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ABSTRAK
Pendahuluan: Angka kejadian Malformasi Arteri Vena ( MAV ) Otak 1,34 per 100.000 per tahun.1Insiden MAV fossa 

posterior 7– 15% dari total kasus MAV2. Manifestasi perdarahan MAV fossa posterior sekitar 81%. Tersering pada subarachnoid 
dan intraparenkim dengan insiden 72 – 92%.4 Perdarahan intraventrikel dapat terjadi, namun lebih jarang. Penyebab perdarahan 
intraventrikel tersebut bisa disebabkan oleh Intranidal aneursym, flow related aneurysm, non flow related aneurysm terkait 
dengan MAV.5 Angka kejadian flow related aneurysm terkait MAV 2,8 – 9,3%6, dan lokasi kelainan tersebut pada arteri anterior 
inferior serebeli, jarang, yakni 1 – 2%.7 aneurysms of the AICA-PICA variant are rare. We present a case of an AICA-PICA 
aneurysm and discuss its presentation and management, along with a review of literature. Presentation of case We describe 
the case of a 35 year old female who presented with signs of meningismus. On the basis of radiological imaging it was 
initially misdiagnosed as a thrombosed arteriovenous malformation (AVM MAV disertai aneurisma memiliki risiko perdarahan 
tinggi, sehingga diperlukan terapi definitif untuk mengurangi risiko perdarahan kembali.4 Laporan Kasus: Laki-laki usia 19 
tahun, datang dengan keluhan utama nyeri kepala hebat, mendadak, timbul sewaktu aktivitas, tidak ada riwayat trauma 
sebelumnya. Tidak pernah mengeluh seperti ini. Pemeriksaan fisik neurologis didapatkan nyeri kepala Skala Analog Visual 
(SAV) 10, disdiadokinesia sisi kiri. Computed Tomography (CT) Scan kepala tanpa kontras didapatkan perdarahan serebelum 
kiri disertai perdarahan pada ventrikel lateral bilateral, ventrikel III dan IV. Digital Subtraction Angiography (DSA) kepala 
didapatkan MAV pada serebelum kiri, mendapat feeding artery dari arteri anterior inferior serebeli dan aneurisma pada 
arteri tersebut. Dilakukan embolisasi dengan N-butylcyanoacrylate (NBCA), setelah embolisasi, klinis pasien membaik dan 
tidak ada defisit neurologi baru. Simpulan: Pada perdarahan intraventrikel dan serebelum perlu pemeriksaan neuroimaging 
lebih lanjut untuk mengetahui etiologi perdarahan, diantaranya MAV fossa posterior disertai flow related aneurysm, sehingga 
dapat dilakukan terapi lanjutan.

Kata kunci: Embolisasi, Fossa posterior, Malformasi arteri vena, Perdarahan intraventrikel

ABSTRACT
Introduction: The number of incidence of venous artery malformation (MAV) of the brain were 1.34 per 100,000 per 

year.1 Incidence MAV Posterior 7 – 15% from MAV total cases.2 The manisfestation of fossa posterior MAV hemorrhage 
were about 81%. It is often in subarachonoid and intraparenchyme with 72 – 92% incidences.4 Intraventricular hemorrhage 
could occured, but less frequently. The causes of intraventricular hemorrhage could be caused by Intranidal aneursym, flow 
related aneurysm, non flow related aneurysm related to MAV. The number of incidence of flow related aneurysm related 
to MAV were 2,8 – 9,3%6, and the location of the abnormality in the inferior anterior artery of the cerebelli, rarely, ie 
1 – 2%.7 MAV with aneurysm had a high risk of hemorrhage, so definitive therapy was needed to reduce the risk of re-
hemorrhage. Case Report: 19-year-old man came with main problem were great headache, sudden, during activity, and there 
wasn’t history of previous trauma. There wasn’t history of headache. Neurological physical examination found headaches 
of the Visual Analog Scale (SAV) 10, disdiadokinesia in left side. Head Computed Tomography (CT) scan without contrast 
found left cerebellar hemorrhage accompanied by bleeding in the bilateral lateral ventricles, ventricles III and IV. Digital 
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Subtraction Angiography (DSA) of the head was obtained by MAV on the left cerebellum, obtained artery feeding from the 
inferior anterior cerebellar artery and aneurysm in the artery. Embolization with N-butylcyanoacrylate (NBCA) was carried 
out, after embolization, the patient’s clinical condition improved and there was no new neurological deficit. Conclusion: in 
intraventricle and cerebelli hemorrhage further neuroimaging was needed to determine the etiology of bleeding, including 
posterior fossa MAV accompanied by flow related aneurysm, so that further therapy could be carried out.

