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ABSTRAK
Pendahuluan: Meningioma adalah tumor yang berasal dari sel meningotelial, dengan angka kejadian 20% dari semua tumor 

intrakranial. Meningioma fossa posterior terjadi pada 10% kasus; hanya 2% kasus yang terjadi pada daerah petroclival dan lebih 
banyak pada wanita. Meningioma petroclival merupakan kasus sulit karena letaknya, pengaruhnya pada saraf kranial, pembuluh 
darah, dan batang otak, sehingga memerlukan tatalaksana yang komprehensif. Laporan Kasus: Wanita, 46 tahun, datang dengan 
kelopak mata kanan menutup sejak 1 bulan lalu, penglihatan kabur, pelo, merot, nyeri kepala, penurunan pendengaran kanan, dan 
kelemahan anggota gerak kiri. Pemeriksaan neurologis didapatkan kelemahan saraf kranial III, IV, V, dan VI kanan, tes bisik menurun 
bilateral, kelemahan fasial dan lingual kiri tipe sentral, dan kelemahan motorik anggota gerak kiri derajat empat. Hasil MRI kepala 
dengan kontras didapatkan massa yang menyengat kontras homogen dengan broad base pada petroclival kanan yang meluas ke 
prepontin, sinus kavernosus, clinoid posterior, sphenoid wing kanan, serta mendesak pons, serebellum, ventrikel III dan IV yang 
mengesankan meningioma. Pada Digital Substraction Angiography (DSA), didapatkan tumor yang hipervaskular dari percabangan 
arteri carotis interna dan eksterna kanan. Dilakukan operasi eksisi tumor metode orbitozygomatic dengan selektif glue embolisasi 
preoperatif pada ascending pharyngeal artery dan middle meningeal artery. Tumor dapat tereksisi subtotal (90%) dengan simpson 
grade IV. Pemeriksaan histopatologi didapatkan meningioma, tipe transisional  (WHO grade I). Klinis pasien membaik dengan tidak 
didapatkan komplikasi postoperasi serta direncanakan evaluasi klinis dan radiologis tiap 3–6 bulan. Kesimpulan: Meningioma 
petroclival memerlukan tatalaksana yang komprehensif meliputi Digital Substraction Angiography, embolisasi preoperatif, operasi 
eksisi tumor, dan pemeriksaan histopatologi.

Kata Kunci: Meningioma. Meningioma petroclival. Tatalaksana komprehensif.

PENDAHULUAN

Meningioma adalah tumor intrakranial jinak terbanyak 
yang sering ditemukan yaitu sebesar 13-26% dari semua 
tumor intrakranial. Tumor ini berasal dari sel meningotelial 
lapisan araknoid dari meningen.1 Meningioma fossa posterior 
terjadi pada 10% kasus; hanya 2% kasus yang terjadi pada 
daerah petroclival dan lebih banyak pada wanita berusia 
sekitar 50 tahun.2 

Meningioma petroclival adalah massa intrakranial 
dengan suatu perlekatan dural pada petroclival sincondrosis, 
biasanya berada pada dua per tiga atas dari clivus.2 Beberapa 
penulis lebih jauh membatasi meningioma petroclival pada 
medial saraf kranial foramina V sampai XI, sementara 
yang lain hanya menyebut meningioma petroclival jika 
berada pada medial saraf trigeminus.2 Jika membesar 
meningioma petroclival dapat mendesak batang otak dan 

arteri basilaris posterior ke sisi kontralateral. Tumor ini 
biasanya sudah cukup besar saat memberikan gejala klinis, 
dan akan berinvasi ke posterior aspek sinus kavernosus, regio 
parasellar, tentorium, dan foramen magnum. Reseksi tumor 
ini juga sangat sulit terutama karena saraf kranial yang berada 
diantara tumor, dan adanya hubungan yang erat antara aliran 
darah ke batang otak dengan tumor itu sendiri.1 

