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MANAJEMEN HEMANGIOMA KAVERNOSA ORBITA  

 
ABSTRACT 
Introduction: Orbital cavernous hemangioma is the most common primary orbital 
lesion in adulthood. This tumor is a benign, well-defined vascular lesion, located 
mainly in intraconal space. Surgical treatment is indicated in symptomatic cases, 
such as in patient with disturbing  proptosis or visual disturbance. Approach of 
orbitotomy should be best selected based on its anatomical location and 
involvement of adjacent structure. 
Purpose: To report the management of patient with orbital cavernous hemangioma  
Case Report: A 51 year old man came to Cicendo Eye Hospital with chief complaint 
of protrusion of the right eye since seventeen years prior to presentation. Patient 
also complained of blurred vision two years earlier. There were no history of 
double vision, eye surgery, trauma, nor systemic disease. Ophthalmological 
examination revealed decreased visual acuity, accompanied by restriction of ocular 
movement and relative afferent pupillary defect. Computed tomography scan 
showed a retrobulbar mass, attached to lateral and medial rectus muscle, and 
shifting the optic nerve superiorly. The tumor was removed through inferior 
anterior orbitotomy with transconjunctival incision. Histopathological 
examination revealed an orbital mass suggestive to cavernous hemangioma. 
Follow-up examination showed an improvement of the patient’s condition, 
measured by no protrusion remained and the better visual acuity. 
Conclusion: Cavernous hemangioma is a benign lesion in which surgical treatment 
is indicated in symptomatic cases. The right approach of orbitotomy is needed in 
order to give a good outcome anatomically and functionally. 
Keywords: cavernous hemangioma, anterior orbitotomy 
 
I. Pendahuluan 

Hemangioma kavernosa, atau disebut juga malformasi vena kavernosa, 

merupakan lesi orbita yang paling sering ditemukan pada usia dewasa dekade 

keempat hingga kelima, dengan 60% kasus terjadi pada wanita. Hemangioma 

kavernosa terdiri dari proliferasi kanal vaskular besar berlapis endotel yang 

dikelilingi oleh kapsul fibrosa berbatas tegas. Tumor ini merupakan tumor jinak 

dengan progresivitas lambat, dengan tampilan klinis bervariasi mulai dari tanpa 

gejala hingga manifestasi berupa proptosis, penurunan tajam penglihatan, maupun 

pandangan ganda, serta dapat terjadi unilateral maupun bilateral.1-3 

Diagnosis hemangioma kavernosa dapat ditemui dari adanya manifestasi secara 

klinis atau temuan dari pencitraan insidental tanpa tanda dan gejala sebelumnya. 

Sekitar 30% kasus hemangioma kavernosa tidak memiliki gejala dan tidak langsung 
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membutuhkan tatalaksana invasif. Tatalaksana berupa pembedahan dapat 

dipertimbangkan pada kondisi yang disertai gejala, terutama yang melibatkan 

gangguan fungsi penglihatan. Teknik pembedahan yang dipilih dapat bergantung 

pada beberapa hal, di antaranya temuan pencitraan berupa ukuran dan lokasi lesi 

serta preferensi dari operator.2,4,5 Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas 

manajemen pada pasien dengan hemangioma kavernosa orbita. 
 

II. Laporan Kasus 

Seorang laki-laki berusia 51 tahun, datang ke Poliklinik Rekonstruksi, 

Okuloplasti, dan Onkologi (ROO) Pusat Mata Nasional (PMN) RS Mata Cicendo 

pada tanggal 5 November 2020 dengan keluhan mata kanan tampak membesar 

sejak sekitar 17 tahun sebelum masuk rumah sakit, kemudian semakin bertambah 

besar secara perlahan, disertai keluhan posisi bola mata kanan tampak naik ke atas. 

Keluhan diawali dengan riwayat mata buram sejak 2 tahun sebelumnya disertai 

mata sering kelilipan. Keluhan bayangan ganda disangkal, riwayat penyakit 

sistemik tidak ada, riwayat trauma dan operasi mata disangkal, riwayat pengobatan 

sebelumnya disangkal, dan riwayat keluhan serupa pada keluarga tidak ada.  
 

