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Pendahuluan 

Radioterapi merupakan salah satu modalitas terapi    

utama dalam penatalaksanaan berbagai kasus kanker 

kepala dan leher. Kemajuan teknologi memungkinkan 

penggunaan teknik seperti Three-dimensional         

Conformal Radiotherapy (3DCRT) atau Intensity   

Modulated Radiotherapy (IMRT). Penggunaan kedua 

nya memberikan keuntungan dalam pemberian dosis 

optimal pada tumor dengan toksisitas minimal pada 

jaringan normal disekitarnya.1-4 

Penggunaan teknik 3DCRT/IMRT mengharuskan 

akurasi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Sesuai 

dengan panduan International Commission on Radia-

tion Units and Measurements (ICRU), tumor primer 

atau Gross Tumor Volume (GTV) dan daerah yang   

potensial terdapat ekstensi tumor secara mikroskopis 

atau Clinical Target Volume (CTV) harus mendapatkan 

dosis yang optimal.1,5  

Verifikasi adalah komponen penting dalam radioterapi 

yang bertujuan memperoleh data mengenai variasi yang 

terjadi selama pasien menjalani proses radiasi. Pada 

pesawat linear accelerator, verifikasi yang ideal      dil-

akukan dengan menggunakan Cone Beam Computed 

Tomography (CBCT).6,7 Akan tetapi, metode verifikasi 

yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan 

di masing-masing pusat radioterapi agar tercapai hasil 

yang baik dengan beban kerja yang minimal.          

Identifikasi yang optimal pada variasi set-up pasien 

dalam   bentuk kesalahan sistematik dan acak akan   

sangat membantu akurasi teknik 3DCRT/IMRT. 8-10 

Informasi Artikel 
Riwayat Artikel 

 Diterima Desember  2013

 Disetujui Januari 2014

Abstrak / Abstract 

Hak cipta ©2014 Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia 

Penelitian Ilmiah

VERIFIKASI GEOMETRI RADIOTERAPI TEKNIK 3DCRT/IMRT PADA KASUS 

KANKER KEPALA DAN LEHER DI DEPARTEMEN RADIOTERAPI RSCM 

Faisal Adam, Soehartati A. Gondhowiardjo  
Departemen Radioterapi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 

Alamat Korespondensi 

dr.Faisal Adam 

Departemen Radioterapi RSUPN Dr. 

Cipto Mangunkusumo, Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, 

Jakarta 

E mail: ical.adam@yahoo.com 

Radioterapi pada kanker kepala dan leher menggunakan teknik Three-dimensional Confor-

mal Radiotherapy (3DCRT) atau Intensity-modulated Radiotherapy (IMRT) membutuhkan 

akurasi tinggi dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan akurasi, diperlukan pengetahuan 

mengenai angka kesalahan set-up berdasarkan hasil verifikasi. Penelitian ini merupakan 

studi potong lintang menggunakan data verifikasi Cone Beam Computed Tomography 

(CBCT) dari 9 pasien kanker kepala dan leher yang mendapatkan radioterapi dengan teknik 

3DCRT/IMRT di Departemen Radioterapi RSCM bulan Oktober-Desember 2013.  Hasil 

penelitian  menunjukkan pemberian margin sebesar 5 mm sudah cukup adekuat dalam 

pelaksanaan radioterapi kanker kepala dan leher dengan teknik 3DCRT/IMRT di Departe-

men Radioterapi RSCM.  

Kata Kunci: 3DCRT/IMRT, ver ifikasi CBCT, margin CTV-PTV, kanker kepala leher, 

kesalahan acak dan sistematis 

Three-dimensional Conformal Radiotherapy (3DCRT) or Intensity Modulated Radiotherapy 

(IMRT) for head and neck cancer is a highly accurate procedure. Verification is needed to 

detect and correct set-up errors. This is a cross-sectional study using Cone Beam Computed 

Tomography (CBCT) verification data of 9 head and neck cancer patients treated with 3D-

CRT/IMRT in Department of Radiotherapy, Cipto Mangunkusumo Hospital between Octo-

ber and December 2013. The calculated CTV-to-PTV margin can be used as recommended 

margin and showed that 5 mm margin was adequate in planning 3DCRT/IMRT technique 

for head and neck cancer in Department of Radiotherapy, Cipto Mangunkusumo Hospital.  

Keywords: 3DCRT/IMRT, CBCT verification, CTV-to-PTV margin, head and neck cancer, 

systematic and random errors 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar      

kesalahan sistematik dan kesalahan acak yang terjadi  

dalam proses radioterapi kanker kepala dan leher.      

Selanjutnya dengan menghitung kesalahan tersebut 

akan didapatkan margin yang ideal dari CTV ke    Plan-

ning Target   Volume (PTV). Margin antara CTV dan 

PTV yang ideal dapat meningkatkan rasio          tera-

peutik dengan  menjamin daerah CTV mendapatkan 

dosis yang adekuat sekaligus mengurangi toksisitas 

pada jaringan normal disekitarnya. 

 Penggunaan CBCT memungkinkan evaluasi kesalahan 

yang lebih baik pada radioterapi teknik 3DCRT/IMRT 

untuk kasus kanker kepala dan leher serta tidak     

memberikan efek samping radiasi tambahan yang    

signifikan pada pasien. Dari berbagai studi juga 

didapatkan bahwa hasil verifikasi dengan CBCT dapat 

mereduksi margin CTV-ke-PTV di regio kepala dan 

leher secara signifikan. Kelemahan CBCT adalah   

adanya beban kerja yang   tinggi pada unit radioterapi, 

disebabkan verifikasi idealnya dilakukan setiap hari 

praradiasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penyesuaian sehingga didapatkan hasil yang optimal 

dengan beban kerja yang lebih kecil.6,11-16 

Dengan verifikasi dapat diidentifikasi besar kesalahan 

set-up yang terjadi selama proses radioterapi, baik 

kesalahan sistematik maupun acak. Kesalahan sistemat-

ik terjadi dengan pola yang sama pada setiap fraksi dan 

terkait erat dengan proses perencanaan radioterapi. 

Kesalahan sistematik juga menyebabkan pergeseran   

distribusi dosis kumulatif relatif pada target. Adapun 

kesalahan acak terjadi saat dilakukan proses radioterapi 

dengan pola yang berbeda-beda, sehingga sering     

disebut dengan kesalahan eksekusi. Kesalahan acak 

mengakibatkan distribusi dosis menjadi buram atau 

tidak jelas.6 Berbagai studi memperlihatkan simpang 

baku yang lebih besar pada kesalahan sistematik 

dibandingkan kesalahan acak, sehingga hal ini dapat 

menjadi dasar untuk melakukan koreksi terhadap 

kesalahan set-up, dan seterusnya untuk mendapatkan 

margin CTV-ke-PTV.17-20 

Sesuai dengan ICRU, ketidakpastian akibat set-up dan 

posisi organ harus dikompensasi dalam perencanaan 

radioterapi dengan memberikan margin disekeliling 

CTV yang disebut dengan PTV. Stroom dkk.,21 

menggunakan syarat minimal dosis kumulatif CTV 

sebesar 95% sebagai dasar kompensasi margin CTV-ke

-PTV. Van Herk dkk., (2000)22 kemudian mengumpul-

kan data dari berbagai studi sehingga dapat dilakukan 

koreksi   kesalahan set-up yang terjadi, untuk kemudian 

diplot dalam histogram. Dengan ini diperoleh data yang 

mewakili populasi untuk dapat menilai cakupan dosis 

pada CTV. Dengan demikian didapatkan rumus untuk 

menghitung margin sebesar 2 kali kesalahan sistematik 

ditambah 0,7 kali kesalahan acak:9,21-23 

Margin CTV-ke-PTV  =  2     + 0,7 setup 

Setelah mendapatkan rekomendasi margin CTV-ke-

PTV untuk masing-masing bidang, ditetapkan        

pemberian margin akan dilakukan secara menyeluruh 

atau mengacu pada masing-masing bidang. Pemberian 

margin yang tidak sama (unisometric) lebih direkomen-

dasikan sebab lebih menggambarkan besar kesalahan 

set-up untuk masing-masing bidang.9,24,25  

Metode 

Penelitian ini merupakan studi potong lintang yang 

mengambil data verifikasi CBCT dari pasien kanker 

kepala dan leher yang mendapatkan radioterapi teknik 

3DCRT/IMRT dengan alat imobilisasi masker kepala 

dan leher standar. Dari data tersebut akan dinilai besar 

kesalahan set-up untuk mendapatkan margin CTV-ke-

PTV. Penelitian dilakukan di Departemen Radioterapi 

RSCM selama tiga bulan dari bulan Oktober hingga 

Desember 2013. Verifikasi dilakukan dengan CBCT 

pada lima fraksi awal radiasi untuk mendapatkan data 

pergeseran pada setiap bidang laterolateral (LL),       

kraniokaudal (KK) dan anteroposterior (AP).

Perbedaan jarak pergeseran dianalisis untuk mendapat-

kan kesalahan sistematik dan acak, yang selanjutnya       

dihitung untuk mendapatkan margin CTV-ke-PTV. An-

alisis data dengan menggunakan program SPSS 13. 

Hasil Penelitian 

Didapatkan 9 pasien yang memenuhi kriteria penelitian    

sebagai sampel dengan karakteristik yang  dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa proporsi jenis ke-

lamin relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, 

demikian juga dengan teknik radiasi yang digunakan 

antara 3DCRT dengan IMRT. Sebagian besar kasus 

kanker adalah karsinoma sel skuamosa dengan proporsi 

55,5% dengan lokasi yang bervariasi, terbanyak pada 

rongga mulut sebesar 33,3%. 

Pada setiap sampel dilakukan verifikasi menggunakan 

CBCT secara berturut-turut dari fraksi pertama hingga 

kelima pada setiap bidang ortogonal. Hasil verifikasi 
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berupa pergeseran pada setiap bidang dianalisis untuk 

mendapatkan nilai rerata dan simpang baku. Gambar 1, 

2 dan 3 memperlihatkan nilai pergeseran yang    

didapatkan pada verifikasi untuk lima fraksi pertama 

radiasi, berturut-turut pada sumbu LL, KK dan AP da-

lam bentuk plot.  

Rerata pergeseran yang didapatkan untuk masing-

masing sampel disebut sebagai kesalahan sistematik 

individu (mindividual). Selanjutnya dengan mendapatkan 

besar kesalahan individu pada seluruh sampel, dapat 

dihitung kesalahan sistematik rerata populasi (Mpop) dan 

kesalahan sistematik populasi (∑ setup). 

Nilai rerata kesalahan sistematik diperlihatkan pada 

Tabel 2.  Nilai yang didapatkan sebesar -0,02, 0,10, dan 

-0,22 cm, serta kesalahan sistematik  populasi sebesar 

0,15, 0,22, dan 0,22 cm untuk masing-masing sumbu 

LL, KK, dan AP. 

Kesalahan acak dihitung berdasarkan rerata dari         

simpang baku pergeseran yang disebut sebagai      

kesalahan acak individu (σindividual). Pada masing-masing     

bidang ortogonal dihitung nilai kesalahan acak individu 

untuk kemudian dianalisis menjadi kesalahan acak pop-

ulasi (σsetup).  

Tabel 3 memperlihatkan besar kesalahanacak populasi

yang didapatkan sebesar 0,27, 0,31, dan 0,19 cm 

untuk masing-masing sumbu LL, KK, dan AP. 

Karakteristik n (9) % 

Jenis kelamin 
Laki – laki 
Perempuan 

4 
5 

44,4 
55,6 

Lokasi keganasan 
Nasofaring 
Sinonasal 
Rongga mulut 
Kelenjar liur 
Laring 

1 
2 
3 
1 
2 

11,1 
22,2 
33,3 
11,1 
22,2 

Histopatologi keganasan 
Karsinoma sel skuamosa 
Adenoid kistik karsinoma 
Karsinoma tidak berdiferensiasi 
Karsinoma eks adenoma pleomorfik 

Limfoma 

5 
1 
1 
1 
1 

55,6 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 

Teknik Radiasi 
3DCRT 
IMRT 

4 
5 

44,4 
55,6 

Tabel 1. Karakter istik sampel 

Gambar 2. Grafik pergeseran pada sumbu kraniokaudal (Ket: FA =  Sampel). 

Gambar 1. Grafik pergeseran pada sumbu laterolateral (Ket: FA =  Sampel). 
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No. Sampel 
mindividual(cm) 

LL KK AP 

1 -0,18 -0,02 -0,69 

2 0,02 -0,11 -0,19 

3 -0,13 -0,25 0,00 

4 0,15 0,01 -0,27 

5 -0,31 0,26 -0,13 

6 0,07 0,56 -0,13 

7 0,16 0,10 0,05 

8 0,02 0,24 -0,12 

9 0,06 0,09 -0,51 

Mpop -0,02 0,10 -0,22 

0,15 0,22 0,22 

Besar kesalahan sistematik populasi dan kesalahan acak 

populasi selanjutnya dihitung berdasarkan persamaan 

margin CTV-ke-PTV oleh Stroom dkk.,21: 

    Margin CTV-ke-PTV  =  2 + 0,7 setup

Dengan memasukkan data perhitungan kesalahan        

set-up, didapatkan margin CTV-ke-PTV adalah 0,49 

cm, 0,66 cm dan 0,58 cm untuk masing-masing sumbu 

LL, KK, dan AP. Hasil lengkap dapat dilihat pada Tabel 

4.   

Besar margin CTV-ke-PTV juga dinilai untuk melihat 

adanya perbedaan pada berbagai lokasi di regio kepala 

dan leher. Pada Tabel 5 terlihat bahwa di setiap lokasi 

kanker di kepala dan leher didapatkan kesalahan     

sistematik dan acak yang berbeda sehingga 

menghasilkan besar margin yang berbeda, dengan    

margin terkecil untuk lokasi pada laring. Dari Tabel 5 

juga dapat dilihat bahwa besar kesalahan sistemik secara 

keseluruhan relatif kecil bila dibandingkan dengan 

kesalahan acak yang terjadi. 

Pembahasan 

Verifikasi merupakan salah satu komponen penting da-

lam proses radioterapi. Dengan melakukan verifikasi 

dapat diketahui besar variasi set-up yang terjadi.     Se-

tiap unit radioterapi selayaknya menjalankan metode 

verifikasi sesuai beban kerja masing-masing untuk 

mendapatkan data mengenai kesalahan set-up yang se-

lanjutnya digunakan sebagai toleransi pada pelaksanaan  

radioterapi, yaitu margin CTV-ke-PTV. 

Penggunaan CBCT sebagai instrumen verifikasi ideal 

dalam menentukan margin CTV-ke-PTV telah 

dilaporkan dalam berbagai studi, termasuk untuk regio 

kepala dan leher. Kebanyakan studi melakukan         

verifikasi secara online, setiap hari agar mendapatkan 

Gambar 3. Grafik pergeseran pada sumbu anter ioposter ior  (Ket: FA =  Sampel). 

Tabel 2.Kesalahan sistematik populasi 

No. Sampel individual(cm) 

LL KK AP 

1 0,15 0,35 0,15 

2 0,28 0,18 0,03 

3 0,15 0,34 0,19 

4 0,14 0,14 0,17 

5 0,28 0,50 0,15 

6 0,62 0,42 0,48 

7 0,45 0,38 0,15 

8 0,16 0,22 0,23 

9 0,17 0,31 0,17 

setup

0,27 0,31 0,19 

Tabel 3.Kesalahan acak populasi 
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hasil yang optimal. Modifikasi dapat dilakukan ber-

dasarkan kemampuan dan beban kerja masing-masing 

unit radioterapi.6 Pada penelitian ini, verifikasi dengan 

CBCT di lakukan secara online praradiasi dalam lima 

fraksi  pertama untuk selanjutnya didapatkan rata-rata 

pergeseran yang digunakan untuk fraksi selanjutnya. 

Pada penelitian didapatkan penyimpangan translasion-

al yang terjadi berkisar dari 0-12,5 mm. Setelah dil-

akukan analisis untuk mendapatkan rerata dan sim-

pang baku, didapatkan besar kesalahan sistematik dan 

kesalahan acak berturut-turut sebesar 1,5 dan 2,7 mm 

pada sumbu laterolateral (LL), 2,2 dan 3,1 mm pada 

sumbu          kraniokaudal (KK), serta 2,2 dan 1,9 mm 

pada sumbu anteroposterior (AP). Apabila dibanding-

kan dengan  beberapa studi yang telah dilakukan, anta-

ra lain oleh Xu dkk., (2008)22 pergeseran yang 

ditemukan masih sesuai dengan rentang 2-10 mm, 

dengan besar kesalahan set-up berkisar dari 1-3 mm. 