Perjalanan penyakit dari tumor ini tersembunyi dan 
membahayakan, awalnya hanya berupa nyeri kepala dan 
gangguan gait. Kelumpuhan saraf kranial biasanya muncul 
sebagai gejala awal, diikuti dengan gangguan serebellum 
dan gejala penekanan terhadap batang otak. Obstruktif 
hidrosefalus juga akan muncul perlahan.1

Faktor resiko dari meningioma diantaranya adalah radiasi, 
faktor hormonal, trauma kepala, penggunaan telepon selular, 
kanker payudara, lingkungan pekerjaan, diet, alergi, dan 
riwayat meningioma pada anggota keluarga.3 Pemeriksaan 
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penunjang meliputi CT scan, MRI, dan serebral angiografi.2 
Terapi dari meningioma petroclival meliputi pembedahan, 
radioterapi, kemoterapi, dan embolisasi preoperatif 1,4

Laporan kasus ini akan mengemukakan suatu kasus 
meningioma petroclival pada wanita usia 46 tahun. 
Dilakukan penatalaksanaan yang komprehensif, klinis pasien 
membaik dan tidak didapatkan komplikasi.

LAPORAN KASUS

Seorang wanita 46 tahun datang dengan keluhan bola 
mata kanan menutup sejak 1 bulan sebelum masuk rumah 
sakit, disertai dengan pandangan mata kabur, sebelah kanan 
lebih berat. Pasien juga mengeluh nyeri kepala terutama 
saat menggerakkan bola mata, wajah merot dan pelo, 
penurunan pendengaran pada telinga kanan rasa tebal pipi 
kanan, serta kelemahan anggota gerak sebelah kiri. Pasien 
tidak mengeluh kesemutan maupun rasa tebal pada anggota 
gerak tubuh. Pada pasien tidak didapatkan keluhan muntah, 
kejang, demam, juga tidak didapatkan penurunan kesadaran. 
Pada riwayat penyakit diketahui pasien menggunakan KB 
suntik 3 bulanan selama 3 tahun, tidak didapatkan riwayat 
benjolan atau tumor ditempat lain, stroke, riwayat trauma, 
maupun riwayat batuk lama. Riwayat penyakit tumor atau 
kanker pada keluarga disangkal.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik 
dengan tanda-tanda vital dan status generalis dalam batas 
normal. Dari status neurologis didapatkan Glasgow Coma 
Score (GCS) 456, tanpa-tanda rangsang meningeal, pupil 
bulat anisokor diameter 5mm/3mm, refleks cahaya -/+, dan 
refleks kornea -/+. Didapatkan kelemahan saraf kranial III, 
IV, V, dan VI kanan, tes bisik menurun bilateral, kelemahan 
fasial dan lingual kiri tipe sentral, dan kelemahan motorik 
anggota gerak kiri derajat empat. Babinski positif pada 
kaki kiri. Pemeriksaan neurologis lain dalam batas normal. 
Pemeriksaan laboratorium dalam batas normal.

Hasil CT scan kepala (Gambar 1) tanpa dan dengan 
kontras menunjukkan massa ekstra aksial yang menyengat 
kontras homogen dengan diameter 4,9 x 4,3 cm.

Hasil MRI kepala dengan kontras (Gambar 2) didapatkan 
massa yang menyengat kontras homogen dengan broad base 
pada petroclival kanan ukuran 5,61 x 3,47 x 4,97 yang meluas 
ke prepontin, sinus kavernosus, clinoid posterior, sphenoid 
wing kanan, serta mendesak pons, serebellum, ventrikel III 
dan IV ke kiri serta menyebabkan deviasi midline ke kiri 
sejauh 0,19 cm serta melekat pada arteri karotis interna kiri 
yang mengesankan meningioma. Heriniasi subfalcine dan 
obstruktif hidrocefalus.

