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I. Pendahuluan 

     Retinoblastoma adalah tumor ganas intraokular tersering pada anak. Insidensi 

retinoblastoma bervariasi dari 1 dalam 14.000 hingga 1 dalam 20.000 kelahiran 

hidup. Jumlah kasus baru di Amerika Serikat diperkirakan 250 hingga 300 kasus 

per tahun. Jumlah pasien retinoblastoma di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung 

pada Januari 2009 hingga Desember 2017 adalah 215 pasien. 
1-3

   

     Tingkat kelangsungan hidup pasien retinoblastoma bergantung kepada 

diagnosis dini dan tatalaksana adekuat. Pasien retinoblastoma pada negara 

berkembang memiliki prognosis lebih buruk dibandingkan negara maju karena 

terlambat terdiagnosis.  Penelitian di RS Sanglah Denpasar menyatakan sebanyak 

68% pasien retinoblastoma meninggal, 27% bertahan hidup dan 5% hilang dari 

pengamatan. Tujuan tatalaksana retinoblastoma pada negara maju telah bergeser 

dari mempertahankan bola mata kepada mempertahankan penglihatan, sementara 

pada negara berkembang tujuan tatalaksana adalah mempertahankan kehidupan 

karena sebagian besar pasien datang dalam keadaan penyakit yang lebih berat.
4-6

 

Sari kepustakaan ini bertujuan untuk membahas tatalaksana terbaru pada pasien 

retinoblastoma. 

 

II. Patogenesis 

     Retinoblastoma merupakan neoplasma yang berasal dari sel retina embrionik 

yang berhubungan dengan mutasi gen RB1. Gen RB1 terletak pada kromosom 

13q14. Gen ini berperan dalam mengkode protein retinoblastoma yang berfungsi 

sebagai supresor tumor yang akan mengontrol siklus sel. Retinoblastoma dapat 

bersifat herediter atau sporadik. Istilah herediter atau germinal digunakan pada 

pasien mutasi gen RB 1 pada sel diluar mata. Kasus herediter terdiagnosis pada 

anak dengan usia yang lebih muda dan retinoblastoma bilateral. Istilah sporadik 

digunakan pada pasien tanpa riwayat keluarga retinoblastoma sehingga mutasi sel 

germinal yang terjadi merupakan kasus baru, dan tidak ada mutasi gen RB1 pada 

sel diluar mata. Kasus sporadik terdiagnosis pada anak dengan usia lebih tua dan 

retinoblastoma unilateral. Mutasi gen RB1 pada retinoblastoma sporadik dapat 

diwariskan.
2,7-9
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III. Manifestasi Klinis dan Diagnosis 

     Retinoblastoma berawal sebagai tumor translusen berwarna putih abu-abu pada 

intraretina dan diperdarahi oleh pembuluh darah retina yang berdilatasi dan 

berbelok-belok. Tumor akan tumbuh membentuk kalsifikasi sehingga akan 

berwarna putih seperti kapur (chalky white). Retinoblastoma dapat berkembang 

membentuk tumor endofitik, eksofitik dan diffuse infiltrating retinoblastoma.
2,7,8

 

 

 

Gambar 1. Tumor eksiofitik grup D dengan ablasio retina 
   Dikutip dari : Labert
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     Tumor eksofitik tumbuh di bawah lapisan retina dan dapat menyebabkan 

ablasio retina. Pembuluh darah retina tampak menutupi tumor sehingga 

menghalangi visualisasi tumor saat pemeriksaan. Tumor endofitik tumbuh pada 

permukaan retina dan pembuluh darah retina tidak tampak pada permuaakn tumor. 

Tumor endofitik seringkali mengakibatkan timbulnya vitreous seeds. Vitreous 

seeds dapat menyebar hingga ke bilik mata depan, berkumpul pada iris hingga 

membentuk nodul iris atau menetap pada bilik mata depan hingga membentuk 

pseudohypopyon. Retinoblastoma orbital memiliki manifestasi klinis berupa 

proptosis.
2,8,9

         

 

 
Gambar 2. Tumor endofitik dengan vitreous seeding 

         Dikutip dari : Cantor
2
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     Diffuse infiltrating retinoblastoma merupakan manifestasi klinis dari 

retinoblastoma yang jarang ditemukan, biasanya terjadi unilateral pada anak usia 

diatas 5 tahun. Tumor tumbuh meliputi retina secara menyebar membentuk plak 

tebal dan bukan berbentuk massa. Retinoblastoma jenis ini sulit didiagnosis 

karena memiliki tampilan klinis yang mirip dengan uveitis intermediate dengan 

vitreous cell yang padat sehingga sulit untuk menilai segmen posterior.
2,7,10

 

 

 

Gambar 3. Massa intraokular dengan kalsifikasi dan shadowing pada USG B-Scan 
        Dikutip dari : Schachat

