
115

Vol. 2 No. 1 September – Desember 2019

Meningeal Glioblastoma Ekstraserebral Primer: Manifestasi 
Klinis, Radiologis, dan Analisis Patologi

Anggi Inggriani Rahayu*, Djohan Ardiansyah**
*Peserta PPDS I Neurologi FK Universitas Airlangga – RSUD Dr. Soetomo Surabaya
**Staf Pengajar Divisi Neuroonkologi Departemen Neurologi FK Universitas Airlangga – RSUD Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK
Pendahuluan: Meningeal glioblastoma merupakan kasus yang sangat jarang dengan angka rekurensi dan mortalitas tinggi. 

Glioblastoma multiforme biasa ditemukan di hemisfer, cerebellum ataupun medulla spinalis dan jarang ditemukan di daerah 
subarachnoid. Diagnosis pasti untuk kasus ini adalah pemeriksaan patologi anatomi, karena jika berdasarkan manifestasi 
klinis dan radiologis saja dapat serupa dengan meningioma. Manajemen terapi standar glioblastoma multiforme adalah 
operasi reseksi, diikuti kemoradioterapi concomitant dengan temozolomide (TMZ), dan kemoterapi adjuvan selama 6-12 siklus. 
Diagnosis dan tatalaksana yang cepat dan tepat dapat memperpanjang harapan hidup pasien. Laporan Kasus: Laki-laki, 46 
tahun dengan nyeri kepala kronis sejak 1 tahun lalu, memberat 6 bulan kemudian disertai dengan mata kanan menutup dan 
wajah menceng. Dari MRI kepala didapatkan massa di temporoparietal kanan yang melekat pada duramater mengesankan 
suatu meningioma. Dilakukan total reseksi dan pada hasil pemeriksaan patologi anatomi ditemukan sel raksasa berinti banyak 
dan tampak daerah nekrosis luas kesan suatu meningeal glioblastoma. Terdapat ketidaksesuaian antara manifestasi klinis, 
radiologis dan gambaran makroskopis durante operasi dengan gambaran patologi anatomi, sehingga dilakukan observasi tanpa 
terapi lebih lanjut. Keluhan pasien membaik setelah 1 bulan pasca operasi dan dari MRI kepala tampak area gliosis dan 
tidak tampak massa residif. Pasien tanpa keluhan sampai 6 bulan, dan kemudian dilakukan MRI kepala evaluasi didapatkan 
kembali massa di temporal kanan yang melekat pada duramater kesan suatu massa residif. Dilakukan operasi reseksi 
kembali dengan hasil pemeriksaan GFAP dan EMA positif kuat sesuai dengan glioblastoma multiforme. Pasien menjalani 
kemoradioterapi concomitant dengan temozolomide (TMZ) dan kemoterapi adjuvan sesuai prosedur Stupp. Kesimpulan: 
Meningeal glioblastoma ekstraserebral primer termasuk kasus yang sangat jarang ditemukan dan dipertimbangkan sebagai 
salah satu diagnosis banding tumor ekstraserebral. Selain manifestasi klinis dan radiologis, analisis patologi memegang 
peranan paling penting untuk penegakan diagnosis pasti pada kasus ini. 
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ABSTRACT
Background: Primary extracerebral meningeal glioblastoma is a very rare case with a high rate of recurrence and 

mortality. Glioblastoma multiforme is commonly found in the hemispheres, cerebellum or spinal cord and rarely found in 
subarachnoid. The definitive diagnosis for this case is an anatomical pathology examination, because if only based on 
clinical manifestations and radiological it can be similar to meningioma. The current standard treatment for glioblastoma 
multiforme includes surgical resection, followed by concomitant chemoradiotherapy with temozolomide (TMZ), and adjuvant 
chemotherapy for 6-12 cycles. Rapid and appropriate diagnosis and management can extend the patient’s life expectancy. 
Case Report: Male, 46 years old with chronic headache since 1 year ago, worsening 6 months later accompanied by right 
eye closed and skewed face. Head Magnetic Resonane Imaging (MRI) revealed the mass in the right temporoparietal attached 
to the duramater suggested a meningioma. A total resection as performed and on the results of anatomical pathology 
examination found multinucleated giant cells and broad necrosis region impression of meningeal glioblastoma. There is a 
discrepancy between clinical manifestations, radiological and macroscopic images durante surgery with anatomical pathology, 
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PENDAHULUAN

