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DIAGNOSIS DAN PENATALAKSANAAN ADENOMA PLEOMORFIK 

KELENJAR LAKRIMAL 

 

Abstract 

Introduction 

Pleomorphic adenoma is the most common benign epithelial tumor of the lacrimal gland 

about 50% all epithelial tumor. Diagnosis can be made by clinical manifestation and 

imaging, but treatment and prognosis is based on histopathology examination. Multiple 

recurrency and long standing tumors increases the risk of malignancy alteration. 

 

Objective 

To report the diagnosis and management of lacrimal gland pleomorphic adenoma 

 

Case Presentation 

A 25 year old man complain of buldging of his left eye with no pain for 1.5 years, followed 

by vertical double vision. Ophthalmic examination shows VOS 0.125, hypotrophia 30° 

exotrophia 15°, upgaze and lateralgaze limitation, proptosis, lagophtalmus 3 mm, light 

refleks ↓/+ RAPD gr I. Swelling of the papillary disk on funduscopy examination. CT scan 

shows an isodens lesion at the retrobulbar region. Patient is diagnosed with proptosis e.c 

retrobulbar tumor suspected pleomorphic adenoma LE and compresive optic neuropathy 

LE. Patient is treated with lateral orbitotomy, complete excision, and histopathology 

examination, and methylprednisolone. Histopathology confirm the diagnosis of 

pleomorphic adenoma. 

 

Conclusion 

Diagnosis of lacrimal gland pleomorphic adenoma can be establish by clinical 

manifestation and imaging. Treatment for pleomorphic adenoma is complete tumor 

surgical excision. Prognosis for pleomorphic adenoma is good, however, tumor may recur 

if not completely removed. This increases the risk for malignancy 
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I. Pendahuluan 

Tumor kelenjar lakrimal memiliki insidensi 1 kasus setiap 1.000.000 orang 

setiap tahun, dan merupakan ¼ dari tumor yang mengisi rongga orbita. Tumor 

kelenjar lakrimal sering kali jinak, 20-25% merupakan tumor epitel dan 50% dari 

tumor epitel adalah adenoma pleomorfik (tumor jinak mixtus), 50% lagi adalah 

karsinoma. Adenoma pleomorfik adalah tumor epitel kelenjar lakrimal yang paling 

sering, sekitar 20% dari seluruh tumor kelenjar lakrimal. Gejala, manifestasi klinis, 

dan gambaran radiologi dapat membantu membedakan lesi jinak dengan ganas, 

namun diagnosis pasti bergantung pada gambaran histopatologi, begitu juga untuk 

pemilihan terapi dan prognosis. Laporan kasus ini dibuat untuk memaparkan kasus 

tumor kelenjar lakrimal adenoma pleomorfik dan penatalaksanaannya.(1–3) 
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II. Laporan Kasus 

Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke poliklinik ROO tanggal 4 oktober 

2017 dengan keluhan mata kiri terlihat menonjol secara perlahan sejak 1,5 tahun 

yang lalu. Keluhan disertai mata terasa perih dan kesat di pagi hari, dan sering kali 

berair sejak 1 tahun yg lalu. Penglihatan dirasakan menurun dan berbayang atas dan 

bawah sejak 6 bulan yang lalu. Nyeri pada mata, mual muntah, dan nyeri kepala 

tidak ada. Pasien kemudian berobat ke RS di sukabumi, dilakukan CT scan, namun 

pasien tidak kontrol kembali. Riwayat keluarga dengan keluhan yang sama tidak 

ada. Riwayat penyakit sistemik lainnya tidak ada. 

Pemeriksaan oftalmologi menunjukkan VOD 1.0, VOS 0.125 PH sulit, TIO 

ODS normal, bruit pada OS tidak ada. Posisi bola mata hipotrofia 30° exotrofia 15°, 

gerakan bola mata OD dalam batas normal, OS -3 ke arah superonasal dan 

superolateral, -2 ke  lateral, dan -1 ke inferolateral dan inferomedial. Segmen 

anterior palpebra superior dan inferior OD tenang, OS proptosis, lagoftalmus 3 mm, 

bell’s phenomenon -, konjungtiva bulbi ODS tenang, kornea ODS jernih, bilik mata 

depan VH gr. III f/s -/-, pupil OD bulat RC +/↓ RAPD -, OS bulat RC ↓/+ RAPD 

gr I, iris dan lensa ODS dalam batas normal. Segmen posterior funduskopi OD 

dalam batas normal, OS media jernih, papil bulat, batas agak kabur, lain-lain dalam 

batas normal.  

