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Enucleation Techniques for Treatment of Retinoblastoma 

 
ABSTRACT 
Introduction  
Retinoblastoma is a malignant intra-ocular tumor arising from the developing retina in 
children. Treatment is primarily focused on saving the child’s life. Different treatment 
modalities have been developed and some offer the possibility of eye salvage. Enucleation, 
the complete removal of the eyeball, remains an important treatment modality. It is a safe 
method regarding survival and feasible throughout the world.  
Objective       
To report a case of Retinoblastoma that has undergone enucleation surgery 
Methods        
A 3-years-old girl was referred from Pediatric Ophthalmology and Strabismus Unit to 
Reconstruction, Oncology, and Oculoplasty Unit Cicendo National Eye Hospital with chief 
complaint is white pupil on the left eye since 3 months before she was referred. The sign 
was recognized by her grand mother as a cat eyes, because the color of her left eye was 
white and shining.  The patient had a normal birth history, and immediately crying after 
the birth. Patient is a second child in the family, there is no similar history or complaints 
of the family. Ophthalmologic examination revealed visual acuity (VA) with decoration 
cake was 6/24 for both eyes. IOP palpation was normal for RE and LE. Anterior segment 
(AS) examination showed within normal limits for the right eye, whereas there is leukocoria 
in the left eye. Posterior segment (PS) examination of the right eye showed within normal 
limits, and the mass seems touching the lens on the left eye. Patient was diagnosed with 
Retinoblastoma group E on the Left Eye. She was then planned for ultrasonography 
examination for both eyes, and performed head and orbital CT-scan. She also planned  for 
enucleation surgery on the left eye + EUA and retcam on the right eye under general 
anesthesia after performed head and orbital CT-scan. 
Conclusions                                 
Despite many advances in treatment, removal of the eye is sometimes unavoidable and can 
bring resistance from parents. Safe enucleation with implant followed by a well fitted 
prosthesis will encourage other parents to agree to this life-saving procedure.  
Keywords : Retinoblastoma, enucleation, orbital implant 
 
I. Pendahuluan 
     Retinoblastoma adalah keganasan intraokular yang berasal dari retina yang 

berkembang pada anak-anak, terutama terjadi pada usia 0-5 tahun. Perkiraan 

insidensi retinoblastoma bervariasi sekitar 3.4 hingga 42.6 kasus per satu juta 

kelahiran hidup atau sekitar 3-40% dari keganasan pada anak. Retinoblastoma 

diakibatkan oleh mutasi gen RB1. Retinoblastoma terjadi pada anak-anak dengan 

insiden tertinggi pada pasien yang berusia kurang dari 4 tahun, 60% dari dari kasus 

adalah unilateral, dan 40% kasus adalah bilateral.3 

     Pengobatan retinoblastoma difokuskan pada penyelamatan hidup pasien, 

menjaga mata, dan mempertahankan penglihatan. Modalitas pengobatan telah 
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dikembangkan untuk penyelamatan mata yang optimal. Enukleasi adalah 

pengambilan bola mata secara utuh, yang merupakan modalitas pengobatan yang 

penting. Enukleasi merupakan prosedur bedah tertua di bidang oftalmologi. 

Penyesuaian telah banyak dilakukan untuk mengurangi komplikasi pasca operasi 

dan meningkatkan hasil kosmetik. Dengan kemajuan teknik terbaru dalam 

manajemen retinoblastoma melalui kemoterapi, kebutuhan enukleasi telah 

berkurang secara signifikan. Namun enukleasi tetap merupakan modalitas terapi 

pilihan dalam kasus dengan retinoblastoma intraokular lanjut.1,2 

     Laporan kasus ini akan membahas mengenai teknik enukleasi sebagai 

tatalaksana pada kasus retinoblastoma. 

 
II. Laporan Kasus 

     Seorang anak perempuan berusia 3 tahun dikonsulkan dari unit Pediatrik 

Oftalmologi dan Strabismus ke unit Rekonstruksi, Onkologi, dan Okuloplasti RS 

Mata Cicendo tanggal 20 September 2018 dengan keluhan utama terdapat bintik 

putih yang berkilau pada bagian tengah mata kiri sejak 3 bulan sebelum masuk RS. 

