


Defenisi:Defenisi:Defenisi:Defenisi:Defenisi:Defenisi:Defenisi:Defenisi:

Renal cell Carsinoma adlh keganasan yang terjadi Renal cell Carsinoma adlh keganasan yang terjadi 
pada parenkim ginjal. Tumor ini berasal dari pada parenkim ginjal. Tumor ini berasal dari 
epitel pelapis tubulus proksimal korteks ginjal.epitel pelapis tubulus proksimal korteks ginjal.

Sinonim Renal Cell Carcinoma: hypernephroma, Sinonim Renal Cell Carcinoma: hypernephroma, 
Renal Adeno Carcinoma, Tubular Carcinoma, Renal Adeno Carcinoma, Tubular Carcinoma, 
Alveolar Carcinoma.Alveolar Carcinoma.Alveolar Carcinoma.Alveolar Carcinoma.

Epidemiologi:Epidemiologi:Epidemiologi:Epidemiologi:Epidemiologi:Epidemiologi:Epidemiologi:Epidemiologi:

Angka tertinggi ditemukan di Amerika Utara dan Angka tertinggi ditemukan di Amerika Utara dan 
terendah dikawasan Asia dan Afrika. Sering terendah dikawasan Asia dan Afrika. Sering 
terjd pd laki2 dgn rasio 2:1.terjd pd laki2 dgn rasio 2:1.



ETIOLOGIETIOLOGIETIOLOGIETIOLOGI

PerokokPerokokPerokokPerokok

Faktor genetik

Penyakit PolikistikPenyakit PolikistikPenyakit PolikistikPenyakit Polikistik



�� Carsinoma cell jernih (Clear cell Carsinoma cell jernih (Clear cell 
Carsinoma)Carsinoma)

Sc histologis tumor ini terdiri atas sel yg Sc histologis tumor ini terdiri atas sel yg 
sitoplasmanya jernih atau glanular. sitoplasmanya jernih atau glanular. 
Mayoritas kasus bersft sporadik  dan Mayoritas kasus bersft sporadik  dan 

Klasifikasi

Mayoritas kasus bersft sporadik  dan Mayoritas kasus bersft sporadik  dan 
terdpt jg kasus familiar yg berkaitan dgn terdpt jg kasus familiar yg berkaitan dgn 
penykt VHLpenykt VHL

�� Carsinoma sell Ginjal papilarisCarsinoma sell Ginjal papilaris

Tumor ini memperlhtkan pola pertmbhan Tumor ini memperlhtkan pola pertmbhan 
papiler. Sering multifokal dan bilateral papiler. Sering multifokal dan bilateral 
serta muncul sbg tumor stadium awal.serta muncul sbg tumor stadium awal.



Sambungan…Sambungan…

..�� Carsinoma ginjal  kromofobCarsinoma ginjal  kromofob

Tumor ini berasal dr duktus poligen tes Tumor ini berasal dr duktus poligen tes 
korteks atau sel diantaranya. Berwrn lbh korteks atau sel diantaranya. Berwrn lbh 
gelap ( kurang jelas ).gelap ( kurang jelas ).



Tanda dan Gejala: Tanda dan Gejala: 

TandaTanda--tanda dapat mencakup: tanda dapat mencakup: 

�� warna urine abnormal (gelap, karatan, atau warna urine abnormal (gelap, karatan, atau 
coklat) karena coklat) karena darah dalam air senidarah dalam air seni (ditemukan (ditemukan 
dalam 60% kasus) dalam 60% kasus) 

�� Sakit pinggang (ditemukan di 40% dari kasus) Sakit pinggang (ditemukan di 40% dari kasus) 

�� Abdominal massa (25% dari kasus) Abdominal massa (25% dari kasus) �� Abdominal massa (25% dari kasus) Abdominal massa (25% dari kasus) 

�� Rasa tidak enak, berat badan atau Anorexia Rasa tidak enak, berat badan atau Anorexia 
(30% dari kasus) (30% dari kasus) 

�� PolycythemiaPolycythemia (5% dari kasus) (5% dari kasus) 

�� AnemiaAnemia akibat depresi dari akibat depresi dari erythropoietinerythropoietin (5% (5% 
dari kasus) dari kasus) 



Sambungan…..Sambungan…..

�� Varicocele,Varicocele, pembesaran di salah satu buah pembesaran di salah satu buah 
pelir, biasanya di sebelah kiri (2% dari kasuspelir, biasanya di sebelah kiri (2% dari kasus..
Hal ini disebabkan oleh penghalangan dari kiri Hal ini disebabkan oleh penghalangan dari kiri 
testicular veintesticular vein tumor oleh invasi dari kiri tumor oleh invasi dari kiri ginjal ginjal 
vein;vein; ini biasanya tidak terjadi di sebelah kanan ini biasanya tidak terjadi di sebelah kanan 
sebagai hak gonadal vein habis langsung ke sebagai hak gonadal vein habis langsung ke 
dalam dalam pembuluh darah sharel rendah.pembuluh darah sharel rendah.

