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MANAGEMENT OF LACRIMAL GLAND PLEOMORPHIC 

ADENOMA TUMORS 
 

ABSTRACT 

Introduction : Orbital tumors homogeneous lesions originating from structures in 

the orbital cavity. The incidence of orbital tumors according   to data from  

Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) is 1.59 million people per 

year. The incidence of orbital tumors is estimated at 3.5% - 4% of eye 

abnormalities. Lacrimal gland tumors rarely occur with a frequency of 5% to 10% 

of orbital tumors. Lacrimal gland tumors can be classified into epithelial tumors 

and non-epithelial tumors. Epithelial tumors constitute 50% of lacrimal gland 

tumors and as many as 50% of lacrimal glandular epithelial tumors are 

pleomorphic adenoma tumors. The main management of pleomorphic adenoma 

tumors is surgical therapy with compliant tumor removal. 

Purpose :To report the management of lacrimal gland pleomorphic adenoma 

tumors. 

Case Report :  A 74-year-old woman came with a chief complaint of  prominent 

right eye since 3 years ago, which felt slowly.  . Patient came first to Cicendo Eye 

Hospital at 13 Desember 2018 and had diagnosed with  Proptosis OD et causa 

retrobulbar mass and senile cataract ODS immature. Ophthalmology examination 

showed of the anterior segment of the right eye on the superior palpebra in the 

superotemporal period palpable mass of chewy consistency, firm boundary, non- 

tenderness, flat surface, unable to move from the base and pressing the eyeball in 

inferior direction. The right eye is found to be proptosis, senile arch in the cornea 

and the lens is rather cloudy.                            . 

Conclusion : Pleomorphic adenoma tumors of the lacrimal gland a common 

lacrimal glandular epithelial tumor that often occurs. The patient's main complaint 

is one that protrudes slowly and painless. Diagnosis  of  Pleomorphic adenoma  

tumors of the  lacrimal gland is based on clinical findings  and radiological 

examination of CT scan  and anatomical  pathology.  The main management  of the 

tumor pleomorphic adenoma of  the  lacrimal  gland  is the  total removal of  tumor  

tissue immediately  after the tumor has been identified without tissue biopsy.. 

Keywords : Pleomorphic adenoma tumors, lacrimal gland tumor, orbital tumor. 

 

I. Pendahuluan 

     Orbita adalah  suatu struktur anatomi yang terdiri  dari bola mata, otot 

ekstraokular, tulang,  lemak,  saraf,  kelenjar, pembuluh darah  dan  jaringan ikat. 

Tumor orbita adalah  suatu  lesi  homogen yang  berasal dari  struktur  didalam 

rongga orbita. Insiden  tumor orbita sesuai data dari Surveillance,  Epidemiology 

and  End  Results  (SEER)  adalah  1,59 perjuta orang  per tahun. Tumor orbita  

dapat diklasifikasikan   berdasarkan   lokasi   dan  jaringan  asalnya. Tumor kelenjar 
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lakrimal merupakan tumor orbita  yang berkembang dari jaringan kelenjar lakrimal 

yang terletak pada   superotempotal orbita. Tumor orbita  dapat terjadi  pada   anak 

dan dewasa. Tumor kelenjar lakrimal jarang terjadi dengan frekuensi 5% sampai 

10% dari tumor orbita 1,2,3 

     Tumor kelenjar lakrimal dapat diklasifikasikan menjadi tumor epitel dan tumor 

non - epitel. Tumor epitel merupakan  50% dari tumor kelenjar lakrimal dan 

sebanyak 50% dari tumor epitel kelenjar lakrimal adalah tumor adenoma 

pleomorfik. Pasien datang terutama dengan keluhan bola mata menonjol secara 

perlahan tanpa disertai nyeri. Pemeriksaan penunjang awal yang diperlukan untuk 

menentukan dan evaluasi tumor kelenjar lakrimal  adalah pemeriksaan Computed 

Tomography Scanning (CT-Scan). Pemeriksaan Computed Tomography Scanning 

mempermudah diagnosa, mempersempit diagnosa diferensial dan sebagai 

pertimbangan terapi. 1,2,3 

     Penatalakasanaan tumor adenoma pleomorfik yang utama adalah dengan terapi 

bedah. Terapi bedah yang dilakukan adalah pengangkatan tumor secara komplit. 