Besar kesalahan acak juga hampir selalu ditemukan 

lebih besar dibandingkan kesalahan sistematik, terkait 

dengan sifatnya yang relatif sulit   diprediksi dan sulit 

dikoreksi.7,12,14,16,26 

Formula dari Stroom dkk.,21 tahun 2000, yang men-

syaratkan cakupan dosis sebesar 95% pada CTV 

digunakan sebagai dasar perhitungan margin CTV-ke-

PTV. Dari berbagai studi didapatkan besar margin ini 

bervariasi antara 3-9 mm.7-11,18 Pada penelitian ini 

didapatkan margin sebesar 4,9 mm, 6,6 mm dan 5,8 mm 

untuk masing-masing sumbu LL, KK, dan AP. Wang 

dkk.,16 tahun 2009 menjelaskan bahwa dengan 

melakukan koreksi harian secara online, margin dapat 

direduksi hingga menjadi 3 mm disebabkan koreksi   

terhadap kesalahan acak yang lebih baik. Den dkk.,14 

tahun 2010 juga melaporkan hasil yang serupa dimana 

margin dapat direduksi hingga 2-3 mm apabila 

dilakukan Image-guided Radiation Therapy (IGRT), 

Sumbu Mpop 
setup Margin 

LL -0,02 0,15 0,27 0,49 

KK 0,10 0,22 0,31 0,66 

AP -0,22 0,22 0,19 0,58 

Tabel 4. Perhitungan kesalahan set-up dan margin CTV-ke-PTV (dalam cm). 

Variabel 
Sumbu (cm) 

LL KK AP 

Nasofaring/Sinonasal 

setup

Margin 

0,14 
0,24 
0,44 

0,16 
0,34 
0,56 

0,25 
0,11 
0,57 

Rongga mulut/Kelenjar liur 

setup

Margin 

0,05 
0,35 
0,35 

0,19 
0,33 
0,61 

0,20 
0,26 
0,59 

Laring 

setup

Margin 

0,14 
0,14 
0,39 

0,13 
0,24 
0,42 

0,14 
0,18 
0,40 

Semua lokasi 

setup

Margin 

0,15 
0,27 
0,49 

0,22 
0,31 
0,66 

0,22 
0,19 
0,58 

Tabel 5. Perhitungan margin CTV-ke-PTV pada berbagai lokasi. 
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yang menggunakan koreksi online harian dalam 

pelaksanaan radioterapi. Dengan demikian, margin CTV

-ke-PTV yang diberikan saat ini sebesar 5 mm dirasakan 

sudah cukup adekuat sebagai kompensasi kesalahan set-

up yang terjadi. 

Hasil penelitian ini juga mendapatkan besar margin 

yang  bervariasi pada berbagai lokasi di regio kepala 

dan leher. Lokasi kanker pada laring didapatkan mem-

iliki margin terkecil dibandingkan dengan nasofaring/

sinonasal dan rongga mulut. Hal ini sedikit bertentangan 

dengan studi oleh Den dkk.,14 yang melaporkan bahwa 

laring memiliki penyimpangan dan margin yang lebih 

besar disebabkan adanya mobilitas organ di lokasi terse-

but, diikuti kemudian dengan rongga mulut oleh karena 

pergerakan lidah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh      

kesalahan acak yang relatif besar dan jumlah sampel 

yang tidak seimbang. 

Penggunaan metode verifikasi yang digunakan dalam 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi 

dalam melakukan verifikasi pada proses radioterapi 

mengingat beban kerjanya yang tidak tinggi. Studi oleh 

Zeidan dkk.,26 dan Zumsteg dkk.,7 melaporkan bahwa 

modifikasi verifikasi online dalam lima fraksi awal 

dapat mereduksi kesalahan sistematik secara signifikan, 

walaupun tidak sepenuhnya mampu mereduksi      

kesalahan acak. Rekomendasi yang diberikan antara lain 

melakukan verifikasi mingguan sejak minggu kedua dan 

melakukan verifikasi ulang apabila terdapat   perubahan 

berat badan. 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai langkah awal   

dalam mendapatkan metode verifikasi yang optimal   

untuk meningkatkan akurasi pemberian radioterapi   

walaupun masih terdapat beberapa keterbatasan.       

Pertama adalah koreksi yang dilakukan hanya

berdasarkan pergeseran translasional. Hal ini memang 

sudah cukup memuaskan, namun tidak selamanya tepat, 

mengingat masih ada pergeseran rotasional yang juga 

mungkin terjadi. Kedua adalah koreksi yang dilakukan 

sudah ideal untuk memperbaiki kesalahan sistematik, 

namun tidak untuk kesalahan acak. Koreksi kesalahan 

acak dapat ditingkatkan dengan melakukan verifikasi       

intrafraksi yang di- lakukan setiap hari, namun dengan 

risiko adanya beban kerja yang sangat tinggi. Ketiga 

adalah jumlah sampel yang relatif sedikit walaupun seb-

etulnya sudah memadai dalam melakukan penelitian 

saat ini. 

Kesimpulan 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa verifikasi 
menggunakan CBCT dalam lima fraksi pertama     

merupakan metode yang efektif untuk mendeteksi dan 

mengkoreksi kesalahan set-up yang terjadi selama  

proses radioterapi di regio kepala dan leher. Besar 

kesalahan sistematik dan kesalahan acak yang didapat-

kan berturut-turut sebesar 1,5 dan 2,7 mm pada sumbu 

LL, 2,2 dan 3,1 mm pada sumbu KK, serta 2,2 dan 1,9

mm pada sumbu AP. Margin CTV-ke-PTV yang      

diperoleh sebesar 4,9 mm, 6,6 mm dan 5,8 mm untuk 

masing-masing  sumbu LL, KK, dan AP. Dengan 

demikian margin CTV-ke-PTV sebesar 5 mm dinilai 

sudah adekuat sebagai kompensasi kesalahan set-up 

dalam proses radioterapi kanker kepala dan leher di         

Departemen Radioterapi RSCM. 

Diskusi dan Saran 

Dari penelitian ini telah didapatkan gambaran mengenai 

kesalahan set-up dan kompensasi yang harus diberikan 

dalam bentuk margin CTV-ke-PTV. Akurasi       

radioterapi di regio kepala dan leher dapat menjadi lebih 

baik lagi jika dimungkinkan untuk melakukan koreksi 

harian dengan beban kerja yang masih terjangkau untuk 

dapat mengkoreksi kesalahan acak dengan lebih optimal.  

Margin CTV-ke-PTV juga dapat menjadi lebih ideal 

apabila diketahui formulasi untuk dapat menghitung dan 

mengkoreksi kesalahan rotasion-al. Selain itu, perlu    

dilakukan studi dengan skala yang lebih besar dan  

sampel yang lebih banyak dengan lo-kasi kanker yang 

bervariasi agar mendapatkan        gambaran yang lebih 

spesifik. 
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Pendahuluan 

Kanker serviks menempati peringkat ke-3 sebagai 

kanker yang paling sering di kalangan wanita di 

Indonesia. Pada pasien kanker terjadi penurunan 

aktivitas antioksidan dan peningkatan kadar MDA.1

Malondialdehide (MDA) adalah produk akhir dari 

peroksidasi lipid yang dapat digunakan sebagai 

indikator adanya stres oksidatif.2,3 Enzim katalase 

merupakan salah satu antioksidan endogen yang 

menetralisir ROS dengan mengkatalisis H2O2 menjadi  
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Pada keganasan terjadi stres oksidatif, yang ditandai dengan peningkatan kadar serum 

malondialdehyde (MDA) dan aktivitas antioksidan enzim katalase yang rendah. Penelitian 

ini merupakan  kohort prospektif pada 30 pasien kanker serviks lanjut lokal di Departemen

Radioterapi RS CiptoMangunkusumo periode Juli sampai September 2013. Pemeriksaan 

kadar MDA dan aktivitas enzim katalase dilakukan sebelum dan sesudah radiasi fraksi ke 

15, menggunakan spektrofotometri. Respons terapi berdasarkan kriteria WHO dengan 

membandingkan persentase ukuran volume tumor sebelum radiasi dan 4 minggu setelah 

radiasi komplit. Pada penelitian ini ditemukan peningkatan serum MDA (p<0,001) dan 

penurunan aktivitas enzim katalase (p<0,001) setelah fraksi ke 15. Ditemukan korelasi yang 

signifikan antara rasio MDA katalase sesudah fraksi ke 15 dengan presentase pengecilan 

tumor 4 minggu setalah radiasi komplit (r=0.689, p=0.001). Penelitian ini menunjukan 

terjadi stres oksidatif pada pasien kanker serviks lanjut lokal, yang ditandai dengan 

peningkatan kadar serum MDA dan penurunan aktivitas enzim katalase. Rasio MDA 

katalase sebelum dan sesudah radiasi fraksi ke 15 dapat menjadi prediktor persentase 

pengecilan tumor 4 minggu pasca radiasi komplit. 

Kata kunci : kanker  serviks, malondialdehid, katalase, predictor pengecilan volume 
tumor  

Oxidative stress always occurs in cancer patient, which characterized by high level of serum 

Malondialdehyde (MDA) dan low activity of serum catalase enzymatic antioxidant.  This is 

a prospective cohort study of 30 locally advanced cervical cancer patients treated in 

Departement of Radiotherapy, Cipto Mangunkusumo Hospital from July 2013 to Sept 2013. 
MDA levels and catalase enzyme activities were examined before and after the 15th 

radiation fractions of external radiation using sphectrophotometry. We found that serum 

MDA level was significantly elevated (p<0,001) and enzyme catalase activity was signifi-

cantly decreased (p<0,001) on the 15th external radiation fraction. A significant 

relationship is found between the ratio of MDA catalase before radiation and after the 

fifteenth external radiation fractions with the percentage of tumor volume reduction four 

weeks after completion of radiation  ( r = 0.689 , p = 0.001 ) ( r = 0.418 , p = 0.021 ). This 

study showed that oxidative stress occurs in patients with locally advanced cervical cancer, 

which characterized by high level of serum MDA and low activity of serum catalase. Ratio 

of mda catalase before radiation and after the fifteenth external radiation fractions can be a 

predictor of the percentage of tumor volume reduction four weeks after completion of 

radiation  

Keyword: cervical cancer, malondialdehyde, catalase, tumor volume reduction predictor 
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H2O dan O2, dimana 1 molekul katalase dapat 

mengkatalisis 6 juta molekul H2O2 menjadi H2O dan O2 

tiap menit.4 

Penelitian sebelumnya menerangkan adanya 

peningkatan kadar MDA sebelum radiasi, dan semakin 

meningkat kadarnya setelah 24 jam radiasi.5 Setelah 

pemberian kemoradiasi komplit terjadi penurunan 

kadar MDA pada kelompok dengan komplit respons 

dibandingkan kelompok parsial atau tidak  respons, dan 

kadar MDA terjadi penurunan sampai 1 tahun setelah 

kemoradiasi. Aktivitas antioksidan endogen (SOD, 

enzim katalase) menunjukan penurunan sebelum 

radiasi atau kemoterapi. Setelah pemberian 

kemoradiasi komplit, pada kelompok respons komplit 

terjadi peningkatan aktivitas antioksidan dibandingkan 

kelompok respons parsial atau tidak respons, dan pada 

saat follow up satu tahun aktivitas antioksidan ini 

cenderung terus meningkat.1,6 Jika aktivitas antioksidan  

tinggi tumor cenderung radioresisten  dan  bersifat 

resisten juga terhadap obat anti kanker.6   

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan prediktor 

respons terapi radiasi pada pasien kanker serviks 

stadium lanjut lokal. Selain itu juga untuk mengetahui 

kadar MDA dan aktivitas antioksidan enzimatik 

katalase pada pasien  kanker serviks stadium lanjut 

lokal akibat pemberian terapi radiasi atau kemoradiasi. 

Dan mengetahui hubungan rasio MDA dan aktifitas 

katalase sebelum dan setelah radiasi fraksi ke 15 

dengan persentase pengecilan volume tumor yang 

dapat menjadi prediktor respon terapi.  

Tinjauan Teoritis 

Di seluruh dunia kanker serviks merupakan penyebab 

kematian akibat kanker pada wanita nomor dua setelah 

kanker payudara, dengan perkiraan 500.000 kasus baru 

setiap tahunnya, 233.000 kasus meninggal karena 

penyakit ini.7 Dari data GLOBOCAN 2008, 

menunjukkan bahwa di Indonesia setiap tahun 13.762 

wanita didiagnosa menderita kanker serviks dan 7493 

meninggal akibat penyakit tersebut.8 

Manifestasi awal adanya postcoital spotting, yang 

berlanjut adanya perdarahan diluar siklus menstruasi 

(metrorrhagia) atau menstruasi yang berkepanjangan 

(menorrhagia).2 Sistem penentuan stadium yang ada 

saat ini ada dua macam yaitu dari Federation of 

International Gynaecology & Obstetric (FIGO)  

dan the American Joint Committee on Cancer (AJCC)  
tahun  2000.9 Radiasi merupakan suatu modalitas utama 
pengobatan  karsinoma leher rahim selain operasi. Dosis 
radiasi eksterna whole pelvic 50 Gy yang terbagi dalam 
25 fraksi pemberian, dan brakiterapi intrakaviter dengan 
20 Gy (dalam 2 fraksi) atau 30 Gy (dalam 3 fraksi).7
Senyawa kimia dan reaksi yang dapat menghasilkan 
spesies oksigen yang potensial bersifat toksik dapat 
dinamakan pro-oksidan. Sebaliknya, senyawa dan reaksi 
yang mengeluarkan spesies oksigen tersebut, menekan 
pembentukannya atau melawan kerjanya disebut 
antioksidan. Dalam sebuah sel normal terdapat 
keseimbangan oksidan dan antioksidan yang tepat.  
Meskipun demikian, keseimbangan ini dapat bergeser ke 
arah pro-oksidan ketika produksi spesies oksigen 
tersebut sangat meningkat atau ketika kadar antioksidan 
menurun. Keadaan ini dinamakan stress oksidatif dan 
dapat mengakibatkan kerusakan sel yang berat jika stress 
tersebut masif atau berlangsung lama.2,4,10

Malondialdehyde (MDA) merupakan salah satu 

indikator adanya kerusakan jaringan yang 

mempengaruhi berbagai reaksi kimia dan biologi 

termasuk ikatan kovalen protein, RNA dan DNA. MDA 

dapat berinteraksi dengan DNA sel dan menyebabkan 

pembentukan ikatan DNA MDA, yang bersifat pro 

mutagen yang dapat menginduksi mutasi onkogen dan 

tumor supresor gen.12 Katalase adalah antioksidan 

endogen yang menetralisir radikal oksigen reaktif 

(ROS) dengan mengubah H2O2 menjadi H20 dan 02.
4 

Kriteria respons WHO dijadikan metode standar untuk 

evaluasi respons terapi pada tumor. Pengukuran tumor 

dilakukan dengan cara pemeriksaan klinis dalam 

dengan posisi lithotomi.Volume tumor adalah perkalian 

ukuran 3 dimensi tumor yang diukur secara manual 

pada saat pemeriksaan dalam (pemeriksaan status lokal) 

dalam posisi litotomi yang terdiri dari panjang (ukuran 

kraniokaudal), lebar (ukuran laterolateral) dan tinggi 

(ukuran anteroposterior) dengan satuan cm3. 12,13 

Penelitian sebelumnya menerangkan adanya 

peningkatan kadar MDA sebelum radiasi, dan semakin 

meningkat kadarnya setelah 24 jam radiasi.9 Dan setelah 

pemberian kemoradiasi komplit terjadi penurunan 

signifikan kadar MDA pada kelompok dengan komplit 

respons dibandingkan kelompok parsial atau tidak 

respons, dan kadar MDA terjadi penurunan sampai 1 

tahun setelah kemoradiasi.  
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Kadar antioksidan endogen (SOD, enzim katalase) 
menunjukan penurunan sebelum radiasi atau 

kemoterapi. Setelah pemberian kemoradiasi komplit, 

pada kelompok respons komplit terjadi peningkatan 

antioksidan dibandingkan kelompok respons parsial 

atau tidak respons, dan pada saat follow up 1 tahun 

kadar antioksidan ini cenderung terus meningkat. 