Keluhan tersebut disadari oleh nenek pasien 3 bulan sebelum masuk rumah sakit, 

yang melihat bagian tengah mata kiri pasien berwarna putih berkilau seperti mata 

kucing. Pasien tidak merasakan keluhan apapun, nyeri, pandangan buram, mata 

merah disangkal. Pasien belum pernah mendapatkan pengobatan sebelumnya.  

     Pasien anak ke-2 dari 2 bersaudara. Tidak terdapat riwayat keluhan yang serupa 

di keluarga. Pasien lahir spontan, cukup bulan, langsung menangis, dengan berat 

badan lahir tidak diketahui secara pasti. Riwayat pemeriksaan kehamilan ibu 

maupun riwayat sakit dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu selain dari dokter 

pada ibu tidak dapat diperoleh, karena ibu pasien sedang bekerja di Arab Saudi, 

sedangkan ayah pasien tidak mengingat hal tersebut. Riwayat imunisasi dasar tidak 

dapat dikaji.   
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Gambar 2.1. Pedigree pasien 

 
     Pemeriksaan umum pasien dengan kesadaran kompos mentis, status generalis 

pasien dalam batas normal. Tajam penglihatan pada kedua mata adalah 6/24 dengan 

menggunakan decoration cake. Tekanan intraokular dengan palpasi didapatkan 

hasil normal pada mata kanan dan kiri. Gerak bola mata baik ke segala arah. Posisi 

bola mata pasien ortotropia. Pemeriksaan segmen anterior pada mata kanan 

didapatkan dalam batas normal, sedangkan pemeriksaan segmen anterior mata kiri 

didapatkan leukokoria. Pemeriksaan segmen posterior mata kanan didapatkan hasil 

dalam batas normal, sedangkan pemeriksaan segmen posterior mata kiri tampak 

massa menyentuh lensa. Pasien menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG), 

didapatkan hasil axial length mata kanan 17.99 mm, mata kiri 18.55 mm dengan 

interpretasi USG mata kanan dalam batas normal dan mata kiri terdapat massa 

intraokular yang menyentuh lensa. Dilakukan pemeriksaan CT-scan orbita kepala 

dengan kontras pada tanggal 20 September 2018 dengan hasil Retinoblastoma OS 

disertai infiltrat pada sinus maksilaris bilateral, tidak tampak metastase tumor 

intrakranial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Foto klinis pasien, tampak leukokoria pada mata kiri 
         Sumber: RS Mata Cicendo 
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     Pasien didiagnosis Retinoblastoma Intraokular grup E OS. Penatalaksanaan 

selanjutnya direncanakan dilakukan tindakan enukleasi OS + EUA (Examination 

Under Anesthesia) + retcam OD dalam anestesi umum pada pasien, join dengan 

unit Pediatrik Oftalmologi dan Vitreoretina pada tanggal 9 Oktober 2018.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3. Foto USG pasien, didapatkan kesan massa intraokular menyentuh lensa 

pada mata kiri 
           Sumber: RS Mata Cicendo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4. Foto retcam OD pasien 

            Sumber: RS Mata Cicendo 
 
     Tindakan enukleasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pasien 

dibaringkan di meja operasi dalam anestesi umum. Dilakukan tindakan aseptik dan 

antiseptik pada pasien. Selanjutnya dipasangkan duk steril pada area operasi. 

Kemudian dilakukan funduskopi indirek sebelum memulai operasi untuk 

memastikan prosedur mata dilakukan pada mata yang benar. Dilakukan 

pemasangan spekulum mata secara hati-hati. Dilakukan peritomi konjungtiva 360° 
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dengan menggunakan gunting konjungtiva. Dilakukan tenotomi di keempat 

kuadran menggunakan gunting tenotomi yang melengkung. Secara perlahan, 

letakkan muscle hook  di bawah setiap empat otot rektus. Kemudian buat jahitan 

traksi dengan jarak 2-3 mm dari insersi otot. Lalu gunakan benang absorbable 

untuk menandai otot, dengan jarak 4-5 mm dari jahitan traksi. Potong otot di antara 

jahitan traksi dan jahitan penanda dengan menggunakan gunting konjungtiva.	

