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Abstract 
 
Introduction: 
A number of studies have reported for the association between some risk factor such as 
trauma and hormonal use in meningioma. The aimed of this study is to describe the 
characteristic of meningioma patients in Cicendo National Eye Hospital.  
Methods: 
This is an observational retrospective descriptive study which the data was collected 
from meningioma research form of patient suffer from proptosis caused by meingioma 
between January 2011 to April 2015. There were 163 patients. The data included were 
age, sex, duration of proptosis, duration of blindness, lenght of proptosis, history of 
seizure, diplopia, history of contraceptive and trauma, color blindness, RAPD, fundus 
examination and CT scan result. 
Results: 
Most of meningioma patients, 54,6%  were in 4th decade of life, with 39,88% had visual 
acuity >6/18, 25,77% was blind and 14,72% was blind more than 1 year. Around seventy 
six percent patients have sign of headache, 3,07% underwent seizure, 14,11% had double 
vision, 13,5% had color disturbance, RAPD occured in 28,83% of affected eye with 
42,94% atrophyc papil. CT scan result of 49,08% sphenoid meningioma, only 3,68% 
optic sheath meningioma, optic canal was the most common route of metastatic. Only 
7,36% had history of head trauma, most of the patients (69,94%) used 3 months cycle 
hormonal injection contraceptive, and 76,07% was using the contraceptive while the 
proptosis occur. 
Conclusion: 
Characteristic meningioma patients in Cicendo Eye Hospital mostly were women in 4th 
decade of life. Most of them had decrease visual acuity. Headache was the primary sign 
and symptoms, and 3 months cycle intramuscular hormonal contraceptive suspected to 
had corellation with meningioma of these patients. 
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Pendahuluan 
Meningioma orbita merupakan 

suatu tumor jinak yang berasal dari bagian 
terluar dari sel epitel meningen arakhnoid. 
Tumor ini biasanya berasal dari tulang 
sphenoid dan menyebabkan permasalahan 
oftalmologi akibat meluasnya masa tumor 
hingga menekan jaringan apeks orbita, 
kranium ataupun fossa temporalis, bahkan 
dapat menyebabkan terjadinya hiperostosis 
pada bagian posterior dari dinding 
orbita.1,2 

Meningioma merupakan salah satu 
jenis tumor intrakranial yang meliputi 18-
20% dari seluruh tumor intrakranial. Pada 
tahun 2004 hingga 2007, lebih dari 60.000 
wanita dewasa didiagnosis meningioma, 
tumor ini merupakan tumor tersering ke 6 
di Amerika dengan insidensi 2 kasus per 
100.000 orang. Perbandingan antara 
wanita dengan pria adalah 2:1. Sekitar 
40% dari total meningioma terjadi pada 
bagian anterior skull base pada bagian 
parasellar, dan sphenoid wing meningioma 
dengan ekstensi orbital jarang terjadi.2,3 
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Gejalanya adalah penurunan tajam 
penglihatan, penglihatan ganda, proptosis, 
abnormalitas pupil, kelainan fundus 
berupa atrofi saraf optik akibat kompresi 
saraf optik, sakit kepala, kejang, dan 
hemiparese.1-3 

Terdapat beberapa faktor resiko 
terjadinya meningioma seperti usia, jenis 
kelamin, paparan radiasi, paparan hormon, 
kelainan genetika, riwayat merokok, 
riwayat trauma kepala. Pada saat ini, 
terdapat 2 faktor yang diduga merupakan 
penyebab terutama dari meningioma, yaitu 
radiasi ion dan hormon. Radiasi ion 
meningkatkan resiko terjadinya tumor 
intrakranial dan meningkatkan resiko 
meningioma, lesi yang disebabkan oleh 
radiasi bisa merupakan lesi multiple 
dengan rekurensi tinggi. Beberapa 
penelitian menemukan bahwa terdapat 
hubungan antara hormon dengan 
meningioma karena terdapat reseptor 
estrogen dan progesteron pada sel tumor 
meningioma dan ditemukan hubungan 
antara hormon eksogen dan endogen yang 
meningkatkan resiko terjadinya 
meningioma. Beberapa penelitian 
menjelaskan bahwa terdapat perubahan 
ukuran meningioma pada siklus 
menstruasi, kehamilan dan menopause. 
Penelitian–penelitian tersebut menjelaskan 
bahwa wanita lebih sering terpapar 
hormon eksogen yang terdapat pada 
kontrasepsi hormonal dan terapi pengganti 
hormon.2-7 