Laporan kasus ini akan membahas penatalaksanan tumor tumor adenoma 

pleomorfik kelenjar lakrimal. 2,3 

 

II.  Laporan Kasus 

Seorang wanita 74 tahun datang ke poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti dan 

Onkologi  Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo pada 13 Desember 2018 dengan 

keluhan utama mata kanan menonjol sejak 3 tahun yang lalu. Keluhan mata kanan 

menonjol dirasakan secara perlahan – lahan. Keluhan mata merah, berair, nyeri, 

nyeri pergerakan bola mata, penglihatan buram dan penglihatan ganda disangkal. 

Keluhan nyeri kepala, mual, muntah, berdebar- debar, berkeringat saat udara dingin 

dan tangan bergetar disangkal. Riwayat keluhan yang sama sebelumnya, trauma 

kepala, hipertensi, diabetes, alergi dan tiroid disangkal. Riwayat keluarga dengan 

keluhan yang sama  dan tumor disangkal. Pasien menggunakan kacamata untuk 

penglihatan jauh sejak 3 tahun yang lalu.  

     Pada pemeriksaan fisik status generalis didapatkan keadaan umum tampak 

sakit sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/70mmHg, nadi 
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80x/menit, frekuensi napas 18x/menit, suhu 36,40C. Kelenjar  getah bening 

preaurikular tidak teraba membesar. Pemeriksaan status oftalmologis didapatkan 

tajam penglihatan mata kanan 0.25 Pin Hole 0.4 dan tajam penglihatan mata kiri 

0.25 Pin Hole 0.5 F. Tekanan intraokular palpasi kedua mata normal. Gerak bola 

mata bebas kesegala arah pada kedua mata. Pemeriksaan Hertel didapatkan jarak 

kedua mata 98 milimeter, mata kanan 22 milimeter dan mata kiri 18 milimeter.  

 

 

   Gambar 2.1. Kunjungan pada tanggal 13 Desember 2018. Tampak mata kanan        

proptosis 
                            Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

Pemeriksaan segmen anterior mata kanan pada palpebra superior di 

superotemporal teraba masa konsistensi kenyal, berbatas tegas, nyeri tekan tidak 

ada, permukaan rata, tidak dapat digerakan dari dasar dan mendesak bola mata 

kearah inferior. Mata kanan didapatkan proptosis, arkus senilis pada kornea dan 

lensa agak keruh. Pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal. Pemeriksaan 

segmen anterior mata kiri didapatkan arkus senilis pada kornea dan lensa agak 

keruh. Pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal. Pasien didiagnosis 

dengan Proptosis OD et causa massa retrobulbar dan Katarak senilis imatur ODS. 

Pasien direncanakan dilakukan pemeriksaan CT-Scan Orbita – kepala tanpa dan 

dengang kontras.  



 

 

4 

 

Pasien datang kontrol ke poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi  

Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo pada tanggal 17 November 2018 untuk 

melaporkan hasil pemeriksaan CT-Scan Orbita - Kepala yaitu massa kistik bersepta 

di retrobulbar superior OD disertai proptosis OP. Rencana  selanjutnya adalah  

tindakan pengangkatan tumor dengan pendekatan orbitotomi lateral dalam narkose 

umum. 

  

  

Gambar 2.2. Hasil CT-Scan 14 Desember 2018. 
           Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

Pada tanggal 26 Desember 2018 dilakukan tindakan bedah pengangkatan tumor 

dengan pendekatan  orbitotomi lateral pada mata kanan dalam narkose umum dan 

pemeriksaan patologi anatomi jaringan tumor. Tindakan orbitotomi lateral 

dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut. Pasien dibaringkan dimeja 

operasi dalam anestesi umum dan dilakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada 

mata kanan pasien. Langkah selanjutnya dipasangkan duk steril pada area operasi.  

Garis insisi S-Shaped Stallard  dibuat pada kulit yang dimulai di bawah alis mata 

bagian lateral, diteruskan ke arah inferolateral sepanjang tepi orbita superiorlateral 

dan berakhir melewati arkus zigoma. Dilakukan pemberian lidokain 2% secara 
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infiltratif pada bagian kantus lateral dan muskulus temporal. Dilakukan insisi kulit 

sepanjang garis insisi yang telah dibuat, kemudian dilakukan diseksi setiap lapisan 

secara tajam sampai terlihat periosteum tulang frontalis dan zigoma pada rima 

orbita lateralis. Perdarahan dirawat dengan kauter. Jahitan traksi dibuat berturut-

turut pada jaringan subkutan dan otot, kemudian difiksasi.  

