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RETINOBLASTOMA IN OLDER CHILDREN : A CASE 

REPORT AND REVIEW 

   

ABSTRACT 

Introduction : Retinoblastoma represents 3% of all childhood cancers, and is the 

most common intraocular malignancy of childhood. About 80% of cases are 

diagnosed before age 4, with a median age at diagnosis of 2 years. 

Retinoblastoma in late childhood is rare and may pose a diagnostic challenge to 

clinicians. 

Objective : To report a case of retinoblastoma in older than 4 years of age child 

and a review of 11 children older than 4 years old with retinoblastoma at Cicendo 

Eye Hospital National Eye Centre. 

Methods : A case report and retrospective non-comparative case series, from 

medical records of patients older than 4 years old diagnosed with retinoblastoma 

in Cicendo Eye Hospital National Eye Center  

Case Illustration : A 6-years-old girl presented with visual field defect in right 

eye since two months ago. Patient has history of decreased vision since four 

months ago. Ophthalmologic examination revealed that visual acuity for right eye 

is 1/60. Leucocoria were found from anterior segment examination.  

Result: From January 2012 to December 2017, 395 consecutive patients with 

retinoblastoma who presented to Pediatric and Strabismus Unit at Cicendo Eye 

Hospital National Eye Centre shows that 16 (4.05%) patients were older than 4 

years of age at the time of initial diagnosis. An evaluation of the 11 patients 

showed several unique features. At the time of diagnosis, their median age was 6 

years (range 5-9 years). The presenting symptoms included leukocoria, proptosis 

and  decreased vision. All of the 11 patients (100%) had unilateral sporadic 

retinoblastoma and most cases were diagnosed in advanced stages. 

Conclusion : Misdiagnosis before referral was common in these older children 

with active retinoblastoma because of its low incidence and low level of suspicion 

at this age. Therefore, it is important that physicians are aware of this disease in 

order to perform an earlier diagnosis and decrease treatment-related morbidity. 

Keywords : retinoblastoma, clinical presentation, malignant tumor, older children 

 

I. Pendahuluan 

        Retinoblastoma merupakan tumor intraokular yang paling umum terjadi pada 

anak-anak. Insidensi retinoblastoma (RB) berkisar antara 1 diantara 15.000 hingga 

35.000 kelahiran per tahun di seluruh dunia. Insidensi retinoblastoma pada 

kelompok usia 0 hingga 4 tahun adalah 10,9 per juta sedangkan pada kelompok 

usia lima tahun atau lebih insidensi retinoblastoma adalah 0.6 per juta. Usia rata-

rata pasien yang terdiagnosa retinoblastoma unilateral adalah 24 bulan dan 13 

bulan pada retinoblastoma bilateral, dimana 90% pasien didiagnosa sebelum usia 
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5 tahun. Kasus retinoblastoma pada pasien dengan usia yang lebih tua telah 

dilaporkan, bahkan ditemukan pada orang dewasa. Beberapa literatur menyatakan 

bahwa tumor berasal dari reaktivasi retinoblastoma yang mengalami regresi 

spontan dan tidak terdiagnosa sebelumnya.  Beberapa ahli menyatakan bahwa sel 

retina embrional yang menetap berperan dalam perkembangan  tumor  yang tidak 

biasa pada usia yang lebih tua.
1-5

 

        Manifestasi klinis yang paling umum adalah leukokoria dan strabismus. 

Gejala klinis lain yang dapat ditemukan adalah peradangan orbita, hifema, 

heterokromia, glaukoma sekunder dan proptosis. Retinoblastoma pada anak yang 

lebih tua biasanya menunjukkan manifestasi klinis yang atipikal sehingga dapat 

menimbulkan kesalahan diagnosis dan penatalaksanaan.
1-5,7

 

        Laporan dan tinjauan kasus ini membahas tentang retinoblastoma pada anak 

dengan usia lebih dari empat tahun pada saat pertama kali didiagnosa, dengan 

beberapa manifestasi klinik yang atipikal sehingga harus diperhatikan agar tidak 

menimbulkan kesalahan diagnosis maupun penatalaksanaan.  

