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SINDROM MASQUERADE BERHUBUNGAN DENGAN MALIGNANSI 

ABSTRACT 

Introduction :  
Masquerade syndrome is a group of malignant and non-malignant systemic or primary 

ocular disease that clinically present in the eye as an chronic or reccurant intraocular 

inflammation. Malignancies can manifest with signs and symptoms of orbital cellulitis. 

Chronic infectious abscess also reported that it could be related to malignancies. 

Objective : To report a case masquerade syndrome related to malignancies 

Case Report : An old man 58 years-old came with swollen on right eye since 2 months 

ago. His complaint accompanied with redness, easy to bleed, and ulcer. Previously, he 

came first to Cicendo Eye Hospital on Mei 2018, only swollen on right eye with 

bleeding and pus. Visual acuity on right eye was no light perception. Right eye’s 

anterior segment examination was mass on eyelid, easy to bleed, pus, with irregular 

surface. Patient was diagnosed with orbital mass on right eye suspected by basal cell 

carcinoma and differential diagnosed with orbital cellulitis on right eye. 

Conclusion :. Masquerade syndrome represent the uncommon presentation of rare 

disease and it will encountered infrequently. A disciplined approach will lead to earlier 

recognition with a true masquerade.  
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I.   Pendahuluan 

 

Sindrom Masquerade merupakan gangguan yang terjadi dengan peradangan 

intraokular. Istilah “Sindrom Masquerade” pertama kali digunakan pada tahun 1967 

untuk menggambarkan kasus karsinoma konjungtiva yang dimanifestasikan sebagai 

konjungtivitis kronis. Keganasan pada orbita dapat memberikan gambaran klinis 

dengan tanda dan gejala seperti selulitis orbita. Beberapa literatur menyebutkan, tumor 

orbita atau intraokular yang disertai dengan metastase di orbita dan sinus paranasal 

seringkali didiagnosis dengan selulitis orbita. Pada literatur lain disebutkan sebagai 

contoh bahwa Retinoblastoma atau Pleomorfik adenoma dapat memberikan gambaran 

klinis menyerupai selulitis orbita. 1,2 

Sindrom Masquerade paling sering di diagnosis sebagai penyakit uveitis kronis. 

Kelompok penyakit inflamasi intraokular dan uveitis merupakan bagian dari sindrom 



 
 

 
 

masquerade yang diklasifikasikan menjadi malignansi dan non-malignansi. 

Peradangan intraokular dianggap sebagai bagian dari sindrom masquerade dikarenakan 

terdapat kelainan sekunder dari sel inflamasi dan lesi intraokular. Diagnosis dini 

kelainan sistemik sindrom masquerade, terutama pada malignansi, diharapkan dapat 

memberikan intervensi dan penanganan segera untuk menekan inflamasi serta 

mencegah penurunan tajam penglihatan yang signifikan.3,4 

 

 

II. Laporan Kasus 

 

Pasien laki-laki dewasa tua berusia 58 tahun datang ke IGD RS Mata Cicendo pada 

tanggal 15 Oktober 2018 dengan keluhan terdapat benjolan dan bengkak pada kelopak 

mata kanan sejak 2 bulan SMRS. Keluhan juga disertai dengan keluarnya darah dan 

luka pada benjolan sejak 1 minggu SMRS. Mata kanan pasien sudah tidak dapat 

melihat sejak lebih dari 3 tahun. Pasien sebelumnya datang pertama kali ke IGD RS 

Mata Cicendo pada tanggal 21 Mei 2018 dengan keluhan bengkak pada kelopak mata 

kanan sejak 1 minggu SMRS dirasakan mendadak, keluhan disertai dengan keluar 

darah dan nanah sejak 4 jam SMRS. Pasien memiliki riwayat mata merah berulang 

yang dirasakan hilang timbul serta berobat rutin di RSUD Ujung Berung . Riwayat 

demam, trauma, kencing manis disangkal oleh pasien.  

Pemeriksaan oftalmologis pada tanggal 15 Oktober 2018 (Gambar 2.1) di IGD RS 

Mata Cicendo keadaan umum tampak sakit sedang kesadaran compos mentis, tanda 

vital dalam batas normal. Gerakan bola mata kanan sulit dinilai, mata kiri baik ke segala 

arah. Tajam penglihatan mata kanan pasien hanya dapat melihat cahaya dan mata kiri 

0,5. Pemeriksaan palpasi pada mata kanan sulit dinilai dan mata kiri dalam batas 

normal. Segmen anterior mata kanan didapatkan massa dengan ukuran 8 x 4 cm, 

permukaan tidak rata, mudah berdarah, pus minimal, dan tidak nyeri tekan. Segmen 

anterior mata kiri di dapatkan lensa agak keruh dan lain-lain dalam batas normal. Pasien 

didiagnosis dengan massa okular dekstra et causa suspek basal cell carcinoma. Pasien 

kemudian di konsultasikan ke Poli Rekonstruksi, Onkologi, dan Okuloplasti (ROO) 



 
 

 
 

pada hari yang sama. Pada saat sudah dilakukan pemeriksaan di poli ROO, pasien 

mendapatkan terapi cefixime 2x100 mg (p.o), kloramfenikol salep mata 3xOD dan di 

jadwalkan untuk mengulang rencana tindakan biopsi dan pemeriksaan patologi 

anatomi. 

