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Case Series of Diagnosis and Management of Orbital Retinoblastoma  
 

Introduction Retinoblastoma is an intraocular malignancy in children and can 
cause mortality if untreated. Orbital retinoblastoma is still a problem in developing 
countries. Late diagnosis and treatment of retinoblastoma associated with high 
mortality and morbidity.  
Purpose To report a diagnosis and treatment of two cases with orbital 
retinoblastoma.  
Case Report Case 1, 3 years old boy presenting with ocular mass in the left eye and 
getting bigger since 1 months before admitted. Anterior segment of the left eye 
revealed proptosis with hyperaemic conjunctiva, hazy cornea and negative fundus 
reflex. Patient underwent ultrasound examination, CT Scan, EUA and bone marrow 
puncture and diagnosed as orbital retinoblastoma stage IV of the left eye with 
clavicle metastasis and was managed by combination of IV Chemotherapy as 
chemoreduction following enucleation. Case 2, a 1 year old boy presenting with 
left eye getting smaller and history of red eye, on ultrasound examination showed 
intraocular mass and phthisis bulbi. The patient was diagnosed as retinoblastoma 
of the right eye but didn’t come to routine control and came with ocular mass that 
getting bigger after 1 year. Because of the poor general condition of the patient he 
underwent live saving IV chemotherapy but the patient cannot make it and passed 
away after 1 month after initial chemotherapy. 
Conclusion Orbital retinoblastoma can cause life threatening condition. Early 
diagnosis and treatment is the key to prevent advance retinoblastoma and 
metastasis. Multidisciplinary approach is needed to diagnosed and treated patient 
with orbital retinoblastoma. 
 
Keyword Orbital retinoblastoma, malignant tumor, chemotherapy 
 
I. PENDAHULUAN 
 
     Retinoblastoma merupakan keganasan intraokular yang banyak terjadi pada 

anak-anak dan dapat menyebabkan kematian jika tidak tertangani dengan baik. 

Tujuan utama terapi retinoblastoma adalah untuk menyelamatkan nyawa anak 

melalui deteksi dini dan mencegah penyebaran tumor. Tujuan kedua adalah 

mempertahankan bola mata dan memaksimalkan potensi visual. Retinoblastoma 

tahap lanjut dapat menginvasi langsung pada orbita, menyebar melalui nervus 

optikus ke sistem saraf pusat atau metastasis secara hematogen ke sumsum tulang 

dan organ viseral.1–3  

     Retinoblastoma orbital merupakan penyakit yang jarang terjadi pada negara 

maju, namun masih merupakan suatu masalah pada negara berkembang. Insidensi 

retinoblastoma di seluruh dunia diperkirakan sebesar 1:14.000 – 1:20.000 pada  
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setiap kelahiran. Perkiraan kejadian retinoblastoma di Asia yaitu sebesar 53% 

dengan angka perkiraan hidup pada negara berpendapatan rendah 40% sedangkan 

pada negara berpendapatan tinggi yaitu 79%. Angka kejadian retinoblastoma 

orbital di negara berkembang bervariasi yaitu sebesar 8-85%. Sebagian besar pasien 

dengan retinoblastoma ekstraokular datang dengan keadaan yang berat. Di Negara 

Taiwan angka kejadian retinoblastoma orbital adalah sebesar 36%. Keterlambatan 

diagnosis pada kasus retinoblastoma berhubungan dengan morbiditas dan 

mortalitas yang tinggi.4–7 Laporan kasus ini melaporkan serial kasus mengenai 

diagnosis dan tatalaksana pasien dengan retinoblastoma orbital.  

 

II. LAPORAN KASUS 

Kasus 1   

     Seorang anak laki-laki usia 3 tahun datang pada 13 April 2021 dengan keluhan 

mata kiri membesar sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Sejak usia 2 tahun 

mata kiri pasien terlihat seperti mata kucing. Keluhan berdarah, nyeri maupun mata 

merah berulang disangkal oleh orang tua pasien. Riwayat trauma sebelumnya dan 

penggunaan obat rutin disangkal. Riwayat penyakit tumor di keluarga tidak ada. 

Ibu pasien melakukan pemeriksaan rutin selama kehamilan dan riwayat sakit 

selama hamil tidak ada. Pasien merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, lahir 

spontan, berat badan saat lahir 3300 gram, cukup bulan. Riwayat imunisasi diakui 

orang tua pasien lengkap dan tumbuh kembang normal. Pasien telah berobat 

sebelumnya ke klinik umum kemudian diberikan salep mata dan diakui orang tua 

pasien benjolan lebih kecil setelah menggunakan salep mata.  