 

II.    Laporan Kasus 

Seorang anak perempuan berusia 6 tahun datang  ke Rumah Sakit Mata 

Cicendo pada tanggal 20 Desember 2017 dengan keluhan ada bayangan hitam 

yang menghalangi penglihatan mata kanan sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan 

disertai dengan adanya pantulan putih di mata kanan dan penglihatan semakin 

buram sejak 2 bulan yang lalu. Riwayat mata merah berulang, trauma dan keluhan 

lain sebelumnya tidak ada. Riwayat keluhan yang sama di keluarga tidak ada. 

Riwayat kehamilan normal, riwayat kelahiran spontan, cukup bulan, berat badan 

lahir 3100 gram, langsung menangis dan riwayat imunisasi lengkap. Pasien lalu 

berobat ke salah satu rumah sakit swasta lalu dirujuk ke Rumah Sakit Mata 

Cicendo. 

       Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017  

didapatkan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 

100/60mmHg, nadi 84x/menit, respirasi 20x/menit, suhu 36,4°C. Pemeriksaan 

tajam penglihatan mata kanan (OD) 1/60 dan mata kiri (OS) 1,0 dengan posisi 
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bola mata orthotropia, gerakan bola mata baik serta tekanan intraokular (TIO) 

dengan tonometri non kontak didapatkan OD 14 mmHg dan OS 19 mmHg. 

Pemeriksaan segmen anterior diameter kornea kedua mata 12 mm, mata kanan 

bilik mata depan sedang, didapatkan leukokoria pada lensa dengan vitreus sel +2. 

Pemeriksaan segmen posterior didapatkan kesan ablasio retina eksudatif dan 

massa tumor intraokular belum dapat disingkirkan.  Pemeriksaan segmen anterior 

dan posterior mata kiri dalam batas normal. 

 

 
 

Gambar 2.1. Segmen posterior kedua mata 

 

       Pemeriksaan ultrasonografi dilakukan dan didapatkan hasil panjang aksial 

bola mata kanan dan kiri 19,11 mm. Pemeriksaan mata kanan didapatkan hasil 

kesan kekeruhan vitreus dengan tanda kalsifikasi tidak jelas dan ablasio retina.  

 

l  
 

Gambar 2.2 Ultrasonografi Mata Kanan 

 

       Pasien didiagnosa dengan leukokoria OD et causa suspek massa intraokular 

suspek retinoblastoma dengan diagnosis banding Coats disease. Pasien 

dikonsulkan ke unit vitreoretina serta unit rekonstruksi dan tumor lalu disarankan 

untuk pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI). 

       Pada tanggal 9 Januari 2018 pasien kontrol, pemeriksaan segmen anterior 

mata kanan didapatkan leukokoria, kesan massa intraokular dan gambaran 



4 
 

vitreous seeding. Pemeriksaan segmen posterior didapatkan massa tumor 

intraokular berwarna keputihan dengan vitreous seeding dan massa tumor 

subretina multipel disertai ablasio retina eksudatif.  Pemeriksaan segmen anterior 

dan posterior mata kiri dalam batas normal. 

 

 
 

 Gambar 2.3. Mata kanan pasien saat pemeriksaan 

 

 

Gambar 2.4. Endofitik retinoblastoma dengan vitreous seeding 

 

     
     

Gambar 2.5. Segmen posterior mata kanan 

 

       Pemeriksaan foto fundus dan ultrasonografi ulang dilakukan dan didapatkan 

kekeruhan vitreus dengan kalsifikasi kesan massa intraokular suspek 

retinoblastoma dan ablasio retina.  

 

 
 

Gambar 2.6. Foto Fundus Kedua Mata 
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     Hasil computed tomography scan (CT scan) dan MRI menggambarkan pada 

orbita kanan bagian inferolateral tampak massa solid dengan nodul kalsifikasi 

kesan retinoblastoma OD berukuran 16 x 11 x 14 mm dengan invasi korpus 

vitreus tanpa perluasan ke bilik mata depan, nervus optikus atau intrakranial.  

 

   

 
Gambar 2.7 Ultrasonografi Mata Kanan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Pemeriksaan CT Scan 

 

        Pasien didiagnosa dengan massa intraokular OD suspek retinoblastoma grup 

D-E dan Ablasio Retina Eksudatif OD serta disarankan untuk dilakukan evaluasi 

segmen posterior  dan pemeriksaan dengan retina camera (retcam) dalam anestesi 

inhalasi.  

