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Dr S. Selva (Sevellaraja Supermaniam) adalah seorang spesialis Obstetri dan
Ginekologi konsultan dan subspesialis reproduksi di rumah sakit swasta di Melaka,
Malaysia. Ia mengepalai unit O&G dan IVF centre di rumah sakit tersebut.
Dr. S. Selva mendapatkan gelar sarjana di Universitas Malaya pada tahun 1985.
Setelah bekerja di berbagai rumah sakit di Malaysia dan Inggris, Ia menjadi
member the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, United
Kingdom, di tahun 1991. Iapun kemudian menjadi seorang spesialis dan
konsultan OBGYN di Johor Bahru. di tahun 1994, ia meninggalkan layanan publik
dan bergabung ke rumah sakit swasta di Melaka dan ada sejak Dr. S. Selva
mendapatkan gelar Masters Reproductive Medicine dari University of Western
Sydney di tahun 2003. Iapun menjadi fellow the Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists, United Kingdom dan fellow dari the International College of
Surgeons,di tahun 2003. Kemudian ia mendapatkan the Bachelor of Endoscopy
dari Belgia di tahun 2013.
Dr S. Selva menerima pelatihan awal bedah laparoskopi nya di bawah arahan
Prof. Soong Kwei Yong dan Dr. Lee Chyi Long di the Chang Gung Memorial
Hospital, Taipeh di tahun 1994. Ia telah menjadi ahli bedah khusus laparoskopi
sejak saat itu, dan telah melakukan sekitar 5.000 kasus operasi laparoskopi. Tipetipe kasus operasi yang ia lakukan meliputi teknik - teknik canggih seperti
laparoskopi sayatan tunggal, bedah laparoskopi untuk rektovaginal
endometriosis,
sakrokolpopeksi
laparoskopi
dan
histerektomi
radikal
laparoskopi .Ia juga telah melatih banyak ginekolog lokal maupun internasional
dalam bedah laparoskopi. Baru - baru ini ia memulai fellowship di laparoscopic
surgery dan infertility. Sejauh ini ia telah melatih 3 anggota fellowship. Dr. Selva
telah melakukan laparoskopi 3D sejak tahun 2013.

Dr S. Selva merupakan presiden sebelumnya dari Asia Pacific Association of
Gynaecological Endoscopy (APAGE). Ia juga seorang reviewer Journal of APAGE
(GMIT- Gynaecological Minimally Invasive Therapy). Dr. S. Selva adalah anggota
dewan dari International Society of Gynaecological Endoscopy. Sebelumnya
juga ia adalah presiden Obstetrical and Gynaecological Society of Malaysia dan
saat ini memimpin subkomite endoskopi dan ia terlibat dalam mempromosikan
operasi endoskopi ginekologi di Malaysia. Ia adalah ketua penyelenggara
kongres International Society of Gynaecological Endoscopy di Kuala Lumpur
pada tahun 2004. Ia pernah menjadi ketua pelaksana kongres tahunan Asia
Pasific Association of Gynaecological Endoscopy (APAGE 2014). Ia telah banyak
mengadakan workshop-worskhop tentang bedah laparoskopi dan juga menjadi
pembimbing di setiap workshop bedah laparoskopi di Malaysia dan luar negeri.
Dr. S. Selva juga telah banyak memenangkan penghargaan untuk presentasi
video bedah laparoskopi , di kongres tahunan O&G Malaysia. Ia telah menulis
bab dalam buku yang berjudul "Sindrom Ovarium Polikistik" Obstetri dan
Ginekologi untuk Pascasarjana. Ia juga telah menulis bab buku yang berjudul
"Bedah Laparoskopi Insisi Tunggal menggunakan Instrumen Laparoskopi Umum",
Tips Endoskopi Praktis oleh Para Ahli.
Selain laparoskopi, Dr.Selva juga merupakan spesialis IVF setelah memperoleh
pelatihan di King's College di London di tahun 1997.Pada tahun 1997, ia memulai
IVF Centre rumah sakit tempat dimana ia bekerja.

Kata Pengantar

Meskipun laparoskopi ginekologi telah ada selama lebih dari 30 tahun,
kebanyakan masyarakat masih belum menyadari manfaatnya. seringkali
dipersepsikan sebagai operasi yang berbahaya dan beresiko. Tujuan dari
dibuatnya buku ini adalah untuk mengedukasi kepada smua orang tentang
ketesediaan dan manfaat-manfaat dari laparoskopi atau "operasi lubang kunci"
untuk berbagai penyakit ginekologi.
Agar dapat memahami bedah laparoskopi ginekologi, sangatlah penting untuk
memahami kondisi-kondisi umum ginekologi. Bagian pertama dari buku ini
disajikan mengenai penjelasan penyakit ginekologi umum pada wanita. Pada
bagian kedua, saya akan menguraikan bagaimana bedah laparoskopi
dilakukan, keuntungan dan kerugian dari bedah laparoskopi, serta tentang
semua jenis kondisi-kondisi ginekologi yang mana agar bedah laparoskopi dapat
dilakukan.
Meskipun buku ini berjudul bedah laparoskopi ginekologi, Saya telah
memasukkan komponen lainnya dari bedah invasif minimal dalam ginekologi,
yang mana adalah histeroskopi, tercakup di bagian 3. Operasi endoskopi atau
bedah invasif minimal, yang merupakan istilah yang mencakup bedah
laparoskopi dan histeroskopi seharusnya menjadi judul yang tepat untuk buku ini,
namun saya telah memutuskan "Laparoskopi" karena itu adalah istilah yang
dapat lebih dikenal oleh masyarakat umum. Saya juga memasukkan fakta-fakta
dan kasus-kasus menarik dalam beberapa bab agar dapat lebih meningkatkan
pemahaman topik.
Ada banyak sekali istilah dan singkatan yang dipakai di dalam buku ini . Saya
telah menambahkan glosarium istilah-istilah medis di halaman akhir buku ini. Bila
simbol (g) muncul setelah sebuah kata, itu berarti penjelasan dari kata tersebut
dapat ditemukan di glosarium. Saya juga telah menyertakan daftar singkatan
medis yang digunakan di buku ini. Silahkan dapat anda lihat jika anda
memerlukannya.
Saya telah menghabiskan banyak sekali waktu membuat video untuk
dimasukkan di banyak bagian bab di buku ini. Setiap video di bab kebanyakan
dalam format tertulis dengan video operasi. Saya sertakan URL (di vimeo) dimana
video- video dapat dilihat. Saya juga memberikan kode QR codes di setiap
videonya, sehingga dapat mempermudah anda untuk mengakses video. kode
QR langsung mengarah ke saluran vimeo, yang berisi semua video tersebut:

Pindai Saya

https://vimeo.com/channels/1005699

Cara lain untuk melihat video langsung melalui perangkat seluler anda adalah
dengan mengunduh aplikasi yang dapat diperoleh secara gratis dari halaman
web saya www.selvaapps.com.
Apabila anda menginginkan video dalam bentuk DVD atau thumbdrive anda
dapat
membelinya
dengan
menuliskan
kepada
saya
di
info@melakafertility.com. Pembaca akan mendapat banyak manfaat dengan
membaca pada satu bab lalu kemudian menonton video yang telah disertakan
di bab tersebut. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik dari topik
yang didiskusikan. Pengalaman saya sendiri telah mengajarkan saya bahwa
seseorang dapat belajar lebih banyak dari video ketimbang hanya membaca
buku saja, (terutama jika itu menyangkut masalah teknis seperti yang dibahas
dalam buku ini).
Saya berharap anda dapat menikmati membaca buku ini dan menonton
videonya, sebanyak yang saya miliki dalam mempersiapkan buku ini.

Dr. S. Selva
(Sevellaraja Supermaniam)
Melaka, Malaysia
November 2016
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Pendahuluan
Pendahuluan oleh Dato’ Dr. Alex Mathews
Bedah laparoskopi, juga dikenal sebagai bedah invasif minimal, telah hadir serta
telah merevolusi kinerja sejumlah besar prosedur bedah dan sekarang
digunakan dalam kebanyakan spesialisasi bedah.
Bedah laparoskopi dalam ginekologi telah dikembangkan menjadi bentuk
operasi yang sangat canggih dan presisi.Saat ini banyak prosedur ginekologi
canggih yang dapat dilakukan dengan aman dan efektif dengan
menggunakan teknik laparoskopi.
Dalam operasi, terdapat 2 langkah terpisah yang biasanya dilakukan; pertama,
insisi (sebuah sayatan) melalui lapisan kulit tubuh dan kedua, pembedahan
lebih dalam di dalam tubuh.Pada operasi "buka" konvensional ini ,lapisan kulit
yang terpotong cukup besar. Hal ini dilakukan karena untuk memastikan
visibilitas dan kemampuan manuver yang baik agar operasi dapat dilakukan
secara efektif. Rasa nyeri dan ketidaknyamanan setelah operasi, pada
umumnya, berasal dari sayatan pada lapisan kulit.
Dalam bedah laparoskopi satu perbedaanya adalah luka sayatan
pada lapisan kulit jauh lebih kecil. Bedah dilakukan melalui sayatan
kecil dengan menggunakan instrumen yang didesain khusus yang dapat
dimanipulasi melewati sayatan ini. Struktur internal di dalam tubuh sangat
terlihat jelas oleh dokter bedah karena kamera kecil yang sangat khusus
ditempatkan di dalam tubuh untuk mentransmisikan gambar ke layar
dengan kualitas High Definition ( kualitas gambar yang sangat baik ). Dokter
bedah mengoperasi sambil melihat ke layar serta Asisten dan pengamat dapat
mengikuti seluruh proses operasi di layar.
Keuntungan yang utama dari bedah laparoskopi ialah kerusakan pada jaringan
lebih sedikit, penglihatan yang lebih jelas, dan mengakses ke struktur
tersembunyi dengan lebih baik. Beberapa prosedur yang tidak pernah mungkin
sebelumnya dilakukan melalui operasi konvensional kini dapat dilakukan oleh
laparoskopi secara efisien dan baik, dengan kerusakan minimal pada jaringan
disekitarnya . Periode masa pemulihan lebih singkat / cepat sehingga pasien
dapat kembali beraktifitas seperti biasanya.
Akan tetapi , pelatihan ahli bedah untuk dapat menjadi ahli melakukan
laparoskopi prosesnya sangatlah panjang dan intensif. Pelatihan dasar pertama
dilakukan dulu di model latihan laboratorium. Lalu, ada proses mengamati dan
membantu ahli bedah yang senior. Peserta pelatihan dokter bedah kemudian
melakukan operasi di bawah pengawasan langsung. Dan barulah kemudian
ahli bedah dapat memulai operasi secara independen.

Ahli bedah terus memperbaharui keahlian mereka melalui pelatihan
lanjutan.Seperti dalam semua operasi, komplikasi dapat terjadi,hal ini dapat
dikurangi seminimal mungkin dengan ketelitian dan pelatihan yang tepat.
Salah satu pionir operasi laparoskopi ginekologi canggih di Malaysia adalah
penulis buku ini, Dr. S. Selva.
Dr. Selva memulai operasi laparoskopi lebih dahulu. Pada awalnya, hanya ada
peralatan yang sangat dasar yang tersedia. Namun, Dr.Selva dengan cepat
meningkatkan keterampilannya, mengikuti pelatihan di beberapa pusat terbaik
di luar negeri.
Saat ini Dr. Selva adalah seorang pakar dan pelatih yang di akui dan inovator
dalam teknik-teknik canggih. Dia memiliki jadwal yang padat untuk
memberikan pelatihan kepada ahli bedah bagi yang ingin meningkatkan
keahlian mereka.
Dr. Selva memiliki keinginan besar yang lain, yaitu. keinginan lamanya untuk
menolong pasien dan orang awam lainnya memahami prosedur laparoskopi
ginekologi.Dia melakukan semua ini dalam bukunya dengan menggunakan
deskripsi yang jelas, gambar, dan video operasi yang sesungguhnya. Dengan
demikian, dapat membantu orang awam untuk berpartisipasi secara bermakna
dalam pengambilan keputusan melalui konsultasi dengan dokter mereka.
Buku ini yang disertakan dengan video adalah kontribusi yang sangat luar
biasa untuk pendidikan kedokteran umum.
Saya yakin buku ini akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan praktisi
medis dari bidang ilmu lain akan menemukan buku menarik dan informatif ini.
Kepada semua yang berminat untuk mengetahui lebih banyak tentang subjek
ini, dengan bangga saya dapat memuji atas publikasi buku yang luar biasa ini.
Dato’ Dr. Alex Mathews FRCOG
Consultant Obstetrician and
Gynaecologist, Gleneagles Hospital,
Kuala Lumpur,
Former Head of Department,
General Hospital Kuala Lumpur, Malaysia
Former Head of Obstetrics and Gynaecology Services,
Ministry Of Health, Malaysia.
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BAGIAN 1

Penyakit Ginekologi Umum

Bab 1
Anatomi Normal Pada Wanita

Bab 1 : Anatomi Dasar
Untuk dapat memahami penyakit ginekologi dan
bedah laparoskopi ginekologi, sangatlah penting
untuk terlebih dahulu memahami anatomi
panggul normal wanita.
Sistem reproduksi wanita terdiri dari 4 bagian utama :
uterus ( rahim ), vagina , tuba falopi , dan ovarium
( indung telur )

BAGIAN 1 : Penyakit Ginekologi Umum

Uterus
Uterus, atau rahim, adalah organ yang
berongga, berbentuk buah pir dengan
dinding berotot tebal. Uterus dibagi
menjadi dua bagian: korpus (tubuh) ,
dan serviks (leher)..

Gambar 1.1 Pada tubuh wanita
menunjukan sistem reproduksi
wanita

• Korpus meliputi fundus, yang letaknya • Serviks adalah bagian bawah rahim
adalah pada bagian atas rahim,dan
yang menyempit yang bergabung
dengan
bagian
atas
vagina.
rongga rahim. Rongga adalah tempat
Pembukaan
serviks
kecil
ke
dalam
dimana embrio / janin berkembang
vagina
disebut
os
eksternal
selama kehamilan. Lapisan dalam atau
sedangkan yang di rongga rahim
lapisan rahim, disebut endometrium.
internal.
disebut
os
Serviks
Setiap bulan, lapisan tersebut menebal
memungkinan untuk sperma dapat
dalam persiapan untuk potensi kehamilan
memasuki
rahim
selama
dan menjadi gudang sementara selama
berhubungan
seks
dan
cairan
menstruasi apabila kehamilan tidak
menstruasi mengalir keluar dari rahim
selama menstruasi. Leher rahim dapat
terjadi. Lapisan tengah dari rahim dikenal
di buat visualisasinya dari vagina.
sebagai miometrium. Lapisan otot ini
tersusun dari sel-sel otot polos, yang
secara koletif memberi rahim kekuatan
untuk berkontraksi dan mengeluarkan
janin
pada
saat
melahirkan.
Lapisan terluar dari uterus adalah serosa,
yang dikenal juga sebagai perimetrium.
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Gambar1.2 Bagian depan dari sistem reproduksi wanita

Vagina

Ovarium / Indung Telur

Vagina dibentuk dari jaringan otot,
saluran sempit yang memanjang dari
lubang vagina disebut introitus,ke leher
rahim. Vagina juga dikenal sebagai
jalan nya bayi untuk lahir karena
faktanya bahwa janin melewatinya
untuk dilahirkan selama persalinan
yang alami. Pada bagian dalam
vagina
muncul
dengan
banyak
lipatan selaput elastis lunak yang
disebut dengan vagina rugae. Hal ini
memungkinkan vagina berkembang
pesat selama berhubungan seksual
atau persalinan. Selama menstruasi,
vagina menyediakan saluran untuk
keluarnya cairan menstruasi mengalir
keluar dari tubuh.

Ovarium adalah kelenjar berpasangan
yang berbentuk oval kecil yang melekat
pada setiap sisi rahim melalui ligamen
ovarium yang berserat tipis. Pasangan
kelenjar
berpasangan
ini
memiliki
tanggung jawab untuk menyimpan dan
memelihara sel telur yang belum
matang untuk menjadi telur yang
matang. Setiap bulan, salah satu
ovarium melepaskan sel telur matang ke
dalam tuba falopi yang berdekatan. Di
samping memproduksi telur, indung telur
menghasilkan dua hormon seks utama
wanita: estrogen dan progesteron, yang
mana sangat penting dalam mengatur
siklus menstruasi.
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Tuba Falopi / Tabung Fallopi
Tuba Falopi, secara sederhana disebut dengan tabung ,adalah dua
saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Mereka memiliki
struktur utama dalam memfasilitasi fertilisasi (pembuahan). Setiap
tabung dibagi menjadi 5 bagian utama:
1) Fimbriae
5) Interstitium
Struktur yang terlihat seperti serabut yang Bagian tabung yang paling dekat
terletak di pangkal tabung yang dengan uterus. kadang dikenal
menangkap telur yang dilepaskan dari sebagai
bagian
rahim
dari
ovarium dan menariknya ke dalam tabung. tabung karena faktanya terletak
di dalam rahim.
2) Infundibulum
Lapisan paling dalam tuba falopi
Struktur seperti saluran dari tabung,yang
diciptakan dari jari-jari halus
dibatasi oleh fimbriae
seperti proyeksi yang disebut silia.
3) Ampulla
Silia ini sangatlah penting dalam
Bagian yang paling panjang dari tabung
membantu
pergerakan
telur
dengan dinding tipis ( hampir bebas
menuju
rongga
rahim
dan
sperma
otot) dan lumen lebar (g) . Biasanya
ke dalam ampula tuba falopi.
merupakan bagian dimana pembuahan
terjadi.
4) Isthmus
Bagian tabung yang hampir sejajar lurus
dengan dinding berotot yang relatif
tebal dan dengan lumen tersempit (g).

Gambar 1.3 Anatomi Tuba Falopi.
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Gambar 1.4 Tampilan lebih besar dari organ panggul

Gambar 1.4 merupakan gambaran yang
berbeda dari panggul wanita.Hal ini
menjelaskan bagaimana panggul terlihat
ketika dokter kandungan mengamati
panggul baik melalui laparotomi (sayatan
besar di perut) ataupun melalui laparoskopi
(operasi lubang kunci). Rahim terletak di
tengah. Di depan (anterior) uterus
adalah kandung kemih. Di belakang
(posterior) ke rahim adalah rektum.
Selaput licin yang disebut peritoneum(g)
menutup seluruh pelvis dan abdomen. Di
bawah peritoneum, di kedua sisi
panggul, mengatur ureter. Ureter adalah
tabung kecil yang membawa urin dan
mengalir dari ginjal ke kandung kemih.
Pembuluh darah besar muncul di kedua
sisi
panggul. Pembuluh
darah
ini
membawa darah dari jantung ke kedua
kaki dan punggung.

Gambar 1.5 Tampilan samping pada perut(abdomen) dan panggul(pelvis)

Gambar 1.5 merupakan tampilan samping dari perut dan panggul.
Uterus terletak di tengah. Di bagian samping dan di belakang rahim
adalah tuba falopi dan ovarium. Di depan (ke anterior) uterus
adalah kandung kemih dan di belakangnya (ke posterior) adalah
rektum.
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Gambar 1.6 Tampilan pelvis normal dari laparoskopi

Gambar 1.6 Tampilan pelvis normal dari
laparoskopi
(a) Uterus,
(b) Ovarium kanan,
(c) Tuba falopi kanan,
(d) Ligamentum infundibulopelvik kanan ,
(e) Rektum,
(f) Kavum Douglas,
(g) Ligamentum uterosakral kanan,
(h) Ligamentum uterosakral kiri,
(i) Tuba falopi kiri,
(j) Ovarium kiri,
(k) Ligamentum infundibulopelvik kiri.
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Gambar 1.7 Sistem saluran kencing

Gambar 1.7 menunjukkan sistem kemih ( saluran kencing).
Ureter menghubungkan ginjal ke kandung kemihdan
ditemukan di belakang peritoneum pada dinding samping
pelvis.
Mereka bergerak di bawah ovarium dan pada sisi serviks di
bawah arteri uterus sebelum memasuki kandung kemih
melalui terowongan ureter. Ureter merupakan struktur yang
penting untuk diidentifikasi selama operasi ginekologis.
Pindai Saya

Simak Video 1.1
Anatomi pelvis normal wanita.
https://vimeo.com/149588511

Ringkasan
Sangat
penting
untuk
memahami
anatomi normal pada wanita sebelum
melanjutkan belajar tentang penyakit
umum ginekologi dan bedah laparoskopi
untuk penyakit ginekologi.
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Bab 2
Fibroid Rahim

Bab 2 : Fibroid Rahim
Fibroid
Rahim,
secara
istilah
medis
disebut
leiomioma,fibromioma atau mioma tetapi pada umumnya
dikenal sebagai fibroid, tumor yang bersifat jinak (nonkanker) yang tumbuh didalam lapisan otot rahim. Fibroid
terdiri dari otot dan jaringan yang berserat, yang mana
tekstur nya bersifat kuat. Fibroid adalah tumor jinak yang
paling umum ditemukan pada wanita. Biasanya tumor
terjadi selama pertengahan atau akhir masa produktif
wanita ( di atas usia 30 tahun ), meskipun ada beberapa
fibroid yang berkembang pada wanita yang berusia 20
tahun. Tumor ini biasanya muncul dalam kelipatan ( bisa
hingga ratusan ), dan dapat muncul dalam berbagai jenis
ukuran : dari ukuran sekecil kacang polong hingga lebih
besar dari buah melon.

BAGIAN 1 : Penyakit Ginekologi Umum

Tipe-tipe Fibroid
Fibroid dapat diklasifikasikan sesuai dengan tempat di mana mereka
biasanya tumbuh di dalam rahim. Ada tiga jenis utama dari fibroid:
1) Fibroid Submukosa
Fibroid yang tumbuh menuju ke arah atau
tepat di bawah lapisan / permukaan rahim
( endometrium).
2) Intramural fibroid
Fibroid yang jauh tumbuh di dalam otot
dinding rahim.
3) Fibroid Subserosa
Fibroid yang tumbuh menuju ke arah
atau tepat di bawah lapisan luar rahim
(perimetrium) .
Beberapa fibroid menempel pada rahim melalui saluran penghubung
yang tipis yang disebut peduncle.Fibroid ini umumnya dikenal sebagai
fibroid bertangkai. Fibroid yang tumbuh di dalam serviks ( relatif
jarang )dikenal sebagai fibroid serviks.
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Gambar 2.1 Tipe-tipe Fibroid

43

BAGIAN 1 : Penyakit Ginekologi Umum

Penyebab
Penyebab yang sesungguhnya dari fibroid sama sekali tidak dapat
ditentukan. akan tetapi, faktor-faktor seperti keturunan, ras, dan tingkat
estrogen, diyakini dapat berkaitan dengan penyakit ini.

1) Keturunan
Telah ditemukan bahwa banyak wanita yang memiliki penyakit
fibroid karena ada keturunan keluarga yang memiliki riwayat
penyakit ini juga, sehingga dapat dipercayai bahwa fibroid
muncul dari mutasi sel otot tunggal, yang ada dari sejak lahir.
2) Ras
Para peneliti telah berpendapat bahwa wanita dengan
etnis Afrika-Amerika 2-3 kali lebih mungkin mengembangkan /
timbul fibroid rahim dibandingkan dengan wanita lain. Meskipun
alasan yang sesungguhnya dibalik tinggi kemungkinannya tidak
diketahui,
Telah
dispekulasikan
bahwa
kecenderungan
genetik memainkan peranan di dalamnya, sejak itulah
umum bagi wanita Afrika-Amerika untuk mengembangkan
fibroid pada usia yang lebih muda. Wanita - wanita ini juga
cenderung memiliki fibroid multipel dan berukuran besar.
3) Tingkat Estrogen
Banyak wanita yang menderita penyakit fibroid juga ditemukan
karena memiliki kadar estrogen yang tinggi. Meski tidak jelas
bagaimana estrogen berkontribusi terhadap sumber penyakit,
telah dikonfirmasikan bahwa fibroid tumbuh bergantung pada
hormon, sama halnya seperti endometriosis. Dengan ini telah
dijelaskan bahwa mengapa beberapa wanita mengalami
gejala fibroid yang lebih buruk selama perimenopause (masa
transisi menopause), dikarenakan kadar estrogen mereka sangat
tinggi ketika pada tahap ini. Meskipun demikian, gejalagejalanya pulih secara alami setelah menopause dikarenakan
penurunan kadar estrogen yang signifikan. Di bawah defisiensi
estrogen, fibroid biasanya menyusut, dan terkadang menghilang
sendiri tanpa perawatan.
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Kasus 2.1 : 5 dari 6 wanita yang terkena fibroid
Nona LSP adalah seorang wanita lajang yang berusia 46 tahun yang
datang untuk menemui saya karena masalah distensi perut (abdomen)
pada bulan juni 2003. Haid nya teratur akan tetapi ada perdarahan
berat disertai pembekuan darah sesekali. Pemeriksaan menyatakan
massa/ gumpalan pada panggul yang mencapai hingga 4cm di atas
umbilikus (g), (ukuran 24 minggu kehamilan - seperti kehamilan 6 bulan).
Ultrasonografi abdomen (USG abdomen) menunjukkan rahim yang
membesar dengan fibroid multipel. Dia menjalani proses laparotomi
dan miomektomi. 24 fibroid dengan ukuran bervariasi yang terbesar
13 cm dengan diameter terpanjang telah diangkat (Lihat gambar:
2.9).
Pasca operasi, keadaan dia baik-baik saja. Dia dalam
penanganan secara teratur. Fibroid nya kambuh kembali sejak 2005.
Namun, bertahun-tahun ukuran terbesarnya tetap sama ( 4,5 x 4,6
cm ) . Dia mencapai menopause di tahun 2008 pada usianya yang ke
51 tahun. Nona LSL menemui saya pada tahun 2003 setelah saudara
perempuannya didiagnosis menderita fibroid. Dia lajang dan berusia
37 tahun. Masa haid nya teratur dan darah yang dikeluarkan tidak
banyak. Pemeriksaan menyatakan massa panggul besar mencapai 2
cm di atas umbilikus ( ukuran 22 minggu kehamilan ). USG
menunjukkan
fibroid
rahim
multipel. Diapun juga menjalani
miomektomi. 20 fibroid telah diangkat dan berat total fibroid adalah 3,9
kg ( lihat gambar 24.8 ). Yang terbesar diukur 25 cm dengan diameter
terpanjang. Dia baik-baik saja pasca operasi dan dia dalam
pengamatan yang teratur. Fibroid nya kambuh kembali. Pada 2010,
kembali muncul banyak sekali fibroid serta rahim mencapai 4 cm di
bawah umbilikus ( ukuran 16 minggu kehamilan ). Dia telah berusia 44
tahun pada waktu itu dan masih lajang. Dia dianjurkan untuk menjalani
histerekotomi akan tetapi dia memutuskan untuk melakukan
miomektomi dengan prosedur yang lain. 40 fibroid telah diangkat dan
ukuran berkisar dari 15 mm hingga 8 cm dengan berat total 1,01 kg.
Dia baik-baik saja pasca operasi dan dia dalam pengamatan
teratur.Nona LTH pertama kali bertemu dengan saya pada tahun
2004 pada usia 45 tahun. Dia tidak dapat mengeluarkan urin nya
selama beberapa hari. Pemeriksaan dan USG menunjukkan multipel
fibroid uterus dengan serviks fibroid yang besar berdiameter 9 cm. Dia
menjalani histerektomi total abdominal. LTB berusia 44 tahun pada tahun
2006 ketika dia mengunjungi saya untuk melakukan pemeriksaan rutin
ginekologi. Dia sudah menikah namun belum mempunyai anak. USG
menunjukkan multipel fibroid uterus kecil yang terbesar berdiameter 1,57
cm. Dia tidak menunjukkan gejala-gejala dan fibroid nya tetap kecil
hingga hari ini. LSF berusia 38 tahun serta mempunyai 2 anak dan
mengunjungi saya untuk pemeriksaan rutin ginekologi pada tahun 2007.
Hasil pemeriksaan dan USG menunjukkan 2 fibroid kecil paling besar
berukuran 2,69cm. Saya bertemu kembali dengan dia saat dia telah
berusia 44 tahun. Dia tidak menunjukkan gejala-gejala akan tetapi
fibroidnya telah meningkat dalam jumlah dan ukuran, yang terbesar
berkisar 3,26cm x3,79cm. Dia terlihat kembal pada bulan desember 2014.
Fibroid nya telah bertambah besar dan yang paling besar adalah
3,85cm x 5,63cm. Meskipun demikian, dia tidak menunjukkan gejalagejala dan sedang dalam pengamatan lebih lanjut.
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Tanda-tanda dan Gejala
Kebanyakan dari wanita dengan fibroid tidak merasakan adanya tanda-tanda
atau gejala yang tidak lazim dan sebagian besar fibroid ditemukan dengan secara
kebetulan, saat pemeriksaan pelvis atau USG rutin. Meskipun demikian, terkadang
gejala yang muncul mungkin akan sangat mengganggu . Gejala-gejala fibroid
yang paling umum adalah sebagai berikut:
1) Perdarahan menstruasi yang berat dan berkepanjangan
Wanita dengan fibroid cenderung mengalami perdarahan
haid yang tidak normal dan berkepanjangan (7 hari atau
lebih), yang mana dapat membawa kepada anemia
defisiensi besi. Gejala ini secara luas diyakini karena
disebabkan oleh ketidakmampuan otot-otot rahim untuk
berkontraksi secara efektif untuk mengurangi aliran menstruasi,
dikarenakan adanya keberadaan fibroid di dalam dinding
otot rahim.
2) Tekanan panggul
Wanita dengan fibroid yang besar mungkin akan merasakan
terasa penuh atau tekanan pada area panggul, karena
fibroid menekan terhadap organ-organ di sekitarnya, sepeti di
kandung kemih dan rektum (dubur). Tekanan ini bahkan bisa
merusak organ. Gejala dari jenis tekanan ini adalah:

a) Sulitnya untuk buang air kecil
Ketika fibroid menekan kandung kemih,
kapasitas
kandung
kemih
akan
berkurang. Oleh sebab itu, si penderita
mungkin akan memiliki keinginan untuk
sering buang air kecil atau merasakan
pengosongan kandung kemih yang
tidak tuntas. Dalam kasus yang jarang
terjadi di mana uretra (g) terhambat,
penderita akan mengalami retensi urin
akut(keinginan tiba-tiba buang air kecil
dan sulit untuk mengeluarkan urin).
Gambar 2.2 Fibroid menekan kandung kemih
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Kasus 2.2 : Fibroid yang menyebabkan ketidakmampuan
untuk buang air kecil tiba-tiba
MS, seorang wanita yang berusia 43 tahun, telah menikah dan belum
mempunyai anak, datang untuk menemui saya pada bulan agustus
2014 dengan menceritakan masalahnya tentang ketidakmampuan
untuk mengeluarkan urin yang membutuhkan kateterisasi. Dia juga
mengeluh karena harus pergi ke toilet hingga 12 kali dalam sehari.
Pemeriksaan memperlihatkan besar fibroid posterior serviks 14 x 8 cm
dan fibroid fundus lain berukuran 8 x 6 cm. Dia tidak dapat
memutuskan apakah akan menjalani miomektomi atau histerektomi.
Akhirnya dia telah memutuskan untuk memilih menjalani histerektomi.
Laparoskopi histerektomi total (g) dilakukan pada bulan oktober
2014. Pasca operasi, dia masih belum bisa buang air kecil. Dia
dipulangkan ke rumah disertai dengan penggunaan kateter. Kateter
kemudian dilepas dan meskipun ia dapat mengeluarkan urin setelah
kateter dilepas, dia hanya bisa mengeluarkan urin dalam jumlah
kecil. Dia telah belajar kateterisasi sendiri. Setiap kali setelah dia
buang air kecil, dia harus melakukan kateterisasi sendiri dan
mengukur jumlah yang keluar ( sisa urin ). Sisa urinnya menjadi lebih
sedikit seiring dengan waktu.
Pembahasan
Fibroid dapat menekan kandung kemih dan menyebabkan
seringnya keinginan untuk buang air kecil. terkadang dapat
menyebabkan retensi urin. Retensi urin kronis akibat fibroid dapat
menyebabkan kesulitan dalam mengeluarkan urin bahkan setelah
fibroid diangkat. Pasien yang mengalami retensi urin yang terjadi tibatiba karena fibroid sesegera mungkin fibroid atau rahim harus
diangkat.
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b) Sembelit karena
tekanan pada dubur.

Gambar 2.3 FIbroid menekan rektum(dubur)

c) Pembengkakan ginjal karena urin
(hidronefrosis)
Kadangkala, fibroid menekan ureter
dan menghambat aliran urin dari ginjal
ke kandung kemih . Air seni akan mulai
menumpuk di belakang obstruksi dan
akhirnya
membuat
seluruh
ginjal
membengkak. Ini dikenal sebagai
hidronefrosis dan dapat menyebabkan
infeksi saluran kemih dan/atau bahkan
menyebabkan kerusakan permanen.

Gambar 2.4 Dilatasi ureter bagian
kanan karena tekanan fibroid
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3) Nyeri panggul
Ada beberapa alasan mengapa fibroid dapat menyebabkan rasa
nyeri di daerah panggul.
a) Degenerasi fibroid
Ketika pasokan darah tidak lagi mencukupi dan darah
tidak dapat lagi mencapai area sentral fibroid, ia akan
mulai berdegenerasi dari dalam dan tumbuh hingga
ukuran tertentu. Dengan kata lain, jaringan otot yang
membentuk fibroid mati dikarenakan kekurangan
oksigen. Proses ini akan menyebabkan rasa nyeri yang
hebat dan biasanya berlangsung antara beberapa hari
hingga satu minggu atau bahkan lebih.

Gambar2.5 (a) USG menunjukkan degenerasi kistik fibroid

Gambar 2.5 (b) Spesimen laparoskopi miomektomi
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b) Tangkai memutar
Ketika fibroid yang bertangkai menjadi bengkok
(memutar), itu akan dapat menyebabkan rasa nyeri
yang sangat luar biasa pada penderitanya sehingga
diperlukan operasi sesegera mungkin untuk mengangkat
fibroid. Situasi lain yang dapat terjadi adalah ketika
tangkai yang memutar memblokir suplai inti darah ke
fibroid dan menyebabkan degenerasi fibroid, yang
dengan sendirinya , sangat menyakitkan.

