
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO 

BANDUNG 

 

 

Laporan Kasus : Orbitotomi Lateral sebagai Manajemen Hemangioma Kavernosa 

Orbita 

Penyaji : Tri Wahyu 

Pembimbing : dr. R. Angga Kartiwa, SpM(K), MKes 

 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui oleh 

Pembimbing Unit Rekonstruksi Okuloplasti & Onkologi 

 

 

 

dr. R. Angga Kartiwa, SpM(K), MKes 

 

 

 

 

 

 

 

29 Januari 2018 

Pukul 07.45 WIB 



	 1 

 

Orbitotomi Lateral sebagai Manajemen Hemangioma Kavernosa Orbita 
 

Abstract 
Introduction: Cavernous haemangioma is a most common and benign orbital tumor 
found in middle-aged adults, especially in female. Surgical  approach for tumor removal 
depends on the location and size of the tumor. Lateral orbitotomy can be performed as a 
primary approach to orbital cavernous haemangioma. This procedure is preffered with 
good outcome. 
Purpose: The aim of this report is to discuss lateral orbitotomy as surgical management 
in orbital . 
Case Illustration: A 40-year-old female came to Reconstructive Oculoplasty and Oncology 
(ROO) Clinic with chief complain of protrusion of her left eye since six months before 
admission. Visual acuity on her left eye became blurred gradually. The CT-scan examination 
showed isodense lession in retrobulbar, suggested optic nerve glioma. She under-went 
lateral orbitotomy under general anesthesia. Lateral orbital bone was removed to access 
and extirpate tumor completely. Anatomical pathology examination after surgery showed 
that tumor was cavernous hemangioma. Visual acuity after surgery improved from 0.5f2to 
0.63. There was no complication found after the surgery. 
Conclusion: Lateral orbitotomy is preferred approach in managing orbital cavernous 
hemangioma. This procedure has good outcome with low rate of complications. 
 
Keywords: orbital cavernous hemangioma, cavernous veneous malformations, lateral orbitotomy. 

 

I. Pendahuluan 

Hemangioma kavernosa merupakan tumor jinak orbita yang paling sering 

terjadi pada orang dewasa. Sekitar 5% dari massa orbita adalah hemangioma 

kavernosa. Hampir 70% kasus terjadi pada usia pertengahan (20-64), terutama 

pada wanita yang berusia sekitar 40 tahun; 10% pada usia muda (0-20); dan 15% 

pada usia lanjut (lebih dari 65 tahun). Tumor ini bersifat jinak, non-infiltratif, dan 

memiliki progresivitas yang lambat. Gejala yang ditimbulkan berupa proptosis 

aksial unilateral dan gangguan gerak bola mata. Ketika tumor membesar, tumor 

ini dapat mendorong sisi belakang bola mata, menyebabkan lipat khoroid dan 

papilledema dengan penurunan tajam penglihatan. Jika tumor berada pada apeks 

konus, kompresi nervus optikus dapat terjadi tanpa proptosis yang signifikan. 

Diagnosis ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan CT-scan atau MRI. Tata-

laksana hemangioma kavernosa membutuhkan tindakan bedah dan umumnya 

memberikan hasil yang baik.1,2,3 
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Manajemen hemangioma kavernosa orbita dapat berupa observasi secara 

berkala pada kasus tumor yang berukuran kecil dan asimptomatik atau tindakan 

bedah pada kasus tumor yang berukuran besar dan memiliki gejala. Beberapa 

pendekatan tindakan bedah untuk pengangkatan tumor orbita intrakonal 

bergantung kepada lokasi dan ukuran lesi. Krönlein pertama kali mendeskripsikan 

lateral orbitotomi pada tahun 1889 dan tindakan ini telah dilakukan oleh 

oftalmologis selama lebih dari satu abad. Orbitotomi lateral dapat dilakukan 

sebagai pendekatan utama untuk pengangkatan hemangioma kavernosa 

intrakonal, dengan cara membuka dinding lateral orbita sehingga dapat 

membentuk akses menuju tumor yang berada pada sisi lateral dan superolateral 

kavum orbita. Tindakan bedah ini dapat dilakukan sebagai tatalaksana 

hemangioma kavernosa dengan hasil yang memuaskan.4,5,6 

Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas tajam penglihatan setelah 

tindakan bedah orbitotomi lateral sebagai tindakan dekompresi pada pasien 

dengan hemangioma kavernosa retrobulbar. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang wanita, usia 40 tahun, datang ke Unit Rekonstruksi Okuloplasti dan 

