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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kanker Serviks 

Kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada bagian leher rahim 

tepatnya dibagian bawah uterus yang menonjol kedalam vagina, bagian ini sering 

disebut serviks uterus (WHO, 2006). Kanker Serviks dapat menginvasi ke 

jaringan yang berdekatan seperti uterus, vagina, rektum kemih, dan jaringan 

parametrium (Otto, 2005). 

Serviks terdapat di setengah hingga sepertiga bawah uterus, berbentuk 

silindris, dan menghubungkan uterus dengan vagina melalui kanal endoservikal. 

Serviks uteri terdiri dari portio vaginalis, yaitu bagian yang menonjol ke arah 

vagina dan bagian supravaginal. Panjang serviks uteri kira-kira 2,5 – 3cm dan 

memiliki diameter 2 - 2,5cm. Pada bagian anterior serviks berbatasan dengan 

kantung kemih. Pada bagian posterior, serviks ditutupi oleh peritoneum (Snell, 

2006). Pada serviks terdapat zona transformasi, yaitu area terjadinya perubahan 

fisiologis sel-sel skuamosa dan kolumnar epitel serviks. Serviks memiliki sistem 

limfatik melalui rute parametrial, kardinal, dan uterosakral (Tortora, 2007). 

Terdapat dua tipe utama dari kanker serviks dikategorikan berdasarkan pada 

posisi sel abnormal terbentuk. Kanker serviks yang berkembang dari sel epitel 

skuamosa ektoserviks memiliki istilah karsinoma sel skuamosa, tipe ini yang 

paling umum ditemukan. Sedangkan kanker serviks yang berkembang dari sel 

epitel kolumnar memiliki istilah adenocarcinoma. Karsinoma sel skuamosa 
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bertanggungjawab untuk 80-90% seluruh angka kejadian kanker serviks. Sekitar 

10-20% dari kanker serviks merupakan adenokarsinoma (Heather, 2009). 

2.1.1. Etiologi Kanker Serviks 

Kanker serviks disebabkan oleh sejumlah faktor ekstrinsik, yaitu jarang 

ditemukan pada perawan, insidensi lebih tinggi pada pasien yang telah kawin 

daripada yang belum kawin karena terjadinya transformasi sel epitel akibat 

adanya gesekan kopulasi, pasien dari golongan sosial ekonomi rendah (hygiene 

seksual yang buruk, aktivitas seksual yang sering berganti-ganti pasangan), sering 

ditemukan pada wanita yang mengalami infeksi Human Papilloma Virus (HPV) 

tipe 16 atau tipe 18, dan kebiasaan merokok (Perunovic, 2006). Infeksi dari 

Human Papilloma Virus, suatu virus yang dapat ditularkan secara seksual. HPV 

memiliki implikasi prognostik dan memproduksi sejumlah protein awal yang akan 

berikatan dengan gen tumour-suppressor kemudian membuat gen tersebut 

menjadi inaktif. Virus ini menginfeksi membran basalis pada daerah metaplasia 

dan zona transformasi serviks. Setelah menginfeksi sel epitel serviks sebagai 

upaya untuk berkembang biak, virus ini akan meninggalkan sekuensi genomnya 

pada sel inang (Aziz dkk., 2006). 

2.1.2. Gejala dan Tanda Kanker Serviks 

       Lesi kanker serviks yang sangat dini dikenal sebagai servikal intraepithelial 

neoplasia (Cervical Intraepithelial Neoplasia = CIN) yang ditandai dengan 

adanya perubahan displatik epitel serviks. Terkadang kanker serviks tidak 

menimbulkan gejala pada pasien, walaupun telah terjadi invasi sel tumor ke dalam 

stroma. Ketika tumor dalam kondisi stadium awal, tanda dini yang muncul 
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tidaklah begitu spesifik seperti adanya sekret vagina yang agak banyak dan 

kadang-kadang dengan bercak perdarahan. Dengan semakin tumbuhnya penyakit, 

perdarahan semakin jelas. Pada stadium lanjut ketika tumor telah menyebar keluar 

dari serviks dan melibatkan jaringan di rongga pelvis dapat dijumpai tanda seperti 

nyeri yang menjalar ke pinggul atau kaki hingga perdarahan yang semakin jelas 

(Aziz dkk., 2006). 

