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PRAKATA

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku 

dengan judul “ONKOLOGI MATA”.

Buku ini ditulis guna menambah pemahaman bagi para praktisi 

kesehatan, khususnya sejawat dokter spesialis, dokter umum, dan dokter 

program pendidikan dokter spesialis, terutama bidang orbita dan onkologi. 

Buku ini merupakan kelanjutan dari seri buku yang saya tulis, Biomolekuler 

Retinoblastoma dan Opthalmic Hemangioma. Buku ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam bidang orbita dan onkologi secara lebih luas.

Segala upaya dan usaha penulis tidak akan berhasil dengan baik tanpa 

dukungan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 

yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya buku ini. Terima kasih 

juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada istri dan anak saya tercinta atas 

pengertian, dukungan, dan semangat serta doa untuk  menyelesaikan buku 

ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini kurang sempurna. Oleh karena itu, 

penulis menerima saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan buku 

ini. Semoga hasil penelitian dan tulisan ini bermanfaat bagi sejawat dan umat 

manusia di masa mendatang.

Penulis 
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SAMBUTAN 

DIREKTUR RSUD DR. SOETOMO 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya, maka penulis telah berhasil menerbitkan buku 

dengan judul Onkologi Mata.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan RSUD Dr. Soetomo, 

bersama ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada penulis atas segala ide 

dan upaya yang telah dilakukan, sehingga berhasil merealisasikan penerbitan 

buku ini.

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para praktisi 

kesehatan, khususnya dokter, dan dokter spesialis mata, terutama bidang orbita 

dan onkologi guna mengaplikasikan ilmunya untuk pengabdian masyarakat. 

Selain itu, penulis diharapkan bisa terus berkarya dan buku ini dapat dijadikan 

referensi dalam bidang orbita dan onkologi serta berguna bagi masyarakat 

pada umumnya.

Demikian kiranya sambutan tertulis kami dalam rangka penerbitan buku 

ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Surabaya, November 2018 

Direktur RSUD Dr. Soetomo

dr. Harsono
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SAMBUTAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rezeki-Nya, sehingga 

buku dengan judul Onkologi Mata karangan Dr. Hendrian Dwikoloso 

Soebagjo, dr., Sp.M. (K) dapat terbit dengan baik.

Tujuan diterbitkan buku ini adalah untuk menambah pemahaman bagi 

para praktisi kesehatan, khususnya dokter, dan dokter spesialis mata, terutama 

bidang orbita dan onkologi. Selain itu, buku ini dapat menjadi referensi yang 

berguna bagi masyarakat umum sebagai kelanjutan buku sebelumnya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada 

yang telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk penerbitan buku 

referensi ini.

Atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kami 

menyampaikan penghargaan kepada Dr. Hendrian Dwikoloso Soebagjo, dr., 

Sp.M. (K) yang telah mengorbankan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian 

penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi ladang amal jariah bagi 

beliau. Aamiin YRA. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Surabaya, November 2018 

Dekan Fakultas Kedokteran, 

Universitas Airlangga

Prof. Dr. Soetojo, dr., Sp.U (K)

NIP. 19560608 198612 1 001
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Bab 1

PENDAHULUAN

DEFINISI TUMOR, NEOPLASMA, DAN KANKER

Tumor adalah jaringan baru (neoplasma) yang timbul di dalam tubuh 

akibat pengaruh berbagai faktor penyebab dan menyebabkan jaringan setempat 

pada tingkat gen kehilangan kendali normal atas pertumbuhannya. Pada waktu 

tertentu di dalam tubuh, adakalanya proses pertumbuhan sel yang alamiah 

mengalami pertumbuhan yang di luar kendali karena mekanisme yang belum 

diketahui. Pertumbuhan tersebut terbentuk dengan tidak memiliki tujuan dan 

bukan atas perintah yang normal dari dalam tubuh. Sel-sel tersebut membelah 

lebih cepat daripada sel normal dan tidak pada jalur yang semestinya. Sel-

sel yang membelah tersebut menumpuk dan membentuk massa yang tidak 

terstruktur atau biasa disebut dengan tumor. 

Istilah neoplasma pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan 

tumor. Terminologi neoplasma memiliki arti “new growth” atau pertumbuhan 

baru (neo=new; plasm=protoplasma, atau material penting pada sel tumbuhan 

dan sel hewan). Terminologi tumor sebenarnya lebih umum diartikan sebagai 

“swelling” atau suatu pembengkakan/pertumbuhan yang abnormal daripada 

istilah neoplasma. Pada praktiknya, terminologi tumor dan neoplasma 

seringkali digunakan secara bergantian. Ketika suatu kanker telah didiagnosis, 

neoplasma diartikan sebagai keadaan sel yang ganas (malignant). Keganasan 

tersebut merujuk pada segala penyakit yang ditandai dengan hiperplasia sel 

ganas, termasuk berbagai tumor ganas dan leukemia. 

Sel-sel tumor sebenarnya terbentuk dari sel-sel tubuh itu sendiri yang 

dimulai dengan pertumbuhan perlahan-lahan lalu membesar dan mendesak 

struktur jaringan di sekitarnya, tetapi tidak menyebar ke bagian lain dalam 

tubuh. Kadang-kadang, sel yang terbentuk cenderung terlokalisasi dalam 
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suatu lapisan pelindung atau jaringan pembungkus. Bentukan ini biasa disebut 

sebagai tumor yang memiliki sifat jinak (tumor benigna; benign tumor). 

Akan tetapi, adakalanya tumor tersebut terbentuk tidak diam di satu 

lokasi. Mereka menyerang bagian tubuh lain di luar tempat asal selnya dan 

menyebar ke bagian tubuh yang lain serta memulai pertumbuhan yang baru, 

kemudian memulai destruksi yang baru. Terminologi sel yang seperti ini 

disebut sebagai tumor yang memiliki sifat ganas atau biasa disebut dengan 

tumor ganas atau kanker (tumor maligna; malignant tumor). Proses penyebaran 

sel tumor ganas atau sel kanker ini biasa disebut sebagai metastasis. Metastasis 

sel kanker pada umumnya akan membunuh si penderitanya. 

PATOGENESIS SEL KANKER

Pembentukan sel kanker menurut teori modern pada dasarnya memiliki 

prinsip sederhana. Secara umum, sel mamalia menyebarkan sinyal jaringan 

molekuler untuk mengontrol proliferasi, diferensiasi, dan kematian sel. Teori 

yang umum berlaku adalah bahwa pada kejadian dan pembentukan sel kanker, 

sel normal akan bertransformasi sebagai sel kanker dari hasil perubahan 

jaringan molekuler, biokimia, dan level seluler terhadap batasan gangguan 

setiap sel. Kemajuan terobosan ilmiah terhadap riset kanker 50 tahun 

terakhir memberikan pencerahan bagaimana sel kanker itu terbentuk, yaitu 

pembentukan sel kanker bersifat otonomik. Saat ini, definisi pembentukan sel 

kanker itu terjadi akibat adanya perubahan atau mutasi dari gen (genome cell). 

Perubahan mutasi DNA memproduksi protein yang menyebabkan gangguan 

keseimbangan seluler antara pembelahan dan kematian sel secara perlahan, 

sehingga sel terus aktif membelah dan terbentuk sel kanker. 

Sel kanker ini bersifat multigen dan terbentuk dari sel asal yang 

abnormal (clonal origin) dengan perubahan mutasi DNA (DNA sequence). 

Pertumbuhan tidak terkontrol ini diikuti dengan mutasi yang kedua dan 

seterusnya secara bertahap. Keberhasilan mutasi dan ekspansi selektif sel 

tersebut akan membentuk massa tumor. Faktor mutasi yang bertahap dan 

permulaan ekspansi sel yang terus-menerus akan membentuk pertumbuhan 

sel tumor yang bersifat progresif bahkan menembus batasan barrier membran 

basal sel. 
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Menurut pendapat Alfred Knudson (2001), sel kanker terbentuk dari 

dua kali mutasi atau biasa disebut “two hit”. Proses karsinogenesis dengan two 

hit ini dimulai dengan hit pertama yang berhubungan dengan proses inisiasi 

oleh karsinogen penyebab atau disebut inisiator. Inisiasi yang merupakan 

proses perubahan awal terjadinya perkembangan kanker di dalam tubuh 

dan dirangsang oleh bahan-bahan karsinogenik yang berinteraksi dengan 

DNA mengakibatkan perubahan struktur DNA. Mutasi ini tidak sampai 

dipengaruhi oleh gen-gen promosi. 

Proses hit yang kedua berhubungan dengan pertumbuhan neoplastik 

sel kanker tersebut dalam proses promosi oleh agen penyebabnya yang 

disebut promoter. Tahap promosi merupakan tahapan sel yang berinisiasi 

dan berinteraksi dengan agen promoter di dalam tubuh secara terus-menerus. 

Proses pada tahap ini terkait dengan peningkatan mitosis sel. Kemudian, 

terjadi tahapan selanjutnya pada hit-hit multiple, yaitu tahap progresi. Tahap 

progresi tersebut yaitu proses terjadinya perkembangan neoplasma yang 

ditandai dengan pertumbuhan sel secara progresif, invasif, dan metastasis. 

Pembentukan sel kanker ini bersifat multigen dan terbentuk dari sel 

asal yang abnormal (clonal origin) dengan perubahan mutasi DNA (DNA 

sequence). Pertumbuhan tak terkontrol ini diikuti dengan mutasi yang kedua 

Gambar 1.  Proses Pembentukan Sel Kanker (Clonal Expansion). (Sumber: MR. 
Alison. 2001. Cancer. 
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dan seterusnya secara bertahap. Keberhasilan mutasi dan ekspansi selektif sel 

tersebut akan membentuk massa tumor. Faktor mutasi yang bertahap dan 

permulaan ekspansi sel yang terus-menerus akan membentuk pertumbuhan 

sel tumor dan bersifat progresif, bahkan menembus batasan barier membran 

basal sel. Saat ini, dipercaya bahwa pembentukan sel kanker tidak cukup 

hanya dua kali mutasi (two hit), bahkan terjadi multiple hit, yaitu lima hit 

atau lebih. Setiap kali hit atau mutasi menyebabkan perubahan genom pada 

sel klon tersebut dan ditransmisikan ke sel progeni atau sel keturunannya 

(clon neoplastic).

Ada beberapa contoh pembentukan sel kanker melalui two hit, di 

antaranya adalah pada gen RB1 di kanker retinoblastoma dan Chronic Myeloid 

Leukimia (CML). Kanker retinoblastoma melibatkan delesi kedua gen RB1 

pada kromosom 13q14 yang terletak di kedua alel yang bersesuaian dengan 

kromosom sel retina. Hit pertama merupakan kejadian delesi atau translokasi 

gen retinoblastoma induk, baik ibu atau ayah, kemudian pada hit kedua berupa 

hilangnya heterozigositas (Loss of Heterozygote) alel sisa pada sel somatik yang 

menghasilkan transformasi neoplastik berupa tumor retinoblastoma. Hit 

pertama terjadi pada masa sel germinal serta terdapat pada semua sel tubuh 

Gambar 2.  Bentuk two hit pada Kanker Retinoblastoma. a) Herediter dan b) 
Nonherediter. (Sumber: E. Hutchinson.  2001.  Alfred Knudson and Two 
Hit Hypotesis).
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dan hit kedua terjadi di dalam sel somatik, yaitu sel retina. Selain bentuk 

herediter tersebut, kejadian retinoblastoma biasanya juga memiliki bentuk 

nonherediter dan sporadik yang terjadi di dalam sel retina. 

Pada pembentukan sel kanker CML, proses two hit ini juga menjelaskan 

proses clonal expansion yang diperantarai oleh enzim glucose-6-phosphate 

dehydrogenase (G6PD). Enzim G6PD ini memiliki dua bentuk berdasarkan 

asam amino yang terkandung, yaitu enzim G6PD-A dan G6PD-B. Jaringan 

myeloid normal mengandung kedua tipe enzim tersebut, tetapi pada jaringan 

kanker hanya terkandung salah satu dari tipe enzim G6PD-A atau G6PD-B 

saja. Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis gen yang mengatur proses 

proliferasi sel kanker, di antaranya adalah proonkogen, anti onkogen, gen 

DNA repair, gen anti metastasis, dan gen anti apoptosis. Proonkogen memiliki 

fungsi mengatur proliferasi dan diferensiasi sel normal. Jika terjadi hit oleh 

bahan karsinogen, maka akan terjadi proliferasi sel abnormal yang berlebihan 

dan tidak terkendali yang mengubah proonkogen menjadi onkogen. Aktivasi 

proonkogen menjadi onkogen dapat terjadi melalui perubahan struktural 

dalam gen, translokasi kromosom, amplifikasi gen, atau mutasi di berbagai 

elemen yang dalam keadaan normal berfungsi mengontrol ekspresi gen 

bersangkutan. 

Selain melalui proses aktivasi onkogen, kanker bisa terjadi melalui 

inaktivasi anti onkogen (tumor supressor gen). Beberapa contoh anti onkogen 

Gambar 3.  Contoh sel kanker chronic myeloid leukimia (cml) yang menunjukkan 
pembentukan sel klonal dari sel asal. (Sumber: M. Hejmadi. 2010. 
Introduction to Cancer Biology). 
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7Bab 1 - Pendahuluan

adalah gen TP53 dan RB1. Inaktivasi gen tersebut bisa terjadi karena 

translokasi atau delesi. Anti onkogen ini memiliki peran mencegah perubahan 

ke arah ganas dari mutasi proonkogen dengan cara menginduksi berhentinya 

siklus sel atau menginduksi proses apoptosis. Setiap gen supresor menjadi 

signal transducing protein yang membawa pesan menghambat pertumbuhan 

dari bagian sel yang satu ke bagian sel lain melalui kaskade dan disampaikan 

kepada responder protein. 

Gen lain yang mencegah terjadinya kanker adalah gen DNA repair. Gen 

ini berfungsi memperbaiki kerusakan gen dengan mekanisme “excision repair 

DNA lesion”. Kerusakan gen normalnya bisa terjadi akibat faktor endogen 

maupun eksogen. Ada empat jenis DNA repair yang merupakan respons dari 

kerusakan DNA yang terjadi, di antaranya adalah NER (Nucleotide Excision 

Repair), BER (Base Excision Repair), HR (Homologous Recombination), dan EJ 

(End Joining). Kegagalan mekanisme repair gen tersebut bisa mengakibatkan 

kecacatan DNA dan bersifat menurun sebagai mutasi permanen serta memiliki 

potensi munculnya kanker. Gen lain yang ikut berpengaruh dalam proses 

repairing DNA adalah sandi protein checkpoint yang berfungsi mencegah 

perkembangan sel cacat. 

Gen anti apoptosis dan anti metastasis ikut berperan dalam mengatur 

proses transformasi sel kanker. Gen anti apoptosis berfungsi mencegah proses 

kematian sel dan sebaliknya, gen anti metastasis berfungsi menghambat proses 

metastasis sel. Beberapa kasus insiden metastasis yang tinggi merupakan 

indikator agresivitas tumor karena hilangnya fungsi gen tertentu, di antaranya 

adalah hilangnya fungsi gen anti metastasis. Contoh gen anti metastasis 

adalah gen NME1 dan NME2. 

Secara umum, protein hasil produk dari proonkogen dan varian-variannya 

yang memiliki kemampuan transformasi onkogen terbagi menjadi beberapa 

golongan berdasarkan lokasi subseluler dan aktivitas biokimianya, yaitu: 1) 

faktor pertumbuhan (growth factor), contohnya Platelet Derived Growth Factor 

(PDGF), Fibroblast Growth Factor (FGF), Epidermal Growth Factor (EGF), 

dan golongan Colony Stimulating Factor (CSF); 2) reseptor faktor pertumbuhan 

dengan aktivitas tirosin kinase, contohnya onkogen c-erbB dan NOTCH; 

3) protein tirosin kinase sitoplasmik atau biasa juga disebut protein-kinase 

(PTK) nonreseptor, termasuk didalamnya adalah famili Src, Lck, dan lain-
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lain; 4) protein pengikat guanine (guainine binding protein) pada membran 

sel, contohnya adalah gen RAS; 5) protein kinase spesifik serine-threonine 

dalam sitoplasma; dan 6) protein nukleus, di antaranya adalah protein siklin 

dan cyclin dependent kinase (CDK). 

Perubahan proonkogen menjadi onkogen sendiri secara umum dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa cara, di antaranya sebagai berikut: 1) 

aktivasi akibat reduplikasi, transduksi, dan penyisipan retrovirus (insertional 

mutagenesis), biasanya terjadi pada gen c-myc jika terjadi insersi DNA 

retrovirus; 2) aktivasi akibat translokasi kromosom, proses ini dapat terjadi 

melalui dua cara, yaitu: berpindahnya gen ke pusat kendali transkripsi yang 

lebih kuat, sehingga ekspresi gen meningkat (Burkitt lymphoma) atau potongan-

potongan gen berpindah tempat serta melakukan fusi dan menghasilkan 

protein hybrid (kromosom Philadelphia); 3) aktivasi akibat amplifikasi gen, 

yaitu meningkatkan jumlah template yang diperlukan untuk transkripsi 

mRNA, sehingga meningkatkan produk sel; dan 4) aktivasi akibat point 

mutation. Point mutation merupakan gen ras yang mengubah residu asam 

Tabel 2. Beberapa Jenis Onkogen dan Tumornya (Sumber: Siti Boedina Kresno, 
2012)

ONKOGEN TUMOR
ABL K562, chronic myelogenous leukemia cell line
C-MYC Leukimia, kanker payudara, lambung, paru, kolon, neuroblastoma, 

glioblastoma
ERBB Glioblastoma, karsinoma sel skuamosa
ERB-β2 Kanker payudara, kelenjar ludah, kanker ovarium
ETS-1 Limfoma
HST Kanker payudara, karsinoma sel skuamosa
INT-2 Kanker payudara, karsinoma sel skuamosa
L-MYC Kanker paru
MDM-2 Sarkoma
MYB Kanker kolon, leukemia
N-MYC Neuroblastoma, retinoblastoma, kanker paru
PRAD-1 Kanker payudara, karsinoma sel skuamosa
RASH Kanker kandung kemih
RASK Kanker paru, ovarium,  kanker kandung kemih
RASN Cell line kanker payudara
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amino dan bertanggung jawab terhadap transformasi dengan kemampuan 

lebih dari 100 kali lipat (proonkogen ret menjadi tumor endoktrin herediter 

multiple endocrine neoplasia). 

Studi terkini menunjukkan bahwa mekanisme epigenetik berperan 

penting dalam inisiasi dan perkembangan sel kanker. Epigenetik, sejalan 

dengan mekanisme genetik merupakan suatu proses evolusi alamiah yang 

secara spesifik akan mempertahankan pola ekspresi gen pada mamalia. Variasi 

epigenetik secara global diturunkan secara somatik dan berbeda dengan variasi 

genetik, epigenetik bersifat dinamik dan reversible. Mekanisme epigenetik 

meliputi metilasi DNA, modifikasi histon, perubahan nukleosom, dan 

non-coding RNAs. Pada kanker, hipometilasi terjadi pada DNA yang diikuti 

dengan hipermetilasi pada bagian lain dari DNA. Gangguan hipometilasi 

menyebabkan ekspresi gen spesifik termasuk oncogene, sedangkan hipermetilasi 

akan menyebabkan hambatan pada tumor supresor gen. Modifikasi epigenetik 

dapat menginisiasi kanker dan dapat pula berperan sebagai faktor prediksi 

hasil klinis. Sebagai contoh, ekspresi tinggi dari H3K18ac berkaitan dengan 

prognosis yang buruk pada kanker paru. Mekanisme epigenetik menentukan 

gen dan sinyal molekuler yang akan teraktivasi, sehingga mekanisme ini 

berperan penting dalam menentukan penatalaksanaan yang tepat pada kanker. 

Modifikasi epigenetik yang diturunkan secara somatik dan bersifat reversible 

ini membuka peluang pendekatan farmakoepigenetik dalam penatalaksanaan 

kanker.

KARAKTERISTIK SEL KANKER

Menurut sifatnya, tumor atau neoplasma terbagi atas dua jenis, yaitu 

tumor jinak dan tumor ganas atau yang biasa disebut kanker. Sel kanker 

mengalami pertumbuhan secara infiltratif di mana sel tersebut menyebar 

ke jaringan sehat di sekitarnya serta mengakar kuat ke jaringan dasarnya. 

Berbeda dengan sel kanker, pertumbuhan sel tumor jinak tidak menyebar ke 

jaringan sehat di sekitarnya, tetapi hanya mendesak jaringan sehat tersebut. 

Secara seluler, sel kanker atau tumor memiliki dua komponen penyusun 

utama, yaitu parenkim yang terdiri atas sel tumor yang berproliferasi dan 

stroma yang terdiri atas jaringan ikat dan pembuluh. Pada sel kanker, sel 
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parenkim berdiferensiasi terus-menerus, bahkan sudah mengalami perubahan-

perubahan dan tidak menyerupai sel asalnya lagi. Keadaan tersebut disuplai 

oleh sel-sel stroma dengan memberikan nutrisi melalui pembuluh darah. 

Menurut sifatnya, kanker memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dari 

sel normal.  Menurut Kresno (2012), secara umum, sifat-sifat sel kanker 

mencakup: 1) sel kanker dapat tumbuh tanpa memerlukan rangsangan 

pertumbuhan eksogen (self-sufficiency in growth signals); 2) tidak sensitif 

terhadap sinyal anti pertumbuhan; 3) kemampuan apoptosis menurun; 

4) kemampuan proliferasi tidak terbatas; 5) memiliki kemampuan angiogenesis; 

6) memiliki kemampuan invasif dan metastasis; dan 7) memiliki kemampuan 

menghindar dari sistem imun. 

Sifat kanker yang tidak perlu bergantung pada rangsangan pertumbuhan 

eksogen disebabkan oleh tiga hal, yaitu perubahan sinyal pertumbuhan 

ekstrasel, perubahan transduser sinyal-sinyal, dan perubahan intracell circuit 

yang menerjemahkan sinyal menjadi aktif. Pada tumorgenesis, reseptor 

permukaan sering diekspresikan berlebihan, sehingga menjadi hiperresponsif 

terhadap rangsangan. Selain itu, perubahan yang kompleks terjadi pada 

komponen sirkuit downstream di sitoplasma, seperti kaskade SOS-Ras-Raf-

MAPK, sehingga mutasi pada gen sirkuit ini menyebabkan stimulasi yang 

berlangsung terus-menerus tanpa adanya rangsangan. Selain itu, sel kanker 

juga mampu memproduksi ligan faktor pertumbuhan sendiri, sehingga dapat 

mengekspresikan reseptor dan menimbulkan stimulasi autokrin. 

Tabel 3. Karakteristik Umum Tumor Ganas (Sel Kanker) (Sumber: Characteristic of 
Cancer Cells, 2014; http://sphweb. bumc. bu. edu)

SEL NORMAL SEL KANKER KARAKTERISTIK
ukuran sel lebih besar; inti besar dengan 
bentuk inti bervariasi

terbagi menjadi banyak sel; susunan sel 
tidak beraturan

ukuran dan bentuk bervariasi

gambaran sel normal sudah hilang
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Sel kanker juga memiliki sifat insensitive terhadap sinyal anti pertumbuhan 

atau biasa disebut dengan sistem negative feedback loop. Hal ini terjadi pada sel 

kanker, contohnya pada gangguan protein pRb yang menyebabkan E2F lepas, 

sehingga proses transkripsi berjalan dan proliferasi terjadi. Pada sel kanker, 

mutasi juga dapat terjadi pada gen Smad4, delesi p15INK4B, atau mutasi CDK4. 

Selain itu, sel kanker juga dapat mengarahkan jalur TGF-β (redirected) untuk 

mengaktifkan program seluler EMT (epithelial to mesenchymal transition) yang 

meningkatkan agresivitas sel kanker. 

Selain itu, sifat sel kanker adalah memiliki kemampuan apoptosis sel 

yang rendah. Hal ini terjadi karena sistem pengurangan sel dihambat, baik 

itu melalui peningkatan inhibitor apoptosis maupun pelemahan gen/protein 

regulator, sensor, maupun eksekutor apoptosis. Beberapa contoh di antaranya 

adalah adanya mutasi p53 yang memunculkan protein p53 tipe mutan yang 

memiliki efek proliferasi. 

Gambar 4.  Sifat-sifat Umum Sel Kanker (Sumber: Kresno,SB. 2012. Ilmu Dasar 
Onkologi, (modifi ed by: Hanahan & Weinberg, 2000 dan Curiel,  
2007))
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Kemampuan sel kanker dalam proliferasi guna memperbanyak diri 

cenderung tidak terbatas (limitless). Fenotip sel kanker ini dibutuhkan selama 

proses progresi. Hal ini disebabkan oleh faktor pemeliharaan telomer karena 

saat proses pembelahan, telomer akan memendek. Pada sel kanker, enzim 

telomerase akan mencegah pemendekan telomer dan mempertahankan 

panjangnya, sehingga sel dapat membelah dan berproliferasi tanpa batas. 

Selain itu, sel kanker memiliki kemampuan pembelahan yang sangat cepat. 

Hal ini terjadi karena proses mitosis yang abnormal. Sel kanker membelah 

secara atipik dan pembelahannya multiple, sehingga setiap sel mampu menjadi 

tiga atau empat anak sel dengan inti sel yang memadat dan membesar karena 

kromatin inti yang meningkat (hiperkromatin) dan sitoplasma berkurang. 

Proses angiogenesis bagi sel kanker mutlak dibutuhkan karena proses 

pembentukan serta pembelahan sel kanker yang terus-menerus membutuhkan 

suplai oksigen dan makanan melalui sistem vaskuler. Oleh karena itu, peran 

peningkatan ekspresi vascular endothelial growth factor (VEGF) dan fibroblast 

growth factor (FGF) dilakukan oleh sel kanker guna menjaga kelangsungan 

angiogenesis sel. 

Salah satu karakteristik sel kanker lainnya adalah meningkatnya proses 

invasi dan metastasis. Sel kanker yang telah terbentuk akan menyebar dari 

satu jaringan ke jaringan yang lain dengan cara mengganggu peran protein-

protein cell adhesion molecule (CAM) dan integrin, sehingga sel-sel tidak saling 

terikat satu sama lain dan memudahkan sel terlepas dari jaringannya. Selain 

itu, untuk mempercepat invasi, maka dibutuhkan peran ekspresi protease, 

seperti matriks metaloproteinase. 

Selain karakteristik tersebut, karakteristik sel kanker yang cukup 

unik adalah memiliki kemampuan menghindar atau menyamar dari sistem 

imun tubuh. Hal ini dapat dilakukan, salah satunya dengan cara tidak 

mengekspresikan MHC, sehingga tidak dikenali oleh sistem imun. Saat ini 

telah diketahui paradigma baru mengenai sistem yang dimiliki oleh sel kanker 

yang disebut proses immunoediting. Proses ini terdiri dari tiga fase, yaitu fase 

eliminasi, equilibrium, dan escape. Proses ini biasa disebut dengan “The 3E’s 

of Immunoediting”. Proses selektif dalam lingkungan mikro sel-sel kanker ini 

nantinya akan memunculkan sel-sel kanker yang bertahan terhadap sistem 

imun tubuh. 
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EPIDEMIOLOGI

EPIDEMIOLOGI KANKER

Angka kejadian kasus kanker di dunia terus meningkat. Menurut data 

WHO, pada tahun 2012 terdapat 14,1 juta kasus baru di dunia dengan 8,2 

juta penderita kanker yang meninggal dan 32,6 juta orang yang hidup dengan 

diagnosis kanker selama lima tahun. Dari data tersebut, terdapat 57% kasus 

baru, 65% kematian akibat kanker, dan 48% penderita kanker yang masih 

hidup dengan diagnosis kanker selama lima tahun. Kasus-kasus tersebut 

merupakan kasus di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika 

dilihat berdasarkan jenis kelamin di dunia, secara umum, kanker prostat 

merupakan kanker yang sering diderita oleh laki-laki dan kanker payudara 

adalah kanker yang paling sering diderita oleh perempuan di seluruh dunia. 

Menurut data American Cancer Society per tahun 2018, kasus baru kanker 

di negara Amerika Serikat yang diharapkan terdiagnosis ada sebanyak 1,7 juta 

kasus. Dari kasus sebanyak itu, 42% merupakan kasus kanker yang masih 

bisa dicegah dan 609.640 jiwa diperkirakan akan meninggal akibat kanker. 

Data tersebut menunjukkan bahwa kematian di Amerika Serikat akibat 

kanker terhitung 1.670 jiwa setiap harinya. Pada tahun 2010, diperkirakan 

terdapat sekitar 2 juta orang hidup dengan menderita kanker tiap harinya 

dan diperkirakan juga angka ini akan meningkat mencapai 4 juta orang pada 

tahun 2030 di Inggris. 

Pada tahun 2012, menurut data Pfizer – The Burden of Cancer in Asia, 

kasus kanker  terbanyak yang terjadi pada laki-laki di Asia  terdapat di Taiwan, 

Korea, dan Jepang, sedangkan pada perempuan ada di Taiwan, Singapura, 

dan Filipina. Kasus kanker terbesar pada laki-laki adalah kanker paru-paru 

dan pada perempuan adalah kanker payudara. Berdasarkan umur, terdapat 
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kasus kanker dengan rerata umur termuda (19 tahun) sebesar 3% di Laos dan 

tertua, yaitu rerata umur 44 tahun sebesar 22% di Jepang. Berdasarkan jenis 

kelamin, sebanyak 3,6 juta orang laki-laki dan 4 juta perempuan hidup dengan 

kanker yang diderita. China menyumbangkan 1,6 juta laki-laki dan 1,5 juta 

perempuan warganya sebagai penderita kanker. Angka kematian tertinggi 

akibat kanker, baik laki-laki maupun perempuan, terjadi di China, yaitu 

sebesar 204 kematian per 100.000 kasus pada laki-laki dan 136 kematian per 

100.000 kasus pada perempuan. 

Angka prevalensi kanker di Indonesia menurut data Riskesdas tahun 2018 

mencapai 1,8‰, lebih tinggi daripada tahun 2013 (1,4 ‰) atau diperkirakan 

sebesar 347.792 jiwa menderita kanker. Angka kejadian tertinggi terdapat pada 

provinsi D. I. Yogyakarta dengan angka prevalensi sebesar 4,9‰. Berdasarkan 

estimasi jumlah penderita yang terbanyak, provinsi Jawa Tengah dan Jawa 

Timur memiliki persentase lebih tinggi di atas rata-rata angka nasional. 

Berdasarkan jenis kelaminnya, angka kejadian dan kematian kanker 

rata-rata lebih banyak dialami oleh laki-laki, yaitu sebesar 25% lebih banyak 

daripada perempuan. Pada laki-laki, jenis kanker yang paling banyak diderita 

adalah kanker paru-paru, prostat, kolorektal, lambung, dan liver,  sedangkan 

pada perempuan, jenis kanker terbanyak adalah kanker payudara, kolorektal, 

paru-paru, serviks, dan lambung. 

Menurut data American Cancer Society dan National Center for Health 

Statistics, di Amerika Serikat, angka kejadian dan kematian kanker terbanyak 

juga diderita oleh jenis kelamin laki-laki, yaitu 20% dan 40% lebih banyak 

jika dibandingkan dengan perempuan. Pada laki-laki, jenis kanker dengan 

kasus baru terbanyak adalah kanker prostat, yaitu sebesar 19% dan paru-paru, 

yaitu sebesar 14%. Pada perempuan, jenis kanker terbanyak adalah kanker 

payudara yang mencapai 30% dan kanker paru-paru sebanyak 13% dari total 

kasus kanker baru. 