9
 

 

     Diagnosis retinoblastoma dapat ditegakkan dengan pemeriksaan rutin di 

poliklinik melalui anamnesis dan pemeriksaan oftalmologi menggunakan lampu 

celah dan oftalmoskopi indirek. Gejala-gejala yang sering menjadi keluhan utama 

adalah leukokoria, strabismus dan inflamasi okular. Gejala lainnya dapat berupa 

heterokromia iris, hifema spontan dan inflamasi orbita. Keluhan gangguan 

penglihatan jarang dikeluhkan karena sebagian besar pasien adalah anak usia pra 

sekolah. 
2,7,8

  

 

 

Gambar 4. MRI menunjukkan enhancement diffuse dengan kista multipel 
  Dikutip dari : Cantor
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     Pemeriksaan lebih detail dapat dilakukan dengan anestesi (examination under 

anesthesia/EUA) dan dokumentasi dengan retinal camera (Retcam). USG B-Scan 

menunjukkan massa intraokular berbentuk bulat atau irregular dengan reflektivitas 

internal yang tinggi, menandakan kalsifikasi di dalam lesi. CT-Scan 

menggambarkan perluasan ekstraokular dan mendeteksi pinealoblastoma. 

Pemeriksaan MRI dilakukan jika dicurigai adanya penyebaran tumor. Tumor di 

daerah pineal dapat ditemukan pada hasil pencitraan pasien dengan retinoblastoma 

bilateral, yang disebut dengan retinoblastoma trilateral.
2,7,8,10

  

 
Tabel 1. Klasifikasi internasional retinoblastoma intraokular 

Dikutip dari : Murphree11 

 

 

Grup A 

Tumor intraretina kecil jauh dari foveola dan diskus optikus 

 Semua tumor berukuran 3 mm atau lebih kecil dalam dimensi terbesar, terbatas 

pada retina 

 Semua tumor terletak lebih dari 3 mm dari foveola dan 1,5 mm dari diskus 

optikus 

Grup B 

Semua tumor diskrit yang terbatas pada retina 

 Semua tumor  lainnya yang terbatas pada retina dan tidak dapat masuk dalam 

grup A 

 Tumor dengan keterlibatan cairan subretinal kurang dari 3 mm dari tumor tanpa 

subretinal seeding 

Grup C 

Tumor diskrit lokal dengan subretinal seeding atau vitreous seeding minimal 

 Tumor diskrit 

 Terdapat cairan subretina, sekarang atau sebelumnya, tanpa seeding, melibatkan 

hingga seperempat retina 

 Vitreous seeding lokal terletak dekat dengan tumor diskrit 

 Subretinal seeding lokal dengan jarak kurang dari 3 mm (2 disc diameter) dari 

tumor 

Grup D 

Tumor difus dengan vitreous seeding atau subretinal seeding yang signifikan, 

 Tumor masif atau menyebar 

 Terdapat cairan subretina, sekarang atau sebelumnya, tanpa seeding, 

menyebabkan ablasio retina total  

 Keterlibatan vitreus secara difus atau masif dengan gambaran “greasy” atau 

gambaran massa tumor avascular 

 Penyebaran subretinal yang difus termasuk plak atau nodul tumor subretina 

Grup E 

Terdapat satu atau lebih dari tanda-tanda prognosis yang buruk 

 Tumor menyentuh lensa 

 Tumor berada di anterior dari permukaan anterior vitreus, melibatkan badan siliar 

atau segmen anterior 

 Diffuse infiltrating retinoblastoma 

 Glaukoma neovaskular 

 Kekeruhan media karena perdarahan 

 Tumor nekrosis dengan selulitis orbita aseptik 

 Ptisis bulbi 
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IV. Klasifikasi 

     Sistem klasifikasi yang ideal untuk retinoblastoma harus mancakup dua 

komponen yaitu pengelompokan dan staging. Pengelompokan bertujuan untuk 

mengetahui prognosis terhadap keselamatan organ. Klasifikasi yang digunakan 

untuk retinoblastoma adalah klasifikasi internasional retinoblastoma intraokular 

(International Classification of Retinoblastoma/ICRB).
1,7,10

  

 

Tabel 2. Klasifikasi internasional retinoblastoma (Shields) 

Grup A 
Tumor kecil 

 Retinoblastoma dengan ketebalan ≤ 3 mm 

Grup B 

Tumor besar 

 Retinoblastoma dengan ketebalan > 3 mm 

 Lokasi di makula (≤ 3 mm dari foveola) 

 Lokasi di jukstapapilari (≤ 1,5 mm dari diskus optikus) 

