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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon radiasi, kesintasan hidup, dan faktor yang 

mungkin mempengaruhi dalam penanganan karsinoma nasofaring stadium lanjut  lokal. 

Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif deskriptif analitik terhadap 391 pasien 

karsinoma nasofaring stadium lanjut lokal yang berobat di Departemen Radioterapi RSCM 

periode Januari 2007-Desember 2011. Respon radiasi dianalisa menggunakan uji korelasi 

Spearman dan analisis kesintasan dihitung dengan kurva Kaplan Meier pada pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi. Didapatkan 70.6% pasien adalah laki laki, median usia 45 (9-86) 

tahun, sebagian besar stadium IVB (32,7%) dengan tipe histopatologis WHO III paling 

dominan (82,4%).  Kesintasan hidup 3 dan 5 tahun untuk masing-masing stadium IIB, III, 

IVA, IVB berturut-turut adalah 64,9%, 57,6%, 47,4%, 48,0% dan 64,9%, 43,2%, 34,3%, 

26,6%. Sedangkan respon komplit untuk masing-masing stadium IIB, III, IVA, IVB ber-

turut-turut 83,3%, 73,3%, 52,6%, 45,8%. Terdapat korelasi bermakna antara respon radiasi 

dengan stadium (r=0,242;p=0,038) dan antara respon radiasi dan kesintasan hidup (r=-

0,251;p=0,031.  

Kata kunci :  karsinoma nasofaring, stadium lanjut lokal, respon radiasi, kesintasan 

 

The objective of this study is to show the radiation response, overall survival rate, and factors       

influenced on locally advanced nasopahryngeal cancer. This is a retrospective analytic descriptive 

study of 391 newly diagnosed locally advanced nasopharyngeal cancer patients from January 2007 

till December 2011, to show their characteristics. The radiation response correlation with other fac-

tors were analyzed by Spearman correlation test, and overall survival rate were analyzed by Kaplan 

Meier Survival curve. From this study, most of the subjects are male (70.6%), with median age 45 (9-

86) years old, and mainly on stage IVB (32,79%) with the most histopalogic was type III WHO 

(82,4%). All of the subjects were analyzed for 3 and 5 years overall survival, resulted for stage IIB, 

III, IVA, IVB were 64,9%, 57,6%, 47,4%, 48,0% dan 64,9%, 43,2%, 34,3%, 26,6% respectively. Com-

plete respons for stage IIB, III, IVA, IVB were 83,3%, 73,3%, 52,6%, 45,8%, respectively. There were 

significant correlation between radiation response and cancer stadium (r=0,242;p=0,038) and be-

tween radiation response with overall survival rate (r=-0,251;p=0,031.  
Keywords: nasopharyngeal cancer, locally advanced, radiation respons, overall 

Pendahuluan 

 

Di Indonesia didapatkan bahwa karsinoma nasofaring 

merupakan keganasan terbanyak ke tiga setelah kanker 

leher rahim dan kanker payudara. Tercatat bahwa     

prevalensi karsinoma nasofaring sebesar 6,2/100.000 

penduduk, dengan kata lain akan didapatkan 13000  

kasus baru per tahunnya. Karsinoma nasofaring sendiri 

merupakan keganasan terbanyak untuk daerah kepala 

dan leher.1  Deteksi dini sangat menentukan prognosis 

pada hampir semua keganasan, begitu pula dengan 

karsinoma nasofaring. Sayangnya, gejala yang tidak 

khas dan letak anatomis nasofaring yang relatif 

tersembunyi kadang menyebabkan pasien datang     

terlambat. Gejala yang umumnya dikeluhkan oleh 

pasien adalah benjolan di leher. Gejala ini merupakan 

gejala yang pertama kali dikeluhkan pada 70% pasien.2  

Gejala lain yang dikeluhkan antara lain hidung         

tersumbat, epistaksis, gangguan pendengaran, diplopia, 

strabismus dan sakit kepala.3   
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Pada prinsipnya pengobatan karsinoma nasofaring 

terdiri dari tiga jenis, yaitu radiasi, kemoterapi dan pem-

bedahan. Pada stadium dini, terapi yang terpilih adalah 

radiasi. Kombinasi radiasi dan kemoterapi diberikan 

pada kasus-kasus karsinoma nasofaring stadium lanjut 

lokal. Sedangkan pembedahan hanya dilakukan pada 

kasus-kasus tertentu seperti kasus rekurens yang tidak 

mungkin dilakukan radiasi.2,3 

  

Mengingat insidens yang cukup tinggi di Indonesia, dan 

belum adanya data terkini mengenai hasil pengobatan 

karsinoma nasofaring stadium lanjut lokal khususnya di 

departemen radioterapi RSCM, maka kami melakukan 

penelitian ini.  

 

Metode Penelitian  

 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik yang 

bersifat retrospektif untuk mengetahui respon radiasi 

pada karsinoma nasofaring stadium lanjut lokal. 

Penelitian dilakukan di Departemen Radioterapi Rumah 

Sakit Cipto Mangunkusumo selama 3 bulan mulai dari 

April 2012  Juni 2012. Data profil pasien ditampilkan 

secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik. Untuk 

mengetahui angka kesintasan hidup dan pengaruh 

kemoradiasi terhadap respon terapi digunakan uji 

Kaplan Meier dan analisa korelasi  Spearman dengan 

software SPSS v.19.  

 

Hasil Penelitian  

 

Selama bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 

2011, tercatat 628 pasien KNF yang dirujuk ke  Depar-

temen Radioterapi RSCM. Sebanyak 128 orang dian-

taranya tidak dapat ditelusuri data rekam mediknya, 46 

pasien datang dengan metastasis (stadium IVC), 39 

pasien tidak menyelesaikan radiasinya (drop out radiasi) 

dan 24 pasien dengan stadium dini (I dan IIA), sehingga 

pada penelitian ini hanya 391 pasien KNF lanjut lokal 

yang memenuhi kriteria inklusi.  

 

Dari 391 pasien KNF stadium lanjut lokal, didapatkan 

276 pasien berjenis kelamin laki-laki (70,6%) dan 115 

pasien perempuan (29,4%). Sebanyak 111 pasien 

(28,4%) berada pada kelompok usia 41-50 tahun, 

dengan median 45 tahun (9 – 86 tahun).  Pada   karak-

teristik tumor, didapatkan bahwa pasien KNF stadium 

lanjut lokal terbanyak berada pada stadium IVB yaitu 

sebanyak 128 pasien (32,7%). Apabila dinilai masing-

masing berdasarkan penyebaran tumor (T) dan      

keterlibatan kelenjar getah bening (N) maka terbanyak 

adalah T4 yaitu 134 pasien ( 34,3%) dan N2 sebanyak 

131 pasien (33,5%). Dilihat dari hasil pemeriksaan  

histopatologi (PA) sesuai kriteria WHO 1978, sebagian 

besar pasien yaitu 322 pasien (82,4%) masuk dalam 

kelompok klasifikasi WHO tipe 3. Profil lengkap 

karakteristik pasien dapat dilihat pada tabel 1. 

Pasien KNF stadium lanjut lokal yang mendapatkan 

kemoradiasi pada penelitian ini sebanyak 328 pasien 

(83,9%), 51 pasien (13,0%) tidak mendapatkan kemo-

radiasi, sedangkan sebanyak 12 pasien (3,1%) tidak ada 

keterangan. Beberapa pasien KNF lanjut lokal pada 

penelitian ini selain mendapatkan kemoradiasi konku-

ren sebelumnya juga mendapatkan kemoterapi neoadju-

vant (NAC).  Sebaran Pasien berdasarkan pemberian 

kemoradiasi dan kemoterapi neoajuvan dapat dilihat 

pada tabel 2. 

Tabel 1. Karakteristik pasien 

Variabel N (%) 

Jenis kelamin 
laki-laki 
perempuan 
  

  
276 
115 

  
70,6 
29,4 

Kelompok usia 
< 20 tahun 
21 – 30 tahun 
31 – 40 tahun 
41 – 51 tahun 
51 – 60 tahun 
> 61 tahun 
  

  
18 
30 
85 
111 
107 
40 

  
4,6 
7,7 
21,7 
28,4 
27,4 
10,2 

Stadium KNF 
- IIB 
- III 
- IV A 
- IV B 
  

  
45 
108 
110 
128 

  
11,5 
27,6 
28,1 
32,7 

T (perluasan tumor) 
T1 
T2 
T3 
T4 
  

  
25 
132 
100 
134 

  
6,4 
33,8 
25,6 
34,3 

N (kelenjar getah bening) 
N0 
N1 
N2 
N3 

  

  
38 
94 
131 
128 

  
9,7 
24,0 
33,5 
32,7 

Tipe PA (WHO 1978) 
tipe 1 
tipe 2 
tipe 3 
tidak ada keterangan 

  

  
15 
43 
322 
11 

  
3,8 
11,0 
82,4 
2,8 

Overall treatment time 
< 55 hari 
> 55 hari 

  

  
194 
197 

  
49,6 
50,4 
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Data respon radiasi dinilai dengan membandingkan CT-

scan sebelum radiasi dengan CT-scan sesudah radiasi. 

Dari sejumlah 328 pasien KNF stadium lanjut lokal 

yang  mendapatkan kemoradiasi, didapatkan 72 pasien 

yang dapat dilakukan penilaian respon lokal, dan 45 

pasien yang dapat dilakukan penilaian  respon regional.    

 

Dari data yang tersedia, dilakukan uji statistik untuk 

menilai respon radiasi pada pasien KNF yang 

mendapatkan kemoradiasi, yang dibagi berdasarkan   

stadium (tabel 3).  

 

 

Pada tabel 4 dapat dilihat respon kemoradiasi berdasar-

kan ukuran T. Dari sejumlah 391 pasien KNF stadium 

lanjut lokal, hanya 95 pasien yang mendapatkan    

kemoterapi neoajuvan (NAC), dan dari sejumlah itu 

hanya 23 pasien yang memiliki data respon lokal dan 12 

pasien yang memiliki data respon regional. (tabel 5) 

Umumnya kemoterapi neoajuvan diberikan pada pasien 

dengan N yang besar. Maka dilakukan penilaian respon 

regional (N) pada kelompok pasien yang mendapatkan 

NAC. (tabel  6). 

Dari uji korelasi yang dilakukan, tidak terdapat         

hubungan yang bermakna antara respon lokal dengan 

ukuran T pada kelompok NAC (r=0,111; p=0,615) dan 

antara respon regional dengan ukuran N (r=0,439; 

p=0,154). 

 

Pada penelitian ini terdapat 51 pasien yang diketahui 

tidak mendapatkan kemoradiasi. Dari kelompok terse-

but, hanya 10 pasien yang memiliki data respon radiasi. 

Dilakukan penilaian respon radiasi pada kelompok    

tersebut (tabel 7).  

 

Korelasi antara respon kemoradiasi dan faktor – faktor 

yang mungkin berpengaruh dilakukan terhadap 72 

pasien dengan hasil tidak ditemukan adanya korelasi 

Tabel 2. Sebaran Pasien berdasarkan status kemoradiasi 

Tabel 3. Respon kemoradiasi berdasarkan stadium 

Status Kemoradiasi N (%) 

Kemoradiasi konkuren 
Ya 
Tidak 
Tidak diketahui 
  

  
328 
51 
12 

  
83,9 
13,0 
3,1 

Kemoterapi neoadjuvan 
Ya 
Tidak 
Tidak diketahui 
  

  
95 
284 
12 

  
24,3 
72,6 
3,1 

Dengan NAC 
N0 
N1 
N2 
N3 
Total 

  
4 
20 
27 
44 
95 

  
4,2 
21,2 
28,4 
46,3 

Stadium Respon radiasi (%) 

Komplit 
n=45 

Parsial 
n=20 

Stabil 
n=4 

Progresif 
n=3 

IIB (n=12) 83,3 0 0 16,7 

III (n=19) 73,7 21,1 0 5,3 

IV A 
(n=19) 

52,6 31,6 5,3 10,5 

IV B(n=24) 45,8 41,7 12,5 0 

  60,8 27,0 5,4 6,8 

T Respon radiasi (%) 

Komplit 
n=45 

Parsial 
n=20 

Stabil 
n=4 

Progresif 
n=3 

T1 (n=5) 80 20 0 0 

T2 (n=25) 64,0 28,0 0 8 

T3 (n=21) 61,9 23,8 9,5 4,8 

T4 (n=23) 52,2 30,4 8,7 8,7 

  60,8 27,0 5,4 6,8 

Tabel 4. Respon radiasi pada kelompok kemoradiasi ber-

dasarkan ukuran tumor 

T Respon radiasi (%) 

Komplit 
n=13 

Parsial 
n=6 

Stabil 
n=0 

Progresif 
n=4 

T1 (n=1) 100 0 0 0 

T2 (n=7) 42,9 42,9 0 14,3 

T3 (n=8) 75,0 12,5 0 12,5 

T4 (n=7) 42,9 28,6 0 28,6 

  56,5 26,1 0 17,4 

Tabel 5. Respon radiasi pada kelompok NAC berdasarkan 

ukuran tumor 

Stadium Respon radiasi (%) 

Komplit 
n=7 

Parsial 
n=5 

N0 (n=1) 100 0 

N1 (n=2) 100 0 

N2 (n=1) 0 100 

N3 (n=8) 50 50 

  58,3 41,7 

Tabel 6. Respon radiasi pada kelompok NAC berdasarkan 

ukuran kelenjar 
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 bermakna antara respon kemoradiasi dengan umur 

(p=0,518), dan T (p=0,207). Namun, didapatkan        

korelasi yang bermakna antara respon kemoradiasi 

dengan stadium (r=0,242; p=0,038) dan respon kemora-

diasi dengan kesintasan hidup (r= -0,251; p=0,031) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari 391 pasien KNF stadium IIB – IVB didapatkan 

nilai median kesintasan 40,9 %, dengan kesintasan 

hidup 3 tahun sebesar 52,9% dan 5 tahun sebesar 

38,3%. Pada analisa kesintasan dengan memasukkan 

faktor  stadium  didapatkan nilai kesintasan hidup 3 dan 

5 tahun (gambar 1) untuk KNF stadium IIB, III, IVA 

dan IVB masing-masing adalah 64,9%, 57,6%, 47,4%, 

48,0% dan 64,9%, 43,,2%, 34,3%, 26,6% dengan nilai 

p=0,006 (p<0,05).  

 

 

Pada gambar 2 dan 3 berturut-turut dapat dilihat kurva 

kesintasan hidup berdasarkan unuran tumor (T) dan 

kelenjar (N). Pada analisa kesintasan dengan memasuk-

kan faktor T didapatkan kesintasan hidup 3 dan 5 tahun 

untuk KNF T1, T2, T3 dan T4 masing-masing adalah 

48,3%, 57,1%, 61,7%, 44,2% dan 48,3%, 36,0%, 

51,2%, 31,4% dengan nilai p=0,029 (p<0,05).  

Apabila dimasukkan faktor kelenjar (N) didapatkan 

kesintasan hidup 3 dan 5 tahun untuk KNF dengan N0, 

N1, N2 dan N3 masing-masing adalah 56,3%, 57,7%, 

52,0%, 48,0% dan 42,2%, 53,2%, 38,7%, 26,6% 

dengan nilai p=0,079 (p>0,05). 

 

 

Pada analisa kesintasan dengan memasukkan faktor 

pemberian kemoradiasi, pasien dikelompokkan men-

jadi 3 kelompok yaitu pasien dengan kemoradiasi (Ya), 

tanpa kemoradiasi (Tidak) dan tidak diketahui 

(unknown) didapatkan kesintasan hidup 3 dan 5 tahun 

untuk ketiga kelompok tersebut berturut-turut adalah 

51,4%, 58,0%, 40,0% dan 38,7%, 42,4%, 26,7% 

dengan nilai p=0,78 (p>0,05). (Gambar 4)  

Stadium Respon radiasi (%) 

Respon 
n=9 

Tidak respon 
n=1 

IIB (n=3) 100 0 

III (n=2) 100 0 

IV A (n=1) 100 0 

IV B (n=4) 75 25 

Tabel 7. Respon radiasi  pada kelompok non kemoradiasi 

Gambar 1. Kurva kesintasan hidup berdasarkan stadium 

Gambar 2. Kurva kesintasan hidup berdasarkan  ukuran    

tumor  

Gambar 3. Kurva kesintasan hidup berdasarkan  ukuran    

kelenjar 
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Apabila kesintasan dihitung pada kelompok yang 

mendapatkan kemoradiasi dengan mempertimbangkan 

faktor stadium, maka didapatkan  kesintasan hidup 3 

dan 5 tahun untuk masing-masing kelompok stadium 

yang mendapatkan kemoradiasi adalah 62,7%, 62,0%, 

45,8%, 39,8% dan 62,7%, 31,0%, 33,8%, 30,7% dengan 

nilai p=0,005 (p<0,05).  (Gambar 5) 

 

Diskusi 

 

Pada penelitian ini, dari 391 pasien KNF stadium lanjut 

lokal (stadium IIB – IVB), didapatkan sebanyak 70,6% 

pasien berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sesuai dengan 

kepustakaan bahwa epidemiologi KNF bahwa insidens 

KNF pada laki-laki 2-3 kali lebih banyak dibandingkan 

pada perempuan. Berdasarkan kepustakaan, KNF   

memiliki dua puncak insidens yaitu pada kelompok 

usia      15 – 25 tahun dan meningkat kembali pada usia 

50 – 59 tahun.2,4,5 Hal yang berbeda didapatkan pada 

penelitian ini, di mana puncak insidens terjadi pada 

kelompok usia 41 – 50 tahun. Meskipun berbeda 

dengan kepustakaan, namun karakteristik ini sesuai 

dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Adham 

dkk.1 Ketidaksesuaian puncak insiden dengan 

kepustakaan disebabkan adanya perbedaan populasi 

yang diteliti. Penelitian ini hanya mengambil populasi 

pasien dari Indonesia, sedangkan kepustakaan 

mengambil populasi dari seluruh dunia. Adanya    

perbedaan ras ini memungkinkan terjadinya perbedaan 

puncak insiden KNF.  

 

Sebanyak 60,8% pasien datang dalam stadium IVA dan 

IVB. Sesuai dengan pernyataan bahwa pasien KNF 

datang dalam keadaan lanjut.2 Hal ini disebabkan     

karena letak anatomi nasofaring yang tersembunyi   

sehingga pasien baru merasakan atau mengeluhkan 

gejala pada saat tumor sudah meluas (T3 dan T4) atau 

ada keluhan benjolan di leher yang mencolok (N2 dan 

N3). Terbukti pada sebaran pasien menurut T dan N   

di mana kelompok terbanyak berada pada T4 dan N2.  

 

Menurut sebaran tipe histopatologi, hampir seluruh 

pasien (82,4%) memiliki tipe histopatologi sesuai 

dengan WHO tipe 3 yang sesuai dengan pernyataan 

kepustakaan bahwa di daerah endemik tipe histopatolo-

gi yang dominan adalah WHO tipe 3.2,5 Tipe ini juga 

merupakan tipe histopatologi yang berhubungan erat 

dengan infeksi virus Epstein Barr.  

 

Pada KNF stadium lanjut lokal, penatalaksanaan sesuai 

dengan algoritme yang berlaku adalah dengan         

pemberian kemoradiasi konkuren dengan atau tanpa 

memberikan kemoterapi neoajuvan.2 Dari 391 pasien 

KNF stadium lanjut lokal, sebanyak 83,9% diketahui 

mendapatkan kemoradiasi. Hanya 13,0% yang 

diketahui tidak mendapatkan kemoradiasi dengan 

berbagai alasan. Alasan tersebut antara lain adalah 

pasien atau keluarga pasien menolak pemberian  

kemoterapi karena takut efek sampingnya, ketidakta-

huan pasien dan keluarga perlunya mendapatkan 

kemoterapi konkuren dan keadaan fisik pasien yang  

tidak memungkinkan untuk dilakukan kemoterapi.  

 

Kemoterapi neoajuvan (NAC) diberikan dengan tujuan 

memperkecil massa tumor pada KNF dengan massa 

yang bulky di mana dosis terapi yang adekuat sulit    

Gambar 4. Kurva kesintasan hidup berdasarkan status kemo 

radiasi. 

Gambar 5. Kurva kesintasan hidup berdasarkan stadium pada 

pasien yang mendapatkan kemoradiasi. 
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untuk dicapai tanpa merusak organ at risk.14  Pada    

Panduan Pelayanan Medik (PPM) RSCM, NAC diberi-

kan pada pasien dengan N>10 cm. Pada penelitian ini, 

NAC diberikan pada 95 pasien dengan sebaran N 

terbanyak pada kelompok N3 (46,3%). Meskipun tidak 

sepenuhnya sesuai dengan PPM yang berlaku, namun 

pemberian NAC  kelompok N0 masih dapat dibenarkan  

pada ukuran T yang ekstensif dengan tujuan            

memperkecil tumor primer. 

