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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF CONJUNCTIVAL MELANOMA 

ABSTRACT 

Introduction: Conjunctival melanoma is a rare but serious condition. Conjunctival 

melanoma accounts for 2% of eye malignancy. Conjunctival melanoma arises from 

atypical melanocytes in the basal layer of the conjunctival epithelium.. The clinical 

presentation vary between patients. Conjunctival melanoma typically presents as a 

pigmented nodular or flat conjunctival lesion and may involve any part of the conjunctiva, 

however, there are cases of amelanotic tumors that may confuse the clinical picture and 

delay diagnosis. Over the last several years, there have been important advances in the 

classification, diagnosis, and treatment of this condition. Diagnosis, although still made 

via histopathology, has been aided with imaging techniques such as ultrasound 

biomicroscopy and anterior segment optical coherence tomography. Recent cytogenetic 

and immunohistochemical studies are increasing understanding of its tumorigenesis. 

Primary treatment consists of surgical excision. But adjuvant treatments with cryotherapy, 

topical chemotherapy, and radiation therapy have shown increased success. 
Purpose : To describe the diagnosis and management of conjunctival melanoma. 

Case Report: A 45 years old, male patient presented with a pigmented conjunctival mass 

on the right eye since 20 years ago, had grown in size over the last 3 months. On 

examination, a pigmented, elevated mass was present at the conjunctiva bulbi, 2 mm from 

the lateral limbus, measuring 5x6,5 mm, and associated with a feeder vessel. He underwent 

wide local excision, with a clear margin, follow by double freeze-thaw cryotherapy and  

alcohol epitheliectomy at the cornea. Histopathologically the lesion revealed a conjunctiva 

melanoma with differential diagnosis squamous cell carcinoma well differentiated. 

Immunohistochemistry showed a conjunctival melanocytic intraepithelial neoplasm (C-

MIN). 

Conclusion: Correct diagnosis is crucial for early excision, which is associated with a 

lower risk of metastatic disease and tumor-associated mortality. The management of 

conjunctival melanoma mainly consists of surgical excision followed by cryotheraphy and 

other adjuvant theraphy.. Long-term follow-up is necessary to monitor the recurrence or 

metastasis. 

Keywords : conjunctival melanoma, wide excision, cryoteraphy 

 

BAB I PENDAHULUAN 

      Konjungtival melanoma merupakan subtipe melanoma mukosa yang timbul 

dari sel melanosit atipikal di lapisan basal epitel konjungtiva. Konjungtival 

melanoma merupakan tumor yang jarang ditemui yaitu hanya sekitar 2% dari kasus 

okular tumor, 5% dari melanoma okular, dan 0,25% dari semua kasus melanoma. 

Insidensi konjungtival melanoma  0,2 hingga 0,8 kasus per juta orang. Konjuntival 

melanoma paling banyak ditemukan pada populasi kaukasian.1–3 

     Manifestasi klinis pada konjungtival melanoma bervariasi, dapat berupa nodul 

berpigmen tanpa rasa sakit pada konjungtiva bulbar, palpebral, forniks, atau limbal, 

maupun muncul sebagai lesi datar dan amelanotik. Lesi amelanotik  sulit untuk 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/histopathology
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/imaging-technique
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ultrasound-biomicroscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ultrasound-biomicroscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/optical-coherence-tomography
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/adjuvant-therapy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cryotherapy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/radiation-therapy
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didiagnosa secara klinis sebagai konjungtival melanoma. Pemeriksaan ultrasound 

biomicroscopy and anterior segment optical coherence tomography dapat 

membantu untuk mengetahui karateristik lesi. Penegakkan diagnosis konjungtival 

melanoma melalui pemeriksaan histopatologi dan pemeriksaan immunohistokimia. 