Dilakukan pemotongan otot rektus berdasarkan lokasinya dari limbus, dimulai dari 

rektus medial, rektus inferior, rektus lateral, dan terakhir rektus superior. Kemudian 

dilakukan identifikasi otot obliq superior dan inferior, dan pemotongan kedua otot 

tersebut. Setelah keenam otot ekstraokular dipisahkan dan dipotong, tarik keempat 

jahitan traksi secara perlahan agar bulbi keluar. Kemudian sisipkan gunting 

tenotomi di sebelah lateral dan saraf optik diidentifikasi di dekat apeks orbita. Saraf 

optik kemudian dipotong dengan panjang > 15 mm dari apeks orbita. Masukkan 

kasa ke dalam soket untuk menghentikan perdarahan dan menghindari 

terbentuknya hematom. Inspeksi bola mata yang sudah dienukleasi untuk 

menentukan perluasan tumor ke ekstraskleral. Ukur panjang saraf optik 

menggunakan kaliper. Dilakukan pemeriksaan histopatologi pada bola mata yang 

sudah dienukleasi. Setelah menghentikan perdarahan, dilakukan identifikasi kapsul 

Tenon. Jahitan penanda yang melekat pada ujung otot rektus kemudian dikeluarkan 

melalui forniks konjungtiva. Kapsul Tenon dan konjungtiva kemudian ditutup 

dengan jahitan yang dapat diserap dalam dua lapisan. Selanjutnya diberikan salep 

antibiotik dan konformer polos berpori pada soket. Kemudian dipasangkan 

pressure bandage selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan EUA dan retcam pada 

mata kanan pasien, didapatkan hasil tidak tampak massa pada mata kanan pasien. 

Tatalaksana pasca operasi diberikan salep mata kloramfenikol 3 x 1 pada mata kiri, 

antibiotik dan analgetik sesuai bagian IKA yaitu sefadroksil sirup 2 x 6.5 ml (po) 

dan parasetamol sirup 4 x 7.5 ml (po). Pasien disarankan mengompres mata dengan 

es untuk mengurangi bengkak setelah operasi. 

     Pemeriksaan pasien 1 hari pasca operasi, didapatkan anoftalmik soket dengan 

edema dan hematom pada palpebra superior, jahitan konjungtiva intak dan terdapat 

sedikit rembesan darah. Kemudian pasien didagnosis dengan Anophthalmic Socket 
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OS post enukleasi OS et causa Retinoblastoma grup E OS. Terapi pasca operasi 

diberikan salep mata kloramfenikol 3 x 1 mata kiri, antibiotik dan analgetik sesuai 

bagian IKA yaitu sefadroksil sirup 2 x 6.5 ml (po) dan parasetamol sirup 4 x 7.5 ml 

(po). Pasien disarankan mengompres mata dengan es untuk mengurangi bengkak 

setelah operasi, dan diperbolehkan rawat jalan dan kontrol 1 minggu yang akan 

datang ke poli ROO RS Mata Cicendo. Pasien juga disarankan menjalankan 

kemoterapi ajuvan di RS Mata Cicendo. 

 

Gambar 2.5. Foto klinis pasien pasca operasi hari ke-1 
            Sumber: RS Mata Cicendo 

 
III. Diskusi 

     Prosedur pembuangan mata pada kasus-kasus tumor maupun trauma merupakan 

hal-hal yang dapat berimplikasi pada psikologis maupun sosial pasien. Stigma fisik 

dari kehilangan mata dapat dikurangi dengan melakukan implan saat tindakan 

enukleasi. Beberapa masalah soket atau masalah lain yang berhubungan dengan 

defisit volume orbita setelah enukleasi dapat diminimalisasi dengan teknik implan, 

termasuk soket kontraktur.1-5  

 
3.1 Indikasi Enukleasi 

     Indikasi enukleasi secara umum yaitu pada kasus-kasus painful blind eye, tumor 

intraokular, trauma, ataupun kasus dengan risiko oftalmitis simpatetik. Sedangkan 

indikasi enukleasi pada retinoblastoma dibagi atas indikasi primer dan sekunder. 