 Cairan subretina jernih ≤ 3 mm dari margin 

Grup C 

Focal seed 

 C1 : Subretinal seed ≤ 3 mm dari retinoblastoma 

 C2 : Vitreus seed ≤ 3 mm dari retinoblastoma 

 C3 : Kedua subretina dan vitreus seed ≤ 3 mm dari retinoblastoma 

Grup D 

Diffuse seed 

 D1 : Subretinal seed  > 3 mm dari retinoblastoma 

 D2 : Vitreus seed > 3 mm dari retinoblastoma 

 D3 : Kedua subretina dan vitreus seed > 3 mm dari retinoblastoma 

Grup E 

Retinoblastoma ekstensif 

 Melibatkan > 50% bola mata 

 Glaukoma neovaskular 

 Media keruh karena perdarahan di bilik mata depan, vitreus atau ruang 

subretina 

 Invasi nervus optikus poslaminar, koroid (>2 mm), sklera, orbita, bilik 

mata depan 
 Dikutip dari : Shields12 

 

     Staging bertujuan untuk menentukan tingkat prognosis keberlangsungan 

hidup.Sistem staging internasional yang saat ini digunakan membagi 

retinoblastoma dalam lima stages. Staging dilakukan bedasarkan informasi yang 

didapatkan saat pemeriksaan klinis, pencitraan dan histopatologi.
1,7,10
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Table 3. Staging internasional retinoblastoma 

Stage 0 Tanpa enukleasi (satu atau kedua mata memiliki tumor intraokular) 

Stage I Enukleasi, tumor telah terangkat sepenuhnya 

Stage II Enukleasi dengan sisa tumor mikroskopik 

Stage III 

Ekstensi regional 

A. Tumor orbita terbuka 

B. Kelenjar getah bening preaurikular atau cervical 

Stage IV 

Metastasis 

A. Metastasis hematogen 

1. Lesi single 

2. Lesi multipel 

B. Keterlibatan sistem saraf pusat 

1. Lesi prekiasma 

2. Massa di sistem saraf pusat 

3. Penyakit leptomeningeal 
Dikutip dari : Chantada13 

 

V. Tatalaksana 

     Tujuan utama dalam tatalaksana retinoblastoma adalah untuk menyelamatkan 

kehidupan. Mempertahankan organ dan fungsi penglihatan merupakan tujuan 

sekunder dan tersier. Penatalaksanaan retinoblastoma bergantung pada stadium 

penyakit. Terdapat beberapa metode dalam tatalaksana retinoblastoma intraokular, 

yaitu terapi fokal, kemoterapi, radioterapi, dan pembedahan.
1,10,14

 

 

5.1 Terapi Fokal 

     Terapi fokal merupakan modalitas terapi bekerja lokal pada area tumor tanpa 

efek regional atau sistemik. Terapi fokal terdiri dari krioterapi, fotokoagulasi laser 

dan termoterapi. Terapi fokal digunakan pada tumor berukuran kecil atau 

kombinasi dengan kemoterapi pada tumor berukuran besar.
7,9,15

 

 

5.1.1 Krioterapi 

     Krioterapi merupakan modalitas terapi lokal retinoblastoma yang bekerja 

merusak membran sel tumor secara mekanik dengan kristal es melalui siklus beku 

cair (freeze-thaw cycle). Krioterapi digunakan untuk tumor yang berada di 

anterior, media refraksi jernih dan tumor tanpa vitreous seeding. Tumor yang 

berada di posterior ekuator dapat dilakukan krioterapi dengan membuat insisi 

kecil pada konjungtiva forniks diantara otot rektus untuk memasukkan probe 

(cutdown cryotherapy).
2,9,10
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Tabel 4. Tatalaksana Retinoblastoma 

A Tumor intraokular, grup A hingga C, unilateral atau bilateral 

 

1. Terapi fokal (krioterapi atau termoterapi traspupil) untuk tumor kecil (diameter dan 

ketebalan ≤3 mm), lokasi tidak berada di area krusial. 

2. Kemoreduksi 6 siklus dan terapi agresif fokal sekuensial untuk tumor yang lebih 

besar dan berada di area krusial 

3. Menunda terapi fokal hingga 6 siklus untuk tumor yang berada di makula dan > 6 

siklus untuk area juxtapapillary 

4. Terapi fokal untuk residu tumor kecil dan plaque brachytherapy/external beam 

radiotherapy (usia > 12 bulan) untuk residu tumor bilateral yang besar, dan 

enukleasi untuk unilateral 

B Tumor intraokular, grup D, unilateral atau bilateral 

 

1. Kemoterapi dosis tinggi dan terapi fokal gresif sekuensial 

2. Carboplatin periokular untuk vitreous seeds 

3. Enukleasi primer jika unilateral, khususnya pada mata dengan prognosis visual 

buruk 

C Tumor intraokular, Grup E, unilateral atau bilateral 

 
1. Enukleasi primer 

2. Evaluasi histopatologi untuk faktor risiko tinggi 

D Faktor risiko tinggi pada histopatologi, Stage 2 

 

