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Abstract 
Introduction : Lymphoma are neoplastic transformation of cells that reside 
predominantly within lymphoid tissue. Lymphoid tumor are the most common primary 
orbital malignancy. Diagnosis can be obtain with history taking and opthalmologis 
examination, imaging such as chest x-ray, Computed Tomography Scan (CT-Scan),  
Magnetic Resonance Imaging (MRI), and Positron Emission Tomography (PET-Scan), 
bone marrow aspiration, open biopsy or fine needle aspiration biopsy. There are four 
main treatment for orbital lymphoma : surgery, radiotherapy, chemotherapy, and 
immunotherapy. The prognosis depends on diagnosis and treatment chose based on 
the severity of the disease. 
Case Report : A 43 years old came with chief complaint proptosis on both eyes. The 
complaint accompanied by palpable mass on palpebra superior and inferior, mass on 
conjungtiva, eye movement restriction, and visual impairment. Ophthalomogy 
examinations revealed visual acuity was light perception on the right eye, and close 
face finger counting on the left eye. Eye movement is restricted. Other findings were 
proptosis on both eye with palpable mass on palpebra superior and inferior, cystic 
consistency,  irregular border, and non tender to palpation, conjungtiva revealed pink 
mass resemble salmon patch. Pastient undergo CT-scan showed mass on lacrimal 
gland suggesting lymphoma. Patient undergoopen biopsy and pathology anatomy 
examination. 
Conclusion : Orbital lymphoma are the common primary orbital malignancy. 
Comprehensive diagnosis and chosing the best treatment modality can increase patient 
survival rate. 
 

I. PENDAHULUAN 

Limfoma merupakan suatu keganasan yang berasal dari transformasi sel pada 

kelenjar limfoid. Limfoma merupakan keganasan orbita primer yang paling sering, 

yaitu 10% dari seluruh tumor orbita dan 40-60% dari keseluruhan penyakit 

limfoproliferatif. Tipe yang paling sering ditemukan adalah Non-Hodgkin yang 

biasanya mengenai orang dewasa dengan rentang usia 50-70 tahun. Limfoma orbita 

yang muncul secara spontan pada lokasi diatas merupakan limfoma orbita primer, 

sedangkan limfoma orbita sekunder adalah limfoma yang berhubungan dengan 

metastase dari ekstra orbita. Angka kejadiannya meningkat 3 – 4% per tahun dan 

merupakan keganasan keempat yang paling sering menyerang orbita. Secara geografis 

paling sering terjadi di Asia dan Eropa dan dapat terjadi unilateral maupun bilateral.1–

3 
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Limfoma diklasifikasikan berdasarkan histologi, morfologi, imunofenotipe, dan 

genotipe oleh National Cancer Institute Working Formulation dan Revised European 

American Lymphoma (REAL). Staging limfoma berdasarkan organ yang terlibat oleh 

Ann harbor System.3,4 

Diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat pada pasien dengan limfoma orbita dapat 

meningkatkan angka kehidupan pasien. Diagnosis pada orbital limfoma ditegakan dari 

anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yaitu CT scan atau MRI dan 

pemeriksaan biopsy untuk melihat karakteristik dari lesi dengan pemeriksaan 

morfologi, imunologi, sitologi, dan molekular. Terdapat 4 pilihan penatalaksanaan 

pada orbital limfoma yaitu pembedahan, radioterapi, kemoterapi, dan imunoterapi. 

Laporan kasus ini akan membahas mengenai diagnosis dan penatalaksanaan pada 

orbital limfoma. 1–3,5 

 

II. LAPORAN KASUS 

Tn U usia 48 tahun pada 10 Juli 2017 datang dengan keluhan mata kanan dan kiri 

menonjol dan terdapat benjolan pada selaput putih mata. Benjolan dirasakan sejak 6 

bulan yang lalu. Keluhan diawali dengan bengkak pada selaput putih mata yang 

semakin lama semakin membesar, awalnya pada mata kanan terlebih dahulu. Keluhan 

disertai dengan benjolan pada kelopak mata kanan dan kiri, buram dan sulit 

menggerakan mata. Pasien merasa berat badannya menurun, riwayat batuk lama dan 

demam tidak ada. Pasien berobat ke Rumah Sakit Kartika di Sukabumi, dilakukan 

pemeriksaan Computed Tomography Scan (CT-Scan), lalu dirujuk ke Poli 

Rekonstruksi, Okuloplasti, dan Onkologi Rumah Sakit Mata Cicendo.  

Pada pemeriksaan status generalis didapatkan pembengkakan kelenjar limfa pada 

leher kanan. Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus mata kanan hanya dapat 

melihat cahaya dan visus mata kiri dapat melihat close face finger counting (CFFC). 

Pada pemeriksaan gerakan bola mata didapatkan hambatan pada segala arah. Pada 

pemeriksaan segmen anterior kedua mata proptosis, pada palpebra superior dan inferior 
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terdapat edema, dan massa dengan permukaan rata, teraba kenyal dengan ukuran kira 

kira 50 x 25 mm, batas tidak tegas, dan nyeri tekan (-). Pada konjungtiva didapatkan 

kemosis berat, hiperemis, dan massa yang berbenjol – benjol berwarna merah muda, 

tidak mudah berdarah, dengan batas tidak tegas, dan lain – lain sulit dinilai.  