Antioksidan yang bertugas menangkal radikal bebas, 

mempunyai efek umpan balik terhadap radiasi dan obat 

anti kanker. Jika kadar antioksidan tinggi, tumor 

cenderung radioresisten dan bersifat resisten juga 

terhadap obat anti kanker lainnya.6 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kohort prospektif untuk 

mengetahui status oksidan dan antioksidan serta 

pengaruhnya terhadap respons terapi pada pasien 

kanker serviks stadium lanjut lokal. Penelitian 

dilakukan di Departemen Radioterapi RSUPN-CM 

selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Juli sampai 

dengan September 2013.  Sampel penelitian diambil 

secara konsekutif terhadap subyek yang memenuhi 

kriteria pemilihan yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. 

Besar sampel sebanyak 30 0rang yang dihitung 

dihitung berdasarkan prinsip rule of thumb. Kriteria 

inklusi penelitian ini adalah : kanker serviks stadium 

FIGO IIB hingga IIIB, terindikasi terapi kemoradiasi 

atau radiasi saja, laboratorium sebelum radiasi Hb 

minimal 10 gr/dL, lekosit minimal 4.000/µL, dan 

trombosit 100.000/µL, bersedia mengikuti prosedur 

penelitian dan menandatangani informed consent  

penelitian. Kriteria eksklusinya adalah : menolak 

meneruskan terapi radiasi, meninggal selama radiasi, 

menderita ko-morbid seperti: diabetes mellitus, 

penyakit ginjal kronis, penyakit kardiovaskuler, dan 

hipertensi. 

Subjek dalam penelitian ini adalah pasien yang datang 

ke Departemen Radioterapi RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo stadium IIB-IIIB dan terindikasi 

radiasi. Setelah masuk dalam kriteria inklusi dilakukan 

anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan 

penunjang serta membawa hasil biopsi, pasien 

ditentukan ukuran tumor dan stadiumnya secara FIGO. 

Subjek penelitian akan mendapatkan terapi radiasi 

standar.  

Dilakukan pengambilan darah vena untuk pemeriksaan 

MDA dan CAT sebelum dimulai terapi radiasi dan 

setelah menjalani radiasi fraksi ke-15. Darah vena 

diambil sebanyak 5 ml, lalu dimasukkan ke dalam 

tabung ependorf, disentrifugasi pada 3000 rpm selama 

15 menit dengan suhu ruangan. Serum yang terpisah 

dari sel darah merah disimpan  dalam  nitrogen cair 

dengan suhu  -80°C  di Laboratorium Departemen 

Radioterapi RSUPN-CM.  

Prinsip pemeriksaan MDA berdasarkan reaksi dari 

Thiobarbituric  Acid  Reactive Substances (TBARS) 

dengan thiobarbituric  acid  (TBA) dalam serum  yang 

menghasilkan warna merah muda dengan menggunakan 

QuantiChrom TBARS Assay Kit (DTBA-100, 

Bioassays). Pembacaan spektrofotometri  dilakukan  

pada  panjang  gelombang  535 nm. Intensitas warna 

yang dihasilkan bersifat proporsional secara langsung 

dengan konsentrasi TBARS pada serum.  

Prinsip pemeriksaan CAT adalah reaksi redoks dimana 

H2O2 dipecah (degradasi) akibat adanya enzim catalase 

yang ditandai dengan perubahan warna. Pemeriksaan 

ini menggunakan Enzym Chrom Catalase Assay Kit 

(ECAT-100, Bioassays). Pembacaan spektrofotometri  

dilakukan  pada  panjang  gelombang  570 nm.  

Penilaian respons dinilai berdasarkan kriteria WHO 

dengan membandingkan volume ukuran tumor sebelum 

radiasi dan 4 minggu pasca radiasi komplit  (radiasi 

eksterna 25 fraksi dan 3 fraksi brakhiterapi).12,,13 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah kadar MDA 

dan aktivitas CAT. Sedangkan variabel terikat adalah 

respon terapi  radiasi. Variabel penelitian ditampilkan 

secara deskriptif dalam bentuk tabel.  Analisis data 

menggunakan uji t berpasangan, uji wilcoxon rank, uji 

chi-square dan uji fisher exact.  

Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini didapatkan 30 subyek penelitian 

yang memenuhi kriteria inklusi. Dari 30 subyek 

penelitian didapatkan rentang umur pasien 28-62 tahun 

dan rerata umur adalah 48,1 tahun dengan simpang 

baku  8,7 tahun. Stadium kanker serviks yang menjadi 

sampel penelitian ini adalah stadium IIB – IIIB. 

Penetapan stadium berdasarkan kriteria FIGO. 

Distribusi berdasarkan stadium IIB dan IIIB berturut-

turut adalah  30% dan 70%. Mayoritas kanker serviks 

pada penelitian ini memiliki jenis histologi karsinoma 

sel skuamosa (KSS) yaitu sebesar 76,7%. Diferensiasi 

tumor yang paling banyak adalah diferensiasi sedang 

sebesar 56,7%. 
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Jenis pesawat radiasi yang digunakan pada penelitian 

ini adalah pesawat cobalt-60 53,3% dan linear 

accelerator 46,7%. Seluruh subyek penelitian diradiasi 

dengan teknik whole pelvic AP-PA . 

Gambar 1 menunjukan distribusi pasien berdasarkan 

respon radiasi 4 minggu pasca radiasi komplit, 

didapatkan respon komplit sebesar 74% dan respons 

parsial sebesar 26 %. 

Gambar 2 menunjukan distribusi pengecilan tumor 4 

minggu pasca radiasi komplit. Setelah radiasi eksterna 

25 kali terdapat 5 pasien (16%)  pasien dengan 

pengecilan volume tumor sampai 100%. Pada 

brakhiterapi 1 terdapat 7 pasien (23%) yang mengalami 

pengecilan volume tumor sampai 100%, dan setelah 4 

minggu pasca radiasi komplit didapatkan 23 pasien 

(76%) dengan presentase pengecilan tumor sampai 

dengan 100 %. 

Terhadap subyek penelitian dilakukan pemeriksaan 

kadar  MDA serum dan aktivitas CAT sebanyak dua 

kali, yang pertama pada sebelum radiasi eksterna dan 

yang kedua  pada  saat  fraksi  kelimabelas radiasi 

eksterna.  

Pada tabel 2 dengan uji t berpasangan untuk kadar 

MDA didapatkan peningkatan rerata kadar MDA 

secara bermakna dari 7,6 +/- 1,2 nmol/mL menjadi 9,5 

+/- 1,9 nmol/mL pada fraksi kelimabelas (p<0,001). 

Demikian pula terdapat penurunan aktivitas CAT  yang 

bermakna pada fraksi kelimabelas dibandingkan 

aktivitas awal dari 0,95  (0,80 – 1,36) U/mL menjadi 

0,82  (0,71 – 0,96) (p<0,001). Dari analisa statistik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa radiasi mempunyai 

pengaruh terhadap kadar MDA dan aktivitas CAT.  

Dari analisa statistik rasio MDA katalase pre radiasi 

dengan persentase pengecilan volume tumor 4 minggu 

pasca radiasi komplit dijumpai hubungan yang 

bermakna (p= 0,001) dan korelasi positif kuat (R= 

0,689) sehingga dapat disimpulkan rasio MDA katalase 

pre radiasi dapat menjadi prediktor persentase 

pengecilan volume tumor 4 minggu pasca radiasi 

komplit. 

Tabel 1. Karakter istik sampel 

Karakteristik n (30) % 

Stadium klinik 
Stadium II-B 
Stadium III-B 

9 
21 

30.0 
70.0 

Histologi kanker 
Karsinoma sel skuamosa 
Non KSS 

23 
7 

76.7 
23.3 

Differensiasi kanker 
Baik 
Sedang 
Buruk 

7 
17 
6 

23.3 
56.7 
20.0 

Terapi keganasan 
Kemoradiasi 
Radiasi saja 

10 
20 

33.3 
66.7 

Jumlah kemoterapi 
Tidak dilakukan 
Satu kali 
Dua kali 
Tiga kali 

20 
2 
5 
3 

66.7 
6.7 
16.7 
10.0 

Jenis pesawat radiasi 
Cobalt 60 
Linac 

16 
14 

53.3 
46.7 

Volume awal tumor 
< 4 cm 
≥4 cm 

5 
25 

16.7 
83.3 

Kelompok OTT 
< 56 hr 
≥ 56  hr 

5 
25 

16.7 
83.3 

Gambar 1. Presentase respon terapi 4 mingu pasca radi-

asi komplit 

Gambar 2. Presentase pengecilan volume tumor selama

penyinaran 
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Dari analisa statistik rasio antara MDA katalase pasca 

radiasi ekstrena fraksi ke 15 dengan persentase 

pengecilan volume tumor 4 minggu pasca radiasi 

komplit dijumpai hubungan yang bermakna (p= 0,002) 

dan korelasi positif sedang (R= 0,418), seperti yang    

terlihat pada gambar 4. 

Keterangan: *)Uji Wilcoxon Rank

Dapat disimpulkan rasio MDA katalase pasca radiasi

eksterna fraksi ke 15 dapat menjadi prediktor persentase 

pengecilan volume tumor 4 minggu pasca radiasi 

komplit.  

Pembahasan 

Studi yang sudah dilakukan sebelumnya menunjukan 

pada pasien kanker terjadi peningkatan peroksidasi 

lipid,8 yang ditandai dengan peningkatan kadar MDA 

sebagai produk akhir peroksidasi lipid.23  Pada 

penelitian ini didapatkan kadar MDA serum pre radiasi 

yang cukup tinggi sebesar 7,6 +/-1,2 nmol/mL. 

Rendahnya aktivitas katalase pada pasien kanker 

disebabkan adanya mekanisme down regulation yaitu 

peningkatan penggunaan antioksidan untuk menangkal 

radikal bebas.24 Pada penelitan  ini didapatkan  aktivitas 

enzim katalase awal sebesar 0,95 (0,8 – 1,36) U/mL. 

Hasil ini sangat rendah dibandingkan orang sehat,  Goth 

dkk. 34  yang memeriksa 742 serum orang sehat 

didapatkan aktivtas enzim katalase yang tinggi sebesar 

50,5 +/- 18,1 U/mL. 

Pada penelitian ini radiasi terbukti berpengaruh 

terhadap perubahan kadar MDA dan aktivitas enzim 

katalase, dimana terdapat peningkatan kadar MDA dan 

penurunan aktivitas enzim katalase sebelum radiasi 

dibandingkan dengan fraksi ke 15. Belum ada 

penelitian yang menilai kadar MDA dan aktivitas 

enzim katalase sebelum radiasi dan setelah fraksi ke 15.  

Akan tetapi  penelitian yang dilakukan oleh Seema dkk 

mendapatkan bahwa kadar MDA sebelum radiasi 

meningkat setelah 24 jam pemberian radiasi eksterna 

diikuti penurunan aktivitas antioksidan.5 

Pada penelitian ini didapatkan kadar MDA pre radiasi 

sebesar 7,6 +/1,2 nmol/ml dan meningkat kadarnya 

setelah radiasi ke 15 menjadi 9,5 +/- 1,9 nmol/ml.  Hal 

ini disebabkan karena peningkatan radikal bebas akibat 

kanker dan radiasi. Radiasi menyebabkan pembentukan 

radikal bebas melalui efek tidak langsung. Adanya 

proses ionisasi pada molekul air. Air (H20) yang 

menyerap radiasi sinar pengion akan membentuk ion 

radikal H20+ yang bila bereaksi dengan molekul air 

lainnya akan menghasilkan H3O+ dan ion hidroksil 

OH-. Ion OH- ini merupakan radikal bebas yang reaktif 

dan dapat bereaksi dengan DNA dan senyawa lain 

dalam tubuh. Selanjutnya ion radikal hidroksil ini akan 

merusak ikatan kimiawi DNA dengan  memutuskan 

rantai DNA dan membentuk radikal DNA- disebut R⃰. 

Apabila R⃰ bereaksi dengan oksigen menjadi oksigen 

radikal reaktif DNA-O2(RO2) yang selanjutnya 

menyebabkan kerusakan DNA yang bersifat 

irreversibel.14 

Parameter 

Awal Pasca 15 x RE 

Nilai p Rerata 

/Median 

Rerata / 

Median 

Kadar MDA 7,6 +/- 1,2 9,5 +/- 1,9 0,000 

Aktivitas 

CAT *) 

0,95  

(0,80 – 1,36) 

0,82  

(0,71 – 0,96) 
0,000 

Tabel 2. Perubahan kadar  MDA dan akivitas CAT pre 

radiasi dan  radiasi 15x 

Gambar 3. Hubungan presentase pengecilan volume 

tumor 4 minggu pasca radiasi komplit dengan rasio MDA 

dan    katalase pre radiasi 

Gambar 4. Hubungan presentase pengecilan volume 

tumor 4 minggu pasca radiasi komplit dengan rasio MDA 

dan katalase setelah 15x radiasi 
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Pada penelitian ini didapatkan aktivitas enzim katalase 

sebelum radiasi sebesar 0,95 (0,8 – 1,36)  U/mL dan 

makin menurun aktivitasnya  sesudah radiasi ke 15 

menjadi 0,82 (0,71-0,96) U/mL. Penurunan pertahanan 

antioksidan karena adanya kerusakan membran sel 

akibat  produksi berlebihan radikal bebas sehingga 

merangsang pemakaian  antioksidan untuk melawan 

peroksidasi lipid yang terjadi. Selain itu juga dapat 

disebabkan karena overproduksi peroksidasi lipid akibat 

konsekuensi antioksidan yang sudah habis karena 

penggunaan dalam jangka waktu yang cukup lama.2,7

Pada kanker, terjadi penurunan aktifitas katalase karena 

akumulasi H202 yang banyak.20  Pada penelitian ini 

digunakan rasio MDA katalase sebagai gambaran dari 

stres oksidatif yang terjadi pada kanker.  Persentase 

pengecilan volume tumor  digunakan sebagai variabel 

untuk menentukan respon terapi karena lebih mewakili 

gambaran respon terapi  yang sebenarnya. Pada 

penelitian ini hubungan rasio MDA katalase pre radiasi 

dengan persentase pengecilan volume tumor 4 minggu 

mempunyai korelasi positif kuat (r=0,689) dengan 

tingkat kemaknaan p=0,001 (p<0,05). Hal ini 

menunjukan bahwa rasio radikal bebas yang terbentuk 

dari stres oksidatif yang diwakili oleh kadar MDA dan 

eleminasi radikal bebas oleh antioksidan yang diwakili 

oleh aktifitas enzim katalase, semakin besar rasio MDA 

katalase sebelum radiasi semakin besar pula persentase 

pengecilan volume tumor 4 minggu setelah radiasi 

komplit. Pada penelitian ini hubungan rasio MDA 

katalase pasca radiasi ke 15 dengan persentase 

pengecilan volume tumor 4 minggu mempunyai 

korelasi positif sedang (r=0,418) dengan tingkat 

kemaknaan p=0,002 (p<0,05). Hal ini menunjukan 

semakin besar rasio MDA katalase setelah radiasi fraksi 

ke 15 semakin besar pula persentase pengecilan volume 

tunor 4 minggu setelah radiasi komplit. Belum ada 

penelitian yang menggunakan rasio MDA katalase 

sebagai prediktor respon radiasi yang ditandai dengan 

persentase pengecilan volume tumor pada kanker 

serviks stadium lanjut lokal.  

Kesimpulan dan Saran 

Terjadi  stres oksidatif kanker serviks stadium lanjut 

lokal yang ditandai dengan  kadar MDA yang tinggi 

dan aktivitas antioksidan enzimatik katalase yang 

rendah. Adanya peningkatan kadar MDA dan 

penurunan aktivitas antioksidan enzimatik katalase pada 

kanker serviks stadium lanjut lokal akibat pemberian 

terapi radiasi atau kemoradiasi. Adanya korelasi yang 

bermakna antara persentase pengecilan volume tumor 

dengan rasio MDA katalase sebelum dan sesudah 

radiasi ke 15.   

