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LAPORAN KASUS 

Epibulbar Complex Choristoma 

 

Introduction : Epibulbar complex choristoma was rare epibulbar tumour with incidency 
1-3 per 10.000 births. Choristomas are growths of normal tissue in abnormal 

locations and can be found throughout the human body but more frequently in the head 

and neck region.   
Purpose : To report epibulbar complex choristoma case.  

Case report : Forty-three days baby girl came to Cicendo National Eye Hospital with chief 
complain mass in the left eye since birth. There was alopecia, large black nevus and 

elevated skin at the face and scalp. On ophthalmology examination, visual acuity on the 

right eye was blink reflex (+); on the left eye limbal dermoid grade II on Mann’s 
classification. Ultrasound imaging of the left eye show irregular globe. RetCAm of the right 

eye show retinal hipopigmentation. Patient was diagnosed as epibulbar complex 

choristoma left eye + epidermal nevus syndrome. Patient was planned to observed in 3 
months. 

Discussion : Choristomas are formed when a piece of surface ectoderm is pinched off in a 
bony suture line. Epibulbar complex choristoma is combination of choristomas such as 

dermoid with osseous choristoma. Linear nevus sebaceous syndrome is a relatively 

common neurocutaneous disorder with multisystem involvement. The management of 
complex choristoma depends on the extent and depth of the lesion. The optional 

managements are observation, simple excision, excision with peripheral lamellar 

keratoplasty, and penetrating keratoplasty  
Conclusion : Epibulbar complex choristoma is rare case and can be associated with 

epidermal nevus syndrome. Epibulbar complex choriostoma can be sporadc or inherited 
as dominan autosomal, X-linked recessive, or autosomal recessive. The best surgical 

option in this case is penetrating keratoplasty. 

 

I. Pendahuluan 

     Epibulbar complex choristoma merupakan tumor epibulbar yang jarang terjadi. 

Memiliki karakteristik adanya 2 atau lebih jaringan ektopik. Choristoma merupakan 

pertumbuhan jaringan normal namun pada lokasi yang abnormal. Kelainan dapat 

ditemukan pada seluruh bagian tubuh namun yang paling sering ditemukan pada 

kepala dan leher. Epibulbar choristoma dapat terjadi secara bilateral.1,2,3,4   

     Insidensi epibulbar complex choristoma 1/10000 – 3/10000. Sebanyak 22–33% 

dari tumor epibulbar anak yang memerlukan tindakan eksisi adalah choristoma dan 

48-58% lesi diklasifikasikan sebagai dermoid. Epibulbar choristoma jenis lainnya 

antara lain dermolipoma (24–30%), glandula lakrimalis ektopik (18%), complex 

choristoma (6%), dermis-like choristoma (6%), osseous choristoma (2%), dan 

simple choristoma (2%).5,6 
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     Laporan kasus ini bertujuan untuk melaporkan kasus epibulbar complex 

choristoma. 

 

II. Laporan Kasus 

   

     Bayi perempuan berusia 43 hari datang ke RS Mata Cicendo benjolan di mata 

kiri disertai dengan selaput kemerahan mata kiri sejak lahir. Keluhan disertai 

adanya bercak kehitaman di sekitar mata kiri dan  adanya daerah kepala yang tidak 

ditumbuhi rambut. Bercak di tempat lain dan kejang disangkal. Pasien adalah anak 

ke 3 dari 3 bersaudara. Riwayat kehamilan ibu P3A1, usia kehamilan 39 minggu, 

berat badan lahir 2900 gram, lahir normal di rumah sakit dibantu oleh dokter. 

Riwayat sakit maupun konsumsi obat-obatan saat kehamilan disangkal. Riwayat 

keluarga dengan kelainan serupa tidak ada. Usia ibu saat hamil 36 tahun dan usia 

ayah 40 tahun. Pekerjaan ibu pasien adalah perawat dan 3-4 tahun sebelumnya 

sering terpapar obat kemoterapi namun 1 tahun terakhir sudah tidak terpapar obat 

kemoterapi. Riwayat imunisasi pasien Hepatitis B, BCG, Polio, dan DPT. Pasien 

sudah berobat ke dokter spesialis anak dan spesialis kulit namun belum ada rencana 

tindakan karena pasien masih terlalu kecil. Kelainan lain seperti kelainan jantung, 

tulang, dan pendengaran disangkal.  

