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BAB 5 

PEMBAHASAN 

 

Telah dilakukan penelitian pada 40 pasien neoplasma intrakranial dengan 

menggunakan consecutive sampling. Penelitian terdiri atas laki-laki sebanyak 22 

orang (55%) dan perempuan sebanyak 18 orang (45%). Rerata usia pasien 

neoplasma intrakranial adalah 39,45 + 11,6 tahun, usia termuda adalah 14 tahun 

dan usia tertua adalah 67 tahun. Dari 40 pasien tersebut terdiri dari 37 orang 

(92,5%) dengan tingkat pendidikan rendah-menengah dan 3 orang (7,5%) dengan 

tingkat pendidikan tinggi, 28 orang (70%) dengan penghasilan rendah ≤ Rp 

600.000,00/orang/bulan dan 12 orang (30%) dengan penghasilan cukup > Rp 

600.000,00/orang/bulan (tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa neoplasma 

intrakranial dapat diderita mulai dari usia muda sampai usia tua dengan tingkat 

pendidikan rendah-menengah, maupun dengan tingkat sosial ekonomi rendah 

maupun tinggi.  

Gambaran klinis nyeri kepala pada neoplasma intrakranial adalah nyeri 

kepala bersifat kronis progresif, yaitu nyeri kepala dirasakan oleh pasien selama 

lebih dari 3 bulan, dengan frekuensi nyeri kepala semakin sering, durasi nyeri 

kepala semakin bertambah lama, intensitas nyeri kepala semakin berat, dan atau 

nyeri kepala yang disertai defisit neurologis lainnya berupa paresis nervus 

kraniales, gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan fungsi otonom buang 

air kecil atau buang air besar, serta gangguan fungsi kognitif.
8,9

 Sebanyak 39 

orang (97,5%) pasien neoplasma intrakranial mengeluh nyeri kepala sedangkan 1 
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orang (2,5%) tidak nyeri kepala (tabel 3). Sehingga didapatkan prevalensi nyeri 

kepala pada neoplasma intrakranial sebesar 97,5%, dengan 85% neoplasma 

supratentorial dan 15% neoplasma intrakranial infratentorial. Hal ini serupa 

dengan penelitian dari Suwanwela yaitu prevalensi nyeri kepala pada neoplasma 

intrakranial 71%.
23

 Penelitian ini didapatkan frekuensi nyeri kepala semakin 

sering (p=0,064), durasi nyeri kepala semakin bertambah lama (p=0,064), 

intensitas nyeri kepala semakin berat (p=1,000) lebih banyak didapatkan pada 

neoplasma supratentorial daripada infratentorial. Semua pasien (100%) neoplasma 

intrakranial menderita nyeri kepala yang disertai defisit neurologis lain (tabel 5). 

Defisit neurologis berupa gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan buang 

air kecil, gangguan buang air besar merupakan bagian dari gambaran klinis 

terlokalisir sebenarnya yang muncul berdasarkan gangguan fungsi otak yang 

ditempati neoplasma intrakranial. Paresis nervus kraniales merupakan gangguan 

klinis terlokalisir palsu yaitu gangguan neurologis tidak sesuai dengan fungsi otak 

yang ditempati neoplasma tersebut. Paresis nervus kraniales terjadi karena 

desakan neoplasma yang dapat menarik atau menekan nervus kraniales.
20,29,34 

Namun pada penelitian ini tidak meneliti secara terperinci tentang bentuk defisit 

neurologis yang muncul serta pembagian area otak berdasarkan fungsinya.  

Kronisitas neoplasma intrakranial juga dapat dilihat dari pemeriksaan papil 

nervus optikus dengan memakai oftalmoskop. Oedema pada papil nervus optikus 

merupakan tanda terjadi peningkatan tekanan intrakranial (TIK) yang kronis. 

