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Definisi

• Kanker Serviks adalah keganasan yang terjadi 
pada leher rahim (serviks), yang merupakan 
bagian terendah dari rahim yang menonjol ke 
puncak liang senggama (vagina)



Epidemiologi

• Kanker Serviks  Kanker Ketiga tersering pada 
Wanita

• Kasus Baru  529.000 kasus dan 275.000 wanita 
meninggal akibat kanker serviks

• 88% Kasus Kanker serviks terjadi di negara 
berkembang

• Di Indonesia, jumlah kasus baru 40-45 per hari 
dan sebanyak 20-25 kasus mengalami kematian 
per harinya

• Setiap 1 jam, seorang wanita meninggal karena 
kanker serviks di Indonesia



Patofisiologi

• Adanya dysplasia (lesi pra kanker) pada lapisan 
epitel serviks di daerah SSK (Sambungan Skuamo 
Kolumnar) yang diakibatkan infeksi HPV tipe 16 
dan 18

• Displasia dibagi menjadi 3 tingkat yaitu tingkat I 
(ringan), tingkat II (sedang), tingkat III (berat)

• Setiap perempuan yang aktif secara seksual 
berisiko untuk terinfeksi HPV 

• Perubahan yang terjadi pada lapisan epitel 
serviks biasanya membutuhkan waktu antara 3-
20 tahun sampai terjadinya kanker serviks





HPV

• HPV adalah golongan Papovavirus, non enveloped, 
yang Memiliki double stranded  DNA

• 99.7% kanker serviks disebabkan infeksi HPV onkogenik 
(penyebab kanker)

• HPV 16 dan 18 merupakan penyebab utama kanker 
serviks pada 70% kasus di dunia tapi yang dapat 
menginfeksi jaringan mukosa serviks hanya 30-40an 
saja

• Saat ini telah ditemukan lebih dari 100 jenis tipe HPV 
tet

• Wanita dengan infeksi HPV akan mempunyai factor 
resiko 200 kali lebih besar terkena kanker serviks





Tanda dan Gejala

• Perdarahan abnormal, biasanya setelah 
sanggama

• Tidak nyaman pada vagina

• Keputihan yang berbau dan berulang

• Disuria

• Apabila kanker sudah berada pada stadium 
lanjut bisa terjadi perdarahan spontan dan 
nyeri pada rongga panggul 



Diagnosis Kanker Serviks

• Pemeriksaan inspekulo: pada stadium awal 
terlihat normal, seiring makin progresifnya 
kanker, akan menimbulkan ulkus, erosi, atau 
massa

• Pemeriksaan rektal mungkin akan menemukan 
massa eksternal

• Diagnosis pasti dengan pemeriksaan 
histopatologi

• Apabila menduga terdapat kanker serviks, maka 
penting untuk menentukan perkiraan stadium 
dari penyakit



Stadium Kanker Serviks



Diagnosis Lesi Pra Kanker

• Pada lesi pra kanker, penderita umumnya tidak merasakan 
gejala

• Maka dibutuhkan pemeriksaan deteksi dini untuk mencari 
perubahan lesi pra kanker pada serviks

• Tindakan deteksi dini yang dapat dilakukan adalah 
pemeriksaan IVA dan Pap tes (lihat Penuntun Belajar untuk 
IVA dan Pap Tes)

Serviks normal Displasia ringan Displasia sedang Displasia Berat



Penatalaksanaan Lesi Pra Kanker

• Ada beberapa pilihan dalam tatalaksana lesi 
pra kanker, seperti:

1) Elektrokoagulasi  dikerjakan oleh  spesialis 
kebidanan

2) Konisasi  dikerjakan oleh spesialis 
kebidanan

3) Laser  dikerjakan oleh spesialis kebidanan

4) Krioterapi  dikerjakan oleh dokter / bidan / 
perawat terlatih



Penatalaksanaan Kanker Serviks

• Kanker serviks stadium IA sampai dengan II A 
dilakukan tindakan operatif berupa radikal 
histerektomi

• Kanker serviks stadium II B sampai dengan IV 
B dilakukan tindakan non operatif berupa 
radioterapi atau kemoterapi

• Semuanya dilakukan oleh dokter spesialis 
kebidanan ahli onkologi ginekologi



Prognosis

• Kanker serviks merupakan kanker yang dapat dicegah 
dengan melakukan skrining rutin  yang dapat dilakukan 
pelanan primer

• Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan 
pemberian vaksin HPV dan menghindari segala perilaku 
yang menyebabkan kanker serviks (berganti-ganti 
pasangan, melakukan hubungan seksual dini, dan merokok)

• Prognosis kanker serviks tergantung dari stadium. Secara 
umum, kelangsungan hidup 5 tahun:

a) Stadium I – lebih dari 90%
b)Stadium II - 60-80%
c) Stadium III – sekitar 50%
d)Stadium IV – kurang dari 30%
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