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Kanker Serviks 
Kanker serviks merupakan penyakit yang umum ditemui di Hong Kong. Kanker ini 
menempati peringkat kesepuluh di antara kanker yang diderita oleh wanita dengan lebih 
dari 400 kasus baru setiap tahunnya. Statistik dalam beberapa tahun terakhir 
menunjukkan adanya penurunan usia diagnosis di antara kelompok pasien. Wanita yang 
berusia di antara 20 hingga 70 tahun berisiko terkena penyakit ini. 

Statistik menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan pasien penderita kanker serviks 
stadium awal bisa mencapai 90%. Pada stadium awal, penyakit ini biasanya tidak 
menimbulkan gejala kesehatan apa pun. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik 
tentang kanker serviks dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat akan 
meningkatkan peluang sembuhnya pasien dari penyakit ini, dengan bantuan diagnosis 
dini dan pengelolaan penyakit. Wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual 
harus mempertimbangkan pengambilan vaksinasi kanker serviks. Bagi mereka yang sudah 
aktif secara seksual dan berusia 25 tahun ke atas, pemeriksaan kanker serviks secara 
berkala sangat dianjurkan. 

(Terima kasih kepada Prof. Hextan Y S NGAN, Kepala Dinas, Departemen Obstetri dan 
Ginekologi, Rumah Sakit Queen Mary, yang telah mengulas dan meninjau informasi pada 
halaman ini.) 
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1. Apa itu Kanker Serviks? 

Leher rahim atau serviks terletak di bagian atas vagina dan merupakan bagian bawah dari 
rahim. Infeksi oleh virus papiloma manusia (HPV) (keluarga virus yang menginfeksi kulit 
dan selaput mukosa yang melapisi tubuh) bisa menyebabkan perubahan tidak normal 
pada sel-sel serviks, suatu kondisi yang disebut dengan Neoplasia Intraepithelial Serviks 
(CIN). CIN bukanlah kanker, namun ada peluang di mana CIN bisa berkembang menjadi 
kanker. 

 
 

2. Siapa yang lebih berisiko terkena Kanker Serviks? 

Wanita dengan kondisi berikut ini lebih rentan terkena kanker serviks: 

• Infeksi HPV secara persisten, terutama HPV jenis 16 dan 18, bisa meningkatkan 
risiko CIN 

• Telah melakukan hubungan seksual sebelumnya, khususnya jika dilakukan pada 
usia dini 

• Penyakit hubungan seksual yang menular 
• Semakin tinggi jumlah pasangan seksual seorang wanita atau pasangannya, 

semakin besar risiko terkena kanker serviks 
• Melemahnya sistem kekebalan tubuh, penyakit ginjal kronis, AIDS atau penyakit 

sistem kekebalan tubuh lainnya 
• Merokok 
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3. Bagaimana cara untuk mencegah Kanker Serviks? 

Cara berikut bisa membantu mencegah kanker serviks: 

• Berhenti merokok 
• Menjaga kebersihan diri dengan saksama. Mempraktikkan hubungan seksual yang 

aman. Menggunakan kondom secara konsisten bisa membantu mengurangi 
kemungkinan infeksi HPV atau penyakit hubungan seksual menular lainnya 

• Pemeriksaan kanker serviks secara berkala (dikenal juga sebagai "tes Pap") bisa 
mengurangi kemungkinan kanker serviks hingga 90%. Pemeriksaan kesehatan 
harus dilakukan satu kali setiap tahun dan setelah mendapat dua hasil 
pemeriksaan yang normal secara berturut-turut, pemeriksaan bisa dilakukan satu 
kali setiap tiga tahun setelahnya 

• Vaksinasi kanker serviks 
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4. Apa penyebab Kanker Serviks? 

70% dari kanker serviks disebabkan oleh dua subjenis HPV, yaitu, HPV 16 dan 18. HPV 
genital biasanya ditularkan melalui hubungan seksual. Infeksi HPV pada serviks secara 
persisten bisa menyebabkan CIN. Setelah melalui jangka waktu yang lama, CIN bisa 
berkembang menjadi kanker serviks. 