 

Pemberian kemoradiasi pada KNF stadium lanjut lokal 

terbukti meningkatkan kesintasan hidup dibandingkan 

dengan pengobatan dengan radiasi saja.7-11 Pada 

penelitian ini kesintasan hidup 3 dan 5 tahun pasien 

KNF stadium lanjut lokal adalah 52,9% dan 38,3%.   

Terdapat ketidaksesuaian dengan kepustakaan di mana 

disebutkan bahwa pemberian kemoradiasi dapat      

memperbaiki kesintasan hidup, dan kesintasan hidup 

akan menurun   seiring dengan meningkatnya stadium. 

Pada penelitian ini, penilaian kesintasan hidup 3 dan 5 

tahun yang lebih baik justru didapatkan pada kelompok 

yang tidak mendapatkan kemoradiasi dibandingkan   

kelompok kemoradiasi, yakni 42,4% vs 38,75%.       

Banyaknya pasien loss to follow up mempengaruhi hasil 

penilaian ini . 

 

Dengan memasukkan faktor stadium didapatkan nilai 

kesintasan hidup 3 dan 5 tahun untuk KNF stadium IIB, 

III, IVA dan IVB masing-masing adalah  64,9%, 57,6%, 

47,4%, 48,0% dan 64,9%, 43,,2%, 34,3%, 26,6%.  

 

Penelitian yang dilakukan El Sherbieny dkk.12 di Malay-

sia mendapatkan kesintasan hidup 5 tahun yang lebih 

tinggi untuk masing masing stadium II,III,IVA,IVB 

secara berurutan adalah 93.3%, 62.7%, 42.2% dan 

40.6%. 

 

Hasil yang agak berbeda didapatkan dengan menganali-

sa kesintasan hanya pada kelompok yang mendapatkan 

kemoradiasi, didapatkan  kesintasan hidup 3 dan 5 tahun  

pada stadium IIB, III, IVA dan IVB  masing-masing 

adalah 62,7%, 62,0%, 45,8%, 39,8% dan 62,7%, 31,0%, 

33,8%, 30,7%.  

 

Penilaian respon pada penelitian ini hanya dilakukan 

pada kelompok kemoradiasi untuk memperkecil bias. 

Kesulitan pada interpretasi hasil penelitian disebabkan 

terbatasnya data yang tersedia. Dari 328 pasien yang 

mendapatkan kemoradiasi, hanya 72 pasien yang   

memiliki data respon lokal dan 45 pasien yang       

memiliki data respon regional. Kesulitan lain yang 

munculadalah sulitnya menentukan kriteria respon  

berdasarkan kriteria RECIST13 atau WHO  karena 

penelitian ini hanya menggunakan data sekunder beru-

pa hasil pemeriksaan radiologi yang terdapat dalam 

status, tanpa melihat imaging secara langsung.  Pada 

penilaian awal, respon dikelompokkan menjadi 4      

kelompok yaitu komplit, parsial, stabil dan progresif, 

untuk kepentingan pengolahan data kelompok respon 

komplit dan parsial dikelompokkan kembali    menjadi    

kelompok respon, sedangkan kelompok stabil dan   

progresif dikelompokkan menjadi tidak respon.  

 

Didapatkan hasil respon untuk masing-masing stadium 

IIB, III, IVA dan IVB adalah 83,3%, 94,7%, 84,2% 

dan 87,5%. Apabila dilihat secara klinis, hal ini tentu 

bermakna, namun ketika dilakukan penilaian secara 

statistik, ditemukan bahwa nilai p>0,05 sehingga tidak 

bermakna. Perbedaan kemaknaan ini disebabkan 

jumlah sampel yang terlalu kecil, karena sebagian 

pasien tidak datang kembali ke departemen Radioterapi 

untuk kontrol dan menyerahkan hasil evaluasi.  

 

Pada penilaian respon komplit berdasarkan ukuran T, 

didapatkan hasil untuk masing – masing ukuran T1, 

T2, T3 dan T4 adalah 80%, 64%, 61,9% dan 52,2%, 

dengan rerata 60,8%. Dari hasil penelitian Lin dkk.14 

yang menilai respon pada KNF yang mendapatkan 

kemoradiasi didapatkan hasil 73,3% mengalami respon 

komplit lokal. Penelitian lain oleh Ozet dkk.15 menun-

jukkan hasil yang berbeda, hasil respon komplit hanya 

didapatkan pada 40,62% pasien, namun penelitian ini 

dilakukan  pada jumlah sampel yang kecil (n=32).  

 

Pada  kelompok yang tidak mendapatkan kemoterapi, 

hampir seluruh pasien memberikan respon hanya 1 

pasien yang mengalami perburukan. Meskipun jumlah 

sampel sangat kecil (n=10) sehingga tidak dapat       

dilakukan uji statistik.   

 

Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui pada 

pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan 

secara retrospektif berdasarkan data sekunder yang 

didapatkan dari rekam medik pasien, kendala yang ada 

antara lain adalah kurang lengkapnya pengisian rekam 

medik dan tidak semua data yang diinginkan peneliti 

untuk dianalisa dapat ditemukan dalam rekam medik 

pasien. Hal lain yang menjadi keterbatasan penelitian 

ini adalah adanya bias pada penilaian kemoterapi baik 

neoajuvan maupun konkuren. Bias yang timbul 
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disebabkan tidak adanya keterangan dalam rekam medik 

yang menyebutkan regimen kemoterapi yang diberikan 

dan jumlah pemberian kemoterapi, sehingga pada           

pengolahan data hanya dibedakan menjadi kelompok 

dengan kemoterapi dan non kemoterapi.  

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian       

bersifat retrospektif yang menganalisa data dari rekam 

medik pasien. Ketidaklengkapan data dan ketidakpatu-

han pasien dalam menjalani pengobatan dan follow-up 

menjadi penyebab banyaknya sampel yang tidak dapat 

dianalisa. Namun demikian, penelitian ini membuktikan 

bahwa pemberian kemoradiasi memberikan respon yang 

baik pada KNF stadium lanjut lokal, namun memiliki 

kesintasan hidup 3 dan 5 tahun yang lebih rendah 

dibandingkan kelompok radiasi saja.  Selain itu, stadium 

juga mempengaruhi respon radiasi dan kesintasan. 

Pada penelitian ini ditemukan banyak data rekam    

medik yang kurang lengkap. Hal ini harus menjadi   

perhatian kita semua, mengingat RSCM merupakan 

pusat rujukan nasional sehingga seharusnya menjadi 

pusat data rujukan. Diperlukan  kepatuhan para       

petugas, khususnya dokter untuk menuliskan data 

rekam medik secara lengkap. Data rekam medik yang 

lengkap dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat 

retrospektif di masa datang.  

 

Selain itu, pada penelitian ini masih banyak didapatkan 

pasien yang menolak mendapatkan kemoradiasi dan 

loss to follow-up. Oleh karena itu, diperlukan komu-

nikasi dan edukasi yang lebih baik  untuk meningkat-

kan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan men-

jalani follow-up 
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Malnutrisi dan hipoksia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan terapi 

kanker. Malnutrisi timbul akibat patofisiologi kanker maupun sebagai efek samping       

pengobatan kanker tersebut. Hipoksia sel diketahui menyebabkan radioresistensi terhadap 

radiasi. Penelitian ini merupakan studi   kohort retrospektif terhadap 20 pasien kanker  

nasofaring stadium lanjut lokal yang menjalani radioterapi di Departemen Radioterapi 

RSUPN Ciptomangunkusumo dari Desember 2012 - Agustus 2013, dengan menggunakan 

albumin sebagai parameter malnutrisi yang dicatat dari rekam medik pasien  dan HIF1α 

sebagai parameter hipoksia yang dianalisa secara imunoperoksidase dari blok paraffin 

jaringan biopsi tumor. Respon radiasi diukur menggunakan kriteria RECIST dengan mem-

bandingkan CT scan sebelum dan 1-2 bulan pasca radiasi. Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa hipoalbuminemia dan hipoksia sel berkorelasi secara bermakna dengan penurunan 

respon radiasi (p=0,001), dan  rendahnya serum albumin berkolerasi bermakna dengan 

tingkat hipoksia sel (p=0,001). 

Kata kunci :  Albumin, hipoksia, kanker nasofaring lanjut lokal, respon radiasi  

 

Malnutrition and hypoxia is an influential factor to the failure of cancer therapy.            

Malnut rition arising from the pathophysiology of cancer or as a side effect of cancer drugs  

Hypoxia is known to cause tumor cells radiorecistance to irradiation. This study is a retro- 

spective cohort study on 20 patients with locally advance nasopharyngeal cancer who     

underwent radiotherapy at the Department of Radiotherapy RSUPN Ciptomangunkusumo 

of December 2012 - August 2013, using albumin as a parameter of malnutrition, were     

recorded from medical record and HIF1α as parameters hypoxia were analyzed by         

immunohistochemistry from paraffin blocks of tumor tissue biopsies. Radiation response 

was measured using the RECIST criteria by comparing CT scans before and 1-2 months 

after radiation. The results of study showed that hypoalbuminemia and hypoxic cells signifi-

cant  correlated with low radiation response (p=0.001) and low albumin serum significant 

correlated with hypoxia level (p=0.001)  

Keywords : Albumin, hypoxia , locally advanced nasopharyngeal cancer , radiation 

response 

Pendahuluan 

 

Di Indonesia, karsinoma nasofaring (KNF) merupakan 

tumor kepala leher terbanyak dengan angka kejadian 

28,4%1 dan radioterapi merupakan modalitas utama 

dalam penanganan KNF dalam semua stadium, baik 

sebagai terapi definitif maupun kombinasi dengan 

kemoterapi. Angka bebas penyakit 5 tahun dan angka 

kesintasan (overall survival) KNF stadium lanjut lokal 

dengan radiasi saja adalah 68,7% dan 28,6%.2 

Penambahan kemoterapi memberikan peningkatan 

angka kesintasan 5 tahun sekitar 20%2 sedangkan 

Platek dkk.3 menyebutkan angka kegagalan lokal 2 

tahun berkisar 50-60%.   

 

Malnutrisi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan terapi. Malnutrisi pada 

pasien kanker kepala leher merupakan masalah yang 

signifikan karena berhubungan dengan kualitas hidup, 

respon terhadap pengobatan baik radioterapi, 
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pembedahan dan kemoterapi dan kesintasan hidup 

pasien kanker. Salah satu parameter  malnutrisi dapat 

tercermin dari penurunan berat badan pasien sebelum, 

selama dan sesudah pemberian pengobatan.4 Penelitian 

yang dilakukan oleh Mahdavi dkk.,5 memperlihatkan  

adanya penurunan kesintasan pada pasien kanker kepala 

leher dengan malnutrisi (13,9%) dibanding tanpa 

malnutrisi (59,5%). 

 

Kaheksia yang merupakan bagian dari malnutrisi 

mempunyai insiden yang tinggi pada pasien kanker. 

Penyebab kaheksia adalah multifaktor yaitu 

berkurangnya asupan makanan per oral,  adanya faktor 

katabolik yang dikeluarkan tumor, seperti TNF-α,   

interleukin, interferon-gamma, faktor kaheksia kanker 

24K dan perubahan metabolisme yang menyebabkan 

wasting disease. Asupan nutrisi yang kurang pada 

pasien kanker akan menyebabkan penurunan sintesa 

protein yang akan menurunkan konsentrasi protein 

serum seperti albumin. Dalam parameter gizi, albumin 

dapat menjadi parameter respon terapi maupun angka 

morbiditas dan mortalitas.6 

  

Selain faktor malnutrisi, terdapat faktor intrinsik yang 

berpengaruh terhadap kegagalan terapi baik pada radiasi 

maupun kemoterapi yaitu hipoksia sel tumor. 

Mekanisme kematian sel akibat radiasi yang terbanyak 

adalah melalui proses kematian tidak langsung, yaitu 

dengan pembentukan radikal bebas yang akan menjadi 

sangat reaktif dan berumur lebih panjang dengan 

mengikat oksigen. Sel dalam keadaan hipoksia 

memerlukan dosis radiasi 2,8-3 kali lebih tinggi 

dibandingkan keadaan oksik.7-11 Hipoksia dapat 

menginduksi faktor transkripsi yaitu hipoxia inducible 

factor 1α (HIF-1α) dan carbonic anhidrase 9 (CA9), 

yang mempunyai peran merangsang proliferasi sel dan 

angiogenesis yang selanjutnya akan berpengaruh 

terhadap progresifitas dan agresifitas tumor.12,13   

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kadar albumin sebagai parameter malnutrisi dan 

hipoksia sel tumor terhadap respon radiasi serta 

hubungan antara kadar albumin dan derajat hipoksia sel 

pada KNF stadium lanjut lokal.  

 

Metode  

 

Penelitian  ini merupakan studi kohort retrospektif 

menggunakan data sekunder dari rekam medis  pasien 

KNF lanjut lokal yang terbukti secara patologik yang 

menjalani radiasi di Departemen Radioterapi RSUPN-

Cipto Mangunkusumo periode Desember 2012 sampai 

Agustus  2013 dan memenuhi kriteria inklusi yaitu 

belum pernah mendapat terapi sebelumnya, mendapat 

terapi kemoradiasi, memiliki jaringan blok parafin yang 

memadai, dan memiliki CT scan sebelum dan setelah 

radiasi.   Sampel dikumpulkan dengan cara konsekutif, 

dimana setiap sampel yang sudah memenuhi kriteria 

inklusi diikutsertakan dalam penelitian sampai besar 

sampel terpenuhi.  

 

Data kadar  albumin praradiasi diambil dari data rekam 

medis. Respon tumor dinilai berdasarkan  kriteria 

RECIST menggunakan data pengukuran tumor pada 

CT scan sebelum radiasi dan 1-2 bulan sesudah radiasi.  

Dari blok parafin  biopsi tumor, dilakukan analisa 

ekspresi HIF-1α sebagai petanda hipoksia dengan 

teknik immunoperoksidase di Departemen Patologi 

Anatomi. Penilaian ekspresi HIF-1α dilakukan pada 

massa tumor dengan perhitungan manual per 10 lapang 

pandang besar. Kemudian dilakukan grading dengan 

nilai cut off 5%, yaitu dikategorikan rendah jika < 5% 

dan tinggi jika > 5%. Setelah itu dilakukan perhitungan 

persentase sel yang positif. Seluruh pasien mendapat 

radiasi lokoregional dengan dosis total 66-70 Gy 

dikombinasi dengan kemoradiosensitizer sisplatin. Data 

yang diperoleh diolah dengan menggunakan program 

SPSS for windows 16.0.  

 

Hasil Penelitian 

 

Sejak Desember 2012 sampai dengan Agustus 2013 

didapatkan 20 pasien kanker nasofaring stadium lanjut 

lokal yang berobat di Departemen Radioterapi RSCM 

dan memenuhi kriteria inklusi menjadi subyek 

penelitian. Profil lengkap karakteristik pasien dapat 

dilihat pada tabel 1.  

 

Analisa deskriptif untuk melihat karakteristik pasien 

berupa distribusi frekuensi. Pasien laki-laki lebih 

banyak dari perempuan dengan perbandingan 1.8:1. 

Kelompok usia terbanyak adalah 40-50 tahun (50%).  

 

Kebanyakan pasien datang dengan T3 (55%) dan N1 

atau N3 (32,5%), serta stadium IVA (55%). Tipe 

histopato-logik terbanyak adalah WHO tipe 3 (85%) 

dengan diferensiasi baik (65%). 

 

Sebanyak 70% pasien datang dengan kadar albumin pra 

radiasi yang rendah yaitu < 3,5% dengan rentang nilai 
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3,07-3,45 g/dl. Berdasarkan kriteria RECIST, 80% pasien 

mengalami respon parsial dan hanya 20% yang 

mengalami respon komplit.  

 

Dengan nilai cut off 5% derajat hipoksia dikatagorikan 

rendah jika < 5% dan derajat hipoksia tinggi jika > 5% 

dan pada penelitian ini didapatkan 70% pasien memiliki 

HIF-1  yang tinggi (≥ 5%). Hal ini memper-lihatkan 

bahwa 70% pasien memiliki tumor dengan derajat 

hipoksia sel yang tinggi. 

 

Dengan uji Fisher exact (tabel 2), dilakukan uji korelasi 

antara kadar albumin praradiasi dengan respon radiasi. 

Hasil uji memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara kedua variabel tersebut dengan p=0,001. 

Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kadar albumin 

praradiasi berhubungan dengan respon tumor yang 

rendah pula  

 

 

 

Demikian pula pada tabel 3, hasil uji terhadap  tingkat 

HIF-1α dan respon radiasi, menunjukkan korelasi  yang 

bermakna antara derajat hipoksia yang tinggi dengan 

respon radiasi parsial atau sebaliknya respon komplit 

berkolerasi secara bermakna dengan derajat hipoksia 

yang rendah,  (p=0,001).  

 

Dari uji T tidak berpasangan (tabel 4),  terdapat 

hubungan yang bermakna antara albumin praradiasi 

dengan  HIF-1α (p=0,00). Hubungan ini memper-

lihatkan bahwa kadar albumin <3,5 g/dL menunjukkan 

adanya hipoksia sel yang tinggi atau sebaliknya. 

 

 

Diskusi 

 

Malnutrisi merupakan salah satu problem yang sering 

dijumpai pada pasien kanker. Berkurangnya asupan  

makanan per oral dan faktor katabolik yang dikeluar-

kan tumor menjadi faktor penyebab terjadinya hal    

 Karakteristik n=20 % 

Jenis kelamin 
Laki 
Wanita 

  
14 
  8 

  
70 
30 

Umur 
< 40 tahun 
40-50 tahun 
> 50 tahun 

Perluasan tumor 
T3 
T4 

Kelenjar getah bening 
N0 
N1 
N2 
N3 

Stadium 
III 
IVA 
IVB 

Histopatologi 
WHO tipe II 
WHO Tipe III 

Differensiasi 
Baik 
Buruk 

Albumin praradiasi 
     < 3,5 g/dl 
     ≥ 3,5 g/dl 
Respon 

Parsial 
Komplit 

HIF-1 α  
>5% 
< 5% 

  
  6 
10 
  4 
  
11 
  9 
 
  4 
  8 
  4 
  4 
 
  6 
 10 
   4 
   
  3 
17 
 
 13 
   7 
 
14 
  6 
 
16 
  4 
 
14 
  6 

  
30 
50 
20 
 
55 
45 
 
20 
40 
20 
20 
 
30 
50 
20 
 
15 
85 
 
65 
35 
 
70 
30 
 
80 
20 
 
70 
30 

   

Tabel 1. Karakteristik Pasien 

Tabel 2. Korelasi kadar albumin praradiasi dengan  respon 

radiasi  

Variabel Respon p 

Komplit Parsial 

Albumin       

          <3,5 g/dL 0 12 0,001 

           ≥ 3,5 g/dL 6 2   

Tabel 3. Korelasi  HIF-1 α  dengan respon radiasi   

Variabel HIF-1 α   p 

Tinggi Rendah 

Respon       

          Parsial 14 0 0,001 

           Komplit 0 6   

Tabel 4. Korelasi  kadar albumin praradiasi dengan HIF-1α   

Variabel HIF-1 α   p 

Tinggi Rendah 

Albumin       

          <3,5 g/dL 14 0 0,001 

           ≥ 3,5 g/dL 0 6   
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tersebut. Asupan nutrisi yang kurang pada pasien 

kanker akan menurunkan sintesa protein yang akan 

menurunkan konsentrasi protein serum seperti albumin. 

 

Dalam keadaan normal albumin disintesa 12-25g 

perhari, diabsorpsi 1 g per hari, dengan waktu paruh 21 

hari. Kebutuhan albumin untuk pasien kanker 1,5-2 g/kg 

berat badan atau lebih tinggi dibanding orang normal. 

Kadar albumin yang rendah disebabkan oleh produksi 

sitokin IL6 yang dapat mempengaruhi sintesa albumin 

pada hepatosit.14  

 

Albumin merupakan kompartmen ekstraselular dari 

grup sulphydryl yang ditemukan pada kelompok sistein. 

Grup sulphydryl membentuk suatu gugus yang 

dinamakan thiols yang merupakan suatu radikal bebas . 

Albumin dapat membatasi produksi ROS dengan 

berikatan dengan ion cu2+  bebas. Ion cu 2+ ini diketahui 

dapat mempercepat produksi radikal bebas.15 

 

Albumin dalam hubungannya sebagai antioksidan diper-

lukan untuk keseimbangan redox pada tingkat seluler. 

Albumin merupakan cerminan dari status nutrisi karena 

pada pasien kanker sering terjadi penurunan berat badan 

yang signifikan. Asupan peroral dan faktor katabolik 

yang dikeluarkan oleh tumor seperti IL1, TNF α akan 

menyebabkan    proteolisis.  Penelitian sebelumnya juga 

membuktikan bahwa albumin dapat membatasi  

produksi  radikal bebas endogen yang akan mengurangi 

produksi HIF-1α.11 

 

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan 

yang bermakna antara kadar albumin praradiasi yang 

rendah dengan respon radiasi (respon parsial), sehingga 

kadar albumin praradiasi menjadi hal yang penting dan 

dapat dijadikan prediktor respon radiasi. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Mahdavi dkk.,5 bahwa albumin dapat 

dijadikan sebagai parameter respon radiasi.  

