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Terbagi Atas :
• Tumor Benigna ( Jinak )
` 1.1. Dari Sel Nevus1.1. Dari Sel Nevus

1.1. a. Nevus Pigmentosus
b. Nevus Melanocitic Congenital
c. Nevus Spitz ( Spindle Cell Nevus )
d N Di l tikd. Nevus Displastik
e. Halo Nevus
f. Labial Melanotic Macules
g. Nevus Spilusg p

` 1.2. Dari Sel Melanosit
1.2. a. Nevus Becker

b. Freckles
c. Lentigines
d. Lentiginous Syndrome
e. Café ‘ Au Lait Syndrome
f McCune Albright Syndromef. McCune – Albright Syndrome
g. Mongolian Spots
h. Nevus Of OTA
i. Nevus of ITO
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j. Nevus Biru ( Blue Nevus )
2. Tumor Maligna ( Ganas )
` 1. Melanoma Maligna



Tumor Benigna dari sel nevus

Nevus Pigmentosusg
= Common Moles

Nevocelluler Nevi
Moles PigmentosusMoles Pigmentosus

Tumor jinak Melanosit.
Tersusun dari sel – sel Nevus.
B t i b k b j di M l M liBerpotensi berkembang menjadi Melanoma Maligna
( terutama pada pasien > 35 tahun ).
Transformasi Maligna ditandai dengan adanya :Transformasi Maligna ditandai dengan adanya :

Asimetris
Border
Color
Diameter
Evolusi
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Evolusi
Funny Looking



Terbagi atas :
1.JUNCTION NEVI

Makula diameter 1 mm 
s/d 1 cm, bulat atau elips, 
permukaan halus dan rata.
Tidak Berambut.
Warna coklat sampai coklat kehitamanWarna coklat sampai coklat kehitaman.
Lokasi – sering : 

Telapak Tangan 

J t l h l hi bi b k b t l h

Telapak Kaki
Genitalia

Jarang setelah lahir, biasanya berkembang setelah
berumur 2 tahun.
Pembentukan aktif sel Nevusnya hanya pada pertemuan
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Pembentukan aktif sel Nevusnya hanya pada pertemuan
Epidermis Dermis.



2. INTRADERMAL NEVI
Bentuk papel ( kubah ). p p ( )
Ukuran diameter beberapa mm 
hingga 1 cm ataul lebih.
Di tumbuhi rambut kasarDi tumbuhi rambut kasar.
Berwarna coklat kehitaman.
Lokalisasi bisa dimana saja bagian tubuh, 

3 COMPOUND NEVI

paling banyak : kepala dan leher
Sel nevusnya berada pada dermis. 

Hampir sama dengan JUNCTIONAL NEVI
tetapi sedikit menonjol.

3. COMPOUND NEVI

p j
dan ada yang berbentuk PAPILLOMATOUS.
Warna seperti kulit sampai coklat.
Permukaan halus, biasanya di tumbuhi rambut.
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, y
Lokasinya terbanyak di wajah.
Sel Nevusnya berada pada Epidermis dan Dermis.



PENATALAKSANAAN

Berhubungan dengan kosmetik.
Kemungkinan Nevus berubah menjadi suatu keganasan.
Tidak membutuhkan terapi yang khusus.Tidak membutuhkan terapi yang khusus.
Pengangakatan Nevus melalui :

Teknik Biopsi Eksisi.
Shave Eksisi.

Elektro Desiccation
Ektirpasi Komplit

( tergantung ukuran, bean lokasi lesi )
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NEVUS MELANOCYTIC CONGENITAL
Sudah ada sejak lahir.
Ukurannya bervariasi.
Bisa berambut.
Dominasi warna hitam dan coklat.
Pada waktu lahir rataPada waktu lahir rata,
tetapi dapat manebal
pada masa anak – anak.
Penatalaksanaan dilakukan pada
orang dewasa yang mempunyai
kecenderungan menjadi Melanomakecenderungan menjadi Melanoma.
Tindakan pembedahan.
Evaluasi berkala.
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NEVUS SPITZNEVUS SPITZ
=   SPINDLE CELL NEVUS
=   BENIGNA JUVENILE MELANOMA

Lesi berupa papul atau nodul.
Permukaan halus atau kasarPermukaan halus atau kasar.
Ukuran 0,3 – 1,5 mm, 
soliter atau multiple.
Tidak berambut.
Warna merah atau coklat kemerahan.
( Vaskularisasi atau perdarahan setelah trauma )( Vaskularisasi atau perdarahan setelah trauma )
Penatalaksanaan eksisi komplit 
dan dilakukan pemeriksaan histopatologis.
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NEVUS DISPLASTIC
=    ATYPICAL MOLE SYNDROME ( AMS )

Di t ib i d d hDistribusinya pada daerah ; 
lengan, tungkai, daerah tubuh yang 
tidak terpapar sinar mataharid e p p s
( payudara, kulit kepala, 
bokong, genitalia )
Lesi bentuk makula irregular,
warna hitam, coklat, merah atau pink.
Ukuran : 5 – 10 mmUkuran : 5 10 mm.
Jumlahnya 10 – 100 atau lebih.
Usia 2 – 6 tahun.
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Insidens meninggi pada usia pubertas.



PENATALAKSANAAN sesuai dengan 
REKOMENDASI NATIONAL INSTITUTES OF HEALTHREKOMENDASI NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCE 1983 :

1. Evaluasi total permukaan AMS setiap 3 sampai 12 bulan sejak pubertas.
2. Gunakan Hair Blower untuk memeriksa kepala.p
3. Pertimbangkan seluruh dasar gambaran kulit.
4. Eksisi lesi yang di anggap sebagai melanoma.
5. Pelatihan pasien untuk mampu mengenali kelainan pada kulitnya sendiri.
6. Memakai tabir surya.
7 Menganjurkan pemeriksaan ottalmologi secara berkala7. Menganjurkan pemeriksaan ottalmologi secara berkala

( pada kasus nevus ocular dan melanoma ocular )
8. Menganjurkan pemeriksaan darah untuk Skrining Atypical Mole dan 
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Maligna Melanoma.



