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ABSTRAK
Latar Belakang: Meningioma foramen magnum (FM) adalah neoplasma yang berasal dari sel araknoid di craniospinal junction. 

Insiden terjadinya meningioma FM 1% hingga 3,2% dari seluruh meningioma, sedangkan meningioma pada kehamilan sangat jarang 
terjadi. Hormon seks dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan meningioma. Tujuan kami melaporkan kasus langka 
pasien dengan meningioma foramen magnum pada kehamilan. Laporan Kasus: Wanita usia 37 tahun G2P1001 30/31 minggu dengan 
keluhan rasa kesemutan dan kelemahan pada keempat anggota gerak dan ngompol. Pemeriksaan fisik didapatkan tetraplegi tipe UMN, 
hiposetesi setinggi dermatome C2, hiperreflek serta inkotensia urin dan alvi, Refleks Hoffman-Tromer dan Babinski positif. Karnofsky 
Perfoming Scale (KPS)  adalah 40%. MRI cervical tanpa kontras terdapat lesi intradural ekstramedula di foramen magnum berukuran 
1,6 x 2,4 x 2,7 cm. Kesimpulan: Meningioma FM pada kehamilan merupakan kasus yang jarang. Penurunan kadar Hcg, ketiadaan 
LH dan FSH serta peningkatan progesteron selama kehamilan mempengaruhi progresivitas meningioma FM. MRI servikal memegang 
peranan penting dalam penegakan diagnosis. Operasi merupakan pilihan terapi utama.
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PENDAHULUAN 

Meningioma Foramen Magnum (FM) sampai saat ini 
masih menjadi kasus yang menantang terkait lokasi dan 
hubungannya yang erat dengan neuraksis, nervus kranial 
serta arteri vertebralis dan cabang-cabangnya.1 Definisi 
meningioma adalah neoplasma ekstraaksial yang berasal 
dari sel araknoid yang melekat pada permukaan duramater, 
tumbuh lambat, terlokalisir (tidak bersifat infiltratif), dan 
sebagian besar jinak. Meningioma dapat terjadi pada seluruh 
struktur yangmemiliki sel araknoid, antara lain otak, tulang 
kepala dan spinal cord.1, 2 Meningioma (FM) berasal dari 
araknoid di craniospinal junction.3 

Insiden meningioma sekitar 2 kali lipat lebih tinggi 
pada wanita dibandingkan pada pria.4 Insiden meningioma 
FM sekitar 1% sampai 3,2% dari seluruh meningioma 
6% hingga 7% dari seluruh meningioma fossa posterior 
dan 75% dari tumor jinak ekstramedula pada foramen 
magnum. 5 Kehamilan serta siklus menstruasi dilaporkan 
turut mempengaruhi perkembangan meningioma. Insiden 
meningioma saat kehamilan sangat jarang.6

Secara umum tidak ada gejala klinis dan tanda neurologis 
khusus yang mengarah kepada meningioma FM. Beberapa 

yang menyertai lesi pada meningioma FM adalah nyeri di 
daerah craniocervical yang memberat terutama saat leher 
bergerak, diikuti parestesi tangan, rotating palsy (kelemahan 
biasanya diawali dari ipsilateral ekstremitas atas diikuti 
ipsilateral ekstremitas bawah kemudian kontralateral 
ekstremitas bawah dan terakhir kontralateral ekstremitas 
atas). Pada pemeriksaan neurologis akan ditemukan 
gangguan sensorik, spastik keempat ekstremitas, peningkatan 
refleks fisiologis, penurunan refleks superfisial abdomen, 
atrofi otot-otot tangan, sindroma Horner, nistagmus dan 
neurogenic bladder. Brown Sequad syndrome, paralisis 
nervus kranialis bawah, dysphagia, disartria, atrofi muskulus 
trapezius dan sternocleidomastedius, suara serak, serta 
gangguan pernafasan juga dapat terjadi . 2, 3, 7

MRI dan CT scan merupakan pemeriksaan dasar 
dalam menegakkan diagnosis meningioma FM. Pada CT 
scan dengan kontras didapatkan penyengatan kontras 
homogen. Sedangkan MRI pre-operasi dapat membantu 
mengidentifikasi pembuluh darah dan jaringan lainnya. 
Angiografi berfungsi untuk mengetahui feeding arteri pada 
meningioma.8

Terapi utama meningioma FM adalah pembedahan. 
Mortalitas post pembedahan sekitar 5 sampai 13% sementara 

Laporan Kasus
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morbiditas berkisar 36%, terutama akibat hematoma 
intrakranial, kebocoran cairan serebrospinal, meningitis, 
lower cranial nerve palsy, hemiparese, tetraparese dan 
pneumonia aspirasi.3 

Laporan Kasus 
Seorang wanita berusia 37 tahun G2P1001 30/31 minggu 

datang ke Instalasi rawat darurat RSUD Dr Soetomo dengan 
keluhan kelemahan keempat anggota gerak. Keluhan tersebut 
dirasakan sejak 2 bulan sebelumnya sehingga pasien kesulitan 
mengancingkan baju, menyisir, dan berjalan. Empat bulan 
sebelumnya, pasien merasakan kesemutan dan kelemahan 
lengan kanan disusul kesemutan dan kelemahan anggota 
gerak kiri satu bulan kemudian. Sejak 2 minggu terakhir 
pasien tidak bisa mengontrol buang air kecil dan besar serta 
tidak berkeringat hingga sebatas leher. Tidak didapatkan 
keluhan suara serak, bicara pelo, gangguan menelan, 
ataupun riwayat gangguan pernafasan. Pasien menyadari 
kehamilannya ketika usia kehamilan 4 bulan.