Penelitian ini terdapat papil oedema sebanyak 23 orang (57,5%) menunjukkan 

bahwa pasien neoplasma intrakranial kebanyakan datang berobat setelah 
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keluhannya terjadi kronis dan ada peningkatan TIK. 4 orang (10%) pasien 

neoplasma intrakranial terdapat atrofi papil nervus optikus sekunder yang terjadi 

bila papil oedema tahap lanjut (tabel 3). Dari 34 pasien neoplasma supratentorial, 

sebanyak 19 orang (55,88%) terdapat papil oedema. Hal ini menunjukkan bahwa 

telah terjadi peningkatan TIK yang kronis. Banyak pasien neoplasma 

supratentorial saat berobat sudah terjadi peningkatan TIK ditandai dengan adanya 

papil oedema atau bahkan papil atrofi sekunder. Papil atrofi sekunder ini 

menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan TIK tahap lanjut. Proses perjalanan 

penyakit neoplasma ini dalam menyebabkan peningkatan TIK adalah secara 

perlahan-lahan sehingga gejala peningkatan TIK, termasuk nyeri kepala, juga 

muncul perlahan-lahan. Sedangkan pada neoplasma infratentorial, sebanyak 6 

pasien semuanya tidak didapatkan papil atrofi sekunder (tabel 3) karena belum 

terjadi peningkatan TIK kronis tahap lanjut atau karena proses perjalanan penyakit 

saat pemeriksaan masih tergolong akut. Neoplasma infratentorial ini lebih cepat 

terjadi peningkatan TIK karena munculnya hidrosefalus akibat tersumbatnya 

aliran CSS di akuaduktus yang terletak di infratentorial. Sehingga gejala 

peningkatan TIK, termasuk nyeri kepala, langsung muncul dengan intensitas berat 

dan pasien langsung mencari pengobatan untuk nyeri kepalanya.  

Nyeri kepala pada neoplasma intrakranial secara signifikan sering 

bertumpangtindih dengan nyeri kepala seperti migren maupun dengan nyeri 

kepala tipe tegang.
12

 Seperti tercantum pada tabel 6, nyeri kepala yang muncul 

adalah nyeri kepala tipe tegang seperti diikat kencang pada 3 orang (7,5%), nyeri 

kepala seperti migren dengan kualitas berdenyut muncul pada 32 orang (80%), 
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serta kombinasi antara nyeri kepala seperti diikat kencang dan berdenyut pada 3 

orang (7,5%). Hasil ini berbeda dengan penelitian Kunkle dkk, Forsyth dan 

Posner, Schankin dkk, dimana didapatkan nyeri kepala tipe tegang pada 39,2% 

pasien neoplasma intrakranial, sedangkan nyeri kepala tipe migren ditemukan 

pada 0-9% pasien neoplasma intrakranial.
25,28,45

 Adanya nyeri kepala kombinasi 

menyebabkan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Kunkle dkk, Forsyth 

dan Posner, Schankin dkk tersebut. Nyeri kepala kombinasi antara nyeri kepala 

seperti diikat kencang dan berdenyut yang muncul pada penelitian ini disebabkan 

karena perjalanan penyakit yang kronis dengan anamnesis sifat nyeri kepala hanya 

saat pemeriksaan saja dan tidak ditanyakan saat awal onset nyeri kepala. 

Penelitian ini didapatkan pula nyeri kepala bersifat progresif dan intermiten pada 

100% pasien neoplasma intrakranial, nyeri kepala tumpul pada 70% pasien 

dengan kualitas berdenyut dan seperti diikat kencang pada 87,5% pasien disertai 

intensitas nyeri sedang sampai berat pada 87,5% pasien. Hal ini serupa dengan 

hasil penelitian oleh Kunkle dkk, Forsyth dan Posner, Schankin dkk, terdapat 

nyeri kepala tumpul pada dua per tiga (66,7%) pasien neoplasma intrakranial, 

nyeri kepala muncul secara intermiten pada 62-88% pasien neoplasma intrakranial 

dengan intensitas nyeri sedang sampai berat dan progresif. 
25,28,45

 

Gambaran klinis neoplasma supratentorial dan infratentorial tidak 

menunjukkan adanya perbedaan dalam hal kejadian nyeri kepala, kejang, muntah, 

perubahan status mental, papil oedema, maupun atrofi papil sekunder (tabel 3). 

