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DEFENISI

Karsinoma Sel Squamosa (Kss) 
adalah tumor keratonosit yang dapat adalah tumor keratonosit yang dapat 
mengenai kulit dan membran 
mukosa, dengan tingkat keganasan 
yang bervariasi.



ETIOLOGI

belum diketahui secara pasti

Faktor yang diduga berperan dalam timbulnya KSS yaitu :

* Sinar matahari  : faktor yang paling menonjol sebagai      

penyebab KSS.

* Ras/Herediter   : pada kulit berwarna ditemukan lebih banyak 

pada daerah yang tertutup daripada terbuka. 

Orang kulit putih lebih banyak daripada orang Orang kulit putih lebih banyak daripada orang 

yang kulit berwarna.

* Faktor genetik   : ditemukan defek pembentukan DNA oleh 

karena pengaruh sinar ultraviolet.

* Arsen Inorganik, yang terdapat dalam alam (air sumur), maupun 

yang dipakai sebagai obat.

* Radiasi (sinar X atau gamma) 

* Faktor hidrokarbon (tar, minyak mineral, parafin likuidum dll)

* Sikatrik, keloid, ulkus kronik, fistula (osteomeilitis)



PATOGENESIS
Karsinoma sel squamosa berasal dari sel 
epidermis yang mempunyai tingkat 
kematangan, dapat intraepidermal dapat 
pula bersifat invasif dan bermetastasis pula bersifat invasif dan bermetastasis 
jauh. 



GEJALA KLINIS

umur yang paling sering 40-50 tahun dengan lokalisasi 

tersering ditungkai bawah dan secara umum ditemukan lebih 

banyak pada laki-laki daripada wanita. 

Gambaran klinis KS bervariasi, dapat berupa :

# nodul berwarna seperti kulit normal, permukaannya halus tanpa 

krusta atau ulkus dengan tepi yang terbatas kurang jelas.

# nodul kemerahan dengan permukaan yang papilomatosa atau # nodul kemerahan dengan permukaan yang papilomatosa atau 

verokosa menyerupai bunga kol.

#ulkus dengan krusta pada permukaannya tepinya meninggi, 

berwarna kemerahan. Lesi dapat meluas dan mengadakan 

metastasis ke kelenjar limfe regional atau ke organ-organ 

dalam.

# KSS yang timbul dari kulit normal (denovo) lebih sering 

mengadakan invasi yang cepat dan terjadi metastasis 

dibandingkan lesi yang timbul dari keratosis aktinik.



Histopatologi 

Secara histopatologi menunjukkan gambaran :

.) Sel-sel ganas epitelial yang atipik dan mengadakan infiltrasi ke    

dalam lapisan dermis.

.) Sel-sel mitotik.

.) Hilangnya jembatan interseluler

.) Bagian yang tersusun konsentrik dikelilingi sel epitel gepeng, 

dikenal sebagai mutiara tanduk (horn pearl).

Secara histopatologi ditemukan :Secara histopatologi ditemukan :

a) Bentuk intra epidermal, ditemukan pada keratosis solaris, kornu 

kutanea, keratosis arsenikal, penyakit Bowen, eritroplasia 

(Queyrat), epitelioma Jadasshon. Penyakit ini dapat menetap 

dalam waktu lama dan menembus lapisan basal sampai dermis 

dan bermetastasis melalui saluran getah bening.

b) Bentuk invasif, bentuk ini dapat terjadi :

* Bentuk intra epidermal

* Bentuk pra kanker

* De novo (kulit normal) 



Urutan kecepatan invasif dan metastasis tumor :
� tumor yang tumbuh diatas kulit normal ( de 

novo) : 30%

� tumor didahului oleh kelainan pra kanker : 25%

� penyakit Bowen, eritroplasia Queyrat : 20%

� keratosis solaris : 2%� keratosis solaris : 2%

Tumor yang terletak di daerah bibir, anus, vulva, 

dan penis lebih cepat mengadakan invasi dan 

bermetastasis dibandingkan dengan daerah 

lainnya.Metastasis umumnya melalui saluran 

getah bening (0,1-50%).



Broders mengemukakan tingkat keganasan 
histopatologi KSS dalam 4 tingkat yaitu :

Tingkat I : berdiferensiasi baik >> 75%
Tingkat II : berdiferensiasi baik 50%-75%
Tingkat III : berdiferensiasi baik 25%-50%
Tingkat IV : berdiferensiasi baik ≤ 25%

Beberapa ahli patologi membagi tingkat 
keganasan tersebut dalam ukuran semikuantitatif, 
yaitu diferensiasi baik, sedang atau buruk.



PROGNOSIS 

Prognosis KSS sangat bergantung kepada: lokasi, 

ukuran tumor, tingkat diferensiasi sel-sel serta 

kedalaman perluasannya, diagnosis dini, cara 

pengobatan dan keterampilan dokter dan ke

rjasaman antara pasien dengan dokter.rjasaman antara pasien dengan dokter.

Prognosis yang paling buruk bila tumor tumbuh di 

atas kulit normal (de novo), sedangkan tumor yang 

ditemukan di kepala dan leher prognosisnya lebih 

baik daripada tempat lain. Prognosis yang 

ditemukan di extremitas bawah, lebih buruk 

daripada di extremitas atas.



PENGOBATAN
Keberhasilan pengobatan KSS tergantung 

pada penemuan dini, eliminasi lesi pra 

kanker dan proteksi terhadap paparan 

karsinogenik lebih lanjut.

Pengangkatan kelenjar limfe regional Pengangkatan kelenjar limfe regional 

dilakukan bila sudah terjadi metastasis ke 

kelenjar limfe regional. Tindakan profilaksis 

pengangkatan kelenjar limfe regional 

(belum terjadi metastasis ke kelenjar limfe 

regional) tidak dianjurkan.