 

 
Gambar 2. 1 Gambaran klinis pasien 

    Sumber : RS mata Cicendo 
 

Pemeriksaan CT Scan menunjukkan adanya lesi isodens pada retrobulbar OS 

suspek space-occupying lesion (SOL) atau massa. Pasien didiagnosis dengan 

proptosis OS ec. massa retrobulbar suspek adenoma pleomorfik, dan neuropati 

optik kompresif OS. Pasien kemudian dikonsulkan ke bagian neurooftalmologi dan 

diberikan terapi metilprenisolon 1mg/KgBB/hari, dan citicholine1x1000mg. Pasien 

kemudian direncanakan untuk dilakukan orbitotomi lateral + eksisi massa + 

patologi anatomi (PA) OS dalam narkose umum tanggal 10 Oktober 2017.  
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A.   B.  
Gambar 2.2 Foto CT scan, A. Potongan axial, B. Potongan koronal 

         Sumber : RS mata cicendo 

 

Telah dilakukan operasi orbitotomi lateral + eksisi massa + PA tanggal 10 

Oktober 2017 dengan tahapan operasi sebagai berikut, dilakukan insisi stallard-

wright pada lateral orbita, subkutis dan otot dilakukan diseksi sampai tampak tulang 

zygoma, tulang daerah sutura fontozygoma diangkat sebesar 1.5 cm menggunakan 

pahat, dilakukan eksisi tumor retroorbita sebesar 2.5cm, tumor menempel ke 

periosteum dan tulang zigoma, dilakukan cryo sampai massa dapat terangkat 

seluruhnya, perdarahan kemudian ditangani dengan kauter, dipasangkan drain lalu 

otot dan kulit jahit menggunakan benang vikril 4-0 dan 6-0. Jaringan tumor dan 

tulang kemudian diperiksakan ke patologi anatomi. Pasien kemudian diberikan 

terapi post operasi kompres es, ceftriaxon 2x1 gr IV, metilprednisolon 4x125mg 

IV, ranitidin 2x1amp IV, kloramfenikol 1% dan polimiksin B sulfat salep mata 

3xOS.  

Satu hari setelah operasi ditemukan VOS 0.16 PH 0.4, segmen anterior OS 

palpebra superior dan inferior hecting + intak, drain +, edema +, hematoma +, 

konjungtiva bulbi perdarahan subkonjungtiva +, lain-lain dalam batas normal. Dua 

hari setelah operasi segmen anterior OS palpebra superior dan inferior hecting + 

intak, edema berkurang, drain + 0.1cc, konjungtiva bulbi perdarahan 

subkonjungtiva +. Pasien diperbolehkan melepaskan drain, lalu rawat jalan dengan 

terapi cefadroxil 2x500mg, metilprednisolon 1x1mg/KgBB, dan analgetik. 
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Gambar 2.3 Gambaran klinis POD 1 

   Sumber : RS mata Cicendo 

 

Satu minggu setelah operasi pasien kontrol ke poliklinik ROO dengan VOD 1.0, 

VOS 0.16 PH 0.4, posisi bola mata ortotrofia, gerakan bola mata ODS dalam batas 

normal, segmen anterior OD dalam batas normal, OS palpebra superior dan inferior 

hecting intak edema minimal, konjungtiva bulbi perdarahan subkonjungtiva +, 

pupil bulat RC +/+, lain-lain dalam batas normal, segmen posterior funduskopi 

dalam batas normal. Pemeriksaan hertel exoftalmometer terdapat asimetri 2 mm 

diantara kedua mata.  