Gambar 2.1 Foto klinis pasien pre-operasi. Mata kanan tampak proptosis dengan 
pergeseran ke arah superior. a) Tampak anterior. b) Tampak lateral. 

   Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
 

Pemeriksaan status generalis didapatkan kesadaran compos mentis, kesan sakit 

ringan, dan pemeriksaan umum lain dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis 

memberikan hasil tajam penglihatan mata kanan close-to-face finger counting 

(CFFC) dan mata kiri 0,25. Posisi bola mata kanan tampak hipertropia dan mata 

kiri orthotropia. Gerak bola mata kanan terbatas ke segala arah, sedangkan gerak 

bola mata kiri normal. Tekanan intraokular per palpasi normal pada kedua mata. 

 a  b 
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Pemeriksaan pada palpebra mata kanan memperlihatkan proptosis tanpa disertai 

lagoftalmos, dengan teraba massa berukuran ±1,5x1,5 cm di bagian superior dan 

±2,5x1,5 cm di bagian inferior disertai konjungtiva yang hiperemis, sedangkan pada 

mata kiri dalam batas normal. Pemeriksaan lampu celah biomikroskopis pada kedua 

mata menunjukkan kornea jernih, kamera okuli anterior (COA) didapatkan Van 

Herick grade III dengan flare dan sel negatif, pupil bulat, tidak ada sinekia, dan 

lensa yang agak keruh. Refleks cahaya langsung pada mata kanan menurun, refleks 

cahaya tidak langsung baik, dan terdapat relative afferent pupillary defect (RAPD) 

grade III. Pemeriksaan fundus pada mata kanan memperlihatkan papil pucat dengan 

batas kabur, sedangkan pada mata kiri dalam batas normal. 

 

 
Gambar 2.2 Gambaran CT scan orbita kepala menunjukkan massa di area 

retrobulbar yang mendorong bola mata ke arah anterior dan superior 
      Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 

 
 

Pasien saat ini datang membawa hasil Computed Tomography (CT)-scan atas 

permintaan pada kunjungan sebelumnya. Hasil CT-scan didapatkan kesan massa 

daerah retrobulbar kanan dengan ukuran ± 4,1x2,6x4,3 cm terutama di sisi lateral, 

yang terkesan menempel pada otot rektus lateralis dan medialis, serta mendorong 
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nervus optikus ke arah superior, dengan penyengatan inhomogen. Pasien kemudian 

didiagnosis dengan proptosis OD et causa massa retrobulbar suspek hemangioma 

dd/ meningioma dd/ Schwannoma + neuropati optik kompresif OD + katarak senilis 

imatur (KSI) ODS. Pasien kemudian direncanakan untuk dilakukan tindakan 

orbitotomi anterior + debulking massa ± enukleasi mata kanan + pemeriksaan 

patologi anatomi (PA). 

 

Gambar 2.3 Temuan durante operasi, ditemukan massa berkapsul dan berbatas tegas 
                      berwarna merah kecoklatan. 

 

 Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
 
 

Pasien kemudian menjalani operasi pada tanggal 17 November 2020. Teknik 

operasi yang dilakukan yakni orbitotomi anterior inferior dengan pendekatan 

transkonjungtiva yang dilakukan dalam narkose umum. Temuan operasi didapatkan 

jaringan berkapsul berukuran 5,8 x 3,5 x 2,5 cm berwarna merah kecoklatan dengan 

konsistensi kenyal, yang selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium Patologi Anatomi 

