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ABSTRAK
Pendahuluan: Neurofibromatosis tipe 1 adalah  gangguan otosomal dominan karena mutasi heterozigot gen NF1 pada kromosom 

17q11.2. Prevalensinya 1 dari  4000-5,000 penduduk.Kekambuhan sangat jarang terjadi setelah eksisi total (tercatat satu dari 66 
pasien). Pada kasus ini ditemukan pasien dengan tetraplegia berulang pada neurofibromatosis spinal segmen medula spinalis servikal, 
tanpa ada gejala khas neurofibromatosis yang lain. Laporan Kasus: Seorang wanita, usia 36 tahun datang dengan keluhan kelemahan 
empat ekstremitas  sejak  10 bulan sebelum rawat inap. Rasa tebal dari leher ke bawah, susah  buang air besar dan air kecil, serta tidak 
berkeringat mulai leher ke bawah dirasakan sejak 6 bulan sebelum rawat inap. Keluhan serupa pernah dialami pasien 10 tahun yang 
lalu. Setelah dilakukan tindakan  reseksi tumor, keluhan hilang dan tidak ada gejala sisa. Pemeriksaan neurologis didapatkan tetraplegi 
tipe upper motor neuron, hipestesi dan anhidrosis setinggi segmen medulla spinalis servikal 5, serta retensi urin dan alvi. Magnetic 
Resonance Imaging servikal dengan kontras didapatkan heterogenoes enhancing lesion batas tegas di intradural ekstramedular setinggi 
level vertebra servikal 4 sisi kiri sesuai dengan gambaran neurofibromatosis spinal. Pemeriksaan patologi anatomi menyimpulkan 
neurofibroma. Kesimpulan: Deteksi dini kasus neurofibroma spinal tipe 1 sangat menentukan prognosis pasien. Perlu ditingkatkan 
kewaspadaan  terhadap NF tipe 1 bila dijumpai kasus tetraplegi berulang dengan makula hiperpigmentasi walaupun tidak sesuai 
dengan kriteria National Institutes of Health.

Kata kunci: neurofibromatosis spinal, tetraplegia berulang, kriteria National Institutes of Health

PENDAHULUAN

Neurofibromatosis adalah kelainan genetik yang 
diturunkan dan merupakan gangguan genetik yang 
disebabkan oleh satu atau lebih perubahan gen.Neurofibroma 
terdiri dari dua jenis yaitu neurofibroma tipe 1 (NF1) dan 
neurofibroma tipe 2 (NF2).1,2 Neurofibroma tipe 1 (NF1) dan 
neurofibroma tipe 2 (NF2) adalah  kondisi neurokutaneus 
inheriditer yang secara klinis dan genetik berbeda dan 
berisiko tinggi terhadap pembentukan tumor. Neurofibroma 
tipe 1 (NF1) adalah kondisi  autosomal dominan yang 
melibatkan kulit dan sistem saraf.3,4

Neurofibromatosis tipe 1 (NF 1) atau disebut juga 
sebagai penyakit Von Recklinghausen merupakan bentuk 
paling umum, mempunyai frekuensi kelahiran sekitar 1 
dari 2.500-3.000 kelahiran dengan minimal prevalensi 1 
dari  4-5,000 dan tidak tergantung dari etnis, ras, atau jenis 
kelamin. Setengah dari orang dengan NF1 tidak memiliki 
riwayat penyakit keluarga dan asimtomatik sebagai pembawa 

NF1.Neurofibroma spinal merupakan hal yang jarang, hanya 
sekitar 3% dari seluruh tumor spinal. 1,3,4,5

