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Wide Excision Mass and Full Thickness Skin Graft in Basosquamous Cell 

Carcinoma  

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Basosquamous cell carcinoma is a rare type of skin tumor that showed 

characteristic histological findings of both Basal Cell Carcinoma and Squamous Cell 

Carcinoma. Etiology of Basosquamous cell carcinoma is multifactorial, but ultraviolet 

radiation, aging, and tobacco exposure play key roles in the onset of Basosquamous Cell 

Carcinoma. Management of Basosquamous Cell Carcinoma is excision of mass. 

Purpose: To report patient with Basosquamous Cell Carcinoma that underwent wide 

excision mass and full thickness skin graft. 

Case report: A 42 years old male came to National Eye Center Cicendo Eye Hospital with 

chief complaint gradually enlarge mass on his left eye since 10 years ago. Ophthalmology 

examination showed mass on his left superior palpebra with size 4.5cm x 4.6cm, the surface 

is irregular, colored black reddish, and easily bleed. Patient underwent wide excision 

mass, full thickness skin graft, and biopsy on his left eye superior palpebra and has done 

routine follow up along 1 month after surgery. Biopsy examination was revealed 

Basosquamous Cell Carcinoma and skin graft on his left superior palpebra was healed. 

Conclusion: Wide excision mass is main surgery option for treating Basosquamous Cell 

Carcinoma. Reconstruction of any anatomical structure that involve the mass is necessary 

due to function of its related structure and wound healing process. 

Keywords: Basosquamous Cell Carcinoma, Skin Graft, Skin Tumor 

 

I.   Pendahuluan 

     Kanker kulit merupakan keganasan yang sering terjadi, hampir separuh dari 

penyebab seluruh kanker merupakan kanker kulit. Keganasan pada kulit yang terjadi 

pada palpebra mencapai 5-9% kasus dari seluruh kanker kulit. Keganasan yang terjadi 

pada palpebra dapat muncul dari lapisan palpebra paling luar seperti epitel kulit dan 

kelenjar sebacea maupun dari struktur yang lebih dalam seperti saraf, vaskularisasi, 

dan jaringan ikat. Kasus yang paling sering dari keganasan palpebra adalah karsinoma 

sel basal, karsinoma sel skuamos, karsinoma sel sebacea, dan melanoma maligna. 1,2 

     Karsinoma sel basal merupakan kasus yang paling sering dari keganasan palpebra. 

Perbandingan antara karsinoma sel basal dan karsinoma sel skuamos pada palpebra 

mencapai 40:1. Karsinoma sel basoskuamos merupakan kanker kulit yang 

karakteristiknya terdiri dari gabungan antara karsinoma sel basal dan karsinoma sel 

skuamos. Insidensi karsinoma sel basoskuamos kurang dari 2% dari seluruh kanker 
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kulit non-melanoma yang ditemukan. Penyebab dari karsinoma sel basoskuamos 

merupakan multifaktor namun radiasi ultraviolet, penuaan, dan paparan asap rokok 

menjadi etiologi utama dari karsinoma ini.2,3,4  

     Tindakan operasi berupa eksisi massa merupakan terapi utama untuk hampir seluruh 

jenis kanker kulit. Alternatif lain dapat berupa terapi radiasi, terapi cryo, dan 

pengobatan imunologis. Tidak ada pedoman khusus untuk pengobatan karsinoma sel 

basoskuamos karena kasusnya yang masih jarang. Laporan kasus ini bertujuan untuk 

memaparkan kasus eksisi luas massa dan rekonstruksi cangkok kulit pada pasien 

dengan karsinoma sel basoskuamos.3,4 

 

II. Laporan Kasus 

     Pasien Tn. S usia 42 tahun datang ke Poli ROO dengan keluhan terdapat benjolan 

pada kelopak mata kirinya sejak 10 tahun yang lalu, awalnya sebesar kacang hijau lama 

kelamaan semakin membesar. Keluhan benjolan disertai rasa nyeri, gatal, dan benjolan 

mudah berdarah bila terkelupas. Keluhan nyeri kepala, mual – muntah, dan berat badan 

turun tidak ada. Riwayat keluhan serupa ada pada kakak kandung pasien dan sudah 

dilakukan operasi di RS Mata Cicendo. Pasien memiliki riwayat penyakit albino, 

riwayat darah tinggi tidak ada, riwayat diabetes tidak ada. Riwayat pekerjaan pasien 

sebagai petani. Riwayat merokok pada pasien ada sejak sekitar 20 tahun yang lalu. 