Kemudian pasien direncanakan untuk dilakukan 
eksisi tumor, sebelumnya dilakukan selektif embolisasi 
untuk mengurangi resiko perdarahan.  Dilakukan Digital 
Substraction Angiography (DSA), didapatkan tumor 
yang hipervaskular dari percabangan arteri karotis interna 
dan eksterna kanan. Selanjutnya dilakukan selektif glue 
embolisasi preoperatif oleh Divisi Neurointervensi untuk 
devaskularisasi tumor. Pertama kali dilakukan pada  

ascending pharyngeal artery cabang dari arteri karotis 
eksterna. Setelah mikrokateter pada tempat yang tepat, 
diinjeksikan material emboli yaitu glue atau lipiodol. Lalu 
dinjeksikan kontras untuk evaluasi, tampak blues tumor 
menghilang setelah embolisasi (Gambar 3). 

Berikutnya mikrokateter diarahkan pada middle 
meningeal artery. Setelah pada posisi yang tepat, diinjeksikan 
material glue. Lalu diinjeksikan kontras untuk evaluasi, 
tampak blues tumor menghilang setelah embolisasi (Gambar 
4). Prosedur berikutnya dilakukan angiografi postembolisasi. 
Hasilnya adalah tidak didapatkan komplikasi berupa materi 
embolisasi yang refluks ke intrakranial.

Operasi eksisi tumor dilakukan dengan craniotomy 
orbitozygomatic approach dikombinasi dengan subtemporal 
approach, dilanjutkan transtentorial approach. Tumor dapat 
tereksisi subtotal (90%) dengan simpson grade IV. Dilakukan 
CT scan evaluasi postoperasi yang tampak pada gambar 5. 

Dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi jaringan 
postoperasi menunjukkan potongan jaringan tumor terdiri 
dari sel meningotelial dengan inti bulat oval, monoton, 
kromatin halus, beberapa sel menunjukkan gambaran nuclear 
clearing, tersusun dalam bentuk pusaran (whorl), sebagian 
tersusun dalam berkas-berkas. Tidak didapatkan mitosis. 
Kesimpulan meningioma, tipe transisional  WHO grade I 
(Gambar 6).    

Pasien keluar dari rumah sakit 1 bulan setelah operasi 
karena sebelumnya mengalami komplikasi pneumonia. 
Pasien pulang dengan GCS 4x6, menggunakan trakeostomi 
serta di jadwalkan untuk kontrol. Dua bulan paskaoperasi 
pasien mengalami penurunan kesadaran kemudian 
dilakukan CT scan cito di instalasi rawat darurat. Dari hasil 
CT scan diketahui bahwa pasein mengalami hidrosefalus 
non komunikans aktif, namun tak tampak massa residif 
pada surgical bed. Dilakukan EVD double set up dan 
pemasangan VP shunt. Kondisi baik dan stabil setelah 
tindakan. Dua minggu kemudian trakeostomi dilepas, 
GCS 456. Dilakukan MRI evaluasi (Gambar 7). Masih 
tampak massa yang menyengat kontras homogen dengan 
ukuran 0,9x1,05x0,67cm di cysterna cerebello pontine 
kanan (dibandingkan pemeriksaan sebelumnya ukuran 
massa tampak mengecil), masih tampak hidrosefalus non 
komunikans. Enam hari kemudian pasien dipulangkan serta 
direncanakan evaluasi klinis dan radiologis tiap 3-6 bulan.

PEMBAHASAN

Meningioma adalah tumor intrakranial jinak terbanyak 
yang sering ditemukan yaitu sebesar 13-26% dari semua 
tumor intrakranial. Tumor ini berasal dari sel meningotelial 
lapisan araknoid dari meningen.1 Meningioma fossa 
posterior terjadi pada 10% kasus, hanya 2% kasus yang 
terjadi pada daerah petroclival. Beberapa memperkirakan 
bahwa meningioma petroclival  sebesar 0,15-0,4 % dari 
semua tumor intrakranial. Meningioma lebih sering terjadi 
pada wanita, rasio kejadian wanita dan pria berkisar 3:1. 
Usia rata-rata kemunculan antara 47 sampai 54 tahun.2 Pada 
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pasien ini wanita 46 tahun, sesuai dengan epidemiologi pada 
literatur.