CIN 

CIN bukanlah suatu penyakit kanker. CIN merupakan suatu kondisi sebelum terjadinya 
kanker. Ada tiga jenis CIN. 

• CIN 1 – perubahan yang tidak normal yang mencakup 1/3 ketebalan kulit yang 
menutupi serviks 

• CIN 2 – mencakup 2/3 dari ketebalan serviks 
• CIN 3 – ketebalan serviks tercakup sepenuhnya 

Jika CIN 3 tidak diobati dengan baik, terdapat peluang sekitar 40% di mana CIN tersebut 
bisa berkembang menjadi kanker. 
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5. Apa saja gejala-gejala Kanker Serviks? 

 

Kanker serviks stadium awal mungkin tidak akan menunjukkan gejala 
kesehatan apa pun. Segera lakukan konsultasi dengan dokter Anda 
dan ikuti pemeriksaan kesehatan jika Anda merasakan hal-hal 
berikut ini: 

• Perdarahan vagina yang tidak normal 
• Perdarahan tanpa adanya datang bulan atau setelah melakukan hubungan 

seksual 
• Perdarahan vagina setelah menopause 
• Sekresi cairan vagina yang berwarna kemerahan 

Gejala-gejala lainnya antara lain: 

• Sekresi cairan vagina yang berbau tidak sedap 
• Sakit punggung, kaki bengkak, atau kesulitan buang air besar bisa terjadi pada 

kanker serviks stadium lanjut 

 

6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker 
Serviks? 

Jika diduga terdapat kanker serviks setelah proses anamnesis, dokter akan 
menetapkan pemeriksaan kesehatan berikut ini: 

Pemeriksaan kanker serviks atau “Tes pap smear”: tes kesehatan yang hanya 
membutuhkan waktu beberapa menit. Prosedur tindak lanjut mungkin diperlukan jika 
terdeteksi adanya perubahan yang tidak normal atau sel-sel kanker di mulut rahim. 

Kolposkopi: pemeriksaan dan evaluasi tumor di serviks 

Biopsi serviks: jika tumor ditemukan pada serviks selama pemeriksaan dilakukan, 
sampel jaringan akan diambil dan dikirimkan untuk keperluan uji patologi. 

Tes darah, sinar X, dan berbagai macam pemindaian: untuk menentukan daerah 
yang terkena kanker dan untuk membuat panduan tindakan pengobatan yang perlu 
dilakukan. 
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Kanker serviks terdiri dari 4 stadium: 

Stadium I – sel kanker telah menerobos jaringan subkutan (yang terletak di bawah 
permukaan kulit), tetapi tetap berada di uteri serviks. 

Stadium II – sel kanker telah menyebar ke jaringan di sekitar leher rahim atau bagian 
atas vagina. 

Stadium III – sel kanker telah menyebar ke sisi rongga panggul atau 1/3 dari bagian 
bawah vagina. 

Stadium IV – sel kanker telah menyebar ke organ utama lainnya, misalnya kandung 
kemih, usus besar atau paru-paru. 
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7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Serviks? 
Dokter mungkin menyarankan pengobatan berikut ini kepada pasien penderita kanker 
serviks: 

(1) Tindakan bedah 

Selain tumor di serviks, rahim, bagian dari vagina, jaringan di sekitar rahim, dan jaringan 
limfatik akan diangkat.  Usia pasien akan dipertimbangkan untuk menentukan apakah 
pengangkatan indung telur diperlukan atau tidak. 

(2) Radioterapi 

Ada dua jenis radioterapi, radioterapi eksternal dan radioterapi internal. Biasanya kedua 
metode ini digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan hasil pengobatan terbaik. 

• Radioterapi eksternal – menggunakan akselerator linier untuk mengirimkan sinar 
radiasi berenergi tinggi ke tempat tumor dan rongga panggul untuk membasmi 
tumor. 

• Radioterapi internal – prosedur ini dilakukan di ruang operasi saat pasien berada 
di bawah pengaruh anestesi umum. Dokter akan memasukkan alat kecil ke dalam 
vagina pasien dan leher rahim untuk memancarkan radiasi yang diperlukan untuk 
pengobatan. Pasien biasanya perlu menjalani 3 hingga 4 sesi pengobatan dengan 
durasi 10 hingga beberapa menit di setiap sesinya. 

