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I. Pendahuluan 

Retinoblastoma merupakan tumor ganas primer intraokular yang paling sering 

terjadi pada anak-anak, yaitu 1 dari 14.000-20.000 angka kelahiran hidup (di Amerika 

Serikat). Menurut Riskesdas tahun 2013, di Indonesia kanker pada anak berupa 

retinoblastoma dijumpai sebanyak 5,3%. 
1-3 

 

Retinoblastoma dapat bermetastasis dan menimbulkan kematian pada 50% 

anak-anak di seluruh dunia, namun hanya kurang dari 5% di Amerika Serikat dan 

negara maju yang lain. Perkembangan terapi medis diharapkan dapat mengurangi 

angka kematian akibat retinoblastoma. Terapi enukleasi dan external beam 

radiotherapy, pada kasus retinoblastoma minimal dan sedang, sudah sangat jarang 

dilakukan di negara maju dan beralih ke kemoterapi diikuti dengan terapi fokal. 

Tindakan enukleasi dilakukan pada kasus retinoblastoma lanjut. Sari kepustakaan ini 

akan mengupas setiap terapi yang dilakukan pada retinoblastoma beserta indikasi 

setiap metode terapi.
4
 

1.1 Manifestasi Klinis Retinoblastoma 

Beberapa gejala dan tanda klinis yang paling sering ditemukan pada 

retinoblastoma adalah leukokoria (refleks pupil berwarna putih), strabismus, mata 

merah dan nyeri, yang jarang ditemukan yaitu tajam penglihatan yang menurun, 

asimptomatis, selulitis orbita, midriasis unilateral, heterokromia iris, serta hifema.
5
 

 
Gambar 1. Leukokoria 

Dikutip dari : 

http://eyewiki.aao.org/w/images/1/f/f1/Retinoblastoma_White_Reflex.jpeg
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1.2 Klasifikasi Retinoblastoma 

Sistem klasifikasi yang ideal untuk retinoblastoma mencakup dua komponen 

yaitu pengelompokan (grouping) dan staging. Sistem pengelompokan (grouping) 

merupakan sebuah sistem klinis yang menentukan prognosis dari organ mata yang 

terkena (organ salvage), sedangkan sistem staging menentukan prognosis harapan 

hidup pasien (survival). Klasifikasi klinis Reese-Ellsworth adalah klasifikasi yang 

paling sering digunakan untuk mengelompokkan (grouping) retinoblastoma 

intraokular. Klasifikasi ini tidak memberikan informasi prognosis harapan hidup 

(survival) maupun prognosis penglihatan pasien. Sistem klasifikasi internasional 

(International Classification System) dikembangkan untuk memperkirakan respon 

mata terhadap kemoterapi sebagai terapi retinoblastoma.
1,7

 

 
Grup A B 

I (sangat menguntungkan) Tumor soliter, ukuran 

4 diameter disc (DD), 

terletak tepat atau di 

belakang ekuator bola 

mata 

Tumor multiple 4 DD, 

terletak tepat atau di 

belakang ekuator 

II (menguntungkan) Tumor soliter, 4-10 

DD atau di belakang 

ekuator 

Tumor ekuator 4-10 

DD, terletak tepat atau 

di belakang ekuator 

III (meragukan) Lesi yang terletak di 

anterior ekuator 

Tumor soliter 10 DD 

di posterior ekuator  

IV (tidak menguntungkan) Tumor multiple, 

beberapa > 10 DD 

Lesi di anterior ora 

serata 

V (sangat tidak 

menguntungkan) 

Tumor masif ukuran ≥ 

setengah retina 

Vitreous seeding 

Tabel 1. Klasifikasi Reese-Ellsworth 
Dikutip dari : AAO

1
 

 

Sistem klasifikasi internasional (International Classification of 

Retinoblastoma / ICRB) mencakup grup A yaitu tumor kecil, ukuran ≤ 3mm terbatas 

di retina, jarak >3 mm dari fovea dan ≥ 1,5 mm dari diskus optikus; grup B yaitu 

tumor besar, ukuran >3mm terbatas di retina, dengan cairan subretina dalam jarak ≤ 

