
Skrining Untuk Keganasan 

Dan Penyakit Sistemik 



Pencegahan dan Deteksi Dini 

kanker Serviks 

 Pengertian Kanker Serviks 

    Kanker serviks adalah suatu 

proses keganasan yang terjadi 

pada serviks/mulut rahim, di mana 

pada  keadaan ini terdapat 

sekelompok jaringan yang tumbuh 

secara terus- menerus dan tidak 

terbatas, tidak terkoordinasi dan 

tidak berguna bagi tubuh, 

sehingga jaringan disekitarnya 

tidak dapat berfungsi dengan baik.  



Faktor Penyebab  

• Umur pertama kali kawin yang relatif muda  
(dibawah 20 tahun).  

• Jumlah kelahiran per-vagina yang cukup 
banyak, dimana melahirkan anak lebih dari tiga 
kali akan mempertinggi resiko. 

• Higiene atau kebersihan alat genital yang 
kurang baik, sehingga memudahkan terjadinya 
servisitis yang dipercaya erat kaitannya dengan 
terjadinya kanker serviks. 

• Spermatosoa terutama yang mempunyai 
kandungan protein tinggi akan merubah 
susunan biokimia sel epitel yang siap tumbuh 
menjadi kanker. 

• Hubungan seksual yang terlalu sering, terlebih 
dengan pasangan yang berbeda-beda akan 
meninggikan resiko. 

 

 



Gejala 
– Perdarahan vagina yang abnormal, terutama diantara 2 

menstruasi, setelah melakukan hubungan seksual dan 

setelah menopause 

– Menstruasi abnormal (lebih lama dan lebih banyak) 

– Keputihan yang menetap, dengan cairan yang encer, 

berwarna pink, coklat, mengandung darah atau hitam 

serta berbau busuk. 

 



• Gejala dari kanker serviks stadium 

lanjut: 

– Nafsu makan berkurang, penurunan berat 

badan, kelelahan 

– Nyeri panggul, punggung atau tungkai 

– Dari vagina keluar air  kencing  atau tinja 

– Patah tulang (fraktur) 



Kanker leher rahim juga bisa 

dicegah, berikut adalah upaya 

pencegahan Kanker leher rahim: 

• Jauhi Rokok  

• Pencucian Vagina  

• Nutrisi 

• Hubungan Seks yang aman 

• Tidak Berganti-Ganti Pasangan  

• Sunat pada laki-laki 

• Vaksinasi 

 



Metode deteksi dini kanker 

serviks 
• a. Inspeksi visual dengan asam asetat 

(IVA) 

 Pemeriksaan IVA diperkenalkan 
Hinselman 1925. Organisasi 
Kesehatan Dunia WHO meneliti IVA 
di India, Muangthai, dan Zimbabwe. 
Ternyata efektivitasnya tidak lebih 
rendah daripada tes Pap. Di Indonesia 
IVA sedang dikembangkan dengan 
melatih tenaga kesehatan, termasuk 
bidan. Banyaknya kasus kanker 
serviks di Indonesia semakin 
diperparah disebabkan lebih dari 70% 
kasus yang datang ke rumah sakit 
berada pada stadium lanjut. 

 



Metode skrining IVA mempunyai kelebihan, 
diantaranya.. 

• Mudah, praktis dan sangat mampu laksana.  

• Butuh bahan dan alat yang sederhana dan murah 

• Sensivitas dan spesifikasitas cukup tinggi 

• Dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bukan 
dokter ginekologi, dapat dilakukan oleh bidan di 
setiap tempat pemeriksaan kesehatan ibu atau 
dilakukan oleh semua tenaga medis terlatih 

• Alat-alat yang dibutuhkan dan Teknik pemeriksaan 
sederhana sangat sederhana.  

• Metode skrining IVA sesuai untuk pusat pelayanan 
sederhana 

 



Syarat ikut IVA TEST :  

• Sudah pernah melakukan hubungan seksual 

• Tidak sedang datang bulan/haid 

• Tidak sedang hamil 

• 24 jam sebelumnya tidak melakukan 

hubungan seksual 

 



Pelaksanaan skrining IVA  

• Untuk melaksanakan skrining dengan metode IVA, 
dibutuhkan tempat dan alat sebagai berikut:  

• Ruangan tertutup, karena pasien diperiksa dengan 
posisi litotomi.  

• Meja/tempat tidur periksa yang memungkinkan 
pasien berada pada posisi litotomi.  