Meningeal glioblastoma ekstraserebral primer 
merupakan kasus yang jarang dengan angka rekurensi 
dan mortalitas tinggi. Glioblastoma multiforme biasa 
ditemukan di hemisfer, cerebellum ataupun medulla 
spinalis dan jarang ditemukan di daerah subarachnoid.1 
Diagnosis pasti untuk kasus ini adalah pemeriksaan 
patologi anatomi, karena jika berdasarkan manifestasi 
klinis dan radiologis dapat serupa dengan meningioma. 
Manajemen terapi standar glioblastoma multiforme adalah 
operasi reseksi, diikuti kemoradioterapi concomitant 
dengan temozolomide (TMZ), dan kemoterapi adjuvan 
selama 6-12 siklus.2 Diagnosis dan tatalaksana yang cepat 
dan tepat dapat memperpanjang harapan hidup pasien.

Kami melaporkan kasus tumor ekstraserebral 
intrakranial dengan manifestasi klinis dan gambaran 
radiologis yang menyerupai meningioma, namun dari 
hasil analisis patologi didapatkan gambaran suatu 
glioblastoma multiforme. Kami menjabarkan karakteristik 
kasus ini baik dari segi manifestasi klinis, radiologis, 
analisis patologi, manajemen terapi yang diberikan, dan 
diagnosis banding yang seharusnya dipertimbangkan jika 
menjumpai kasus seperti ini.

LAPORAN KASUS

Seorang laki-laki berusia 46 tahun datang dengan 
riwayat nyeri kepala kronis sejak 1 tahun lalu, semakin 
memberat 6 bulan kemudian disertai dengan mata kanan 
menutup dan wajah merot. 

Dari MRI kepala didapatkan massa di temporoparietal 
kanan yang melekat pada duramater mengesankan suatu 
meningioma (Gambar 1). Dilakukan total reseksi dan 
dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Hasil pemeriksaan 
patologi anatomi secara makroskopis didapatkan jaringan 
dura massa coklat kehitaman kenyal dengan ukuran 5 cm 
x 2 cm x 0,2 cm dan massa tumor tersebut menyerupai 
meningioma, jaringan pecah belah kurang lebih 100 ml 
coklat, dengan bagian hitam kenyal, sebagian permukaan 
halus. Secara mikroskopis didapatkan jaringan ikat disertai 
gambaran tumor yang terdiri dari sel-sel atipik dan sangat 
polimorfik berinti besar iregular, tersusun tidak teratur, 

banyak ditemukan sel raksasa berinti banyak, tampak 
daerah-daerah nekrosis luas, dan mitosis cukup banyak. 
Hal tersebut di atas memberikan kesan suatu meningeal 
glioblastoma. Disarankan untuk dilakukan pemeriksaan 
lanjutan berupa pengecatan imunohistokimia (GFAP, 
EMA dan Ki-67), namun tidak dilakukan pada pasien 
ini. Terdapat ketidaksesuaian antara manifestasi klinis, 
radiologis dan gambaran makroskopis durante operasi 
dengan gambaran patologi anatomi, sehingga dilakukan 
observasi tanpa terapi lebih lanjut.

