
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

I
LAPORAN PENELITIAN RESPON KLINIS KEMOTERAPI... HENDRA MOSLEM N

Respon Klinis Kemoterapi Paclitaxel-Carboplatin pada penderita Kanker serviks
Stadium IIB yang resisten Cisplatin di RSUD Dr.Soetomo Surabaya Tahun 2014-2015

Hendra Moslem*, Brahmana Askandar*, Indra Yuliati*
*Departemen/SMF Obstetri Ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga – RSUD

Dr.Soetomo, Surabaya

ABSTRAK

Latar Belakang: Pemberian kemoterapi neoajuvan pada kanker serviks IIB merupakankebijakan
khusus bagi penderita kanker serviks IIB di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang berbeda dengan
tatalaksana dari FIGO yaitu dengan terapi radiasi.  Penggunaan kemoterapi paclitaxel-carboplatin di
RSUD dr. Soetomo ini sudah digunakan sejak 2014 merupakan langkah untuk meningkatkan respon
kemoterapi neoajuvan lini pertama cisplatin (meningkatkan operabilitas). Oleh karena itu perlu
evaluasi respon kemoterapinya, disamping kemoterapi neoajuvan ini harganya mahal.
Metode:Penelitian ini adalah penelitian analitik kohort rektrospektif dengan menggunakan rekam
medis Poli Onkologi Kandungan dan Raung Rawat Inap kandungan RSUD Dr.Soetomo tahun 2014-
2015. Sampel penelitian adalah penderita kanker serviks IIB yang resisten cisplatin dan mendapat
kemoterapi Paclitaxel-carboplatin 3 kali dengan mengunakan total sampling. respon klinis menurut
operabilitas dihubungkan dengan jenis histopatologi, derajat diferensaisi, dan ukuran tumor
berdasarkan diameter terbesar (MRI). Analisis statistika pada penelitian ini menggunakan analisis
regresi logistik.
Hasil: Selama tahun 2014-2015 dari 151 penderita yang diteliti dilakukan evaluasi operabilitas
setelah pemberian kemoterapi paclitaxel carboplatin 3 kali, didapatkan respon klinis 14 penderita
(9,27%) dan sisanya yang tidak respon 137 penderita (90,73%). Tidak didapatkan perbedaan
bermakna antara Jenis Histopatologi dengan respon klinis kemoterapi (p>0,05), Tidak didapatkan
perbedaan bermakna antara derajat diferensiasi dengan respon klinis kemoterapi (p>0,05), dan
didapatkan perbedaan bermakna antara ukuran tumor dengan respon klinis kemoterapi (p< 0,0001).
Ukuran tumor lebih dari 4 cm berdasarkan diameter terbesar dengan pengukuran MRI berisiko
untuk inoperable.
Kesimpulan: Respon klinis kemoterapi paclitaxel carboplatin adalah 9,27%. Makin besar ukuran
tumor makin jelek respon kemoterapinnya. diameter ukuran tumor terbesar lebih besar dari 4 cm
berdasarkan MRI berisiko untuk tidak respon kemoterapi.
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ukuran tumor
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