Di Indonesia, angka prevalensi tertinggi menurut data Riskesdas tahun 

2013 adalah kanker prostat yang terjadi pada laki-laki. Sedangkan kanker 

serviks dan kanker payudara adalah kanker yang paling banyak diderita kaum 

perempuan. Angka prevalensi kanker prostat di Indonesia sebesar 0,2‰ atau 

sebanyak 25.012 jiwa penderita. Prevalensi kanker serviks sebesar 0,8‰ atau 
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98.692 jiwa dan kanker payudara sebesar 0,5‰ atau sebanyak 61.682 jiwa di 

Indonesia. 

EPIDEMIOLOGI KANKER MATA

Kanker mata merupakan jenis kanker yang terjadi pada organ mata 

dan bisa menyerang bagian luar mata (ekstraokuli), misalnya kelopak mata 

dan bagian dalam mata (intraokuli). Selain itu, kanker mata juga bisa terjadi 

sebagai akibat dari penyebaran kanker pada organ lain. Pada umumnya, sel 

kanker di mata dapat berbentuk primer atau sekunder. Secara primer, kanker 

terjadi jika sel-sel kanker murni tumbuh dari massa asalnya (dari bagian mata) 

dan berbentuk sekunder jika massa asalnya berkembang dari sel kanker lain 

selain di mata, misal kanker payudara, prostat, usus, ataupun paru-paru yang 

menyebar ke seluruh tubuh termasuk ke mata. Saat ini, kebanyakan kasus 

kanker mata bersifat sekunder. 

Menurut klasif ikasi penyakit internasional, yaitu International 

Classification of Disease – 10 (ICD-10) WHO Geneva tahun 1992, penyakit 

kanker atau neoplasma termasuk dalam kategori II dan terbagi menjadi empat 

kategori, yaitu: 1) neoplasma ganas, 2) neoplasma in situ, 3) neoplasma jinak, 

dan 4) neoplasma sifat yang tidak tentu dan tidak diketahui. Kanker mata 

juga mengikuti klasifikasi tersebut. Menurut klasifikasi ICD-10, kanker 

mata primer murni dan adneksanya akan masuk kode C69 dan kanker mata 

sekunder adalah selain kode tersebut, antara lain masuk kode H. 

Secara epidemiologi, kasus kanker mata sangat jarang terjadi. Terdapat 

dua jenis kanker mata primer yang umum terjadi, yaitu okular melanoma yang 

terjadi pada umur dewasa dan retinoblastoma pada anak-anak. Kasus kanker 

mata yang sangat jarang terjadi inilah yang menyebabkan sangat minimnya 

informasi mengenai jumlah prevalensi epidemiologinya di dunia. Hal ini juga 

disebabkan oleh masih jarangnya pengklasifikasian yang jelas pada kanker 

mata. Saat ini, masih jarang dilaporkan tentang prevalensi kanker mata di 

dunia. 

Di Amerika Serikat (menurut American Cancer Society di estimasi pada 

tahun 2018), terjadi 3. 540 kasus kanker baru dengan mayoritas merupakan 

kasus okular melanoma pada mata dan bola mata. Dari kasus tersebut, 2.130 
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kasus diderita oleh laki-laki dan 1.410 kasus pada perempuan. Angka kematian 

akibat kanker mata tersebut dilaporkan sebanyak 350 kasus dengan rincian 190 

kasus pada laki-laki dan 160 kasus pada perempuan. Tingkat kelangsungan 

hidup selama lima tahun yang disebabkan oleh kanker ini adalah sebesar 

97%. 

Pada kasus-kasus kanker mata di Inggris, dilaporkan sekitar 5.800 orang 

yang terdiagnosis hidup dari tahun 1991-2010. Pada tahun 2015, menurut data 

Cancer Research UK, terdapat 738 kasus baru dengan peningkatan rata-rata 

14% tiap tahunnya. Kasus kanker mata tersebut sangat jarang karena kasus 

ini hanya 1% dari total kasus kanker yang ada. Rata-rata kanker mata tersebut 

diderita oleh umur 80-84 tahun. Menurut anatominya, kasus terbanyak 

muncul di bagian koroid retina, yaitu sebesar 60%. 

Menurut laporan Paraskhevova et al., (2007), selama tahun 2001-2005 

data dari Eye Clinic, UMBAL – Pleven, di Bulgaria terdapat 28 penderita 

kanker mata dengan rasio jenis kelamin sebesar 17 laki-laki dan 11 perempuan 

serta rasio umur sebesar 2 orang anak-anak dan 26 dewasa dengan rata-

rata umur 64 tahun. Dari data tersebut didapatkan kasus terbanyak pada 

mata adalah jenis kanker maligna yang terjadi pada 14 penderita (56%) dan 

berdasarkan asalnya, kasus terbesar adalah tumor epitel dengan 10 penderita 

(42%) di mana empat kasusnya merupakan karsinoma sel basal. 

Koopman et al., (2011) melaporkan kejadian kanker maligna orbita primer 

di Belanda. Data dari tahun 1989-2006 berdasarkan database of Netherlands 

Cancer Registry menunjukkan terdapat 3.640 kasus tumor orbita okuler dan 

kasus terbanyak adalah uveal melanoma, yaitu sebanyak 2.193 kasus. Dari 

total jumlah kasus tersebut, terdapat 367 kasus kanker maligna orbita primer 

dengan rerata umur penderita 10,9 tahun. Kasus terbanyak adalah Lymphoma 

sebesar 67%, rhabdomyosarcoma sebesar 12%, adenocarcinoma sebesar 6%, dan 

adenoid cystic carcinoma sebesar 5%. 

Kasus kanker mata secara umum jarang dilaporkan terjadi di Asia. Akan 

tetapi, beberapa kasus dilaporkan berdasarkan laporan per regional-regional 

daerah di Asia. Di Jepang, Amemiya et al., (2009) melaporkan data kasus 

tumor orbital metastatik dari tahun 1903-1998 sebanyak 128 penderita dengan 

74 penderita laki-laki, 52 perempuan, dan 2 penderita tidak teridentifikasi 
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dengan rata-rata umur penderita 44,8 tahun. Kanker mata tersebut mayoritas 

muncul karena metastasis dari kanker paru-paru, payudara, liver, kelenjar 

adrenal, dan lambung. 

Kanker mata di Taiwan dilaporkan oleh Cheng and Hsu (2004) 

berdasarkan data Taiwan National Cancer Registry. Kasus kanker mata 

primer yang didapatkan sebanyak 733 kasus selama 18 tahun (1979-1996). 

Rerata umur penderita yang diperoleh adalah umur 2,46 tahun. Kanker 

mata yang paling sering muncul pada penderita umur <15 tahun di antaranya 

adalah retinoblastoma (86%), rabdomiosarkoma (3,9%), dan limfoma (2,8%). 

Sedangkan pada penderita >15 tahun adalah orbital melanoma (28,6%), 

karsinoma sel skuamosa (21%), dan lymphoma (20,8%). 

Domingo et al., (2015) melaporkan data tumor mata dan adneksa 

selama 10 tahun (2003-2012) di Filipina berdasarkan data Phillipine Eye 

Research Institute. Terdapat 1.551 kasus tumor mata yang teridentifikasi secara 

histologis. Dari data tersebut, tumor yang terbanyak adalah tumor kelopak 

mata (530 kasus) dan tumor ganas yang terbanyak adalah tumor intraokular 

(373 kasus). Retinoblastoma merupakan kanker yang paling sering muncul, 

yaitu sebesar 43,2% dari semua tumor ganas di mata. 

Kasus kanker mata di Singapura dilaporkan oleh Lee, et al., (2000) dari 

tahun 1968-1995 berdasarkan data Singapore Cancer Registry. Kasus kanker 

mata cukup jarang terjadi, yaitu hanya 0,15% dari semua kanker yang ada di 

Singapura. Terdapat 125 penderita kanker mata dengan 67 (53,6%) laki-laki 

dan 58 (46,4%) perempuan dan rata-rata umur 1,85 tahun. Kasus kanker 

mata yang sering muncul adalah retinoblastoma (53,6%), melanoma maligna 

(19,2%), dan karsinoma sel skuamos (11,2%). 

Kejadian kanker atau tumor mata di Indonesia jarang terlaporkan secara 

spesifik dan terbatas pada regional-regional daerah di Indonesia. Menurut 

laporan Mansur (2017),di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar dari 

tahun 2014-2016 didapatkan 70 kasus tumor mata dengan jumlah perempuan 

(67,2%) lebih banyak daripada laki-laki (32,8%). Berdasarkan umur, jumlah 

balita (0-5 tahun) lebih banyak dengan kasus retinoblastoma (50%). Jenis tumor 

mata yang didapatkan adalah tumor intraokular (58,6%), tumor ekstraokular 

(40%), dan retrobulbar (1,4%). 
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Lubis (2001) melaporkan kasus spesifik retinoblastoma di RS Adam 

Malik, Medan dari tahun 1995-1999 didapatkan 19 kasus dengan jumlah 

laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 10 orang dengan umur 

<5 tahun sebanyak 73,7%. 

Di tempat yang sama, Miranda dan Simanjuntak (2017) melaporkan 

data tahun 2011-2016. Terdapat 129 kasus baru retinoblastoma dengan 53,8% 

didiagnosis umur 3-5 tahun dengan rasio yang sama antara laki-laki dan 

perempuan. Di Jawa Timur, Soebagjo et al., (2013) melaporkan 44 penderita 

retinoblastoma di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya dari tahun 2010 – 2012. 

Karakteristik pasien adalah 61,36% laki-laki dan 38,64% perempuan dengan 

rerata umur 3,72 tahun. 
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JENIS-JENIS KANKER MATA

PENDAHULUAN TUMOR DAN KANKER MATA

Tumor, seperti diketahui dalam bab sebelumnya, memiliki pengertian 

suatu jaringan baru (neoplasma) yang timbul dalam tubuh akibat pengaruh 

berbagai faktor penyebab dan menyebabkan jaringan setempat pada tingkat 

gen kehilangan kendali normal atas pertumbuhannya. Menurut sifatnya, 

tumor dibagi menjadi dua jenis, yaitu tumor jinak (benigna) dan ganas 

(maligna). Tumor ganas sering disebut sebagai kanker. 

Tumor mata adalah tumor yang tumbuh di setiap bagian mata (struktur 

adneksa, bola mata, dan orbita). Secara anatomi, mata tersusun atas dua bagian 

utama, yaitu rongga orbita dan kelopak mata beserta kelenjar dan penyusunnya 

(seperti otot mata, syaraf mata, dan kelenjar air mata/adneksa). 

Gambar 5.  Anatomi Mata (Sumber: American Cancer Society, 2018. (https://www.
cancer.org/cancer/eye-cancer/about/what-is-eye-cancer.html))
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Kelopak mata beserta kelenjarnya tersusun atas beberapa jaringan, 

yaitu:

1. kelopak mata (eyelid): lempengan tarsal (atas dan bawah), ligamen 

palpebra (medial dan lateral), dan septum orbita (fascia palpebra); 

2. otot: levator palpebra superior (otot tarsal superior), dan orbikularis okuli; 

serta 

3. apparatus lakrimal: kelenjar dan duktus lakrimal, konjungtiva, kanalikuli 

lakrimal, lacrimal sac, dan duktus nasolakrimal. 

Rongga orbita tersusun atas:

1. orbital periosteum dan kelenjar lemak;. 

2. fascia (pembungkus bola mata);

3. bola mata; 

4. otot-otot penggerak bola mata: otot levator palpebra superior, empat otot 

rektus (superior, inferior, medial, dan lateral), dua otot oblikus (superior 

dan inferior); dan 

5. saraf: saraf optik no. II (optic nerve), saraf okulomotor no. III (superior & 

inferior), saraf troklearis no. IV, saraf abdusen no. VI, dan saraf trigeminus 

no. V, serta saraf ganglion silier (parasimpatis) dan saraf simpatis yang 

menjadi pleksus dengan arteri ophthalmikus. 

Berdasarkan urutan dari luar ke dalam, susunan mata adalah kelopak 

mata, konjungtiva, sklera, kornea, bilik mata depan (anterior chamber), iris dan 

badan silier, lensa, bilik mata belakang (posterior chamber), retina, koroid, dan 

saraf optik (optic nerve). 

KLASIFIKASI SERTA JENIS-JENIS TUMOR DAN KANKER MATA

Tumor mata bisa berasal dari semua jaringan, jaringan mata sendiri 

(primer), di sekitar bola mata (sekunder), atau karena metastasis dari sinus, 

otak, rongga hidung, atau penyebaran dari organ lain di seluruh tubuh. 

Menurut American Cancer Society (2018), terminologi neoplasma mata adalah 

pertumbuhan sel kanker di setiap bagian mata (bola mata, orbita, atau struktur-

struktur adneksanya). Menurut Brown, Charles H. (2015), kanker mata dapat 
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dikelompokkan menjadi tiga kategori dasar menurut lokasinya, yaitu tumor 

kelopak mata dan konjungtiva, tumor intraokuler, dan tumor orbita. 

Tumor primer jaringan mata muncul dari sel-sel struktur orbita yang 

bervariasi, di antaranya adalah sebagai berikut. 

1) Tumor Developmental: dermoid, epidermoid, lipodermoid, dan teratoma. 

Dermoid sering muncul pada anak-anak, tetapi terdapat juga pada 

orang dewasa. Tumor ini sering disebut kista karena bentukannya 

berupa kantong yang berisi cairan atau bubur dalam golongan tumor 

nonneoplasma. Dermoid ini merupakan teratoma jinak di mana struktur 

ektodermalnya dengan diferensiasi sempurna, seperti epitel kulit, 

rambut, gigi, dan hasil ekskresi glandula sebasea yang berwarna 

put ih kekun ingan menyer upa i  lemak dan nampak lebih 

menonjol dar ipada elemen-elemen ektoderm dan mesoderm. 

Lokasi kista dermoid biasanya berada di orbita superotemporal, tetapi 

dapat juga berada di tempat lain, yaitu di daerah superonasal dan 

umumnya terletak subkutan. Karakteristik dermoid ini halus dan secara 

mikroskopis, dermoid berbentuk padat bercampur dengan komponen 

kista berisi materi seperti keju. Pada gambar histologis, dinding kista 

terdiri dari epitel skuamosa berlapis dan kista berisi kelenjar keringat, 

folikel rambut, serta kelenjar sebasea. 

 Epidermoid secara struktur sama dengan dermoid, tetapi berbeda dalam 

hal komposisinya saja, yaitu tidak terdapat kelenjar-kelenjar, sedangkan 

teratoma berbeda dengan dermoid strukturnya. Teratoma  tidak hanya 

berisi jaringan ektoderm saja, tetapi juga mesoderm. Biasanya, tumor ini 

berbentuk kista dengan eksoftalmos yang luar biasa besarnya. Teratoma 

memiliki sifat tidak tentu karena ada yang jinak, ganas, dan tidak 

menentu. 

 Selain itu, ada bentukan lain berupa tumor nonneoplasma yang sering 

muncul di orbita, yaitu nevus. Nevus ini umumnya disebut nevus 

pigmentosus, yaitu suatu tumor yang berwarna hitam atau hitam kecoklatan 

karena sel-sel melanosit yang mengandung pigmen melanin. Biasanya, 

tumor jenis ini berbentuk nodus atau plaque kecil dan sebagian besar tipe 

intradermal. 

Copyright @ Airlangga University Press



Onkologi Mata22

2) Tumor Vaskular: hemangioma dan limfangioma. 

 Kedua jenis tumor ini jinak. Hemangioma terdiri dari hemangioma 

kapiler (capillary hemangioma) dan hemangioma cavernosa. 

3) Tumor Jaringan Adiposa: liposarcoma

4) Tumor Jaringan: fibroma, fibrokarsinoma, dan fibromatosis. 

5) Tumor Osseous dan Cartilage: osteoma, kondroma, osteoblastoma, 

sarkoma osteogenik, displasia fibrous dari tulang, dan Ewing’s sarcoma. 

6) Tumor Myomatous: Rabdomyoma, leomyoma, dan Rabdomio-

sarkoma.

7) Tumor Saraf Optik:  glioma dan meningioma. 

 Glioma dan maningioma ini berasal dari saraf optik, sedangkan 

tumor saraf perifer yang sering muncul adalah neurilemmoma dan 

neurofibroma. 

8) Tumor Kelenjar Lakrimal: benign mixed tumor, malignant mixed tumor, 

dan tumor limfoid. 

9) Tumor Jaringan Limfositik: limfoma benigna dan maligna. 

 Tumor orbita sekunder merupakan tumor yang berasal dari luar orbita 

(sekitar orbita) yang menyebar ke area orbita, misalnya tumor yang 

berasal dari otak intrakranial yang menyebar secara lokal ke dalam orbita. 

Selain itu, tumor yang berasal dari hidung dan sinus paranasal juga 

sering menyebar ke orbita (50%). Tumor nasofaring, tersering dari sinus 

maksilaris, melibatkan orbita dan 30% kasus tumor menunjukkan gejala 

proptosis. 

Tumor metastase mencapai orbita melalui penyebaran aliran darah 

(hematogen) karena orbita tidak memiliki saluran limfe. Metastase paling 

sering berdasarkan jenis kelamin biasanya berasal dari kanker payudara pada 

wanita dan kanker paru pada pria. Pada anak-anak, tumor metastase di orbita 

yang paling sering terjadi adalah neuroblastoma, yang sering berkaitan dengan 

pendarahan periokular spontan saat tumor yang tumbuh cepat mengalami 

nekrosis. Tumor metastase jauh lebih sering terdapat di koroid dan retina 

daripada di dalam orbita. Hal ini mungkin dikarenakan sifat aliran darah 

yang paling dekat dan cepat. 
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Dari susunan anatomi, dapat kita golongkan tumor-tumor orbita tersebut 

berdasarkan posisinya, yaitu:

1) tumor eksternal, yaitu tumor yang tumbuh di bagian luar mata, seperti 

tumor palpebra (tumor yang tumbuh pada kelopak mata) dan tumor 

konjungtiva (tumor yang tumbuh pada lapisan konjungtiva yang melapisi 

mata bagian depan);

2) tumor intraokuler, yaitu tumor yang tumbuh di dalam bola mata; dan 

3) tumor retrobulber, yaitu tumor yang tumbuh di belakang bola mata. 

Tumor eksternal terdiri dari tumor palpebra dan tumor konjungtiva. 

Tumor palpebra adalah benjolan massa abnormal pada daerah sekitar mata 

dan kelopak mata. Tumor palpebra bisa berasal dari kulit, jaringan ikat, 

jaringan kelenjar, pembuluh darah, saraf, maupun dari otot sekitar palpebra. 

Tumor palpebra dapat dikelompokkan menjadi tumor jinak dan tumor ganas, 

sedangkan tumor ganas palpebra dibagi menjadi dua, yaitu tumor primer 

dan tumor metastatik yang jarang terjadi. Di konjungtiva, tumor yang sering 

muncul adalah karsinoma konjungtiva dan maligna melanoma konjungtiva. 

Gambar 6. Anatomi Mata Berdasarkan Lokasinya (Sumber: Tailor et al., 2013)
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Menurut American Cancer Society, tumor atau kanker intraokuler terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu tumor primer intraokuler dan sekunder. Tumor primer 

intraokuler muncul dari dalam sel bola mata. Tumor jenis ini adalah tumor 

yang paling sering terjadi. Pada penderita dewasa, melanoma merupakan 

kanker yang sering muncul dan diikuti oleh kanker limfoma. Pada anak-anak, 

kanker atau tumor yang sering muncul adalah retinoblastoma. 

Jenis tumor sekunder intraokuler adalah jenis tumor atau kanker yang 

menyebar dari organ luar tubuh hingga ke intraokuler. Organ intraokuler yang 

sering terkena adalah bagian uvea dan koroid. Tumor retrobulbar merupakan 

jenis tumor orbita yang berlokasi di belakang bola mata. Tumor retrobulbar 

ini menurut lokasinya terbagi menjadi intrakonal dan ekstrakonal, tergantung 

letaknya di dalam atau di luar konus otot. 

Tabel 4. Jenis-Jenis Tumor dan Kanker Orbita (Sumber: American Academy of 
Opthalmology, 2014; Brown CH, 2015;dan Mansur, 2017)

No Lokasi Bagian
Tumor

Jinak Ganas
1 Eksternal Palpebra Hemangioma

Xantelasma
Hemangioma Kapiler

Karsinoma Sel Basal 
(BCC)
Karsinoma Sel 
Skuamosa (Scc)
Karsinoma Sel Sebasea 
(CCC)
Melanoma
Sarkoma Kaposi

Konjungtiva Neoplasia Skuamosa 
Permukaan Okuler (OSSN)
Pyogenic Granuloma
Papillomaskuamosa
Nevus Melanositik 

Karsinoma Konjungtiva
Melanoma Malignan 
Konjungtiva

2 Intraokular Kornea Dermoid Karsinoma Sel Basal 
(BCC)
Karsinoma Sel 
Skuamosa (SCC)

Sklera Epibulbar Dermoid
Traktus Uvea Iris Nevus Iris Melanoma

Uveal Melanoma
Koroid Koroid Nevus

Koroidal Hemangioma
Koroidal Melanoma

Retina Retinal Angiomatosis
Tuberous Sklerosis

Retinoblastoma
Melanoma Malignan
Adenokarsinoma
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No Lokasi Bagian
Tumor

Jinak Ganas
3 Retrobulbar Intrakonal Hemangioma Kavernosa

Glioma
Lymphangioma

Meningioma
Rhabdomiosarkoma

Ekstrakonal Penyakit Tiroid Mata (Ted/
Tao)
Tumor Kelenjar Lakrimal
Adenoma Pleomorfi k
Dermoid

Metastasis
Hemangioperisitoma

Copyright @ Airlangga University Press



Copyright @ Airlangga University Press



27

Bab 4

PATOFISIOLOGI

PATOFISIOLOGI KANKER MATA

Seperti diketahui pada bab sebelumnya, tumor adalah jaringan baru 

(neoplasma) yang timbul di dalam tubuh akibat pengaruh multifaktor 

penyebab dan menyebabkan jaringan setempat pada tingkat gen kehilangan 

kendali normal atas pertumbuhannya yang terbentuk dalam jangka waktu 

lama dan mengalami kemajuan melalui stadium berbeda-beda. Faktor nutrisi 

merupakan satu aspek yang sangat penting, komplek, dan sangat dikaitkan 

dengan proses patologis tumor. 

Secara garis besar, tumor mata disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1) mutasi gen pengendali pertumbuhan (contoh: kehilangan kedua 

kromosom dari satu pasang alel dominan protektif yang berada dalam 

pita kromosom 13q14);

2) malformasi kongenital;

3) kelainan metabolisme (hormon);

4) penyakit vaskuler;

5) inflamasi intraokuler;

6) Neoplasma. Dapat bersifat ganas atau jinak. Neoplasma jinak tumbuh 

dengan batas tegas dan tidak menyusup, tidak merusak tetapi menekan 

jaringan di sekitarnya dan biasanya tidak mengalami metastasis;

7) trauma;

8) gaya hidup, seperti merokok, diet, dan minum-minuman keras (alkohol). 

Hal ini merupakan faktor risiko independen;. 

9) paparan sinar matahari dan ultraviolet (UV); dan

10) infeksi virus (papilloma dan neoplasia intraepitel konjungtiva). 
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Menurut penyebabnya atau secara malformasi kongenital, kelainan 

metabolisme, penyakit vaskuler, infeksi virus, atau apapun, dipercaya bahwa 

awal munculnya sel asal tumor atau kanker tersebut melalui proses mutasi gen 

akibat hit, baik itu mengacu pada teori two hit Knudson atau multiple hit pada 

kromosom sel asalnya. 

Tumor orbita jenis intraokuler dan retrobarbital yang muncul di 

rongga orbita akan meningkatkan volume intraokuler dan memengaruhi 

massa di dalamnya. Walaupun massa tumor tersebut secara histologis jinak, 

kemunculannya dapat mengganggu struktur dan fungsi orbita itu sendiri atau 

organ lain yang berdekatan dengan mata. Secara sifat, tumor tersebut nantinya 

bisa juga dianggap ganas apabila mengenai struktur anatomisnya. 

Apabila muncul tumor orbita jenis intraokuler dan retrobulbar, maka 

pertumbuhan tumor ini dapat menyebabkan metastasis dengan invasi tumor 

melalui nervus optikus ke otak, melalui sklera ke jaringan orbita dan sinus 

paranasal, serta metastasis jauh ke sumsum tulang melalui pembuluh darah. 

Pada fundus, terlihat bercak kuning mengkilat dan dapat menonjol ke dalam 

vitreous serta. Pada permukaan terdapat neovaskularisasi dan pendarahan. 

Pada stadium lanjut, tumor tersebut rata-rata akan menyebabkan gejala 

penonjolan bola mata atau disebut dengan proptosis. 

Tumor intraokuler, seperti pada retinoblastoma, uveal melanoma, dan 

lain-lainnya memiliki beberapa pola penyebaran sel tumor, di antaranya: 

1) pola pertumbuhan bisa berupa endofitik (ke arah vitreus), eksofitik (ke 

dalam ruang subretina), dan menyebabkan ablasio retina; 

2) invasi ke saraf optik di mana penyebaran tumor sepanjang ruang 

subarachnoid ke arah otak; 

3) penyebaran yang merata pada retina tanpa pertumbuhan eksofitik atau 

endofitik; dan 

4) proses metastasis pada kelenjar getah bening setempat, paru-paru, otak, 

dan tulang. 

Secara klinis, berkembangnya sel-sel tumor intraokuler atau retrobulbar 

tidak hanya memengaruhi volume rongga orbita, tetapi juga akan menimbulkan 

proses inflamasi, memengaruhi sistem imun, dan sel-sel normal mengalami 

pembesaran (hyperplasia atau hipertrofi). Proses pembesaran sel-sel tumor 
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di daerah intraokuler dan retrobulbar akan menimbulkan penonjolan ke luar 

(proptosis) juga ke dalam, sehingga dapat menekan saraf optik. 

Tumor eksternal atau biasa disebut dengan ocular surface tumor rata-rata 

muncul karena paparan sinar matahari (ultraviolet) dan virus. Tumor yang 

biasanya terdapat pada kelopak mata, konjungtiva, bahkan ke kornea mata 

akan menyebabkan terganggunya ketajaman visual dan lapang pandang, 

diplopia, dan gangguan motilitas luar mata. 

Tumor kelopak mata merupakan tumor yang polimorfik. Pada umumnya, 

tumor tersebut dibedakan berdasarkan jenis kulit dan asalnya. Tumor kelopak 

mata mayoritas berasal dari lapisan epidermal, di antaranya adalah karsinoma 

sel basal (BCC), karsinoma sel skuamosa (SCC), melanoma maligna, dan 

karsinoma kelenjar sebasea (SGC). BCC dan SCC merupakan tumor ganas 

yang paling sering muncul dan jenis tersebut termasuk dalam papiloma 

pada tumor jinak. Pada anak-anak, tumor yang paling sering muncul adalah 

hemangioma kapiler. Lesi tumor sebesar 15% muncul pada wajah dan 5-10% 

muncul di kulit/kutaneus. Lokasinya rata-rata pada kelopak bawah dan canthus 

internal. 

Tumor di daerah konjungtiva dan sekitar kornea umumnya berasal dari 

lapisan epitel dan sel melanositik. Tumor jinak nonmelanositik di antaranya 

adalah SCC, granuloma konjungtival, dan nevus. Lesi sel melanositik di daerah 

ini, termasuk nevus melanosit, rata-rata tidak menunjukkan perubahan yang 

ganas. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada tumor-tumor eksternal, baik itu 

di kelopak mata maupun konjungtiva, ada beberapa hal yang dipertimbangkan 

Gambar 7.  Pola Pertumbuhan Sel Tumor Intraokuler. A) Retinoblastoma; B) Uveal 
Melanoma (Sumber: Eagle, RC., 2013).
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secara anatomi, yaitu: 1) meskipun karakteristik tumor tersebut jinak, bukan 

berarti hal tersebut aman dan tumor jinak bisa cenderung agresif, 2) tumor di 

daerah eksternal akan berbahaya jika mampu menyebar ke daerah perineural, 

3) waspada jika tumor tersebut berada di lokasi yang tidak menguntungkan, 

misalnya di daerah canthus karena selain susah dilakukan eksisi, hal tersebut 

juga akan memengaruhi fungsi aliran air mata, dan 4) kadang-kadang ada 

keterlibatan otot skeletal pada jaringan sel tumor tersebut.  

Secara seluler, hal yang cukup berperan pada perkembangan tumor 

ekstraokuler adalah proses proliferasi dan angiogenesis sel yang memicu 

pertumbuhan dan vaskularisasi jaringan tumor orbita eksternal, terutama 

di daerah superfisial. Contohnya: di mukosa dan kulit, seperti jenis tumor 

hemangioma. Pada proses angiogenesis diperlukan peran sitokin pertumbuhan, 

yaitu VEGF dan bFGF guna pertumbuhan endotel yang cepat dan proliferasi 

kapiler tumor. Proliferasi ini berjalan melalui 2 (dua) cara, yaitu: 1) secara 

langsung memengaruhi mitosis endotel pembuluh darah, dan 2) secara tidak 

langsung memengaruhi makrofag, sel mast, dan sel T helper.  

Saat fase proliferasi, sel mikrofag dan sel mast menginfiltrasi jaringan 

tumor, sedangkan pada fase involusi, sel monositlah yang menginfiltrasi. 

Infiltrasi makrofag dipengaruhi oleh adanya sinyal dari Monocyte 

Chemoattractant Protein-1 (MCP/CCL), yaitu suatu glikoprotein mediator 

kemotaksis. Sitokin tersebut dihasilkan oleh sel otot-otot polos pembuluh 

darah pada fase proliferasi. Kemudian, sel makrofag tersebut melepaskan 

heparin yang menstimulus migrasi sel endotel dan pertumbuhan kapiler pada 

proses angiogenesis. 

Angiogenesis ini akan memicu pembentukan pembuluh darah baru yang 

diperlukan oleh pertumbuhan tumor. Makrofag dan sel bone marrow derived 

cells (BMDC) memulai pertumbuhan tumor dengan cepat dan mengakibatkan 

hipoksia intrasel. Akibatnya, sitokin hypoxia inducible factor (HIF) terangsang 

atas respons perubahan konsentrasi oksigen intrasel. HIF terakumulasi dan 

bergerak menuju nukleus dan memicu produksi target gen. Nukleus merespons 

sinyal HIF tersebut dengan stimulus faktor VEGF, FGF, bFGF dan TGF 

melalui signaling pathway yang menyebabkan proliferasi sel endotel melalui 

jalur kinase (ERK/MAPK), meningkatnya permeabilitas pembuluh darah, 

dan migrasi sel tumor. 
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Selain itu, jenis tumor eksternal rata-rata jarang mengalami metastasis, 

tetapi tumbuh secara ekspansif mendesak jaringan di sekitarnya. Sel-sel 

jaringan sekitar menjadi pipih dan membentuk kapsul, sehingga batas tumor 

dan jaringan sekitar tampak jelas. Secara seluler, hal ini juga dipengaruhi 

oleh peran sitokin VEGF-A yang menginduksi sel endotel untuk memediasi 

integrin dan HIF2α guna sekresi VE-Cadherin. Integrin dan Cadherin 

ini nantinya menyebabkan sel-sel tumor endotel berproliferasi dan saling 

melekat serta menumpuk satu sama lain, sedangkan VEGF-A berperan untuk 

menghambat MMP pada matriks ekstrasel, sehingga proses metastasis tidak 

terjadi. 