Keluhan pasien membaik setelah 1 bulan pasca 
operasi. Dilakukan MRI kepala evaluasi 1 bulan pasca 
operasi, tampak area gliosis disertai bekas perdarahan 
pasca operasi fase subakut di daerah surgical bed dan 
dura temporal kanan, dan tidak tampak massa residual 
(residif) (Gambar 2). Dilakukan kembali MRI kepala 
evaluasi 3 bulan pasca operasi, tampak area gliosis 
disertai bekas perdarahan pasca operasi di daerah surgical 
bed dan dura temporal kanan, sebagian besar perdarahan 
sudah diserap, tampak sedikit sisa perdarahan dengan 
homosiderin, dan tidak tampak massa residual (residif) 
(Gambar 3).

Pasien tanpa keluhan sampai 6 bulan pasca operasi 
dan kemudian dilakukan MRI kepala evaluasi yang 
berikutnya, didapatkan kembali massa serupa di anterior 
temporal dan post temporal kanan yang melekat pada 
duramater kesan suatu massa residif (Gambar 4). 
Dilakukan operasi reseksi kembali pada pasien ini. 
Dilakukan analisis patologi lanjutan berupa pemeriksaan 
imunohistokimia dengan hasil pemeriksaan GFAP 
positif pada sitoplasma sel tumor dan EMA positif 
pada sitoplasma dan membran sel tumor, sesuai dengan 
glioblastoma multiforme (Gambar 5). 

Dua minggu pasca operasi diberikan kemoradioterapi 
concomitant dengan temozolomide (TMZ) (75mg/m2/
hari) dan terapi radiasi eksternal (60 Gy/2 Gy/fraksi), 
yang kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi adjuvan 
temozolomide (200 mg/m2/hari) selama 5 hari setiap 4 
minggu, sesuai dengan prosedur Stupp. Dan masih terus 
dilakukan evaluasi pada kasus ini, yaitu kemungkinan 
adanya massa residif kembali, efek samping terapi, 
ataupun penyebaran ke area lain. 

so observations were undertaken without further therapy. Patient had no complaint after 1 month post-operative and from 
head MRI revealed gliosis area and did not appear residive mass. Patient without complaints for up to 6 months and then 
head MRI evaluation revealed mass in the right temporal attached to the duramater impression of a residive mass. Re-
operation was performed and the mass demonstrated strong positivity for GFAP and EMA, and the results was identified 
as a glioblastoma multiforme. Patient underwent a concomitant chemoradiotherapy with temozolomide (TMZ) and adjuvant 
chemotherapy according to the Stupp procedure. Conclusion: Primary extracerebral meningeal glioblastoma is a very rare 
case and should be considered as one of the differential diagnoses of extracerebral tumors. In addition to clinical and 
radiological, pathology analysis plays the most important role for the establishment of a definitive diagnosis of this case.

Keywords: Clinical, Meningeal glioblastoma, Pathological analysis, Radiological
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DISKUSI

Meningeal glioblastoma ekstraserebral primer 
merupakan kasus yang jarang, dan memiliki tantangan 
tersendiri dalam hal diagnosis dan penatalaksanaannya. 
Diagnosis banding untuk kasus ini yang utama adalah 
meningioma, terutama khususnya varian yang maligna. 
Bagaimanapun, hasil pemeriksaan GFAP positif pada 
sitoplasma sel tumor mengindikasikan adanya komponen 
glia yang jelas pada tumor tersebut.3 Didapatkannya 
nuclear atypia, aktivitas mitosis yg intens dan adanya 
gambaran neovaskularisasi, ditambah adanya gambaran 
area-area nekrosis yang luas sesuai dengan karakteristik 
histologi dari glioblastoma.