     Pemeriksaan fisik tanda-tanda vital dalam batas normal dengan berat badan 

4.450 gram. Regio facialis didapatkan hiperpigmentasi berwarna kehitaman di peri 

ocular sinistra hingga ke frontalis sinistra dan nasal sinistra disertai dengan 

hiperkeratosis. Regio kranial didapatkan alopecia areata terutama di area sinistra 

dengan adanya hiperkeratosis. Regio auricula tidak didapatkan adanya skin tag. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus ODS refleks berkedip (+). Segmen 

anterior mata kanan palpebra tenang, konjungtiva tenang, kornea jernih dengan 

diameter dalam batas normal, camera oculi anterior (COA) sedang, pupil bulat, iris 

sinekia (-), lensa jernih. Segmen anterior OS Ps/Pi terdapat massa skin tag dan 

bercak hiperpigmentasi kehitaman, konjungtiva terdapat massa dermoid permukaan 

rata melekat pada dasar grade II klasifikasi Mann, kornea sebagian tertutup massa 
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hingga visual aksis, COA kesan dangkal, pupil sulit dinilai, iris sulit dinilai, lensa 

sulit dinilai.         

 

 
 

Gambar 1. Foto cranio-facial tampak anterior dan sinistra 

 

     Pemeriksaan ultrasonografi mata kiri didapatkan panjang aksial bola mata 17,67 

mm, segmen posterior OS dalam batas normal dengan bentuk bola mata ireguler 

yaitu bentuk bola mata agak terdorong dari superior dan temporal, inferior bola 

mata tampak sklera tidak rata kemungkinan tekanan dari massa. Hasil RetCam OD 

didapatkan papil dalam batas normal dan bercak hipopigmentasi pada retina. Pasien 

didiagnosis dengan epibulbar complex choristoma OS (limbal dermoid OS + suspek 

choroidal choriostoma DD/ retina hamartoma OD) + epidermal nevus syndrome. 

Pasien disarankan untuk dilakukan neuro imaging dan dikonsulkan ke unit 

rekontruksi disarankan untuk observasi selama 3 bulan. Pasien telah menjalani 

pemeriksaan elektro encephalogram (EEG) namun belum ada hasil dan 

direncanakan pemeriksaan MRI.  Prognosis quo ad vitam ad bonam dan quo ad 

functionam dubia. 
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Gambar 2. Retcam anterior OS 

 
 

 
Gambar 3. Retcam  posterior OD 

 
 

 
Gambar 4. USG OS 
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III. Diskusi 

      

     Epibulbar complex choristoma merupakan tumor epibulbar yang jarang terjadi 

dengan insidensi 1 – 3 per 10000 kelahiran.  Epibulbar choriostoma dapat terjadi 

secara sporadis atau diturunkan secara autosomal dominan, X-linked recessive atau 

autosomal recessive.  Choriostoma terbentuk ketika ektoderm terjepit di antara garis 

sutura tulang kemudian jaringan secara gradual membentuk kista. Pada pasien ini 

tidak memiliki riwayat keluarga dengan kelainan yang sama.1,5,6,7        

     Choristoma merupakan proliferasi kongenital jinak dari jaringan normal namun 

pada lokasi yang tidak seharusnya. Lesi kongenital ini disebabkan karena migrasi 

dari jaringan normal ke lokasi yang abnormal pada saat embriogenesis. Choristoma 

epibulbar dan orbital merupakan tumor epibulbar yang umum ditemukan pada anak. 