KASUS

Seorang wanita, suku Jawa, berumur 36 tahun datang 
dengan keluhan kelemahan keempat ekstremitas  sejak  10 
bulan sebelum masuk rumah sakit, memberat, disertai rasa 
tebal dari leher ke bawah. Pasien juga mengeluh susahbuang 
air besar dan air kecil serta tidak berkeringat mulai leher 
ke bawah dari sejak 6 bulan sebelum masuk rumah sakit. 
Keluhan kelemahan seperti ini pernah dialami pasien 10 
tahun yang lalu ( tidak ada data yang tersedia menyangkut 
kondisi 10 tahun yang lalu) kemudian dilakukan reseksi 
tumor, keluhan membaik dan  tidak ada gejala sisa.Tidak ada 
riwayat keluarga yang menderita keluhan serupa.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan makula hiperpigmentasi 
berbatas jelas sebanyak dua buah, berwarna kecoklatan, 
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bentuk tidak beraturan dan berdiameter sekitar 3 cm di perut 
bagian bawah.Pemeriksaanneurologis didapatkan tetraplegi 
tipe Upper Motor Neuron / UMN( kekuatan motorik atas dan 
bawah 0000/0000,refleks Babinski positif kiri dan kanan) 
hipestesi dan anhidrosis setinggi segmen medulla spinalis 
servikal 5 serta retensi urin dan alvi.PemeriksaanMRI 
cervical dengan kontras didapatkan heterogenoes enhancing 
lesion batas tegas tepi regular ukuran 2,1 x 4,3 x 1,7 cm di 
intradural ekstramedular setinggi level vertebra servikal 4 sisi 
kiri yang tampak isointens pada T1 dan hiperintens pada T2 
yang pada pemberian kontras tampak heterogeneous contras 
enhancement sesuai dengan gambaran spinal neurofibroma 
(gambar 1)

Kemudian dilakukan tindakan reseksi tumor untuk 
kedua kalinya, keluhan motorik membaik dari 0000 menjadi 
3333 pada keempat ekstremitas. Hasilpemeriksaan patologi 
anatomi: secara mikroskopik menunjukan potongan jaringan 
dengan pertumbuhan tumor yang terdiri dari proliferasi 
sel- sel dengan inti spindlesebagian berbentuk wavi, 
sitoplasma memanjang fibriler diantara stroma fibrokolagen. 
Kesimpulan : neurofibroma (gambar 2)

PEMBAHASAN 

Gen NF1 diidentifikasi sebagai kromosom 17q11.2 
dengan hasil protein berupa neurofibromin, sedangkan 
gen untuk NF2 adalah pada kromosom 22q 11.2  dengan 
kode proteindikenal sebagai merlin. 2,4Neurofibromin 
ditemukan dalam kadar yang tinggi di sistem saraf dan 
dapat menurunkan pertumbuhan dan proliferasi sel dengan 
mengatur p21RAS proto-onkogen sel dan MTOR serin 
treonin kinase.Neurofibromin berperan penting pada regulasi 
aktivitas Ras protein.Pada  individu normal, neurofibromin 
membantu menonaktifkan Ras protein. Pada individu 
dengan NF1, neurofibromin tidak tersedia dalam jumlah 
yang cukup untuk menghambat pertumbuhan sel, sehingga 
menyebabkan pembentukan neurofibroma sepanjang saraf.
NF1 dapat berkembang menjadi tumor jinak dan ganas 
karena neurofibromin kehilangan fungsi tumor supresi 
melalui mutasi gen. 1,3,4

Tumor spinal dapat muncul pada 1,6 % penderita 
neurofibromatosis tipe 1, dengan 33 % di antaranya 
berupa tumor intradural ekstramedular.Tumor intradural 
ekstramedular ( IDEM) berkisar 30 % dari seluruh tumor 
spinal.Neurofibroma spinal merupakan hal yang jarang, 
hanya sekitar 3% dari seluruh tumor spinal.Neurofibroma 
spinal muncul pada dekade keempat dan tidak tergantung dari 
etnis, ras, atau jenis kelamin.Setengah dari orang dengan NF1 
tidak memiliki riwayat penyakit keluarga dan asimtomatik 
sebagai pembawa NF1.3,5