HALO NEVUS
=    Sutton’s Nevus
=   Leukoderma Acquisitum Centrifugum

Nevus berbatas putih.
Biasanya simetris, bulat.
Tidak dijumpai sel melanositTidak dijumpai sel melanosit 
pada daerah Halo.
Tanda – tanda inflamasi kronis
( Histologi ).
Biasanya di leher, tidak pernah
di telapak kaki dan telapak tangandi telapak kaki dan telapak tangan.
Timbul spontan.
Pada usia remaja.
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Dapat hilang sendiri.
Berdasarkan Hipotesis ; 30 % pasien cenderung menjadi Vitiligo.



LABIAL MELANOCYTIC MACULES

B klBerwarna coklat
Pada bibir bawah
Pada remajaPada remaja
Secara histologis menyerupai bintik-bintik bukan lentigo
Tidak semakin gelap (paparan matahari)g p (p p )
Penatalaksanaan dengan Cryotherapi, 
Infrared coagulator, Laser.
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NEVUS SPILUSNEVUS SPILUS
=  =  SPECKLED LENTIGENOUS NEVUS

Bentuk oval melingkar irregulerBentuk oval melingkar irregulerBentuk oval, melingkar, irregulerBentuk oval, melingkar, irreguler
Berwarna coklat, datar, bintik Berwarna coklat, datar, bintik 
-- bintik kehitaman (menonjol)bintik kehitaman (menonjol)bintik kehitaman (menonjol) bintik kehitaman (menonjol) 
terdiri dari sel nevus tipikalterdiri dari sel nevus tipikal
Tidak berambutTidak berambut
Ukuran 1Ukuran 1--20 cm20 cm
Pada semua umurPada semua umur
Pada wajah, punggung, ekstremitas, tidak berhubungan Pada wajah, punggung, ekstremitas, tidak berhubungan 
dengan daerah yang terpapar sinar matahari.dengan daerah yang terpapar sinar matahari.
Penatalaksanaan: bedah eksisi (cosmetic)Penatalaksanaan: bedah eksisi (cosmetic)
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Penatalaksanaan: bedah eksisi (cosmetic)Penatalaksanaan: bedah eksisi (cosmetic)



Tumor Benigna dari sel melanosit

BECKER’S NEVUSBECKER’S NEVUS
Ruam irreguler, coklat, berambutRuam irreguler, coklat, berambut
Ti b l d b hTi b l d b hTimbul pada bahu, punggung, Timbul pada bahu, punggung, 
area sub mammae orang dewasa.area sub mammae orang dewasa.
Ukuran bervariasi, dapat menutupi Ukuran bervariasi, dapat menutupi , p p, p p
seluruh bahu dan lengan atas.seluruh bahu dan lengan atas.
Berbatas, tidak tegas dan tidak Berbatas, tidak tegas dan tidak 
pernah berubah kearah keganasan.pernah berubah kearah keganasan.
Penatalaksanaan murni untuk Penatalaksanaan murni untuk 
tujuan kosmetik dengan laser,tujuan kosmetik dengan laser,tujuan kosmetik dengan laser, tujuan kosmetik dengan laser, 
eksisi dengan split thickness skin grafts.eksisi dengan split thickness skin grafts.
Biasanya terlalu besar untuk di eksisi.Biasanya terlalu besar untuk di eksisi.
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Membiarkan adalah pilihan yang terbaik hanya melakukan Membiarkan adalah pilihan yang terbaik hanya melakukan 
pemotongan rambut di lesi secara berkala.pemotongan rambut di lesi secara berkala.



FRECKLESFRECKLES
= EPHELIDESEPHELIDES= EPHELIDESEPHELIDES

Diduga diturunkan secara autosomal dominantDiduga diturunkan secara autosomal dominant
Makula merah atau coklat mudaMakula merah atau coklat mudaMakula merah atau coklat muda Makula merah atau coklat muda 
Batas tegas, diameter 5mmBatas tegas, diameter 5mm
Daerah kulit, yang terpapar sinar matahariDaerah kulit, yang terpapar sinar matahari
Dimulai pada masa anakDimulai pada masa anak--anak (2anak (2--4 thn) cenderung memudar setelah 4 thn) cenderung memudar setelah 
dewasa.dewasa.
Histopatologi : Melanosit tidak bertambah tetapi banyak ditemukanHistopatologi : Melanosit tidak bertambah tetapi banyak ditemukanHistopatologi : Melanosit tidak bertambah, tetapi banyak ditemukan Histopatologi : Melanosit tidak bertambah, tetapi banyak ditemukan 
MelanosomMelanosom
Penatalaksanaan : menghindari pajanan sinar matahari, memakai Penatalaksanaan : menghindari pajanan sinar matahari, memakai 

i ki kcovering make up.covering make up.
Dengan pengelupasan memakai Trichoro Acetic Acid 50 % atau Cryo Dengan pengelupasan memakai Trichoro Acetic Acid 50 % atau Cryo 
therapi, CO2, Liquid Nitrogen dengan pemutih (Benoquin, Ecoquin)therapi, CO2, Liquid Nitrogen dengan pemutih (Benoquin, Ecoquin)
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p , , q g g p ( q , q )p , , q g g p ( q , q )
HatiHati--hati dapat terjadi dermatitis kontak atau Hipopigmentasi hati dapat terjadi dermatitis kontak atau Hipopigmentasi 
permanen (Leuko Derma)permanen (Leuko Derma)



LENTIGENESLENTIGENESLENTIGENESLENTIGENES
Makula coklat - coklat tua
Bulat oval < 5mmBulat-oval < 5mm
Seluruh permukaan kulit dan membrana mukosa
Disebabkan karena bertambahnya melanosit pada taut dermo-y p
epidermal tanpa proliferasi
Penatalaksanaan : eksisi, shaving, cryosurgery laser, electro 
d i tidesiction
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CAFÉ’AU LAIT SPOTSCAFÉ’AU LAIT SPOTS
Makula coklat muda, bulat, oval,Makula coklat muda, bulat, oval, 
pinggir tidak teratur, multipel
Diameter 1,5cm – 20cm
Dapat timbul setelah lahir-berkembang
Dapat normal atau merupakan 
tanda dari neurofibromatosis atautanda dari neurofibromatosis atau 
penyakit  neurocutaneous yang lain
Banyak terdapat pada penderita : tuberosklerosis, polyostatik 
fibrous displasia (albrights syndrome)
Histologi : melanosit meningkat, tidak ada kecenderungan menjadi 
ganas.ganas.
Penatalaksanaan tidak terlalu penting
Bahan depigmentasi tidak bermanfaat