 

Penelitian Gupta dkk.,16 memperlihatkan bahwa kadar 

serum albumin yang rendah berhubungan dengan       

rendahnya kesintasan dan kualitas hidup. Demikian pula 

penelitian Lis.dkk.,17 memperlihatkan bahwa kadar    

albumin > 3,5 g/dl dapat mengurangi risiko mortalitas 

pada pasien kanker payudara. Andrade dkk.,18 menyim-

pulkan bahwa albumin merupakan factor prognostik 

independen untuk kesintasan pada sarkoma jaringan 

lunak. Dalam penelitian ini  belum dapat dinilai       

hubungan albumin dengan kesintasan oleh karena      

follow up pasien yang buruk.  

 

Pada penelitian ini 80% pasien mengalami respon    

parsial dan 70% memiliki nilai hipoksia sel yang tinggi 

> 5%. Telah diketahui bahwa respon radiasi sangat 

tergantung pada status oksigenisasi jaringan tumor dan 

faktor lingkungannya dan telah terbukti bahwa 

hipoksia menyebabkan sel menjadi 2-3 kali lebih 

radioresisten dibanding sel yang oksik.9,12  

 

Hipoksia didefinisikan sebagai keadaan dimana 

tekanan parsial oksigen intrasel atau intratumor < 20 

mmHg. Hipoksia sel tumor akan menginduksi regulator 

kunci yaitu HIF-1α yang mempunyai peran kompleks 

merangsang angiogenesis, proliferasi sel dan proses 

transpor glukosa. Dalam keadaan hipoksia  HIF-1α 

akan ditranslokasi kedalam nukleus dalam bentuk 

dimer dengan HIF-1β sebagai hypoxia responsive 

elements dari gen regulator HIF-1α antara lain VEGF, 

p53, CA9, EPO sehingga meningkatkan progresifitas 

tumor.7,10-13 

 

HIF-1α sebagai parameter hipoksia, dalam penelitian 

ini dikelompokkan menjadi dua dengan nilai cut off 

5% sesuai dengan kriteria Hui dkk.13  Hipoksia derajat 

tinggi bila nilainya > 5% dan  hipoksia derajat rendah 

bila nilainya < 5%.  Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa pada kelompok hipoksia tinggi, respon radiasi 

yang terjadi lebih buruk, dibanding kelompok dengan 

derajat hipoksia rendah. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya bahwa semakin sel hipoksik 

tumor semakin radioresisten.7,9-13 Dalam uji korelasi 

antara HIF-1α dengan kadar albumin, juga menunjuk-

kan hubungan yang bermakna  (p=0,001). Korelasi ini 

memperlihatkan bahwa pada kadar albumin yang 

rendah sel akan mengalami hipoksia atau sebaliknya. 

sehingga kadar albumin pre radiasi dapat dijadikan 

prediktor hipoksia sel.  

 

Kesimpulan dan Saran  

 

Dari ketiga hasil uji korelasi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa  albumin pra radiasi merupakan faktor yang ber-

pengaruh terhadap respon radiasi dan dapat dijadikan 

sebagai prediktor buruknya respon radiasi akibat 

hipoksia sel. Namun demikian, masih perlu dibuktikan 

lebih lanjut dengan melakukan penelitian lanjutan 

secara prospektif  dengan sampel lebih banyak dan 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi respon radiasi seperti faktor T, 

diferensiasi sel  dan OTT yang dalam penelitian ini 

tidak dianalisis.  
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Studi retrospektif ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan respon terapi radiasi antara 

teknik konvensional 2D dengan pengecilan lapangan radiasi teknik 2D, 3DCRT atau 

brakiterapi pada pasien kanker nasofaring stadium dini (stadium I – IIa). Dari 20 sampel 

didapatkan respon komplit pada 17 pasien (85%) dan respon parsial pada 3 pasien (15%) 

(p=0.219). Efek samping akut yaitu dermatitis radiasi grade 3-4 adalah 5% (p=0.435), 

mukositis grade 3-4 adalah 15% (p=0.510) dan xerostomia grade 3-4 adalah 0% (p=0.517). 

Secara statistik tidak didapatkan perbedaan bermakna tetapi secara klinis mempunyai kesan 

ada kecenderungan bahwa dengan pengecilan lapangan radiasi teknik brakiterapi dan 3D-

CRT lebih baik dalam hal efek samping akut mukositis dibanding teknik 2D  

Kata kunci :  kanker nasofaring, respon terapi radiasi, efek samping akut radiasi  

This retrospective study aimed to compare the response of radiation therapy between 2D 

conventional technique with the booster of 2D, 3DCRT or brachytherapy techniques in pa-

tients with early-stage nasopharyngeal cancer (stage I - IIa). From 20 sample, obtained 

complete response in 17 patients (85%) and partial response in 3 patients (15%) (p = 

0.219). Side effects of acute radiation dermatitis grade 3-4 is 5% (p=0.435) , mucositis 

grade 3-4 is 15% (p=0.510) and xerostomia grade 3-4 is 0% (p=0.517). The result showed 

no satistically significant but clinically there is a tendency that with the booster of brachy-

therapy and 3DCRT techniques, are better compared with 2D technique in terms of acute 

mucositis side effects  

Keywords:  nasopharyngeal cancer, response of radiation therapy, acute radiation side 

effects  

Pendahuluan 

Kanker nasofaring merupakan salah satu keganasan 

dari kepala dan leher yang paling sering ditemukan di 

negara – negara kawasan Asia Tenggara 1-5 dan     

merupakan kasus keganasan terbanyak nomor tiga di 

Indonesia setelah kanker serviks dan payudara dengan 

insiden rata-rata kanker nasofaring di Indonesia yang 

dilaporkan oleh Soeripto pada tahun 1998 adalah 

6.2/100.000 atau dengan kata lain dapat dijumpai 

13.000 kasus baru setiap tahunnya.6 Data terakhir yang 

dilaporkan Marlinda Adham dkk.7  pada tahun 2012 

adalah 6/100.000 dengan 12.000 kasus baru setiap    

tahunnya  

Penatalaksanaan utama pada kanker nasofaring stadium 

dini adalah radioterapi definitif.8,9  Hasil yang optimal 

dapat diharapkan setelah radioterapi yaitu dalam 10 

tahun disease-specific survival, recurrence-free         

survival (RFS), local RFS, lymph node RFS, dan      

distant metastasis free survival rates untuk kanker    

nasofaring stadium I adalah 98%, 94%, 96%, 98%, dan 
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98% , masing-masing secara berurutan.10 Teknik radiasi 

yang digunakan adalah teknik konvensional 2D dengan 

atau tanpa brakiterapi, 3DCRT dan IMRT.  

Teknik konvensional 2D merupakan teknik yang sudah 

lama digunakan untuk kanker nasofaring stadium dini 

dan sampai sekarang masih merupakan teknik yang 

masih digunakan dengan memberikan angka kesintasan 

hidup 84 – 90% pada kanker nasofaring stadium dini.9-15 

Penggunaan teknik 3DCRT pada kanker nasofaring sta-

dium dini memberikan hasil yang cukup baik, yaitu dari 

laporan Luo dkk.16 pada 5 tahun angka kesintasan hidup 

adalah 95% dengan disease-free survival 91%, local-

regional free recurrence 93% dan 98% bebas dari me-

tastasis jauh. Pada studi dari Tang dkk.17 menyebutkan 

pada 3 tahun locoregional control rate, overall survival 

rate dan progress-freely survival rate adalah 90.2%, 

88.2% dan 80.3%, secara berurutan. Liu dkk.14

melaporkan bahwa teknik konvensional 2D mempunyai 

angka 5 tahun locoregional control rate dan regional 

control rate yang tidak ada perbedaan secara signifikan 

dibanding 3DCRT yaitu 89.7% vs. 90.6% (P=0.783) 

dan 95.6% vs. 97.8% (P=0.427) secara berurutan, tetapi 

angka kesintasan yang lebih buruk yaitu 82.0% vs 

91.9% (P=0.072). 

Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) adalah ben-

tuk tertinggi dari teknik konformal radioterapi yang 

memberikan dosis tinggi pada target tumor sementara 

memberikan konformitas dosis yang rendah pada jarin-

gan sehat disekitarnya dengan menggunakan arah sinar 

multiple yang dapat memberikan konformitas radiasi 

sesuai bentuk dari target.18,19 Teknik IMRT memberikan 

angka kesintasan hidup selama 5 tahun yang cukup baik 

pada kanker nasofaring stadium dini dari laporan    

Sheng-Fa Su dkk.9 yaitu disease-spesific survival 

97.3%, local recurrence-free survival 97.7% dan distant 

metastasis-free survival yaitu 97.8%, sedangkan Kwong 

dkk.18 melaporkan angka kesintasan hidup 3 tahun yang 

sangat baik yaitu 100%. 

Penambahan brakiterapi sebagai booster setelah radiasi 

eksterna sehingga dapat meningkatkan kontrol lokal 

penyakit.  American Brachytherapy Society merek-

omendasikan 18 Gy dalam enam fraksi brakiterapi 

dengan high dose-rate (HDR) dalam 3 hari (dua fraksi 

per hari, dalam jeda 6 jam), 1-2 minggu setelah radiasi 

eksterna 60 Gy.10  Levendag dkk.27 melaporkan rejimen 

ini aman dan efektif Chang dkk.20 memberikan 5 - 16,5 

Gy dalam satu sampai tiga fraksi dengan interval 1 

minggu. Sementara Teo dkk.21 memberikan 18 - 24 Gy 

dalam tiga fraksi selama 15 hari (29). Kedua teknik 

terbukti efektif dan aman. Studi prospektif Jiade Lu 

dkk.22 mengungkapkan bahwa local control penyakit 2 

tahun dapat mencapai 94%, overall survival 82% dan 

disease-free survival 74% dengan kombinasi radiasi 

eksterna dengan brakiterapi intrakaviter. Pada 

penelitian Leung dkk.23 penggunaan high dose rate 

brakiterapi intrakaviter sebagai booster setelah radiasi 

eksterna dengan teknik 2D pada stadium dengan T 

awal (T1-T2b) dibandingkan dengan yang mendapat-

kan radioterapi konvensional 2D saja, didapatkan pada 

5 tahun angka local failure-free survival 95.8% vs 

88.3% (p=0.020), regional failure-free survival 96% vs 

94.6% (p=0.40), distant metastasis-free survival 95% 

vs 83.2% (p=0.0045), progression-free survival 89.2% 

vs 74.8% (p=0.0021) dan overall survival 91.1% vs 

79.6% (p=0.0062) (35). Sedangkan pada penelitian 

Ozyar dkk.24 yang membandingkan high dose rate 

brakiterapi sebagai booster setelah radiasi eksterna 2D 

dengan radioterapi konvensional 2D saja pada KNF 

stadium I - IVb, didapatkan pada 3 tahun disease-free 

survival 67% vs 80% (p=0.07) dan local recurrence-

free survival 86% vs 94% (p=0.23), kemudian       

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pada local 

control diantara kedua grup tersebut dan morbiditas 

akut dan kronik dari grup HDR brakiterapi masih dapat 

diterima. 

Di sebagian besar pusat radioterapi di Indonesia, teknik 

konvensional 2D masih dilakukan, karena masih 

terbatasnya peralatan dan sumber daya yang tersedia 

untuk melakukan teknik radiasi yang lebih tinggi.     

Dalam beberapa tahun ini di beberapa pusat utama   

radioterapi di Indonesia seperti Medan, Jakarta,       

Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Malang sudah 

mulai menggunakan teknik 3DCRT, bahkan pusat di 

Jakarta sudah dapat menggunakan teknik IMRT.     

Selama ini evaluasi hasil pengobatan dengan 

menggunakan teknik – teknik radiasi tersebut belum 

dilakukan dan belum pernah pula dibandingkan hasil 

diantara teknik - teknik radiasi tersebut.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi retrospektif terhadap  

pasien kanker nasofaring stadium dini (berdasarkan 

AJCC 2002) yang mendapat  terapi radiasi kuratif 

dengan teknik konvensional 2D dengan pengecilan 

lapangan radiasi teknik 2D, konvensional 2D dengan 
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pengecilan lapanan radiasi teknik 3DCRT dan konven-

sional 2D dengan pengecilan lapangan radiasi teknik 

brakiterapi di Departemen Radioterapi Rumah Sakit 

Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo      

Jakarta mulai dari bulan April 2012 sampai dengan    

bulan Juni 2012. Respon tumor pasca radiasi dievaluasi 

dengan CT Scan / MRI nasofaring yang dilakukan 8 - 

12 minggu setelah radiasi selesai. Dilakukan juga 

penilaian efek samping radiasi berdasarkan kriteria CTC 

v2.0. 

Hasil Penelitian 

Sejak bulan Januari 2007 sampai Desember 2011      

terdapat 500 pasien kanker nasofaring yang menjalani 

terapi radiasi di Departemen Radioterapi RSUPN Dr. 

Cipto Mangunkusumo, dan sesuai kriteria inklusi pada 

penelitian ini yaitu pasien kanker nasofaring stadium I – 

IIa, terdapat 24 pasien, tetapi 4 pasien tidak dapat diiku-

tkan dalam penelitian ini karena data rekam medik tidak 

dapat ditelusuri, sehingga jumlah subyek penelitian ada-

lah 20 pasien. Profil lengkap karakteristik pasien dapat 

dilihat pada tabel 1. 

teknik radiasi pada pengecilan lapangan terbanyak    

yaitu dengan teknik pengecilan 2D (40%) dan 3DCRT 

(40%). Selain radiasi kuratif definitif (50%), kombinasi 

terapi juga diberikan dengan kemoradiasi (30%) dan 

konkomitan radiasi  ditambah terapi target (20%).  

(tabel 2) 

Pada teknik konvensional 2D, diberikan dosis 40 Gy 

pada seluruh pasien (8 pasien), kemudian dilakukan 

pengecilan lapangan dengan teknik 2D dengan dosis 30 

Gy, sehingga seluruh pasien mendapatkan dosis total 

70 Gy. 

Pada tabel 3 menunjukkan dosis radiasi dengan        

pengecilan lapangan radiasi teknik 3DCRT dimana ter-

dapat delapan pasien. Pada dosis radiasi dengan teknik 

konvensional 2D, terbanyak diberikan 50 Gy pada 4 

pasien (50%) dimana pada pasien-pasien tersebut     

dilakukan pengecilan lapangan radiasi pada 40 Gy 

kemudian dilanjutkan teknik 2D sampai 50 Gy sebelum 

kemudian dilanjutkan teknik 3DCRT sebesar 20 Gy 

pada empat pasien sehingga pada keempat pasien     

tersebut mendapatkan dosis total sebesar 70 Gy. Pada 

dua pasien yang mendapatkan dosis radiasi konven-

sional 2D 40 Gy dilanjutkan dengan pemberian teknik 

3DCRT yaitu 30 Gy dan 26 Gy pada masing-masing 

pasien. Pada satu pasien yang mendapatkan radiasi 

konvensional 2D dengan dosis 56 Gy, dilakukan teknik 

konvensional 2D sampai 40 Gy dilanjutkan pengecilan 

lapangan radiasi dengan teknik 2D sampai 56 Gy 

kemudian dilanjutkan teknik 3DCRT sebesar 10 Gy 

sehingga mendapatkan dosis total 66 Gy. Pada satu 

pasien yang mendapatkan radiasi konvensional dengan 

dosis 60 Gy, dilakukan teknik konvensional 2D sampai 

40 Gy dilanjutkan pengecilan lapangan radiasi dengan 

teknik 2D sampai 60 Gy kemudian dilanjutkan dengan 

teknik 3DCRT sebesar 10 Gy sehingga mendapatkan 

dosis total 70 Gy. 

Tabel 1. Karakteristik pasien 

Tabel 2.  Modalitas terapi 

Variabel n (%) 

Jenis kelamin 
Laki-laki 
Wanita 

15 (75%) 
5 (25%) 

Kategori usia 
< 30 tahun 
31 – 40 tahun 
41 – 50 tahun 
51- 60 tahun 
> 60 tahun 

1 (5%) 
4 (20%) 
6 (30%) 
3 (15%) 
6 (30%) 

Suku bangsa 
Tionghoa 
Batak 
Jawa 
Lain-lain (Betawi, Sunda, Makassar, 

Melayu, Bali, Palembang) 

7 (35%) 
5 (30%) 
2 (10%) 
6 (30%) 

Stadium 
Stadium I 
Stadium IIa 

6 (30%) 
14 (70%) 

Derajat histopatologi (WHO) 
WHO grade 2 
WHO grade 3 

2 (10%) 
18 (90%) 

Gejala awal 
Blood stain secretion 
Hidung tersumbat 
Gangguan pendengaran unilateral 

13 (65%) 
8 (40%) 
9 (45%) 

Variabel n (%) 

Teknik radiasi pada pengecilan lapangan 
2D 
3DCRT 
Brakiterapi intrakaviter 

8 (40%) 
8 (40%) 
4 (20%) 

Kombinasi terapi radiasi 
Radiasi kuratif definitif 
Kemoradiasi 
Radiasi +targeted therapy 

10 (50%) 
6 (30%) 
4 (20%) 



 Radioterapi & Onkologi Indonesia Vol.6 (2) Jul 2015:62-72      65 

Tabel 4 menunjukkan dosis radiasi dengan  pengecilan 

lapangan teknik brakiterapi yaitu sebanyak empat 

pasien. Pada dua pasien yang mendapatkan dosis radiasi 

dengan teknik konvensional 2D sebesar 54 Gy,         

dilakukan teknik 2D sampai 40 Gy kemudian dilanjut-

kan pengecilan lapangan radiasi dengan teknik 2D   

sampai 54 Gy, seterusnya dilanjutkan pemberian   

brakiterapi dengan dosis 14 Gy dengan fraksinasi 4-3-3-

4 Gy sehingga kedua pasien tersebut mendapatkan dosis 

total sebesar 68 Gy. Pada satu pasien mendapatkan do-

sis 60 Gy dengan teknik konvensional 2D, yaitu sampai 

40 Gy dilanjutkan pengecilan lapangan radiasi dengan 

teknik 2D sampai dosis 60 Gy, setelah itu dilanjutkan      

brakiterapi dengan dosis 13 Gy (4-3-3-3 Gy) sehingga 

mendapat dosis total 73 Gy. Pada satu pasien mendapat-

kan dosis 62 Gy dengan teknik konvensional 2D, yaitu 

sampai 40 Gy dilanjutkan pengecilan lapangan radiasi 

dengan teknik 2D sampai dosis 62 Gy, setelah itu 

dilanjutkan brakiterapi dengan dosis 16 Gy (4-4-4-4 Gy) 

sehingga mendapat dosis total 78 Gy. 

Respon tumor pasca radiasi didapatkan respon komplit 

(85%) dan respon parsial (15%) untuk seluruh          

kombinasi modalitas radiasi (tabel 5). Pada modalitas 

dengan pengecilan lapangan radiasi dengan teknik 2D, 

didapatkan respon komplit 75% dan respon parsial 25% 

pada delapan pasien (p=0.503). Pada pengecilan lapan-

gan radiasi dengan teknik 3DCRT didapatkan respon 

komplit 87.5% dan respon parsial 12.5% pada delapan 

pasien (p=0.503), sedangkan pada pengecilan lapangan 

radiasi dengan teknik brakiterapi didapatkan respon 

komplit 100% pada empat pasien (p=0.503) (tabel 6). 