Penentuan stadium konjungtival melanoma menggunakan klasifikasi dari American 

Joint Committee on Cancer (AJCC). Tatalaksana konjungtival melanoma 

bervariasi, tergantung dari ukuran serta stadium lesi. Terapi baku pada 

penatalaksaan kojungtival melanoma yaitu eksisi dengan menggunakan teknik “no 

touch” melanoma dan disertai dengan cryotherapy. Terapi adjuvant lainnya seperti 

kemoterapi, dan atau radioterapi dapat mengurangi tingkat rekurensi dan metastasis 

dari konjungtival melanoma. Enukleasi dan eksenterasi dilakukan pada kasus 

dengan lesi besar atau pada stadium lebih lanjut.1,2,4 Laporan kasus ini akan 

membahas lebih lanjut mengenai diagnosis dan tatalaksana pada kasus konjungtival 

melanoma 

      

BAB II LAPORAN KASUS 

     Pasien Tn R usia 45 tahun datang ke poli Rekonstruksi, Onkologi dan 

Okuloplasti (ROO) pada tanggal 9 Juni 2020 dengan keluhan terdapat benjolan 

berwarna kehitaman pada bola mata kanan sejak 20 tahun yang lalu. Pada awalnya 

benjolan berukuran kecil seperti tahi lalat, tipis, berwarna kehitaman dan tidak 

menonjol. Sejak 3 bulan yang lalu, benjolan dirasa semakin membesar. Keluhan 

nyeri, pandangan buram, mata terasa mengganjal tidak ada. Riwayat trauma tidak 

ada. Riwayat benjolan di area lain di badan tidak ada. Riwayat keluar darah dari 

benjolan tidak ada. Riwayat keluhan yang sama di keluarga tidak ada. Riwayat 

hipertensi (-). Riwayat DM tidak diketahui. Riwayat operasi mata sebelumnya tidak 

ada. Pasien sebelumnya berobat ke RS Rama Hadi Subang pada tanggal 2 Juni 

2020, didiagnosa dengan  suspek melanoma kemudian dirujuk ke RS Cicendo. 

     Pemeriksaan pada tanggal 9 Juni 2020 didapatkan hasil sebagai berikut. Status 

generalis dalam batas normal. Tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening di 

preaurikular, mandibular maupun leher. Visus mata kanan pasien yaitu 1.0 dan 

visus mata kiri pasien yaitu 0,5 pinhole 0,63. Pada pemeriksaan gerak bola mata 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ultrasound-biomicroscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ultrasound-biomicroscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/optical-coherence-tomography
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cryotherapy
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didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata kanan dan 

kiri normal ke segala arah. Tekanan kedua bola mata per palpasi N.  Pada 

pemeriksaan segmen anterior mata kanan, pada konjungtiva bulbi didapatkan massa 

berwarna kehitaman berukuran 5 x 6,5 mm, sekitar 2 mm dari limbus ke arah lateral, 

batas tegas, konsistensi lunak, nyeri tekan (-), pelebaran vascular (+). Segmen 

posterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior dan 

posterior mata kiri dalam batas normal. Pasien didiagnosis dengan.massa a/r 

konjungtiva bulbi OD ec suspek konjungtival melanoma. Pasien kemudian 

direncanakan untuk eksisi + PA massa a/r konjungtiva bulbi OD (MAC). 

              
Gambar 2.1 Foto Klinis Tn.R/45 tahun pada tanggal 9 Juni 2020 

A. Mata kanan pasien 

B. Gambaran slit lamp mata kanan pasien 

Dikutip dari : PMN RS Cicendo 

 

      Pada tanggal 16 Juni 2020, pasien dilakukan tindakan eksisi + PA + cryotherapy 

(MAC). Prosedur diawali dengan membaringkan pasien di meja operasi, melakukan 

tindakan aseptik dan antiseptik, melakukan pemasangan duk steril, mengukur 

margin 5 mm dari batas luar tumor, kemudian dilakukan tindakan cauter 5 mm dari 

batas tumor untuk menandai daerah yang akan dieksisi, setelah itu melakukan eksisi 

massa dengan menggunakan teknik “no touch” melanoma , pada intra operasi 

didapatkan massa tidak menginfiltrasi jaringan dibawah konjungtiva, sehingga 

massa tumor dapat terangkat seluruhnya, kemudian dilakukan kontrol perdarahan 

menggunakan kauter, setelah konjungtiva bersih dari tumor, melakukan 

cryotherapy di sepanjang batas margin tumor dengan teknik double freeze-thaw, 

melakukan epiteliektomi kornea menggunakan alkohol, melakukan cryotherapy di 

kornea dan memberikan salep antibiotik pada mata kanan setelah selesai melakukan 

tindakan. Massa kemudian dikirim ke bagian patologi anatomi untuk diperiksa lebih 