PMN RS Mata Cicendo. Pasien kemudian dipasangkan drain dan bebat paska 

operasi. Pasien didiagnosis dengan post orbitotomi anterior + debulking massa 

retrobulbar + PA OD et causa suspek hemangioma, berdasarkan temuan klinis 

intra-operasi. Pasien diberikan terapi metilprednisolon 4x125 mg intravena, asam 

traneksamat 3x500 mg intravena, ciprofloxacin 2x500 mg per oral, asam 

mefenamat 3x500 mg per oral, lansoprazol 1x30 mg per oral, dan salep mata 

antibiotik 3x pada mata kanan.  
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Satu hari setelah operasi, pasien tidak merasakan adanya keluhan. Pemeriksaan 

oftalmologis pada mata kanan didapatkan tajam penglihatan mata kanan 1/60, gerak 

bola mata masih terhambat, tekanan intraokular per palpasi normal, tidak tampak 

proptosis, dan perdarahan drain minimal. Dua hari paska operasi, pasien 

diperbolehkan rawat jalan setelah drain dilepas, dengan terapi oral dan topikal 

dilanjutkan, dan disarankan untuk kontrol ke poliklinik ROO 10 hari paska operasi. 
 

 

 
Gambar 2.4 Gambaran histopatologi hemangioma kavernosa 

 

Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 
 

Pasien datang kembali untuk kontrol ke poliklinik pada tanggal 26 November 

2020. Pasien membawa hasil pemeriksaan PA, dengan hasil hemangioma 

kavernosa tanpa disertai tanda keganasan. Tajam penglihatan pada mata kanan 

didapatkan 3/60 pinhole 0,125 dan pada mata kiri 0,4 pinhole 0,63. Gerak bola mata 

ke arah lateral, superolateral, inferolateral, dan superomedial terhambat pada mata 

kanan, sedangkan pada mata kiri dalam batas normal. Pemeriksaan oftalmologis 

pada mata kanan memperlihatkan jahitan intak dan hematom pada palpebra, 

kemosis dan hiperemis pada konjungtiva, sedangkan lain-lain masih sama seperti 

sebelumnya. Pasien dilakukan perawatan luka kemudian diberikan terapi 

metilprednisolon tapering off mulai dari 1x64 mg per oral, lansoprazol 1x30 mg per 

oral, salep mata antibiotik 3x pada mata kanan, serta saran kompres dingin.  

LAB. PATOLOGI ANATOMI PMN RS MATA CICENDO 
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Dua minggu kemudian, tanggal 8 Desember 2020, pasien datang kembali ke 

poliklinik, dengan keluhan mata masih sedikit lebam dan jahitan terasa mengganjal 

saat berkedip. Pemeriksaan oftalmologis mata kanan didapatkan konjungtiva sudah 

tenang, dengan pemeriksaan lain sama seperti sebelumnya. Pasien didiagnosis 

dengan post orbitotomi anterior + debulking massa retrobulbar + PA OD et causa 

hemangioma kavernosa + neuropati optik OD + KSI OD. Manajemen pada pasien 

selanjutnya dilakukan pengangkatan jahitan, kompres dingin, metilprednisolon 

tapering off, lansoprazol 1x30mg per oral, dan salep antibiotik 3x pada mata kanan, 

kemudian dikonsulkan ke unit Neuro Oftalomogi. Pasien selanjutnya dijadwalkan 

untuk kontrol ke Poli ROO 1 bulan yang akan datang. 
 

 

Gambar 2.5 Foto klinis pasien setelah operasi. a) paska-operasi tanggal 17 November  

2020. b) 10 hari setelah operasi. c) 3 minggu setelah operasi. 
Dikutip dari: PMN RS Mata Cicendo Bandung 

 
 

III. Diskusi 

Hemangioma kavernosa merupakan tumor jinak vaskular noninfiltratif yang 

terdiri dari proliferasi kanal-kanal vaskular besar, dengan progresivitas yang lambat 

dan umumnya terjadi secara unilateral. Klasifikasi International Society for the 

Study of Vascular Anomalies (ISSVA) menyatakan bahwa hemangioma kavernosa 

 a  b 
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saat ini lebih mengarah pada sebuah malformasi, sehingga dapat disebut malformasi 