 

 
Gambar 2.4 Gambaran klinis 1 minggu setelah operasi 

Sumber : RS mata Cicendo 

 

Hasil patologi anatomi jaringan tumor terdapat massa tumor dilapisi kapsul 

jaringan ikat, sel tumor berbentuk bulat, oval, spindle yang hiperplastik dengan inti 

sel dalam batas normal. Tampak sel metaplasia skuamosa dan pembentukkan 

“keratin pearl” dengan inti sel dalam batas normal dan stroma dengan komponen 

kondromyxoid. Pemeriksaan jaringan tulang merupakan tulang matur dengan 

osteosit dalam batas normal. Kesimpulan dari hasil PA adalah adenoma pleomorfik 

a/r retrobulbar OS. Pasien didiagnosis dengan post orbitotomi lateral + eksisi massa 

+ PA + cryo ai. Adenoma pleomorfik lakrimal OS. Dosis terapi metilprednisolon 

diturunkan secara perlahan, jahitan dicabut, dan pasien diminta untuk kontrol 2 

minggu yang akan datang.  
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Gambar 2.5  Gambaran histopatologi adenoma pleomorfik 

Sumber : RS mata Cicendo 

 

III. Diskusi 

Tumor kelenjar lakrimal dapat dibagi menjadi lesi limfoproliferatif, epitelial 

benigna, epitelial maligna, nonepitelial maligna. Adenoma pleomorfik adalah 

tumor epitel kelenjar lakrimal yang paling sering, sekitar 20% dari seluruh tumor 

kelenjar lakrimal. Tumor ini biasanya terjadi pada usia dewasa berusia 40-50 tahun, 

namun dapat terjadi pada anak-anak dan orang tua sampai usia 80 tahun. 

Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sedikit lebih banyak terkena 

dibandingkan dengan wanita, dengan rasio 1.5 : 1. Faktor resiko dari adenoma 

pleomorfik ini sendiri masih belum diketahui dikarenakan kasusnya yang jarang, 

namun tidak ada faktor predispisisi berupa ras mau pun demografi.(2–5) 

Studi dari adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal menunjukkan terdapat 4 

subgrup berdasarkan gambaran sitogenetik. Satu grup memiliki ekspresi tinggi dari 

protein PLAG1 dan translokasi 8q12, grup kedua terdapat tumor dengan pengaturan 

ulang 12q14-15, grup ketiga dan keempat memiliki tumor dengan perubahan 

nonrecurrent dan tumor dengan karyotype yang normal. Adenoma pleomorfik 

kelenjar lakrimal sedikit memiliki perubahan yang berulang, kehilangan pada 1p, 

6q, 8q, 13q dan bertambah pada 9p.(1,4) 

Gejala biasanya berupa pergeseran bola mata secara progresif, ke arah bawah 

dan keluar, terhambatnya gerakan bola mata, diplopia, massa tumor yang teraba, 

dan ptosis. Pasien dengan tumor kelenjar lakrimal biasanya tidak mengeluhkan rasa 

nyeri terkecuali pada adenoid cystic carcinoma. Pasien dengan tumor jinak 
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biasanya sudah mengalami gejala selama 1-2 tahun sebelum berobat ke dokter. 

Pasien dengan kecurigaan adenoma pleomorfik didiagnosis sebelum pembedahan 

berdasarkan analisis pencitraan CT scan. Gambaran tumor bulat atau oval, padat, 

dengan batas regular yang kadang menyebabkan remodeling dari tulang, dan bisa 

terdapat area dengan kalsifikasi.(1,2,6) 

Adenoma pleomorfik dapat berasal dari duktus, stroma, dan myoepitel dari 

lobus palpebral atau orbital, namun adenoma pleomorfik sering kali terjadi di lobus 

orbital. Adenoma pleomorfik sering disebut dengan tumor jinak mixtus, 

dikarenakan pada gambaran histopatologi didapatkan sel yang beragam seperti 

epitelial, myoepitelial dan mesenkim. Komponen epitelial dapat berupa duktus, 

bulat, spindle, poligonal, sedangkan komponen mesenkim dapat berupa myxoid, 

hyalin, kartilaginus, dan osseous differentiation. Lesi dikelilingi oleh 

pseudokapsul.(1,5,7) 

Pasien ini adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun mengeluhkan mata kiri 

terlihat menonjol secara perlahan sejak 1.5 tahun yang lalu, disertai pandangan yang 

berbayang atas bawah. Pemeriksaan oftalmologi menunjukkan VOD 1.0, VOS 

0.125 PH sulit, posisi bola mata hipotrofia 30° exotrofia 15°, gerakan bola mata OS 

-3 ke arah superonasal dan superolateral, -2 ke  lateral, dan -1 ke  inferolateral dan 

inferomedial. Segmen anterior OS proptosis, lagoftalmus 3 mm, bell’s phenomenon 

-, kornea OS jernih, pupil OD bulat RC +/↓ RAPD -, OS bulat RC ↓/+ RAPD gr I. 