• Terdapat sumber cahaya untuk melihat serviks  

• Spekulum vagina  

• Asam asetat (3-5%)  

• Swab-lidi berkapas  

• Sarung tangan  

 



Teknik IVA  

• Dengan spekulum melihat serviks yang 

dipulas dengan asam asetat 3-5%. Pada lesi 

prakanker akan menampilkan warna bercak 

putih yang disebut aceto white epithelum 

Dengan tampilnya porsio dan bercak putih 

dapat disimpul- kan bahwa tes IVA positif, 

sebagai tindak lanjut dapat dilakukan biopsi. 



Kategori pemeriksaan IVA  

Ada beberapa kategori yang dapat dipergunakan, salah 
satu kategori yang dapat dipergunakan adalah:  

1.IVA negative  = Serviks normal.  

2.IVA radang  = Serviks dengan radang (servisitis), 
atau kelainan jinak lainnya (polip serviks).  

3.IVA positif  = ditemukan bercak putih (aceto white 
epithelium). Kelompok ini yang menjadi sasaran 
temuan skrining kanker serviks dengan metode IVA 
karena temuan ini mengarah pada diagnosis 
Serviks-pra kanker (dispalsia ringan-sedang-berat 
atau kanker serviks in situ).  

4.IVA- Kanker serviks Pada tahap ini pun, untuk 
upaya penurunan temuan sta-dium 



 Pap Smear 

 Tes Pap diperkenalkan 1928 

oleh Dr George Papnicolau. 



Siapa yang Harus Melakukan Pap 

Smear  

Usia (tahun)  Frekuensi  

21 – 29  
Sekali setahun Pap smear regular atau setiap 2 tahun 

menggunakan Pap smear berbasis cairan  

30 – 69  
Setiap 2 – 3 tahun jika anda memiliki hasil 3 tes 

normal secara berurutan  

Lebih dari 70  

Anda dapat menghentikan Pap smear jika anda 

memiliki hasil 3 tes normal secara berurutan dan Pap 

smear anda normal selama 10 tahun  



Tanpa melihat usia anda, jika 

anda memiliki faktor resiko anda 

perlu melakukan tes setiap tahun 
Faktor resikonya yaitu:  

• Riwayat aktivitas seksual saat remaja, khususnya jika anda 
memiliki lebih dari 1 pasangan seks 

• Saat ini memiliki pasangan seks yang banyak (multiple) 

• Pasangan yang memulai aktivitas seksual sejak dini dan yang 
memiliki banyak pasangan seksual sebelumnya 

• Riwayat penyakit menular seksual 

• Riwayat keluarga dengan kanker serviks 

• Diagnosis kanker serviks atau Pap smear memperlihatkan sel 
prakanker 

• Infeksi human papilloma virus (HPV) 

• Perokok 

• Terpapar dietilstilbestrol (DES) sebelum lahir 

• Infeksi HIV 

• Sistem imun yang lemah karena beberapa faktor seperti 
transplantasi organ, kemoterapi atau penggunaan kortikosteroid 
kronis  

 



Persiapan Pap Smear  

Agar pemeriksaan pap smear anda efektif, 
ada beberapa tips sebelum melakukan tes: 

• Hindari berhubungan seksual atau 
menggunakan obat vaginal atau 
busa/krim/gel spermisid selama 2 hari 
sebelum melakukan Pap smear karena ini 
dapat menyembunyikan sel abnormal 

• Pap smear tidak dilakukan selama periode 
haid anda, walaupun tes dapat dilakukan 
lebih baik untuk menghindari waktu 
tertentu dari siklus anda  



Thin Prep Test 

• Thin Prep Pap Test adalah Pap smear cara 
baru, yang mana getah leher rahim diambil 
seperti biasa dengan cytobrush, tetapi tidak 
langsung dibuat sediaan apus diatas kaca 
objek, melainkan dicelupkan atau direndam 
dalam botol kecil berisi cairan 
fiksasi/pengawet.Cara ini memastikan sel-sel 
yang terkumpul pada cytobrush lebih mudah 
dilepaskan ke dalam cairan pengawet dan 
dapat tertampung seluruhnya sehingga tidak 
ada sel yang hilang.Pembuatan sediaan 
apus/slide diatas kaca objek dilakukan oleh 
mesin Thin Prep Proccessor di Laboratorium 
Sitologi. 

 



Pap Net 

• Pada dasarnya pemeriksaan Pap Net 

berdasarkan pemeriksaan slide Tes Pap. 

Bedanya untuk mengidentifikasi sel 

abnormal dilakukan secara 

komputerisasi. Slide hasil Tes Pap  yang 

mengandung sel abnormal dievaluasi 

ulang oleh ahli patologi/sitologi. Pusat 

komputerisasi Pap Net yaitu New York, 

Amsterdam dan Hongkong. Saat ini di 

jaringan Pap Net yang ada di Indonesia 

slidenya dikirim ke Hongkong. 