     Pemeriksaan fisik pada pasien tanda vital didapatkan dalam batas normal, 

didapatkan pembesaran kelenjar getah bening di preauricle dan postauricle sinistra. 

Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan kedua mata 6/24 

dengan decoration cake. Tekanan intraokular secara palpasi N pada kedua mata. 

Segmen anterior OD dalam batas normal dengan refleks fundus (+) pada 

pemeriksaan funduskopi. Segmen anterior OS didapatkan proptosis pada palpebra, 

konjungtiva didapatkan injeksi siliar, kornea didapatkan edema dengan tes 

fluoresen (-), bilik mata depan kesan dangkal dengan koagulum, segmen anterior 
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lain sulit dinilai. Pasien kemudian dilakukan pemeriksaan ultrasonografi dengan 

hasil pemeriksaan OD dalam batas normal dan panjang aksial 21.70 mm. Hasil 

pemeriksaan ultrasonografi OS kesan massa intraokular ec susp. retinoblastoma 

grade E, panjang aksial 16.78 mm. Pasien didiagnosis dengan Retinoblastoma 

intraokular grade E OS dan disarankan melakukan CT-Scan kepala orbita dengan 

dan tanpa kontras kemudian direncakan dilakukan EUA + Retcam OD + Enukleasi 

OS.  

 
Gambar 1. Gambaran ultrasonografi kasus 1 (A) Hasil USG Mata Kanan (B), (C) 

Hasil USG Mata Kiri 

     Pasien datang kontrol kembali pada 4 Mei 2021 dengan keluhan benjolan di 

mata kiri semakin membesar dan membawa hasil CT Scan. Pada pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan tajam penglihatan OD 6/24 dengan decoration cake dan 

OS sulit dinilai. Tekanan intraokular secara palpasi N pada mata kanan. Segmen 

anterior OD dalam batas normal dengan refleks fundus (+) pada pemeriksaan 

funduskopi. Segmen anterior OS menunjukkan proptosis, pada konjungtiva 

didapatkan hiperemis, injeksi siliar, kornea keruh lain-lain sulit dinilai dan refleks 

fundus (-). Hasil pemeriksaan CT Scan didapatkan kesan retinoblastoma OS disertai 

infiltrasi massa ke retrobulbar dan nervus optikus kiri, massa di kraniolateral orbital 

kanan, sinusitis maksilaris bilateral, dan tidak tampak metastase tumor intrakranial. 

Pasien didiagnosis dengan retinoblastoma ekstraokular OS kemudian direncanakan 

untuk dilakukan examination under anesthesia (EUA) dan bone marrow puncture 

(BMP) serta lumbal pungsi (LP) bersama dengan Departemen Ilmu Kesehatan 

Anak (IKA) untuk menentukan staging kemudian kemoterapi.  

     Hasil EUA segmen anterior dan posterior OD dalam batas normal tanpa adanya 

massa, segmen anterior OS didapatkan proptosis dengan ukuran massa ekstraokular 

14x10 cm disertai perdarahan aktif dan jaringan rapuh, segmen posterior OD dalam 
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batas normal dan didapatkan pembengkakan kelenjar getah bening preauricle. 

Pasien didiagnosis dengan Retinoblastoma ekstraokular OS dan direncanakan 

untuk dilakukan pemberian kemoterapi intravena dosis tinggi kemudian dilakukan 

enukleasi setelah massa tumor mengecil.  

      Pasien kontrol kembali pada 1 minggu paska operasi dengan benjolan OS 

semakin membesar disertai muncul benjolan pada bahu kanan. Hasil pemeriksaan 

BMP-LP didapatkan hasil tidak ditemukan sel blast pada cairan serebrospinal dan 

sel-sel non hematopoietik. Pasien didiagnosis dengan Retinoblastoma ekstraokular 

kiri dengan suspek metastasis a/r klavikula dextra  dan anemia. Pasien kemudian 

dirawat untuk perbaikan kondisi umum dan pemberian transfusi packed red cell. 

Pada tanggal 26 Mei 2021 kondisi pasien membaik kemudian dilakukan kemoterapi 

dosis tinggi siklus pertama dengan dosis etoposide 57 mg, carboplatin 166, 

vincristine 0.24 mg dan direncanakan EUA + retcam ulang.  