Segmen posterior funduskopi OS media jernih, papil bulat, batas agak kabur, lain-

lain dalam batas normal. Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan oftalmologis 

terdapat kecurigaan adanya sebuah massa di superiotemporal orbita yaitu di 

kelenjar lakrimal. Hal tersebut didukung oleh pemeriksaan CT scan, yaitu lesi 

isodens pada retrobulbar OS suspek space-occupying lesion (SOL) atau massa. 

Pasien kemudian direncanakan orbitotomi lateral + eksisi massa + PA OS, dari hasil 

PA didapatkan gambaran adenoma pleomorfik. 

Penatalaksanaan adenoma pleomorfik yaitu eksisi masa secara keseluruhan 

dengan kapsulnya. Pembedahan sebaiknya dilakukan tanpa pemeriksaan biopsi 

terlebih dahulu, suatu studi menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan rekurensi 

sebesar 32% apabila kapsul dari adenoma pleomorfik dilakukan insisi biopsi 

terlebih dahulu. Pendekatan operasi pada orbita disebut dengan orbitotomi, yang 
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artinya adalah memotong ke dalam orbita. Orbitotomi memberikan akses ke dalam 

kompartmen jaringan lunak orbita. Terdapat lima ruang operasi di dalam orbita, 

yaitu ruang subperiosteal (subperiorbital) yang merupakan ruang diantara tulang 

dan periorbita, ruang ekstrakonal (perifer) merupakan ruang diantara periorbita dan  

muscle cone, ruang sub-tenon (episklera) yang berada diantara kapsul tenon dan 

bola mata, ruang intrakonal (sentral) yang berada didalam muscle cone, dan ruang 

subarakhnoid yang berada diantara nervus optikus dan pembungkus saraf.(2,8,9) 

 
Gambar 3.1 Ruang operasi dalam orbita 

      Sumber : American Academy of Ophthalmology(2) 

 

Pendekatan operasi bergantung pada lokasi anatomi, ukuran dan luas, patologi 

yang dicurigai, dan tujuan dari operasi. Terdapat beberapa pendekatan dari 

orbitotomi, namun secara garis besar dibagi menjadi pendekatan anterior dan 

lateral. Pendekatan anterior digunakan untuk mengakses ruang ekstrakonal anterior 

dan untuk biopsi atau mengambil lesi kecil dibawah rima orbita. Pendekatan lateral 

digunakan apabila lesi berada di ruang intrakonal lateral, belakang ekuator bola 

mata, atau di dalam fossa kelenjar lakrimal. Pendekatan lateral dapat dipilih untuk 

lesi yang lebih dalam yang tidak bisa digapai melalui pendekatan anterior, atau 

membutuhkan pemotongan yang lebih besar di daerah lateral. Pendekatan yang 

disarankan untuk adenoma pleomorfik adalah pendekatan lateral, dikarenakan 

tumor yang akan diambil secara keseluruhan, maka sebagian tulang juga akan 

diangkat untuk mendapatkan visualisasi yang lebih baik.(2,8,10) 

.  
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a.  b.  

Gambar 3.2 Letak anatomis kelenjar lakrimal di dalam rongga orbita. a. Potongan 

koronal, 1. Supraorbital neurovascular bundle, 2. otot rektus superior, 3. kelenjar 

lakrimal, 4. Otot rektus lateral, 5. Otot inferior oblique, 6. Otot rektus inferior, 

7. Otot levator palpebra superior, 8. Otot superior oblique, 9. Diskus Optikus, 

10. Otot rektus medial, 11. Sklera, 12. Lemak orbita extrakonal inferior.  

b. Potongan sagital, 1. Otot rektus superior, 2. Nervus lakrimal, 3. Divisi oftalmikus 

nervus trigerminal, 4. Sinus kavernosus, 5. Ganglion trigeminal, 6. Divisi maksila nervus 

trigerminal, 7. Otot rektus lateral, 8. Otot levator palpebra superior, 9. Levator 

aponeurosis,10. Kelenjar lakrimal, 11. Arteri dan nervus zygomatikofasial, 12. Nervus 

zygomatik. 
Sumber : J. Dutton(11) 