Kolposkopi 

• Pemeriksaan melihat porsio (juga vagina dan vulva) 
dengan pembesaran 10-15x.; untuk menampilkan porsio, 
dipulas terlebih dahulu dengan asam asetat 3-5%. Pada 
porsio dengan kelainan (infeksi HPV atau NIS) terlihat 
bercak putih atau perubahan corakan pembuluh darah. 
Kolposkopi dapat berperan sebagai alat skrining awal, 
namun ketersediaan alat ini terbatas karena mahal.Oleh 
karena itu alat ini lebih sering digunakan dalam prosedur 
pemeriksaan lanjut dari hasil Tes Pap abnormal 



Servikografi 

• Pemeriksaan kelainan di porsio dengan 

membuat foto pembesaran porsio setelah 

dipulas dengan asam asetat 3-5% yang dapat 

dilakukan oleh bidan. Hasil foto serviks 

dikirim ke ahli ginekologi (yang bersertifikat 

untuk menilai). Servikografi terdiri dari 

kamera 35 mm dengan lensa 100 mm dan 

lensa ekstensi 50 mm. fotografi diambil oleh 

dokter, perawat,atau tenaga kesehatan 

lainnya, dan slide (servikogram) dibaca oleh 

yang mahir dengan kolposkop. 



Gineskopi 

• Alat ini dikenalkan Abrams, 1987. 

Gineskopi menggunakan teleskop 

monokuler, ringan dengan pembesaran 2,5 x 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

skrining dengan sitologi. Biopsi atau 

pemeriksaan kolposkopi dapat segera 

disarankan bila tampak daerah berwarna 

putih dengan pulasan asam asetat. 



Kanker Payudara 



faktor risiko 

Faktor Genetik 

– Riwayat keluarga. 

 Jika ada anggota keluarga yang terkena 

kanker payudara atau kanker indung telur 

maka dapat meningkatkan risiko.  

– Terbukti positif mutasi gen BRCA1 atau BRCA2 

pada pemeriksaan genetik terhadap darah. Kondisi 

ini secara bermakna meningkatkan peluang 

perempuan atau pria terkena kanker payudara. 



Faktor Hormon 
– Riwayat kehamilan. 

 Perempuan yang melahirkan anak di bawah usia 30 tahun 
mempunyai risiko lebih rendah mengalami kanker 
payudara dibanding perempuan yang melahirkan anak 
setelah 30 tahun atau tidak memilki anak sama sekali. 

– Riwayat menyusui.  

 Risiko kanker payudara akan menurun jika perempuan 
sering menyusui dan dalam jangka waktu yang lama. 

– Riwayat haid.  

 Perempuan yang pertama kali mengalami haid lebih awal 
(sebelum usia 12 tahun) atau mengalami menopause setelah 
usia 55 tahun memiliki risiko tinggi. 

– Penggunaan hormon estrogen eksternal seperti terapi sulih hormon, 
pil KB yang mengandung estrogen saja. Faktor risiko akan 
meningkat jika penggunaan dilakukan terus-menerus dalam jangka 
waktu lama. 

 



Faktor Diet 

– Hanya saja diet tinggi lemak dan rendah serat 

dapat meningkatkan faktor risiko kanker 

payudara. Sedangkan diet yang mengandung 

omega 3 (ikan), buah, sayur, makanan yang 

mengandung fitoestrogen (tahu, tempe), dan 

vitamin antioksidan (vitamin A, C, E) dapat 

menurunkan faktor risiko. 

– Alkohol dan merokok dapat meningkatkan 

faktor risiko melalui jalur hormonal. 

 



• Faktor Lingkungan 

– Riwayat terkena radiasi di bagian dada terutama 

jika terkena pada usia sebelum 40 tahun, misalnya 

pada penderita limfoma hodgkin yang mendapat 

terapi sinar (radioterapi) di dada. 

– Tidak ada hubungannya antara penggunaan 

pestisida atau berada pada lingkungan yang 

terpapar dengan medan elektromagnetik dengan 

kejadian kanker payudara. 



Pemeriksaan Payudara 

dengan Mammografi 
1. Wanita > 20 tahun melakukan 

SADARI tiap tiga bulan. 

2. Wanita > 35 tahun-40 tahun 
melakukan mammografi. 

3. Wanita > 40 tahun melakukan 
check up pada dokter ahli. 

4. Wanita > 50 tahun check up 
rutin/mammografi setiap tahun. 

5. Wanita yang mempunyai faktor 
risiko tinggi (misalnya keluarga 
ada yang menderita kanker) 
pemeriksaan ke dokter lebih 
rutin dan lebih sering. 

