


1. Pendahuluan 1. Pendahuluan 

Rabdomiosarkoma merupakan suatu Rabdomiosarkoma merupakan suatu 

tumor ganas yang aslinya berasal dari jaringan tumor ganas yang aslinya berasal dari jaringan 

lunak (soft tissue) tubuh, yaitu jaringan otot, lunak (soft tissue) tubuh, yaitu jaringan otot, 

tendon dan tendon dan connective tissue.connective tissue.

Rabdomiosarkoma merupakan Rabdomiosarkoma merupakan Rabdomiosarkoma merupakan Rabdomiosarkoma merupakan 

keganasan yang sering didapatkan pada anakkeganasan yang sering didapatkan pada anak--

anak. Insidensi tertinggi pada umur rataanak. Insidensi tertinggi pada umur rata--rata 6 rata 6 

tahun dan dapat ditemukan sejak masa bayi tahun dan dapat ditemukan sejak masa bayi 

baru lahir sampai dewasa muda.baru lahir sampai dewasa muda.



2. Etiologi2. Etiologi

Penyebab dari Rabdomiosarkoma  sampai saat ini belum Penyebab dari Rabdomiosarkoma  sampai saat ini belum 
jelas namun yang berkaitan dengan peningkatan jelas namun yang berkaitan dengan peningkatan 
prevalensi dari rabdomiosarkoma adalah :prevalensi dari rabdomiosarkoma adalah :
1. Beberapa sindroma genetik1. Beberapa sindroma genetik

* Neurofibromatosis* Neurofibromatosis* Neurofibromatosis* Neurofibromatosis

* Li* Li--Fraumeni SyndromeFraumeni Syndrome

* Rubinstein* Rubinstein--Taybi syndromeTaybi syndrome

* Gorlin Basal cell nervus syndrome* Gorlin Basal cell nervus syndrome

* Backwith* Backwith--Wiedemann syndromeWiedemann syndrome

* Costello syndrome* Costello syndrome



2.  Faktor Lingkungan2.  Faktor Lingkungan

** Parental use of marijuana and cocainParental use of marijuana and cocain

* Intrauterine exposure to X* Intrauterine exposure to X--raysrays* Intrauterine exposure to X* Intrauterine exposure to X--raysrays

* Previous exposure to alkylating agents * Previous exposure to alkylating agents 



3. Patologi Tumor3. Patologi Tumor

proses alami dari kebanyakan tumor ganas dapat proses alami dari kebanyakan tumor ganas dapat 

dibagi atas 4 fase yaitu :dibagi atas 4 fase yaitu :

1. Perubahan ganas pada sel1. Perubahan ganas pada sel--sel target,    disebut sebagai sel target,    disebut sebagai 

transformasi.transformasi.transformasi.transformasi.

2. Pertumbuhan dari sel2. Pertumbuhan dari sel--sel transformasisel transformasi

3. Invasi lokal (kerusakan jaringan yang tidak berbatas 3. Invasi lokal (kerusakan jaringan yang tidak berbatas 

jelas dengan jaringan normal disekitarnya).jelas dengan jaringan normal disekitarnya).

4. Metastasis jauh (implantasi tumor yang terpisah 4. Metastasis jauh (implantasi tumor yang terpisah 

dengan tumor primernya)dengan tumor primernya)



4. Histologi Rabdomiosarkoma4. Histologi Rabdomiosarkoma

Secara histologik tumor ini memiliki 5 kategori utama, yaitu :Secara histologik tumor ini memiliki 5 kategori utama, yaitu :

1.1. Embrional (sering dijumpai pada bagian genitourinaria atau Embrional (sering dijumpai pada bagian genitourinaria atau 
pada bagian kepala dan leher)pada bagian kepala dan leher)

2.2. Alveolar (didapati di ekstremitas, perianal dan atau perirectal).Alveolar (didapati di ekstremitas, perianal dan atau perirectal).