 

Insisi kulit Stallard-wright berbentuk S yang memanjang di bawah alis 

lateral melengkung ke bawah mengikuti arkus zigoma dapat memberikan 

visualisasi yang baik pada daerah rima lateral, namun meninggalkan bekas luka 

yang jelas. Kulit dipotong menggunakan scalpel blade 15, diperdalam sampai 

periosteum lalu dipotong, dipisahkan dengan tulang zigoma. Periorbita diangkat 

dipisahkan dari dinding lateral orbita, jahitkan 6 jahitan pada ujung luka 

menggunakan silk 4.0 lalu jepitkan ujung benang ke drape untuk visualisasi yang 

lebih baik. Taruh malleable retraktor setingkat sutura frontozigoma untuk 

melindungi jaringan jaringan lunak. Potong tulang 5 mm diatas sutura frontozigoma 

sedalam 1 cm dimiringkan ke inferior paralel dengan atap orbita sampai tulang tipis 

sepanjang sutura sphenozygomatik. Potongan kedua sedikit diatas arkus zigoma 

dimiringkan ke superior. Kedua ujung tulang orbita yg sudah dipotong dapat 

dibolongi menggunakan bor untuk memfasilitasi pengganti tulang yang diambil. 

Lakukan diseksi sampai lesi ditemukan, eksisi massa tumor dapat dibantu dengan 

menggunakan cryo. Setelah dipastikan tidak ada sisa massa, luka dapat ditutup 

mulai dari periorbita, tulang, periosteum, dan kulit. Drain dapat dipasang lalu 

dijahitkan.(8,11,12) 
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a.  b.  

c.  d.   
Gambar 3.3 Pendekatan lateral orbitotomi 

        Sumber : J. Rootman(8) 

 

Kasus ini didapatkan adanya proptosis ke arah inferior dan lateral yang disertai 

hambatan gerakan bola mata ke superior, dari sini kita bisa mencurigai adanya suatu 

massa yang mendorong di daerah superiotemporal (tumor lakrimal). Hasil CT scan 

juga mendukung adanya suatu massa di rongga orbita superiotemporal, maka 

dilakukan orbitotomi lateral dengan insisi stallard-wright. Saat operasi ditemukan 

jaringan tumor yang menempel di tulang orbita, maka tulang rima orbita lateral 

yang dipotong diperiksakan PA untuk menyingkirkan diagnosis keganasan. Hasil 

PA menunjukkan adenoma pleomorfik dan jaringan tulang dalam batas normal.(6) 

Font dan Gamel melaporkan angka rekurensi 5 tahun untuk tumor yang 

diangkat secara keseluruhan hanya 3%, dibandingkan dengan tumor yang hanya 

sebagian diangkat, yaitu 32%. Follow up jangka panjang dengan pencitraan 

berulang setelah operasi selama 5 tahun sebaiknya dilakukan untuk mendeteksi 

adanya rekurensi. Prognosis pasien dengan adenoma pleomorfik biasanya baik, 

namun tumor dapat muncul kembali apabila tidak seluruhnya diambil. 

Kemungkinan terjadinya keganasan menjadi karsinoma ex adenoma pleomorfik 

berhubungan dengan rekurensi yang multipel dan tumor yang sudah lama, resiko 

10% dalam 1 dekade untuk rekurensi.(1,2,7,12)  
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IV. Simpulan 

Adenoma pleomorfik adalah tumor epitel kelenjar lakrimal yang paling sering 

ditemukan, sekitar 20% dari seluruh tumor kelenjar lakrimal. Penegakan diagnosis 

sebelum pembedahan dapat dilakukan berdasarkan gejala, pemeriksaan 

oftalmologis, dan juga pencitraan. Pemeriksaan histopatologi memiliki peran 

penting dalam pemilihan tatalaksana dan juga prognosis dari penyakit. 

Pengangkatan massa secara keseluruhan dengan kapsulnya sebaiknya dilakukan 

untuk kasus adenoma pleomorfik, untuk mencegah terjadinya rekurensi. Rekurensi 

yang multipel dapat meningkatkan resiko terjadinya keganasan. Orbitotomi dengan 

pendekatan lateral dapat memberikan akses yang baik untuk pengangkatan tumor 

kelenjar lakrimal. 
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