   
Gambar 2. (A) Segmen Posterior Kasus 1 (B) Massa Ekstraokular Pasca 

Kemoterapi Siklus pertama (C) Metastasis pada Tulang Klavikula  

      Pasien dilakukan EUA + Retcam pada tanggal 7 Juni 2021 dengan hasil EUA 

Segmen anterior OD sikatrik pada kornea disertai defek epitel, segmen posterior 

OD menunjukkan dalam batas normal tanpa adanya massa. Segmen anterior OS 

didapatkan proptosis dengan massa ukuran 10x9 cm, perdarahan aktif (+) disertai 

massa klavikula ukuran 15x10 cm, batas tegas, keras, immobile. Pasien didiagnosis 

dengan Retinoblastoma Orbita Stage IV OS (metastasis a/r klavikula dextra) 

dengan sikatrik kornea OD ec susp. keratitis exposure OD. Pasien diberikan terapi 

ofloxacin 6 kali sehari OD, artificial tears 6 kali sehari, chloramphenicol salep 3 

kali sehari untuk OS dan dilanjutkan kemoterapi dosis tinggi siklus kedua.  

 

A 
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Kasus 2 

     Seorang anak laki-laki usia 1 tahun datang pertama kali pada 31 Desember 2019 

dengan keluhan mata kanan tampak mengecil sejak 3 bulan terakhir, keluhan 

disertai dengan mata merah hilang timbul selama 3 bulan, keluhan seperti mata 

kucing disangkal kedua orang tua pasien. Riwayat trauma (-), penyakit tumor di 

keluarga disangkal oleh orang tua pasien. Ibu pasien memeriksakan kehamilannya 

secara teratur. Pasien merupakan anak pertama, lahir cukup bulan, dilakukan 

operasi seksio, dengan berat badan 2800 gram. Riwayat imunisasi lengkap dan 

tumbuh kembang diakui normal. Pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan 6/24 decoration cake. 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan palpebra kesan preptisis 

bulbi, konjungtiva hiperemis, kornea jernih, bilik mata depan dangkal, pupil dilatasi 

dan ireguler dengan sinekia posterior, lensa keruh dengan iris pigmen (+), dan 

refleks fundus (-). Segmen anterior OS dalam batas normal dengan refleks fundus 

(+) pada pemeriksaan funduskopi Pasien dilakukan pemeriksaan USG dengan hasil 

ptisis bulbi OD dengan panjang aksial OD 11.22 mm. Pasien didiagnosis dengan 

katarak komplikata OD + Susp. retinoblastoma grade E dd/ panuveitis OD + Ptisis 

bulbi OD. Pasien diberikan Posop ed 4xOD disarankan pemeriksaan Toxoplasma, 

Cytomegalovirus, Rubella dan Herpes Virus (TORCH) untuk pemeriksaan 

underlying disease, observasi ketat selama 1 bulan serta konsultasi Unit IKA & 

Unit Retina namun pasien tidak datang kontrol kembali selama 1 tahun.  

 
Gambar 3. Ultrasonografi pada Kunjungan Pertama Kasus 2, Mata Kanan 

Menunjukkan Ptisis Bulbi dan Mata Kiri dalam Batas Normal  

     Pasien kontrol kembali pada 5 Januari 2021 dengan keluhan mata kanan semakin 

membesar kadang disertai perdarahan, berat badan pasien diakui menurun, keluhan 

benjolan di bagian tubuh lainnya tidak ada. Pengobatan pasien tidak dilanjutkan 



 
 

 

6 

karena orang tua pasien bekerja di luar daerah. Pada pemeriksaan fisik dalam batas 

normal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan fix and follow 

object. Segmen anterior mata kanan didapatkan proptosis disertai krusta dan 

jaringan nekrotik, segmen anterior mata kiri didapatkan dalam batas normal dengan 

refleks fundus (-). Pasien melakukan pemeriksaan CT Scan kepala orbita dengan 

kontras dengan hasil retinoblastoma OD disertai infiltrasi massa ke periorbital 

kanan dan nervus optikus kanan. Pasien didiagnosis dengan Retinoblastoma orbital 

OD kemudian direncanakan untuk dilakukan BMP-LP + EUA ODS + Retcam OS 

namun pasien tidak datang kembali. 