Tipe choriostoma berdasarkan histopatologi terdari dari 4 macam, yaitu dermoid, 

lipodermoid, single-tissue choristoma, dan complex choristoma. Hamartoma 

merupakan malformasi yang terdiri dari beberapa jaringan yang berada pada lokasi 

yang seharusnya.6,8,9,10 

          Dermoid merupakan tumor jinak choristoma terdiri dari jaringan pengikat 

kolagen yang dilapisi epidermis.  Dermoid berbentuk seperti kubah (dome-shaped), 

konsistensi padat, berupa papul putih kekuningan yang dapat mengenai limbus 

paling sering pada kuadran inferotemporal, dan dapat melibatkan kornea. Ukuran 

bervariasi dari beberapa milimeter hingga lebih dari 1 cm. Dermoid dapat terjadi 

pada unilateral maupun bilateral dan dapat menyertai kelainan kongenital seperti 

pada Goldenhar syndrome dan linear nevus sebaceous syndrome. Pada pasien ini 

terdapat epidermoid unilateral pada mata kiri yang telah mengenai 

kornea.1,4,6,8,9,10,11 
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Tabel 1. Klasifikasi dermoid okular Mann 

Sumber : Copeland12 

 Grade I Grade II  Grade III 

Frekuensi Paling sering Jarang Sangat jarang, 
terjadi sebelum  

pembentukan lensa 

  
Ukuran Kecil Lebih besar Ekstensif 

 
Lokasi Limbus 

inferotemporal 

Sebagian atau 

seluruh kornea 

sentral 
 

Seluruh kornea 

Kedalaman  Superfisial Ekstensi stromal 

namun tidak 
sampai ke 

Descemet 
 

Seluruh segmen 

anterior 

Kelainan yang 

berkaitan 

33 % pada 

Goldenhar 

 Microhphtalmia, 

kelainan segmen 
posterior 

 

    Epibulbar choristoma merupakan tumor padat dari permukaan okular yang dapat 

terjadi unilateral maupun bilateral. Karakteristik massa dapat berwarna putih, 

kuning, maupun merah muda dengan ukuran bervariasi dari massa datar pada 

limbus hingga massa besar pada area interpalpebra, tidak nyeri, dan dapat 

ditemukan multipel. Ash melaporkan 82 % kasus epibulbar choristoma dengan 

predileksi 52% konjungtiva bulbi, 29% limbus, 6% kornea, 4% karunkel, 4% area 

canthus, 2,5% fornix, dan 2,5% konjungtiva palbera. Kelainan dapat disertai dengan 

stafiloma sklera, stafiloma kornea, aniridia, afakia kongenital,katarak,aneurisma 

miliar retina, microphthalmia, osseous choristoma  pada koroid, kista dermoid 

orbital atau palpebra, formasi choristoma pada wajah dan kepala, dan preauricular 

tag. Single-tissue choristoma hanya terdiri dari jaringan yang berasal dari satu 

tempat. Complex choristoma merupakan kombinasi dari beberapa jenis choristoma, 

misalnya dermoid atau lipodermoid dengan osseus choristoma. Complex 

choristoma terdiri dari beberapa komponen jaringan ektoderm seperti kartilago, 

jaringan adiposa, kelenjar lakrimalis, dan otot polos. Massa yang ditemukan 

bervariasi namun biasanya tampak sebagai massa difus pada konjungtiva dengan 
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penebalan jaringan epibulbar. Pada pasien ini ditemukan epibulbar dermoid pada 

mata kiri dan choroidal choristoma pada mata kanan sehingga disebut sebagai 

epibulbar complex choristoma.1,5,6,8,10,11 

     Epibulbar choristoma berhubungan dengan kelainan Goldenhar syndrome 

maupun epidermal nevus syndrome. Karakteristik Goldenhar syndrome antara lain 

adanya kelainan pada facio-auriculo-vertebral. Epidermal nevus syndrome 

merupakan kelainan neurokutaneus yang dapat disertai kelainan skeletal, 

neurologis, vaskular, dan dermatologis. Choristoma pada epidermal nevus 

syndrome biasanya merupakan jenis yang kompleks dan dapat melibatkan seluruh 

permukaan okular. Peer dan Ilsar melaporkan kasus epibulbar complex choristoma 

pada bayi perempuan dengan nevus sebaceous of Jadassohn. Epidermal nevus 

syndrome yang sering ditemukan adalah tipe Linear Nevus Sebaceous Syndrome 

(LNSS). Kelainan okular ditemukan 68% pada pasien epidermal nevus syndrome. 