2.1.3. Stadium Kanker Serviks 

Penentuan stadium klinis penting dalam memperkirakan penyebaran penyakit 

dan merupakan faktor kunci dalam penentuan terapi yang tepat. Pembagian ini 

didasarkan atas pemeriksaan klinik (Williams and Wilkins, 2001). Menurut 

International Federation of Gynecology and Obstetric, klasifikasi stadium klinis 

kanker serviks mulai dari stadium 0 – IVB berdasarkan beberapa kriteria. 

Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Stadium Klinis Kanker Serviks Menurut International 

Federation of Gynecology and Obstetric (FIGO, 2000) 

Stadium Kriteria 

0 Karsinoma in-situ atau karsinoma intraepitel 

I Kanker terbatas pada serviks (perluasan ke korpus uterus diabaikan) 

IA Kanker invasif hanya didiagnosis secara mikroskopis 

IA1 Ukuran invasi stroma kedalamannya < 3 mm dan lebarnya ≤ 7 mm 

IA2 Ukuran invasi stroma kedalamannya 3-5 mm dan lebarnya ≤ 7 mm 

IB Lesi klinis mengurung serviks atau lesi preklinis yang melebihi stadium IA 

IB1 Ukuran lesi klinis ≤ 4 cm 

IB2 Ukuran lesi klinis > 4 cm 

II Kanker menyebar di luar serviks tetapi tidak menyebar ke dinding pelvis dan 

bagian bawah vagina 

IIA 

IIA1 

IIA2 

Kanker mengenai 2/3 bagian vagina atas, tidak jelas keterlibatan parametrium 

Ukuran lesi klinis ≤ 4 cm 

Ukuran lesi klinis > 4 cm 

IIB Kanker jelas menginvasi parametrium, tetapi belum mencapai dinding pelvis 

III Kanker menginvasi 1/3 bagian bawah vagina atau menginvasi parametrium 

sampai dinding pelvis; atau kanker menimbulkan hidronefrosis atau disfungsi 

ginjal  

IIIA Kanker menginvasi 1/3 bagian bawah vagina, tidak terjadi perluasan ke 

dinding pelvis 

IIIB Perluasan ke dinding pelvis atau menyebabkan hidronefrosis atau tidak 

berfungsinya ginjal 

IV Penyebaran kanker melewati pelvis minor atau kanker menginvasi mukosa 

buli-buli atau mukosa rektum  

IVA Kanker bermetastasis ke organ yang berdekatan 

IVB Kanker bermetastasis ke organ jauh 

 

2.1.4. Pilihan Terapi Kanker Serviks 

Kanker serviks dapat diterapi dengan beberapa metode seperti pembedahan, 

radioterapi, kemoterapi, atau kombinasi dari metode tersebut. Pemilihan metode 

terapi tergantung pada ukuran tumor, stadium klinis, tingkat penyebaran tumor, 

gambaran histologis, adanya faktor resiko dari terapi yang akan diberikan, umur, 

dan kondisi pasien (Williams and Wilkins, 2001; Vasilev et al., 2011). 
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Kemoterapi merupakan salah satu metode terapi kanker dengan 

menggunakan obat sitotoksik dan terapi pertama yang diberikan pada pasien. 

Kemoterapi kanker serviks umumnya diberikan secara intravena dan diberikan 

dengan selang waktu istirahat untuk mengurangi kerusakan sel-sel normal (GCF, 

2005). Kemoterapi merupakan terapi pilihan utama untuk pasien dengan kanker 

yang telah menyebar ke luar pelvis (Mc Comick and Giuntoli, 2011).  

Regimen terapi yang biasa digunakan untuk kemoterapi di RSUP Sanglah 

yaitu weekly cisplatin, kombinasi paklitaksel-cisplatin, kombinasi paklitaxel-

karboplatin dan kombinasi bleomisin, Oncovin®, kombinasi mitomisin-cisplatin 

(BOMP) (Komite Medik, 2004). 

Pemberian kemoterapi sering menimbulkan efek samping yang berat 

walaupun pada dosis terapeutik. Beberapa hal yang mempengaruhi munculnya 

efek samping obat kemoterapi adalah jenis obat, dosis, jadwal pemberian obat, 

cara pemberian obat, dan faktor predisposisi (Aziz dkk., 2006). Efek samping 

yang sering muncul dengan pemberian kemoterapi bersifat sementara, seperti 

mual, muntah, anoreksia, alopesia, stomatitis, peningkatan risiko infeksi, 

kelelahan, myelosupresi, dan konstipasi (GCF, 2005; Gunawan, 2007). 