Pada penelitian selanjutnya diperlukan sampel orang 

sehat sebagai kontrol. Dapat dilakukan upaya 

pencegahan untuk mengantisipasi hal yang terjadi 

selama radiasi untuk meningkatkan persentase 

pengecilan volume tumor berdasarkan rasio MDA 

Katalase pre radiasi dan pasca radiasi radiasi ke 15.  
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Mexico (for HNSCC and brain tumors)

Start of Phase III trials in
NSCLC and gastric cancer (Japan)
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Dalam praktek radioterapi, sering dipakai dua atau lebih lapangan yang terhubung  dengan 

field junction. Berkas sinar (beam) bersifat divergen dan dapat menimbulkan dosis yang 

heterogen pada field junction. Hal ini menimbulkan daerah dengan dosis kurang (underdose) 

atau lebih (overdose) yang tidak diinginkan. Berbagai teknik dikembangkan untuk menga-

tasi persoalan ini, baik dengan menghilangkan divergensi berkas sinar, menyebarkan titik 

perbatasan (junction) atau dengan memperlebar penumbra. Setiap teknik memiliki kelebihan 

dan kekurangan masing- masing. Pertimbangan yang tepat diperlukan dalam pemilihan 

teknik field junction yang sesuai dengan keadaan pada masing-masing pusat radioterapi. 

Kata kunci : r adioterapi, field junction,  divergensi, penumbra  

In radiotherapy practice, it’s a common procedure to connect  two or more fields using field 

junction. Divergency of radiotherapy beam may produce non uniform dose at the junction 

field, therefore creating undesirable overdose and underdose regions. Various techniques 

were developed to overcome this problem, either by eliminating divergence, by spreading 

the junction point or widening beam penumbra. Each technique has its own advantages and 

disadvantages. Thoughtful consideration is needed to choose suitable junction field tech-

niques for each radiotherapy center. 

Keywords: radiotherapy, field junction, beam divergence, penumbra 

Pendahuluan 

Field junction adalah perbatasan antara dua lapangan 

radiasi yang berdekatan atau saling menempel. Field 

junction memiliki karakteristik dosimetri khusus yang 

disebabkan sifat divergen berkas sinar dan pertemuan 

penumbra kedua lapangan radiasi.1 

Teknik field junction sering dipakai pada pelaksanaan 

radioterapi. Contohnya adalah pada kasus dengan   

Planing Target Volume (PTV) yang besarnya melebihi 

lapangan maksimum penyinaran, seperti pada penyina-

ran kraniospinal dan penyinaran seluruh kompartemen 

ektremitas sarkoma.1,2 

Berkas sinar bersifat divergen, sehingga radiasi pada 

lapangan yang bersebelahan akan menimbulkan 

perpotongan kedua tepi berkas sinar pada field junction. 

Sudut divergensi berkas sinar dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus yang sederhana (Gambar 1). 

Perhitungan besar sudut divergensi berkas sinar ini 

menjadi dasar pengembangan beberapa teknik untuk 

mengatasi permasalahan field junction.1

Field junction sederhana tanpa gap memiliki titik 
perpotongan tepi berkas sinar pada permukaan kulit,

sehingga seluruh daerah berkas sinar yang tumpang 

tindih dibawah titik junction merupakan daerah dengan 

dosis berlebih. 

Informasi Artikel 
Riwayat Artikel 

 Diterima November 2013

 Disetujui Desember 2013

Abstrak / Abstract 

Hak Cipta ©2014 Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia 

Alamat Korespondensi: 

dr. Rhandyka Rafli 

Departemen Radioterapi RSUPN   

Cipto Mangunkusumo, Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, 

Jakarta. 

E mail: bubuyrafli123@yahoo.com 

Tinjauan Pustaka

APLIKASI TEKNIK FIELD JUNCTION  PADA RADIOTERAPI
Rhandyka Rafli, Irwan Ramli 
Departemen Radioterapi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 

θ      = sudut divergensi
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d 

= panjang lapangan  

= jarak SAD atau SSD 

Gambar 1.  Rumus perhitungan sudut divergensi ber kas 

sinar.1
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Field junction dengan gap pada permukaan kulit akan

memiliki titik perbatasan pada kedalaman tertentu, 

sehingga daerah diatas titik junction merupakan daerah 

dengan dosis kurang (underdose) dan daerah dibawah 

titik junction merupakan daerah dengan dosis berlebih 

(overdose)  (Gambar 2).3,4 

Adanya daerah dengan dosis yang berlebih atau kurang 

pada field junction merupakan kondisi yang tidak 

diinginkan. Area dengan dosis kurang yang mengenai 

PTV akan mengurangi keberhasilan terapi. Area dengan 

dosis yang berlebih yang mengenai organ target seperti 

medula spinalis, usus, esofagus dan jantung akan 

meningkatkan risiko terjadinya efek samping yang lebih 

besar. Divergensi berkas sinar juga dapat menyebabkan 

timbulnya daerah dengan dosis berlebih pada 

permukaan kulit, yang dapat memperburuk hasil secara 

kosmetik akibat terbentuknya jaringan parut (fibrosis).   

Heterogenitas dosis pada field junction sering menjadi 

permasalahan bagi pekerja radioterapi. Beberapa 

konsep teknik field junction telah diteliti untuk 

mengurangi heterogenitas dosis pada field junction. 

Cara yang dilakukan adalah dengan menghilangkan 

divergensi berkas sinar, memperlebar penumbra tepi 

berkas sinar sehingga memberikan gradasi dosis yang 

lebih halus, dan dengan memindahkan titik junction 

menjadi beberapa lokasi berbeda. Setiap teknik 

memiliki kekurangan, kelebihan, serta hasil 

homogenitas dan tingkat kesulitan dalam pelaksanaan 

yang berbeda. Setiap pusat radioterapi hendaknya 

mempertimbangan hal tersebut ketika memilih teknik 

field junction yang paling cocok. 

Jenis dan Aplikasi Field Junction 
Saat ini sebagian besar radioterapi menggunakan sinar 

pengion berupa foton dan elektron dengan berbagai 

energi, sehingga field junction dapat terbentuk dari 

berbagai kombinasi sinar pengion, seperti :  

1. Foton – foton field junction.

Aplikasi pemakaian lapangan Foton-Foton merupakan 

jenis field junction yang paling banyak dipakai secara 

klinis dan dapat ditemukan pada berbagai kasus, seperti 

radiasi kraniospinal antara lapangan kranial dan 2 

lapangan spinal, radiasi kepala leher antara lapangan 

opposing lateral dengan lapangan supraklavikula, 

radiasi payudara antara lapangan tangensial dengan 

lapangan supraklavikula, radiasi paliatif tulang 

belakang dengan beberapa lapangan atau antara 

lapangan baru yang berbatasan dengan lapangan lama. 

2. Foton – elektron field junction.

Penumbra elektron lebih besar daripada penumbra 

foton. Penumbra elektron memiliki sifat penurunan 

dosis yang cepat dalam jarak yang sempit (rapid fall off 

dose) dan outscattering yang tidak dimiliki foton. Hal 

ini menyebabkan daerah overdose dan underdose sulit 

dihindari pada junction foton–elektron (Gambar 3). 

Field matching menggunakan indikator cahaya 

lapangan menghasilkan variasi dosis sampai 25% pada 

titik junction.  Hal ini disebabkan perbedaan penumbra 

pada kedua modalitas sinar. Variasi dosis ini akan 

meningkat seiring meningkatnya setup error. 

Pengaturan posisi yang tepat diperlukan untuk 

meningkatkan homogenitas pada perbatasan foton-

elektron.3 

Gambar 2. Daerah dengan dosis ber lebih (overdose) terbentuk dibawah perpotongan  tepi berkas sinar  dan daerah 

dengan dosis yang kurang (underdose) terbentuk diatasnya.4
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Kemikler G (2006)3  merekomendasikan gap dengan 

jarak 2 mm antara lapangan foton dan elektron untuk 

mengurangi overdose dan underdose pada junction 

Foton-elektron. Ben Heijmen (2012)4 merekomen-

dasikan penggunaan SSD 110 cm untuk elektron pada 

junction Foton-Elektron, karena akan memberikan 

dosis yang homogen pada semua kedalaman daripada 

jika menggunakan jarak SSD 100 cm. 

Aplikasi pemakaian lapangan foton–elektron dapat 

ditemukan pada berbagai kasus, misalnya: penggunaan 

elektron pada leher bagian belakang dan foton untuk 

lapangan opposing lateral, dengan tujuan mengurangi 

dosis medula spinalis pada penyinaran keganasan di 

kepala leher. 

3. Elektron– elektron field junction.

Elektron-elektron field junction  dapat ditemukan pada 

kasus penyinaran dengan target superfisial yang luas 

seperti tumor kulit. Pada beberapa kondisi, sulit untuk 

memberikan dosis yang homogen pada seluruh area 

target dengan satu lapangan elektron saja, oleh karena 

kelengkungan dinding dada. Penggunaan dua lapangan 

elektron yang berdekatan menimbulkan risiko 

munculnya dosis yang sangat tinggi pada daerah yang 

tumpang tindih (Gambar 4). Fraktur iga dan perforasi 

ventrikel pernah dilaporkan sebagai akibat dari field 

matching lapangan elektron yang tidak baik.1 

Gambar 4. Kurva isodosis matching field antara dua 

lapangan elektron 10 MeV.1 

Teknik Field Junction 

1. Teknik gap separation

Teknik ini dilakukan dengan memberi jarak antara 

lapangan pada permukaan kulit. Titik junction berada 

pada kedalaman yang menghasilkan dosis radiasi yang 

seragam. Jarak separasi gap antar lapangan dihitung 

berdasarkan geometri dari divergensi berkas sinar. 

Meskipun teknik ini cukup praktis dan dapat diterima 

pada kedalaman lebih dari 5 cm, selalu terbentuk daerah 

underdose diatas junction dan overdose di bawah 

junction.  Lebar gap dapat dihitung dengan rumus 

seperti yang dideskripsikan pada Gambar 5. 1,5 

Gambar 5. Perhitungan lebar gap pada kedalaman yang 

telah ditentukan.1

Gambar 3. Kurva isodosis matching field junction foton 6 

MV  dan elektron 10 MeV dengan hotspot.1 

 = kedalaman yang diinginkan d 

b  = setengah panjang lapangan 

SSD  = Source skin distance 
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Teknik gap separation dapat diaplikasikan pada 
lapangan yang arah berkas sinarnya saling berlawanan 

(opposing). Dosis paling homogen dapat dicapai 

apabila persilangan tepi berkas sinar berada pada 

setengah separasi tubuh pasien. Gap dapat dihitung 

dengan rumus yang dapat dilihat pada Gambar 6.  

Pada beberapa lapangan seperti lapangan dengan

berkas sinar yang saling tegak lurus (orthogonal), 

penyinaran kepala leher dengan beam opposing lateral 

dan penyinaran lapangan supraklavikula bagian 

anterior; perhitungan separasi gap dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus yang ada pada Gambar 7. 

Berbagai penelitian dalam bidang dosimetri mengenai 

field junction menyebutkan bahwa teknik gap atau 

penempelan tepi lapangan secara sederhana dapat 

menimbulkan  inhomogenitas  sebesar 20%, dan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya setup error.6 

Hal lain yang harus diperhatikan pada teknik gap ini 

adalah bahwa pemberian gap junction foton –foton pada 

kedua set lapangan opposing yang  memiliki ukuran 

atau jarak yang berbeda akan menyebabkan hilangnya 

efek “perfect match” dari tepi berkas sinar, sehingga 

meskipun dengan setup yang akurat, tetap akan 

terbentuk daerah overdose dan underdose. 

Pada penyinaran dengan batas lapangan yang  tidak 

beraturan seperti lapangan radiasi mantel dan radiasi 

paraaorta, gap juga harus menyesuaikan dengan 

lapangan yang tidak beraturan tersebut, sehingga harus 

menggunakan blok individual.1  

2. Teknik penyudutan

Teknik penyudutan dilakukan dengan membuat sumbu 

sinar saling menjauhi sehingga tepi berkas sinar 

menempel secara vertikal. Penyudutan dapat dilakukan 

dengan putaran meja, gantry dan kolimator (Gambar 9). 

Dengan pengaturan yang tepat, teknik ini bisa 

memberikan dosis yang homogen pada seluruh volume 

target (Gambar 8). 1,7,8  

Gambar 8. Garis isodosis teknik penyudutan yang homogen 

pada setiap kedalaman. 

3. Teknik isocentric split

Teknik isocentric split dilakukan dengan membelah 

berkas sinar pada bidang yang melewati sumbu sentral 

dengan menggunakan half beam block atau beam 

splitter. Teknik ini menghilangkan divergensi berkas 

sinar pada bidang tersebut dan biasa digunakan pada 

lapangan penyinaran orthogonal, sehingga dosis yang 

homogen pada daerah perbatasan dapat dicapai. Akan 

tetapi, teknik ini menyebabkan hanya setengah 

lapangan yang bisa dipakai, sehingga tidak bisa 

diaplikasikan pada PTV yang melebihi luas lapangan 

penyinaran.9,10  

Rosenthal (1998)11 menganjurkan untuk memberi 

perhatian lebih pada  matching berkas sinar dengan 

d         = setengah separasi 

FL1     = Panjang lapangan 1 

SSD 1 = Source Skin Distance 1 

FL2     = Panjang lapangan 2 

SSD 2 = Source Skin Distance 2 

S   = gap separation 

L   = panjang lapangan anterior 

d   = ½ separasi 

SSD = Source Skin Distance 

Gambar 7. Separasi gap untuk field junction pada 

penyinaran orthogonal.1 

Gambar 6. Perhitungan lebar  gap pada lapangan 
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teknik ini. Kesalahan dalam matching tepi berkas sinar 

sebanyak 1 mm dianggap masih dapat ditoleransi, 

sedangkan gap atau overlap sebanyak 2 mm akan 

meningkatkan dosis pada garis matching sebanyak 30-

40%. 

Hernandez dan Sempau (2011)12 dalam penelitian 

dosimetrinya mengenai radiasi dengan half beam block 

menyatakan bahwa dosis pada field junction bervariasi 

cukup besar. Variasi ini bergantung pada pengaturan 

dan posisi relatif lapangan. Ketika lapangan anterior 

lebih dekat ke gantry daripada lapangan lateral, dapat 

muncul gap sehingga menyebabkan underdose pada 

junction. Ketika jarak lapangan anterior terhadap 

gantry lebih jauh daripada jarak lapangan lateral 

terhadap gantry, akan muncul overlap pada junction 

yang bisa menyebabkan daerah overdose. Perbedaan 

dosis pada junction ini bisa mencapai 18%. Dosis yang 

homogen pada lapangan bersebelahan pada radiasi 

yang dihasilkan gantry bersudut 00 tidak menjamin 

homogenitas pada sudut gantry lain karena dipengaruhi 

juga oleh posisinya, relatif terhadap lapangan 

radiasi.6,12 

4. Penumbra generator

Teknik lain yang dapat diterapkan pada penyinaran 

dengan lapangan bersebelahan adalah dengan 

menggunakan alat yang dapat memodifikasi tepi 

berkas sinar. Alat ini berupa wedge kecil yang dapat 

menghasilkan penumbra dengan karakterisitik lebih 

lebar dan garis isodosis yang lebih rata secara paralel 

pada tepi berkas sinar yang akan di-matching. Dengan 

memodifikasi kedua tepi berkas, maka berkas sinar 

akan memilki karakteristik yang serupa.  Hal ini 

menyebabkan dosis menjadi lebih kurang sensitif 

terhadap error, karena terbentuknya dose fall off yang 

lebih bertahap. Matching tepi berkas sinar akan  

menyebabkan dosis yang relatif  homogen pada pada 

c. 

Gambar 9. Berbagai teknik penyudutan dengan field junction : a) penyudutan dengan putaran kolimator, b) penyudutan 

dengan putaran couch, c) penyudutan dengan putaran gantry (900 atau 2700).8 

Gambar 10. Teknik isocentric split dengan

menggunakan half beam block pada penyinaran payudara 

dan keganasan kepala leher.11,12
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seluruh kedalaman junction dan pada seluruh luas 

daerah yang tumpang tindih.1,13,14  

5. Moving junction

Moving junction atau dikenal juga dengan teknik 

feathering dilakukan dengan memindahkan junction 

atau tepi lapangan yang di-matching secara harian 

atau mingguan. Metode yang umum dipakai dalam 

moving junction adalah dengan menggeser junction 1 

cm  maju dan mundur setiap 3 hari.  

Pengembangan terbaru dari moving junction yaitu 

dengan memodifikasi setiap berkas sinar menjadi 

beberapa lapangan dengan titik junction berbeda, dan 

dilakukan penyinaran seluruh titik junction tersebut 

pada hari yang sama dengan membagi rata MU 

(monitor unit) dari beam prescription (Gambar 12). 