Berdasarkan konsep epigenetik pada kanker yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, metilasi DNA merupakan mekanisme epigenetik yang 

pertama kali terjadi pada kanker mata. Metilasi DNA ini terjadi pada regio 

5’ end sitosin pada CpG dinukleotida dan berkaitan dengan silencing gene. 

Penelitian menyebutkan bahwa beberapa tumor gen supresor mengalami 

metilasi, sehingga memicu tumorigenesis. Inaktivasi RB1 merupakan penyebab 

primer retinoblastoma. Studi melaporkan pada lima kasus retinoblastoma 

unilateral tidak didapatkan mutase gen RB1. Pada kasus tersebut didapatkan 

regio 5’end dari gen RB termasuk regio promoter dan ekson 1 menunjukkan 

proses hipermetilasi. Studi lain melaporkan bahwa pada 9 kasus unilateral 

sporadik retinoblastoma berhubungan dengan hipermetilasi regio 5’ end 

dari RB gen. Hipermetilasi regio promoter berkaitan dengan 82-89% kasus 

retinoblastoma. Selain itu, high-density methylation beberapa gen seperti 

TFF3, apoptotic effector CASP8, DNA repair gene MLH1, APC-2, dan RB2 

berhubungan dengan retinoblastoma. Pada kasus melanoma uvea, dilaporkan 

terdapat hipermetilasi hTERT promoter dan reseptor TRAIL (DcR1 dan 

DcR2). Modifikasi histon H3K27me3 juga berhubungan dengan kejadian 

melanoma uvea. Beberapa penelitian melaporkan ekspresi RNA yaitu miRNA 

pada keganasan mata, seperti miR-124a pada melanoma uvea dan let-7b yang 

berkaitan dengan metastasis melanoma uvea.

Copyright @ Airlangga University Press



Copyright @ Airlangga University Press



33

Bab 5

MANIFESTASI KLINIS

GEJALA KLINIS KANKER MATA

Pada bab 3 telah dibahas bahwa menurut Brown, Charles H. (2015), 

kanker mata dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori dasar menurut 

lokasinya, yaitu tumor kelopak mata dan konjungtiva, tumor intraokuler, dan 

tumor orbita. Manifestasi klinis kanker mata tergantung dari lokasi kanker itu 

sendiri. Manisfestasi klinis ini terbagi menurut lokasi kanker, yaitu intraokuler 

atau ekstraokuler. 

Kanker ekstraokuler memiliki beberapa gejala klinis yang sering muncul, 

di antaranya adalah sebagai berikut.

• Kelainan pada kelopak mata atau konjungtiva, seperti benjolan pada 

kelopak mata dan konjungtiva, bulu mata yang rontok, area gelap yang 

berpigmen, dan retraksi kelopak mata. 

• Penonjolan bola mata (proptosis). 

• Adanya keradangan pada lesi. 

A

 

B

Gambar 8.  Gejala klinis kanker ekstraokuler berupa benjolan dan lesi. A: Benjolan 
pada konjungtiva; B: Lesi dengan area gelap berpigmen (Sumber: 
Koleksi Foto Poli Onkologi Satu Atap (POSA) Mata RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya)

Copyright @ Airlangga University Press



Onkologi Mata34

A

 

B

C

Gambar 9.  Gejala klinis kanker ekstraokuler berupa proptosis, lesi, dan corkscrew. 
A: Proptosis; B: Lesi pada kelopak mata bagian bawah; C: Corkscrew 
pada konjungtiva (Sumber: Yang et al. ,2010; Koleksi Foto Poli Onkologi 
Satu Atap (POSA) Mata RSUD Dr. Soetomo Surabaya)

• Adanya “corkscrew”, yaitu bentukan pelebaran pembuluh darah episklera 

pada konjungtiva. 

• Perubahan penampilan bola mata. 

• Gatal atau nyeri pada lesi. 

• Salmon patch pada konjungtiva yang merupakan tanda adanya kelainan 

pembuluh darah, sehingga muncul bercak-bercak berwarna pink. Gejala 

ini sering disebut sebagai nevus simplex atau stork mark. 

• Port wine stain pada kelopak mata karena adanya pelebaran pembuluh 

darah (malformasi vaskuler kapiler). Tanda ini awalnya berwarna merah 

muda datar dan lama-kelamaan akan berwarna keunguan. Manifestasi 

ini juga muncul sebagai tanda lahir dan kadang-kadang jika muncul pada 

daerah wajah, hal ini akan berhubungan dengan sistem saraf trigeminal 

(N. 4) serta percabangannya (v1-3). Gejala ini sering disebut dengan nevus 

flammeus. 
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• Strawberry Hemangioma merupakan bentuk lesi pada permukaan kulit 

yang berwarna merah, menonjol, berbatas jelas seperti buah stroberi, dan 

seperti tanda lahir yang terbentuk akibat kumpulan pembuluh darah 

kecil dan tertutup. 

Kanker intraokuler memiliki manifestasi klinis, di antaranya:

• gangguan penglihatan, misalnya: penglihatan kabur, penglihatan ganda 

(diplopia), dan hilangnya sebagian atau seluruh penglihatan (visual loss); 

A

 

B

 

C

Gambar 10.  Gejala klinis kanker ekstraokuler berupa birthmark. A. Salmon Patch 
pada konjungtiva (lingkaran kuning); B. Port Wine Stain pada area 
mata; dan C. Strawberry Hemangioma (Sumber: A Mahdavi Fard, 
2018; Ryan and Warren, 2012; dan Koleksi Foto Poli Onkologi Satu 
Atap (POSA) Mata RSUD Dr. Soetomo Surabaya)

A
 

B

C

Gambar 11.  Gejala Klinis Kanker Intraokuler. A. Juling; B. Mata Kucing (Auromatic 
Cat’s Eye); dan C. Pembesaran bola mata (Sumber: Koleksi Foto Poli 
Onkologi Satu Atap (POSA) Mata RSUD Dr. Soetomo Surabaya; web: 
https://www.documentingreality.com/forum/f149/peters-syndrome-
complicated-buphthalmos-120191/)
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• perubahan posisi bola mata (juling/strabismus) atau mata yang bergerak-

gerak sendiri (disorientasi visual);

• perubahan bentuk, ukuran, dan warna pupil, misalnya mata kucing 

(auromatic cat’s eye) pada retinoblastoma; 

• pembesaran bola mata; 

• mata merah yang tidak kunjung sembuh; dan 

• nyeri pada mata. 
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Bab 6

DIAGNOSIS DAN 

PEMERIKSAAN

Diagnosis dan pemeriksaan kanker mata sebenarnya adalah suatu 

pemeriksaan yang harus dilakukan secara cermat guna mengetahui diagnosis 

yang tepat dan nantinya dapat diambil tindakan serta terapi yang benar. 

Pemeriksaan kanker mata meliputi:

1. anamnesis; 

2. pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan mata dan orbita; 

3. pemeriksaan dengan diagnosis penunjang; dan

4. konsultasi antardisiplin ilmu. 

ANAMNESIS

Gejala klinis kanker mata bergantung pada jenis kanker mata dan 

stadium dari kanker. Anamnesis terhadap gejala klinis yang perlu ditanyakan 

kepada penderita adalah adanya inf lamasi yang aktif di mana penderita 

mengalami gejala-gejala yang tidak tampak, seperti mengeluh mata merah, 

pusing, dan disertai rasa nyeri. 

Gejala pasien kanker mata yang sering dikeluhkan dan tidak tampak di 

antaranya adalah:

1. adanya nyeri (ocular pain);

2. sakit kepala atau pusing;

3. gatal pada lesi;

4. rasa tidak nyaman pada kelopak mata konjungtiva (Retrobulbar 

discomfort);

5. penglihatan kabur; dan 

6. visualisasi ganda (diplopia). 
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Saat melakukan anamnesis, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan 

terkait dengan keluhan utama pada kanker mata. Secara umum, hal yang 

perlu ditanyakan pada penderita dengan keluhan gangguan penglihatan 

adalah apakah gangguan tersebut terjadi saat melihat jauh atau dekat, onset 

mendadak atau gradual (bertahap), kabur di seluruh lapang pandang atau 

hanya sebagian, dan jika defek lapang pandang hanya sebagian, apakah 

letaknya sentral, perifer, atau hanya pada satu mata. Jika terdapat diplopia, 

yang perlu ditanyakan adalah apakah diplopia horisontal atau vertikal, kedua 

mata atau salah satu mata, dan apakah persisten bila salah satu mata ditutup. 

Selain itu, hal yang juga penting ditanyakan secara umum adalah riwayat 

penyakit terdahulu. 

PEMERIKSAAN FISIK

Pemeriksaan fisik terdiri dari pemeriksaan mata secara umum dan secara 

eksternal serta pemeriksaan orbita secara lebih detail ke bagian orbita. 

Pemeriksaan mata secara umum di antaranya adalah:

1. pemeriksaan visual (visus/visual acuity);

2. pemeriksaan daerah kelopak mata dan konjungtiva;

3. pemeriksaan daerah kornea, pupil, iris, dan fundus; serta

4. pemeriksaan otot ekstraokuler. 

Pemeriksaan visual dapat dilakukan dengan menggunakan Snellen Chart. 

Pemeriksaan visual dilakukan untuk melihat apakah penderita mengalami 

penurunan visus atau tidak dan melihat derajat variasi penurunannya. 

Gangguan tajam penglihatan tersebut biasanya disebabkan oleh adanya 

disfungsi saraf optik yang terjadi akibat meningkatnya tekanan intraorbita 

karena ada sesuatu hal di dalam intraorbita tersebut, seperti tumor atau hal 

yang lain. Penurunan tajam penglihatan ini dapat terjadi jika saraf optik 

penderita mengalami penekanan hingga terjadi kebutaan yang permanen jika 

penekanan saraf optik tersebut tidak segera dihilangkan. 

Secara fungsi, pemeriksaan visual ini dapat dilanjutkan dengan 

pemeriksaan lapang pandang (visual field). Penderita yang saraf optiknya 

mengalami penekanan sebelum kebutaan terjadi biasanya mengalami 

penurunan lapang pandang. Penurunan lapang pandang ini dapat diperiksa 
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menggunakan alat Ocular Coherence Tomography (OCT), Humphrey Visual Field 

Analyzer (HVF), atau Perimeter/Goldmann Perimetry. 

Slit Lamp (lampu celah biomikroskopi) adalah suatu instrumen yang 

bekerja dengan sumber cahaya intensitas tinggi yang dapat difokuskan 

untuk memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata pasien, seperti 

biomikroskop. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan 

segmen anterior, seperti kelopak mata, konjungtiva, kornea, iris, dan pupil. 

Pemeriksaan slit lamp ini memberikan pandangan yang diperbesar secara 

stereoskopik struktur mata secara rinci, sehingga memungkinkan diagnosis 

anatomi secara detail. Slit lamp ini juga dapat dipergunakan untuk mengetahui 

adanya defek kornea, fistula kornea, dan kedalaman sudut bilik mata depan. 

A

 

B

Gambar 12.  Pemeriksaan Fisik Mata. A: Pemeriksaan Slit Lamp; B: Pemeriksaan 
Lapang Pandang (Sumber: Koleksi Foto Poli Klinik Mata Java, 
Surabaya)

Gambar 13.  Pemeriksaan pergerakan mata 9 arah kardinal (a-i; panah: arah 
pergerakan mata) (Sumber: Bhatkar et al., 2016).
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Pemeriksaan daerah segmen posterior dilakukan dengan menggunakan 

direct oftalmoskopi (funduskopi) atau foto fundus. Dengan menggunakan 

metode tersebut, dapat dilihat kelainan-kelainan pada segmen posterior dan 

gambaran retina secara detail, termasuk pembuluh darah (arteri dan vena 

sentralis), makula, dan saraf retina (n. optik). 

Pemeriksaan otot ekstraokuler digunakan untuk melihat adanya 

penurunan pergerakan bola mata (ocular motility test). Pemeriksaan ini 

menggunakan pemeriksaan 6 atau 9 arah kardinal (six/nine cardinal of gaze). 

Pemeriksaan orbita di antaranya adalah:

1. pemeriksaan pengukuran penonjolan bola mata (proptosis);

2. palpasi;

3. inspeksi; dan

4. auskultasi. 

Proptosis atau penonjolan bola mata atau juga sering disebut dengan 

eksoftalmos ini terjadi pada gejala klinis kanker mata dan rata-rata terjadi 

pada kasus jenis kanker mata intraokuler dan retrobarbital. Proptosis muncul 

karena adanya penambahan volume intraokuler yang mendesak bola mata 

maju dan ke arah luar. 

Pengukuran eksoftalmos proptosis ini dilakukan dengan alat 

eksoftalmometer. Ada 2 (dua) tipe eksoftalmometer, yaitu eksoftalmometer 

hertel atau eksoftalmometer naugle. Eksoftalmometer hertel ini digunakan untuk 

mengukur proptosis secara unilateral, sedangkan eksoftalmometer naugle 

digunakan untuk mengukur proptosis secara relatif dari sisi rima orbital 

superior dan inferior. Ukuran penonjolan mata orang normal adalah sekitar 

12-20mm. Apabila terdapat perbedaan pengukuran lebih dari 2mm di antara 

kedua mata dan penonjolan mata lebih dari 20mm, maka penderita dinyatakan 

proptosis. 

Selain itu, hal yang penting dalam pemeriksaan dasar orbita adalah 

palpasi, inspeksi, dan auskultasi tumor. Palpasi atau perabaan pada tumor 

memiliki hal penting yang dapat dinilai, di antaranya: 1) tumor atau 

benjolan yang teraba dapat dinilai konsistensinya; 2) benjolan tersebut mudah 

digerakkan atau lekat pada dasar; 3) apakah terdapat nyeri saat ditekan atau 

tidak; dan 4) permukaan benjolan tersebut rata atau tidak. 
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Pada inspeksi, terdapat dua hal dasar yang harus diperhatikan, yaitu: 

1) inspeksi terhadap gerakan bola mata (ocular motility test) yang telah dibahas 

sebelumnya, dan 2) pemeriksaan adanya pulsasi tanda dari fistula arteri-vena 

atau defek dari atap orbita. Pemeriksaan adanya pulsasi ini biasanya secara 

auskultasi atau menggunakan stetoskop untuk mendengar adanya aliran darah 

fistula arteri-vena atau biasa disebut “bruit”. Selain itu, biasanya juga muncul 

berupa gejala “corkscrew”, yaitu adanya pelebaran pembuluh darah episklera 

dengan dasar konjungtiva (Gambar 9. C). 

PEMERIKSAAN DENGAN DIAGNOSIS PENUNJANG

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang terdiri dari pemeriksaan 

mata secara umum dan secara eksternal serta pemeriksaan orbita, untuk 

menegakkan diagnosis, maka dilakukan beberapa pemeriksaan lagi dengan 

diagnosis penunjang. Pemeriksaan penunjang tersebut di antaranya adalah 

sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

Gambar 14.  Pemeriksaan Proptosis menggunakan Eksoftalmometer. A) Eksoftal-
mometer Naugle; B) Eksoftalmometer Hertel (Sumber: Fichter et al., 
2012; Dokumentasi Pribadi)
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1) Radiologi

- Foto X-ray

- Ultrasonografi (USG)

- Ultrasound Biomicroscope (UBM)

- Computerize Tomography Scan (CT-Scan)

- Magnetic Resonance Imaging (MRI)

- Optical Coherence Tomography (OCT)

- Angiografi

- In Vivo Reflectance Confocal Microscopy (IVCM)

2) Patologi

- Pemeriksaan Laboratorium (Tes Darah Lengkap). 

- Histopatologi: Sampel jaringan/biopsi

- Sitologi: Pewarnaan HE/PAS

- Teknik Imunohistokimia

- Teknik Biologi Molekuler: PCR, DNA sequencing

Pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan pencitraan (imaging) pada tumor 

yang sering dilakukan adalah foto X-ray, USG, CT-Scan, MRI, dan angiografi. 

Pemeriksaan menggunakan foto X-ray atau foto sinar-X radiografi biasanya 

disebut dengan foto polos (plain film) atau foto rontgen. Pemeriksaan ini 

paling banyak dipakai karena foto X-ray memiliki kekontrasan dan kejernihan 

Gambar 15.  Gambaran hasil pemeriksaan USG B-Scan pada tumor mata (Sumber: 
Koleksi Foto Poli Onkologi Satu Atap (POSA), RSUD Dr. Soetomo, 
Surabaya)
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yang cukup baik dan mampu memonitor adanya lesi, sehingga objektif untuk 

membandingkan tumor sebelum dan sesudah terapi. 

Pada pemeriksaan menggunakan USG, diagnosis ditegakkan melalui 

prinsip pemanfaatan gelombang ultrasonik jenis gelombang echo-pulsasi, 

sehingga nantinya didapatkan sonogram statis maupun dinamis dalam hal 

bentuk, struktur, dan fungsi organ tubuh. Pemeriksaan USG ini memiliki 

keunggulan, di antaranya: 1) resolusi terhadap jaringan lunak tinggi; 2) tanpa 

radiasi; 3) pencitraan kontinyu, dinamis, real-time, dan dapat diulang-ulang; 

serta 4) lingkup penggunaan yang luas dan mudah digunakan. 

Gambaran USG dengan modus A-scan yang berupa grafik gelombang 

echo dan modus B-scan yang mengubah gelombang echo ditampilkan 

informasi jaringan dan organ. USG dapat digunakan untuk menggambarkan 

otot-otot ekstraokuler dan struktur bola mata yang diharapkan. Namun, 

metode ini memiliki kekurangan untuk mendeteksi orbita posterior dan 

daerah sekitarnya. Selain itu, pemeriksaan menggunakan USG ini kurang 

sesuai jika digunakan pada organ-organ yang berisi udara (paru-paru dan 

saluran cerna) karena akan timbul pantulan gelombang total dari penetrasi 

suara. 

Ultrasound Biomicroscope (UBM) merupakan metode in vivoimaging 

dengan pencitraan segmen anterior secara kualitatif maupun kuantitatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16.  Gambaran hasil pemeriksaan UBM pada tumor mata. Panah Kuning: 
Kista Iris (Sumber: El-Shest, 2018)
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Perbedaan UBM dengan USG mata yaitu metode ini lebih akurat melihat 

di segmen anterior mata, seperti kornea, iris, sclera, badan siliar, bilik mata 

depan, lensa, dan zonula. UBM sudah dijadikan standar dan memberikan 

hasil dokumentasi yang baik. Prinsip pemeriksaan ini sama dengan 

USG, yaitu dengan menggunakan transduser berfrekuensi tinggi untuk 

menghasilkan gambar dengan resolusi yang baik. Dengan menggunakan 

parameter tertentu, UBM dapat mengukur sudut bilik mata depan dan juga 

mampu memvisualisasikan jaringan yang terletak di belakang iris yang akan 

memengaruhi patogenesis penyakit, seperti glaukoma, serta dapat dicetak dan 

didokumentasikan secara lebih objektif. 

CT-Scan (Computed Tomography Scanner) adalah suatu prosedur yang 

digunakan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai sudut kecil dari tulang 

tengkorak dan otak. Pemeriksaan ini berguna untuk melihat adanya gambaran 

lesi dan bentuk serta ukuran dari tumor, hematoma, dan abses. Selain itu, juga 

dapat terlihat adanya perubahan vaskuler, seperti malformasi vaskuler maupun 

naik turunnya vaskularisasi dan infark. Prinsip dasar CT-Scan mirip dengan 

perangkat radiografi umum. Kedua metode ini sama-sama memanfaatkan 

intensitas radiasi terusan setelah melewati suatu objek untuk membentuk citra/

gambar. Perbedaannya adalah informasi citra yang ditampilkan oleh CT-Scan 

tidak tumpang tindih (overlap), sehingga dapat memperoleh citra yang dapat 

Gambar 17.  Gambaran hasil pemeriksaan CT-Scan pada koroidal melanoma 
(Sumber: Mandal et al., 2015)
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diamati tidak hanya pada bidang tegak lurus berkas sinar (seperti pada foto 

rontgen), tetapi juga dapat menampilkan informasi tampang lintang objek 

yang diinspeksi. Nilai gambaran CT biasanya disebut HU (Hounsfield Unit) 

dengan rentang nilai -1000 hingga +1000. Nilai tersebut bisa menentukan 

jenis jaringan normal maupun patologis (lemak, efusi, kalsifikasi, dll.). 

Keuntungan dari pemeriksaan dengan menggunakan CT-Scan adalah 

biaya yang relatif murah dan waktu pemeriksaan yang relatif lebih cepat 

dibandingkan dengan pemeriksaan MRI, serta dapat menggambarkan 

daerah apex orbita, terutama struktur-struktur tulang yang dapat dievaluasi. 

Kelemahan dari pemeriksaan ini adalah tidak dapat memberikan informasi 

mengenai aktivitas dari penyakit, sehingga menjadi metode pilihan untuk 

kasus-kasus tumor pada fase yang tidak aktif. Selain itu, lesi yang bersifat 

isodens kurang bisa terdeteksi dan pencitraan pada lesi jaringan lunak, sistem 

saraf pusat, dan servikokranial tidak sebaik pada gambaran MRI. 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan jenis pemeriksaan 

pencitraan yang sangat efektif dalam menilai perubahan jaringan lunak, 

khususnya lesi-lesi yang memengaruhi nervus optikus atau struktur 

Gambar 18.  Gambaran hasil pemeriksaan MRI pada melanoma okuler (Sumber: 
http://www.svuhradiology.ie/case-study/ocular-melanoma-us-and-
mri/)
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intrakranial, termasuk tumor intraorbital. MRI adalah suatu metode 

diagnostik yang menggunakan medan magnet dan energi gelombang radio 

untuk memindai gambar organ dan struktur dalam tubuh manusia. Ada 

beberapa keunggulan MRI dibandingkan dengan jenis pencitraan yang lain. 

Beberapa di antaranya adalah MRI mampu memberi gambaran detail anatomi 

dengan lebih jelas dan mampu melakukan pemeriksaan fungsional, seperti 

pemeriksaan difusi, perfusi, dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan 

dengan CT-Scan. Gambaran MRI dapat menghasilkan potongan melintang, 

tegak, dan miring tanpa mengubah posisi pasien. Selain itu, MRI juga tidak 

menggunakan radiasi pengion. 

Selain itu, terdapat metode pemeriksaan menggunakan Optical Coherence 

Tomography (OCT), yaitu teknik pencitraan non-invasif yang telah digunakan 

untuk mendiagnosis berbagai kelainan pada retina dan glaukoma. OCT 

menganalisis setiap lapisan dari retina dengan cara menghasilkan gambaran 

high-resolution tomographic cross-sections. OCT bisa mendeteksi dan mengukur 

adanya perubahan morfologi, ketebalan retina, volume retina, makula, 

ketebalan dari retinal nerve fiber layer ( RNFL), dan optik disk. 

 

A 

B 

Gambar 19.  Gambaran hasil OCT normal (atas) dan abnormal (bawah) dengan 
adanya kista intraretinal. (Sumber: Lumbroso and Rispoli, 2009; 
Hiedelberg, 2010)
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OCT menggunakan teknik interferometri koherensi rendah yang 

menghasilkan gambaran tiga dimensi dari dispersi optik (optical scattering) 

dari jaringan yang menyerupai ultrasonografi (pulco-echo imaging). OCT bisa 

menghasilkan resolusi longitudinal dan lateral spasial dalam mikrometer. 

Keunggulan pemeriksaan retina menggunakan OCT adalah waktu yang 

dibutuhkan lebih cepat, sensitif, noninvasif, noncontact, dan mudah dalam 

interpretasi serta mudah digunakan. 

Deformitas retina yang dapat terlihat menggunakan OCT terdiri dari 

cekung (konkaf) dan cembung (konveks). Konkavitas sering terjadi pada kasus 

miopia tinggi dan stafiloma posterior. Pada OCT terlihat tanda yang jelas. 

Lesi tertentu di sclera (staphylomas) berkontribusi terhadap depresi lokal 

retina di seluruh ketebalannya. Konveksitas terlihat pada kasus kista, tumor 

subretina, dan serous detachment dari RPE. 

Teknik imaging yang terbaru menggunakan mikroskopi konfokal in 

vivo/ in vivo reflectance confocal microscopy (IVCM) sebagai metode diagnosis 

tanpa bedah dengan sensitivitas tinggi. Pemeriksaan ini menilai ultrastruktur 

kornea secara histologis dengan hasil ultrahigh resolution dan bermanfaat untuk 

menilai secara langsung keadaan densitas, formasi, tortuositas, beading, dan 

keadaan saraf. 

Metode pemeriksaan diagnostik angiografi adalah suatu sistem 

diagnostik untuk pemotretan pembuluh darah dengan bantuan suatu bahan 

kontras dan menggunakan sistem foto seri serta membutuhkan beberapa film 

pada setiap penyinaran. Pemotretan angiografi menggunakan suatu bahan 

kontras karena sistem jalan peredaran pembuluh darah sulit dideteksi tanpa 

menggunakan bahan kontras. Hal ini disebabkan karena daya serap intensitas 

sinar-X sangat rendah. Bahan kontras tersebut biasanya bersifat radiopaque, 

yang artinya bahan kontras yang tidak dapat ditembus oleh sinar-X. Bahan 

kontras juga dapat menggunakan fluorosense. 

Pemberian bahan kontras ke tubuh pasien menggunakan beberapa cara, 

yaitu melalui sistem injektor dengan menggunakan suntikan, melalui oral, 

atau via nasal. Setelah bahan kontras masuk ke tubuh pasien, maka bahan 

kontras tersebut akan mengalir bersamaan dengan darah. Pada pemotretan 

angiografi, setiap pergerakan atau perjalanan zat kontras harus diikuti dan 

Copyright @ Airlangga University Press



Onkologi Mata48

direkam oleh beberapa film. Untuk hal ini, dibutuhkan beberapa kali eksposur 

dalam waktu yang singkat (perdetik). 

Pemeriksaan patologis pada tumor berfungsi untuk mengetahui jenis, 

sifat, dan karakteristik tumor guna menegakkan diagnosis. Pemeriksaan 

laboratorium untuk tumor pada umumnya terdiri atas tiga pemeriksaan rutin, 

yaitu hematologi, urinalisis, dan feses. Pada kanker atau tumor mata, tindakan 

yang paling sering dilakukan adalah uji darah lengkap atau hematologi. Laju 

endap darah, alkali fosfatase, laktat dehidrogenase, dan lain-lain merupakan 

parameter yang termasuk dalam pemeriksaan rutin pasien tumor. 

Pemeriksaan histopatologi menggunakan bahan utama, yaitu jaringan 

untuk pemeriksaan. Pengambilan jaringan biasa disebut biopsi. Biopsi 

memiliki berbagai jenis, tergantung dari lokasi dan jenis tumor. Jenis-jenis 

biopsi di antaranya adalah biopsi jepit untuk tumor di kulit atau mukosa, 

biopsi insisi pada jaringan tumor padat yang telah diekstraksi, biopsi eksisi 

untuk tumor kecil permukaan, biopsi aspirasi jarum (Fine needle aspiration 

biopsy (FNAB)), dan biopsi kerok pada tumor permukaan. Pada tumor atau 

kanker mata biasanya menggunakan biopsi insisi, eksisi, dan aspirasi jarum. 

Khusus melanoma maligna yang akan menjadi metastasis apabila dilakukan 

biopsi, harus dilakukan eksisi secara utuh dan luas sekaligus. 

Teknik diagnostik sitologi memiliki tahapan prinsip, yaitu mengambil 

sel dari jaringan tumor kemudian dibuat pulasan dan diwarnai (PAS atau 

HE) lalu diperiksa morfologinya. Periodic Acid-Schiff (PAS) adalah metode 

pewarnaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya polisakarida, seperti 

Gambar 20.  Gambaran histopatologi karsinoma konjungtiva mukoepidermoid. A: 
Pewarnaan HE; B: Pewarnaan PAS + Alcian Blue. (K: keratinisasi; 
Panah: gambaran musin; pembesaran 200x) (Sumber: Jastrzebski 
et al., 2012)
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glikogen dan substansi mukus, seperti glikoprotein, glikolipid, dan musin 

pada jaringan. Polisakarida dan mukus tersebut akan terwarnai magenta 

dengan inti sel berwarna biru. Pewarnaan ini dapat dikombinasikan dengan 

enzim diastase yang berfungsi memecah glikogen. Beberapa tumor yang dapat 

terwarnai dengan pewarnaan ini adalah adenokarsinoma yang menyekresi 

musin normal dan jenis tumor sarkoma. 

Selanjutnya, pewarnaan Haematoxylin-Eosin (HE) merupakan jenis 

pewarnaan yang banyak dipakai serta menjadi gold standard dalam penentuan 

diagnosis melalui sitologi dan histopatologi. Pewarnaan ini merupakan 

kombinasi haematoxylin yang berwarna biru violet dan eosin yang berwarna 

merah. Haematoxylin bersifat basa dan akan mewarnai substansi sel yang 

bersifat asam, seperti inti sel. Oleh karena itu, inti sel pada pewaranaan HE 

akan terwarnai biru. Berkebalikan dengan haematoxylin, eosin bersifat asam 

dan akan mewarnai substansi sel yang bersifat basa, seperti substansi asam 

amino atau protein sel, yaitu filamen-filamen sitoplasmik, sel otot, membran 

intersel, dan serabut ekstraseluler yang terwarnai pink. 

Salah satu teknik pewarnaan yang merupakan teknik paling maju dalam 

bidang diagnosis tumor adalah pewarnaan imunohistokimia (IHC). Prinsip 

IHC adalah reaksi antara antigen dan antibodi. Dengan menggunakan antibodi 

mono atau poliklonal yang sudah diketahui bereaksi dengan antigen target 

dalam jaringan yang akan diperiksa, hal tersebut akan bereaksi membentuk 

kompleks antigen-antibodi dan menampilkannya dengan warna. 

Beberapa teknik IHC yang umum dipakai adalah: 1) teknik ABC 

(Avidin-Biotin Complex); 2) LSAB (Labelled StreptAvidin Biotin); dan 3) 

teknik dua tahap EnVision. Pemanfaatan teknik IHC ini dapat membantu 

memperkirakan sifat tumor guna penentuan diagnosis dan terapi, khususnya 

pada tumor mata, misalnya pemeriksaan terhadap ekspresi berbagai onkogen, 

supresor onkogen, gen resisten obat multipel, dan gen reseptor hormon. 

Pewarnaan teknik ini juga memiliki berbagai macam jenis antibodi spesifik 

untuk tumor marker tertentu. 

Selain itu, teknik pemeriksaan yang lebih canggih dan maju saat ini 

adalah teknik yang menggunakan teknologi biomolekuler, seperti rekombinasi 

DNA, cloning, persilangan asam nukleat dan poly-chain reaction (PCR), DNA 

sekuensing, dan lain-lain. Teknik-teknik ini dipakai dalam penelitian sel 
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tumor dan genetika molekuler untuk mendeteksi variasi kromosom dan 

gen. 

KONSULTASI ANTARDISIPLIN ILMU

Manajemen yang optimal dari kanker mata ini membutuhkan pendekatan 

yang terkoordinasi dengan adanya predileksi tumor dan gejala-gejala klinis 

yang muncul. Lokasi tumor yang muncul akan menyebabkan beberapa gejala 

klinis yang muncul dan menyebabkan metode terapi yang berbeda-beda. 

Sebagai contoh,tumor mata intraokuler dan ekstraokuler akan memiliki gejala 

klinis yang berbeda serta beda pula terapi yang diberikan. Rata-rata, tumor 

intraokuler akan menyebabkan gejala klinis yang lebih kompleks karena 

berhubungan dengan sistem saraf atau organ/jaringan di luar mata, sehingga 

dapat menyebar atau mengilfitrasi di luar mata dan untuk terapi pembedahan 

pun kadang melibatkan ahli bedah, oftamologis, THT-KL, dan neurologis 

sesuai dengan keahliannya. 