B A 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cryotherapy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cryotherapy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cryotherapy
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lanjut. Pasien dilakukan observasi post tindakan operasi, kemudian setelah itu 

diperbolehkan pulang dan diberikan terapi salep antibiotik 3x1 OD, asam 

mefenamat 3x500 mg dan amoksisilin 3x500mg. Pasien disarankan untuk kontrol 

1 minggu yang akan datang ke poli ROO. 

 

     

   

Gambar 2.2 Prosedur eksisi massa+cryotherapy 

A. Penandaan margin eksisi 

B. Eksisi massa tumor 

C. Kontrol perdarahan dengan kauter 

D. Massa tumor telah terangkat 

E. Cryotherapy margin tumor 

F. Epiteliektomi dan Cryotherapy area kornea 

Dikutip dari : PMN RS Cicendo 

 

     Pasien datang kontrol ke poli ROO pada tanggal 23 Juni 2020. Didapatkan hasil 

pemeriksaan sebagai berikut: status generalis dalam batas normal. Tidak terdapat 

pembesaran kelenjar getah bening di preaurikular, mandibular maupun leher. Visus 

mata kanan pasien yaitu 1.0 dan visus mata kiri pasien yaitu 0,63. Pada pemeriksaan 

gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola 

mata kanan dan kiri normal ke segala arah. Tekanan kedua bola mata per palpasi N.  

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan, pada konjungtiva bulbi didapatkan 

kemosis minimal dan subkonjungtival bleeding minimal. Pemeriksaan segmen 

posterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior dan 

posterior mata kiri dalam batas normal.  

A B C 

F E D 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cryotherapy
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Gambar 2.3    Foto Klinis Tn R/45 POD 1 minggu, pada tanggal 23 Juni 2020 

A. Mata kanan pasien 

B. Gambaran slit lamp mata kanan pasien 

       Dikutip dari : PMN RS Cicendo 

 

     Hasil pemeriksaan histopatologi didapatkan adanya massa tumor di sub epitel 

/lamina propia berbentuk bulat oval, memadat, berkelompok,inti pleimorfik, 

hiperkromatik, kromatin kassar, vesikuler serta mitosis abnormal mudah 

ditemukan. Kesimpulan hasil pemeriksaan histopatologi: melanoma maligna a/r 

konjungtiva okular mata kanan dd/ squamous cell carcinoma well differentiated.  

Pasien disarankan untuk pemeriksaan imunohistokimia CK, HMB45, dan Ki67 di 

RS Hasan Sadikin. Pasien didiagnosis dengan konjungtival melanoma OD + post 

eksisi + PA OD. Pasien diberikan terapi salep antibiotik 3xOD dan diberikan 

rujukan untuk pemeriksaan imunohistokimia di RSHS. 

 
Gambar 2.4  Hasil gambaran histopatologi dengan pewarnaan Hematoxyiline Eosin dan 

pembesaran 100x 

 Dikutip dari : PMN RS Cicendo 

     Pasien datang kontrol kembali ke poli ROO pada tanggal 9 Juli 2020. 

Didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut: status generalis dalam batas normal. 

A B 
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Tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening di preaurikular, mandibular 

maupun leher. Visus mata kanan pasien yaitu 1.0 dan visus mata kiri pasien yaitu 

0,63. Pada pemeriksaan gerak bola mata didapatkan hasil kedudukan kedua bola 

mata ortotropia, gerak bola mata kanan dan kiri normal ke segala arah. Tekanan 

kedua bola mata per palpasi N.  Pemeriksaan segmen anterior mata kanan, pada 

konjungtiva bulbi didapatkan konjungtiva hiperemis dan adanya benjolan berwarna 

kemerahan, tidak terfiksir berukuran 0,7x0,4 cm. Pemeriksaan segmen posterior 

mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior dan posterior mata 

kiri dalam batas normal.  