 

     

                               (a)                                                           (b) 

         

                             (c)                                                            (d)         

Gambar 2.3. Tindakan operasi tanngal 26 Desember 2016. Garis insisi S-Shaped 

Stallard (a), Insisi sepanjang garis insisi (b), Osteotomi dengan 

menggunakan pahat (c), dan Tulang dipegang dengan klem (d) 

                       Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

Periosteum diinsisi  secara parallel dengan rima orbita sejauh 2 milimeter, 

kemudian insise diperluas ke superior dari sutura zigomatikofrontal dan ke inferior 

diatas arkus zigomatik superior. Dilakukan insisi relaksasi pada akhir insisi superior 

dan insisi inferior.  Periosteum dipisahkan dari tulang dibawahnya sampai tulang 

terlihat. Dilakukan osteotomi dengan mengunakan pahat pada bagian superior 
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lateral tepi orbita bebeapa millimeter di atas sutura zigomatikofrontal dan di inferior 

sutura zigomatikofrontal, kemudian tulang dipegang dengan klem dan dipatahkan.  

Dilakukan eksplore ke dalam intraorbita dan ditemukan tumor pada 

superotemporal orbita dengan kapsul berwarna putih kecoklatan utuh, berbentuk 

bulat utuh, permukaan berbenjol-benjol dan konsistensi kenyal.   

 

     

(a)                                                           (b) 

Gambar 2.4. Tindakan operasi tanngal 26 Desember 2016. Tumor dikeluarkan (a) 

dan Pemasangan selang drainase dan penjahitan kulit (b). 

                       Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

Tumor didiseksi secara tumpul dan dikeluarkan. Kapsul mengalami robekan 

tetapi massa tumor dapat dikeluarkan secara utuh dengan ukuran 2,5 x2 x 1,5 

sentimeter. Dipasang spongostan dan selang drainase. Jahitan traksi dilepaskan 

terlebih dahulu. Tulang dikembalikan pada posisinya, kemudian dilakukan 

penjahitan periosteum dengan benang vicryl 4-0 secara satu - satu dan dilakukan 

jahitan pada otot dan jaringan subkutan lapis demi lapis dengan benang vicryl 4-0 

secara satu - satu. Dilakukan penjahitan kulit, kemudian diberikan salep antibiotik 

gentamisin dan dibuat balut tekan. Dipasang kantung drainase kemudian operasi 

selesai. Pasien diberikan terapi amoksisilin tablet 3 kali 500 mg per hari, 

parasetamol tablet 3 kali 500 mg per hari, salep mata kloramfenikol 1% dan 

polimiksin B sulfat 3 kali sehari mata kanan pada luka operasi dan metilprednisolon 

intravena 3 kali 125 mg selama satu hari. Terapi perawatan luka diberikan balut 
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tekan pada luka operasi, kompres dingin pada luka operasi dan drain dikontrol tiap 

hari. 

Hari pertama post operasi pasien mengeluhkan sedikit nyeri pada luka operasi. 

Pada pemeriksaan fisik status generalis didapatkan keadaan umum tampak sakit 

sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/80mmHg, nadi 80x/menit, 

frekuensi napas 18x/menit, suhu 36,00C. Pemeriksaan status oftalmologis 

didapatkan tajam penglihatan mata kanan 0.25 Pin Hole 0.4 dan tajam penglihatan 

mata kiri 0.25 Pin Hole 0.5 F. Tekanan intraokular palpasi kedua mata normal. 

Gerak bola mata bebas kesegala arah pada kedua mata. Pemeriksaan mata kanan 

pada luka operasi tampak jahitan intak, aposisi luka baik, dan drain perdarahan pada 

tube dan kasa minimal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan 

palpebra edema, proptosis, arkus senilis pada kornea dan lensa agak keruh. 

Pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal. Pemeriksaan  segmen anterior 

mata kiri didapatkan arkus senilis pada kornea dan lensa agak keruh. Pemeriksaan 

segmen posterior dalam batas normal. Pasien didiagnosa dengan Post orbitotomi 

lateral OD et causa masa retrobulbar dan Katarak senilis imatur ODS. Terapi sama 

dengan terapi sebelumnya. 

 

   

(a)                                      (b) 

Gambar 2.5. Pemeriksaaan paska operasi. Hari pertama (a) dan hari kedua (b). 

                       Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

Hari kedua post operasi pasien tidak ada keluhan. Pada pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan oftalmologi dalam batas normal. Terapi sama dengan terapi 
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sebelumnya. Pasien direncanakan rawat jalan dan kontrol ke poliklinik 

Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi  Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo 

satu minggu yang akan datang. 

