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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang      

Tumor saat ini telah menjadi momok yang sangat menakutkan dan dapat menimpa 

siapa saja terutama mereka yang memiliki faktor risiko. Salah satu tumor yang sering dialami 

kaum wanita adalah tumor ovarium. Tumor ini merupakan suatu bentuk yang menyerang 

bagian ovarium wanita. Tidak semua tumor ovarium bersifat ganas, sebagian diantaranya 

jinak dan borderline. Diskriminasi yang cepat dan tepat untuk membedakan ganas dan tidak 

ganas sangat membantu untuk menentukan terapi yang tepat pada tumor ovarium. Kanker 

ovarium merupakan penyakit keganasan ketujuh di kalangan wanita di seluruh dunia dengan 

239.000 kasus baru didiagnosa tahun 2012. Sekurang-kurangnya terdapat 30 tipe dan subtipe 

dari kanker ovarium. Karena kompleksitasnya maka secara umum para ahli mengelompokkan 

kanker ovarium menjadi 3 kelompok berdasarkan asal selnya yaitu: (1) tumor epitel, (2) germ 

cell tumor, dan (3) sex cord-stromal tumor. Sekitar 85% dari kanker ovarium merupakan 

jenis tumor epitel. 

Sebagian besar pasien kanker ovarium datang dan didiagnosis pada saat stadium 

lanjut, dan  hanya kurang dari 25% kasus kanker ovarium yang didiagnosis pada saat stadium 

I.  Angka harapan hidup 5 tahun (five years survival rate) pada kanker ovarium bergantung 

stadium pada saat diagnosis, sekitar 80-90% pada stadium I dan kurang dari 20% pada 

stadium IV. Adanya kesulitan mendeteksi, mendiagnosis dan menangani kanker ovarium ini 

menyebabkan rendahnya survival rate pada wanita yang menderita kanker ovarium, 46% dari 

wanita dengan kanker ovarium dapat bertahan hidup paling sedikit 5 tahun setelah 

didiagnosis (Jemal dkk, 2007). Tumor ganas ovarium merupakan keganasan umum terbanyak 

kelima penyebab kematian pada wanita setelah paru-paru, kolorektal, leher rahim dan hati. 

Setiap tahun di Amerika Serikat lebih dari 14.600 wanita meninggal akibat kanker ovarium 



tipe epitel (Jemal dkk., 2007).
  

Prevalensi kanker ovarium di populasi saat ini didapatkan 

5.3%( Sistem Informasi Rumah Sakit Indonesia, 2008). Prevalensi kasus tumor di provinsi 

Bali adalah 4.92% dengan odd ratio 19.6% untuk tumor ovarium secara keseluruhan di 

Indonesia (Ratih dkk., 2007). Angka kejadian kanker ovarium tipe epitel di RSUP Sanglah 

35% dari seluruh kanker ginekologi pada periode 2002 dengan angka harapan hidup 5 tahun 

hanya sebesar 15% (Karyana, 2004).  

Cancer Antigen-125 (CA-125), marker yang tersedia secara klinis dan telah disetujui 

penggunaannya oleh Food and Drug Administration (FDA) merupakan temuan yang sudah 

berusia lebih dari 30 tahun.  CA-125 sendiri dilepaskan oleh permukaan sel ovarium secara 

enzimatik dan berperan dalam tumorigenesis. Kadar CA-125 telah digunakan dalam praktik 

untuk memonitor perjalanan penyakit, mendeteksi kekambuhan dan menilai respon terhadap 

pengobatan. Kadar CA-125 juga memiliki makna terhadap prognosis pasien. Saat ini CA-125 

masih dianggap sebagai petanda tumor yang berguna secara klinis untuk deteksi tumor 

ovarium tetapi sensitifitas dan spesifitasnya kurang tinggi (NICE, 2011). Penelitian lain 

menetapkan perlu pemeriksaan CA-125 pada kecurigaan tumor ovarium ganas bahkan 

sebelum ditawarkan USG dan pemeriksaan lebih lanjut (Moore dkk., 2009). Penelitian yang 

dilakukan oleh Dina dkk., 2012 di RSUP Adam Malik Medan, mendapatkan sensitifitas dan 

spesifisitas CA-125 sebesar 84,4% dan 78,1% dengan cut off point 96,1 U/mL sebagai 

petanda tumor prognostik pada tumor ovarium jinak dan ganas (Dina S dkk, 2012). CA-125 

akan membantu dalam pertumbuhan tumor dengan menekan respons natural killer cells, 

sehingga melindungi sel-sel kanker dari respons kekebalan tubuh (Jemal, 2010). 