 
Gambar 2.5   Foto Klinis Tn R/45 POD 3 minggu, pada tanggal 9 Juli 2020 

                                   Dikutip dari : PMN RS Cicendos 

 

     Hasil pemeriksaan immunohistokimia sebagai berikut: CK positif normal, HMB 

45 positif intraepitel dan Ki67 positif intraepitel. Kesan Conjunctival Melanocytic 

Intraepithelial Neoplasm (C-MIN). Pasien kemudian diberikan terapi salep 

antibiotik 3xOD. 

 

BAB III DISKUSI 

    Konjungtival melanoma berasal dari sel melanosit atipikal yang terletak di antara 

sel-sel basal epitel konjungtiva. Sekitar 50% -70% kasus melanoma konjungtiva 

timbul dari primary acquired melanosis (PAM) sisanya berkembang dari nevus atau 

de novo. Konjungtiva melanoma yang berasal dari de novo memiliki resiko 

metastasis dan kematian yang lebih tinggi. Manifestasi konjungtival melanoma 

dapat bervariasi, dapat berbentuk nodul dengan vaskularisasi, nodul ini bisa 

berpigmen maupun amelanotik, dapat pula berupa lesi datar. Amelanotik 

konjungtival melanoma tidak memiliki pigmentasi melanin sehingga berupa 
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lesi/nodul kemerahan, merah muda, atau hampir tidak berwarna sehingga sulit 

untuk didiagnosa dan hanya dapat dikonfirmasi melalui biopsi. Pasien dengan 

amelanotik konjuntiva melanoma biasanya  datang dengan stadium lanjut. 

Konjungtival melanoma yang berasal dari PAM biasanya ditandai oleh adanya 

penebalan dari lesi tumor. Secara histopatologis, PAM dengan atypia ringan 

memiliki kemungkinan lebih kecil untuk berubah menjadi melanoma dibandingkan 

PAM dengan atypia berat. Adanya nevus sejak usia muda yang membesar ketika 

usia dewasa atau adanya massa berpigmen yang secara tiba-tiba muncul dan dengan 

cepat membesar harus dicurigai sebagai suatu melanoma. Pemeriksaan seperti 

ultrasound biomicroscopy dan anterior segment optical coherence tomography 

dapat membantu untuk mengetahui karateristik lesi. Konjungtival melanoma dapat 

terdapat di area konjungtiva mana saja, mulai dari konjungtiva bulbi, konjungtiva 

palpebral, forniks, lid margin maupun caruncular serta dapat mengenai kornea dan 

jaringan episklera maupun sklera. Lokasi paling sering yaitu di sekitar limbus.5,6,7 

Pada pasien diatas penegakkan diagnosis didasarkan pada adanya nodul berwarna 

kehitaman dengan pelebaran pembuluh darah disekitarnya dan membesar dalam 

tiga bulan terakhir di konjungtiva bulbi. Pada pasien tidak didapatkan 

pembengkakan kelenjar getah bening regional. 

   

Gambar 3.1  A. Konjungtiva Melanoma yang meluas ke kelopak mata  

                                      B. Amelanotik Melanoma 

                                      Dikutip Dari : C Barry1 

 

     Stadium klinis untuk konjungtiva melanoma didasarkan pada ukuran dan lokasi 

tumor, sesuai dengan kriteria versi kedelapan terbaru American Joint Committee on 

Cancer (AJCC). Klasifikasi AJCC dikelompokkan berdasarkan lokasi tumor, ada 

tidaknya metastasis regional dan ada tidaknya metastasis jauh. Evaluasi 

histopatologis oleh ahli patologi anatomi juga diperlukan untuk mengkonfirmasi 

A B 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ultrasound-biomicroscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/optical-coherence-tomography
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diagnosis dan menentukan stadium patologis. Stadium patologis terutama 

ditentukan berdasarkan ketebalan dan kedalaman invasi vertikal tumor. 