Keywords: Embolization, Fossa posterior, Intraventricular hemorrhage, Malformation of Venous artery 

PENDAHULUAN

Malformasi arterivena (MAV) adalah kelainan 
pembuluh darah yang terdapat hubungan fistula arteri 
dan vena tanpa adanya struktur kapiler yang normal.8 
MAV suatu kelainan perkembangan pembuluh darah, 
yang diketahui karena adanya faktor kelainan kongenital 
pada pembuluh darah penyusunnya (baik sistem arteri 
atau vena). Dengan bertambahnya usia, pembuluh darah 
penyusun bisa mengalami proliferasi sehingga ukuran 
MAV menjadi semakin besar. MAV otak dapat timbul 
di supratentorial dan infratentorial. MAV juga dapat 
berhubungan dengan kelainan pembuluh darah lainnya.8 

Dengan risiko perdarahan lebih tinggi terjadi pada 
infratentorial. MAV infratentorial atau disebut juga 
MAV fossa posterior sering diikuti adanya aneurisma, 
sekitar 20%2, karena MAV fossa posterior memiliki ciri 
flowdan tekanan yang tinggi sehingga memicu terjadinya 
perubahan bentuk pembuluh darah penyusunnya. 
Manifestasi perdarahan pada MAV fossa posterior sering 
terjadi pada intraparenkim dan subarachnoid, tetapi 
perdarahan pada intraventrikel jarang terjadi.4

LAPORAN KASUS

Seorang laki-laki usia 19 tahun, datang dengan keluhan 
utama nyeri kepala hebat, mendadak, timbul sewaktu 
aktivitas, tidak ada riwayat trauma sebelumnya. Keluhan lain 
wajah merot, bicara pelo, penurunan kesadaran, kelemahan 
separuh badan, rasa tebal separuh badan, mual, muntah 
tidak ada, riwayat penyakit dahulu tidak didapatkan, riwayat 
penyakit keluarga juga tidak didapatkan. Pasien tidak pernah 
merokok dan tidak pernah minum alkohol.

Dari pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum 
cukup, dengan tanda-tanda vital dan status generalis 
dalam batas normal. Dari status neurologis didapatkan 
nyeri kepala dengan Skala Analog Visual (SAV) 10, 
untuk kesadaran, Glasgow Coma Score (GCS) 456, tanpa 
tanda rangsang meningeal, pupil bulat isokor diameter 
3 mm/3 mm, refleks cahaya +/+, dan refleks kornea 
+/+. Tanda meningeal(-), tidak didapatkan kelainan 
nervuskranialis, dengan kekuatan motorik 5 pada kedua 
sisi, tanpa gangguan sensoris, didapatkan peningkatan 
reflek fisiologis pada Knee Pees Reflex (KPR) dan Ankle 
Pees Reflex (APR) pada kedua sisi, tidak adanya refleks 

patologis. Pada pemeriksan fungsi serebelum didapatkan 
disdiadokinesia sisi kiri. Pemeriksaan laboratorium dalam 
batas normal. Hasil CT Scan Kepala tanpa kontras 
didapatkan perdarahan pada serebelum kiri dengan 
ukuran 1,1 cm  1 cm  0,9 cm, perdarahan intraventrikel 
( ventrikel lateralis bilateral, III dan IV ) dan edema 
serebri.

Hasil Digital Subtraction Angiography (DSA) kepala, 
didapatkan hasil MAV pada serebelum kiri, mendapat 
feedingarterydari arteri anterior inferior serebeli dan 
aneurisma pada feeding artery. Pada draining veintidak 
didapatkan gangguan flow.

Selanjutnya pasien menjalani embolisasi dengan 
menggunakan materi embolan berupa NBCA (Lipiodol), 
microcatheter dimasukkan sampai arteri basilaris, 
kemudian masuk ke arteri inferior serebelar anterior, 
lalu materi embolan diinjeksikan padanidus. Setelah 
embolisasi, tampak adanya perubahan hemodinamik 
berupa penurunan signifikan kecepatan aliran dari anterior 
inferior serebelar anterior ke nidusdan drainingvein. Klinis 
membaik, Modified Rankin Scale (mRS) 0 dan tidak ada 
defisit neurologi baru setelah prosedur embolisasi.

Pasien 1 bulan setelah prosedur, kontrol ke poli 
Saraf, dan dilakukan pemeriksaan Computed Tomography 
Angiography (CTA) kepala, didapatkan materi embolan 
berupa NBCA (Lipiodol) pada daerah serebelum kiri, 
tidak didapatkan residual/residif MAV.