1717

Bedah eksisi juga tidak praktis, dapat dilakukan pemakaian 
kosmetik untuk komuflase
Terapi laser



McCUNEMcCUNE-- ALBRIGHTS ALBRIGHTS 
SYNDROMESYNDROME

Bentuk lengkap dari trias cafe’au lait spots, Bentuk lengkap dari trias cafe’au lait spots, 
polyostatic fibrous displasia dan endocrine polyostatic fibrous displasia dan endocrine p y pp y p
dysfunction dysfunction 
Sering bermanifestasi pada precociousSering bermanifestasi pada precociousSering bermanifestasi pada precocious Sering bermanifestasi pada precocious 
pubertas.pubertas.
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MONGOLIAN SPOTSMONGOLIAN SPOTSMONGOLIAN SPOTSMONGOLIAN SPOTS
Sejak lahir 
Bercak kebiruan, colklat, keabu-abuan
Didaerah lumbosakral bagian sentral 
Ukuran bercak mencapai maksimal 
pada usia 2 tahun
I t it k i lIntensitas warna maksimal 
umur 1 tahun
Ukuran lesi mm-cmUkuran lesi mm cm
Soliter, multipel
Dapat regresi spontan, persisten

1919
Pigmen melamin didalam melanosit yang berbentuk fusiform.



NEVUS OF OTANEVUS OF OTA
=   OCULA DERMAL MELANOCYTOSIS=   OCULA DERMAL MELANOCYTOSIS

Hiperpigmentasi pada daerah yang dipersyarati oleh cabang Hiperpigmentasi pada daerah yang dipersyarati oleh cabang p p g p y g p y gp p g p y g p y g
pertama dan kedua nervus trigeminus.pertama dan kedua nervus trigeminus.

Pertama kali di cetuskan oleh OTA ( 1939 )Pertama kali di cetuskan oleh OTA ( 1939 )

Dapat mengenai : kelopak mata atas Dapat mengenai : kelopak mata atas 

dan bawah, pelipis, dahi serta alis.dan bawah, pelipis, dahi serta alis.

Unilateral, wanita >> (80 %), ras oriental.Unilateral, wanita >> (80 %), ras oriental.

2/3 kasus disertai kelainan pada skiera dan conjunctiva.2/3 kasus disertai kelainan pada skiera dan conjunctiva.

Kelainan pigmentasi biasanya berbintik seperti efelid dan berwarna Kelainan pigmentasi biasanya berbintik seperti efelid dan berwarna 
hitam kebiruan atau coklat.hitam kebiruan atau coklat.

Bi i k lit l it d d i fik l i b kBi i k lit l it d d i fik l i b k
2020

Biopsi kulit : melanosit pada dermis pars refikularis, banyak Biopsi kulit : melanosit pada dermis pars refikularis, banyak 
melanosom.melanosom.



NEVUS OF ITONEVUS OF ITO
Variasi dari Nevus of OtaVariasi dari Nevus of Ota
Di cetuskan oleh Ito (1954)Di cetuskan oleh Ito (1954)Di cetuskan oleh Ito (1954)Di cetuskan oleh Ito (1954)
Dikedua nevus dapat terjadi pada seorang Dikedua nevus dapat terjadi pada seorang 
penderita.penderita.penderita.penderita.
Pada Nevus of Ito, kelainan kulit terdapat pada Pada Nevus of Ito, kelainan kulit terdapat pada 
daerah yang di persyarafi nervus supra klavikula daerah yang di persyarafi nervus supra klavikula y g p y py g p y p
lateralis, dan nervus brakhial lateralis.lateralis, dan nervus brakhial lateralis.
Pigmentasi tampak lebih difus.Pigmentasi tampak lebih difus.g pg p
Terapi : Laser (cosmetic)Terapi : Laser (cosmetic)
Cosmetic coverCosmetic cover--up diperlukan pada Nevus of Ota up diperlukan pada Nevus of Ota 
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p p pp p p
dan Nevus of Ito.dan Nevus of Ito.



NEVUS BIRU ( Blue Nevus )NEVUS BIRU ( Blue Nevus )
M l M ki l N Bi Ch t hM l M ki l N Bi Ch t h=  Melanoma Mesenkimal, Neuronevus Biru, Chromatophoroma, =  Melanoma Mesenkimal, Neuronevus Biru, Chromatophoroma, 

Melanofibroma, Nevus Jadassohn Melanofibroma, Nevus Jadassohn –– Tieche,Tieche,
Melanositoma DermalMelanositoma Dermale os o ee os o e

Merupakan neoplasia melanositik terdiri dari sel – sel malanositik 
berpigmen pada pertengahan dermisberpigmen pada pertengahan dermis.

Lesi tampak sebagai papul, nodul, atau plak biru, biru abu – abu 
atau biru hitam.

Umumnya di dapat tetapi bisa kongenital.
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Terdiri dari 2 Tipe :

2. Celluler blue nevus1. Common Blue Nevus 2. Celluler blue nevus
Jarang ditemui, cenderung 
lebih besar ( > 1 cm ).
Berlokasi didaerah

Biasanya tunggal tetapi dapat 
juga multiple.
Lesi dapat timbul pada waktu Berlokasi didaerah 

sacrococcigeal, dorsum manus 
dan pedis.
Resiko meningkat menjadi

lahir.
Wanita 2 kali lebih banyak 
dari pada pria. Resiko meningkat menjadi 

perkembangan melanoma. Lesi dapat bertahan seumur 
hidup.

PENATALAKSANAAN

Bedah Eksisi,
Nevus biru yang 

biasa stabil 
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PENATALAKSANAAN
bertahun – tahun 

tidak memerlukan terapi.