       Tanggal 11 Januari 2018 dilakukan evaluasi segmen anterior dan posterior 

serta retcam kedua mata dalam anestesi inhalasi. Hasil pemeriksaan segmen 

anterior mata kanan didapatkan leukokoria dan pada segmen posterior ditemukan 

massa intraokular di bagian inferotemporal berukuran > 10 disc diameter (DD), 

melebihi ekuator dengan bagian inferior menyentuh lensa, disertai feeding vessel 

dan vitreous seeding. Pada bagian nasal dan superonasal ditemukan massa 

multiple berukuran 0,5 – 1 DD. Pemeriksaan segmen anterior dan posterior mata 
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kiri dalam batas normal. Pasien didiagnosa dengan suspek retinoblastoma 

intraokular grup E OD. 

 

    

 

 
    Gambar 2.6 Pemeriksaan MRI 

 

  

 
Gambar 2.7 Hasil retcam mata kanan 

 

       Pasien kontrol tanggal 23 Januari 2018 dan direncanakan untuk dilakukan 

enukleasi mata kanan namun keluarga pasien menolak sehingga disarankan untuk 

dilakukan kemoreduksi dan pasien dikonsulkan ke bagian hemato-onkologi anak. 

       Terdapat 395 pasien dengan diagnosa retinoblastoma yang datang ke Rumah 

Sakit Mata Cicendo sejak Januari 2012 hingga Desember 2017, 16 (4,05%) pasien 

diantaranya berusia lebih dari empat tahun pada saat pertama kali didiagnosa, 

dengan usia tertua adalah sembilan tahun. Status rekam medis lima pasien tidak 
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dapat ditemukan sehingga dilakukan tinjauan pada 11 pasien dengan 

retinoblastoma pada usia diatas 4 tahun. Tujuh pasien berjenis kelamin laki-laki 

dan empat pasien perempuan. 

 

Tabel 1. Karakteristik Pasien Retinoblastoma Anak Diatas Empat Tahun 

 
No Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

1 Usia ( median 6 tahun, range 5-9)   

 5 tahun 4 36,36% 

 6 tahun 3 27,27% 

 7 tahun 3 27,27% 

 9 tahun 1 9,09% 

2 Jenis Kelamin   

 Laki – laki 7 63,63% 

 Perempuan 4 36,36% 

3 Gejala Awal   

 Proptosis 4 36,36% 

 Leukokoria 4 36,36% 

 Buram 3 27,27% 

4 Diagnosis Awal   

 Retinoblastoma 8 72,72% 

 Endoftalmitis Endogen 1 9,09% 

 Perdarahan Vitreus 1 9,09% 

 Coats Disease 1 9,09% 

5 Lateralitas   

 Unilateral 11 100% 

 Bilateral - - 

6 Tipe Tumor   

 Intraokular 5 45,45% 

 Ekstraokular 3 27,27% 

 Ekstraokular dengan Metastasis 

Intrakranial 

3 27,27% 

7 Riwayat Keluarga   

 Tidak 11 100% 

 Ya - - 

8 Penatalaksanaan   

 Enukleasi dan Kemoterapi 5 45,45% 

 Enukleasi 2 18,18% 

 Eksenterasi 1 9,09% 

 Konsul Bedah Saraf 3 27,27% 

9 Pemeriksaan Patologi Anatomi   

 Retinoblastoma 7 63,63% 

 Tidak dilakukan 4 36,36% 

10 Lost To Follow Up 5 45,45% 

 

          Pada tinjauan kasus ini manifestasi klinis awal yang muncul adalah 

leukokoria pada empat pasien, proptosis pada empat pasien dan gangguan 

penglihatan pada tiga pasien. Terdapat tiga (27,27%) kasus yang pada awalnya 

tidak terdiagnosa retinoblastoma karena manifestasi klinis yang atipikal, sehingga 
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terjadi keterlambatan diagnosis dan terapi  yang menyebabkan prognosis yang 

lebih buruk.  