Onkologi (ROO) Pusat Mata Nasional (PMN) RS Mata Cicendo pada tanggal 21 

Desember 2017 dengan keluhan utama mata kiri tampak menonjol sejak 6 bulan 

yang lalu. Keluhan dirasakan muncul secara perlahan, hingga akhirnya pasien 

menyadari penonjolan mata kiri sangat terlihat jelas dibanding mata kanan. 

Penglihatan mata kiri perlahan buram tanpa disertai mata merah, berair, 

penglihatan ganda, atau nyeri kepala. Pasien menyangkal adanya riwayat trauma 

pada kepala atau mata kiri, riwayat penggunaan kacamata, riwayat penyakit tiroid, 

riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal, atau riwayat operasi sebelumnya. 

Pasien awalnya berobat ke RSUD Waled Cirebon dan dilakukan pemeriksaan CT-

scan orbita dengan kesan glioma nervus optikus sinistra. Pasien kemudian 

didiagnosa dengan proptosis OS et causa glioma dan compressive optic 

neuropathy, yang kemudian diterapi dengan metilprednisolon intravena 4x250 mg 

selama 3 hari, dilanjutkan dengan metilprednisolon tablet 1x48 mg (1 minggu 
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pertama) dan 1x40 mg (1 minggu berikutnya) dan metilkobalamin 1x500 mcg 

sebelum akhirnya dirujuk. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan 1.0 dan mata kiri 0.5 

pinhole 0.63f2. Posisi kedua bola mata orthotropia. Tekanan intraokular per 

palpasi pada kedua mata normal. Gerak kedua bola mata normal ke segala arah. 

Segmen anterior OD didapatkan refleks cahaya tidak langsung menurun, lainnya 

dalam batas normal. Segmen anterior OS ditemukan proptosis dengan refleks 

cahaya langsung menurun dan relativa afferent pupillary defect (RAPD) grade II. 

Pemeriksaan segmen posterior pada kedua mata dalam batas normal. Pemeriksaan 

eksoftalmometer Hertel di-dapatkan OD 18 mm dan OS 22 mm dengan jarak 

antar kantus lateral 118 mm. 

 

 
Gambar 1. (a) Proptosis pada mata kiri pasien; (b) massa isodens intrakonal berbentuk 
relatif bulat, batas tegas, tepi reguler. 

 

Pasien didiagnosa dengan proptosis OS et causa massa retrobulbar suspek 

hemangioma dengan diagnosis banding Schwanoma dan neuropati optik kompresif 

OS. Pasien langsung direncanakan untuk menjalani tindakan bedah orbitotomi lateral 

OS dan pemeriksaan patologi anatomi (PA) pada tanggal 09 Januari 2018. 

Operasi dilakukan dalam narkose umum. Insisi dilakukan pada area rima orbita 

lateral hingga menembus periosteum. Tulang zigomatikus dipotong dan diangkat 

untuk membuat akses ke kavum orbita. Jaringan sekitar disingkirkan secara 

perlahan hingga tumor teridentifikasi. Tumor tampak berbentuk bulat, berkapsul, 

a) b) 
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dan berwarna merah gelap, dengan ukuran 2,5 x 1,5 x 1,5 cm. Tumor diangkat 

secara hati-hati menggunakan cryoprobe. Setelah tumor terangkat utuh seluruhnya, 

dilakukan kontrol perdarahan. Tulang zigomatikus diletakkan kembali, dipasang 

drain, dan luka operasi dijahit lapis demi lapis. Tumor dikirim ke Laboratorium 

Patologi Anatomi RS Mata Cicendo untuk konfirmasi diagnosis. 

 

 
Gambar 2. (a) Insisi Krönlein dan eksposure tulang zigomatikus; (b) akses menuju tumor 
setelah pengangkatan tulang zigomatikus 

 

Pasca-operasi pasien diberi asam mefenamat tablet 3x500 mg, amoksisilin 

tablet 3x500 mg, salep antibiotik 3x/hari pada luka operasi, metilprednisolon 

intravena 4x125 mg, ranitidin intravena 2x50 mg, dan citicolin intravena 2x500 

mg. 