Ketebalannya tumor diklasifikasikan menjadi tiga yaitu ketebalan ≤ 0,5 mm, 0,5 

mm - 1,5 mm, dan > 1,5 mm, sedangkan invasi vertikal tumor didasarkan ada 

tidaknya infiltrasi tumor ke stroma. Gambaran histologi konjungtival melanoma 

menunjukkan adanya atypia seluler melanomatosa dengan invasi stroma subepitel. 

Pemeriksaan imunohistokimia untuk melanosit seperti Melan-A (MART-1), HMB-

45, S100 protein, SOX10 dan MITF (microphthalmia transcription factor) dapat 

membantu dalam kasus-kasus yang sulit untuk penegakkan secara diagnostik. 

Immunohistokimia Ki 67 ditambahkan untuk mengetahui tingkat proliferasi sel 

tumor apakah jinak atau ganas.2,5,8 Pasien diatas dikategorikan sebagai stadium T1a, 

dikarenakan lokasi tumor terdapat di konjungtiva bulbar, hanya di 1 kuadran dan 

tidak didapatkan adanya pembengkakan kelenjar getah bening regional. Gambaran 

histopatologinya sesuai untuk konjungtival melanoma, namun dikarenakan adanya 

mutiara keratin pasien didiagnosa banding dengan squamous cell carcinoma well 

differentiated, karenanya pada pasien dilakukan pemeriksaan immunohistokimia 

CK (cytokeratin), HMB 45 dan Ki 67. Hasil pemeriksaan immunohistokimia pasien 

yaitu Conjunctival Melanocytic Intraepithelial Neoplasm (C-MIN).  

Stadium Konjungtival Melanoma Berdasarkan American Joint Committee on Cancer (AJCC)  

Tumor Primer (T) 

Tx Tumor primer tidak dapat dinilai 

T0 Tidak ada bukti adanya tumor primer 

T(is) Melanoma maligna terbatas pada epitel konjungtiva 

T1 Melanoma maligna di konjuntiva bulbar 

T1a < 1 kuadran 

T1b >1-2 kuadran 

T1c >2-3 kuadran 

T1d >3 kuadran 

T2 Melanoma maligna di konjuntiva palpebra, forniks dan atau karunkel 

T2a <1 kuadran, tidak melibatkan karunkel 

T2b >1 kuadran, tidak melibatkan karunkel 

T2c <1 kuadran, melibatkan karunkel 

T2d ><1 kuadran, melibatkan karunkel 

T3 Melnoma malogna dengan invasi lokal 

T3a Bola mata 

T3b Kelopak mata 

T3c Orbita 

T3d Sinus paranasal 

T4 Melanoma maligna dengan invasi intrakranial 
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Kelenjar Getah bening Regional (N) 

Nx Kelenjar getah bening regional tidak dapat dinilai 

N0a Tidak didapatkan adanya metastasis kelenjar getah bening yang dikonfirmasi biopsi 

Nob Tidak didapatkan adanya metastasis kelenjar getah bening yang tidak dikonfirmasi biopsi 

N1 Terdapat metastasis kelenjar getah bening regional 

  

Metastasis Jauh (M) 

M0 Tidak ada metastasis jauh 

M1 Terdapat Metastasis Jauh 

Tabel 3.1  Stadium Konjungtival Melanoma Berdasarkan American Joint 

Committee On Cancer (AJCC) 

                  Dikutip dari : C. L. Shields et al8 

     Diagnosa banding untuk konjungtival melanoma diantaranya nevus 

konjungtiva, primary acquired melanosis, basal sel karsinoma, skuamos sel 

karsinoma dan karsinoma kelenjar sebasea. Terapi standar untuk konjungtival 

melanoma yaitu eksisi lokal luas yang diikuti dengan cryotherapy di sepanjang 

margin tumor. Eksisi dilakukan dengan teknik “No Touch” melanoma untuk 

menghindari terjadinya penyemaian sel tumor, penyebaran dan rekurensi. Teknik 

ini pertama kali diperkenalkan oleh Shield et al. Margin tumor minimal lebih dari 