Tumor MalignaTumor Maligna

MELANOMA MALIGNAMELANOMA MALIGNAMELANOMA MALIGNAMELANOMA MALIGNA
DefenisiDefenisi

Tumor ganas kulit yang sangat ganas

B l d i i t l itik k litBerasal dari sistem melanositik kulit.

Menyebabkan mestastasis yang luas dalam waktu
singkat,

Melalui aliran limfe, ke kelenjar regional, menyebar
melalui aliran darah ke alat-alat dalam, serta dapat
menyebabkan kematian.
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EpidemiologiEpidemiologi

Tersebar di seluruh dunia.
Penyakit ini jarang dijumpai sebelum pubertas,
tetapi dapat mengenai semua usia.tetapi dapat mengenai semua usia.
Insiden tertinggi pada usia 35 – 55 tahun.
Mengenai pria dan wanita dengan frekuensi
yang sama, namun morbiditasnya lebih tinggi
pada pria.

2525



EtiologiEtiologi
Penyebab yang pasti tidak diketahui.

Dapat timbul dari kulit normal (ke novo) atau berasal dariDapat timbul dari kulit normal (ke novo) atau berasal dari
nevus pigmentosus (nevus junctional), Hutchinson’s
melanotic freckle giant pigmented nevus nevus birumelanotic freckle, giant pigmented nevus, nevus biru.

Banyak faktor yang diduga berperan :

faktor genetik, sinar matahari, riwayat keluarga,

faktor fenotip (mata biru, rambut pirang, kulit terang),faktor fenotip (mata biru, rambut pirang, kulit terang),
dan adanya prekursor potensial terhadap melanoma
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Manifestasi KlinikManifestasi Klinik
Kunci penyembuhan melanoma maligna adalah penemuan
dini, sehingga diagnosis melanoma harus ditingkatkan bila
penderita melaporkan adanya lesi berpigmen baru atau
adanya tahi lalat yang berubah, seperti :

1. Perubahan dalam warna
2. Perubahan dalam ukuran (terutama pertumbuhan yang cepat)2. Perubahan dalam ukuran (terutama pertumbuhan yang cepat)
3. Timbulnya gejala (gatal, rasa terbakar, atau sakit)
4. Terjadinya peninggian pada lesi yang sebelumnya datar.
5. Perubahan ada permukaan atau perubahan pada konsistensi lesi

berpigmen
k b l i li

2727

6. Berkembangnya lesi satelit



Akademi dermatologi Amerika menekankan
pentingnya ABCD saat mengevaluasi setiap lesi berpigmenpentingnya ABCD saat mengevaluasi setiap lesi berpigmen,
yaitu :

A = Asimetris e
B = Border irregularity
C = Color variegationC Color variegation
D = Diameter yang lebih dati 0,6 cm
+ E = EvolutionE Evolution

F = Funny Looking
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Melanoma maligna bukan primer dapat g p p
diklasifikasikan dalam 4 tipe mayor, yaitu :

1. Lentigo maligna melanoma (LMM)
2. Superficial spreading melanoma (SSM)
3. Nodular melanoma (NM)
4. Acral lentiginous melanoma (ALM) atau Palmar-g ( )

plantar-subungual melanoma (PPSM)
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Lentigo Melanoma Maligna (LLM)Lentigo Melanoma Maligna (LLM)

LMM timbul dari lesi lentigo maligna yang telah ada
sebelumnya.
LMM kira-kira 5% dari melanoma kulit primer,
terutama terjadi pada orang tua.
Perbandingan antara pria dan wanita sebesar 1:2-3.
Berlawanan dengan subtipe melanoma lainnya,
LMM mengenai daerah tubuh yang terpapar sinarg y g p p
matahari, terutama wajah.
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Lesi pada lentigo maligna biasanya berupa bercak makula
kecil, berwarna coklat gelap, coklat atau hitam., g p,
Pada permukaannya dapat dijumpai adanya bercak-bercak
pigmentasi, yang tersebar tidak teratur.
Lesi meluas secara perlahan dan ireguler.
Dapat berkembang menjadi nodul biru kehitaman yang
invasif dan agak hiperkeratotikinvasif dan agak hiperkeratotik.
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Superficial Spreading Melanoma (SSM)Superficial Spreading Melanoma (SSM)
d i b l d i d k li lPada umumnya timbul dari nevus atau pada kulit normal

(de novo).
J i i dij i it kit 7 % d i l hJenis yang sering dijumpai, yaitu sekitar 7-% dari seluruh
melanoma maligna.
Lebih sering dijumpai pada usia yang lebih muda dibandungkanLebih sering dijumpai pada usia yang lebih muda dibandungkan
dengan LMM, yaitu berkisar antara 40-50 tahun.
Perbandingan antara wanita dan pria hampir sama.g p p
Lesi berupa plak archiformis berukuran 0,5-3 cm dengan tepi
meninggi dan ireguler.
Pada permukaannya terdapat campuran dari bermacam-macam
warna, seperti coklat, abu-abu, biru, hitam dan sering kemerahan.
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Meluas secara radialMeluas secara radial.

Pada umumnya setelah lesi mencapai ukuran 1-2,5 cm,

Terjadi fase pertumbuhan secara vertikal dan berkembang menjadiTerjadi fase pertumbuhan secara vertikal dan berkembang menjadi
nodul biru kehitaman.

Dapat mengalami regresi spontan dengan meninggalkan bercakDapat mengalami regresi spontan dengan meninggalkan bercak
hipopigmentasi.

Predileksinya pada wanita dijumpai pada tungkai bawah dan

3333

Predileksinya pada wanita dijumpai pada tungkai bawah dan
punggung, sedangkan pada pria di badan dan leher.



