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DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF  PLEOMORPHIC ADENOMA 

LACRIMAL GLAND (PALG) 
 

Abstract: Pleomorphic Adenoma Lacrimal Gland (PALG) is the most common 

benign epithelial neoplasm of lacrimal gland. It commonly arises within the orbital 

lobe of lacrimal gland and presents insidiously with painless enlargement of the 

superotemporal orbit..This case report reviews the diagnosis and management of a 

specific PALG. This topic is important because of the potentially misdiagnose 

PALG with other orbital mass lesion. 

Purpose: to explain diagnosis and management of Pleomorphic Adenoma Lacrimal 

Gland 

Case Report: a 35 year old female came to Reconstruction, Oncology and 

Oculoplasty of National Eye Center Cicendo Eye Hospital with complained of 

progressive impairment of vision in the right eye associated with proptosis, which 

had got worse over a period of two years. Throughout Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) the patient was diagnosed with Cavernous Hemangioma. 

Conclusion: Pleomorphic adenoma of the lacrimal gland must be considered in the 

presence of long-term painless proptosis. For the patients suspected to have 

pleomorphic adenoma, incisional biopsy should not be performed in order to 

prevent the likelihood of a relapse to occur. Patological finding of mass is typically 

pleomorphic adenoma of lacrimal gland. The displacement of the mass with its 

capsule can extend the patient lives and improve her quality of life. 

Keywords: Pleomorphic Adenoma, Lacrimal Gland, Misdiagnose, Management. 

 

I. Pendahuluan 

 
     Kejadian kanker atau tumor mata di Indonesia jarang terlaporkan secara spesifik dan 

terbatas pada regional-regional daerah di Indonesia. Menurut laporan Mansur (2017),di 

RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar dari tahun 2014-2016 didapatkan 70 kasus 

tumor mata dengan jumlah perempuan (67,2%) lebih banyak daripada laki-laki (32,8%). 

Berdasarkan umur, jumlah balita (0-5 tahun) lebih banyak dengan kasus retinoblastoma 

(50%). Jenis tumor mata yang didapatkan adalah tumor intraokular (58,6%), tumor 

ekstraokular (40%), dan retrobulbar (1,4%). Lima persen dari seluruh tumor intraorbital 

berasal dari kelenjar lakrimal. Sebagian besar lesi di fosa lakrimalis berasal dari lesi 
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inflamasi. Tumor kelenjar lakrimal 30% adalah tumor epitel, dimana 12% adalah adenoma 

pleomorfik. Adenoma pleomorfik adalah tumor jinak mixtus yang terdiri dari komponen 

epitel dan mesenkim. Tumor adenoma pleomorfik dapat berubah menjadi ganas yaitu 

berkisar 10 – 20%. Tujuh puluh lima persen keganasannya itu dapat berubah menjadi 

pleomorfik adenokarsinoma, dan sisanya menjadi karsinoma kistik. Karakteristik tumor ini 

progesifitasnya berjalan lambat, dan tidak nyeri, terletak pada daerah lateral kelopak mata 

atas dan sering terjadi pada 3 dan 4 dekade kehidupan. Meskipun tumor jinak, memiliki 

kemungkinan untuk terjadi kekambuhan dan keganasan jika tidak dilakukan eksisi tumor 

yang sempurna sehingga bisa meningkatkan morbiditas pasien. Laporan kasus ini 

membahas diagnosis dan manajemen Adenoma Pleomorfik. 1,2,3 

 

II. Laporan Kasus 

 

     Seorang wanita 35 tahun datang ke poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti dan 

Onkologi Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo pada 8 Juni 2020 dengan keluhan 

utama mata kanan menonjol sejak 2 tahun yang lalu. Keluhan mata kanan menonjol 

dan melihat buram dirasakan secara perlahan – lahan. Keluhan mata merah, berair, 

nyeri, nyeri pergerakan bola mata, 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. Riwayat penggunaan kacamata disangkal. Riwayat 

penggunaan kontrasepsi obat atau suntik disangkal. Pasien dirujuk dari RSUD 

Arjawinangun dengan membawa hasil MRI. 