Tingginya angka kejadian 
meningioma dengan jumlah pasien yang 
sebagian besar perempuan, dengan 
berbagai jenis faktor resikonya, maka 
penulis tertarik untuk meneliti 
karakteristik pasien – pasien meningioma 
di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. 
 
Bahan dan Metoda 

Data dikumpulkan dari data yang 
berasal dari formulir penelitian 
meningioma di poliklinik Rekonstruksi, 
Onkologi, dan Okuloplasti (ROO) dan 
rekam medis, sebanyak 163 pasien 
menderita proptosis yang disebabkan oleh 
meningioma yang datang ke Pusat Mata 
Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo 
periode Januari 2011 hingga April 2015. 
Data dilihat secara retrospektif dan 
dilakukan pengambilan data usia, lama 

proptosis, panjang proptosis, tajam 
penglihatan, lama kebutaan, riwayat sakit 
kepala, riwayat kejang, riwayat diplopia, 
riwayat penggunaan jenis KB dan lama 
penggunaannya, riwayat cedera kepala, 
gangguan warna, Relative afferent 
pupillary defect (RAPD), dan hasil CT 
scan. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini 
adalah semua pasien dengan proptosis 
lebih atau sama dengan 2 milimeter, yang 
telah di diagnosis dengan meningioma 
berdasarkan klinis dan hasil CT scan. 
Formulir penelitian meningioma dan 
rekam medis dengan data yang tidak 
lengkap tidak diikutsertakan dalam 
penelitian ini. 

Usia pasien dikategorikan dalam 6 
kategori, yaitu usia 11-20, usia 21-30, usia 
31-40, usia 41-50, usia 51-60, usia >60, 
pengguna KB dibagi menjadi pengguna 
KB injeksi 1 bulanan dan 3 bulanan, KB 
pil, dan KB IUD. Hasil CT scan dibagi 
menjadi sphenoid meningioma, meningi-
oma selubung nervus optikus serta sphe-
noid meningioma yang disertai dengan 
keterlibatan kanalis optikus, keterlibatan 
Fisura Supra Orbital (SOF), keterlibatan 
Fisura Infra Orbital (IOF), dan keterlibatan 
intrakranial. 

Hasil penelitian dianalisis dengan 
menggunakan Microsoft Windows Excel 
2011, kemudian ditampilkan dalam bentuk 
tabel 

 
Hasil Penelitian  

Terdapat 163 data rekam medis 
pasien meningioma yang dikumpulkan 
dari Januari 2011 hingga April 2015. 

Tabel 1 menampilkan karakteristik 
kasus meningioma tahun 2011 dan 2015. 
Kasus Meningioma lebih banyak ditemu-
kan pada perempuan, sebanyak 162 orang 
(99,4%). Penyebaran usia didominasi oleh 
usia 41-50 tahun, yaitu sebanyak 89 orang 
(54,6%) dengan rata – rata penderita 
berusia 43,8 tahun, rentang usia penderita 
antara 22 hingga 63 tahun. Proptosis pada 
penelitian ini telah diderita lebih dari 1 
tahun pada 104 orang (63,8%). Lateralitas 
mata pada penelitian ini ditemukan lebih 
banyak terjadi pada mata kiri 88 mata 
(54%) dibanding mata kanan 75 mata 
(46%).  

 



	   3	  

Visus dasar pada mata yang 
terlibat ditemukan 65 mata (39,88%) 
memiliki visus lebih dari 6/18, sedangkan 
19 mata (11,66%) termasuk dalam 
kategori low vision, kebutaan total 
ditemukan pada 42 mata (25,78%), 
kebutaan total telah terjadi selama lebih 
dari 1 tahun pada 25 pasien (15,33%). 
 