       Seluruh pasien pada tinjauan kasus ini memberikan gambaran tumor yang 

unilateral dan tidak ada pasien dengan riwayat keluarga retinoblastoma. Lima 

pasien (45,45%) didiagnosa tumor intraokular dan enam (54,45%) pasien 

didiagnosa tumor ekstraokular dengan tiga (27,27%) diantaranya disertai 

metastase intrakranial. Lima pasien (45,45%) tidak datang kembali untuk kontrol, 

tiga pasien (27,27%) diantaranya dengan metastasis intrakranial dan dikonsulkan 

ke bagian bedah saraf. 

 

 

  

 
Gambar 2.8 Pemeriksaan Histopatologi pada Retinoblastoma 

 

       Pemeriksaan histopatologis dilakukan pada tujuh pasien dengan hasil 

retinoblastoma. Gambaran homer wright rosette ditemukan pada dua pasien, 

sedangkan lima kasus lainnya memberikan gambaran undifferentiated type 

retinoblastoma. Pada dua kasus didapatkan invasi ke vitreus, korpus siliaris dan 

koroid serta satu kasus dengan invasi ke otot. Pada lima kasus tidak didapatkan 

struktur nervus optikus yang jelas sehingga tidak dapat dinilai adanya invasi ke 

nervus optikus, sedangkan pada dua kasus tidak didapatkan invasi ke nervus 

optikus. 
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III. Diskusi 

       Retinoblastoma merupakan tumor ganas intraokular yang paling umum 

terjadi pada anak-anak. Tidak ada predisposisi ras atau jenis kelamin dalam 

insidensi retinoblastoma. Retinoblastoma dapat bersifat unilateral atau bilateral, 

30% - 40% bersifat bilateral. Rata-rata usia saat terdiagnosa adalah 18 bulan,  

retinoblastoma bilateral dan familial biasanya terdiagnosa sebelum usia satu tahun 

sedangkan pada kasus sporadik unilateral biasanya terdiagnosa saat usia 1 sampai 

3 tahun. Sebagian besar pasien yang terdiagnosa retinoblastoma yaitu 94% 

bersifat sporadik sedangkan hanya 6% yang diturunkan. Semua kasus 

retinoblastoma bilateral melibatkan mutasi pada sel germinal sedangkan 

diperkirakan 15% dari retinoblastoma sporadik unilateral disebabkan oleh mutasi 

germinal dan 85% bersifat sporadik.
3,4,8-10

 

       Pasien ini terdiagnosa pada usia 6 tahun, dari anamnesa tidak ada riwayat 

keluarga dengan keluhan yang sama. Pada tinjauan kasus didapatkan bahwa 16 

(4,05%) pasien berusia lebih dari empat tahun pada saat pertama kali didiagnosa 

namun hanya 11 pasien yang ditemukan rekam medisnya, dengan rentang usia 

lima hingga yang tertua adalah sembilan tahun. Seluruh pasien pada tinjauan 

kasus ini memberikan gambaran tumor yang unilateral tanpa riwayat keluarga 

retinoblastoma. Hal ini sesuai dengan hasil studi epidemiologi retinoblastoma 

yang dilakukan di Inggris tahun 1962 hingga 2000, didapatkan bahwa 1460 dari 

1530 kasus (95%) terdiagnosa sebelum usia lima tahun. Tujuhpuluh kasus 

(4,57%) terdiagnosa setelah usia lima tahun, dan 66 diantaranya (94%) merupakan 

retinoblastoma unilateral tanpa riwayat keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh 

Neto Aguirre dkk juga memberikan hasil yang sama dimana 93,7% merupakan 

retinoblastoma unilateral tanpa ditemukan riwayat keluarga.
2,7

 