Pasien dengan kelainan tumor mata juga dapat menyebabkan gangguan 

tajam penglihatan, perubahan intensitas dan kualitas dari penglihatan 

terhadap warna, edema dari saraf optik pada pemeriksaan funduskopi, adanya 

subluksasi bola mata, kekeruhan kornea, atau lagoftalmos yang membahayakan 

kornea. Evaluasi dari dokter spesialis sangat direkomendasikan pada awal 

proses penyakit tersebut, sehingga penatalaksanaan yang dilakukan dapat 

memberikan hasil yang baik. 
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TERAPI

Beberapa tahun terakhir, penatalaksanaan terapi pada kanker mata 

telah mengalami perkembangan yang signifikan. Tujuan utama dari terapi 

kanker mata adalah menyelamatkan nyawa pasien. Tujuan sekundernya adalah 

menyelamatkan mata secara fisik dan penglihatan secara fungsional bila 

memungkinkan. Pemberian terapi sedini mungkin penting dilakukan dengan 

modalitas terapi yang dapat ditoleransi, sesuai, efektif dengan sedikit biaya, dan 

mampu menyelamatkan, baik kelangsungan hidup maupun penglihatan. Terapi 

ini dilakukan secara komprehensif, di antaranya dengan dilakukan sinergisitas 

antara dokter spesialis mata, penyakit dalam, saraf, THT-KL, ahli bedah dan 

radiologi, serta dokter spesialis lain sesuai dengan keadaan pasien. 

Terapi dan penatalaksanaan kanker mata terdiri dari empat jenis, 

yaitu:

1. pembedahan (surgical therapy);

2. medikamentosa (obat-obatan); 

3. penyinaran (radioterapi/radiasi); dan

4. target sel terapi. 

PEMBEDAHAN

Terapi pembedahan pada kanker atau tumor memiliki peranan yang 

sangat penting, di antaranya adalah sebagai berikut. 

1) Sebagai terapi pencegahan tumor. Sebelum menjadi tumor dan masih 

berupa lesi, maka terapi pembedahan diperlukan agar lesi tidak tumbuh 

dan berkembang menjadi ganas. 

2) Sebagai sarana diagnosis tumor. Diagnosis yang akurat dan tepat pada 

tumor tergantung pada spesimen patologis yang didapatkan dengan jalan 

pembedahan. 
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3) Sebagai sarana penentuan stadium tumor. Penentuan stadium keganasan 

tumor guna merencanakan terapi yang tepat bergantung pada sampel 

spesimen tumor yang diambil melalui pembedahan dan biopsi jaringan. 

4) Terapi terhadap tumor. Hal terakhir ini merupakan metode yang 

efektif melalui pembedahan. Operasi atau pembedahan tumor mampu 

meningkatkan keberhasilan kesembuhan mencapai 90% untuk kanker 

stadium dini. 

Terapi pembedahan pada kanker mata dilakukan dengan mengetahui jenis 

kanker matanya terlebih dahulu. Apabila jenis kanker mata tersebut berupa 

kanker mata ekstraokuler/eksternal, maka cukup dilakukan pembedahan kecil 

menggunakan metode eksisi atau insisi. 

Metode eksisi adalah metode operasi untuk mengangkat seluruh tumor 

beserta ekstensi lokalnya. Pengangkatan jaringan tumor tersebut diambil 

dengan patokan jarak garis eksisi yang tergantung pada lokasi topografi tumor, 

besar tumor, derajat keganasan, dan lain-lain. Kulit bekas biopsi atau operasi 

beserta jalan biopsi juga harus ikut dieksisi. Jarak tepi tumor ke garis eksisi 

memiliki pedoman, yaitu:

a) jarak jauh, menggunakan jarak 5 - ≥10 cm untuk tumor besar atau derajat 

keganasan tinggi; 

b) jarak sedang, menggunakan jarak 2 – 5 cm untuk tumor ukuran sedang 

atau derajat keganasan sedang; dan

c) jarak dekat, menggunakan jarak 0,5 – 2 cm untuk tumor kecil dan derajat 

keganasan rendah/jinak. 

Pada umumnya, jarak 1-5 cm dianggap cukup. 

Pada kanker mata intraokuler dan retrobulbar dilakukan pembedahan 

besar dengan berbagai macam metode, di antaranya:

• Orbitotomi, yang dapat dilakukan melalui pendekatan anterior, lateral, 

dan kranial;

• enukleasi; dan

• eksenterasi orbita.

• pembedahan endoskopi endonasal
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Gambar 21.  Posisi dan Metode Insisi Orbital. A: Classic Stallard-Wright lateral 
orbitotomy; B: Lipatan kelopak mata - lateral orbitotomy; C: Lateral 
Canthotomy orbitotomy; D: Lateral Canthotomy orbitotomy; E: 
Frontoethmoidal (Lynch) medial orbitotomy; F: Lipatan kelopak mata 
atas bagian anterior - orbitotomy; G: Vertikal eyelid split superomedial 
orbitotomy; H: Medial bulbar conjunctival orbitotomy; I: Subsiliar 
inferior orbitotomy; J: Transkonjungtival inferior orbitotomy; K: Lateral 
bulbar konjungtival orbitotomy. (Sumber: ilustrasi: Christine Gralapp & 
Jennifer Clemens)

Metode pembedahan ini harus memperhatikan letak tumornya. Setelah 

mengetahui letaknya di dalam rongga orbita, maka ditentukan metode operasi 

dan cara mengambilnya melalui dinding orbita. Metode pembedahan ini 

dilakukan dengan memperhatikan letak sisi dan lebarnya untuk pengambilan 

tumor tersebut. Berapa wall yang digunakan, apakah lateral, medial, dasar 

orbita, atau kombinasi pengangkatan tiga atau empat dinding orbita dengan 

lebar berapa mm juga harus dipertimbangkan. 

 Metode orbitotomi anterior dilakukan dengan melakukan insisi melalui 

orbita bagian anterior, sedangkan orbitotomi lateral melalui sisi lateral mata. 

Kedua metode ini biasa disebut dengan transorbital. Metode transorbital ini 

dapat dilakukan dengan berbagai macam metode insisi. Khusus orbitotomi 

lateral, dapat dilakukan melalui tiga metode insisi, yaitu:

A) stallard–wright lateral orbitotomy incisions;

B) upper lid skin crease incision with lateral canthal extension; dan

C) modified berke lateral canthotomy incision. 

Pembedahan orbitotomi kranial atau disebut transkranial ini dilakukan 

dengan membuka orbita melalui sisi anterior wajah. Metode ini dilakukan pada 
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rima orbital dengan mengangkat tulang pelipis-dahi. Metode ini digunakan 

untuk mengangkat tumor yang berada di medial bola mata dan anterior dasar 

tengkorak. 

Enukleasi dan eksenterasi adalah metode pengambilan bola mata. 

Enukleasi merupakan jenis operasi dengan mengambil bola mata pasien 

seutuhnya dengan melibatkan saraf optikus sepanjang mungkin agar mampu 

mencapai area bebas tumor. Eksenterasi merupakan pengambilan bola mata 

beserta jaringan-jaringan adneksanya. Metode ini biasanya dilakukan pada 

kanker mata yang sudah menyerang bola mata dan sekitarnya. Orientasi 

tindakan ini untuk menyelamatkan jiwa penderita serta mencegah kanker itu 

menyebar dan tumbuh kembali. 

PEMBEDAHAN ENDOSKOPI

Lesi yang terletak di medial atau inferior apeks rongga orbita dapat 

menimbulkan kesulitan tersendiri karena lokasi tumor yang dalam, iluminasi 

yang buruk, dan adanya beberapa struktur neurovaskular yang penting. 

Awalnya digunakan pendekatan transantral, tetapi pendekatan ini ternyata 

meningkatkan angka morbiditas pascaoperasi yang tinggi seperti terjadinya 

enoftalmus, diplopia, hipestesia nervus kranialis V2, dan fistula oroantral.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 22.  Pembedahan Metode Lateral Orbitotomi. (Sumber: Koleksi foto Poli 
Onkologi Satu Atap (POSA), RSUD Dr. Soetomo, Surabaya)
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Operasi endonasal endoskopik pertama kali diperkenalkan pada akhir 

1980-an dan terus berkembang hingga dapat diaplikasikan pada operasi 

basis kranii anterior. Teknik dekompresi orbital endoskopik diperkenalkan 

pada akhir 1990-an oleh Kennedy et al. Pada saat ini, endoskopi dapat 

digunakan sebagai pilihan untuk massa orbital yang lebih kompleks seperti 

tumor sinonasal dengan ekstensi orbital dan neuropati optik kompresi yang 

membutuhkan dekompresi saraf optik. Pendekatan endoskopi telah diperluas 

untuk reseksi lesi yang terletak pada rongga orbita medial dan intrakonal. 

Pendekatan endoskopik dimulai dengan langkah-langkah yang mirip 

dengan dekompresi orbita endoskopi, yaitu dilakukan tindakan antrostomi 

maksila yang luas, etmoidektomi total, dan sphenoidotomi. Lamina diangkat 

dengan hati-hati ke atas basis kranii, inferior ke strut orbital inferomedial, dan 

posterior ke tulang sphenoid. 

Pembedahan endoskopi intraorbital relatif baru dibandingkan dengan 

pembedahan endoskopi dasar tengkorak. Teknik ini masih berkembang dan 

membutuhkan lebih banyak pengalaman. Pada saat ini, massa orbital posterior 

yang terletak di medial dan inferior dibandingkan saraf optik dapat diakses 

dengan aman secara endoskopi. Pendekatan ini masih memungkinkan bisa 

berkembang menjadi lesi yang terletak di lateral saraf optik. 

Gambar 23.  CT-Scan pada massa apeks orbital sisi kiri. Panah di sebelah kanan 
menunjukkan ruang yang potensial untuk menuju kavum orbital medial 
(pendekatan uninarial). Panah di sebelah kiri menunjukkan ruang 
yang berbeda (pendekatan binarial). Pendekatan binarial memberikan 
ruang bedah yang lebih besar, bisa bekerja dengan "empat tangan", 
dan jangkauan pandang yang lebih luas untuk membantu mengangkat 
tumor orbital intrakonal (Yao et al., 2016).
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Hilangnya lemak orbital perlu dihindari karena khawatir akan kehilangan 

volume orbita, enoftalmos, dan cedera pembuluh darah yang tidak disengaja. 

Pendekatan tim multidisiplin dengan dokter bedah ahli THT-KL, bedah 

saraf, dan bedah okuloplastik sangat penting untuk meningkatkan perawatan 

pasien dan mengoptimalkan hasil pembedahan.

MEDIKAMENTOSA

Terapi medikamentosa merupakan terapi kuratif, termasuk di antaranya 

adalah kemoterapi dan pemberian sitostatika. Pemberian terapi ini didasarkan 

pada tiga hal utama, yaitu:

1) pemberian terapi berdasarkan stadium kanker;

2) pemberian terapi tunggal; dan

3) pemberian terapi kombinasi. 

Kemoterapi yang digunakan sebagai obat anti tumor menurut asal obat, 

struktur kimia, dan mekanisme kerjanya dibagi menjadi beberapa golongan. 

Golongan tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Alkilator, yaitu obat yang memiliki gugus alkilator aktif dan efek 

sitotoksiknya terbentuk melalui ikatan silang secara langsung dengan 

N7 radikal basa guanin atau N3 adenin dari molekul DNA atau melalui 

pembentukan ikatan silang antara molekul DNA dengan protein, 

sehingga struktur sel rusak dan mati. Senyawa golongan alkilator 

Gambar 24.  Pandangan endoskopi rongga hidung kiri teknik binarial 'empat 
tangan'. Forceps Blakesley menarik hemangioma orbital (T) dari sisi 
medial melalui defek septektomi. Retraksi meningkatkan visualisasi 
dan paparan bedah, sedangkan ahli bedah lainnya mendiseksi tumor. 
SB: skull base; O: orbit (Yao et al., 2016).
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generasi pertama antara lain siklofosfamid (CTX), ifosfamid (IFO), dan 

klorambusil (CB1348). Cisplatin (PDD) dan karboplatin (CBP) merupakan 

alkilator golongan logam generasi kedua dengan sifat nefrotoksik dan 

reaksi gastrointestinal yang lebih rendah. Golongan alkilator generasi 

ketiga di antaranya adalah oksaliplatin (eloxatin), dakarbazin (DTIC), 

temozolamid, dan prokarbazin (PCB). 

2) Antimetabolit, yaitu obat yang mengganggu metabolisme asam nukleat 

dengan memengaruhi sintesis DNA, RNA, dan makro-molekul protein. 

Senyawa ini antara lain adalah metotreksat (MTX), merkaptopurin 

(6MP), dan fluorourasil (5FU). MTX bekerja dengan menghambat enzim 

dihidrofolat reduktase, sehingga produksi tetrahidrofolat terhambat 

dan hal tersebut menghambat sintesis DNA. Merkaptopurin memutus 

hipoxantin menjadi asam adenilat, sehingga sintesis asam nukleat tidak 

terjadi, sedangkan 5FU bekerja dengan membentuk fluoro-deoksiuridin 

(FdUMP) di dalam tubuh yang menghambat enzim timidilat sintase, 

memutus jalur deoksiuridin menjadi timidin, dan mengganggu biosintesis 

DNA. 

3) Antibiotik, golongan senyawa ini bekerja secara umum menyusup ke 

pasangan basa di dekat rantai ganda DNA, kemudian memisahkan kedua 

rantai DNA, serta mengganggu transkripsi DNA dan produksi mRNA. 

Golongan ini di antaranya adalah aktinomisin D (Act-D), daunorubisin, 

adriamisin (ADR), epirubisin, mitoksantron (novantron), bleomisin, dan 

mitomisin (MMC). MMC bekerja membentuk ikatan silang, seperti 

senyawa alkilator. 

4) Inhibitor protein mikrotubuli. Senyawa ini merupakan golongan alkaloid 

dari tumbuhan jenis VInca dengan mekanisme, yaitu berikatan dengan 

mikrotubul inti sel tumor serta menghambat sintesis dan polimerisasi 

mikrotubul, sehingga proses mitosis terhenti. Senyawa ini di antaranya 

adalah vinblastin (VLB), vinkristin (VCR), dan vindesin (VDS). 

5) Inhibitor topoisomerase bekerja dengan menghambat topoisomerase 

I dan menghambat pengikatan kembali rantai ganda setelah saling 

memisahkan diri saat replikasi DNA. Senyawa ini merupakan golongan 

alkaloid dari Camptotheca acuminata, yaitu irinotekan dan topotekan. 

Selain itu, senyawa penghambat enzim topoisomerase II merupakan 
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golongan podofilotoksin, di antaranya adalah etoposid (VP-16) dan 

teniposid (VM-26) yang juga menghambat replikasi dan sintesis DNA 

tumor. 

6) Senyawa anti-hormon merupakan senyawa yang menghambat kerja 

hormon pada tumor-tumor tertentu yang tergantung pada kerja hormon, 

seperti kanker prostat dan karsinoma payudara. Senyawa anti hormon 

ini bekerja berikatan secara kompetitif pada reseptor hormon estrogen, 

di antaranya adalah tamoksifen dan toremifen. Senyawa yang bekerja 

serupa LH-RH yang menimbulkan feedback negatif sehingga gagal fungsi 

ovarium di antaranya adalah zoladex dan lupron. Senyawa antihormon 

lain yang bekerja menghambat proses aromatase testosterone menjadi 

estradiol di antaranya seperti aminoglutetimid, formestan, dan letrozol. 

7) Golongan target molekuler. Senyawa ini bekerja menghambat molekul 

kunci dan jalur berkembangnya sel-sel tumor dan kanker, seperti senyawa-

senyawa growth factor, matriks metalloproteinase, dan molekul-molekul 

lain. Beberapa obat golongan ini yang sudah umum di antaranya: gleevec 

(imatinib) dengan target BCR/ABL pada terapi leukemia granulisitik 

kronik, mabtera (Rituximab) untuk terapi limfoma sel B, herceptin 

(transtuzumab) untuk terapi karsinoma payudara yang mengekspresikan 

HER-2, dan avastin (bevacizumab) yang bekerja mengikat dan 

menetralisir aktivitas VEGF. 

Pemberian kemoterapi dapat dilakukan secara topikal atau sistemik. 

Pemberian topikal dilakukan pada kasus kanker mata di permukaan setelah 

dilakukan terapi diseksi dan eksisi. Kemoterapi topikal yang sering digunakan 

adalah MMC, IFN-2α, dan 5-FU. Pemberian dosis MMC biasanya adalah 

role of 4, yaitu dosis 0,04% MMC selama 4 kali sehari, 4 hari tiap minggu, 

dan selama 4 minggu, sedangkan terapi yang cukup efektif menggunakan 

IFN-2α sediaan tetes mata 1 juta IU dengan pemberian 4 kali sehari selama 

3-4 bulan atau sediaan injeksi dengan pemberian 5 kali injeksi dosis 3 juta 

IU/0,5 cc selama 6 bulan. 

Kemoterapi sistemik pada kanker mata intraokuler atau retrobulber 

biasanya menggunakan injeksi intravena karboplatin, etoposide, dan vinkristin 

(CEV) yang diberikan selama tiga sampai enam siklus. Terapi sistemik dapat 
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ditambahkan dengan cara injeksi tunggal karboplatin subtenon. Hal ini bisa 

diikuti dengan terapi lokal menggunakan krioterapi, yaitu menggunakan probe 

yang sangat dingin untuk mematikan tumor dan berguna untuk mengontrol 

konsolidasi tumor. Terapi sistemik lainnya bisa menggunakan terapi tunggal 

atau kombinasi doksirubisin dan siklofosfamid pada pasien dengan risiko 

tinggi berdasarkan pemeriksaan histopatologik setelah enukleasi untuk 

mencegah perkembangan metastasis tumor. 

PENYINARAN

Tumor orbita terjadi dalam ruang antara bola mata dan tulang-tulang 

penyusun dinding orbita termasuk tumor yang meluas dari orbita ke adneksa 

yang berdekatan, sinus, tulang, dan otak. Orbita dan okular merupakan 

jaringan yang radiosensitif. Kondisi ini merupakan tantangan untuk terapi 

radiasi. Sistem pengiriman radiasi (teleterapi atau brakiterapi) memiliki 

karakteristik unik yang memungkinkan untuk distribusi dosis sinar yang 

masuk ke dalam orbita. 

Gambar 25.  Brachyotherapy dengan plaque radioterapi. (Sumber: National Cancer 
Institute; https://www. cancer. gov/publications/dictionaries/cancer-
terms/def/plaque-radiotherapy).

Metode terapi penyinaran atau radiasi terdiri atas banyak modalitas 

yaitu Brakiterapi, eksternal beam terapi (external beam radiation therapy), 
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Intensity-modulated radiation therapy, Volumetric-modulated arc radiation 

therapy, Stereotactic radiosurgery (meliputi gamma-knife dan Linear acceleration 

radiosurgery/LINAC, dan Particle radiation therapy (proton dan neutron). 

Radiosentivitas orbita dan okular merupakan tantangan unik untuk 

terapi radiasi. Menurut definisi, tumor orbita  terjadi dalam ruang antara 

bola mata dan tulang-tulang penyusun dinding orbita termasuk tumor yang 

meluas dari orbita ke adneksa yang berdekatan, sinus, tulang, dan otak. 

Sistem pengiriman radiasi (teleterapi atau brakiterapi) memiliki karakteristik 

unik yang memungkinkan untuk distribusi dosis sinar yang masuk ke dalam 

orbita.

Brakiterapi

Brakiterapi atau dikenal sebagai radiasi internal adalah menempatkan 

sumber radioaktif (radioisotop) kecil berupa palet (plaque) atau biji di dalam 

tubuh di dekat tumor berada. EBRT atau biasa disebut radiasi eksternal 

biasanya digunakan untuk retinoblastoma, melanoma koroidal di beberapa 

titik, dan tumor metastatik. Implan radioaktif yang sering digunakan adalah 

iodium-125 (I125), cobalt-60, ruthenium-106, iridium-192, gold-198, atau 

palladium-103.

Dosis brakiterapi bervariasi berdasarkan lokasi tumor. Dosis adsorpsi 

biasanya disebut dengan satuan Gray (Gy) dengan perhitungan 1 Gy 

merupakan 1 kg materi menyerap energi sejumlah 1 Joule. Proses penyinaran 

ini harus menerapkan empat prinsip posoligi radioterapi, yaitu: 1) dosis yang 

digunakan harus tepat dan medan penyinaran juga tepat pada area target 

tumor; 2) pada area terapi, distribusi dosis harus merata dengan distribusi 

di atas 90% dan dengan gradien tidak boleh melebihi 5%; 3) desain medan 

penyinaran harus efektif dan mengurangi dosis penyinaran terhadap jaringan 

normal di area penyinaran; dan 4) organ vital di sekitar tumor harus dilindungi 

dari sinar atau setidaknya tidak boleh terpapar dosis melebihi rentang dosis 

yang dapat ditoleransi.

Pada tumor di area apeks mata, rata-rata dosis plaque menurut COMS 

(2004) adalah 85 Gy dengan toleransi maksimal 50 Gy mencapai saraf 

optik  dan  menimbulkan  kebutaan.  Radiation Therapy Oncology Group 

merekomendasikan dosis 1.8 Gy per fraksi dengan 5 fraksi per minggu.
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External Beam Radiotherapy (EBRT)

EBRT dikirim menggunakan foton (sinar gamma atau sinar X) 

atau partikel (proton atau neutron) dengan linear accelerators (LINACs) 

untuk melakukan debulking tumor. LINAC menggunakan gelombang 

elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mempercepat akselerasi gelombang 

mikro. EBRT berenergi rendah dengan penetrasi terbatas yang dapat 

digunakan untuk mengobati tumor superfisial (misalnya tumor kulit).

Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT)

Terapi radiasi modulasi intensitas (IMRT) menggunakan akselerator 

sinar-X yang dikendalikan untuk membuat zona perawatan menggunakan 

tomografi komputer gambar 3-D (Gambar 26) dan perhitungan dosis agar 

paling sesuai dengan bentuk tumor. IMRT memungkinkan dosis radiasi yang 

lebih tinggi dan lebih efektif untuk ditujukan ke tumor dengan lebih sedikit 

efek samping pada jaringan normal (dibandingkan dengan teknik EBRT). 

IMRT orbital telah digunakan untuk mengurangi paparan struktur orbital 

normal pada pengobatan retinoblastoma. Perkembangan terbaru IMRT 

disebut dengan image-guided radiation therapy. Baik IMRT maupun image-

guided radiation therapy mempresentasikan gambaran yang real time, adanya 

gating (penyesuaian terkomputerisasi) yang mampu mengompensasi gerakan 

pasien (misalnya bernapas) dan menjaga dosis sinar pada target tumor.

Gambar 26.  Gambaran prosedur terapi radiasi modulasi intensitas (IMRT). Kiri: 
Bidang terapi radiasi sinar eksternal yang berbasis LINAC biasanya 
berbentuk persegi atau persegi panjang saat melewati jaringan. 
Kanan: terapi radiasi intensitas-termodulasi (IMRT) menggunakan 
akselerator sinar-X yang dikendalikan untuk menciptakan zona tiga 
dimensi (3-D) pada kasus limfoma orbita (Finger, 2009).
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Volumetric Modulated Arc Radiation Therapy

Baru-baru ini diperkenalkan oleh Varian, RapidArc (Varian Sistem 

Medis, Palo Alto, CA) adalah terapi busur volumetrik yang memberikan 

dosis 3-D dengan distribusi 360 putaran tunggal. Ini dimungkinkan oleh 

perencanaan radiasi secara bersamaan dan dapat mengubah tiga parameter 

yaitu kecepatan rotasi, bentuk apertura lesi yang dikenai radiasi, dan tingkat 

pengiriman dosis. Volumetric modulated arc therapy berbeda dari teknik yang 

ada seperti IMRT atau intensity-modulated arc therapy karena teknik ini 

memberikan dosis ke seluruh volume (bukan per irisan). Seperti IMRT, 

teknik radiasi ini memaksimalkan presisi agar tidak terjadi kerusakan jaringan 

sehat. Sesuai dengan namanya, RapidArc perawatan lebih cepat daripada 

IMRT standar.

Stereotactic Radiosurgery (SRS)

Stereotactic radiosurgery (SRS) adalah teknik terapi radiasi yang presisi 

dan non bedah awalnya digunakan untuk mengobati tumor dan kelainan otak 

lainnya. Dengan demikian, SRS telah menjadi alternatif penting bagi operasi 

invasif untuk tumor dan pembuluh darah kelainan (misalnya malformasi 

arteriovenosa) yang lokasinya terletak jauh di dalam atau dekat dengan struktur 

penting intrakranial . Meskipun SRS biasanya selesai di satu sesi, tetapi dapat 

juga terkirim dalam banyak fraksi dalam hari atau minggu. 

Ada tiga tipe dasar SRS yaitu Gamma Knife, menggunakan lebih dari 

200 sinar gamma Cobalt-60 konvergen dan sangat ideal untuk perawatan 

lesi ukuran kecil sampai sedang. LINAC, lebih disukai untuk menghasilkan 

energi tinggi sinar-X, foton, atau elektron ke tumor yang lebih besar. Yang 

terakhir adalah Iradiasi partikel bermuatan (misalnya Proton).

Gamma Knife

Gamma Knife bekerja dengan proses di mana beberapa berkas radiasi 

bertemu dalam bentuk tiga dimensi target bervolume kecil (Gambar 27). Bila 

radiasi diberikan sekaligus, hal itu disebut radiosurgery stereotactic. Tetapi jika 

diradiasikan dalam beberapa hari disebut sebagai radioterapi stereotactic.
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Linear Accelerator Radiosurgery (LINAC)

Teknik radiosurgery ini mirip dengan gamma knife karena memiliki 

empat fase: penempatan bingkai kepala, pencitraan, perencanaan dosis yang 

terkomputerisasi, dan pengiriman radiasi. Berbeda dengan gamma knife, yang 

mana tetap tidak bergerak selama prosedur, LINAC harus berputar di sekitar 

pasien untuk mengirimkan sinar radiasi dari sudut yang berbeda.

Dibandingkan dengan gamma knife, LINAC bisa menyebarkan sinar-X 

yang lebih besar dan digunakan untuk menyinari tumor yang lebih besar.

Terapi Radiasi Partikel
Proton

Terapi proton adalah yang paling umum dan secara luas digunakan. 

Namun ada saat ini hanya lima pusat sinar proton yang berfungsi di Amerika 

Serikat. Partikel bermuatan juga dapat digunakan untuk mengobati tumor 

orbita dengan bergerak lurus melalui jaringan, kemudian melambat karena 

kontak dengan elektron di sekitarnya jaringan dan sesekali terjadi interaksi 

nuklir didalamnya. 

Gambar 27.  Prosedur Gamma Knife. Gamma knife bekerja dengan proses di 
mana beberapa sinar radiasi bertemu dalam tiga dimensi untuk fokus 
pada volume yang relatif kecil. (Kiri) Radiasi kobalt diarahkan melalui 
beberapa lubang pada helm berbentuk kubah untuk menyatu pada 
target (tumor) di dalam pasien (kanan). (Gambar Courtesy of Elekta, 
Norcross, Georgia, USA).
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Neutron

Neutron adalah partikel atom lain yang digunakan untuk terapi radiasi 

sinar eksternal. Terapi neutron untuk tumor orbita refrakter (terutama karsinoma 

kistik adenoid dari kelenjar lakrimal) Mesin terapi neutron modern menghasilkan 

balok neutron dengan dosis yang setara dengan sinar 6-MV X.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa radiasi pengion tidak hanya 

mempengaruhi DNA seluler, tetapi juga dapat mengubah komponen epigenetik 

secara permanen. Oleh karena itu, paparan radiasi mungkin tidak hanya 

memiliki efek membunuh sel primer, tetapi juga dapat mengubah reproduksi 

dan karakteristik yang diwariskan sel-sel yang terpapar (subletal) menjadi sel 

precancer. Dokter spesialis kanker mata harus mempertimbangkan resiko 

terhadap potensi manfaat terapi radiasi untuk setiap pasien. Resiko kematian 

atau kebutaan seumur hidup mungkin lebih besar daripada persentase risiko 

kanker sekunder yang disebabkan radiasi, tetapi hal ini juga tergantung dari 

kasus penyakitnya. Kondisi ini menjadi keputusan yang sulit dibuat baik oleh 

pasien, keluarga, maupun dokter.

Bagaimanapun juga, terapi radiasi memainkan peran penting dalam 

pengelolaan tumor orbita jinak dan ganas. Modalitas radiasi terkomputerisasi 

yang baru dan menarik seperti radiasi eksternal dan teknik brachytherapy 

semakin berkembang untuk meningkatkan kontrol tumor lokal dan 

mengurangi komplikasi okular terkait radiasi.

PEMBEDAHAN ENDOSKOPI 

Lesi yang terletak di aspek medial atau inferior apeks orbita dapat 

menimbulkan kesulitan tersendiri lokasi tumor yang dalam, iluminasi 

yang buruk, dan adanya beberapa struktur neurovaskular yang penting. 

Awalnya digunakan pendekatan transantral, tetapi pendekatan ini ternyata 

menghasilkan angka morbiditas pascaoperasi yang tinggi seperti enoftalmos, 

diplopia, hipestesia nervus kranialis V2, dan fistula oroantral.

Operasi endonasal endoskopik pertama kali diperkenalkan pada akhir 

1980-an dan terus berkembang hingga dapat diaplikasikan pada operasi basis 

kranii anterior. Teknik dekompresi orbital endoskopik diperkenalkan pada 

akhir 1990-an oleh Kennedy et al dan hingga saat ini dapat digunakan sebagai 
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pilihan untuk massa orbital yang lebih kompleks seperti tumor sinonasal 

dengan ekstensi orbital dan neuropati optik kompresi yang membutuhkan 

dekompresi saraf optik. Saat ini, pendekatan endoskopi telah diperluas untuk 

reseksi lesi yang terletak cavum orbita medial ekstra dan intrakonal. 

Pendekatan endoskopik dimulai dengan langkah-langkah yang mirip 

dengan dekompresi orbital , yaitu dilakukan tindakan antrostomi maksila 

yang luas, etmoektomi total, dan sphenoidotomi. Lamina diangkat dengan 

hati-hati ke atas basis kranii, inferior ke struktur orbital inferomedial, dan 

posterior ke tulang sphenoid. 

Pembedahan endoskopi intraorbital relatif baru dibandingkan dengan 

pembedahan endoskopi dasar tengkorak. Teknik ini masih berkembang dan 

membutuhkan lebih banyak pengalaman. Pada saat ini, massa orbital posterior 

yang terletak di medial dan inferior dibandingkan saraf optik dapat diakses 

dengan aman secara endoskopi. Pendekatan ini masih memungkinkan bisa 

berkembang lesi yang terletak di lateral saraf optik. 

Hilangnya lemak orbital perlu dihindari karena khawatir akan kehilangan 

volume orbita, enoftalmos, dan cedera pembuluh darah yang tidak disengaja. 

Pendekatan tim multidisiplin dengan dokter bedah ahli THT-KL, bedah 

saraf, dan bedah okuloplastik sangat penting untuk meningkatkan perawatan 

pasien dan mengoptimalkan hasil pembedahan.