       Pemilihan metode terapi pada kanker serviks sangat dipengaruhi oleh stadium 

klinis (Vasilev et al., 2011). Pedoman pemilihan terapi berdasarkan Standar 

Prosedur Operasional (SPO) kanker serviks di RSUP Sanglah Denpasar dapat 

dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Pemilihan Terapi Berdasarkan Stadium Penyakit (Komite Medik, 2004) 

Stadium Tindakan Terapi yang Dianjurkan 

0 

 

a. Bila masih ingin memiliki anak dilakukan konisasi 

b. Bila tidak ingin memiliki anak lagi dilakukan histerektomi sederhana 

I–IIA 

Radikal histerektomi  

a. Jika terdapat sel ganas pada kelenjar limfe/vaskular, maka ditambahkan 

radiasi eksternal 5.000–6.000 rad atau sitostatika 

b. Jika tidak terdapat sel ganas pada kelenjar limfe/vaskular, maka 

dilakukan pengawasan lebih lanjut 

IIB Neoadjuvan (Kemoterapi/ ditambah radiasi internal) 

 

a. Jika operabel, maka diberikan radikal histerektomi, kemudian radiasi 

ekternal 4000–5000 rad 

b. Jika non operabel, maka diberikan radiasi ekternal 4000–5000 rad 

III 
a. Neoadjuvan (Kemoterapi/ ditambah radiasi internal) 

b. Radiasi eksternal 

IV Paliatif (radiasi/operasi/sitostatika paliatif dan simptomatis) 

Catatan: Jika pasien berisiko tinggi diperlukan adjuvan radioterapi atau kemoterapi. 

Dikatakan risiko tinggi jika terdapat sel ganas, tepi tidak bebas 

tumor/radioterapi kurang efektif, dan terdapat pendarahan ke uterus. 

 

2.2 Bleomisin, Oncovin®, Mitomisin, dan Karboplatin 

Bleomisin, Oncovin® (vinkristin), mitomisin dan karboplatin merupakan 

salah satu regimen yang digunakan dalam prosedur kemoterapi untuk kanker 

serviks di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah (Komite Medik, 2004). 

2.2.1. Farmakokinetik dan Farmakodinamik Bleomisin, Oncovin®, Mitomisin 

dan Karboplatin 

       Bleomisin adalah antibiotik sitotoksik yang memiliki mekanisme kerja 

memotong DNA untai tunggal dan ganda, dan paling efektif pada fase G2  (fase 

growth 2-premitotik). Bleomisin memiliki tingkat steady-state selama pemberian 

infus 20 unit/hari berkisar antara 50-200 miliunit/L. Nilai volume distribusi 

bleomisin sebesar 17 L/m2, dan nilai t ½ sebesar 2 jam. Kecepatan klirens dari 
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bleomisin yaitu 35 mL/menit. 50%-60% dosis bleomisin yang telah mengalami 

proses filtrasi olh ginjal, 68% merupakan bleomisin dalam bentuk bebasnya 

(Anderson et al, 2002).  

Mitomisin adalah antibiotik toksisitas tinggi yang memiliki aktivitas 

antikanker dengan mekanisme kerja menekan sintesis asam nukleat (Sweetman, 

2009). Mitomisin bekerja non-spesifik pada fase siklus sel, tetapi efikasi 

maksimumnya pada fase G1 dan S. Mitomisin digunakan secara primer pada  

tumor saluran cerna (intravena) dan kanker kandung kemih (intravesikal). Obat ini 

dieliminasi terutama melalui hati sebesar 20% dan 10-30% dalam bentuk 

bebasnya melalui urin. Mitomisin memiliki nilai volume distribusi sebesar 16-56 

L/m2. Nilai klirens mitomisin sebesar 0,3-0,4 L/jam/Kg. Mitomisin memiliki 

waktu paruh (t ½) pada fase α yaitu 5-10 menit setelah diinjeksikan dan pada fase 

β yaitu 46 menit (Anderson et al, 2002). 