Moving junction diharapkan memperbaiki 

inhomogenitas dosis yang disebabkan kesalahan     

sistematik 1,15 

Gambar 12. Moving junction dengan titik junction yang 

disebar pada beberapa titik.4

Moving junction dapat digunakan pada junction Foton-

Foton dan Foton-elektron. Moving junction pada 

lapangan Foton-Foton bisa diaplikasikan pada 

penyinaran kraniospinal. Pada kasus tertentu, 

pemakaian moving junction dapat ditambahkan dengan 

gap 0,5 mm jika overdose pada daerah dibawah 

junction terlalu tinggi.4,15 

Moving junction pada junction Foton-elektron 

dilakukan dengan menggeser batas lapangan foton, 

sedangkan lapangan elektron tetap sama. Hal ini 

bertujuan untuk memperluas penumbra lapangan foton 

secara kumulatif, sehingga ketika bergabung dengan 

penumbra elektron (yang relatif lebih lebar) akan 

menghasilkan dosis yang lebih homogen pada 

junction.15 

Gambar 13. Variasi dosis harian pada pasien 21 thn dengan 

radiasi kraniospinal. a) junction yang tetap.  b) moving 

junction.15 Keterangan: (▪) Matching yang tepat, (○) Overlap 

2 mm, (∆) Gap 2 mm. 

Kiltie AE (2000)15 melakukan penelitian yang 

membandingkan dosis harian pada penyinaran 

kraniospinal dengan field junction yang tetap dan 

penyinaran kraniospinal dengan moving field junction. 

Ia juga menyebutkan bahwa setup error sebesar 2 mm 

akan menimbulkan daerah overdose dan under dose 

Gambar  11.  Penumbra foton generator untuk lapangan 

kraniospinal

a. 

b.
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yang cukup besar, namun dengan teknik moving field 

junction, variasi dosis yang dihasilkan akan lebih kecil. 

(Gambar 13).15 

Field Junction pada IMRT 

Dengan menggunakan teknik Intensity Modulated 

Radiation Therapy (IMRT), homogenitas dosis pada 

PTV dapat tercapai lebih baik dan dosis pada organ 

kritis lebih kecil. Pada beberapa kondisi, IMRT harus 

dilakukan dengan isosenter lebih dari satu, sehingga 

muncul field junction 16,17 Teknik field junction pada 

IMRT yang umum dipakai saat ini adalah feathering 

dengan menggeser junction pada setiap fraksi.4 

Teknik lainnya adalah dynamic split field IMRT 

merupakan suatu teknik baru yang mampu menciptakan 

gradien dosis homogen pada daerah junction dengan 

setup 2 lapangan yang sederhana. Teknik ini 

diharapkan bisa mengurangi beban setup seperti pada 

junction dengan teknik penyudutan atau moving 

junction, sehingga dapat memberikan penyinaran 

dengan dosis homogen yang lebih cepat dan aman. 

Gambar 14 dan 15 memperlihatkan aplikasi teknik ini 

pada IMRT kraniospinal dan kepala leher.16,18,19 

Gambar 14. a. IMRT dengan Inter-fractional moving junction. b. Teknik dynamic split beam IMRT dengan gradien dosis yang 

lebih halus pada junction.19 

Gambar 15. Distribusi  dosis  pada dynamic split  field IMRT. a) Dosis  pada supraklavikula.  b) Dosis pada leher atas.  

c) Gabungan kedua lapangan tersebut memperlihatkan dosis yang halus pada daerah  junction.18 

Pertimbangan Klinis pada Aplikasi Field Junction 

Terdapat beberapa pertimbangan yang harus 

diperhatikan  dalam melakukan  matching field 

lapangan yang bersebelahan. Salah satunya adalah 

daerah yang dipilih sebagai matching sebaiknya tidak 

mengandung tumor atau struktur kritis lainnya. Jika 

posisi tumor relatif lebih superfisial dari titik junction, 

sebaiknya tidak diberikan gap karena akan 

menyebabkan coldspot yang meningkatkan risiko 

kekambuhan. Dengan tidak memberikan gap, sinar 
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akan tumpang tindih pada kedalaman tertentu, yang  

secara klinis masih dapat diterima asalkan dosis pada 

jaringan di bawahnya tidak melewati batas toleransi.  

Jika tumor berada pada permukaan, sedangkan organ 

kritis berada pada kedalaman,  field junction bisa 

digunakan dengan teknik yang menghilangkan 

divergensi beam seperti beam spliter atau dengan 

teknik penyudutan. Untuk tumor yang terletak cukup 

dalam,  lapangan bisa dipisah dengan gap pada 

permukaan .  

Teknik field matching harus diverifikasi dengan 

distribusi dosis sebenarnya sebelum digunakan  dalam 

aplikasi klinis secara umum. Hal ini berarti pengaturan 

berkas sinar dengan batas lapangan dengan visual light 

beam dan akurasi isodose pada penumbra harus 

diperhitungkan. 

Rosenthal dkk., (1998)11 meneliti efek kesalahan posisi 

kolimator pada garis matching antara dua lapangan 

konvensional seperti pada penyinaran lapangan lateral 

dan anterior untuk keganasan orofaring.  Dalam studi 

ini, error 2 mm terhadap posisi kolimator 

menyebabkan overdose dan under dose sebanyak 20% 

pada garis matching. Reproduksi dari garis matching 

tidak perlu dilakukan setiap hari, karena variasi harian 

akan menyebabkan dosis pada junction lebih menyebar 

dan hal ini adalah menguntungkan. Alasan ini juga 

yang mendasari dilakukannya pergeseran junction  

setiap dua atau tiga kali penyinaran.10,11  

Kompleksnya setup pada field junction dapat 

meningkatkan kejadian terjadinya set-up error yang 

bisa berdampak klinis Pemilihan teknik field junction 

yang dipakai secara umum pada suatu pusat radioterapi 

juga perlu diesuaikan dengan beban  kerja radiografer 

untuk melakukan set-up field junction secara rutin. 

Pada pusat radioterapi yang lebih maju,  dapat 

memiliih teknik dynamic split field IMRT  karena 

dapat mengurangi beban kerja radiografer  serta lebih 

aman dan tepat.16  
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Dalam pengobatan kanker menggunakan radioterapi, paparan radiasi ke jaringan normal 

harus menjadi pertimbangan karena efek samping kemudian akan membatasi pengobatan 

kanker.  Efek atau respon jaringan normal terhadap  radiasi dapat lebih mudah dipahami 

dengan mengetahui perbedaan tipe organisasi/struktur jaringan. Pada jaringan, terdapat 

mekanisme homeostasis sebagai respon kehilangan sel akibat cedera. Homeostasis menja-

min repopulasi kelompok sel matur fungsional yang bertanggung jawab pada fungsi suatu 

organ. Sel matur fungsional relatif tidak terpengaruh oleh radiasi dan akan mati sesuai usia 

biologisnya.   Manifestasi klinis timbul saat terjadi kegagalan repopulasi kelompok sel ini 

oleh sel pada lapisan prekusor. Efek radiasi pada beberapa jaringan tubuh secara umum 

dapat dijelaskan dengan prinsip yang sama.   

Kata kunci : paparan radiasi, jar ingan normal, homeostasis, sel matur , sel prekusor  

In cancer treatment by radiotherapy, radiation exposure to normal tissue should be a 

consideration since its side effects are the major factors which limit radiation therapy. 

Normal tissue response to radiation can be more easily comprehended by knowing the vari-

ous type of organization/structure of the tissue. In tissue, there is homoestatic mechanim of 

cell loss in response to injury. Homeostatic mechanism ensures  repopulation of functional 

mature cells which are responsible for function of an organ. Fungsional mature cells are 

relatively  unaffected by radiation and will die according to their biological age. Clinical 

manifestation occurs when precursor cells fail to repopulate. Radiation effects in some 

tissues of the body can generally be described with the same principle.  

Key word: radiation exposure, normal tissue, homeostatic, mature cell, precursor cell 

Pendahuluan 

Saat ini kanker sebagai salah satu penyebab kematian di 

seluruh dunia. Tujuan pengobatan kanker adalah eradi-

kasi kelompok sel kanker (tumor) secara utuh. Prinsip 

pengobatan ini dapat dipenuhi baik dengan tindakan 

operasi, pemberian kemoterapi, dan radiasi, atau 

dengan kombinasi diantara modalitas tersebut.   

Modalitas radioterapi, prinsip utamanya yaitu 

menggunakan radiasi pengion untuk merusak materi 

genetik dari sel kanker (DNA), menyebabkan sel    

mengalami kematian atau kehilangan kemampuan     

proliferasinya. Dalam penggunaan radioterapi sebagai 

modalitas pengobatan, paparan radiasi ke jaringan    

normal harus menjadi pertimbangan. Seluruh bentuk 

pengobatan genotoksik berefek ke jaringan normal 

dengan derajat kerusakan yang bervariasi, dan efek 

samping inilah yang kemudian dapat membatasi      

pengobatan kanker.1,2  

Respon Radiasi pada Tingkat Sel 

Jaringan normal pada tingkat sel lebih terorganisir dan 

mempunyai kemampuan memperbaiki kerusakan dari 

radiasi, sedang kebanyakan sel kanker memiliki cacat 

pada sistem regulasi sel, pada umumnya mengakibat-

kan gangguan repair, dan mengakumulasikan kerusakan 

tersebut. Salah satu target utama dari radiasi adalah 

DNA pada inti sel, yang kemungkinan terjadi berupa 

single strand brake atau double strand brake.3 Kerusa-

kan DNA memicu aktivasi mekanisme tertentu dari 

siklus sel. Salah satunya adalah aktivasi p-53, yang 

kemudian menginduksi mekanisme tertahannya siklus 

sel atau mekanisme apoptosis.1  
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Secara umum, sel dianggap mati oleh radiasi jika sel 

kehilangan kemampuan reproduksinya, bukan karena 

apakah sel tetap hidup dalam populasi. Kematian sel 

dapat berupa apoptosis, nekrosis, mitotic catastrophe, 

atau senescence.4   

 Efek radiasi pada tingkat sel ini, menjadi dasar dari 

pengobatan kanker pada radioterapi, dengan tujuan 

akhir mengurangi jumlah sel kanker sampai sekecil 

mungkin, dengan mempertahankan jumlah sel normal 

sebanyak mungkin.4 Hal ini dapat dijelaskan   dengan 

kurva      survival sel dan probabilitas kontrol tumor.   

Gambar 1.  Kurva Surviving fraction dan  Tumor Con-

trol  Probability.5 

Respon Radiasi pada Tingkat Jaringan 

1. Tipe Jaringan Normal

Jaringan adalah sekelompok sel dengan asal embriologi 

yang sama yang membawa fungsi khusus tertentu. Sel 

dalam jaringan memiliki sistem organisasi spesifik. 

Berdasarkan klasifikasi Michalowski6, dapat dibedakan 

dua tipe jaringan, yakni: 

a) Model organisasi hirarki (H-type model)

Model organisasi hirarki merupakan jaringan dengan 

tingkat pergantian sel dan proliferasi yang cepat.   

Karakteristik utama jenis ini adalah adanya beberapa 

kompartemen kelompok sel, dimana fungsi fisiologis 

jaringan tersebut ditentukan oleh kelompok sel matur 

yang tidak berproliferasi.  

 Tiga kompartemen dari tipe jaringan ini adalah: 

 Kompartemen sel punca (stem cell). Sel punca

memiliki kemampuan membelah yang tidak

terbatas dan juga memperbaiki diri sendiri. Sel ini

tidak memiliki fungsi spesifik dari jaringan.

Sebagai contoh dari kompartemen ini adalah sel-

sel kripta pada epitel usus, sel punca sumsum

tulang, dan sel punca pada lapisan basal

epidermis.

 Kompartemen diferensiasi (amplification

compartement). Pada kompartemen ini turunan

dari sel punca berada dalam proses maturasi.

Proses proliferasi dan diferensiasi terjadi secara

aktif dan terbatas. Sel pada kompartemen ini

mulai memiliki fungsi spesifik jaringan pada saat

tingkat proliferasi nya menurun dan beralih

menjadi prekursor dari sel matur. Contoh

kompartemen ini adalah sel-sel “antara” pada

epidermis dan eritroblas.

 Kompartemen pasca mitosis atau sel matur

fungsional. Kompartemen ini tersusun dari sel-sel

matur yang sudah berdiferensiasi dan berfungsi

secara penuh. Sel-sel disini tidak memiliki

kemampuan membelah diri tetapi menentukan

fungsi dari jaringan. Setelah usia biologi tertentu,

sel matur fungsional akan mati. Yang mewakili

kompartemen jenis ini adalah permukaan dari

epidermis, sel-sel di puncak vili mukosa usus,

dan sel darah matur yang bersirkulasi.

Contoh jaringan yang termasuk dalam model organisasi 

hirarki antara lain: jaringan hematopoetik, mukosa    

buco-faringeal dan usus, epitel testis dan epidermis. 

Jaringan tersebut memiliki tingkat pergantian sel yang 

cepat.6   

b) Model organisasi fleksibel (F-type model)

Model organisasi fleksibel merupakan jaringan dengan 

tingkat pergantian sel yang rendah. Tidak memiliki  

pembagian kelompok sel (satu kompartemen) dan tidak 

ada perbedaan tingkat kematangan sel. Setiap sel pada 

tipe jaringan ini adalah identik, memiliki fungsi spesifik 

dari jaringan dan kemampuan untuk memperbarui diri. 

Sel hepar menjadi salah satu contoh dari jaringan tipe   

fleksibel. Setiap sel di hepar berfungsi penuh,

kebanyakan berada pada fase G0 dan memiliki potensi 

proliferasi. Berkurangnya jumlah sel oleh sebab apapun 

pada hepar, contohnya pada parsial hepatektomi,         

merangsang sel lain yang tidak mati berproliferasi lebih 

cepat (accelerated rate of proliferation).6 
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Pada kenyataannya, beberapa jaringan tubuh memiliki 

sifat gabungan dari sebagian ciri kedua tipe jaringan 

tersebut.6 

Klasifikasi lain oleh Rubin dan Cassaret7, membagi 

kelompok populasi sel, berdasarkan  karakteristik 

fungsi dan kemampuan reproduksinya : 

 Vegetatif Intermitotic Cells (VIM), merupakan

kelompok sel yang tidak berdiferensiasi, dengan

pembelahan sel yang cepat dan siklus hidup yang

pendek. Sepanjang hidup manusia, sel jenis ini

akan terus mengalami repopulasi. Contohnya

eritroblas, sel kripta usus, dan sel basal dari kulit.

 Differentiating Intermitotic Cells (DIM, yaitu

kelompok sel yang mengalami mitosis secara

aktif dan kemudian melakukan diferensiasi

dalam beberapa tingkat, contohnya adalah

spermatogonia.

 Multipotential Connective Tissue Cells, adalah

Kelompok sel yang membelah diri secara tidak

tentu, biasanya sebagai respon dari kebutuhan

jaringan. Relatif memiliki siklus hidup sel yang

panjang. Contoh utama adalah fibroblas.

 Reverting Postmitotic Cells (RPM), yaitu         

kelompok sel yang secara normal tidak mengala-

mi pembelahan sel, tetapi dapat berlaku

sebaliknya jika dibutuhkan oleh tubuh untuk 

mengganti populasi sel yang hilang. Contohnya 

adalah sel matur hepar, sel paru dan sel ginjal. 

 Fixed Postmitotic Cells (FPM). Kelompok sel ini

tidak mengalami pembelahan dan tidak memiliki

kemampuan itu. Secara morfologi dan fungsi,

dalam kondisi berdiferensiasi penuh dan khusus.

Contohnya adalah neuron, sel otot dan sel darah

merah.7

Kelompok VIM adalah yang kelompok sel paling      

sensitif pada radiasi, sedangkan kelompok  FPM yang 

paling resisten. Kelompok lainnya berada dalam 

rentang keduanya secara berurutan.7 

2. Target Sel Pada Jaringan

Efek radiasi pada jaringan normal atau kerusakan    

jaringan normal yang diinduksi radiasi, terbagi dalam 

dua fase yang terpisah oleh perbedaan populasi sel   

target yang berbeda, yaitu fase akut dan fase lambat. 