Efek samping akut radiasi mencakup dermatitis radiasi, 

mukositis radiasi dan xerostomia untuk seluruh pasien 

(tabel 6). Pada tabel 7, 8, dan 9 berturut-turut dapat 

dilihat efek samping radiasi dermatitis, mukositis, dan 

xerostomia  

Overall treatment time (OTT) dari total 20 pasien ini 

adalah berkisar dari 45 sampai 58 hari dengan median 

49 hari. Overall treatment time yang ditetapkan oleh 

peneliti adalah 50 hari. Hasilnya didapatkan yaitu     

terdapat 12 pasien dengan overall treatment time ≤ 50 

Tabel 4. Dosis radiasi pada pengecilan lapangan dengan 

brakhiterapi 

Tabel 5. Respon tumor berdasarkan teknik pengecilan 

lapangan 

Variabel n(%) Mean 

Dosis radiasi teknik konvensional 
2D 

40 Gy 
50 Gy 
56 Gy 
60 Gy 

2 (25%) 
4 (50%) 

1 (12,5%) 
1 (12,5%) 

49,5 Gy 

Dosis radiasi pengecilan lapangan 
radiasi dengan 3DCRT 

10 Gy 
20 Gy 
26 Gy 
30 Gy 

2 (25%) 
4 (50%) 

1 (12,5%) 
1 (12,5%) 

19,5 Gy 

Variabel n(%) Mean 

Dosis radiasi teknik konvensional 
2D 

54 Gy 
60 Gy 
62 Gy 

2 (50%) 
1 (25%) 
1 (25%) 

57,5 Gy 

Dosis radiasi pengecilan lapangan 
radiasi dengan brakiterapi 

13 Gy (fraksinasi 4-3-3-3 Gy) 
14 Gy (fraksinasi 4-3-3-4 Gy) 
16 Gy (fraksinasi 4-4-4-4 Gy) 

2 (25%) 
4 (50%) 

1 (12,5%) 

14,3 Gy 

Tabel 3. Dosis radiasi pada pengecilan lapangan dengan 

3DCRT 

Teknik pen-
gecilan 
lapangan 
radiasi 

Respon tumor pasca 
radiasi 

Total p 

Respon 
komplit 

n(%) 

Respon 
parsial 
n (%) 

2D 6 (75%) 2 (25%) 8 
(100%) 0,503 

3DCRT 7 (87,5%) 1(12,5%) 8 
(100%) 

Brakiterapi 4 (100%) 0 (0%) 4 
(100%) 

Total 17 (85%) 3 (15%) 20 
(100%) 

Tabel 6. Efek samping akut radiasi 

Variabel n (%) 

Dermatitis Radiasi 

Grade 0 2 (10%) 

Grade 1 14 (70%) 

Grade 2 3 (15%) 

Grade 3 1 (5%) 

Mukositis Radiasi 

Grade 0 0 (0%) 

Grade 1 11 (55%) 

Grade 2 6 (30%) 

Grade 3 3 (15%) 

Xerostomia 

Grade 0 0 (0%) 

Grade 1 13 (65%) 

Grade 2 7 (35%) 

Grade 3 0 (0%) 
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hari dan 8 pasien dengan overall treatment time > 50 

hari. 

Respon tumor pasca radiasi yang dikaitkan dengan 

overall treatment time (OTT), pada overall treatment 

time ≤ 50 hari didapatkan hasil yaitu terdapat 12 pasien 

dimana sepuluh pasien (83.3%) dengan respon komplit 

dan dua pasien (16.7%) dengan respon parsial. Pada 

overall treatment time > 50 hari terdapat delapan pasien 

dimana tujuh pasien (87.5%) dengan respon komplit 

dan satu pasien (12.5%) dengan respon parsial 

(p=0.798) (tabel 10). 

Efek samping akut  dermatitis radiasi, mukositis radiasi, 

dan xerostomia yang dikaitkan dengan overall treatment 

time,  berturut-turut dapat dilihat pada tabel 11 sampai 

13. 

Diskusi 

Pada penelitian ini, dari seluruh pasien kanker naso-

faring yang berobat di Departemen Radioterapi 

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo sejak Januari 2007 

sampai Desember 2011 yang berjumlah 500 orang, 

hanya 20 orang (4%) yang didagnosa stadium I dan IIa, 

stadium I sebanyak enam orang dan stadium IIa 

sebanyak 14 orang atau 1.2% dan 2.8% secara beruru-

tan. Hal ini agar menjadi perhatian bersama oleh para 

dokter agar dapat lebih meningkatkan pengetahuan 

mengenai kanker   nasofaring sehingga dapat mengu-

rangi angka kejadian kanker nasofaring stadium lanjut 

lokal. 

Pada penelitian ini didapatkan respon tumor terhadap 

radiasi yaitu respon komplit sebesar 85% (17 pasien) 

Efek Samping Akut Dermatitis Radiasi 
Teknik 

Pengecilan 
Lapangan 
Radiasi 

Total p 

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

2D 0 (0%) 5 (62.5%) 2 (25%) 1 (12.5%) 8 (100%) 

0.435 
3DCRT 1 (12.5%) 7 (87.5%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%) 

Brakiterapi 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 0 (0%) 4 (100%) 

Total 2 (10%) 14 (70%) 3 (15%) 1 (5%) 20 (100%) 

Tabel 7. Efek samping akut  dermatitis radiasi berdasarkan teknik pengecilan lapangan 

Efek Samping Akut Mukositis Radiasi 
Teknik Pen-

gecilan 
Lapangan 
Radiasi 

Total p 

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

2D 0 (0%) 3 (37.5%) 3 (37.5%) 2 (25%) 8 (100%) 

0.510 
3DCRT 0 (0%) 6 (75%) 2 (25%) 0 (0%) 8 (100%) 

Brakiterapi 0 (0%) 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 4 (100%) 

Total 0 (0%) 11 (55%) 6 (30%) 3 (15%) 20 (100%) 

Tabel 8. Efek samping akut  mukositis radiasi berdasarkan teknik pengecilan lapangan 

Efek Samping Akut Xerostomia 

Teknik Pen-
gecilan 

Lapangan 
Radiasi 

Total p 

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

2D 0 (0%) 4 (50%) 4 (50%) 0 (0%) 8 (100%) 

0.517 
3DCRT 0 (0%) 6 (75%) 2 (25%) 0 (0%) 8 (100%) 

Brakiterapi 0 (0%) 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 4 (100%) 

Total 0 (0%) 13 (65%) 7 (35%) 0 (0%) 20 (100%) 

Tabel 9. Efek samping akut  xerostomia berdasarkan teknik pengecilan lapangan 
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dan respon parsial sebesar 15% (3 pasien) dimana stadi-

um I didapatkan respon komplit sebesar 100% dan     

stadium IIa didapatkan 79% untuk respon komplit dan 

21% untuk respon parsial (p=0.219). Walaupun secara 

statistik tidak bermakna, tetapi secara klinis angka     

tersebut cukup bermakna.   

Dari ketiga pasien yang mengalami respon parsial, satu 

orang mendapatkan tambahan ajuvan kemoterapi cispla-

tin sebanyak tiga siklus, kemudian dilakukan evaluasi 

dengan CT Scan lima   bulan setelah radiasi terakhir, 

hasilnya didapatkan suatu respon komplit. Sedangkan 

dua orang lainnya hanya dilakukan observasi saja     

karena hasil CT Scan 8 minggu pasca radiasi pada satu 

pasien menyatakan masih   tampak penebalan pada   

nasofaring yang menyangat pasca pemberian kontras, 

dan satu pasien lagi dikatakan tampak penebalan ringan 

pada mukosa nasofaring kanan yang sedikit menyangat 

kontras. Evaluasi CT Scan dilakukan pada kedua 

pasien tersebut. Satu pasien dilakukan evaluasi 6 bulan 

Respon Tumor Pasca Radiasi 
Overall Treat-

ment Time 
Total p 

Respon Komplit Respon Parsial 

n (%) n (%) 

≤ 50 hari 10 (83.3%) 2 (16.7%) 12 (100%) 

0.798 > 50 hari 7 (87.5%) 1 (12.5%) 8 (100%) 

Total 17 (85%) 3 (15%) 20 (100%) 

Tabel 10. Respon radiasi dikaitkan dengan OTT 

Efek Samping Akut Dermatitis Radiasi 
Overall  

Treatment Time 

Total p 

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

≤ 50 hari 1 (8.3%) 9 (75%) 1 (8.3%) 1 (8.3%) 12 (100%) 

0.627 > 50 hari 1 (12.5%) 5 (62.5%) 2 (25%) 0 (0%) 8 (100%) 

Total 2 (10%) 14 (70%) 3 (15%) 1 (5%) 20 (100%) 

Tabel 11. Efek samping akut dermatitis radiasi dikaitkan dengan OTT 

Efek Samping Akut Mukositis Radiasi 
Overall  

Treatment Time 

Total p 

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

≤ 50 hari 0 (0%) 7 (58.3%) 5 (41.7%) 0 (0%) 12 (100%) 

0.052 > 50 hari 0 (0%) 4 (50%) 1 (12.5%) 3 (37.5%) 8 (100%) 

Total 0 (0%) 11 (70%) 6 (15%) 3 (5%) 20 (100%) 

Tabel 12. Efek samping akut mukositis radiasi dikaitkan dengan OTT 

Efek Samping Akut Xerostomia 

Overall  
Treatment Time 

Total p 

Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

≤ 50 hari 0 (0%) 7 (58.3%) 5 (41.7%) 0 (0%) 12 (100%) 

0.444 > 50 hari 0 (0%) 6 (75%) 2 (25%) 0 (0%) 8 (100%) 

Total 0 (0%) 13 (65%) 7 (35%) 0 (0%) 20 (100%) 

Tabel 13. Efek samping akut xerostomia dikaitkan dengan OTT 
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pasca radioterapi dan didapatkan respon komplit, satu 

pasien lagi dilakukan evaluasi CT Scan 8 bulan pasca   

radioterapi dan didapatkan respon komplit. Sehingga 

dapat disimpulkan seluruh pasien mendapatkan respon 

komplit, walaupun dalam waktu yang lebih lama.    

Angka local control yang baik pada stadium I 

dibandingkan stadium II selaras dengan penelitian Chua 

dkk.25  dimana stadium I mempunyai locoregional con-

trol dan disease-spesific survival dalam 5 tahun yaitu 

95% dan 97% sedangkan stadium II adalah 81% dan 

79% secara berurutan.  

Pada penelitian ini, penatalaksanaan radiasi diberikan 

kepada semua pasien dengan teknik konvensional 2D 

pada lapangan radiasi awal, kemudian pada pengecilan 

lapangan radiasi dibedakan menjadi tiga teknik, yaitu 

2D, 3DCRT dan brakiterapi. Dari 20 pasien, sebanyak 

delapan pasien dengan pengecilan lapangan radiasi 

teknik 2D, delapan pasien dengan teknik 3DCRT dan 

empat pasien dengan teknik brakiterapi. Pada pasien 

dengan pengecilan lapangan radiasi teknik 2D, didapat-

kan angka respon komplit sebesar 75% (6 pasien) dan 

respon parsial sebesar 25% (2 pasien), lebih buruk 

dibandingkan teknik 3DCRT yaitu respon komplit sebe-

sar 87.5% (7 pasien), respon parsial sebesar 12.5% (1 

pasien) dan teknik brakiterapi dengan 100% respon 

komplit (p=0.503).  

Peneliti mengamati bahwa tidak ada perbedaan yang 

bermakna secara klinis mengenai respon tumor terhadap 

radiasi antara pengecilan lapangan radiasi teknik 2D 

dengan 3DCRT dan brakiterapi, hal ini selaras dengan 

penelitian Liu dkk.15 yang melaporkan bahwa tidak ada 

perbedaan secara signifikan antara teknik konvensional 

2D dengan 3DCRT dalam hal locoregional control rate 

dan regional control rate selama 5 tahun yaitu 89.7% 

vs. 90.6% (p=0.783) dan 95.6% vs. 97.8% (p=0.427) 

secara berurutan, tetapi angka kesintasan yang lebih 

buruk pada 2D yaitu 82.0% vs 91.9% (p=0.072. 

Penggunaan teknik konvensional 2D saja pada kanker 

nasofring stadium dini menurut penelitian Chang Hoon 

Song dkk.13  mempunyai hasil locoregional failure-free 

84%, disease-free survival 93% dan overall survival 

81% selama 5 tahun. Wolden dkk.26 dalam penelitiann-

ya juga mendapatkan bahwa penggunaan teknik 3DCRT 

sebagai booster setelah teknik konvensional 2D tidak 

mempunyai keunggulan yang bermakna dibandingkan 

dengan teknik konvensional 2D saja baik dari respon 

tumor maupun efek samping yang ditimbulkan. 

Pada penelitian ini dengan teknik booster brakiterapi 

mendapatkan respon komplit untuk seluruh pasien.  

Walaupun tidak signifikan secara statistik bila 

dibandingkan dengan metode pengecilan lapangan    

radiasi teknik 2D dan 3DCRT (p=0.503), tetapi 

mempunyai kecenderungan yang lebih baik dari segi 

klinis. Hal ini karena sumber radiasi sangat dekat 

dengan   tumor sehingga dosis paparan yang diterima 

oleh tumor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan    

radiasi eksterna dan juga dikarenakan dosis perfraksi 

yang diberikan melalui brakiterapi lebih tinggi yaitu 3 

– 4 Gy perfraksi. Hasil ini selaras dengan penelitian

Teo dkk,27 yaitu local control selama 5 tahun pada 

kanker nasofaring stadium dini yang mendapatkan 

booster brakiterapi lebih baik dibandingkan yang 

mendapatkan radiasi eksterna saja, yaitu 94.2% vs 

88.3% (p=0.0128). Kemudian penelitian dari Leung 

dkk.25 menyatakan hal yang sama yaitu pemeberian 

booster brakiterapi pada stadium dengan T awal (T1-

T2b) lebih baik dibandingkan yang mendapatkan radio-

terapi teknik konvensional 2D saja, yaitu pada 5 tahun 

angka local failure-free survival 95.8% vs 88.3% 

(p=0.020). Di Singapura, Yeo dkk.28  dalam 

penelitiannya mendapatkan bahwa pemberian booster 

brakiterapi setelah radiasi eksterna pada T1/T2 kanker 

nasofaring mempunyai angka 5 tahun  local control 

yang lebih baik yiatu 91.6% dibandingkan dengan yang 

mendapatkan radiasi eksterna saja yaitu 86.3% 

(p=0.05). 

Efek samping akut dermatitis radiasi yang terjadi pada 

seluruh pasien yaitu dua orang (10%) grade 0, empat 

belas orang (70%) grade 1, tiga orang (15%) grade 2 

dan satu orang (5%) grade 3. Dari pengecilan lapangan 

radiasi dengan teknik 2D terbanyak terjadi grade 1 pa-

da lima orang (62.5%), dan terdapat satu orang dengan 

grade 3 (p=0.435). Sedangkan pada pengecilan lapan-

gan radiasi teknik 3DCRT terbanyak pada grade 1 

dengan tujuh orang (87.5%) (p=0.435). Efek samping 

akut dermatitis radiasi pada terapi dengan radiasi saja 

menurut penelitian Lin dkk.29 menunjukkan sebanyak 

2.1% untuk grade 0, untuk grade 1-2 sebesar 72.1% 

dan grade 3-4 sebesar 25.9%, sedangkan pada 

konkomitan kemoradiasi didapatkan untuk grade 0 

sebesar 2.8%, grade 1-2 sebesar 66.6% dan grade 3-4 

sebesar 30.5% . Sedangkan pada penelitian Elsherbieny 

dkk.30  menunjukkan efek samping akut pada kulit 

sebesar 10% pada grade 0, kemudian grade 1-2 sebesar 

73.3% dan grade 3-4 sebesar 16.7%. Pada penelitian 
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ini tidak dapat   memberikan interpretasi secara statistik 

mengenai efek samping akut yang terjadi dalam        

hubungannya dengan penggunaan teknik pengecilan 

lapangan radiasi, dikarenakan jumlah subyek penelitian 

yang sedikit. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa 

efek samping akut dermatitis radiasi yang terjadi tidak 

berbeda dengan penelitian Lin dan Elsherbieny,        

walaupun pada penelitian ini hanya didapatkan 1 orang 

(5%) yang    terjadi efek samping akut grade 3, tetapi 

tidak dapat diambil kesimpulan bahwa hasil ini lebih 

baik, dikarenakan jumlah subyek penelitian yang      

sedikit.  

Efek samping mukositis radiasi yang terjadi pada 

penelitian ini yaitu sebelas orang (55%) untuk grade 1, 

enam orang (30%) untuk grade 2 dan tiga orang (15%) 

untuk grade 3. Seluruh pasien mengalami mukositis, hal 

ini terjadi karena mukosa adalah jaringan yang sangat 

sensitif terhadap radiasi dikarenakan jaringan mukosa 

memiliki tingkat proliferasi yang tinggi, juga dikare-

nakan aktivitas rutin orofaring sehari – hari  seperti 

untuk mengunyah, menelan dan berbicara,  sehingga 

mudah menimbulkan trauma pada mukosa dan memu-

dahkan terjadinya peradangan apabila    terkena paparan 

radiasi.31 Menurut penelitian G. H. Fletcher, dengan 

dosis total 55 Gy dalam 6 – 6 ½ minggu, pada orofaring 

terjadi reaksi mukosa yaitu   mulai dari eritema sampai 

patchy mukositis.32 Pada penelitian ini terjadi mukositis 

radiasi grade 3 pada tiga pasien, yaitu dua orang dengan 

pengecilan lapangan radiasi teknik 2D dan satu orang 

dengan pengecilan lapangan radiasi teknik brakiterapi. 

Pada satu pasien dengan pengecilan lapangan radiasi 

teknik brakiterapi yang mengalami mukositis grade 3, 

hal ini terjadi    karena pasien dilakukan radiasi eksterna 

dengan teknik konvensional 2D sampai 54 Gy, kemudi-

an dilanjutkan brakiterapi 14 Gy dalam 4 fraksinasi.  

Pengecilan   lapangan radiasi dengan teknik brakiterapi 

tidak dapat menurunkan angka kejadian mukositis 

dikarenakan mukositis sudah terjadi pada saat pasien 

dilakukan radiasi eksterna. Menurut penelitian Lin 

dkk.29 dengan radiasi eksterna teknik konvensional 2D 

saja tanpa konkuren kemoradiasi didapatkan efek 

samping akut mukositis radiasi yaitu grade 0 sebesar 

0.7%, grade 1-2 sebesar 64.5% dan grade 3-4 sebesar 

35% sedangkan dengan konkuren kemoradiasi didapat-

kan angka grade 0 sebesar 1.4%, grade 1-2 sebesar 

53.2% dan grade 3-4 sebesar 30.5%. Pada penelitian 

Elsherbieny dkk.30 didapatkan grade 0 sebesar 13.4%, 

grade 1-2 sebesar 66.6% dan grade 3-4 sebesar 20%. 

Penggunaan teknik IMRT diharapkan dapat  

menurunkan efek samping akut mukositis radiasi grade 

3 dibandingkan dengan teknik konvensional 2D dan 

3DCRT, salah satunya dibuktikan pada penelitian Su 

dkk.9 dimana kejadian mukositis grade 1-2 sebesar 

86.4% dan grade 3 sebesar 13.6%.  

Efek samping akut xerostomia terjadi pada seluruh 

pasien penelitian ini yaitu grade 1 sebanyak 13 pasien 

(65%) dan grade 2 sebanyak tujuh pasien (35%).     

Xerostomia memang tidak dapat dihindarkan pada 

pasien yang mendapatkan radiasi eksterna dengan 

teknik konvensional 2D maupun 3DCRT, dikarenakan 

organ sparring terhadap kelenjar – kelenjar liur dengan 

teknik tersebut sangat minimal. Paparan 10 – 15 Gy 

pada kelenjar liur akan menurunkan produksi air liur. 

Derajat dari xerostomia tergantung dari jumlah dosis 

dan besarnya lapangan radiasi yang mengenai kelenjar 

– kelenjar liur. Paparan dosis radiasi yang tinggi ter-

hadap kelenjar liur menyebabkan xerostomia permanen 

yang kemudian akan mempengaruhi kualitas hidup dari 

pasien. Teknik IMRT merupakan teknik yang dapat 

mengurangi paparan radiasi terhadap kelenjar liur. Dari 

banyak penelitian telah dapat membuktikan tingkatan 

xerostomia pada penggunaan teknik IMRT lebih ren-

dah dibanding teknik konvensional 2D atau 3DCRT 

dikarenakan volume paparan radiasi terhadap kelenjar 

parotis dapat dikurangi.33 

Overall treatment time (OTT) yang ditetapkan dari 

penelitian ini adalah 50 hari dengan dasar radiasi ek-

sterna diberikan dosis total 70 Gy dengan dosis per-

fraksi 2 Gy sebanyak 35 fraksinasi dalam 7 minggu (5 

fraksi per minggu). Pada penelitian ini seluruh pasien 

menyelesaikan radiasi dalam waktu 45 sampai 58 hari 

dengan median 49 hari. Dua belas pasien me-

nyelesaikan OTT ≤ 50 hari dan delapan pasien > 50 

hari. Dari delapan pasien yang menyelesaikan radiasi 

lebih dari 50 hari disebabkan karena pasien tidak da-

tang karena alasan pribadi, kadar Hb yang rendah ( < 

10 gr/dl) dan pasien memerlukan transfusi darah ter-

lebih dahulu, kemudian karena ada kerusakan pesawat 

radiasi dan karena timbul efek samping akut mukositis 

radiasi grade 3 pada tiga orang pasien. 

Dari overall treatment time yang dikaitkan dengan     

respon tumor pasca radiasi, terdapat 12 pasien dengan 

OTT ≤ 50 hari dimana didapatkan respon komplit pada 
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sepuluh pasien (83.3%) dan respon parsial pada dua 

pasien (16.7%). Terdapat delapan pasien dengan OTT > 

50 hari dimana didapatkan respon komplit pada tujuh 

pasien (87.5%) dan respon parsial pada satu pasien 

(12.5%). Dari hasil uji statistik tidak ditemukan korelasi 

yang bermakna antara OTT dengan respon tumor pasca 

radiasi (p=0.798). Hal ini disebabkan karena jumlah 

subyek penelitian yang sedikit. Overall treatment time 

mempunyai peranan yang penting terhadap keberhasilan 

terapi radiasi, salah satunya dikarenakan faktor repopu-

lasi yang dipercepat (accelerated repopulation), dimana 

dari penelitian Hansen dkk.34 menyebutkan OTT yang 

memanjang dapat menurunkan kontrol lokoregional  

pada tumor – tumor berdiferensiasi baik sampai sedang. 