Potensi efek samping dari radioterapi: 

• Diare dan dan rasa lelah 
• Pendarahan kandung kemih atau rektum 
• Penyempitan vagina 
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(3) Kemoterapi 

Kemoterapi membantu mengecilkan ukuran tumor dan melengkapi tindakan radioterapi 
untuk meningkatkan efek pengobatannya. Kemoterapi intravena biasanya digunakan 
dengan menyuntikkan obat melalui pembuluh darah. 

Jumlah hitungan darah pasien akan menurun jika kemoterapi dilakukan secara 
bersamaan dengan radioterapi, yang bisa menyebabkan rasa lelah dan rentan terhadap 
infeksi.  Pasien mungkin perlu mengonsumsi obat antibiotik dan pasien yang menderita 
anemia mungkin perlu melakukan transfusi darah. 

Pengobatan dengan tindakan bedah dan radioterapi memiliki efek penyembuhan yang 
sama pada kanker serviks Stadium I dan II. Namun bagi pasien yang berusia lebih muda 
dan dalam kondisi kesehatan yang lebih baik, tindakan bedah lebih dipilih untuk 
menyelamatkan ovarium demi keperluan hormon reproduksi. Tindakan ini juga bisa 
menurunkan aktivitas kehidupan seksual yang terkait dengan penyempitan dan 
pengerasan vagina sebagai akibat dari radioterapi. Efek jangka panjang dari tindakan 
operasi biasanya lebih sedikit daripada radioterapi. 

Untuk kanker serviks stadium lanjut, radioterapi dan kemoterapi adjuvan menjadi 
tindakan pengobatan utama. 
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8. Apa potensi komplikasi dari pengobatan ini? 

Komplikasi yang mungkin terjadi selama tindakan operasi bedah kanker serviks: 

• Kerusakan pembuluh darah utama akibat tindakan operasi yang menyebabkan 
perdarahan masif. Kondisi ini bisa mengancam keselamatan jiwa pasien. 

• Kerusakan pada kandung kemih, rektum, ureter (saluran dari ginjal ke kandung 
kemih), dan saraf. Pasien mungkin harus menjalani tindakan operasi lagi bila 
diperlukan. 

Potensi efek samping yang merugikan pasca operasi: 

• Sulit untuk buang air kecil 
• Edema (retensi cairan yang menyebabkan pembengkakan pada daerah yang 

terkena dampaknya) pada tungkai bagian bawah, mati rasa ringan di bagian paha 
• Getah bening terakumulasi di dalam rongga panggul sehingga menyebabkan 

limfosel (massa kistik berukuran besar yang berisi cairan limfatik) dan infeksi 
• Perdarahan atau hematosel (pengumpulan darah) di vagina, infeksi luka  
• Tidak bisa hamil  
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9. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita Kanker Serviks? 

Pasien akan merasa lebih lemah secara fisik setelah tindakan pengobatan yang dilakukan. 
Cara untuk meningkatkan pemulihan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh antara 
lain: 

• Aktif berolahraga sesegera mungkin 
• Istirahat dan olahraga yang cukup: misalnya berjalan, senam, tai chi, qigong, dll. 
• Berhenti merokok dan berhenti mengonsumsi minuman beralkohol  
• Untuk pola makan, pasien harus: 

o Menghindari makanan yang pedas, diawetkan, atau yang tinggi kandungan 
lemak 

o Mengadopsi pola makan kaya protein dan kaya vitamin. Mengonsumsi 
asupan buah-buahan segar dan sayuran untuk memfasilitasi gerakan usus        

• Kehidupan seksual: pasien harus menahan diri untuk tidak melakukan hubungan 
seksual selama 6 minggu pertama setelah tindakan operasi untuk memberikan 
waktu terhadap penyembuhan luka. Kegiatan seksual bisa dilanjutkan setelah 
pemulihan kondisi tubuh secara menyeluruh 
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