Efek akut, timbul karena kematian dalam skala cukup 

besar dari sel-sel berproliferasi yang terorganisasi 

secara hirarki, dan efek lambat karena hilangnya jumlah 

sel yang cukup banyak dari sel-sel parenkimal yang 

terorganisasi dalam tipe fleksibel.6  

Gambar 2. Skematik proses homeostatik pada jar ingan. Tipe organisasi hirarki di bagian kir i, dan  tipe jar ingan fleksi-

bel di   bagian kanan. Gambar (a) menunjukkan proses homeostasis karena proses kematian sel karena usia   biologis dan (b) 

karena  kerusakan sel akibat cedera jaringan.7
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Tipe kematian sel terpenting setelah radiasi adalah   

kematian sel mitosis sebagai hasil dari kerusakan DNA, 

interval waktu antara radiasi dan timbulnya manisfes-

tasi kerusakan (interval latensi) akan sangat tergantung 

pada karakteristik sel target dan tipe organisasi       

jaringan.6 

Pada jaringan dengan tipe organisasi hirarki, sel-sel 

yang berada dalam fase proliferasi, dengan tingkat   

pergantian sel yang tinggi, akan mengekspresikan keru-

sakan akibat radiasi lebih dini  dengan kematian pada 

pembelahan sel dalam hitungan hari. Sedangkan pada 

kelompok sel matur, yang tidak lagi mengalami        

proliferasi dan menjalani siklus sel, secara relatif tidak  

terpengaruh oleh radiasi karena mereka tidak dapat ma-

ti pada pembelahan sel. Sel fungsional  matur akan mati 

sesuai dengan umur biologisnya.6 

Radiasi pada tipe jaringan hirarki akan mengurangi 

jumlah sel punca dan sel progenitor, tetapi tidak 

berefek langsung pada sel  matur. Kerusakan jaringan 

dan  timbulnya gejala sebagai akibat dari kegagalan sel-

sel yang  berproliferasi untuk dapat menggantikan sel     

matur yang kemudian mati pada umur biologisnya.  

Radiasi pada tipe jaringan hirarki akan mengurangi 

jumlah sel punca dan sel progenitor, tetapi tidak     

berefek langsung pada sel matur. Derajat keparahan 

gejala yang timbul berkaitan dengan dosis absorbsi dan 

jumlah sel punca  yang mati, tetapi waktu terjadinya  

gejala  berkolerasi dengan usia hidup sel  matur dengan 

periode laten yang pendek serta dapat diprediksi.6 

Tipe jaringan fleksibel, yang tersusun oleh sel matur 

fungsional dengan kemampuan proliferasi, dengan   

tingkat pergantian sel relatif lambat. Ekspresi dari

kerusakan akibat radiasi dapat berupa kematian mitosis 

dan timbulnya gejala tergantung dari besarnya dosis, 

dengan periode laten  relatif panjang yang bervariasi 

dari bulan sampai tahun.6 

3. Efek Radiasi pada Berbagai Jaringan

3.1.  Efek Radiasi pada Hematopoetik 

Radiasi yang mengenai sumsum tulang akan me-

nyebabkan depresi jumlah sel darah karena destruksi 

sel punca hematopoetik dan sel progenitor yang sangat 

sensitif radiasi. Dengan meningkatnya dosis radiasi 

yang       diabsorbsi, semakin banyak sel punca dan sel 

prekursor hematopoetik yang mati, dan semakin sedikit 

atau bahkan tidak ada lagi pembentukan sel matur    

fungsional.6 

Trombosit yang bersirkulasi, dengan waktu hidup    

sekitar 10 hari menghilang secara progresif dari darah 

dalam periode waktu ini dan kemudian digantikan da-

lam derajat bervariasi tergantung pada tingkat kerusa-

kan sel punca. Anemia tanpa adanya perdarahan akut 

sangat jarang ditemukan karena usia sel darah merah 

matur yang relatif panjang, sekitar 4 bulan.6  

Leukosit, terbagi menjadi limfosit dan non-limfosit.    

Karena sangat radiosensitif, limfositopenia akibat    

apoptosis terinduksi radiasi timbul sebelum terjadinya 

sitopenia lain, dalam waktu 6-24 jam setelah paparan 

radiasi. Limfosit B lebih radiosensitif dibandingkan       

limfosit T.6,8    

Gambar 3. Respon radiasi jar ingan hematopoetik. Lim-

fosit mengalami efek radiasi lebih dini dibandingkan kompo-

nen darah lainnya.8   

3.2. Efek Radiasi pada Kulit 

Pada radioterapi, kulit adalah jaringan normal yang 

akan selalu terpapar radiasi sebagai tempat masuk dan 

keluarnya sinar pengion, efek yang terjadi cukup    

bervariasi. Tergantung dari perbedaan kompartemen 

jaringan, kulit mengalami baik efek akut, predominan 

pada lapisan epidermis, maupun efek lambat yang      

terlihat pada lapisan dermis.1,4   

Epidermis adalah epitel berlapis yang tersusun secara 

hirarki oleh sel punca, sel progenitor, dan sel matur 

fungsional yang telah berdiferensiasi. Terdapat 10-20 

lapis sel epitel berkeratin yang fungsi dan keutuhannya 

terjaga karena proliferasi sel punca yang berada di 

lapisan basal.   

Setelah radiasi selesai, lama gejala yang timbul dan 

waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan tergantung 

dari dosis absorbsi dan luas area radiasi, karena perbai-

kan jaringan tergantung dari jumlah sel basal yang tidak  

mati yang selanjutnya dibutuhkan untuk repopulasi sel 
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matur diatasnya. Pada mayoritas reaksi kulit,       repop-

ulasi seluruh epidermis membutuhkan waktu 4 minggu. 

Pada awal reformasi jaringan kulit, dapat     terlihat 

hiperpigmentasi yang disebabkan oleh stimulasi atau 

destruksi melanosit akibat paparan radiasi.1,9,10 

Terletak tepat dibawah epidermis adalah lapisan dermis 

bagian atas, yang terutama tersusun oleh jaringan ikat 

dengan fibroblas, sel imunitas, dan pembuluh darah  

kapiler yang tersebar didalamnya. Efek radiasi lambat 

sebagian besar terjadi karena kerusakan pembuluh 

darah dan fibroblas pada lapisan ini. Fibrosis subkutan        

diakibatkan oleh pembentukan berlebih jaringan ikat 

fibrosa, yang biasanya disertai atrofi atau penipisan  

kulit. Selanjutnya dapat timbul pelebaran kapiler, yang 

disebut telangiektasis, salah satu faktor penyebab yang 

dipertimbangkan adalah oleh karena kegagalan        

pertumbuhan pembuluh darah yang rusak.  

Nekrosis di presipitasi oleh cedera pada kulit yang 

mengalami atrofi, dipikirkan karena terdapat kegagalan 

respon vaskuler. Kemampuan penyembuhan luka pasca 

radiasi kemudian menjadi salah satu pertimbangan   

klinis yang penting jika reseksi bedah diperlukan     

terutama pada area radiasi.1,9,11 

3.3. Efek Radiasi pada Sistem Gastrointestinal 

Sistem gastrointestinal mencakup area mulai dari  

rongga mulut sampai rektum, dengan laju pergantian 

sel bervariasi. Sensitifitas tiap regio tergantung dari 

jumlah dan aktivitas reproduksi sel punca pada lapisan 

basal mukosa. Rongga mulut dan esofagus relatif radio-

resistan, begitu juga kolon dan rektum. Lambung lebih 

radiosensitif dan memiliki lebih banyak sel sekretori. 

Usus halus sangat sensitif radiasi dengan sel yang    

sangat aktif. Laju pembelahan sel yang cepat pada sel    

kripta dan vili usus halus meningkatkan sensitifitasnya    

terhadap   radiasi.6,9   

Gejala klinis timbul saat terjadi gangguan repopulasi 

sel matur fungsional di permukaan vili usus, karena sel   

punca dan sel berproliferasi yang rusak dan mati oleh 

radiasi. Penipisan mukosa usus oleh hilangnya epitel, 

dapat menyebabkan diare, dehidrasi, kehilangan       

elektrolit dan perdarahan hingga perforasi. Kerusakan 

pada vili dan mikrovili usus menyebabkan malfungsi 

digestif setelah radiasi.  

Adanya nutrisi yang terkumpul di rongga usus dapat 

meningkatkan jumlah bakteri. Kecacatan dalam sawar 

mukosa selanjutnya memudahkan masuknya bakteri ke 

dalam aliran darah. Imunosupresi terkait gangguan pa-

da hematopoetik, lebih memudahkan terjadinya infeksi, 

dan juga perdarahan karena trombositopenia. Mukosa      

lambung dan usus halus memiliki banyak sel sekretori, 

kehilangan sel akibat radiasi akan menurunkan 

produksi mukus, enzim pencernaan, dan sebagian    

hormon. Hampir serupa pada jaringan kulit, terjadi juga 

kerusakan mikrovaskuler yang memicu iskemia dan 

pertumbuhan lesi fibrotik yang bertanggungjawab pada        

enteropati  radiasi.6,9  

3.4. Efek Radiasi pada Sistem Saraf Pusat 

Sistem saraf pusat (SSP) terdiri dari otak dan medulla 

spinalis, tersusun atas berbagai jenis sel, yaitu sel      

neuron, sel glia, dan sel endotel pembuluh darah. Sel 

endotel pembuluh darah membentuk sawar darah-otak, 

yang  impermeabel terhadap hampir keseluruhan jenis 

protein, molekul hidrofilik, dan ion-ion. Sel glial      

sebagai sel-sel suportif dari SSP, secara umum terbagi 

menjadi oligodendrosit, astrosit, dan mikroglia.      

Neuroglia   terbanyak adalah astrosit, dengan jumlah 

yang melebihi neuron dan membentuk sekitar setengah 

dari massa otak. Berbeda dengan neuron, sel glia dalam 

kondisi matur sekalipun masih menyimpan potensi 

pembelahan sel, sehingga menghasilkan perbedaan   

respon terhadap radiasi.12,13,14 

Sel glia, terutama oligodendrosit, dan endotel vaskuler 

sebagai sel kritis pada jaringan SSP. Kerusakan       

terinduksi radiasi pada keduanya menjadi faktor    

penting patogenesis kerusakan otak yang terjadi setelah 

paparan radiasi.9 Apoptosis sel endotelial bertanggung-

jawab terhadap kegagalan awal pada sawar darah-otak 

dan terjadinya edema, karena perubahan permeabilitas 

sebagai salah satu faktor.15 Kehilangan oligodendrosit 

menyebabkan kelainan yang disebut demielinisasi seg-

mental, menyebabkan akson menjadi tidak terlindungi. 

Demielinisasi dapat terjadi sementara jika terjadi 

remielinisasi dari proliferasi sel glia dalam keadaan   

akson masih intak.14 

Apoptosis juga dialami sel prekursor neural, secara   

primer terletak pada daerah subventrikel dan girus den-

tata hipocampus. Kelompok sel ini menjamin proses 

neurogenesis masih dapat terjadi pada otak manusia  

dewasa dan dapat berdiferensiasi menjadi sel neuron. 

Sel neuron sendiri dianggap tidak terpengaruh oleh   

radiasi karena tidak memiliki kemampuan membelah 

diri lagi.9  Pada gambar 4 dapat  dilihat model  respon 

tingkat  molekulat dan selular pada radiasi SSP. 

Penelitian dengan radiasi low-LET menunjukkan bah-

wa SSP dipertimbangkan sebagai jaringan yang radio-
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resistan, komplikasi otak akut tidak terjadi pada pem-

berian fraksinasi 2 Gy atau kurang perhari dengan total 

dosis 50 Gy. Cidera otak akut akibat radiasi, dalam 

keadaan    normal adalah proses yang reversibel dengan 

pemulihan spontan. Cedera radiasi lanjut (late delayed) 

bersifat ireversibel dan progresif, biasanya teramati 

lebih dari 6 bulan pasca radiasi, dengan gambaran    

histopatologi berupa abnormalitas vaskuler, demielini-

sasi, dan nekrosis substansia alba. Tidak terdapat sel 

fibroblas pada SSP, sehingga fibrosis sebagai efek   

lambat radiasi yang tipikal pada jaringan lain tidak   

terjadi.14 

3.5. Efek Radiasi pada Hepar 

Hepatosit menyusun 70-80% dari massa hepar, sel ini 

terlibat dalam sintesis dan penyimpanan protein,       

transformasi karbohidrat, sintesis kolesterol, empedu 

dan fosfolipid, serta detoksifikasi, modifikasi dan     

ekskresi dari substansi eksogen dan endogen. Rata-rata 

umur  biologi hepatosit sekitar 5 bulan, dan memiliki 

kemampuan regenerasi. Hepatosit tersusun dalam ke-

lompok- kelompok (plate) yang dipisahkan oleh      

pembuluh darah (sinusoid).16  

Hepar juga mengandung cadangan yang besar dari sel 

Kupffer, sebuah makrofag spesifik yang menjadi bagian 

dari sistem retikuloendotelial, serta mensintesa protein 

yang bertanggungjawab pada  rekognisi dan opsonisasi 

patogen. Telah terdapat data bahwa terjadi gangguan 

imunitas alami signifikan pada penyakit hepar akut dan 

setelah hepatektomi.17 

Cedera pada sel endotel sinusoid dan vena sentral men-

jadi dasar pemikiran kerusakan hepar pasca radiasi, 

yang selanjutnya memicu aktivasi jalur koagulasi, 

mengakibatkan akumulasi fibrin dan pembentukan 

trombus pada vena sentral dan sinusoid hepar.18 Kerusa-

kan sinusoid dimulai dari dilatasi sinusoid sampai     

sindroma obstruksi sinusoid. Di awali dengan kerusa-

kan sel endotel yang melapisi sinusoid, kemudian ter-

jadi penebalan subintimal dan ekstravasasi eristrosit ke 

dalam rongga subendotel (Disse). Sel endotel dan 

eritrosit, selanjutnya mengembolisasi sinusoid dan 

menghambat aliran ke vena, menghasilkan kongesti 

hepatik dan dilatasi sinusoid.  

Pada stadium yang lebih lanjut, proses fibrotik pada  

sinusoid mengobliterasi vena sentral, dan terjadi       

sindrom obstruksi sinusoid. Skenario klinis umum yang 

disebut radiation induced liver disease (RILD) terjadi 

dalam waktu 4 bulan pasca radiasi hepar, ditandai 

dengan asites anikterik dan hepatomegali serta        

peningkatan fosfatase lebih tinggi dibandingkan enzim 

hepar lain.19    

3.6. Efek Radiasi pada Paru 

Fungsi utama paru adalah menyediakan antarmuka   

untuk pertukaran gas antara pembuluh darah dan udara 

luar. Permukaan total paru cukup luas oleh adanya   

saluran-saluran yang bercabang dan diakhiri dengan 

alveolus. Pertukaran gas terjadi melalui kapiler yang 

terdapat pada dinding alveolus. Kapiler ini dibentuk 

oleh satu lapis sel endotel dengan diameter yang hanya 

cukup dilewati oleh satu sel darah merah. Alveolus   

dilapisi oleh sel epitel khusus yang disebut pneumosit 

tipe 1, dan tersebar diantaranya terdapat pneumosit tipe 

2 sebagai penghasil surfaktan. Antara pneumosit dan sel 

endotel kapiler, terdapat membran basal dan rongga 

stroma potensial, yang berisi sel otot polos, perisit,   

fibroblas, dan kolagen.20 

Sel endotel kapiler sangat sensitif terhadap radiasi, dan 

berperan penting dalam terjadinya pneumonitis radiasi. 