Hal – hal yang dapat membuat OTT menjadi             

memanjang adalah kondisi pasien yang mengharuskan 

radiasi untuk ditunda seperti pemberian transfusi darah 

dikarenakan kadar Hb yang rendah (< 10 gr/dl), efek 

samping akut radiasi yang terjadi pada pasien yaitu 

mukositis dan dermatitis radiasi grade 3 sehingga 

pasien membutuhkan waktu tunda untuk memulihkan 

kondisinya dan juga kondisi fisik keadaan umum pasien 

yang melemah sehingga diperlukan penundaan radiasi 

untuk meningkatkan keadaan umum terlebih dahulu. 

Sedangkan hal – hal diluar kondisi tubuh pasien yang 

dapat memanjangkan OTT adalah karena alasan pribadi 

pasien, yaitu kepatuhan pasien dalam menjalankan     

radiasi setiap hari, alasan ekonomi juga dapat             

menyebabkan pasien tidak patuh datang untuk radiasi 

karena kekurangan biaya untuk transportasi dari tempat 

tinggal menuju rumah sakit atau sebaliknya. Hal – hal 

teknis yang dapat memanjangkan OTT adalah           

kerusakan pesawat radiasi, perubahan planning radiasi 

pada TPS. 

Dari overall treatment time yang dikaitkan dengan efek 

samping akut radiasi yaitu dermatitis radiasi, mukositis 

dan xerostomia, tidak didapatkan korelasi yang         

bermakna dari uji statistik, dimana didapatkan nilai p 

untuk OTT dengan dermatitis radiasi yaitu 0.627, untuk 

mukositis radiasi 0.052 dan untuk xerostomia yaitu 

0.444 (p>0.05). Dari sudut pandang klinis, pada 

penelitian ini tidak terdapat kecenderungan perbedaan 

kejadian tingkatan toksisitas antara efek samping akut 

dermatitis radiasi dan xerostomia dengan OTT, tetapi 

pada mukositis radiasi, terdapat kecenderungan klinis 

terjadi pemanjangan OTT dikarenakan terdapat tiga 

pasien dengan mukositis radiasi grade 3 yang           

mengalami pemanjangan OTT dikarenakan penundaan 

radiasi akibat toksisitas yang terjadi. Kejadian efek 

samping akut radiasi meningkat pada overall treatment 

time yang memendek seperti pada penelitian Franchin 

dkk.35 yaitu pada teknik radiasi secara hiperfraksinasi 

yang dipercepat (accelerated hyperfracination radio-

therapy) dengan dosis total 7360 cGy dalam 5 minggu 

(1.6 Gy x 2 fraksinasi per hari) dibandingkan jadwal 

fraksinasi konvensional dengan dosis total 70 Gy dalam 

7 minggu (2 Gy per hari) dimana radiasi dengan hiper-

fraksinasi yang dipercepat didapatkan efek samping 

mukositis akut sebesar 89% untuk grade 3 - 4 se-

dangkan pada fraksinasi konvensional didapatkan 58%. 

Meningkatnya efek samping akut radiasi pada hiper-

fraksinasi yang dipercepat dibandingkan jadwal fraksi-

nasi konvensional adalah karena pada hiperfraksinasi 

yang dipercepat, sel – sel normal mempunyai waktu 

yang lebih singkat dalam melakukan perbaikan atau 

repair sel sehingga perbaikan pada sel tersebut belum 

sempurna tetapi sudah mendapatkan paparan radiasi 

selanjutnya. 

Pada penelitian ini, faktor perancu seperti penggunaan 

kemoradiasi dan targeted therapy tidak dapat dianalisa 

pengaruhnya terhadap respon tumor dan efek samping 

akut dikarenakan jumlah subyek penelitian yang sangat 

sedikit. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah 

subyek penelitian yang sedikit sehingga apabila diuji 

analisa, secara statistik hasilnya tidak akan bermakna. 

Penelitian dilakukan secara retrospektif dengan melihat 

status rekam medik pasien, kelengkapan rekam medis 

menjadi salah satu keterbatasan pada penelitian ini 

dikarenakan kurangnya pencatatan yang jelas pada sta-

tus mengenai efek samping radiasi sehingga beberapa 

data harus dinilai secara subyektif berdasarkan catatan 

follow up pasien selama radiasi. Dokumentasi dari hasil 

pemeriksaan penunjang tidak lengkap sehingga peneliti 

harus menghubungi pasien untuk mendapatkan data – 

data pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Sering-

kali pasien tidak melakukan kontrol pasca terapi radiasi 

di Departemen Radioterapi, sehingga menyulitkan    

dalam melakukan follow up data. Penilaian respon   

tumor paling baik menggunakan kriteria RECIST atau 

WHO, tetapi pada penelitian retrospesktif ini tidak 

dapat dilakukan karena sulit untuk mendapatkan hasil 

foto CT Scan atau MRI pasien dan melakukan

pengukuran    ukuran tumor, sehingga peneliti hanya 

menilai dari hasil ekspertise radiologi dalam menilai 

respon tumor dan peneliti membuat kriteria penilaian 

sendiri. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Kesimpulan dan Saran 

Dari perbedaan respon tumor pasca radiasi 

menggunakan teknik radiasi eksterna dengan pengecilan 

lapangan radiasi teknik 2D, 3DCRT atau brakiterapi 

walaupun secara statistik tidak ada perbedaan yang ber-

makna, tetapi secara klinis terkesan ada kecenderungan 

bahwa dengan penggunaan radiasi eksterna dengan pen-

gecilan lapangan radiasi teknik brakiterapi lebih baik.   

Dari efek samping akut radiasi dermatitis, mukositis dan 

xerostomia yang ditimbulkan diantara ketiga teknik 

pengecilan lapangan radiasi tersebut, secara statistik 

tidak ada perbedaan yang bermakna, tetapi secara klinis 

mempunyai kesan ada kecenderungan bahwa 

penggunaan radiasi eksterna dengan pengecilan     

lapangan radiasi teknik brakiterapi dan 3DCRT lebih 

baik dalam hal efek samping akut mukositis dibanding 

penggunaan radiasi eksterna dengan pengecilan     

lapangan radiasi teknik 2D.  

Kaitan antara overall treatment time dengan respon 

tumor pasca radiasi tidak didapatkan perbedaan yang 

bermakna secara statistik.  Dilihat dari hubungan antara 

overall treatment time dengan efek samping akut radia-

si, secara statistik tidak terdapat perbedaan yang ber-

makna pada efek samping akut radiasi dermatitis     

radiasi, mukositis dan xerostomia, tetapi secara klinis 

terdapat kecenderungan hubungan antara OTT yang 

memanjang dengan kejadian mukositis grade 3. 
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Radioterapi pada regio thorakal dan abdominal semakin menimbulkan peminatan seiring 

dengan berkembangnya teknik pencitraan, perencanaan penyinaran, dan imobilisasi.  

Pergerakan tumor karena pernafasan menjadi tantangan yang harus diatasi dalam penyam-

paian dosis radiasi. Diperlukan mekanisme radioterapi adaptif untuk dapat melakukan 

penyelarasan terhadap pergerakan nafas. Penelitian ini merupakan studi cross-sectional 

yang mengambil data pengukuran gerakan dinding dada menggunakan sensor ultrasonik 

secara real-time dan dibandingkan dengan pengukuran sesungguhnya yang diperoleh dari 

MotionView™. Setiap pengukuran dilakukan setiap 0,22 detik. Dilakukan pengukuran nilai 

korelasi antar dua set data pengukuran serta dihitung selisih kedua pengukuran untuk 

mendapatkan nilai estimasi dan simpangan deviasi dari nilai yang diperoleh. Sembilan 

orang sampel berhasil direkrut dalam penelitian ini, pada masing-masing sampel, data 

diambil sebanyak 3 kali. Diperoleh median selisih pengurukuran dari kedua instrumen  

adalah 1,1 mm dengan simpangan deviasi 2,0 mm. Pada uji korelasi antar hasil pengukuran 

didapatkan bahwa nilai yang diperoleh dari instrumen berbasiskan ultrasonik memiliki ko-

relasi 0,97 (positif sangat kuat; p=0,000). Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen 

berbasiskan ultrasonik memiliki kemampuan untuk mengukur pergerakan dinding thorako-

abdominal dengan kekuatan korelasi sangat kuat, dengan ketepatan resolusi sebesar 1,1 mm 

dengan simpangan deviasi ± 2,0 mm.  

Kata kunci : radioterapi adaptif, gerak pernafasan, sensor  ultrasonik 

The interest in radiotherapy for thoracic and abdominal malignancy is increasing, in 
accordance with the improvement of imaging, treatment planning, and immobilization 
technique. Tumor motion as a consequence of respiration is a challenging issue in terms of 
dose delivery. Adaptive radiotherapy must be able to synchronize radiation delivery with 
respiratory motion. This research compares the measurements of thoracic wall movement 
acquired from two different device: ultrasound based instrument vs MotionViewTM as a 
reference standard. Each measurement data was collected every 0,22 second, then the two 
datasets were analyzed to obtain the correlation coefficient and the absolute difference, to 
calculate the point of estimate and the deviation standards between instruments. Nine 
samples were recruited and their data was collected for three sequential fractions. The 
median difference between instruments were 1,1 mm with standard deviation of 2,0 mm. 
Correlation study between the measurement results showed that the values obtained from an 
ultrasonic-based instruments were 0.97 (very strong positive; p = 0.000). The results 
showed that ultrasonic-based instruments is able to measure the movement of the 
thoracoabdominal, with a difference of 1.1 mm and  deviation of ± 2.0 mm compared to 
reference standard.

Pendahuluan 

Sasaran radioterapi adalah untuk memberikan dosis  

radiasi yang cukup dan terukur untuk jaringan tumor, 

dengan semaksimal mungkin mengurangi dosis pada 

jaringan sehat, dengan tujuan untuk mengeradikasi sel 

kanker, meningkatkan kualitas hidup, memperpanjang 

harapan hidup, dengan harga dan pengeluaran yang       

layak.1 Keberhasilan radioterapi ditentukan oleh   

keakuratan dalam pemberian dosis pada organ target 

maupun keakuratan dalam menyisihkan jaringan sehat.2  
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Pada kanker di regio thorakal yang menjalani radiotera-

pi, perubahan posisi karena gerakan pernafasan mening-

katkan kemungkinan penyampaian dosis radiasi yang 

kurang presisi sehingga mengharuskan adanya margin 

yang besar di sekitar target radiasi. Pemberian margin 

tersebut menyebabkan dosis maupun volume distribusi 

yang diterima oleh jaringan sehat seperti paru dan     

jantung menjadi bertambah, dan dapat meningkatkan 

kemungkinan terjadinya efek samping lanjut. 

Penelitian menunjukkan pada 165 pasien dengan kanker 

payudara kiri yang mendapatkan radioterapi memiliki 

resiko 44% lebih besar untuk mengalami kematian    

karena penyakit jantung.3 Penelitian lainnya juga 

menunjukkan adanya korelasi antara volume jantung 

yang mendapat dosis radiasi dengan mortalitas karena 

penyakit jantung, dan volume paru yang mendapat dosis 

radiasi memiliki korelasi dengan gangguan fungsional 

paru.4 Untuk mendapatkan ketepatan yang lebih baik, 

diperlukan pemberian radiasi yang dapat disesuaikan 

dengan perubahan posisi target karena gerak nafas. 

Usaha untuk melakukan penyesuaian tersebut 

memunculkan istilah baru yang disebut respiration 

adaptive radiotherapy atau radioterapi adaptif. Radio-

terapi adaptif telah diteliti sejak tahun 1996, dan       

melahirkan berbagai teknik, termasuk menghasilkan 

instrumen-instrumen untuk memonitor fase dan        

amplitudo pernafasan seperti SpyroDyn RX  yang       

berbasiskan spirometri, RPM Varian yang memonitor 

pergerakan dinding dada berbasiskan infrared, ANZAI 

Siemens, penggunaan marker implan, dan lain-lain.5  

Penggunaan instrumen-instrumen komersial tersebut 

dapat memberikan informasi tambahan mengenai       

perubahan posisi karena siklus pernafasan dan perge-

rakan dinding dada dengan masing-masing keunggulan 

dan keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang dijumpai 

adalah harga dan perawatan yang cukup mahal. 

Penggunaan instrumen berbasiskan sonar sampai saat 

ini belum pernah diteliti dan diketahui ketepatannya. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi cross-sectional yang 

mengambil data pengukuran gerakan dinding dada 

menggunakan sensor sonar / ultrasonik secara real-time 

dan dibandingkan dengan pengukuran dari motion 

view™ sebagai reference standard, pada pasien yang 

dilakukan radioterapi di pesawat Synergy S, kemudian 

dilakukan perbandingan antara kedua pengukuran. 

Penelitian dilakukan di Departmen Radioterapi RSCM 

selama 2 bulan dari bulan September sampai dengan 

Oktober 2013, dan melibatkan sembilan pasien yang 

memenuhi kriteria inklusi, yaitu pasien dengan kanker 

regio torakal dan abdominal yang memiliki KPS>80% 

dan dapat memenuhi instruksi. Pasien dieksklusi jika 

didapatkan keluhan batuk atau sesak, dan jika mengala-

mi gangguan pendengaran sehingga menghambat 

pasien untuk mengikuti instruksi yang diberikan      

melalui interkom.  

Pasien yang akan menjalani radiasi diberikan coaching 

oleh peneliti, mengenai instruksi khusus yang       

disampaikan melalui pesawat intercom di dalam      

ruangan penyinaran, agar pasien dapat bernafas mengi-

kuti instruksi yang diberikan oleh petugas mengenai 

tiga    instruksi utama: tarik nafas dalam dan tahan, bu-

ang nafas dalam dan tahan, serta nafas biasa. Pada saat 

penyinaran fraksinasi pertama, dilakukan pemasangan 

alat monitoring pernafasan pada treatment couch, 

sesuai dengan posisi lubang indexing yang sesuai 

(1,2,3,a,b,c); indexing dicatat dalam dokumentasi.    

Detektor diposisikan kurang lebih di pertengahan anta-

ra processus xyphoideus dan umbilicus, dan dengan 

bantuan inroom laser, detektor diposisikan secara tegak 

lurus pada titik acuan. Titik acuan kemudian diberikan 

tatto. Detektor diletakkan pada jarak / ketinggian 5-10 

cm dari dinding abdomen, parameter ketinggian dicata 

dalam dokumentasi. Data pengukuran gerakan pernafa-

san kemudian diambil, dan diekstraksi dalam bentuk 

tabel jarak terhadap waktu.  

Hasil pengukuran dari sistem monitoring pernafasan 

berbasiskan sonar / ultrasonik dibandingkan dengan 

pengukuran dari MotionView™, dan dilakukan analisis 

data. 

Hasil Penelitian 

Rentang usia subjek penelitan adalah antara 32-69 ta-

hun dengan rerata usia adalah 52 tahun. Distribusi jenis   

kelamin pada subjek penelitian terdiri dari 6 orang    

berjenis kelamin perempuan, dan 3 orang pasien ber-

jenis kelamin laki-laki. Karakteristik sampel menurut 

regio / jenis keganasan, terdiri dari 1 pasien dengan 

thymoma, 1 pasien dengan chordoma pelvis, 3 pasien 
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dengan kanker serviks, 2 pasien dengan kanker 

payudara, 1 pasien dengan schwannoma pelvis, dan 1 

pasien dengan kanker paru. Distribusi pasien sesuai 

dengan karakteristiknya dapat dijelaskan pada tabel 1. 

Tabel 2. menunjukkan besarnya perubahan posisi     

dinding dada pada saat inspirasi dalam pada fraksi     

pertama, kedua, dan ketiga. Pada pengamatan ini 

didapatkan adanya rerata SD perbedaan posisi saat in-

spirasi dalam sebesar 2,11 mm.    

Tabel 3. Menunjukkan besarnya perubahan posisi   

dinding dada pada saat ekspirasi pada fraksi pertama, 

kedua, dan ketiga. Pada pengamatan ini tampak adanya 

rerata SD perbedaan posisi dinding dada saat ekspirasi 

dalam sebesar 1,6 mm.  

Posisi inspirasi pada saat pernafasan biasa terdapat 

perbedaan baik intra-fraksi maupun antar-fraksi. Perbe-

daan intra-fraksi yang dijumpai menunjukkan deviasi 

sebesar 2,43 mm. Sedangkan pada pengamatan antar-

fraksi, deviasi perubahan posisi adalah sebesar 2,3 mm 

(tabel 4). 

Posisi ekspirasi pada saat pernafasan biasa terdapat 

perbedaan baik intra-fraksi maupun antar-fraksi. Perbe-

daan intra-fraksi yang dijumpai menunjukkan deviasi 

sebesar 1,06 mm. Sedangkan pada pengamatan antar-

fraksi, deviasi perubahan posisi adalah sebesar 1,48 

mm (tabel 5). 

Analisis mengenai nilai amplitudo yang ditampilkan 

instrumen berbasis ultrasonik dikorelasikan dengan  

MotionView™  menunjukkan korelasi positif dengan 

kekuatan korelasi 0,824 dan nilai p=0,000. Kekuatan 

korelasi 0,824 menunjukkan adanya korelasi yang san-

gat kuat antara kedua alat ukur dalam menunjukkan 

amplitudo gerak dinding dada, dengan tingkat kemak-

naan yang tinggi.  

Tabel 7. menerangkan rerata selisih pengukuran antara 

kedua instrumen pengukuran. Dari tabel ditunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan antara kedua alat ukur 

dengan rata-rata perbedaan sebesar 1,15 mm, dengan 

simpangan deviasi 2,06 mm. 

Analisis mengenai nilai dari keseluruhan 1987 pasang 

titik korelasi, dari pengukuran yang ditampilkan        

instrumen berbasis ultrasonik dikorelasikan dengan  

Tabel 1. Karakteristik pasien 

Karakteristik n (9) % 

Kelompok umur 

< 40 thn 

40-50 thn 

>50 thn 

2 

1 

6 

22,2 

11,1 

66,6 
Jenis kelamin 

Laki – laki 

Perempuan 

3 

6 

33,3 

66,6 
Jenis keganasan 

Kanker payudara 

Kanker paru 

Thymoma 

Chordoma pelvis 

Kanker serviks 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

22,2 

11,1 

11,1 

11,1 

33,3 

11,1 

Tabel  2. Perbedaan posisi dinding dada antar-fraksi pada 

inspirasi dalam  

Tabel  3. Perbedaan posisi dinding dada antar-fraksi pada 

ekspirasi dalam  

No. 

Sam

pel 

Mean 

ekspirasi 

dalam 

(mm) 

Perbedaan terhadap 

fraksi ke 

SD (mm) 

1 2 3 

1 60,61 -1,61 0,19 1,37 1,50 

2 54,69 0,22 1,82 -0,79 1,32 

3 56,97 1,56 -3,62 -1,56 2,61 

4 50,36 -0,02 0,01 0,00 0,02 

5 61,64 0,00 -0,14 -1,24 0,68 

6 62,90 -0,22 1,33 -1,10 1,23 

7 36,14 -0,39 -0,34 0,74 0,64 

8 65,09 -3,97 -0,34 4,32 4,16 

9 59,64 -1,94 2,52 -0,59 2,29 

Mean Ʃ 1,60 

No. 
Sam-
pel 

Mean 

inspirasi 

dalam (mm) 

Perbedaan terhadap 

fraksi ke 

SD 

(mm) 

1 2 3 

1 37,30 -1,54 0,71 0,85 1,34 

2 43,37 2,21 1,75 -3,97 3,44 

3 36,43 0,87 -1,72 0,85 1,49 

4 23,33 2,29 -1,06 -1,22 1,98 

5 46,51 3,22 -0,61 -2,61 2,96 

6 40,11 -0,74 2,37 -1,61 2,09 

7 21,13 0,63 -1,33 0,72 1,16 

8 45,41 -1,90 1,73 0,17 1,82 

9 41,67 2,53 0,29 -2,82 2,69 

Mean 

SD 

2,11 
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MotionView™  menunjukkan korelasi positif dengan 

kekuatan korelasi 0,97 dan nilai p=0,000. Kekuatan   

korelasi 0,97 menunjukkan adanya korelasi yang sangat 

kuat antara kedua alat ukur tersebut, dengan tingkat 

kemaknaan yang tinggi (tabel 8). 