     Pada pemeriksaan fisik status generalis didapatkan keadaan umum tampak sakit 

sedang, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110/70mmHg, nadi 78x/menit, 

frekuensi napas 18x/menit, suhu 36,3C. Kelenjar getah bening preaurikular tidak 

teraba membesar. Pemeriksaan status oftalmologis didapatkan tajam penglihatan 

mata kanan close face fingger counting dan tajam penglihatan mata kiri 0.5 Pin 

Hole 0.8F. Tekanan intraokular palpasi kedua mata normal. Posisi bola mata kanan 

terdorong ke bawah, gerakan bola mata OD -3 ke arah superonasal dan 

superolateral, -3 ke lateral, dan 0 ke inferolateral, inferomedial dan medial. Sensoris 

kedua kelopak mata dan wajah normal. Gerakan bola mata OS baik ke segala arah. 
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Segmen anterior palpebra superior dan inferior OD proptosis, lagoftalmus 2 mm, 

bell’s phenomenon (+), segmen anterior palpebra superior inferior OS tenang, 

konjungtiva bulbi ODS tenang, kornea ODS jernih, bilik mata depan ODS VH gr. 

III f/s -/-, pupil OD bulat RC +/+ RAPD -, OS bulat RC +/+ RAPD -, iris dan lensa 

ODS dalam batas normal. Segmen posterior funduskopi OD papil batas kabur, 

retina flat, segmen posterior funduskopi OS media jernih, papil bulat, batas tegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kunjungan pada tanggal 08 Juni 2020.  

                      Tampak mata kanan proptosis  

                         Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

     Pada pemeriksaan MRI didapatkan hasil yaitu massa retrobulbar kanan dengan 

pseudokapsul yang menyebabkan efek masa ke anteroinferior, menimbulkan 

molding dari aspek posterior bulbus okuli kanan serta proptosis bulbus okuli kanan, 

ke medial menekan muskulus rektus lateral dan nervus optikus kanan ke superior 

menempel pada subdural lobus frontalis kanan ke laterosuperior menyebabkan 

flattening dan beningn remodeling dinding orbita kanan menyokong adanya sesuatu 

orbital cavernous hemangioma. Pasien didiagnosa Proptosis OD ec Massa 

Retrobulbar ec susp tumor kelenjar lakrimal dd hemangioma + papiloedema OD. 

Pasien direncanakan tindakan selanjutnya adalah pengangkatan tumor dengan 

pendekatan orbitotomi lateral dalam bius umum dan pemeriksaan patologi anatomi.  
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Gambar 2.2.  Hasil CT-Scan 14 April 2020.  

                                                         Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

     Pada tanggal 10 Juni 2020 dilakukan tindakan pengangkatan tumor dengan 

teknik orbitotomi lateral pada mata kanan dalam bius 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 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. 
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                                     (a)                               (b) 

 

 

 

 

 

 

                                 (c)                              (d) 

Gambar 2.3. Tindakan operasi tanngal 10 Juni 2020. Garis insisi S- 

   Shaped Stallard dan pemberian lidokain pada daerah 

   incisi(a), Insisi sepanjang garis insisi dan diseksi setiap 

   lapisan (b), kontrol perdarahan dengan kauter(c), dan 

   jahitan traksi (d)  

   Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

     Periosteum diinsisi secara paralel dengan rima orbita, kemudian insisi 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 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 kekuningan utuh, berbentuk bulat utuh, 

permukaan berbenjol-benjol dan konsistensi kenyal. Tumor didiseksi secara tumpul 

dan dikeluarkan. Kapsul dan massa tumor dapat dikeluarkan secara utuh dengan 
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ukuran 2x2x2  sentimeter.  

 

 

 

Gambar 2.4. Spesimen tumor intra operasi.   