Berdasarkan lokasinya meningioma dibedakan menjadi 
meningioma konveksitas, parasagital, olfactory groove, 
tentorial, fossa posterior, sphenoid wing, dan suprasellar. 
Castellano dan Ruggiero mengklasifikasikan meningioma 
fossa posterior menjadi meningioma konveksitas serebelum, 
meningioma tentorium, meningioma permukaan posterior 
dari tulang petrous, meningioma clivus, meningioma 
foramen magnum, dan meningioma cavum meckell yang 
meluas ke fossa posterior.5 

Meningioma petroclival muncul dari dua pertiga atas 
dari clivus, pada petroclival junction dan medial dari saraf 
trigeminal. Tumor ini biasanya tumbuh perlahan, menginvasi 
saraf kranialis, dan mendesak batang otak dan arteri 
basilaris, mendorong hingga kesisi kontralateral. Kecepatan 
pertumbuhan tumor bervariasi, namun setiap perubahan 
pola pertumbuhan biasanya mempengaruhi penurunan 
fungsi. Perjalanan penyakit ditandai dengan gejala klinis 
hingga keluaran yang fatal. Beberapa dekade yang lalu, 
tumor ini dinyatakan inoperable dan angka kematian lebih 
dari 50%.5

Tumor ini biasanya meluas ke tiga area yaitu fossa 
posterior, sinus cavernosus, dan ke ekstra dural yaitu apex 
petrous dan cavum meckel. Bagaimanapun, tumor ini bisa 
meluas melampaui ketiga daerah tersebut. Dinamakan 
meningioma sphnenopetroclival jika mencapai sinus 
kavernosus anterior, sella tursika, dan sinus sphenoid.5 Pada 
pasien ini didapatkan didapatkan meningioma dengan broad 
base pada petroclival kanan yang meluas ke prepontin, sinus 
kavernosus, clinoid posterior, sphenoid wing kanan, serta 
mendesak pons, serebellum, ventrikel III dan IV.

Meningioma petroclival diklasifikasikan menjadi 
empat subtipe berdasarkan tempat perlekatan utamanya dan 
deviasinya terhadap saraf trigeminus, upper clivus (UC), 
cavernous sinus (CS), tentorium (TE), dan petrous apex 
(PE). Gejala klinik pada tipe UC berupa ataksia (37,5%), 
kelumpuhan saraf abdusen pada tipe CS (64,3%), dan 
neuralgia trigeminal pada tipe PA (80,0%) dengan perbedaan 
statistik yang lebih tinggi pada subtipe yang lain.6 Pada pasien 
dalam laporan kasus ini didapatkan keluhan utama bola mata 
kanan menutup sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, 
disertai dengan pandangan mata kabur, sebelah kanan lebih 
berat. Pasien juga mengeluh nyeri kepala terutama saat 
menggerakkan bola mata. Setelah dilakukan pemeriksaan 
fisik didapatkan kelumpuhan pada saraf okulomotorius, 
trokhlearis dan abdusens (III,IV,IV) kanan. Hal ini sesuai 
dengan subtipe cavernous sinus (CS).

Beradasarkan klasifikasi Natarajan et al. ukuran 
meningioma petroclival dibedakan menjadi small (<1,0cm), 
medium (1,0 – 2,4 cm), large (2,5–4,4) dan giant (> 4,5 cm).7 

Pada pasien ini ukuran tumor masuk dalam klasifikasi giant. 
Pada MRI kepala dengan kontras didapatkan ukuran tumor 
5,61x3,47x4,97.