Tabel  4. Perbedaan posisi inspirasi saat pernafasan biasa (intra dan antar fraksi) 

No. Fraksi ke Ins 1 Ins 2 Ins 3 Ins 4 Ins 5 Ins 6 Ins 7 Mean SD intra-fx SD mean  

antar-fx 

1 Fraksi 1 53,35 51,80 53,35 52,8 54,39 47,14 52,14 2,59 2,19 

Fraksi 2 54,59 56,14 55,62 57,18 50,96 54,90 2,39 

Fraksi 3 56,28 55,78 56,28 57,32 56,28 56,8 56,46 0,53 

2 Fraksi 1 47,14 48,17 48,17 48,17 47,14 47,14 47,66 0,56 2,45 

Fraksi 2 48,74 49,78 47,71 47,71 47,71 48,74 47,71 48,30 0,81 

Fraksi 3 45,61 45,10 44,06 44,06 43,54 46,13 37,84 43,76 2,77 

3 Fraksi 1 50,76 49,73 52,84 52,84 51,80 47,66 50,94 2,01 3,20 

Fraksi 2 41,44 45,07 47,14 48,18 41,96 44,76 3,01 

Fraksi 3 42,98 44,53 46,6 49,71 48,67 46,08 46,43 2,51 

4 Fraksi 1 32,87 33,91 35,46 34,08 1,30 2,28 

Fraksi 2 31,08 30,56 26,94 29,53 2,26 

Fraksi 3 31,43 33,51 29,88 31,61 1,82 

5 Fraksi 1 48,17 47,66 52,32 56,48 54,39 53,87 52,15 3,54 1,91 

Fraksi 2 51,20 55,80 48,50 39,20 48,68 7,00 

Fraksi 3 47,50 49,00 45,90 45,40 57,30 49,02 4,84 

6 Fraksi 1 51,8 52,84 55,43 55,94 48,69 52,94 2,94 2,05 

Fraksi 2 53,35 55,43 56,98 57,5 55,82 1,86 

Fraksi 3 49,90 53,00 52,50 52,00 51,85 1,36 

7 Fraksi 1 26,94 27,45 27,45 27,46 20,20 25,90 3,19 1,13 

Fraksi 2 29,10 28,60 29,10 29,60 30,10 22,40 28,15 2,86 

Fraksi 3 28,08 28,60 29,10 22,89 27,17 2,88 

8 Fraksi 1 49,21 50,76 50,76 48,69 49,86 1,07 2,55 

Fraksi 2 53,35 54,39 56,46 51,80 54,00 1,96 

Fraksi 3 52,84 54,39 53,87 55,94 55,43 54,49 1,24 

9 Fraksi 1 49,40 49,40 2,94 

Fraksi 2 54,91 53,87 54,39 0,74 

Fraksi 3 45,58 52,84 49,21 5,13 

Mean SD 2,43 2,30 
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Tabel  5. Perbedaan posisi ekspirasi saat pernafasan biasa (intra dan antar fraksi) 

No. Fraksi 

ke 

Eks 1 Eks 2 Eks 3 Eks 4 Eks 5 Eks 6 Eks 7 Eks 8 Mean SD in-

tra-fx 

SD mean  

antar-fx 

1 Fraksi 1 59,05 58,02 58,02 59,00 58,02 58,02 58,36 0,52 1,43 

Fraksi 2 60,80 60,80 60,28 60,28 59,77 60,39 0,43 

Fraksi 3 61,98 61,98 60,94 61,46 60,94 59,39 61,12 0,96 

2 Fraksi 1 54,39 53,87 54,39 54,39 54,39 54,91 54,39 0,33 0,99 

Fraksi 2 53,4 53,4 53,92 53,4 53,92 53,40 51,33 56,51 53,25 0,88 

Fraksi 3 53,9 52,87 52,87 52,35 52,35 52,35 50,28 52,87 52,42 1,09 

3 Fraksi 1 57,50 56,46 58,02 58,53 57,50 58,53 57,76 0,78 2,87 

Fraksi 2 51,28 51,28 51,8 53,35 52,84 52,11 0,94 

Fraksi 3 52,30 53,34 53,34 54,37 55,41 55,41 54,03 1,25 

4 Fraksi 1 39,09 39,61 39,61 39,69 39,50 0,28 1,73 

Fraksi 2 38,33 39,37 35,74 37,81 1,87 

Fraksi 3 41,28 41,80 40,76 41,28 0,52 

5 Fraksi 1 59,57 60,09 60,61 60,61 60,61 61,64 61,12 60,61 0,67 0,54 

Fraksi 2 61,50 60,90 60,40 55,30 59,53 2,85 

Fraksi 3 60,4 59,90 59,90 59,90 59,90 60,00 0,22 

6 Fraksi 1 60,61 62,16 62,68 62,16 59,57 61,44 1,30 1,43 

Fraksi 2 63,20 63,71 64,23 63,71 63,20 63,61 0,43 

Fraksi 3 59,20 61,30 61,30 61,80 60,90 1,15 

7 Fraksi 1 34,20 35,75 35,75 35,23 34,19 35,02 0,79 0,28 

Fraksi 2 34,80 34,30 35,80 35,80 35,80 34,80 35,22 0,66 

Fraksi 3 36,88 34,80 35,32 35,32 35,58 0,90 

8 Fraksi 1 57,50 58,53 58,02 59,05 61,12 58,84 1,40 2,99 

Fraksi 2 62,68 64,68 64,23 64,75 64,09 0,96 

Fraksi 3 61,12 62,68 64,23 63,71 62,68 69,41 63,97 2,87 

9 Fraksi 1 57,10 57,70 57,42 1,08 

Fraksi 2 62,16 59,57 56,98 59,57 2,59 

Fraksi 3 57,50 59,05 59,05 58,53 0,89 

Mean SD 1,06 1,48 

Amplitudo 

US 

Amplitudo 

MV 

Amplitudo 

US 

Koefisien 

Korelasi 

1,000 0,824 

p - 0,000 

Amplitudo 

MV 

Koefisien 

Korelasi 

0,824 1,000 

p 0,000 - 

No. Nilai (mm) 

1. Mean 1,152 

2. 95% Interval kepercayaan

Bawah:

Atas:

0,973 

1,332 
3. Median 1,020 

4. Simpangan Deviasi 2,066 

5. Minimum 4,700 

6. Maksimum 8,910 

Tabel 7. Analisis selisih pengukuran pada instrumen berbasis 

ultrasonik dan MotionView™ pada seluruh sampling  
Tabel 6. Korelasi antara amplitudo yang ditampilkan oleh 

instrumen berbasis ultrasonik dengan MotionView™ 
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Diskusi 

Perubahan posisi karena pergerakan yang terjadi secara 

fisiologis seperti pernafasan, menyebabkan faktor   

ketidakpastian pada saat perencanaan penyinaran     

menjadi bertambah. Keadaan ini dapat diminimalkan 

dengan memantau gerak pernafasan baik secara    

langsung maupun menggunakan surrogate marker     

sehingga besar pergerakan tersebut  menjadi parameter 

yang terukur atau terkendali.  

Salah satu surrogate marker yang paling lazim 

digunakan adalah marker dinding dada sebagai penanda 

pergerakan dan fase pernafasan pasien. Naik atau 

turunnya dinding dada diharapkan berkorelasi dengan 

pergerakan tumor sehingga penyinaran dapat diberikan 

pada ambang posisi dinding dada tertentu 

Studi oleh Nøttrup dkk.6 memaparkan mengenai evalua-

si variasi dalam free-uncoached breathing (pernafasan 

biasa tanpa panduan) pada pasien dengan kanker paru, 

serta memisahkan secara khusus mengenai variasi intra 

dan antar / inter-fraksi. Studi ini menggunakan Real-

time Position Management (RPM) Varian. Studi ini 

menemukan variasi intrafraksi pada keadaan ekspirasi 

dengan rata-rata 1,6 mm (range 0,8-2,5 mm); lamanya 

pengamatan intra-fraksi dilakukan selama kurang-lebih 

100 detik.  Hasil ini sesuai dengan yang diperoleh pada 

penelitian ini, dimana variasi ekspirasi intrafraksi adalah 

sebesar 1,60 mm pada  ekspirasi dalam, dan sebesar 

1,06 mm pada ekspirasi biasa. Pada studi tersebut 

pengamatan inter-fraksi   memperoleh perbedaan variasi 

yang besar dengan  median 14,8 mm, nilai ini jauh lebih 

besar dibandingkan dengan variasi yang diperoleh pada 

penelitian ini yaitu sebesar 1,48 mm.  

Penelitian lain oleh Hugo dkk., memaparkan nilai varia-

si inter-fraksi sebesar 4,97 mm hasil ini juga lebih besar 

dibandingkan nilai variasi inter-fraksi yang diperoleh 

dalam peneltian ini. Hal ini dapat terjadi karena pada 

penelitian ini, kami melakukan audio-coaching 

(panduan melalui suara) untuk mengarahkan pasien 

saat sebelum pengambilan data, dan pada saat pengam-

bilan data dilakukan; selain itu, peneltian oleh Nøttrup 

dkk.,6 memantau  sebanyak 30 fraksi dan pada studi 

tersebut peneliti juga menjelaskan adanya kesalahan 

pemposisian pasien pada meja dan set-up saat mem-

berikan tattoo pada kulit pasien, di mana hal ini bisa 

dipengaruhi oleh penurunan berat badan selama 

penyinaran.  

Panduan (coaching) yang diberikan melalui suara     

berperan terutama dalam  menstabilkan frekuensi 

pernafasan, sedangkan panduan secara visual selain 

dapat menstabilkan frekuensi pernafasan juga dapat 

menstabilkan amplitudo karena dapat menampilkan 

threshold yang telah disepakati. Cradenley dkk.7 

mengemukakan pentingnya panduan visual untuk 

meningkatkan reprodusibilitas posisi dinding dada 

maupun posisi internal organ pada saat deep inspiration 

breath-hold dengan RPM System. Penelitian oleh Baba 

dkk.8 juga menyimpulkan keuntungan penggunaan   

gating bersama dengan panduan audio-visual mengu-

rangi internal movement dengan mean sebesar 37,6% 

(rentang 16-60%) dibandingkan dengan free-breathing.

George dkk.9 mengemukakan bahwa walaupun         

dilakukan dengan sistem gating, masih terdapat perge-

rakan residual (residual motion) karena tidak

konsistennya fase pernafasan pasien. Penelitian ini 

menunjukkan panduan audio-visual memberikan keun-

tungan lebih besar dibandingkan panduan suara saja 

secara signifikan; dan panduan tersebut meningkatkan 

reprodusibilitas intra-maupun inter-fraksi, sehingga 

dapat mengurangi variabilitas pergerakan residual.

Variasi posisi dinding dada pada saat inspirasi dalam 

maupun inspirasi biasa cenderung lebih besar 

Tabel 8. Korelasi antara keseluruhan pengukuran yang ditampilkan oleh instrumen berbasis ultrasonik dengan MotionView™ 

Pengukuran US Pengukuran MV 

Pengukuran US Koefisien Korelasi 1,000 0,97 

p - 0,000 

N 1987 1987 

Pengukuran MV Koefisien Korelasi 0,97 1,000 

p 0,000 - 

N 1987 1987 
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dibandingkan dengan pada saat ekspirasi. Pada 

penelitian ini diperoleh variasi intra dan inter-fraksi  

pada saat inspirasi biasa sebesar ±2,43 mm dan ±2,30 

mm; sementara pada inspirasi dalam diperoleh variasi 

±2,11 mm. Hal ini sesuai dengan studi oleh Vedam 

dkk.10 yang memaparkan bahwa simpangan deviasi  

pada saat inspirasi cenderung lebih besar dari saat     

ekspirasi, sehingga penggunaan gating pernafasan pada 

saat ekspirasi dikatakan lebih reprodusibel dibanding-

kan pada saat inspirasi.  

Performa instrumen monitoring pernafasan berbasiskan 

ultrasonik dapat ditunjukkan dengan nilai korelasi      

terhadap pembanding standar (MotionView™) dalam 

hal menentukan amplitudo maupun dalam keseluruhan 

titik pengukuran. Nilai korelasi yang ditunjukkan dalam 

menentukan amplitudo berkorelasi positif dengan 

kekuatan korelasi sangat kuat yakni sebesar 0,82 

(p=0,00); sedangkan nilai korelasi yang ditunjukkan 

dalam menentukan setiap titik pengukuran juga berko-

relasi positif dengan kekuatan korelasi sangat kuat yakni 

sebesar 0,97 (p=0,00). 

Lu dkk.11 melakukan penelitian yang membandingkan 

korelasi antara perubahan paru-paru saat bernafas yang 

dipantau dengan 4D-CT sebagai acuan, dan 

dikorelasikan dengan nilai yang diperoleh dari perge-

rakan dinding thoraco-abdominal yang diamati oleh 

RPM varian. Penelitian ini merekrut 5 pasien dengan 

penyinaran di area toraks dan abdomen. Penelitian ini 

menunjukkan korelasi antara perubahan volume paru 

yang teramati dengan 4D-CT scan dengan perubahan 

tinggi dinding thoraco-abdominal dengan kekuatan  

korelasi sebesar 0,96-0,99 (sangat kuat). Pada penelitian 

ini, walaupun didapati adanya korelasi sangat kuat, 

penulis mendapati ketepatan secara individual nilai 

yang dihasilkan memiliki resolusi    sedang yakni sebe-

sar 1,1 mm dengan deviasi sebesar ±2 mm. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam menggambarkan perge-

rakan dinding dada, instrumen monitoring  berbasiskan 

ultrasonik dapat mememberikan gambaran fase secara 

akurat, dengan toleransi terhadap titik perubahan      

terhadap posisi dinding dada sebesar 1,1 mm (±2 mm).  

Instrumen yang dicoba pada penelitian ini 

menggunakan delay time antar pengukuran dengan  

jarak 50 us, dan menghasilkan 960 kali pengukuran per 

detik. Nilai yang diperoleh kemudian dilakukan 

“filtering” dengan menghitung rerata dari setiap 40 

nilai pengukuran,   sehingga nilai yang muncul pada 

grafik diperoleh dengan sampling rate setiap 0,04 detik. 

Nilai ini masih dapat ditingkatkan apabila       kapasitas 

clock time dapat ditingkatkan dan kapasitas komputer 

dalam menangkap data juga memadahi. Peneliti telah 

mencoba untuk meningkatkan mekanisme filtering 

secara optimal, dengan cara mengganti komputer yang 

dipakai dengan spesifikasi yang lebih baik dan mem-

perpendek delay time menjadi 10 us, dan    rerata yang 

dihitung dilipat gandakan menjadi 100 nilai penguku-

ran. Hal ini menghasilkan sampling rate pada grafik 

setiap 0,011 detik.  

Hasil dari modifikasi ini dicobakan pada 1 sampel, dan 

didapatkan gambaran seperti pada gambar 1. Pada 

perhitungan nilai korelasi, diperoleh nilai korelasi posi-

tif dengan kekuatan 0,96. Nilai simpangan deviasi juga 

berkurang dari ±2 mm menjadi ±1,3 mm. Modifikasi 

ini masih dapat dikaji lagi dengan menggunakan 

algoritma penyaringan / filtering yang lebih kompleks. 

N

o 

Fx 1 Fx 2 

7. 

Gambar 1.  Grafik fase pernafasan pada sampel dengan metode penyaringan modifikasi. 
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Kesimpulan dan Saran 

Terdapat perbedaan posisi dinding dada pada saat      

inspirasi dalam, inspirasi biasa dan ekspirasi biasa, baik 

pada pengamatan intra maupun inter-fraksi. Untuk   

mengurangi perbedaan posisi dinding dada pada intra 

maupun inter-fraksi dapat dilakukan usaha untuk  mem-

berikan feed-back pada pasien, agar pasien mengetahui 

ambang / threshold yang diberikan, sehingga besarnya 

pergerakan posisi dinding dada menjadi lebih terkontrol.  

Penelitian pertama untuk menguji kinerja alat monitor-

ing pergerakan nafas, menunjukkan bahwa dalam uji 

korelasi dalam hal amplitudo gerakan dinding dada, 

hasil yang diperoleh dengan instrumen pengukuran ber-

basiskan ultrasonik menunjukkan arah korelasi positif, 

dengan kekuatan korelasi sangat kuat terhadap penguku-

ran sebenarnya. Dalam uji korelasi terhadap seluruh titik 

pengukuran secara keseluruhan, instrumen pengukuran 

berbasiskan ultrasonik menunjukkan korelasi positif 

dengan kekuatan korelasi sangat kuat. Ketepatan 

resolusi yang dapat dicapai oleh instrumen berbasiskan 

ultrasonik adalah sebesar 1,1 mm dengan simpangan 

deviasi ±2 mm. 

Untuk mengembangkan lagi potensi instrument ber-

basiskan ultrasonik untuk memonitor siklus pernafasan 

secara presisi, dapat dilakukan penelitian lain 

menggunakan sensor lain yang memiliki grade indus-

try, melakukan multiplikasi jumlah sensor, dan meng-

ganti algoritma filtering  yang lebih sempurna. Perlu 

juga   dilakukan penelitian lanjutan untuk menyempur-

nakan interfacing maupun ketepatan pengukuran 

dengan ketersediaan dana yang lebih mencukupi dan 

tenaga professional yang lebih memadahi, sekaligus 

dengan pengulangan fraksi yang lebih banyak /panjang. 
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Toksisitas akut radiasi merupakan suatu proses yang diawali dengan kerusakan sel normal. 

Malondialdehyde (MDA) merupakan produk akhir dari peroksidasi lipid yang merupakan 

biomarker stres oksidatif. Catalase (CAT) adalah antioksidan enzimatik yang mengkatalisis 

H2O2 menjadi air dan oksigen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kadar 

MDA dan aktivitas CAT dapat dijadikan prediktor derajat toksisitas akut radiasi pada 

kanker serviks stadium lanjut lokal. Penelitian ini merupakan studi kohort prospektif      

terhadap 30 pasien kanker serviks stadium lanjut lokal yang memenuhi kriteria inklusi di    

Departemen Radioterapi RS Cipto Mangunkusumo dari Juli sampai September 2013. 

Pemeriksaan kadar MDA dan aktivitas CAT dilakukan sebelum radiasi dan fraksi ke-15 

dengan menggunakan spektrofotometer. Derajat toksisitas akut radiasi dinilai tiap 

minggunya selama radiasi eksterna dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria RTOG. 

Didapatkan rerata kadar MDA serum sebesar 7,6 +/- 1,2 nmol/mL, dan median aktivitas 

CAT sebesar 0,95 (0,80 – 1,36) U/mL. Pasca 15 kali radiasi eksterna didapatkan pening-

katan kadar MDA serum menjadi 9,5 +/- 1,9 nmol/mL (p<0,001) dan penurunan aktivitas 

CAT menjadi 0,82 (0,71 – 0,96) (p<0,001). Tidak ditemukan hubungan yang bermakna 

antara kadar MDA dan aktivitas CAT awal serta perubahannya terhadap kejadian toksisitas 

akut radiasi (p>0,05). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa radiasi maupun kemoradi-

asi terbukti menyebabkan peningkatan kadar MDA dan penurunan aktivitas CAT pada 

kanker serviks stadium lanjut lokal, akan tetapi kadar MDA dan aktivitas CAT tidak dapat 

menjadi prediktor terhadap toksisitas akut radiasi. 

