
KARSINOMA SEL KARSINOMA SEL 

BASAL BASAL BASAL BASAL 



DefenisiDefenisi
Karsinoma sel basal (KSB) Karsinoma sel basal (KSB) 

merupakan suatu tumor ganas merupakan suatu tumor ganas 

kulit yang berasal dari kulit yang berasal dari kulit yang berasal dari kulit yang berasal dari 

pertumbuhan neoplastik sel pertumbuhan neoplastik sel 

basal epidermis dan apendiks basal epidermis dan apendiks 

kulit.kulit.



EpidemologiEpidemologi

Sering dijumpai pada orang kulit Sering dijumpai pada orang kulit 
putih, frekuensi pada pria lebih putih, frekuensi pada pria lebih 
banyak daripada wanita banyak daripada wanita banyak daripada wanita banyak daripada wanita 
terutama pada usia 40 tahun. terutama pada usia 40 tahun. 
KSB juga terjadi pada dewasa KSB juga terjadi pada dewasa 
muda dan anakmuda dan anak--anak.anak.



EtiologiEtiologi

Belum pasti diketahui, Diduga Belum pasti diketahui, Diduga 
paparan sinar matahari paparan sinar matahari 
berperan penting disamping berperan penting disamping berperan penting disamping berperan penting disamping 
faktorfaktor--faktor lain seperti sinar faktor lain seperti sinar 
radiasi x, senyawa kimia arsen, radiasi x, senyawa kimia arsen, 
trauma dan ulkus kronis. trauma dan ulkus kronis. 



Manifestasi klinikManifestasi klinik



1. Tipe nodulo ulseratif1. Tipe nodulo ulseratif

Lesi biasanya tampak sebagai lesi tunggal. Lesi biasanya tampak sebagai lesi tunggal. 
Pada awalnya tampak papul atau nodul Pada awalnya tampak papul atau nodul 
kecil, transparan seperti mutiara, kecil, transparan seperti mutiara, 
berdiameter kurang dari 2 cm, dengan berdiameter kurang dari 2 cm, dengan berdiameter kurang dari 2 cm, dengan berdiameter kurang dari 2 cm, dengan 
tepi meninggi. Permukaan tampak tepi meninggi. Permukaan tampak 
mengkilat, sering dijumpai teleangiektasia, mengkilat, sering dijumpai teleangiektasia, 
dan kadangdan kadang--kadang dengan skuama yang kadang dengan skuama yang 
halus atau krusta tipis.halus atau krusta tipis.



2. Tipe berpigmen2. Tipe berpigmen

Gambaran klinisnya sama dengan yang tipe Gambaran klinisnya sama dengan yang tipe 
nodulonodulo--ulseratif, bedanya pada jenis ini ulseratif, bedanya pada jenis ini 
berwarna coklat atau hitam, berbintikberwarna coklat atau hitam, berbintik--
bintik atau homogen, yang secara klinis bintik atau homogen, yang secara klinis bintik atau homogen, yang secara klinis bintik atau homogen, yang secara klinis 
dapat menyerupai melanomadapat menyerupai melanoma



3. Tipe Morfea/fibrosing/sklerosing3. Tipe Morfea/fibrosing/sklerosing

Lesi tampak sebagai plak sklerotik yang Lesi tampak sebagai plak sklerotik yang 
cekung, berwarna putih kekuningan cekung, berwarna putih kekuningan 
dengan batas tidak jelas. Lesi tampak dengan batas tidak jelas. Lesi tampak 
sebagai bercak sklerodermatosa. sebagai bercak sklerodermatosa. sebagai bercak sklerodermatosa. sebagai bercak sklerodermatosa. 
Pertumbuhan perifer diikuti oleh perluasan Pertumbuhan perifer diikuti oleh perluasan 
sklerosis di tengahnya.sklerosis di tengahnya.



4. Tipe superfisial4. Tipe superfisial

Lesi biasanya multipel, mengenai badan. Lesi biasanya multipel, mengenai badan. 
Secara klinis tampak seperti plak Secara klinis tampak seperti plak 
transparan, eritematosa sampai transparan, eritematosa sampai 
berpigmen terang, berbentuk oval sampai berpigmen terang, berbentuk oval sampai berpigmen terang, berbentuk oval sampai berpigmen terang, berbentuk oval sampai 
ireguler dengan tepi berbatas tegas, ireguler dengan tepi berbatas tegas, 
sedikit meninggi seperti benang atau sedikit meninggi seperti benang atau 
kawat.kawat.