Gambar 2.6 (A) FIbroid tangkai memutar

Gambar 2.6 (B)
(a) fibroid tangkai memutar,(b)
fibroid subserosa, (c) uterus
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c) Infeksi fibroid
Kadangkala, fibroid yang telah degenerasi atau sekarat
dapat menginfeksi jaringan rahim di sekitarnya, dan
menyebabkan rasa sakit.
d) Perubahan ganas pada fibroid
Sangat jarang fibroid berevolusi menjadi tumor ganas
(kanker) yang disebut leiomiosarkoma. Ada satu-dalamseribu kemungkinan hal ini bisa terjadi. Namun ketika hal ini
terjadi dan jaringan ganas mulai menyerang jaringan rahim
di sekitarnya, itu dapat menyebabkan nyeri panggul dan
perut yang sangat hebat, yang mungkin disertai dengan
perdarahan vagina yang tidak normal.

Dapatkah diagnosis sarkoma uterus (kanker
fibroid) dibuat tanpa melakukan operasi?
Fibroid yang pada umumnya sebagian besar jinak. Fibroid
biasanya dapat dicurigai selama pemeriksaan perut dan
panggul dan dikonfirmasi pada pemeriksaan USG. Tidak ada
test yang pasti untuk mengkonfirmasi apakah fibroid adalah
kanker (sarkoma). Pada wanita pasca menopause dimana
fibroid tumbuh, kanker dapat dicurigai, akan tetapi masih belum
dapat dikonfirmasi hingga operasi angkat fibroid atau rahim
dilakukan. Ada penelitian yang sedang berlangsung untuk
mendiagnosis sarkoma uterus sebelum operasi. Salah satu
penelitian tersebut adalah dengan mengamati penelitian
dengan melakukan MRI yang menggunakan pewarna yang
disebut Gadolinium dan test darah LDH untuk memprediksi
apakah fibroid adalah sarkoma. Namun, test ini masih belum
tersedia secara umum.
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4) Infertilitas
Fibroid yang tumbuh di tuba falopi dapat menekan dan
menghambat jalannya sel telur dan sperma, yang
membuat ketidakmungkinan untuk proses pembuahan.
Fibroid yang tumbuh di dalam dinding otot dinding
rahim juga sangat dapat merusak rongga rahim,
terutama
endometrium
(lapisan
rahim)
dan
mengganggu suplai darah ke sana, membuat implantasi
sulit atau tidak mungkin.

Gambar 2.7 Fibroid menghambat tuba falopi kiri
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1) Riwayat Medis Keluarga

Diagnosis

Semenjak fibroid cenderung terjadi dalam keluarga, riwayat kesehatan
keluarga pasien sangat penting untuk membantu dokter kandungan
dalam menentukan kemungkinan adanya fibroid.
2) Pemeriksaan panggul
Pasien tanpa gejala, fibroid biasanya ditemukan selama pemeriksaan
rutin panggul mereka, ketika dokter mereka telah menemukan massa
bulat dan benjolan pada perut bagian bawah. Namun, keberadaan
fibroid tidak dapat dikonfirmasi hanya melalui pemeriksaan panggul saja
seperti penyakit lainnya, seperti adenomiosis atau kista ovarium (jika
benjolan dirasakan pada sisi perut bagian bawah)dapat disalahartikan
sebagai fibroid ataupun sebaliknya. Teknik penilaian/penafsiran lainnya
seperti meninjau riwayat medis keluarga pasien, pemindaian USG dan
magnetic resonance imaging (MRI) diperlukan untuk menguatkan
diagnosis.
3) Pemindaian USG
Sebagian besar fibroid dapat dengan
terdeteksi
oleh
mudah
USG. Pemindaian dapat dilakukan baik
melalui
abdominal
maupun
transvaginal
(melalui
vagina).
USG transvaginal dapat memberikan
kejelasan yang lebih besar dari segi
ukuran dan setiap lokasi fibroid karena
pemeriksaan lebih dekat dengan
rahim.
Hasil
USG
dikombinasikan
dengan temuan dari pemeriksaan
panggul biasanya sudah cukup untuk
mendiagnosis fibroid.

Gambar 2.8 gambar
USG fibroid

4) Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Kadang MRI juga mungkin diperlukan untuk konfirmasi yang pasti.
Sejauh ini, MRI merupakan peralatan diagnostik yang paling akurat
untuk fibroid. MRI dapat memberikan gambar fibroid yang jauh lebih
detail daripada USG, dan memungkinan seorang ginekolog untuk
memastikan berapa jumah fibroid yang tepat, ukuran dan posisi mereka
serta anatomi tingkat distorsi rahim dan organ-organ disekitarnya yang
disebabkan oleh fibroid ini.
5) Histeroskopi
Histeroskopi adalah teknik yang memungkinkan seorang dokter
kandungan untuk secara langsung melihat rongga rahim pasien dengan
memasukkan
kamera
teleskopik
seperti
tabung
(histeroskopi) ke dalam rahim melalui serviks. Ini sangat berguna untuk
menilai fibroid submukosa (Gambar 41.5) dan endometrium di atasnya.
Teknik ini biasanya diperlukan untuk pasien yang mengklaim mengalami
pendarahan vagina abnormal dan/atau keguguran berulang (lihat
pada halaman 417).
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Pilihan Pengobatan
Pembedahan dipandang sebagai standar pengobatan bagi wanita yang
menderita fibroid. Dua prosedur pembedahan yang paling umum untuk
mengangkat /menghilangkan fibroid adalah histerektomi dan miomektomi. Reseksi
transervikal fibroid dapat dilakukan pada fibroid submukosa kecil. Alternatif untuk
pembedahan adalah embolisasi arteri uterin (UEA).
1) Histerektomi
Histerektomi adalah prosedur pengangkatan seluruh rahim termasuk
leher rahim. Prosedur dapat dilakukan dengan bantuan laparoskopi
(lihat bab 33) atau dengan laparotomi. Histerektomi biasanya menjadi
pilihan bagi wanita yang sudah berkeluarga dan berusia di atas 40
tahun. Keuntungan histerektomi dibandingkan miomektomi adalah
dapat mengeliminasi adanya kemungkinan fibroid dan mengakhiri
semua gejala termasuk pendarahan haid yang berat, yang mana
dapat berlangsung lama bahkan setelah miomektomi dilakukan.
2) Miomektomi
Miomektomi adalah prosedur mengangkat fibroid tanpa pengangkatan
rahim. Dapat dilakukan baik secara laparoskopi (lihat bab 24) atau
dengan laparotomi. Keuntungan yang utama dari miomektomi adalah
memungkinkan pasien untuk hamil di masa depan. Salah satu
kelemahan dari prosedur ini adalah dapat menyebabkan kehilangan
banyak darah selama operasi sehingga transfusi darah mungkin
diperlukan.Kerugian lain adalah kemungkinan kambuhnya fibroid dan
kemungkinan pendarahan haid yang berat setelah operasi. Dalam
kasus keaadan sakit yang berulang, miomektomi selanjutnya akan
menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena yang sebelumnya mungkin
telah menyebabkan pembentukan adhesi (g).

Gambar 2.9 Spesimen miomektomi menunjukkan multipel fibroid uterus
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3) Reseksi fibroid transervikal
Pada fibroid submukosa, reseksi fibroid dapat dilakukan dengan
histeroskopi (lihat bab 41). Biasanya dilakukan ketika fibroid submukosa
masih berukuran kecil. Alat yang disebut resektoskop digunakan untuk
memotong fibroid menjadi potongan-potongan kecil hingga dasar
fibroid tercapai. Kepingan fibroid kecil kemudian diangkat melalui
vagina.

Pindai saya

Simak Video 2.1
Fibroid uterus - https://
vimeo.com/149599112

Gambar 2.10 Reseksi fibroid transervikal
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4) Embolisasi Arteri Uterin (UAE)
UAE dilakukan dengan melalui sinar-X (fluroskopi) oleh seorang ahli
radiologi intervensi yang berpengalaman. Ini merupakan prosedur di
mana tabung kecil yang disebut kateter dimasukkan melalui sayatan di
daerah selangkangan ke dalam arteri femoralis dan kemudian
disambungkan ke arteri uterina. Beberapa partikel kecil seperti agaragar akan disuntikkan ke dalam arteri uterin melalui kateter untuk
menghambat suplai darah ke fibroid.

Gambar 2.11 Reseksi transervikal fibroid

Penyumbatan atau embolisasi pada akhirnya akan mengakibatan
degenerasi fibroid. Keunggulan dari UEA adalah kehilangan darah yang
minimal, kesuburan tidak terpengaruh dan periode untuk pemulihan
menjadi singkat. Kerugiannya adalah pasien mungkin akan mengalami
sindrom pasca-embolisasi (PES) seperti nyeri panggul parah dan kram,
serta mual-mual dan muntah yang berlangsung selama beberapa hari ke
depan setelah prosedur. Embolisasi dapat menyebabkan kerusakan
pada rahim dan infeksi pada rahim juga dapat terjadi. Ketika fibroid
mulai berdegenerasi mereka dapat menyebabkan rasa sakit yang parah
pada pasien.
Sebagai mana normalnya fibroid akan lisis dengan sendirinya (hancur
sendiri) setelah menopause, pembedahan biasanya tidak dianjurkan
untuk fibroid kecil (kurang dari 5 cm) dan tanpa gejala fibroid. Untuk
fibroid ini, tidak ada pengobatan kecuali pengamatan pertumbuhan
fibroid secara terus-menerus, diperlukan.

Fact 2.1
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Ringkasan
Fibroid adalah tumor umum yang
jinak pada wanita. Biasanya tanpa
ada ge-jala dan tidak memerlukan
pengobatan.
Jika
ada
tanda
gejala,pembedahan
mungkin
diperlukan
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Endometriosis adalah penyakit dimana jaringan endometrium,
atau lapisan rahim, tumbuh di luar rahim ke daerah sekitarnya dan
bahkan ke bagian tubuh yang jauh. Jaringan endometrium yang
berganti ini dipengaruhi oleh perubahan hormon wanita dan
meresponnya dengan cara yang sama seperti lapisan dalam
rahim, seperti penebalan, dan bahkan perdarahan saat
menstruasi. Proses yang sedang berlangsung menyebabkan
peradangan (g) di daerah sekitarnya dan pembentukan jaringan
parut, yang biasanya mendistorsi anatomi organ sekitarnya dan
mengganggu fungsinya.
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Gambar 3.1 Endometriosis pada uterus dan ligamen uterosakral
dengan adhesi kolon sigmoid ke uterus

Endometriosis sangat lazim dan dapat ditemukan di mana saja di dalam tubuh.
Letak yang paling umum adalah ovarium, tuba falopi, dinding samping panggul,
ligamen uterosakral (g), kavum douglas (g) dan septum rektovaginal (g). Letak lain
yang kurang umum adalah pada bagian bekas luka caesar, laparoskopi atau
laparotomi, kandung kemih, usus, usus besar, usus buntu, dan rektum. Pada kasus
yang jarang terjadi, endometriosis dapat menyerang vagina, kandung kemih, kulit,
paru-paru, bahkan otak.
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Jenis dari lesi
Ada berbagai jenis dari lesi endometriosis

1) Endometriosis peritonial
Lesi endometriotik terlihat pada permukaan peritoneal.
Dapat dilihat banyak lesi yang berbeda

a) Lesi hitam atau kebiruan
Ini adalah tipe lesi yang paling umum yang dikenali
saat laparoskopi

Gambar 3.2 Lesi endometriosis hitam dan kebiruan
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b) Lesi putih
Putih keruh pada peritoneum yang terlihat seperti jaringan parut
peritoneal atau bercak. Beberapa lesi akan terlihat coklat
kekuningan dan sementara yang lain tampak sebagai
peritoneum cacat melingkar.

Gambar 3.3
Peritoneal cacat terlihat di belakang ligamentum uterosakral kiri

Gambar3.4 Endometriosis kekuningan
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c) Endometriosis yang tidak terlihat
Beberapa lesi endometriotik mungkin tidak
terlihat oleh laparoskopi akan tetapi hanya
dikonfirmasikan oleh biopsi

2. Endometrioma ovarium
Ini adalah kista yang terlihat di ovarium. Ukurannya dapat berkisar dari
beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter

Gambar 3.5 Endometrioma bilateral (a) endometrioma
kiri, (b) endometrioma kanan (c) uterus
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3. Endometriosis Rektovaginal
Jenis endometriosis ini melenyapkan Kavum Douglas

Gambar 3.6 Endometrioma, endometriosis
rektovaginal dan endometriosis
peritoneum

Gambar 3.7 endometriosis rektovagina
(a) uterus, (b) endometrioma kiri, (c)
endometrioma kanan, (d) endometriosis
rektovaginal, (e) rektum
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Penyebab
Tidak ada penjelasaan yang akurat tentang apa yang
menyebabkan endometriosis. Banyak teori yang dibuat untuk
menjelaskan asal-usul penyakit. Salah satu teori yang paling
populer dan banyak dipercaya adalah Teori Menstruasi
Retrograd Sampson, yang didalilkan oleh Dr.John Sampson pada
tahun 1920-an. Menurut teori, selama menstruasi setiap bulan,
sejumlah cairan menstruasi ( terdiri dari darah, jaringan
endometrium, dsb.) di dalam uterus dipaksa mundur melalui tuba
falopi ke rongga perut. Tubuh biasanya merespon jenis tumpahan
ini dengan menyerap kembali cairan menstruasi kembali ke sistem
peredaran darah. Namun, pada beberapa wanita, kemungkinan
dikarenakan disfungsi pada sistem kekebalan tubuh, cairan
(terutama jaringan endometrium) tidak diserap kembali
melainkan malah menanamkan dirinya sendiri dan tumbuh di
organ panggul dan perut sebagai endometriosis.
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Tanda-tanda dan gejala
1) Nyeri panggul
Kebanyakan dari wanita yang menderita endometriosis mengalami
nyeri panggul yang parah, nyeri punggung bawah dan kram sebelum
dan selama menstruasi. Gejala ini disebut dengan dismenore. Jika
digambarkan, rasa nyeri sangat menjengkelkan ketika saat menstruasi
berlangsung (mis nyeri pada hari ke 4 menstruasi lebih buruk
dibandingkan pada hari 1). Beberapa wanita juga mungkin
mengalami rasa sakit yang luar biasa ketika waktu ovulasi. Mungkin
ada juga tanda-tanda lain yang tidak berkolerasi dengan siklus haid
seperti dispareunia, (nyeri saat berhubungan intim), dan disuria (nyeri
buang air kecil). Untuk disuria, darah kadang-kadang dapat terlihat di
urin.
2) Pendarahan vagina yang berat atau tidak teratur
Wanita dengan endometriosis dapat mengalami pendarahan
menstruasi yang berlebihan (menorrhagia) atau pendarahan di
antara periode (menometrrorhagia).

3) Infertilitas
Beberapa wanita dengan endometriosis mungkin mengalami sedikit
atau tidak ada rasa sakit sama sekali tetapi tidak dapat hamil dan
biasanya pertama didiagnosis dengan endometriosis sambil mencari
pengobatan untuk infertilitas. Ini biasanya kasus dimana pembentukan
jaringan parut (adhesi) dikarenakan endometriosis, entah bagaimana
telah mendistorsi organ reproduksi dan karenanya mengakibatkan
ketidakmampuan untuk hamil.

4) Pergerakan usus yang menyakitkan
Beberapa wanita mungkin mengalami sakit usus yang diikuti oleh perut
kembung, sembelit, atau diare. Rasa sakitnya dapat meningkat
selama menstruasi.
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5) Pendarahan dubur selama menstruasi.

Gambar 3.8 Gambar USG menunjukkan dua endometrioma bilateral

Diagnosis
Tidak ada test yang spesifik untuk menilai apakah seorang wanita menderita
endometriosis. Menjelajahi riwayat medis pada pasien dapat memberikan
petunjuk pada dokter tentang keberadaan penyakit ini, dan biasanya dikuatkan
dengan pemeriksaan panggul. Pemeriksaan panggul dapat mengungkapkan
nodularitas di kavum Douglas : pembesaran uterus atau ketidakaturan : massa
panggul atau nyeri panggul. Pada kasus endometrioma ovarium (kista coklat),
USG dapat mendeteksi adanya kista ovarium yang muncul dalam bentuk
gelembung hitam. Kadang-kadang, dokter dapat memerintahkan pasien untuk
melalkukan test CA-125
seperti yang disarankan bahwa wanita dengan
endometriosis cenderung memiliki tingkat CA-125 (antigen kanker) yang tinggi
dalam darah mereka (lihat bab 14). Bagaimanapun, endometriosis dapat
mungkin bisa keliru untuk kondisi ginekologis lain yang memiliki gejala serupa dan
sebaliknya. Satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mengkonfirmasi dan
memverifikasi dugaan diagnosis endometriosis adalah melalui laparoskopi.
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Opsi Pengobatan
Sesuai dengan fakta bahwa penyebab pasti
endometriosis masih belum diketahui, saat ini tidak ada
penyembuhan mutlak untuk penyakit ini. Namun, ada
beberapa pilihan pengobatan / perawatan yang
bertujuan untuk meringankan rasa sakit endometriosis
dan mengurangi pertumbuhannya.
Diantaranya adalah:
a) Obat sakit
b) Operasi
c) Terapi hormon
a) Obat sakit
Beberapa wanita mungkin mengalami rasa sakit dalam waktu
yang singkat. Untuk pasien ini, obat penghilang rasa sakit
mungkin cukup untuk meringankan gejalanya. Jenis-jenis obat
penghilang rasa sakit yang diberikan berkisar dari analgesik
sederhana seperti parasetamol dan aspirin, serta obat
antiinfalamasi nonsteriodal (NSAID) misalnya Ponstan® dan
Synflex®, hingga analgesik narkotika (obat yang mirip dengan
morfin).
b) Operasi
Operasi / pembedahan adalah pilihan utama untuk
pengobatan wanita dengan endometriosis. Bedah laparoskopi
dapat dilakukan untuk mendiagnosis, mengobati endometriosis
secara bersamaan juga. Tujuan operasi adalah untuk
mendiagnosis endometriosis serta menghilangkan area yang
sakit sebanyak mungkin.
Sangat penting untuk melakukan semua penyelidikan yang
diperlukan guna menentukan tingkat keparahan penyakit
sebelum operasi. Pasien harus berkonsultasi dengan dokter
kandungannya mengenai sejauh mana operasi perlu
dilakukan. Satu yang harus di pahami bahwa semakin dalam
operasinya, semakin besar juga resiko komplikasinya.
Keberhasilan operasi bergantung pada keterampilan ahli
bedah. Seorang ahli bedah laparoskopi yang berpengalaman
akan dapat memotong semua lesi endometriotik dalam satu
operasi. Pada peristiwa yang jarang terjadi, laparotomi
mungkin diperlukan untuk memotong endometriosis yang
panjang.
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Kasus 3.1 : Kehamilan spontan setelah
laparoskopi kistektomi untuk endometrioma
SSP, seorang wanita berusia 29 tahun dan telah menikah selama 1
tahun,datang menemui saya pada bulan juni 2014 karena
ketidakmampuannya untuk hamil. Dia tidak menunjukkan adanya
gejala-gejala. Pemeriksaan dan USG menunjukkan 2 kista jernih
kanan berukuran 4,22 x 6,66 cm dan 3,09 x 3,76 cm dan juga ada 2
endometrioma kiri berukuran 2,05 x 1,89 cm dan 1,75 x 2,25 cm. Dia
menjalani laparoskopi kistektomi. Pasca operasi, keadaan dia baikbaik saja. Dia dianjurkan untuk hamil tanpa penundaan. Dia
kehilangan menstruasi pada bulan Desember dan hamil secara
spontan.
Pindai saya

Simak Video 25.2 Laparoskopi
kistektomi untuk endometrioma
dan kista ovarium
http://vimeo.com/149998620
Diskusi
Endometriosis
dan
endometrioma
menyebabkan
infertilitas.
Pengangkatan endometriosis dan endometrioma dengan melalui
pembedahan laparoskopi, jika dilakukan dengan baik, maka dapat
menyebabkan kehamilan spontan.
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c) Terapi Hormon
Endometriosis diketahui karena dipengaruhi oleh hormon
estrogen. Estrogen diproduksi oleh oosit yang tumbuh di ovarium.
Setiap kali menstruasi lesi endometriotik juga akan berdarah dan
akan menyebabkan rasa sakit dan pembentukan adhesi.
Oleh karena itu, salah satu cara untuk menekan pertumbuhan
endometriosis dan meredakan gejalanya, adalah menurunkan
kadar estrogen dengan mencegah menstruasi.
Terapi hormon biasanya diberikan setelah operasi laparoskopi.
Beberapa terapi yang tersedia adalah:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
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i) Gonadotropin - Agonis Hormon pelepas (GnRH)
Ovulasi dikendalikan oleh 2 hormon yang diproduksi oleh
kelenjar hipofisis.
Kelenjar hipofisis terletak di otak. Di atas kelenjar hipofisis adalah
hipotalamus.
Hipotalamus
menghasilkan
hormon
yang
disebut
Gonadotropin-releasing hormone yang merangsang kelenjar hipofisis untuk
menghasilkan FSH dan LH. FSH dan LH menstimulasi oosit atau telur dalam
ovarium untuk tumbuh dan mengembangkan oosit yang akan
menghasilkan estrogen. Gonadotrophin Releasing Hormone agonist (GnRH)
akan memblokir stimulasi kelenjar hipofisis oleh GnRH itu sendiri. Ini akan
menyebabkan kelenjar pituitari berhenti memproduksi FSH dan LH sehingga
mencegah pertumbuhan oosit pada ovarium. Karena tidak ada oosit yang
tumbuh, produksi estrogen akan berhenti. Pasien akan berhenti haid. Dia
akan berada dalam kondisi menopause yang disebut pseudo-menopause.
GnRH agonis diberikan dalam bentuk suntikan bulanan atau 3 bulanan.

Kerugian dari GnRH agonis
Efek samping dari GnRH agonis diantaranya :
menopause
seperti
hot
flushes,
a) Gejala
berkeringat, vagina kering, gangguan suasana
hati.
b) Osteoporosis – Penipisan tulang yang disebut
osteoporosis dapat terjadi terutama jika suntikan
yang diberikan untuk jangka waktu melebihi 9
bulan.
c) Suntik GnRH cukup mahal.
Keuntungan dari analog GnRH
GnRH agonis merupakan pengobatan yang efektif pada setiap
wanita. Menstruasi akan berhenti. Karena ini merupakan suntikan
bulanan atau 3 bulanan, maka wanita tidak perlu mengkonsumsi
obat setiap hari.
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ii) Kontrasepsi Oral (OCP)
Pil Kontrasepsi oral (OCP) mengandung estrogen dan progesteron berdosis
rendah. Pil Kontrasepsi oral berfungsi untuk mencegah ovulasi dan
mencegah ovarium dalam memproduksi estrogen. Setiap bungkus dari pil
kontrasepsi oral berisi 21 tablet pil aktif. Pil kontrasepsi oral biasanya diminum
selama 3 minggu dengan berhenti minum 1 minggu untuk menginduksi
menstruasi. Namun 3 paket dapat dikonsumsi secara terus-menerus selama 9
minggu diikuti dengan berhenti minum 1 minggu. Dengan cara demikian
jumlah siklus menstruasi dalam satu tahun dapat dikurangi dari 12 menjadi 4.

Pil kontrasepsi oral dapat diresepkan segera setelah bedah laparoskopi
atau setelah pengobatan agonis GnRH . Dikarenakan harga pil kontrasepsi
oral terjangkau dan dengan efek samping yang minimal, pil dapat
dikonsumsi selama bertahun-tahun hingga pasien siap untuk hamil.

Keuntungan dari OCP
Keuntungan dari OCP adalah harganya terjangkau
dengan efek samping yang lebih sedikit dan dapat
dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama.
Kerugian dari OCP
Sebuah tablet harus diminum setiap hari dan itu dapat
menyebabkan pendarahan di luar haid yang tidak
teratur saat diminum setiap hari .
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Kasus 3.2 : Kehamilan spontan yang sukses setelah minum pil
kontrasepsi oral untuk menurunkan tingkat kekambuhan
endometrioma

GRR mengunjungi saya pada bulan juli 2009 untuk masalah
dismenore. Dia berusia 36 tahun dan masih lajang. Pemeriksaan dan
USG menunjukkan fibroid berukuran 4,48 cm x 5,91 cm pada fundus
uterus dan kista ovarium kiri menyerupai endometrioma berukuran
5,72 cm x 4,29 cm. Dia melakukan kistektomi dan laparoskopi
miomektomi pada bulan oktober 2009. Pasca operasi, dia menerima
dosis suntikan GnRH agonis per 3 bulanan . Setelah itu dia secara
teratur mengikutinya dan pada bulan desember 2010, sebuah fibroid
rahim kecil berukuran 1,85 cm x 1,84 cm telah dicatat. Dia dianjurkan
untuk minum pil kontrasepsi oral (OCPs) secara terus menerus selama
3 bulan dan berhenti minum 1 minggu. Dia menggunakan OCPs
secara terus menerus (3 bulan terus menerus dengan berhenti minum
1 minggu) hingga dia menikah pada bulan maret 2014. Fibroid tetap
kecil dan tidak ada kekambuhan endometrioma.Dia hamil spontan
pada bulan november 2014 pada usianya yang ke 41 tahun.

Diskusi
Pasien yang menderita endometriosis dan tidak ada keinginan untuk
hamil harus menerima pengobatan untuk mencegah kambuhnya
penyakit. Cara pengobatan terjangkau dan paling nyaman adalah
dengan pil kontrasepsi oral dan diminum secara terus menerus. Ini
akan mengurangi jumlah menstruasi dalam setahun. Karena
endometriosis tergantung pada perdarahan menstruasi, pendarahan
yang sedikit selama menstruasi akan mengurangi kemungkinan
kekambuhan penyakit.
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iii) Progestogen / Progestin
Progestogen merupakan progesteron sintetik. Mereka diberikan untuk
mencegah ovulasi. Progestogen diberikan biasanya secara terus menerus.
Ada banyak jenis progestogen yang tersedia di pasaran.
Suntikan progestin yang tersedia di pasaran adalah Depopovera®
(medroksi-progesteron asetat). Ini adalah suntikan 3 bulanan yang
mencegah ovulasi. Keuntungan dari depopovera® adalah hanya sekali
suntik untuk 3 bulan dan pasien tidak perlu minum tablet. Kerugiannya
adalah menyebabkan pendarahan intermiten, Sehingga mungkin tidak
akan cocok bagi wanita yang berniat untuk hamil di masa depan karena
membutuhkan waktu yang lama bagi seorang wanita untuk memulai
ovulasi setelah penghentian injeksi. Dan dapat juga menyebabkan
osteoporosis.
Progestogen terbaru yang ada di pasaran adalah dienogest yang disebut
Visanne®. Salah satu efek samping dari progestogen oral seperti dienogest
adalah dapat menyebabkan pendarahan vagina yang tidak teratur.
Biasanya dianjurkan selama 6 sampai 9 bulan. Karena tidak adanya
estrogen, terapi progesteron secara terus menerus dapat menyebabkan
osteoporosis.
iv) Danazol dan Gestrinone
Danazol dan Gestrinone menekan endometriosis dengan membuat kadar
estrogen menjadi lebih rendah dan kadar androgen (testosteron) (g) lebih
tinggi. Danazol dan Gestrinone digunakan pada tahun 1980 an tetapi
sekarang sudah jarang digunakan. Danazol biasanya diberikan dalam dosis
tinggi 600 hingga 800 mg sehari selama 6 hingga 12 bulan. Gestrinone
diberikan dalam dosis 2,5 hingga 5mg dua kali seminggu untuk durasi yang
sama.

Efek samping yang ditimbulkan dari Danazol adalah:
Karena kadar androgen yang tinggi, efek sampingnya adalah berat
badan jadi bertambah, otot lebih besar, kulit menjadi berminyak,
peningkatan rambut pada tubuh, dan kram.
Karena kadar estrogen yang rendah, efek sampingnya adalah libido
menjadi rendah, muka memerah, dan payudara menyusut.
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v) Mirena®
Mirena® (spiral) adalah alat kontrasepsi yang ditanam di dalam rahim (IUD)
yang mengandung progesteron yang disebut levonogestrel. Rahim akan
menyerap progesteron yang dapat menyebabkan menurunnya aliran
darah menstruasi. Ketika ada aliran darah menstruasi yang kurang,
perdarahan dari endometriosis akan berkurang juga, menekan
pertumbuhan dari endometriosis. Mirena dapat dibiarkan di dalam rahim
selama 5 tahun. Keuntungan dari Mirena® adalah pasien tidak perlu minum
obat setiap hari. Jumlah progesteron yang diperlukan untuk menekan
menstruasi juga sangat rendah karena langsung diserap ke dalam rahim.
Karena hanya sejumlah kecil progesteron yang mencapai seluruh tubuh,
efek samping progesteron ialah minimal. Kerugian dari Mirena dapat
menyebabkan bercak tidak teratur dan berkepanjangan yang
menjengkelkan pada beberapa wanita . Dan ini juga tidak cocok bagi
wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim.

Gambar 3.9 Perangkat kontrasepsi intrauterin Mirena®
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vi) Inhibitor aromatase
Aromatase adalah hormon yang mengubah testosteron menjadi estrogen.
Inhibitor aromatase seperti anastrozole dan letrozole adalah obat yang
menghambat hormon aromatase. Ini akan menyebabkan produksi estrogen
berkurang terutama pada lesi endometriotik. Efek samping dari obat ini adalah
dapat menyebabkan osteoporosis atau penipisan tulang, gampang lunglai
dan gejala menopause.
Pilihan pengobatan / perawatan untuk endometriosis tergantung pada usia
pasien dan kebutuhan individu, seperti keinginan untuk hamil dan keparahan
dari gejalanya. Beberapa dokter meresepkan pengobatan hormonal hanya
berdasarkan kecurigaan terhadap endometriosis berdasarkan riwayat,
pemeriksaan dan USG. Pilihan ini tidak direkomendasikan karena setiap
pengobatan memiliki masing-masing efek samping dan lebih baik melakukan
operasi laparoskopi untuk mengkonfirmasi penyakit sebelum memulai
pengobatan medis.
Dapatkah endometriosis kembali terjadi (kambuh) setelah operasi?
Endometriosis dapat kembali terjadi setelah operasi dan pengobatan medis.
Kemungkinan kambuh sangat tinggi apabila ahli bedah belum berpengalaman
melakukan operasi dan jika sebagian besar lesi endometriotik tidak dieksisi.
Apabila pasien tidak memikirkan kehamilan segera setelah operasi,
melanjutkan terapi medis sangat penting untuk menekan lesi endometriotik
yang belum dieksisi. Pengobatan yang paling terjangkau adalah dengan
mengkonsumsi Pil Kontrasepsi Oral.

Fakta 3.1
Penggunaan pil kontrasepsi oral pada wanita muda
yang belum menikah
Banyak wanita muda yang belum menikah dan orang tua
mereka kuatir ketika pil kontrasepsi oral (OCPs) diresepkan untuk
endometriosis. Banyak yang memiliki kecemasan bahwa
menggunakan OCP akan menyebabkan tidak dapat hamil di
wakut yang akan datang. Konsep seperti demikian jelas salah.
Tujuan dari pemberian resep OCP pada wanita yang telah
menjalani operasi laparoskopi untuk endometriosis, adalah untuk
mengurangi
kemungkinan
terulangnya
endometriosis.
Endometriosis menyebabkan infertilitas dan dengan mencegah
kembali terjadinya, OCPs sebenarnya meningkatkan peluang
kehamilan di masa depan.
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Ringkasan
Endometriosis adalah masalah umum pada ginekologis. Biasanya timbul
nyeri panggul terutama saat menstruasi dan selama berhubungan intim.
dan juga menyebabkan kemandulan.Apabila menemukan kecurigaan
adanya endometriosis alangkah baiknya segera mengambil riwayat
medis, melakukan pemeriksaan panggul dan scan USG panggul.
Laparoskopi adalah standar emas untuk diagnosis dan pengobatan
endometriosis. Bedah laparoskopi untuk endometriosis bisa menjadi sulit
karena endometriosis sering melibatkan struktur yang vital seperti usus,
kandung kemih, dan ureter. Sangatlah penting operasi laparoskopi
dilakukan oleh ahli bedah laparoskopi yang sudah berpengalaman.
Ada banyak pengobatan medis yang dapat diresepkan setelah operasi
laparoskopi untuk mencegah kembali terulangnya penyakit.

Pindai Saya

Simak Video 3.1
Endometriosis
https://vimeo.com/149606168
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Bab 4 : Adenomiosis
Apa itu adenomiosis?
Adenomiosis merupakan kondisi dimana lapisan dalam
rahim yang disebut endometrium ditemukan pada lapisan
otot atau miometrium uterus .
Bagaimana adenomiosis bisa terjadi?
Saat endometrium menerobos miometrium, jaringan
endometrium
akan
melapisi
miometrium
yang
menyebabkan miometrium membesar dan terjadi
adenomiosis. Jaringan endometrium pada miometrium
dapat tumbuh dan mengakibatkan perdarahan.
Adenomiosis mungkin hanya melibatkan satu bagian
uterus saja. Ketika ini terjadi, nodul yang terbentuk disebut
adenomioma.
Adenomiosis biasanya melibatkan bagian belakang atau
belakang rahim. Terkadang seluruh rahim dapat
membesar oleh adenomiosis.

BAGIAN 1 : Penyakit Ginekologi Umum

Gambar 4.1 Tampilan samping menunjukkan adenomiosis yang melibatkan seluruh uterus

Gambar 4.2 Tampak samping menunjukkan adenomioma yang melibatkan dinding posterior

Mengapa adenomiosis terjadi?
Penyebab adenomiosis tidak diketahui. Telah dikaitkan dengan
apapun yang menyebabkan trauma rahim, seperti operasi caesar,
terminasi kehamilan dan bahkan kehamilan itu sendiri. Ini dapat
menyebabkan pembatas antara endometrium dan mimoetrium
menjadi rusak.
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Gejala-gejala
Beberapa wanita mungkin saja tidak mengalami gejala sama sekali
sementara yang lainnya mungkin memiliki gejala yang parah dan
melemahkan. Gejalanya termasuk meningkatnya rasa nyeri saat selama
menstruasi dan ovulasi, rasa sakit selama berhubungan intim, menstruasi
yang berat dan berkepanjangan, pembekuan darah saat menstruasi, dan
pendarahan yang berlebihan saat menstruasi.