 



Pengertian Mammografi 

• Mammografi adalah 

pemeriksaan radiologi khusus 

menggunakan sinar X dosis 

rendah yang dapat mendeteksi 

adanya perubahan jaringan 

payudara, bahkan sebelum 

adanya perubahan yang 

kelihatan pada payudara 

ataupun benjolan yang dapat 

dirasakan.  

 



Cara Pelaksanaan Mammografi 

 Caranya, kita akan diminta berdiri di depan 
mesin. Beberapa menit kemudian, payudara 
akan ditekan mendatar menggunakan 2 buah 
plat plastik. Untuk beberapa saat, tekanan pada 
payudara ini akan membuat kita menjadi tak 
merasa nyaman. Semakin datar posisi payudara, 
hasil yang diperlihatkan akan lebih bagus. 
Setiap payudara akan diambil dua gambar yang 
seluruhnya hanya membutuhkan waktu 
beberapa menit saja. Melalui gambar inilah, 
dokter akan memeriksa segala bentuk kelainan 
yang mungkin terjadi pada payudara kita. 



Pemeriksaan mammografi sangat wajib 
dilakukan pada kita yang memiliki latar 
belakang berikut: 

– Memiliki keluarga yang menderita kanker payudara. 

– Memiliki siklus haid yang panjang (artinya 
menstruasi di usia muda tapi  menopausenya lambat). 

– Tidak pernah hamil. 

– Hamil pertama di atas usia 35 tahun. 

– Pernah menderita kanker endometrial atau kanker 
ovarium. 

– Mendapat radiasi untuk pengobatan keloid. 

– Pernah menjalani terapi hormon dalam jangka waktu 
cukup lama. 

 



Usia Pendapat Pakar Apa yang Perlu Dilakukan 

Di bawah 40 tahun Umumnya mereka sependapat Pemeriksaan sendiri setiap bulan. Tidak perlu 

mammografi 

Dibawah 40 tahun tapi beresiko 

tinggi (saudara perempuan atau ibu 

menderita kangker payudara pada 

usia muda 

Mintalah program khusus pada 

dokter 

Pemeriksaan sendiri setiap bulan. 

Pemeriksaan fisik setahun sekali. 

Mulai pemeriksaan mammografi 5 - 10 tahun 

sebelum usia ibu atau saudara perempuan kita 

terserang kangker payudara. 

40-49 tahun, tidak beresiko tinggi Masih silang pendapat. Pemeriksaan sendiri setiap bulan. 

Pemeriksaan fisik 1-2 kali/tahun. 

Mammografi boleh tidak dilakukan atau 

setahun sekali. 

40-49 tahun beresiko tinggi Masih silang pendapat Pemeriksaan fisik setiap bulan. 

Pemeriksaan fisik dan mammografi setahun 

sekali. 

50-74 tahun dengan resiko normal 

atau tinggi 

Umumnya setuju Pemeriksaan sendiri setiap bulan. 

Lakukan pemeriksaan fisik dan mammografi 

setahun sekali. 

75 tahun atau lebih Masih silang pendapat Pemeriksaan sendiri setiap bulan. 

Pemeriksaan fisik dan mammografi setahun 

sekali. 



PEMERIKSAAN PAYUDARA 

SENDIRI (SADARI) 
Inspeksi (melihat) payudara di muka cermin 

• Berdirilah di muka cermin, kemudian 
gantungkan kedua lengan secara lemas disisi 
tubuh.  

• Perhatikan apakah ada kelainan pada payudara, 
seperti : 

• ketidaktarikan kulit, 

• puting susu masuk ke dalam,  

• benjolan,  

• borok pada payudara,  

• perubahan warna kulit,  

• pori-pori yang melebar seperti kulit jeruk,  

• atau ketidaksamaan bentuk/besar payudara 
kanan dan kiri.  

 



 Palpasi (meraba) payudara 
sambil berbaring 

 Pemeriksaan palpasi dilakukan 
dengan ujung 4 jari tangan (jari 
telunjuk sampai dengan 
kelingking) kecuali jempol. 
Lakukan perabaan, dengan tangan 
kiri untuk payudara kanan dan 
dengan tangan kanan untuk 
payudara kiri. Pada saat 
memeriksa payudara sebelah 
kanan, punggung kiri diganjal 
bental, demikian pula sebaliknya 
saat memeriksa payudara kiri. 



 Memijat puting susu dengan jari 

 Perhatikan apakah ada cairan abnormal yang 

keluar dari putting susu, seperti cairan 

jernih, nanah, darah atau yang lainnya. 

 



Terima Kasih 

be agood midwife.. 