Tabel 1 : Karakteristik Penderita 
Meningioma 
Karakteristik Jumlah 

(n=163) 
% 

Jenis Kelamin 
Laki – laki 
Perempuan 

 
1 

162 

 
0,6% 
99,4% 

Usia 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
Rata-rata (tahun) 
Rentang  (tahun) 

 
4 

45 
89 
23 
2 

43,8 
22-63 

 
2,45% 
27,61% 
54,6% 
14,11% 
1,23% 
 

Durasi Proptosis 
<1 th 
≥1 th 

 
59 

104 

 
36,2% 
63,8% 

Mata 
OD 
OS 

 
75 
88 

 
46,01% 
53,99% 

Visus Dasar 
>6/18 
6/60 – 6/18 
1/60 – 5/60 
1/300 
LP 
NLP 

Durasi NLP (n=42) 
< 1 tahun 
1-5 tahun 
> 5 tahun 

 
65 
19 
15 
21 
1 

42 
 

16 
25 
1 

 
39,88% 
11,66% 
9,2% 
12,88% 
0,6% 
25,78% 
 
38,1% 
59,5% 
2,4% 

 
Gejala pada pasien meningioma 

pada tabel 2, dengan keluhan utama paling 
banyak adalah sakit kepala sebanyak 125 
pasien (76,69%), diikuti dengan diploplia 
pada 23 pasien (14,11%). Gangguan 
penglihatan warna terjadi pada 22 pasien 
(13,5%) dan 56 pasien (34,36%) tidak 
dapat dilakukan pemeriksaan karena tajam 
penglihatan buruk. Proptosis yang paling 
sering terjadi sepanjang antara 6-10 mm 
pada 77 orang (47,24%), hanya pada 1 
orang (0,6%) memiliki panjang proptosis 
>20 mm. Relative Afferent Pupillary 
defect (RAPD) terjadi pada 47 orang 
(28,83%). Pada pemeriksaan fundus, 

didapatkan atrofi papil pada 70 orang 
(42,94%), dan edema papil pada 25 orang 
(15,34%).  

Pemeriksaan penunjang yang 
dilakukan pada pasien meningioma adalah 
CT-scan, sebanyak 80 pasien (49,08%) 
terdapat sphenoid wing meningioma, 6 
pasien (3,68%) terdapat meningioma 
selubung nervus optikus. Sebanyak 77 
pasien (47,24%) mengalami komplikasi 
dan penyebaran tumor baik ke kanalis 
optikus, foramen orbita superior dan 
inferior hingga ke intrakranial. 

 
Tabel 2 :Gejala dan Pemeriksaan 
Penunjang 
Karakteristik Jumlah 

(n=163) 
% 

Sakit kepala 
Ya 
Tidak 

 
125 
38 

 
76,69% 
23,31% 

Kejang 
Ya 
Tidak 

 
5 

158 

 
3,07% 
96,93% 

Diplopia 
Ya 
Tidak 

 
23 

140 

 
14,11% 
85,89% 

Gangguan Warna 
Ya 
Tidak 
Tidak dapat dilakukan 

 
22 
85 
56 

 
13,5% 
52,15% 
34,36% 

Selisih Proptosis 
2-5 mm 
6-10 mm 
11-15 mm 
16-20 mm 
>20 mm 

RAPD 
Ya 
Tidak 

Pemeriksaan Fundus (papil) 
Normal 
Edema 
Atrofi 

Hasil CT Scan 
Sphenoid wing meningioma 
Meningioma selubung nervus 

optikus 
Dengan invasi 
SOF  
Kanalis optikus 
Intrakranial 
SOF & intrakranial  
SOF, IOF & intrakranial 
SOF & kanalis optikus 
Kanalis optikus & 