Diagnosis
Adenomiosis dapat didiagnosis selama pemeriksaan panggul, USG atau
MRI ( Magnetic Resonance Imaging ).
Adenomiosis seringkali dibingungkan dengan fibroid. Baik adenomiosis dan
fibroid keduanya menyebabkan pembesaran rahim. Namun, fibroid
biasanya tidak menimbulkan rasa sakit ketika menstruasi. Pada adenomiosis,
pemeriksaan panggul dapat mengungkapkan rahim yang membesar dan
nyeri karena tekanan pada rahim, serta kantong Douglas (g). Rahim
biasanya membesar secara bersamaan pada adenomiosis, sebaliknya
pada fibroid rahim mungkin terasa berlobus (g). USG abdominal dan
transvaginal dapat menunjukkan rahim yang membesar. Saat melakukan
USG, sangatlah penting untuk mencoba membedakan fibroid dari
adenomiosis. USG akan menunjukkan bahwa tekstur dari fibroid berbeda
dari miometrium. Biasanya mudah untuk dapat melihat garis demarkasi
antara miometrium dan fibroid. Dalam adenomiosis tidak akan ada garis
demarkasi yang jelas antara adenomiosis dan miometrium. Magnetic
Resonance Imaging (MRI) dapat membantu dalam mengkonfirmasi
diagnosis adenomiosis. Kerap kali, adenomiosis berdampingan dengan
fibroid dan endometriosis. Namun, diagnosis hanya dapat dikonfirmasi
setelah histerektomi telah dilakukan dan ahli patologi memeriksa rahim.
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Gambar 4.3 Tampilan USG yang menunjukkan adenomiosis
melibatkan bagian posterior uterus. catatan: tepinya tidak
terdefinisikan dengan baik

Gambar 4.4 USG yang menunjukkan fibroid uterus dengan tepi yang jelas
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Pengobatan
Pengobatan / perawatan akan tergantung pada gejala-gejala pasien
yang dirasakan dan juga apakah kehamilan diinginkan oleh pasien.
Wanita dengan adenomiosis memiliki peluang untuk hamil yang lebih
rendah karena rahim “melawan” untuk implantasi embrio. Sehingga
mungkin perlu menjalani Teknik Reproduksi Berbantu seperti IVF (fertilisasi in
vitro).
Bagi wanita yang ingin mempertahankan rahimnya terdapat beberapa
pilihan. Nyeri panggul dapat dihilangkan dengan obat penghilang rasa
sakit dan analgesik yang disebut dengan obat antiinflamasi non steroid
(NSAID). Ada banyak NSAIDS yg di jual di pasaran seperti: Mefenemic acid
(PONSTAN®), Naproxyn (SYNFLEX®), Celecoxib (CELEBREX®) dan Etoricoxib
(ARCOXIA®). Rasa nyeri dari adenomiosis disebabkan oleh menstruasi.
Saat menstruasi terjadi, terjadilah perdarahan pada adenomiosis. Oleh
sebab itu salah satu strategi untuk mengurangi rasa sakit dan menstruasi
yang berat adalah mengurangi pendarahan menstruasi.

Kasus 4.1 : IVF yang berhasil pada pasien dengan
adenomiosis
WCD, seorang wanita yang berusia 31 tahun, telah menikah selama 6
tahun, dia datang menemui saya pada tahun 2013. Dia belum hamil
sebelumnya. Dia telah menjalani kistektomi endometrioma bilateral
dengan laparoskopi (saat itu dilakukan oleh ginekolog lain) dan
setelah operasi dilakukan diberikan terapi agonis Gonadotropin
Realizing Hormon (GnRH) (g) selama 6 bulan. Sebelumnya dia juga
pernah mengalami siklus inseminasi intrauterin (IUI) yang gagal.
Pemeriksaan dan USG menunjukkan rahim retrofleksi yang membesar
(g). bagian belakang (posterior) uterus menebal dengan adenomioma
berukuran 2.61 x 3.57 cm (Gambar 4.3). Indung telur nya terlihat
tampak kecil. Dia diberitahukan tentang kehamilannya yang rendah
karena adenomiosis dan dia telah memutuskan untuk menjalani siklus
Invitrofertilisasi (IVF). IVF dilakukan pada tahun 2014 dan itu adalah siklus
yang sukses. Dia melahirkan bayi laki-laki melalui operasi caesar pada
bulan mei 2015, di negara lain.
Pembahasan
Adenomiosis mungkin merupakan kondisi yang paling sulit untuk wanita
yang berusaha mencoba untuk hamil. Namun, kehamilan masih bisa
terjadi sama seperti yang telah ditunjukkan oleh contoh kasus ini.
Penting untuk mencoba kehamilan pada usia yang lebih dini karena
pada wanita yang lebih tua disamping adenomiosis, usia akan menjadi
faktor yang lain yang akan mengurangi peluang untuk dapat hamil.
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Pendarahan menstruasi dapat dikurangi dengan progesteron sintetik /
buatan yang disebut dengan progestogen, pil konstrasepsi oral diminum
secara terus menerus; Suntikan Depoprovera atau Mirena®.
Pil kontrasepsi oral biasanya diminum selama 3 minggu dengan berhenti
minum selama 1 minggu untuk menginduksi menstruasi. Namun, 3 paket
dapat diminum secara terus menerus selama 9 minggu dan kemudian
diharuskan untuk berhenti minum selama 1 minggu. Dengan cara ini jumlah
insiden dari menstruasi dalam setahun dapat dikurangi dari 12 menjadi 4
sehingga jumlah peristiwa nyeri dapat dikurangi juga. Mengurangi
perdarahan menstruasi juga diyakini dapat mengurangi kecepatan dari
pertumbuhan adenomiosis.
Depoprovera adalah metode kontrasepi dengan cara menyuntikan dan
mengandung progesteron sintetik medroksi-progesteron asetat. Suntikan ini
diberikan setiap 3 bulan sekali dan manfaat nya sama seperti meminum pil
kb yang secara terus menerus diminum selama 3 bulan, Tujuan dari ini
adalah untuk mengurangi pendarahan menstruasi. Masalah/efek samping
yang di timbulkan dari metode suntik ini adalah menyebabkan menstruasi
yang tidak teratur.
Pilihan metode lain adalah dengan menggunakan IUD hormonal yang
disebut dengan Mirena®. Progestogen dalam Mirena®, levonogestrel,
diserap oleh rahim dan ini menyebabkan penurunan pendarahan
menstruasi sehingga dapat mengurangi rasa sakit dan mengurangi
pertumbuhan adenomiosis yang cepat ( lihat gambar 3.9 )
Adenomioma dapat dipotong/dikeluarkan baik dengan cara laparoskopi
atau dengan cara laparotomi dan ini disebut adenomiomektomi dan bisa
meringankan gejala. Namun, tidak mungkin untuk mengeluarkan semua
adenomioma karena batas nya tidak dapat terdefinisi dengan baik.
Pada pasien dengan gejala berat dan sudah menyelesaikan keluarganya,
atau gagal dalam semua pengobatan lain, dengan hiterektomi akan
dapat meringankan semua gejala.
Prognosis
Adenomiosis tergantung pada estrogen dan menopause dan itu akan menjadi
obat yang alami serta tidak meningkatkan kemungkinan perkembangan
kanker. Namun, karena lapisan endometrium telah menyerang miometrium,
jaringan endometrium ini mungkin bisa berkembang menjadi kanker
endometrium pada peristiwa yang langka.
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Kasus 4.2 : Dismenore berat yang disebabkan oleh
endometriosis dan adenomiosis diobati dengan injeksi
Depoprovera®
Nona SGC, adalah seorang wanita yang belum menikah dan berusia
35 tahun serta mengunjungi saya pada tahun 2001. Dia telah
menjalani
laparotomi
karena
endometrioma
pada
tahun
1992. Dia mengeluhkan dismenore dan menstruasi yang berat.
Pemeriksaan dan USG transabdominal menunjukkan beberapa
fibroid uterus. Fibroid terbesar berukuran 3,7 x 4,3 cm. Dia berda
dalam pengamatan secara teratur dan fibroid terus tumbuh. Di tahun
2004 fibroid terbesar berukuran 6,71 x 5,29 cm. Dia juga memiliki kista
ovarium kecil. Dia menderita dismenore yang berat dan
menggunakan analgesik selama menstruasi. Dia menjalani
laparotomi. Fibroid multipel dihilangkan dan adhesiolisi dan kistektomi
juga telah dilakukan. Pasca operasi, dia menerima 3 dosis suntikan
agonis GnRH bulanan (g). Dia menderita sakit kepala saat menjalani
pengobatan ini dan obatnya diganti ke dimetriose selama 2 bulan.
Setelah itu, dia menghentikan semua pengobatan. Dia datang lagi
untuk berkonsultasi pada bulan Mei 2006, mengeluhkan sakit parah
selama menstruasi (dismenore) selama beberapa bulan sebelumnya.
Pemeriksaan dan USG menunjukkan endometrioma dengan ukuran
3,09 x 5,47 cm dan uterusnya juga besar menyerupai adenomiosis.
Dia diberikan pilihan antara histerektomi atau suntik Depoprovera®
yang mana sudah dijelaskan antara kelebihan dan kekurangan dari
keduanya. Akhirnya dia memilih injeksi dan sejak itu dia telah
menerima suntikan , 3 bulanan. Awal haid nya tidak teratur akan
tetapi dia belum menstruasi selama 6 tahun terakhir. Dia tidak
menderita sakit apapun dan kini ukuran rahimnya normal dan kista
ovariumnya telah hilang.Kini dia berusia 49 tahun dan saya
merencanakan untuk menghentikan suntikan pada tahun depan
(2006) yakni di usianya yang ke 50 tahun.
Pembahasan
Dismenore yang disebabkan oleh adenomiosis akan sangat
merepotkan
bagi
pasien.Histerektomi
memang
merupakan
pengobatan yang pasti.Namun, bagi wanita yang tidak ingin
menjalani pengobatan histerektomi, terapi medis bisa dijadikan
sebagai pilihan.Pasien ini enggan menjalani histerektomi dan telah
menjalani suntik Depoprovera® selama 9 tahun
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Ringkasan
Adenomiosis merupakan salah satu kondisi yang paling
sulit untuk diobati dan juga merupakan penyakit yang
sulit
untuk
didiagnosis.Wanita
yang
menderita
adenomiosis akan mengalami kesulitan untuk hamil dan
nyeri yang sulit dikendalikan pada saat haid.Bagi pasien
yang telah menyelesaikan keluarganya, histerektomi
akan meringankan semua gejala.

Pindai Saya

Simak Video 4.1
Adenomiosis
https://vimeo.com/149611964
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Bab 5 : Kista Ovarium Jinak
Kista Ovarium merupakan kantung atau kantong yang
berkembang di dalam ovarium.Kista dapat berisi cairan,
atau material padat atau juga bisa kombinasi antara
keduanya. Jenis dari cairan yang terdapat di dalam kista
berkisar dari tipis dan berair hingga kental dan seperti pasta
dan dinding yang menutupi kista bisa tipis ataupun tebal.
Kista ovarium sering terjadi terutama pada wanita antara
usia 30 dan 60 tahun. Kista ovarium muncul bisa tunggal
atau ganda dan dapat terjadi pada satu ataupun bisa
juga kedua ovarium.Sebagian besar dari kista ovarium
bersifar jinak (non-kanker) , akan tetapi sebagian kecil bisa
menjadi ganas (kanker).

BAGIAN 1 : Penyakit Ginekologi Umum

Ovarium
Ovarium / indung telur terdiri dari beberapa bagian. Penutupnya
disebut dengan epitel, bagian sentral disebut dengan stroma dan
ada sel yang disebut dengan sel benih, yang memproduksi telur.
Kista dapat terbentuk di bagian mana saja pada ovarium

Gambar 5.1 Bagian Ovarium

Jenis-jenis kista
Ada beberapa jenis kista ovarium yang
dikategorikan sebagai berikut:
1) Kista fungsional ( tipe kista yang paling umum ):
kista yang tidak berbahaya yang terbentuk sebagai
bagian dari siklus menstruasi, atau
2) Kista patologis:
tumor yang berada di ovarium
berbahaya) atau ganas ( kanker ).
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Kista fungsional
Ada dua jenis dari kista fungsional : kista folikel dan kista Luteal.
a) Kista folikel
Kista folikel adalah kista ovarium yang sering terlihat. Selama awal siklus
menstruasi, sebuah folikel berkembang di ovarium dan folikel
mengandung cairan untuk melindungi sel telur saat tumbuh. Selama
proses ovulasi folikel meledak dan melepaskan sel telur dan setelah itu
menjadi korpus luteum dan menyusut.Terkadang, folikel tidak
melepaskan sel telur dan tidak mengeluarkan cairannya.dan apabila itu
terjadi, folikel bisa membesar dan membengkak karena cairan itu sendiri
dan ini bisa menjadi kista folikel.Biasanya, hanya satu kista yang terlihat
pada satu waktu namun kadang-kadang lebih dari satu kista folikel
dapat muncul. Apabila menggunakan obat untuk menginduksi ovulasi
( obat kesuburan), biasanya kista folikel akan hilang tanpa pengobatan
setelah beberapa minggu.

Gambar 5.2 Kista folikel
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b) Kista luteal ( korpus luteum )
Kista luteal berkembang ketika jaringan yang tertinggal setelah sel telur
yang dilepaskan (korpus luteum) terisi dengan darah. Kista luteal
biasanya menghilang dengan sendirinya dalam beberapa bulan tetapi
sewaktu -waktu bisa pecah sehingga menyebabkan pendarahan
internal dan rasa sakit yang tiba-tiba.

Gambar 5.3 Kista luteal

Kista patologis
Kista dapat berkembang dari berbagai bagian ovarium. Kista paling umum yang
berkembang dari sel benih yang membentuk telur adalah kista dermoid. Kista yang
paling umum yang berkembang dari epitel (menutupi ovarium) disebut
kistadenoma.Kista dapat berkembang dari lapisan stroma akan tetapi itu jarang
terjadi.Pada wanita yang berada di bawah usia 30 tahun, kista dermoid adalah
jenis dari kista patologis yang umum. Melewati usia 40 tahun tumor disebut dengan
kistadenoma yang adalah jenis kista patologis yang paling umum.
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a) Kista Dermoid
(Kadang-kadang disebut dengan teratoma kistik dewasa jinak)
Kista dermoid cenderung terjadi pada wanita yang lebih muda.Kista ini
muncul sejak lahir tetapi tidak diketahui hingga dewasa dan kista ini
dapat tumbuh menjadi cukup besar -hingga 15 cm. Kista dermoid kerap
mengandung isi-isi yang aneh seperti rambut , bagian dari gigi atau
tulang , jaringan lemak , dsb. Hal ini dapat terjadi karena kista ini
berkembang dari sel benih ovarium saat proses perkembangan embrio.
Sel-sel ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi jenis sel apapun
sehingga dapat membuat berbagai jenis jaringan.1 dalam setiap 10
kasus, sebuah kista dermoid berkembang di kedua ovarium. Kista
Ovarium dapat menjadi turun temurun dan terkadang bisa menjadi
ganas ( kanker ) dan mungkin perlu diangkat melalui operasi. Kista
dermoid dapat diangkat dengan menggunakan laparoskopi ( lihat Bab
27 ).

Gambar 5.4 (a) Kista dermoid

Gambar 5.4 (b) Kista dermoid yang menunjukkan rambut dan kelenjar
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b) Kistadenoma
Kistadenoma terjadi dari sel-sel yang menutupi bagian luar dari ovarium
(epitel). Daripada tumbuh didalam ovarium itu sendiri, kistadenoma
sering menempel pada ovarium dengan tangkai dan berarti mereka
dapat tumbuh hingga ukuran besar. Meskipun tidak bersifat
kanker,tetapi perlu untuk diangkat melalui proses pembedahan.
Terdapat dua (2) jenis dari kistadenoma-serosa dan musinosa.
kistadenoma serosa berisi dengan cairan berair encer sedangkan
kistadenoma musinosa berisi bahan seperti agar-agar lengket dan
kental.

Gambar 5.5 (a) Kistadenoma bilateral

Gambar 5.5 (b) kistadenoma kanan (a) uterus, (b) kistadenoma kanan, (c)
ovarium normal kiri, (d) tuba falopi kanan, (e) tuba falopi kiri

94

Bab 5 : Kista Ovarium

Keadaan yang menyebabkan Kista
1) Endometriosis
Pasien dengan endometriosis dapat mengembangkan kista ovarium yang
disebut dengan endometrioma atau “kista coklat”. ( lihat pada Bab 3 dan 25 )

2) Sindrom Ovarium Polikistik
Dalam kondisi ini, banyak kista kecil yang tidak berbahaya berkembang di
ovarium. Kista berkembang karena ketidakseimbangan hormon yang
diproduksi oleh ovarium(lihat Bab 23).

Gambar 5.6 Gambar USG menunjukkan Penyakit Ovarium Polikistik
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Gejala-gejala
Kista ovarium berukuran kecil kebanyakan jinak (tidak berbahaya) dan tidak
menimbulkan gejala apapun , sementara Kista besar dapat menyebabkan
masalah dan gejalanya adalah mungkin sebagai berikut:

1) Nyeri dan ketidaknyamanan pada perut
Rasa nyeri nya mungkin bisa muncul dan hilang, tapi
bisa berlangsung lama dan beberapa wanita lebih
memperhatikannya setelah berhubungan seks.
2) Perut kembung atau bengkak.
3) Periode/ masa haid yang berubah
Masa haid mungkin menjadi tidak teratur dan
menyakitkan, lebih berat atau lebih ringan dari
biasanya.
4) Lebih sering pergi ke toilet
Tergantung dimana kista itu berada dan berapa
ukurannya, karena dapat memberi tekanan pada
kandung kemih atau usus. Dengan demikian dapat
menyebabkan rasa sakit saat buang air besar.
5) Perubahan bentuk payudara dan tumbuh rambut tubuh
Dalam kasus yang jarang terjadi, jumlah hormon yang
diproduksi tidak normal bisa merubah bentuk payudara
dan mempercepat pertumbuhan rambut pada tubuh.

Beberapa kondisi medis mungkin dapat menyebabkan
gejala tambahan:
1) Endometriosis menyebabkan nyeri panggul dan nyeri punggung
bawah.
2) Sindrom Ovarium polikistik
(Kista ovarium multipel) dapat menyebabkan penambahan
berat badan dan jerawat.
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Gejala kista yang rumit
Terkadang, kista ovarium dapat menyebabkan masalah yang lebih
serius. dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Torsi
Apabila kista tumbuh pada tangkai ovarium, tangkai nya
bisa menjadi bengkok dan itu yang dinamakan dengan torsi.
Torsi menghentikan suplai darah ke kista dan menyebabkan
rasa sakit yang berlebihan di perut bagian bawah.

Gambar 5.7 (a) Torsi kista ovarium kiri
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Gambar 5.7 (b) Torsi kista ovarium kanan. (a) uterus, (b)
gangren ovarium kanan, (c) pedikel bengkok

Pindai Saya

Simak Video 5.2
salpingoooforektomi
laparoskopi kista ovarium
kanan bengkok
https://vimeo.com/ 149700129
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Kasus 5.1 : Gangren kista ovarium bengkok
Pada bulan November 2013 ZH datang menemui saya dengan
masalah sakit pada perut bagian bawah. Dia melewatkan menstruasi
selama 3 bulan. Pemeriksaan dan USG menunjukkan kantong
kehamilan intrauterin dengan janin berusia 10 minggu namun tidak ada
aktifitas detak jantung pada janin ,sehingga mengindikasikan
keguguran. Dia juga memiliki 2 kista besar pada ovarium dengan
komponen padat dan kista di dalamnya dengan ukuran kista nya 5,55 x
6,98 cm dan 4,28 x 3,81 cm. Pasien merasakan nyeri pada palpasi kista.
Penanda tumornya menunjukkan peningkatan serum CA 125 (97,6 mIU),
normal serum alpha feto protein (3,42mIU) dan peningkatan serum beta
HCG (121550 miu/ml).
Dia menjalani kuret / kuretase hisap untuk mengangkat janin yang
telah keguguran dan diikuti oleh laparoskopi yang menunjukkan kista
ovarium bengkok yang adalah gangren dan juga Laparoskopi
salpingektomi kanan dilakukan. pasca operasi keadaan dia baik-baik
saja.
Pembahasan
Nyeri panggul pada pasien karena kista ovarium adalah bedah dalam
keadaan darurat. Ini dikarenakan jika kista ovarium bengkok masih
belum mengarami gangren, maka dapat dikembalikan seperti
semula.Jika aliran darah ke ovarium pulih, ovarium dapat diselamatkan
hanya dengan mengangkat kista(kistektomi).Namun, dalam kasus
seperti ini, apabila kista mengalami gangren, ovarium harus diangkat.
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2) Letusan
Kista bisa pecah / meletus , apabila kista pecah dapat
menyebabkan nyeri yang luar biasa pada perut bagian
bawah. Rasa sakit yang dirasakan tergantung pada apa
yang dikandung oleh kista, apakah itu terinfeksi dan apakah
ada pendarahan.
Pindai Saya

Simak Video 5.3
Pendarahan kista ovarium
https://vimeo.com/159002671

3) Kanker
Kadang-kadang, kista ovarium adalah bentuk dini dari
kanker ovarium. Namun, kista ovarium sangatlah umum dan
sekitar 95% adalah non-kanker.

Gambar 5.8 Kanker Ovarium
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Diagnosis kista ovarium
Karena sebagian besar kista ovarium tidak menimbulkan gejala, banyak
kista yang didiagnosis secara kebetulan. Mungkin saja didiagnosis
selama pemeriksaan rutin atau ketika melakukan USG karena alasan
lain. Jika seorang pasien memiliki gejala sugestif kista ovarium , maka
pemeriksaan perut dan vagina dapat dilakukan. Dokter mungkin dapat
merasakan pembengkakan abnormal yang mungkin pembengkakan
itu adalah kista. Test yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1) USG
Scan USG dapat mengkonfirmasi adanya kista ovarium. Scan
USG tentulah aman dan tidak menyakitkan. Scan USG
menggunakan gelombang suara untuk menciptakan tampilan
organ dan struktur di dalam tubuh. Probe kecil (alat bantu) juga
sering ditempatkan di dalam vagina pasien untuk memindai
ovarium guna mendapatkan tampilan/gambar yang lebih
detail. Dengan USG dokter dapat melihat dengan jelas bentuk
kista , kondisi , ukuran , lokasi, dan isinya (berisi cairan, padat,
atau campuran).

Gambar 5.9 Gambar USG menunjukkan 2 kista pada ovarium kanan
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2) Test Kehamilan
Test ini dilakukan hanya untuk mengesampingkan kehamilan.
3) Test tingkat hormon
Kadar/tingkat hormon dapat diperiksa untuk melihat apakah
ada masalah terkait hormon.
4) Test darah
Test ini dilakukan untuk mengetahui apakah kistanya kanker
atau bukan kanker. Test ini mengukur suatu zat di dalam darah
yang disebut dengan Cancer-Antigen 125 ( CA-125 ).Jumlah
CA-125 lebih tinggi terhadap kanker ovarium. Beberapa kanker
ovarium tidak cukup membuat CA-125 mendeteksi oleh test.
Beberapa penyakit non-kanker seperti endometriosis juga telah
meningkatkan tingkat CA-125. Non-kanker yang menyebabkan
tingginya kadar CA-125 umumnya lebih kepada wanita yang
lebih muda dari usia 35 tahun.Kanker ovarium sangat jarang
pada kelompok usia ini. Test CA-125 lebih sering dilakukan pada
wanita yang lebih tua dari 35 tahun karena mereka lebih
beresiko tinggi terkena kanker ovarium atau memiliki sebagian
kista yang padat.

Pengobatan / perawatan untuk kista ovarium
Pengobatan akan tergantung pada beberapa faktor seperti usia, status
menopause, bentuk dan ukuran kista dari pemindaian USG dan apakah
terdapat gejala / tanda.
1) Observasi
Untuk kista fungsional, dilakukan pendekatan “amati dan
tunggu”.Kista fungsional cenderung menghilang seiring waktu
sehingga pengobatan tidak diperlukan. Mengulangi kembali USG
mungkin dapat dilakukan biasanya setelah dua siklus menstruasi
untuk memastikan kista nya telah menghilang. Pada beberapa
pasien, jika kista muncul kembali, pil KB dapat dipakai. Pil ini untuk
mengurangi hormon yang mendorong pertumbuhan kista dan
mencegah pembentukan kista menjadi besar.
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Operasi
Pengangatan kista ovarium mungkin dianjurkan, terutama jika adanya gejalagejala atau jika terdapatnya kista besar. terkadang pengangkatan kista
diperlukan untuk memastikan bahwa itu bukanlah kanker. Sebagian besar kista
dapat diangkat/ dihilangkan melalui bedah laparoskopi ( operasi “lubang
kunci” ). Beberapa kista , terutama jika diduga kanker, mungkin memerlukan
operasi dengan laparotomi. Jenis dari operasi tergantung pada faktor-faktor
seperti jenis kista, usia, komplikasi yang ditemukan seperti pendarahan , pecah
dan kista yang memutar/bengkok, dan apakah kanker dicurigai atau
dikesampingkan . Dalam beberapa kasus, hanya kista yang diangkat
(kistektomi) dan jaringan ovarium dijaga. Pada kasus lain, kista, ovarium dan
tuba falopi yang diangkat ( salpingooofrektomi ). Dalam skenario terburuk, kista
dengan ovarium, serta seluruhnya, semuanya diangkat ( histerektomi dan
salpingooofrektomi bilateral ). Semua operasi ini dapat dilakukan baik dengan
laparoskopi ataupun laparotomi ( lihat bab 27 dan 33 ).

Kesimpulan
Kista ovarium umum terjadi pada wanita. Ada
banyak jenis dari kista ovarium. Kebanyakan
dari kista ovarium bersifat jinak dan tidak rumit.
Operasi diindikasikan apabila kista menetap,
menjadi lebih besar ataukah menyebabkan
gejala. Kebanyakan dari kista ovarium dapat
diangkat melalui operasi laparoskopi.

Pindai Saya

Simak Video 5.1
Kista Ovarium
https://vimeo.com/149616411
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Bab 6: Polip endometrium (rahim)
Polip endometrium juga dikenal sebagai polip uterus, adalah
pertumbuhan dari lapisan dalam rahim ( endometrium ) yang
menonjol kedalam rongga endometrium. Polip melekat pada
rongga rahim dengan batang tipis ( polip bertangkai ) atau dasar
yang luas ( polip sessile ). Polip bertangkai biasanya lebih sering terjadi
dibandingkan dengan polip sessile. Ukurannya berkisar antara
beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter. Mungkin hanya
ada satu atau beberapa polip. Kadang polip bertangkai dapat
menonjol melalui serviks dan ke dalam vagina. Pembuluh darah kecil
mungkin dapat ditemukan terutama pada polip besar. Polip
endometrium biasanya jinak ( non kanker ) akan tetapi suatu hari bisa
berubah menjadi ganas ( kanker ).

BAGIAN 1 : Penyakit Ginekologi Umum

Gambar 6.1 Polip Endometrium ( rahim )

Gambar 6.2 Polip endometrium
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Penyebab
Penyebab terbentuknya polip belum dapat diketahui. Endometrium
berada di bawah pengaruh hormon estrogen dan estrogen yang
berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya polip.

Faktor resiko
Polip rahim lebih sering terjadi pada wanita yang berusia 40 an dan 50
an. Polip ini dapat terbentuk pada wanita yang telah pascamenopause akan tetapi jarang muncul kepada wanita yang berusia di
bawah 20 tahun. Polip juga lebih sering terjadi kepada wanita yang
kelebihan berat badan atau obesitas dengan tekanan darah yang
tinggi. Wanita yang mengkonsumsi tamoxifen ( obat yang memiliki
fungsi untuk mengobati kanker payudara ) dan Terapi Penggantian
Hormon juga memiliki resiko yang lebih tinggi terkena polip rahim.
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Gejala-gejala
Polip rahim bisa juga tanpa adanya gejala dan hanya terdeteksi saat
pemeriksaan USG rutin. Gejala lainnya adalah:

1) Perdarahan atau bercak di antara
siklus haid (pendarahan intermenstrual)
2) Pendarahan setelah
berhubungan seks (pendarahan
pasca senggama)
3) Haid berat
4) Nyeri haid (dismenore)
Ini dapat terjadi ketika polip menonjol
melalui serviks dan ke dalam vagina
5) Ketidakmampuan untuk hamil
Adanya polip mungkin dapat menjadi
penyebab
ketidakmampuan
untuk
hamil. Polip dapat mencegah implantasi
embrio dan kadang juga polip dapat
meningkatkan resiko keguguran.
6) Perdarahan atau bercak setelah menopause
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Kasus 6.1 : Polip endometrium yang merupakan kanker

Nyonya LPH adalah seorang wanita yang berusia 52 tahun yang
memiliki periode menstruasi normal terakhir pada bulan April 2013.
Dia mengunjungi saya pada bulan Oktober 2014 dengan
masalahnya tentang bercak haid pascamenopause pervagina. USG
transvaginal yang dilakukan menunjukkan uterus yang besar dengan
multipel fibroid uterus kecil, ukuran terbesarnya 2,56 x 2,23 cm.
Terdapat kistik endometrium yang berukuran sekitar 1 cm ( Gambar
6.4 ). Dia menjalani office histeroskopi dan polip telah diangkat
(Gambar 6.5 ).Histopatologi menunjukkan bahwa polip hiperplastiik
dengan kecurigaan adenokarsinoma. Dia menjalani laparoskopi
histerektomi total, salpingooofrektomi bilateral dan pengambilan
sampel kelenjar getah bening di bulan November 2014. Histopatologi
uterus tidak menunjukkan adanya residu kanker endometrium.
Pembahasan
Pendarahan setelah menopause memerlukan penyelidikan. Hal ini
terutama terjadi ketika endometrium menebal atau jika polip terlihat
pada rongga endometrium. Pada pasien ini diangkat polip
endometrium yang ganas akan tetapi untungnya rongga
endometrium tidak terlibat dan pengangkatan rahim telah
menyembuhkan kankernya.

Kasus 6.2 : Pengangkatan polip endometrium
pada wanita subfertil yang membawa kepada
kehamilan alami
Nyonya LSY mengunjungi saya pada bulan November 2013 karena
masalah ketidakmampuannya untuk hamil. Dia sudah memiliki anak
berusia 7 tahun dan mencoba untuk hamil lagi selama 5 tahun
terakhir. Pada pemeriksaan dan USG beberapa fibroid kecil terlihat
di uterus. rongga pada rahim menebal. Dia menjalani offiice
laparoskopi dan polip endometrium besar terlihat. Polip di potong
menjadi 3 bagian dan di angkat. Pada bulan Februari 2014 dia tidak
mendapatkan haid dan mengambil test kehamilan dan hasilnya
positif.Dia melahirkan bayi perempuan sehat pada bulan Oktober
2014
Pembahasan
Polip endometrium dapat menjadi salah satu penyebab infertilitas.
Ketika endometrium tebal, histeroskopi dapat membantu mendiagnosis
dan mengangkat polip.
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Diagnosis
Polip endometrium dapat dicurigai ketika pasien memiliki
gejala seperti yang sudah dibahas di atas tadi. Investigasi
akan mencakup :

1) USG Transvaginal
Ini adalah prosedur dimana probe USG ditempatkan ke dalam
vagina untuk membuat visualisasi rahim dan rongga rahim. Setiap
ditemukan adanya ketidakberesan pada rongga rahim dapat
diindikasikan sebagai polip endometrium. Namun, pada beberapa
wanita yang memiliki lapisan rahim yang menebal, polip mungkin
dapat terlewatkan.

Gambar 6.3 USG transvaginal menunjukkan polip endometrium
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Gambar 6.4 USG transvaginal menunjukkan kistik polip endometrium
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2) Sonohisterografi
Sebuah tabung tipis dimasukkan ke dalam rongga rahim dan
cairan steril ( saline-cairan kontras ) disuntikkan untuk membesarkan
rongga. USG transvaginal atau transabdominal dilakukan pada
waktu yang bersamaan. Dengan adanya cairan di dalam rongga
endometrium akan dapat memberikan gambaran pertumbuhan di
dalam rongga endometrium yang jelas ( lihat gambar 41.6 ).

3) Histeroskopi
Prosedur ini dilakukan dengan cara menempatkan teleskop tipis
(histeroskop) melalui servis dan ke dalam rongga uterus melalui
vagina. Ini biasanya dilakukan tanpa anestesi ( pembiusan ).Histeroskop
terpasang dengan sistem kamera dan rongga endometrium dapat
divisualisasikan pada monitor. Semua polip dapat dilihat dan bahkan
dapat diangkat secara bersamaan (lihat bab 38).

Gambar 6.5 Polip ganas

112

Bab 6 : Polip Endometrium

Pengobatan
Berikut adalah pengobatan yang bisa direkomendasikan :
1) Menunggu dan berjaga-jaga
Polip asimptomatik ( tidak menimbulkan gejala ) dapat
diatasi sendiri. Mengulangi USG dapat dilakukan setelah 3
hingga 6 bulan untuk melihat apakah polip masih ada.
2) Obat
Hormon seperti progestin (g) dapat diberikan untuk
mengecilkan polip. Bahkan jika polip menyusut, polip
mungkin dapat muncul kembali ketika hormon dihentikan.
3) Histeroskopi dan pengangkatan polip
Operasi kecil ini umumnya dilakukan di bawah pengaruh
bius. Sehingga histeroskopi dapat dilakukan dan polip bisa
dieksisi dengan menggunakan alat yang ramping seperti
grasper dan gunting.
4) Kuret / kuretase
Kuretase merupakan Instrumen ramping / kecil yang
ditempatkan ke dalam rongga endometrium dan lapisan
dalam rahim dan digunakan untuk mengikis dan
mengangkat semua polip. Kuretase dapat dilakukan
dengan bantuan histerokopi untuk memastikan bahwa
semua polip telah diangkat dan rongga endometrium telah
kosong.
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Penatalaksanaan Pascaoperasi
Apabila laporan histeropatologi (g) telah menyatakan bahwa polip jinak,
maka diperlukan pengamatan secara teratur untuk memastikan agar tidak
terulang kembali. Jarang-jarang polip endometrium kembali terulang.
Namun, apabila polip nya bersifat pra-kanker atau ganas ( kanker ) maka
pengobatan lebih lanjut akan diperlukan ( lihat bab 33 ).

Pencegahan
Tidak ada cara untuk mencegah terjadinya polip endometrium. Semua
wanita, terutama wanita-wanita dengan faktor resiko yang telah
disebutkan di atas tadi, akan memerlukan pemeriksaan ginekologi dan USG
transvaginal secara teratur.