1. Evaluasi sistemik untuk menilai metastasis 

2. Kemoterapi adjuvant 6 siklus standar 

3. Kemoterapi adjuvant dosis tinggi dan orbital external beam radiotherapy pada 

pasien dengan infiltrasi sklera, perluasan ekstraokular dan perluasan ke batas 

potongan nervus optikus  

E Tumor ekstraokular, Stage 3A 

 

1. Evaluasi sistemik untuk menilai metastasis 

2. Kemoterapi dosis tinggi 3-6 siklus, dilanjutkan dengan enukleasi atau enukleasi 

luas, external beam radiotherapy dan dilajutkan kemoterapi dosis tinggi 12 siklus 

F Metastasis kelenjar getah bening regional, Stage 3B 

 

1. Evaluasi sistemik untuk menilai metastasis 

2. Diseksi leher, kemoterapi dosis tinggi 6 siklus, diikuti external beam radiotherapy, 

dan dilanjutkan kemoterapi dosis tinggi 12 siklus 

G Hematogen atau metastasis sistem saraf pusat, Stage 4 

 

1. Diskusikan terapi paliatif dengan keluarga 

2. Kemoterapi dosis tinggi dengan penyelamatan sumsum tulang belakang untuk 

metastasis hematogen 

3. Kemoterapi intratekal dosis tinggi untuk metastasis sistem saraf pusat 

Sumber : Honafar
10

 

 

     Krioterapi dimulai dengan memposiskan prob tepat pada sklera dibawa tumor, 

posisinya dievaluasi menggunakan oftalmoskop indirek. Prob krioterapi 

digunanakan untuk melokalisir dan elevasi tumor dengan melakukan indentasi 

sklera. Ketika probe sudah berada dibawah tumor, pembekuan dimulai dan bola es 

dipertahankan hingga menutupi seluruh masa tumor. Setelah es menutupi apeks 

tumor setinggi 2 mm, bola es kemudian dicairkan dan siklus beku cair diulang 2 

hingga 3 kali. Penting untuk menjaga probe tetap pada tempatnya hingga es benar 

benar mencair untuk mencegah cedera pada bola mata. Komplikasi yang dapat 
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terjadi adalah perdarahan vitreous, terbentuk cairan subretina, robekan retina, 

lubang pada retina, ablasio retina, dan atropi sklera.
1,9,15

 

 

5.1.2 Fotokoagulasi Laser 

     Prinsip kerja fotokoagulasi laser adalah menghasilkan skar akibat energi panas 

yang bersumber dari sinar laser. Tumor dilapisi dengan skar berlapis untuk 

membatasi aliran darahnya. Indikasi fotokoagulasi laser adalah tumor besar yang 

telah dilakukan kemoterapi sistemik (kemoreduksi), modalitas tunggal pada tumor 

perifer kecil atau tumor posterior dan mengurangi rekurensi tumor kecil pada skar 

atau sekitar skar setelah kemoterapi atau radioterapi. Laser fotokoagulasi efektif 

digunakan pada tumor yang terletak di posterior, media refraksi jernih, diameter 

tumor kurang dari 3 mm dan ketebalan tumor kurang dari 2 mm tanpa seeding ke 

vitreous sekitarnya. Kontraidikasi fotokoagulasi laser adalah pada pasien yang 

sedang dilakukan protokol kemoreduksi karena akan menghambat asupan 

pembuluh darah ke tumor dan mengurangi konsentrasi obat kemoterapi yang 

berada pada tumor tersebut.
9,10,15

 

     Penggunaan energi yang berlebih dapat mengakibatkan perdarahan vitreus dan 

perdarahan subhyaloid. Jika dilakukan fotokoagulasi laser pada tumor berada di 

area juxtapapil, dapat terjadi komplikasi berupa defek lapang pandang yang besar. 

Komplikasi lain pada terapi laser adalah ablasio retina serosa, oklusi pembuluh 

darah retina, traksi retina, lubang retina, fibrosis preretina, luka bakar iris pada 

margin pupil dan kekeruhan lensa. Tumor yang aktif dan menunjukkan 

pertumbuhan setelah satu sesi terapi laser akan membutuhkan energi yang lebih 

besar pada terapi kedua. Pertumbuhan tumor yang terus terjadi setelah terapi 

kedua, mengindikasikan bahwa dibutuhkan modalitas lain untuk menekan 

pertumbuhan tumor.
9,10,15

 

 

5.1.3 Termoterapi 

     Prinsip kerja termoterapi adalah menghasilkan panas dari sinar infra merah 

sehingga memicu apoptosis sel tumor. Termoterapi menggunakan panas dengan 

suhu 40
0
C hingga 60

0
. Termoterapi diaplikasikan melewati pupil, menggunakan 
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radiasi infra merah yang dipancarkan dari diode laser pada oftalmoskop indirek. 