Begitu juga dengan karakter nyeri kepala, tidak ada perbedaan bermakna pada 

neoplasma supratentorial dan infratentorial (tabel 4,5,6,). Semua gejala ini dapat 
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muncul pada neoplasma supratentorial maupun infratentorial, terutama bila 

terdapat efek massa berupa neoplasma yang besar, oedema perifokal yang luas, 

neoplasma yang mengganggu aliran ataupun absorbsi CSS, atau neoplasma yang 

menyebabkan oedema serebri sehingga terjadi peningkatan TIK.  

Neoplasma supratentorial pada penelitian ini didapatkan sebanyak 34 

orang (85%). Pada subyek tersebut terdapat nyeri kepala, muntah, kejang, 

perubahan status mental, oedema papil nervus optikus, dan papil atrofi. Terdapat 1 

pasien (2,5%) neoplasma supratentorial bervolume 4,52 cc yang tidak merasakan 

nyeri kepala tapi pada pasien terdapat gangguan motorik dan paresis nervus 

kraniales (tabel 3). Hal ini dapat terjadi karena struktur anatomi supratentorial 

yang relatif besar, disertai topis neoplasma intrakranial tidak berdekatan dengan 

bangunan peka nyeri di supratentorial. Nyeri kepala lebih dari tiga bulan lebih 

banyak terjadi pada neoplasma supratentorial daripada infratentorial (p=0,05).  

Hidrosefalus yang jarang terjadi pada neoplasma supratentorial menyebabkan 

nyeri kepala kronis yang menyebabkan pasien datang terlambat untuk berobat, 

kecuali pada neoplasma yang terletak di garis tengah serebral akan lebih mudah 

menyumbat aliran CSS sehingga lebih mudah terjadi hidrosefalus yang kemudian 

lebih mudah menyebabkan nyeri kepala.
51

 Penelitian ini tidak membedakan antara 

topis neoplasma supratentorial di garis tengah serebral dengan neoplasma yang 

terletak tidak di garis tengah serebral. Karakteristik nyeri kepala yang paling 

banyak ditemukan pada neoplasma supratentorial adalah nyeri kepala yang 

muncul intermiten sebanyak 33 orang (82,5%), frekuensi nyeri kepala <5x/hari 

sebanyak 21 orang (52,5%), durasi nyeri kepala >5menit/hari sebanyak 18 orang 
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(45%), intensitas nyeri kepala sedang berdasarkan NPS sebanyak 20 orang (50%), 

aktivitas sehari-hari pasien dibantu keluarga sebanyak 23 orang (57,5%), faktor 

memperberat nyeri kepala adalah pagi hari pada 9 orang (22,5%), faktor 

memperingan nyeri kepala berupa minum obat penghilang rasa sakit sebanyak 20 

orang (50%), serta sebanyak 31 orang (77,5%) tidak memiliki faktor pencetus 

nyeri kepala (tabel 6). 

Pasien neoplasma infratentorial pada penelitian sebanyak 6 orang (15%) 

dimana semua pasien tersebut (100%) merasakan nyeri kepala (tabel 3). Hal ini 

dikarenakan struktur anatomi infratentorial yang sempit dengan bangunan peka 

nyeri yang saling berdekatan, bila dibandingkan dengan supratentorial, sehingga 

bila ada pertumbuhan neoplasma akan lebih mudah menimbulkan nyeri kepala. 

Selain itu, oleh karena pada bangunan infratentorial ini terletak akuaduktus CSS, 

maka bila terdapat neoplasma infratentorial akan menyebabkan tersumbatnya 

aliran CSS, lalu terjadi hidrosefalus, dan menimbulkan peningkatan TIK secara 

cepat. Gejala peningkatan TIK, termasuk nyeri kepala, cepat muncul dan dengan 

intensitas yang lebih berat daripada neoplasma supratentorial. Pada pasien 

tersebut tidak didapatkan kejang, tidak ada perubahan status mental, tidak terjadi 

atrofi papil nervus optikus, dan tidak disertai paresis nervus kraniales (tabel 3). 