Lesi okular lebih banyak bilateral dan dapat disertai dengan hipoplasia ipsilateral 

radiatio optikus, hemimegalencephaly, coloboma, katarak, vaskularisasi kornea, 

dan hemangioma okular. Lesi pada kulit berupa papul linear dengan 

hiperpigmentasi dan hiperkeratosis yang biasanya tidak melewati garis tengah 

dengan predileksi pada wajah dan kepala. Lokasi yang sering ditemukan adalah  

garis sutura frontozygomatic atau frontonasal. Alopecia dapat terjadi jika lesi 

mengenai kulit kepala. Epibulbar disertai dengan linear epidermal nevus syndrome 

merupakan karakteristik dari complex choristomas dan biasanya bilateral dan 

ektensif. Linear Nevus Sebaceous memiliki triad  midline facial linear nevus of 

Jadahsson, kelainan neurologis, dan kelainan okular. Nevus of Jadassohn atau 

organoid nevi yang merupakan lesi linear atau bulat yang lebih tinggi dari 

sekitarnya dan memiliki komponen sebaseus. Epilepsi terjadi pada 25% pasien 

dengan epidermal nevus syndrome terutama pada linear nevus sebaceous syndrome 

dengan insidensi 75%. Pasien ini juga memiliki kelainan dermatologis berupa nevus 

dan alopecia. 1,5,6,10,11,13,14 

     Pemeriksaan multisistem termasuk pemeriksaan electroencephalogram (EEG) 

dan pemeriksaan pencitraan neurologis seperti CT Scan (Computed Tomography 

Scan) atau magnetic resonance imaging (MRI) kepala orbita diperlukan pada 
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kelainan ini. Pada CT scan dapat ditemukan massa oval dengan batas tegas dan 

dapat disertai ekpansi maupun erosi tulang. Pada pasien ini tidak didapatkan adanya 

riwaya kejang dan telah menjalani pemeriksaan EEG namun masih menunggu hasil 

dan direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan MRI.1,5,10,11,14 

     Penanganan epibulbar dermoid tergantung dari luasnya lesi yang ada. Jika lesi 

kecil adalah observasi. Indikasi paling sering dari eksisi dermoid adalah 

rekonstruksi. Lesi Epibulbar choristoma yang melibatkan kornea dapat 

menyebabkan astigmatisma atau menutup visual axis sehingga dipertimbangkan 

operasi eksisi massa dan koreksi penglihatan untuk mencegah terjadinya 

amblyopia. Massa yang besar dan menonjol juga dapat menyebabkan iritasi, mata 

kering, keratitis superfisial, dan dellen yang terjadi karena gangguan penutupan 

palpebra, refleks berkedip, dan aliran air mata. Pada pasien ini ditemukan massa 

dermoid grade II unilateral pada mata kiri yang luas dari konjungtiva bulbi, limbus, 

kantus, dan melibatkan kornea hinga menutupi visual aksis sehingga membutuhkan 

tindakan pembedahan eksisi dari massa.1,5,10,11 

     Eksisi sederhana hingga eksisi dan keratopati lamelar perifer merupakan 2 

teknik yang sering dilakukan pada llimbal dermoid grade 1. Sebelum operasi 

sebaiknya dipertimbangkan kebutuhan jaringan donor. Dermoid yang kecil 

biasanya dapat diekstirpasi seluruhnya. Luas dan kedalaman lesi kadang sulit untuk 