6mm dari batas tumor; grup C yaitu tumor dengan vitreous dan atau subretinal 

seeding yang terlokalisir (< 6mm dari batas tumor); group D yaitu dengan vitreous 
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dan atau subretinal seeding yang difus (≥ 6 mm dari batas tumor), cairan subretina 

berada pada jarak >6 mm dari batas tumor; grup E yaitu tanpa ada potensi 

penglihatan, atau terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut yaitu tumor di dalam 

segmen anterior mata, tumor di dalam atau di atas dari korpus siliaris, glaukoma 

neovaskular, perdarahan vitreus menutupi tumor dengan hifema, mata ptisis atau pre-

ptisis, serta manifestasi klinis menyerupai selulitis orbita. 
1,8,9

  

Stage 0 Tanpa enukleasi (salah satu atau kedua mata terdapat kelainan intraokular) 

Stage 1 Enukleasi, tumor direseksi secara utuh 

Stage 2 Enukleasi dengan tumor residual secara mikroskopis 

Stage 3 Perluasan regional 

A. Penyakit orbita yang nyata 

B. Perluasan ke kelenjar limfe preaurikular atau servikal 

Stage 4 Metastasis penyakit 

A. Metastasis secara hematogen 

1. Lesi tunggal 

2. Lesi multiple 

B. Perluasan ke Sistem Saraf Pusat (SSP) 

1. Lesi pre-kiasma 

2. Tumor SSP 

3. Penyakit leptomeningeal 

Tabel 2. Staging Internasional 

Dikutip dari : Chantada G, Doz F, Antoneli CB, et al
10 

 

1.3 Diagnosis Retinoblastoma 

Pemeriksaan dengan keadaan anestesi (Examination under anesthesia / EUA) 

diperlukan pada semua pasien untuk mendapatkan pemeriksaan yang lengkap dan 

menyeluruh. Lokasi tumor multipel harus dicatat secara jelas. Tekanan intra okular 

dan diameter kornea harus diukur saat EUA.
11

  

Pemeriksaan penunjang berupa ultrasonografi B-scan dapat membantu 

menegakkan diagnosis, yaitu terdapat kalsifikasi dalam tumor. Gambaran kalsifikasi 

juga dapat terlihat juga pada CT Scan dan MRI. CT scan dan MRI umumnya 

dilakukan ketika ada kecurigaan eksstensi tumor ekstraokular atau intrakranial.
11,12
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II. Terapi Retinoblastoma 

 Tujuan paling utama (primer) dalam terapi retinoblastoma adalah 

menyelamatkan nyawa pasien, tujuan sekunder berupa menyelamatkan organ (mata), 

dan terakhir tujuan tersier yaitu menyelamatkan fungsi penglihatan  pasien. 

Penatalaksanaan  retinoblastoma membutuhkan kerjasama tim multidisiplin yang 

mencakup dokter mata-onkologi, dokter anak-onkologi, dokter radiologi-onkologi, 

ahli genetik, ahli patologi anatomi, ahli gizi dan psikolog.
1,13

 

 Terapi retinoblastoma juga sangat bersifat individualistik dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor seperti usia pasien saat terjadi tumor, lateralitas, 

lokasi tumor, staging, prognosis visual, kondisi sistemik, persepsi keluarga dan sosial, 

serta biaya. Beberapa pilihan terapi untuk retinoblastoma berupa fokal (cryotherapy, 

laser photocoagulation, transpupillary thermotherapy, transcleral thermotherapy, 

plaque brachytherapy), lokal (external beam radiotherapy, enukleasi), dan sistemik 

(kemoterapi). Terapi fokal ditujukan terutama untuk tumor ukuran kecil, sedangkan 

terapi lokal dan sistemik adalah untuk retinoblastoma tahap sedang hingga lanjut.
4
 

2.1 Protokol Terapi Terkini Retinoblastoma
4,5,14

 

2.1.1 Tumor Intraokular, Klasifikasi Internasional grup A-C, Unilateral atau 

Bilateral 

1. Terapi fokal (cryotherapy atau termoterapi transpupil) saja untuk tumor yang 

kecil (diameter < 3mm, terletak di area penglihatan yang tidak krusial. 

2. Standar kemoreduksi 6 siklus dan dilanjutkan dengan terapi fokal yang agresif 

untuk tumor yang lebih besar, terletak di area penglihatan yang krusial.  