Pindai Saya

Simak Video 6.1
Polip Endometrium
https://vimeo.com/159004117

Ringkasan
Polip endometrium, juga dikenal yang
merupakan
sebagai
polip
uterus,
perkembangan dari lapisan dalam rahim
(endometrium) yang menonjol ke dalam
rongga endometrium. Polip dapat bervariasi
dalam jumlah dan ukuran. Mereka biasanya
muncul dengan perdarahan intermenstrual.
Diagnosis dibuat dengan USG transvaginal,
sonohisterografi
dan
histeroskopi.
Pengobatan termasuk menunggu dan
berjaga-jaga, obat untuk menyusutkan
polip, histeroskopi pengangkatan polip atau
kuretase.
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Bab 7: Kehamilan Ektopik
Kehamilan ektopik terjadi saat sel telur yang telah dibuahi
mengendap dan tumbuh sebagai kehamilan di lokasi yang
lain diluar lapisan dalam rahim. Karena lokasi-lokasi lain ini
tidak besar atau tidak seperti lokasi di dalam rahim , ketika
kehamilan bertumbuh dapat menyebabkan area tersebut
pecah dan berdarah. Umumnya tempat dimana kehamilan
ektopik terjadi adalah di tuba falopi (98%) dan karena itulah
biasanya disebut dengan kehamilan tuba. Kehamilan tuba
dapat tumbuh di ujung infundibular dan fimbriae (5% dari
semua ektopik), bagian ampulari (80%), isthmus (12%), dan
juga bagian cornual dan interstitial dari tabung (2%).
Namun juga dapat terjadi di lokasi lain seperti ovarium,
serviks, dan rongga perut. Kehamilan ektopik terjadi sekitar
satu dari 50 kehamilan.
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Gambar 7.1 Situs umum kehamilan ektopik

Kehamilan Ektopik merupakan keadaan medis darurat dan dapat
mengancam jiwa. Dapat pecah dan menyebabkan pendarahan
internal. Kehamilan ektopik seharusnya didiagnosis dan diobati sejak dini
karena pendarahan yang parah dapat menyebabkan kematian.
Kehamilan itu sendiri jarang bertahan dan tidak bisa dipindahakan ke
dalam uterus/rahim. Kehamilan ektopik tetap menjadi penyebab
kematian yang utama terkait pada kehamilan trimester pertama.

Dalam kasus langka, kehamilan ektopik dapat terjadi bersamaan
dengan kehamilan intrauterin. Ini yang dimaksud sebagai kehamilan
heterotopik.
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Gambar 7.2 Kehamilan tuba kiri

Gambar 7.3 Kehamilan ovarium kanan

Gambar 7.4 Kehamilan cornual kanan
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Faktor resiko untuk kehamilan ektopik
Kehamilan yang normal terjadi apabila sel telur dan sperma
bertemu di tuba falopi. Embrio yang telah dihasilkan
memerlukan perjalanan ke rahim sebelum menanamkan pada
lapisan rahim. Apapun yang menghalangi proses ini bisa
menyebabkan kehamilan ektopik.
Kehamilan ektopik terjadi ketika ada gangguan pada anatomi
normal tuba falopi. Lapisan dalam tuba falopi dilapisi dengan
proyeksi seperti rambut yang dinamakan silia. Pengangkutan
oosit ( telur ) dan embrio, dari ujung fimbrial ke rongga rahim
dibantu oleh silia ini. Apabila silia rusak, pengangkatan yang
tepat bisa menjadi terganggu, dan dapat menyebabkan
embrio tidak mampu untuk mencapai rongga rahim dan karena
itulah dapat menempel pada tuba falopi yang menuju ke
kehamilan ektopik. Beberapa resiko yang bersangkutan antara
lain:
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1) Pasien yang sebelumnya pernah mengalami kehamilan
ektopik memiliki resiko tinggi mengalami lebih banyak
kehamilan ektopik.
2) Kelainan kongenital tuba falopi dapat menyebabkan
implantasi embrio abnormal yang menyebabkan
kehamilan ektopik.
3) Pembedahan tuba falopi seperti ligasi tuba dan
perbaikan saluran dapat menyebabkan jaringan parut
dan gangguan pada anatomi normal tuba dan
meningkatkan resiko kehamilan ektopik.
4) Infeksi pada panggul ( penyakit radang panggul )
adalah faktor resiko kehamilan ektopik yang lain.
Penyakit seks menular seperti gonore dan klamidia dapat
menyebabkan kerusakan pada lapisan dalam tuba falopi
yang mengarah kepada kehamilan ektopik. Wanita yang
memiliki banyak pasangan seks cenderung memiliki resiko tinggi
terkena penyakit seks menular dan karenanya memiliki insiden
tinggi kehamilan ektopik.
5) Adanya endometriosis, fibroid dan adhesi panggul
( jaringan parut ) dapat menyebabkan tuba falopi
menyempit. Hal ini dapat menyebabkan gangguan
pada transportasi embrio, yang menyebabkan implantasi
pada tuba falopi.
6) Alat kontrasepsi IUD ( intrauterine contraceptive device)
efektif
dalam
mengurangi
kejadian
kehamilan
intrauterin namun tidak pada kehamilan ektopik.
Dengan demikian, apabila seorang pasien hamil karena
IUD, dia akan memiliki peluang lebih lebih tinggi
mengalami kehamilan ektopik. Akan tetapi, insiden
kehamilan dengan IUD sangat rendah.
7) Merokok
ketika
waktu
pembuahan
dapat
mempengaruhi
pergerakan
siliaris
dan
juga
dihubungkan dengan peningkatan resiko kehamilan
ektopik. Resiko ini juga diamati tergantung dosis, yang
mana berarti resikonya tergantung berdasarkan
kebiasaan dari masing-masing wanita dan meningkat
pada jumlah rokok yang dihisap.
Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa kehamilan
ektopik bisa terjadi juga pada wanita yang tidak memiliki
faktor resiko seperti faktor resiko yang disebutkan diatas.
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Tanda-tanda dan Gejala
Tanda-tanda dan gejala klasik pada kehamilan ektopik meliputi :

1) Absennya Periode Menstruasi ( amenore )
2) Pendarahan vagina yang tidak biasa
Pendarahan bisa lebih berat atau
bisa juga lebih ringan dari menstruasi
yang biasa
3) Nyeri perut
Rasa sakit biasanya pada satu sisi dan di perut bagian
bawah

Wanita mungkin tidak menyadari jika dia hamil. Tanda-tanda dan gejala
kehamilan ektopik biasanya berlangsung enam hingga delapan minggu setelah
periode menstruasi terakhir, tetapi dapat kembali terjadi jika kehamilan ektopik
tidak terletak di tuba falopi. Gejala-gejala kehamilan yang lain ( sebagai contoh ,
mual-mual dan ketidaknyamanan pada payudara, dsb ) juga dapat terjadi pada
kehamilan ektopik.
Jika kehamilan ektopik telah pecah, maka gejalanya adalah
sebagai berikut:

1) Tiba-tiba, nyeri perut pada
menyebar ke seluruh perut

bagian

bawah

2) Berkeringat, sakit kepala yang ringan, atau pingsan
3) Ambruk atau syok akibat pendarahan internal
4) Nyeri pada ujung bahu - ini terjadi karena akibat
pendarahan internal yang mengiritasi diafragma
(g).
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Diagnosis Kehamilan ektopik
Diagnosis kehamilan ektopik dilakukan dengan terlebih dahulu
melakukan pengambilan riwayat yang baik dari pasien diikuti dengan
pemeriksaan panggul dan USG transvaginal. Karena perdarahan
pervaginam yang tidak teratur, beberapa wanita bahkan mungkin
tidak mengetahui bahwa mereka hamil. Pasien mungkin mengalami
nyeri perut .Pemeriksaan panggul dapat menunjukkan nyeri dan
boggines ( kenyal dikarenakan kandungan cairan yang tinggi ) di
bagian serviks posterior. Massa panggul dapat dirasakan selama
pemeriksaan panggul. Urin kehamilan dan / atau beta serum test HCG
( subunit beta human chrorionic gonadotropin ) digunakan untuk
mengkonfirmasikan kehamilan.USG transvaginal adalah test yang
paling bermanfaat untuk memvisualisasikan kehamilan ektopik. Pada
test ini, probe USG di masukkan ke dalam vagina, dan gambar panggul
akan terlihat pada monitor. Biasanya tidak akan ada kantong
kehamilan di rongga rahim yang mengarah kecurigaan terhadap
kehamilan ektopik. USG transvaginal mungkin menyatakan kantung
kehamilan ektopik dekat ovarium dalam kebanyakan situasi,itu mungkin
hanya mengungkapkan massa di area tuba falopi
yang
mempertambah kecurigaan kehamilan ektopik. Beberapa cairan
biasanya akan dapat terlihat di bagian posterior uterus ( kantung
Douglas ). Ketika kehamilan ektopik dikonfirmasi, maka pengobatan
yang sesuai akan dianjurkan. Akan tetapi, ketika semua test selesai
dilakukan dan tidak dikonfirmasi, laparoskopi diagnostik mungkin
dilakukan untuk membuat visualisasi struktur pada perut dan panggul,
dengan demikian letak kehamilan ektopik terungkap.
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Gambar 7.5 Gambar USG menunjukkan tidak ada kantung
kehamilan di rongga rahim dan cairan di kantung Douglas

Gambar 7.6 USG menunjukkan kehamilan ektopik
dengan kantung kehamilan dan gema janin di
tuba falopi. Terdapat aliran darah disekitar tuba
falopi.
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Resiko kesehatan dari kehamilan ektopik
Reabsorpsi spontan dari kehamilan ektopik dapat terjadi. Tetapi,
insiden yang sebenarnya dari kejadian ini tidak diketahui.
Tidaklah mungkin untuk mengetahui pasien yang mana yang
kehamilan ektopik nya dapat dihentikan secara spontan. Karena
kehamilan ektopik terletak di tempat yang tidak seharusnya
untuk implantasi embrio, pecahnya kehamilan ektopik dapat
terjadi. Kehamilan ektopik dapat menyerang pembuluh darah
atau arteri, yang mana dapat menyebabkan pendarahan. Hal
ini dapat mengancam jiwa dan akan memerlukan pembedahan
segera untuk menghilangkan kehamilan ektopik. Resiko
kesehatan lainnya adalah bahwa darah di panggul dapat
menyebabkan adhesi dan jaringan parut dapat juga
menyebabkan kesulitan untuk hamil di masa depan atau
meningkatkan kemungkinan adanya kehamilan ektopik yang
akan datang.
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Opsi pengobatan
Opsi pengobatan / perawatan untuk kehamilan ektopik termasuk observasi,
laparoskopi, laparotomi, dan pengobatan. Beberapa kehamilan ektopik akan
sembuh dengan sendiri nya tanpa perlu intervensi yang lainnya. Namun, resiko
ruptur kebanyakan wanita yang didiagnosis karena kehamilan ektopik di obati
dengan pengobatan atau operasi.

1) Operasi
Terdapat 2 cara melakukan operasi yaitu laparotomi dan
laparoskopi. Laparoskopi adalah metode operasi yang paling
disukai. Namun pada beberapa situasi seperti wanita
dengan adhesi masif panggul atau ketika terdapat
perdarahan yang terlalu berlebihan, mungkin laparotomi
dilakukan. Terdapat beberapa cara untuk menghilangkan
kehamilan ektopik. Pada awal kehamilan ektopik yang tidak
pecah, salpingostomi dapat dilakukan. Di sini, sayatan
dilakukan di tuba falopi dan kehamilan ektopik diangkat,
meninggalkan utuh tuba falopi. Namun apabila tabung telah
pecah, akan mungkin sulit untuk menyelamatkan tuba falopi
dan
mungkin
diperlukan
pengangkatan
tuba
falopi )salpingektomi (lihat bab 26).

Gambar 7.7 Salpingotomi
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Kasus 7.1 : Hamil setelah operasi laparoskopi untuk kehamilan ektopik
Nyonya NM, adalah seorang wanita yang berusia 32 tahun, pertama kali
bertemu dengan saya pada bulan Mei 2013. Dia tengah hamil dengan
usia kehamilan 7 minggu. USG menunjukkan 2 kantung kehamilan
intrauterin terbentuk dengan baik tetapi tidak terlihat aktivitas jantung
pada janin di kantung kehamilan, sehingga menunjukkan bahwa janin
mengalami keguguran. Dia menjalani evakuasi hasil konsepsi. 2 bulan
kemudian dia hamil kembali. Sayangnya, itu adalah kehamilan ektopik
tuba kiri dan dia harus menjalani laparoskopi salpingektomi kiri pada
bulan Agustus 2013 (lihat video 26.2). Dia menjalani histerosalpingogram
(HSG) pada bulan November 2013. Tuba falopi kanan paten ( tidak
diblokir ). Kontras (g) terlihat pada tuba falopi kiri namun tidak ada
tumpahan kontras yang terlihat dari ujung fimbria. Dia tidak dapat
spontal hamil setelah itu dan menjalani inseminasi intrauterin (IUI) (g) di
bulan April 2014. Akhirnya dia hamil dan melahirkan seorang bayi
perempuan.
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2) Terapi Medis
Pengobatan medis meliputi penggunaan obat anti-kanker yang
dinamakan methotrexate. Obat ini bekerja dengan cara membunuh
sel-sel plasenta yang tumbuh, dengan demikian menginduksikan
keguguran pada kehamilan ektopik. Pengobatan ini biasanya
dianjurkan untuk pasien dengan awal kehamilan ektopik yang tidak
pecah. Selagi pengobatan ini dilakukan, test beta serum HCG serial
harus dilakukan. Pengobatan dianggap efektif apabila levelnya pada
tren menurun. Keuntungan dari pengobatan medis ini ialah bahwa
pasien tidak perlu menjalani operasi dan akan tetap memiliki tabung
falopi nya. Kerugiannya adalah, pada beberapa pasien, kehamilan
ektopik mungkin tidak sembuh dan pasien tetap memerlukan operasi.
Yang di khawatirkan adalah pecah nya kehamilan ektopik yang dapat
terjadi saat tengah menjalani pengobatan ini dan kemungkinan
memerlukan operasi darurat. Histerosalpingografi biasanya dilakukan
untuk menafsirkan patensi tuba falopi beberapa bulan setelah
pengobatan yang berhasil menggunakan methotrexate.

Prognosis - Kesuburan masa depan
Kesuburan setelah kehamilan ektopik tergantung pada beberapa faktor, yang
terpenting adalah apakah pasien memiliki riwayat infertilitas sebelumnya. Pilihan
pengobatan, apakah bedah atau non-bedah, juga sama-sama memainkan peranan yang
sangat penting. Sebagai contoh, tingkat kehamilan intrauterin mungkin lebih tinggi setelah
pengobatan methotrexate dibandingkan pengobatan dengan operasi. Tingkat kesuburan
mungkin lebih baik setelah salpingostomi daripada salpingektomi.

Pindai Saya

Simak Video 7.1
Kehamilan ektopik
https://vimeo.com/149705868
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Ringkasan
Kehamilan ektopik terjadi ketika telur yang telah
dibuahi mengendap dan tumbuh di lokasi lain
selain di lapisan dalam rahim. Area/tempat yang
paling umum pada kehamilan ektopik adalah
tuba falopi. Kehamilan ektopik merupakan
keadaan medis yang darurat. Diagnosis biasanya
dilakukan dengan test positif kehamilan dengan
tanpa adanya kantung kehamilan dan massa di
luar rongga rahim . Opsi pengobatan termasuk
operasi dan/atau terapi medis.
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Bab 8: Penghalang Tuba dan Hidrosalping
Salah satu investigasi yang dilakukan pada pasangan infertil
adalah histerosalpingografi (HCG). HSG merupakan teknik
dimana media kontras (g) ( pewarna khusus yang dapat dilihat
oleh sinar X ) disuntikkan kedalam rongga rahim. Sinar X
dilakukan untuk melihat apakah media kontras mengalir keluar
melalui tabung dan keluar dari ujung fimbria, mengindikasikan
patensi tabung ( untuk melihat bahwa saluran Falopi tidak
tersumbat / terblokir ).
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Penyumbatan tuba dapat terjadi di beberapa tempat.
1) Mungkin terdapat blok di kornu (tanduk) ujung tuba ( lihat bab 1
tentang anatomi ). Pada situasi ini, hanya rongga endometrium
yang dapat dilihat tetapi tidak pada tuba ( Gambar 8.2 ).
2) Kadang hanya bagian dari tabung yang dapat dilihat. Zat
pewarna menjangkau pertengahan kedalam tabung akan tetapi
cairan tidak ada cairan yang terlihat keluar dari ujung fimbria.
3) Garis besar tabung terlihat zat pewarna tidak ada yang terlihat
keluar dari ujung fimbrial dari tabung. Kadang ujung fimbria dari
tabung menggelembung / membengkak seperti balon. Inilah yang
disebut dengan hidrosalping

Gambar 8.1 Histerosalpingografi menunjukkan hidrosalping bilateral
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Gambar 8.2 Histerosalpingografi menunjukkan Penyumbatan kornu bilateral
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Hidrosalping kadang dapat terlihat pada USG. Hidrosalping dapat dilihat
sebagai struktur kistik berisi cairan memanjang yang berdampingan dengan
ovarium ( Gambar 8.3 ). Penyumbatan tuba di ujung kornu dan di dalam
tabung tidak dapat terlihat di USG. Hidrosalping besar terkadang dikelirukan
sebagai kista ovarium atau kista ligamentum luas. Kista ligamentum luas
merupakan kista atau pengumpulan cairan di dalam jaringan yang disebut
ligamentum luas yang ditemukan antara tuba/tabung, ovarium dan uterus.
Hidrosalping biasanya terisi dengan air. Terkadang dapat terisi dengan darah
(hematosalping) atau dapat terinfeksi dan terisi dengan nanah (piosalping).

Gambar 8.3 Gambar USG hidrosalping
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Gambar 8.4 Hidrosalping tuba falopi kiri
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Tuba yang terblokir, termasuk hidrosalping, biasanya terjadi tanpa gejala
(asimtomatik). Beberapa pasien dengan hidrosalping mungkin mengalami
keputihan. Hidrosalping dapat melintir, pada kejadian yang jarang terjadi dan ini
dapat menyebabkan nyeri perut akut yang memerlukan operasi darurat.

Gambar 8.5 Gangren hidrosalping kiri melintir
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Penyebab tuba terblokir dan hidrosalping
Penyebab tuba tersumbat yang paling umum adalah infeksi
panggul ( penyakit radang panggul-PID ). PID mungkin
merupakan akibat dari penyakit seks menular. Penyebab yang
lain dari tuba yang tersumbat adalah endometriosis, Riwayat
apendistis ( usus buntu ) yang pecah ( ruptur ), operasi panggul
dan perut yang sebelumnya, operasi sebelumnya untuk kehamilan
ektopik atau riwayat infeksi rahim yang disebabkan oleh aborsi
atau keguguran.
Pengobatan
Kecuali pasien yang tidak dapat hamil atau terdapat rasa sakit,
sumbatan tuba dapat dibiarkan sendiri.
Banyak beragam operasi yang dapat dilakukan untuk jenis
kondisi seperti ini dan akan dibahas pada Bab 29. Untuk pasien
yang tidak dapat hamil meski sudah melakukan operasi, Fertilisasi
in vitro (IVF) adalah pilihan terbaik untuk kehamilan.
Pindai Saya

Simak Video 8.1
Tuba Terblokir dan hidrosalping
https://vimeo.com/159005056

Ringkasan
Tuba terblokir dapat terjadi pada berbagai bagian
tuba falopi. Yang paling umum adalah di bagian
ujung kornu dan di ujung fimbria. Ketika ada sumbatan
di ujung fimbria, tuba/tabung bisa menjadi buncit/
menggelembung ( bengkak ) dan ini dinamakan
hidrosalping. Hidrosalping dapat didiagnosis melalui USG
atau histerosalpingogram. Hidrosalping biasa tanpa gejala
dan tidak memerlukan pengobatan terkecuali bila pasien
ingin hamil.
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Bab 9: Penyakit Radang Panggul
Pelvic Inflammatory disease (PID) atau penyakit radang
panggul merupakan infeksi pada organ reproduksi wanita
yaitu rahim / uterus, tuba falopi dan ovarium. Infeksi PID
biasanya berasal dari vagina dan berpindah ke atas melalui
servis ke panggul. Terkadang PID akibat dari infeksi dari organ
lain pada perut seperti apendisitis atau bahkan dari
penyebaran darah. Apabila PID menyebar ke dalam darah, itu
dapat sangat berbahaya. Banyak wanita dengan PID akan
tidak mengalami gejala apapun. Dapat dideteksi hanya ketika
investigasi yang dilakukan untuk infertilitas atau nyeri panggul
kronis.

BAGIAN 1 : Penyakit Ginekologi Umum

Penyebab
2 penyebab PID yang paling umum adalah gonore dan klamidia. penyebab
lain termasuk aborsi, persalinan dan prosedur bedah panggul.

Faktor Resiko
Beberapa faktor resiko untuk mengembangkan PID adalah:
1) Berhubungan seks dan berada di usia di bawah 25 tahun
2) Berhubungan seks dengan lebih dari satu orang
3) Melakukan hubungan seks dengan
seseorang yang memiliki lebih dari satu
pasangan
4) Sex tanpa pengaman
5) Menggunakan alat kontrasepsi (IUD) untuk mencegah
kehamilan
6) Douching ( mencuci vagina dengan menyemprotkan
larutan khusus kedalam saluran vagina )
7) Riwayat penyakit radang panggul
8) Keguguran, aborsi, atau biopsi endometrium
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Tanda Gejala
Beberapa wanita dengan PID tidak akan memiliki gejala / tanda sama sekali
dan hanya ditemukan selama melakukan laparoskopi. Untuk gejala yang
lainnya adalah :
1) Nyeri pada perut bagian bawah ( Gejala yang paling umum )
2) Nyeri pada perut bagian atas
3) Demam, kelelahan, diare atau muntah
4) Seks yang menyakitkan
5) Buang air kecil yang menyakitkan
6) Perdarahan menstruasi yang tidak teratur
7) Nyeri punggung bagian bawah
8) Keputihan yang parah dan bau yang tidak sedap
9) Kelelahan

Rasa sakit yang tajam berhubungan dengan muntah, pingsan dan demam
tinggi, dapat diindikasikan bahwa infeksi telah menyebar ke dalam darah, oleh
karena itu pengobatan harus segera dilakukan.
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Diagnosis
Riwayat yang baik dari pasien dapat membawa kecurigaan pada PID.
Pemeriksaan panggul dapat mengungkapkan keputihan yang biasanya
kekuning-kuningan secara jenisnya dan kadang disertai dengan bau busuk.
Pemeriksaan digital panggul dapat menyebabkan nyeri tekan panggul
terutama ketika menggoyang ( menggerakkan ) serviks. Beberapa yang
dikeluarkan dari serviks dapat diambil untuk biakan (g) untuk mengetahui
penyebab infeksi. Test urin mungkin diperlukan untuk menyingkirkan infeksi
saluran kemih.
USG transvaginal panggul biasanya dilakukan untuk memvisualisasikan organ
panggul. USG dapat memperlihatkan tuba falopi yang besar dan ovarium
dengan berisi cairan di dalamnya atau pada panggul. Biopsi (g)
endometrium mungkin dapat dilakukan. Pada beberapa pasien,laparoskopi
diperlukan untuk mengkonfirmasi diagnosis dan juga untuk mengeluarkan
nanah yang terkumpul di panggul, terutama jika nanah tidak berkurang
dengan antibiotik.

Pengobatan
Pengobatan PID biasanya dengan menggunakan antibiotik. Pada kasuskasus yang ringan antibiotik oral akan cukup, akan tetapi dalam
penerimaan PID yang parah dan antibiotik intravena mungkin dapat
diperlukan. Kadang dapat menjadi tidak mungkin untuk memastikan
organisme ( bakteri ) yang menyebabkan infeksi panggul. Pada situasi
seperti ini, pengobatan empiris dengan lebih dari 1 jenis antibiotik
dapat diperlukan.
Jarang terjadi, jika infeksi panggul tidak sembuh (g) dengan antibiotik atau
ada sekumpulan nanah pada panggul, laparoskopi mungkin diperlukan
untuk mengeluarkan nanah atau bahkan mengangat organ yang terkena
dampak dari infeksi ( tuba falopi dan ovarium ). Hal ini dilakukan terutama
kepada wanita yang memiliki infeksi panggul yang berulang di tempat yang
sama.
Pria mungkin tidak memperlihatkan gejala apapun dan bisa menjadi
penyebar penyakit tanpa gejala. Sangatlah penting untuk pasangan agar
dirawat/ diobati juga, untuk mencegah penyebaran selanjutnya.
Pindai Saya

Simak Video9.1
Penyakit radang panggul

https://vimeo.com/159011692
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Pencegahan
Resiko PID dapat dikurangi oleh :
1) Melakukan seks yang aman
2) Melakukan uji test penyakit kelamin
(seks menular) dan segera diobati
apabila positif
3) Menghindari douches
4) Membasuh vagina dari depan ke
belakang untuk menghentikan bakteri
memasuki vagina anda

Komplikasi jangka panjang
Perawatan / pengobatan PID sangatlah penting untuk
mencegah komplikasi jangka panjang yaitu :

1) Infertilitas
2) Kehamilan ektopik (lihat bab 7)
3) Nyeri panggul kronis : rasa nyeri pada bagian bawah
perut yang disebabkan oleh jaringan parut tuba falopi
atau organ panggul lainnya

Ringkasan
Penyakit radang panggul / pelvic inflammatory
disease (PID) merupakan infeksi pada organ
reproduksi wanita. Infeksi PID biasanya berasal
dari vagina. Pengobatan/perawatan PID
biasanya dengan menggunakan antibiotik.
Pada kasus yang jarang terjadi, apabila infeksi
panggul tidak dapat disembuhkan dengan
antibiotik, laparoskopi mungkin diperlukan
untuk mengeluarkan nanah atau bahkan untuk
mengangkat organ yang terkena dampak dari
infeksi.
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Bab 10: Prolaps Uteri
Prolaps Uteri - vagina ( turun peranakan ) adalah suatu
kondisi dimana rahim melorot atau turun ke vagina dan
terkadang keluar ke lubang vagina ( introitus ). Kondisi
seperti ini dapat terjadi bersamaan dengan turunnya
kandung kemih ( sistokel ), rektum ( restokel ), usus melalui
bagian belakang rahim ( enterokel ). Kadang-kadang vagina
dapat turun setelahnya setelah melakukan histerektomi. Hal
ini disebut dengan prolaps kubah vagina.
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Gambar 10.1 Sistokel

Gambar 10.2 Rektokel
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Gambar 10.3 Enterokel

Gambar 10.4 Prolaps kubah vagina
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Tingkatan Prolaps-Uteri vagina
Tingkatan penurunan rahim menentukan pada tingkat
keparahan prolaps. Pada umumnya dibagi menjadi 3
derajat yaitu :

Derajat pertama Prolaps-Uteri vagina
Rahim turun ke dalam introitus tetapi
tetap di dalam vagina.

Gambar 10.5 Prolaps Derajat Pertama
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Derajat kedua Prolaps-Uteri vagina
Di sini, serviks menonjol keluar lubang vagina tetapi
tubuh rahim masih tetap di vagina

Gambar 10.6 Prolaps Derajat Kedua

Derajat ketiga Prolaps-Uteri vagina
Seluruh rahim telah menonjol keluar lubang vagina

Gambar 10.7 Prolaps Derajat Ketiga
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Penyebab
Prolaps-Uteri vagina terjadi ketika terdapatnya
pelemahan jaringan yang mendukung rahim. Ada
beberapa alasan mengapa prolaps-uteri vagina terjadi :
1) Persalinan yang sulit. Wanita yang melahirkan bayi besar
atau memiliki kesulitan persalinan, memiliki resiko lebih tinggi
terkena prolaps-uteri vagina. Persalinan yang sulit dapat
menyebabkan lemahnya otot dan peregangan jaringan
yang mendukung rahim. Ini dapat menyebabkan prolaps di
yang akan datang.
2) Menopause: Setelah menopause, ketidakcukupan hormon
estrogen menyebabkan hilangnya bentuk otot yang
berkaitan dengan penuaan. Dan ini menyebabkan
prolaps.
3) Penyakit yang meningkatkan tekanan intra-abdomen seperti
sakit batuk yang kronis, sembelit yang parah dan tumor
panggul sesekali dapat memperburuk prolaps uterus.
Faktor resiko prolaps organ panggul meliputi :
1) Bertambahnya usia
2) Bertambahnya indeks massa tubuh ( obesitas )
3) Bertambahnya graviditas (g).
4) Bertambahnya paritas (g).
5) Jumlah persalinan pervaginam
6) Persalinan makrosomik ( bayi besar )
7) Penyakit paru obtruktif kronis (g).
8) Sembelit
9) Aktivitas berat, menahan berat, atau kerja berat
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Tanda Gejala
Banyak dari wanita yang mungkin mengalami prolaps-uteri vagina yang
ringan dan tidak memiliki tanda gejala sama sekali. Beberapa,mungkin,
akan merasakan tanda gejala seperti dibawah ini :
1) Perasaan massa turun di vagina
2) Sensasi seretan atau ketidaknyamanan pada perut bagian
bawah atau panggul
3) Sakit punggung
4) Kesulitan atau ketidaksanggupan menggerakan usus
( sembelit )
5) Kesulitan atau tidak rampungnya pengosongan kandung
kemih
6) Kebocoran urin (inkontinesia) saat batuk, kejang
atau bersin
7) Keputihan atau perdarahan vagina
8) Vagina terasa longgar saat berhubungan seks

Pencegahan
Mungkin sulit untuk mencegah terjadinya prolaps-uteri vagina.
Namun, beberapa strategi berikut mungkin dapat mengurangi
insiden prolaps :
1) Latihan dasar panggul: Melakukan latihan dasar
panggul dengan secara teratur akan membantu
menguatkan otot-otot dasar panggul. Latihan ini
sangat penting terutama setelah melahirkan
2) Saat persalinan: Hindari bantalan ke bawah
( mendorong ) sebelum serviks melebar
3) Obati dan cegah sembelit. Banyak minum
air dan makan makanan yang berserat
tinggi
4) Mengontrol batuk kronis
5) Hindarilah mengangkat benda-benda yang berat.
gunakanlah kaki anda sebagai pengganti
pinggang dan punggung anda ketika mengangkat
benda
6) Pertahankan selalu berat badan yang ideal
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Pengobatan
Ada beberapa pilihan pengobatan / perawatan :

1) Latihan dasar panggul
Dalam kondisi prolaps-uteri yang ringan, latihan dasar
panggul dapat membantu dalam memperkuat otot-otot
dasar panggul. Cara ini tidak memperbaiki prolaps tetapi
mungkin dapat memperlambat memburuknya prolaps.
2) Alat pencegah kehamilan
Pesari adalah cincin plastik yang dapat ditempatkan di vagina
untuk mendorong serviks dan uterus ke atas. Metode ini cocok
bagi wanita yang tidak dapat menjalani operasi

Gambar 10.8 (a) Pesari Vagina
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Gambar 10.8 (b) Pesari vagina dimasukkan
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3) Operasi
Ada banyak operasi lain yang dapat dilakukan untuk
prolaps-uteri vagina. Operasi juga dapat dilakukan melalui
jalur / rute vagina atau di perut. Pembedahan melalui jalur
perut dapat dilakukan dengan melalui laparotomi atau
dengan laparoskopi.
a) Rute Vagina
Ada beberapa operasi / pembedahan yang
dapat dilakukan melalui rute vagina ( operasi
melalui vagina ). Operasi ini termasuk histerektomi
vagina dan perbaikan dasar panggul, perbaikan
Manchester dan penempatan jaring vagina.
i) Histerektomi vagina dan Perbaikan Dasar
Panggul
Operasi ini dilakukan pada wanita yang telah menyelesaikan
keluarganya ( kedepannya tidak ingin memiliki anak lagi )
dan tidak lagi tertarik untuk mempertahankan rahim. Ini
adalah operasi yang paling umum dilakukan untuk prolapsuteri vagina. Histerektomi vaginal dilakukan biasanya dengan
anestesi spinal. Seluruh operasi dilakukan melalui rute vagina.
Apabila ada kaitan dengan sistokel ( turunnya kandung
kemih ), kandung kemih dipisahkan dari kulit vagina dan
kemudian jaringan dijahit bersamaan untuk menekan
kandung kemih ke perut. Operasi ini disebut kolporofi anterior.
Apabila ada rektokel atau enterokel, ini bisa diperbaiki juga.
Keuntungan dari operasi ini adalah operasi yang mudah pada
umumnya yang dilakukan dengan anestesi spinal. Pemulihan
setelah pasca-operasi lebih cepat karena tidak ada sayatan di perut
( tidak ada luka pada perut ). Kerugian dari operasi ini adalah
munculnya kembali prolaps yang tinggi terutama pada wanita yang
memiliki jaringan panggul yang buruk. Kerugian yang lainnya adalah
vagina menjadi sempit dan ini mungkin menyebabkan nyeri ketika saat
berhubungan seks pasca operasi. Dan juga dapat sulit untuk
mengangkat ovarium melalui vagina.
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ii) Perbaikan Manchester
Operasi ini dapat dilakukan bagi pasien yang memiliki prolaps
yang ringan dan masih ingin menyimpan rahimnya. Dalam
pembedahan ini, bagian serviks diangkat dan bagian
penopang uterus ( yakni ligamen kardinal dan uterosakral
)dikencangkan dan dilekatkan ke serviks untuk mendorong
uterus masuk ke perut.
iii) Penempatan Jala (mesh) Vagina
Jala bersifat sintetis, berbahan permanen dengan memiliki
banyak lubang. Jala memberikan dukungan dengan
memungkinkan jaringan tubuh untuk tumbuh berkembang
dengan sendirinya ke dalamnya. Pada prolaps-uteri vagina,
mesh/jala biasanya ditempatkan setelah histerektomi vaginal.
Jala ditempatkan di bawah kulit vagina (di atas vagina ). Untuk
menjaga agar jala berada pada tempatnya, jala memiliki
“lengan” yang keluar melalui beberapa sayatan kecil
tambahan yang dibuat di paha dan / atau di pantat. Banyak
dari jenis mesh yang tersedia di pasaran. Keuntungan dari
penempatan jala vagina adalah bahwa jala ditempatkan
melalui
vagina
sehingga
operasi
sangat
sederhana.
Kemungkinan prolaps-uteri vagina terulang lebih sedikit dengan
mesh jika dibandingkan hanya dengan menggunakan jahitan
untuk menopang kubah vagina. Namun, ada beberapa
kemungkinan komplikasi karena penempatan mesh vagina.
Kemungkinan komplikasi termasuk mesh paparan, yang
mungkin membuat vagina tidak nyaman saat berhubungan
seks dan noda atau bercak darah. Beberapa wanita mungkin
menderita nyeri bokong dan nyeri pada pangkal paha atau
nyeri vagina kronis. Ada juga kemungkinan bahwa mesh dapat
terinfeksi

Gambar 10.9 Mesh Vagina
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b) Rute Perut
Operasi / pembedahan melalui rute perut dapat juga
dilakukan dengan laparotomi atau laparoskopi. Laparoskopi
adalah metode yang sering dianjurkan. Laparoskopi
merupakan rute yang paling disukai untuk operasi melalui
rute perut. Berbagai jenis dari operasi dapat dilakukan. Ada
2 cara untuk memperkuat jaringan yang menopang rahim.
Yang pertama adalah dengan menggunakan mesh dan
yang kedua adalah dengan menggunakan jahitan. Operasi
dapat dilakukan dengan atau tanpa mengangkat uterus.
Jika yang digunakan adalah mesh, biasanya dijahit ke rahim,
serviks atau vagina dan kemudian melekat ke sakral
promontori (g) (sakrokolpeksi).
Apabila jahitan yang digunakan, biasanya jahitan non-serap
digunakan untuk :
i) melekatkan otot levator ani ke vagina
ii) melekatkan ligamentum sakrospinus ke vagina
iii) memperpendek dan melekatkan bersamaan
ligamen uterosakral ke vagina.
Beberapa kombinasi operasi yang lain tercantum di bawah ini :
Dengan histerektomi
i) Histerektomi subtotal dan sakrokolpopeksi
ii) Laparoskopi histerektomi total dan sakrokolpopeksi
iii) Laparoskopi hiterektomi total dan fiksasi
sakrospinus kubah vagina
Tanpa histerektomi
i) Pengikatan ligamen uterosakral dan
ligamen bulat
ii) Sacrokolpopeksi dengan retensi uterus
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Pasca histerektomi; prolaps kubah vagina
1) Sakrokolpopeksi kubah vagina untuk prolaps kubah vagina
2) Vaginal suspensi kubah dengan jahitan
Semua operasi ini telah dibahas secara terperinci di bab 32.
Pada umumnya, operasi tidak dianjurkan bagi wanita
yang ingin hamil lagi dikarenakan kehamilan dan
persalinan akan mengganggu segala perbaikan
yang telah dilakukan. Alat pencegah kehamilan
mungkin menjadi pilihan yang terbaik untuk pasien ini.
Pindai Saya

Simak Video 10.1
Prolaps Uterus
https://vimeo.com/149728206

Ringkasan
Prolaps uteri-vagina adalah kondisi dimana rahim
menonjol ke bawah vagina dan kadang keluar dari
lubang vagina ( introitus ). Terdapat 3 derajat dari
prolaps-uteri vagina. Ini mungkin dikaitkan dengan
sistokel ( turunnya kandung kemih ), rektokel
( turunnya rektum ) dan / atau enterokel ( turunnya
bagian usus melalui bagian belakang usus ).
Pengobatan / perawatan akan tergantung pada
tanda gejala mulai dari hanya latihan dasar
panggul, dengan menggunakan alat pencegah
kehamilan atau operasi. Operasi dapat dilakukan
melalui vagina atau melalui perut, dengan bantuan
laparoskopi.
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Bab 11: Kelainan kongenital uterus
Ada banyak istilah umumnya digunakan untuk
menggambarkan berbagai jenis kelainan rahim:
1) Hipoplasia / Agenesis
2) Unicornuate Uterus
3) Uterus Didelphys
4) Bicornuate Uterus
5) Septate Uterus
6) Rahim Arkuata
7) Terkait obat Diethylstilbestrol

BAGIAN 1 : Penyakit Ginekologi Umum

Pengembangan saluran reproduksi wanita
Diferensiasi seksual dimulai pada awal periode kehamilan
janin ( saat ketika janin masih dalam kandungan
ibunya ). Sistem genital pria dan wanita identik hingga
minggu keenam kehidupan. Ada dua pasang saluran
genital simetris, yaitu saluran mesonefrik ( Wolffian ) dan
paramesonefrik ( Mullerian ). Saluran Wolffian bentuk dari
sistem reproduksi pria dan saluran Mullerian adalah
bentuk dari sistem reproduksi wanita. Pada embrio
wanita, saluran Wolffian memulai untuk degenerasi tetapi
memungkinkan maturasi saluran Mullerian. Kedua saluran
Mullerian tumbuh dan melebur di tengah untuk menjadi
rahim, ligamen dan tuba falopi. Kelainan kongenital
uterus pada hal ini terjadi karena adanya kegagalan
untuk menyelesaikan pemanjangan saluran bilateral, fusi,
kanalisasi atau resorpsi septum saluran Mullerian.
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1) Hipoplasia / Agenesis
Terjadi ketika rahim tidak ada. Mungkin ada atau tidak ada vagina.
Kondisi ini diketahui sebagai sindrom Rokitansky-Kuster-Hauser.