Kerusakan pada endotel berupa lepasnya sel dari  

membran basal, obstruksi lumen oleh trombus, dan   

terputusnya pembuluh kapiler. Selanjutnya, eksudat  

fibrin mengisi rongga stroma dan lumen alveolus,     

edema serta pembentukan membran hyalin akan         

mengganggu proses pertukaran gas. Sel alveolar,       

Gambar 4. Model respon tingkat molekuler  dan seluler  

pada radiasi SSP.12 
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khususnya pneumosit tipe 2 juga dapat mengalami    

cedera radiasi yang mengakibatkan pelepasan surfaktan 

ke rongga alveolus dan pelepasan pneumosit itu sendiri 

dari membran basal.20  

Proses inflamasi seperti pneumonitis akut dapat pulih 

keseluruhan atau berkembang ke arah proses fibrosis 

yang mengakibatkan obstruksi lumen alveolar. Deposisi 

kolagen pada fibrosis, menyebabkan juga penebalan 

dinding alveolus dan mengurangi sampai meng-

hilangkan keberadaan pneumosit. Alveoli   kemudian 

dapat menjadi kolaps dan terobliterasi oleh jaringan 

ikat. Perubahan pada vaskuler berupa hiperplasia      

miointimal dan selama proses pnemonitis akut menjadi 

fibrosis, deposisi fibrin dapat terjadi di arteriol.20 

Ketika fibrosis paru terjadi, fungsi paru akan menurun, 

tergantung dari luas volume paru yang terpapar radiasi, 

dan jika volume itu kecil bagian paru lainnya dapat saja 

mengkompensasi dan signifikan mencegah manisfestasi 

klinis.21 

3.7. Efek Radiasi pada Ginjal 

Ginjal tersusun dari sekumpulan glomerulus dan nefron 

sebagai subunit fungsional. Glomerulus adalah    

sekumpulan kapiler yang menghasilkan plasma sebagai 

hasil filtrasi. Sebanyak 99% filtrat di reabsorbsi saat 

melewati tubulus renalis. Keseimbangan yang tepat  

antara filtrasi glomerulus dan resorpsi tubular sangat 

penting untuk pemeliharaan kadar air dan garam.  

Saat terjadi cedera jaringan, integritas glomerulotubular 

dipertahankan, sampai akhirnya ketika cedera yang    

terjadi cukup berat, fungsi struktur ini dihentikan.      

Abnormalitas fungsional dari ginjal yang mengalami 

kerusakan dipikirkan karena beban kerja yang

bertambah pada nefron yang tersisa. Struktur subunit 

fungsional relatif kecil dan dapat mengalami kerusakan 

oleh dosis yang cukup rendah, menjelaskan rendahnya 

toleransi dosis pada ginjal.3,22

Gambar 5. Alur  umum untuk progresi kerusakan ginjal. 

Reduksi massa ginjal menyebabkan vasodilatasi kompensasi, 

selanjutnya merusak glomerulus menghasilkan sklerosis dan 

kehilangan massa ginjal yang lebih besar.22  

Pengamatan histopatologi dilakukan pada hasil biopsi 

pasca radiasi dan patogenesis nefropati radiasi sendiri 

masih menjadi perdebatan. Belum diketahui dengan 

jelas yang menjadi target primer kerusakan, apakah   

vaskuler, glomerulus atau tubulus. Philips dkk (1976)    

menjelaskan kerusakan akut endotel kapiler dalam 2-4 

bulan dengan pemulihan yang subsekuen, kerusakan 

tubulus terjadi dalam 3 bulan dan menjadi progresif, 

sedangkan glomerulus hanya mengalami kerusakan  

minor. Kerusakan  dapat menyebabkan sklerosis 

glomerulus, yang  progresifitasnya pasca radiasi    di-

percepat oleh diet tinggi protein dan nefrektomi

unilateral.22  

Pasca nefrektomi, ginjal mengalami hipertrofi kompen-

sasi sehingga fungsi ginjal secara keseluruhan tetap   

normal, namun terjadi peningkatan aliran darah dan   

filtrasi dari unit nefron yang tersisa. Pengangkatan    

massa ginjal dalam proporsi yang besar atau reduksi 

massa fungsional ginjal akibat radiasi, dapat me-

nyebabkan glomerulosklerosis, hipertensi, dan gagal 

ginjal. Brenner dkk (1982) mengemukakan alur umum 

untuk progresi kerusakan ginjal seperti yang ditunjuk-

kan  oleh  gambar 5.22 

4. Efek Radiasi pada Jaringan Tumor

Jaringan tumor, khususnya tumor padat, adalah sebuah 

struktur yang terdiri dari sel neoplastik, sel stroma dan 

pembuluh darah. Seluruh komponen tersebut terikat 

oleh jaringan ekstraseluler.2 

Tumor tumbuh karena proliferasi dari sel kanker dan   

bertambahnya massa stroma serta pembentukan        

pembuluh darah baru (oleh angiogenesis). Telah 

diungkapkan dari penelitian bahwa sekalipun ukuran  

tumor itu kecil, tidak semua sel pada tumor dalam 

keadaan yang aktif berproliferasi. Volume doubling 

time digunakan untuk menerangkan waktu yang        

diperlukan untuk pertumbuhan ukuran tumor dua kali 

lipatnya. Jika setiap sel pada tumor berada dalam siklus 
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pembelahan sel dan tidak terjadi kematian sel, maka 

doubling time tumor akan mewakili lama siklus sel, 

dengan rata-rata 2-3 hari.  

Tidak terdapat perbedaan yang besar respon tumor     

antara sel normal dan sel kanker seandainya tidak       

terdapat perbedaan dalam regulasi siklus sel, kinetik   

populasi sel, dan sruktur organisasi kelompok sel 

(jaringan). Faktor yang bertanggungjawab terhadap    

respon radiasi pada prinsipnya sama dengan sifat yang 

membedakan antara keduanya.3 

Istilah radiosensitif dan radioresistan biasanya 

digunakan untuk menjelaskan cepat atau lambatnya  

pengecilan  tumor setelah radiasi. Sel kanker biasanya 

mengekspresikan kerusakan DNA akibat radiasi dengan 

kematian   mitosis, oleh karena itu laju respon tumor 

tergantung dengan tingkat proliferasinya. Tumor yang 

memiliki kumpulan sel berproliferasi dalam proporsi 

besar akan menunjukkan respon radiasi lebih dini dan 

mengalami pengecilan dengan cepat. Walaupun         

tergolong radioresponsif, tumor kemungkinan tetap 

memiliki sel punca yang selamat, yang bertanggungja-

wab terhadap rekurensinya.  

Seperti disebutkan diatas, sel-sel pada tumor tidak      

memiliki radiosensitifitas yang seragam. Sensitivitas sel      

terhadap radiasi dapat juga dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan mikro disekitarnya. Kondisi hipoksia      

sebagai salah satu faktor yang telah bisa di jelaskan, 

namun masih terdapat faktor lain, antara lain terkait in-

teraksi dengan materi ekstraseluler yang masih belum  

terekplorasi sepenuhnya.4  

Kesimpulan 

Tujuan utama pengobatan tumor adalah eradikasi tumor 

semaksimal mungkin, salah satunya dengan radioterapi. 

Pemberian radiasi pada tumor, selalu akan melibatkan 

jaringan normal. Efek radiasi pada jaringan normal   

adalah efek samping yang tidak diharapkan, dan hal ini 

kemudian dapat menjadi salah satu pertimbangan klinis 

penting dalam radioterapi. Pengetahuan tentang 

mekanisme efek radiasi pada jaringan, membantu    

klinisi dalam memahami implikasi klinis yang terjadi    

selama pengobatan. 

Mengetahui mekanisme efek radiasi pada jaringan, 

membantu klinisi dalam memahami implikasi klinis 

yang terjadi selama pengobatan. Respon radiasi pada 

jaringan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya 

jenis kelompok sel, tipe organisasi jaringan, dan kondisi 

lingkungan mikro. Manisfestasi klinis atau gejala mulai 

timbul ketika terjadi gangguan homeostasis akibat keru-

sakan sel pasca radiasi, mengakibatkan gangguan dalam 

derjat yang bervariasi sampai terjadi kegagalan fungsi 

jaringan atau organ.    
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Radioterapi adalah salah satu modalitas penting dalam penanganan Soft Tissue Sarcoma 

(STS). Radioterapi dapat digunakan baik sebelum maupun sesudah pembedahan dengan 

pertimbangan tertentu. Seiring berkembangnya teknik radioterapi, baik radiasi eksterna 

maupun brakiterapi, diharapkan radiasi dapat lebih berperan dalam meningkatkan konserva-

si fungsi ekstemitas, local control serta kesintasan hidup pasien dengan STS. 

Kata kunci : r adioterapi, Soft T issue Sarcoma , local control, konservasi 

Radiotherapy is one of the important modalities in the treatment of Soft Tissue Sarcoma 

(STS) which might be used before or after surgery, based on specific considerations. Radio-

therapy techniques, namely external radiation and brachytherapy are constantly evolving. 

The role of radiotherapy in STS is mainly to increase conservation of extremity function, 

local control and to improve survival . 

Keywords: radiotherapy, Soft Tissue Sarcoma , local control, conservation  

Pendahuluan 

Soft Tissue Sarcomas (STS) merupakan salah satu jenis 

sarkoma, yaitu kelompok tumor heterogen yang berasal 

dari mesoderm embrio, dan merupakan tumor ganas 

yang jarang terjadi.1 Sarkoma yang paling sering terjadi 

adalah sarkoma tulang (osteosarkoma dan kondrosarko-

ma), sarkoma Ewing, tumor neuroektodermal, dan STS. 

Pada tahun 2004, sekitar 8.680 kasus baru STS        

didiagnosis di Amerika Serikat dan diperkirakan      

terdapat 3.660 kematian akibat STS.2  

STS dapat terjadi di mana saja di tubuh, tetapi sebagian 

besar berasal dari ekstremitas (59%), batang tubuh 

(19%), retroperitoneum (15%) dan kepala dan leher 

(9%).3 Saat ini, lebih dari 50 jenis histologis STS telah 

diidentifikasi (Tabel 1), tetapi yang paling umum     

terjadi adalah Malignant Fibrous Histiocytoma/MFH 

(28%), leiomyosarkoma (12%), liposarkoma (15%),  

sarkoma sinovial (10%), dan Malignant Peripheral 

Nerve Sheath Tumor/MPNST (6%).4 Rhabdomio-   

sarkoma adalah STS yang paling sering terjadi pada 

anak-anak. Distribusi lokasi STS berdasarkan subtipe  

histologis  dapat dilihat pada gambar 1.5 

Terapi radiasi eksterna merupakan salah satu faktor 

risiko terjadinya STS.1,4  Angka kejadian sarkoma 

meningkat 8 kali lipat sampai 50 kali lipat pada pasien 

yang menerima terapi radiasi pada kanker payudara, 

leher rahim, ovarium, testis, atau sistem limfatik.4 

Faktor risiko lain adalah pajanan bahan kimia tertentu, 

limfedema kronis setelah diseksi aksila; limfangio-

sarkoma yang dikenal sebagai sindrom Stewart-

Treves.1,4  

Dalam kerangka genetik, terdapat 2 gen yang sangat 

berhubungan dengan STS, yaitu gen retinoblastoma 

(Rb) dan gen supresor tumor p-53. Mutasi atau delesi 

pada gen Rb berhubungan dengan retinoblastoma dan 

STS. Selain itu, insiden STS tinggi pada pasien dengan 

mutasi  gen supresor tumor p-53 (sindrom Li -
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Fraumeni).4 

Gejala Klinis 

Keluhan yang  paling sering timbul terkait STS adalah 

terabanya massa.  Tumor di ekstremitas distal biasanya 

kecil ketika ditemukan, sedangkan tumor di ekstremitas 

proksimal dan retroperitoneum biasanya ukurannya 

cukup besar. STS tumbuh secara sentrifugal dan 

menekan jaringan normal disekitarnya, tapi jarang 

melakukan infiltrasi pada tulang atau jaringan neurovas-

kular. Sedangkan STS di daerah retroperitoneal    

biasanya merupakan massa besar asimtomatik,  jarang 

menunjukkan gejala obstruktif gastrointestinal atau 

gejala neurologis yang berhubungan dengan kompresi 

lumbal atau saraf daerah panggul.4  

Pencitraan Radiologis 

Pencitraan radiologis sangat penting untuk menentukan 

ukuran tumor, staging, panduan biopsi, dan membantu 

dalam diagnosis. Pencitraan juga penting dalam      

memantau atau mengevaluasi perubahan tumor setelah 

pengobatan, terutama setelah kemoterapi pra-operasi, 

kemoterapi pra-radiasi dan dalam mendeteksi kekam-

buhan setelah reseksi bedah.6 

Meskipun radiografi (sinar X) berguna untuk

memberikan informasi mengenai tumor tulang primer, 

tetapi radiografi tidak berguna untuk mengevaluasi tu-

mor jaringan lunak pada ekstremitas. Computed        

tomography Scan (CT-Scan) harus dipertimbangkan 

untuk pasien dengan lesi high-grade atau tumor lebih 

besar dari 5 cm (T2).  CT-Scan juga merupakan teknik 

pencitraan yang lebih disukai untuk mengevaluasi   

sarkoma retroperitoneal.6  

Subtipe Histologik % 

Malignant Fibrous Histiocytoma/MFH  28 

Leiomyosarkoma 15 

Liposarkoma  12 

Sarkoma yang tidak terklasifikasi 11 

Sarkoma sinovial  10 

Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor/MPNST 6 

Rhabdomyosarkoma 5 

Fibrosarkoma 3 

Ewing Sarkoma 2 

Angiosarkoma 2 

Osteosarkoma 1 

Epiteloid Sarkoma 1 

Kondrosarkoma 1 

Clear Cell Sarkoma 1 

Alveolar Sarkoma 1 

Hemangioperisitoma Maligna 0.4 

Tabel 1. Subtipe Histologi STS2 

Gambar 1. Distr ibusi lokasi STS ber dasarkan Subtipe Histologi5 
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Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah modalitas 

pencitraan pilihan untuk Extremity-STS/ESTS. MRI 

secara akurat dapat menggambarkan kelompok otot, 

membedakan tulang, struktur pembuluh darah, dan  

tumor. Selain itu, MRI dapat membantu membedakan 

lesi jinak seperti lipoma, hemangioma, schwannoma, 

neurofibroma, dan myxomas intramuskular dengan lesi 

ganas. Sebelum memulai kemoterapi, penyangatan 

kontras T1-weighted MRI dapat digunakan untuk 

menentukan keberadaan dan tingkat nekrosis intra-

tumoral. MRI juga berguna untuk mengidentifikasi 

kekambuhan tumor setelah operasi; MRI biasanya   

dilakukan tiga bulan setelah operasi.6,7  

Biopsi 

a) Fine-Needle Aspiration Biopsy (FNAB)

FNAB adalah metode diagnostik STS yang paling   

sering digunakan. Akurasi diagnostik FNAB pada 

pasien dengan tumor primer berkisar antara 60%    

sampai 96%.8  

b) Core-Needle Biopsy

Core-Needle Biopsy merupakan prosedur yang aman, 

akurat, dan ekonomis untuk mendiagnosis STS. Selain 

itu, jaringan yang cukup banyak dapat digunakan da-

lam beberapa tes diagnostik lainnya, seperti mikroskop     

elektron, analisis sitogenetika, dan flow cytometry. 

Akurasi diagnostik core-needle biopsy adalah 93% .8 

c) Biopsi Insisi

Biopsi insisi adalah metode diagnostik yang handal    

untuk memperoleh jaringan yang adekuat. Namun, bi-

opsi insisi biasanya dilakukan hanya ketika FNAB atau 

core-needle biopsy tidak memberikan gambaran yang 

cukup untuk menegakkan diagnostik.8 

d) Biopsi Eksisi

Biopsi eksisi dapat dilakukan pada lokasi yang mudah 

dijangkau (superfisial) atau lesi lebih kecil dari 3 cm. 

Akan tetapi, manfaat dari biopsi eksisi jarang melebihi 

dari teknik biopsi lainnya, dan prosedur ini juga dapat 

menyebabkan komplikasi pasca operasi yang pada 

akhirnya bisa menunda terapi definitif.8  

Penentuan Stadium dan Faktor Prognostik 

Dari kriteria penentuan stadium berdasarkan The    

American Joint Committee Cancer (AJCC)  (2010).9 

Stadium STS bergantung pada subtipe histologi, uku-

ran tumor, kedalaman, dan ada atau tidaknya metastasis 

jauh atau keterlibatan KGB (Tabel 2). 

Sistem  penentuan stadium ini tidak berlaku untuk 

sarkoma visceral, sarkoma Kaposi, dermatofibrosarko-

ma, atau tumor desmoid.8 

Metastasis jauh terjadi paling sering ke paru-paru.     

Beberapa pasien dengan metastasis paru masih dapat 

bertahan hidup untuk waktu yang lama setelah

dilakukan pembedahan. Lokasi potensial lain dari      

metastasis adalah tulang, otak, dan hati. Sarkoma      

visceral dan retroperitoneal menunjukkan kecen-

derungan untuk bermetastasis ke hati dan peritoneum.3  

Manajemen Terapi STS di Ekstremitas (ESTS) 

Peran Pembedahan 

Dahulu, terapi ESTS hanyalah operasi dan tingkat     

kegagalan lokalnya berkisar antara 60% sampai 80%. 