Gejala klinis yang sering muncul pada meningioma 
petroclival berupa nyeri kepala, gangguan gait, gangguan 
visus, vetigo, penurunan pendengaran, dan neuropati 
trigeminal. Kelumpuhan fasial, kesulitan menelan, hiperetensi 
intrakranial dapat juga muncul pada stadium lanjut.5 Pada 
pasien ini selain kelumpuhan saraf III, IV, VI seperti yang 
disebutkan diatas. Pasien juga mengeluh nyeri kepala, wajah 
merot dan pelo, penurunan pendengaran pada telinga kanan 
rasa tebal pipi kanan, serta kelemahan anggota gerak sebelah 
kiri. Dari status neurologis didapatkan Glasgow Coma Score 
(GCS) 456, tanpa tanda rangsang meningeal, pupil bulat 
anisokor diameter 5mm/3mm, refleks cahaya -/+, dan refleks 
kornea -/+. Didapatkan kelemahan saraf kranial III, IV, V, 
dan VI kanan, tes bisik menurun bilateral, kelemahan fasial 
dan lingual kiri tipe sentral, dan kelemahan motorik anggota 
gerak kiri derajat empat. Babinski positif pada kaki kiri. Pada 
pasien ini didapatkan gangguan sensorik nervus trigeminus. 
Kelemahan anggota gerak terjadi karena ukuran tumor yang 
sangat besar (giant) sehingga mendesak ke supratentorial, 
menyebabkan deviasi mid line, dan herniasi subfalcine.

Faktor resiko dari meningioma diantaranya adalah 
radiasi, faktor hormonal, trauma kepala, penggunaan telepon 
selular, kanker payudara, lingkungan pekerjaan, diet, alergi, 
dan riwayat meningioma pada anggota.3  Pada pasien ini 
didapatkan riwayat penggunaan KB suntik 3 bulanan selama 
3 tahun, faktor resiko lain disangkal.

Penatalaksanaan dari meningioma pada umumnya 
meliputi pembedahan, radioterapi, kemoterapi, dan 
embolisasi preoperatif 1,4 Dari literatur yang kami dapatkan 
perlu dilakukan embolisasi preoperatif selektif pada 
percabangan arteri yang memberi aliran darah pada 
meningioma petroclival. Sehingga perdarahan selama operasi 
dapat dikontrol dengan baik, dan kebutuhan tranfusi darah 
menurun. Tindakan ini aman, dan operasi dapat dilakukan 
beberapa hari kemudian.8,9 Materi emboli yang digunakan 
dapat berupa partikel polyvinyl alcohol (PVA) maupun 
glue (lipiodol). Pemilihan materi emboli adalah optional, 
karena tidak ada hubungan antara materi emboli dengan 
derajat devaskularisasi yang telah di amati.9 Pada pasien 
ini dilakukan selektif glue embolisasi preoperatif pada 
percabangan arteri carotis interna dan eksterna yaitu pada 
ascending pharyngeal artery dan middle meningeal artery. 
Keesokan harinya dilakukan operasi eksisi tumor.

Teknik operasi yang sering dilakukan meliputi 
retrosigmoid, kawase, orbitozygomatic, dan transpetrosal. 
2 Operasi eksisi tumor pada pasien ini dengan dilakukan 
craniotomy orbitozygomatic approach dikombinasi dengan 
sub-temporal approach, dilanjutkan transtentorial approach. 
Tumor dapat tereksisi subtotal (90%) dengan simpson 
grade IV. Pada tahun 1957 Donald Simpson membuat skala 
Simpson untuk menggambarkan luasnya reseksi meningioma 
dan untuk memprediksi rekurensi maupun progresifitas 
tumor, yaitu sebagai berikut:10
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1. Grade I  :  eksisi tumor komplit secara makroskopis, 
termasuk dura dan tulang abnormal.

2. Grade II :  eksisi tumor komplit secara makroskopis, 
dengan koagulasi  dari  dura yang 
melekat.

3. Grade III :  eksisi komplit tumor solid, dengan koagulasi 
dura atau eksisi tulang secukupnya, 
misalnya pada tumor yang menginvasi 
sinus atau dasar tengkorak.