       Manifestasi klinis yang paling sering pada retinoblastoma adalah leukokoria 

yang biasanya disadari pertama kali oleh keluarga dan digambarkan seperti mata 

kucing serta pada 25 % kasus disertai dengan strabismus. Manifestasi klinis 

retinoblastoma tergantung pada stadium penyakit. Lesi awal dapat tidak 

terdiagnosa kecuali dilakukan pemeriksaan funduskopi indirek. Tumor dapat 

berupa massa retina berwarna putih dengan permukaan tidak rata. Strabismus 
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dapat terjadi bila tumor melibatkan makula atau bila disertai penurunan 

penglihatan.  Pada anak dengan usia yang lebih tua gejala klinis yang muncul 

pada umumnya tidak khas seperti gangguan penglihatan, uveitis, hifema, 

glaukoma, pseudohipopion, proptosis, selulitis preseptal atau orbital, endoftalmitis 

dan perdarahan vitreus. Hal ini dapat disebabkan karena anak-anak yang lebih tua 

dapat menyampaikan keluhan seperti nyeri dan penurunan penglihatan.
1-5,7,8

 

       Pada pasien ini keluhan yang pertama kali dirasakan adalah ada bayangan 

hitam yang menghalangi penglihatan mata kanan disertai dengan adanya pantulan 

putih di mata kanan dan penglihatan semakin buram. Pada tinjauan kasus 

manifestasi klinis awal yang muncul adalah leukokoria pada empat pasien, 

proptosis pada empat pasien dan gangguan penglihatan pada tiga pasien. Terdapat 

tiga (27,27%) kasus yang pada awalnya tidak terdiagnosa retinoblastoma karena 

manifestasi klinis yang atipikal, sehingga terjadi keterlambatan diagnosis dan 

terapi  yang menyebabkan prognosis yang lebih buruk. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sheck, dkk menyatakan hasil yang sama, bahwa pasien retinoblastoma yang 

berusia diatas 4 tahun memberikan gambaran manifestasi klinis yang atipikal 

sehingga menimbulkan kesalahan diagnosis pada pemeriksaan awal. Pada 

penelitian – penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neto Aguirre dkk, Shields 

dkk dan Karcioglu dkk menyatakan bahwa terjadi kesalahan diagnosis pada 

31,2%, 27% dan 17% pasien retinoblastoma dengan usia lebih tua.
2,7

 

       Diagnosis retinoblastoma pada umumnya berdasarkan pemeriksaan klinis dan 

penunjang dan dipastikan dengan pemeriksaan histopatologis.  Retinoblastoma 

intraokular mempunyai beberapa pola pertumbuhan tumor yaitu endofitik, 

eksofitik dan infiltratif.  Endofitik retinoblastoma pada umumnya berupa massa 

berwarna putih yang menembus membran limiting interna dan dapat disertai 

vitreous seeding. Tumor eksofitik biasanya berwarna putih kekuningan pada 

rongga subretina dan sering disertai dengan akumulasi cairan subretina yang dapat 

mengaburkan gambaran tumor serta menyerupai ablasio retina eksudatif pada 

Coats’ disease. Retinoblastoma infiltratif difus pada umumnya unilateral, bersifat 

nonherediter dan ditemukan pada anak usia lebih dari lima tahun. Manifestasi 
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klinis dapat berupa injeksi konjungtiva, tumor seeding pada bilik mata depan, 

pseudohipopion, vitreous cell dan infiltrasi tumor pada retina.
1,3,4,9

 

       Penilaian klinis yang baik disertai dengan ultrasonography B-scan dapat 

membantu dalam menegakkan diagnosis. Namun pada kasus dengan manifestasi 

klinis yang tidak khas, diagnosis membingungkan dan dicurigai adanya 

penyebaran ke ekstraokular serta intrakranial umumnya diperlukan pemeriksaan 

CT-scan dan MRI. Pemeriksaan oftalmologis termasuk penilaian fundus dalam 

anestesi perlu dilakukan pada pasien anak yang dicurigai dengan 

retinoblastoma.
1,3,4

 

       Pasien ini menunjukkan pola pertumbuhan tumor yang bersifat endofitik 

maupun eksofitik berdasarkan pemeriksaan oftalmologis yaitu berupa tumor 

berwarna keputihan disertai vitreous seeding dan tumor multipel berwarna putih 

kekuningan pada subretina disertai akumulasi cairan subretina. Pada pasien ini 

sudah dilakukan pemeriksaan oftalmologis dan penilaian fundus dalam anestesi, 

disertai pemeriksaaan penunjang berupa ultrasonography B-Scan, CT-scan dan 

MRI. Berdasarkan hasil pemeriksaan oftalmologis dan pemeriksaan penunjang 

menyokong diagnosis retinoblastoma. 

