
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kanker serviks berperan sebagai penyebab kematian akibat kanker terbesar 

bagi wanita di negara berkembang. Karsinoma sel skuamosa dan adenokarsinoma 

adalah subtipe histologis yang paling umum, masing-masing mencapai sekitar 

70% dan 25% dari semua kanker serviks. Di seluruh dunia, kanker serviks adalah 

kanker paling umum keempat pada wanita. Selain itu, kanker serviks juga 

merupakan penyebab utama keempat kematian akibat kanker pada wanita. Di 

Indonesia sendiri memiliki populasi 93,15 juta wanita berusia 15 tahun tahun dan 

lebih tua yang berisiko terkena kanker serviks. Hal ini menempatkan kanker 

serviks pada posisi ke 2 sebagai kanker yang paling sering pada wanita (IARC, 

2017; Small et al., 2017; Arbyn et al., 2020). Berdasarkan Globocan (2018) pada 

tahun 2018 insidensi kanker serviks uteri di dunia sebesar 569.847 kasus dan 

angka mortalitasnya sebesar 311.365 kasus. Sementara untuk data di Indonesia 

sendiri insidensi kanker serviks uteri sejumlah 32.469 kasus dan prevalensi 

selama 5 tahun terakhir sebesar 84.201 kasus (Arbyn et al., 2020). 

Pengobatan tergantung pada sejauh mana penyakit berkembang pada 

diagnosis dan sumber daya yang tersedia secara lokal, dan mungkin melibatkan 

histerektomi radikal atau kemoradiasi, atau kombinasi keduanya. Prosedur bedah 

konservatif dan mempertahankan kesuburan telah menjadi standar perawatan bagi 

wanita dengan penyakit tahap awal yang berisiko rendah. Kemajuan dalam 

teknologi radioterapi, seperti radioterapi dengan modulasi intensitas, telah 

menghasilkan toksisitas terkait pengobatan yang lebih sedikit untuk wanita 

dengan penyakit lanjut bersifat lokal (Cohen et al., 2019). Radioterapi bertujuan 

untuk mengendalikan sel kanker dan mengurangi komplikasi pada jaringan 

normal disekitarnya (Amin et al., 2015). 

Target utama radioterapi adalah merusak rantai DNA pada sel yang akan 

berakibat aktifnya proses apoptosis sel kanker dan menghentikan proliferasi sel 
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melalui 2 jalur utama yaitu jalur intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu jalur apoptosis 

ini meningkatkan mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP). 

MOMP memungkinkan pelepasan faktor proapoptosis seperti sitokrom c dan 

SMAC / DIABLO dari mitokondria ke dalam sitosol untuk mengaktifkan kaskade 

kaspase. MOMP biasanya dianggap sebagai titik tidak bisa kembali di jalur 

apoptosis. Setelah MOMP, aktivasi caspase sering terjadi dalam beberapa menit, 

menyebabkan kematian sel (Chipuk et al., 2010; Tait & Green, 2010). 

Keluarga protein Bcl-2 terkait salah satu pengatur utama proses apoptosis. Ini 

terdiri dari dua kelompok protein yang berlawanan: antagonis kematian (Bcl-2, 

Bcl-XL, Mcl-1) dan agonis kematian (Bax, Bak, Bcl-Xs) (Naseri et al., 2015). 

Pada sel yang sehat, Bax dan Bak berpindah-pindah antara sitosol dengan 

mitochondrial outer membrane (MOM) pada kecepatan yang berubah-ubah. 

Dalam kondisi apoptosis, Bax dan Bak akan teraktivasi dan terakumulasi pada 

MOM, dimana mereka akan teroligomerisasi dan memediasi MOMP untuk 

merilis faktor proapoptosis seperti sitokrom c. Sebagai tambahan, Bax/Bak 

diregulasi oleh protein antiapoptosis dan BH3-only proteins terjadi pada MOM 

(Edlich et al., 2011; Schellenberg et al., 2013; Todt et al., 2015). Ekspresi Bax 

yang merupakan pro apoptosis akan membantu proses apoptosis dan menjadi 

prognostik pada beberapa kanker epitel. 

Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan protein Bax 

merupakan prognosis yang baik dari kanker. Namun seberapa besar peran protein 

Bax, dalam memprediksi respon radiasi pada pada kanker serviks uteri stadium 

lanjut (stadium IIB-IIIB) masih belum diketahui. Oleh karena itu penelitian ini 

menilai ekspresi protein Bax sebagai faktor prognosis keberhasilan terapi radiasi. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara ekspresi protein Bax dengan respons 

radioterapi? 

2. Apakah ekspresi protein Bax dapat berperan sebagai faktor prognosis respons 

radioterapi terhadap penurunan ukuran tumor? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis hubungan antara ekspresi protein Bax dengan penurunan 

ukuran tumor 

2. Untuk membuktikan dan menganalisis adanya hubungan antara ekspresi 

protein Bax dengan respons radioterapi dan sebagai faktor prognosis terhadap 

keberhasilan terapi radiasi pada kanker serviks uteri stadium lanjut. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

a. Memberi informasi ilmiah tentang ekspresi Bax sebagai faktor prognosis 

dalam keberhasilan terapi kemoradiasi pada kanker serviks uteri stadium 

lanjut. 

b. Meningkatkan pemahaman/informasi tentang ekpresi Bax sebagai faktor 

prognosis dalam keberhasilan terapi kemoradiasi pada kanker serviks uteri 

stadium lanjut. 

c. Menjadi dasar dan inspirasi untuk penelitian lanjutan ekspresi proten Bax 

sebagai faktor prognosis dalam keberhasilan terapi kemoradiasi pada kanker 

serviks uteri stadium lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Penilaian ekspresi Bax dapat menjadi salah satu faktor prognosis dalam 

keberhasilan terapi radiasi pada kanker serviks uteri stadium lanjut, sehingga 

pemberian terapi radiasi pada kanker serviks stadium lanjut lebih optimal. 
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E. Kebaruan Penelitian 

Berdasarkan penelusuran publikasi ilmiah di PubMed, dengan kata kunci 

“Bax” dan “radiotherapy” dan “cervical cancer”, tidak ditemukan penelitian yang 

menganalisa hubungan Bax terhadap efek radioterapi pada perubahan ukuran 

tumor pasien kanker serviks spesifik pada stadium IIB-IIIB. 

Tabel 1.1 Deskripsi hasil penelusuran publikasi ilmiah yang terkait. 

Penulis  Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Chung et al., 

2002 

Expression of 

apoptotic regulators 

and their 

significance in 

cervical cancer 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan dalam 

kelangsungan hidup bebas 

penyakit terdeteksi antara 

kelompok Bax-positif dan –

negatif. 

Hanya meneliti 

sedikit pasien 

dengan stadium 

III. 

Wootipoom 

et al., 2004 

Prognostic 

significance of 

Bax, Bcl-2, and 

p53 expressions in 

cervical squamous 

cell carcinoma 

treated by 

radiotherapy 

Evaluasi ekspresi Bax dan 

Bcl-2 dan koekspresinya 

memberikan informasi 

prognostik independen untuk 

perjalanan klinis penyakit 

dan oleh karena itu dapat 

dikembangkan sebagai 

indikator prognostik untuk 

kanker serviks. 

Tidak mengukur 

ukuran tumor 

dengan USG. 
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