     Pada pemeriksaan CT-scan didapatkan pembengkakan bagian anterior orbita 

mencurigakan suatu gambaran limfoma. 

Pasien didiagnosis dengan massa pada palpebra dan konjungtiva bulbi ocular dextra 

sinistra (ODS) et causa suspek limfoma maligna. Pasien direncakanan untuk dilakukan 

biopsi pada konjungtiva bulbi dan dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. 

 

 
 

Gambar 2.1 Pemeriksaan segmen anterior ODS 
Dikutip dari: Rumah Sakit Mata Cicendo 
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Gambar 2.2 Pembesaran Kelenjar limfa pada leher bagian kanan 
Dikutip dari: Rumah Sakit Mata Cicendo 

 

 
 

Gambar 2.3 Pemeriksaan CT-scan Orbita Kepala 
Dikutip dari: Rumah Sakit Mata Cicendo 

   
Pada durante operasi tanggal 14 Juli 2017 ditemukan massa yang berbenjol – 

benjol berwarna merah muda, lalu dilakukan insisi pada massa sebesar 1,3 x 0.7 x 0,4 

cm, dan perdarahan dikontrol dengan menggunakan kauter. Jaringan yang diambil 

diperiksakan ke bagian patologi anatomi. Post operasi pasien diberikan kloramfenikol 

salep 3 kali OD, antibiotik amoxcillin 3 x 500mg, dan asam mefenamat 3 x 500 mg. 



	 5	

Pemeriksaan patologi anatomi pada pasien ini secara mikroskopis menunjukkan sel 

tumor dengan bentuk bulat, oval yang tumbuh hiperplastis, memadat,dan difus. Inti sel 

polimorfi, hiperkromatis, mitosis ditemukan, dengan kesimpulan Non Hodgkin 

Limfoma low grade, difus, dan tipe sel kecil. Pasien direncanakan untuk dikonsulkan 

ke bagian Hematologi dan Onkologi Ilmu Penyakit Dalam RS Hasan Sadikin. 

 
Gambar 2.4 Pemeriksaan anterior segmen post biopsi 

Dikutip dari: Rumah Sakit Mata Cicendo 
 

III. DISKUSI 
 

Limfoma merupakan suatu keganasan yang berasal dari transformasi sel pada 

kelenjar limfoid. Limfoma merupakan keganasan orbita primer yang paling sering, 

yaitu 10% dari seluruh tumor orbita dan 40-60% dari keseluruhan penyakit 

limfoproliferatif. Tipe yang paling sering ditemukan adalah Non-Hodgkin yang 

biasanya mengeai orang dewasa dengan rentang usia 50-70 tahun. Diagnosis dan 

penatalaksanaan yang tepat dapat meningkatkan harapan hidup dari pasien. Diagnosis 

dapat ditegakkan dengan amanesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah lengkap, 

imaging dengan CT-scan atau MRI dari orbita, dan biopsi dari massa atau fine needle 

aspiration biopsy (FNAB). Anamnesis pada limfoma didapatkan proptosis yang 

muncul secara bertahap, massa tidak nyeri yang dapat teraba pada palpebra dan atau 

konjungtiva yang menunjukkan gambaran salmon patch, dan penurunan tajam 
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penglihatan. Pada pasien ini dari anamnesis didapatkan keluhan massa pada kedua 

kelopak mata dan konjungtiva yang bertambah besar, tidak nyeri, penonjolan bola 

mata, disertai dengan penurunan penglihatan.1–3,5 

Limfoma terbagi menjadi limfoma primer yaitu limfoma yang terisolasi pada orbita, 

dan limfoma sekunder yaitu metastase dari organ lain. Berdasarkan National Cancer 

Institute Working Formulation membagi limfoma menjadi low grade, intermediate, 

dan high grade berdasarkan histologi dan morfologi dari limfoma. Klasifikasi yang 

terbaru yaitu Revised European American Lymphoma (REAL) membagi limfoma 

menjadi indolent, agresif, dan sangat agresif dilihat dari morfologi, imunofenotipe, 

genotipe, dan keterangan klinis. Staging dari limfoma orbita berdasarkan Ann Harbor 

system yaitu stage I limfoma terbatas pada orbita, stage II limfoma mengenai struktur 

sekitar seperti sinus, tonsil, dan hidung. Stage III terdapat lesi pada nodul limfoid pada 

kedua sisi dibawah diafragma , dan stage IV terdapat dua atau lebih extranodal yang 

terkena seperti hati, atau tulang. E diberikan apabila terdapat ekstensi extra nodal, A 

apabila tidak terdapat keluhan, dan B apabila terdapat demam, penurunan berat badan 

drastis, dan keringat malam dalam waktu 6 bulan. Pada pasien ini dari status generalis 

didapatkan pembesaran kelenjar limfa pada leher sebelah kanan, dan dari pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan massa pada palpebra superior dan inferior yang tidak nyeri, 

disertai masa berbenjol – benjol berwarna merah muda, dengan batas tidak tegas, dan 

tidak terdapat nyeri tekan seperti gambaran salmon patch. Berdasarkan Ann Harbor 

System pasien ini termasuk kedalam stage IEB, namun diperlukan pemeriksaan 

penunjang lain dan berdasarkan histologi dan morfologinya masuk kedalam kategori 

low grade bersadarkan National Cancer Institute Working Formulation. 1–3,5,6 
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Gambar 3.1 Gambaran salmon patch pada subconjungtiva limfoma. 