Indikasi primer adalah enukleasi yang dilakukan pada mata dengan retinoblastoma 

intraokular unilateral, sesuai dengan Grup E dalam Klasifikasi Retinoblastoma  

Intraokular Internasional. Enukleasi sekunder dilakukan pada mata yang 
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mengalami kegagalan pada terapi konservatif dan pada mata yang mengalami 

pthisis akibat kemoradiasi dosis tinggi. 1-4 

     Pasien pada kasus ini didiagnosis Retinoblastoma grup E sesuai dengan 

Klasifikasi Retinoblastoma Intraokular Internasional. Pada pemeriksaan, 

didapatkan retinoblastoma intraokular unilateral mata kiri dengan ukuran massa 

intraokular lebih dari 50% dan menyentuh ke lensa. Hal ini sesuai dengan indikasi 

enukleasi primer pada retinoblastoma.1,3,4 

 
3.2 Evaluasi Pra-enukleasi 

     Evaluasi pra-operasi yang dilakukan sebelum tindakan enukleasi pada 

retinoblastoma sangat penting untuk menyingkirkan metastasis. Evaluasi sumsum 

tulang dan analisis cairan serebrospinal direkomendasikan pada kasus dengan 

retinoblastoma lanjut. Pencitraan orbital dengan computerized tomography (CT) 

atau magnetic resonance imaging (MRI) harus dilakukan sebelum enukleasi untuk 

menyingkirkan perluasan tumor atau keterlibatan saraf optik, yang terlihat sebagai 

penebalan saraf optik pada pemindaian.1  

     Dalam kasus dengan penebalan saraf optik berat atau dengan ekstensi 

ekstraskleral, kemoterapi sistemik direkomendasikan sebagai pengobatan utama, 

dan setelah regresi tumor ekstraokular, enukleasi dilakukan sebagai pengobatan 

sekunder. Operasi dilakukan dalam anestesi umum, sehingga investigasi yang 

dilakukan juga harus cermat. Kadar hemoglobin darah minimal 10 gram/dL, jumlah 

leukosit <15.000/mm3, dan jumlah trombosit > 100.000/mm3, untuk mengurangi 

risiko pada tindakan operasi maupun anestesi.1-4 

     Pasien melakukan pemeriksaan CT scan dengan hasil kesan retinoblastoma mata 

kiri dan tidak tampak metastasis tumor intrakranial maupun keterlibatan saraf optik. 

Pada pasien tidak dilakukan kemoterapi sistemik terlebih dahulu dan dilakukan 

enukleasi sebagai pengobatan primer tumor.1,3,4 

 
3.3 Metode Enukleasi 

     Manipulasi minimal pada bola mata harus dilakukan selama operasi. Perforasi 

bola mata harus dihindari dan harus dilakukan identifikasi saraf optik yang cukup 

panjang (> 15 mm) untuk pemotongan saraf optik. Langkah-langkah teknik bedah 
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yang dilakukan untuk memastikan manipulasi minimal bola mata dan 

menghasilkan saraf optik yang adekuat adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan 

funduskopi indirek sebelum memulai operasi untuk memastikan prosedur mata 

akan dilakukan pada mata yang benar. Kemudian dilakukan pemasangan spekulum 

mata secara hati-hati. Jika bola mata besar atau orbita kecil dan sempit, dilakukan 

kantotomi lateral untuk memperluas area operasi. Dilakukan peritomi konjungtiva 

perilimbal 360° dengan menggunakan gunting konjungtiva. Perlakukan 

konjungtiva dengan sangat hati-hati untuk meminimalkan jaringan parut 

konjungtiva pasca operasi. Dilakukan tenotomi di keempat kuadran menggunakan 

gunting tenotomi yang melengkung. Diseksi harus dilakukan pada ekuator bola 

mata untuk menghindari  prolaps bola mata. Secara perlahan, letakkan muscle hook  

di bawah setiap empat otot rektus. Kemudian buat jahitan traksi otot dengan jarak 

2-3 mm dari insersi otot. Lakukan secara hati-hati saat memasukkan jarum ke otot 

untuk menghindari perforasi bola mata. Gunakan benang absorbable untuk 

menandai otot, dengan jarak 4-5 mm dari jahitan traksi otot. Potong otot di antara 

jahitan traksi dan jahitan penanda dengan menggunakan gunting konjungtiva. 