3. Menunda terapi fokal hingga 6 siklus untuk tumor yang terletak di area 

makula dan juxtapapil. Termoterapi transpupil atau plaque brachytherapy 

untuk tumor residu di dalam makula dan juxtapapil > 6 siklus.  

4. Terapi fokal untuk tumor residu ukuran kecil, dan plaque 

brachytherapy/external beam radiotherapy (usia pasien >12 bulan) untuk 

tumor residu ukuran besar bilateral, dan terapi enukleasi pada kasus unilateral. 
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2.1.2 Tumor Intraokular, Klasifikasi Internasional grup D, Unilateral atau Bilateral 

1. Kemoterapi dosis tinggi dan dilanjutkan terapi fokal yang agresif.  

2. Karboplatin periocular untuk vitreous seeding  

3. Pertimbangan enukleasi jika melibatkan unilateral, terutama pada mata tanpa 

ada prognosis visual. 

2.1.3 Tumor Intraokular, Klasifikasi Internasional grup E, Unilateral atau Bilateral 

1. Enukleasi 

2. Menilai histopatologi untuk faktor risiko tinggi grup D 

2.1.4 Faktor Risiko Tinggi secara Histopatologi, Staging Internasional, Stage 2 

1. Menilai keadaan sistemik untuk identifikasi metastasis 

2. Standar kemoterapi tambahan 6 siklus 

3. Kemoterapi tambahan dosis tinggi dan external beam radiotherapy orbita 

pada pasien dengan infiltrasi sklera, perluasan ekstraokular, dan perluasan ke 

saraf optikus. 

2.1.5 Tumor Ekstraokular, Staging Internasional, Stage 3A 

1. Menilai keadaan sistemik untuk identifikasi metastasis 

2. Kemoterapi dosis tinggi untuk 3-6 siklus, diikuti tindakan enukleasi atau 

enukleasi ekstensi, external beam radiotherapy, dan dilanjutkan kemoterapi 

12 siklus. 

2.1.6 Metastasis Kelenjar Limfe regional, Staging Internasional, Stage 3B 

1. Menilai keadaan sistemik untuk identifikasi metastasis 

2. Diseksi kelenjar area leher, kemoterpi dosis tinggi 6 siklus,  diikuti external 

beam radiotherapy  dan dilanjutkan kemoterapi 12 siklus. 

2.1.7 Metastasis secara hematogen atau ke Sistem Saraf Pusat, Staging 

Internasional, Stage 4  

1. Intent-to-cure atau terapi paliatif (hasil diskusi keluarga) 

2.2. Terapi Fokal  

2.2.1 Terapi cryo 
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 Terapi cryo pada retinoblastoma umumnya menggunakan teknik triple-freeze-

thaw dan ditujukan pada lesi yang terlokalisir, di tepi atau dekat dengan ora serata.   

2.2.2 Fotokoagulasi laser 

 Terapi fotokoagulasi laser menggunakan gas argon dan xenon ditujukan pada 

lesi ukuran kecil dan terletak di posterior ekuator. Beberapa tahun terakhir, terapi ini 

telah digantikan oleh termoterapi transpupil di beberapa pusat kesehatan.  

2.2.3 Termoterapi 

 Teknik yang paling popular beberapa tahun terakhir ini yaitu TTT 

(transpupillary thermotherapy), digunakan sebagai terapi utama pada lesi ukuran 

kecil, namun lebih sering digunakan sebagai terapi konsolidasi setelah penanganan 

tumor dengan kemoreduksi, plaque radiotherapy, atau dengan metode lain.    

2.2.4 Plaque brachytherapy 

 Metode ini merupakan metode yang efektif untuk pelengkap atau sebagai 

terapi konsolidasi dari kemoreduksi dan untuk menangani kasus tumor rekuren akibat 

kegagalan dari terapi kemoreduksi, termoterapi, atau terapi cryo. Metode ini 

digunakan pada tumor ukuran sedang dan terlokalisir.  

2.3. Terapi lokal  

2.3.1 External Beam Radiotherapy (EBRT) 

 Terapi ini merupakan terapi alternatif utama selain enukleasi untuk 

menyelamatkan mata yang terkena retinoblastoma pada pertengahan tahun 1990-an. 

Peningkatan insidensi tumor sekunder, khususnya di dalam area radiasi, serta masalah 

kosmetik (daerah wajah) diperkirakan merupakan komplikasi terapi EBRT. Metode 

EBRT digunakan untuk kasus retinoblastoma sedang hingga lanjut. 