PEMBAHASAN

Malformasi arteri vena (MAV) adalah kelainan 
pembuluh darah yang terdapat hubungan fistula arteri dan 
vena tanpa adanya struktur kapiler yang normal.8Angka 
kejadian MAVotak 1,34 per 100.000 per tahun 1dan 
insiden MAV fossa posterior 7 – 15% dari total kasus 
MAV2. Gejala MAV pada fossa posterior, yang terbanyak 
adalah perdarahan karena ruptur dari MAVsebesar 
(43 – 51%), gejala lain yakni nyeri kepala (14 – 24,9%), 
kejang 17,3%, defisit neurologis yang menetap 7% 
dan defisit neurologi yang progresif pada 45% kasus1. 

Berbeda dengan MAV pada supratentorial, dimana 
risiko perdarahannya lebih rendah, untuk gejala kedua 
terbanyak MAV fossa posterior adalah nyeri kepala 
dengan intensitas sedang hingga berat2. 

MAV fossa posterior sering diikuti oleh adanya 
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kelainan bentuk vaskular yakni aneurisma, karena flowdan 
tekanan pada feedingartery tinggi. Selain itu, dengan 
adanya perubahan bentuk vaskular berupa aneurisma 
ini, meningkatkan risiko perdarahan menjadi sekitar 7%, 
sedangkan MAV tanpa diikuti perubahan bentuk vaskular, 
risiko perdarahannya hanya sebesar sekitar 1,7 – 3%13. MAV 
fossa posterior disertai aneurisma pada feeding artery, yakni 
pada arteri anterior inferior serebeli, dikatakan jarang, yakni 
1 – 2%, tetapi bila mengalami ruptur hendaknya dilakukan 
terapi hingga terjadi obliterasi komplit untuk mengurangi 
risiko perdarahan kembali.

Terdapat faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai 
prediksi risiko terjadinya ruptur pada MAV, yang pertama, 
faktor usia, risiko ruptur tertinggi pada saat anak- anak, 
dan risiko semakin menurun setelah usia 40 tahun. 
Faktor kedua adalah ukuran, MAV kecil meningkatkan 
kecenderungan perdarahan karena tekanan lebih tinggi 
pada feedingartery. Faktor ketiga adalah lokasi, pada 
fossa posterior memiliki risiko lebih tinggi terjadi ruptur 
dan keluaran yang lebih buruk. Faktor keempat, riwayat 
perdarahan sebelumnya, risiko perdarahan berulang dalam 
satu tahun setelah serangan pertama lebih tinggi,dengan 
angka kejadian 2 – 4%. Faktor kelima, adalah kelainan 
vaskular, pada MAV fossa posterior kelainan penyerta 
berupa aneurisma sering terjadi, jenis kelainan yang 
pertama yakni Intranidalaneurysm yang sering menjadi 
penyebab dari perdarahan pada otak,bentuk lain yang 
dapat menyebabkan perdarahan yakni flow-related dan 
non-flowrelatedaneurysm, kemudian yang terakhir yakni 
gangguan aliran dari drainase vena, bisa berupa pelebaran 
dari vena. Menurut Miyasakaetal, pola drainase vena 
menjadi faktor penting dalam menentukan perdarahan 
pada MAV1

Pada MAV fossa posterior penilaian berbeda dengan 
MAV supratentorial, karena penilaian derajad MAV 
fossa posterior tidak cukup hanya dengan Spetzler-
Martin grading scale, tetapi perlu tambahan parameter 
pemeriksaan lagi, yakni dengan supplementary grading 
scale, skala ini memiliki prediksi dengan akurasi yang 
lebih tinggi terhadap risiko tindakan operasi, dan mudah 
diaplikasikan pada pemeriksaan bedside.9

Pada studi oleh Kim et. al. Cut offpoint nya yakni 
angka 6. Pasien dengan skor total SM - Suppgrades ≤ 6 
memiliki risiko rendah terhadap tindakan operasi (0 – 24%), 
skor total SM - Suppgrades > 6 memiliki peningkatan 
risiko terhadap tindakan operasi (39 – 63%)10.