Terapi Sel Punca Kanker 

Lingkungan mikro yang kompleks dari sel-sel ganas disebut sebagai 

tumor. Tumor padat mengandung sel-sel ganas dan sel-sel pendukung yang 

disebut sebagai stroma yang meliputi fibroblas, endotelium, perisit, limfatik, 

dan infiltrat mononuklear. Unsur-unsur stromal merespons sinyal dan faktor-

faktor yang diproduksi oleh sel-sel tumor serta menyediakan komponen yang 

diperlukan untuk kelangsungan hidup tumor termasuk struktur pendukung, 

pembuluh darah, dan matriks ekstraseluler.

Setiap pendekatan yang ditargetkan pada sel-sel ganas dan elemen 

stroma tumor mampu dilakukan mengarah pada kemajuan terapi antikanker. 

Terapi yang efisien untuk kanker menggunakan sel induk mesenkim rekayasa 

yang diperoleh dengan menggabungkan penemuan agen antikanker spesifik 

ditambah dengan identifikasi arah migrasi tumor serta penggabungan dengan 
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MSC (mesenchymal stem cell). Penelitian yang ditujukan untuk mengarahkan 

migrasi tumor dan penggabungan dengan MSC dibuktikan dalam beberapa 

studi pra-klinis in vitro menggunakan tes migrasi transwell dan in vivo 

menggunakan animal tumor model. Kemampuan MSC telah ditunjukkan pada 

hampir semua lini sel kanker manusia yang diuji, seperti kanker paru-paru, 

glioma ganas, sarkoma Kaposi, kanker payudara, karsinoma usus besar, kanker 

pankreas, melanoma, dan kanker ovarium. Dalam lingkungan mikro tumor, 

MSC yang direkayasa dapat berfungsi sebagai produsen antikanker dengan 

cara menginduksi penghambatan pertumbuhan tumor atau apoptosis.

Dalam aktivitas menghambat pertumbuhan tumor dan permasalahan 

yang timbul, sebelum maupun sesudah pembedahan reseksi tumor, 

penggunaan sel punca memberikan harapan baru. Karakteristik sel punca yang 

diharapkan mampu menghambat perkembangan kanker diperoleh melalui 

tiga mekanisme, yaitu menghambat migrasi dan perannya pada metastasis, 

mempercepat proses apotosis, dan resistensi terhadap kemoterapi. 

Karakteristik pertama, dalam proses migrasi dan pengaruh CSC (Cancer 

Stem Cell) pada metastasis, digambarkan bahwa selain mengembangkan 

tumor, CSC mengarah pada migrasi dan penyebaran tumor di lokasi yang baru 

(metastasis). Hubungan antara CSC dan metastasis belum ditemukan. Hemann 

et al. menggunakan kanker pankreas sebagai model untuk mempelajari 

hubungan antara CSC dan metastasis. Mereka menganalisis tumor awal 

dan menemukan bahwa sebagian besar tumor memiliki kemampuan untuk 

membentuk tumor setelah implantasi. Kondisi ini melibatkan sel CD133+ yang 

memiliki sifat tumorigenesis. Sel CD133+ mampu menghasilkan heterogenitas 

tumor dengan memproduksi progen nontumorgenik yang berdiferensiasi. 

Karakteristik kedua, CSC memiliki kemampuan pada proses apoptosis 

melalui beberapa metode pengobatan kanker selain pembedahan seperti 

menghambat kinase menggunakan molekul kecil, antibodi monoklonal, dan 

metode pengobatan baru lainnya. Faktor-faktor ini dirancang secara individual 

atau kombinasi dengan kemoterapi untuk mencegah pertumbuhan tumor atau 

sensitisasi sel kanker sampai mati. Salah satu faktor yang membuat sel kanker 

mengatasi stres adalah kemampuan untuk menghindari apoptosis.

CSC memiliki sifat sel induk, antara lain kemampuan dorman, aktivasi 

mesin perbaikan DNA, ekspresi transporter obat, dan resistensi alami 
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terhadap apoptosis. Pada kanker tiroid, resistensi terapi mengarah pada induksi 

kematian sel, sebagai akibatnya ekspresi protein anti-apoptosis meningkat 

seiring dengan produksi produk autokrin seperti IL4. Telah terbukti bahwa 

IL4 menyebabkan resistensi terhadap apoptosis pada leukemia limfositik 

kronis dan meningkatkan ekspresi protein anti-apoptosis dalam sel normal. 

Pada kanker pankreas, IL4 meningkatkan pertumbuhan yang dapat memiliki 

efek sebagai penghambat. Efektifitas kemoterapi dapat ditingkatkan bila 

dikombinasikan dengan pengobatan adjuvant anti-IL4.

Ada beberapa perubahan molekuler lain yang juga dapat mengatur 

apoptosis, di antaranya adalah aktivasi anti-apoptosis faktor (Bcl-2, Bcl-xl, 

Bfl1/A1) dan inaktivasi faktor pendorong apoptosis seperti p53. Strategi 

terapi yang paling efektif didasarkan pada biomarker molekuler khusus yang 

merespons pengobatan pada sekelompok pasien. Sinyal apoptosis adalah 

latar belakang ditemukannya kondisi biologi tumor. Beberapa upaya telah 

dilakukan untuk mengaktifkan kematian terprogram dalam CSC. 

Karakteristik ketiga, resistensi terhadap kemoterapi dicapai karena sel 

kanker dan sel punca memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Tubuh manusia 

tersusun atas sel yang berbeda dengan struktur dan fungsi yang berbeda pula. 

Sel-sel kanker juga dapat memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang berbeda. 

Terlepas dari semua perbedaan-perbedaan ini, ada kesamaan fungsional antara 

sel induk alami dan CSC. Misalnya, sel punca memiliki mekanisme yang 

membuatnya kebal terhadap kerusakan genetik dan membantu melawan 

bahan kimia. Protein membran sel akan mencegah penetrasi bahan kimia 

memasuki sel. CSC memiliki enzim yang disebut ROS (Reactive Oxygen 

Species) yang digunakan untuk mendeteksi dan menghancurkan bahan kimia. 

CSC juga memiliki pertahanan yang sama dengan sel induk dan juga dapat 

menghindari bahan kimia yang dirancang untuk menghancurkannya dan 

menghasilkan enzim untuk melindungi ROS. Beberapa penelitian in vitro 

menunjukkan perbedaan antara penanda level seluler positif dan negatif. Sel 

dengan penanda positif biasanya lebih resisten terhadap bahan kimia. 

Multidrug chemoresistance merupakan rangkaian transporter protein 

dalam membran yang mempunyai mekanisme untuk menghilangkan efek 

kemoterapi. ABCG2 dan BCRP1 terbukti mengurangi akumulasi intraseluler 

agen kemoterapi tertentu. Aktivitas ABCG2 disiapkan sel untuk proliferasi dan 
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regenerasi setelah kemoterapi. Inhibitor tirosin-kinase termasuk Gefitinib dan 

Imatinib menonaktifkan suplai dan keberadaan ABCG2 untuk membalik sifat 

kemoresisten sel punca kanker dan berpotensi menjadikan sel punca kanker 

sebagai target. Mekanisme selanjutnya adalah melalui enzim detoksifikasi 

yang berperan dalam resistensi terhadap kemoterapi. Detoksifikasi obat 

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama terjadi detoksifikasi 

melalui cyto p450 yang menghilangkan OH dan radikal bebas O2. Tahap 

kedua, pembuatan metabolit agar toksisitas menjadi lebih sedikit. Selama 

tahap ini, toksin terkonjugasi menggunakan glutathione, glucoronicacid, 

atau sulfat yang dikatalisis oleh Glutathione S-transferase, uridine disulfate, 

glucuronosyltransferase, dan sulfatase. Tahap ketiga, obat dan toksin dipompa 

keluar sel melalui saluran antarmembran. Kegiatan utama berlangsung pada 

tahap kedua sehingga setiap gangguan dalam tahap detoksifikasi berhubungan 

langsung dengan gangguan dalam kemoterapi dan terlibat dengan resistensi 

terhadap kemoterapi. Dapat disimpulkan bahwa CSC memiliki tingkat 

protein transporter ABC yang tinggi. Melalui difusi, molekul-molekul ini 

bertanggung jawab untuk melindungi sel dari kehancuran. Oleh karena perna 

tersebut, CSC dapat resisten terhadap pengobatan kemoterapi.
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Bab 8

KANKER MATA YANG 

TERBANYAK

KARSINOMA SEL BASAL

Karsinoma sel basal kelopak mata (Basal Cell Carcinoma/ BCC) 

merupakan jenis tumor eksternal yang tumbuh di bagian luar mata pada 

palpebra. Tumor ini merupakan jenis tumor ganas yang berasal dari kulit. 

Karsinoma ini merupakan kanker yang paling umum terjadi di seluruh dunia 

dengan predileksi terbesar terjadi di region kepala-leher sebesar 80% dan 20% 

muncul di kelopak mata. Lebih dari 70% tumor ganas epitel kulit merupakan 

karsinoma sel basal. Karsinoma sel basal umumnya tidak fatal, tetapi jika tidak 

terdiagnosis dalam waktu yang lama, fungsi dan penampakan kelopak mata 

akan terganggu.

Patofi siologis

Karsinoma sel basal memiliki karakteristik, yaitu muncul saat usia tua 

sekitar umur 60-80 tahun, sering terjadi pada jenis kelamin laki-laki, dan 

jarang bermetastasis ke tempat lain, tetapi angka rekurensinya cukup tinggi. 

Medge et al., (2010) melaporkan bahwa angka kejadian metastasis karsinoma 

ini sangat jarang dan hanya muncul sekitar 1,6-2,5% saja. Karsinoma sel 

basal tumbuh secara lambat dengan variasi bentuk, tipe histologis, dan lokasi 

tersering muncul adalah di area wajah dan kepala-leher. Hal ini dapat terjadi 

karena area tersebut merupakan area yang sering terpapar radiasi ultraviolet 

dari sinar matahari. Sifat karsinoma ini tumbuh destruktif secara lokal pada 
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jaringan, termasuk jaringan kartilago dan jaringan tulang. Kanker ini juga 

memiliki kemampuan rekurensi (muncul kembali/kambuh) yang sangat 

tinggi dengan peningkatan derajat agresivitas yang lama dan dengan risiko 

transformasi menjadi karsinoma sel basal yang metatipik atau karsinoma sel 

skuamosa. 

Situm et al., (2008) pada penelitiannya melaporkan bahwa angka kejadian 

karsinoma sel basal pada penduduk di daerah lintang khatulistiwa lebih tinggi 

daripada penduduk di daerah lintang kutub. Hal ini membuktikan bahwa 

penyebab radiasi sinar matahari, terutama kandungan ultraviolet, merupakan 

faktor risiko munculnya karsinoma sel basal. Radiasi gelombang pendek 

ultraviolet B (UVB) atau biasa disebut sunburn rays dengan panjang gelombang 

290–320 nm memiliki peranan penting pada terbentuknya karsinoma sel 

basal daripada radiasi UVA dengan panjang gelombang 320–400 nm. Sinar 

radiasi UVB akan menyebabkan kerusakan DNA dan sistem perbaikannya 

serta mengubah sistem imun tubuh menjadi genetik progresif yang memulai 

pembentukan neoplasma. Kerusakan DNA yang terjadi akibat pembentukan 

6,4 –photoproducts, seperti cyclobutane pyrimidine dimmers, berusaha diperbaiki 

oleh gen nucleotide excision repair (NER). Jika DNA repair gagal dan sel yang 

bersangkutan tetap hidup, maka terjadi kerusakan DNA menetap dan terjadi 

mutasi gen yang bersangkutan. 

Secara seluler dan genetik, gen supresor tumor TP53 mengalami mutasi 

karena induksi sinar UV tersebut dan ini ditemukan pada hampir 50% kasus 

karsinoma sel basal. Gruijl et al., (2001) dan Celebi et al., (2016) mengatakan 

bahwa mutasi tersebut akan mengaktivasi jalur seluler gen hedgehog interseluler, 

termasuk Sonic hedgehog (SHH) dan patched (PTCH). Mutasi pada PTCH-1 

akan menginduksi pembentukan sel karsinoma sel basal pada kelopak mata. 

SHH merupakan morfogen yang memiliki peran untuk meningkatkan 

proliferasi sel melalui komunikasi antar sel, meregulasi kematian sel, menjamin 

kontinuitas sel punca, dan memainkan kendali proses self-renewal stem cell di 

sistem hemapoetik, kulit, saraf, dan jaringan payudara. Pada jalur ini, SHH 

memiliki reseptor Patched-1 (PTCH-1) dan Patched-2 (PTCH-2). Di dalam 

jalur ini, terdapat peran protein Gli-1. Gli-1 merupakan protein zinc finger. 

Protein Gli-1 dapat teraktivasi oleh protein sitoplasmik SMO. SMO dalam 
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posisi normal disupresi oleh reseptor PTCH-1. Pada kondisi pembentukan 

sel karsinoma basal, SHH akan ditangkap oleh PTCH-1 dan SMO aktif, 

kemudian mengaktivasi Gli-1 dan memulai proliferasi sel karsinoma basal. 

Gambar 28.  Interaksi SHH, PTCH-1, SMO, dan Gli-1 pada karsinoma sel basal. 
(Sumber: Celebi et al., 2016)

Manifestasi Klinis

Pada karsinoma sel basal, 50% bermanifest pada kelopak bawah, 30 % 

pada kantus medial, 15 % pada kelopak atas, dan 5 % pada kantus lateral. 

Gambaran klinis utama dari karsinoma sel basal dengan keganasan epidermal 

di antaranya adalah adanya ulserasi, permukaan agak kasar, indurasi, batas 

 
 

 
 
 
 
 
 

A B 

Gambar 29.  Karsinoma sel basal tipe nodular. (A: Klinis; B:Histopatologis) (Sumber: 
Karsten et al., 2003 & Dutton et al., 2007)
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tidak teratur, serta terdapat destruksi pada batas kelopak. Tumor ini jarang 

bermetastasis dan menembus daerah bagian dalam karena terdapat fasia yang 

bertindak sebagai barier. Lesi tumor tersebut kadang-kadang tidak nyeri saat 

ditekan. Selain itu, biasanya muncul epifora, yaitu kecenderungan mata terus 

berair dan apabila terlalu lama dibiarkan dapat muncul gejala penurunan 

visus. 

Karsinoma ini memiliki variasi lesi benjolan yang muncul, di antaranya 

adalah sebagai berikut.

1. Tipe Nodular. Tipe nodular ini memiliki permukaan yang licin dan 

berbatas tegas. Bentukan nodulnya seperti mutiara dengan dilatasi 

pembuluh darah kecil. Awalnya, pertumbuhan lambat, sekitar 1-2 tahun 

hingga tumor dapat mencapai ukuran dengan diameter 0,5 cm. Tipe ini 

merupakan bentukan yang paling sering muncul, yaitu sekitar 60-80% 

dari semua kasus karsinoma sel basal. 

2. Tipe Nodul Ulseratif. Tipe nodul ini (ulkus rodent atau Jacobi Ulcer) 

memiliki ulserasi sentral dengan bagian tepi seperti mutiara, terdapat 

pelebaran pembuluh darah dan tidak teratur (telangiektasis) pada tepi 

lateral atas. Apabila dibiarkan, nodul ini dapat mengikis sebagian besar 

kelopak mata. Secara histologis, terdapat bentukan infiltrasi sel basaloid 

seperti sarang burung. 

3. Tipe Morpheaform. Tipe ini sering disebut dengan tipe morphoeic atau 

tipe sklerodermiform. Tipe ini merupakan tipe dengan adanya bentukan 

kista. Tipe morpheaform merupakan bentuk histopatologis yang agresif. 

Bentukannya seperti sarang dan kelompok sel tumor yang dikelilingi oleh 

stroma fibrosis yang tebal. Bentuk ini muncul sebanyak 2-6% dari total 

kasus karsinoma sel basal. 

4. Tipe Pigmentation. Tipe ini merupakan tipe dengan bentukan nodul, 

mikronodul, multifokal, atau superfisial yang memiliki warna bervariasi 

dari cokelat gelap atau hitam. Secara histologis, terdapat bentukan sarang 

sel basaloid yang penuh dengan melanin dan melanofag serta terdapat 

infiltrasi sel-sel inflamasi. 

Karsinoma sel basal ini memang jarang bermetastasis, namun telah ada 

sistem yang sering digunakan untuk klasifikasi stadiumnya menurut Ameri can 
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A B 

Gambar 30.  Karsinoma sel basal tipe nodul ulseratif. (A: Klinis; B: Histopatologis) 
(Sumber: Koleksi foto Poli Onkologi Satu Atap (POSA) Mata RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya & Dourmishev et al., 2013)

 

 
 
 
 

A B 

Gambar 31.  Karsinoma sel basal tipe morpheaform. (A: Klinis; B: Histopatologis) 
(Sumber: Lenci et al., 2017 (EyeRounds. org) & Dutton et al., 2007)

 
 

 

 

 

 

A B 

Gambar 32.  Karsinoma sel basal tipe pigmentation. (A: Klinis; B: Histopatologis) 
(Sumber: Koleksi Foto Poli Onkologi Satu Atap (POSA) Mata RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya & Dutton et al., 2007)
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Joint Committee on Cancer’s, yaitu menggunakan sistem TNM. Sistem TNM 

adalah pengklasifikasian berdasarkan tumor primernya (T), regional nodus 

limfa (N), dan metastasisnya (M). Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. 

• Tumor Primer (T)* 

o TX : tumor primer tidak terlihat. 

o T0 : tumor primer tidak terbukti. 

o Tis : karsinoma in situ. 

o T1 :  karsinoma <2 cm dengan dimensi terbesar, dengan<2 

gambaran risiko tinggi**. 

o T2 :  karsinoma >2 cm dengan dimensi terbesar atau tumor ukuran 

berapa pun dengan >2 gambaran risiko tinggi**. 

o T3 :  tumor invasi ke maksila, mandibula, orbita, atau tulang 

temporal. 

o T4 :  tumor invasi ke tulang tengkorak (appendicular atau 

aksial) dengan disertai keterlibatan perineural atau tulang 

tengkorak. 

* Termasuk sel kutaneus karsinoma skuamosa di kelopak 

mata. 

** Gambaran stadium risiko tinggi tumor primer: 

 Kedalaman/invasi: ketebalan >2 mm, Clark 

level>IV, invasi perineural. 

 Lokasi anatomis: lokasi primer telinga, lokasi 

primer non-hair-bearing lip. 

 Diferensiasi:  poorly dif ferentiated atau 

undifferentiated. 

• Nodus Limfa Regional (N)

o NX : nodus limfa regional tidak terlihat. 

o N0 : tidak terdapat metastasis nodus limfa regional. 

o N1 :  metastasis tunggal pada nodus limfa ipsilateral, ≤3 cm pada 

dimensi terbesar. 

o N2 :  metastasis tunggal pada nodus limfa ipsilateral, >3 cm-

<6cm pada dimensi terbesar; atau pada nodus limfa multiple 

ipsilateral tanpa atau dengan dimensi terbesar >6 cm; atau 

pada nodus limfa bilateral atau kontralateral tanpa atau 

dengan dimensi terbesar >6 cm. 
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o N2a :  metastasis tunggal pada nodus limfa ipsilateral, >3 cm-<6 

cm pada dimensi terbesar. 

o N2b :  metastasis multiple pada nodus limfa ipsilateral, tanpa atau 

dengan dimensi terbesar >6 cm. 

o N2c :  metastasis bilateral atau kontralateral nodus limfa, tanpa 

atau dengan dimensi terbesar >6 cm. 

o N3 :  metastasis nodus limfa, dengan dimensi terbesar >6 cm. 

• Metastasis Jauh (M)

o M0 : tidak terdapat metastasis jauh. 

o M1 : terdapat metastasis. 

Stadium anatomis/kelompok prognostik. 

o Stadium 0 : Tis, N0, M0 

o Stadium I : T1, N0, M0 

o Stadium II : T2, N0, M0 

o Stadium III :  T3, N0, M0 

T1 - T3, N1, M0 

o StadiumIV :  T1 - T3, N2, M0

T1 – T4, N3, M0 

T4, N1-N3, M0 

T1 – T4, N1-N3, M1

Diagnosis

A B

Gambar 33.  Diagnosis karsinoma sel basal menggunakan IVCM. A: Gambaran 
tipikal sel basal karsinoma (*); sel kolagen hiper refl ektif (panah 
biru); B: Proliferasi sel melanosit maligna yang besar, irregular, dan 
hiperrefl ektif di stroma (panah pink) (Sumber: Cinotti et al., 2017)
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Gambaran klinis pada pasien dengan tumor ini biasanya adalah adanya 

invasi orbital pada tulang dan keterlibatan jaringan lunak sekitar. Pemeriksaan 

imaging yang dapat dilakukan di antaranya yaitu pada CT-Scan, dapat dilihat 

adanya visualisasi destruksi tulang, sedangkan MRI dapat digunakan untuk 

melihat adanya perubahan jaringan lunak dan invasi perineural. Teknik 

imaging yang terbaru yaitu menggunakan in vivo reflectance confocal microscopy 

(IVCM) sebagai metode diagnosis tanpa bedah dengan sensitivitas tinggi. 

Diagnosis banding karsinoma ini di antaranya adalah karsinoma sel 

skuamosa, sarkoma kaposi, limfoma, karsinoma sebasea, dan amelanotik 

melanoma. Perbedaan dengan tumor-tumor tersebut yaitu pada sarkoma 

kaposi lebih sedikit aliran darahnya dan pada karsinoma skuamosa bentukan 

lesi lebih kasar, lebih kelabu, amorf, dan yang pasti tumbuh dari lesi epitel. 

Diagnosis pastinya dapat dilakukan melalui pemeriksaan histopatologis. 

Terapi

Pemilihan terapi yang paling utama adalah melalui pembedahan. Tumor 

yang tumbuh terbatas pada kelopak mata dilakukan eksisi, kemudian dilakukan 

rekonstruksi. Untuk pembedahan dapat dilakukan Mohs micrographic surgery 

(MMS) atau operasi eksisi luas dengan frozen section margin control. Kontrol 

batas tepi tumor sangat penting untuk mencapai batas bebas tumor untuk 

mengurangi rekurensi lokal. Apabila tumor telah berinvasi ke jaringan orbita, 

maka dilakukan eksenterasi orbita. Selain itu, jika karsinoma sel basal ini 

telah luas pada area kelopak mata, maka dapat dilakukan terapi radiasi setelah 

dilakukan enukleasi. Tingkat kesembuhan setelah tata laksana dapat mencapai 

95% tergantung dari lokasi, ukuran, dan gambaran patologis dari BCC. 

Setelah operasi, angka kekambuhan sekitar 1-5% per tahun.

KARSINOMA SEL SKUAMOSA

Karsinoma sel skuamosa kelopak mata (Squamosa Cell Carcinoma/

SCC) atau ocular surface squamosa neoplasia (OSSN) merupakan jenis tumor 

eksternal yang tumbuh di bagian luar mata pada palpebra, seperti karsinoma 

sel basal. OSSN sendiri merupakan suatu klasifi kasi untuk menggambarkan 

suatu spektrum tumor skuamosa dari konjungtiva dan kornea yang memiliki 
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gambaran yang serupa namun membutuhkan pemeriksaan histopatologi 

untuk membedakannya. Kedua jenis tumor ini sama-sama merupakan jenis 

tumor ganas yang berasal dari kulit. Jika karsinoma sel basal tumbuh dari 

sel pluripoten di lapisan basal epidermis kulit, maka karsinoma sel skuamosa 

berasal dari sel keratinosit epitel kulit, konjungtiva, dan limbus. Karakteristik 

tumor jenis ini memang mirip, namun karsinoma sel skuamosa memiliki 

angka rekurensi (8-15%) dan angka metastasis (0,5-16%) yang lebih tinggi. 

Angka rekurensi tumor ini berkisar ±43–51% (pada 10 tahun) dengan angka 

mortalitas yang tinggi (±15–30% pada 10 tahun). Tumor ini meliputi semua 

lesi neoplastik intraepitel konjungtiva (CIN) dan karsinoma sel skuamosa 

invasif (SCC) dari permukaan okular bola mata. SCC pada kelopak mata, 

Gambar 34.  Lapisan kulit dan lokasi sel asal tumor. (Sumber: Mayoclinic. 
Web:https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/skin-cancer/
symptoms-causes/syc-20377605)
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bersifat berkembang cepat dan lebih agresif dibandingkan dengan BCC 

sehingga deteksi dini dan penanganan yang adekuat sangat diperlukan karena 

kemampuan tumor ini untuk menginvasi ke rongga orbita hingga intrakranial, 

lalu metastasis jauh melalui kelenjar limfatik. Menurut penelitian, waktu 

perkembangan tumor dari awal hingga muncul presentasi klinis berkisar 2-60 

bulan dan kebanyakan pasien menolak untuk dilakukan pengobatan hingga 

terjadi gejala yang mengganggu seperti perdarahan, nyeri, dan gangguan 

fungsi.

Patofi siologis

Insidensi dari OSSN kuat berhubungan dengan intensitas paparan 

matahari (radiasi UV), infeksi Human Immunodef iciency Virus (HIV), 

dan Human Papilloma Virus (HPV). Insidensi paling sering terjadi pada 

daerah nasal limbus karena menerima paparan cahaya tertinggi dan limbal 

epithelial crypts terkonsentrasi pada area nasal. OSSN muncul dari sel basal, 

lalu menyebar menuju ke permukaan melalui pergerakan sel progenitor 

limbal stem cell sebelum menginvasi membran basal di bawahnya. Radiasi 

UV merusak DNA yang memproduksi dimer pirimidin pada rantai 

DNA. Pasangan basa spesifik CC→TT mengalami transformasi dari 

tumour suppressor gene yang terjadi pada OSSN dan merusak DNA yang 

sebelumnya diproduksi saat siklus G1-S. Radiasi UV juga mengakibatkan 

fotoimunosupresi lokal dan sistemik yang mengaktivasi virus seperti 

HPV. Protein E7 pada HPV mengakibatkan proliferasi dari sel epitel 

terinfeksi melalui gen retinoblastioma ketika protein E6 mencegah tumor 

suppressor gene p53 menghentikan siklus dari proliferasi sel yang terinfeksi. 

Pertumbuhan dan proliferasi tumor ditingkatkan oleh reaktivasi telomerase 

yang meningkatkan jumlah mitosis sel dan peningkatan angiogenesis 

melalui aktivasi vascular endothelial growth factor untuk angiogenesis dan 

matrix metalloproteinase (MMPs) yang merusak matriks interseluler.

Karsinoma sel skuamosa menyebar melalui saluran limfa. Pola invasinya 

mampu menembus kapsul jaringan ikat limfonodus. Perkembangannya juga 

mengakibatkan limfonodus tersebut terasa terikat dan sulit untuk digerakkan. 

Hal ini dapat dideteksi secara klinis dengan palpasi digital dengan karakteristik 
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sukar digerakkan dan membesar. Perluasan invasi dapat bersifat kontralateral 

dan bilateral. 

Inisiasi dan promosi karsinoma sel skuamosa mempunyai peranan penting 

dalam perkembangan kanker tersebut. Perkembangan karsinoma sel skuamosa 

terjadi melalui beberapa tahap, yaitu metaplasia, displasia, dan karsinoma 

in situ. Metaplasia yaitu perkembangan arah diferensiasi sel epitel mulai 

berubah. Pada rangsangan terus menerus, epitel metaplastiknya menunjukkan 

aktivitas proliferasi yang meningkat dan diferensiasi yang menurun. Inti sel 

menjadi lebih besar dan kromatin tampak berubah tekstur. Berdasarkan 

perubahan morfologiknya, dispalsia dibedakan menjadi tingkatan ringan, 

sedang, dan berat. Secara struktur, istilah conjunctival epithelial neoplasia atau 

CIN membedakan tingkatan displasia. 

Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis karsinoma sel skuamosa di antaranya adalah terasa 

adanya sensasi benda asing, iritasi, kemerahan, atau pertumbuhan pada 

permukaan mata. Lesi biasanya bersifat unilateral dan pertumbuhannya 

lambat. Pada umumnya, karsinoma sel skuamosa tumbuh di daerah limbal 

yang mitosisnya aktif. Lesi tampak fleshy dengan permukaan meninggi, 

sessile, atau permukaan cekung jika berada di bagian sun-exposed interpalpebral 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 35. Gambaran klinis karsinoma sel skuamosa. (Sumber: Koleksi foto Poli 
Onkologi Satu Atap (POSA) Mata RSUD Dr. Soetomo Surabaya)
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zone. Secara makroskopis, tampak bentukan massa limbal bergelatin dengan 

pembuluh darah feeder. Selain itu, dapat juga berbentuk strawberry-like 

papillary pada limbus, bentuk nodular, atau diffuse. 

Secara umum terdapat tiga varian dari OSSN, yakni papilliform yang 

tampak seperti gambaran papiloma yang bersifat sessile, gelatinosa yang 

terlihat seperti massa bening sebagai hasil dari akantolisis dan displasia, dan 

leukoplakia yang terlihat seperti gambaran massa keputihan yang merupakan 

hiperkeratosis, parakeratosis, dan diskeratosis dari sel skuamosa. Keterlibatan 

pada kornea, terlihat seperti jaringan granulasi berwarna jernih dengan tepi 

yang fimbriated dan pertumbuhan seperti pseudopodia.

Diagnosis

Pemeriksaan awal yang dapat dilakukan yaitu menggunakan sitologi 

exfoliatif atau biasa disebut dengan pap smear menggunakan pewarnaan 

papanicolau. Teknik ini memiliki kekurangan, yaitu pengambilan yang 

terlalu superfisial, maka sel-sel tumornya tidak terambil dan pemeriksaan ini 

tidak dapat digunakan untuk menentukan derajat invasi tumor. Selain itu, 

terdapat pemeriksaan sitologi impresi yang digunakan untuk melihat sel-sel di 

permukaan konjungtiva. Sensitivitas diagnosis menggunakan sitologi impresi 

ini hanya mencapai 78%. 

Pemeriksaan imaging lain adalah menggunakan mikroskopi konfokal 

yang bisa dilakukan real-time. Pemeriksaan imaging ini dapat digunakan 

untuk membedakan epitel yang sehat dengan epitel patologis. Selain itu, 

terdapat pemeriksaan imaging lain menggunakan OCT. Visualisasi morfologis 

arsitektur korneal dapat tampak dengan resolusi aksial 2-3μm. Pemeriksaan 

ini dapat digunakan untuk membedakan dengan pterygium dan hasilnya 

mencapai 94-100%. Diagnosa pasti melalui pemeriksaan histopatologis dengan 

pewarnaan Haematoxylen-Eosin.

Terapi

Terapi tumor ini mirip dengan metode karsinoma sel basal, yaitu yang 

paling utama adalah melalui pembedahan. Standar terapi dari tumor jenis 

ini yang berlokasi pada konjungtiva adalah pengangkatan secara komplit 
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mencapai 2 mm dari tepi jaringan yang tidak terlibat tumor, dan klinisi 

menggunakan no touch technique selama pengangkatan massa tumor untuk 

mencegah penyebaran ke konjungtiva yang belum terlibat. Biopsi insisi tidak 

dianjurkan dalam hal ini dengan alasan yang sama, terutama pada lesi yang 

berpigmentasi di sekitar konjungtiva. Keterlibatan kornea dapat diatasi dengan 

menggunakan kurates epitelia menggunakan alkohol dengan pisau bedah 

ataupun instrumen tumpul seperti spatula Kimura dan klinisi mencegah invasi 

hingga ke lapisan Bowman yang merupakan barier tumor mencapai hingga 

ke stroma. Beberapa tumor membutuhkan sklerektomi lamelar bila telah 

menginvasi hingga ke sklera dan cryotherapy pada lokasi pembedahan dapat 

meningkatkan prognosis dari tumor.