Oncovin® dengan senyawa aktif vinkristin memiliki aktivitas sitotoksik yang 

dihubungkan dengan ikatan spesifik pada mikrotubulus protein tubulin sehingga 

menyebabkan disolusi mikrotubulus. Hal ini akan memblok pembentukan benang 

mitotik yang diperlukan dalam pembelahan sel. Vinkristin juga memiliki beberapa 

aktivitas imunosupresan. Vinkristin memiliki aktivitas sitotoksik yang dapat 

berikatan spesifik dengan mikrotubulin protein (Anderson et al, 2002; Sweetman, 

2009). Vinkristin mengalami proses metabolisme di CYP3A4 hati, dengan nilai t 

½ yaitu 10,5-15,5 jam. 44% dari total vinkristin yang masuk ke dalam tubuh akan 

berikatan dengan protein plasma. Kecepatan klirens vinkristin sebesar 146 

mL/menit dengan volume distribusi vinkristin yaitu 8,4 L/kg. Vinkristin dapat 
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dieliminasi melalui urin maupun feses, dengan masing-masing presentasenya 10-

20% dan 33-80% (Anderson et al, 2002). 

Karboplatin merupakan agen platinum turunan kedua setelah cisplatin. 

karboplatin akan berinteraksi dengan target seluler seperti DNA genomik, tubulin 

dan protein lainnya. Karboplatin memiliki gugus samping yaitu cyclobutane 

dicarboxylate yang lebih stabil dibandingkan gugus samping pada cisplatin yang 

berupa senyawa klorida. Hal ini membuat karboplatin lebih tahan terhadap 

kerusakan strukturnya akibat metabolisme dalam tubuh (Villalan, 2011). 

Karboplatin diaktivasi secara lambat untuk pemaparan pada dua situs pengikatan 

DNA pada kompleks koordinat platinum II. Obat ini lebih larut air dan lebih tidak 

nefrotoksik dibandingkan cisplatin (Anderson et al., 2002). 

Dari seluruh karboplatin yang masuk dalam tubuh, 30% berikatan secara 

ireversibel dengan protein plasma dan ikatan ini memiliki waktu paruh hingga 

lebih dari 5 hari. Karboplatin memiliki nilai volume distribusi sebesar 16-20 L/m2. 

Secara perlahan karboplatin dihidrolisis secara in vivo untuk berinteraksi dengan 

dua sisi berikatan DNA. Fraksi bebas dari karboplatin dan hasil dari proses 

hidrolisis diekskresikan melalui filtrasi glomerulus dan sekresi tubular. 

Karboplatin bebas dieliminasi melalui urin lebih dari 65% pada pasien dengan 

kondisi ginjal yang baik. t ½ dari karboplatin pada fase α sebesar 90±50 menit dan 

pada fase β sebesar 180±50 menit. Nilai klirens dari karboplatin yaitu 4,4 L/jam 

(Anderson et al, 2002). Karena variabel fisiologis, seperti fungsi ginjal, dapat 

mempengaruhi konsentrasi karboplatin dalam proporsinya terhadap klirens total 

tubuh, AUC menjadi refleksi yang lebih akurat untuk menggambarkan pemaparan 
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aktual karboplatin pada jaringan tubuh (terutama tumor) dibandingkan dengan 

pendosisan menggunakan body surface area (BSA).  

Perhitungan dosis karboplatin dilakukan dengan menggunakan Calvert 

formula. Formula ini didasarkan pada nilai GFR(Glomerular Filtration Rate), 

karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan korelasi yang tinggi antara nilai 

GFR dengan klirens renal dari karboplatin. Kontribusi nonrenal terhadap klirens 

karboplatin relatif konstan pada 25 mL/menit, dan AUC dari karboplatin 

bervariasi tergantung dari klirens renal yang tercerminkan dari nilai GFR yang 

terukur (Albert and Dorr, 1998). Berikut adalah rumus perhitungan dosis dari 

karboplatin : 

 

Nilai 25 mL/menit adalah konstan yang digunakan untuk menggambarkan klirens 

non renal dari karboplatin yang berikatan secara irreversible pada jaringan (Albert 

and Dorr, 1998) 

Untuk pasien yang belum pernah menerima agen tunggal karboplatin, target 

AUC yang digunakan adalah 5-7 mg/mL.menit. Sedangkan untuk pasien yang 

sebelumnya pernah menerima agen karboplatin atau sedang memperoleh agen 

myelosupresive, target AUC yang digunakan adalah 3-5 mg/mL.menit (Albert and 

Robert, 1998). 