     Pasien datang kembali pada 24 Mei 2021 dengan keluhan mata kanan semakin 

menonjol sejak 7 bulan yang lalu, keluhan disertai dengan perdarahan, nyeri,  batuk, 

pilek dan lemah badan. Pasien melakukan transfusi darah di RSUD Tasikmalaya 

karena anemia berat dengan Hb terendah 1,9 gr/dL dan melakukan kontrol rutin. 

Pemeriksaan fisik pada pasien tanda vital didapatkan dalam batas normal. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kiri fix and follow the 

object. Tekanan intraokular secara palpasi pada mata kanan tidak dapat dilakukan 

dan normal pada mata kiri. Segmen anterior OD didapatkan massa ekstraokular 

ukuran 11 x 13 x 13 cm disertai adanya krusta, jaringan nekrotik dan perdarahan 

minimal, segmen anterior lainnya sulit dinilai. Segmen anterior OS dalam batas 

normal dengan refleks fundus (+) pada pemeriksaan funduskopi. Pasien didiagnosis 

dengan Retinoblastoma orbital OD kemudian direncanakan untuk EUA ODS + 

Retcam OS + BMP-LP setelah keadaan umum pasien membaik. 

  
Gambar 4. Keadaan Massa Ekstraokular Kasus 2 pada Kunjungan 24 Mei 

2021 
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     Pada tanggal 2 Juni 2021 pasien datang kontrol untuk rencana tindakan namun 

pada persiapan operasi didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium Hb pasien 4.5 

gr/dL sehingga diputuskan untuk perawatan dengan pemberian transfusi darah dan 

kemoterapi (live saving) dengan dosis strandar kemoterapi yaitu Etoposide 73 mg, 

carboplatin 288 mg, dan vincristine 0.72 mg kemudian disarankan kontrol IKA 

setempat 1 minggu pasca kemoterapi dan kontrol RS Mata Cicendo untuk rencana 

kemoterapi selanjutnya. Pasien menjalani rawat inap kembali pada tanggal 11 Juni 

2021 di RSUD Tasikmalaya karena keadaan umum yang kurang baik, dirawat 

selama satu minggu dan pulang atas persetujuan Dokter. Pada tanggal 6 Juli 2021 

pasien dinyatakan meninggal dunia.  

 

II. DISKUSI 

     Retinoblastoma merupakan keganasan okular yang dapat muncul secara 

unilateral maupun bilateral pada anak-anak. Retinoblastoma berasal dari sel 

embrionik retina dan umumnya terjadi pada anak dibawah usia empat tahun. 

Retinoblastoma dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu herediter nan nonherediter 

(sporadik). Keluhan utama pada pasien dengan retinoblastoma umunya diawali 

dengan riwayat leukokoria (white pupillary reflex) atau mata kucing pada pasien. 

Keluhan biasanya disertai dengan strabismus yang terjadi akibat gangguan 

penglihatan pada keterlibatan makula sentral. Manifestasi klinis lainnya yang dapat 

terjadi pada retinoblastoma adalah perdarahan vitreous, hifema, inflamasi okular 

atau periokular, glaukoma, proptosis dan pseudohipopion. Pada retinoblastoma 

orbital manifestasi klinis yang dapat terjadi yaitu proptosis, nyeri, kemerahan dan 

bengkak dan leukokoria.1,3,4,6 Pada kedua pasien memiliki keluhan mata menonjol 

yang terjadi secara unilateral dan didiagnosis dengan retinoblastoma pada usia satu 

dan tiga tahun. Keluhan mata yang menonjol diawali dengan riwayat leukokoria 

atau mata kucing pada pasien.   

     Ukuran tumor, lokasi, adanya cairan subretina dan/atau seeding, serta gambaran 

histopatologi mempengaruhi prognosis dari pasien. Terdapat beberapa klasifikasi 

atau staging dari retinoblastoma. Salah satu klasifikasi retinoblastoma adalah 

berdasarkan International classification of retinoblastoma (ICRB) yang 
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mengklasifikasikan berdasarkan grup A-E. Pada tahun 2006 Chantada dkk 

mengembangkan sistem staging yang disebut dengan International Retinoblastoma 

Staging System (IRSS) yang mengklasifikasikan retinoblastoma dari stage 0-IV. 