3.3. Botryoid embrional (biasanya pada mukosa mulut dengan Botryoid embrional (biasanya pada mukosa mulut dengan 3.3. Botryoid embrional (biasanya pada mukosa mulut dengan Botryoid embrional (biasanya pada mukosa mulut dengan 
bentuk tumor seperti polopoid dan buah anggur)bentuk tumor seperti polopoid dan buah anggur)

4.4. Sel Spindel Rabdomiosarkoma (jenis ini sering muncul Sel Spindel Rabdomiosarkoma (jenis ini sering muncul 
didaerah kepala dan leher dan sering di daerah peratestikulerdidaerah kepala dan leher dan sering di daerah peratestikuler

5.5. Anaplastik RabdomiosarkomaAnaplastik Rabdomiosarkoma



5. Manifestasi Klinik5. Manifestasi Klinik

•• Massa dari Rabdomiosarkoma dapat dilihat dan Massa dari Rabdomiosarkoma dapat dilihat dan 

dirasakan, bisa dirasakan nyeri atau tidak.dirasakan, bisa dirasakan nyeri atau tidak.

•• Perdarahan pada hidung, vagina, rectum, atau mulut Perdarahan pada hidung, vagina, rectum, atau mulut 

dapat terjadi jika tumor terletak pada area ini.dapat terjadi jika tumor terletak pada area ini.dapat terjadi jika tumor terletak pada area ini.dapat terjadi jika tumor terletak pada area ini.

•• Rasa geli, nyeri serta gerakan dapat terjadi jika tumor Rasa geli, nyeri serta gerakan dapat terjadi jika tumor 

menekan saraf pada area yang terkena.menekan saraf pada area yang terkena.

•• Penonjolan serta kelopak mata yang layu, dapat Penonjolan serta kelopak mata yang layu, dapat 

mengidentifikasi suatu tumor di belakang area ini.mengidentifikasi suatu tumor di belakang area ini.



6. Pemeriksaan Laboratorium6. Pemeriksaan Laboratorium

•• Pada pemeriksaan darah : anemia akibat proses Pada pemeriksaan darah : anemia akibat proses 

inflamasi/pansitopenia dapat terlihat pada inflamasi/pansitopenia dapat terlihat pada bone marrow.bone marrow.

•• Tes fungsi hati, termasuk pemeriksaan LDH, AST, Tes fungsi hati, termasuk pemeriksaan LDH, AST, 

ALT, alkalin fosfatase dan level bilirubinALT, alkalin fosfatase dan level bilirubinALT, alkalin fosfatase dan level bilirubinALT, alkalin fosfatase dan level bilirubin

•• Tes fungsi ginjalTes fungsi ginjal

•• Urinalisis (terdapatnya hematuria dapat Urinalisis (terdapatnya hematuria dapat 

mengidentifikasi terlibatnya GU tract dalam proses mengidentifikasi terlibatnya GU tract dalam proses 

metastase tumor)metastase tumor)

•• Elektrolit dan kimia darahElektrolit dan kimia darah



7. Pemeriksaan Radiologi7. Pemeriksaan Radiologi

•• Pada foto polos : foto dada sangnat membantu mengetahui Pada foto polos : foto dada sangnat membantu mengetahui 
adanya klasifikasi dan keterlibatan tulang (primer) dan untuk adanya klasifikasi dan keterlibatan tulang (primer) dan untuk 
mengetahui apakah terdapat metastase pada parumengetahui apakah terdapat metastase pada paru--paru.paru.

•• CTCT--Scan dada : dilakukan sebagai evaluasi apakah terdapat Scan dada : dilakukan sebagai evaluasi apakah terdapat 
metastase di parumetastase di paru--paru.paru.

•• MRI : meningkatkan kejelasan invasi tumor pada organ tubuh MRI : meningkatkan kejelasan invasi tumor pada organ tubuh •• MRI : meningkatkan kejelasan invasi tumor pada organ tubuh MRI : meningkatkan kejelasan invasi tumor pada organ tubuh 
terutama pada orbita, paraspinal, bagian parameningeal.terutama pada orbita, paraspinal, bagian parameningeal.

•• Bone scanning : untuk mencari jika terdapat metastase pada tulangBone scanning : untuk mencari jika terdapat metastase pada tulang

•• USG USG 

•• Ekokardiografi: untuk mengetahui gangguan jantung sebelum Ekokardiografi: untuk mengetahui gangguan jantung sebelum 
kemoterapi  kemoterapi  