Pasien datang kontrol ke poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi  

Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo pada tanggal 4 Januari 2019. Pada 

pemeriksaan fisik status generalis didapatkan keadaan umum baik, kesadaran 

kompos mentis, tekanan darah 110/80mmHg, nadi 80x/menit, frekuensi napas 

18x/menit, suhu 36,00C. Pemeriksaan status oftalmologis didapatkan tajam 

penglihatan mata kanan 0.25 Pin Hole 0.4 dan tajam penglihatan mata kiri 0.25 Pin 

Hole 0.5 F. Gerak bola mata bebas kesegala arah pada kedua mata. Pemeriksaan 

Hertel didapatkan jarak kedua mata 98 milimeter, mata kanan 20 milimeter dan 

mata kiri 18 milimeter. Pemeriksaan mata kanan pada luka operasi tampak jahitan 

intak dan aposisi luka baik .Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan 

arkus senilis pada kornea dan lensa agak keruh. Pemeriksaan segmen posterior 

dalam batas normal. Pemeriksaan  segmen anterior mata kiri didapatkan arkus 

senilis pada kornea dan lensa agak keruh. Pemeriksaan segmen posterior daam 

batas normal. Hasil pemeriksaan patologi anatomi pada pasien adalah Pleomorphic 

adenoma. 

 

            

Gambar 2.6. Kunjungan pada tanggal 04 Januari 2019. Belum lepas jahitan (a) dan 

sudah lepas jahitan (b) 

                         Dikutip dari : RS Mata Cicendo 
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 Pasien didiagnosa dengan Post orbitotomi lateral OD et causa tumor adenoma 

pleomorfik kelenjar lakrimal dan Katarak senilis imatur ODS. Pasien diberikan 

terapi salep mata kloramfenikol 1% dan polimiksin B sulfat 3 kali sehari mata kanan 

pada bekas luka operasi. Pasien direncanakan lepas jahitan dan kontrol ke poliklinik 

Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi  Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo 

tiga bulan yang akan datang. Prognosis pada pasien quo ad vitam ad bonam, quo 

ad functionam ad bonam, dan quo ad sanationam ad bonam.  

 

III. Diskusi 

     Orbita adalah suatu struktur anatomi yang komplek yang terdiri dari bola mata, 

otot ekstraokular, tulang, lemak, saraf, kelenjar, pembuluh darah dan jaringan ikat. 

Struktur penyusun orbita dapat berkembang menjadi lesi yaitu inflamasi atau 

tumor. Tumor orbita yang jarang terjadi salah satunya adalah tumor kelenjar 

lakrimal. Tumor kelenjar lakrimal diklasifikasikan menjadi tumor epitel dan non- 

epitel.2,3 

     Tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal dapat disebut juga dengan Benign 

Mixed Tumor (BMT). Tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal merupakan 

tumor jinak epitel kelenjar lakrimal yang paling sering. Tumor adenoma pleomorfik 

kelenjar lakrimal paling sering mengenai lobus orbital kelenjar lakrimal. Persentase 

tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal adalah 50% dari tumor epitel kelenjar 

lakrimal.2,3,4 

     Tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal dapat terjadi pada semua rentang  

usia dengan insiden yang tinggi pada usia 40 tahun sampai 50 tahun. Tumor  

adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal dapat terjadi pada laki – laki maupun wanita 

tanpa predileksi jenis kelamin. Tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal 

berkembang lambat  lebih dari 12 bulan, unilateral dan  mendesak bola mata ke 

inferonasal.  Gejala dan tanda klinis tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal 

meliputi bola mata menonjol atau proptosis secara perlahan, tidak nyeri, dan dapat 

teraba massa berbatas tegas, permukaan rata pada bagian superotemporal. 3,4,5 

     Pasien  seorang perempuan berusia 74 tahun. Hal ini sesuai dengan tanda dan 

insiden tumor adenoma pleomorfik pada rentang usia kejadian 16 tahun sampai 81 
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tahun. Keluhan mata kanan menonjol selama 3 tahun yang tidak disertai nyeri 

sesuai dengan gejala dan tanda klinis tumor adenoma pleomorfik yaitu proptosis 

unilateral, perkembangan lambat lebih dari 12 bulan dan tanpa disertai nyeri. 4,5,6 

     Pemeriksaan fisik pada palpebra superior di superotemporal teraba masa 

konsistensi kenyal, berbatas tegas, nyeri tekan tidak ada, permukaan rata, tidak 

dapat digerakan dari dasar dan mendesak bola mata kearah inferior. Hal ini 

menunjukan lokasi dari suatu massa pada fosa lakrimal yang merupakan lokasi 

kelenjar lakrimal. 5,6 

Pemeriksaan penunjang tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal yaitu 

pemeriksaan radiologi CT-Scan dan patologi anatomi. Pemeriksaan CT-Scan 

tampak gambaran massa berbentuk bulat atau oval berbatas tegas dan  homogen 

pada kontras yang meningkat di regio superotemporal orbita. Gambaran tulang 

orbita meliputi tulang normal, erosi kompresi, sklerosis, remodeling dan destruksi.. 