Dilakukan pemotongan otot rektus berdasarkan lokasinya dari limbus, dimulai dari 

rektus medial, rektus inferior, rektus lateral, dan terakhir rektus superior.	Lakukan 

identifikasi otot obliq superior dan inferior, kemudian potong kedua otot tersebut 

dengan menggunakan kauter untuk meminimalisasi perdarahan. Setelah keenam 

otot ekstraokular dipisahkan dan dipotong, tarik keempat jahitan traksi secara 

perlahan agar bulbi keluar. Hal ini penting untuk mendapatkan panjang saraf optik 

yang memadai. Jika terdapat tahanan terhadap bulbi, dapat diakibatkan oleh 

beberapa hal, diantaranya spekulum mata yang terlalu kencang, dapat diatasi 

dengan mengganti spekulum mata. Area operasi yang terlalu sempit akibat orbita 

yang kecil, dapat diatasi dengan melakukan kantotomi lateral atau sayatan 

konjungtiva horizontal di sebelah lateral. Tahanan dapat juga diakibatkan oleh 

pemotongan otot ekstraokuler yang tidak lengkap. Selanjutnya sisipkan gunting 

tenotomi yang berbentuk kurva di lateral dan kemudian saraf optik diidentifikasi di 

dekat apeks orbita. Saraf optik kemudian dipotong dengan panjang > 15 mm dari 

apeks orbita untuk menghindari kerusakan pada struktur penting. Pasien 
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diposisikan reverse Trendelenburg (kepala lebih tinggi dari kaki 15-30°), kemudian 

diberikan agen anestesi hipotensi untuk mengurangi perdarahan selama melakukan 

pemotongan saraf optik. Masukkan kasa ke dalam soket selama 5 menit untuk 

menghentikan perdarahan dan menghindari terbentuknya hematom. Inspeksi bola 

mata yang sudah dienukleasi untuk menentukan perluasan tumor ke ekstraskleral. 

Ukur panjang saraf optik menggunakan kaliper. Selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan histopatologi yang detail pada bola mata yang sudah dienukleasi. 

Setelah menghentikan perdarahan, dilakukan identifikasi kapsul Tenon. Masukkan 

implan dengan ukuran yang sesuai pada intrakonal. Kemudian implan ditanam 

dengan menjahit kapsul Tenon bagian posterior dengan jahitan yang dapat diserap. 

Pada kasus retinoblastoma, digunakan non-integrated implant. Kedua ujung jahitan 

penanda yang melekat pada otot rektus kemudian dikeluarkan melalui forniks 

konjungtiva. Kapsul Tenon anterior dan konjungtiva kemudian ditutup dengan 

jahitan yang dapat diserap dalam dua lapisan. Jahitan penanda kemudian diikat satu 

sama lain. Konformer polos berpori ditempatkan di soket dan dilakukan jahitan 

tarsorafi sentral. Kemudian mata dipasangkan pressure bandage selama 24 jam.1-

3,14-16 

     Pada pasien tidak dilakukan pemasangan implan orbita karena pasien 

direncanakan untuk mendapatkan kemoterapi ajuvan pasca enukleasi. Hal ini sesuai 

dengan studi yang dilakukan oleh Choi et al pada tahun 2013 dengan hasil bahwa 

kemoterapi atau terapi radiasi sebelum atau setelah enukleasi mempengaruhi 

penyembuhan luka.16 
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A. Alat	untuk	tindakan	
enukleasi	dan	implan		

B. Funduskopi	indirek			 C. Peritomi	konjungtiva	360°		

D. Diseksi	tenon	anterior	di	
keempat	kuadran		

E. Identifikasi	otot	rektur	
dengan	muscle	hook			

G. Keempat	otot	rektus	
dipotong	

Otot	rektus	H	Superior	dan	I	inferior	diidentifikasi	dan	
dipotong	secara	langsung	

J. Bulbi	dikeluarkan	dari	
soket	dengan	menarik	
jahitan	traksi	

K. Saraf	optik	dipotong	
dengan	panjang	yang	
adekuat	

L. Bulbi	diinspeksi	dan	saraf	
optik	diukur	

F. Jahitan	traksi	pada	insersi	
otot	dan	jahitan	penanda	
4-5mm	dari	jahitan	traksi		

A. 	
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Gambar 3.1. Metode enukleasi 
       Source: Kalikhi 1 

 
3.4 Implan Orbita 

     Implan orbita dapat dikategorikan menjadi autologus atau aloplastik, 

terintegrasi, semi terintegrasi atau tidak terintegrasi. Bentuk implan orbita biasanya 

seperti bola, tetapi bisa juga berbentuk telur. Ukuran dapat berkisar diameter 12 -