Retinoblastoma stage 0 merupakan penyakit intraokular dan memiliki prognosis 

yang lebih baik sedangkan stage IV dikatakan apabila retinoblastoma telah 

mengalami metastasis dengan prognosis yang buruk.1–3,8 Kedua pasien telah 

mengalami penyebaran tumor secara ekstraokular sehingga dilakukan diagnosis 

berdasarkan IRSS. Pada kasus pertama pasien didiagnosis dengan retinoblastoma 

orbital stage IV karena telah mengalami metastasis ke tulang klavikula. Kasus 

kedua belum dilakukan staging karena pasien belum melakukan BMP-LP.  

Tabel 1. Klasifikasi Retinoblastoma berdasarkan ICRB 

Kelompok Keadaan tumor  Gambaran Tumor  

A Tumor kecil Retinoblastoma ukuran  ≤ 3 mm pada diameter 

atau ketebalan basal  

B Tumor yang lebih 

besar 

Berdekatan dengan 

macula atau nervus 

optikus 

Retinoblastoma > 3 mm pada diameter atau 

ketebalan basal ATAU lokasi tumor ≤ 3 mm dari 

foveola, lokasi tumor ≤ 1.5 mm dari diskus 

optikus cairan subretinal yang berhubungan 

dengan tumor ≤ 3 mm dari batas tumor 

C Contiguous seeds   Retinoblastoma dengan subretinal seeds ≤ 3 mm 

dari tumor vitreous seeds ≤ 3 mm dari tumor 

subretina dan vitreous seeds ≤ 3 mm dari tumor   

D Diffuse seeds  Retinoblastoma dengan subretinal seeds > 3 mm 

dari tumor vitreous seeds > 3 mm dari tumor 

subretina dan vitreous seeds > 3 mm dari tumor   

E 

 

 

 

 

Extensive tumor  Retinoblastoma meliputi >50% bola mata ATAU 

opasifikasi glaukoma neovascular karena 

perdarahan subretina, vitreous, atau invasi bilik 

mata depan atau nervus optikus postlaminar, 

koroid (>2mm), sklera, orbit segmen anterior 

Dikutip dari : Ancona-Lezama2 
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     Terdapat beberapa jenis retinoblastoma orbital yaitu retinoblastoma orbital 

primer yang merupakan perluasan ekstraokular dari retinoblastoma intraokular dan 

terbatas pada orbit pada pemeriksaan awal. Jenis lainnya yaitu retinoblastoma 

orbital sekunder yang mengalami rekurensi pada orbit setelah operasi enukleasi 

primer tanpa komplikasi. Accidental orbital retinoblastoma merupakan diseminasi 

sel tumor yang terjadi setelah perforasi yang tidak disengaja terjadi saat operasi 

enukleasi atau operasi intraokular pada mata yang tidak dicurigai memiliki 

retinoblastoma. Overt orbital retinoblastoma merupakan perluasan ekstrasklera 

atau nervus optikus yang diketahui pada intraoperatif. Retinoblastoma orbital 

mikroskopik merupakan perluasan orbital yang tidak terlihat secara klinis namun 

didapatkan bukti secara histopatologis.4,9,10 Keluhan benjolan pada kedua pasien 

kemungkinan diawali dengan retinoblastoma intraokular yang mengalami 

perluasan ekstraokular, kedua pasien belum pernah ditangani secara operatif 

sehingga kedua jenis tumor kemungkinan merupakan retinoblastoma orbital 

primer.   

Tabel 2. Klasifikasi berdasarkan IRSS 

Stage Deskripsi Klinis 

0 Pasien diterapi secara konservatif 

1 Mata di enukleasi, telah dilakukan reseksi secara histologis 

II Mata di enukleasi dengan residual tumor pada mikroskopis 

III 

a 

b 

Penyebaran regional 

Penyakit orbital : orbital disease,  

Penyebaran preaurikular atau kelenjar getah bening 

IV 

a 

b 

Penyebaran hematogen (dengan atau tanpa keterlibatan nervus 

optikus (1) lesi tunggal, (2)lesi multipel 

Penyebaran sistem saraf pusat 

1. Lesi prekiasma 

2. Massa sistem saraf pusat 

3. Penyakit leptomeningeal dan serebrospinal 

Dikutip dari : Fabian dkk8  
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     Diagnosis retinoblastoma ditentukan secara klinis dan tidak bergantung pada 

histopatologi. Ultrasonografi B-Scan dapat digunakan untuk menilai ukuran tumor 

dan kalsifikasi serta menyingkirkan patologi lainnya. Optical coherence 

tomography (OCT) dapat dilakukan untuk menilai lokasi tumor, infiltrasi nervus 

optikus, evaluasi struktur retina setelah terapi dan menilai integritas fovea. 