intrakranial 

 
70 
77 
11 
4 
1 
 

89 
74 

 
68 
25 
70 

 
80 

 
6 
 

2 
27 
25 
8 
4 
1 

10 

 
42,94% 
47,24% 
6,75% 
2,47% 
0,6% 
 
54,6% 
45,4% 
 
41,72% 
15,34% 
42,94% 
 
49,08% 
 
3,68% 
 
1,23% 
16,58% 
15,34% 
4,91% 
2,45% 
0,6% 
6,13% 
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Pada penelitian ini didapatkan 
riwayat trauma kepala pada 12 pasien 
(7,36%). Sebanyak 114 pasien (69,94%) 
menggunakan KB injeksi 3 bulanan. 
Terdapat 1 (0,6%) pasien pengguna KB 
IUD mengalami meningioma, sedangkan 3 
pasien (1,84%) tidak menggunakan KB 
sama sekali, terbagi menjadi 1 orang laki – 
laki dan 2 orang perempuan. Sebanyak 
124 pasien (76,07%) mengalami proptosis 
ketika sedang menggunakan KB, sedang-
kan 36 pasien (22,09%) mengalami prop-
tosis setelah berhenti menggunakan KB. 
 
Tabel 3 : Faktor Resiko Meningioma 
Karakteristik Jumlah 

(n=163) 
% 

Riwayat Trauma Kepala 
Ya 
Tidak 

 
12 
151 

 
7,36% 
92,64% 
 

Riwayat  KB 
KB Pil 
KB IM 1 bulan 
KB IM 3 bulan 
KB IUD 
KB Pil + IUD 
KB Pil + IM 1 bulan 
KB Pil + IM 3 bulan 
KB IUD + IM 1 bulan 
KB IUD + Pil + IM 3 

bulan 
KB IM 1 dan 3 bulan 
Tidak menggunakan KB 

Pria 
Wanita 

 
5 
3 
114 
1 
2 
2 
29 
1 
2 
 
1 
 
1 
2 

 
3,07% 
1,85% 
69,94% 
0,6% 
1,23% 
1,23% 
17,8% 
0,6% 
1,23% 
 
0,6% 
 
0,6% 
1,25% 

Awal Proptosis 
Setelah Berhenti KB 
Sebelum Berhenti KB 
Tidak menggunakan KB 

 
36 
124 
3 

 
22,09% 
76,07% 
1,84% 

 
Pembahasan 

Meningioma merupakan suatu 
tumor intrakranial yang cukup sering 
terjadi, dan merupakan tumor yang sangat 
berhubungan dengan usia, jenis kelamin, 
serta sensitifitas terhadap perubahan 
hormon. Pada penelitian yang dilakukan 
oleh Claus dkk dan Zen-Yu dkk, 
perbandingan penderita laki-laki dengan 
perempuan 2 banding 1, pada penelitian 
ini didapatkan bahwa penderita perempuan 
jauh lebih banyak dibanding laki-laki.2,4 

Distribusi usia pada penderita 
meningioma terbanyak pada penelitian ini 
adalah pada dekade ke 4 kehidupan 
dengan 54,6%, dan tertinggi berikutnya 

pada dekade ke 3 sebanyak 27,61%. Hal 
ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Rockhil dkk serta Wiemel 
dkk, sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh Claus dkk, didapatkan hasil bahwa 
resiko terjadinya meningioma meningkat 
sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini 
dapat terjadi karena meningioma 
merupakan suatu tumor yang sensitif 
terhadap perubahan hormonal, dimana 
pada dekade 3 dan 4 merupakan usia 
reproduksi sehingga angka pengguna 
kontrasepsi baik oral ataupun injeksi 
hormonal yang tinggi. Meningioma 
merupakan tumor dengan pertumbuhan 
lambat, sehingga gejala meningioma akan 
terlihat setelah beberapa tahun dari onset 
awal.2,8,9 