Setelah tumor diangkat, manipulasi pada lokasi tumor dapat dilakukan 

seiring penurunan dari risiko penyebaran tumor, seperti conjungtival autograft 

dapat dilakukan bila ukuran defek kecil dan amniotic membrane transplantation 

(AMT) dapat dipertimbangkan untuk re-epitelisasi dan regenerasi apabila 

defek berukuran lebih besar. Kemoterapi topikal menggunakan Mitomycin 

C (MMC), 5-Fluorouracyl (5-FU), ataupun IFN-α dapat dipertimbangkan 

sebagai alternatif dari eksisi bedah sebagai terapi utama dari tumor permukaan 

mata ataupun sebagai terapi adjuvan sebelum pengangkatan massa tumor 

untuk tumor yang berukuran luas. 

Tumor yang terbatas pada kelopak mata dilakukan eksisi, kemudian 

dilakukan rekonstruksi. Eksenterasi dilakukan apabila tumor telah berinvasi 

ke jaringan orbita. 

RETINOBLASTOMA

Retinoblastoma adalah tumor yang menyerupai neuroblastoma dan 

meduloblastoma. Tumor ini merupakan tumor ganas mata yang sering terjadi 

pada anak. Retinoblastoma dapat terjadi pada semua usia, namun sangat 

sering terjadi pada anak dengan umur di bawah dua tahun. Menurut lokasi 

terjadinya, retinoblastoma terbagi menjadi dua, yaitu retinoblastoma intraokuler 

dan ekstraokuler. Retinoblastoma intraokuler terjadi jika tumor masih berada 

di dalam bola mata dan belum terjadi penyebaran lokal atau metastasis. 

Retinoblastoma ekstraokuler terjadi jika telah tampak penyebaran tumor keluar 

bola mata (proptosis) dan keadaan ini merupakan stadium lanjut. 
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Patofi siologis

Retina terdiri atas kompleks sel yang mempunyai kemampuan 

berdiferensiasi dan tersusun dalam beberapa lapis yang secara embriologis 

merupakan derivat langsung sel glia. Sel asal dari retinoblastoma belum 

diketahui, tetapi dipercaya berasal dari sel-sel neuroektodermal retina yang 

belum matang dan disebut “retinoblast” yang merupakan lapisan retina yang 

berinti. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian retinoblastoma, ditemukan sel 

kerucut retina pada kultur sel, sel batang, pada imunohistokimia, dan tumor 

menyekresikan interphotoreceptor retinoid-binding protein yang menghasilkan 

fotoreseptor. Selain itu, dipercaya juga bahwa retinoblast sementara mengisi 

retina pada usia anak-anak dan tidak didapatkan pada usia dewasa. Hal ini 

menerangkan fakta bahwa retinoblastoma adalah penyakit spesifik yang terjadi 

pada anak-anak. Ada empat kemungkinan mengenai asal sel retinoblastoma, 

antara lain sel punca retina, sel glia atau sel neuron yang terdiferensiasi, sel 

progenitor retina, dan sel mitosis baru. 

Teori pengembangan retinoblastoma melibatkan penghapusan kedua 

tumor supressor gen (RB1) pada 13q14 yang terletak di kedua alel yang 

bersesuaian dengan kromosom sel retina (Knudson hipotesis two-hit). Menurut 

model dua benturan “two hit”, sebagaimana yang diusulkan oleh Knudson, 

diperlukan dua kejadian pada sel-sel retina untuk membentuk tumor. Hit 

pertama biasanya berupa delesi atau translokasi dari gen retinoblastoma. 

Kejadian ini terjadi baik pada alel pihak ibu atau ayah. Hit kedua sering berupa 

hilangnya heterozigositas alel sisa pada sel somatik yang akhirnya mengalami 

transformasi neoplastik atau tumor retinoblastoma. Pada retinoblastoma yang 

inherited, hit pertama terjadi pada masa sel germinal dan akan terdapat pada 

semua sel-sel tubuh, sedangkan hit kedua terjadi di dalam sel-sel retina 

(sel somatis). Pada pasien retinoblastoma sporadik, memiliki sifat yang 

nonherediter dan kedua kejadian tersebut terjadi di dalam sel-sel retina 

(sel somatis). Setiap hit menghasilkan perubahan pada genom dari sel yang 

terpapar, yang ditransmisikan ke progeninya. Akan tetapi, sekarang dipercaya 

bahwa ada berbagai mekanisme karsinogenesis selain two hit, di antaranya 

adalah mekanisme multiple hit ataupun loss of heterozygosity (LOH). 
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Manifestasi Klinis

Kanker retinoblastoma intraokuler memiliki manifestasi klinis, di 

antaranya yang paling sering muncul adalah adanya perubahan bentuk, 

ukuran, dan warna pupil, yaitu munculnya mata kucing (auromatic cat’s eye). 

Pada retinoblastoma, sel-sel tumor ini masuk ke dalam bilik mata depan 

dan menyebar ke kelenjar limfatik konjungtiva melalui trabecular meshwork, 

sedangkan pada retinoblastoma eksofitik yang identik dengan retinoblastoma 

ekstraokuler, terjadi penyebaran keluar bola mata ke arah nervus optikus dan 

rongga orbita, sehingga memberikan keluhan mata menonjol (proptosis). 

Klasifikasi retinoblastoma berfungsi untuk menentukan terapi, prognosis, 

dan mengevaluasi hasil terapi. Klasifikasi retinoblastoma dari Reese-Ellsworth 

digunakan untuk retinoblastoma intraokuler. Klasifikasi Internasional 

Retinoblastoma Sistem Stadium (IRSS) umumnya digunakan untuk stadium 

intraokuler, ekstra okuler, dan metastasis. 

Klasifikasi stadium intraokular Reese-Ellsworth retinoblastoma adalah 

sebagai berikut.

Stadium I (Prognosis sangat baik)

a. Tumor soliter, kurang 4 diameter diskus papila oftalmikus, terletak di 

belakang ekuator atau retina ekuator. 

b. Tumor multipel, semuanya kurang 4 diameter diskus papila oftalmikus, 

terletak di belakang ekuator atau di retina ekuator. 

Stadium II (Prognosis baik)

a. Tumor soliter, 4-10 diameter diskus papila oftalmikus, terletak di belakang 

ekuator atau di retina ekuator. 

b. Tumor multipel, semuanya 4-10 diameter diskus papila oftalmikus, 

terletak di belakang ekuator atau di retina ekuator. 

Stadium III (Prognosis belum ditentukan)

a. Segala tumor di depan ekuator

b. Tumor soliter, lebih dari 10 diameter diskus papila oftalmikus.
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Stadium IV (Prognosis tidak baik)

a. Tumor multipel, sebagian besar lebih dari 10 diameter diskus papila 

oftalmikus. 

b. Segala tumor yang terletak di depan ora serata. 

Stadium V (Prognosis sangat buruk)

a. Tumor sangat besar menginvasi lebih dari separuh retina. 

b. Vitreus seeding. 

Klasifi kasi Internasional Retinoblastoma Sistem Stadium (IRSS)

Stadium O : Pasien diterapi konservatif

Stadium I :  Mata dilakukan enukleasi, potongan histologi tidak tersisa 

massa tumor

Stadium II :  Mata dilakukan enukleasi, tumor secara mikroskopis 

tersisa

Stadium III : Invasi regional

a. Periorbital

b. Preaurikuler atau ekstensi kelenjar limfe servikal

 
 

 

 

 

A B 

Gambar 36.  Stadium Tumor Retinoblastoma dilihat dari Letak Tumornya. 
A). Retinoblastoma Intraokuler; B). Retinoblastoma Ekstraokuler. 
(Sumber: Dokumentasi Divisi Orbita & Onkologi RSUD Dr. Soetomo FK 
Unair, 2013). 
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Stadium IV : Metastasis

1. Matastasis hematogen (tanpa melibatkan CNS)

a. Lesi single

b. Lesi multiple

2. Melibatkan CNS (dengan atau tanpa regional atau metastasis)

a. Lesi prekhiasma

b. Massa CNS Leptomeningeal dan CNS disease

Diagnosis

Pada retinoblastoma, diagnosis gold standard, yaitu melalui pemeriksaan 

patologi anatomi mikroskopis dengan pewarnaan Haematoxylen-Eosin 

memperlihatkan satu atau lebih tumor yang berasal dari retina dengan area 

nekrosis yang luas dan adanya kalsifikasi menggantikan bagian dari retina. 

Sel-sel tumor retinoblastoma tampak aktif secara mitosis, tetapi sering 

memperlihatkan proses apoptosis. Sel tumor yang mengalami nekrosis tersebut 

membebaskan DNA dari inti sel dan membentuk deposit pada dasar membran 

 

A B C 

Gambar 37.  Karakteristik histopatologi sel retinoblastoma. (A) Flexner-Wintersteiner 
rosettes (B) Homer Wright rosettes (C) Fleurettes (Sumber: Golindo
et al., 2010, Pediatric Oncology Retinoblastoma, Springer publishing)
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pembuluh darah retina (internal limiting membrane), koroid, dan membran 

Bruch’s. Tumor tersebut tersusun atas sel-sel basofil kecil (retinoblast) dengan 

inti besar yang hiperkromatik dan sitoplasma yang sedikit. 

Sel-sel tumor retinoblastoma tersebut terklasifikasikan menurut derajat 

diferensiasinya, yaitu well dan poor defferentiated. Poor defferentiated tersusun 

atas sel-sel yang difuse dan well defferentiated secara khas membentuk suatu 

formasi rosette yang terdiri atas tiga tipe. Tiga tipe tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Flexner-Wintersteiner rosette terdiri dari lumen di sentral dan dikelilingi 

sel-sel kolumnar tinggi. Inti dari sel-sel ini terletak di sisi luar menjauhi 

lumen yang menunjukkan gambaran awal diferensiasi retina dan memiliki 

prognosis lebih baik. 

2. Homer-Wright rosette memiliki ciri tidak memiliki lumen dan sel-

selnya membuat bentukan melingkari jalinan massa eosinofilik. Lebih 

merupakan proses perluasan sitoplasma yang mengisi pusat rosette. Hal 

ini menggambarkan diferensiasi neoroblastik. Homer-Wright rosette relatif 

tidak hanya spesifik sebagai gambaran retinoblastoma, tetapi juga pada 

meduloblastoma cerebelum (pseudorosette). 

3. Fleurettes memiliki ciri yaitu fokus dari sel-sel tumor yang memperlihatkan 

diferensiasi fotoreseptor. Kumpulan sel-sel dengan sitoplasma yang 

panjang melalui membran yang berpori memiliki gambaran menyerupai 

rangkaian bunga. Tidak ditemukan aktivitas mitosis yang signifikan atau 

nekrosis di dalamnya. 

Selain itu, pemeriksaan retinoblastoma dapat dilakukan dengan metode 

pemeriksaan berikut. 

• Pemeriksaan Funduskopi (retina). Pemeriksaan ini berguna sebagai early 

detection saat sel kanker masih di intraokuler. 

• CT-Scan

• MRI (Magnetic Resonance Imaging)

• Pemeriksaan Darah 

• Pemeriksaan genetik dan/atau DNA. Pemeriksaan ini berfungsi untuk 

mengecek adanya mutasi gen RB1 pada kromosom 13q14. 
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Terapi

Tujuan utama terapi retinoblastoma adalah menyelamatkan nyawa pasien, 

sedangkan tujuan sekundernya adalah menyelamatkan bola mata dan penglihatan 

jika memungkinkan. Enukleasi masih merupakan pengobatan kuratif definitif 

dan eksentrasi, namun pada beberapa kasus, bola mata masih bisa diselamatkan 

dengan menggunakan radiasi, fotokoagulasi laser, terapi krio, dan kemoterapi. 

Penatalaksanaan yang sedini mungkin penting dilakukan dengan 

modalitas terapi yang dapat ditoleransi, sesuai, efektif dengan sedikit biaya, dan 

mampu menyelamatkan, baik kelangsungan hidup maupun penglihatan. 

Retinoblastoma adalah tumor yang sensitif terhadap radiasi. Radioterapi 

terbukti memberikan kontrol tumor yang baik untuk menghindari terjadinya 

metastasis pada anak-anak setelah usia dua tahun dan pada dewasa. 

Brachytherapy plaque di episklera juga cukup efektif, namun hanya dapat 

dilakukan untuk tumor dengan ukuran yang kecil dan soliter. Eksternal beam 

radiotherapy diberikan pada pasien dengan retinoblastoma yang sangat besar 

atau adanya vitreous seeding yang difus. Kemoterapi menggunakan injeksi 

intravena kombinasi karboplatin, eoposid, dan vinkristin (CEV) diberikan 

selama tiga sampai enam siklus sesuai dengan stadium dari retinoblastoma. 

Pada kemoterapi tunggal dengan karboplatin, akhir-akhir ini didapatkan 

efek yang menyerupai kemoterapi CEV. Terapi sistamik dapat ditambahkan 

dengan cara injeksi carboplatine subtenon. Hal ini bisa diikuti dengan terapi 

lokal menggunakan krioterapi untuk mengontrol konsolidasi tumor. 

NEUROBLASTOMA

Neuroblastoma merupakan tumor ganas yang berasal dari sel krista neural 

embrionik yang umumnya sering ditemukan pada anak-anak usia dua tahun 

dan menempati 8% dari kasus kanker anak. Sekitar 75% kasus ditemukan pada 

anak yang berumur kurang dari lima tahun. Data epidemiologi menunjukkan 

bahwa terdapat kasus neuroblastoma sebesar 1 di antara 100.000 anak dan 

lebih sering menyerang anak laki-laki. 

Kanker ini dapat timbul di setiap lokasi sistem saraf simpatis. 

Neuroblastoma paling sering muncul di dalam dan di sekitar kelenjar adrenal 

(50%) yang memiliki asal-usul yang sama dengan sel-sel saraf. 
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Patofi siologis

Etiologi neuroblastoma tidaklah jelas. Dilaporkan bahwa timbulnya 

neuroblastoma berkaitan dengan orang tua yang terpapar obat-obatan dan 

zat kimia tertentu selama hamil dan adakalanya dilaporkan terjadi secara 

familial. Neuroblastoma herediter sering muncul sebagai tumor bilateral atau 

multiple. Secara sitogenik, dapat terjadi hilangnya sebagian heterozigositas 

segmen distal lengan pendek kromosom nomor 1, hilangnya lengan panjang 

kromosom 11(11q), dan kromosom 14(14q). 

Neuroblastoma merupakan kelainan dalam proses diferensiasi sel kearah 

neuron simpatis neuroblas, sehingga timbul tumor sistem saraf simpatis. 

Diferensiasi ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu neuroblastoma, ganglio 

neuroblastoma, dan ganglio neuroma. Diferensiasi yang menunjukkan 

proliferasi ganas simpatoblas adalah neuroblastoma. 

Secara mikroskopis, neuroblastoma terbentuk dari banyak sel primitif 

yang tidak berdiferensiasi membentuk sarang atau lobuli, sitoplasma sedikit, 

inti hiperkromatik, serta sel-sel tumor tersusun memancar seperti kumpulan 

bunga krisan yang memiliki makna diagnostik tertentu. Di antara sel-sel 

tumor, terdapat septa berkas fibrovaskuler serta sering ada area perdarahan 

dan jaringan nekrosis. 

Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis neuroblastoma dapat muncul di setiap bagian tubuh 

dan biasanya tersebar di sepanjang saraf simpatis serta tergantung letak tumor 

dan penyebarannya. 

Di neuroblastoma retroperitoneal, terdapat massa di abdomen yang 

biasanya menekan organ-organ abdomen dan sering menimbulkan nyeri. Pada 

stadium lanjut, kondisi tersebut disertai adanya ascites dan edema dinding 

abdomen. Neuroblastoma mediastinal kebanyakan muncul di paravertebral 

mediastinum posterior bagian superior. Pada awalnya tanpa gejala, tetapi jika 

massa sudah membesar, hal tersebut menimbulkan gejala batuk, sulit menelan, 

hingga menimbulkan paraestesis dan nyeri lengan. 

Neuroblastoma pada area leher mudah ditemukan dan sering 

menimbulkan salah diagnosis sebagai limfadinitis atau limfoma maligna. 

Bila tumor menekan ganglion cervicothoracalis, hal tersebut akan menimbulkan 
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sindrom paralisis saraf simpatis leher (sindrom horner) berupa myosis 

unilateral, blepharoptosis, dan dislokasi iris. 

Pada neuroblastoma, metastasis relatif dini, baik secara limfogen ke 

kelenjar limfe dapat pula secara hematogen ke sumsum tulang, tulang, hati, 

otak, paru, dan lain-lain. Metastasis ke tulang orbita dan jaringan periorbital 

akan menimbulkan orbital ekimosis ‘raccoon eyes’ karena adanya obstruksi 

oleh tumor pada pembuluh darah palpebral (cabang orbita-pembuluh darah 

facial) di sekitar orbita. Sering timbul penonjolan bola mata (proptosis). Ada 

beberapa tanda lain yang menunjukkan adanya infiltrasi neuroblastoma pada 

okular, yaitu ekimosis, sindrom Horner, papilledema, nistagmus, kelumpuhan 

otot ekstraokular, ptosis, dan striae retina. Hampir 20% anak-anak dengan 

orbital mengalami metastasis di stadium IV neuroblastoma. 

Stadium neuroblastoma diklasifikasikan menggunakan sistem klasifikasi 

stadium klinis neuroblastoma internasional (INSS). Terdapat 6 (enam) kelas 

stadium klinis neuroblastoma. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. 

- Stadium I :  Tumor terbatas pada organ primer, secara makroskopik 

reseksi utuh, dengan/tanpa residif mikroskopik. Kelenjar 

limfe regional ipsilateral negatif. 

- Stadium IIA :  Operasi tumor terbatas/tidak bisa mengangkat total. 

Kelenjar limfe regional ipsilateral negatif. 

- Stadium IIB :  Operasi tumor terbatas bisa/tidak bisa mengangkat total. 

Kelenjar limfe regional ipsilateral positif. 

- Stadium III :  Tumor tak dapat dieksisi, ekspansi melewati garis tengah, 

dengan/tanpa kelenjar limfe regional ipsilateral positif. 

- Stadium IV :  Tumor primer menyebar hingga kelenjar limfe jauh, 

tulang, sumsum tulang, hati, kulit, atau organ lainnya 

(metastasis). 

- Stadium IVS :  Usia < 1 tahun, tumor metastasis ke kulit, hati, sumsum 

tulang, tetapi tanpa metastasis ke tulang. 

Diagnosis

Secara klinis, neuroblastoma dapat menyerupai glioma saraf optik, 

terutama bila tidak dijumpai massa di abdomen. Sedangkan neuroblastoma 

orbital pada anak-anak umumnya terjadi karena metastasis neuroblastoma 
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sebagai massa di perut. Diagnosis neuroblastoma sering tertunda karena 

gejalanya yang bervariasi dan tidak spesifik.

Neuroblastoma juga merupakan tumor orbital kedua yang paling umum 

pada anak-anak setelah rhabdomiosarkoma. Hal itu muncul dari sistem 

simpatik dan ganglia. Neuroblastoma yang jarang dapat mewakili lesi primer 

di orbit di mana mereka mungkin timbul dari ganglion silia.

Selain di diagnosis banding sebagai glioma saraf optik, neuroblastoma 

juga sering menyerupai limfoma. Keraguan muncul karena secara klinis 

perkembangan proptosis yang cepat tidak cocok untuk glioma saraf optik dan 

limfoma. Glioma saraf optik adalah tumor yang tumbuh lambat dan limfoma 

biasanya terjadi antara usia 50-70 tahun. Neuroblastoma juga harus dibedakan 

dengan nefroblastoma dan teratoma maligna retroperitoneal. 

Diagnosis patologi anatomi yang dipadukan dengan pewarnaan 

imunohistokimia merupakan diagnosis pasti neuroblastoma. Kanker ini 

memiliki petanda biologis yang penting guna menegakkan diagnosis. 

Katekolamin merupakan senyawa biologis yang diproduksi neuroblastoma 

dan dapat di sekresi berlebih dan abnormal pada urin menghasilkan senyawa 

asam vanilil mandelat (VMA) atau asam homo vanilat (HVA). Produksi kadar 

laktat dehidrogenase (LDH) dan NSE dalam serum merupakan indikator 

prognosis yang buruk. 

Diagnosis lain yang dapat digunakan di antaranya adalah pemeriksaan:

• USG;

• CT-Scan atau MRI;

• X-ray;

• Biopsi tumor; dan

• Pemeriksaan darah lengkap. 

Neuroblastoma harus dibedakan dengan nefroblastoma, limfoma, 

teratoma maligna retroperitoneal, dan rhabdomiosarkoma. 

Saat ini, berkembang ilmu kedokteran nuklir yang menggunakan MIBG 

berlabel yodium 123 (123 I) dan 131 (131 I) untuk digunakan dalam pencitraan 

tumor neuroendokrin, terutama neuroblastomas pada anak-anak. Pemeriksaan 

MIBG memiliki spesifisitas dan akurasi pelokalan yang tinggi. Pemeriksaan 

MIBG merupakan pilihan untuk identifikasi metastasis neuroblastoma.

Bila tumor neuroblastoma tidak terdeteksi oleh MIBG, atau ketika 
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pencitraan MIBG dan pencitraan anatomi tidak berkorelasi, FDG PET/

CT  adalah alat diagnostik yang berguna. Meskipun MIBG dianggap lebih 

sensitif, namun FDG PET/CT dan bahkan FDG PET/MR imaging dapat 

memiliki peran pelengkap. PET/CT memiliki resolusi gambar yang lebih 

tinggi dibandingkan yang dicitrakan dengan kamera gamma, sehingga 

pemeriksaan PET/CT semakin menarik di masyarakat. 

Bone scanning 99mTc adalah alat tambahan dalam diagnosis  

neuroblastoma. Pemindaian tulang dilakukan jika tumor primer tidak 

terdeteksi MIBG atau jika MIBG mungkin tidak tersedia, bone scanning 

masih digunakan secara rutin. Penyerapan tulang yang terkait dari 99mTc 

harus dikonfirmasikan dengan modalitas pencitraan lain atau biopsi.

Terapi

Metode terapi neuroblastoma di antaranya adalah:

- bedah/operasi;

- kemoterapi;

- radioterapi;

- terapi biologis/sel target; dan

- kombinasi. 

Neuroblastoma memiliki sel target pada protein onkogen N-myc. 

Berdasarkan ada tidaknya amplifikasi N-myc, terapi neuroblastoma dibagi 

menjadi terapi risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Risiko ini 

berakibat pada persentase angka kuratif yang berbeda-beda. Semakin tinggi 

risikonya, maka semakin rendah angka kuratifnya. 

Terapi neuroblastoma risiko rendah dilakukan jika tidak ditemukan 

amplifikasi N-myc. Pada stadium awal atau stadium I cukup diterapi bedah 

tanpa kemoterapi. Stadium II dilakukan pembedahan dengan kombinasi 

kemoterapi CAV dan EP bergantian dalam 6 siklus. Jika sudah mencapai 

stadium IV-S, maka dilakukan observasi, remisi spontan, atau kemoterapi 

CTX dengan dosis rendah. 

Pada neuroblastoma risiko sedang, jika tidak ditemukan amplifikasi 

N-myc pada stadium III, maka dilakukan kemoterapi terlebih dahulu agar 

massa tumor mengecil, lalu dilakukan operasi. Beberapa kemoterapi yang 
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diberikan antara lain adalah CTX, VCR, ADR, DDP/karboplatin, VP16, 

dan IFO. 

Pada neuroblastoma risiko tinggi, metode terapi kombinasi lebih 

kompleks. Prinsip terapi yang diberikan adalah terapi dengan intensitas 

tinggi karena neuroblastoma sudah menyebar luas. Kemoterapi diberikan 

dahulu selama 4-6 siklus, lalu dilanjutkan eksisi lesi primer jika lesi metastatik 

sudah terkendali. Pasca operasi, diperlukan radioterapi sisa tumor yang ada, 

kemudian dikemoterapi kembali 2 siklus. Setelah remisi lengkap, sedapat 

mungkin diberikan transplantasi stem cell hematopoetik dan pemberian asam 

13-cis retinoat per oral untuk pemeliharaan. 

Pengobatan neuroblastoma ditujukan pada eradikasi tumor sisa (residual 

tumor). Imunoterapi anti-GD2 dengan dinutuximab merupakan standar 

pengobatan.  Secara historis, kelangsungan hidup  bebas tumor pada  pasien 

dengan risiko tinggi kurang dari 50%, tetapi penambahan imunoterapi 

anti-GD2 dengan dinutuximab dapat meningkatkan angka harapan hidup 

bebas tumor selama 2 tahun meningkat menjadi 66%. Saat ini, terapi yang 

muncul pasca pencitraan MIBG 131I diikuti oleh penyelamatan sel induk 

autolog (autologous stem cell rescue) telah menunjukkan tingkat respons yang 

menjanjikan.

MALFORMASI VENA KAVERNOSA / HEMANGIOMA PROFUNDUS

Hemangioma merupakan tumor jinak vaskuler yang sering dijumpai 

pada masa kanak-kanak dan sekitar 30% timbul di daerah kepala dan leher. 

Hemangioma termasuk ke dalam golongan tumor jinak pada jaringan 

pembuluh darah baru akibat dari malformasi jaringan angioblastik selama 

pertumbuhan fetus, terdiri atas sel-sel endotelium yang berproliferasi, serta 

sering dijumpai pada bayi dan anak-anak. Hemangioma kavernosa saat ini 

termasuk dalam golongan malformasi vena. Malformasi vaskuler ini umumnya 

telah tampak sejak lahir, sekitar 1,1-2,6% dan dapat berkembang hingga usia 

anak-anak bahkan dewasa.

Hemangioma orbital merupakan suatu hamartoma, yaitu tumor 

kongenital yang berisikan jaringan normal berupa pembuluh darah di daerah 

orbita. Pada tahun 1988, Mulliken membagi hemangioma menjadi dua tipe, 

yaitu tipe kapiler dan tipe kavernosa. Kemudian, secara umum berdasarkan 
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lokasinya, para ahli menyempurnakan klasifikasi hemangioma tersebut 

menjadi tiga jenis, yaitu hemangioma kapiler (hemangioma superfisial), 

hemangioma kavernosa (hemangioma profundus), dan hemangioma campuran. 

ISSVA menempatkan malformasi vena kavernosa sebagai malformasi vena 

non-distensible aliran rendah (low-flow). Pembaharuan klasifikasi ini memiliki 

konsekuensi terhadap pemahaman yang lebih baik terhadap sifat biologis 

malformasi vena kavernosa. 

Malformasi vena kavernosa sering dijumpai pada usia 16-70 tahun 

dengan usia rata-rata 46 tahun dan empat kali lebih banyak ditemukan pada 

wanita.

Patofisiologis

Malformasi vena kavernosa merupakan jenis malformasi vena 

non-distensible low flow dan secara histologis tersusun oleh saluran pembuluh 

darah dermis yang irregular dan lokasinya di profundus. Secara makroskopis, 

malformasi vena kavernosa berupa tumor yang berkapsul. Pada pembelahan 

secara sagital, tampak tumor seperti bunga karang atau sarang tawon yang 

dilapisi oleh kapsul. Secara mikroskopis, tampak pembuluh kavernosa dan 

sinusoid vaskular kavernosa yang luas, kusut, dan dipisahkan oleh septum 

jaringan ikat stroma yang memiliki tebal bervariasi. Septum ini tampak terdiri 

atas 1-5 lapisan otot polos pipih, jaringan fibroblas, dan lemak. Terkadang, 

sering terjadi trombosis intravaskular yang disertai kalsifikasi distrofik.

Menurut Henderson and Reese, malformasi vena kavernosa orbita berasal 

dari elemen yang dibentuk pada tahap perkembangan dari lapisan vaskuler 

yang gagal berhubungan dengan sirkulasi umum yang kemudian menetap, 

terisolasi, tidak berfungsi, dan berkembang menjadi massa pembuluh darah. 

Menurut Harris dan Jacobiec, malformasi vena kavernosa merupakan hasil 

lesi proliferasi dari malformasi vena kapilaris yang dibuktikan dengan adanya 

2-3 lapis otot polos yang mengelilingi ruang kavernosa yang diyakini berasal 

dari diferensiasi sel perisit yang mengelilingi kapiler. Selain itu, ditemukan 

pula kapiler yang meluas ke arah stroma dari rongga kavernosa.

Pertumbuhan tumor ini berjalan lambat karena kanalisasi dan aliran 

darah yang merangsang terjadinya malformasi pembuluh darah sekunder serta 

gangguan hemodinamik. Tumor jenis ini juga tidak mengalami metastasis, 
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tetapi tumbuh secara ekspansif mendesak jaringan normal di sekitarnya. Sel-sel 

jaringan di sekitar menjadi pipih dan membentuk kapsul yang membungkus 

tumor, sehingga batas antara tumor dengan jaringan tampak jelas.

Secara seluler, hal ini terjadi karena peran sitokin VEGF-A yang 

menginduksi sel endotel untuk menyekresikan integrin, HIF-2α yang 

menyekresikan VE-cadherin untuk poses proliferasi, dan VEGF-A juga 

berperan menghambat MMP pada matriks ekstraseluler.

Manifestasi Klinis

Malformasi vena kavernosa muncul pada kulit yang lebih dalam, yaitu di 

bagian dermis dan subkutis (lapisan pada kulit). Malformasi vena kavernosa 

biasanya tidak memiliki batas tegas berupa benjolan, yaitu makula eritematosa 

atau nodus yang berwarna merah keunguan. Bila ditekan, benjolan tersebut 

akan mengempis dan menggembung kembali bila dilepas. Kelainan ini 

terdiri atas elemen vaskular (pembuluh darah) yang matang. Malformasi vena 

kavernosa terkadang terdapat pada lapisan jaringan yang dalam, pada otot, 

atau organ dalam. Bentuk kavernosa jarang mengadakan involusi spontan. 

Malformasi vena kavernosa berbentuk papul eritematosa dengan pembesaran 

yang cepat. Beberapa lesi dapat mencapai ukuran 1 cm, dapat bertangkai, serta 

mudah berdarah.

Hemangioma orbita secara umum berpengaruh terhadap gejala klinis 

pada mata sekaligus fungsi penglihatan. Gejala utama pada mata adalah 

penonjolan bola mata dari rima mata atau proptosis. Selain itu, gejala lain 

yang muncul akibat desakan tumor yang memengaruhi fungsi penglihatan 

adalah gangguan tajam penglihatan, gangguan lapang pandang, dan gangguan 

pergerakan bola mata.

Gambaran khas malformasi vena kavernosa pada orbita adalah dapat 

menyebabkan gejala hipermetropi karena memendeknya sumbu bola mata. 

Pemendekan sumbu bola mata ini terjadi karena tumor retrobulbar mendesak 

bola mata ke depan. Hipermetropi akibat hemangioma ini berkisar antara -1. 

50 sampai +9. 50 dioptri. Pada retina penderita didapatkan gambaran striae.

Penurunan tajam penglihatan ini dialami oleh hampir 50% penderita 

malformasi vena kavernosa. Penurunan tajam penglihatan ini terjadi karena 

Copyright @ Airlangga University Press



95Bab 8 - Kanker Mata yang Terbanyak

adanya penekanan saraf optik yang berujung pada munculnya papiledema atau 

papil atrofi. Selain itu, muncul juga gejala akibat desakan tumor pada otot 

ekstraokuler dan memengaruhi gerakan bola mata, sehingga menyebabkan 

diplopia dan juling atau strabismus.