Ultrasound biomicroscopy  (UBM) dapat menyediakan informasi klinis mengenai 

kondisi segmen anterior maupun badan siliar untuk tatalaksana enukleasi. Magnetic 

resoncace imaging (MRI) kepala orbita lebih dipilih dibandingkan computed 

tomography (CT) untuk evaluasi nervus optikus dan ekstensi orbital serta 

keterlibatan intrakranial. Resiko radiasi pada CT dapat meningkatkan resiko tumor 

sekunder pada pasien.1,3,6 Pada kedua kasus dilakukan pemeriksaan dengan 

ultrasonografi B-scan terlebih dahulu yang menunjukan adanya massa intraokular. 

Pemeriksaan CT Scan dilakukan untuk menyingkirkan retinoblastoma trilateral 

yang menunjukan tidak adanya metastasis intrakranial. Diagnosis retinoblastoma 

pada kedua kasus ditegakkan berdasarkan klinis pasien, pemeriksaan penunjang 

seperti ultrasonografi dan CT Scan pada pasien. 

     Retinoblastoma orbital dapat terjadi apabila tumor tidak ditangani dengan baik 

atau pada kasus yang diabaikan sehingga terjadi keterlambatan diagnosis. 

Keterlambatan diagnosis dan terapi  pada retinoblastoma orbital menyebabkan 

prognosis yang lebih buruk dan dapat menyebabkan kematian pada pasien.  

Keterlambatan diagnosis dan terapi berhubungan dengan kurangnya kesadaran 

masyarakat mengenai deteksi dini retinoblastoma, faktor sosioekonomi, tingkat 

pendidikan orang tua, akses kesehatan yang kurang memadai, maupun penolakan 

keluarga terhadap diagnosis dan terapi untuk pasien dengan retinoblastoma. 

Penyebaran ekstraokular pada retinoblastoma dapat terjadi melalui nervus optikus 

dan/atau sklera. Retinoblastoma orbital merupakan salah satu penyebab mortalitas 

pada pasien dan memiliki resiko terjadinya metastasis 10-27 kali lebih tinggi 

dibandingan pada retinoblastoma intraokular. Metastasis yang sering terjadi yaitu 

penyebaran ke sistem saraf pusat, tulang dan sumsum tulang. Metastasis dapat 

terjadi karena diseminasi langsung ke sistem saraf pusat melalui nervus optikus, 

invasi koroid dan penyebaran hematogen, atau penyebaran orbital dengan 
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keeterlibatan kelenjar getah bening. 4,11,12 Kedua kasus datang pertama kali dengan 

kondisi retinoblastoma tahap lanjut yaitu retinoblastoma grade E yang kemudian 

menyebar ke orbital. Pada kasus pertama pasien langsung disarankan pemeriksaan 

untuk penegakkan diagnosis dan tatalaksana kemoterapi, namun pada kasus kedua 

pasien tidak datang untuk kontrol secara teratur karena kondisi demografis orang 

tua pasien yang bekerja di luar daerah serta kurangnya pengetahuan orang tua 

pasien mengenai penyakit retinoblastoma. Hal tersebut berdampak pada 

keterlambatan pengobatan dan memperberat kondisi tumor pada pasien sehingga 

dapat terjadi metastasis tumor. Tatalaksana retinoblastoma pada pasien kedua 

terlambat diberikan dan menyebabkan mortalitas pada pasien. Edukasi mengenai 

penyakit dan tatalaksana retinoblastoma serta skrining leukokoria yang pada 

fasilitas kesehatan primer terutama di daerah pedesaan dapat meningkatkan 

kesadaran pasien mengenai retinoblastoma dan meningkatkan deteksi dini yang 

diharapkan dapat meningkatkan angka ketahanan hidup pada pasien dengan 

retinoblastoma. 

     Tujuan utama terapi retinoblastoma adalah menyelamatkan nyawa anak, diikuti 

dengan mempertahankan bola mata dan optimalisasi fungsi visual. Kemoterapi 

merupakan salah satu tatalaksana retinoblastoma orbital dan dapat diberikan secara 

intraarterial maupun intravena. Kemoterapi intraarterial dilaporkan sebagai 

alternatif kemoreduksi untuk retinoblastoma unilateral pada grup B,C,D atau E. 