Karakteristik nyeri kepala yang paling banyak ditemukan pada neoplasma 

infratentorial adalah nyeri kepala muncul intermiten pada 6 orang (15%), 

frekuensi nyeri kepala <5x/hari pada 5 orang (12,5%), durasi nyeri kepala 

>5menit/hari pada 6 orang (15%), intensitas nyeri kepala ringan, sedang, dan berat 

berdasarkan NPS pada masing-masing 2 orang (5%), aktivitas sehari-hari pasien 
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dibantu keluarga pada 4 orang (10%), faktor memperberat nyeri kepala adalah 

kombinasi antara pagi hari, perubahan posisi, gerakan kepala mendadak, malam 

hari, dan batuk, bersin, mengejan, manuver valsava pada 4 orang (10%), faktor 

memperingan nyeri kepala berupa kombinasi antara minum obat penghilang rasa 

sakit, berbaring, pejamkan mata, tidur, mematikan lampu ruangan pada 4 orang 

(10%), serta pada 6 orang (77,5%) tidak memiliki faktor pencetus nyeri kepala 

(tabel 6). 

Data penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan topis 

neoplasma intrakranial dengan lokasi nyeri kepala (tabel 7). Hal ini serupa dengan 

penelitian dari Vazquez-Barquero A yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan 

topis neoplasma intrakranial dengan lokasi nyeri kepala.
24 

Sedangkan penelitian
 

dari Pfund dkk menyebutkan bahwa hanya 1/3 pasien lokasi nyeri kepala sesuai 

dengan topis neoplasma intrakranial.
26 

Lokasi nyeri kepala kombinasi antara 

frontotemporal dan parietal anterior dan oksipital, suboksipital, dan servikal atas 

dapat mempengaruhi penelitian ini. Nyeri kepala kombinasi muncul karena 

adanya perjalanan penyakit yang kronis dengan anamnesis sifat nyeri kepala 

hanya saat pemeriksaan dan tidak awal onset nyeri kepala. Dengan kronisitas ini 

menyebabkan terjadinya hidrosefalus, pergeseran garis tengah serebral, maupun 

oedema perifokal yang makin luas. Hal ini menyebabkan peningkatan TIK lalu 

muncul nyeri kepala yang semula terlokalisir menjadi meluas ke seluruh area 

kepala. Refleks trigeminoservikal juga menyebabkan nyeri kepala dirasakan di 

seluruh area kepala, yaitu radiks servikalis bagian atas menjalarkan nyeri ke 

frontal dan mata ipsilateral. 
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Intensitas nyeri kepala sedang berdasarkan NPS paling banyak didapatkan 

pada penelitian ini, yaitu 22 pasien (55%) neoplasma supratentorial maupun 

infratentorial (tabel 8). Tidak ada hubungan bermakna intensitas nyeri kepala 

(NPS) dg topis neoplasma supratentorial maupun infratentorial (p=0,217). 

Kebanyakan pasien datang berobat sudah pernah mendapatkan pengobatan 

dengan analgetika, apalagi bila nyeri kepala yang dirasakan pasien lebih dari tiga 

bulan, sehingga intensitas nyeri kepala sudah berkurang saat pengambilan sampel 

yaitu sedang. Intensitas nyeri kepala juga dipengaruhi penggunaan obat analgetika 

dan kortikosteroid. Penelitian ini sudah mengendalikan penggunaan analgetika 

dan kortikosteroid yaitu adanya perlakuan yang sama pada masing-masing pasien 

neoplasma supratentorial maupun infratentorial yaitu dengan penggunaan 

parasetamol 3 x 500 mg tablet oral dan injeksi deksametason 4 x 10 mg intravena 

pada saat pengambilan sampel penelitian pada perawatan hari pertama bangsal. 