Mengacu pada suatu penelitian 
meta-analisis yang dilakukan oleh Zen-Yu 
dkk, penggunaan kontrasepsi oral secara 
statistik tidak meningkatkan faktor resiko 
terjadinya meningioma, sedangkan pasien 
menopause dengan terapi pengganti 
hormon meningkatkan resiko meningioma, 
sehingga penggunaan hormon eksogen 
dicurigai sebagai faktor resiko terjadinya 
meningioma. Penelitian yang dilakukan 
oleh Korhonen dkk di Finlandia 
mengatakan bahwa kontrasepsi hormonal 
oral dalam penggunaan 1–4 tahun, serta 
penggunaan kontrasepsi hormonal jangka 
panjang jenis lain seperti implan dan 
injeksi hormonal memiliki resiko tinggi 
terjadinya meningioma. Sedangkan terapi 
pengganti hormon, tidak meningkatkan 
faktor resiko terjadinya meningioma.4,6 

Proptosis pada pasien – pasien 
meningioma di penelitian ini mayoritas 
telah terjadi lebih dari 1 tahun sebanyak 94 
pasien (62,66%), pada beberapa penelitian, 
disebutkan bahwa meningioma adalah 
suatu tumor asimtomatik, sehingga 
terkadang pasien tidak menyadari telah 
menderita tumor dan baru terasa ketika 
tumor telah menekan struktur lain seperti 
saraf optik, dan terjadi penurunan tajam 
penglihatan yang menggaggu keseharian 
pasien.1,2 

Lateralitas pada penelitian ini 
didapatkan OD sebanyak 75 pasien 
(46,01%) dan OS 88 pasien (53,99%). 
Tidak ditemukan dominasi terjadinya 
tumor pada salah satu sisi mata, hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Peeroz dkk dimana perbandingan OD 
dengan OS mendekati 1:1.9 

Pada penelitian ini, sebanyak 65 
pasien (39,88%) memiliki tajam 
penglihatan lebih baik dari 6/18, 19 pasien 
(11,66%) memiliki tajam penglihatan 
6/60-6/18, sebanyak 15 pasien (9,2%) 
memiliki tajam penglihatan 1/60-5/60, 
sebanyak 42 pasien (25,77%) memiliki 
visus no light perception (NLP). Sebanyak 
34 pasien (20,86%) masuk ke dalam 
kategori low vision dan 64 pasien 
(39,26%) masuk ke dalam kategori 
kebutaan menurut WHO. Walaupun secara 
histologis, meningioma termasuk dalam 
tumor jinak, namun salah satu dari gejala 
klinis meningioma adalah kebutaan, 
karena meningioma termasuk dalam tumor 
dengan pertumbuhan lambat, maka 
kerusakan neurologis dan penurunan 
fungsi visual akan terjadi secara bertahap 
yang disebabkan oleh invasi tumor dan 
penekanan pada nervus optikus.1,2 

Secara umum, gejala yang sering 
dirasakan pasien adalah nyeri kepala, yang 
bisanya terjadi menahun sebelum 
penegakan diagnosis, pada penelitian ini, 
sebanyak 125 pasien (76,69%) mengalami 
nyeri kepala. Kejang merupakan salah satu 
manifestasi umum dari meningioma 
intrakranial, terjadi sekitar 13-60% dari 
pasien meningioma. Terdapat 3 meka-
nisme kejang pada tumor intrakranial, 
kompresi pada bagian korteks yang 
menyebabkan peradangan, invasi tumor 
secara mikroskopik, dan iskemia karena 
oklusi pembuluh darah. pada penelitian ini, 
hanya 5 pasien (3,06%) dari total pasien 
yang mengalami kejang, hal ini 
disebabkan tumor meningioma pada 
penelitian ini walaupun telah menginvasi 
intrakranial, namun tidak menyebar hingga 
bagian lobus basal temporalis. Penglihatan 
ganda merupakan gejala selanjutnya yang 
sering terjadi pada meningioma, pada 
penelitian ini, penglihatan ganda terjadi 
pada 23 pasien (14,11%) yang disebabkan 
oleh gangguan gerak bola mata yang 
disebabkan kompresi pada nervus kranialis 
III, IV, dan VI, serta penekanan pada 
bagian posterior bola mata yang 
menyebabkan proptosis nonaksial. 1,2,10-13 