Nodular Melanoma (NMM)Nodular Melanoma (NMM)

Dapat terjadi tanpa didahului fase pertumbuhan radial.
Sehingga aturan ABCD+EF tidak dapat diterapkan padaSehingga aturan ABCD+EF tidak dapat diterapkan pada
sub tipe ini,
Melanoma terutama dicurigai berdasar riwayatMelanoma terutama dicurigai berdasar riwayat
pertumbuhan yang cepat (beberapa minggu sampai
beberapa bulan).
Kira-kira 10-30% kasus melanoma adalah tipe noduler,
Pria 2 kali lebih sering terkena daripada wanita.g p
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Tempat yang sering terkena adalah kepala, leher dan
badan.
Lesi biasanya berupa nodul yang meninggi,
berpigmen seragam.
Warnanya berkisar dari biru kehitaman sampai
coklat gelap atau kadang-kadang amelanotik.
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Acral Lentiginous Melanoma (ALM) atau Acral Lentiginous Melanoma (ALM) atau 
PalmarPalmar PlantarPlantar Subungual MelanomaSubungual MelanomaPalmarPalmar--PlantarPlantar--Subungual Melanoma Subungual Melanoma 
(PPSM)(PPSM)

Pada umumnya timbul pada kulit normal (de novo).
Mer pakan tipe ang paling jarang terjadi (1%) dapatMerupakan tipe yang paling jarang terjadi (1%), dapat
sangat ganas karena keterlambatan diagnosis.
Predileksinya pada telapak kaki dan tangan, jari-jari tanganPredileksinya pada telapak kaki dan tangan, jari jari tangan
dan kaki, dasar kuku, dan membrana mukosa.
Sering mengenai orang negro dan bangsa lain yang tinggal
pada daerah tropik.
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Lesi berupa bercak dengan pigmen yang tersebar
dengan intensitas yang bervariasi.
Pada permukaannya dapat timbul papul, nodul dan
d t l i l idapat mengalami ulserasi.
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HispatologiHispatologi

Epidermis :

Lentigo Melanoma Maligna (LMM)Lentigo Melanoma Maligna (LMM)
p

Melanositik atipik sepanjang membrana basalis, berbentuk
pleomorfik dengan inti yang atipik.
Sel-sel yang sering dijumpai berbentuk kumparan.

D iDermis :
Imfiltrasi limfosit dan makrofag yang mengandung melanin.

d k d d di kKadang-kadang pada tempat tertetu, ditemukan sarang-sarang
tumor.
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Superficial Spreading  Melanoma  (LMM)Superficial Spreading  Melanoma  (LMM)

Epidermis :
M l i ik b b k i l id d di i di iMelanositik berbetuk epiteloid, dapat tersusun sendiri-sendiri
atau berkelompok.
Pada umumnya sel-sel tersebut tidak tampak pleomorfik.y p p

Dermis :
Sarang-sarang tumor yang padat dengan melanosit berbentukSarang sarang tumor yang padat dengan melanosit berbentuk
epiteloid yang besar serta berkromatin atipik.
Di dalam sel-sel tersebut terdapat butir-butir melanin.

d k d d di k l i b b kKadang-kadang dapat ditemukan melanosit berbentuk
kumparan dan sel-sel radang.
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Nodular Melanoma (NM)Nodular Melanoma (NM)
Epidermis :

Melanosit berbentuk epiteloid dan kumparan atau campuranMelanosit berbentuk epiteloid dan kumparan atau campuran,
dapat ditemukan pada daerah dermo-epidermal.

Dermis :
Sel-sel melanoma menginvasi ke lapisan retikuler dermis,g p ,
pembuluh darah, dan subkutis
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Acral Lentiginous Melanoma (AMM)Acral Lentiginous Melanoma (AMM)

Gambaran yang khas paling baik dilihat pada daerah makula
b iberpigmen.
Tampak pemanjangan rete ridge dan poliferasi melanosit
ti ik l j l i b latipikal sepanjang lapisan basal.

Sel-sel dapat penetrasi ke epidermis diatas taut dermo-
id l ki tid k t k lepidermal, meskipun tidak tampak pola sarang-sarang.
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Diagnosis BandingDiagnosis Banding

Nevus pigmentosus
Nevus BiruNevus Biru
Keratosis seboroika
Karsinoma sel basal jenis nodula dan berpigmenKarsinoma sel basal jenis nodula dan berpigmen
Penyakit Bowen
DermatofibromaDermatofibroma
Granuloma piogenikum
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PengobatanPengobatan

Stadium Klinik I Melanoma Maligna
Metode pembedahan dengan eksisi luas.p g
Penanganan pada lesi tipe ALM lebih memerlukan tindakan
khusus dibandingkan jenis yang lainnya, yaitu :

Untuk lesi yang terletak pada kuku (melanoma subungual)
dan jari tangan atau kaki bagian distal, dilakukan
disartikulasi metakarpal atau metatarsaldisartikulasi metakarpal atau metatarsal.
Untuk lesi yang terletak di jari tangan atau kaki bagian 
proksimal, dilakukan amputasi karpometakarpal atau p , p p p
tarsometatarsal.
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Untuk lesi yang terletak pada telapak tangan atau kaki y g p p g
(palmar atau plantar melanoma), dilakukan eksisi 
yang disesuaikan dengan anatomi dan fungsinya

P b i k i i i l d i b

yang disesuaikan dengan anatomi dan fungsinya. 

Penentuan batas tepi eksisi optimal dan pertimbangan
pengangkatan kelenjar limfe regional sebagai tindakan profilaksis,

d j i d l k i l literutama tergantung pada jenis dan lokasi melanoma maligna,
tingkat invasi Clark dan kedalaman (ketebalan) Breslow.
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Rekomendasi terakhir yang dilaporkan oleh Day dkk
(1982) dan Sober (1983), menganjurkan batas tepi eksisi sebagai
berikut :

Untuk lesi dengan kedalaman (ketebalan) lebih dari 0,85 mm
adalah 3 cm.
Untuk lesi dengan kedalaman (ketebalan) kurang dari 0,85 mm
adalah 1,5 cm.
Untuk lesi dengan kedalaman (ketebalan) antara 0,85-1,69 mm,
dan lesi tersebut tidak terletak di regio Bans, yaitu bagian atas
p ngg ng bagian postero lateral lengan leher ata k litpunggung, bagian postero-lateral lengan, leher, atau kulit
kepala, ditentukan batas tepi eksisi adalah 1,5 cm.
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Pengangkatan kelenjar limfe regional (profilaksis)
terutama dilakukan pada semua lesi melanoma maligna dengan
kedalaman (ketebalan) 0,9 mm atau lebih pada semua tingkat
invasi (Clark)invasi (Clark).