24 mm. Implan orbita dapat dibungkus untuk melindungi konjungtiva dan untuk 

perlekatan otot rektus. Bahan pembungkus dapat berupa bahan organik (autologus 

dan heterolog) atau aloplastik. Otot rektus (dan obliq) melekat pada pembungkus 

dalam posisi yang berbeda, langsung ke implan, ke forniks (teknik 

myoconjunctival), atau tidak disambungkan sama sekali. Implan dapat dimasukkan 

M. Identifikasi	kapsul	
tenon	posterior	dan	
menempatkan	
implan		

N. Kapsul	tenon	
posterior	dijahit		

O,	P	Kedua	ujung	jahitan	penanda	
yang	melekat	pada	otot	recti	
dikeluarkan	melalui	forniks	
konjungtiva	

Q. Kapsul	tenon	anterior	
dijahit	 R. Konjungtiva	dijahit		

S. Jahitan	penanda	
miokonjungtiva	diikat		

T. Dipasangkan	
konformer	

U. Tarsorafi		
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langsung setelah enukleasi (implan primer), atau pada tahap selanjutnya (implan 

sekunder). Namun demikian, teknik operasi dan bahan yang digunakan untuk 

enukleasi pada retinoblastoma bervariasi di antara ahli bedah dan klinik. Pemilihan 

bahan implan dan teknik operasi yang terkait dengan kemungkinan komplikasi 

yang rendah dan hasil kosmetik terbaik sangat penting. Laporan yang tersedia 

menunjukkan perbedaan dalam komplikasi pasca operasi tergantung pada jenis 

implan dan bahan pembungkus.7-9,16 

 
3.5 Komplikasi Enukleasi 

     Komplikasi pasca operasi utama terdiri dari infeksi soket, paparan implan atau 

ekstrusi dan kontraksi soket. Komplikasi lain adalah terjadinya sindrom soket pasca 

enukleasi, pembentukan kista, granuloma piogenik, proliferasi graft lemak, soket 

bau atau motilitas prostetik minor. Operasi enukleasi pada pasien retinoblastoma 

memiliki peningkatan risiko komplikasi karena radioterapi ajuvan atau kemoterapi 

pada sebagian pasien. Enukleasi pada usia muda dapat menyebabkan berkurangnya 

volume bola mata. Pada tahun 1884 implan diperkenalkan oleh Mules untuk 

menggantikan volume orbital yang berkurang, dan sejak saat itu terjadi penyesuaian 

dalam bentuk dan bahan implan yang digunakan.1,3,9-14 

 
3.6 Perawatan Pasca operasi 

     Perawatan pasca operasi yang tepat sangat diperlukan pada kasus enukleasi 

yang disebabkan oleh retinoblastoma. Balut tekan dapat dibuka setelah 24 jam, 

diberikan antibiotik oral selama 1 minggu, antibiotik topikal diresepkan untuk 

pemakaian selama 2 minggu, dan steroid topikal di tappering off sampai 6 minggu. 

Jahitan tarsorafi dapat dibuka setelah 1 minggu. Setelah terdapat hasil pemeriksaan 

patologi anatomi, akan ditentukan modalitas terapi selanjutnya. Hasil pemeriksaan 

histopatologi yang menunjukkan gambaran risiko tinggi mengindikasikan 

diperlukannya tindakan kemoterapi sistemik ajuvan. Protesa okular dapat 

dipertimbangkan 6 minggu setelah enukleasi.1,3 
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IV. Simpulan 

     Terapi konservatif mata pada retinoblastoma grup E akan memberikan risiko 

tinggi pada hidup pasien. Sampai saat ini, tindakan enukleasi primer tetap 

merupakan pengobatan pilihan untuk retinoblastoma unilateral lanjut. Tatalaksana 

kemoterapi yang bertujuan untuk menunda tindakan enukleasi di kemudian hari 

bisa berbahaya. Ketidakpahaman orangtua dapat diatasi dengan penjelasan yang 

baik dan benar tentang fakta-fakta. Tugas seorang dokter untuk mengingatkan dan 

menjelaskan kepada orang tua mengenai risiko berbahaya dari retinoblastoma, 

terkait dengan keterlambatan dalam pengobatan yang tepat. Pada penanganan 

retinoblastoma, yang terpenting adalah bagaimana seorang dokter memperlakukan 

seorang anak secara utuh, bukan hanya memperlakukan matanya.
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