Pasien sudah berobat 1 tahun yang lalu ke Dokter Umum di Majalengka diberikan salep 

mata setelah itu pasien tidak kontrol kembali, kemudian tanggal 10 Februari 2020 

pasien berobat ke RS Sumber Hurip lalu diberikan rujukan ke RS Mata Cicendo. 

     Pemeriksaan fisik didapatkan status generalis tampak warna kulit pasien berwarna 

putih pucat dan rambut berwarna kecoklatan. Tanda vital didapatkan Tekanan darah 

140/90mmHg, nadi 84x/menit, respirasi 18x/menit, suhu 36.7 C. Pemeriksaan 

oftalmologis dari tajam penglihatan mata kanan 1/60 dan mata kiri 1/60. Mata kanan 

tampak nistagmus, dengan warna pupil kehijauan, segmen anterior lain lain pada mata 

kanan dalam batas normal, dari pemeriksaan segmen posterior didapatkan hipoplasia 

fovea. Pemeriksaan mata kiri didapatkan massa pada palpebra superior berukuran 
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4.6cm x 4.5cm, permukaan tidak rata, berwarna merah kehitaman, terdapat krusta, dan 

bila luka mudah berdarah. Terdapat ptosis mekanik, pemeriksaan segmen posterior 

sulit dinilai. Pasien di diagnosis massa at regio palpebra superior OS ec suspek 

karsinoma sel skuamos dd karsinoma sel basal + albinisme okulokutaneous. Pasien 

kemudian melakukan pemeriksaan (Computed Tomography scan) CT scan kepala 

orbita dari hasil pemeriksaan CT scan didapatkan massa pada palpebra mata kiri dan 

tidak ada massa intracranial. 

 
Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior pre-operasi 

 

     Pasien kemudian dilakukan tindakan biopsi + patologi anatomi (PA) massa tumor 

pada tanggal 26 Februari 2020 dari hasil biopsi massa menunjukan bahwa massa 

merupakan karsinoma sel basoskuamos at regio palpebra superior OS. Kemudian 

dilakukan pemeriksaan ulang terhadap pasien, dari pemeriksaan tidak didapatkan 

perlengketan bulbi dengan palpebra superior mata kiri. Pasien di diagnosis massa 

palpebra superior OS et causa karsinoma sel basoskuamos dan kemudian direncanakan 

untuk dilakukan tindakan eksisi luas massa + biopsi + rekonstruksi cangkok kulit OS 

dalam narkose umum. 

     Tindakan bedah berupa eksisi luas massa + biopsi + rekonstruksi cangkok kulit 

palpebra superior OS dilakukan pada tanggal 9 Maret 2020. Pemeriksaan sebelum 

operasi didapatkan VOD 1/60 dan VOS 1/60 pada mata kanan pemeriksaan didapatkan 

nistagmus, pada mata kiri didapatkan massa pada palpebra superior berukuran 

4.6x4.5cm permukaan tidak rata, berwarna hitam kemerahan, terdapat adanya krusta 

dan sekret, ptosis mekanik (+). Pemeriksaan satu hari paska operasi terdapat keluhan 

mata kiri nyeri minimal dengan skala nyeri 2, dari pemeriksaan oftalmologi didapatkan 
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VOD 1/60 dan VOS 1/60. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan terdapat 

nistagmus. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan cangkok kulit palpebra 

superior intak, jahitan intak. Pasien kemudian didiagnosis dengan paska eksisi massa 

luas + rekonstruksi cangkok kulit palpebra superior OS + PA massa. Pasien diberikan 

terapi berupa kompres lembab dengan kassa + NaCl 0.9%, Amoksisilin tablet 500mg 

3x1 tab po, Asam Mefenamat tablet 500mg 3x1 tab po, dan salep mata chloramphenicol 

+ polymyxin B Sulfate 3x1 app OS. Pasien kemudian disarankan pulang setelah paska 

operasi hari ke-2, dan disarankan kontrol ke poli ROO 10 hari yang akan datang. 