Diagnosis

Pada dasarnya, malformasi vena kavernosa mudah didiagnosis tanpa 

memerlukan pemeriksaan penunjang. Akan tetapi, pada hemangioma 

profundus atau malformasi vena kavernosa dan gejala lesi hemangioma superf 

isialis yang meragukan, diperlukan adanya pemeriksaan imaging.

Hasil pemeriksaan ultrasonograf i dan CT-Scan pada umumnya 

menunjukkan gambaran tumor berbentuk bulat atau lonjong yang berbatas 

tegas dan umumnya berada di daerah intrakonal. Diagnosis pastinya dapat 

ditegakkan dengan hasil pemeriksaan histopatologi. Pada pemeriksaan 

makroskopis didapatkan gambaran tumor berbentuk bulat berkapsul dan 

irisan sagital seperti bunga karang atau sarang tawon. Secara makroskopis, 

didapatkan ronga-rongga kavernosa lebar yang berlapis endotel berisi darah 

dan septum-septum pembatasnya memiliki tebal beragam yang berisi sel 

otot polos, fibroblast, serta lemak. 

Diagnosis lain yang dapat digunakan di antaranya adalah 

pemeriksaan:

• radiografi;

• USG;

• CT-Scan atau MRI; dan

• Angiografi. 

Diagnosis banding hemangioma di antaranya adalah limfangioma, 

higroma, lipoma, dan neurofibroma. Beberapa tumor yang memberi gambaran 

nodul kutaneus yang menyerupai hemangioma yaitu limfangioma, glioma, 

meningioma, fistula karotis sinus kavernosus, thyroid associated orbitopathy, 

fibrosarkoma, rhabdomiosarkoma, dan leiomiosarkoma. 

Terapi

Copyright @ Airlangga University Press



Onkologi Mata96

Beberapa medikamentosa malformasi vena kavernosa adalah sebagai 

berikut.

- Kortikosteroid. 

 Secara umum, pemberian kortikosterid pada hemangioma harus 

memperhatikan beberapa hal. Kriteria pengobatan dengan kortikosteroid 

ialah: (1) apabila melibatkan salah satu struktur yang vital, (2) tumbuh 

dengan cepat dan mengadakan destruksi kosmetik, (3) secara mekanik 

mengadakan obstruksi salah satu orifisium, (4) adanya banyak perdarahan 

dengan atau tanpa trombositopenia, dan (5) menyebabkan dekompensasi 

kardiovaskular. 

 Kortikosteroid lokal dapat diberikan dalam bentuk topikal dan 

intralesional. Topikal steroid seperti clobetasol propionat cream 0,05 % 

efektif diberikan untuk lesi superficial yang kecil. Sensitivitas endotel 

sel terhadap katekolamin menjadi alasan untuk diberikannya pengobatan 

menggunakan injeksi kortikosteroid intralesi. Efektivitas terjadi dua 

minggu sampai dengan dua bulan setelah penyuntikan. Hemangioma 

pada kulit dengan batas jelas seperti yang terletak di ujung hidung, pipi, 

bibir, dan kelopak mata dengan ukuran lebih kecil dari 2,5 cm dapat 

diterapi dengan injeksi kortikosteroid intralesi. Triamcinolone (25mg/cc) 

disuntikkan secara perlahan dengan tekanan rendah pada lesi dengan 

dosis setiap kali pemberian tidak boleh melebihi 3-5 mg/kgBB. Biasanya, 

Gambar 38.  Gambaran Histopatologis Melanoma Maligna. (a) Tipe Spindle Cell; 
(b) Tipe Epiteloid. (Sumber: Miyamoto et al., 2012).
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dibutuhkan 3 sampai 5 injeksi dengan interval pemberian 6 – 8 minggu. 

Respons terapi lokal injeksi sama dengan sistemik terapi. 

 Secara sistemik, prednison atau prednisolone oral dosis 2-3 mg/kgBB/

hari diberikan pagi hari selama 4 – 6 minggu. Selanjutnya, dilakukan 

dosis tapering selama beberapa bulan. Hemangioma yang sensitif 

akan memperlihatkan respons terapi pada beberapa hari pemberian 

kortikosteroid. 

- Beta Blocker. 

 Terapi ini dapat diterapkan untuk mengatasi kasus yang ringan dan 

tersedia dalam bentuk gel yang dapat dioleskan langsung pada kulit yang 

terkena. Hemangioma berat dapat hilang jika diobati dengan larutan oral 

propanolol. Mekanisme terapi propanolol pada hemangioma kapilaris 

diduga melalui tiga cara, yakni efek vasokonstriksi, menurunkan ekspresi 

gen vascular endothelial growth factor (VEGF) dan basic Fibroblast Growth 

Factor (bFGF), serta menginduksi apoptosis pada kapiler sel endothel. 

 Pada fase apa propanolol ini efektif diberikan, sampai sekarang masih 

menjadi perdebatan. Dosis yang digunakan adalah 2 mg / kg BB/ hari. 

Shah (2014) dalam penelitiannya memulai dosis propanolol sebesar 0. 33 

mg/kg BB yang diberikan 8 jam sehari selama 1 minggu dan meningkat 

menjadi 0. 67 mg/kg BB hingga dosis rekomendasi 2 mg/kg/BB. Lamanya 

pengobatan propanolol ini direkomendasikan minimal selama 6 bulan 

dan direkomendasikan efektif selama 12 bulan. 

- Operasi Laser

 Kadang-kadang, laser dapat digunakan untuk menghapus hemangioma 

atau mengobati luka yang menyakitkan pada hemangioma. Penggunaan 

Flashlamp pulsed dye laser dengan sistem VBeam maksimal 8 pulse laser 

panjang gelombang 595nm pada daerah ulserasi akan mengurangi atau 

menghilangkan nyeri dan mempercepat penyembuhan. Sistem laser 

micro pulse design ini dapat menembus lapisan dermis dan epidermis kulit 

sampai ketebalan 0.75 – 1 cm dan diadsorpsi oleh oksihemoglobin pada 

pembuluh darah yang dilaser. Tindakan ini akan memudarkan warna 

hemangioma. 
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Tindakan ini akan memudarkan warna hemangioma. Terapi alternatif 

lain, yaitu pembedahan pada malformasi vena kavernosa, terutama pada 

orbita, dapat dilakukan dengan cara pendekatan Orbitotomi Anterior dan 

Orbitotomi Lateralis.

ORBITAL MENINGIOMA

Meningioma adalah tumor invasif yang muncul dari sel meningoepitelial 

yang berasal dari villi arachnoidal meninges. Tumor ini muncul sebanyak 4% 

dari total tumor intraorbital dan 20% dari semua jenis tumor intrakranial. 

Meningioma menginvasi orbita terdapat dua tipe, yaitu primer dan 

sekunder. 

Meningioma intraorbital primer dikenal juga sebagai meningioma 

yang berasal dari pembungkus nervus saraf optik. Meningioma jenis ini 

mengakibatkan kehilangan penglihatan yang cepat disertai keterbatasan 

pergerakan bola mata atropi atau edema diskus optikus dan proptosis yang 

terjadi secara perlahan-lahan. Selama fase intradural, secara klinis sulit 

dibedakan dari glioma nervus optik. Adanya opticocilliary shunt merupakan 

tanda patognomonis dari meningioma pembungkus nervus saraf optik, 

sedangkan meningioma sekunder yaitu meningioma intrakranial yang secara 

sekunder menginvasi orbita. Invasi orbita dapat timbul melalui dasar fossa 

kranial anterior.

Meningioma adalah tumor intrakranial yang menyumbang sekitar 19% 

dari tumor intrakranial primer. Meningioma orbita menyebabkan sekitar 

4-8% dari jumlah tumor orbita. Laporan tentang meningioma lebih banyak 

terjadi pada wanita daripada laki-laki dengan perbandingan 1,5:1. Onset 

umur rata-rata sering terjadi pada umur sekitar 45 tahun. Namun pada kasus 

meningioma primer, lebih sering terjadi pada umur di bawah 20 tahun. Tumor 

ini erat hubungannya dengan neurofibromatosis tipe 2. Faktor risiko berupa 

status endokrin, faktor genetik, efek dari radiasi pada tata laksana tumor otak, 

serta efek radiasi penggunaan telepon seluler.

Patofi siologis

Orbital meningioma primer muncul dari pembungkus optik atau optic 

sheath dan terbentuk dari subtipe transisional dan pada beberapa tumor 
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ditemukan perubahan psammomatous. Beberapa subtipe secara histologis yaitu 

fibrous, papillary, dan meningioma anaplastik jarang ditemukan pada jenis 

lesi meningioma primer. Orbital meningioma primer terdiri dari meningioma 

pembungkus saraf optik (Optic Nerve Sheath Meningioma/ ONSM) dan 

meningioma orbital ektopik. Orbital meningioma primer ini muncul hanya 

sekitar 10% dari total tumor yang muncul dari saraf optik (92% berasal dari 

pembungkus optikintraorbital dan 8% dari intrakanalikuli saraf optik). Pada 

pemeriksaan di tingkat sel akan ditemukan calcified whorls atau psammoma 

bodies. Pada pemeriksaan imunohistokimia akan memberikan hasil positif 

dengan marker vimentin. Orbital meningioma sekunder sering menginvasi 

regio spheno-orbital. Biasanya akibat invasi dari tulang sekitar orbita, trauma, 

dan reaksi dari stimulasi osteoblastik. Meningioma sekunder dibagi menjadi 

sphenoid wing meningioma (SOMs), olfactory groovemeningipoma (OGM), dan 

tuberculum sellae meningioma (TSM). Pembagian ini lebih didasarkan sumber 

yang menginvasi sehingga terjadi meningioma.

Pada meningioma sekunder yang menginvasi region spheno-orbital, 

ditemukan bentukan histologis yang berbeda subtipe dan seringkali memiliki 

tipikal menginvasi jaringan tulang dan hyperostosis. Pada beberapa penelitian, 

ditemukan bahwa asal hyperostosis ini merupakan permulaan dari adanya 

gangguan dan invasi vaskuler pada tulang, stimulasi fungsi osteoblastik pada 

tulang oleh tumor-secreting factors, pembentukan tumor oleh jaringan tulang, 

trauma, dan reaksi jaringan tulang tanpa adanya invasi tumor. Hampir 30-40% 

tumor ini muncul dari dasar anterior atau fossa middle dan menginvasi orbital. 

Meningioma sekunder ini terbagi menjadi sphenoid wing meningioma (SOMs), 

olfactory groovemeningioma (OGM), dan tubercullum sellae meningioma (TSM). 

Meningioma ini memiliki beberapa faktor risiko, di antaranya adalah 

status endokrin, paparan radiasi ion, trauma kepala, penggunaan telepon 

seluler, dan faktor genetik. Status endokrin berkaitan dengan beberapa 

laporan adanya peningkatan kejadian pada wanita dibandingkan dengan 

laki-laki, peran hormon estrogen, reseptor progesteron dan androgen di 

beberapa meningioma, kaitan antara kanker payudara dengan meningioma, 

serta adanya indikasi meningioma mengubah lama fase luteal pada siklus 

menstruasi dan kehamilan. Pada kasus pasien dengan terapi radiasi seperti 

CT-Scan, dilaporkan muncul kasus meningioma maligna sebesar 10% dan 
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tumor rekuren sebesar 20%. Radiasi pada terapi tumor intrakranial ini mampu 

menginduksi kerusakan DNA yang menyebabkan pembentukan meningioma. 

Selain itu, paparan radiasi elektromagnetik secara partikular pada ponsel 

dilaporkan juga memiliki peran pada pembentukan meningioma. 

Pada trauma kepala juga dilaporkan adanya peningkatan kejadian kasus 

meningioma setelah kejadian trauma kepala. Hal ini terjadi karena trauma 

kepala akan menyebabkan selaput meninges mengalami iritasi dan keradangan 

yang nantinya mampu mengakibatkan meningioma ektopik. 

Secara genetik, menurut laporan Hemminki et al., (2003) dengan data 

dari Swedish Family-Cancer Database, dilaporkan bahwa terdapat hubungan 

antara munculnya meningioma dengan parental riwayat meningioma. Gen 

yang dilaporkan bertanggungjawab terhadap munculnya meningioma adalah 

gen neurofibromatosis tipe-2 (NF2). Pada kejadian meningioma sporadik 

dengan NF2, ditemukan kromosom suspect, yaitu kromosom 1p, 3p, 6q, 10, 

dan 14q yang terindikasi tumor supresor gen. 

Manifestasi Klinis

Beberapa manifestasi klinis yang muncul pada meningioma pembungkus 

saraf optik adalah kebutaan ipsilateral, defek pupil aferen, gangguan persepsi 

warna, defek lapang pandang, proptosis, edema diskus optikus, gangguan 

pergerakan bola mata, nyeri pada mata, dan edema kelopak mata bagian 

bawah. Gangguan fungsi penglihatan yang tampak antara lain kehilangan 

penglihatan secara bertahap atau cepat, diplopia, atau obstruksi visual. 

Pada meningioma sekunder, gejala klinis yang sering muncul yaitu lebih 

dari 95% pasien TSM dan lebih dari 50% pasien OGM mengalami kebutaan 

(visual loss). Pasien dengan meningioma pada medial dan SOMs secara tipikal 

mengalami kebutaan ipsilateral dan beberapa visual kolateral. Beberapa gejala 

umum yang sering muncul pada meningioma sekunder ini antara lain edema 

saraf optik, sakit kepala, anosmia, serta perubahan mental dan personal. 

Diagnosis

Diagnosis pasti meningioma menggunakan uji patologi anatomi. 

Secara makroskopis, umumnya terdapat bentukan massa yang berbatas jelas 

dengan lobus. Pemeriksaan menggunakan CT-Scan dan MRI merupakan 
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langkah diagnostik terbaik pada kasus meningioma. Pada pemeriksaan akan 

menampakkan pembesaran tubulus saraf optik dengan gambaran peningkatan 

kontras. Pada beberapa kasus CT dapat menunjukkan kalsifikasi di dalam 

meningioma yang disebut tram-tracking. MRI menggambarkan suatu pola 

peningkatan striasi yang berasal dari lesi secara longitudinal. MRI juga 

menggambarkan infiltrasi melalui kanal optik.

Terapi

Metode terapi berupa reseksi tumor merupakan langkah untuk 

mengurangi penekanan, baik ke arah orbital maupun ke arah intrakranial yang 

bertujuan mempertahankan fungsi jaringannya. Untuk mengangkat seluruh 

massa tumor secara utuh masih menjadi hal yang sangat sulit mengingat 

invasinya berada di daerah rongga yang sempit. Setelah reseksi tumor 

dilakukan radioterapi dan ada yang kemoterapi untuk mengurangi risiko 

pertumbuhan lebih lanjut dan penyebaran sisa tumor. Untuk pemeriksaan 

histopatologi sangat dibutuhkan setelah pengangkatan massa tumor yang 

bertujuan untuk menentukan prognosis selanjutnya.

KARSINOMA KELENJAR SEBASEA

Karsinoma kelenjar sebasea atau biasa disebut Sebaceous gland carcinoma 

(SGC) adalah tumor yang berasal dari kelenjar sebasea yang bersifat ganas. 

Karsinoma tersebut biasanya berasal dari kelenjar meibom yang terletak pada 

tarsal plate, namun dapat juga berasal dari kelenjar zeis dekat bulu mata 

atau kelenjar sebasea pada karunkula, alis, ataupun kulit wajah. Karsinoma 

ini tergolong tumor adnexa karena berasal dari komponen epidermis dan 

merupakan tumor kelopak mata terbanyak kedua setelah Basal Cell Carcinoma 

(BCC). Tumor ini bersifat sangat jarang dan berkembang secara lambat 

Insiden SGC diperkirakan sekitar 1–6% dari keganasan palpebra. Karsinoma 

ini lebih banyak ditemukan pada orang Asia daripada orang barat. Insiden 

tertinggi terjadi pada usia 60–69 tahun dan wanita lebih sering menderita 

tumor ini dengan perbandingan 2:1. Lokasinya lebih banyak pada palpebra 

superior, yaitu pada 2/3 kasus, 20% pada palpebra inferior, dan 4–7% pada 

karunkula. Hal ini disebabkan karena jumlah kelenjar meibom yang lebih 

banyak terdapat pada palpebra superior dibandingkan dengan palpebra inferior 
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(50 : 25). 

Di Amerika, insiden karsinoma ini sekitar 0,5–5% dari seluruh karsinoma 

palpebra, sedangkan di Cina, insiden karsinoma bisa mencapai 10% dari 

seluruh karsinoma palpebra. Diagnosis klinis adenoma karsinoma sebasea 

palpebra sulit ditegakkan karena pada stadium dini dapat menyerupai lesi 

jinak. Tumor ini dapat menyerupai kalazion, bleparitis kronis, karsinoma sel 

basal atau sel skuamosa, sikatriks pemfigoid okular, dan kerato-konjungtivitis. 

Penanganan SGC dapat dilakukan dengan wide excision, eksenterasi orbital, 

diseksi kelenjar getah bening leher radikal, dan krioterapi. 

SGC dapat terjadi, baik di lokasi periokuler atau ekstra-okuler. SGC 

periokular biasanya berasal dari kelenjar meibom, kelenjar zeis, dan kelenjar 

sebasea kulit kelopak mata. SGC muncul dua sampai tiga kali lebih sering 

di kelopak mata atas.  SGC mencapai 1–5,5% dari keganasan kelopak mata 

pada etnis Kaukasia. SGC adalah keganasan kelopak mata kedua yang paling 

umum dengan tingkat yang dilaporkan tertinggi adalah 39% dan 37,5% di 

Cina dan Jepang. Penelitian serupa dalam populasi India dan di Singapura 

melaporkan tingkat masing-masing 31,2% dan 10,2%. SGC banyak timbul 

antara dekade ke enam dan ke delapan kehidupan, meskipun dapat terjadi 

pada kelompok usia yang lebih muda dengan predileksi utama pada wanita. 

Patofi siologis

Penyebab SGC sebagian besar tidak diketahui. Beberapa faktor 

risiko telah dikaitkan dengan tumor ini, yaitu faktor ras dan paparan sinar 

matahari.  Muir-Torre Syndrome (MTS), gangguan genodermatologik langka 

ditandai oleh autosomal non-polyposis kolorektal karsinoma dominan, tumor 

kelenjar sebaceous, dan keganasan visceral adalah faktor risiko untuk SGC. 

Mutasi Rb dan p53, HIV, dan HPV pernah dilaporkan berkaitan dengan 

kejadian SGC. SGC lebih banyak ditemukan pada kelopak mata atas. SGC 

dapat muncul menyerupai kondisi peradangan seperti bleparo-konjungtivitis 

atau kalazion, lesi premalignan, dan tumor jinak atau ganas lainnya. 

Dua hal penting yang dapat digunakan untuk membedakan SGC dengan 

tumor adneksa lainnya adalah,  pertama, tidak seperti tumor lainnya SGC 

berasal dari lokasi multifokal; dan kedua, tidak seperti BCC yang bersifat 
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menyebar secara radial, SGC bersifat menyebar secara superfisial yang kita 

kenal dengan pagetoid spread. Penyebaran ini dapat membantu menegakkan 

diagnosis dari displasia epitel ataupun karsinoma in situ.

Manifestasi Klinis

Bentuk nodular SGC muncul sebagai nodul diskrit, keras, dan 

tidak bergerak yang umumnya terletak di tarsal plate dengan gambaran 

kekuningan (gambar 40A). Berbagai pagetoid SGC terjadi dengan infiltrasi 

Gambar 39.  Gambaran klinis SGC. (a) Bentuk nodul berupa SGC yang melibatkan 
kedua forniks; (b) Berbagai pagetoid yang tampak sebagai penebalan 
kelopak mata yang menyebar; (c) Lobulus sel tumor dengan nekrosis 
sentral (HE 40x); (d) Tumor sel dengan sitoplasma vacuolated dan 
inti vesicular memiliki nucleolus menonjol (HE 400x); (e) Sel tumor 
menunjukkan pewarnaan sitoplasma untuk adipophilin(HE 400x). 
(Sumber: Shields JA, Demirci H, Marr BP, Eagle Jr RC, Shields CL. 
Sebaceouscarcinoma of the ocular region: a review. SurvOphthalmol 
2005;50: 103–22). 
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intraepithelial dari margin kelopak mata atau konjungtiva yang menyebabkan 

invasi dan madarosis yang dapat menyerupai blefarokonjungtivitis kronis 

(gambar 40B). 

Diagnosis

Pemeriksaan mikroskopis histopatologi adalah standar baku dalam 

diagnosis dan konfirmasi SGC. Sebagian besar pasien memiliki tumor yang 

terdiferensiasi baik. Sel-sel tumor disusun dalam bentuk lembaran atau 

lobules dengan nekrosis sentral. Sitoplasma akan berwarna pucat, berbusa, 

dan memiliki gambaran vakuola-vakuola. Nukleus sel bersifat hiperkromasi 

dan perwarnaan sel akan menunjukkan hasil positif untuk lipid seperti oil 

red O stain. Dan gambaran ultrastruktural dari SGC meliputi desmosom, 

tonofilamen, dan ikatan lemak nonmembranosa intrasitoplasma. Pewarnaan 

dengan Oil red O dan Sudan IV dapat membantu menegakkan diagnosis SGC, 

tetapi jarang diperlukan dan sebagian besar telah digantikan oleh adipophilin. 

Sebuah penelitian melaporkan bahwa lebih dari 75% SGC berekspresi positif 

untuk anti-CK5 dan anti CK-15 dan negatif dengan antibodi anti-CK1, 

CK10, CK15, CK17, CK18, dan CK20. Immunostaining for androgen receptor 

(AR) dalam SGC menunjukkan AR sebagai penandaan dalam diferensiasi 

sebasea. 

Terapi

Diagnosis klinis SGC sulit ditegakkan karena penampakan tumor yang 

dapat menyerupai lesi lain pada kelopak mata, sehingga dapat menunda 

diagnosis dan manajemen yang tepat. Eksisi lokal, eksenterasi orbita, 

radioterapi, dan kemoterapi adalah berbagai metode yang digunakan pada 

penatalaksanaan SGC berdasarkan stadium tumor. Eksisi luas dengan 4 

mm dari margin tumor dan diseksi kelenjar leher radikal diperlukan pada 

pasien dengan metastasis regional. Namun, penelitian melaporkan masih 

terdapat rekurensi sebanyak 32% pada eksisi tumor dengan jarak antara 5–6 

mm dari margin tumor. Bedah mikrografi Mohs saat ini telah digunakan 

dalam penatalaksanaan SGC. Eksisi margin definitif dan hilangnya jaringan 

sekitarnya yang minimal adalah keuntungan dari operasi Mohs. 

Sebuah penelitian baru-baru ini menyarankan penggunaan operasi 
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‘lambat’ Mohs yang menggunakan bagian-bagian yang dilekatkan parafin 

untuk mengidentifikasi penyebaran pagetoid yang sulit atau tidak mungkin 

untuk diidentifikasi pada bagian yang dibekukan. Tingkat rekurensi hingga 

11,1% telah dilaporkan setelah pembedahan dengan teknik Mohs. Eksenterasi 

adalah pengobatan pilihan untuk pasien dengan tumor luas atau multifokal 

atau penyebaran yang ekstensif. Diseksi leher radikal diindikasikan pada 

pasien SGC dengan metastasis nodal regional. Peran radioterapi pada SGC 

telah dipelajari secara ekstensif dengan hasil yang bervariasi. Krioterapi 

dapat digunakan sebagai ko-adjuvan.  Kemoterapi neoadjuvan menggunakan 

karboplatin dan 5-fluorouracil (5-FU) telah terbukti mengurangi morbiditas 

pada pasien dengan metastasis noduler.  Studi terbaru pada ekspresi reseptor 

estrogen (ER), reseptor progesteron (PR), dan reseptor androgen (AR) 

menunjukkan peran potensial terapi hormonal pada pasien dengan SGC. 

Invasi limfovaskuler dan orbital, keterlibatan kelopak mata atas dan 

bawah, diferensiasi yang jelek, sel asal yang multisentrik, durasi, lama 

gejala, ukuran tumor besar, pola infiltrative, dan invasi pagetoid epitel kulit 

atau konjungtiva menunjukkan prognosis yang buruk pada SGC. Tumor 

yang berasal dari kelenjar zeis memiliki prognosis yang lebih baik. Tingkat 

mortalitas pada SGC mencapai 5–10%, metastasis dilaporkan terjadi pada 

6–29% kasus. Sebanyak 14-25% pasien menunjukkan metastasis ke kelenjar 

getah bening dan/atau penyebaran hematogen ke hati, paru-paru, otak, dan 

tulang. 

SGC memiliki angka rekurensi mencapai 33% dari seluruh kasus. 

Menurut American Joint Committee on Cancer (AJCC), kategori T2b atau 

lebih, berhubungan dengan meningkatnya angka metastasis limfatik regional 

yang mencapai hingga 25% dari seluruh kasus. Kategori T3a atau lebih 

meningkatkan risiko metastasis jauh hingga kematian. Pada studi AJCC pada 

50 pasien dengan SGC, 5 (10%) mengalami kematian.

KARSINOMA KELENJAR LAKRIMAL

Tumor kelenjar lakrimal jarang dijumpai, kira-kira kurang dari 1:1. 000. 

000 individu per populasi per tahun. Tumor kelenjar lakrimal 6-12% dari 

seluruh lesi orbita yang menyebabkan desak ruang (orbital space occupying lesion) 

dan kira-kira 22-28% nya adalah tumor epitelial primer. Tumor paling sering 
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adalah pleomorfik adenoma yang menyusun sekitar 50% tumor epitel. Tumor 

jinak yang lain adalah oncocytoma, myoepitelioma dan tumor Warthin, tetapi 

tumor-tumor ini jarang terjadi. 

Tumor maligna menyusun sisanya, yaitu 50% tumor epitelial primer. 

Tumor maligna yang paling sering terjadi adalah kista adenokarsinoma (20-

30%), karsinoma eks pleomorfik adenoma (10%), adenokarsinoma (de novo) 

(5-10%), dan karsinoma mukoepidermoid (1-2%). Tumor sisanya adalah 

campuran tumor epitelial lain, yang terbanyak adalah karsinoma sel skuamos, 

karsinoma sebasea, dan duktal adenokarsinoma. 

Tumor kelenjar lakrimal ditemukan pada segala usia, utamanya pada 

usia pertengahan, namun jarang pada anak-anak dan orang tua. Pleomorfik 

adenoma khas terjadi pada pasien usia rata-rata 40 tahun. Karsinoma kista 

adenoid distribusinya pada usia bimodal dan sebagian besar terdiagnosis 

pada usia 40 tahun. Karsinoma ekspleomorfik adenoma, adenokarsinoma, 

dan karsinoma mukoepidermoid di diagnosis rata-rata usia 50-52 tahun. 

Karsinoma mukoepidermoid sedikit lebih banyak pada wanita dibandingkan 

dengan pria (3:2) dan adenokarsinoma lebih banyak pada laki-laki di mana 

tidak ada predileksi kelamin pada pleomorfik adenoma, karsinoma kista 

adenoid, atau karsinoma ekspleomorfik adenoma. Tidak ada predileksi ras 

tertentu pada tumor kelenjar lakrimal epitel primer. 

Patofi siologis

Kelenjar lakrimal adalah kelenjar di mata yang berfungsi mengeluarkan 

air mata. Kelenjar lakrimal terletak pada bagian lateral atas mata yang disebut 

dengan fossa lakrimalis. Bagian utama kelenjar ini memiliki bentuk dan 

ukuran yang mirip dengan biji almond dan terhubung dengan suatu penonjolan 

kecil yang meluas hingga ke bagian posterior dari palpebra superior. Dari 

kelenjar ini, air mata diproduksi dan kemudian dialirkan melalui 8-12 duktus 

kecil yang mengarah ke bagian lateral dari forniks konjungtiva superior dan 

di sini air mata akan disebar ke seluruh permukaan bola mata oleh kedipan 

kelopak mata. Selanjutnya, air mata akan dialirkan ke kedua kanalis lakrimalis, 

superior dan inferior, kemudian menuju ke pungtum lakrimalis yang terlihat 

sebagai penonjolan kecil pada kantus medial. Setelah itu, air mata akan 

mengalir ke dalam sakus lakrimalis yang terlihat sebagai cekungan kecil pada 
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permukaan orbita. Dari sini, air mata akan mengalir ke duktus nasolakrimalis 

dan bermuara pada meatus nasal bagian inferior. Dalam keadaan normal, 

duktus ini memiliki panjang sekitar 12 mm dan berada disebuah saluran pada 

dinding medial orbita. 

Manifestasi Klinis

Tumor kelenjar lakrimal pada umumnya menyebabkan wajah asimetris 

yang ditandai displacement bola mata, penonjolan bola mata (proptosis), 

turunnya kelopak mata (ptosis), pembengkakan kelenjar lakrimal, dan 

gangguan pergerakan bola mata, sehingga kadang muncul diplopia. 

Nyeri umumnya tidak terjadi pada pasien dengan tumor jinak, tetapi 

nyeri pada pleomorfik adenoma harus diduga suatu malignancy. Nyeri adalah 

gejala yang penting pada pasien dengan karsinoma kista adenoid dan lebih 

dari 80% dilaporkan sebagai gejala yang awal. Nyeri disebabkan oleh pola 

pertumbuhan awal tumor menuju saraf perifer dan muskulus ekstraokuler. 

Sebanyak 85% keluhan nyeri pada tumor kelenjar lakrimal menunjukkan 

adanya invasi tumor perineural yang mengindikasikan adanya pola tumor yang 

agresif. Umumnya, nyeri juga terjadi pada pasien dengan adenokarsinoma, 

tetapi jarang terjadi pada pasien dengan karsinoma eks pleomorfik adenoma 

dan sangat jarang terjadi pada karsinoma mukoepidermoid. 

Gejala yang muncul pada pasien pleomorfik adenoma berjalan lambat, 

sehingga pasien baru memeriksakan diri ke spesialis mata kira-kira dua tahun 

dari awal pertumbuhan tumor. Namun, karena pertumbuhannya yang lambat, 

adenoid kira-kira 6  bulan dan jarang kurang dari 1 tahun untuk 
tumor ganas yang lain.  

 
 
 

A B 

Gambar 40.  Gambaran klinis pasien dengan tumor kelenjar lakrimal. A: Gambaran 
Klinis; B: Hasil CT-Scan (panah: lesi infl amasi tumor kelenjar).  
(Sumber: Dokumentasi Divisi Orbita & Onkologi RSUD Dr. Soetomo 
FK Unair)
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maka pasien bisa bertahan dengan tumor pleomorfik adenoma hingga 20 

tahun sampai dilakukan tindakan pengangkatan tumor. Pasien akan datang 

dengan keluhan pandangan ganda yang mengganggu aktivitas akibat limitasi 

pergerakan bola mata ke arah temporal dan benjolan yang besar dengan 

kosmetik yang kurang baik. Pasien dengan tumor ganas lakrimal umumnya 

memiliki keluhan yang lebih singkat, yang membuat lebih cepat datang ke 

dokter spesialis mata. Untuk kasus karsinoma kista adenoid, keluhannya 

kira-kira sekitar enam bulan dan jarang kurang dari satu tahun untuk tumor 

ganas yang lain.

Diagnosis

Pemeriksaan imaging merupakan pemeriksaan penunjang yang penting 

untuk membantu diagnosis praoperasi. CT-Scan merupakan modalitas 

pilihan untuk dugaan pleomorfik adenoma, sedangkan. MRI berguna untuk 

mengevaluasi penyebaran perineural dari karsinoma kista adenoid. Pada CT-

Scan, pleomorfik adenoma menunjukkan gambaran lesi desak ruang yang 

berbentuk oval atau bulat, serta berbatas tegas dan padat yang secara spesifik 

menunjukkan adanya kalsifikasi dan bone remodelling. Hal ini berlawanan 

dengan karsinoma kista adenoid yang secara khas memiliki batas tidak tegas, 

terlihat noduler, menginfiltrasi jaringan sekitarnya, dan sering menunjukkan 

destruksi tulang. Tetapi, karsinoma kista adenoid juga menunjukkan kalsifikasi 

seperti pleomorfik adenoma. 