Pemeriksaan oftalmologis pada tanggal 21 Mei 2018 (Gambar 2.1) di IGD RS 

Mata Cicendo saat pertama kali pasien datang, didapatkan tajam penglihatan mata 

kanan sulit dinilai dan mata kiri 0,5 pinhole 0,63. Segmen anterior mata kanan di 

dapatkan palpebra blefarospasme, edema, hiperemis, terdapat sekret berwarna putih 

kekuningan dan lain-lain sulit dinilai. Segmen anterior kiri lain-lain dalam batas 

normal. Pasien di diagnosis dengan suspek selulitis orbita okuli dekstra. Pasien 

kemudian dilakukan rawat inap, pemeriksaan hematologi rutin dan dikonsultasikan ke 

bagian ROO. Pasien selama perawatan mendapatkan tatalaksana kompres NaCl 0,9 % 

+ gentamisin, ceftriaxone 2x1 intravena (i.v), metronidazole 3x500 mg (i.v), 

metilprednisolon 3x16 mg per oral (p.o), kloramfenikol salep mata 3xOD, dan 

disarankan untuk dilakukan ct-scan orbita kepala. Pasien juga dikonsultasikan ke 

bagian infeksi dan glaukoma, kemudian mendapatkan tatalaksana levofloxacin tetes 

mata 6xOD, tetes air mata  buatan 1 kali tetes per jam OD, acetazolamide 3x250 mg 

(p.o), aspar-k 1x1 (p.o). Pada perawatan hari ketiga, pasien kemudian disarankan untuk 

dilakukan tindakan insisi dan eksisi abses untuk pemeriksaan patologi anatomi (PA). 

 

    

(A)                (B) 

Gambar 2.1  Pemeriksaan segmen anterior di RS Mata Cicendo (A) Pada tanggal 21 Mei 2018  

(B) pada tanggal 15 Oktober 2018 



 
 

 
 

Tindakan operasi pada tanggal 25 Mei 2018 menjadi orbitotomi anterior dan biopsi 

untuk pemeriksaan PA, kemudian pasien dapat rawat jalan satu hari setelah tindakan 

dan kontrol satu minggu. Pasien tidak melakukan kontrol selama lima bulan dan datang 

kembali ke RS Mata Cicendo di bulan Oktober. Hasil pemeriksaan PA pada tindakan 

pertama kali di diapatkan hasil peradangan kronis non spesifik pada palpebra inferior 

dan nodulus fasciitis tanpa ditemukan tanda-tanda spesifik keganasan. Pemeriksaan ct-

scan pasien pada tanggal 22 Mei 2018 dan 16 Oktober 2018 (Gambar 2.2 dan Gambar 

2.3) di dapatkan hasil yang sama, yaitu massa pada fosa orbitalis kanan disertai 

infiltrasi massa pada sinus maksilaris kanan.  

 

  

       Gambar 2.2 Hasil pemeriksaan CT-Scan orbita kepala pada tanggal 22 Mei 2018 

 



 
 

 
 

 

   Gambar 2.3 Hasil pemeriksaan CT-Scan orbita kepala pada tanggal 16 Oktober 2018 

 

Pasien dilakukan tindakan kedua kali pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan hasil 

pemeriksaan PA yaitu, fibrosarkoma grade 2 dengan diagnosis banding Malignant 

Peripheral Nerve Sheath Tumor (MPNST) dan nodular fasciitis. Pasien kemudian di 

rujuk ke bagian Hemto-onkologi RS Hasan Sadikin untuk dilakukan penatalaksanaan 

lebih lanjut. 

 

III.    Diskusi  

Sindrom masquerade di kelompokkan menjadi suatu penyakit inflamasi okular, 

yaitu kondisi yang dikarakteristikan adanya infiltrasi sel-sel inflamasi pada intraokular. 

Gambaran klinis pada sindrom ini dapat dibagi menjadi keadaan malignansi dan non-

malignansi. Malignansi okular sindrom masquerade dianggap sebagai keadaan 

penyakit okular yang tidak biasa. Keadaan masquerade neoplastik paling sering adalah 

limfoma primer intraokular atau limfoma retinal. Limfoma primer intraokular 

merupakan keadaan derajat paling tinggi pada limfoma non-Hodgkin, yaitu dengan 

menginvasi retina, badan vitreous, dan saraf optik. Malignansi dapat juga memberikan 



 
 

 
 

gambaran klinis dengan tanda dan gejala seperti selulitis orbita, sebagai contoh invasi 

penyakit sinusitis akibat fungal yang melibatkan sinus kavernosa, terdapat peningkatan 

sel T-Limfoma. Histiositosis lesi dari sel Langerhans dapat juga memberikan gambran 

klinis sperti selulitis orbita. 3,5,6 

Sindrom masquerade okular paling sering di diagnosis menjadi uveitis kronis, 

sehingga di definisikan menjadi kelompok penyakit yang menyebabkan pseudouveitis. 