2 mm,  yang disarankan sekitar 4-7 mm jika memungkinkan. Pada kasus dengan 

keterlibatan sklera dan kornea, dilakukan sklerektomi parsial atau alkohol 

epitheliectomy ke kornea. Lesi [ada forniks harus direseksi dengan margin lebar dan 

cryotherapy diterapkan pada perbatasan konjungtiva. Lesi yang melibatkan 

konjungtiva tarsal mungkin memerlukan reseksi kelopak mata lamelar posterior 

dengan kemungkinan penggantian dengan membran mukosa atau amniotic 

membrane graft. Pada stadium lebih lanjut atau pada kasus tumor luas yang sulit 

direseksi secara lokal dengan eksisi bedah dan cryotherapy diperlukan tindakan 

yang lebih ekstensif, seperti enukleasi atau eksenterasi. Cryotherapy bekerja 

dengan membekukan sel dan kemudian menghasilkan iskemia dari gangguan 

microvaskular. Ini menyebabkan peluruhan epitel, termasuk melanosit atipikal, 

namun secara simultan dapat mempertahankan substantia propria, yang membantu 

mengurangi pembentukan bekas luka. Cryotherapi dalam double freeze-slow thaw 

mode kemudian dilakukan di sepanjang tepi margin serta disarankan mengangkat 

konjungtiva untuk menghindari pemberian cryotherapi ke sklera. Langkah pertama 
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adalah memasukkan thermocouple dibawah bagian terdalam margin dan 

thermocouple kedua berjarak 5-10 mm dari perifer lesi. Spray margin dengan 

nitrogen cair hingga kedua thermocouple mencapai angka -30, lalu ulangi langkah 

diatas. Cryotherapi adjuvant menginduksi nekrosis sel tumor dan efektif 

mengurangi rekurensi dibandingkan dengan eksisi saja.2,3,6,9 Pasien diatas 

dilakukan eksisi luas dengan batas margin 5 mm dan cryotherapy pada margin dan 

kornea, serta dilakukan alkohol epiteliektomi pada kornea. 

     Beberapa terapi adjuvant pun ditambahkan setelah dilakukan eksisi dan 

cryotherapy untuk mengurangi tingkat rekurensi dan metastasis dari konjungtival 

melanoma. Diantaranya yaitu kemoterapi topikal seperti mitomisin C (MMC) dan 

interferon a2b (IFNa-2b) serta radioterapi seperti brachytherapy, external beam 

radiotherapy (EBRT) and proton beam radiotherapy (PBRT). Mitomisin C bekerja 

sebagai zat alkilating kuat, menghambat sintesis DNA pada tumor sel, 

menghasilkan radikal bebas yang merusak DNA dan protein melalui peroksidasi 

lipid, menghambat proliferasi sel dan menginduksi apoptosis dalam sel tumor. 

MMC paling sering diberikan dalam konsentrasi 0,04% empat kali sehari dalam 1-

3 siklus selama seminggu. IFN-a2b dapat dipakai sebagai alternatif pada pasien 

yang intoleran terhadap terapi adjuvant MMC. IFN-α2b (1000,000U / mL) relative 

kurang toksik jika dibandingkan dengan MMC. IFN-α2b dapat diaplikasikan secara 

topikal atau dalam injeksi subkonjungtival / perilesional. Aplikasi topikal lebih 

disukai karena berkurangnya efek samping dan penghindaran efek sistemik. Tidak 

ada konsensus tentang konsentrasi atau rejimen dosis IFN-α2b dalam pengobatan 

konjungtival melanoma. Beberapa studi yang tersedia dilaporkan menggunakan 

IFN-α2b, 1000.000 IU, 4 hingga 5 kali sehari selama 6 minggu atau 3 bulan.2,6,10 

     Konjungtival melanoma bersifat tidak radiosensitif karena itu radioterapi tidak 

digunakan sebagai terapi primer. Radioterapi harus ditunda sampai konjungtiva 

hampir sembuh, dan umumnya diberikan dalam beberapa fraksi kecil. 