5. Tipe fibroepitelial5. Tipe fibroepitelial

Lesi berupa papul kecil yang tidak Lesi berupa papul kecil yang tidak 
bertangkai atau bertangkai pendek, bertangkai atau bertangkai pendek, 
dengan permukaan halus atau noduler, dengan permukaan halus atau noduler, 
dengan warna yang bervariasi.dengan warna yang bervariasi.dengan warna yang bervariasi.dengan warna yang bervariasi.



Disamping itu terdapat 3 sindroma Disamping itu terdapat 3 sindroma 
klinis, dimana epitelioma berperan klinis, dimana epitelioma berperan 
penting yaitu:penting yaitu:penting yaitu:penting yaitu:



1. Sindroma epitelioma sel   1. Sindroma epitelioma sel   

basal nevoidbasal nevoid
Kelainan autosomal dominan dengan penetrasi Kelainan autosomal dominan dengan penetrasi 
yang bervariasi, ditandai oleh 5 gejala mayor yang bervariasi, ditandai oleh 5 gejala mayor 
yaitu:yaitu:

�� KSB multipel yang terjadi pada usia mudaKSB multipel yang terjadi pada usia mudaKSB multipel yang terjadi pada usia mudaKSB multipel yang terjadi pada usia muda

�� Cekungan2 pada telapak tangan dan telapak Cekungan2 pada telapak tangan dan telapak 
kakikaki

�� Kelainan pada tulang, terutama tulang rusukKelainan pada tulang, terutama tulang rusuk

�� Kista pada tulang rahangKista pada tulang rahang

�� Klasifikasi ektopoik dari flaks serebri dan struktur Klasifikasi ektopoik dari flaks serebri dan struktur 
lainnyalainnya



2. Nevus sel basal unilateral 2. Nevus sel basal unilateral 

linierlinier

Lesi  erupa nodul dan komedo, dengan Lesi  erupa nodul dan komedo, dengan 
daerah atrofi bentuk striae, distribusi daerah atrofi bentuk striae, distribusi 
zosteroformis atau linier, unilateral. Lesi zosteroformis atau linier, unilateral. Lesi 
dijumpai sejak lahir dan ini tidak meluas dijumpai sejak lahir dan ini tidak meluas dijumpai sejak lahir dan ini tidak meluas dijumpai sejak lahir dan ini tidak meluas 
dengan meningkatnya usiadengan meningkatnya usia



3. 3. Sindroma bazexSindroma bazex

Diturunkan secara dominan dengan ciri khas Diturunkan secara dominan dengan ciri khas 
sebagai berikut:sebagai berikut:

�� Atrofoderma folikulerAtrofoderma folikuler

Epileoma sel basal kecil multipel pada Epileoma sel basal kecil multipel pada �� Epileoma sel basal kecil multipel pada Epileoma sel basal kecil multipel pada 
wajahwajah



HistopatologiHistopatologi

Banyak gambaran patologi yang Banyak gambaran patologi yang 
berbeda namun semuanya berbeda namun semuanya 
menunjukkan poloferasi selmenunjukkan poloferasi sel--sel sel menunjukkan poloferasi selmenunjukkan poloferasi sel--sel sel 
dengan inti basofilikyang relatif dengan inti basofilikyang relatif 
besar dan sitoplasma yang tidak besar dan sitoplasma yang tidak 
penuh.penuh.



�� Tipe berpikmenTipe berpikmen

Pada tipe ini melanin tampak dalam        stroma dan Pada tipe ini melanin tampak dalam        stroma dan 
selsel--sel tumorsel tumor

�� Tipe sklerosingTipe sklerosing

Stroma fibrotik yang hanya mengandung sedikit sel Stroma fibrotik yang hanya mengandung sedikit sel 
tumor dalam bentuk untaiantumor dalam bentuk untaian--untaian sempituntaian sempit

�� Tipe fibroepitelialTipe fibroepitelial

Menunjukkan stoma yang menonjol dan tampak Menunjukkan stoma yang menonjol dan tampak Menunjukkan stoma yang menonjol dan tampak Menunjukkan stoma yang menonjol dan tampak 
untaianuntaian--untaian anastomosis tipis yang panjang dari untaian anastomosis tipis yang panjang dari 
selsel--sel basaloid yang meluas dari permukaan sel basaloid yang meluas dari permukaan 
epidermisepidermis

�� SuperfisialSuperfisial

Masa selMasa sel--sel basaloid meluas ke dalam dermis sel basaloid meluas ke dalam dermis 
superfisial, tetapi tetap berhubungan dengan superfisial, tetapi tetap berhubungan dengan 
epidermis di atasnya. epidermis di atasnya. 



TERIMAKASIH…..TERIMAKASIH…..TERIMAKASIH…..TERIMAKASIH…..