2) Unicornuate Uterus
Dapat terlihat ketika hanya satu sisi yang terbentuk saluran Mullerian.
Rahim memiliki “bentuk penis” yang khas pada sistem pencitraan
seperti USG atau MRI. Kadang terlihat seperti tanduk rudimenter
(sederhana). Jika tanduk rudimenter memiliki rongga, pasien
mungkin mengalami nyeri panggul unilateral siklikal, kedua dari
pengumpulan darah di rongga dan tidak dapat mengalir keluar dari
rahim. Kondisi seperti ini memiliki tingkat spontan aborsi dan kelahiran
prematur yang tinggi.

Gambar 11.1(a) Unicornuate uterus

Gambar 11.1 (b) Unicornuate uterus
dengan tanduk uterus non-komunikasi
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3) Uterus Didelphys
Terbukti ketika kedua saluran Mullerian berkembang
tetapi gagal untuk melebur, sehingga pasien memiliki
“rahim ganda”. Ini merupakan suatu kondisi dengan
serviks ganda dan partisi vagina. Pasien dengan kondisi
seperti ini juga dapat mengalami insiden aborsi spontan
dan kelahiran prematur yang tinggi.

Gambar 11.2 Uterine didelphus

4) Bicornuate uterus
Terjadi ketika hanya bagian atas sistem Mullerian ( yang
membentuk rahim ) gagal untuk menyatu, sehingga
bagian bawah rahim normal, bagian atas memiliki 2
bagian ( bercabang dua ). Rahim “ berbentuk hati “.
Terdapat satu serviks. Anomali ini merupakan hasil dari
tidak lengkapnya fusi tanduk uterus pada tingkat fundus
(g).

Gambar 11.3 Bicornuate uterus
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5) Septate Uterus
Terjadi ketika dua saluran Mullerian melebur, tetapi partisi
diantara keduanya masih ada, membagi sistem menjadi
dua bagian. Dengan septum vagina lengkap (g), serviks
dan uterus dapat dipartisi. Biasanya septum mengenai
hanya pada bagian atas dari uterus. Septum uterus
merupakan malformasi uterus umum dan menyebabkan
keguguran. Kondisi ini dapat dikoreksi oleh histeroskopi
( lihat bab 40 ).

Gambar 11.4 Septate Uterus

6) Rahim Arkuata
Terjadi ketika resorpsi septum uterovaginal yang hampir
lengkap meninggalkan lekukan cekung ringan pada
rongga endometrium, pada tingkat fundus, memberikan
konfigurasi rahim arkuata (g).

Gambar 11.5 Rahim arkuata
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7) Terkait obat Diethylstilbestrol (DES)
DES merupakan estrogen sintetis aktif secara oral yang
diperkenalkan pada tahun 1940an yang digunakan untuk
pengobatan dan keguguran berulang dan kelahiran
prematur. Wanita yang terpapar pengobatan ini memiliki
anak dengan kelainan rahim dan kelainan yang paling
umum adalah rongga rahim yang berbentuk T. Kelainan
yang lain termasuk rahim kecil, cincin penyempitan dan
defek pengisian intrauterin. Obat ini telah dilarang
digunakan untuk kehamilan sejak tahun 1971.

Prevalensi
Prevalensi ( insiden ) malformasi uterus diperkirakan sekitar 6.7%
pada populasi umum. Sedikit lebih tinggi ( 7.3 % )pada
populasi infertilitas, dan secara signifikan lebih tinggi pada
populasi wanita dengan riwayat keguguran berulang ( 16 % ).
Penyebab
Dalam sebagian besar kasus, penyebab
kelainan kongenital uterus tidak diketahui.
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Tanda gejala
Banyak wanita dengan kelainan kongenital uterus tidak memiliki tanda
gejala. Gejala terdeteksi ketika pemeriksaan USG rutin. Namun,
beberapa tanda gejala yang mungkin dialami oleh wanita dengan
kelainan rahim adalah :
1) Dismenore - Nyeri selama menstruasi
2) Keguguran berulang atau kelahiran prematur berulang
3) Amenore primer - tidak ada menstruasi sama sekali
1) Dismenore
Beberapa wanita karena kelainan rahim mungkin mengalami
nyeri yang hebat ketika menstruasi. Terdapat beberapa
penyebab dari dismenore ini. Wanita-wanita ini memiliki
kecenderungan untuk mengembangkan endometriosis,
dengan darah pada tuba falopi ( hematosalping ) dan kista
endometriotik. Pada beberapa wanita dengan tanduk
rudimenter dan rongga, terdapat pendarahan di rongga
rudimenter tetapi tidak ada saluran keluar bagi darah
menstruasi untuk mengalir keluar vagina. Ini menyebabkan
nyeri panggul selama menstruasi.
2) Keguguran berulang atau kelahiran prematur berulang
Kelainan kongenital uterus juga lebih sering terlihat pada
pasien karena keguguran berulang. Septate uterus adalah
kelainan yang paling umum dan salah satunya dengan
akibat reproduksi terburuk. Namun, kelainan ini adalah yang
paling bisa menerima koreksi laparoskopi.
3) Amenore primer
Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan
seorang gadis/ remaja tidak memiliki menstruasi sama sekali.
Hymen imperforata ( selaput dara imperforate ) merupakan
kondisi sederhana yang mana tidak ada pembukaan di
selaput dara dan darah menstruasi terkumpul di vagina.
Kondisi ini dengan mudah dapat didiagnosis dengan
melakukan scan USG dan selaput dara dapat di potong
dengan 2 sayatan seperti bentuk silang ( sayatan meyilang )
untuk memperbaiki kondisi ini. Kondisi yang lainnya adalah
sebagian atau seluruhnya tidak adanya vagina dan tidak
adanya serviks. Hal ini merupakan masalah yang lebih
kompleks.
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Kasus 11.1 : Hamil anak kembar melalui
program IVF pada seorang wanita dengan
septum uterus yang lengkap
GWN, seorang wanita yang berusia 26 tahun, bertemu dengan saya
pada tahun 2001 karena masalah infertilitas. Dia sudah 2 tahun menikah.
Pemeriksaan dan USG menunjukkan garis tengah septum di vagina. Dia
juga memiliki serviks ganda. Dia telah menjalani laparoskopi dan
histeroskopi. Dia memiliki uterus tunggal memanjang melintang dengan
garis tengah septum yang lengkap dan serviks ganda. Dia juga memiliki
septum garis tengah lengkap ( Gambar 11.4 ). Kedua rongga uterus
dapat dilihat dan memiliki ukuran dan kapasitas yang normal. Kedua
tuba falopi adalah paten (g). Sayatan pada septum vagina telah
dilakukan. Setelah operasi dia memiliki kesulitan untuk hamil. Dia
menerima beberapa terapi clomiphene citrate untuk menginduksi ovulasi
namun itu tidak berhasil. Dia menjalani 2 siklus inseminasi intrauterin (IUI)
(g) tanpa adanya hasil juga. Pada tahun 2003 dia menjalani siklus
fertilisasi in vitro ( IVF ). Satu embrio dipindahkan ke setiap rongga rahim
dan dia hamil anak kembar. Dia menjalani operasi caesar elektif dan
melahirkan sepasang bayi kembar , bayi laki-laki dan bayi perempuan
pada tahun 2004.
Pembahasan
Karena pasien ini memiliki serviks ganda, garis tengah uterus lengkap dan
2 rongga uterus dengan ukuran dan kapasitas yang normal, sebuah
pilihan / keputusan dibuat untuk tidak memotong septum uterus. Apabila
dia hanya memiliki satu serviks dan septum garis tengah uterus, maka
eksisi septum uterus akan menjadi pilihan untuk mengurangi insiden
keguguran.
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Kasus 11.2 : Eksisi tanduk rudimenter yang tidak
berkomunikasi
KV, seorang wanita yang berusia 22 tahun yang belum pernah
melakukan hubungan seks sebelumnya ( virgo intacta ), menunjukkan
riwayat rasa nyeri setelah menstruasi selama 3 bulan. Dia mendapat
menarch ( menars ) pada saat usianya 15 tahun dan tidak mengalami
dismenore sebelumnya. Aliran menstruasi nya normal dan teratur. USG
transabdominal menunjukkan massa kistik yang berukuran 2.80 x 3.16 cm
pada sisi kanan, yang muncul seperti endometrioma kanan ( Gambar
11.11 ). Dia telah menjalani laparoskopi. pembengkakan seperti bola
telah ditemukan melekat pada sisi kanan uterus ( Gambar 11.12 ).
Ovarium dan tuba falopi normal. Tuba falopi kanan tampaknya muncul
dari uterus dan tidak dari massa bundar ( globular ). Ada endometriosis
minimal pada bagian belakang ( posterior ) rahim. Sebuah jarum telah
digunakan untuk aspirasi massa dan cairan kecoklatan menyerupai
endometriosis telah didapat. Dia didiagnosis dengan tanduk rahim yang
tidak berkomunikasi. Dikarenakan saya tidak memiliki persetujuan untuk
mengeluarkan tanduk uterus jadi saya tidak melanjutkan proses eksisi
tanduk rudimenter.
Penemuan itu dibahas bersama pasien dan orang tuanya. Dia menjalani
scan MRI ( magnetic resonance imaging ), yang secara jelas
menunjukkan bahwa massa adalah tanduk rudimenter yang tidak
berkomunikasi. Saya mendapatkan persetujuan untuk melakukan
histeroskopi pada waktu operasi laparoskopi kedua. Histeroskopi telah
dilakukan tanpa merusak selaput dara dan pewarna disuntikkan
langsung ke ostium tuba kanan. Tuba paten yang ditemukan adalah
tuba kanan. Kemudian tanduk uterus dipotong dan bagian yang cacat
dijahit ( Gambar 11.2 dan Gambar 11.3 ). Pasca-operasi, dia baik-baik
saja tanpa dismenore. ( simak video 11.2 Pemotongan tanduk
rudimenter yang tidak berkomunikasi ).
Pembahasan
Ada banyak alasan karena mengalami nyeri / sakit pada saat
menstruasi ( dismenore ). Pada pasien ini massa kistik terlihat pada USG
transabdominal. Karena ovarium kanan tidak dapat divisualisasikan,
dapat diasumsikan bahwa lesi adalah endometrioma. USG transvaginal
dapat dengan jelas memperlihatkan ovarium kanan dan bahwa lesi ini
bagian dari uterus dan bukan bagian dari ovarium. Ketika massa kistik
terlihat pada USG, seseorang tidak dapat menarik kesimpulan bahwa itu
berasal dari ovarium. Pada pasien virgo intacta dimana USG
transvaginal tidak dapat dilakukan dan USG transvaginal dapat
membuat kekeliruan, USG 3 D ataupun MRI dapat mengkonfirmasi
diagnosis tanduk rudimenter yang tidak berkomunikasi.
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Diagnosis
Diagnosis kelainan uterus dapat dilakukan dengan cara melakukan USG rutin. Uterus
didelphys dan bicornuate uterus dapat dilihat dengan mudah melalui USG 2 D.
Septate uterus dapat menjadi sulit untuk didiagnosis dengna USG 2 D tetapi dapat di
konfirmasi oleh MRI atau USG 3 D ( terutama jika penambahan cairan di rongga
dilakukan ketika melakukan USG 3 D ). Kadangkala, diagnosis kelainan uterus dapat
dilakukan dengan HSG (histerosalpingogram). Histeroskopi diagnostik dapat juga
mengkonfirmasi diagnosis kelainan uterus ( lihat Bab 40 ). sangatlah penting untuk
dicatat bahwa wanita dengan kelainan uterus mungkin juga memiliki kelainan pada
sistem ginjal seperti tidak adanya satu ginjal atau memiliki kelainan ginjal ataupun
penempatan ginjal yang abnormal.

Gambar 11.6 USG 3 D menunjukkan septate uterus
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Gambar 11.7 USG 3 D menunjukkan septate uterus
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Gambar 11.8 histeroskopi menunjukkan septum uterus

Gambar 11.9 HSG menunjukkan bicornuate uterus
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Gambar 11.10 Histeroskopi menunjukkan kornu kiri dan kanan dari bicornuate uterus

Gambar 11.11 USG menunjukkan tanduk rudimenter yang tidak berkomunikasi
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Pengobatan / perawatan
Pengobatan / perawatan tergantung pada tanda gejala dari pasien.
Banyak pasien dengan kelainan uterus tidak akan memerlukan
perawatan sama sekali. Mereka akan dapat hamil spontan dan akan
dapat membawa janin hingga mencapai bulan yang cukup dan bayi
lahir secara normal. Meskipun demikian, operasi dapat diindikasikan
pada kondisi berikut :

1) Dismenore
Pada pasien dengan rongga yang belum sempurna, operasi
laparoskopi dapat dilakukan untuk mengangkat tanduk
rudimenter. Pada pasien dengan tanduk rudimenter dimana
tanduk rudimenter berkomunikasi dengan tuba falopi tetapi
bukan dengan vagina, endometrioma dan hematosalping ,
dapat terjadi. Pada pasien seperti ini pengangkatan tanduk
rahim akan dapat menyembuhkan penyakit.
Scan Me

Simak Video 11.2
Eksisi tanduk uterus yang tidak
berkomunikasi
https://vimeo.com/159012375

Gambar 11.12 (a) tanduk rudimenter yang tidak
berkomunikasi, (b) uterus, (c) ovarium kiri, (d) tuba kiri,
(3) tuba kanan
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Gambar 11.13 Uterus setelah eksisi tanduk rudimenter

2) Aborsi berulang atau kelahiran prematur berulang
Septum uterus merupakan kelainan kongenital pada rahim yang
paling umum dan bisa menyebabkan aborsi berulang atau
kelahiran
prematur
berulang.
Penyebab
lain
adalah
unicornuate uterus atau bicornuate uterus. Kondisi ini diperbaiki
dengan operasi yang disebut metroplasti, di mana septum
diangkat dengan cara laparoskopi atau dengan laparotomi
dan rongga rahim dipersatukan. Operasi ini sekarang jarang
dilakukan. Histeroskopi reseksi septum adalah pilihan operasi
sekarang ( lihat Bab 40 - septoplasti )

Pindai Saya

Simak Video 11.1
Kelainan Kongenital Uterus
https://vimeo.com/159012013
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Ringkasan
Banyak wanita dengan kelainan kongenital uterus
tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kondisi
ini. Mereka tidak memiliki masalah medis atau
ginekologis dan hamil serta melahirkan bayi secara
normal. Kelainan ini dapat didiagnosis saat USG
rutin. Namun pada pasien dengan keguguran
yang berulang, kelahiran prematur atau infertilitas
( apabila didiagnosis dengan kondisi seperti itu ),
operasi dapat dipertimbangkan. Pembedahan
terbaik saat ini yang tersedia adalah Histeroskopi
reseksi septum uterus. Dapat dilakukan dengan
bantuan USG atau laparoskopi.
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Bab 12: Kanker Endometrium
Kanker endometrium adalah kanker yang tumbuh dari
lapisan dalam rahim ( endometrium ). Kanker endometrium
yang paling umum adalah karsinoma, yang tumbuh dari
lapisan sel tunggal epitel yang melapisi endometrium, dan
membentuk kelenjar endometrium. Kanker endometrium
kadang disebut juga kanker rahim. Walaupun kanker
endometrium merupakan jenis kanker umum , ada juga
tipe kanker rahim yang lainnya.
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Gambar 12.1 Kanker endometrium

Kanker endometrium kerap kali terdekteksi pada tahap awal
karena wanita biasanya melakukan konsultasi dengan dokter
lebih awal saat ada perdarahan uterus yang abnormal. Apabila
kanker endometrium ditemukan lebih awal, tindakan bedah
dapat menyembuhkan penyakit ini.
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Insiden
Insiden kanker endometrium meningkat di seluruh dunia.
Kanker endometrium muncul lebih sering pada wanita
yang berusia 55 dan 65, dan jarang terjadi pada wanita
yang berusia di bawah 40 tahun.
Penyebab
Penyebab dari kanker endometrium tidak diketahui.
Kanker endometrium mungkin merupakan hasil dari
mutasi genetik yang menyebabkan sel-sel lapisan
endometrium tumbuh dan berkembang biak pada
tingkat abnormal.
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Faktor resiko
1) Peningkatan paparan estrogen
Ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron.
Peningkatan pada kadar yang tidak seimbang antara
estrogen dan progesteron dapat meningkatkan resiko
terkena kanker endometrium. Ini terjadi pada wanita :
a) dengan sindrom ovarium polikistik. Pasien yang
memiliki tingkat estrogen yang tinggi dan mereka
memiliki peningkatan resiko kanker endometrium
yang sedikit.
b) Wanita yang memiliki badan gemuk. Pada wanita
berbadan gemuk, sel-sel lemak adalah tempat
untuk konversi menjadi estrogen.
c) Wanita yang memulai menstruasi yang lebih awal
( sebelum usia 12 tahun ) dan / atau mengalami
terlambat menopause ( setelah usia 55 tahun ).
Wanita-wanita ini memiliki lebih banyak menstruasi
pada hidup mereka. Mereka terpapar estrogen
dengan durasi yang lebih lama dan dengan
demikian dapat terkena resiko kanker endometrium
yang lebih tinggi.
d) Wanita yang belum pernah hamil sebelumnya.
Wanita yang belum pernah hamil memiliki resiko
yang lebih tinggi terkena kanker endometrium.
2) Usia yang lebih tua
Resiko kanker endometrium lebih tinggi pada wanita
yang usianya lebih tua dibandingkan dengan wanita
yang usianya lebih muda
3) Pengobatan Tamoxifen untuk kanker payudara
Wanita yang menggunakan obat tamoxifen untuk
pengobatan kanker payudara memiliki resiko tinggi
terkena kanker endometrium.
4) Diabetes
Resiko yang sedikit lebih tinggi terkena kanker endometrium
5) Diet
Pola diet barat yang tinggi lemak dapat meningkatkan
resiko kanker endometrium.
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Tanda gejala
1) Perdarahan vagina dan / atau bercak setelah menopause
2) Periode yang lama
3) Pendarahan diantara period
4) Nyeri perut bagian bawah atau kram panggul
5) Keputihan yang berair atau noda darah yang tidak normal
6) Nyeri saat berhubungan seks

Diagnosis
Menstruasi yang tidak teratur dan berkepanjangan
merupakan gejala umum di sekitar waktu menopause.
Gejala ini tidak menandakan kanker endometrium dan
pemeriksaan ginekologis tidak akan mengungkapkan
banyak kelainan. Serviks akan normal dan rahim juga akan
terasa normal. Terdapat kesalahpahaman bahwa pap smear
yang normal mencegah kanker endometrium. Pap smear
hanya untuk mendeteksi kanker serviks dan bukan untuk
mendeteksi kanker endometrium.
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Investigasi yang lain akan mencakupi :
USG Transvaginal
USG akan menunjukkan ketebalan endometrium. Endometrium yang
tebal dan/atau adanya polip endometrium dapat meningkatkan
kecurigaan adanya kanker endometirum.

Gambar 12.2 USG uterus menunjukkan rongga endometrium yang menebal

Gambar 12.3 USG menunjukkan rongga endometrium yang menebal dengan cairan
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Biopsi endometrium
Pada biopsi endometrium, tabung halus dimasukkan ke dalam rongga
endometrium ( tanpa anestesi ) untuk menyedot beberapa sampel
jaringan endometrium untuk pemeriksaan hispatologi (g). Prosedur ini
dilakukan di tempat klinik.

Histeroskopi
Pada histeroskopi, teleskop halus dimasukkan melalui serviks dan rongga
uterus untuk memvisualisasikan rongga endometrium. Biopsi dapat
diambil dari area yang abnormal ( lihat bab 36 ).

Dilatasi dan Kuretase
Sebuah alat yang halus dimasukkan ke dalam rongga endometrium
untuk mengikisi semua lapisan endometrium untuk penilaian /
penaksiran. Cara ini biasanya dilakukan dengan anestesi umum dan
dapat dilakukan setelah laporskopi.
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Tingkatan / Tahapan
Sekali kanker telah terdiagnosis, test akan dilakukan untuk menentukan
tingkatan stadium penyakit. Test ini mungkin termasuk test darah,
rontgen dada dan bahkan CT scan. Namun, tingkatan stadium akhir
penyakit biasanya dibuat semata-mata saat setelah operasi.

Tingkatan kanker endometrium :
Tingkat I Kanker hanya ditemukan di dalam rahim
Tingkat II Kanker muncul di rahim dan di serviks
Tingkat III Kanker telah menyebar keluar rahim, tetapi belum
menjangkau rektum dan kandung kemih. Kelenjar getah
bening panggul mungkin terlibat
Tingkat IV Kanker telah menyebar melewati daerah panggul
dan dapat merusak kandung kemih, rektum, dan bagian tubuh
anda yang lebih jauh.
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Pengobatan / Perawatan
Pengobatan / perawatan tergantung pada tingkat stadium dari penyakit
dan kesehatan pasien.

Pembedahan
Bedah adalah pengobatan / perawatan utama untuk kanker
endometrium. Pembedahan akan melibatkan pengangkatan
rahim / uterus ( histerektomi ) dan ovarium serta tuba falopi
( salpingo-oofrektomi ). Pembedahan ini dapat dilakukan
dengan cara laparoskopi. Selama pembedahan panggul
dan perut akan diperiksa apakah ada tanda - tanda
penyebaran kanker. Kelenjar getah bening diangkat untuk
pengujian sebagai bukti penyebaran kanker. Wanita yang
berada pada tahap stadium awal kanker endometrium,
melakukan pembedahan saja sudah cukup. Tidak perlu untuk
melakukan kemoterapi ataupun radiasi.
Radiasi
Terapi radiasi diperlukan untuk pasien yang kanker nya telah
menyebar. Terkadang, bahkan pada kanker dini, radioterapi
dapat direkomendasikan untuk mengurangi kemungkinan
kekambuhan. Pada wanita yang secara medis tidak layak
untuk menjalani operasi / pembedahan, mungkin radiasi
dapat direkomendasikan. Pada kanker stadium lanjut, radiasi
dapat membantu mengontrol rasa nyeri yang terkait kanker.
Terapi hormon
Terapi hormon mungkin diperlukan, terutama pada wanita
yang telah berada pada kanker stadium lanjut. Obat dapat
berupa progesteron sintetis untuk meningkatkan jumlah
progesteron yang terdapat di dalam tubuh, atau obat untuk
mengurangi jumlah estrogen di dalam tubuh.
Kemoterapi
Kemoterapi mungkin diperlukan terutama pada kanker
stadium lanjut.
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Tingkat kelangsungan hidup
Tingkat kelangsungan hidup untuk adenokarsinoma
endometrium setelah melakukan pengobatan yang
sesuai adalah :
Stadium Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun
1

75 - 90%

2

69%

3

47% - 58%

4

0 - 17%

Pencegahan
1) Pertahankan selalu berat badan ideal dan sehat
2) Sering berolahraga
3) Penggunaan pil KB : Meminum pil kontrasepsi oral
bahkan meminumnya selama 1 tahun mengurangi
resiko kanker endometrium
4) Progesteron pada terapi hormon pengganti sangat
penting untuk mengurangi resiko kanker endometrium

Ringkasan
Kanker endometrium adalah kanker yang tumbuh
dari lapisan dalam rahim ( endometrium ). Kanker
endometrium biasanya terdeteksi dini karena
muncul disertai dengan pendarahan pervaginam
yang abnormal. Diagnosis dapat diduga selama
USG transvaginal dan dikonfirmasi dengan biopsi
endometrium.
Pembedahan
/
operasi
( pengangkatan uterus dan ovarium ) merupakan
pengobatan utama. Pada stadium lanjut pasien
mungkin memerlukan radioterapi dan kemoterapi.
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Bab 13: Kanker Serviks
Serviks ( leher rahim ) adalah segmen bawah rahim yang
menyempit dan bergabung dengan bagian atas vagina.
Serviks terdiri dari 2 bagian. Bagian serviks yang memanjang
kedalam vagina disebut dengan ektoserviks atau portio
vaginalis. Panjangnya sekitar 3 cm dan lebarnya 2,5 cm.
Ektoserviks dilapisi oleh sel-sel seperti sisik ikan yang disebut
sel skuamosa. Bagian serviks yang berada di atas vagina
disebut dengan endoseviks. Endoserviks dilapisi oleh sel
kelenjar seperti kotak yang disebut sel kolumnar.
Persimpangan antara kedua jenis sel ini dinamakan zona
transformasi. Ini merupakan bagian dari serviks yang rentan
terkena kanker serviks.
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Gambar 13.1 Serviks menunjukkan ektoserviks dan endoserviks

Gambar 13.2
Ektoserviks terlihat dari vagina

Jenis - jenis kanker serviks
Ada banyak jenis dari kanker serviks akan
tetapi ada 2 jenis kanker serviks yang paling
umum yaitu :
1. Kanker Serviks Sels Skuamosa
Kanker yang muncul dari sel skuamosa ektoserviks
2: Adenokarsinoma Serviks
Kanker yang muncul dari sel kelenjar endoserviks

Gambar 13.3 : Kanker serviks
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Gambar 13.4 : Kanker serviks

Bab 13: Kanker Serviks

Insiden
Berkat keberhasilan implementasi program skrining serviks ( Pap
Smear ), insiden dari kanker serviks menurun di seluruh dunia.
Meskipun demikian, angka ini masih tetap tinggi di negara
berkembang. Puncak usianya adalah antara usia 45 - 60 tahun
dan insidennya menurun setelah itu, akan tetapi memuncak lagi
pada usia 80 tahun.
Penyebab
Kanker serviks dianggap disebabkan oleh Human Papilloma Virus
( HPV ). HPV merupakan virus yang ditularkan secara seksual.
Terdapat lebih dari 100 jenis yang berbeda dari jenis HPV - 15 jenis
ini dapat menyebabkan kanker serviks pada 99 % kasus. Kurang
lebih, HPV 16 dan 18 menyebabkan 70 % kasus kanker serviks.
Faktor Resiko
1) Wanita yang memiliki banyak pasangan seks memiliki resiko lebih tinggi
2) Menjadi aktif secara seksual sejak dini
3) Merokok
4) Melemahnya sistem kekebalan tubuh
5) Wanita dengan lebih banyak anak ( multipara ) memiliki kemungkinan
lebih tinggi terkena kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang
belum pernah memiliki anak
6) Pemakaian pil kontrasepsi dalam jangka yang panjang agak sedikit
meningkatkan resiko
7) Wanita dengan status sosial ekonomi rendah memiliki
resiko tinggi kanker serviks dibandingkan dengan wanita
yang berstatus eknonomi tinggi
8) Wanita yang menikah dengan pria yang banyak pasangan seks
memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker serviks
9) Wanita yang terinfeksi karena penyakit seks menular yang lainnya
seperti klamidia, gonore atau sipilis memiliki resiko lebih tinggi terkena
kanker serviks
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Tanda Gejala
1) Perdarahan vagina setelah berhubungan seks
2) Keputihan abnormal yang berair dan bernoda darah
3) Perdarahan antar periode
4) Perdarahan pada wanita pasca-menopause
5) Nyeri panggul
6) Keputihan yang berbau
7) Beberapa pasien mungkin tidak memiliki tanda gejala
sama sekali dan belum didiagnosis menderita kanker
serviks selama smear serviks rutin
Diagnosis
Pada pasien dengan lesi serviks yang jelas, biopsi punch
(g) lesi dapat dilakukan untuk pemeriksaan hispatologis
(g) . Apabila lesi tidak jelas, kolposkopi (g) seharusnya
dilakukan dan biopsi dapat dilakukan. Kadang biopsi
kerucut (g) diperlukan untuk mengkonfirmasi diagnosis,
Stadium kanker serviks
Begitu diagnosis kanker serviks telah dibuat, stadium
kanker penting dilakukan. Beberapa test diperlukan untuk
stadium kanker.
1) USG panggul
USG transabdominal dan transvaginal dapat memberikan
gambaran tentang ukuran uterus / rahim dan ovarium dan
apakah terdapat penyebaran kanker
2) CT (computerized tomography) scan atau scan MRI
(magnetic resonance imaging)
CT scan atau scan MRI dilakukan untuk dapat melihat
ukuran tumor dan untuk melihat jangkauan penyebaran
tumor.
3) Pemeriksaan di bawah anestesi
Apabila seorang pasien berada di bawah anestesi, dokter
dapat memeriksa vagina, serviks dan rektum secara
menyeluruh. Sistoskopi dapat dilakukan untuk melihat
apakah kanker telah menyebar ke kandung kemih.
Pemeriksaan rektum dan proktosigmoidoskopi dapat juga
dilakukan untuk melihat apakah kanker telah menyebar ke
rektum.
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Tingkatan stadium kanker serviks
Stadium 1 : Kanker terbatas pada serviks
Stadium 1A

: Kanker hanya dapat divisualisasikan
melalui mikroskop

Stadium 1A1

: Kedalaman kanker kurang dari 3 mm
dan lebarnya kurang dari 7 mm

Stadium 1A2

: Kedalamannya antara 3 - 5 mm
dan lebarnya kurang dari 7 mm

Stadium 1B

: Ukuran kankernya lebih besar dan dapat divisualisasikan
oleh mata telanjang tetapi terbatas pada
jaringan serviks dan tidak menyebar

Stadium 1B1

: Kankernya tidak lebih besar dari 4 cm

Stadium 1B2

: Kankernya lebih besar dari 4 cm

Stadium 2 : Kanker telah menyebar ke bagian atas vagina atau telah
menjangkau jaringan sekitar serviks ( parametrium )
Stadium 2A

: Kanker telah mencapai bagian atas vagina

Stadium 2B

: Kanker telah mencapai jaringan
sekitar serviks ( parametrium )

Stadium 3 : Kanker telah menyebar ke sepertiga bagian bawah
vagina dan / atau mencapai dinding panggul
Stadium 3A

: Kanker telah mencapai ke sepertiga bagian bawah
vagina, tetapi tidak mencapai dinding panggul

Stadium 3B

: Kanker telah tumbuh melalui dinding panggul

Stadium 4 : Kanker telah menyebar ke kandung kemih dan rektum
atau telah menyebar lebih jauh ( paru -paru , hati dan tulang )
Stadium 4A

: Kanker telah mencapai kandung kemih
atau rektum ( organ terdekat )

Stadium 4B

: Kanker telah menyebar lebih jauh, mungkin
paru-paru, hati dan tulang
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Pengobatan / perawatan
Pengobatan / perawatan akan tergantung pada tingkatan stadium
kanker dan kesehatan pasien. Pengobatan termasuk pembedahan,
radioterapi, kemoterapi, kombinasi dari radioterapi dan kemoterapi yang
disebut dengan kemoradiasi atau kombinasi terapi yang lainnya.
1) Operasi
Kanker serviks dini dapat diatasi oleh operasi.
Kanker serviks tingkat stadium 1A1 dapat diobati dengan
biopsi kerucut (g), histerektomi sederhana atau laparoskopi
histerektomi total ( lihat bab 33 ). Biopsi kerucut merupakan
prosedur dimana sayatan yang berbentuk kerucut dibuat di
sekitar jaringan kanker dan diangkat.