Hasil pemeriksaan CT-Scan pasien adalah massa kistik bersepta di retrobulbar 

superior OD disertai proptosis OP sesuai dengan karakteristik tumor adenoma 

pleomorfik yang merupakan tumor kelenjar berbentuk kistik pada regio retrobulbar 

superior orbita dan mendesak orbita kearah inferonasal. 7,8,9 

Pemeriksaan patologi anatomi didapatkan karakteristik  tumor adenoma 

pleomorfik yaitu proliferasi jaringan epitel dan jaringan mesenkim. Gambaran 

histologi meliputi pseudokapsul, membentuk struktur duktus dan kistik yang terdiri 

dari sel – sel berbentuk bulat, oval, spindel, stelata dan polygonal. Gambaran 

histologi lainya yaitu ditemukan sel musin, osteoid, kartilago, dan degenerasi 

myxoid, hialin serta osseous. Hasil pemeriksaan patologi  anatomi pasien secara 

makroskopi ditemukan massa tumor dilapisi pseudokapsul jaringan ikat 

fibrokolagen, subcapsular tampak sel – sel bentuk bulat oval sampai spindle yang 

tumbuh hiperplastis, memadat, sebagian berkelompok dan membentukstruktur 

glandular, sebagian kistik, stroma jaringan ikat sebagian mengalami degenerasi 

myxoid, dan tidak tampak sel tumor ganas. Hasil pemeriksaan patologi anatomi 

pasien sesuai dengan karakteristik tumor adenoma pleomorfik secara histologi. 7,8,9 

Penatalaksanaan utama tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal adalah 

pengangkatan total jaringan tumor. Pengangkatan tumor dilakukan segera setelah 
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tumor diindendtifikasi tanpa dilakukan biopsi jaringan terlebih dahulu yang 

bertujuan mencegah penyebaran sel tumor ke jaringan sekitar. Pendekatan operatif 

yang sesuai dengan lokasi tumor tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal pada 

fosa lakrimal adalah orbitotomi lateral dengan eksisi intak tanpa merusak kapsul.  

Pasien dilakukan terapi bedah yaitu pengangkaatan tumor dengan pendekatan 

orbitotomi lateral karena lokasi tumor terletak pada retrobulbar superior mata 

kanan. Observasi dilakukan untuk menilai fungsi penglihatan, gerak bola mata dan 

penonjolan bola mata. Pada pasien tidak didapatkan gangguan fungsi penglihatan, 

tidak ada gangguan gerak bola mata akibat tumor dan direncanakan kontrol 3 bulan 

yang akan datang. 10,11 

     Prognosis tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal ditentukan oleh 

resiko kekambuhan dan perubahan kearah keganasan. Eksisi tumor yang komplit 

resiko kekambuhan dalam waktu lima tahun tidak ada tetapi pada eksisi tumor tidak 

komplit memiliki resiko kekambuhan sebesar 30 %. Insiden perubahan kearah 

keganasan sebesar 10% pada kekambuhan dalam waktu dua puluh tahun setelah 

terapi dan sebesar 30% dalam waktu tiga puluh tahun. Pasien telah menjalani 

pengangkatan tumor keseluruhan tanpa ada jaringan yang tersisa. Prognosis pada 

pasien quo ad vitam ad bonam karena tidak ada resiko yang dapat mengancam jiwa. 

Prognosis quo ad functionam ad bonam karena tidak ada gangguan fungsi 

penglihatan dan gerak bola mata. Prognosis quo ad sanationam ad dubia ad bonam 

karena resiko kekambuhan rendah.11,12 

 
IV. Simpulan 

     Tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal dapat disebut juga dengan Benign 

Mixed Tumor (BMT) merupakan tumor jinak epitel kelenjar lakrimal yang sering 

terjadi. Keluhan utama pasien adalah salah satu mata menonjol perlahan dan tidak 

disertai nyeri. Pemeriksaan penunjang diperlukan sebagai identifikasi awal dan 

evaluasi yaitu pemeriksaan radiologi CT-Scan. Pemeriksaan penunjang untuk 

menegakkan diagnosa adalah pemeriksaan patologi anatomi jaringan tumor. 

Penatalaksanaan utama tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal adalah 

pengangkatan total jaringan tumor tanpa biopsi jaringan. Pendekatan operatif yang 
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sesuai dengan lokasi tumor tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal pada fosa 

lakrimal adalah orbitotomi lateral dengan eksisi intak tanpa merusak kapsul. 
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