Pada hari pertama setelah operasi, pasien hanya mengeluhkan nyeri hilang-

timbul pada luka operasi. Penglihatan dirasakan tidak mengalami perburukan.  

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus OD 0.5f2 pinhole 0.63f2, gerak bola 

mata penuh ke segala arah, tidak ditemukan proptosis, serta darah pada selang 

drain minimal (0.6 cc aspirasi). Hari kedua pasca-operasi tidak didapatkan adanya 

keluhan pada pasien. Visus OD 0.63f pinhole 0.8f2, gerak bola mata penuh ke 

segala arah, dan darah pada drain berkurang (0.3 cc aspirasi). 

Pasien kontrol pada tanggal 18 Januari 2018, satu minggu setelah operasi. 

Tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien. Mata kiri sudah terlihat tidak 

menonjol. Posisi kedua mata orthotropia dengan gerak kedua bola mana penuh ke 

a) b) 



	 5 

segala arah. Visus mata kiri pasien 0.63 pinhole 0.8. Gerak bola mata penuh ke 

segala arah. Pada pemeriksaan segmen anterior OS didapatkan perdarahan 

subkonjungtiva dan refleks cahaya tidak langsung menurun dengan RAPD grade 

I-II dan pada funduskopi ditemukan papil bulat dengan batas agak kabur di 

inferior. Hasil pemeriksaan patologi anatomi menunjukkan hemangioma 

kavernosa pada retrobulbar OS. Pasien diberi air mata buatan dan dianjurkan 

untuk kontrol kembali satu bulan kemudian. 

 

 
Gambar 3. Klinis pasien pada (a) satu hari paska-
operasi; (b) tujuh hari paska-operasi. Proptosis tidak 
ditemukan 

 

III. Diskusi 

Hemangioma kavernosa merupakan tumor jinak yang sering terjadi pada usia 

dewasa. Hampir 70% kasus terjadi pada usia pertengahan (20-64), terutama pada 

wanita yang berusia sekitar 40 tahun; 10% pada usia muda (0-20); dan 15% pada 

usia lanjut (lebih dari 65 tahun). Hemangioma kavernosa muncul dengan 

progresivitas lambat, menyebabkan proptosis tanpa disertai nyeri. Tajam 

penglihatan dapat terganggu akibat neuropati optik kompresif atau perubahan ke 

arah hiperopia. Beberapa pasien dapat mengeluhkan diplopia. Pada pemeriksaan 

dapat ditemukan proptosis aksial, strabismus, lipatan khoroid, papilledema, atau 

neuropati optik kompresif. Hal ini sesuai dengan keadaan pasien, dimana pasien 

b) 

a) 
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merupakan seorang wanita yang berumur 40 tahun, dengan proptosis mata kiri 

secara perlahan sejak 6 bulan sebelum masuk rumah sakit, tanpa disertai rasa nyeri 

dan diplopia. Penglihatan buram secara gradual dapat disebabkan oleh adanya 

neuropati optik kompresif pada pasien, dengan visus awal mata kiri adalah 0.5.1,2,7 

Diagnosis hemangioma kavernosa orbita umumnya dapat ditegakkan pra-bedah 

dengan pemindaian CT/MRI. Pemeriksaan CT-scan dapat memperlihatkan massa 

intrakonal berbentuk bulat dan berbatas tegas. Computed tomography scan tanpa 

kontras memperlihatkan massa padat berbatas tegas, terpisah dari nervus optikus 

dan otot-otot ekstraokular; sedangkan CT-scan dengan kontras memperlihatkan 

lesi dengan penyangatan sebagian atau menyeluruh. Magnetic resonance imaging 

memperlihatkan lesi dengan iso- hingga hipointens pada pencitraan T1W dan 

hiperintens pada T2W.6,7,8 

Banyak metode bedah yang telah dikembangkan untuk manajemen 

hemangioma kavernosa orbita dalam beberapa dekade terakhir, namun belum ada 

penelitian yang mengevaluasi pendekatan bedah yang paling tepat untuk 

ekstirpasi total hemangioma kavernosa orbita. Orbitotomi lateral merupakan 

tindakan bedah yang telah dilakukan oleh oftalmologis selama lebih dari satu abad 