diperkirakan saat pre operasi. Gonioskopi dan Ultrasound biomicroscopy pre 

operasi dapat membantu memperkirakan luas dan kedalaman lesi. Pasien pediatri 

biasanya memerlukan anestesi umum, namun jika pasien kooperatif dapat 

digunakan anestesi retrobulbar atau peribulbar. 5,10 

     Eksisi sederhana dapat dilakukan dengan melakukan peritomi konjungtiva 

kemudian mengeksisi lesi dengan diseksi tajam dari batas dermoid di sklera lalu 

dilanjutkan ke arah kornea. Jika lesi besar dapat dilakukan penjahitan atau 

mengunakan fibrin glue. Amnion membran graft juga dapat dilakukan pada eksisi 

dermoid.  Terapi mdikamentosa yang dapat diberikan antara lain antibiotik topikal 

dan kortikosteroid topikal. Sebuah serial kasus melaporkan penyembuhan epitel 

berlangsung selama 1-39 hari. Massa yang melibatkan kornea akan menyebabkan 

terjadinya sikatriks kornea dan neovaskularisasi kornea.  1,5,10 
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     Teknik eksisi dengan keratoplasti lamelar perifer merupakan teknik  yang lebih 

sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Beberapa dokter lebih memilih 

keratoplasti lamelar dibandingkan dengna eksisi sederhana karena adanya graft 

dapat menghasilkan fungsi kosmetis yang lebih baik, terjadinya sikatriks dan 

neovaskularisasi kornea lebih sedikit. Penjahitan yang lebih kuat dari graft juga 

dapat membantu mengurangi astigmatisma pasca operasi. Jahitan dapat dilepas 

dalam waktu 1-3 bulan pasca operasi. 5,10 

    Penetrating keratoplasty (PK) merupakan pilihan pada dermoid grade II dan III 

yang melibatkan seluruh ketebalan kornea , melibatkan segmen anterior, atau 

perforasi yang terjadi pada saat diseksi kornea resipien. Tindakan penetrating 

keratoplasty pada anak-anak memiliki resiko terjadinya graft rejection sehingga 

mungkin dibutuhkan PK ulang. Dermoid grade II atau III yang memerlukan graft 

lebih dari 7 mm dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama eksisi eksternal massa 

kemudian keratoplasti lamellar diletakkan pada daerah tersebut. Beberapa bulan 

kemudian saat graft lamellar sudah mengalami penyembuhan ditambahkan 

penetrating graft yang lebih kecil di bagian sentral dan eksisi residu internal dari 

massa untukmenjernihkan aksis visual. Prosedur 2 tahap ini dapat mengurangi 

resiko terjadinya sinekia anterior, neovaskularisasi, dan graft rejection. 5,10 

     Tidak ada terapi jika terdapat lesi pada fundus. Nevus sebaceous perlu dilakukan 

observasi dan dipertimbangkan untuk direseksi karena 20% dapat menjadi 

karsinoma sel basal atau tumor adnexa lainnya. 5 

     Pada pasien ini  didapatkan kelainan dermoid grade II sehingga tindakan 

pembedahan yang menjadi pilihan adalah  penetrating keratoplasty. Prognosis quo 

ad vitam ad bonam karena saat ini tidak terdapat kelainan lain selain pada mata dan 

kulit yang mengancam jiwa pasien. Quo ad functionam dubia karena saat ini aksis 

visual mata kiri masih tertutup sehingga fungsi visual akan dinilai setelah dilakukan 

eksisi massa dan pada mata kanan terdapat choristoma namun tidak mengenai 

makula dan tetap dilakukan observasi serta kemungkinan untuk terjadi keganasan. 
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IV. Simpulan 

     Epibulbar complex choristoma dapat ditemukan pada epidermal nevus 

syndrome dan merupakan kelainan yang jarang terjadi. Epibulbar complex 

choriostoma dapat sporadis atau diturunkan secara autosomal dominan, X-linked 

recessive, atau autosomal recessive. Pilihan tatalaksana pada kasus ini adalah 

penetrating keratoplasty. 
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