     Sepuluh hari paska operasi, pasien kontrol ke poli ROO dari Pemeriksaan 

oftalmologi didapatkan VOD 1/60 dan VOS 1/60. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan didapatkan nistagmus, dan pada mata kiri didapatkan cangkok intak, jahitan 

intak, sekret (+) minimal. Conjunctiva bulbi tenang, kornea jernih. Hasil pemeriksaan 

patologi anatomi didapatkan karsinoma sel basoskuamos dengan seluruh batas sayatan 

belum bebas tumor ganas dan dasar massa bebas sel tumor ganas. Pasien kemudian 

diberikan terapi salep mata chloramphenicol + polymyxin B Sulfate 3x1 app OS dan 

tetes mata air mata buatan 4x 1 gtt OS. Pasien kemudian didiagnosis dengan karsinoma 

sel basoskuamos OS (paska eksisi massa luas + rekonstruksi cangkok kulit palpebra 

superior OS). Setelah itu pasien diminta kontrol 1 minggu yang akan datang. 

 

 
Gambar 2.2 Pemeriksaan segmen anterior pasca operasi 

a. Pemeriksaan segmen anterior 1 hari pasca operasi 

b. Pemeriksaan segmen anterior 10 hari pasca operasi 
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     Tanggal 26 Maret 2020, pasien kembali kontrol ke poli ROO dari pemeriksaan 

oftalmologi didapatkan visus kanan dan kiri masih sama 1/60, segmen anterior mata 

kanan didapatkan nistagmus. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan 

cangkok kulit intak, jahitan intak, lagoftalmos 2mm, dan pada kornea didapatkan tes 

fluoresen (+) KPS (+). Pasien kemudian dilakukan tindakan angkat jahitan, diberikan 

terapi tetes mata sodium hyaluronate 4x1gtt OS, salep mata chloramphenicol + 

polymyxin B Sulfate 3x1 app OS, dan tapping OS saat tidur. Pasien kemudian 

direncanakan kontrol 2 minggu yang akan datang.  

     Pasien kembali kontrol ke poli ROO tanggal 9 April 2020. Pemeriksaan oftalmologi 

didapatkan visus mata kanan dan kiri masih sama 1/60, segmen anterior mata kanan 

didapatkan nistagmus, segmen anterior mata kiri didapatkan cangkok tumbuh dengan 

baik dengan adanya sedikit jaringan nekrotik, lagoftalmos 2mm, conjunctiva bulbi 

hiperemis, dan pada kornea didapatkan tes fluoresen (-). Pasien kemudian 

direncanakan kontrol 1 bulan yang akan datang dengan terapi sebelumnya masih 

dilanjutkan. 

 
Gambar 2.3 Pemeriksaan segmen anterior 1 bulan pasca operasi 

 

III. Diskusi 

     Karsinoma sel basoskuamos merupakan keganasan pada kulit yang jarang 

ditemukan. Klasifikasi tumor kulit WHO menyimpulkan bahwa karsinoma sel 

basoskuamos dideskripsikan sebagai karsinoma sel basal dengan diferensiasi skuamos.  