Riwayat penyakit sebelumnya tidak didapatkan diabetes 
mellitus, hipertensi, trauma, dan tumor. Pasien menjadi 
akseptor KB suntik 3 bulanan selama 7 tahun. Dari riwayat 
penyakit keluarga tidak didapatkan penyakit yang sama 
seperti pasien. 

Pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik, 
composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. 
Status neurologis GCS 456, tetraparese tipe Upper Motor 
Neuron simetris, kekuatan motorik atas meliputi deltoid 
, biceps , triceps adalah 1 sedangkan interossei dorsalis 
dan interossei palmaris adalah 0, kekuatan motorik bawah 
meliputi illopsoas, quadriceps femoris, hamstring adalah 
2 sedangkan tibialis anterior dan gastrocnemius adalah 
1. Terdapat peningkatantonus otot. Hipoestesi setinggi 
dermatom C2 dengan propioseptif atas dan bawah terganggu. 
Peningkatan refleks fisiologis dan refleks patologis positif 
bilateral. Terdapat parese N XI bilateral, tidak didapatkan 
nistagmus,  maupun parase N IX – X. Karnofsky Perfoming 
Scale (KPS)  pre-operatif sebesar 40%.  

 

  

 

Hasil foto servikal antero-posterior, lateral dan oblique mengesankan spasme otot para-

servikal (gambar 1). Dari MRI servikal tanpa kontras didapatkan meningioma FM intradural ekst

ramedular sisi anterior dengan ukuran 1,6 x 2,4 x 2,7 cm yang menekan medulla oblongata (ga

mbar 2). Hasil USG abdomen upper lower tampak janin tunggal hidup intra-uterine, denyut jant

ung janin (+), metastase (-) . 

     

Gambar 1 (A,B) foto servikal antero-posterior, lateral mengesankan spasme otot para-servikal  

 

 

Gambar 2 (A,B,C): MRI Servikal tanpa kontras. Lesi solid intradural ekstramedula pada  foramen 
magnum sisi anterior ukuran 1,6 x 2,4 x 2,7 cm mendesak medula oblongata serta menyebabka
n penyempitan kanalis spinalis dan foramen magnum menyokong gambaran foramen magnum 
meningioma 
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Gambar 1. (A,B) foto servikal antero-posterior, lateral mengesankan spasme otot para-servikal.

Hasil foto servikal antero-posterior, lateral dan oblique 
mengesankan spasme otot para-servikal (gambar 1). Dari 
MRI servikal tanpa kontras didapatkan meningioma FM 
intradural ekstramedular sisi anterior dengan ukuran 1,6 x 
2,4 x 2,7 cm yang menekan medulla oblongata (gambar 2). 
Hasil USG abdomen upper lower tampak janin tunggal hidup 
intra-uterine, denyut jantung janin (+), metastase (-) .

Terapi awal adalah terminasi kehamilan dilakukan sectio 
caesarea (SC) pada minggu ke 32 kehamilan, dilanjutkan 
terapi meningioma FM yaitu hemilaminektomi C1-C2 
dextra, dekompresi suboksipital dan eksisi + 80% massa 
tumor. Saat operasi didapatkan tumor seberat kurang 
lebih 5 gram, diameter 0,1–2,5 cm, warna putih abu-abu 
sebagian kecoklatan, padat lunak dan sebagian rapuh. Hasil 
pemeriksaan histopatologis (gambar 4)  menunjukkan 
meningioma tipe transisional (WHO grade I). Setelah operasi 
dilakukan MRI servikal dengan kontras dan didapatkan 
contrast enhancing residual mass dengan ukuran 1,04 x 0,6 
x 1,0 cm setinggi clivus (gambar 5).