2.2.2. Efek Samping Bleomisin, Oncovin®, Mitomisin dan Karboplatin 

       Efek samping bleomisin yang paling sering timbul terjadi pada kulit dan 

selaput lendir yaitu ruam, eritema, pruritis, hiperkeratosis, hiperpigmentasi dan 

stomatitis. Efek yang paling serius adalah toksisitas paru; pneumonitis interstitial 

Total dosis (mg) = target AUC (mg/mL x menit) x (GFR [ml/menit] + 25) 
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terjadi pada sekitar 10% dari pasien dan berkembang menjadi fibrosis serta 

kematian pada sekitar 1% dari pasien yang diberi terapi bleomisin (Sweetman, 

2009). 

       Oncovin® (vinkristin) dapat menyebabkan neurotoksisitas pusat dan perifer 

meskipun jarang terjadi. Kerusakan pada kedelapan saraf kranial dapat 

mengakibatkan toksisitas vestibular dan auditori menyebabkan pusing, 

nystagmus, vertigo dan tuli total atau parsial. Overdosis menyebabkan kerusakan 

permanen pada sistem saraf pusat (Sweetman, 2009). 

Efek samping dari mitomisin adalah mual, muntah, diare, alopesia, dan 

terkadang nefrotoksisitas. Obat ini juga dapat menyebabkan sterilitas, 

mutagenitas, dan teratogenitas. Toksisitas pada dosis terbatas adalah 

myelosuppression, trombositopenia dan anemia. Terapi jangka panjang terkadang 

menimbulkan sindrom hemolitik-uremik (Anderson et al., 2002). Efek samping 

pada gastrointestinal, dermatitis, alopesia, dan kardiotoksisitas juga dapat terjadi 

(Sweetman, 2009).  

Karboplatin dinilai memiliki efek samping neurotoksik yang lebih rendah 

dibandingkan dengan penggunaan cisplatin. Penggunaan karboplatin dengan dosis 

tinggi dan dikombinasikan dengan obat yang memiliki efek samping neurotoksik, 

dapat menimbulkan disfungsi neurologis. Sebagian kecil pasien, sekitar 1,1% 

menunjukan gejala seperti perubahan subklinis radiografi (Amptoulach dan 

Tsavaris, 2011).  
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2.2.3. Protokol Pemberian Bleomisin, Oncovin®, Mitomisin dan Karboplatin 

       Bleomisin diberikan secara intramuskular, intravena, atau rute subkutan 

(Sweetman, 2009). Menurut prosedur kemoterapi kanker serviks di Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah Denpasar, jumlah pemberian dan dosis bleomisin adalah 

masing-masing 15 mg infus drip dalam 500 cc dekstrosa 5% dalam waktu 12 jam 

(15 tetes/menit) pada dua kali pemberian yaitu pada hari pertama dan kedua 

kemoterapi (dosis total = 30 mg) (Komite Medik, 2004). Bleomisin sulfat 150 mg 

dilarutkan didalam Dextrose 5% dengan wadah PVC, mengalami kehilangan 

sebanyak 54% selama 28 hari pada temperatur 250C diluar pengaruh sinar 

matahari. Jika disimpan didalam wadah kaca dengan konsentrasi 300 mg akan 

kehilangan 10 % dalam waktu 8-10 jam pada suhu 230C. Bleomisin sulfat dengan 

konsentrasi 15 mg didalam semua wadah (wadah PVC, wadah gelas, dan wadah 

polyethylene) tidak ada kehilangan jika dilihat dengan spektroskopi UV dalam 24 

jam dengan sinar matahari langsung (Trissel, 2009).  

       Oncovin® (vinkristin) diberikan melalui rute intravena sebagai larutan 

dengan konsentrasi 1 mg/mL. Dosis yang biasa diberikan secara intravena adalah 

1,4–1,5 mg/m2 sekali dalam seminggu, sampai dengan dosis maksimal mingguan 

2 mg/m2 (Sweetman, 2009). Menurut prosedur kemoterapi kanker serviks di 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, jumlah pemberian dan dosis 

Oncovin® adalah 2 mg dalam 20 cc aquabides secara intravena bolus pada hari 

pertama kemoterapi (Komite Medik, 2004). Oncovin dilarutkan dalam Dextrose 

5% dengan konsentrasi 16,7 mg didalam wadah PVC akan stabil dalam 24 jam 

pada temperatur ruangan. Oncovin dilarutkan dalam NaCl 0,9% didalam wadah 
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PVC dengan konsentrasi 10, 20, 40, 60, 80, 120 mg tidak mengalami kehilangan 

setelah 7 hari pada suhu 40C diikuti selama  hari pada suhu 230C (Trissel, 2009). 

