Επίζεο κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ αλσκαιίεο 

ζηελ θαηαθόξπθε θίλεζε ησλ νθζαικώλ. 

Τν DRS είλαη ην απνηειέζκαηα ηεο κε θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ ππξήλα ηνπ απαγσγνύ 

ζηελ γέθπξα ή ηνπ λεύξνπ, κε απνηέιεζκα ηελ βιάβε ηεο θαλνληθήο λεύξσζεο ηνπ έμσ νξζνύ 

κπόο ζηελ πξνζβεβιεκέλε πιεπξά. Ταπηόρξνλα, ν έμσ νξζόο κύο απνθηά «παξάδνμε 

λεύξσζε» από θιάδνπο ηνπ 3νπ θξαληαθνύ λεύξνπ, ηνπ θνηλνύ θηλεηηθνύ. Έηζη, ζηελ 

πξνζπάζεηα πξνζαγσγήο, ε εηζνιθή ηνπ νθζαικνύ πξνθύπηεη από ζπλ-ζπζηνιή ησλ έζσ θαη 

έμσ νξζώλ κπώλ. Τν απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό DRS πξνθύπηεη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην 

CHN1 πνπ νδεγνύλ ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ζε ακθνηεξόπιεπξν DRS. 

Η δηάγλσζε ηνπ DRS βαζίδεηαη ζηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά. Η καγλεηηθή ηνκνγξαθία ηνπ 

εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο απνθαιύπηεη κηθξό ή αλύπαξθην απαγσγό λεύξν, ελώ ην νπηηθό, ην 

νθζαικνθηλεηηθό θαη ην ηξνρηιηαθό λεύξν κπνξεί λα είλαη ππνπιαζηηθά. Επηπιένλ, κε ηελ 

θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ηνπ νθζαικνύ κπνξεί λα δνθηκαζηεί ε παξνπζία θάπνηαο 
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ππνιεηκκαηηθήο λεύξσζε ζην πξνζβεβιεκέλν απαγσγό. Τα ειεθηξνκπνγξαθηθά επξήκαηα 

κπνξεί λα απνθαιύςνπλ δπλακηθά δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο πιεπξηθνύο κύεο ηνπ νξζνύ πνπ 

θπκαίλνληαη από θακία δξαζηεξηόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαγσγήο έσο νπζηαζηηθά 

ηζνδύλακε δξαζηεξηόηεηα ζηε πξνζαγσγή ζε ζρέζε κε ηελ απαγσγή. 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ην Duane-αθηηληθό ζύλδξνκν θεξθίδαο, ην αθξν-λεθξηθό-

νθζαικηθό ζύλδξνκν, ην ζύλδξνκν Bosley-Salih-Alorainy, ην ζύλδξνκν Townes-Brocks, 

δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Athabaskan δπζγελεζία ηνπ ζηειέρνπο, ην ζύλδξνκν 

Wildervanck, ην ζύλδξνκν Goldenhar, ηελ νξηδόληηα παξάιπζε ηνπ βιέκκαηνο κε πξννδεπηηθή 

ζθνιίσζε, ην ζύλδξνκν Moebius θαη ηελ ζπγγελή ίλσζε ησλ έμσ νθζαικηθώλ κπώλ (δείηε 

απηνύο ηνπο όξνπο). Σπλδξνκηθέο κνξθέο ηνπ DRS έρνπλ πεξηγξαθεί πνπ πξνθύπηνπλ από 

κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην SALL4, όπσο θαίλεηαη ζην ζύλδξνκν Okihiro (βιέπε ηνλ όξν απηό), ή 

από ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο, θπξίσο ζην ρξσκόζσκα 8. 

Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη ζπνξαδηθέο, αιιά κέρξη ην 10% ησλ αζζελώλ 

παξνπζηάδνπλ έλα γλώξηκν κνηίβν θαη κε ππνιεηπόκελε αιιά θαη επηθξαηεηηθή 

θιεξνλνκηθόηεηα (αηειή δηεηζδπηηθόηεηα κε κεηαβιεηό εθθξαζηηθόηεηα). 

Η αληηκεηώπηζε ηνπ DRS είλαη θπξίσο ππνζηεξηθηηθή θαη πεξηιακβάλεη γπαιηά ή θαθνύο 

επαθήο γηα ηε δηόξζσζε ησλ δηαζιαζηηθώλ αλσκαιηώλ, ζύγθιηζε ή θάιπςε ηνπ νθζαικνύ κε 

ηελ θαιύηεξε όξαζε γηα ηε ζεξαπεία ηεο ακβιπσπίαο ή πξίζκαηα γηα ηε δηόξζσζε ηεο 

αλώκαιεο ζηάζεο ηεο θεθαιήο. Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζην κπ κπνξεί λα ελδείθλπηαη γηα λα 

δηνξζώζεη ηελ αλώκαιε ζέζε ηεο θεθαιήο, γηα λα επζπγξακκίζεη ηνπο νθζαικνύο ζηελ 

πξσηεύνπζα ζέζε ηνπ βιέκκαηνο, ή γηα λα δηνξζώζεη ηελ απόηνκε θίλεζε ηνπ νθζαικνύ πξνο 

ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ ζηελ πξνζαγσγή. Ωζηόζν, ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε δελ απνθαζηζηά 

πιήξσο ηηο θπζηνινγηθέο θηλήζεηο ησλ νθζαικώλ. Η παξαθνινύζεζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

πξόιεςε ή ηνλ εληνπηζκό ηεο ακβιπσπίαο. Η αληηκεηώπηζε ηεο όξαζεο ζπληζηάηαη ζηε 

δεπηεξνπαζή αλεπάξθεηα ηεο ζύγθιηζεο. 

Η κεκνλσκέλε DRS είλαη κηα θαινήζεο δηαηαξαρή, ε νπνία, εάλ αληηκεησπηζζεί θαηάιιεια, 

νδεγεί ζε άξηζηε καθξνπξόζεζκε πξόγλσζε γηα ηελ όξαζε. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί ακβιπσπία ή απώιεηα ηεο δηνθζάικηαο όξαζεο.  
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