Gangguan penglihatan warna dan 
relative afferent pupillary defect (RAPD) 
merupakan gejala yang terjadi pada 

Meningioma selubung nervus optikus 
ataupun meninigioma dengan keterlibatan 
nervus optikus, pada penelitian ini 
ditemukan gangguan warna sebanyak 22 
pasien (13,5%) dan sebanyak 42 pasien 
(25,7%) tidak dapat ditentukan karena 
tajam penglihatan yang buruk. RAPD 
terjadi pada 89 pasien (54,6%), sebanyak 
74 pasien (45,4%) tidak terdapat RAPD. 
Pada pemeriksaan papil, didapatkan atrofi 
papil pada 70 pasien (42,94%), edema 
pada 25 pasien (15,34%). Papil edema 
merupakan gejala dari meningkatnya 
tekanan intrakranial sedangkan atrofi papil 
merupakan tahapan terakhir kerusakan 
nervus optikus yang dapat disebabkan oleh 
kompresi kronik pada nervus optikus.14,15 

Pada pemeriksaan penunjang CT-
scan di penelitian ini ditemukan paling 
banyak adalah jenis sphenoid wing 
meningioma sebanyak 80 pasien (49,08%). 
Jenis tumor ini merupakan tumor dengan 
epidemiologi terbanyak, terutama pada 
wanita dewasa muda dengan ditemukan 
tanda – tanda hiperostosis yang berupa 
penebalan pada tulang sphenoid. Ukuran 
proptosis terbanyak adalah 6-10 mm, 
sebanyak 77 pasien (47,24%) menurut 
penelitian Peeroz dkk, tidak terdapat 
hubungan antara ukuran proptosis dengan 
penurunan tajam pengelihatan.9,15,16 

Faktor resiko yang utama pada 
meningioma pada saat ini adalah paparan 
terhadap radiasi dan hormon. Faktor resiko 
lain seperti merokok, penggunaan telepon 
genggam, trauma kepala, dan asma bukan 
merupakan faktor resiko utama, beberapa 
penelitian memiliki hasil yang tidak 
konsisten sehingga tidak dapat diambil 
kesimpulan definit. Pada penelitian ini, 
didapatkan data 12 pasien (7,36%) 
memiliki riwayat trauma kepala 
sebelumnya, hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Phillips 
dkk, dimana trauma kepala meningkatkan 
resiko terjadinya meningioma, terutama 
pada trauma kepala yang telah terjadi lebih 
dari 10 tahun. Hal ini kemungkinan 
disebabkan oleh perubahan neoplastik 
pada jaringan meningeal yang disebabkan 
oleh proses penyembuhan, inflamasi, dan 
terbentuknya growth factor. Pada 
penelitian lain yang dilakukan oleh Kuan 
dkk, menyimpulkan bahwa trauma kepala 
tanpa memperhatikan usia dan jenis 