P k t k l j li f i l ( fil k i )Pengangkatan kelenjar limfe regional (profilaksis),
biasanya tidak dilakukan pada keadaan sebagai berikut :

Penderita dengan usia lanjut
Penderita yang sangat lemah dengan penyakit yang kambuhPenderita yang sangat lemah dengan penyakit yang kambuh-
kambuhan
Sudah ada metastasis jauh
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Sudah ada metastasis jauh.



Alternatif lain adalah bedah mikrografik Mohs.
Sedangkan radioterapi tidak efektif untuk pengobatan
lesi melanoma maligna pada kulit, karena
radioresisten .
Namun penggunaannya dapat dipertimbangkan bagi
penderita lanjut usia dan pada lesi metastasis (otak
dan hati).
Dosis yang dianjurkan adalah 4500-5000 rads.

Stadium Klinik II Melanoma Maligna

Eksisi luas disertai pengangkatan kelenjar limfe
4747

Eksisi luas disertai pengangkatan kelenjar limfe
regional.



Stadium Klinik III Melanoma Maligna

1. Kemoterapeutik sistemik
Agen kemoterapeutik tradisional yang terbaik yaituAgen kemoterapeutik tradisional yang terbaik yaitu
Dacarbazine/Dimetil Triazeno Imidazole Carboxamide
(DTIC).( )
Dapat diberikan tersendiri atau dikombinasi dengan obat
kemoterapeutik sistemik lainnya.p y
Respon pengobatan dengan DTIC terjadi pada 20-25%
penderita.
Kemoterapeutik sistemik yang direkomendasi adalah :

DTIC : 200-300 mg/m2 (intravena) selama 5 hari,

4848

g ( ) ,
diulang tiap 3-4 minggu.



Nitrosourea : 200 mg/m2 dosis tunggal (oral),
diulang tiap 6 minggu.
Atau kombinasi DTIC dan nitrosourea.

2. Imunoterapi
BCG merupakan imunoterapi aktif non spesifik,
Terutama digunakan untuk pengobatan melanoma
maligna yang mengadakan metastasis ke kulit.
Diberikan secara intralesi dan memberikan pengaruh
yang cukup bermanfaat.
Hasilnya tidak menentu, tergantung pada sistem
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imunitas penderita.
Imunoterapi adoptif, ( interleukin – 2 )



Tindak LanjutTindak Lanjut
Pengamatan lebih lanjut terutama ditujukan terhadap
kemungkinan terjadinya metastasis

jj

kemungkinan terjadinya metastasis.
Pengamatan dilakukan tiap 3 bulan selama 2 tahun pertama
dan selanjutnya tiap 6 bulan selama 3 tahun berikutnyadan selanjutnya tiap 6 bulan selama 3 tahun berikutnya.
Setelah 5 tahun, pengamatan dilanjutkan selama 1 tahun
selama masa kehidupannyaselama masa kehidupannya.
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SISTEM KLASIFIKASISISTEM KLASIFIKASISISTEM KLASIFIKASISISTEM KLASIFIKASI
Klasifikasi TNM digunakan sebagai sistem klasifikasi pada Klasifikasi TNM digunakan sebagai sistem klasifikasi pada g g pg g p
tumor ganas kulit kecuali melanoma maligna.tumor ganas kulit kecuali melanoma maligna.

Pada melanoma maligna digunakan sistem klasifikasi Pada melanoma maligna digunakan sistem klasifikasi 
klinik (stadium klinik) dan klasivikasi histologik (tingkat infasiklinik (stadium klinik) dan klasivikasi histologik (tingkat infasiklinik (stadium klinik) dan klasivikasi histologik (tingkat infasi klinik (stadium klinik) dan klasivikasi histologik (tingkat infasi 
clark dan kedalaman Breslow).clark dan kedalaman Breslow).

Kegunaan atau kepentingan sistem klasifikasi tersebut Kegunaan atau kepentingan sistem klasifikasi tersebut 
yaitu :yaitu :yaitu :yaitu :
Untuk menentukan tindakan pengobatan.Untuk menentukan tindakan pengobatan.
Untuk menentukan prognosisUntuk menentukan prognosis
Untuk membandingkan hasil pengobatan antara berbagai Untuk membandingkan hasil pengobatan antara berbagai 
klinik.klinik.
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KLASIFIKASI TNM TUMOR GANAS KLASIFIKASI TNM TUMOR GANAS 
KULIT (KECUALI MELANOMAKULIT (KECUALI MELANOMAKULIT (KECUALI MELANOMA KULIT (KECUALI MELANOMA 

MALIGNA)MALIGNA)
T T :: Besarnya tumor primerBesarnya tumor primer
NN :: Keadaan kelenjar limfe regionalKeadaan kelenjar limfe regional
MM Ad t t i j hAd t t i j hMM :: Adanya metastasis jauhAdanya metastasis jauh
TisTis :: Karsinoma prainvasif (karsinoma in situ)Karsinoma prainvasif (karsinoma in situ)
TOTO :: Tidak ada tumor primer yang terlihatTidak ada tumor primer yang terlihatp y gp y g
TT :: Tumor dengan ukuran terbesar tidak Tumor dengan ukuran terbesar tidak 

melebihi 2 cm, terbatas pada               melebihi 2 cm, terbatas pada               
epidermis atau eksofitikepidermis atau eksofitikepidermis atau eksofitikepidermis atau eksofitik

T2T2 :: Tumor dengan ukuran terbesar antara 2Tumor dengan ukuran terbesar antara 2--5 5 
cm atau dengan infiltrasi yang minimal ke cm atau dengan infiltrasi yang minimal ke 
l i d i t d kl i d i t d k

5252

lapisan dermis tanpa memandang ukuranlapisan dermis tanpa memandang ukuran



T3T3 :: Tumor dengan ukuran terbesar lebih dari 5 cmTumor dengan ukuran terbesar lebih dari 5 cmT3T3 :: Tumor dengan ukuran terbesar lebih dari 5 cm Tumor dengan ukuran terbesar lebih dari 5 cm 
atau dengan infiltrasi yang dalam ke lapisan atau dengan infiltrasi yang dalam ke lapisan 
dermis tanpa memandang ukurandermis tanpa memandang ukuran