vena kavernosa. Hemangioma kavernosa dapat terjadi sejak lahir, namun seringkali 

dorman bertahun-tahun tanpa adanya tanda dan gejala klinis. Manifestasi utama 

dari hemangioma kavernosa adalah proptosis yang umumnya aksial, dengan 

progresivitas lambat dan tanpa disertai nyeri. Keluhan lainnya di antaranya 

hambatan gerak bola mata dan diplopia pada kasus tumor yang lebih besar, serta 

dapat disertai penurunan tajam penglihatan akibat kompresi pada saraf optik atau 

hiperopia.1,3,6 Pasien pada kasus ini datang dengan keluhan mata menonjol yang 

sudah dirasakan sejak tujuh belas tahun, menunjukkan progresivitas tumor yang 

lambat dan mengarah pada tumor jinak. Pasien juga merasakan adanya penurunan 

tajam penglihatan tanpa disertai adanya pandangan ganda. Pemeriksaan 

oftalmologis pada pasien didapatkan adanya kecurigaan kompresi pada saraf optik 

yang memperparah keluhan yang dialami pasien. 

Pemeriksaan penunjang memegang peranan penting dalam menegakkan 

diagnosis tumor, baik yang bergejala maupun tidak, serta membedakan 

kemungkinan lesi yang jinak atau ganas. Pemeriksaan-pemeriksaan ini juga akan 

berguna dalam menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam suatu tindakan 

operatif. Pemeriksaan penunjang tersebut di antaranya adalah CT scan, Magnetic 

Resonance Imaging (MRI), dan pemeriksaan histopatologi. Hemangioma 

kavernosa pada CT scan akan tampak sebagai masa bulat lonjong berbatas tegas, 

homogen, dengan densitas lebih tinggi dari otot. Tanda patognomonik dari suatu 

hemangioma di antaranya terdapat kalsifikasi phebolith, hipertrofi tulang, atau 

ekstensi intraosseus. Lesi dapat terlihat di ruang intrakonal maupun meluas hingga 

ekstrakonal. Pemeriksaan MRI T1-weighted (T1W) dapat menunjukkan 

homogenitas yang isointens terhadap otot dan gray matter korteks serta hipointens 

terhadap lemak, sedangkan pada T2-weighted (T2W) menghasilkan gambaran yang 

hiperintens terhadap lemak dan otak. Pewarnaan dengan gadolinium dapat 

menunjukkan penyengatan yang homogen. Secara histopatologis, hemangioma 

kavernosa merupakan lesi yang terbentuk dari ruang vaskular kavernosa yang 

dilapisi sel endotel dengan septa jaringan ikat, yang dapat terisi sebagian atau 

seluruhnya oleh darah. Tumor ini terbungkus oleh pseudokapsul yang akan dilewati 
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oleh feeder vessel.6-9 Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien ini adalah 

CT scan, dimana hasil dari CT scan menunjukkan adanya suatu massa retrobulbar 

berbetuk bulat oval, berbatas tegas, dan terletak di 2/3 anterior orbita, disertai 

adanya kalsifikasi. Massa terlihat mendorong bola mata ke arah anterior dan 

superior sehingga menimbulkan proptosis pada pasien, dan tampak menempel pada 

otot serta mendorong saraf optik, menjelaskan temuan klinis yang didapat pada 

pemeriksaan oftalmologis. Hasil yang didapatkan dari CT scan ini selain berguna 

dalam memperkirakan diagnosis kerja dan diagnosis banding, juga berperan dalam 

menentukan pendekatan yang akan digunakan untuk pengangkatan tumor. 

Penegakkan diagnosis definitif baru dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan 

histopatologi, yang berguna untuk menentukan rencana tatalaksana selanjutnya 

serta prognosis dari pasien. 

Tatalaksana hemangioma kavernosa dapat berupa tindakan bedah  maupun non-

bedah. Kasus tanpa gejala dapat diobservasi terlebih dahulu karena memiliki 

progresivitas yang lambat dan jarang menimbulkan komplikasi. Pembedahan 

menjadi pilihan ketika tumor menimbulkan gejala seperti proptosis yang 

mengganggu, terjadi gangguan visual, ataupun bayangan ganda. Teknik orbitotomi 

yang digunakan untuk pengangkatan tumor dapat berupa orbitotomi anterior, 

lateral, maupun transkranial, bergantung terhadap lokasi anatomis serta hubungan 

dengan struktur orbita sekitarnya. Orbitotomi anterior merupakan teknik yang saat 

ini banyak digunakan untuk lesi pada 2/3 anterior, baik ekstrakonal dan intrakonal 

yang tidak melibatkan apeks. Teknik ini dapat digunakan baik untuk biopsi 

insisional maupun eksisi total massa. Beberapa pendekatan orbitotomi anterior di 

antaranya pendekatan transkonjungtiva, transkutan, dan transkarunkula. 

