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ABSTRAK
Latar Belakang: Kelumpuhan saraf ketiga disebabkan oleh kompresi langsung dari aneurisma arteri komunikan posterior dikenal 

sebagai simtom sebelum pecahnya aneurisma. Kelumpuhan saraf okulomotor (KSO) adalah tanda dari aneurisma arteri komunikan 
posterior, yang memiliki risiko pecah yang tinggi. Mekanisme utama KSO yang disebabkan oleh aneurisma arteri komunikan posterior 
diyakini efek penekanan massa mekanik langsung sehingga bedah kliping telah diyakini sebagai pengobatan pilihan. Data terakhir 
menunjukkan bahwa endovascular coiling adalah alternatif yang aman dan sangat efisien untuk kliping bedah untuk aneurisma arteri 
komunikan posterior dengan KSO. Tujuan: Melaporkan kasus pasien dengan kelumpuhan saraf okulomotor akibat aneurisma arteri 
komunikan posterior yang membaik dengan tindakan coiling aneurisma. Laporan Kasus: Wanita, 49 tahun, dengan diplopia dan 
ptosis sisi kanan sejak 3 bulan. Didapatkan nyeri kepala hanya beberapa hari. Pemeriksaan fisik menunjukkan kelumpuhan saraf 
okulomotor yang ditunjukkan dengan ptosis, optalmoplegi internal dan eksternal, midiriasis pada sisi kanan dan diplopia. CTA 
(Computed Tomography Angiography) kepala menunjukkan aneurisma arteri komunikan posterior yang dibuktikan dengan DSA 
(Digital Substraction Angiography). Pasien diterapi dengan coiling endovaskuler dan pulih bertahap. Kesimpulan: Simtom pasien 
membaik secara bertahap setelah prosedur coiling endovaskuler dan di monitor selama 5 bulan. Pasien mengalami pemulihan KSO 
parsial yang ditunjukkan oleh ptosis ringan, pupil midriasis, diplopia gerakan mata ke atas dan ke bawah.

Kata Kunci: aneurisma arteri komunikan posterior, kelumpuhan saraf okulomotor 

PENDAHULUAN

Kelumpuhan saraf okulomotor unilateral akibat 
aneurisma sering disebabkan oleh penekanan pada saraf 
okulomotor akibat dari aneurisma komunikan posterior.1 
Kelumpuhan tersebut dapat disebabkan oleh aneurisma 
yang ruptur maupun yang tidak ruptur.2 Kami melaporkan 
kasus kelumpuhan saraf okulomotor yang disebabkan oleh 
penekanan oleh aneurisma komunikan posterior.

LAPORAN KASUS

Wanita, 49 tahun, dengan diplopia dan ptosis pada sisi 
kanan sejak 3 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluhkan sakit 
kepala 3 bulan yang lalu. Pemeriksaan fisik kami temukan 
kelumpuhan saraf okulomotor total yang ditunjukkan dengan 
ptosis, oftalmoplegia internal dan eksternal, midriasis, di sisi 

kanan dan diplopia. Computed Tomography Angiography 
(CTA) kepala menunjukkan aneurisma arteri komunikan 
posterior yang dikonfirmasi oleh Digital Substraction 
Angiography (DSA). Coiling endovaskuler dikerjakan 
pada pasien, dan didapatkan perbaikan gradual secara klinis 
setelahnya.

DISKUSI

Penekanan langsung pada saraf okulomotor sering 
dipikirkan sebagai penyebab utama mekanisme kerusakan 
saraf. Surgical clipping dianggap sebagai teknik terapi 
pilihan karena dapat segera mengurangi efek masa.3,4 

Terapi endovaskuler juga menunjukkan efikasi tinggi dalam 
pemulihan saraf, namun terbatas dalam beberapa serial kasus 
dengan ukuran sampel yang kecil.5,6
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Ada beberapa teori untuk mekanisme KSO (Kelumpuhan 
Saraf Okulomotor) akibat aneurisma, antara lain: penekanan 
mekanik langsung pada saraf okulomotor oleh pembesaran 
aneurisma di siterna suprasela, iritasi perdarahan subarahnoid 
dan cedera saraf oleh pulsasi arterial dari aneurisma (disebut 
“efek water hammer”), dan oleh tekanan dari pendarahan 
arteri akibat pecahnya aneurisma. Dipertimbangkan hilangnya 
pulsasi aneurisma setelah coiling sebagai mekanisme utama 
untuk penyembuhan dari KSO.3,5,7

Pada kasus ini pasien mengalami KSO akibat aneurisma 
arteri komunikan posterior. Kami dapatkan kelumpuhan 
total nervus okulomotor yang secara klinis ditunjukkan dari 
ptosis, ipsilateral midriasis, kelumpuhan total otot mata yang 
dipersarafi oleh nervus okulomotorius dengan strabismus 
(down out) tipikal. 