Termoterapi juga dapat diaplikasikan transsklera menggunakan mikroskop 

operasi. Tumor dipanaskan hingga berubah warna menjadi abu-abu. Regresi 

tumor sebesar 85% didapatkan setelah 3 hingga 4 sesi termoterapi. Komplikasi 

yang sering terjadi adalah atrofi iris, kekeruhan lensa paraksial, traksi retina, 

ablasio retina serosa.
7,10

 

 

5.2 Radioterapi 

     Radioterapi merupakan salah satu modalitas penting dalam tatalaksana 

retinoblastoma. Radioterapi terdiri dari plaque brachytherapy dan external beam 

radiotherapy (EBRT). Radioterapi digunakan pada tumor yang telah regresi oleh 

kemoterapi sistemik atau muncul kembali setelah kemoterapi.
7,9

 

  

5.2.1 Plaque Brachytherapy 

     Plaque Brachytherapy merupakan terapi menggunakan implant radioaktif yang 

diletakkan pada sklera yang melapisi tumor untuk meradiasi tumor secara 

transsklera. Bahan radio aktif yang sering digunakan adalah Ruthenium 106 dan 

Iodine 125. Sumber radioaktif ini ditanamkan ke dalam bentuk plak yang dibuat 

sesuai dengan bentuk dan ukuran tumor. Lokasi tumor ditentukan, kemudian plak 

difiksasi pada sklera dengan penjahitan. Plak akan disimpan pada posisi tersebut 

selama durasi paparan terapi yaitu 36 hingga 72 jam.
7,9,10

 

     Plaque Brachytherapy digunakan sebagai terapi sekunder pada mata yang 

tidak respon terhadap kemoterapi dan EBRT atau tumor rekuren dan tumor fokal 

yang terlalu besar untuk dilakukan krioterapi atau laser. Paparan radiasi yang 

digunakan pada brachytherapy terbatas pada struktur okular sehingga tidak 

meningkatkan risiko terjadinya keganasan sekunder okular ataupun non okular. 

Komplikasi brachytherapy adalah retinopati, papilopati, katarak, glaukoma, 

perdarahan intraokular.
10,15
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5.2.2 External Beam Radiotherapy (EBRT) 

     Prinsip kerja EBRT adalah menggunakan Cobalt 60 (sinar gamma) dan 

akselerator linear (X-Ray). EBRT digunakan pada mata yang mengalami 

kegagalan pada kemoterapi primer atau terapi lokal. EBRT jarang digunakan sejak 

protokol kemoterapi terbaru telah ditemukan. Komplikasi yang dapat timbul 

akibat terapi ini adalah hambatan pertumbuhan orbita, mata kering, katarak, 

retinopati radiasi dan neuropati optik. EBRT juga dapat mengakibatkan keganasan 

sekunder khususnya pada pasien dengan retinoblastoma herediter.
7,10

 

 

5.3 Enukleasi 

     Enukleasi merupakan metode yang paling sering digunakan untuk tatalaksana 

retinoblastoma tahap lanjut. Pasien yang dipertimbangkan untuk enukleasi adalah 

pasien dengan retinoblastoma grup D unilateral, grup E unilateral atau bilateral, 

dan pasien dengan tumor aktif pada mata dengan fungsi penglihatan buruk yang 

telah menyelesaikan terapi primer. Enukleasi juga dapat dipertimbangkan pada 

pasien dengan kecurigaan tumor aktif dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan 

funduskopi karena media keruh.
1,2,15

 

 

 

Gambar 5. Pembesaran nervus optikus dan tumor ekstrasklera 
             Sumber : Honafar

10
 

 

     Hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan enukleasi adalah 

mencegah terjadinya perforasi bola mata dan mendapatkan potongan nervus 

optikus dengan panjang minimal 15 mm. Inspeksi secara makrokopis dilakukan 

pada bola mata yang telah dienukleasi untuk mengidentifikasi adanya perluasan 

tumor ke ekstraokular dan keterlibatan nervus optikus. Adanya area yang 

mencurigakan seperti sklera yang tipis, indurasi, perubahan warna, perubahan 
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vaksular, nodul dan pelebaran vena vortex merupakan penanda untuk menilai 

perluasan tumor ke sklera atau ektrasklera secara histopatologis.
7,9,10

 

     Penggunaan implan orbital mendukung perkembangan rongga orbita, 

menghasilkan tampilan yang lebih baik secara kosmetik dan menunjang 

pergerakan protesa. Penggunaan teknik operasi dan protesa yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pasien akan mengoptimalkan mobilitas protesa dan 

memberikan tampilan yang lebih baik. Pemasangan protesa dilakukan pada 4 

minggu pasca operasi. Pemantauan berkala dilakukan setelah operasi untuk 

mengevaluasi rekurensi tumor orbita pada soket.
7,9,15

 