4. Grade IV :  reseksi  inkomplit, masih didapatkan residu 
tumor secara makroskopis (in situ).

5. Grade V : dekompresi dengan atau tanpa biopsi.
Berdasarkan gambaran histopatologi, WHO membagi 

meningioma menjadi tiga yaitu benign (grade I), atypical 
(grade II), dan malignant (grade III). Sebagian besar 
meningioma yaitu 90% adalah benign, kurang lebih 5% 
adalah atypical, dan 3% sampai 5% adalah malignant.1 

Pada pasien ini tumor yang tereksisi dilakukan pemeriksaan 
histopatologi jaringan post operasi. Menunjukkan potongan 
jaringan tumor terdiri dari sel meningotelial dengan inti bulat 
oval, monoton, kromatin halus, beberapa sel menunjukkan 
gambaran nuclear clearing, tersusun dalam bentuk 
pusaran (whorl), sebagian tersusun dalam berkas-berkas. 
Tidak didapatkan mitosis. Kesimpulan meningioma, tipe 
transisional (WHO grade I).

Komplikasi paskaoperasi yang sering terjadi meliputi 
defisit saraf-saraf kranial, kebocoran cairan serebrospinal, 
hidrosefalus, dan infark batang otak. Lebih jarang dapat 
terjadi infeksi intrakranial, meningkatnya angka trakeostomi, 
edema serebri simptomatik, hematoma batang otak dan 
serebelum, pneumonia aspirasi, emboli paru dan kejang.2 
Komplikasi jangka panjang meliputi diplopia, berkurangnya 
pendengaran, gangguan keseimbangan, dan gangguan 
sensoris pada distribusi saraf kranial V1 dan V2.11

Demikian juga pada pasien ini didapatkan komplikasi 
pneumonia. Pasien pulang dengan GCS 4x6, menggunakan 
trakeostomi. Dua bulan paskaoperasi pasien mengalami 
hidrosefalus. Dilakukan pemasangan VP shunt. Kondisi baik 
dan stabil setelah tindakan. Enam bulan paskaoperasi klinis 
pasien membaik dengan tidak didapatkan komplikasi, pasien 
kadang mengeluh pandangan dobel. Direncanakan evaluasi 
klinis dan radiologis tiap 3-6 bulan.

KESIMPULAN

Meningioma petroclival memerlukan tatalaksana yang 
komprehensif meliputi Digital Substraction Angiography, 
embolisasi preoperatif, operasi eksisi tumor, pemeriksaan 
histopatologi, dan pemasangan VP shunt bila ada komplikasi 
hidrosefalus.
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Gambar 2. MRI kepala dengan kontras. Menunjukkan massa ekstra aksial petroclival dekstra. 
A. Irisan Aksial, B. Coronal 

 
 

    
Gambar 3. Pre dan post embolisasi dengan partikel glue pada ascending pharyngeal artery (panah 

putih) 

 
 
 

                 

       
Gambar 4. Pre dan post embolisasi dengan partikel glue pada middle meningeal artery (panah putih) 
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Gambar 4. Pre dan post embolisasi dengan partikel glue pada middle meningeal artery (panah putih) 
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Gambar 1. CT scan kepala tanpa dan dengan kontras menunjukkan massa ekstra aksial yang 

menyengat kontras homogen mengesankan suatu meningioma. 
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suatu meningioma.
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Gambar 5. CT scan kepala sebelum dan setelah operasi 

 

          
Gambar 6. Gambaran histopatologi mengesankan meningioma tipe transisional  (WHO grade I) 

 
 

     
Gambar 7. MRI evaluasi postoperasi eksisi tumor dan setelah pemasangan VP shunt. Gambar 7. MRI evaluasi postoperasi eksisi tumor dan setelah pemasangan VP shunt.
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Gambar 4. Pre dan post embolisasi dengan partikel glue pada middle meningeal artery (panah putih) 
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Gambar 6. Gambaran histopatologi mengesankan meningioma tipe transisional  (WHO grade I).