Pada sindrom masquerade okular terjadi peningkatan sel-sel yang berasal dari sel non-

inflamasi seperti pigmen intraokular, darah, atau sel neoplastik. Gambaran klinis pada 

pemeriksaan sindrom masquerade okular yaitu, terdapat peradangan di bilik mata 

depan atau badan vitreous, terjadi pada usia tua, riwayat penyakit sistemik atau 

keganasan okular, dan resistensi pada pemberian kortikosteroid. Sindrom masquerade 

okular dengan keganasan, dapat melibatkan keadaan menjadi karsinoma kelenjar 

meibom, adenokarsinoma sebaseous, limfoma intraokular dan periokular, 

retinoblastoma, metastase tumor ke koroid dan retina. 4,5,7   

Pada kasus ini, pasien pria berusia 58 tahun datang pertama kali dengan keluhan 

hampir meyerupai selulitis orbita dengan disertai kesan adanya massa pada palpebra 

mata kanan. Keluhan bengkak pada mata dikeluhkan pasien secara mendadak dan tidak 

memberikan respon terapi yang signifikan setelah dilakukan perawatan. Beberapa hal 

yang harus diperhatikan dalam kecurigaan inflamasi kronik intraokular, antara lain 

penyakit inflamasi yang tidak dapat di diagnosis dengan tepat, inflamasi intraokular 

dengan gambaran klinis yang atipikal, inflamasi yang tidak memberikan respon setelah 

terapi medis, dan inflamasi yang terjadi pada usia kurang dari 5 tahun atau usia lebih 

dari 50 tahun. Berdasarkan penelitian Landon.K et al tahun 2014 menyatakan bahwa 

sebanyak 2,5 % pasien dengan gejala uveitis, di diagnosis menjadi sindrom masquerade 

neoplastik. Karakteristik klinis sindroma masquerade neoplastik lebih banyak terjadi 

pada usia tua, jenis kelamin pria, riwayat inflamasi segmen posterior, dan terjadi 

inflamasi unilateral. Tajam penglihatan pada pasien dengan sindrom masquerade 

neoplastik lebih buruk dibandingkan dengan uveitis. 1,5 



 
 

 
 

Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan dalam mendiagnosis sindrom 

masquerade yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan histopatologi. Diagnosis 

berdasarkan pemeriksaan patologi bergantung pada spesimen jaringan yang cukup dan 

sediaan full-thickness dibutuhkan agar dapat membedakan diferensiasi dari jaringan 

yang hanya superfisial. Pada pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan patologi anatomi 

dan didapatkan hasil pemeriksaan yang berbeda dalam kurun waktu lima bulan. 

Inflamasi yang terjadi secara berulang atau atipikal sangat membutuhkan pemeriksaan 

histopatologi untuk dapat menentukan diagnosis. 4-6 

Pada kasus ini, telah dilakukan pemeriksaan patologi anatomi ulang pada pasien 

dengan hasil fibrosarkoma grade 2, sehingga di konsultasikan ke bagian hemato-

onkologi untuk penatalaksanaan lebih lanjut. Fibrosarkoma merupakan salah satu 

kelainan malignansi pada mata yang sangat jarang bersifat progresif perlahan dan 

merupakan tumor malignansi yang berasal dari fibroblast. Terjadinya lesi fibrosarkoma 

pada orbita biasanya berhubungan dengan rekurensi dan pengambilan jaringan luas 

yang tidak komplit. Tumor ini berasal dari jaringan ikat fibrosa dan dapat terjadi  

sebagai massa jaringan lunak atau sebagai tumor tulang primer atau sekunder. 

Fibrosarkoma pada jaringan lunak sering terjadi pada dewasa muda dan usia tua lebih 

dari 50 tahun dengan jenis kelamin terbanyak adalah terjadi pria. Fibrosarkoma tipe 

dewasaPenatalaksanaan pada kasus fibrosarkoma dinyatakan tidak efektif apabila 

hanya dilakukan tindakan operasi, karena tingkat rekurensi yang masih tinggi. 

Tindakan yang dianjurkan yaitu, dengan melakukan tindakan kombinasi operasi dan 

kemoradioterapi.8-10 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IV. Simpulan 

Sindroma masquerade merupakan kelompok penyakit inflamasi orbital kronis 

atau berulang yang dapat menjadi keadaan malignansi dan non-malignansi. Gambaran 

klinis sindrom masquerade hampir menyerupai inflamasi orbita lain pada umumnya 

yaitu seperti, uveitis, selulitis, atau konjungtivitis, hal ini dapat menyebabkan kurang 

tepatnya diagnosis dan penetalaksanaan sejak awal. Pemeriksaan histopatologi dengan 

spesimen jaringan yang cukup, sangat mempengaruhi dalam menegakkan diagnosis. 

Diagnosis dini pada pasien sindrom masquerade sebaiknya disesuaikan dengan 

karakteristik klinis yang khusus agar dapat menentukan penatalaksanaan lebih lanjut.  
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