Gambar 13.5 Gambar menunjukkan bagaimana biopsi kerucut dilakukan

Kanker serviks tingkat stadium 1B hingga 2A akan memerlukan
histerektomi radikal dan limfadenektomi panggul. Keduanya
dapat dilakukan dengan laparotomi dan laparoskopi ( lihat
bab 35 ). setelah pembedahan, apabila pada pemeriksaan
hispatologis, ditemukan bahwa kanker telah menyebar,
kemoterapi tambahan dan / atau radiasi mungkin
dibutuhkan.
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2) Kemoterapi dan Radioterapi
Pada pasien dengan penyakit lanjutan( stadium 2B hingga
stadium 4),tidaklah mungkin untuk mengangkat semua kanker
dengan pembedahan. Pada pasien dengan jenis kondisi
seperti ini dan wanita-wanita yang secara medis tidak cocok
untuk menjalani operasi,cara pengobatan yang lazim
dilakukan adalah kombinasi dari kemoterapi dan radioterapi.
Tingkat kelangsungan hidup
Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun setelah
pengobatan kanker serviks yang sesuai adalah
Stadium

Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun

1

81.6%

2

61.3%

3
4

36.7%
12.1%

Pencegahan
Dalam 70 % kasus, HPV 16 dan 18 menyebabkan kanker serviks. Vaksin
HPV dimaksudkan untuk mengurangi infeksi HPV pada wanita.
Skrining serviks secara rutin ( Pap Smear ) bertujuan untuk mengangkat
lesi prakanker lebih awal. Pengobatan lesi prankanker ini dapat
mencegah perkembangan menjadi kanker.

Ringkasan
Kanker serviks merupakan penyakit yang
dapat dicegah. Dapat diperkirakan
disebabkan oleh virus yang dinamakan
Human Papilloma Virus. Kanker serviks dini
dapat
diobati
oleh
operasi
/
pembedahan. Pada kasus yang lebih
lanjut, meskipun pembedahan tidak
memungkinkan dan pasien akan diobati
dengan radioterapi dan kemoterapi.
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Bab 14: Kanker Ovarium
Anatomi ovarium
Terdapat 2 ovarium dan setiap dari ovariumnya kecil,
berbentuk oval dan melekat pada setiap sisi uterus melalui
ligamentum ovarium yang berserat tipis ( lihat Bab 1 ). Lapisan
sel yang disebut sel epitel menutupi permukaan ovarium. Di
bawah permukaanovarium, tertanam di jaringan ovarium
yand disebut dengan stroma, ada banyak struktur yang kecil
sekali yang disebut dengan folikel. Folikel - folikel ini
berkembang selama ovulasi untuk melepaskan oosit ( telur ).
Bagian sentral ovarium terbuat dari stroma dan pembuluh
darah ( silahkan lihat juga bab 5 kista ovarium jinak dan video
5.1 ).

BAGIAN 1 : Penyakit Ginekologi Umum

Jenis - jenis Kanker Ovarium
Kanker ovarium dapat muncul dari 3 jaringan ovarium yaitu :
1) Lapisan epitel - Kanker Epitel Ovarium
2) Folikel Ovarium - Tumor Sel Germinal Ovarium
3) Lapisan stroma ovarium - Tumor sex cord stroma ovarium

1) Kanker Epitel Ovarium
Insiden dan Mortalitas
Kanker ovarium ini adalah yang paling umum. Puncak insidennya adalah
dari usia 70 hingga 74 tahun. kanker ovarium ini jarang terjadi pada usia yang
di bawah 40 tahun. Karena lokasi kanker di perut, kanker ini biasanya
didiagnosis pada stadium selanjutnya sehingga kematian yang diakibatkan
oleh kanker ini ( angka mortalitas ) adalah yang tertinggi diantara semua
kanker ginekologi
Faktor Resiko
a) Nulipara ( wanita yang belum pernah melahirkan sebelumnya ) memiliki
resiko tinggi dibandingkan dengan wanita yang telah melahirkan bayi
satu atau lebih ( wanita multipara )
b) Menyusui dapat mengurangi resiko kanker ini
c) Ligasi tuba mengurangi resiko kanker ini juga
d) Pada wanita infertilitas, obat-obatan untuk menginduksi ovulasi seperti
klomifen sitrat, apabila diminum lebih dari 12 bulan, dapat meningkatkan
resiko
e) Meminum pil kontrasepi oral mengurangi resiko
f) Menarche dini dan menopause terlambat dapat meningkatkan resiko
g) Pengobatan penggantian hormon mungkin sedikit meningkatkan resiko
h) Pasien dengan riwayat kanker payudara memiliki resiko tinggi terkena
kanker ini
i) Resiko kanker ovarium lebih tinggi pada wanita yang memiliki tingkat
pertama kerabat dengan kanker ovarium
j) Asupan daging dan lemak hewani yang tinggi dapat meningkatkan resiko
k) Insiden kanker ovarium yang tinggi juga telah dikaitkan dengan obesitas.
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Penyebab
Penyebab dari kanker ovarium epitel tidak diketahui secara
pasti. Namun penyebabnya diyakini karena disebabkan oleh
adanya cacat ketika dalam proses perbaikan epitel
permukaan setelah seringnya ovulasi.
Pencegahan
a) Kontrasepsi Oral : Meminum pil kontrasepsi oral setidaknya
selama 5 tahun dapat mengurangi resiko relatif terkena
kanker ovarium epitel sebesar 50 %.
b) Ligasi tuba dan histerektomi juga dapat mengurangi resiko
c) Oofrektomi profilaksis ( mengangkat ovarium ) mengurangi
resiko 80 %
d) Test genetik pada pasien dengan resiko tinggi terkena
kanker ovarium
Skrining kanker ovarium
Tidak ada metode skrining yang efektif untuk dapat mendeteksi
kanker ovarium dini. Test skrining berikut ini telah dievaluasi :
a) Pemeriksaan panggul : Test ini memiliki nilai terbatas untuk
mendeteksi kanker ovarium.
b) USG transvaginal : USG transvaginal sensitif dalam
mendeteksi lesi pada ovarium akan tetapi tidak cukup
spesifik untuk dikatakan bahwa lesi adalah kanker.
c) CA125 (g) merupakan petanda tumor (g) yang meningkat
pada banyak kondisi panggul dan perut. CA125 bukan
penanda yang spesifik untuk kanker ovarium. Ini berarti
bahwa jika CA125 meningkat bukan berarti bahwa wanita
tersebut menderita kanker ovarium. Terdapat banyak
penyakit non-kanker ( contohnya endometriosis ) yang
dapat menjadi penyebab meningkatnya CA125. Akan
tetapi, apabila dilakukan secara berturut-turut ,
peningkatan levelnya mungkin bisa jadi mengindikasikan
kanker ovarium.
d) Multimodal screening: Beberapa studi penelitian sedang
berlangsung di area ini, melihat pada kombinasi dari USG
transvaginal dan CA125 untuk menyaring populasi kanker
ovarium.
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Jenis - jenis kanker ovarium epitel
a) Serosa
b) Musinus
c) Endometrioid
d) Clear Cell
e) Sel transisisi
f) Undiferensiasi
Tanda gejala
a) perut tidak nyaman , nyeri , distensi
b) mual, dispepsia, sembelit
c) perdarahan vagina yang tidak teratur
Diagnosis
a) Pemeriksaan perut : Perut mungkin terasa menggembung
karena cairan. Massa dapat dirasakan di perut.
b) Pemeriksaan panggul : Massa dapat dirasakan di sebelah uterus.
c) USG abdominal dan transvaginal : Ovarium terlihat membesar
dengan area pada dan kistik. Cairan juga dapat terlihat di
perut ( asites ).
d) Scan CT atau MRI perut dan panggul : Scan ini dapat
menunjukkan massa ovarium dengan atau tanpa asites. Nodul
terlihat di bagian perut lainnya termasuk omentum dan / atau
hati. Panggul dan/atau limfadenopati paraaorta juga bisa
membesar.
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Tingkatan stadium
Stadium 1 : Pertumbuhan terbatas pada ovarium
Stadium 1A : Terbatas pada satu ovarium
Stadium 1B

: Terbatas pada kedua ovarium

Stadium 1C : Tumor 1A / 1B dengan tumor di permukaan
atau kapsul pecah atau dengan
asietas berisi sel ganas / bilasan
peritoneum
Stadium 2 : Pertumbuhan yang melibatkan satu atau kedua ovarium
dengan perluasan ke panggul
Stadium 2A : Perluasan dan/atau metastatis ke uterus dan/atau tuba
Stadium 2B

: Perluasan ke jaringan pelvis lainnya

Stadium 2C : Tumor stadium 2A/2B dengan tumor di permukaan
ovarium atau kapsul pecah atau dengan
asites yang mengandung sel ganas /
bilasan peritoneum
Stadium 3 : Tumor mengenai satu atau kedua ovarium dengan
ekstensi di luar panggul yang dikonfirmasi secara histologis
Stadium 3A

: Tumor terbatas pada panggul sejati
dengan pertumbuhan bibit secara mikroskopis

Stadium 3B
: Tumor mengenai satu atau kedua ovarium
dengan implan tidak lebih dari 2 cm
Stadium 3C

: Metastasis pernitoneum lebih dari 2 cm

Stadium 4 : Pertumbuhan mengenai satu atau kedua ovarium dengan
metastasis jauh
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Pengobatan / perawatan
Pengobatan akan tergantung pada tingkatan stadium penyakit,
kesehatan dari pasien dan apakah kesuburan harus dipelihara /
dipertahankan.
a) Operasi
Operasi / pembedahan adalah tindakan pengobatan
utama pada kanker ovarium. Kadang tingkatan stadium
kanker ovarium hanya dapat dinkonfirmasikan saat
operasi.
Pada pasien kanker yang berada di stadium lanjut
( stadium 2 dan diatasnya ) operasi akan melibatkan
pengangkatan rahim ( histerektomi ), baik kedua ovarium
( salpingooofrektomi ) dan omentum; lapisan lemak pada
jaringan di dalam perut (omentektomi). Kelenjar getah
bening di panggul dan perut juga dapat diangkat.
Apabila kanker telah menyebar ke dalam rongga perut,
semua jaringan kanker yang terlihat akan dapat direseksi.
Jika kanker hanya terdapat dalam satu ovarium saja
dan memiliki potensi ganas yang rendah, maka
melakukan pengangkatan ovarium saja sudah cukup
( salpingoooforektomi ). Tindakan ini akan menjaga
( tidak mempengaruhi ) kesuburan.

Gambar 14.1 Laparoskopi menunjukkan kanker ovarium kanan
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Gambar 14.2 Tumor ovarium besar pada saat
operasi

Gambar 14.3 Spesimen bedah (Histerektomi
abdominal total dan salpingooofrektomi bilateral
dan omentektomi )

b) Chemotherapy
Kemoterapi adalah prosedur yang menggunakan obat anti-kanker
untuk membunuh sel kanker. Pengobatan ini seringkali diberikan
setelah operasi dilakukan. Kadang - kadang, terutama pada kanker
ovarium stadium lanjut, kemoterapi dilakukan sebelum operasi untuk
mengecilkan tumor sehingga dapat memudahkan operasi.
Kemoterapi ini dinamakan kemoterapi neoadjuvan.Terdapat
berbagai obat untuk kanker ovarium yang dapat diberikan dalam
kemoterapi. Seringkali, kombinasi obat sering diberikan. Pilihan
obat, bagaimana dan kapan obat harus diberikan, tergantung
pada tingkat stadium kanker dan seberapa banyak kanker telah
menyebar. Pengobatan yang umumnya diberikan untuk kanker
ovarium adalah obat yang mengandung platinum ( carboplatin ),
yang digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan obat yang
lain seperti paclitaxel.Kemoterapi biasanya diberikan dengan
bentuk tetesan ke pembuluh darah, namun kadang - kadang
diberikan dalam bentuk tablet. Beberapa studi penelitian telah
melihat pemberian kemoterapi langsung ke perut. Pemberian
kemoterapi dengan cara ini dinamakan kemoterapi intraperitoneal.
Paling sering, kemoterapi diberikan sebagai pengobatan rawat
jalan, akan tetapi kadang - kadang diperlukan rawat inap singkat di
rumah sakit. kemoterapi biasanya diberikan dalam siklus, dengan
periode pengobatan diikuti oleh masa untuk istirahat, untuk
memungkinkan tubuh agar dapat pulih. Kebanyakan wanita
diberikan enam siklus kemoterapi.
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Pemantauan selama kemoterapi
Selama kemoterapi, beberapa hal yang dapat
dilakukan untuk melihat apakah pengobatannya
efektif
a) Apabila CA125 tinggi sebelum operasi atau kemoterapi,
namun menurun setelah ini mengindikasikan bahwa kanker
merespon kemoterapi
b) Apabila kanker terlihat pada USG atau CT scan saat
didiagnosis, scan berulang dapat dilakukan untuk melihat
apakah tumornya menyusut
c) Terkadang pada operasi yang lain, yang dikenal sebagai
'second-look surgery' (operasi yang kedua kali ), biasanya
dapat dilakukan dengan laparoskopi untuk melihat apakah
tumornya menyusut
Jika, setelah kemoterapi dilakukan, dan semua test
menunjukkan bahwa pasien bebas dari kanker, maka pasien
dapat dikatakan dalam status remisi. yang berarti kankernya
telah terkendali.
Efek samping dari kemoterapi
Kemoterapi tidak hanya menghancurkan kanker, tapi juga
menghancurkan sel normal terutama sel imun. Efek samping yang lain
termasuk :
a) Infeksi
b) Kehilangan nafsu makan
c) Mual dan muntah
d) Kelelahan
e) Rambut rontok
f) Mulut yang sakit
Banyak dari efek samping ini dapat dicegah ataupun dikendalikan
dengan pengobatan.
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Kemoterapi untuk kanker yang muncul kembali
Kanker ovarium dapat kembali kambuh setelah pengobatan. Apabila
terjadi, tentu saja perlu dilakukan kemoterapi kembali. Obat yang
sama dapat diberikan lagi atau kombinasi obat kemoterapi yang lain
dapat diberikan. Ini disebut dengan pengobatan lini kedua. Pilihan
obat akan dipertimbangkan dengan catatan obat yang digunakan
dalam pengobatan yang sebelumnya, dan efek samping serta
manfaat obatnya.

c) Radioterapi
Radioterapi biasanya tidak digunakan untuk mengobati kanker
ovarium terkecuali kanker ovarium dalam keadaan yang luar biasa.

Prognosa
Tingkat kelangsungan hidup 5
tahun adalah sebagai berikut :
Stadium

Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun

1

91.5%

2A

83.5%

2B

66.5%

3A

45%

3B

36%

4

14%
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2) Tumor Sel germinal ovarium
Tumor sel germinal ovarium merupakan tumor yang muncul dari sel yang mana
sel nya akan menjadi sel telur ( ovum ) di ovarium. Mayoritas tumor sel germinal
ovarium bersifat jinak dan disebut dengan kista dermoid atau teratoma matur
( lihat bab 5 ). Tumor sel germinal ovarium ganas jarang terhitung 1-2% dari
semua keganasan ovarium.
Klasifikasi
Terdapat banyak jenis dari tumor sel germinal ovarium. Yang paling
umum ialah:
a) Disgerminoma
b) Tumor kantung kuning telur
c) Teratoma imatur
d) Tumor sel germinal campuran

Penyebab dari tumor sel germinal
Penyebab dari tumo sel germinal tidak diketahui. Sel germinal
merupakan bagian normal dari ovarium, tetapi terkadang
perubahan dari sel-sel ini dapat membuat mereka membelah dan
tumbuh terlalu cepat untuk menjadi tumor.
Tanda dan Gejala
a) Distensi abdomen dengan massa abdominal dapat dirasakan
b) Sakit perut akut akibat karena kista ovarium melintir ( bengkok ) ,
berdarah atau pecah.
c) Distensi abdomen
d) Demam
e) Perdarahan vagina abnormal
f) Meningkatnya keinginan buang air kecil
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Diagnosis
Ada beberapa test yang bisa dilakukan untuk dapat membuat diagnosis dari
tumor ini, diantaranya adalah :
a) Test darah
Tingginya AFP ( alpha-fetoprotein ) dan serum HCG beta ( human
chorionic gonadotrophin ) merupakan sugestif dari tumor sel
germinal pada wanita muda.
b) Scan USG
Scan USG dapat dilakukan lewat abdomen ataupun transvaginal
untuk melihat organ panggul. Pembesaran ovarium dapat
divisualisasikan melalui USG.
c) CT (computerised tomography) scan
CT scan dapat dilakukan untuk melihat perut dan panggul dalam
tampilan tiga dimensi

Tingkatan stadium
Tingkatan stadium pada tumor ini mirip dengan kanker epitel yang telah
dinyatakan sebelumnya pada bab ini.
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Pengobatan / perawatan
Kebanyakan wanita karena tumor sel germinal ovarium ganas dapat
disembuhkan. Pengobatan tergantung pada letak dan jenis dari tumor sel
germinal. Pengobatan biasanya adalah kombinasi dari operasi dan
kemoterapi.
a) Operasi
Pada kebanyakan wanita, tumor hanya mengakibatkan
pada 1 ovarium dan sehingga operasi dilakukan hanya
untuk
mengangkat
ovarium
dan
tuba
falopi
( salpingoooforektomi unilateral ). Jika operasi ini yang
dilakukan, maka kesuburan akan tetap terjaga. Akan
tetapi, apabila kedua ovarium terkena tumor maka kedua
ovarium dan uterus harus diangkat ( histerektomi total
abdominal dan salpingooofrektomi bilateral ).
b) Kemoterapi
Tumor sel germinal ganas sangat sensitif untuk kemoterapi.
Kecuali untuk penyakit tingkat stadium 1, kemoterapi
sangat diperlukan untuk menghancurkan tumor ini.
c) Radioterapi
Adakalanya, beberapa jenis dari tumor sel germinal
mungkin memerlukan radioterapi.

Fertilitas
Tumor ini sering ditemukan pada wanita muda. Apabila hanya satu ovarium
yang diangkat, maka masih ada kemungkinan untuk hamil kedepannya. Jika
kemoterapi diberikan, terkadang ovarium yang tersisa mungkin bisa gagal
untuk menghasilkan sel telur tetapi umumnya, ovulasi akan dilanjutkan setelah
penyelesaian kemoterapi.Jika kedua ovarium diangkat, maka paten akan
mengalami menopause. Pada beberapa wanita yang masih memiliki satu
ovarium namun tetapi telah menjalani kemoterapi, menopause mungkin
dapat terjadi. Pasien yang sedang menopause akan memerlukan terapi
penggantian hormon.
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3) Tumor Sex-Cord Stroma Ovarium
Tumor sex-cord stroma ovarium berasal dari sel-sel matriks ovarium ( yang
mengandung sel granulosa, teka, sel sertoli dan leydig dan juga fibroblas asal
stroma ).

Klasifikasi
Jenis tumor sex-cord stroma ovarium yang paling umum adalah sebagai
berikut :
a) Fibroma
b) Tumor sel granulosa
c) Tumor sel sertoli - leydig
d) Thecoma
e) Tumor sel sertoli
f) Tumor sel leydig
g) Fibrosarkoma
h) Sclerosing tumor stroma
i) Jenis sel campuran atau tidak terklasifikasi

Tanda dan gejala
Tanda dan gejala tergantung pada jenis dari tumor.
a) Pembengkakan dan/atau penggembungan(distensi) perut:
Fibroma dapat muncul dengan cairan di perut (asites) dan/
atau paru-paru ( hidrotorax ) dan ini dinamakan sindrom
meigs.
b) Nyeri perut.
c) Tumor penghasil hormon wanita ( estrogen ) dapat
menyebabkan : puber dini ( pubertas sebelum waktunya ),
menstruasi yang tidak teratur dan berat dan juga
pendarahan pascamenopause.
d) Tumor penghasil hormon pria yang dapat menyebabkan
gejala virilisasi ( misalnya suara serak, rambut tubuh yang
berlebihan, jerawat ).
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Diagnosis
a) Pemeriksaan
Pemeriksaan fisik dapat memperlihatkan massa panggul dan massa
perut. Cairan di perut ( asites ) dapat terdeteksi.
b) USG
USG akan menunjukkan tumor pada satu atau kedua ovarium. Tumor
ini biasanya padat dengan beberapa area kistik.
c) CT scan
CT scan dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi temuan yang
ditemukan oleh USG. CT scan dapat memperlihatkan pembesaran
kelenjar getah bening.
Pengobatan / perawatan
a) Operasi
Operasi tetap menjadi pengobatan utama untuk pengobatan jenis
tumor ini. Operasi tergantung pada usia pasien dan keinginannya
untuk hamil di waktu yang akan datang. Pilihan operasi biasanya
adalah pengangkatan ovarium dan tuba yang terkena tumor
(salpingoooforektomi) dengan konservasi uterus dan tuba lainnya.
b) Kemoterapi
Ketika kemungkinan penyebaran kanker yang tinggi ( misalkan tumor
besar, ruptur ( pecah ) saat operasi atau positif kelenjar getah
bening ) kemoterapi dapat dianjurkan.
c) Radioterapi
Radioterapi mungkin perlu dilakukan dalam kasus yang tidak
dapat dioperasi atau berulang.
d) Pengobatan hormon
Tamoxifen (antiestrogen), gonad yang melepaskan hormon agonis
dan progesteron dosis tinggi yang telah tahan uji untuk tumor tingkat
stadium lanjut dan tumor berulang.
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Prognosa
Tingkat kelangsungan hidup lima tahun untuk tumor sex-cord
ovarium ganas , tumor sel granulosa adalah sebagai berikut :
Stadium Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun
1

100-90%

2

75-55%

3

50-22%

Ringkasan
Kanker ovarium dapat berasal dari 3 lapisan ovarium yang
dinamakan epitel, stroma dan sel germinal. Kanker ovarium
epitel merupakan jenis kanker yang paling umum.
Sebagaimana ovarium adalah struktur intra - abdominal,
banyak dari kasus kanker ovarium terlambat didiagnosis.
Operasi / pembedahan merupakan penatalaksanaan utama
untuk kanker ovarium. Jenis dari operasi akan tergantung
pada tingkat stadium kanker. Kanker ovarium yang masih
sangat dini dapat dikendalikan dengan hanya mengangkat
ovarium yang terkena. Pada kanker yang lebih lanjut,
diperlukan pengangkatan uterus dan kedua ovarium dengan
pengangkatan omentum dan kelenjar getah bening
panggul . Kemoterapi juga akan diperlukan untuk pasien
setelah operasi.
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Bab 15: Gambaran umum bedah laparoskopi ginekologi
Pada umumnya, terdapat dua cara dalam melakukan
operasi / pembedahan ginekologi yaitu : laparotomi dan
laparoskopi. Laparotomi merupakan operasi bedah terbuka
secara konvensional , dimana insisi / sayatan panjang
beberapa inci diperlukan. Dua dari sayatan yang paling
umum untuk laparotomi ginekologi adalah sayatan garis
tengah rendah, sebuah sayatan vertikal dibawah umbilikus;
dan sayatan Pfannenstiel , sayatan yang melintang tepat
diatas pubis.

Gambar15.1. Sayatan garis tengah rendah

Gambar 15.2. Sayatan
transversal ( sayatan
Pfannenstiel )

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Gambar 15.3. Sayatan
untuk bedah
laparoskopi

Laparoskopi, pada sisi lain, dilakukan melalui beberapa
sayatan kecil "lubang kunci" di perut, dimana alat/instrumen
seperti laparoskop ( alat seperti teleskop kecil ), gunting dan
grasper dimasukkan untuk dapat melakukan operasi.
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Kapan laparoskopi diperlukan ?
Laparoskopi dilakukan baik untuk tujuan diagnostik ataupun
operasi. Laparoskopi diagnostik merupakan prosedur yang dapat
memungkinkan seorang dokter secara langsung melihat organ
panggul untuk dapat menyelidiki nyeri panggul, infertilitas,
dugaan adanya kehamilan ektopik, endometriosis dan penyakit
yang lainnya. Biasanya direkomendasikan ketika penyebab atau
tanda gejala dari suatu penyakit tidak dapat dikonfirmasi melalui
test diagnostik lain, seperti pemeriksaan sederhana mengenai
tanda gejala, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ultrasonografi (USG)
atau radiologis ( rontgen ). Bedah laparoskopi memungkinkan
dokter untuk melakukan pembedahan ginekologi dengan cara
invasif minimal.
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Bagaimana Bedah Laparoskopi Dilakukan ?
Bedah laparoskopi dilakukan dibawah anestesi umum. Sebelum
laparoskopi dilakukan, sebuah tabung ( kateter ) dimasukkan
kedalam kandung kemih untuk menguras urin selama operasi.
Sayatan 10mm dibuat di umbilikus dan jarum Veress dimasukkan
ke perut. Jarum Veress kemudian dihubungkan ke tabung
insuflasi karbon dioksida (CO2). Gas dimasukkan ke dalam
rongga perut pasien untuk menggembungkan perut, sehingga
doktter dapat dengan mudah melihat organ panggul dan
melakukan operasi. Trokar (g)berukuran 10mm ditempatkan
pada umbilikus , disertai oleh beberapa trokar berukuran 5mm,
yang
ditempatkan
pada
perut
bagian
bawah.
Laparoskop yang terpasang kamera video yang kecil,
dihubungkan melalui port 10mm. Gambar video yang ditangkap
oleh kamera video secara langsung ditampilkan pada monitor
video. Sumber penerangan cahaya yang kuat disalurkan
kedalam rongga perut untuk keperluan pencahayaan. Untuk
melakukan operasi,instrumen/alat seperti gunting laparoskopi
dan grasper dimasukan melalui port5mm lain.

Gambar 15.4 Serangkaian foto yang menunjukkan bagaimana
bedah laparoskopi dilakukan. (A) Sebuah sayatan 10mm dibuat
di umbilikus (b) jarum Veress ditempatkan melalui sayatan ini (c)
Trokar dimasukkan kedalam sayatan umbilikal dan laparoskop
ditempatkan pada trokar (d) trokar 3 dan 5mm dimasukkan (e)
ini adalah foto bagaimana luka terlihat setelah operasi.

Pindai Saya

Simak Video 15.1 Sebuah
Gambaran Laparoskopi
dalam Ginekologi https://
vimeo.com/149733613
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Gambar 15.4

217

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Gambar15.5 Bagaimana bedah laparoskopi dilakukan
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Keuntungan dari Bedah Laparoskopi
1) Rasa nyeri pasca operasi terasa lebih sedikit. Pada laparotomi,
sayatan besar biasanya dibuat dan lapisan pada abdomen
dipisahkan supaya dapat mengakses perut dan organ panggul.
Lapisan-lapisan ini kemudian dijahit satu per satu untuk
penutupan perut. Dalam bedah laparoskopi, hanya tusukan
kecil ( lubang kunci ) yang dibuat. Dengan demikian, rasa nyeri
jauh lebih sedikit ketika masa penyembuhan luka pasca operasi
dengan laparoskopi apabila dibandingkan dengan laparotomi.
2) Fungsi usus kembali normal dengan cepat. Karena faktanya
bahwa dalam laparoskopi tidak banyak melakukan manipulasi
pada organ usus, sehingga kembalinya fungsi usus dapat lebih
cepat.
3) Kembali lebih cepat untuk memakan makanan padat
4) Kembali lebih cepat untuk melakukan aktivitas sehari-hari
5) Mengurangi kemungkinan pembentukan bekas luka pada perut.
Dalam laparoskopi hanya alat/instrumen tipis yang digunakan
untuk melakukan pembedahan sementara dalam laparotomi,
dokter bedah menempatkan tangannya di dalam perut dan
panggul untuk melakukan pembedahan. Oleh karena itu,
laparotomi memiliki kemungkinan lebih tinggi mengembangkan
adhesi ( jaringan parut di perut ) dibandingkan dengan
laparoskopi. Sangatlah penting terutama untuk pasien yang
menginginkan kehamilan karena adhesi pada area tuba falopi
dan ovarium dapat menyebabkan kesulitan untuk hamil.
6) Mengurangi tingkat infeksi karena sayatan kecil tidak membuat
organ internal terbuka di ruang operasi.
7) Mengurangi pendarahan saat operasi.
9) Bekas luka yang lebih kecil pada kulit
10) Pembesaran resolusi video dapat memberikan penglihatan yang
lebih baik agar dokter dapat mengamati organ yang terkena
penyakit dan pembuluh darah serta saraf disekitarnya.
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Efek samping pascaoperasi yang mungkin dirasakan dari pembedahan laparoskopi
1) Nyeri otot.
2) Ketidaknyamanan dan kelelahan hingga 5 hari.
3) Keinginan untuk sering buang air kecil yang meningkat
dikarenakan insulflasi CO2 selama proses operasi dilakukan
sehingga memberi tekanan pada kandung kemih.
4) Mual
5) Nyeri di area sayatan. Biasanya obat langsung diresepkan
untuk meredakan rasa nyeri.
6) Nyeri seperti nyeri saat periode menstruasi dan
perdarahan atau keputihan vagina selama beberapa hari.
7) Nyeri pada bahu selama beberapa hari dikarenakan
insulflasi CO2 yang dapat mengiritasi diafragma, dimana
diafragma berbagi saraf yang sama dengan bahu
( terutama saraf frenikus ).

Pembedahan Ginekologi dapat dilakukan dengan Laparoskopi Ligasi Tuba
1) Ligasi tuba
2) Kehamilan ektopik
3) Pemeriksaan infertilitas
4) Pengangkatan uterus (histerektomi)
5) Pengangkatan fibroid (miomektomi)
6) Pembedahan endometriosis
7) Prolaps uterus
8) Pengangkatan kista ovarium
9) Kanker endometrium
10) Kanker serviks
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Kondisi yang mungkin sulit untuk dilakukannya Pembedahan
Laparoskopi
Pasien yang hendak menjalani bedah laparoskopi mungkin tidak
cocok dengan kondisi / keadaan seperti di bawah ini :
1) Riwayat perdarahan. Bedah laparoskopi mungkin tidak
akan cocok bagi pasien yang mengalami gangguan
perdarahan, dikarenakan dapat meningkatkan resiko
perdarahan yang berlebihan selama operasi.
2) Riwayat laparotomi. Pasien yang sebelumnya pernah
menjalani laparotomi mungkin tidak cocok untuk bedah
laparoskopi karena laparotomi dapat mengarah ke jaringan
parut yang mungkin dapat menyebabkan organ panggul
dan perut melekat ke dinding perut. Pemisahan jaringan
parut ini bisa menyebabkan komplikasi. Akan tetapi, pada
pasien dengan keadaan yang seperti ini bedah laparoskopi
masih bisa dilakukan oleh dokter bedah yang telah
berpengalaman.
Karena
rahim
yang
membesar,
3) Kehamilan.
ketidaksengajaan
cidera
rahim
yang
disebabkan
penempatan trokar dapat terjadi. Kemungkinan masalah
lain adalah , karena insulflasi CO2, ketidakseimbangan
asam-basa dari penyerapan CO2 dapat mengakibatkan
hiperkarbia ( kadar karbon dioksida yang berlebihan dalam
aliran darah ) , yang bisa membahayakan janin. Akan
tetapi, dengan tindakan pencegahan yang memadai,
bedah laparoskopi dapat tetap dilakukan pada wanita
yang hamil terutama saat tahap awal kehamilan.
4) Rahim membesar. Rahim dapat membesar dikarenakan
fibroid atau adenomiosis. Saat rahim besar, mungkin
terdapat sedikit ruang bagi ahli bedah untuk melakukan
bedah laparoskopi. Mungkin akan sulit bagi dokter bedah
untuk memvisualisasikan semua struktur melalui laparsokop.
Secara keseluruhan, pada dasarnya keahlian dan pengalaman dari dokter
sendiri sangatlah penting dalam menentukan apakah dia bisa melakukan
pembedahan secara laparoskopi. Dokter, yang hanya mempelajari laparoskopi
secara dasar, tidak dapat melakukan operasi laparoskopi yang lebih maju dan
sulit.
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Fakta 15.1
Mengapa banyak dokter kandungan yang tidak melakukan
pembedahan laparoskopi ?
Secara tradisional, semua para dokter kandungan tentunya telah
diajarkan melakukan operasi / pembedahan dengan laparotomi.
Selama laparotomi, dokter bedah melihat langsung ke area yang
sedang dioperasikan dan menggunakan tangannya untuk
melakukan operasi. Sangatlah mudah bagi seorang dokter
kandungan untuk mempelajari seni dalam melakukan operasi
dengan laparotomi.Akan tetapi, operasi laparoskopi dilakukan
dengan melihat monitor. Gambar yang dikirimkan ke monitor
adalah gambar dalam bentuk 2 dimensi ( sekarang sudah
tersedia gambar dalam bentuk 3 dimensi ). Operasi juga
dilakukan dengan menggunakan alat / instrumen yang tipis
melalui trokar. Oleh karena itu, dia harus mempelajari
bagaimana cara mengoordinasikan tanganya dengan apa
yang dilihatnya di monitor ( koordinasi tangan - mata ). Butuh
waktu yang lebih lama dalam mempelajari pembedahan
metode laparoskopi dan kurva pembelajaran yang curam
dibandingkan dengan laparotomi. Dikarenakan keterbatasan
waktu, banyak dari dokter kandungan tidak bersedia untuk
dapat menguasai kemampuan yang dibutuhkan untuk
melakukan laparoskopi yang baik dan benar karena itu semua
memakan waktu.