Agen kemoterapi yang digunakan adalah Melphalan. Terapi kombinasi sebagai 

tatalaksana retinoblastoma orbital yang terdiri dari kemoterapi sistemik, enukleasi 

dan radioterapi dinilai lebih efektif. Pendekatan multimodal terdiri dari kemoterapi 

sistemik 3-6 siklus untuk menginduksi regresi tumor agar memungkinan dilakukan 

enukleasi kemudian diikuti radiasi orbital dan kemoterapi ajuvan dengan total 12 

siklus untuk mencegah metastasis. Kemoterapi sistemik yang merupakan 

kombinasi dari vincristine, etoposide, carboplatin (VEC) diketahui memiliki hasil 

yang sama efektif dengan kombinasi lima obat kemoterapi (vincristine dan 

carboplatin, bergantian dengan siklofosfamid, idarubicin dan vincristine) serta 

kemungkinan ketahanan hidup yang lebih tinggi setelah 4 tahun. Rekurensi orbital 

dapat juga diterapi dengan terapi kombinasi 3-6 siklus kemoterapi dosis tinggi dan 
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eksisi massa orbital atau eksenterasi orbital diikuti EBRT dan kemoterapi ajuvan 

sebanyak 12 siklus. Efek samping sistemik pada pasien retinoblastoma dengan 

kemoterapi intravena umumnya ringan. Keluhan seperti mual, muntah dan 

konstipasi dapat diterapi dengan tambahan medikamentosa. Toksisitas oftalmik 

belum ditemukan, toksisitas ginjal pada kemoterapi intravena jangka panjang juga 

jarang didapatkan. Infertilitas jarang terjadi pada dosis kemoterapi yang 

direkomendasikan, namun pada Melphalan dapat terjadi resiko infertiliras pada 

pria. Kemoterapi intravitreal juga mulai berkembang sebagai tatalaksana 

retinoblastoma terutama pada kasus refrakter atau vitreous seeding rekuren.9,13–15 

Pada kedua kasus direncanakan tindakan enukleasi setelah dilakukan kemoreduksi 

dengan kemoterapi intravena menggunakan kombinasi VEC untuk mengurangi 

massa tumor pada pasien. Setelah dilakukan kemoterapi intravena kedua kasus 

direncanakan untuk tindakan enukleasi karena kondisi tumor keduanya cukup 

besar.  

     Setelah terapi inisial dilakukan, kontrol rutin direncakan setiap empat minggu 

untuk menilai respon terapi, identifikasi efek samping dan membuat keputusan 

berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Pasien yang telah bebas dari retinoblastoma 

sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan tidak adanya 

rekurensi. Pasien disarankan melakukan kontrol rutin setiap 4-8 minggu hingga usia 

tiga tahun. Rekurensi tumor paling sering terjadi pada tiga tahun setelah terapi, 

namun rekurensi jangka Panjang dapat terjadi hingga 11 tahun pasca terapi inisial. 

Kontrol rutin setiap satu hingga dua tahun wajib dilakukan dan optimalisasi 

penglihatan dapat di evaluasi pada kontrol.2,3,9 Pasien pertama saat masih menjalani 

kemoterapi dan direncanakan untuk tindakan enukleasi apabila massa tumor telah 

mengecil. Evaluasi massa tumor secara berkala masih dilakukan untuk menentukan 

penanganan selanjutnya pada pasien pertama.  

   

III. KESIMPULAN 

     Retinoblastoma merupakan keganasan okular pada anak yang paling umum 

terjadi. Retinoblastoma orbital dapat terjadi pada kondisi retinoblastoma tahap 

lanjut dan dapat mengancam nyawa pasien. Keterlambatan diagnosis akan 
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meningkatkan mortalitas dan morbiditas pada pasien. Diagnosis dan intervensi pada 

tahap awal retinoblastoma merupakan hal yang penting untuk tatalaksana 

retinoblastoma. Diagnosis dan tatalaksana retinoblastoma memerlukan evaluasi 

secara komprehensif dan pendekatan multidisiplin antara departemen mata bersama 

dengan pediatrik onkologi, radiologi maupun radioterapi untuk menurunkan angka 

kematian maupun kesakitan pada pasien dengan retinoblastoma.    
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