                         Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

     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 Ceftriaxone tablet 2 kali 100 mg per hari, asam 

mefenamat 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 4 kali 125 mg selama satu hari sebanyak 12 kali pemberian. Terapi 

perawatan luka diberikan balut tekan pada luka operasi, kompres dingin pada luka 

operasi dan drain dikontrol tiap hari. 
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                                 (e)                                  (f) 

 

 

 

 

 

 

                                 (g)                                    (h)       

Gambar 2.5. Tindakan operasi tanngal 10 Juni 2020. Pemisahan 

                       periosteum dan tulang (e), osteotomi menggunakan pahat 

                         daerah sutura zigomatikofrontal (f), eksplore intraorbita 

                         massa putih kekuningan (g), dan pemasangan drain dan 

                         penjahitan (h)    

                            Dikutip dari : RS Mata Cicendo  

 

     Tanggal 11 Juni 2020 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 

110/70mmHg, nadi 78x/menit, frekuensi napas 18x/menit, suhu 36,30C. 

Pemeriksaan status oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 3/60 dan 

tajam penglihatan mata kiri 0.5 Pin Hole 0.8. 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 sebanyak 7,3 cc. Pemeriksaan segmen anterior mata 

kanan didapatkan palpebra edema, proptosis, dan hematom. Pemeriksaan segmen 

posterior mata kanan papil dalam batas normal . Pemeriksaan segmen anterior mata 
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kiri dalam batas normal. Pemeriksaan segmen posterior mata kiri dalam batas 

normal. Pasien didiagnosa dengan Post orbitotomi lateral OD et causa masa 

retrobulbar. Terapi sama dengan terapi sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Post Operasi pada tanggal 11 Juni 2020.   

                         Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

     Tanggal 12 Juni 2020 hari kedua post operasi pasien tidak ada keluhan. 

Pemeriksaan status oftalmologis didapatkan tajam penglihatan mata kanan 0,125 

Pin Hole 0,6 dan tajam penglihatan mata kiri 0.5 Pin Hole 0.8. 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 sebanyak 0,7 cc. Terapi sama 

dengan terapi sebelumnya. Pasien direncanakan rawat jalan dan kontrol ke 

poliklinik Rekonstruksi, Okuloplasti dan Onkologi Pusat Mata Nasional RS Mata 

Cicendo satu minggu yang akan datang. 

Hasil pemeriksaan patologi anatomi tanggal 13 juni 2020 didapatkan kesimpulan 

Adenoma Pleomorfik at regio retrobulbar. Pasien didiagnosa dengan Post 

orbitotomi lateral OD et causa tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal. 

Prognosis pada pasien quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam ad bonam, dan 

quo ad sanationam ad bonam. 

 

III. Diskusi 

     Font dan Gamel melaporkan pada penelitiannya kasus tumor kelenjar lakrimal 
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dalam skala besar yang dilakukan rata-rata umur terjadinya tumor kelenjar lakrimal 

adalah 41 tahun, umur termuda yaitu 6 tahun dan perbandingan laki-laki dan 

permpuan 1:1,3. Pada kasus ini pasien seorang perempuan berusia 35 tahun. 

Gambaran klinis yang berhubungan dengan tumor adenoma pleomorfik kelenjar 

lakrimal antara lain proptosis, diplopia, pergeseran bola mata dan gangguan tajam 

penglihatan. Kebanyakan pasien memiliki gejala hampir lebih dari satu tahun. 

Proptosis bola mata berjalan perlahan yang disertai gangguan tajam penglihatan. 

Pada pasien ini didapatkan gangguan tajam penglihatan yang perlahan memburuk 

seiring proptosis bola mata dan pergeseran bola mata ke arah bawah dalam waktu 

2 tahun, akan tetapi pada pasien pasien tidak mengalami diplopia.3,4 

     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 kapsul. 2,5  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Hasil Patologi anatomi pada tanggal 13 Juni 2020. 