Ringkasan
1) Pada operasi / pembedahan laparoskopi,
dibuat 1 hingga 4 insisi ( sayatan ) kecil
untuk melakukan operasi,
2) Banyak operasi untuk ginekologi dapat
dilakukan oleh laparoskopi.
3) Ada banyak keuntungan dari operasi
laparoskopi apabila dibandingkan dengan
operasi laparotomi.
4) Jenis dari operasi yang dapat dilakukan
dengan laparoskopi akan tergantung
pada keahlian seorang dokter bedah.
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Bab 16: Persiapan untuk Bedah Laparoskopi
Kapan waktu yang terbaik untuk menjalani bedah laparoskopi?
Bedah laparoskopi alangkah baiknya dilakukan segera saat setelah
menstruasi. Alasannya adalah sebagai berikut :
1) Aliran darah yang mengalir ke rahim, indung telur,tuba falopi dan
panggul berkurang pada saat ini sehingga, pembedahan dapat
dilakukan dengan mudah, dengan perdarahan yang sedikit.
2) Lapisan dalam rahim ( endometrium ) akan menipis dengan
demikian histeroskopi dan dilakukan, pada waktu yang sama,
apabila diperlukan.
3) Untuk mengecek apakah tuba falopi terblokir / tersumbat dan
pewarna biru disuntikkan kedalam tuba melalui leher rahim
( insulflasi tuba ) ( simak video 1.1 Anatomi normal panggul). Ini
merupakan waktu yang terbaik untuk prosedur yang dilakukan
dengan aman sebagaimana kemungkinan pasien telah hamil
adalah minimal.
Scan Me

Simak Video 1.1
Anatomi panggul normal
wanita
https://vimeo.com/149588511
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Apa yang seharusnya saya makan sebelum operasi ?
Anda seharusnya memiliki diet yang seimbang sebelum operasi sehingga
pemulihan anda karena operasi akan lancar. Hindarilah mengkonsumsi
apapun yang dapat menyebabkan pendarahan saat operasi ( misalnya
obat tradisional china ). Apabila anda sedang menjalani pengobatan,
sebelum melakukan operasi harap segera menginformasikan kepada
dokter bedah anda. Pasien kiranya harus berhenti meminum obat
tertentu satu minggu sebelum operasi akan dilakukan. Mengkonsumsi
dosis vitamin yang baik ( Vit A, C, E ) 2 minggu sebelum operasi dapat
membantu anda dalam pemulihan pasca operasi. Mohon diskusikan
terlebih dahulu dengan dokter anda sebelum operasi.
Kapan saya harus bertemu dengan dokter ?
Terkecuali dalam keadaan yang darurat, Anda harus menemui dokter
anda terlebih dahulu ( lebih dari 2 minggu sebelumnya ) untuk
membahas seputar operasi anda. Tujuannya adalah agar dokter dapat
memastikan anda tidak memiliki faktor resiko untuk operasi. Apabila
anda memiliki masalah medis yang lain seperti hipertensi atau diabetes,
Anda perlu menemui dokter untuk meyakinkan bahwa penyakit ini
dapat dikontrol dengan baik sebelum operasi.
Kapan saya masuk ?
Pada kasus yang kompleks, biasanya anda akan masuk rawat inap
sehari sebelum operasi. Apabila prosedur operasinya sederhana, maka
anda mungkin masuk pada hari dimana operasi akan betul - betul
dilakukan.
Apa saja yang akan dilakukan sebelum masuk ?
Test darah biasanya dilakukan sebelum masuk rawat inap. Rontgen dada
dan EKG ( elektrokardiogram ) dilakukan pada beberapa pasien. Dalam
kasus yang kompleks, pencocokan silang darah akan dilakukan sehingga
darah tersedia proses operasi.
Apa saja persiapan pra operasi ?
Anda akan diberikan cairan ( misalnya Armada phospo-soda® atau
ColoClean® ) sehari sebelumnya untuk mengosongkan usus anda
sebelum operasi. Setelah meminum cairan, anda akan memiliki tinja
berair saat buang air besar. Ada beberapa keuntungan dari persiapan
usus :
1) Saat usus kosong, isi di dalam usus akan hancur dan akan membuat
operasi lebih mudah
2) Persiapan usus juga lebih mudah untuk memperbaiki usus secara
intraoperatif saat usus telah "bersih"
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Berapa lama saya harus puasa sebelum operasi ?
Umumnya, setidaknya 6 jam sebelum operasi
dilakukan.
Berapa lama proses operasi berlangsung ?
Lamanya durasi operasi akan tergantung pada kerumitannya.
Umumnya, kasus penyakit sederhana dapat dituntaskan dalam
waktu satu jam. Akan tetapi, operasi yang rumit mungkin dapat
memakan waktu 2 - 6 jam. Semakin dokter bedah
berpengalaman, semakin cepat juga dia dapat melakukan dan
menyelesaikan operasi.
Bagaimana posisi saya selama operasi ?
Pembedahan laparoskopi ginekologi pada umumnya dilakukan
dengan pasien berbaring terlentang dengan kaki yang terbuka
lebar, dimaksudkan agar dokter bedah dapat mengakses
vagina. Kepala umumnya lebih rendah ke bawah ( posisi
Trendelenburg ) sehingga usus akan bergerak ke atas dan jauh
dari area operasi panggul.
Bagaimana pemulihan pasca operasi ?
Setelah operasi, anda akan tetap berada di ruang operasi sekitar
2 - 3 jam, untuk observasi. Setelah observasi selesai anda akan
segera dipindahkan ke kamar anda. Anda mungkin akan
menemukan tabung ( kateter ) yang terpasang pada kandung
kemih dan kadang tabung dari perut anda, untuk mengalirkan
darah yang menumpuk setelah operasi. Anda diperbolehkan
untuk meminum cairan bening segera setelah operasi. Setelah
anda dapat melakukan flatus ( buang angin ) dan mampu untuk
bergerak atau turun dari tempat tidur, tabung kateter dari
kandung kemih dan panggul anda akan dilepas. Anda akan
dianjurkan untuk bangun dari tempat tidur dan berjalan sedini
mungkin sehingga anda dapat melakukan buang angin secepat
mungkin. Setelah anda melewati proses buang angin, Anda akan
diperbolehkan untuk minum minuman yang lain dan makan
makanan yang berjenis diet lunak dan kemudian dapat beralih ke
makanan yang padat.
Apakah kateter harus dipasang di kandung kemih saya ?
Pada kebanyakan kasus, kateter tidak diperlukan. Akan tetapi,
pada kasus yang lebih kompleks dimana dokter bedah telah
memperkirakan rasa sakit yang lebih banyak dan waktu yang
lebih lama untuk ambulasi pasca operasi, kateter mungkin akan
dipasang di kandung kemih. Kateter akan dilepas ketika anda
sudah bisa berjalan.
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Apakah di tubuh saya ada drain yang terpasang ?
Pada kasus yang rumit, sebuah tabung ( drain ) dipasang untuk
membuang kelebihan darah yang terbentuk di panggul.
Mengeluarkan kelebihan darah sangatlah penting untuk
memungkinkan kembalinya aktivitas usus dengan cepat. Begitu
anda berhasil mengeluarkan flatus dan jumlah darah telah
berkurang, drain akan dilepas.
Kapankah saya dapat berhubungan seks setelah operasi ?
Tergantung pada jenis operasi. Apabila anda telah menjalani
histerektomi, terdapat jahitan pada vagina, yang mana jahitan
vagina memakan waktu sekitar 6 minggu untuk sembuh. Oleh
karena itu, alangkah baiknya melanjutkan kegiatan seks 2 bulan
setelah operasi. Dalam kasus yang lain, dimana tidak ada
sayatan pada vagina, kegiatan seks dapat dilanjutkan ketika
kondisi anda sudah merasa lebih baik ( biasanya 1 hingga 2
minggu setelah operasi ).
Kapankah saya dapat kembali bekerja ?
Prosedur laparoskopi minor, akan memperbolehkan anda untuk
kembali bekerja 1 hingga 2 minggu setelah operasi. Setelah
operasi besar anda diharuskan untuk beristirahat selama 1 hingga
2 bulan kedepan sebelum kembali bekerja.
Kapan saya dapat mengemudikan kendaraan setelah operasi ?
Dalam kasus yang sederhana, anda dapat melanjutkan
mengemudikan kendaraan setelah 1 minggu. Pada kasus yang
kompleks seperti histerektomi, anda diharuskan untuk menahan
diri agar tidak mengemudikan kendaraan selama 1 bulan.
Bagaimana saya dapat memastikan saya dapat pulih dengan
cepat dari operasi?
Pemulihan yang cepat akan tergantung pada status kesehatan
anda. Anda harus makan makanan yang sehat dan diet yang
seimbang sebelum dan sesudah operasi. Mengkonsumsi vitamin
akan dapat membantu anda dalam pemulihan. Silahkan
diskusikan dengan dokter anda mengenai pelengkap vitamin
yang baik yang dapat dikonsumsi sebelum operasi dan pasca
operasi sehingga pemulihan anda dapat berjalan dengan lancar.
Kapan saya bisa mandi setelah operasi ?
Luka yang kecil dari operasi biasanya ditutup dengan balutan
tahan air sehingga anda segera dapat mandi setelah operasi.
Akan tetapi, ada hal yang dikhawatirkan yaitu pembalutnya akan
rontok / jatuh saat anda sedang mandi. Oleh karena itu,
dianjurkan untuk anda agar menyeka bagian tubuh seperlunya
dan hindari terutama menyeka pada sekitar area luka agar
terhindar dari infeksi.
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Akankah saya akan mengalami keputihan atau pendarahan setelah operasi ?
Setelah histrektomi dilakukan, akan ada jahitan pada bagian atas vagina. Luka
ini dapat menyebabkan sedikit pendarahan, terutama pada wanita yang aktif.
Pendarahan bisa berlangsung sekitar hingga 6 minggu. Anda tidak perlu cemas
kecuali pendarahannya berlebihan.Jika pendarahannya berlebihan, anda
harus segera konsultasikan kepada dokter.
Ada beberapa manipulasi rahim selama operasi dilakukan. Manipulasi ini dapat
menyebabkan pendarahan dari rahim pasca operasi. Kadang, bahkan
menstruasi anda terjadi lebih awal. Selama pendarahannya tidak berat, itu
normal.
Penyembuhan vagina dapat menyebabkan keputihan. Dapat dikatakan normal
apabila keputihannya tidak berbau dan tidak berlebihan.

Dalam situasi apakah saya harus segera menemui
dokter setelah operasi ?
Terdapat beberapa kondisi yang mungkin mengharuskan
anda untuk segera menemui dokter.
1) Perdarahan pervaginam yang berlebihan
2) Keputihan berbau busuk
3) Keputihan encer berlebihan
4) Material seperti kotoran yang keluar dari vagina
5) Nyeri panggul yang parah dan nyeri pinggang
6) Ketidakmampuan untuk buang angin ( flatus ) atau menggerakkan usus anda
7) Merasa pusing atau pingsan
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Fakta 16.1
Apakah persiapan usus diperlukan sebelum melakukan
bedah laparoskopi ?
Ada studi penelitian, yang menunjukkan bahwa persiapan usus
tidak diperlukan bahkan untuk operasi usus. Pada bedah
laparoskopi sederhana persiapan usus dan bahkan sebuah enema
tidak diperlukan. Akan tetapi, dalam kasus yang lebih sulit,
kemungkinan dimana terdapat resiko cedera usus selama operasi ,
enema dianjurkan. Ini akan memungkinkan laparoskopi untuk
menangani usus, tanpa memerlukan kolostomi.

Ringkasan
Sangatlah penting untuk mendiskusikan /
membahas semua persiapan pra operasi
dengan dokter anda sebelum melakukan
bedah laparoskopi. Pemahaman yang baik
tentang semua hal yang harus dan yang tidak
boleh dilakukan sebelum dan sesudahnya
operasi akan dapat membantu anda untuk
memahami apa yang akan anda alami dan
membantu anda untuk pulih dengan baik
setelah pembedahan.
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Bab 17: Komplikasi Bedah Laparoskopi
“ Seorang spesialis adalah orang yang telah membuat
semua kesalahan yang mungkin dapat dilakukan di
bidang yang sangat sempit” - Niel Bohr
Komplikasi dapat terjadi dalam bentuk operasi apa
saja, bisa dalam laparotomi ataupun laparoskopi.
Semakin berpengalaman seorang dokter bedah ,
semakin kecil juga kemungkinan komplikasi terjadi.
Sangatlah penting untuk mengetahui semua komplikasi
yang dapat terjadi sebelum memulai operasi.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Komplikasi dapat terjadi selama 2 langkah bedah laparoskopi
yang berbeda.
1) Selama langkah pertama memasukkan karbon dioksida
ke dalam rongga perut (menimbulkan
pneumoperitoneum)dan saat memasukkan trokar dan
laparoskop.
2) Selama dari prosedur operasi itu sendiri.

1) Selama langkah pertama memasukkan karbon dioksida ke dalam
rongga perut ( menimbulkan pnreumoperitoneum )
dan saat memasukkan trokar dan laparoskop
a) Penempatan trokar pertama
Komplikasi dapat terjadi pada penempatan trokar pertama.
Ada banyak cara untuk menempatkan trokar pertama. Teknik
yang pertama adalah dengan menggunakan jarum Veress
untuk memasukkan karbon dioksida kedalam perut ( insulflasi )
dan menempatkan trokar pertama secara memabi buta melalui
umbilikus. Apabila terdapat adhesi ( perlengketan ) usus ke perut
terutama pada letak umbilikus, dapat terjadi cedera usus. Jika
cedera ini dilihat, usus yang cedera dapat ditangani dengan
mudah, baik secara laparoskopi maupun melalui laparotomi.

Gambar 17.1 cedera pada usus yang melekat
pada dinding perut di umbilikus
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Ada beberapa strategi untuk mengurangi insiden dari komplikasi ini.

i) Veress di titik palmar
Apabila diduga adanya adhesi, maka jarum Veress dapat
ditempatkan pada titik palmar ( titik persis di bawah margin kosta
kiri di garis midclavicula ( garis vertikal ) )sama seperti
sebelumnya
pada
pasien
dengan
laparotomi
garis
tengah.Insuflasi karbon dioksida dapat dilakukan dari posisi ini.
Trokar 5 mm dapat ditempatkan di area ini untuk
memvisualisasikan perut dan panggul dan untuk mencari adhesi
sebelum melanjutkan penempatan trokar yang lainnya. Insiden
adhesi pada titik palmar sangatlah rendah dan aman dari
cedera organ saat memulai laparoskopi pada area ini.

Gambar 17.2 Titik Palmar
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ii) Laparoskopi Terbuka
Laparoskopi terbuka merupakan teknik dimana sayatan dibuat di umbilikus
sehingga selubung rektus (g) dan peritoneum terbuka dengan penglihatan
langsung. Setelah rongga perut ditembus, trokar ditempatkan ke dalam
perut dan insuflasi dilakukan. Karena ini bukan prosedur yang sukar terlihat,
usus yang melekat di umbilikus akan dapat terlihat melalui sayatan ini, dan
apabila terjadi cedera usus, perbaikan dapat diatasi segera. Studi penelitian
menunjukkan bahwa metode ini tidak dapat mengurangi insiden cedera
usus akan tetapi jika itu terjadi, akan dengan mudah untuk dideteksi.
Kerugiannya adalah sayatan yang dibuat di umbilikus biasanya lebih besar
dan dapat memungkinkan adanya kebocoran dari sayatan tersebut ,
sehingga terkadang dapat membuat operasi menjadi rumit. Lengan yang
disebut dengan " lengan hasson " dapat ditambahkan pada trokar untuk
menyumbat kebocoran. Jahitan pola purse string dapat juga ditempatkan
disekitar trokar untuk mengencangkan jaringan disekitar trokar.
iii) Trokar Optik
Pada saat ini, trokar hadir dengan model berongga dan lengan
yang ujungnya yang transparan. Jenis dari trokar ini memungkinkan
laparoskop untuk dapat ditempatkan di dalamnya ketika dimasukkan
ke dalam perut. Dengan ditempatkannya laparoskop di lengan,
trokar berputar dan dapat terlihat menembus lapisan subkutan,
selubung rektus , dan akhirnya dapat menembus hingga peritoneum.
Cara ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah insulflasi. Dengan
teknik seperti ini dapat menghilangkan kekhawatiran insersi trokar
secara buta, sekali lagi teknik ini tidak akan mencegah cedera usus
tetapi apabila cedera terjadi maka akan terdeteksi dan diperbaiki
dengan segera. Kerugian dari metode ini adalah pengunaan trokal
optik hanya untuk sekali pakai , dan harganya cukup mahal.

Gambar 17.3 Trokal optik
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iv) Ternamian trocar
Trokar ternamian merupakan trokar yang spesial karena memiliki "ulir
sekrup " pada trokarnya. Setelah insulflasi karbon dioksida pada perut,
trokar ini dapat "disekrupkan" ke dalam perut dengan laparoskop yang
telah di tempatkan pada trokar. Sama dengan trokar optik, trokar ini
dapat dilihat ketika menembus lapisan subkutan, rektus dan juga
peritoneum. Dan lagi, cara ini tidak akan mencegah cedera usus,
akan tetapi dapat terdeteksi dan dengan segera ditangani apabila
terjadi cedera usus.

Gambar 17.4 Trokar ternamian dengan laparoskop didalamnya

b) Penempatan trokar kedua
Setelah penempatan trokar pertama ( biasanya melalui
umbilikus ), trokar yang lain perlu ditempatkan juga. Kedua
trokar biasanya ditempatkan di tiap sisi perut. Saat
menempatkan trokar , arteri ( seperti arteri epigastrik inferior
dan arteri epigastrik superfisialis), yang kadang bisa terluka,
dan menyebabkan pendarahan.
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2) Komplikasi yang terjadi selama prosedur bedah / operasi
a) Cedera pada organ internal selama operasi
Selalu ada kemungkinan melukai organ dalam
selama operasi / pembedahan. Organ yang
mungkin terkena resiko cedera adalah ureter,
kandung kemih, usus besar ( rektum dan usus
sigmoid ) dan usus kecil.
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i) Ureter
Ureter merupakan tabung yang menghantarkan urin dari ginjal ke
kandung kemih. Penghantaran urin mengalir dibawah ovarium dan
melewati terowongan ( terowongan ureter ) sebelum mencapai
kandung kemih. Tempat yang umumnya terkena cedera ureter
adalah di pinggir panggul, dibawah ovarium dan terowongan ureter.
Penyakit - penyakit tertentu seperti endometriosis kadang
menyebabkan adhesi ureter ke ligamen ovarium dan ligamen
uterosakral. Diseksi ureter dari ligamen ovarium / ligamen uterosakral
biasanya tidak diperlukan terkecuali pada kasus yang rumit.
Sangatlah dibutuhkan keterampilan laparoskopi yang lebih lanjut.
Bedah laparoskopi biasanya menyangkut penggunaan koagulasi (g)
jaringan. Saat pembekuan jaringan, disipasi panas lateral dapat
menyebabkan ketidaksengajaan pada kerusakan ureter, yang
mungkin tidak dikenali saat operasi. Satu minggu kemudian pasien
datang dengan kebocoran urin ke vagina atau ke perut ataupun
dengan nyeri pinggang dan demam karena penyempitan ureter.
Komplikasi ini terlihat terutama saat laparoskopi histerektomi, ketika
cabang asenden arteri uterina dikoagulasi dan dipotong. Adhesi
dapat mendekatkan ureter ke arteri uterina sehingga menyebabkan
luka bakar yang tidak disengaja. Diperlukan operasi lebih lanjut untuk
memperbaiki cedera ini. Operasi lebih lanjut mungkin hanya
melibatkan penempatan tabung stent ke atas ureter melalui kandung
kemih, sehingga urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih dan
memungkinkan penyembuhan ureter yang terluka. Terkadang
mungkin perlu melekatkan ureter ke tempat baru di kandung kemih
( reimplantasi ureter ). Reimplantasi ureter biasanya dilakukan dengan
operasi terbuka.
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ii) Usus besar ( rektum dan sigmoid )
Pada endometriosis infiltrasi dalam / deep endometriosis infiltrating
(DIE), penyakit bisa menyerang rektum ( dubur ) dan menyebabkan
perlengketan yang padat antara rektum dan vagina, leher rahim
dan / atau rahim. Melepaskan usus dapat menyebabkan kolon
rektum dan sigmoid cedera. Saat kondisi tersebut diduga ,sangatlah
penting untuk persiapan usus sebelum operasi. Apabila rektum
cedera terjadi dan persiapan usus telah dilakukan, maka cedera
dapat
diperbaiki
secara
laparoskopi
( dilakukan oleh dokter bedah berkompeten ) atau dengan
laparotomi. Namun, jika sebelum operasi tidak ada persiapan usus,
maka kolostomi yang bersifat sementara ( pembukaan usus pada
perut ) harus dilakukan untuk dapat memungkinkan penyembuhan.
Jarang terjadi namun bisa sangat menyulitkan pasien. Cedera usus
yang tidak diduga selama operasi jarang terjadi, tetapi pada
beberapa hari kemudian dimanifestasikan sebagai kebocoran usus.
Pasien dapat mengalami nyeri panggul yang parah atau keluarnya
feses dari vagina. Pasien seperti ini memerlukan operasi ulang baik
secara laparoskopi maupun laparotomi untuk memperbaiki usus dan
mungkin juga memerlukan kolostomi.

Gambar 17.5 Cedera pada rektum (dubur)
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Gambar 17.6 Kolostomi
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Kasus 17.1 : Cedera rektum

Pada bulan Mei 2007 seorang wanita yang berusia 44 tahun datang
menemui saya untuk berkonsultasi karena masalah dimenore berat (g)
dan perdarahan pervaginam yang berat. Sebelumnya dia telah
melakukan laparoskopi kistektomi. Pemeriksaan menyatakan adanya
pembesaran uterus yang berukuran 14 minggu kehamilan (g). Nodul
terasa di kantung Douglas. USG menunjukkan adenomiosis uterus
dengan penebalan pada dinding posterior. Terdapat kista ovarium kiri
menyerupai endometrioma, yang berukuran 3.08 x 5.55 cm. Dia
menjalani laparoskopi histerektomi total. Setelah menyelesaikan
histerektomi, tercatat sebuah lubang di rektum. Lubang kemudian
dijahit secara laparoskopi dengan menggunakan benang jahit vicryl
3-0. Pasca operasi, dia sudah pulih dan diperbolehkan pulang. Dia
masih dalam pengamatan saya dan dia baik-baik saja.
Pembahasan
Pada pasien dengan endometriosis dan adenomiosis yang parah,
sering terjadi perlengketan rektum ke rahim dan vagina. Oleh karena
itu, Sebelum operasi diperlukan untuk persiapan usus, sehingga jika
cedera usus terjadi, dapat segera diperbaiki tanpa perlu kolostomi.
Dalam kasus-kasus seperti itu sangat penting juga untuk dengan hatihati saat melepaskan rektum dari vagina sebelum mengangkat rahim.
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iii) Kandung kemih
Kandung kemih berada didepan atau anterior ke rahim.
Kandung kemih terlekat longgar dengan leher rahim. Pada
pasien yang sebelumnya pernah melakukan operasi caesar,
kandung kemih mungkin terjebak / menempel di leher rahim dan
rahim. Pada pasien dengan fibroid yang besar atau
adenomiosis, kandung kemih dapat diregangkan dan posisinya
mungkin terdistorsi. Kandung kemih dapat juga diinfiltrasi oleh
endometriosis. Saat melakukan bedah laparoskopi dalam situasi
seperti itu, terkadang akan sulit dalam mengidentifikasi batas
kandung kemih sehingga dapat terjadi cedera kandung kemih.
Saat memangkas habis endometriosis di kandung kemih, sebuah
lubang dapat dibuat di kandung kemih. Apabila terdeteksi
cedera selama operasi, cedera dapat dengan mudah diperbaiki
baik secara laparoskopi maupun laparotomi. Kateter urin telah
ditempatkan di kandung kemih untuk jangka waktu yang
panjang apabila perbaikan kandung kemih dilakukan.
Kadangkala, cedera tidak terdeksi saat operasi. Pasien dapat
mengalami adanya rasa nyeri dan / atau kebocoran urin di
melalui vagina ( fistula vesikovaginal ). Apabila ini terjadi, maka
fistula dapat ditangani oleh laparoskopi maupun laparotomi.

Gambar 17.7 Cedera kandung kemih
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Kasus 17.2 : Cedera kandung kemih

Nyonya TL, seorang wanita yang berusia 43 tahun dan telah mempunyai
4 anak, bertemu dengan saya karena keluhannya sakit saat buang air
kecil. Setelah dilakukan pemeriksaan dia memiliki rahim ukuran 26
minggu kehamilan (g). USG memperlihatkan sebuah fibroid rahim
berukuran 9.03 x 12.09 cm. Pada bulan Agustus 2014 dia menjalani
laparoskopi histerektomi total. Operasi selesai tanpa adanya insiden
apapun.
Rahim
diangkat
dengan
morselasi
vaginal
( pemotongan uterus dan fibroid menjadi potongan-potongan kecil
dengan menggunakan gunting sebelum pengangkatan melalui
vagina ). Rahim dan fibroid memiliki berat 1.32 kg. Setelah
pengangkatan rahim melalui vagina, dilakukan laparoskopi dan terlihat
adanya robekan kandung kemih. Kandung kemih diperbaiki dengan
menggunakan penjahitan benang vicryl 3-0. Penjahitan secara terusmenerus dilakukan. Kemudian kubah di jahit dengan laparoskopi. Pada
hari kedua pasca operasi kateter telah dipasangkan dan dia
diperbolehkan pulang. Pada hari ke 7 kateter telah dilepas, setelah
melakukan cystogram ( rontgen kandung kemih yang diisi dengan
kontras media ) untuk memastikan bahwa luka pada kandung kemih
telah sembuh.
Pembahasan
Cedera kandung kemih dapat terjadi pada setiap tahap operasi apapun.
Dalam kasus ini, kemungkinan besar terjadi saat melakukan morselasi
vaginal pada rahim dan fibroid. Ini tidaklah lazim. Dugaan saya adalah
bahwa terdapatnya beberapa urin di kandung kemih sewaktu morselasi
vaginal dilakukan sehingga kandung kemih robek oleh fibroid selama
manipulasi vagina.
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iv) Usus kecil / usus halus
Usus kecil dapat terjebak di rahim, ovarium dan pada dinding
perut. Mungkin ini dikarenakan penyakit endometriosis, penyakit
radang panggul atau hasil dari operasi / operasi yang
sebelumnya. Cedera pada usus kecil dapat terjadi saat proses
melepaskan adhesi. Begitu terjadi cedera, apabila terdeteksi
selama operasi , maka dapat ditangani baik secara laparoskopi
maupun laparotomi. Sama halnya seperti organ lain, terkadang
cedera hanya dapat terdeteksi pada periode pasca operasi.
Pasien mungkin akan mengalami distensi abdomen, nyeri dan
ketidakmampuan untuk buang angin ( flatus ). Operasi kedua
mungkin akan dibutuhkan untuk memperbaiki usus yang terluka /
cedera.

Gambar 17.8 Cedera pada usus kecil
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Kasus 17.3 : Cedera usus kecil

Nona DI, adalah seorang wanita lajang yang berusia 23 tahun, dan dia
mengalami masalah dismenore ringan pada bulan Agustus 2014.
Sebelum bertemu dengan saya , dia pernah menjalani laparoskopi usus
buntu saat 3 tahun yang lalu. USG memperlihatkan kista endometrioma
besar di sebelah kiri dengan ukuran 7.60 x 13.54 cm. Dia menjalani
laparoskopi. Usus kecil menempel pada kista ovarium. Saat
melepaskan usus kecil, perforasi ( lubang kecil ) terlihat. Cedera ini
kemudian dijahit dengan jahitan vicryl 3-0 menggunakan jahitan
terputus. Kemudian, kistektomi dilakukan. Pasca operasi, keadaan dia
baik-baik saja,
Pembahasan
Pasien dengan operasi perut atau operasi panggul yang sebelumnya
mungkin mengalami perlengketan usus ke organ reproduksi wanita
seperti rahim dan ovarium. Melepaskan usus dapat menyebabkan
cedera usus. Sangatlah penting untuk mengingatkan kepada pasien
mengenai kemungkinan resiko sebelum melakukan operasi. Cedera
usus harus didiagnosis selama operasi sehingga pasien tidak usah
menjalani operasi kedua untuk mengatasinya
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b) Pendarahaan semasa operasi
Segala pendarahan dapat menghalangi penglihatan selama operasi
laparoskopi. Karena itu sangat penting untuk sesedikit mungkin jika adanya
pendarahan saat operasi laparoskopi. Apabila ada pendarahan di
pembuluh darah mungkin diperlukan konversi ke laparotomi dan transfusi
darah. Akan tetapi, cedera pada pembuluh darah dapat terjadi kapan saja
dalam operasi. Sebagai contoh, ketika jarum Veress ditempatkan di perut.
Jarum ini dapat melukai salah satu dari pembuluh darah utama seperti
aorta, vena cava, atau arteri iliaka atau juga vena. Saat pembuluh darah
perlu untuk dibedah selama operasi, cedera dapat terjadi. Cedera ini dapat
dikoagulasi atau diatasi baik secara laparoskopi maupun laparotomi. Pada
peristiwa yang jarang terjadi, pendarahan terjadi pasca operasi saat
pembuluh yang terkoagulasi terbuka atau pembuluh yang dijahit terlepas.
Apabila ini terjadi operasi lain baik dengan laparoskopi ataupun laparotomi
diperlukan untuk mengendalikan pendarahan.

Kasus 17.4 : Pendarahan pasca operasi

Nyonya JL adalah wanita yang telah berusia 50 tahun. Dia memiliki
hasil test pap smear yang tidak normal. Dia menjalani kolposkopi
dan biopsi. Biopsi mengkonfirmasi bahwa dia menderita hiperplasia
intraepitel serviks tingkat ke 3. Dia menjalani laparoskopi histerektomi
total. Operasinya lancar dan kubah vagina terlihat tanpa
pendarahan di akhir operasi. Pada hari berikutnya dia menderita
nyeri panggul yang parah. USG panggul menunjukkan adanya
cairan di kantung Douglas. Dia menjalani laparoskopi lain. Terdapat
1000 ml darah dan gumpalan darah pada panggul. Darah dan
gumpalan darah akhirnya disedot. Arteri uterina kiri berdarah. Arteri
uterina diisolasi dan klip diterapkan. Pasca operasi, keadaan dia
baik-baik saja.
Pembahasan
Bedah laparoskopi dilakukan dengan tekanan antara 12 dan 15 mm
Hg. Tekanan seperti itu dapat menutupi pendarahan. Sangat penting
untuk mencari bukti pendarahan dengan tekanan intra abdominal
yang rendah di akhir operasi. Bahkan saat ini selesai, terkadang
pendarahan dapat terjadi setelah operasi.
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Kasus 17.5 : Cedera yang tidak disengaja pada vena iliaka
eksterna kanan selama laparoskopi histerektomi radikal

Nyonya OLL, adalah seorang wanita yang telah berusia 50 tahun, pada
bulan Desember 2008 mengunjungi saya untuk konsultasi perdarahan
pervaginamnya yang tidak teratur. Hasil pemeriksaan menyatakan kanker
serviks ( stadium 1 B ). Dia menjalani histerektomi radikal dengan
laparoskopi
dan
limfadenektomi
panggul.
Saat
melakukan
limfadenektomi panggul, satu lubang kecil tidak sengaja dibuat di vena
iliaka eksterna kanan. Untungnya, lubang yang tidak sengaja dibuat itu
tidak mengeluarkan darah ketika vena tidak disentuh. "Surgicel®" telah
ditempatkan pada lubang untuk mencegah adanya pendarahan dan
akhirnya operasi dilanjutkan kembali. Pada akhir operasi, tidak terlihat
adanya pendarahan dari cedera. Pasca operasi, tidak ada pendarahan
dan kondisi pasien baik dan diperbolehkan pulang.
Pembahasan
Cedera yang tidak disengaja pada organ serta pembuluh darah pada
perut dan panggul dapat terjadi selama operasi. Cedera pada pembuluh
darah utama atau arteri dapat berbahaya. Pada kasus yang rumit, darah
harus dicocok silangkan serta dicadangkan apabila terjadi pendarahan
yang sangat berat. Walaupun pendarahan seperti itu dapat dikendalikan
melalui laparoskopi, laparotomi mungkin juga diperlukan.
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c) Emboli Udara
Gas / udara yang menggembungkan perut terkadang dapat masuk ke
aliran darah. Ini disebut dengan emboli emboli udara. Kondisi seperti ini
jarang terjadi , akan tetapi apabila itu terjadi dapat menyebabkan
komplikasi yang serius dan bisa berakibat fatal. Karena inilah alasan
mengapa laparoskopi dilakukan dengan bantuan dokter spesialis
anestesi.
d) Emfisema Subkutan
Terkadang karbon dioksida yang digunakan untuk menggembungkan
rongga perut dapat bocor ke lapisan subkutan ( jaringan lemak ) dan ini
disebut dengan emfisema subkutan. Emfisema subkutan biasanya terjadi
saat jarum Veress digunakan untuk insulflasi perut. Bahkan dapat terjadi
setelah penempatan trokar saat trokar tidak sengaja tergelincir ke
lapisan subkutan. Ini biasanya dapat terdeteksi dini dan tidak terlalu
serius. Udara dapat dihilangkan dengan memasukan kembali jarum
Veress pada trocar ke perut. Terkadang emfisema begitu panjang
sehingga dapat naik ke leher dan wajah. Pada situasi seperti itu, konversi
ke metode laparotomi mungkin diperlukan.

Gambar 17.9 Jarum Veress menyebabkan emfisema subkutan
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Komplikasi Umum
1) Komplikasi Anestesi
Bedah laparoskopi dilakukan dengan anestesi umum. Kesulitan dalam
intubasi, infeksi pada paru-paru dan efek samping terhadap jantung
selama anestesi umum dapat terjadi.
2) Trombosis Vena Dalam atau Emboli paru
Penggumpalan darah dapat terjadi pada vena dalam kaki pasca
operasi. Gumpalan darah ini dapat berpindah ke paru - paru dan
menyebabkan emboli paru serta dapat mengancam jiwa. Pencegahan
komplikasi ini termasuk penggunaan stocking pada kaki , menggunakan
sepatu hak rendah dan pemberian profilaksis berupa heparin. Kerugian
dari pemberian heparin secara profilaksis adalah dapat meningkatkan
insiden perdarahan intra operasi dan pasca operasi.

Gambar 17.0 Trombosis Vena dalam

Gambar 17.11 Emboli Paru
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3) Hernia Insisional
Meski sayatan kecil yang dibuat selama bedah / operasi laparoskopi,
kadang-kadang isi perut dapat menonjol keluar ( herniate ) walaupun isi
perut yang menonjol mengarah ke hernia insisional. Kemungkinan ini
memerlukan operasi selanjutnya.

Gambar 17.12 Hernia insisional ( umbilikal )

4) Infeksi
Salah satu keuntungan dari bedah laparoskopi adalah bahwa operasi ini
dilakukan di lingkungan yang tertutup. Insiden infeksi panggul atau perut
lebih rendah akan tetapi mungkin masih terjadi. Bedah laparoskopi
biasanya dilakukan melalui umbilikus. Umbilikus tempat yang umumnya
terkena infeksi kulit dan oleh karena itu sangat penting bagi pasien untuk
membersihkan umbilikus ( pusat ) sebelum operasi.

