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PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

Carsinoma ginjal dilaporkan pertama kali oleh GRAWITZ 
(1883) sehingga dikenal juga dengan tumor Grawitz, 
sering juga disebut sebagai hipernefroma atau clear cell 
carsinoma.

Tumor ini sering mengenai penderita pada usia 60an dan 2 
atau 3 kali lebih sering pada penderita laki-laki.atau 3 kali lebih sering pada penderita laki-laki.

Penyebab pasti dari tumor ini belum diketahui walaupun 
secara eksperimen dilaporkan adanya hubungan dengan 
cycasin, aflatoxin, antibiotik, zat-zat kimia (timah dan 
cadmium), radiasi dan virus.

Baru-baru ini juga dilaporkan bahwa pada penderita-penderita 
dengan hemodialisa kronis dijumpai adnya kista ginjal dan 
kadang-kadang terdapat tumor ginjal. Namun 
hubungannya yang pasti belum diketahui. 



PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

� DEFENISI

Karsinoma sel ginjal merupakan tumor yang berasal dari epitel 
tubulus ginjal terutama terletak di korteks.

� ETIOLOGI

Penyebab pasti dari karsinoma ginjal belum diketahui dengan 
pasti tetapi terdapat beberapa faktor-faktor resiko antara lain:pasti tetapi terdapat beberapa faktor-faktor resiko antara lain:

- Merokok

- Kegemukan

- Tekanan darah tinngi

- Dialisis jangka panjang

- Von Hipple Lindau (VHL) sindrom

- Pekerjaan

- Jenis kelamin



GEJALAGEJALAGEJALAGEJALA----GEJALAGEJALAGEJALAGEJALA

�Darah dalam urin

�Nyeri pada sisi yang tidak hilang

�Suatu gumpala atau massa pada sisi �Suatu gumpala atau massa pada sisi 

atau perut

�Kehilangan berat badan

�Demam

�Merasakan sangat lelah



KLASIFIKASIKLASIFIKASIKLASIFIKASIKLASIFIKASI

Kemajuan terakhir dalam pemahaman 

mengenai dasar genetik carsinoma ginjal 

menghasilkan klasifikasi baru didasarkan 

pada penyebab molekular tumor ini. Tiga pada penyebab molekular tumor ini. Tiga 

bentuk tersering adalah:

�Carsinoma sel jernih (clear cell 

carsinoma)

�Carsinoma sel ginjal papilaris

�Carsinoma ginjal kromofob



MORFOLOGIMORFOLOGIMORFOLOGIMORFOLOGI

Bentuk tersering adalah kanker sel 

jernih biasanya tunggal dan besar.

Tumor dapat timbul di korteks, 

permukaan potongan tampak kuning permukaan potongan tampak kuning 

hingga orange hingga putih abu-abu 

dengan permukaan mengalami 

perdarahan.

Tampak mengalami vakuolisasi dan 

padat.



GAMBARAN MIKROSKOPIS

�Jaringan tumor membentuk pola 

tubular, solid, papilar, menginvasi 

jaringan di sekitar

�Tumor terdiri dari sel-sel jernih atau �Tumor terdiri dari sel-sel jernih atau 

lipid laden cell dengan sitoplasma 

melimpah

�Sroma tumor sedikit tetapi 

vaskularisasi banyak dengan sedikit 

histiosit dan sel inflamasi lainnya.



MENDIAGNOSIS KANKER MENDIAGNOSIS KANKER MENDIAGNOSIS KANKER MENDIAGNOSIS KANKER 

GINJALGINJALGINJALGINJAL

�Pemeriksaan fisik

�Pemeriksaan laboratorium dengan tes urin 

dan tes darah

� Intravenous pyelogram (IVP)

�CT scan

�Tes ultrasound

�Biopsi

�Operasi



MENDIAGNOSIS KANKER DENGAN MENDIAGNOSIS KANKER DENGAN MENDIAGNOSIS KANKER DENGAN MENDIAGNOSIS KANKER DENGAN 

CARA BIOPSICARA BIOPSICARA BIOPSICARA BIOPSI

Biopsi merupakan pengangkatan dari jaringan 

untuk mencari sel-sel kanker, biasanya 

pemeriksa memasukkan jarum yang tipis 

melalui kulit ke dalam ginjal untuk 

mengangkat suatu jumlah kecil sel dari mengangkat suatu jumlah kecil sel dari 

jaringan. Pemeriksa menggunakan ultrasound 

atau X-Ray untuk memandu jarum.

Kemudian seorang ahli patologi menggunakan 

sebuah mikroskop untuk mencari sel-sel 

kanker dalam jaringan.



STADIUMSTADIUMSTADIUMSTADIUM

� Stadium I adalah suatu stadium awal dari kanker ginjal. 

Tumor berukuran sampai 7 centimeter 

� Stadium II; tumor berukuran lebih dari 7cm. Sel-sel 

kanker ditemukan hanya di ginjal. 

• Stadium III Tumor tidak meluas diluar ginjal, tumor • Stadium III Tumor tidak meluas diluar ginjal, tumor 

telah menyerang kelenjar adrenal atau lapisan-lapisan 

dari lemak dan jaringan yang berserabut yang 

mengelilingi ginjal

• Stadium IV tumor meluas diluar jaringan berserabut 

yang mengelilingi ginjal 

• Kanker yang kambuh adalah kaker yang telah kembali 

(kambuh) setelah perawatan. 



DIAGNOSA BANDINGDIAGNOSA BANDINGDIAGNOSA BANDINGDIAGNOSA BANDING

�USG

�CT scan

�Pemeriksaan Lab

�Pemeriksaan Radiologi

�Arteriografi



PENGOBATANPENGOBATANPENGOBATANPENGOBATAN

Pengobatan melalui nephrectomy 

terdiri dari:

�Radical nephrectomy�Radical nephrectomy

�Simple nephrectomy

�Partial nephrectomy



PENGOBATAN LAIN YAITU 

DENGAN CARA:

�Arterial embolization

�Terapi radiasi�Terapi radiasi

�Terapi biologi

�kemoterapi



TERIMA KASIH