	   6	  

kelamin, bukan merupakan suatu faktor 
resiko terjadinya meningioma2-7,18 

Penggunaan kontrasepsi jenis 
hormonal, terapi pengganti hormon dan 
menopause dicurigai sebagai salah satu 
faktor resiko terjadinya meningioma, hasil 
penelitian meta analisis yang dilakukan 
oleh Zhen-Yu Qi dkk, didapatkan bahwa 
penggunaan kontrasepsi oral tidak 
meningkatkan resiko terjadinya meni-
ngioma, sedangkan penggunaan terapi 
pengganti hormon pada pasien menopause 
meningkatkan resiko terjadinya mening-
ioma. Penelitian yang dilakukan oleh 
Joellen dkk, didapatkan hasil bahwa 
pasien dengan nilai indeks massa tubuh 
(BMI) yang tinggi merupakan suatu faktor 
resiko untuk terjadi meningioma pada laki-
laki sedangkan paparan hormon eksogen 
yang menyerupai estrogen seperti pada 
kedelai dan tahu menurunkan faktor resiko 
meningioma pada laki – laki. Pada 
penelitian ini, didapatkan bahwa 114 
pasien (69,94%) memiliki riwayat 
penggunaan KB injeksi 3 bulanan, 29 
pasien (17,79%) menggunakan pil dan 
injeksi 3 bulanan berisi hormon 
progesterone sedangkan pasien pengguna 
kontrasepsi oral hanya 5 pasien (3,07%). 
Wahab dkk mengatakan bahwa 
progesteron meningkatkan resiko 
terjadinya tumor meningioma, sedangkan 
progesteron antagonis akan menghambat 
pertumbuhan tumor. Hal ini disebabkan 
karena sekitar 40-100% dari meningioma 
memiliki reseptor progesteron, sedangkan 
reseptor estrogen dan androgen hanya 
ditemukan sekitar 40% pada meningioma. 
Hsu dkk menyebutkan bahwa wanita lebih 
cenderung memiliki reseptor progesteron 
lebih banyak dibanding laki-laki, hal ini 
mendukung prevalensi perempuan lebih 
banyak terkena meningioma dibanding 
laki – laki. Meningioma jinak lebih banyak 
memiliki reseptor progesteron dibanding 
meningioma ganas.2,4,19 

Suatu penelitian meta-analisis 
yang dilakukan oleh Gabos dan Berkel 
menyimpulkan bahwa belum ditemukan 
fungsi dari reseptor – reseptor hormonal 
pada meningioma, baik secara klinis, 
response terhadap terapi dan rekurensi 
meningioma. Beberapa penelitian 
mencoba menggunakan progesterone 
sebagai terapi untuk pasien meningioma, 

thomas dkk menyebutkan bahwa 
medroxyprogesterone acetate berikatan 
dan menurunkan fungsi dari reseptor 
progesteron pada meningioma, namun 
tidak ditemukan hubungan signifikan 
antara MPA dengan pertumbuhan tumor. 
Jaaskelainen dkk menyebutkan bahwa 
tidak ditemukan efek pada pasien 
meningioma yang telah diterapi dengan 
medroxyprogesterone acetate (MPA) 
selama 17 – 29 minggu. Penelitian terbaru 
yang dilakukan oleh grunberg dengan agen 
anti-progestational mifepristone (RU-486) 
terlihat dapat mencegah pertumbuhan sel 
tumor pada penelitian in vitro maupun in 
vivo pada binatang.20-22 

Penelitian ini memiliki beberapa 
keterbatasan seperti pengumpulan data 
hanya diambil berdasarkan formulir 
penelitian meningioma pada sub bagian 
rekonstruksi, data dari sub bagian lain 
tidak dimasukan, visus pasien hanya 
dinilai berdasarkan visus dasar tanpa 
penilaian lebih rinci mengenai adanya 
kelainan yang dapat menurunkan visus 
antara lain katarak dan kelainan refraksi,  
beberapa faktor resiko meningioma tidak 
dimasukan ke dalam kriteria penelitian, 
tidak terdapatnya data lanjutan ketika 
pasien di konsulkan ke bagian lain di luar 
cicendo, dan penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif tanpa analisis data. 

 
Simpulan 

Kejadian meningioma di RS Mata 
Cicendo didominasi oleh perempuan 
dengan usia terbanyak pada dekade ke 4 
kehidupan, rerata usia 43,8 tahun, telah 
mengalami proptosis lebih dari 1 tahun, 
jumlah pasien dengan tajam penglihatan 
>6/18 setara kebutaan secara WHO, gejala 
paling sering dialami pasien adalah sakit 
kepala, dengan proptosis terbanyak antara 
2-10 mm, hasil CT scan terbanyak yaitu 
sphenoid wing meningioma. Penggunaan 
kontrasepsi terbanyak adalah penggunaan 
KB IM 3 bulanan dan terjadinya proptosis 
ketika sedang menggunakan KB.  

Perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai efek pemberian dan 
perhitungan secara statistik KB IM 3 
bulanan terhadap terjadinya meningioma. 
Studi ini diharapkan dapat menjadi data 
dasar ahli mata untuk mencari faktor 
resiko pada pasien meningioma. 
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