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pENDAHULUAN

Penis (zakar)         alat kelamin luar laki-laki 

yang diselubungi oleh kulit bagian kepala 

& prepusium.

Penyebab             rangsangan kronis akibat Penyebab             rangsangan kronis akibat 

akumulasi smegma dari palit kulit.

Ca penis          keganasan pada penis.



Anatomi penis

Panjang penis saat lahir 4 cm 

Akil baligh         7 cm

Usia 20 tahun          13 cm

Terdiri 3 bagian : Terdiri 3 bagian : 

2 corpus cavernosum, uretra, dan pada 

ujung penis membentuk preputium.

Corpus penis terdiri dari 2 corpus cavernosus 

lateral, 1 corpus spongiosum medial yg 

mengandung uretra.



Tiga corpus diikat oleh simpai jaringan 

ikat fibrosa         Tunica Albuginea & 

diliputi oleh kulit yang bagian distal 

terlipat           Preputium

Peredaran darah : dari arteri tunika 

interna yaitu cabang arteri hipogastrik 

& kembali melalui vena yg bersatu dg & kembali melalui vena yg bersatu dg 

fleksus prostat.

Getah bening dari penis & scrotum 

dialirkan ke kelenjar getah bening lipat 

paha bagian permukaan & kelenjar 

subinguinal.



klasifikasi
Ada 2 klasifikasi :

� Menurut Jackson 

- Stage I   : tumor terbatas pada glans, 

kulup, atau keduanya.

- Stage II  : tumor mencapai batang 

penis.penis.

- Stage III : tumor metastase ke 

inguinal.

- Stage IV : tumor menginvasi 

struktur di sekitarnya, 

metastase ke inguinal, 

atau metastase jauh.



� Menurut TNM (tumor, nodus, metastase)

- TX : tumor tidak dapat dikaji.

- T0 : tumor tidak jelas.

- Tis : ada CIS ( Carsinoma In Situ ).

- Ta : ada carsinoma verrucos yg tidak  

infasif. 

- T1 : tumor infasif ke jaringan sub 

epitel.epitel.

- T2 : tumor infasif ke corpora 

spongiosum atau cavernosum.

- T3 : tumor infasif ke uretra atau 

prostat.

- T4 : tumor infasif ke struktur yang 

berdekatan.



Kategori lesi

� Lesi jinak (benign lesion

� Lesi yg berpotensi ganas 

(premalignan)(premalignan)

� Lesi ganas (malignan neoplasma 

atau malignan carsinoma)



Gejala klinis
1. Adanya lesi yg sulit sembuh disertai 

pertumbuhan kecil di kulit, papula, 
pustula, kutil.

2. Bila kanker mengerosi preputium 
akan berbau tidak sedap karena 
infeksi dan nekrosis.infeksi dan nekrosis.

3. Kadang ada massa, ulcerasi, 
suppurasi, atau hemorage di lipat 
paha karena nodal metastase.

4. Nyeri jarang terjadi, bila kanker 
menyebar pasien akan lemah, BB   , 
lelah, penis dapat berdarah.



Patologis penis
� Kelainan kongenital : 

- Hypospadia       keluarnya muara           

uretra di permukaan   

ventral penis.

- Epyspadia        keluarnya muara 

uretra di permukaan uretra di permukaan 

dorsal penis.

- Fimosi       lubang prepusium terlalu   

kecil sehingga retraksinya 

tidak mungkin melewati 

glans penis.



� Radang 

- infeksi spesifik : sifilis, gonorhe,   

herves. Penyakit akibat hubungan 

sexual/ Sexually Transmitted 

Disease (STD).

- infeksi nonspesifik : dapat terjadi 

setelah prostatitis akut  atau kronik, setelah prostatitis akut  atau kronik, 

disebabkan sekresi prostat yg 

tertinggal.

� Tumor penis : merupakan kanker yg 

tumbuh agresif dan cenderung 

menyebar.



Pemeriksaan laboratorium

� Tidak ada pemeriksaan khusus.

� Pemeriksaan umum : hitung darah 
lengkap, tes fungsi hati, jantung, 
paru-paru, ginjal.

� Keadaan parah akan terdapat 
anemis, dg leukositosis & anemis, dg leukositosis & 
hypoalbuminemia.

� Hyperkalsemia ditemukan pada 
pasien saat tidak ada penyebaran.

� Tes diagnosis paling penting adalah 
biopsi.