Perbesaran 10x,100x,400x Adenoma Pleomorfik 

Dikutip dari : RS Mata Cicendo   

     Hasil patologi anatomi pada pasien ini didapatkan massa tumor dilapisi kapsul 

jaringan ikat fibrokolagen. Di dalamnya tampak sel-sel tumor berbentuk bulat oval, 

spindel, hiperplasia, memadat dan berkelompok membentuk struktur kelenjar 

sebagian dengan gambaran kistik. Inti dalam batas normal. Stroma jaringan ikat 

fibrokolagen berdegenerasi miksoid, berserbukan sel radang limfosit. Tidak tampak 
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tanda-tanda ganas. Memberikan kesimpulan adenoma pleomorfik kelenjar 

lakrimal. 

     Rose dan Wright telah mempublikasikan algoritma untuk membedakan tumor 

jinak dan ganas kelenjar lakrimal sebelum operasi serta saran tata laksana (Tabel 

1). Pada pasien ini penilaian menurut algoritma Rose dan Wright preoperasi antara 

lain durasi terjadinya gejala akut sekitar 2 tahun, tidak ada nyeri, tidak ada kelainan 

sensoris, pada MRI tampak tumor bulat, ada desakan massa ke dinding lateral 

orbita, tidak ada kalsifikasi tumor, tidak ada invasi ke tulang, ukuran tumor kecil 

seiring keluhan yang berlangsung lama. Total penilaian untuk pasien ini yaitu +8 

sehingga kemungkinan besar tumor adenoma pleomorfik sehingga tindakan yang 

disarankan yaitu eksisi tanpa biopsi. 6,7,8 

 
Table 1. Management plan for masses within the orbital lobe of the lacrimal gland from Rose 

and wright6 

Characteristics Score 

-1 +1 

Clinical duration of acute 

symptoms 

Persistent pain 

Sensory loss 

Radiological* 

Well defined round or oval 

mass 

Moulding of mass to globe or 

along the lateral orbital wall 

Tumour calcification 

Invasion of bone 

Duration of symptoms in 

relation to tumour size 

 

< 10 months 

 

Present 

Present 

 

Absent 

 

Present 

 

Present 

Present 

Large tumour; 

Short symptoms 

>10 months 

 

Absent 

Absent 

 

Present 

 

Absent 

 

Absent 

Absent 

Small tumour; 

Long symptoms 

*As featured in high resolution CT Studies 

Total score: -8 to +2, probably carcinoma (for incision biopsy); -6 to +2 probably malignant 

mixed tumour (for incision or excision biopsy); +3 to +8, probably pleomorphic adenoma (for 

exicion without biopsy). 

 

     Penatalaksanaan utama tumor adenoma pleomorfik kelenjar lakrimal adalah 

pengangkatan total jaringan tumor. Pengangkatan tumor dilakukan segera setelah 

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. 

Sayatan kulit berbentuk huruf S yang melengkung di bawah alis dan kemudian 
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menuju posterior sepanjang daerah atas lengkung zygomatik. Prosedur ini 

melibatkan dinding lateral orbit untuk mendapatkan akses ke seluruh wilayah fossa 

lakrimal, yang membantu dalam mengakses tumor lateral, superolateral, dan 

inferolateral. Orbitotomi lateral ini memberikan paparan yang sangat baik dari 

tumor kelenjar lakrimal dan memungkinkan pengangkatannya dalam bentuk 

enkapsulasi lengkap. Pasien ini dilakukan terapi bedah yaitu pengangkaatan tumor 

dengan pendekatan orbitotomi lateral karena lokasi tumor terletak pada retrobulbar 

superior mata kanan. Setelah pengangkatan tumor di toto, segmen tulang yang telah 

di osteomisasi di reposisi ketempatnya saja tanpa dibantu fiksasi  dengan miniplate 

dan sekrup. Pertimbangan itu diambil karena di daerah tersebut tulang tidak 

bergerak dan cenderung stabil oleh jaringan dan otot sekitar tanpa dibantu fiksasi 

miniplate dan sekrup.8,9,10 

     Selama tiga dekade terakhir, pencitraan diagnostik untuk tumor kelenjar 

lakrimal telah berkembang dari ultrasonografi dan venografi orbital menjadi CT 

dan magnetic resonance imaging (MRI). Untuk penilaian tingkat lesi, CT scan sama 

baiknya dengan MRI, tetapi integritas tulang di sekitarnya dan infiltrasi intrakranial 