       Mitomisin digunakan bersama antikanker lainnya pada pengobatan tumor 

padat termasuk kandung kemih, payudara, serviks, mata, hati, paru-paru, lambung 

dan prostat. Dosis regimen awal 10 mg/m2 sampai 20 mg/m2 secara intravena, 

dosis selanjutnya diulang pada interval 6 sampai 8 (Sweetman, 2009). Pada 

prosedur kemoterapi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, jumlah 

pemberian dan dosis mitomisin 10 mg dalam 20 cc aquabidest secara intravena 

pelan pada hari ketiga kemoterapi (Komite Medik, 2004). Mitomisin dilarutkan 

dalam Dextrose 5% dengan konsentrasi 20 mg dalam wadah gelas, mitomisin 

mengalami kehilangan sebanyak 10% dalam waktu 3 jam pada suhu 250C. 

Mitomisin dalam wadah PVC dengan konsentrasi yang sama akan mengalami 

kehilangan sebanyak 10% dalam waktu 7 jam pada suhu 250C (Trissel, 2009). 

       Pemberian karboplatin dilakukan pada hari keempat kemoterapi dalam 250 

mL NaCl 0,9% dengan dosis yang disesuaikan berdasarkan nilai GFR dan nilai 

AUC yang diharapkan yaitu 5-7 mg/mL.menit (Komite Medik, 2004). 

Karboplatin dengan konsentrasi 1 gram/L dilarutkan dalam NaCl 0,9% didalam 

wadah gelas secara fisik kompatibel dengan kehilangan 5% dalam 24 jam pada 

suhu 250C. Dengan konsentrasi 7 gram/L didalam NaCl 0,9% mengalami 

kehilangan sebanyak 8% dalam 2 jam penyimpanan pada suhu 270C (Trissel, 

2009). 
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2.4. Perubahan Massa Tumor 

Penilaian massa tumor dapat digunakan sebagai penilaian jangka pendek 

efektivitas dari obat yang digunakan. Pada penentuan efektivitas ini terdapat 

beberapa kriteria respon pengobatan yaitu complete respone, partial respone, 

stable disease dan progresive disease (Lihat tabel 2.3). Golongan hasil 

pengobatan complete respone diharapkan dapat menunjukan ketahanan hidup 

pasien dibandingkan dengan partial respone, stable disease ataupun progresive 

disease. Semakin besar jumlah pasien yang mendapatkan complete respone, 

semakin besar pula kemungkinan untuk sembuh dengan jenis pengobatan yang 

digunakan (Aziz dkk.,  2006).  

Tabel 2.3. Kriteria respon yang digunakan untuk menentukan secara objektif 

respon tumor berdasarkan RECIST (Response Evaluation Criteria in 

Solid Tumors) Guideline versi 1.1 (Eisenhauer et al, 2009) 

Complete respone (CR) 

Hilangnya seluruh tumor target. Kondisi patologi dari 

setiap kelenjar getah bening harus mengalami penurunan 

ukuran hingga <10 mm. 

Partial respone (PR) Terjadi penurunan diameter tumor sebanyak 30%. 

Progresive disease (PD) 

Terjadi peningkatan ukuran tumor hingga 25% disertai 

timbulnya lesi baru akibat tumor tersebut. Dan terjadi 

peningkatan yang mutlak dengan ukuran 5 mm. 