 

 

Gambar 6. Retinoblastoma yang telah dienukleasi dan terpasang protesa mata 
                           Sumber : Honafar

10
 

 

5.4 Kemoterapi 

     Kemoterapi merupakan terapi standar utama pada retinoblastoma. Kemoterapi 

kemudian dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek 

samping yang ditimbulkan. Kemoterapi terdiri dari kemoterapi intravena, 

intraarteri, dan periokular. Kemoterapi digunakan sebagai terapi pada tumor yang 

terlalu besar atau luas untuk dilakukan terapi fokal.
1,7,8

 

 

5.4.1 Kemoterapi Sistemik 

     Kemoterapi mulai banyak digunakan sejak awal tahun 1990an bersama dengan 

terapi fokal menggantikan EBRT. Kemoterapi intravena kemudian berkembang 

menjadi terapi terpenting untuk menyelamatkan bola mata pasien dengan 

retinoblastoma. Sebagian besar institusi menggunakan carboplatine, vincristine 

dan etoposide dalam 3 hingga 6 siklus sebagai regimen terapi. Kombinasi 

kemoterapi dan terapi fokal menghasilkan luaran yang lebih baik dalam 
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mengontrol pertumbuhan tumor.  Komplikasi kemoterapi intravena yang dapat 

mengancam jiwa adalah munculnya keganasan sekunder non okular seperti 

leukemia. 
7,9,15

 

     Terdapat beberapa istilah dalam kemoterapi sistemik, yaitu kemoreduksi, 

kemoterapi adjuvan dan kemoterapi neoadjuvan.  Kemoreduksi adalah proses 

reduksi volume tumor dengan kemoterapi. Kemoterapi sendiri tidak dapat 

menyembuhkan, sehingga harus dikombinasikan dengan terapi fokal lainnya. 

Kemoreduksi yang dikombinasi dengan terapi fokal dapat meminimalkan 

kebutuhan enukleasi atau EBRT tanpa mengakibatkan efek toksis sistemik yang 

berlebihan. Hal ini memungkinkan terapi dengan mempertahankan bola mata dan 

memaksimalkan sisa penglihatan yang ada. Kemoreduksi sangat baik dilakukan 

pada tumor tanpa caira subretina atau vireous seeding.
1,9,10

 

     Kemoterapi adjuvan adalah kemoterapi yang berperan sebagai terapi 

profilaksis pada pasien tanpa metastasis. Terapi adjuvan bertujuan untuk 

mengurangi risiko metastasis. Regimen kemoterapi adjuvan berupa 6 sikluas 

kemoterapi Carboplatine, Etoposide dan Vincristine, sama seperti regimen yang 

digunakan pada kemoreduksi. Kemoterapi neoadjuvan adalah kemoterai yang 

diberikan kepada pasien yang telah direncanakan enukleasi.
1,9,10

 

 
Tabel 5. Dosis dan Regimen Kemoreduksi Retinoblastoma Intraokular 

Hari 1 Vinsristine + Etoposide + Carboplatin 

Hari 2 Etoposide 

Dosis standar 

(3 minggu, 6 

siklus) 

Vincristine 
1.5 mg/m

2
 (0.05 mg/kg untuk anak usia ≤ 36 bulan and dosis 

maksimum ≤ 2mg) 

Etoposide 150 mg/m
2
 (5 mg/kg untuk anak usia ≤ 36 bulan) 

Carboplatin 560 mg/m
2
 (18.6 mg/kg untuk anak usia ≤ 36 bulan) 

Dosis tinggi 

(3 minggu, 6-12 

siklus) 

Vincristine 0.025 mg/Kg 

Etoposide 12 mg/Kg 

Carboplatin 28 mg/Kg 

Sumber : Honafar
10

 

 

5.4.2 Kemoterapi Periokular 

     Kemoterapi periokular ditemukan atas dasar kebutuhkan akan level terapetik 

obat kemoterapi yang adekuat dengan toksisitas sistemik yang minimal. 