       Klasifikasi retinoblastoma yang pada umumnya dipakai saat ini adalah 

berdasarkan The International Classification of Retinoblastoma yang dapat 

dipergunakan untuk memperkirakan respon terhadap kemoterapi. Pada pasien ini 

ditemukan massa intraokular di bagian inferotemporal berukuran > 10 disc 

diameter (DD), melebihi ekuator dengan bagian inferior menyentuh lensa, disertai 

feeding vessel dan vitreous seeding sehingga pasien ini dikelompokkan dalam 

grup E  berdasarkan The International Classification of Retinoblastoma.
1,8-10

 

       Pemeriksaan histopatologi okular yang hati-hati sangat penting untuk 

mengkonfirmasi diagnosis dan menyingkirkan adanya metastasis. Pada tinjauan 

kasus ini hasil pemeriksaan histopatologis mendukung diagnosa retinoblastoma 

dan sebagian besar memberikan gambaran tumor dengan tipe undifferentiated. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Eagle Jr yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan terbalik antara usia saat dilakukan enukleasi dan derajat diferensiasi 

tumor. Tumor pada anak yang berusia lebih tua memberikan gambaran tingkat 
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diferensiasi yang buruk, sedangkan gambaran rosettes sering ditemukan pada bayi 

yang lebih muda.
11,12

 

       Penatalaksanaan retinoblastoma terus berubah dan berkembang serta 

melibatkan berbagai disiplin ilmu. Radiasi eksternal saat ini jarang digunakan 

sebagai terapi retinoblastoma intraokular karena dapat menyebabkan deformitas 

atau kecacatan kraniofasial serta tumor sekunder pada tempat radiasi. Enukleasi 

primer direkomendasikan sebagai pilihan terapi untuk retinoblastoma unilateral 

dengan prognosis visual yang kurang baik untuk menghindari efek samping 

kemoterapi sistemik. Retinoblastoma tumor yang kecil pada umumnya dapat 

diterapi dengan laser fotokoagulasi atau krioterapi. Kemoterapi sistemik primer 

atau kemoreduksi diikuti dengan terapi lokal seperti krioterapi, fotokoagulasi laser 

atau  termoterapi dipilih sebagai terapi pada tumor berukuran besar untuk 

menyelamatkan penglihatan dan sering digunakan pada kasus bilateral 

retinoblastoma. Kemoterapi intra-arterial merupakan alternatif terhadap 

kemoreduksi untuk retinoblastoma unilateral grup B,C D atau E. Kemoterapi 

intravitreal digunakan untuk retinoblastoma dengan vitreous seeding yang 

berulang.
1,6,8-10,13-16

 

       Pilihan terapi pada pasien ini adalah enukleasi primer dengan pertimbangan 

pasien terdiagnosa dengan intraokular retinoblastoma unilateral grup E 

berdasarkan pemeriksaan oftalmologis dan penunjang, namun keluarga pasien 

menolak sehingga diputuskan untuk dilakukan kemoreduksi dan pasien 

dikonsulkan ke bagian hemato-onkologi anak. 

       Prognosis pasien dengan intraokular retinoblastoma yang mempunyai akses 

terhadap fasilitas kesehatan modern di negara maju cukup baik, dengan survival 

rate diatas 95%. Tumor yang tidak diterapi akan menyebabkan invasi lokal dan 

metastasis yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu dua tahun. Faktor 

resiko prognosis yang buruk pada retinoblastoma adalah ukuran tumor, 

keterlibatan nervus optikus dan penyebaran ekstraokular. Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa prognosis pasien retinoblastoma pada anak yang berusia lebih 

tua lebih buruk karena keterlambatan diagnosis dan terapi. Beberapa penelitian 
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menyatakan bahwa tumor bilateral dapat meningkatkan resiko kematian karena 

berhubungan dengan tumor intrakranial primer (trilateral retinoblastoma).
 2,4,5,10

  

       Prognosis pasien ini yaitu quo ad vitam dubia ad malam dan quo ad 

functionam ad malam. Pasien ini didiagnosa dengan intraokular unilateral 

retinoblastoma dengan survival rate yang cukup baik bila ditangani dengan tepat. 