Brachytherapy yaitu radioterapi dengan cara menempatkan elemen radioaktif dekat 

dengan tumor untuk memungkinkan energy dari sinar β atau γ yang memancarkan 

isotop untuk menargetkan sel-sel ganas. Brachytherapy menggunakan plak, cincin, 

atau aplikator lainnya yang dirancang khusus untuk menyediakan sumber radioaktif 
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untuk berinteraksi dengan sel-sel ganas yang ditargetkan dengan radiasi terbatas 

pada permukaan mata, yang digunakan yaitu plak Iodine-125, Plak Ruthenium-106 

atau Strontium-90 handheld aplikator. Keuntungan brachytherapy yaitu dapat 

mengobati secara mendalam di sklera, mengurangi sel-sel tumor yang tersisa, 

membersihkan margin bedah dan memiliki efek antivaskular. Brachytherapy dapat 

selesai dalam <1 minggu. External beam radiotherapy (EBRT) berfungsi sebagai 

terapi tambahan yang bermanfaat untuk kanker kepala dan leher. Namun, EBRT 

memiliki efek minimal pada konjungtival melanoma karena dapat merusak struktur 

mata lainnya. Prinsip EBRT yaitu menggunakan mesin x-ray tegangan tinggi untuk 

memberikan sinar fokus elektron, foton, atau proton ke seluruh tumor. Kekurangan 

dari EBRT ini yaitu pasien perlu kembali untuk beberapa sesi selama beberapa 

minggu. Radioterapi sinar proton/ proton beam radiotherapy (PBRT) dapat 

diterapkan jika karunkel atau forniks terlibat sebagai alternatif untuk terapi bedah 

ekstensif atau eksenterasi.2,4  

     Konjungtival melanoma dapat bermetastasis ke kelenjar limfa regional pada 

25% pasien, serta ke paru-paru, hati, otak, tulang, dan kulit. Pemeriksaan sistemik 

diperlukan untuk mencari kemungkinan penyebaran tumor, diantaranya 

pemeriksaan kelenjar getah bening regional, liver function test, USG, foto thorax 

dan CT-Scan. Kerjasama dengan bagian onkologi juga diperlukan untuk memantau 

kondisi sistemik pasien. Kemungkinan terjadinya rekurensi lebih tinggi apabila 

lokasi tumor non-limbal. Rekurensi tumor lokal terjadi pada 50% kasus dan dapat 

muncul lebih dari 1 kali. Angka kematian konjungtival melanoma mencapai 19% 

pada 5 tahun dan 30% pada 10 tahun. Metastasis terjadi pada 20-30% kasus. Lokasi 

tumor serta ketebalan tumor menentukan prognosis. Konjungtival melanoma 

nonbulbar (yaitu, plica semilunaris / caruncle, forniks atau konjungtiva palpebra) 

dan  tumor dengan ketebalan lebih dari 2mm memiliki prognosis yang lebih 

buruk1,3,11 Pada pasien tidak ditemukan adanya metastasis ke kelenjar getah bening 

regional dan diperlukan pemeriksaan sistemik untuk mencari kemungkinan 

metastasis jauh. Prognosis pada pasien ini adalah quo ad vitam dubia ad malam 

dikarenakan melanoma maligna dapat mengancam nyawa, quo ad sanationam 

dubia ad malam karena konjungtival melanoma dapat menyebabkan rekurensi dan 
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metastasis dan quo ad functionam dubia ad malam, walaupun pada pasien ini visus 

masih baik dan belum ditemukan adanya metastasis, namun tetap ada kemungkinan 

terjadinya rekurensi dan metastasis. 

 

BAB IV SIMPULAN 

     Konjungtival melanoma merupakan tumor yang memiliki tingkat rekurensi, 

metastasis dan kematian yang tinggi sehingga dibutuhkan diagnosis yang cepat dan 

akurat. Penatalaksanaan konjungtiva melanoma terdiri dari eksisi luas diikuti oleh 

cryotherapy dan terapi adjuvant lainnya. Konjungtival melanoma memerlukan 

tindak lanjut jangka panjang untuk deteksi dini rekurensi atau metastasis. 
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