untuk mengakses ruang intrakonal. Semenjak diajukan pertama kali oleh Krönlein 

pada tahun 1889, kemajuan dan modifikasi tekhnik membuat tindakan ini aman 

dan efektif. Orbitotomi lateral dimulai dengan membuat insisi Krönlein dengan 

bentuk seperti bulan sabit, dimulai dari lekukan rima orbita anterior dan 

memanjang ke fossa temporal ke arah telinga. Keuntungan utama orbitotomi 

lateral adalah perluasan lapang pandang selama operasi, sehingga mengurangi 

gaya traksi pada nervus optikus dan memfasilitasi ekstirpasi tumor secara 

komplit.4,6,9,10 

Pasien menjalani tindakan bedah orbitotomi lateral (dalam anestesia umum) 

karena hasil CT-scan menunjukkan letak tumor retrobulbar ke arah lateral kavum 

orbita. Yang et al mengatakan bahwa pendekatan orbitotomi lateral dilakukan 

bila: (1) pencitraan memperlihatkan tumor melekat pada jaringan orbita di 

sekitarnya, yang ditandai dengan hilangnya ‘segitiga hitam’ antara tumor dan 

apeks orbita; (2) tumor berukuran besar (diameter >3 cm); (3) tumor terletak pada 
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apeks atau sepertiga posterior orbita, meskipun ‘segitiga hitam’ ada dan tumor 

berukuran kecil; (4) pembuluh darah besar di sekitar batas tumor pada 

pemeriksaan color doppler ultrasound echography; (5) tumor multipel pada satu 

orbit; atau (6) kesulitan dalam menegakkan diagnosis definitif hemangioma 

kavernosa orbita sebelum operasi berdasarkan evaluasi klinis. Insisi dibuat dari 

bawah alis mata kiri (pada rima orbita anterior) memanjang ke arah temporal, 

sesuai dengan insisi Krönlein. Pemotongan tulang zigomatikum membuat akses 

dan perluasan visual ke dalam kavum orbita. Goldberg et al mengatakan bahwa 

pengangkatan tulang pada tindakan orbitotomi lateral diperlukan untuk eksposure 

yang optimal. Pemahaman spasial dan palpasi serta ballottement tumor selama 

diseksi dapat membantu operator selama melakukan tindakan diseksi secara 

tumpul maupun tajam melalui bukaan yang relatif kecil. Ketika diseksi telah 

mencapai permukaan tumor, tampilan patologis kasar dari tumor harus dinilai. 

Pada pasien, tampak permukaan tumor licin dan berkapsul dengan warna tumor 

merah tua, serta tidak ditemukan adanya tanda infiltrasi ke jaringan sekitar pada 

saat palpasi. Pengangkatan tumor dilakukan menggunakan cryoprobe, walaupun 

Chen et al mengatakan bahwa dekompresi tumor sebelum ekstirpasi dapat 

dilakukan.6,7,11 

Visus mata kiri pasien pada hari pertama dan hari ketujuh paska-operasi adalah 

0.5f2 dan 0.63, secara berurutan. Gangguan gerak bola mata ataupun ptosis tidak 

ditemukan pada pasien. Calandriello et al mengatakan bahwa prosedur orbitotomi 

lateral tidak banyak menimbulkan komplikasi, akan tetapi Kumar et al 

menyatakan bahwa hilangnya fungsi penglihatan merupakan komplikasi yang 

paling sering dan serius akibat traksi atau tekanan terhadap nervus optikus.  

Follow up lanjutan masih dibutuhkan terhadap pasien untuk menilai perbaikan 

visus dan komplikasi jangka panjang lainnya.12,13 

 

IV. Kesimpulan 

Hemangioma kavernosa orbita merupakan tumor jinak yang sering ditemukan 

pada usia pertengahan. Tumor ini menyebabkan proptosis aksial, strabismus, 

papilledema, hingga neuropati optik kompresif. Tindakan orbitotomi lateral 
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sebagai manajemen hemangioma kavernosa telah lama digunakan dengan hasil 

yang cukup memuaskan dan komplikasi minimal. 
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