Kemoterapi periokular menggunakan Carboplatin yang dimasukkan ke subtenon 

posterior. Kemoterapi jenis ini digunakan pada retinoblastoma dengan vitreous 
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seeding karena memiliki penetrasi yang baik ke sklera dan mencapai konsentrasi 

yang efektif pada kavum vitreus. Injeksi carboplatin peribulbar dan episklera 

dapat menghasilkan konsentrasi carboplatin yang lebih tinggi pada vitreous 

daripada injeksi intravena. Metode ini masih jarang digunakan karena penelitian 

mengenai efikasi dan efek sampingnya masih terbatas.
7,9,10,15

 

     Metode lain yang digunakan untuk memasukkan obat melewati sklera adalah 

menggunakan reservoir silikon yang dipasang di episklera dengan pembedahan 

minimal pada konjungtiva. Reservoir ini dapat melepaskan agen kemoterapi dosis 

tinggi ke vitreous dan retina posterior. Komplikasi yang dapat terjadi pada 

kemoterapi periokular adalah atropi nervus optikus, keterbatasan gerak bola mata 

dan fibrosis jaringan lunak orbital. Hal ini menyebabkan enukleasi lebih sulit 

dilakukan. 
7,15

 

  

VI. Terapi Terbaru  

Pendekatan terapi retinoblastoma intraokular semakin berkembang dari hari ke 

hari karena keinginan untuk menyelamatkan lebih banyak mata dan mengurangi 

komplikasi. Terapi lokal dan regional berupa pemberian agen komoterapi 

langsung ke bola mata atau melalui arteri regional banyak dikembangkan sejak 10 

tahun terakhir. Modalitas lain seperti radioterapi juga dikembangkan untuk 

mencapai hasil maksimal.
9,14,15

 

 

6. 1 Selective Intra Arterial Kemotherapy (SIAC) 

     Teknik kemoterapi intraarterial bertujuan untuk memfokuskan konsentrasi obat 

kemoterapi ke mata sehingga mengurangi konsentrasi obat sistemik. Obat 

kemoterapi ditujukan ke tumor pada mata melalui arteri oftalmika. Pilihan obat 

yang digunakan adalah Melphalan. Obat kemoterapi diinjeksikan melalui kateter 

kecil yang dimasukkan melalui arteri femoralis. Komplikasi yang dapat terjadi 

adalah toksisitas okular seperti edema periokular, hilangnya bulu mata sementara, 

hiperemis pada dahi. Komplikasi vascular yang mungkin terjadi adalah iskemia, 

spasme, stenosis atau oklusi. 
10,14,15
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6.2 Kemoterapi Intravitreal 

     Kemoterapi intravitreal digunakan pada retinoblastoma intraokular dengan 

vitreous seeding. Retinoblastoma dengan vitreous seeding memiliki respon yang 

buruk terhadap kemoterapi intravena karena penetrasi yang buruk pada kavum 

vitreus yang avaskular. Injeksi dilakukan pada 3 hingga 3,5 mm dari limbus. 

Injeksi intravitreal dilanjutkan dengan melakukan krioterapi triple freeze-thaw 

pada lokasi injeksi untuk mencegah penyebaran tumor melalui area injeksi. Injeksi 

ini dapat diulang setiap 7 hingga 10 hari sekali hingga tercapai respon yang baik. 

Kontraindikasi pada kemoterapi intravitreal adalah retinoblastoma grup E, invasi 

tumor ke segmen anterior dan badan siliar, posterior vistreous detachment, 

vitreous seeding yang menyebar diseluruh kuadran dan ablasio retina total. 

Regimen yang digunakan adalah melphalan, topotecan, dan kombinasi keduanya. 

Melphalan merupakan pilihan obat yang digunakan dengan dosis 20–30 µg/0.1 

ml. Topotecan memiliki waktu paruh yang lebih panjang. Efek samping 

kemoterapi intravitral terhadap fungsi retina yang dilihat berdasarkan hasil 

elektroretinogram (ERG) masih menjadi perdebatan.
9,14

 

 

6.3 Radioterapi 

     EBRT banyak digunakan pada masa sebelum era kemoterapi. EBRT kemudian 

mulai ditinggalkan karena banyaknya komplikasi yang ditimbulkan seperti 

keganasan sekunder dan komplikasi yang diakibatkan radiasi. Saat ini terdapat 

kebaruan dalam radioterapi yaitu teknik radiasi yang lebih baik sehingga 

mengurangi tingkat kerusakan pada jaringan normal disekitar. Stereotactic 

conformal radiotherapy (SCR) menggunakan pemancar lebih kecil dengan posisi 

yang lebih akurat. Proton beam therapy menghasilkan dosis yang seragam pada 

setiap target.
9,14

 

 

6.4 Modalitas Terapi Lain 

     Terdapat beberapa modalitas terapi baru dalam tatalaksana retinoblastoma. 

Vitrektomi pars plana (VPP) dan endoreseksi untuk terapi penyakit retina atau 

vitreus yang refrakter pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018. Teknik ini 



15 
 

 
 

meliputi VPP, lalu endoreseksi untuk mengangkat rekurensi retina, pemasangan 

minyak silikon, penggunaan melphalan melalui jalur infus, dan injeksi melphalan 

subkonjungtiva dan intravena untuk mengurangi penyebaran tumor.
9,14

 

 

VII. Orbital Retinoblastoma 

     Perluasan retinoblastoma yang terdeteksi secara klinis, radiologis, atau 

histopatologis di luar batas bola mata disebut sebagai retinoblastoma orbital. 