2.3.2 Enukleasi 

 Enukleasi merupakan satu-satunya terapi yang sah dilakukan sejak beberapa 

tahun yang lalu hingga saat ini. Frekuensi terapi enukleasi telah mengalami 

penurunan sebagai terapi retinoblastoma selama tahun terakhir, namun masih 

merupakan terapi pilhan utama pada kasus retoblastoma grup E yang lanjut pada mata 

yang tidak memiliki prognosis visual. Saat melakukan enukleasi, operator harus 
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memastikan bahwa nervus optikus intraorbita telah dipotong se-posterior mungkin 

untuk mengurangi risiko penyebaran tumor ke otak. Protokol post enukleasi, 

termasuk identifikasi tumor secara histopatologis dapat menentukan langkah terapi 

selanjutnya guna mengurangi insidensi metastasis sistemik.  

2.4. Terapi sistemik (kemoterapi) 

 Kemoterapi pada umumnya dilakukan pada kasus tumor yang meluas ke 

koroid, segmen anterior mata, nervus optikus, atau ke orbita. Terapi ini sering 

dikombinasikan dengan metode lain seperti EBRT. Sejak awal tahun 1990-an, 

kemoterapi dalam bentuk kemoreduksi (CRD) diperkenalkan. Prinsip CRD yaitu 

menggunakan obat-obatan kemoterapi sebagai terapi inisial dengan tujuan 

mengurangi ukuran tumor sehingga memungkinkan dilakukannya metode konservatif 

lebih definitif pada tahap terapi selanjutnya, selain metode enukleasi. CRD telah 

menjadi bagian dari terapi atau tata laksana terkini retinoblastoma intraokular. Obat 

CRD yang digunakan yaitu vinkristin, etoposid, dan karboplatin dalam regimen dosis 

sebagai berikut : hari 1 adalah vinkristin + etoposid + karboplatin; hari 2 hanya 

etoposide; dengan dosis standar (tiap 3 minggu, 6 siklus) berupa vinkristin 1.5 mg/m2 

(0.05 mg/kg untuk anak usia < 36 bulan dengan dosis maksimum < 2mg), etoposide 

150 mg/m2 (5 mg/kg untuk anak usia < 36 bulan), serta karboplatin 560 mg/m2 (18.6 

mg/kg untuk anak usia < 36 bulan).  Dosis tinggi (tiap 3 minggu, 6-12 siklus) yaitu 

vinkristin 0.025 mg/kg, etoposid 12 mg/kg, karboplatin 28 mg/kg. 

 CRD memberikan hasil yang memuaskan pada kasus retinoblastoma, dimana 

pada klasifikasi Reese Ellsworth grup I-IV serta pada klasifikasi ICRB grup A-C, 

angka kesembuhan berupa globe salvage setelah CRD dan diikuti terapi konsolidasi 

fokal mencapai 90-100%. Shields dkk. mencatat bahwa angka kegagalan CRD hanya 

10%, yaitu CRD dilanjutkan dengan tindakan EBRT serta 15% CRD dilanjutkan 

dengan enukleasi. Pasien dengan retinoblastoma klasifikasi Reese Ellsworth grup V 

membutuhkan external beam radiotherapy sebanyak 47% dan enukleasi pada 53% 

dalam jangka 5 tahun pasca CRD. 
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 Efek samping dari obat-obatan CRD harus diperhatikan, dapat berupa depresi 

sumsum tulang, episode demam, neurotoksik, dan toksisitas sistem pencernaan yang 

tidak khas. Tindakan kemoterapi sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan dokter 

anak-onkologi yang berpengalaman. 

  

III. Simpulan 

Terapi retinoblastoma telah mengalami perkembangan yang pesat dalam tiga 

dekade terakhir. Penegakan diagnosis dini dan perencanaan pilihan tindakan atau 

terapi yang sesuai dapat mencapai ketiga tujuan terapi retinoblastoma (tujuan primer, 

sekunder dan tersier).  

CRD telah menjadi terapi standar pada kasus retinoblastoma intraokular yang 

cukup lanjut (advanced). Tindakan enukleasi tetap merupakan pendekatan terapi 

utama yang lebih disukai pada kasus retinoblastoma unilateral lanjut.  
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