Dikutip dari: Jeffrey A Nerad, MD. 
 

Pada pemeriksaan penunjang dengan CT scan akan didapatkan massa dengan batas 

jelas yang berada disekitar struktur okular, tanpa adanya erosi dari tulang orbita kecuali 

pada high grade limfoma. Biasanya mempunyai densitas yang homogen dapat berada 

di retrookular, anterior preseptal, glandula lakrimal, atau meluas ke bagian adneksa. 

Pemeriksaan CT-scan pada pasien ini menunjukkan adanya pembengkakan bagian 

anterior orbita mencurigakan suatu gambaran limfoma.3,7 

 
Gambar 3.2 CT-scan pada pasien dengan low grade limfoma pada glandula lakrimalis 

kiri. 
Dikutip dari: Bita Esmaeli dan Misha Faustina 
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     Pada pemeriksaan patologi anatomi limfoma akan didapatkan populasi limfosit yang 

imatur dan aktif membelah secara difus. Pada pasien ini hasil dari patologi anatomi 

menunjukan sel sel tumor yang berbentuk bulat, oval yang tumbuh hiperplastis, 

memadat, difus dengan kesimpulan Non Hodgkin Malignant Lymphoma, diffuse, small 

cell type, low grade.3,8 

 
Gambar 3.3 Gambaaran histologi pada limfoma orbita. 

Dikutip dari: Bita Esmaeli dan Misha Faustina 
 

Penatalaksanaan dari limfoma orbita terdiri dari 4 pilihan, yaitu terapi pembedahan, 

radioterapi, kemoterapi, dan imunoterapi. Tindakan pembedahan pada limfoma orbita 

dapat menjadi alat diagnostik dan terapeutik. Biopsi memegang peranan penting dalam 

diagnosis dari orbital limfoma namun terapi pembedahan sebagai terapi utama tidak 

disarankan, karena dapat menyebabkan relaps dari penyakit ini lebih lanjut, keadaan 

ini disebabkan oleh lokasi tumor yang membuat terapi pembedahan sulit untuk 

mengeksisi tumor secara komplit dan menjaga estetika dan fungsi dari okular. 

Pemilihan tempat biopsi dipengaruhi oleh lokasi, tipe, dan ekstensi dari lesi. Pada 

pasien ini dilakukan pembedahan sebagai diagnostik yaitu dengan biopsi dan 

pemeriksaan patologi anatomi. Radioterapi merupakan terapi yang paling sering dan 

banyak digunakan karena limfoma orbita biasanya terlokalisasi. Dosis radioterapi yang 

digunakan bergantung pada grade dari limfoma itu sendiri. Dosis radioterapi biasanya 

berkisar antara 25 – 35 Gy pada low grade limfoma, dan 30 – 40 Gy pada high grade 
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limfoma. Kemoterapi biasanya diberikan sebagai terapi single maupun kombinasi. 

Kemoterapi pada limfoma orbita biasnaya diberikan pada stage II atau lebih terutama 

stage III dan IV. Limfoma mengekspresikan antigen CD20 pada permukaan selnya. 

Agen imunoterapi seperti rituximab dan chlorambucil merupakan antibodi monoklonal 

yang sensitif terhadap CD20 menyebabkan destruksi sel melalui apoptosis, sitolisis dan 

sitotoksik. Pada pasien ini dikonsulkan ke bagian Hematologi Onkologi Ilmu Penyakit 

Dalam Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk dilakukan radioterapi dan atau kemoterapi. 

Follow up harus dilakukan pada pasien dengan limfoma orbita karena rekurensi dari 

penyakit bisa terjadi. 4,7, 8 

 

IV. SIMPULAN 

Limfoma orbita merupakan suatu keganasan orbita yang paling sering ditemui 

dengan angka kejadian yang terus meningkat. Diagnosis dan penanganan yang tepat 

pada limfoma orbita dapt meningkatkan angka kehidupan pada pasien. Diagnosis dapat 

ditegakkan dengan amanesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah lengkap, rotgen 

thorax, CT-scan atau MRI dari orbita, aspirasi dari sumsum tulang belakang, biopsi 

dari massa atau FNAB, dan PET scan.  Penatalaksanaan dari limfoma orbita terdiri dari 

4 pilihan, yaitu terapi pembedahan, radioterapi, kemoterapi, dan imunoterapi 

berdasarkan staging dari limfoma orbita.  
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