Diagnosis MAV ditegakkan dengan menggunakan 
neuroimaging setelah anamnesa dan pemeriksaan fisik 
neurologis dilakukan. Terdapat beberapa modalitas untuk 
menegakkan diagnosa MAV yaitu Computed Tomography 
(CT) / Computed Tomography Angiography (CTA), 
Magnetic Resonance Imaging (MRI), Digital Subtraction 
Angiography (DSA). Dan gambaran terbaik untuk 
MAV yakni melalui Digital Subtraction Angiography 

(DSA). Sampai saat ini DSA masih dikatakan sebagai 
goldstandard pemeriksaan neuro imaging pada kasus 
MAV, karena pemeriksaan ini bersifat dinamis, jadi 
dapat mengetahui bagaimana flow dari feeding artery 
dan aliran pada draining vein1,11

Terapi dilakukan dengan tujuan utama adalah 
penyembuhan total dan mencegah risiko perdarahan 
kembali. Sebagai faktor penting yang harus dipertimbangkan 
dalam melakukan manajemen terapi, yakni menimbang 
antara risiko terapi dengan risiko dari perjalanan MAV 
fossa posterior itu sendiri. Pertimbangannya meliputi 
pasien (usia, kondisi umum, fungsi neurologi), skill 
operator dan ketersediaan fasilitas, angio architecture 
dari MAV meliputi aliran pada drainase vena, timbulnya 
penyulit yang berisiko tinggi seperti aneurisma pada 
feeding artery, sehingga nantinya sebagai pertimbangan 
diperlukan satu modalitas atau multi modalitas.1Jika 
terdapat kasus dengan manifestasi perdarahan, langkah 
pertama adalah menentukan lesi yang mana yang 
menyebabkan perdarahan. Sebagai catatan, tingkat 
kejadian perdarahan tinggi, sebagai akibat aneurisma 
yang terkait MAV pada fossa posterior. Ketika sumber 
perdarahan tidak bisa ditentukan, morbiditas dan risiko 
perdarahan kembali lebih tinggi, maka prioritas utama 
adalah aneurisma tersebut. Pendapat lain mengatakan, 
dengan melakukan terapi sehingga aliran darah pada 
feeding artery berkurang maka akan timbul regresi 
spontan pada aneurisma tersebut tanpa dibutuhkan terapi 
langsung pada aneurisma12intranidal aneurysms were 
found in 35 (5.5%. Sedangkan pada MAV yang tidak 
ruptur, tetapi didapatkan kelainan aneurisma didalam 
MAV, maka terapi yang dilakukan sama dengan pada 
pasien aneurisma yang tidak ruptur pada populasi.13

Modalitas terapi mulai dari bedah dengan teknik 
mikrosurgeri, Tujuan adalah untuk reseksi total MAV, 
modalitas kedua dengan embolisasi, dilakukan dengan 
menggunakan guiding catheter yang berukuran 5-6 
French dan flow-directedmicrocatheter yang dimasukkan 
melalui arteri femoralis. Materi embolan yang digunakan 
terdiri dari 2 macam, yaitu padat dan cair. Embolan 
padat terdiri dari polyvinylalcohol, fibers, microcoils, 
dan microballoons. Embolan cair terdiri dari monomer 
cyanoacrylate seperti IBCA, (I-butylcyanoacrylate), 
NBCA (N-butylcyanoacrylate), dan EVAL copolymer 
(ethylenevinylalcohol).14 Modalitas ketiga dengan 
Stereotaktik Radiosurgeri (SRS) dilakukan dengan 
menyinari pembuluh darah MAV. Pembuluh darah yang 
diradiasi akan mengalami oklusi dan ukuran MAV akan 
mengecil sehingga perdarahan bisa dicegah. Radiasi 
biasanya menggunakan energi tinggi dari proton, sinar x, 
atau sinar gamma, contohnya gamma kniferadio surgery. 
Radiosurgeri ditujukan untuk MAV yang berukuran kecil 
(diameter kurang dari 3 cm), lokasinya dalam, terutama 
bila terletak di jaringan otak yang eloquent, serta 
memiliki arsitektur pembuluh darah yang pleksiformis.
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Kasus yang kami laporkan, laki-laki usia 19 tahun, 
datang dengan keluhan utama nyeri kepala hebat, 
mendadak, timbul sewaktu aktivitas, tidak ada riwayat 
trauma sebelumnya. Tidak pernah mengeluh seperti 
ini. Pemeriksaan fisik neurologis didapatkan nyeri 
kepala dengan Skala Analog Visual (SAV) 10, pada 
pemeriksaan fungsi serebelum, didapatkan disdiadokinesia 
sisi kiri. Pemeriksaan Computed Tomography (CT) Scan 
kepala tanpa kontras didapatkan perdarahan serebelum 
kiri disertai perdarahan pada ventrikel lateral bilateral, 
ventrikel III dan IV, dicurigai karena MAV pada fossa 
posterior yang ruptur.