Stable disease (SD) 

penyusutan ukuran tumor tidak memenuhi syarat Partial 

respone atau tidak memenuhi syarat peningkatan ukuran 

tumor Progresive disease 

 

Ultrasonografi merupakan alat kedokteran yang dapat digunakan untuk 

keperluan diagnostik dan operatif. Pemeriksaan ultrasonografi bermanfaat untuk 

melakukan eksplorasi internal jaringan yang tidak mungkin dilakukan dengan 

pemeriksaan fisik luar. Untuk menilai kemungkinan adanya keganasan tumor 



20 

 

dapat mempergunakan USG 4D seperti Doppler velocity, transrektal USG, dan 

transvaginal USG (Manuaba, 2000). Transvaginal dan transabdominal 2 dimensi 

dan 3 dimensi sonography digunakan secara luas dalam praktek ginekologi, yang 

digunakan untuk mengetahui ukuran tumor tetapi tidak dapat digunakan untuk 

mengetahui vaskularisasi tumor. Prinsip kerja alat USG untuk mendapatkan 

informasi mengenai kondisi organ maupun ukuran tumor berdasarkan pada 

gelombang sonik. Alat USG harus dapat memancarkan energi ultrasound agar 

dapat melewati jaringan atau organ, kemudian menerima pola gelombang yang 

telah diubah dalam bentuk gambar. Tingginya frekuensi yang dibutuhkan oleh alat 

USG antara 1-10 mega Hertz yang berasal dari electroacustical transducer yang 

mana energi elektrikal tersebut telah diubah menjadi getaran. Getaran ini 

dipancarkan ke pasien dan selama melewati struktur tubuh atau organ 

dipantulkan, dibelokkan, dipancarkan dan akhirnya diterima oleh transducer 

(Hassani, 1974). 

Untuk mencegah kerancuan intepretasi massa tumor dari hasil USG, maka 

pemeriksaan dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang sama saat sebelum 

kemoterapi dan sesudah kemoterapi. Ultrasonografi dapat digunakan untuk 

melihat massa sel kanker yang ada pada leher rahim dalam satuan panjang x lebar 

x tinggi (cm3) dan dalam satuan luas (cm2) (Hsu et al, 2004). 

 

2.5. Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) 

       Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT) adalah enzim yang 

memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi, ditemukan di jantung, hati, otot 
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rangka, ginjal, otak, limfa, pankreas dan paru-paru. Penyakit yang menyebabkan 

perubahan, kerusakan atau kematian sel pada jaringan tersebut akan 

mengakibatkan terlepasnya enzim ini ke sirkulasi. Peningkatan konsentrasi SGOT 

dapat terjadi pada penyakit hati, pankreatitis akut, trauma, anemia hemolitik akut, 

penyakit ginjal akut, dan penggunaan berbagai obat, misalnya: isoniazid, 

eritromisin, kontrasepsi oral. Penurunan konsentrasi SGOT dapat terjadi pada 

pasien asidosis dengan diabetes mellitus (KemenKes RI, 2011a). SGOT dikatakan 

normal ketika rentang konsentrasinya berkisar 5-40 U/L (Komite Medik, 2004). 

Pemeriksaan SGOT menggunakan metode Ultra Violet Test yang prinsipnya 

serum darah pasien direaksikan reagen SGOT dan diinkubasi pada suhu 37oC 

selama 1 menit kemudian dibaca absorbansinya pada spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 340 λ (Haribi dkk., 2009). 

 

2.6. Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) 

       Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) merupakam enzim yang 

digunakan untuk diagnosa gangguan hati, sirosis postneurotik dan menilai efek 

hepatotoksik obat. SGPT terdapat pada jantung, otot, ginjal dan hati. Konsentrasi 

enzim SGPT lebih banyak terdapat dalam hati dibandingkan jaringan otot jantung 

dan lebih spesifik menunjukan fungsi hati daripada SGOT. Ada beberapa obat 

yang dapat memicu terjadinya peningkatan kadar SGPT. SGPT dikatakan normal 

ketika rentang konsentrasinya berkisar 5-35 U/L. Konsentrasi SGPT dikatakan 

meningkat signifikan ketika konsentrasinya dua kali lipat dari konsentrasi normal. 

Terjadinya peningkatan konsentrasi SGPT biasanya terjadi pada gangguan 
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hepatoseluler, sirosis aktif, obstruksi bilier dan hepatitis. Selain itu peningkatan 

konsetrasi SGPT meningkat pada keadaan obesitas, preeklamsi berat, Acute 

Limphoblastic Leukimia (KemenKes RI, 2011a). Pemeriksaan SGPT 

menggunakan metode Ultra Violet Test yang prinsipnya serum darah pasien 

direaksikan reagen SGPT dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 1 menit. 

Absorbansi dibaca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 λ 

setelah tepat 1 menit, 2 menit, dan 3 menit campuran sampel dan reagen 

didiamkan (Haribi dkk., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