Analgetika menghambat kerja enzim siklooksigenase sehingga menurunkan 

produksi prostaglandin (PG), terutama PGE2 dan menghambat pengeluaran 

mediator inflamasi, seperti bradikinin, dimana mediator inflamasi tersebut bekerja 

merangsang nosiseptor perifer.
52

 Menurut Taylor dan Levy yang dikutip oleh 

Kasan, kortikosteroid sudah terbukti berhasil mengurangi oedema otak yang 

terjadi karena neoplasma intrakranial.
53

 Kortikosteroid memperbaiki BBB secara 

langsung dengan menghambat pemecahan asam lemak tak jenuh di membran sel 

sehingga membran sel tetap stabil dan tidak terjadi kebocoran. Secara tidak 

langsung, kortikosteroid menghambat aktivitas fosfolipase A2 dan C, 

pembentukan asam arakidonat, sehingga memperbaiki kebocoran menbran sel dan 
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BBB membaik. Deksametason juga sebagai antiinflamasi dengan mengurangi 

jumlah sel inflamasi eosinofil, basofil, monosit, limfosit, neutrofil, makrofag, dan 

sel mast, serta menghambat pelepasan histamin. Metabolisme jaringan otak 

berupa peningkatan aliran darah otak juga terjadi dengan pemberian 

kortikosteroid, sehingga konsumsi glukosa dan oksigen akan meningkat, sehingga 

oedema serebral berkurang. Perbaikan terhadap oedema serebral ini akan 

mengurangi peningkatan TIK, kemudian akan mengurangi intensitas nyeri kepala 

yang muncul pada neoplasma intrakranial.
54 

Menurut Holmes, neoplasma intrakranial dengan volume > 3 cm
3 

sudah 

dapat menimbulkan gangguan neurologis.
55 

Volume neoplasma intrakranial yang 

dapat menimbulkan nyeri kepala belum pernah dinyatakan dalam kepustakaan. 

Sedangkan penelitian Salo dkk menentukan bahwa volume neoplasma intrakranial 

kecil sebesar ≤ 25 cc dan volume yang besar adalah > 25 cc.
56 

Penelitian ini 

didapatkan volume neoplasma intrakranial terbesar adalah 74,91 cc dan terkecil 

0,25 cc yang keduanya terletak di supratentorial dengan intensitas nyeri kepala 

sedang (NPS 4-6). Rerata volume neoplasma yang diukur adalah 18,34±22,3 cc. 

Sedangkan volume neoplasma infratentorial terkecil adalah 0,66 cc dan yang 

terbesar adalah 2,68cc. Penelitian ini didapatkan tidak ada hubungan volume 

neoplasma intrakranial kecil (≤ 25 cc) maupun volume neoplasma intrakranial 

besar (>25 cc) dengan intensitas nyeri kepala ringan maupun sedang-berat 

berdasarkan NPS (p=0,231) seperti yang tercantum pada tabel 10. Hal ini 

disebabkan karena volume intrakranial saja tidak dapat menentukan intensitas 

nyeri kepala secara tepat, melainkan harus didukung dengan topis neoplasma 
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intrakranial yang dapat menimbulkan nyeri kepala misalnya topis neoplasma 

merangsang bangunan peka nyeri intrakranial maupun ekstrakranial. Selain itu, 

intensitas nyeri kepala juga dipengaruhi derajad keganasan yang menggambarkan 

percepatan pertumbuhan volumenya, yaitu neoplasma benigna atau maligna. 

Neoplasma benigna dengan pertumbuhan neoplasma yang perlahan-lahan, maka 

nyeri kepala yang muncul juga perlahan-lahan. Neoplasma maligna dengan 

pertumbuhan neoplasma yang cepat, maka cepat muncul keluhan nyeri kepala. 

Penelitian ini tidak melihat jenis neoplasma benigna maupun maligna. 
 

Penelitian ini didapatkan hasil tidak ada hubungan bermakna antara topis 

dan volume neoplasma intrakranial dengan lokasi nyeri kepala (tabel 7 dan 10). 