Diagnosis MAV dan aneurisma pada pasien ini 
ditegakkan dengan DSA. Dari pemeriksaan tersebut 
menunjukkan adanya MAV pada serebelum kiri, mendapat 
feeding artery dari arteri serebeli anterior inferior dan 
aneurisma pada arteri tersebut. Tipe aneurisma ini, 
termasuk kategori flow-related, dimana mekanisme 
terbentuknya aneurisma ini, karena faktor mekanik, 
flow dan tekanan pada pembuluh darah feedingartery 
tersebut tinggi, didukung dari beberapa literatur, MAV 
pada fossa posterior sering mempunyai ciri flow dan 
tekanan yang tinggi, mungkin ini sebagai penyebab 
pada pasien ini terjadi perdarahan pada ventrikel yang 
mengenai semua ventrikel (lateral bilateral, III, dan 
IV). Derajat MAV selanjutnya ditentukan berdasarkan 
Spetzler-Martin gradingscale dan supplementary grading 
scale9,10. Nidus MAV berukuran kecil (< 3 cm ) bernilai 
1 poin, jaringan otak di sekitar MAV yang eloquent 
bernilai 1 poin, adanya drainingvein menuju sistem vena 
yang dalam bernilai 1 poin, kemudian usia < 20 tahun 
bernilai poin 1, terjadi perdarahan bernilai 1, kepadatan 
bernilai 1 sehingga total berjumlah 6 poin. Disimpulkan 
pasien ini memiliki MAV dengan Spetzler-Martin dan 
Supplemetarygradingscale dengan nilai total 6, dimana 
nilai ≤ 6 memiliki risiko rendah terhadap tindakan operasi 
(0 - 24%).10 Sedangkan untuk klasifikasi aneurisma yang 
menyertai MAV, aneurisma tersebut masuk kategori flow 
related aneurysm dan distal Dari hasil penilaian dua 
parameter tadi maka dilakukan pilihan terapi yang tepat 
dengan multimodalitas. Embolisasi dilakukan dengan 
tujuan utama mengurangi aliran darah pada feedingartery 
semaksimal mungkin, dengan target utama pada nidus, 
dan letak aneurisma pada distal diharapkan dengan 
nidus sudah tertutup, maka flow ke sana berkurang, 
tekanan menurun, aneurisma di dalam feedingartery 
akan regresi. Setelah embolisasi, klinis pasien membaik, 
Modified Rankin Scale (MRS) 0 dan tidak ada defisit 
neurologi baru. Dilakukan CTA kepala evaluasi 1 bulan 
setelah tindakan, tidak didapatkan residif MAV. Untuk 
memastikan bahwa terjadi obliterasi sempurna dilakukan 
DSA3 tahun setelah tindakan. Pilihan modalitas terapi 
berikutnya adalah dengan bedah mikrosurgeri untuk 
reseksi total MAV.

KESIMPULAN

Pada kasus perdarahan intraventrikel dan serebelum 
perlu pemeriksaan neuroimaging lebih lanjut yakni DSA, 
untuk mengetahui etiologi perdarahan, diantaranya ruptur 
pada MAV fossa posterior yang disertai flow related 
aneurysm. Dan dari hasil neuro imaging tersebut kita 
bisa menilai dari derajat MAV dan kelainan vaskular 
(aneurisma) yang menyertai serta microangiarchitecture 
MAV itu sendiri. Pilihan terapi definitif selanjutnya 
dapat ditentukan dengan tepat sehingga tujuan eradikasi 
total MAV dapat tercapai, dan outcome pasien dapat 
maksimal.
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Gambar 1. CT Scan Kepala tanpa Kontras

Gambar 2. Pemeriksaan Digital Subtraction Angiography (DSA)

Gambar 3. Pemeriksaan Digital Subtraction Angiography (DSA)



101Dedy Kurniawan dan Mohammad Saiful Ardhi: Perdarahan Intraventrikel sebagai Manifestasi Utama

Gambar 4. Pemeriksaan Digital Subtraction Angiography (DSA) sebelum dan sesudah embolisasi

Gambar 5. CTA Kepala evaluasi

Tabel 1. Derajat Spetzler-Martin dan Supplementary grading9

Derajat Spetzler-Martin Poin Supplementary grading

Ukuran (cm) Usia (tahun)

< 3 1 < 20

3 – 6 2 20 – 40

> 6 3 > 40

Aliran drainingvein Ruptur / Perdarahan

Superfisial 0 Tidak

Dalam 1 Ya

Eloquence Difus

Tidak 0 Tidak

Ya 1 Ya

Total SM + Suppgrades