lebih baik terlihat pada pemindaian MRI. Pemberian kontras pada CT scan akan 

meningkatkan densitas pada struktur vaskular seperti pada arteri dan vena, 

muskulus ekstraokular dan kelenjar lakrimal. Massa orbita pada CT scan bisa 

mudah dinilai tanpa kontras karena densitas lemak yang rendah disekitarnya akan 

tetapi akan berguna untuk mengidentifikasi adanya ekstensi tumor ke ekstra seluler 

dan intrakranial. MRI dengan kontras sama seperti CT scan, struktur normal yang 

kaya akan vaskular seperti muskulus ekstraokular, lesi vaskular seperti 

hemangioma dan meningioma akan tampak lebih intens pada T1 Wi, peningkatan 

intensitas akan lebih baik dengan gambaran supresi lemak. Identifikasi massa pada 

MRI hampir sama dengan CT scan akan tetapi MRI bisa memberikan gambaran 

yang lebih spesifik untuk jaringan. Pada pasien ini pada ekspertise MRI dicurigai 

mengarah ke Hemangioma cavernosa dan meningioma dikarenakan gambaran 

massa besar lobulated dengan pseudokapsul, gambaran isohipointens pada T1 dan 

T2 massa menjadi hiperhipointens, akan tetapi tidak dilakukan pemberian kontras 

yang bisa memberikan gambaran yang lebih jelas pada T1 jika massa tersebut 
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hemangioma lebih hiperintens dibandingkan gambaran massa tumor kelenjar 

lakrimal. 5,7,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Pendekatan operasi orbitotomi lateral 

                    Dikutip dari : Probost8  

 

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 seperti MRI dan CT scan. 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 dan meningkatkan kualitas hidup 

dan harapan hidup pasien. 



13 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

1. American Academy of Ophthalmology. Basic and Clinical Science 

Course : Orbit, Eyelid, and Lacrimal System. American Academy 

of Ophthalmology; 2016. Hlm 86-107. 

2. Evan HB et al. Smith and Nesi’s Ophthalmic Plastic and 

Reconstructive Surgery. 3rd ed. New York: Springer; 2012. Hlm 

699-959 

3. Julian DP, Arun DS. Clinical Ophthalmic Oncology: Tumor. 2nd 

ed. . New York: Springer; 2014. Hlm 105-115 

4. Rootman, MD, FRCSC J. Orbital Surgery : a conceptual approach. 

2nd ed. Philadelpia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. Hlm 

183-190 

5. McNab AA. Recurrent Lacrimal Gland Pleomorphic Adenoma: 

Clinical and Computed Tomography Features. Ophthalmology. 

2011;118(10): Hlm 2088-2092 

6. Wang XN et al. Application of Rose and Wright’s algorithm in the 

diagnosis of lacrimal gland masses: a study of 93 cases. Can J 

Ophthalmol. Elsevier. 2016.Hlm 1-4 

7. Binatli O et al. Pleomorphic adenoma of lacrimal gland. JSCR. 

2013; Hlm 1-4 

8. Probost LE, Tsai JH. Opthalmology: Clinical and Surgical Principles. 

USA: SLACK Incorporate; 2012. Hlm 135-198 
9. Halli RC et al. Modified Lateral Orbitotomy Approach: A Novel 

Technique in the Management of Lacrimal Gland Tumors. J 

Craniofac Surg. 2011;22: Hlm 1035-1038 

10. Andreasen S, Esmaeli B, Holstein SL, Mikkelsen LH, et al. An 

update tumors of the lacrimal gland. Asia pac J Ophthalmol. 

2017;6(2):Hlm 72-159 

11. Holstein SLV, Fehr A, Persson, Mickelsen M, et al. lacrimal gland 

pleomorphic adenoma ex pleomorphic adenoma. 

Ophthalmology.2014;121(5): Hlm 1125-33. 

 

 

13 