Diagnosis banding tumor intradural ekstramedular ( 
IDEM) antara lain meningioma, schwanoma, neurofibroma 
dan paraganglioma. Neurofibroma ditemukan pada sekitar 
35–45% pasien.Tumor ini ditemukan paling banyak pada 

daerah servikal, lumbar, kemudian thorakal.Klinis pasien 
bisa berupa tetraparesis (54 %), paraparesis (16 %), nyeri 
leher (20%), dan inkontinensia urin (10%).8

Neurofibroma dapat terjadi pada semua level akar saraf 
spinal dan pada banyak orang tidak menunjukkan gejala. 
Namun, beberapa neurofibroma dapat menyebabkan 
tekanan pada akar saraf spinal atau medula spinalis  yang 
menimbulkan nyeri, gejala sensorik, gangguan kandung 
kemih atau usus, disfungsi seksual, atau defisit motorik, yang 
kadang-kadang membutuhkan intervensi bedah.1

Pada  kasus ini, dijumpai pasien dengan keluhan yang 
dirasakan sejak dekade ketiga, awalnya 10 tahun yang 
lalu saat usia pasien 27 tahun dan  keluhan yang sama 
berulang pada dekade keempat berupa kelemahan keempat 
ekstremitas ( kekuatan motorik 0000 di semua ekstremitas, 
refleks Babinski positif  di kanan dan kiri ) diikuti keluhan 
sensorik dan otonom secara progresif , sesuai gambaran 
tumor spinal intradural-ekstramedular. Pemeriksaan fisik lain 
tidak memenuhi kriteria National Instituses of Health( NIH) 
untuk neurofibromatosis dan pasien tidak memiliki riwayat 
penyakit keluarga dan asimtomatik sebagai pembawa NF1.
Kesesuaian temuan klinis pasien dan kriteria NIH disajikan 
pada tabel 1.

Diagnosis dini cukup sulit karena karakteristiknya 
bervariasi. Beberapa individu mungkin menunjukkan gejala 
minimal, sedangkan yang lain gejalanya berat. Secara umum, 
NF1 didiagnosis berdasarkan klinis termasuk anamnesis dan 
pemeriksaan fisik. Hasil yang didapat bisa dibandingkan 
dengan kriteri diagnosis dari  The National Institutes of 
Health (NIH). NIH mengembangkan kriteri diagnosis 
berdasarkan gejala klinis yang sering muncul. Diagnosis 
ditegakkan bila ada 2 atau lebih tanda dan gejala di bawah 
ini.1,2,3,4,6.

1. Enam atau lebih makula cafe au lait dengan diameter 
> 5mm pada penderita anak-anak dan>15 mm pada 
penderita dewasa.(gambar 3)

2. Dua atau lebih neurofibroma berbagai tipe; ada 4 tipe: 
kutaneus, subkutaneus, nodular plexiformdan  difus 
plexiform (gambar 4)

3. Bintik kecil hitam di daerah aksila atau inguinal 
(biasanya tidak terlihat saat lahir namun muncul tahun 
ke 4 atau ke 5)

4. Glioma pada jalur visual optik yang sering merupakan 
astrositoma pilositik grade I (biasanya tumbuh pada 
usia 15 bulan sampai 7 tahun kemudian menetap)

5. Dua atau lebih nodul dari Lisch: titik hiperpigmentasi 
pada iris (tampak pada 90% penderita NF1) 

6. Perkembangan abnormal dari tulang belakang 
(skoliosis), tulang sfenoid, atau tulang tibia.

7. Riwayat keluhan yang sama pada keluarga dekat (orang 
tua, saudara, dan anak)
Pada pasien yang tidak memenuhi kriteria NIH, mungkin 

merupakan sesuatu yang sangat membantu bahwa tumor 
spinal pada NF1 biasanya intraforaminal, dengan ekstensi 
sepanjang kanalis spinalis.1,7
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Penegakan diagnosis dini mendukung tatalaksana 
yang tepat dan cepat, berpotensi meminimalisasi defisit 
neurologis, dan mungkin memperbaiki outcome. Indikasi 
intervensi bedah adalah mielopati dan defisit motorik  yang 
menjadi paraspinal neurofibroma. Tujuan dari operasi adalah 
pengangkatan tumor total.5,10