Diskusi Kasus 
Meningioma FM berasal dari araknoid di craniospinal 

junction.  Menurut  George dkk, batas anterior craniospinal 
junction adalah  1/3 bawah clivus sampai tepi atas corpus 
C2, sisi lateral dari tuberkel jugular sampai tepi atas 
lamina C2 dan batas posteriornya adalah sudut anterior 
tulang squamous occipital sampai processus spinous C2. 
Berdasarkan lokasinya, FM dikatakan primer jika berada 
pada foramen magnum, sedangkan sekunder dari tempat 
lain yang mendesak foramen magnum. 3

Insiden meningioma sekitar 2 kali lipat lebih tinggi 
pada wanita dibandingkan pada pria, yang menandakan 
hormon seks dapat mempengaruhi perkembangan dan 
pertumbuhan meningioma. Pada kasus ini, meningioma 
FM baru terdiagnosis pada umur kehamilan 4 bulan, 
dan menunjukkan progresivitas gangguan neurologis 
seiring pertambahan usia kehamilan. Dalam sebuah studi 
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Gambar 2. (A,B,C): MRI Servikal tanpa kontras. Lesi solid intradural ekstramedula pada  foramen magnum sisi anterior ukuran 

1,6 x 2,4 x 2,7 cm mendesak medula oblongata serta menyebabkan penyempitan kanalis spinalis dan foramen magnum 
menyokong gambaran foramen magnum meningioma.

Gambar 4. Hasil pemeriksaan histopatologis menunjukkan meningioma tipe transisional (WHO grade I).
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Gambar 4. Hasil pemeriksaan histopatologis menunjukkan meningioma tipe transisional (WHO 
grade I) 

 

 

 

Gambar 5 (A,B,C) MRI servikal dengan kontras didapatkan contrast enhancing residual mass de
ngan ukuran 1,04 x 0,6 x 1,0 cm setinggi clivus 

Satu minggu setelah operasi pasien dengan GCS 456, kekuatan motorik ekstremitas kiri 3 sedan

gkan ekstremitas kanan 2, keluhan kesemutan berkurang dan Karnofsky Perfoming Scale pasca  

operasi tetap 40 %. 
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Gambar 5 (A,B,C) MRI servikal dengan kontras didapatkan contrast enhancing residual mass dengan ukuran 1,04 x 0,6 x 1,0 cm 
setinggi clivus Satu minggu setelah operasi pasien dengan GCS 456, kekuatan motorik ekstremitas kiri 3 sedangkan 
ekstremitas kanan 2, keluhan kesemutan berkurang dan Karnofsky Perfoming Scale pasca  operasi tetap 40 %.
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meningioma invitro, penurunan kadar human chorionic 
gonadotropin (Hcg), ketiadaan Luteinizing Hormone (LH) 
dan Follicle-Stimulating Hormone (FSH)  pada trimester 
kedua dan ketiga kehamilan memainkan perananan penting 
dalam progresivitas meningioma. Reseptor progesteron juga 
diketahui berkorelasi dengan perburukan gejala meningioma. 
Pengaruh progresteron menyebabkan pembesaran tumor 
akibat retensi cairan dan peningkatan vaskularisasi. 
Setelahpersalinan, penurunan kadar progesteron berdampak 
pada pengecilan massa tumor.9

Manajemen meningioma da lam kehami lan 
mempertimbangkan kondisi fisik pasien, lokasi tumor, usia 
kehamilan, dan faktor penyerta lainnya yang berhubungan 
dengan kehamilan. Terapi utama meningioma FM adalah 
pembedahan dengan tujuan utama mereseksi sebanyak 
mungkin massa tumor untuk mengurangi morbiditas. 
Meskipun demikian intervensi pembedahan selama 
kehamilan sedapat mungkin dihindari, mengingat besarnya 
risiko bagi ibu dan janin. Intervensi pembedahan paska 
persalinan memiliki risiko lebih rendah.9 Pada kasus ini 
faktor risiko pembedahan dibandingkan dengan outcome 
berdasarkan algoritme class adalah kelompok II dengan skor 
1, artinya pembedahan mempunyai resiko komplikasi dan 
outcome yang kurang baik.10 Evaluasi pembedahan menurut 
skala Simpson adalah 4 dimana dilakukan reseksi inkomplit 
1dan masih didapatkan residu tumor.11

Yasargil dkk melakukan review terhadap 114 kasus 
operasi meningioma FM selama periode 1924–1976, 
mendapatkan mortalitas operasi sebesar 13 %, outcome 
baik pada 69 % kasus, dan outcome jelek pada 10% kasus. 
Karnofsky performance scale pre-operatif yang rendah, gejala 
klinis yang progresif, serta quadriparesis meningkatkan 
resiko intraoperatif serta mempunyai prognosis jelek. Angka 
kekambuhan dalam lima tahun sebesar 4% untuk pasien yang 
telah menjalani operasi radikal (grade 1 dan 2) dan 25% 
sampai 45% pada pasien dengan grade 3 atau 4. Follow-up 
lebih dari 5 tahun menunjukkan kekambuhan simtomatis 
pada 16 % grade 1 dan 20 % grade 2.7

KESIMPULAN 

Meningioma FM pada kehamilan merupakan kasus yang 
jarang. Penurunan kadar Hcg, tidak adanya LH dan FSH serta 
peningkatan progesteron selama kehamilan mempengaruhi 
progresivitas meningioma. MRI servikal memegang peranan 
penting dalam penegakan diagnosis. Operasi merupakan 
pilihan terapi utama.
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