Pilihan terapi pasien ini adalah enukleasi namun keluarga pasien menolak, 

sehingga resiko penyebaran tumor ekstraokular meningkat dan hal ini 

mempengaruhi tingkat mortalitas.  Fungsi penglihatan pada pasien ini buruk dan 

kemungkinan untuk perbaikan penglihatan kecil. 

       Pada tinjauan kasus, seluruh pasien terdiagnosa pada tahap yang sudah lanjut 

dan sebagian besar telah terjadi penyebaran ke ekstraokular maupun metastasis 

intrakranial dengan prognosis yang buruk.   

 

IV. Kesimpulan 

       Retinoblastoma harus dipertimbangkan sebagai diagnosis banding  pada anak 

dengan massa intraokular atau manifestasi klinis yang tidak khas seperti inflamasi  

intraokular, ablasio retina eksudatif atau perdarahan. Pada laporan kasus dan 

tinjauan kasus ini menunjukkan bahwa retinoblastoma pada anak yang berusia 

diatas empat tahun dapat menunjukkan manifestasi klinis yang atipikal. 

Pemeriksaan klinis dan penunjang yang baik dapat membuat diagnosa yang tepat 

dan menghindari keterlambatan diagnosis pada kasus retinoblastoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Hanovar SG, Fairooz PM, Ali MJ, Vemugati GK. Retinoblastoma. AIOS, 

CME Series. No. 25. All Indian Ophthalmological Society. July 2012. h 7-

60 

2. Sheck LHN, Ng YSP, Watson M, Vincent AL. Clinical Finding and 

Molecular Diagnosis of Retinoblastoma in Older Children. Ophthalmic 

Genetics. 2013; 34(4): 238-42 

3. American Academy of Ophthalmology. Pediatric Ophthalmology and 

Strabismus. Section 6. San Fransisco: AAO; 2016-2017. h. 339-47 

4. American Academy of Ophthalmology. Ophthalmic Pathology and 

Intraocular Tumors. Section 4. San Fransisco: AAO; 2016-2017. h. 299-

314 

5. Karcioglu ZA, et al. Retinoblastoma in Older Children. Journal of AAPOS. 

2002;6:26-32 

6. Astudillo PPP, Chan HSL, Heon E, Gallie BL. Late-diagnosis 

Retinoblastoma with Germline Mosaicism in an 8-year-old. Journal of 

AAPOS. 2014;18:500-2 

7. Aguirre Neto JA, et al. Retinoblastoma in Children Older Than 5 Years of 

Age. Pediatr Blood Cancer. 2007;48:292-5 

8. Kim JW, Mansfield NC, Murphree AL. Retinoblastoma. Dalam: Schachat 

AP, et al. Ryan’s Retina. Edisi keenam. Elsevier: 2018. h. 2375-420  

9. Rao R, Hanovar SG. Retinoblastoma. Indian J Pediatr. Chaudhuri 

Foundation. June 2017:1-8 

10. Parulekar MV. Retinoblastoma – Current Treatment and Future Direction. J 

Early Human Development 86. Elsevier (2010) 619-25 

11. Dimaras H, et al. Retinoblastoma. Lancet 2012;379:1436-46 

12. Eagle Jr RC. High-Risk Features and Tumor Differentiation in 

Retinoblastoma – A Retrospective Histopathologic Study. Arch Pathol Lab 

Med. 2009;133:1203-9 



15 
 

13. Mallipatna AC, et al. Management and Outcome of Unilateral 

Retinoblastoma. Journal of AAPOS. 2009;13:546-50 

14. Herzog S, et al. Marked Differences in Unilateral Isolated Retinoblastomas 

from Young and Older Children Studied by Comparative Genomic 

Hybridization. Hum Genet. (2001) 108:98-104 

15. Shields CL, et al. Intravitreal Mephalan for Persistent or Recurrent 

Retinoblastoma Vitreous Seeds -  Preliminary Results. JAMA Ophthalmol. 

2014;132(3):319-25 

16. Grossniklaus HE. Retinoblastoma. Fifty Years of Progress. The LXXI 

Edward Jackson Memorial Lecture. Am J Ophthalmol 2014;158:875-91 