Pada tahun 1940-an dan awal 1950-an terdapat        

Tabel 2. Stadium  STS berdasarkan AJCC Staging System.8 

American Joint Committee on Cancer Staging System, 
 Seventh Edition 

Stage Grade Tumor Nodes Metas-
tasis 

IA G1,Gx T1a, T1b N0 M0 

IB G1,Gx T2a, T2b N0 M0 

IIA G2, G3 T1a, T1b N0 M0 

IIB G2 T2a, T2b N0 M0 

III G3 T2a, T2b N0 M0 

Any Any N1 M0 

IV Any G Any T Any N M1 

G: Primary Tumor Grade 
The FNCLCC tumor grade (three-stage system) 
G1: low grade 
G2: intermediate grade 
G3: high grade 
Gx: grade unknown 

T: Primary Tumor Size and Location 
T1: tumor ≤5 cm 
T2: tumor > 5cm 
a: superficial to investing fascia 
b: deep to investing fascia 

N: Lymph nodes 
N0: no involved nodes 
N1: regional lymph nodes 

M: Metastasis 
M0: no metastatic disease 
M1: metastasic disease present 
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perubahan  besar terhadap prosedur bedah yang lebih 

radikal untuk terapi ESTS lini pertama, seperti amputasi 

atau reseksi lokal secara radikal yang akhirnya     

meningkatkan kontrol lokal.   

Terapi pembedahan pada ESTS ditentukan oleh         

beberapa faktor, yaitu: lokasi tumor, ukuran tumor, 

kedalaman invasi (dangkal atau dalam), keterlibatan 

struktur di dekatnya, dan kemungkinan komplikasi 

penyembuhan luka dan/atau rekonstruksi operasi plastik.  

Peran Radioterapi 

Sebelum ditemukannya peran radioterapi untuk ESTS, 

amputasi adalah prosedur terapi standar dan sering 

mengakibatkan morbiditas fisik dan psikologis yang  

signifikan untuk pasien. Dengan prosedur radikal ini, 

kekambuhan lokal jarang terjadi, tetapi sebanyak 40% 

dari pasien meninggal akibat penyakit metastasis.9 

Bukti pertama bahwa radioterapi dapat digunakan       

sebagai metode untuk meningkatkan fungsional tungkai 

dengan menghindari amputasi pada pasien yang      

memiliki ESTS dilakukan oleh penelitian acak prospek-

tif oleh National Cancer Institute (NCI).10 

Sebuah penelitian acak prospektif juga dilakukan oleh 

NCI tentang peran External Beam Radiotherapy (EBRT) 

pasca operasi setelah reseksi Limb-sparing.  Hasilnya 

terjadi kekambuhan pada 6 dari 19 pasien yang tidak 

menerima radioterapi dan 1 dari 22 pasien yang    

menerima radioterapi.11 Dalam beberapa penelitian, 

faktor seperti usia tampaknya mempengaruhi tingkat 

kekambuhan lokal. 12  

Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) menawarkan 

keuntungan untuk mengurangi morbiditas jaringan    

normal tetapi mempertahankan local control tumor.   

Baru-baru ini dilaporkan bahwa IMRT   meningkatkan 5

-years local control sebesar 94% pada pasien ESTS 

yang diradiasi dengan IMRT, dengan morbiditas yang 

lebih sedikit.13  

Terapi Radiasi Pra-operasi versus Pasca-operasi 

Meskipun pemberian radioterapi pada ESTS high-grade 

atau low-grade dianggap sebagai standar dalam pe-

nanganan ESTS, tetapi masih terdapat kontroversi yang 

signifikan mengenai waktu yang tepat untuk pem-

beriannya dalam kaitannya dengan operasi.10 

Radiasi sebelum operasi memungkinkan dokter spesialis 

onkologi radiasi untuk memberikan dosis  radiasi yang 

lebih kecil untuk volume target yang lebih kecil, sehing-

ga toksisitas menjadi minimal. Akan    tetapi, ada pen-

dapat yang menyatakan radiasi sebelum operasi dapat 

meningkatan komplikasi luka dengan cara meng-

ganggu proses penyembuhan luka.13 Pada table 3 dapat 

dilihat  hubungan waktu pemberian     radiasi dengan 

probabilitas komplikasi luka. 

Keputusan apakah akan menggunakan radiasi pra-

operasi atau pasca operasi dianalisa dalam penelitian 

besar secara acak dari NCI Canada Group Clinical Tri-

al.8  Penelitian ini mengevaluasi kontrol penyakit dan 

toksisitas yang ditimbulkan terhadap pasien ESTS 

yang diradiasi pra-operasi (50 Gy) atau pasca operasi 

(66Gy). Tingkat rekurensi lokal, rekurensi lokoregio-

nal, dan progression-free survival adalah sama antara 

kedua kelompok ini.  Akan tetapi, 64 dari 94 pasien 

dalam   kelompok pasca-operasi memiliki toksisitas 

efek akut kulit Grade 2 atau lebih besar dibandingkan 

dengan 32 dari 88 pada kelompok pra-operasi. Dalam 

hal toksisitas lanjut/late effect, fibrosis Grade 2 atau 

lebih terjadi  pada 48,2% dari pasien dalam kelompok 

pasca-operasi dibandingkan dengan 31,5% pada ke-

lompok pra-operasi, dua tahun setelah radiasi. Secara 

keseluruhan, data ini mendukung bahwa radioterapi 

pra-operasi memiliki kontrol penyakit yang setara 

dengan radioterapi pasca-operasi dengan hasil 

fungsional jangka panjang yang lebih baik.14  

Radioterapi dapat diberikan setelah operasi untuk 

berbagai alasan, termasuk diagnosis patologi sarkoma 

yang baru ditegakkan setelah operasi, ingin mendapat-

kan terapi yang adekuat setelah evaluasi pasca operasi,   

ketidakmampuan untuk mendapatkan margin negatif 

dengan preservasi fungsi yang ingin dicapai, dan 

ditemukannya lesi yang lebih luas dibandingkan 

pencitraan pra-operasi dan data patologis.13 

Ketika radioterapi diberikan setelah operasi, setidaknya 

menggunakan batas 5 cm dan dosis minimal 60 Gy 

atau lebih tinggi, karena dosis radioterapi yang      

diberikan  pasca operasi telah terbukti berkorelasi 

dengan local control.13 Kesimpulannya, pengobatan 

radiasi pasca-operasi dan pra-operasi memiliki manfaat 

dan kerugian masing-masing, serta harus diputuskan 

berdasarkan keadaan pasien dan menggunakan         

pendekatan multidisplin.  

Teknik dan Protokol Radioterapi dalam

Penanganan ESTS 

Kestabilan posisi pasien, mampu atau tidaknya posisi 

diulang dan pengaturan posisi sangat penting dalam 

teknik radioterapi yang membutuhkan presisi yang 

tinggi. Imobilisasi ekstremitas secara individu pasien 
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dengan perangkat fiksasi yang disesuaikan sangat     

disarankan untuk radioterapi baik pra dan pasca operasi.  

Terdapat perbedaan volume target antara radiasi pre- 

dan pasca-operasi. Volume target tersebut mencakup 

Planning Target Volume (PTV) yang didapatkan dari 

perluasan Clinical Target Volume (CTV). Ekspansi   

batas CTV ke PTV bergantung pada imobilisasi, image 

guidance, dan reproduksibilitas pengaturan radiasi dan 

harus berdasarkan pada protokol institusi lokal yang   

bersangkutan. 5,16 

Radioterapi Pra-operasi 

Umumnya radiasi pra-operasi diberikan sehari sekali 

dengan dosis per fraksi 1,8-2 Gy serta dosis total 50-

50,4 Gy. Gross tumor Volume (GTV) didefinisikan  

sebagai volume tumor yang menyangat kontras    

gadolinium, pada fase T1-weighted MRI. Biasanya MRI 

dan Planning Computed Tomography (CT-Planning) 

sering difusikan dalam posisi penyinaran yang sama.  

GTV meliputi gambaran lesi yang dominan tetapi bukan 

gambaran edema peritumoral yang terlihat pada MRI 

T2-weighted (gambar 2A).15,16 Clinical Target Volume 

(CTV) dibuat dengan memperluas GTV ke segala arah 

sepanjang 1,5 cm, kecuali  longitudinal, yang dibuat 4 

cm. Secara radial, CTV  tidak perlu    diperluas keluar 

permukaan tulang yang berdekatan dan fasia otot, 

kecuali struktur ini terlibat, karena            permukaan 

tulang dan fasia otot memiliki barier yang efektif untuk 

penyebaran tumor. Edema peritumoral harus dimasuk-

kan kedalam CTV dan harus digambar secara manual 

untuk mencakup setiap kecurigaan    edema (Gambar 

2B-C). Planning Target Volume (PTV) umumnya dibu-

at dengan memperluas CTV sekitar 1,0 cm secara iso-

tropik segala arah (Gambar 2D). 5,16 

Radiasi Pasca-operasi 

Dalam kasus radioterapi pasca-operasi, sebagian besar 

dari dosis biasanya diberikan pada volume yang lebih 

besar yang meliputi surgical bed (lokasi bedah) dengan 

batasan yang aman. Volume ini umumnya disebut    

sebagai fase elektif dan diberikan awal pertama sinar 

(Fase 1). Laporan pembedahan dan laporan patologi 

anatomi laporan sangat penting untuk menentukan   

volume target dan tingkat dosis yang akan diberikan 

secara optimal. Dosis total Fase 1 ini umumnya sebesar 

45-50,4 Gy dalam fraksi satu kali sehari 1,8-2 Gy.   

Selanjutnya diberikan dosis booster dengan volume 

yang lebih kecil untuk tumor bed (Fase 2). Biasanya 

diberikan dosis 10-16 Gy, sehingga total dosis 60-66 

Gy.15,16 

Tabel 3. Probabilitas Komplikasi Luka dalam Hubungannya dengan Waktu Pember ian Radiasi.
10 

Gambar 2. Target Volume Radiasi STS Pre-Operasi.15 
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CTV elektif dibuat dengan memperluas volume bedah 

ke segala penjuru seluas 1,5 cm, kecuali longitudinal di 

mana ekspansi biasanya 4 cm. Secara radial, CTV   

elektif tidak perlu diperluas lebih jauh melebihi        

permukaan tulang yang berdekatan, otot, dan sendi, 

kecuali struktur ini terlibat. CTV elektif ini harus lebih 

panjang dari marker bekas operasi dan tetap di dalam 

permukaan kulit (Gambar 3B).  Jika perluasan 4 cm 

volume arah longitudinal lebih pendek dari bekas luka 

operasi maka CTV elektif dapat diperluas untuk  men-

cakup bekas luka operasi. PTV elektif dibuat dengan 

memperluas CTV elektif secara isotropik sekitar 1,0 cm 

ke segala arah (Gambar 3C).  

CTV Booster adalah target volume yang sama dengan 

CTV elektif, kecuali pada arah longitudinal. Pada arah 

longitudinal. CTV booster dibuat berdasarkan expansi 

GTV sebesar 2 cm secara longitudinal dan expansi ra-

dial masih sama yaitu 1.5 cm (Gambar 4A). PTV 

Booster dibuat dengan memperluas CTV Booster 

secara isotropik sekitar 1 cm ke segala arah ( Gambar 

4B).15,16 

Pada ESTS, data mengenai invasi mikroskopis sel 

sarkoma ke dalam jaringan normal sekitarnya terdapat 

pada laporan penelitian dari Princess Margaret Hospital 

(PMH). Dalam studi mereka, para ahli bedah berusaha 

untuk mempertahankan batas sayatan 1-2 cm dari   

jaringan normal sekitarnya ke segala arah kecuali    

apabila terdapat fascia yang berfungsi sebagai barier. 

Sepuluh dari 15 kasus ditemukan sel sarkoma pada 

jaringan di luar tumor, dengan lokasi sel-sel tumor   

tersebut ditemukan pada jarak 1-4 cm dan lokasi sel 

tumor tidak berkorelasi dengan ukuran tumor. Sehingga 

memberikan dasar untuk memberikan ekspansi        

longitudinal 4 cm dari GTV ke CTV.15 

Pada lokasi drain pasca operasi pasien ESTS sering 

terjadi kekambuhan. Sehingga lokasi drain menjadi 

standar masuk kedalam lapangan radiasi. Ekspansi 

CTV ke PTV mengkompensasi kesalahan pengaturan 

radiasi secara sistematis dan acak, dan menurut definisi 

tidak ada hubungannya dengan sarkoma baik biologi 

atau patologi. 

Pengurangan ekspansi CTV ke PTV bergantung pada 

imobilisasi, image guidance, dan reproduksibilitas 

pengaturan radiasi. Oleh karena itu, penentuan batas 

harus didasarkan pada protokol institusi lokal yang 

mengatur variabilitas di institusi tersebut.15 

Pada radiasi pra-operasi, toksisitas akut utama adalah 

terjadinya komplikasi penyembuhan luka. Pada 

penelitian NCIC, kemungkinan komplikasi luka 

meningkat secara signifikan ketika radiasi diberikan 

sebelum operasi (17 % vs 35 %).14  Volume radiasi 

yang lebih besar ditakutkan dapat meningkatkan      

toksisitas tetapi mengurangi volume radiasi berpotensi 

meningkatkan risiko tidak tersinarnya semua peritu-

moral sel sarkoma. Namun, komplikasi luka biasanya 

reversible dan tanpa efek jangka panjang yang         

signifikan pada fungsional ekstremitas. Sebaliknya, 

Gambar 3. Target Volume Radiasi Elektif STS Pasca 

Operasi.15 

Gambar 4. Target Volume Radiasi Booster  STS Pasca 

Operasi.15 
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efek lambat lebih serius terjadi pada kelompok yang 

disinari pasca operasi. Ukuran lapangan merupakan 

faktor prediksi terjadinya morbiditas pasca radiasi,    

termasuk fibrosis, kekakuan sendi, dan limfedema.15 

Brakhiterapi sebagai Terapi Soft Tissue Sarcomas 

Selain EBRT, brakhiterapi telah digunakan untuk    

pengobatan sarkoma dalam upaya untuk meningkatkan 

rasio terapeutik dengan meminimalkan dosis jaringan 

normal dan memungkinkan meningkatkan dosis lokal 

secara bersamaan pada daerah berisiko tinggi. 

Sebuah penelitian secara acak prospektif dilakukan 

oleh Memorial Sloan Kettering Cancer Center terhadap 

164 pasien yang direncanakan operasi, dibagi menjadi 

dua grup antara yang menerima brakhiterapi ajuvan 

atau  tidak  menerima brakhiterapi, setelah reseksi STS 

pada ekstremitas atau di badan. Seluruh  radioterapi 

dalam penelitian ini diberikan dengan implan      

brakhiterapi tanpa EBRT.  Tumor bed dan jaringan 

sekitarnya menerima implan Iridum-192 yang diberi-

kan sebanyak 42-45 Gy selama 4 sampai 6 hari. 

Dengan median    follow up 76 bulan, 5-year local con-

trol rates     meningkat secara signifikan dengan 

brakhiterapi (82 % vs 69 %). Akan tetapi, keunggulan 

ini tampaknya terbatas pada pasien yang memiliki lesi 

jenis high-grade. Secara keseluruhan local control 

adalah 91%, sebanding dengan local-control rates  ter-

api radiasi  eksterna pasca operasi. 10,17 

Dalam kasus tertentu, brakhiterapi tidak dapat 

digunakan sebagai salah satu modalitas terapi karena 

potensi undertreatment, atau toksisitas mendatang, atau 

overdosis struktur neurovaskular.  Dosis brakhiterapi 

diberikan tergantung pada indikasi klinis dan 

perencanaannya, meskipun dosis 45 sampai 50 Gy 

lebih dari 4 sampai 6 hari sering diberikan untuk Low 

Dose Rate Radiotherapy. Dosis 15 sampai 25 Gy     

biasanya dipilih dalam situasi di mana brakhiterapi 

diberikan setelah EBRT. Seperti disebutkan        

sebelumnya, pemberian brakiterapi biasanya dimulai 

tidak lebih cepat dari 6 hari setelah penutupan          

luka. 10,17 
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Future Brachytherapy treatment with adaptive image-guided 3D 
technic will enable higher accuracy and precision for superior 
clinical results
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