Meskipun glioblastoma hadir dalam berbagai macam 
jenis dengan pertumbuhan invasif derajat yang bervariasi, 
duramater tersusun atas kolagen-kolagen yang berfungsi 
sebagai penghalang yang kuat, sehingga infiltrasi 
langsung, apalagi sampai menimbulkan infiltrasi yang 
luas ke daerah pakimening jarang terjadi.4 Namun 
demikian, beberapa kasus glioblastoma multiforme 
yang agresif dan menembus duramater sudah pernah 
dilaporkan sebelumnya.5,6 Dalam salah satu penelitian 
bahkan didapatkan suatu reaksi desmoplasia pada area 
duramater yang sudah mengalami invasi, dan biasanya 
bisa terjadi pada kasus high grade glioma, sehingga 
tumor dapat menginvasi duramater bahkan sampai dengan 
tulang di area sekitarnya, dengan tetap melestarikan 
kondisi histologis awalnya (gambaran makroskopisnya), 
dan juga gambaran radiologisnya.6,7,8

Awalnya kami juga sulit mempercayai bahwa kasus 
ini merupakan suatu glioblastoma multiforme yang 
berkembang di area subarachnoid, yang bukan tempat 
biasa sel glia berkembang. Pemeriksaan patologi anatomi 
yang dilakukan di awal pun sudah mencurigai adanya 
aktivitas sel yang berbeda, bukan meningoma, melainkan 
suatu meningeal glioblastoma. Sehingga adanya bentukan 
morfologi yang tetap pada pemeriksaan patologi anatomi 
yang kedua didukung dengan pemeriksaan lanjutan berupa 
pemeriksaan imnohistokimia, di mana didapatkan hasil 
positif kuat untuk pemeriksaan GFAP dan EMA pada 
pasien ini pada saat terjadi rekurensi membuat kami 
meyakini bahwa ini suatu glioblastoma multiforme di 
area meningen. 

Ada 2 kasus yang pernah dicatat yang serupa 
dengan kasus yang kami temukan, yaitu leptomeningeal 
glioblastoma yang juga melibatkan duramater yang 

awalnya juga diperkirakan sebagai meningioma, namun 
pasien meninggal 13 bulan setelah didiagnosis.9 

Saat ini pasien kami masih menjalani terapi adjuvan 
dengan temozolomide, dan terus masih dalam tahap evaluasi, 
terutama tentang kemungkinan adanya massa residif kembali 
ataupun penyebaran ke area lain.

Dari kasus ini didapatkan bahwa manifestasi klinis 
pasien disertai dengan pemeriksaan radiologis yang baik 
belum bisa memberikan penegakan diagnosis definitif 
pada kasus tumor kepala, khususnya pada kasus ini 
yaitu tumor ekstraserebral primer. Analisis patologi 
yang seksama memegang peranan yang sangat penting, 
sehingga tata laksana dapat diberikan secara cepat dan 
tepat.

KESIMPULAN

Meningeal glioblastoma ekstraserebral primer termasuk 
kasus yang jarang ditemukan dan dipertimbangkan 
sebagai salah satu diagnosis banding tumor ekstraserebral. 
Selain manifestasi klinis dan radiologis, analisis patologi 
memegang peranan paling penting untuk penegakan 
diagnosis pasti pada kasus ini. 
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Gambar 1. MRI menunjukkan massa di temporoparietal kanan yang melekat pada duramater (sebelum dilakukan operasi)

Gambar 3. MRI kepala evaluasi 3 bulan pasca operasi, 
tampak area gliosis disertai bekas perdarahan 
pasca operasi di daerah surgical bed dan dura 
temporal kanan, sebagian besar perdarahan sudah 
diserap, tampak sedikit sisa perdarahan dengan 
homosiderin, tidak tampak massa residual 
(residif).

Gambar 2. MRI kepala evaluasi 1 bulan pasca operasi, 
tampak area gliosis disertai bekas perdarahan 
pasca operasi fase subakut di daerah surgical 
bed dan dura temporal kanan, tidak tampak 
massa residual (residif).
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Gambar 4. MRI kepala evaluasi 6 bulan pasca operasi, didapatkan kembali massa serupa di anterior temporal dan post 
temporal kanan yang melekat pada duramater kesan suatu massa residif.

A B
Gambar 5. Hasil pemeriksaan GFAP (A) positif pada sitoplasma sel tumor; dan EMA (B) positif pada sitoplasma dan 

membran sel tumor, sesuai dengan glioblastoma multiforme.