Pengobatan tidak diperlukan untuk kasus neurofibroma 
asimtomatik.Tujuan dari operasi adalah pengangkatan tumor 
total.Laminektomi posterior dengan facetectomy unilateral 
memungkinkan satu tahap reseksi neurofibroma dumbbell 
dengan intraspinal signifikan dan komponen paraspinal.
Hasil terbaik diperoleh dari pasien dengan defisit neurologis 
minimal di periode pra operasi. 5,10

NF1 memiliki prognosis lebih baik daripada NF2, namun 
morbiditas dan mortalitasnya tidak dapat dihindari.9Pada 
pasien ini telah dilakukan reseksi tumor pada tahun 2004 
dan 2014 dan berhasil.Prognosis sangat baik setelah reseksi 
bedah.Nyeri berkurang pada 80% kasus.Kekambuhan sangat 
jarang setelah eksisi total.Menurut  Levy dan kawan-kawan 
kekambuhan setelah 3 tahun  dicatat  satu dari 66 pasien 
neurofibroma paraspinal.10

KESIMPULAN

Deteksi dini kasus neurofibroma spinal tipe 1 sangat 
menentukan prognosis pasien. Perlu ditingkatkan 
kewaspadaan  terhadap NF tipe 1 bila dijumpai kasus 
tetraplegi berulang dengan makula hiperpigmentasi, 
walaupun tidak sesuai dengan kriteria NIH.
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LAMPIRAN

Tabel 1. Kesesuaian Temuan Klinis Pasien dan Kriteria NIH.

Kriteria NIH Temuan Klinis Pasien
1. Enam atau lebih makula cafe au lait dengan diameter > 5mm pada 

penderita anak-anak dan >15 mm pada penderita dewasa.
1. Makulahiperpigmentasi berbatas jelas sebanyak dua 

buah, berwarna kecoklatan, bentuk tidak beraturan dan 
berdiameter sekitar 3 cm dibagian perut bawah.

2. Dua atau lebih neurofibroma -

3. Bintik kecil hitam di daerah aksila atau inguinal -
4. Glioma pada jalur visual optik (biasanya tumbuh pada usia 15 

bulan sampai 7 tahun kemudian menetap)
-

5. Dua atau lebih nodul dari Lisch: titik hiperpigmentasi pada iris -
6. Riwayat keluhan yang sama pada keluarga dekat (orang tua, 

saudara, dan anak)
-

2. Tetraplegia tipe Upper Motor Neuron
3. Hipestesi setinggi segmen medulla spinalis servikal 5
4. Anhidrosis setinggi segmen medula spinalis servikal 5
5. Retensio urin dan alvi
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Gambar 1. Hasil MRI Cervical Dengan Kontras. Heterogenoes enhancing lesion batas tegas tepi 

regular ukuran 2,1 x 4,3 x 1,7 cm di intradural ekstramedular setinggi level vertebra servikal 4 

sisi kiri yang tampak isointens pada T1 dan hiperintens pada T2 yang pada pemberian kontras 

tampak heterogeneous contras enhancement. 

 

Gambar 2. Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi Menyimpulkan Suatu Neurofibroma.  
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Gambar 3. Cafe au lait  (Kaufmann D, 2008) 

 

 

Gambar 4. (a) neurofibroma kulit. (b) neurofibroma nodul (c) neurofibromapleksiform diffuse 
(Kaufmann D, 2008) 
 

 3. Hipestesi setinggi segmen medulla 
spinalis servikal 5 

 4. Anhidrosis setinggi segmen medula 
spinalis servikal 5 

 5. Retensio urin dan alvi 
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Gambar 4. (a) neurofibroma kulit. (b) neurofibroma nodul (c) neurofibromapleksiform diffuse 
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Gambar 4. (a) neurofibroma kulit. (b) neurofibroma nodul (c) neurofibromapleksiform diffuse (Kaufmann D, 2008).

Gambar 3. Cafe au lait  (Kaufmann D, 2008).