Karakterisitik karsinoma sel basoskuamos merupakan kombinasi antara karsinoma sel 
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basal dan karsinoma sel skuamos. Beberapa studi menyimpulkan bahwa karsinoma sel 

basoskuamos secara morfologi mirip dengan karsinoma sel basal dan secara biologis 

lebih mirip dengan karsinoma sel skuamos dengan kemungkinan metastasis mencapai 

7.4%. Karsinoma sel basoskuamos tidak memiliki ciri khas spesifik dan diagnosis 

hanya dapat ditegakan setelah dilakukan biopsi. Penyebab dari karsinoma sel 

basoskuamos merupakan multifaktor, namun paparan sinar UV, penuaan, dan paparan 

asap rokok menjadi penyebab utama dari onset karsinoma sel basoskuamos. Pasien 

memiliki riwayat merokok dan memiliki pekerjaan sebagai petani dan disertai kondisi 

albino pasien yang lebih rentan terhadap paparan sinar UV.1,2,3 

     Patogenesis dari karsinoma sel basoskuamos masih belum diketahui secara jelas, 

namun mutasi genetik telah terdeteksi terlibat dalam perjalanan penyakit ini. Chiang et 

al. menyimpulkan bahwa karsinoma sel basoskuamos berawal dari karsinoma sel basal 

yang terdapat akumulasi mutasi gen ARID1A dan aktivasi RAS/MAPK. Penelitian 

Tarapore et al. menyimpulkan bahwa pada karsinoma sel basoskuamos diawali dengan 

mutasi gen PTCH1 yang membentuk formasi karsinoma sel basal. Mutasi 

pembentukan kromatin yang diakibatkan oleh mutasi gen ARID1A menyebabkan 

selular plastisitas yang membuat sel basal berskuamatisasi dalam membentuk formasi 

karsinoma sel basoskuamos. Hal ini menyebabkan terdapat zona transisi karsinoma sel 

basal dan karsinoma sel skuamos pada pemeriksaan patologi anatomi karsinoma sel 

basoskuamos.4,5 

     Karsinoma sel basoskuamos lebih sering ditemukan di kepala dan leher dengan 

lokasi yang paling sering pada wajah dan perinasal atau pada area yang terpapar sinar 

matahari, beberapa kasus lainnya dapat muncul pada saluran cerna bagian atas.  

Karsinoma sel basoskuamos bila dibandingkan dengan karsinoma sel basal dan 

karsinoma sel skuamos lebih agresif dan kemungkinan untuk metastasis lebih tinggi. 

Penelitian retrospektif dari Wermker et al. menunjukan bahwa usia rata-rata pasien 

yang pertama terdiagnosis karsinoma sel basoskuamos usia 71 tahun, lokasi primer 

tumor yang paling sering pada hidung, telinga, dahi, dan periorbita. Pemeriksaan 

histologi perlu dilakukan untuk dapat menegakan diagnosis pasien dengan karsinoma 
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sel basoskuamos yang terdapat dua komponen tumor yang berbeda yaitu komponen 

basal dan komponen skuamos. Karakteristik histopatologi komponen basal terdapat 

adanya pertumbuhan sel solid dengan bentuk lobus disertai adanya palisade pada 

bagian periferalnya dan terdapat kumpulan sel dengan adanya sitoplasma, nuklei 

hiperkromatik tanpa nucleoli, dan terdapat ruang kistik yang mengandung mucin. 

Komponen skuamos dari tumor dapat berupa displasia atau diferensiasi skuamos fokal 

pada komponen basal. Pasien telah dilakukan pemeriksaan biopsi dari massa tumor, 

didapatkan hasil pemeriksaan patologi anatomi terdapat komponen basal dan skuamos 

pada massa tumor disimpulkan bahwa massa tumor berupa karsinoma sel basoskuamos 

pada palpebra superior OS dengan seluruh batas sayatan belum bebas massa tumor dan 

dasar sayatan sudah bebas massa tumor.4,5,6 

     Tatalaksana eksisi merupakan pilihan utama pada hampir seluruh neoplasma kulit. 

Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah terapi radiasi, terapi cryo, dan terapi 

imunologi. Tidak ada tatalaksana khusus untuk karsinoma sel basoskuamos yang 

kemungkinan karena kasusnya masih jarang ditemukan. Tatalaksana eksisi dengan 

batas lebih luas atau teknik operasi Mohs pada massa tumor menjadi pilihan utama 

dalam tatalaksana karsinoma sel basoskuamos. Penelitian Shukla et al. menunjukan  

kasus rekurensi pada massa tumor yang telah dilakukan eksisi luas mencapai 45% 

setelah kontrol rutin selama 1 tahun, sedangkan Tan et. Al memaparkan tingkat 

rekurensi dengan teknik Mohs mencapai 8.9%. Dengan tingkat rekurensi yang cukup 

tinggi, pasien dengan karsinoma sel basoskuamos perlu kontrol secara rutin pasca 

operasi.  Pada pasien dilakukan eksisi luas pada massa dan dilakukan cangkok kulit 

untuk menutup defek luka, pasien juga disarankan untuk kontrol secara rutin untuk 

memonitor keberhasilan cangkok dan untuk menilai apakah ada rekurensi karsinoma 

yang terjadi pada pasien.6,7 

     Cangkok kulit merupakan opsi standar untuk menutup defek luka yang tidak bisa 

ditutup secara primer. Secara definisi, cangkok merupakan pengambilan jaringan dari 

tubuh yang dipindahkan ke lokasi lain. Tindakan cangkok kulit di klasifikasikan 

menjadi separuh ketebalan dan dengan ketebalan penuh dimana cangkok kulit dengan 
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ketebalan penuh mengambil seluruh lapisan hingga dermis. Tanpa pencangkokan kulit, 

granulasi dapat tumbuh pada jaringan luka yang meningkatkan resiko hipertropi luka. 

Tingkat kesuksesan cangkok kulit bergantung dari kemampuannya untuk mendapat 

nutrisi dan vaskularisasi dari resepien. Vaskularisasi cangkok kulit membutuhkan tiga 

fase, fase pertama adalah proses imbibisi serum yang berlangsung selama 24 sampai 

48 jam. Lapisan fibrin akan terbentuk pada resepien ketika cangkok kulit ditanamkan. 

Absorpsi nutrisi pada cangkok kulit muncul dari pembuluh darah kapiler resepien. Fase 

kedua adalah fase inoskulatori dimana pembuluh kapiler resepien dan donor sudah 

menyatu. Fase ketiga dimana cangkok kulit sudah mendapat vaskularisasi baru dari 

kapiler yang menyatu. Kontak rapat antara cangkok kulit dan resepien perlu 

diperhatikan untuk pertumbuhan cangkok yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh 

Volkenstein et al. memaparkan kasus karsinoma sel basoskuamos pada aurikula dekstra 

yang dilakukan eksisi massa luas dan rekonstruski dengan flap yang dikombinasikan 

dengan cangkok kulit setelah di evaluasi selama 12 bulan menunjukan hasil 

penyembuhan luka yang baik. Pada pasien di laporan kasus ini dilakukan cangkok kulit 

dengan ketebalan penuh untuk menutup defek luka akibat pengangkatan massa yang 

diharapkan agar pertumbuhan jaringan kelopak mata pasien tumbuh dengan baik dan 

tidak menjadi jaringan hipertropik pada luka.3,8-10 

     Prognosis quo ad vitam pada pasien dubia ad bonam karena pasien memiliki riwayat 

albino yang menyebabkan banyak faktor resiko terhadap keganasan kulit lainnya, quo 

ad functionam mata kiri pasien dubia karena masih dibutuhkan evaluasi jangka panjang 

untuk menilai rekurensi karsinoma dan untuk evaluasi adanya metastase ke organ lain. 

 

IV. Simpulan 

    Tatalaksana eksisi luas massa pada kasus karsinoma sel basoskuamos bertujuan 

untuk mengangkat seluruh massa tumor. Tindakan rekonstruksi berupa cangkok kulit 

dilakukan untuk menutup defek luka dan proses penyembuhan luka. Pemantauan 

jangka panjang pada pasien diperlukan untuk evaluasi rekurensi massa tumor. 
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