Pendekatan insisi dipilih berdasarkan teknik yang memungkinkan untuk mengakses 

massa dengan baik, dengan risiko yang minimal terhadap pasien. Komplikasi yang 

dapat terjadi pada orbitotomi anterior di antaranya perdarahan, hematoma palpebra, 

midriasis, hilangnya penglihatan, atau sindroma kompartemen. Tumor yang lebih 

dalam dapat diangkat dengan teknik orbitotomi lateral, sedangkan untuk tumor 

yang melibatkan apeks harus diakses dengan kraniotomi.2,7,10 Gambaran CT scan 

pasien menunjukkan lesi berada di ruang intrakonal, relatif di bagian inferior, 
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didukung dengan benjolan yang teraba pada bagian inferior dan mendorong bola 

mata ke arah superior. Gambaran tersebut menjadi dasar dilakukannya tindakan 

orbitotomi anterior dengan pendekatan transkonjungtiva di bagian inferior. 

Langkah yang dilakukan pada insisi konjungtiva yakni dengan melakukan 

canthotomy lateral dan cantholysis inferior, kemudian dilakukan retraksi margin 

palpebra, dilanjutkan dengan insisi yang lebih dalam hingga mencapai rima orbita 

inferior, kemudian dilakukan diseksi periosteoum. Pada kasus ini, setelah massa 

dapat dicapai, selanjutnya dilakukan eksplorasi dan pelepasan massa secara utuh, 

dan didapatkan massa berkapsul berwarna merah kecoklatan, sugestif suatu 

hemangioma kavernosa. 

 

 
Gambar 3.1 Ilustrasi teknik orbitotomi anterior inferior dengan pendekatan    

transkonjungtiva 
            Dikutip dari: Meyer dkk10 

 
Hemangioma kavernosa merupakan tumor yang jinak sehingga secara ad vitam 

memiliki prognosis yang baik. Prognosis ad functionam pada hemangioma 

kavernosa seringkali baik, dengan tajam penglihatan yang dapat kembali meningkat 

setelah operasi, meskipun pada beberapa kondisi hiperopia atau komplikasi lainnya 

dapat menetap. Prognosis ad sanationam beragam, dimana rekurensi dapat terjadi 

pada kondisi eksisi tumor yang tidak komplit.3,6,11 Pasien pada kasus ini memiliki 
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prognosis ad vitam ad bonam dengan hasil pemeriksaan histopatologi menunjukkan 

tidak ada keganasan. Prognosis ad functionam pada pasien adalah dubia ad bonam, 

karena terlihat adanya perbaikan pada tajam penglihatan pada saat kontrol 

dibandingkan dengan sebelum operasi, serta masih dapat dioptimalkan dengan 

penatalaksaan kondisi okular lainnya dengan tepat. Prognosis ad sanationam pada 

pasien ini adalah dubia dikarenakan pada beberapa kasus dilaporkan adanya 

kemungkinan rekurensi pada hemangioma kavernosa.  

 

IV. Simpulan 

Hemangioma kavernosa merupakan tumor jinak vaskular dengan progresivitas 

yang lambat, namun seringkali memerlukan tatalaksana pembedahan apabila telah 

menimbulkan manifestasi yang signifikan secara klinis. Teknik orbitotomi yang 

dilakukan harus diputuskan secara tepat berdasarkan pertimbangan pemeriksaan 

klinis dan penunjang. Orbitotomi anterior merupakan salah satu teknik operasi 

pilihan yang dapat dilakukan pada penanganan hemangioma kavernosa intrakonal 

maupun ekstrakonal khususnya yang berlokasi pada 2/3 anterior, yang memberi 

hasil operasi yang baik secara anatomis dan fungsional.
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