Kata kunci :  catalase, kanker serviks, malondialdehyde, toksisitas akut radiasi  
 

Acute radiation toxicity was a process which caused by irradiation and initiated by normal 

cell damage. Malondialdehyde (MDA) is the end product of lipid peroxidation, and is usual-

ly used as a biomarker to assess oxidative stress. Catalase (CAT) is an enzymatic antioxi-

dant that catalyzes H2O2 into water and oxygen. The purpose of this study was to determine 

whether the levels of MDA and CAT activity can be used as a predictor of acute radiation 

toxicity in locally advanced cervical cancer. This is a prospective cohort study to 30 locally 

advanced cervical cancer patients who meet the inclusion criteria in the Radiotherapy De-

partment of Cipto Mangunkusumo Hospital from July to September 2013. We measure 

MDA level and CAT activity before irradiation and on 15th fractions using sphectropho-

tometry. Degree of acute radiation toxicity assessed every week during external beam radi-

otherapy using RTOG criteria. The mean of serum MDA levels is 7.6 + / - 1.2 nmol /mL, 

and the median of CAT activity is 0.95 (0.80 to 1.36) U /mL. We found elevated of serum 

MDA level to 9.5 +/ - 1.9 nmol /mL (p <0.001) and CAT activity decreased to 0.82 (0.71 to 

0.96) U /mL (p <0.001) on the 15th fraction of external beam irradiation. No statistically 

significant relationship is found between MDA level and CAT activity pre irradiation and its 

changes to the incidence of acuteradiation toxicity. This study showed that radiation or 

chemoradiation shown to cause an increase in MDA levels and decrease of CAT activity in 

locally advanced cervical cancer patients, but MDA levels and CAT activity cannot be a 

predictor of acute radiation toxicity 

Keywords: acute radiation toxicity, catalase, cervical cancer, malondialdehyde  
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Pendahuluan  

 

Kanker serviks adalah keganasan yang ketiga paling 

sering didiagnosis dan penyebab utama keempat       

kematian akibat kanker pada wanita di seluruh dunia, 

dengan insidens yang tinggi pada status sosial ekonomi 

yang rendah yang banyak dijumpai pada negara 

berkembang seperti Indonesia.1 

 

Pada karsinogenesis, terjadi produksi radikal bebas yang 

berlebihan. Radikal bebas menyebabkan kerusakan sel 

baik secara langsung maupun melalui metabolit        

reaktifnya. Dalam kondisi ideal, terdapat mekanisme 

pertahanan dari antioksidan untuk mengimbangi aktivi-

tas radikal bebas tersebut, seperti antioksidan enzimatik 

catalase (CAT). Radikal bebas juga menginduksi     per-

oksidasi lipid yang mengarah kepada kerusakan mem-

bran sel. Produk akhir peroksidasi lipid yang dapat men-

jadi indikator stres oksidatif adalah Malondialdehyde 

(MDA).2-4  

 

Radiasi atau kemoradiasi merupakan modalitas terpilih 

untuk kanker serviks stadium lanjut lokal. Radiasi 

bekerja melalui dua aksi, yaitu secara langsung dan   

tidak langsung. Aksi langsung yaitu radiasi secara    

langsung merusak molekul DNA pada jaringan target, 

sedangkan aksi tidak langsung melalui pembentukan 

radikal bebas melalui interaksi radiasi dengan molekul 

air yang merupakan komponen utama tubuh. Interaksi 

radikal bebas ini menyebabkan kerusakan sel, bukan 

hanya sel tumor namun juga mengancam integritas dan 

kelangsungan hidup sel normal sekitarnya, memberikan 

resiko cedera pada jaringan normal (toksisitas radiasi). 

Kemoterapi seperti kelompok cisplatin-based juga 

menghasilkan pembentukan radikal bebas melalui     

sistem monooxygenase microsomal hati, xanthin       

oxidase dan reaksi Fenton dan Haber-Weiss.5-10  

 

Beberapa studi telah menunjukkan stres okidatif berupa 

peningkatan peroksidasi lipid dan penurunan aktivitas 

antioksidan enzimatik pada kanker serviks. Keadaan ini 

bisa mengalami perubahan dengan adanya pemberian 

terapi radiasi dan kemoradiasi. Namun bagaimana 

pengaruhnya dengan toksisitas akut radiasi masih belum 

jelas. Penelitian ini menganalisis kadar MDA yang 

merupakan produk akhir peroksidasi lipid dan aktivitas 

CAT yang mewakili status antioksidan pada pasien 

kanker serviks stadium lanjut lokal yang menjalani    

terapi radiasi serta bagaimana pengaruhnya terhadap 

toksisitas akut radiasi.11-17 

Tinjauan Teoritis 

 

Kanker serviks adalah kanker primer dari serviks 

(kanalis servikalis dan atau porsio).17 Di Indonesia 

sendiri, kanker serviks merupakan kanker ketiga 

terbanyak pada wanita setelah kanker payudara dan 

kolorektal dengan perkiraan insiden 8,8% (137.628) 

serta kematian 2,6% (7.493).18-19 Radioterapi merupa-

kan tatalaksana utama kanker serviks stadium lanjut 

lokal. Pemberian radiasi lengkap yaitu radiasi eksterna 

dilanjutkan brakiterapi intrakaviter.2,17,19-21 
 

Radiasi pengion menyebabkan kerusakan sel melalui 

dua cara, aksi langsung dan tidak langsung. Radiasi 

menyalurkan energi secara langsung kepada atom yang 

menyusun DNA, mengubah struktur kimianya dan   

menyebabkan malfungsi sel maupun kematian sel.   

Sedangkan aksi tidak langsung melalui radiolisis air 

menjadi radikal bebas. Radikal bebas dan metabolit 

reaktifnya bersifat merusak.22,23  

 

Terapi radiasi dapat menyebabkan hilangnya fungsi 

jaringan normal, berkaitan dengan hilangnya aktivitas 

proliferatif sel punca atau  akibat kerusakan pada sel 

yang lebih matur dan/atau akibat kerusakan pada     

stroma dan vaskuler.9,23 Inflamasi yang diinduksi oleh 

radiasi serta pembentukan spesies oksigen reaktif 

(SOR)  diduga berperan penting dalam respon jaringan 

normal terhadap kerusakan akibat radiasi.24  Efek radia-

si terhadap jaringan normal dikelompokkan menjadi 

respon awal (toksisitas akut) dan respon lambat 

(toksisitas kronik).9,23 Toksisitas jaringan normal akibat 

radiasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya adalah pertahanan antioksidan endogen.22 
 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang memiliki 

sebuah elektron yang tidak berpasangan di orbit 

luarnya (unpaired electron) dan memiliki reaktivitas 

tinggi serta kecenderungan membentuk radikal yang 

baru sehingga terjadi reaksi rantai (chain reaction) dan 

akan berhenti apabila dapat diredam (quenched) oleh 

antioksidan.2-4 Metabolit oksigen utama yang 

dihasilkan melalui reduksi satu elektron adalah Spesies 

Oksigen Reaktif (SOR) yang terdiri dari superoksida 

(O2-), radikal bebas hidroksil (OH-), hidrogen           

peroksida (H2O2), serta radikal peroksil (RCOO-).2,4  

 

Produk intermediat reaktif yang dihasilkan oleh stres 

oksidatif, juga dapat mengubah lapisan membran sel 

dan menyebabkan peroksidasi lipid dari asam lemak 
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tak jenuh ganda (polyunsaturated fatty acids/PUFA) 

melalui pembentukan radikal lipoperoksil (LOO•). 

Produk “breakdown” peroksida lipid dapat menjadi 

“oxidative stress second messengers”, karena waktu 

paruhnya yang lebih panjang dan kemampuannya untuk 

mengalami difusi dari tempat terbentuknya jika 

dibandingkan radikal bebas. Produk “breakdown” ini 

kebanyakan adalah aldehid, seperti malondialdehyde, 

hexanal, 4-hydroxynonenal, atau acrolein yang meru-

pakan komponen yang paling reaktif.25  

 

Malondialdehyde (MDA) sebagai produk akhir dari   

peroksidasi lipid, adalah penanda yang baik dari kerusa-

kan yang dimediasi radikal bebas dan stres oksidatif. 

Pengukuran MDA telah digunakan sebagai indikator 

peroksidasi lipid.3 Pengukuran kadar MDA serum dapat 

dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah 

dengan metode thiobarbituric acid-reactive subtance 

(TBARS). Dasar pemeriksaan adalah reaksi spektro-

fotometrik sederhana. Namun uji TBARS kurang      

spesifik uji ini juga mengukur produk aldehid lainnya 

termasuk produk nonvolatil yang terjadi akibat panas 

yang ditimbulkan pada saat pengukuran.3 Dillioglulil 

dkk.27 melaporkan korelasi kuat antara kadar MDA   

dalam serum dengan MDA pada jaringan kanker prostat 

dan signifikan secara statistik. Hal yang serupa juga 

dilaporkan di kanker payudara, sehingga MDA serum 

dapat menggambarkan kadar MDA di jaringan.28 

 

Mekanisme pertahanan sel terhadap SOR meliputi anti-

oksidan scavenger, seperti askorbat, glutation dan    ti-

oredoksin, dan enzim antioksidan seperti superoxide 

dismuthase, catalase, glutathione peroxidase dan     

thioredoxin reductase.2,10 Catalase (CAT) adalah      

protein heme yang mengkatalisis reaksi detoksifikasi 

hidrogen peroksida.10,28-29 Adapun prinsip pengukuran 

aktivitas catalase dapat dilakukan dengan mengukur 

secara langsung melalui degradasi H2O2 oleh catalase 

dengan menggunakan redox dye. Deteksi bisa dilakukan 

secara colorimetric dengan menggunakan spektro-

fotometer maupun secara fluorometric.28 

 

Bukti-bukti menunjukkan bahwa SOR terlibat dalam 

karsinogenesis pada manusia. Kadar SOR yang tinggi 

terlihat pada kebanyakan sel kanker. Produksi SOR 

melebihi mekanisme pertahanan antioksidan sel, me-

nyebabkan terjadinya kerusakan sel.10 Dibandingkan sel 

normal,  sel kanker memiliki kadar SOR yang lebih 

tinggi, dan hal ini penting dalam inisiasi keganasan dan 

progresi kanker.2 

Istilah stress oksidatif digunakan untuk menggam-

barkan ketidakseimbangan pasangan redoks.2 Berbagai 

bukti eksperimental menunjukkan terjadi perubahan 

status oksidan dan antioksidan pada keganasan. Pada 

pasien keganasan kepala leher terdapat peningkatan 

kerusakan yang dimediasi oleh radikal bebas (stres 

oksidatif) dan ditemukan pada keadaan lebih lanjut 

menjadi lebih buruk selama radiasi karena terjadi le-

dakan SOR selama radiasi.36 Salzman dkk.30 

melaporkan MDA dan parameter stres oksidatif lain 

dapat digunakan sebagai oncomarker pada keganasan 

kepala leher.  

 

Pada kanker, terjadi produksi berlebihan dari radikal 

bebas. Catalase, peroxidase dan SOD berperan sebagai 

enzim ‘scavenging’, menghancurkan radikal bebas dan 

H2O2. Terjadinya penurunan tajam aktivitas catalase 

dimungkinkan karena akumulasi H2O2 yang banyak. 

Hal ini berperan dalam reaksi degradatif jaringan ter-

masuk kerusakan membran melalui peroksidasi lipid. 

Toksisitas radiasi menyebabkan defisiensi enzim anti-

oksidan, sehingga sistem menjadi tidak efisien untuk 

mengatasi serangan radikal bebas. Inhibitor enzim   

tersebut kemungkinan diproduksi oleh tumor itu 

sendiri, dan kemudian mengganggu efisiensi enzim.32  

 

Aktivitas antioksidan enzimatik seperti SOD, catalase, 

Glutathione Peroxidase, Glutathione Reductase, Gluta-

thione Serum Transferase dan G6PDH menurun secara 

signifikan pada pasien kanker rongga mulut yang     

diradiasi.32 

 

Chrons dkk.33 menemukan peningkatan stres oksidatif 

pada kanker paru. Hal ini menunjukkan bahwa respon 

antioksidan dapat menjadi sebuah mekanisme protektif 

melawan produksi SOR, dimana kerusakan sel akibat 

radiasi menyebabkan pelepasan substansi antioksidan 

intraseluler. Namun peroksidasi lipid tidak terjadi 

setelah radiasi. Hal serupa dilaporkan oleh Malathi 

dkk.33  yang studinya menunjukkan pasca radioterapi 

terjadi pengurangan peroksidasi lipid dan perbaikan/

peningkatan status antioksidan pada keganasan kepala 

leher. 

 

Penelitian Demirci dkk.11 didapatkan pada pasien 

kanker serviks terjadi perubahan status antioksidan, 

namun tidak jelas apakah perubahan ini akibat proses 

karsinogenesis atau akibat paparan radiasi. Aktivitas 

catalase meningkat tinggi sebelum dan sesudah terapi 
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pada pasien kanker serviks. Level enzim kembali nor-

mal 6 bulan setelah terapi. Normalisasi aktivitas enzim 

ini menunjukkan efikasi terapi. Manoharan dkk.15 

melaporkan adanya peningkatan peroksidasi lipid dan 

pengurangan aktivitas antioksidan enzimatik pada 

eritrosit pasien kanker serviks.  

 

Peningkatan SOR juga dapat diakibatkan pemberian 

kemoterapi, melalui sistem monooxygenase microsomal 

hati, meskipun mekanisme enzim lain seperti xanthin 

oxidase dan nonenzimatik yaitu reaksi Fenton dan    

Haber-Weiss juga berperan. Semua rejimen kemoterapi 

yang menginduksi apoptosis sel kanker akan 

menghasilkan radikal bebas. SOR yang dihasilkan dari 

cisplatin dapat meningkatkan peroksidasi lipid, yang 

mengganggu enzim dan protein struktural dan dan jalur 

apoptosis. Selain itu, cisplatin-induced apoptosis dapat 

melibatkan jalur inflamasi.25  

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan studi kohort prospektif untuk 

mengetahui status oksidan dan antioksidan serta 

pengaruhnya terhadap toksisitas akut radiasi pada 

pasien kanker serviks stadium lanjut lokal (stadium 

FIGO IIB  hingga  IIIB)  yang menjalani terapi radiasi  

di Departemen Radioterapi RSUPN Cipto Mangunkusu-

mo  mulai dari bulan Juli sampai dengan September 

2013.  Sampel penelitian diambil secara konsekutif ter-

hadap subyek yang memenuhi kriteria inklusi dan 

ekslusi. Besar sampel dihitung berdasarkan prinsip rule 

of thumb, dimana 10 event mewakili satu prediktor/

variabel.  

 

Pada studi ini terdapat tiga prediktor yang memprediksi 

kejadian toksisitas ringan (skor 0-1) sebesar 100%, se-

hingga jumlah sampel adalah 10 per variabel. Dengan 

demikian dari perhitungan diperlukan total sampel pada 

penelitian ini sebanyak 30 orang. Sampel dibagi  men-

jadi dua kelompok, yaitu kemoradiasi dan radiasi saja. 

Penentuan kemoradiasi atau radiasi saja berdasarkan 

surat rujukan dari Divisi Onkologi Obgin. Subjek 

penelitian akan mendapatkan terapi radiasi standar. 

Pengambilan darah vena untuk pemeriksaan MDA dan 

CAT dilakukan sebelum dimulai terapi radiasi dan 

setelah menjalani radiasi fraksi ke-15. Darah vena di-

ambil 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 selanjutnya digunakan untuk pemeriksaan 

MDA dan CAT. Sampel serum disimpan dalam nitro-

gen cair dengan suhu -80 °C di Laboratorium Departe-

men Radioterapi RSUPN-CM. 

 

Kadar MDA diukur dari sampel darah vena yang     

diambil pada saat sebelum radiasi dan pada fraksi ke-15 

radiasi eksterna. Prinsip pemeriksaan ini berdasarkan 

reaksi dari Thiobarbituric Acid Reactive Substances 

(TBARS) dengan thiobarbituric acid (TBA) dalam se-

rum 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. 

Pemeriksaan kadar MDA serum dilakukan di Laborato-

rium Departemen Radioterapi RSUPN-CM dan Labora-

torium Terpadu FKUI. 

 

Aktivitas catalase serum diukur dari sampel darah vena 

yang diambil pada saat sebelum radiasi dan pada fraksi 

ke-15 radiasi eksterna. Prinsip pemeriksaan ini adalah 

reaksi redoks dimana H2O2 dipecah (degradasi) akibat 

adanya enzim catalase yang ditandai dengan perubahan 

warna. Pemeriksaan ini menggunakan EnzyChrom   

Catalase Assay Kit (ECAT-100, Bioassays). Pem-

bacaan spektrofotometri dilakukan pada panjang ge-

lombang 570nm. Pemeriksaan aktivitas catalase dil-

akukan di Laboratorium Departemen Radioterapi 

RSUPN-CM dan Laboratorium 

 

Penilaian toksisitas akut dinilai secara periodik tiap 

minggunya selama radiasi eksterna. Toksisitas akut 

radiasi dinilai berdasarkan kriteria RTOG. 

 

Hasil Penelitian 

 

Pada penelitian ini didapatkan 30 subyek penelitian 

yang memenuhi kriteria inklusi. Stadium kanker serviks 

yang menjadi sampel penelitian ini adalah stadium IIB 

– IIIB berdasarkan kriteria FIGO. Pada penelitian ini 

modalitas terapi yang diberikan meliputi kemoradiasi 

10 (33,4%) dan radiasi saja 20 (66,6%).  Seluruh 

subyek penelitian diradiasi dengan teknik whole pelvic 

AP-PA. Profil lengkap  karakteristik pasien dan faktor 

risiko disajikan secara lengkap  pada tabel 1 dan tabel 

2.  
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Data MDA memiliki sebaran normal, sehingga 

digunakan nilai rerata, sementara CAT memiliki        

sebaran data yang tidak normal sehingga digunakan 

nilai median. Pada tabel 3 dengan uji t berpasangan   

untuk kadar MDA didapatkan peningkatan rerata kadar 

MDA secara bermakna dari 7,6 +/- 1,2 nmol/

mLmenjadi 9,5 +/- 1,9 nmol/mL pada fraksi kelima-

belas (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).  

 

Pada gambar 1, 2, 3, dan 4  berturut-turut dapat dilihat 

derajat toksisitas akut berdasarkan kriteria RTOG yang 

terjadi pada kulit, gastrointestinal, traktus urinarius, dan 

hematologi selama radiasi.  

 

Toksisitas kulit derajat 1 dijumpai  pertama sekali pada 

minggu ketiga radiasi eksterna yaitu sebesar 13,3% dan 

terbanyak pada minggu kelima yaitu sebesar 80%.  

Toksisitas kulit derajat 2 mulai dijumpai pada minggu 

ketiga sebesar 3,3%. 

 

Toksisitas gastrointestinal derajat 1 sudah muncul di 

minggu pertama radiasi eksterna, yaitu sebesar 6,7%, 

dan terbanyak terjadi pada minggu kelima (33,3%). 

Toksisitas derajat 2 mulai terjadi pada minggu kedua 

(10%) dan terbanyak pada minggu kelima (13,3%). 

 

Toksisitas traktus urinarius derajat 1 mulai muncul di 

minggu pertama (13,35) dan terbanyak pada minggu 

keempat (20%). Toksisitas derajat 2 terjadi pad minggu 

ke tiga 1 kasus (3,3%) dan minggu kelima 1 kasus 

(3,3%).  

Tabel 1. Karakteristik pasien Tabel 2. Karakteristik faktor risiko 

Tabel 3. Kadar MDA dan CAT pre radiasi dan pasca radiasi 

15x 

Karakteristik n (30) % 

Kelompok umur   

 < 30 thn 1 3,3 

 30 - 39 thn 5 16,7 

 40- 49 thn 7 23,3 

 50 – 59 thn 16 53,3 

 ≥ 60 thn 1 3,3 

Stadium FIGO   

 Stadium II-B 9 30,0 

 Stadium III-B 21 70,0 

Jenis Histopatologi   

 KSS 23 76,7 

 Adenokarsinoma 4 13,3 

Adenoskuamosa 2 6,7 

 Neuroendokrin 1 3,3 

Diferensiasi   

 Baik 7 23,3 

 Sedang 17 56,7 

 Buruk 6 20,0 

Jenis Terapi   

 Kemoradiasi 10 33,3 

 Radiasi saja 20 66,7 

Kemoterapi   

 1-2   kali 7 70,0 

 >2 kali 3 30,0 

Jenis Kemoterapi   

 Cisplatin weekly 5 50,0 

 

Cisplatin-

ifosfomide 5 50,0 

Jenis Pesawat Radiasi   

 Cobalt 60 16 53,3 

  Linac 14 46,7 

Karakteristik n (30) % 

Status gizi subyek   

 Normo weight 9 30,0 

 Over weight 21 70,0 

Kontak seksual pertama   

 < 20 thn 22 73,3 

 ≥ 20 thn 8 26,7 

Pernikahan   

 1  kali 23 76,7 

 >1  kali 7 23,3 

Paritas    

 1-2   anak 11 36,7 

 >3 anak 19 63,3 

Pekerjaan   

 IRT 23 76,7 

  Wiraswasta 7 23,3 

Parameter   Awal Pasca15x  Nilai P 

  Rerata / 

Median 

Rerata / 

Median 

Kadat 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 
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Toksisitas hematologi mulai terjadi sejak minggu     

pertama radiasi, dengan kejadian derajat 1 (10%) dan 

derajat 2 (6,7%). Hal ini sulit dibedakan apakah murni 

akibat toksisitas radiasi ataukah perjalanan penyakit 

(anemia karena perdarahan). 

 

Pada keseluruhan organ yang diamati, tidakdijumpai 

toksisitas derajat 3 dan 4. Sehingga pada analisis statis-

tik, peneliti mengelompokkan menjadi toksisitas negatif 

yang mewakili toksisitas derajat 0 dan toksisitas positif 

yang mewakili toksisitas derajat 1 dan 2. 

 
Tabel 4 menunjukkan tidak  dijumpai hubungan yang 

bermakna antara antara kadar MDA awal dengan       

toksisitas akut kulit  (p=0,771). Begitu juga tidak 

dijumpai hubungan yang bermakna antara aktivitas 

CAT dengan toksisitas akut kulit (p=0,407). 

 

Pada tabel 5 dapat dilihat analisa statistik antara kadar 

MDA awal dengan toksisitas akut gastrointestinal tidak 

dijumpai hubungan yang bermakna antara keduanya 

(p=0,815). Begitu juga tidak dijumpai hubungan yang 

bermakna antara aktivitas CAT dengan toksisitas akut 

gastrointestinal (p=0,472). 