TT :: Tumor yang mencapai struktur lainnya, separtiTumor yang mencapai struktur lainnya, separtiTT :: Tumor yang mencapai struktur lainnya, separti Tumor yang mencapai struktur lainnya, separti 
tulang, otot, dan tulang rawantulang, otot, dan tulang rawan

NONO :: Tidak ada penyebaran ke kelenjar limfe regional.Tidak ada penyebaran ke kelenjar limfe regional.
N1N1 :: Terdapat penyebaran homolateral dan mudahTerdapat penyebaran homolateral dan mudahN1N1 :: Terdapat penyebaran homolateral dan mudah Terdapat penyebaran homolateral dan mudah 

digerakkan.digerakkan.
N2N2 :: Terdapat penyebaran kontralateral atau bilateral Terdapat penyebaran kontralateral atau bilateral 

dan mudah digerakkan.dan mudah digerakkan.dan mudah digerakkan.dan mudah digerakkan.
N3N3 :: Teraba kelenjar limfe yang melekat dijaringan Teraba kelenjar limfe yang melekat dijaringan 

sekitarnya.sekitarnya.
MOMO :: Tidak ada metastasis jauhTidak ada metastasis jauhMOMO :: Tidak ada metastasis jauh.Tidak ada metastasis jauh.
M1M1 :: Terdapat metastasis jauh, termasuk: kelenjar limfe Terdapat metastasis jauh, termasuk: kelenjar limfe 

selain kelenjar limfe regional dimana terletak selain kelenjar limfe regional dimana terletak 
tumor primer lesi satelit berupa nodul di luartumor primer lesi satelit berupa nodul di luar
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tumor primer, lesi satelit berupa nodul di luar tumor primer, lesi satelit berupa nodul di luar 
jarak 5 cm dari tumor primer.jarak 5 cm dari tumor primer.



KLASIFIKASI MELANOMA KLASIFIKASI MELANOMA 
MALIGNAMALIGNA

Klasifikasi melanoma maligna dibedakanKlasifikasi melanoma maligna dibedakanKlasifikasi melanoma maligna dibedakan Klasifikasi melanoma maligna dibedakan 
menurut klasifikasi klinik dan histologi.menurut klasifikasi klinik dan histologi.

KLASIFIKASI KLINIKKLASIFIKASI KLINIK
Sampai saat ini digunakan stadium klinik Sampai saat ini digunakan stadium klinik 
(dengan beberapa modifikasi) sebagai(dengan beberapa modifikasi) sebagai(dengan beberapa modifikasi) sebagai (dengan beberapa modifikasi) sebagai 
klasifikasi standar melanoma maligna, terdiri klasifikasi standar melanoma maligna, terdiri 
atas 3 stadium yaitu :atas 3 stadium yaitu :

5454

atas 3 stadium yaitu :atas 3 stadium yaitu :



Stadium IStadium I
Melanoma maligna lokal tanpa metastasis Melanoma maligna lokal tanpa metastasis 
jauh jauh atau ke kelenjar limfe regional.atau ke kelenjar limfe regional.jj j gj g
Termasuk dalam stadium I: melanoma Termasuk dalam stadium I: melanoma 
primer yang belum diobati atau telah primer yang belum diobati atau telah p y gp y g
dilakukan biopsi eksisi, melanoma dilakukan biopsi eksisi, melanoma 
rekuren lokal yang berada dalam jarak rekuren lokal yang berada dalam jarak 
4 cm dari lesi primer, melanoma 4 cm dari lesi primer, melanoma primer primer 
multipel.multipel.
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Stadium IIStadium II
Sudah terjadi metastasis yang terbatas pada Sudah terjadi metastasis yang terbatas pada 
kelenjar limfe regional.kelenjar limfe regional.j gj g
Termasuk stadium II: melanoma primer yang Termasuk stadium II: melanoma primer yang 
mengadakan metastasis secara simultan,mengadakan metastasis secara simultan,mengadakan metastasis secara simultan, mengadakan metastasis secara simultan, 
melanoma primer yang terkontrol dan kemudian melanoma primer yang terkontrol dan kemudian 
terjadi metastasis, melanoma rekuren lokal terjadi metastasis, melanoma rekuren lokal j ,j ,
dengan metastasis, metastasis dengan metastasis, metastasis inin--transittransit yang yang 
berada diluar jarak 4cm dari lesi primer, berada diluar jarak 4cm dari lesi primer, j p ,j p ,
melanoma primer yang tidak diketahui dengan melanoma primer yang tidak diketahui dengan 
metastasis.metastasis.
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Stadium IIIStadium III
Melanoma disseminata, dimana sudah terjadi metastasis 

jauh.

Termasuk stadium III: bila sudah terjadi metastasis 

kealat-alat dalam atau subkutan.

Pada kira-kira 25-30% penderita melanoma maligna 

sudah menunjukkan adanya metastasis ke kelenjar limfe 

regional, walaupun sudah menunjukkan adanya metastasis 

kelenjar limfe.

Hal ini menerangkan bahwa untuk menentukan prognosis 

dan tindakan pengobatannya, tidak cukup hanya 
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didasarkan pada klasifikasi stadium klinik saja, tapi perlu 

disertai dan ditentukan berdasarkan histologi.