Selain itu, penelitian ini didapatkan hasil tidak ada hubungan bermakna antara 

topis dan volume neoplasma intrakranial dengan intensitas nyeri kepala 

berdasarkan NPS (tabel 11). Topis suatu neoplasma intrakranial harus terletak 

pada area otak yang penting (eloquent), dekat bangunan peka nyeri intrakranial 

maupun ekstrakranial, ataupun pada area otak yang menyumbat aliran CSS 

sehingga terjadi hidrosefalus, peningkatan TIK, dan nyeri kepala. Bila neoplasma 

intrakranial terletak pada daerah tersebut, walaupun volumenya kecil, akan dapat 

menyebabkan nyeri kepala. Namun bila topis neoplasma intrakranial tidak pada 

daerah tersebut, walaupun volumenya besar, maka nyeri kepala tidak muncul.  

Beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat 

penghasilan, tingkat depresi, oedema perifokal dan hidrosefalus, tidak ada 

hubungan bermakna dengan intensitas nyeri kepala berdasarkan NPS (tabel 12). 

Hal ini serupa dengan penelitian dari Vazquez-Barquero A yang menyatakan 
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bahwa tidak ada hubungan usia dan jenis kelamin terhadap nyeri kepala.
24 

Hal ini 

membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak mempengaruhi intensitas 

nyeri kepala. Kemampuan adaptasi terhadap nyeri dan ambang rangsang nyeri 

yang berbeda-beda pada masing-masing pasien yang justru berpengaruh. Namun 

hal tersebut tidak dapat dikendalikan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

didapatkan tidak ada depresi pada 40 pasien (100%) neoplasma supratentorial dan 

infratentorial, sehingga tidak mempengaruhi intensitas nyeri kepala.  

Neoplasma infratentorial lebih sering terjadi hidrosefalus (p=0,373) dan 

oedema perifokal (p=0,567) daripada neoplasma supratentorial (tabel 13). Pusat 

akuaduktus di infratentorial yang menyebabkan angka kejadian hidrosefalus lebih 

banyak. Hidrosefalus ini menyebabkan semua pasien neoplasma infratentorial 

merasakan nyeri kepala walaupun dengan volume neoplasma kecil. Oedema 

perifokal merupakan tanda adanya efek massa neoplasma intrakranial dan dapat 

mempengaruhi nyeri kepala. Oedema perifokal ini tidak selalu muncul pada setiap 

neoplasma intrakranial atau volume neoplasma intrakranial kecil tapi oedema 

perifokalnya luas. Penelitian ini menggunakan CT scan kepala untuk membantu 

menegakkan diagnosis neoplasma intrakranial namun tidak dapat mengukur 

luasnya oedema perifokal.  

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu sifat nyeri yang 

subyektif, pengukuran intensitas nyeri kepala dengan Numeric Pain Scale (NPS) 

dilakukan sebanyak satu kali pemeriksaan oleh satu orang peneliti, tidak 

memperhitungkan derajad keganasan neoplasma intrakranial benigna maupun 

maligna. Pada neoplasma intrakranial multipel pada satu hemisfer serebral 
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dihitung menjadi satu lesi dengan mengambil batas terpanjang, batas terlebar, dan 

ketebalan neoplasma intrakranial. Pemeriksaaan penunjang CT scan kepala yang 

menilai secara kasar volume neoplasma intrakranial, kurang akurat dan kurang 

peka dalam mengukur volume neoplasma intrakranial yang kecil, neoplasma di 

batang otak, neoplasma yang berdekatan dengan struktur tulang kranium dan 

kurang sensitif dalam menunjukkan luasnya oedema perifokal. Hal-hal tersebut 

dapat mempengaruhi nyeri kepala terutama intensitas nyeri kepala. Kemampuan 

adaptasi dan ambang nyeri yang berbeda-beda pada masing-masing pasien 

neoplasma intrakranial terhadap nyeri kepala juga dapat mempengaruhi intensitas 

nyeri kepala. Selain hal-hal tersebut di atas, terdapat kesulitan penelitian ini untuk 

mengendalikan jumlah pasien neoplasma supratentorial yang lebih banyak (85%) 

daripada pasien neoplasma infratentorial (15%), sehingga sangat mempengaruhi 

hasil penelitian.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