Secara khusus, gambaran CT-Scan pada semua tumor kelenjar lakrimal 

adalah batas tidak tegas, erosi tulang, dan kalsifikasi. Pada T1 weighted MRI, 

pleomorfik adenoma menunjukkan gambaran isointens sampai hipointens 

dengan muskulus. Gambaran T2 weighted MRI menunjukkan isointens 

sampai hiperintens dengan muskulus. Setelah injeksi kontras, gambaran 

batasan tumor pleomorfik adenoma menunjukkan intensitas yang moderat 

hingga berbatas tegas, sedangkan karsinoma kista adenoid menunjukkan 

intensitas yang moderate setelah injeksi kontras dan tumor yang isointense 

dengan muskulus, baik T1 maupunT2 weighted MRI. 

Ultrasonografi pada visualisasi kelenjar lakrimal sering terganggu 

dengan gambaran tulang-tulang orbita. Walaupun riwayat klinis dan analisis 

imaging merupakan alat diagnostik yang penting, tetapi diagnosis akhir suatu 
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tumor epitel kelenjar lakrimal hanya dapat ditegakkan setelah evaluasi biopsi 

patologi. 

Secara histopatologi, ada beberapa bentukan karsinoma pada kelenjar 

lakrimal. Pleomorfik adenoma umumnya merupakan bentuk tumor yang 

berbatas tegas dan ditandai dengan proliferasi komponen epitel dan mesenkim. 

Komponen epitel tersusun atas campuran struktur duktus dan nonduktus, 

termasuk bentukan jelas spindle, bulat, stellate, plasmasitoid, onkositoid, dan 

poligon, sedangkan komponen mesenkim bervariasi derajatnya antara miksoid, 

hialin, serta diferensiasi kartilago dan osseous. Pemeriksaan imunohistokimia 

menunjukkan adanya ekspresi PLAG1. 

Histopatologi bentuk karsinoma kista adenoid menunjukkan kondisi 

maligna dari kombinasi diferensisi sel myoepitelial (abluminal) dan duktus 

(luminal). Gambaran sel-sel tersebut dibedakan dengan tumor lakrimal lain 

dengan adanya gambaran sitomorfologi yang khas, yaitu bentukan cribriform 

(Swiss cheese atau sieve-like), bentukan tubular, dan solid. Bentukan cribriform 

merupakan gambaran paling sering. 

Saat ini, translokasi spesifik kromosom-T(6;9) menyebabkan fusi antara 

onkogen MYB dan gen faktor transkripsi NFIB dengan adanya overekspresi 

onkogen MYB. Adanya fusi MYB-NFIB berkaitan dengan apoptosis, kontrol 

siklus sel, pertumbuhan sel, angiogenesis, dan adesi sel. Kondisi ini merupakan 

regulasi penting dalam proses onkogen dan potensial dalam mengembangkan 

target terapi molekuler. 

B A 

Gambar 41.  Gambaran hasil pemeriksaan patologi pasien dengan tumor kelenjar 
lakrimal. A: Pleomorfi k Adenoma (panah: Metaplasia Fokal Skuamosa); 
B: Adeno Kistik Karsinoma. (Sumber: Dokumentasi Divisi Orbita & 
Onkologi RSUD Dr. Soetomo FK Unair)
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Bentuk karsinoma ekspleomorfik adenoma merupakan karsinoma 

yang secara histologis muncul dari suatu pleomorfik adenoma jinak. Secara 

histologis, karsinoma ekspleomorfik adenoma merupakan sisa pleomorfik 

adenoma jinak dengan zona transisi antara jinak dan maligna. Pemeriksaan 

imunohistokimia dengan biomarker, antara lain reseptor androgen, p53, dan 

HER-2/neu onkoprotein terwarnai kuat serta difus pada area maligna. 

Adenokarsinoma adalah bentuk karsinoma diferensiasi glandular 

atau duktal yang secara histologis tidak memberikan gambaran morfologi 

karakteristik khusus tumor lakrimal yang lain. Karena sebagian besar 

malignansi lakrimal adalah adenokarsinoma dengan berbagai macam tipe, 

maka penggunaan “NOS” dapat membedakan dengan berbagai tipe yang 

nonspesifik. 

Bentuk tumor epitel primer kelenjar lakrimal yang jarang adalah 

karsinoma sel skuamosa, karsinoma sebasea primer, karsinoma sel asinus, 

karsinoma epitelial-mioepitelial, adenokarsinoma grade rendah pleomorfik, 

karsinoma sel basal, dan kista adenokarsinoma. 

Diagnosis banding dari karsinoma kelenjar lakrimal adalah tipe 

tumor ganas epithelial lakrimal yang lain, di antaranya adalah karsinoma 

sel skuamosa, adenokarsinoma, karsinoma kelenjar sebasea, dan karsinoma 

epitelial-mioepitelial. 

Terapi

Tata laksana tumor kelenjar lakrimal meliputi pembedahan dan tanpa 

pembedahan. Keputusan melakukan pembedahan memerlukan informasi 

tentang lokasi tumor, ukuran, batas tumor perluasan atau infiltrasi, dan 

konsistensi tumor. Ultrasound atau MRI praaurikuler dan area leher praoperatif 

dapat membantu diagnosis keterlibatan limfonodi dan harus dipikirkan 

sebelum merencanakan pembedahan. Informasi ini penting untuk menentukan 

metode pembedahan. Selain itu, hal tersebut juga untuk keselamatan pasien 

serta morbiditas dan mortalitas yang tidak perlu. 

Tindakan pembedahan juga sering dilakukan untuk melakukan biopsi 

pada tumor yang sulit dilakukan biopsi praoperasi. Pilihan bagaimana 

melakukan biopsi masih kontroversi pada beberapa dokter bedah untuk 

memilih needle biopsi dibandingkan dengan open biopsi. 
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Penanganan dari kasus plemorfik adenoma membutuhkan pengangkatan 

tuntas dari seluruh tumor, pseudocapsule, dan batas di sekitar jaringan tumor 

dikarenakan angka rekurensinya mencapai 32% dengan risiko degenerasi 

menjadi malignan mencapai 10% setiap dekade. Tindakan eksenterasi dan 

orbitektomi radikal disertai pengangkatan dari dinding lateral, atap, dasar 

orbita disertai jaringan lunak sekitarnya gagal dalam meningkatkan survival 

rate pada kasus ini. 

Tindakan tanpa pembedahan meliputi radioterapi, kemoterapi, dan 

terapi target molekular. Radioterapi dilakukan bila tumor tidak dapat 

diambil dengan operasi. Beberapa studi merekomendasikan radiasi untuk 

meningkatkan kendali lokal pada pasien yang tidak bisa dilakukan reseksi 

tumor secara total dan atau tumor yang cenderung rekuren. Demikian pula, 

kemoterapi dilakukan pada tumor yang unresectable dan sebaiknya diberikan 

monoterapi untuk mengurangi toksisitasnya. 

Prognosis dari tumor kelenjar lakrimal bervariasi berdasakan 

klasifikasinya. Untuk pleomorfik adenoma secara umum memiliki prognosis 

yang baik, namun membutuhkan follow up karena angka rekurensi yang 

tinggi dan memiliki potensi transformasi menjadi malignan terutama 

untuk pasien di atas usia 45 tahun. Sedangkan karsinoma kelenjar lakrimal 

bersifat agresif, dengan angka survival hanya mencapai 36 bulan, setelah 

lesi awal dilakukan terapi, angka harapan hidup selama 10 tahun berkisar 

20-30%. Adenokarsinoma primer merupakan tumor yang sangat agresif 

dengan prognosis yang sangat buruk, data prognosis sulit ditemukan namun 

diperkirakan angka kematian mencapai 30 % dalam 3 tahun.

MELANOMA MALIGNA

Melanoma maligna adalah suatu bentuk keganasan yang terjadi pada 

sel yang memproduksi pigmen. Pigmen adalah suatu substansi yang dapat 

memberikan warna pada suatu jaringan, contohnya adalah kulit, rambut, dan 

mata. Melanoma maligna periokular paling sering terjadi pada jaringan uvea 

dan konjungtiva. Selain itu, ada pula melanoma maligna orbita yang dapat 

merupakan bentuk primer maupun sekunder dari invasi periokular ataupun 

metastasis dari tempat lainnya. 
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Patofi siologi

Faktor risiko untuk melanoma maligna adalah iris dan kulit terang, 

riwayat keluarga, paparan ultraviolet dan mutasi dari gen BAP-1 (BRCA- 

associated protein 1). Hal ini lebih sering terjadi pada pria. Patofisiologi kanker 

ini tidak sepenuhnya dikenali, namun dikenal beberapa teori terkait molekular, 

seperti monosomi 3 dan abnormalitas kromosom 3p,1p, dan 8q. Jalur yang 

sama seperti retinoblastoma, yakni p53, P13K/AKT, dan MAPK juga diduga 

berperan dalam terjadinya melanoma maligna. 

Manifestasi Klinis

Gejala melanoma uvea antara lain adalah penglihatan kabur (37.8%), 

namun 30.2% pasien terdiagnosis saat belum munculnya gejala. Selain itu, 

ada juga pasien yang mengeluhkan fotopsia (8.6%), floaters (7%), penurunan 

lapang pandang (6.1%), tumor yang dapat terlihat oleh pasien sendiri (3.1%), 

rasa nyeri mata (2.4%), metamorfopsia, serta manifestasi glaukoma. 

Kasus melanoma koroid seringkali muncul dengan gejala komplikasi 

lanjutan, seperti retinal detachment (71%), perdarahan intraokular (10%), dan 

ekstensi ekstraokular (3%) yang dapat menyebabkan perforasi. 

Melanoma konjungtiva pada umumnya disadari dengan munculnya lesi 

pada konjungtiva yang menebal, berwarna gelap, dan feeder vessel dengan area 

kehitaman di sekitarnya. Penyakit ini umumnya muncul pada usia dewasa 

dan unilateral disertai atau tanpa iritasi dan nyeri. Selain bentuk lesi gelap, 

kemunculan lesi dapat pula tidak berwarna gelap (amelanotik) yang terjadi 

 
 

A A B 

Gambar 42.  (A) Melanoma Iris; (B) Foto Fundus Melanoma Koroid. (Sumber: Kaliki, 
2017)
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pada 15-19% penderita dan dapat disalahartikan sebagai gambaran neoplasia 

skuamosa atau limfoma. Lesi dapat muncul pada konjungtiva bulbar (60-92%), 

area limbus (48-61%), forniks, dan karunkula serta plika semilunaris (Wong 

2014). Gambaran melanoma konjungtiva dapat dilihat pada Gambar 43. 

Melanoma korpus siliar dapat menyebabkan unilateral katarak karena proses 

tekanan pada lensa.

Diagnosis

Selain dari gejala klinis, penegakan diagnosis melanoma maligna 

dapat menggunakan beberapa prosedur, yaitu pemeriksaan segmen anterior 

dengan slit-lamp biomikroskopi dan pemeriksaan segmen posterior dengan 

funduskopi indirek. Melanoma koroid memiliki gambaran dome-shaped 

(75%), berbentuk jamur (19%), dan difus (6%). Lesi dapat berwarna gelap 

(55%), non-pigmented (15%), dan campuran (30%). Pemeriksaan lainnya dapat 

menggunakan ultrasonografi (USG), fundal fluoresence angiography (FFA), 

fundal autofluorescence (FAF), indocyanine green angiography (ICGA), optical 

coherence tomography (OCT), dan ultrasound biomicroscopy (UBM). Pemeriksaan 

dengan USG menunjukkan gambaran dengan reflektivitas low hingga medium. 

UBM berguna untuk mengevaluasi tumor yang berasal dari badan siliar. FFA 

dapat digunakan untuk mendeteksi komplikasi yang dapat terjadi setelah 

brakiterapi. OCT dapat mengevaluasi detail perubahan di retina dan retinal 

 
Gambar 43. (A-D) Melanoma Konjungtiva. (Sumber: Wong et al., 2014).
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pigment epithelium pada lesi melanoma koroid. Pada pemeriksaan FAF, tumor 

berpigmen ditampilkan sebagai moderate hypoautofluorescence dan tumor tidak 

berpigmen (amelanotik) tampak moderate hyperautofluorescence. Pemeriksaan 

untuk penegakan diagnosis lainnya juga dapat menggunakan fine needle 

aspiration biopsy (FNAB) untuk pemeriksaan histopatologi. 

Secara histopatologis, melanoma maligna terbagi menjadi tiga tipe, 

yakni tipe spindle cell, epiteloid, dan campuran, seperti yang terlihat pada 

Gambar 44. 

Diagnosis banding dari melanoma maligna iris adalah nevus, kista 

berpigmen iris, melanositoma, dan tumor metastasis. Selain itu, gambaran 

melanoma konjungtiva juga seringkali menyerupai nevus konjungtiva. 

Melanoma korpus siliar dapat menyerupai stafiloma, meduloepitelioma, 

dan leiomeimoma, sedangkan melanoma koroidal memiliki tampilan yang 

menyerupai nevus koroid, hemangioma koroid, osteoma, kondisi dengan 

perdarahan (misalnya age-related macular degeneration (AMD) dan choroidal 

detachment), maupun tumor lain, seperti adenokarsinoma pigmen retina, dan 

kondisi inflamasi, seperti skleritis posterior. 

Derajat keparahan uveal melanoma dibagi berdasarkan ketebalannya. 

Tumor kecil berukuran tebal 3 mm dengan diameter dasar tidak melebihi 

16 mm, tumor sedang berukuran tebal 3,1-8 mm dengan diameter dasar 

tumor tidak melebihi 16 mm, tumor besar berukuran tebal lebih dari 8 mm, 

dan dasar tumor lebih dari 16 mm. Risiko metastasis meningkat 5% setiap 

penambahan ketebalan tumor  1 mm yang diukur dengan USG. 

Gambar 44.  Gambaran Histopatologis Melanoma Maligna. (a) Tipe Spindle Cell; 
(b) Tipe Epiteloid. (Sumber: Miyamoto et al., 2012).
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CT-scan dan MRI dapat digunakan ketika tumor tidak dapat 

tervisualisasi dengan baik seperti pada pasien dengan kekeruhan media 

(katarak, perdarahan vitreous, atau retinal detachment). CT dan MRI 

dilakukan setelah pemeriksaan dengan USG tetapi tidak dapat menyingkirkan 

diagnosis banding. Pada CT tampak massa hyperdense, dengan kontras mild/

moderate. MRI menunjukkan karakteristik tumor yang hyperintense pada T1 

dan hypointense pada T2.

Terapi

Tujuan pertama dari terapi melanoma maligna adalah mencegah 

metastasis. Salah satu terapi melanoma maligna adalah brakiterapi dengan 

iodine-25,dosis 0.60 - 1.05 Gy/jam selama 3-7 hari, dan terapi dilakukan 

selama 3-7 hari berturut-turut. Prosedur ini dilakukan untuk ukuran tumor 

kurang dari 18 mm dan tidak mengenai makula maupun papil nervus optik. 

Terapi lain untuk tumor ukuran kecil adalah termoterapi transpupil, 

fotokoagulasi, terapi fotodinamik (fotokemoterapi), dan reseksi lokal. 

Termoterapi menggunakan sinar inframerah untuk menyebabkan nekrosis 

lokal dan menimbulkan jaringan parut korioretina, sedangkan penggunaan 

fotokoagulasi dan fotodinamik untuk membuat destruksi lokal pada tumor. 

Reseksi lokal dilakukan untuk mengurangi kemungkinan enukleasi, namun 

memiliki rekurensi yang tinggi. Enukleasi dilakukan untuk tumor ukuran 

besar, menginvasi nervus optik, tidak memungkinkan untuk prognosis 

penglihatan, dan untuk mengurangi potensi metastasis karena tumor jenis 

ini memiliki kemungkinan tinggi untuk metastasis. Beberapa ahli sepakat 

bahwa enukleasi adalah terapi terbaik. 

Prognosis dari melanoma uveal tergantung dari usia penderita, ukuran 

tumor, tipe sel di mana tipe spindle cell A memiliki prognosis terbaik dan 

tipe epitel memiliki prognosis teburuk, serta karakter histopatologis, seperti 

aktivitas meiotik, infiltrasi limfositik, dan loop fibrovaskular. Selain itu, lokasi 

tumor juga menentukan prognosis. Tumor yang terjadi pada korpus siliar 

memiliki risiko metastasis tertinggi. Suatu penelitian menyatakan bahwa sejak 

berada dalam tubuh, melanoma maligna memiliki waktu 34-220 hari sampai 

menjadi tidak dapat dilakukan terapi. Namun, ada pula penderita yang masih 

dapat merespons baik setelah menderita tumor selama 2.619 hari, sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa toleransi penderita terhadap melanoma maligna 

juga berbeda-beda. 

Melanoma uvea yang telah mengalami metastasis memiliki survival 

rate rata-rata selama satu tahun. Penderita dengan usia di bawah 55 tahun 

memiliki risiko recurrence yang lebih panjang daripada usia yang lebih tua. 

Metastasis ke hepar dapat terjadi dalam tujuh bulan dan merupakan metastasis 

yang paling berbahaya daripada metastasis ke tempat lain. Penderita yang 

melakukan terapi penuh memiliki survival rate yang juga tidak panjang, yakni 

14-15 bulan. 

LIMFOMA ORBITA

Limfoma Orbita adalah jenis tumor limfoproliferatif yang berasal dari 

adneksa okuli yang memiliki spektrum luas, mulai dari hiperplasia jinak 

hingga limfoma maligna. Ocular Adnexal Lymphoma (OAL) adalah suatu 

bentuk limfoma sistemik yang terlokalisasi dan menyerang orbita, kelenjar 

lakrimal, kelopak mata, dan konjungtiva. OAL dikatakan sebagai suatu tumor 

primer jika melibatkan hanya adneksa okular, dan dikatakan sekunder bila 

disertai adanya limfoma yang teridentifikasi pada lokasi lain.

Kebanyakan lesi pada area ini merupakan Limfoma Non-Hodgkin 

(NHL), 80% berasal dari Limfosit B, 14% berasal dari limfosit T, dan hanya 

6% yang berasal dari NK-Cell. Kebanyakan tumor primer OAL adalah 

low-grade malignant extranodal marginal zone B-Cell Lymphoma of mucosa-

associated lymphoid tissue (ENZL atau MALT), namun beberapa tipe lain yang 

dapat terjadi adalah follicular lymphoma (FL), diffuse large B-Cell Lymphoma 

(DLBCL), mantle cell lymphoma (MCL), dan lymphoplasmatic lymphoma (LPL). 

OAL sekunder berasal dari penyakit sistemik dan menunjukkan gambaran 

intermediat ataupun limfoma high-grade. 

Limfoma orbita mewakili 6-8% dari seluruh tumor orbita, dan 10-

15% dari tumor adneksa. Untuk keterlibatan dari lokasi periokular terdiri 

atas konjungtiva (20-33%), orbita (46-74%), dan kelopak mata (5-20%). 

Berdasarkan National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology and End 

Results memperkirakan pada tahun 2008 ditemukan 2.390 kasus di Amerika 

(1.340 laki-laki dan 1.050 perempuan) dan kejadian ini terus meningkat 

setiap tahunnya. Limfoma orbita merupakan salah satu tumor primer ganas 
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yang paling umum ditemukan di Asia seperti Jepang dan Korea, sedangkan 

limfoma intraokular sangat jarang ditemukan, yaitu hanya kurang dari 200 

penemuan yang pernah dilaporkan.

Tidak dijumpai adanya predileksi gender pada penelitian, namun untuk 

kasus intraocular ditemukan bahwa pada perempuan dua kali lebih banyak 

terlibat dibandingkan dengan laki-laki. Umur rata-rata ditemukan lebih 

dari usia 60 tahun dan kejadian lebih sering terjadi pada ras kulit putih 

dibandingkan dengan ras kulit hitam. 

Patofi siologi

Penyebab mutasi sel pada limfoma belum diketahui secara pasti. Asal 

neoplasma terdapat dua tipe, yaitu tipe monoklonal atau tipe lingkungan. 

Menurut teori monoklonal, perubahan neoplastik awalnya mengenai satu sel 

yang kemudian memperbanyak diri dan menimbulkan neoplasma. Sedangkan 

pada teori asal dari lingkungan berhubungan dengan agen karsinogenik. Agen 

karsinogenik membuat perubahan pada berbagai tahap dalam pertumbuhan 

sel darah normal yang selanjutnya diteruskan pada keturunannya, yaitu 

klon neoplastik. Sel neoplastik tersebut selanjutnya akan berkumpul dan 

menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening.

Umumnya, limfoma pada mata merupakan limfoma diffuse large  B-cell, 

beberapa melaporkan juga terdapat limfoma sel T. Dengan mempertimbangkan 

banyaknya kasus limfoma pada mata yang disertai AIDS, patogenesis 

diduga berhubungan dengan pengaruh mikroba. Teori ini diduga didukung 

dengan ditemukannya DNA virus Epstein–Barr dan Toxoplasma gondii 

pada pasien dengan limfoma pada mata. Kebanyakan limfoma pada mata 

terjadi pada penderita imunokompeten. Pada limfoma sel B terdapat mutasi 

rantai immunoglobulin heavy (IGH), sedangkan pada limfoma sel T terdapat 

perubahan genetik pada reseptor sel T regio γ (gamma). Interleukin 10 (IL-

10) juga mengalami disregulasi. Peningkatan IL-10 pada cairan intraokuli 

berhubungan dengan limfoma sel B. IL-10 merupakan sitokin yang memiliki 

banyak pengaruh pada imunoregulasi dan inf lamasi. IL-10 menurunkan 

respons imun serta meningkatkan proliferasi sel B dan produksi antibodi. 

Oleh karena itu, IL-10 juga meningkatkan produksi sel mutasi. 
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Manifestasi Klinis

Limfoma orbita dan adneksa memiliki onset dan progresivitas yang 

lambat bertahun-tahun hingga menunjukkan gejala klinis. Gejala yang terjadi 

meliputi adanya proptosis dengan atau tanpa hambatan dari pergerakan bola 

mata, diplopia, ptosis, hingga penurunan tajam penglihatan. Lesi yang terjadi 

dapat bersifat unilateral ataupun bilateral, melibatkan bagian presepta dari 

kelopak mata. Lesi yang terjadi lebih sering pada kuadran superolateral orbita, 

massa bersifat lunak dan kenyal. Lesi Limfoma Non-Hodgkin sel B biasanya 

ditemukan di forniks konjungtiva atau daerah bulbar, dan lebih jarang di 

karunkula atau limbus. 

Gambar 45.  Limfoma pada konjungtiva khas menampilkan gambaran salmon pink 
atau salmon patch (Neudorfer M, 2014).

Gambar 46.  Gambaran lesi konjungtiva “Salmon patch” mata kanan pada 
superotemporal konjungtiva (Tanenbaum, 2019)
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Limfoma konjungtiva secara klasik muncul sebagai massa konjungtiva 

sub-epitel kronis, berwarna merah muda yang digambarkan sebagai "salmon 

patch", dan kemungkinan merupakan ekstensi dari limfoma intraokular 

ataupun limfoma orbita. Presentasi lain adalah konjungtivitis folikel kronis. 

Feeder vessels dan pertumbuhan yang cepat biasanya tidak terlihat pada 

limfoma. Lesi pada kelenjar lakrimal sering mengakibatkan perubahan posisi 

bola arah inferomedial, sedangkan pada kelopak mata sering mengakibatkan 

pembengkakan dan prolap dari kelopak mata.

Diagnosis

Pada semua lesi limfoproliferatif, open biopsy lebih memungkinkan 

untuk pengambilan spesimen jaringan yang memadai dan digunakan untuk 

menegakkan diagnosis dan untuk mengkarakterisasi sifat-sifat morfologis, 

imunologis, sitogenetik, dan molekuler. Penting untuk melakukan pemrosesan 

jaringan segar, baik untuk analisis flow cytometry dan gene rearrangement 

karena pemeriksaan klinis dan studi radiografi saja tidak dapat membedakan 

limfoma ganas dari hiperplasia limfoid jinak. Sebagian dari biopsi juga harus 

ditempatkan dalam formalin untuk histopatologi (pewarnaan hematoxylin 

dan eosin) dan pewarnaan imunohistokimia. 

Baik hiperplasia reaktif maupun limfoma ganas adalah proliferasi 

hiperseluler dengan komponen stroma yang jarang atau tidak ada. Secara 

Gambar 47.  Limfoma pada kelenjar lakrimal. (a) Potongan koronal pada CT 
menampilkan massa tumor padat bagian superotemporal orbita; (b) 
Terlihat massa tumor menggunakan blepharoplasty approach dan 
dilakukan eksisi total kelenjar lakrimal (Eckardt AM, 2013)
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histologis, mikroskop cahaya dapat mengungkapkan kontinum dari hiperplasia 

reaktif ke limfoma tingkat rendah ke keganasan tingkat tinggi. Dalam 

spektrum ini, mungkin sulit untuk menandai lesi yang diberikan hanya 

dengan mikroskop cahaya. Dalam kasus seperti itu, studi imunopatologi dan 

molekuler telah diusulkan untuk membantu kategorisasi lebih lanjut.

Limfoma ganas dianggap mewakili ekspansi sel prekursor klonal yang 

abnormal. Identifikasi imunologis dari penanda permukaan sel pada limfosit 

dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tumor yang mengandung sel B 

atau sel T dan sebagai asal monoklonal atau poliklonal. Antibodi monoklonal 

spesifik yang diarahkan terhadap imunoglobulin rantai cahaya permukaan (κ 

atau λ) digunakan untuk mempelajari sel-sel pada apusan, bagian histologis, 

atau suspensi sel untuk menentukan apakah sel mewakili proliferasi 

monoklonal.

Teknik analisis molekuler yang lebih baru memungkinkan identifikasi 

yang lebih tepat tentang klonalitas tumor dengan mengekstraksi, memperkuat, 

dan hibridisasi DNA tumor dengan probe nukleotida berlabel radioaktif. 

Hibridisasi DNA lebih sensitif daripada mengetik penanda permukaan 

sel dalam mendeteksi klonalitas, tetapi teknik ini juga lebih memakan 

waktu dan mahal. Studi genetik DNA telah menunjukkan bahwa sebagian 

besar lesi limfoproliferatif yang tampaknya poliklonal secara imunologis 

sebenarnya mengandung proliferasi monoklonal kecil dari limfosit B. Temuan 

monoklonalitas yang dibentuk oleh imunofenotip atau genetika molekuler, 

tidak memprediksi tumor mana yang pada akhirnya akan menyebabkan 

penyakit sistemik.

Sekitar 90% penyakit limfoproliferatif orbital bersifat monoklonal dan 

10% bersifat poliklonal oleh studi genetik molekuler, tetapi kedua jenis lesi 

ini mungkin melibatkan sebelum, bersamaan, atau penyebaran sistemik di 

masa depan. Hal ini terjadi pada lebih dari setengah limfoma periokular, 

yaitu 20-30% lesi limfoproliferatif periokular memiliki riwayat penyakit 

sistemik sebelumnya atau bersamaan, dan 30% tambahan berkembang selama 

5 tahun. Letak asal anatomi memberikan beberapa prediksi risiko kehadiran 

atau pengembangan limfoma non-Hodgkin yang sistemik. Risiko terendah 

untuk lesi konjungtiva lebih besar untuk lesi orbital, dan tertinggi untuk lesi 

yang timbul di kelopak mata. Lesi limfoid berkembang di fossa lakrimal dapat 
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membawa risiko lebih besar penyakit sistemik daripada yang terjadi di tempat 

lain di orbit. Keterlibatan periokular bilateral secara nyata meningkatkan 

risiko penyakit sistemik, tetapi keterlibatan tersebut bukan merupakan bukti 

pasti penyakit sistemik. Risiko penyakit sistemik meningkat selama beberapa 

dekade setelah lesi asli didiagnosis, terlepas dari lokasi lesi awal di orbit atau 

klonalitasnya.

Baru-baru ini, sebuah pendekatan baru telah diperkenalkan dalam 

diagnosis tumor permukaan okular dengan bantuan high resolution anterior 

segment optical coherence tomography (HR-OCT). Penggunaan HR-OCT 

dalam evaluasi pasien dengan lesi konjungtiva merupakan pemeriksaan yang 

cepat dan non-invasif, dan hasilnya dapat dengan mudah diinterpretasikan 

dan dimanfaatkan. Temuan karakteristik limfoma konjungtiva pada OCT 

telah ditentukan oleh beberapa penelitian dalam dekade terakhir. Dengan 

menggunakan pencitraan HR-OCT, lesi diidentifikasi sebagai massa sub-

epitel homogen yang hiporeflektif, yang tampaknya terdiri atas titik-titik 

monomorfik, kaku, dan hiporeflektif. Penampakan dan ketebalan epitel adalah 

normal pada kasus limfoma. Lesi dapat dikelilingi oleh pita hiperreflektif dari 

substansia propria. Sementara HR-OCT tidak dapat membedakan hiperplasia 

limfoid jinak reaktif dari limfoma, ada perbedaan yang terlihat antara limfoma 

dan infiltrat subconjunctival lainnya. Sebagai contoh, 'titik' gelap dan menoton 

Gambar 48.  Gambaran Manifestasi Klinis Limfoma Orbit. (A) Gambar slit-lamp 
infi ltrat konjungtiva difus dalam konjungtiva bulbi mata kiri. (B) HR-
OCT, epitel normal (panah) dan gambaran limfoma konjungtiva yang 
tampak sebagai massa sub-epitel homogen hiporefl ektif (*). (C) 
Pemeriksaan histopatologis, tampak epitel mukosa utuh di atas folikel 
limfoid yang ada di dalam substansia propria dengan jaringan fi brosa 
di sekitarnya yang sesuai dengan yang ada pada segmen anterior 
HR-OCT. (Hematoxylin-eosin; perbesaran 40x) (Tanenbaum, 2019)
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dari limfoma konjungtiva yang khas dibedakan dari 'garis' hiperreflektif dalam 

massa subkonjungtiva yang merupakan ciri khas dari infiltrat amiloid.

Terapi

Terdapat beberapa modalitas yang dapat digunakan dalam menatalaksana 

limfoma pada mata. Kemoterapi sistemik banyak digunakan sebagai tata 

laksana limfoma intraokuli. Metotreksat dosis tinggi melalui intravena yang 

dilanjutkan dengan radiasi orbita dilaporkan menghasilkan respons lengkap, 

walaupun beberapa ada yang mengalami relaps. Komplikasi dari metotreksat 

sistemik pada mata dapat berupa edema periorbita, blefaritis, hiperemi 

konjungtiva, lakrimasi, dan fotofobia. Pemberian metotreksat tunggal juga 

dilaporkan berhasil melalui intratekal sehingga dapat dijadikan pilihan untuk 

dikombinasikan dengan pemberian sistemik. Selain itu, pemberian metotreksat 

juga dapat diberikan secara intravitreal pada penderita yang mengalami relaps 

setelah pemberian kemoterapi sistemik. Transplantasi stem sel yang didahului 

dengan kemoterapi dilaporkan memiliki respons yang baik pada limfoma 

intraokuli rekuren. Terapi ini efektif pada pasien usia 18-60 tahun, namun 

tidak dianjurkan pada usia lebih dari 60 tahun.
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