KLASIFIKASI HISTOLOGIKLASIFIKASI HISTOLOGIKLASIFIKASI HISTOLOGIKLASIFIKASI HISTOLOGI

Klasifikasi histologi didasarkan pada perangaiKlasifikasi histologi didasarkan pada perangaiKlasifikasi histologi didasarkan pada perangai Klasifikasi histologi didasarkan pada perangai 
biologik melanoma maligna. biologik melanoma maligna. 
Dikenal 2 klasifikasi histologi yang digunakanDikenal 2 klasifikasi histologi yang digunakanDikenal 2 klasifikasi histologi yang digunakan Dikenal 2 klasifikasi histologi yang digunakan 
yaitu:yaitu:

klasifikasi tingkat invasi menurut Clarkklasifikasi tingkat invasi menurut Clark
klasifikasi kedalaman menurut Breslowklasifikasi kedalaman menurut Breslow
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Klasifikasi Tingkat Invasi Menurut Klasifikasi Tingkat Invasi Menurut 
ClarkClark

Clark (1975) membagi melanoma maligna menurut Clark (1975) membagi melanoma maligna menurut 
kedalaman invasinya didalam lapisan kulit atas 5 tingkat:kedalaman invasinya didalam lapisan kulit atas 5 tingkat:

Tingkat ITingkat I : sel melanoma terletak diatas membrana basalis : sel melanoma terletak diatas membrana basalis 
id i ( l i i / i id l)id i ( l i i / i id l)epidermis (melanoma in situ/ intraepidermal)epidermis (melanoma in situ/ intraepidermal)

Tingkat IITingkat II : invasi sel melanoma sampai dengan lapisan : invasi sel melanoma sampai dengan lapisan 
papilaris demis (dermis superfisial), tapi tidakpapilaris demis (dermis superfisial), tapi tidakpapilaris demis (dermis superfisial), tapi tidak papilaris demis (dermis superfisial), tapi tidak 
mengisi papila dermis.mengisi papila dermis.

Tingkat IIITingkat III : sel melanoma mengisi papila dermis dan meluas : sel melanoma mengisi papila dermis dan meluas 
d l d k ld l d k lsampai taut dermis papiler dan retikuler.sampai taut dermis papiler dan retikuler.

Tingkat IVTingkat IV : invasi sel melanoma sampai dengan lapisan : invasi sel melanoma sampai dengan lapisan 
retikularis dermisretikularis dermis
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retikularis dermisretikularis dermis
Tingkat VTingkat V : invasi sel melanoma sampai dengan jaringan sub : invasi sel melanoma sampai dengan jaringan sub 

kutan.kutan.



KLASIFIKASI KEDALAMAN (KETEBALAN) KLASIFIKASI KEDALAMAN (KETEBALAN) 
TUMOR MENURUT BRESLOWTUMOR MENURUT BRESLOWTUMOR MENURUT BRESLOWTUMOR MENURUT BRESLOW

Breslow (1975)membagi melanoma malignaBreslow (1975)membagi melanoma malignaBreslow (1975)membagi melanoma maligna Breslow (1975)membagi melanoma maligna 
dalam 3 golongan:dalam 3 golongan:
G l 1G l 1 D k d l (k t b l ) tD k d l (k t b l ) tGolongan 1Golongan 1 : Dengan kedalaman (ketebalan) tumor < : Dengan kedalaman (ketebalan) tumor < 
0,75 mm0,75 mm
Golongan 2Golongan 2 : Dengan kedalaman (ketebalan) tunor : Dengan kedalaman (ketebalan) tunor gg gg
antara antara 0,760,76--1,5 mm1,5 mmBeberapa penulis mengemukakan variasi sebagai Beberapa penulis mengemukakan variasi sebagai 

berikut :berikut :berikut :berikut :
•• kedalaman (ketebalan) tumor < 0,85 mmkedalaman (ketebalan) tumor < 0,85 mm
•• kedalaman (ketebalan) tumor antara 0,85kedalaman (ketebalan) tumor antara 0,85--1,69 mm1,69 mm

k d l (k t b l ) t t 1 70k d l (k t b l ) t t 1 70 3 643 64
6060

•• kedalaman (ketebalan) tumor antara 1,70kedalaman (ketebalan) tumor antara 1,70--3,64 mm3,64 mm
•• kedalaman (ketebalan) tumor > 3,65 mmkedalaman (ketebalan) tumor > 3,65 mm



Kedalaman (ketebalan) tumor menurut Breslow, Kedalaman (ketebalan) tumor menurut Breslow, 
diukur secara langsung menggunakandiukur secara langsung menggunakandiukur secara langsung menggunakan diukur secara langsung menggunakan 
mikrometer okuler, dari atas lapisan granuler mikrometer okuler, dari atas lapisan granuler 
sampai selsampai sel--sel melanoma yang paling dalam, sertasel melanoma yang paling dalam, sertasampai selsampai sel sel melanoma yang paling dalam, serta sel melanoma yang paling dalam, serta 
merupakan metode obyektif untuk menentukan merupakan metode obyektif untuk menentukan 
prognosis. prognosis. p og os s.p og os s.
Sedangkan tingkat invasi menurut Clark Sedangkan tingkat invasi menurut Clark 
merupakan cara pengukuran ketebalan tumormerupakan cara pengukuran ketebalan tumormerupakan cara pengukuran ketebalan tumor merupakan cara pengukuran ketebalan tumor 
secara tidak langsung.secara tidak langsung.

..
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Hubungan antara tingkatan invasi menurut Hubungan antara tingkatan invasi menurut g gg g
Clark dan kedalaman (ketebalan) tumor Clark dan kedalaman (ketebalan) tumor 
menurut Breslow.menurut Breslow.menurut Breslow.menurut Breslow.

Melanoma maligna dengan kedalaman Melanoma maligna dengan kedalaman 
sampai sampai 

0,65 mm menurut klasifikasi Breslow, 0,65 mm menurut klasifikasi Breslow, 
sesuai dengansesuai dengan tingkat II menuruttingkat II menurutsesuai dengan sesuai dengan tingkat II menurut tingkat II menurut 
klasifikasi Clark.klasifikasi Clark.

Sedangkan kedalaman antara 0,65 mm Sedangkan kedalaman antara 0,65 mm g ,g ,
dan 1,5 mm dan 1,5 mm menurut klasifikasi Breslow, sesuai menurut klasifikasi Breslow, sesuai 
dengan tingkat III dengan tingkat III menurut klasifikasi Clarkmenurut klasifikasi Clark
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Lesi melanoma maligna dengan ketebalan Lesi melanoma maligna dengan ketebalan 
1,5 mm atau 1,5 mm atau lebih menurut klasifikasi Breslow lebih menurut klasifikasi Breslow 
sesuai dengan tingkatsesuai dengan tingkat IV dan V menurutIV dan V menurut
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