Retinoblastoma orbital primer mengacu pada perluasan retinoblastoma intraokular 

yang terdeteksi secara klinis atau radiologi ke area orbital, nervus optikus, seluruh 

ketebalan sklera atau ekstraokular, dengan atau tanpa proptosis atau massa 

fungating. Protokol terapi orbital retinoblastoma primer terdiri dari kemoterapi 

dengan kombinasi 3 obat utama yaitu vincristine, etoposide dan carboplatin dosis 

tinggi dalam 3 hingga 6 siklus, dilanjutkan dengan operasi (enukleasi, enukleasi 

luas atau eksenterasi), radioterapi orbital, dan tambahan kemoterapi 12 siklus.
7,9,16

 

 

 
Gambar 7. Orbital retinoblastoma primer dengan perluasan ke nervus optikus 

           Dikutip dari : Hanovar
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     Kekambuhan pada orbital setelah dilakukan enukleasi pada retinoblastoma 

intraokular disebut retinoblastoma orbital sekunder. Rekurensi orbital 

retinoblastoma dapat muncul sebagai massa orbital beberapa minggu hingga tahun 

setelah operasi primer. Tatalaksana retinoblastoma orbital sekunder diawali 

dengan kemoterapi dosis tinggi sebanyak 3 hingga 6 siklus. Intervensi bedah 

seperti eksisi tumor atau eksenterasi kemudian dilakukan sesuai dengan residu 

tumor yang ada. Terapi kemudian dilanjutkan dengan EBRT dan kemoterapi 12 

siklus.
1,16
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VIII. Penapisan dan Pencegahan 

     Kurangnya pengetahuan dan kewapadaan mengenai retinoblastoma 

mengakibatkan pasien terlambat didiagnosis. Hal ini merupakan hambatan 

terbesar dalam meningkatkan angka kesembuhan pasien retinoblastoma. Anak 

dengan riwayat keluarga retinoblastoma memiliki risiko lebih tinggi mengalami 

retinoblastoma dan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Evaluasi berkala 

dibutuhkan untuk menemukan tumor lebih awal, sehingga terapi juga dapat 

dilakukan lebih awal. Risiko terjadinya retinoblastoma dapat diperkirakan dengan 

melihat hubungan pasien dengan anggota keluarga yang mengidap 

retinoblastoma.
1,17

 

 

 

Gambar 8. Retinoblastoma orbital sekunder pada pasien yang telah dienukleasi 
           Dikutip dari : Hanovar

16 

 

     Anak yang memiliki risiko retinoblastoma membutuhkan pemeriksaan fundus 

pupil lebar serial oleh oftalmologis yang berpengalaman dalam menangani 

retinoblastoma. EUA dibutuhkan pada pasien yang tidak kooperatif pada 

pemeriksaan di poliklinik.  Bayi membutuhkan skrining yang lebih sering dan 

periode skrining dapat diatur secara berkala seiring dengan peningkatan usianya. 

Skrining retinoblastoma dilakukan pada anak hingga usia 7 tahun, setelah usia 7 

tahun anak tanpa gejala tidak membutuhkan skrining lanjutan kecuali mereka 

terbukti memiliki mutasi gen RB1.  Anak dengan mutasi gen RB1 membutuhkan 

skrining berkala setiap 1 hingga 2 tahun sekali setelah usia 7 tahun.  Skrining 

genetic prenatal juga dapat dilakukan melalui amniocentesis pada pasien dengan 

riwayat keluarga retinoblastoma.
1,17
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IX. Prognosis 

     Prognosis retinoblastoma tergantung pada derajat keparahan saat pasien 

pertama kali datang. Beberapa faktor yang menjadi penentu prognosis adalah 

ukuran, lokasi, terdapat cairan subretina atau vitreous seeding dan gambaran 

histopatologis. Metode diagnosis dan terapi yang lebih modern membuat 

prognosis retinoblastoma menjadi lebih baik.`Angka harapan hidup pasien 

retinoblastoma dalam 3 tahun mencapai 96%. Mortalitas pada sebagian besar 

pasein dengan mutasi RB1 sel germinal terjadi saat adanya keganasan sekunder.
1,7

 

 

X. Kesimpulan 

     Penatalaksanaan retinoblastoma bergantung pada stadium penyakit. 

Pendekatan terapi retinoblastoma intraokular semakin berkembang dari hari ke 

hari karena keinginan untuk menyelamatkan lebih banyak mata dan mengurangi 

komplikasi. Evaluasi berkala dibutuhkan untuk menemukan tumor lebih awal, 

memulai terapi lebih awal, dan menhasilkan luaran terapi yang lebih baik.
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