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RINGKASAN 

 

Sistem Penghantaran Obat Mukoadhesif Intravaginal 

Sebagai Terapi Antikanker Serviks 

Literature Review 

 

Rizqa Ramadhani Trisfalia 

 

Penyebab kanker serviks adalah karena virus HPV (Human 

Papilloma Virus) sub tipe onkogenik, terutama pada tipe 16 dan 18. Terapi 

yang sering dilakukan pada pasien kanker serviks antara lain dengan 

operasi, kemoterapi, radioterapi, atau imunomodulator (Vici et al., 2016). 

Kemoterapi merupakan pilihan utama bagi pasien, namun, karena 

kemampuan kemoresisten sel yang cukup tinggi dan toksisitas pada sel 

normal, perlu strategi intervensi terapi baru dengan metode yang lebih 

efektif menggunakan obat anti kanker dengan toksisitas rendah yang dapat 

mengurangi efek samping dari kemoterapi. 

Terapi yang ditargetkan untuk kanker serviks merupakan terapi lokal 

dan memiliki formulasi dengan pelepasan yang lebih lama agar 

meningkatkan konsentrasi obat dan efikasi pengobatan. Faktor yang 

berkaitan dengan lingkungan vagina antara lain cervicovaginal mukus yang 

merupakan pelindung vagina terhadap infeksi yang menjebak partikel 

melalui interaksi adhesif dan pH vagina yang asam, maka bentuk sediaan 
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intravagina dirancang menjadi sistem mukoadhesif untuk meningkatkan 

waktu tinggal di vagina. Mukoadhesif merupakan bentuk sediaan 

bioadhesif yang membentuk ikatan dengan membran mukosa sehingga 

dapat meningkatkan waktu tinggal obat sehingga memungkinkan waktu 

pelepasan dan penyerapan obat lebih lama. Terapi obat secara lokal pada 

kanker serviks masih terbatas pada stadium 0 (prekanker), stadium I, dan 

stadium II awal. 

Scoping review dilakukan dengan tujuan untuk memberikan ulasan 

dan evaluasi sistem penghantaran obat yang telah dikembangkan untuk 

hantaran intravaginal dan menganalisis karakteristik sistem penghantaran 

obat yang berperan dalam efektifitas terapi kanker serviks. 

Berdasarkan literature review ini dapat disimpulkan potensi 

penggunaan vaginal supositoria sebagai sediaan mukoadhesif intravaginal 

cukup besar karena memiliki kemudahan pada penggunaannya, namun 

perlu diperhatikan pada penggunaan polimer agar menghasilkan sistem 

penghantaran yang mencapai karakteristik optimal terhadap kanker serviks. 

Karakterisitik dasar yang berperan dalam pengembangan sistem 

penghantaran obat mukoadhesif sehingga dapat menjadi terapi kanker 

serviks yang optimal yaitu sifat bioadhesif, profil pelepasan dan efektifitas 

terhadap kanker serviks. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu 
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dilakukan untuk dicari formulasi sediaan vaginal supositoria terbaik untuk 

meningkatkan efektifitas terhadap kanker serviks.  
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