Petanda tumor lain yang digunakan untuk mendeteksi kanker ovarium adalah Human 

Epididymis 4 (HE-4), petanda tumor ini telah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai 

alat bantu monitoring pasien dengan kanker ovarium tipe epitel. Petanda tumor HE-4 

diharapkan sebagai pengganti atau komplemen dari CA-125 untuk memonitor perkembangan 



penyakit dan kekambuhan. Petanda tumor HE-4 juga diproyeksikan untuk digunakan sebagai 

test screening tumor ovarium pada wanita yang asimptomatik. HE-4 dibuat dari dua protein 

whey acidic dengan empat inti disulfide sebagai domainnya. Petanda tumor ini ditemukan 

mengalami overekspresi pada kanker ovarium tipe epitel dan ditemukan pada serum pasien 

dengan kanker ovarium tipe epitel. Cukup banyak penelitian tentang HE-4 dan kanker 

ovarium, salah satu diantaranya dilakukan oleh (Chang dkk., 2011) yang menemukan 

peningkatan kadar HE-4 dalam serum pasien dengan kanker ovarium. HE-4 tinggi akan 

mengikat mesotelin di mesotelial peritoneum dan kanker ovarium yang menyebabkan 

pengumpulan sel-sel tumor ke lokasi metastasis, sehingga meningkatkan ukuran metastasis 

(Goodell dkk., 2009). 

Pada pasien simptomatik, HE-4 dan CA-125 (Risk of Ovarian Malignancy 

Algorithm/ROMA) dapat membedakan kanker ovarium tipe epitel  dari tumor jinak ovarium 

(Moore dkk., 2009).  

Penulis ingin melihat apakah ada perbedaaan kadar CA-125 dan HE-4 antara tumor 

jinak, borderline, dan kanker ovarium tipe epitel sehingga dapat digunakan untuk prediktor 

awal sebelum melakukan pemeriksaan histopatologi dalam menegakkan diagnosis pasti.  

   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 

1. Apakah terdapat perbedaan kadar CA-125 pada tumor jinak dan kanker ovarium tipe 

epitel? 

2. Apakah terdapat perbedaan kadar CA-125 pada tumor jinak dan borderline ovarium 

tipe epitel? 

3. Apakah terdapat perbedaan kadar CA-125 pada tumor borderline dan kanker ovarium 

tipe epitel? 



4. Apakah terdapat perbedaan kadar HE-4 pada tumor jinak dan kanker ovarium tipe 

epitel? 

5. Apakah terdapat perbedaan kadar HE-4 pada tumor jinak dan borderline ovarium tipe 

epitel? 

6. Apakah terdapat perbedaan kadar HE-4 pada tumor borderline dan kanker ovarium 

tipe epitel? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum 

Untuk mengetahui  perbedaan kadar Ca-125 dan HE-4 pada tumor jinak, borderline, 

dan kanker ovarium tipe epitel 

 

1.3.2  Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui perbedaan kadar CA-125 pada tumor jinak dan kanker ovarium 

tipe epitel. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kadar CA-125 pada tumor jinak dan borderline ovarium 

tipe epitel. 

3. Untuk mengetahui perbedaan kadar CA-125 pada tumor borderline dan kanker 

ovarium tipe epitel. 

4. Untuk mengetahui perbedaan kadar HE-4 pada tumor jinak dan kanker ovarium tipe 

epitel. 

5. Untuk mengetahui perbedaan kadar HE-4 pada tumor jinak dan borderline ovarium 

tipe epitel. 

6. Untuk mengetahui perbedaan kadar HE-4 pada tumor borderline dan kanker ovarium 

tipe epitel. 



 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat akademik 

1. Mengenali perbedaan kadar CA-125 dan HE-4 secara tunggal ataupun kombinasi 

pada tumor jinak, borderline, dan kanker ovarium tipe epitel. 

2. Sebagai data dasar dan masukan untuk penelitian biologi molekular tumor jinak, 

borderline, dan kanker ovarium tipe epitel lebih lanjut.  

 

1.4.2    Manfaat klinik 

Perbedaan kadar CA-125 dan HE-4 pada tumor jinak, borderline,  dan kanker ovarium tipe 

epitel dapat dipakai klinisi sebagai sarana deteksi dini sebelum dilakukan tindakan invasif 

untuk pengambilan bahan histopatologi. 