 

Tabel 6  menunjukkan analisa statistik antara kadar 

MDA awal dengan toksisitas akut traktus urinarius   

tidak dijumpai hubungan yang bermakna antara 

keduanya (p=0,414). Begitu juga tidak dijumpai       

hubungan yang bermakna antara aktivitas CAT dengan 

toksisitas akut traktus urinarius (p=0,752). 

 

Tabel 7 menunjukkan analisa statistik antara kadar 

MDA awal dengan toksisitas akut hematologi tidak 

dijumpai hubungan yang bermakna antara keduanya 

(p=0,260). Begitu juga tidak dijumpai   hubungan yang 

bermakna antara aktivitas CAT dengan toksisitas akut 

hematologi (p=0,614). 

 

 

Gambar 1. Toksisitas akut kulit selama radiasi  

Gambar 2. Toksisitas akut gastrointestinal selama 

radiasi 

Gambar 3. Toksisitas akut  traktus urinarius     

selama radiasi 

Gambar 4. Toksisitas akut  hematologi selama 

radiasi 

Tabel 4. Hubungan antara kadar MDA dan aktivitas CAT 

awal dengan toksisitas kulit. 

Tabel 5. Hubungan antara kadar MDA dan aktivitas CAT 

awal dengan toksisitas gastrointestinal 

Parameter   Toksisitas Akut Kulit Nilai P 

      Positif        Negatif   

Kadat MDA 7,57 ± 1,16    7,73 ± 1,31 0,771 

Aktivitas CAT 0,95 ± 0,14     1,02 ± 0,12 0,407 

Parameter Toksisitas Akut Gastrointestinal Nilai P 

      Positif        Negatif   

Kadat MDA 7,66 ± 1,30       7,56 ± 1,09 0,815 

Aktivitas 

CAT 

0,99 ± 0,10       0,96  ± 0,16 0,472 
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Dari tabel 8, 9, 10, dan 11)  terlihat tidak terdapat     

hubungan yang bermakna secara statistik antara        

perubahan kadar MDA dan aktivitas CAT dengan      

toksisitas akut kulit, gastrointestinal, traktus urinarius 

dan hematologi (p > 0,05). Maka dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan atau penurunan kadar MDA dan 

aktivitas CAT tidak mempunyai pengaruh terhadap   

kejadian toksisitas akut radiasi yaitu toksisitas kulit, 

gastrointestinal, traktus urinarius dan hematologi. Pada 

tabel 12 dapat dilihat hubungan antara kelompok terapi 

(radiasi dan kemoradiasi) dengan toksisitas akut radiasi 

kulit, gastrointestinal dan hematologi. Analisa statistik 

menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna 

secara statistik (p>0,05) sehingga dapat di    simpulkan 

kelompok terapi tidak berpengaruh terhadap kejadian 

toksisitas akut kulit, gastrointestinal, dan    hematologi. 

Namun jika dihubungkan dengan toksisitas akut traktus 

urinarius didapatkan perbedaan bermakna secara statis-

tik (p=0,031), sehingga bisa disimpulkan bahwa ke-

lompok terapi berpengaruh terhadap kejadian toksisitas 

akut traktus urinarius. 

 

Tabel 7. Hubungan antara kadar MDA dan aktivitas CAT 

awal dengan toksisitas akut hematologi 

Tabel 6. Hubungan antara kadar MDA dan aktivitas CAT 

awal dengan toksisitas traktus urinarius  

Tabel 9. Hubungan antara perubahan kadar MDA dan        

aktivitas CAT dengan toksisitas akut gastrointestinal.  

Tabel  8. Hubungan antara perubahan kadar MDA dan       

aktivitas CAT dengan toksisitas akut kulit. 

Tabel 10. Hubungan antara perubahan kadar MDA dan     

aktivitas CAT dengan toksisitas akut traktus urinarius.  

Tabel 11. Hubungan antara perubahan kadar MDA dan     

aktivitas CAT dengan toksisitas akut hematologi. 

Parameter Toksisitas Akut Traktus 

Urinarius  

Nilai 

P 

    Positif Negatif   

Kadat MDA 8,00  ± 0,73 7,52  ± 1,23 0,414 

Aktivitas CAT 0,96 ± 0,11 0,98  ± 0,14 0,752 

Parameter Toksisitas Akut Hematologi Nilai 

P 

      Positif        Negatif 

Kadat MDA 7,87 ± 1,25   7,38 ± 1,09 0,260 

Aktivitas CAT 0,99 ± 0,12  0,96 ± 0,15 0,614 

Perubahan kadar Toksisitas Akut  Kulit Nilai P 

Positif Negatif 

Kadat MDA    

 Naik 22 6 1,000 

 Tetap 2 0  

Aktivitas CAT    

 Turun 21 6 1,000 

  Tetap 3 0   

Ket: Uji Fisher Exact 

Perubahan kadar Toksisitas Akut Traktus 

Urinarius 

Nilai P 

Positif Negatif 

Kadat MDA    

 Naik 5 23 1,000 

 Tetap 0 2  

Aktivitas CAT    

 Turun 4 23 0,433 

  Tetap 1 2   

Ket: Uji Fisher Exact 

Perubahan kadar Toksisitas Akut            

Gastrointestinal 

Nilai P 

    Positif Negatif 

Kadat MDA    

 Naik 12 16 0,209 

 Tetap 2 0  

Aktivitas CAT    

 Turun 13 14 1,000 

  Tetap 1 2   

Ket: Uji Fisher Exact 

Perubahan kadar  Toksisitas Akut           Nilai P 

    Positif Negatif 

Kadat MDA    

 Naik 12 16 0,209 

 Tetap 2 0  

Aktivitas CAT    

 Turun 13 14 1,000 

  Tetap 1 2   

Ket: Uji Fisher Exact 
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Diskusi 

 

Pada penelitian ini didapatkan kadar MDA serum yang 

tinggi pada pasien kanker serviks stadium lanjut lokal, 

yaitu sebesar 7,6 ± 1,2 nmol/mL. Hasil pada studi ini 

mendekati hasil oleh Demirci dkk.13 Mereka mendapat-

kan rerata kadar MDA pada plasma pasien kanker 

serviks sebesar 7,06 ± 3,18 mM dengan tingkat anti-

oksidan secara signifikan berbeda antara pasien kanker 

serviks dan kontrol. Kadar MDA yang lebih rendah  

kadar MDA pada kanker serviks sebesar 4,23 ± 0,69 

nmol/mL. Shariff dkk,34 melaporkan peningkatan kadar 

MDA serum pada pasien keganasan kepala leher     

sebelum radiasi dibandingkan dengan subyek sehat 

dengan signifikansi statistik tinggi (P <0,001).  

 

Pada penelitian ini, aktivitas antioksidan enzimatik 

CAT didapatkan hasil yang rendah, yaitu 0,95 (0,80 – 

1,36) U/mL. Nilai ini lebih rendah bila dibandingkan 

dengan nilai CAT pada orang normal. Goth35 

melaporkan nilai rerata CAT serum pada populasi    

normal sebesar 50,5±18,1 kU/l (U/mL). Nilai yang   

rendah ini kemungkinan disebabkan peroksidasi lipid 

yang tinggi pada kanker serviks stadium lanjut lokal, 

sehingga CAT yang tersedia telah terpakai  untuk 

mengatasi stres oksidatif. Kadar MDA serum yang   

tinggi dan   rendahnya aktivitas CAT serum pada 

kanker serviks stadium lanjut lokal ini mencerminkan 

peningkatan stres oksidatif dan peroksidasi lipid di   

dalamnya, yang mungkin disebabkan oleh interaksi 

berbagai agen karsinogenik, menghasilkan radikal 

bebas dalam jumlah banyak atau mungkin karena sistem 

antioksidan endogen yang rendah di dalam tubuh 

pasien tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang 

menyatakan bahwa pada kanker terdapat stres oksidatif 

endogen yang tinggi secara in vitro dan in vivo.2      

Peningkatan peroksidasi lipid menyebabkan deplesi 

antioksidan pada sirkulasi, selain akibat dari sekuestrasi 

sel tumor itu sendiri.12 Penurunan aktivitas CAT 

dimungkinkan karena akumulasi H2O2 yang banyak.32  

 

Pasca 15 kali radiasi, didapatkan peningkatan kadar 

MDA dibandingkan kadar awal yang signifikan secara 

statistik dengan nilai p < 0,001. Hal ini menunjukkan 

radiasi mempengaruhi kadar MDA. Radiasi melalui 

efek tidak langsung menyebabkan pembentukan radikal 

bebas. Begitu juga dengan aktivitas CAT ini semakin 

menurun pada fraksi kelima belas radiasi eksterna. 

Secara statistik, perubahan aktivitas CAT sebelum dan 

pasca 15 kali radiasi eksterna bermakna (p < 0,001), 

sehingga bisa disimpulkan radiasi menyebabkan 

penurunan aktivitas CAT. Hal ini berkaitan dengan  

semakin meningkatnya peroksidasi lipid selama radiasi, 

sehingga CAT yang terpakai juga semakin banyak.  

Peningkatan produksi radikal bebas, penurunan aktivi-

tas dari mekanisme pertahanan antioksidan atau      

konsumsi antioksidan yang meningkat menyebabkan 

stres oksidatif.  

 

Peroksidasi lipid mungkin menjadi salah satu penyebab 

utama kerusakan selama radiasi. Sel memiliki          

pertahanan antioksidan endogen yang kuat terhadap 

peningkatan peroksidasi lipid dan ROS, di antaranya 

enzim katalase (CAT) enzim, yang merupakan garis 

Tabel 12. Hubungan antara jenis terapi dan kejadian toksisitas. 

Toksisitas  Jenis Terapi Nilai P 

Kemoradiasi Radiasi 

Toksisitas kulit    

 Positif 8 16 1,000 

 Negatif 2 4  

Toksisitas gastrointestinal    

 Positif 7 7 0,122 

 Negatif 3 13  

Toksisitas traktus urinarius    

 Positif 4 1 0,031 

 Negatif 6 19  

Toksisitas hematologi    

 Positif 5 9 1,000 

  Negatif 5 11   

Ket: Uji Fisher Exact    
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pertahanan pertama melawan hidrogen peroksida. 

Penurunan aktivitas CAT yang signifikan menunjukkan 

dekomposisi H2O2 (membentuk H2O dan O2).  

 

Mehrothra dkk.11 juga menemukan hubungan yang   

signifikan antara pemberian radioterapi dengan          

perubahan status antioksidan enzimatik dan peroksidasi 

lipid pada pasien kanker serviks. Terdapat kenaikan 

yang signifikan (p < 0,001) dari kadar MDA pada 24 

jam pertama setelah fraksi pertama radioterapi. Hal ini 

sejalan dengan teori bahwa radiasi menyebabkan     

pembentukan radikal bebas. Namun yang membedakan 

adalah perubahan pada studi oleh Mehrothra dkk.11   

diamati pada 24 jam pertama, sedangkan studi ini pada 

fraksi ke lima belas.  

 

Peningkatan peroksidasi lipid dan penurunan antioksi-

dan merupakan bukti keterlibatan stres oksidatif pada 

keganasan. Radioterapi menyebabkan peningkatan    

peroksidasi lipid dan penurunan antioksidan, meskipun 

pada akhir sesi radioterapi justru terjadi pengurangan 

peroksidasi lipid dan perbaikan status antioksidan.  

 

Pada penelitian ini, baik pemeriksaan MDA maupun 

CAT dilakukan dari sampel serum. Dillioglulil dkk.27 

melaporkan korelasi kuat antara kadar MDA dalam   

serum dengan MDA pada jaringan kanker prostat dan 

signifikan secara statistik (r=0,63, p<0,001). Hal yang 

serupa juga dilaporkan di kanker payudara, sehingga 

MDA serum dapat menggambarkan kadar MDA di 

jaringan.28  

 

Toksisitas gastrointestinal akut merupakan toksisitas 

akut yang umum dijumpai pada studi ini. Manifestasi 

toksisitas ini berupa abdominal discomfort serta diare. 

Toksisitas kulit ditandai dengan eritema ringan pada 

minggu-minggu awal radiasi hingga timbulnya hiper-

pigmentasi pada minggu berikutnya. Disuria adalah 

gejala toksisitas traktus urinarius yang paling umum 

terjadi. Biasanya timbul pada minggu kedua. Toksisitas 

hematologis yang diamati pada penelitian ini berupa 

berupa anemia, trombositopenia, dan leukopenia.    

Anemia merupakan toksisitas yang paling sering terjadi, 

namun hal ini sulit dibedakan dengan perjalanan      

penyakit kanker serviks itu sendiri. Meskipun radiasi 

pada pelvik turut mencakup tulang pelvis yang merupa-

kan organ hematopoetik. 

 

Pada penelitian ini, toksisitas akut baik kulit, gastroin-

testinal, traktus urinarius maupun hematologi hanya 

dijumpai toksisitas derajat 1 dan 2. Tidak dijumpai 

adanya toksisitas akut derajat 3 atau 4 pada penelitian 

ini. Hal tersebut dimungkinkan karena jumlah sampel 

yang relatif sedikit. Selain itu hal ini juga dapat menan-

dakan penatalaksanaan toksisitas akut radiasi yang    

sudah cukup baik di Departemen Radioterapi RSCM. 

Pengukuran toksisitas pada penelitian ini yang hanya 

dilakukan selama radiasi eksterna saja juga berperan 

terhadap rendahnya angka toksisitas akut radiasi. 

 

 Dari perhitungan statistik tidak dijumpai hubungan   

antara jenis terapi dengan toksisitas akut kulit, gastroin-

testinal dan hematologi. Namun kejadian toksisitas akut 

traktus urinarius dijumpai lebih tinggi pada kelompok 

kemoradiasi. Hal ini sesuai dengan teori yang menya-

takan bahwa kemoradiasi memberikan toksisitas yang 

lebih tinggi dibandingkan radiasi saja, meskipun       

tinjauan sistematik toksisitas pada kanker serviks oleh 

Kirwan dkk.37 melaporkan toksisitas hematologi derajat 

1 dan 2 serta toksisitas gastrointestinal lebih tinggi pada 

kelompok kemoradiasi. Hal ini kemungkinan disebab-

kan masih kurangnya compliance pasien terhadap 

kemoterapi.  Pada studi ini 50% pasien yang mendapat 

kemoterapi konkuren hanya mendapatkan 2 siklus 

kemoterapi. Sisanya 20% sebanyak 1 kali, 30% 

sebanyak 3 kali. Sehingga bisa disimpulkan kemoterapi 

konkuren yang diterima pasien jumlahnya sedikit. 

 

Pemberian radioterapi dan kemoterapi secara bersa-

maan (kemoradiasi) menghasilkan efek aditif atau 

sinergis berupa pengurangan fraksi hipoksia,           

sinkronisasi siklus sel, dan penghambatan perbaikan 

radiasi oleh sel tumor. Efek ini juga dapat 

mempengaruhi jaringan normal sehingga potensi     

kerusakan dua populasi sel yang beragam, yaitu kerusa-

kan pada sel-sel yang memperbanyak diri secara cepat 

yang dapat menyebabkan toksisitas akut, dan kerusakan 

pada sel-sel yang bereproduksi lebih lambat yang dapat 

menyebabkan toksisitas kronis.  

 

Kirwan dkk.37 dan Wieczorek38 melaporkan meskipun 

toksisitas pada kelompok kemoradiasi meningkat,     

namun tidak ada peningkatan overall treatment time 

maupun pengurangan dosis radiasi yang diberikan jika 

dibandingkan dengan radiasi saja. Rejimen berbasis 

cisplatin telah menunjukkan sedikit toksisitas 

dibandingkan kombinasi rejimen yang lain. Tan dkk.39 

menunjukkan bahwa kemoradiasi menggunakan      

cisplatin memiliki toksisitas lebih tinggi dibanding   

radiasi saja tetapi masih memiliki toleransi yang baik. 
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Maduro dkk.40 melaporkan toksisitas utama kemoradiasi 

adalah hematologis dan gastro-intestinal. Sementara 

pada penelitian kami, kemoradiasi hanya berpengaruh 

terhadap toksisitas akut urinarius.  

 

Hasil serupa didapatkan oleh Gunawan dkk.41 dimana 

kejadian toksisitas akut hematologi gastrointestinal, dan 

genitourinarius pada kelompok kemoradiasi lebih tinggi 

dibandingkan radiasi saja. Toksisitas akut gastrointesti-

nal dan traktus urinarius  derajat 2 dan 3 akut adalah 

efek samping utama dalam penelitian mereka. Namun 

sayangnya, pada penelitian ini tidak dilakukan sub     

analisis berdasarkan jenis rejimen kemoterapi yang 

digunakan, karena terbatasnya jumlah subyek 

penelitian. 

 

Baik kadar MDA awal maupun perubahan pasca 15 kali 

radiasi eksterna, keduanya secara statistik tidak ber-

pengaruh terhadap toksisitas akut pada kulit, gastroin-

testinal, traktus urinarius dan hematologi. Begitu juga 

dengan aktivitas CAT awal dan perubahan CAT pasca 

15 kali radiasi eksterna. Hal ini menunjukkan baik    

kadar MDA dan aktivitas CAT awal dan perubahannya 

tidak dapat menjadi prediktor bagi toksisitas akut      

radiasi. 

 

Kurangnya angka toksisitas akut radiasi yang terjadi 

pada subyek penelitian menyebabkan tidak ditemukan 

hubungan yang bermakna antara hal tersebut. Bahkan 

juga tidak terlihat adanya kecenderungan perbedaan di 

antara keduanya (toksisitas positif vs negatif). Hal ini 

tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ROS 

menyebabkan kerusakan dan kematian sel melalui   

proses peroksidasi lipid, protein dan DNA. Peningkatan 

peroksidasi lipid yang ditandai oleh MDA semestinya 

mencerminkan semakin banyak pula kerusakan sel baik 

pada tumor maupun jaringan normal. Toksisitas radiasi 

merupakan suatu proses yang diawali oleh kerusakan 

sel normal akibat radiasi, sehingga peningkatan MDA 

semestinya sejalan dengan toksisitas akut radiasi.      

Sedangkan pada studi ini peningkatan MDA tidak    

sejalan dengan toksisitas akut radiasi yang muncul. 

Selain itu efek proteksi yang diperoleh dari aktivitas 

antioksidan endogen seperti CAT juga rendah pada 

penelitian ini, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa   

rendahnya toksisitas karena proteksi yang baik. Belum 

terbuktinya hubungan antara kadar MDA dan aktivitas 

CAT pada studi ini masih memerlukan analisis yang 

lebih mendalam. Selain itu terdapat berbagai faktor lain 

yang berperan dalam toksisitas akut radiasi.  

Meskipun studi ini merupakan kohort prospektif, na-

mun tidak terlepas dari banyaknya keterbatasan. Ada-

pun keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel 

penelitian yang kecil sehingga variabel yang dinilai 

kurang terwakili oleh jumlah subyek yang ada. Selain 

itu penatalaksaan radiasi dan toksisitas radiasi di      

Departemen Radioterapi RSCM sudah adekuat,         

sehingga angka toksisitas akut yang terjadi pada pasien 

kanker serviks stadium lanjut lokal relatif sedikit dan 

ringan. Metode pemeriksaan stress oksidatif yang 

digunakan dalam studi ini merupakan teknik yang 

relatif sederhana dan dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor perancu (kurang spesifik). Sehingga diperlukan 

penelitian serupa dengan jumlah sampel yang lebih   

besar dan metode pemeriksaan yang lebih spesifik     

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan bermakna 

secara statistik dan klinik. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Pada penelitian ditemukan bahwa terjadi stress oksi-

datif  pada pasien-pasien kanker serviks stadium lanjut 

lokal, yang ditandai oleh  kadar MDA serum yang ting-

gi dan aktivitas CAT yang rendah. Radiasi maupun 

kemoradiasi  sendiri menyebabkan peningkatan kadar 

MDA dan penurunan aktivitas CAT pada pasien kanker 

serviks stadium lanjut lokal. Namun, Kadar MDA dan 

aktivitas CAT tidak dapat menjadi prediktor terhadap 

toksisitas akut kulit, gastrointestinal, traktus urinarius 

dan hematologi pada pasien kanker serviks stadium 

lanjut lokal. Kemoradiasi tidak meningkatkan kejadian       

toksisitas akut radiasi kulit, gastrointestinal dan hema-

tologi, namun meningkatkan kejadian toksisitas akut 

traktus urinarius 

 

Untuk mengatasi keterbatasan penelitian diperlukan 

penelitian serupa dengan jumlah sampel yang lebih   

besar dan metode pemeriksaan yang lebih spesifik    

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan bermakna 

secara statistik dan klinik. Selain itu, diperlukan 

penelitian lanjutan pada subjek yang sama untuk 

menilai pengaruh MDA/CAT terhadap toksisitas kronik 

radiasi dan penelitian yang menghubungkan toksisitas 

akut radiasi dengan faktor prediktor yang lain. 
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