CTA (Computed Tomography Angiography) kepala dan 
DSA (Digital Substraction Angiography) menunjukkan 
aneurisma arteri komunikan posterior yang diduga menekan 
saraf okulomotor.

Pasien dimonitor perkembangannya secara berkala. 
Didapatkan perkembangan yang bermakna setelah 2 bulan 
pascaterapi endovaskular. Setelah 5 bulan, pasien masih 
mengalami ptosis ringan (kanan), midriasis ipsilateral 
(kanan) serta pandangan ganda jika pasien melirik ke atas, 
ke bawah dan ke kiri.

Telah ada beberapa studi yang meneliti faktor risiko yang 
dapat memengaruhi pemulihan total dari saraf okulomotor, 
seperti umur, jenis kelamin, waktu dilakukannya terapi sejak 
manifestasi klinis pertama kali. Studi tersebut ada yang 
menunjukkan bermakna tetapi dengan sampel yang kecil, 
ada yang menunjukkan tidak bermakna. Pemulihan total saraf 
okulomotorius dinyatakan jika tidak ada gejala berikut: 1) 
ptosis, 2) midriasis menetap; 3) diplopia dan 4) kelumpuhan 
tatapan ke atas, medial dan ke bawah. Beberapa studi 
menunjukan pemulihan total dapat terjadi setelah tindakan 
operasi dalam beberapa waktu jika didapatkan kelumpuhan 
yang parsial sebelumnya. Hal lain yang dapat diperhitungkan 
adalah lama waktu tindak lanjut (follow-up). Sebuah studi 
menyebutkan bahkan terdapat pasien yang akhirnya dapat 
pulih total setelah 20 bulan.2,8,10 

Hingga saat ini, strategi terapi terbaik untuk aneurisma 
PcomA dengan KSO (Kelumpuhan Saraf Okulomotor) masih 
belum diketahui. Beberapa pengarang merekomendasikan 
surgical clipping untuk meredakan efek masa dan memberi 
kemungkinan pemulihan saraf dengan cepat.3,4 
Studi yang mengukur faktor prediktif dari pemulihan 
kelumpuhan saraf okulomotor dilakukan oleh Chalouhi 
dkk dengan 37 subjek. Studi tersebut menyatakan umur dan 
jenis kelamin pasien, ukuran aneurisma, status aneurisma 
ruptur dan tidak ruptur, derajat Hunt dan Hess, tipe teknik 
endovaskuler dan waktu dari onset simtom sampai dilakukan 
terapi bukan merupakan faktor prediktif pemulihan 
sempurna dari kelumpuhan saraf okulomotor. Hanya 
kelumpuhan parsial saraf okulomotor yang merupakan 
prediktor terhadap pemulihan sempurna (OR = 8,06; 

p = 0,02). Terdapat juga tren pemulihan sempurna dengan 
peningkatan waktu follow-up (OR = 1,2; P = 0,081).2 Studi 
lain menyebutkan salah satu pasien mengalami pemulihan 
sempurna setelah 20 bulan, maka dari itu diindikasikan 
follow-up yang lebih lama pada pasien lainnya.8

Hubungan antara ukuran aneurisma dan KSO tidak 
sepenuhnya dimengerti. Aneurisma arteri komunikan 
posterior besar lebih mungkin untuk menghasilkan efek 
massa dan mengakibatkan KSO. Studi Chalouhi dkk 
menunjukkan aneurisma arteri komunikan posterior yang 
menyebabkan KSO memang secara signifikan lebih besar 
daripada yang tidak menyebabkan KSO. Studi tersebut 
menunjukkan ukuran aneurisma merupakan faktor penentu 
dalam perkembangan KSO. Aneurisma dengan ukuran 
diameter hanya 5 mm sudah dapat menyebabkan gangguan.2 
Hal tersebut berbeda dengan studi Teasdale dkk yang 
menyatakan setidaknya ukuran diameter 7 mm yang dapat 
menyebabkan KSO.9
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Gambar 1. CTA Kepala

Gambar 2. DSA
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Gambar 3. Perkembangan Klinis pasien