�� HirsutismHirsutism -- Excessive pertumbuhan rambut Excessive pertumbuhan rambut �� HirsutismHirsutism -- Excessive pertumbuhan rambut Excessive pertumbuhan rambut 
(perempuan) (perempuan) 

�� Sembelit Sembelit 

�� HipertensiHipertensi (tekanan darah tinggi) akibat (tekanan darah tinggi) akibat 
keluarnya dari keluarnya dari reninrenin oleh tumor (30% dari kasus) oleh tumor (30% dari kasus) 

�� hypercalcemia)hypercalcemia)

�� Paraneoplastic penyakitParaneoplastic penyakit



MORFOLOGMORFOLOGMORFOLOGMORFOLOG

IIII

�� Kanker sel jernih biasanya tunggal dan bsr saat Kanker sel jernih biasanya tunggal dan bsr saat 

menimbulkan gejala (masa sfesis bergrs tengah menimbulkan gejala (masa sfesis bergrs tengah 

33--15 cm), tetapi meningkatnya pemakaian 15 cm), tetapi meningkatnya pemakaian 

teknik2 radiograpi beresiko tinggi untk teknik2 radiograpi beresiko tinggi untk 

pemeriksaan terhdp mslh lain, menyebabkan lesi pemeriksaan terhdp mslh lain, menyebabkan lesi pemeriksaan terhdp mslh lain, menyebabkan lesi pemeriksaan terhdp mslh lain, menyebabkan lesi 

yg kecil dpt terdeteksi. Permukaan potongan yg kecil dpt terdeteksi. Permukaan potongan 

carsinoma sel jernih tampak kuning hingga carsinoma sel jernih tampak kuning hingga 

orange dan putih abu2 dgn daerah perlunakan orange dan putih abu2 dgn daerah perlunakan 

kistik atau perdarahan baik baru atau lama. Tepi kistik atau perdarahan baik baru atau lama. Tepi 

tumor ini berbatas tegas namun kadang2 terdpt tumor ini berbatas tegas namun kadang2 terdpt 

tonjolan2 kecil msk kedlm parenkim disekitartonjolan2 kecil msk kedlm parenkim disekitar



Sambungan……..Sambungan……..

dan ditemukan nodus2 satelit kecil disekitar dan ditemukan nodus2 satelit kecil disekitar 

tumor yg merupakan bukti jls bahwa lesi bersifat tumor yg merupakan bukti jls bahwa lesi bersifat 

agresif. Dengan semakin membsr, tumor dpt agresif. Dengan semakin membsr, tumor dpt 

menonjol menembus dinding sistem saluran menonjol menembus dinding sistem saluran 

kemih, meluas melalui kaliks dan pelvis smpi ke kemih, meluas melalui kaliks dan pelvis smpi ke 

ureter. Tumor bahkan lbh sering menginvasi ureter. Tumor bahkan lbh sering menginvasi 

vena renalis dan tumbuh sbg tumor pdt di dlm vena renalis dan tumbuh sbg tumor pdt di dlm vena renalis dan tumbuh sbg tumor pdt di dlm vena renalis dan tumbuh sbg tumor pdt di dlm 

pemblh drh. Kdng2 meluas sprti ular hingga ke pemblh drh. Kdng2 meluas sprti ular hingga ke 

vena cava inferior bahkan msk kesisi kanan vena cava inferior bahkan msk kesisi kanan 

jantung.jantung.



Tampakan Makroskopis:Tampakan Makroskopis:

Menunjukkan kekuningMenunjukkan kekuning--

kuningan, multilobulated tumor kuningan, multilobulated tumor 

pada lapisan luar ginjal, yang pada lapisan luar ginjal, yang 

sering berisi zona dari sering berisi zona dari 

kebekuan, dan scarring kebekuan, dan scarring 
pendarahan. pendarahan. pendarahan. pendarahan. 



Tampakan Mikroskopis:Tampakan Mikroskopis:Tampakan Mikroskopis:Tampakan Mikroskopis:Tampakan Mikroskopis:Tampakan Mikroskopis:Tampakan Mikroskopis:Tampakan Mikroskopis:

1. Jaringan tumor membentuk pola 1. Jaringan tumor membentuk pola 

tubular, solid, papilar, yang tubular, solid, papilar, yang 

menginvasi jaringan sekitar.menginvasi jaringan sekitar.

2. Tumor terdiri dari sel2. Tumor terdiri dari sel--sel jernih sel jernih 

atau lipid laden cell dengan atau lipid laden cell dengan 

sitoplasma melimpah dan sitoplasma melimpah dan sitoplasma melimpah dan sitoplasma melimpah dan 

nukleus eksentrik.nukleus eksentrik.

3. Stroma tumor sedikit tetapi 3. Stroma tumor sedikit tetapi 

vaskularisasi banyak, dengan vaskularisasi banyak, dengan 

sedikit histiosit dan sel inflamasi sedikit histiosit dan sel inflamasi 

lainnya.lainnya.



Gambar yang pertama 
Menunjukkan ginjal dengan 
massa dalam
substansi, bawah dan kapsul

Gambar yang kedua adalah 
ginjal,
potong setengah untuk 
menampilkan 
kuning, hemorrhagic cnacer. 



Gmbr yg ketiga, dari kasus yg
berbeda,menunjukkan bisul kanker 
sel ginjal di midportion dr ginjal. 
terliht kuning dan berisi beberapa
daerah yang sudah liquefied. 

Ketiga gambar menunjukkan khas histopathology 
dari bisul kanker sel ginjal.  Sel cytoplasm ada 
yang jelas dan Anda dapat melihat mereka 
berbatasan dengan mudah.  Beberapa jelas 
staining disebabkan lipid, yang membuat tampilan 
kuning Tumors terlampau. Seperti kebanyakan sel 
ginjal carcinomas, tumor ini kaya akan darah 
kapal. 



Pemeriksaan Penunjang:Pemeriksaan Penunjang:

Radiologi Radiologi PerkutaniusPerkutanius
biopsibiopsi

Pengobatan: Pengobatan: 

BedahBedahBedahBedah

KemoterapiKemoterapi

Pemberian VaksinPemberian Vaksin

CryoablationCryoablation