250

Bab 17 : Komplikasi Bedah Laparoskopi

Pindai Saya

Simak Video 16.1
Komplikasi bedah laparoskopi
http://vimeo.com/149741703

Ringkasan
1) Komplikasi dapat terjadi dalam bentuk operasi
apapun, bisa dalam laparoskopi maupun
laparotomi.
2) Semakin berpengalaman seorang dokter bedah,
semakin kecil pula kemungkinan komplikasi
terjadi.
3) Kebanyakan dari
ketidaksengajaan.

komplikasi

adalah

karena

4) Sangat
penting
untuk
terlebih
dahulu
mendiskusikan semua kemungkinan komplikasi
dengan dokter anda sebelum memulai operasi.
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Bab 18: Pengangkatan jaringan dengan Laparoskopi
Salah satu pertanyaan yang umumnya sering ditanyakan
tentang bedah laparoskopi ialah " Bagaimana anda
mengangkat jaringan dari perut hanya dengan melalui
sayatan kecil seperti itu ?"

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Terdapat banyak cara di mana pengangkatan jaringan diangkat dari perut

1) Pada pasien yang menjalani laparoskopi histerektomi total,
ketika serviks terlepas, pembukaan dibuat di vagina. Rahim
kemudian dapat diangkat dari pembukaan vagina dan ini
mirip dengan cara mengeluarkan bayi saat melahirkan
secara normal.

Gambar 18.1 Pembukaan kubah
vagina setelah laparoskopi histerektomi
total

Gambar 18.2 Rahim didorong
melalui pembukaan kubah
vagina ini

Gambar 18.3 Rahim diangkat dari vagina
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2) Pada pasien yang tidak menjalani histerektomi,
pembukaan dapat dibuat di vagina, di belakang rahim di
kavum Douglas ( dikenal sebagai culdotomy ). Jaringan
dapat diangkat melalui pembukaan ini dan fibroid besar
serta kista ovarium biasanya diangkat melalui cara ini.

Gambar 18.4 Probe yang digunakan untuk mendorong
vagina (a) ovarium kanan, (b) tuba falopi kiri, (c) tuba
falopi kanan, (d) fibroid, (e) serviks, (f) probe
mendorong vagina)

Gambar 18.5 Sayatan dibuat di vagina

Gambar18.6 Fibroid ditahan oleh tang
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3) Sebuah kantong plastik dapat dimasukkan kedalam perut
melalui trokar 10 mm. Jaringan yang kecil seperti kista,
dinding kista ovarium dan kehamilan ektopik dapat
ditempatkan di kantong plastik ini. Kemudian kantong
plastik dikeluarkan dari kulit dan bersamaan dengan
jaringan yang telah diangkat. Kantong kemudian dilepas.

Gambar 18.7 Tuba falopi ditempatkan di kantong plastik

Gambar 18.8 Kantong yang dikeluarkan dari
umbilikal / umbilikus ( pusat ) dan tuba falopi
diangkat
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4) Sebuah alat / instrumen yang disebut dengan morcellator
dapat digunakan untuk memecah jaringan menjadi
potongan-potongan kecil dan kemudian dapat di angkat.
Morcellator merupakan perangkat yang dioperasikan
dengan menggunakan listrik yang berbentuk silinder
dengan pisau yang berputar untuk memotong jaringan
seperti fibroid menjadi potongan kecil dengan diameter
mulai dari 10 mm hingga 20 mm. Morselasi secara elektrik
dilakukan di dalam kantong plastik.

Gambar18.9 Fibroid ditempatkan di kantong

Gambar 18.10 Morselasi fibroid di dalam kantong

Gambar 18.11 Tampilan eksternal dari
morselasi fibroid di dalam kantong

Gambar 18.12 Morselasi
jaringan fibroid dengan berat
1,5 kg
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5) Terkadang pisau dapat dimasukkan melalui trokar atau
bahkan melalui kulit untuk memotong jaringan besar seperti
fibroid atau bahkan rahim menjadi potongan kecil. Bagian
kecil ini yang kemudian dapat diangkat baik melalui
culdotomy ( insisi ke dalam ) atau ditempatkan di kantong
plastik dan diangkat melalui sayatan kulit yang agak sedikit
membesar.

Gambar18.13 Rahim dipotong menjadi potongan-potongan kecil dengan menggunakan pisau

Gambar18.14 Potongan-potongan kecil dari
rahim ditempatkan di kantong dan diangkat
melalui sayatan kulit
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6) Sayatan minilaparotomi berukuran dari 2 hingga 3 inci
dapat dibuat secara transversal suprapubikal dan jaringan
dapat di potong dengan pisau dan kemudian diangkat dari
perut.

Gambar 18.15 Minilaparotomi dan fibroid diangkat melalui sayatan
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Fakta 18.1
Kontroversi tentang morselasi fibroid
Fibroid ( leiomioma ) pada umumnya bersifat jinak. Akan tetapi,
bisa menjadi resiko kecil fibroid berubah menjadi ganas atau
kanker ( leiomiosarkoma). Terdapat laporan yang berbeda-beda
mengenai resiko resiko kecil ini yang berkisar dari 1 banding 350
hingga 1 banding 1000. Selama morselasi fibroid dengan
menggunakan morcellator, ada resiko penyebaran dari jaringan
fibroid yang menyebar ke bagian lain dari perut. Dengan
demikian, sekarang semua morselasi dilakukan di dalam kantong
yang tertutup.

Pindai Saya

Simak Video 18.1
Laparoskopi pengangkatan
jaringan http://
vimeo.com/155090018

Ringkasan
Terdapat banyak metode untuk
pengangkatan spesimen / sampel
setelah bedah laparoskopi. Spesimen
dapat diangkat melalui vagina atau
dipotong menjadi potongan-potongan
kecil , ditempatkan di kantong dan
diangkat atau dimorselasikan menjadi
potongan yang kecil menggunakan
morcellator.
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Bab 19 : Bedah Laparoskopi Insisi Tunggal
Apa yang dimaksud dengan Bedah Laparoskopi Insisi
( sayatan ) Tunggal?
Laparoskopi tradisional memerlukan 3 sampai 4
sayatan dimulai dari 5 hingga 10 mm untuk dapat
melakukan bedah/operasi. Untuk dapat melakukan
operasi, sayatan tunggal pembedahan laparoskopi
dilakukan dengan menggunakan sayatan tunggal 20
hingga 25 mm di umbilikus .

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Gambar 19.1 Sayatan 4 port untuk laparoskopi tradisional

Gambar19.2 Sayatan untuk
laparoskopi sayatan tunggal ( single
port)

Bagaimana cara melakukannya ?
Terdapat beberapa cara untuk melakukan bedah laparoskopi sayatan
tunggal. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan alat /
perangkat yang tersedia secara komersil seperti SILS Port dan Gel Port. Pada
teknik ini, sayatan tunggal dibuat di umbilikus dengan ukuran 2 sampai 2,5
cm. Sayatan diperpanjang hingga ke rongga perut dengan memotong
selubung rektus dan peritoneum dan kemudian perangkat tetap pada
tempat tersebut. Kemudian dilakukan insulfalsi karbon dioksida ( CO2 ).
Trokar yang berukuran 5mm hingga 10mm diletakkan kedalam port untuk
memasukkan laparoskop dan instrumen agar operasi dapat dilakukan.

Gambar 19.3 Alat sayatan tunggal yang tersedia secara komersil
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Metode yang kedua dilakukan tanpa menggunakan alat yang khusus tetapi
dengan hanya menggunakan trokar yang umumnya digunakan pada bedah
laparoskopi tradisional. Setelah membuat sayatan pada kulit yang berukuran 2,5
cm, kulit terlepas dari selubung rektus dan kemudian diberi jarak di sekitar sayatan
dengan ukuran 1,5 cm yang dibuat untuk melepaskan kulit dari selubung rektus.
Setelah ini, instrumen yang dinamakan jarum Veress digunakan untuk menyuntikan /
memasukkan karbon dioksida ke dalam rongga perut dan untuk memisahkan
dinding perut dan organ perut. Trokar dengan gelang karet yang sudah melekat
dimasukkan ke dalam perut
tepat di tengah sayatan yang telah dibuat
sebelumnya. Laparoskop dengan kamera yang sudah terpasang dimasukkan
kedalam perut dan gambar video yang diambil dari kamera di laparoskop
ditampilkan di monitor video. Sumber cahaya yang kuat disalurkan ke dalam
rongga perut untuk tujuan penerangan / pencahayaan. Dua trocar 5mm lainnya
ditempatkan di kedua sisi untuk dapat memungkinkan berlalunya instrumen seperti
gunting laparoskopi dan grasper untuk melakukan bedah/operasi. Di akhir operasi,
semua alat / instrumen dilepas dan gas CO2 dikeluarkan dan kemudian umbilikus
direkonstruksi.

Gambar 19.4 Penempatan port pada
bedah laparoskopi sayatan tunggal
( tampilan atas )
Pindai Saya

Gambar 19.5 Penempatan port pada
bedah laparoskopi sayatan tungga
(tampilan samping)

Simak Video 19.1
Bagaimana bedah laparoskopi
sayatan tunggal dilakukan
http://vimeo.com/149741718
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Apa saja kelebihan dan kekurangan dari 2
teknik yang berbeda ini ?
Kelebihan / keuntungan menggunakan alat yang tersedia
secara komersil adalah bahwa alat ini dirancang dengan
ukuran yang pas dengan sayatan pada perut yang telah
dibuat sehingga mencegah kebocoran karbon dioksida
dan juga dapat dengan mudah untuk mengganti trokar
dari 5mm ke 10mm saat operasi. Akan tetapi, alat ini
harganya cukup mahal dan penggunaanya hanya untuk
sekali pakai. Jarak antara trokar juga kecil , membuat
operasi
terutama
ketika
penjahitan
menjadi
sulit.
Keuntungan dengan hanya menggunakan trokar adalah
teknik ini lebih murah karena tidak memerlukan alat
tambahan yang lain. Trokar juga dapat ditempatkan agak
berjauhan, sehingga memiliki banyak ruang untuk dapat
memudahkan diseksi dan penjahitan. Sementara kerugian
dari teknik ini adalah apabila selubung rektus di sayat besar,
kebocoran
karbon
dioksida
dapat
menyebabkan
pembedahan menjadi sulit dan juga lebih sulit untuk
mengganti trokar yang sudah ditempatkan di perut.
Lalu, apa saja keuntungan dari Bedah Laparoskopi Insisi
Tunggal ?
Bedah laparoskopi insisi tunggal memiliki banyak keuntungan
seperti bedah laparoskopi tradisional. Keuntungan nya adalah :
Rasa sakit / nyeri yang lebih sedikit pasca operasi.
Fungsi usus dapat kembali dengan cepat.
Kembali lebih cepat ke makanan padat.
Lebih cepat untuk kembali ke rutinitas / aktivitas sehari.
Mengurangi kemungkinan pembentukan bekas luka di perut.
Mengurangi tingkat infeksi.
Mengurangi pendarahan saat operasi.
Rawat inap di rumah sakit lebih singkat.
Pembesaran video membuat pengamatan yang lebih baik kepada dokter bedah untuk
mengamati organ yang sakit dan pembuluh disekitarnya.
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Keuntungan tambahan dari bedah laparoskopi insisi tunggal adalah hanya
akan ada 1 bekas luka (lihat pada Gambar 19.4 dan 19.5) dan bekas luka
tersembunyi di umbilikus. Karena sayatan tunggal , rasa sakit / nyeri pasca
operasi juga dijamin lebih rendah dibandingkan dengan bedah laparoskopi
tradisional.

Gambar 19.6 Luka umbilikus di akhir operasi

Gambar 19.7 Luka umbilikus 3 bulan
setelah bedah laparoskopi sayatan
tunggal
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BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Apa saja kerugiannya ?
Secara teknis ada tuntutan lebih bagi dokter bedah dalam melakukan operasi /
pembedahan ini. Terdapat alat / instrumen yang bedesakkan di umbilikus dan ini akan
menyebabkan keterbatasan dalam menggerakkan alat / instrumen ( triangulasi ).

Kandidat yang cocok untuk bedah laparoskopi insisi tunggal
Pindai Saya

1

Insisi tunggal ligasi tuba bilateral dengan Filshi'es clip
Simak Video
Pindai Saya

2

Insisi tunggal laparoskopi salpingooforektomi
Simak Video
Pindai Saya

3

Insisi tunggal laparoskopi kistektomi untuk kista ovarium
Simak Video
Pindai Saya

4

Insisi tunggal laparoskopi salpingektomi untuk
kehamilan ektopik
Simak Video
Pindai Saya

5

Insisi tunggal laparoskopi histerektomi total
Simak Video
Pindai Saya

6

Insisi tunggal laparoskopi miomektomi
Simak Video
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Ringkasan
Bedah laparoskopi insisi tunggal dilakukan
dengan menggunakan sayatan tunggal
20 hingga 25 mm di umbilikus. Terdapat
beberapa cara untuk melakukan operasi /
bedah ini, ada tuntutan bagi dokter
bedah secara teknis akan tetapi pasien
memiliki beberapa keuntungan dari
operasi ini.
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Bab 20: Laparoskopi 3 D ( Tiga Dimensi )
Laparoskopi tradisional menggunakan tampilan dua dimensi.
Tampilan dua dimensi memiliki kelemahan akan kurangnya
persepsi kedalaman dan orientasi spasial. Seorang ahli setelah
melakukan laparoskopi 2 D selama bertahun - tahun
beradaptasi untuk melakukan bedah laparoskopi yang luar
biasa dengan laparoskopi 2 D. Pengenalan laparoskopi 3 D
( tiga dimensi ) telah memberikan dokter bedah akan manfaat
ekstra persepsi kedalaman , resolusi spasial dan akurasi.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Ada beberapa macam alat laparoskopi 3 D yang beredar
di pasaran. Berikut adalah beberapa perusahaan yang
mengembangkan alat laparoskopi 3 D :
1. Einstein Vision by Scholly Fiberoptics, Germany
and marketed by B Braun Germany)
2. Storz - Germany
3. Olympus - Japan
4. Viking systems -USA
Teknologi dari alat laparoskopi 3 D masih terus dikembangkan.
Sebagian besar perusahaan hanya memproduksi sistem dari alat
laparoskopi 3 D dalam definisi yang standar ( SD ). Einstein Vision
boleh jadi perusahaan pertama yang memproduksi alat
laparoskopi 3 D dengan definisi yang tinggi ( HD ) dan mereka
telah mensuplai alat laparoskopi 3 D untuk robot Da Vinci selama
bertahun - tahun.
Keuntungan yang terbesar dari laparoskopi 3 D adalah tampilan
gambar
3
dimensi
sehingga
dokter
bedah
dapat
beroperasi .dengan adanya persepsi kedalaman membuat
operasi lebih mudah dan lebih aman serta operasi selama
berjam-jam pun tidak dapat membuat dokter bedah kelelahan.
Satu kelemahan dari alat laparoskopi 3 D ini adalah peralatan
nya sangat mahal ( meskipun agak sedikit murah dibandingkan
dengan robot Da Vinci ) dan juga tim operasi harus
menggunakan kacamata khusus untuk melihat layar dalam
tampilan 3 D dan hanya teleskop 10 mm yang tersedia dalam 3
D.

Pindai Saya

Simak Video 20.1
laparoskopi 3 D
https://vimeo.com/159012750
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Gambar 20.1 Saat melakukan bedah laparoskopi dengan menggunakan sistem laparoskopi 3 D

Ringkasan
Laparoskopi merupakan teknologi baru dalam
bidang operasi / bedah yang memberikan
tampilan 3 dimensi pada dokter bedah dan
timnya. Teknik ini membuat operasi lebih aman
bagi pasien dan membuat rasa lelah berkurang
bagi dokter bedah sehingga mengurangi celah
terjadinya kesalahan.
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Bab 21 : Bedah Laparoskopi untuk Infertilitas
Laparoskopi adalah alat yang sangat berguna dalam
penyelidikan infertilitas. Penyelidikan untuk pasangan infertil
akan melingkupi test darah, USG, pemeriksaan kualitas dan
kuantitas sperma ( analisis air mani ) dan histerosalpingografi
( HSG ). Test ini dikenal sebagai test non-invasif. Apabila
kelainan terdeteksi pada test ini, dianjurkan untuk melakukan
laparoskopi diagnostik agar dapat menyempurnakan
pemeriksaan infertilitas. Saya tidak begitu yakin bahwa
laparoskopi rutin diperlukan untuk semua wanita yang tidak
dapat hamil , laparoskopi rutin berguna hanya pada pasien
tertentu.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Pada banyak pasien yang mana tidak ada kelainan yang terdeteksi
selama test non-invasif, beberapa kelainan seperti adhesi panggul dan
endometriosis dapat terlihat selama laparoskopi. Selama laparoskopi,
cairan warna dapat juga disuntikkan ke dalam rahim melalui serviks untuk
melihat apakah tuba tersebut paten dan ini disebut dengan kromotubasi.

Pindai Saya

Simak Video 1.1
Anatomi panggul normal
wanita
https://vimeo.com/149588511

Gambar 21.1 Patensi tuba falopi ( a: ovarum kiri, b: ovarium kanan, c: tuba falopi kiri, d:
tuba falopi kanan dengan pewarna didalamnya, e: pewarna biru keluar dari tuba
falopi)
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Kapan laparoskopi diindikasikan ?
1) Tuba falopi ditemukan tersumbat atau hidrosalping (g)
ditemukan selama HSG ( lihat gambar 8.1 dan 8.2 ). Dapat
dilakukan laparoskopi untuk memperbaiki kondisi ini. Ini dibahas
secara detail pada bab 29.
2) Adanya dugaan endometriosis baik oleh dari pengambilan
riwayat maupun kista endometriotik yang terlihat saat USG.
Bantuan laparoskopi akan mengkonfirmasi penyakit serta
mengobatinya ( lihat bab 25 ).
3) Fibroid dilihat dan dianggap sebagai penyebab dari infertilitas.
Laparoskopi miomektomi dapat dilakukan ( lihat bab 24 ).
4) Kista ovarium terlihat pada USG dan kista ini dianggap sebagai
penyebab dari infertilitas. Dapat dilakukan laparoskopi untuk
mengangkat kista ini ( laparoskopi kistektomi ), lihat bab 27 ).
5) Adhesi panggul dipandang sebagai temuan insidental
penyelidikan laparoskopi rutin untuk endometriosis. Adhesi yang
semacam itu dapat dieksisi secara laparoskopi.
6) Adenomiosis merupakan penyakit kompleks yang biasanya
diduga bersamaan dengan endometriosis. Pasien dengan
adenomiosis juga biasanya subfertil. Laparoskopi dapat
membantu mengkonfirmasikan diagnosis adenomiosis dan
dapat dilakukan bedah eksisi bagian dari adenomiosis ( ini
dibahas pada bab 31 ).
7) Diduga adanya penyakit ovarium polikistik, dapat dilakukan
pengeboran ovarium laparoskopi ( lihat bab 23 ).
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Fakta 21.1
Haruskah semua wanita dengan infertilitas menjalani laparoskopi rutin?
Laparoskopi mempunyai manfaat yang besar sebagai alat
penyelidikan / investigasi untuk infertilitas. Saat dilakukan
laparoskopi, panggul dan perut dapat dibuat visualisasi langsung
sebagai bukti adanya penyakit. Penyakit seperti endometriosis
ringan dan adhesi panggul tidak akan pernah bisa didiagnosis
tanpa laparoskopi. Akan tetapi pada praktik saya, saya tidak
menganjurkan laparoskopi rutin untuk semua pasien infertilitas.
Hanya saja ketika patologi diduga oleh penyelidikan seperti
pemeriksaan USG atau histerosalpingogram, baru saya dapat
menganjurkan untuk dilakukannya laparoskopi. Laparoskopi rutin
untuk semua wanita infertil terlalu infasif dan manfaatnya minimal.

Ringkasan
Laparoskopi merupakan alat yang sangat
berguna
dalam
penatalaksanaan
pasien
dengan infertilitas dan dapat digunakan sebagai
alat untuk penyelidikan serta pengobatan untuk
banyak penyakit yang menyebabkan infertilitas.
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Bab 22 : Laparoskopi Sterilisasi Tuba
Sterilisasi tuba dapat dilakukan baik saat setelah persalinan
normal ( sterilisasi postpartum ), saat operasi caesar atau saat
ketika seorang wanita tidak hamil ( sterilisasi interval ).
Kebanyakan sterilisasi interval dilakukan dengan secara
laparoskopi. Secara tradisional, operasi ini dilakukan dengan
membuat 2 atau 3 sayatan di perut, satu sayatan umbilikus
untuk pemasangan kamera, serta sayatan yang lainnya
dengan port untuk menempatkan instrumen untuk melakukan
operasi. Berbagai teknik sterilisasi tuba adalah sebagai
berikut :

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

1) Penerapan Klip Laparoskopi
Ada 2 jenis klip yang tersedia di pasaran yaitu klip Hulka-Clemens dan klip
Filshie. Teknik ini biasanya dilakukan dengan menggunakan 2 sayatan.
Sayatan yang pertama di umbilikus untuk menempatkan teleskop 5 mm ,
sayatan yang kedua adalah sayatan 8 mm ditempatkan secara lateral
untuk memasukkan trokar untuk aplikator klip. Klip ditempatkan pada
bagian ismus dari kedua tuba. Klip memberikan tekanan pada tuba dan
menghasilkan oklusi tuba menyeluruh ( penutupan ) dan akhirnya
nekrosis (g) di tempat klip.

Kelebihan dari teknik ini adalah :
1. Tidak adanya transeksi tuba atau jaringan disekitarnya
sehingga resiko perdarahan berkurang.
2. Waktu yang diperlukan sangat sedikit untuk penerapannya.
3. Hanya 4 mm dari tabung yang rusak oleh klip sehingga
pembalikan tuba di waktu yang akan datang ( apabila
diminta ) akan berhasil.
Kelemahan dari teknik ini adalah harga klipnya cukup mahal. Saat ini teknik ini
dilakukan melalui sayatan tunggal melalui umbilikus ( lihat bab 19 ).

Gambar 22.1 Penerapan klip Filshie
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2) Laparoskopi pemasangan cincin Falope atau Yoon
Pada teknik ini segmen 2 - 3 cm tuba falopi ditarik didalam
aplikator yang berbentuk kerucut sempit. Cincin silastik ( yang telah
direntangkan di luar aplikator ) kemudian dilepaskan kedalam loop
tuba. Ketika cincin berkontraksi karena elastisitasnya, cincin ini
mengerutkan pangkal loop dan menyumbat tuba falopi. Putusnya
aliran darah, loop yang mengerut diganti dengan jaringan parut,
dan segmen tuba sehat yang tersisa terpisah, mirip dengan
metode lama ligasi tuba pomeroy dengan teknik buka. Operasi ini
dapat dilakukan dengan 1 sayatan di umbilikus dan laparoskop
dapat ditempatkan agar untuk memvisualisasikan panggul dan
aplikator dapat dimasukkan juga melalui kanal operatif. Operasi
juga dapat dilakukan dengan 2 sayatan, 1 di umbilikus untuk
penempatan laparoskop sedangkan sayatan yang lainnya
ditempatkan secara suprapubik maupun secara lateral untuk
menempatkan aplikator. Kerugian yang ditimbulkan dari metode
ini adalah bahwa terdapatnya kemungkinan cedera pada
mesosalping yang menyebabkan perdarahan. Tuba kaku atau
tuba besar dapat juga dapat dibagi / dipisahkan oleh aplikator
yang menyebabkan perdarahan. Akan tetapi ini dapat
dikendalikan dengan koagulasi bipolar. Jumlah kerusakan jaringan
yang kecil dapat memungkinkan untuk pembalikan tuba.

Gambar 22.2 Cincin falope
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3) Laparoskopi Elektrokoagulasi Bipolar
Teknik ini biasanya dilakukan dengan 2 atau 3 sayatan ataupun
dengan teknik sayatan tunggal. Sebuah sayatan 5 mm
ditempatkan di umbilikus untuk penempatan trokar 5 mm. Dua
trokar
5
mm
lain
ditempatkan
di
perut,
biasanya
ditempatkan di kedua sisi. Kemudian tuba dikoagulasi dan
biasanya dilakukan di bagian ismus. Sekitar 3 cm tuba harus
dikoagulasi. Tuba yang terkoagulasi kemudian mungkin
ditranseksi dan dipotong atau mungkin juga tidak.

Gambar 22.3 Koagulasi bipolar tuba falopi kiri
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4) Elektrokoagulasi Unipolar Laparoskopi
Sama halnya seperti elektrokoagulasi bipolar, operasi ini dilakukan
dengan 2 atau 3 sayatan (3 sayatan apabila tuba perlu untuk
ditranseksi dan dikeluarkan ). Setelah mengevaluasi dengan
cermat, panggul dan usus di dorong menjauh, tabung ditahan
dengan grasper yang menempel pada alat elektrokoagulasi
monopolar dan sekitar 3 cm dari tuba dikoagulasi. Dikarenakan
penyebaran lateral ( arus listrik menyebar keluar dari tang yang
sedang mengkoagulasi ) , lebih banyak tuba cenderung menjadi
rusak dalam teknik ini. Tuba yang terkoagulasi dapat ditranseksi
atau dieksisi atau mungkin juga tidak.
Pindai Saya

Simak Video 22.1
Sterilisasi laparoskopi https://
vimeo.com/149484799

Ligasi Tuba Sayatan Tunggal Laparoskopi
Ligasi tuba dapat juga dilakukan melalui teknik sayatan tunggal
laparoskopi . Dalam metode ini dibuat lagi 2 sayatan untuk melakukan
operasi, sayatan tunggal dibuat di umbilikus dan 2 atau 3 trokar
ditempatkan melalui sayatan ini.

Pindai Saya

Simak Video 19.2
Sayatan tunggal ligasi tuba
bilateral dengan klip Filshie)
http://vimeo.com/149741716
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Ringkasan
Sterilisasi interval adalah sterilisasi yang dilakukan ketika
wanita tidak hamil. Sterilisasi dilakukan biasanya melalui
rute laparoskopi. Terdapat beberapa teknik untuk
melakukan
sterilisasi
termasuk
penerapan
klip
laparoskopi, pemasangan cincin Falope atau Yoon,
elektrokoagulasi bipolar laparoskopi dan juga unipolar
elektrokoagulasi laparoskopi. Operasi ini juga dapat
dilakukan dengan teknik sayatan tunggal laparoskopi.
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Bab 23 : Bedah Laparoskopi untuk Sindrom Ovarium Polikistik

Pengeboran Ovarium Laparoskopi
Operasi ini telah dianjurkan untuk penyakit ovarium polikistik dan
dilakukan pada wanita yang telah mengalami penurunan berat
badan dan telah meminum obat-obatan untuk kesuburan tetapi
masih belum dapat berovulasi. Maksud dan tujuan dari operasi
ini adalah untuk menghancurkan kapsul ovarium yang akan
mengurangi produksi androgen (g) ( hormon pria ) dan bisa
menyebabkan ovulasi dan kehamilan.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi
Bagaimana cara kerjanya ?
Operasi ini biasanya dilakukan dengan 3 sayatan. Sayatan yang
pertama ada di umbilikus untuk menempatkan laparoskop.
Sayatan yang kedua adalah untuk memasukkan grasper guna
menahan ovarium dan yang ketiga adalah untuk memasukkan
jarum “ pin tipis”diatermi. Alat ini digunakan untuk “mengebor”
lubang ovarium dengan menggunakan arus listrik. Jumlah
lubang yang telah dibuat berbeda, berkisar dari 4 hingga 12.
Durasi dari setiap pengeboran beberapa detik. Operasi ini juga
dapat dilakukan dengan menggunakan laser.

Keuntungan

Gambar 23.1 Gambar menunjukkan
bagaimana pengeboran ovarium
laparoskopi dilakukan

Keuntungan dari teknik operasi ini adalah mudah untuk
dilakukan dan tingkat ovulasi yang dapat dilaporkan
pasca operasi adalah 80% dan tingkat kehamilan 50%.

Kerugian
Terdapatnya resiko jaringan parut di rahim, pembentukan
adhesi dan kerusakan rahim dan pasokan darahnya yang
menyebabkan kegagalan rahim prematur.
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Gambar 23.2 Foto menunjukkan Pengeboran Ovarium Laparoskopi

Pindai Saya

Simak Video 23.1
Bedah laparoskopi untuk
sindrom ovarium polikistik
http://vimeo.com/159013473

Ringkasan
Pengeboran ovarium laparoskopi merupakan
salah satu pilihan yang sering dipertimbangkan
untuk pengobatan ovarium polikistik. Operasi ini
merupakan operasi yang mudah untuk dilakukan
akan tetapi memiliki resiko rahim prematur.
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Bab 24: Bedah Laparoskopi untuk Fibroid
Ada beberapa jenis dari bedah laparoskopi
yang tersedia untuk pengobatan fibroid, yaitu :
1. Laparoskopi miomektomi
2. Sayatan tunggal laparoskopi miomektomi
3. Histerektomi total laparoskopi

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

1) Laparoskopi Miomektomi
Bagaimana cara melakukan laparoskopi miomektomi ?
Pengangkatan fibroid dengan laparoskopi adalah pembedahan dengan
tuntutan secara teknis. Dibutuhan keterampilan dalam melakukan
pembedahan laparoskopi secara lanjutan. Ada beberapa langkah dalam
melakukan operasi ini , diantaranya adalah :
Langkah 1: Untuk mengurangi perdarahan saat operasi
(devaskulariasi). Ini meliputi injeksi vasopresin
dan / atau ligasi arteri uterina.
Langkah 2: Untuk membuat sayatan pada rahim dan pengangkatan
(enukleasi) fibroid. Ini mungkin
membutuhkan satu sayatan atau lebih pada
rahim.
Langkah 3: Untuk menjahit semua sayatan yang telah dibuat di rahim.
Diperlukan keterampilan lanjutan untuk
penjahitan karena memerlukan ketelitian
saat perbaikan.
Langkah 4: Untuk mengangkat fibroid dari perut.
Pada akhir operasi, barrier anti adhesi biasanya ditempatkan
untuk mengurangi kemungkinan usus dan omentum untuk
menjadi adherent (g) / menempel ke tempat sayatan.
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Pindai Saya

Simak Video 24.1
Bagaimana cara
melakukan
laparoskopi
miometkomi?
https://vimeo.com/
150033425

Gambar 24.1 ( a- k )- rangkaian foto menunjukkan bagaimana cara melakukan laparoskopi miomektomi (a)
fibroid uterus (b) menyuntikkan vasopresin (c) sayatan dibuat di fibroid (d) enukleasi fibroid (e) cacat bagian
dalam dijahit dengan jahitan berduri (f) penjahitan serosa (g) fibroid dipotong menjadi bagian kecil
(h)kolpotomi dilakukan (i) fibroid diangkat melalui kolpotomi (j) cacat bagian kolektomi dijahit (i) cacat
ditutup dengan gel anti adhesi
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Langkah-langkah apa saja yang diambil guna
mengurangi perdarahan saat operasi ?
Ada beberapa strategi yang dapat digunakan agar bisa
mengurangi pendarahan selama laparoskopi
miomektomi.
1. Vasopressin (obat yang menyumbat ( vasokonstriksi )
pembuluh
darah
)
dapat
disuntikkan
kedalam
persimpangan antara fibroid dan rahim sehingga bisa
mengurangi
pendarahan
saat
operasi.
Biasanya
Vasopressin dapat bekerja selama 1 jam sehingga enukleasi
fibroid dan penjahitan cacat harus segera dilakukan
dengan cepat sebelum pendarahan berlanjut kembali.

Gambar 24.2 Fibroid sebelum disuntikkan vasopressin

Gambar 24.3 Warna fibroid menjadi putih setelah disuntikkan vasopressin
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2. Suplai darah ke fibroid diyakini datang langsung dari arteri
rahim. Sehingga ligasi arteri rahim dapat dilakukan
sementara atau secara permanen dengan klip maupun
dengan jahitan.
Ini dapat dilakukan pada 2 tempat yaitu cabang asenden
arteri uterina atau pada asal arteri uterina dari arteri iliaka
internal. Cabang asenden dari arteri uterina biasanya
dijahit. Arteri uterina dapat dijepit atau diikat dengan
asalnya dari arteri iliaka internal. Semenjak suplai darah dari
semua fibroid diyakini berasal langsung dari arteri uterina,
ligasi arteri uterina secara permanen akan menyebabkan
penyusutan dari setiap fibroid kecil yang tidak diangkat
selama operasi.Ligasi arteri uterina pun dapat mengurangi
insiden kekambuhan pada fibroid. Akan tetapi ada
kekhawatiran bahwa ligasi permanen arteri uterina bisa
mengurangi suplai ( vaskularisasi ) rahim dan dengan
demikian bisa mengurangi kemungkinan untuk hamil yang
akan datang. Dengan demikian, ligasi sementara dengan
klip merupakan pilihan lain untuk mencegah pendarahan
dam lkli dapat dilepas setelah menyelesaikan miomektomi.

Gambar 24.4 Menjepitkan arteri uterina kiri pada asalnya(a)
arteri uterina, (b) ureter, (c) arteri umbilikalis obliterasi
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Gambar 24.5 Menyambungkan arteri uterina kanan ke asalnya (a)
arteri iliaka internal, (b) ureter, (c) arteri uterina, (d) arteri umbilikal
obliterasi.

Kasus 24.1 Kehamilan spontan setelah Laparoskopi Miomektomi

DSCA adalah seorang wanita yang berusia 28 tahun yang
berkonsultasi dengan saya pada bulan Maret 2013. Pada bulan
Desember 2012 dia mengalami keguguran saat usia kehamilan 15
minggu. Pemeriksaan menyatakan rahim ukuran 16 minggu kehamilan.
USG yang telah dilakukan menunjukkan rahim besar yang berukuran
9,5 x 22,65 cm. Terdapat lesi kistik didalam fibroid mengindikasikan
degenerasi fibroid. Dia telah menjalani laparoskopi miomektomi .
Pasca operasi dia dalam keadaan baik-baik saja. Dia telah dianjurkan
agar tidak hamil selama 1 tahun. Di bulan Juni 2014 dia hamil secara
spontan setelah berusaha selama beberapa bulan. Dia melahirkan
seorang bayi laki-laki dengan kondisi yang sehat melalui operasi
caesar pada bulan Februari 2015.

298

Bab 24 : Bedah Laparoskopi untuk Fibroid
Bagaimana cara mengangkat fibroid dari perut ?
Pengangkatan fibroid dari perut dan panggul bisa sangat
menjadi membosankan dan menghabiskan banyak waktu.
Fibroid biasanya diangkat dengan menggunakan morcellator
listrik atau melalui sayatan pada bagian atas vagina
dibelakang serviks ( kuldotomi ). Pengangkatan fibroid telah
dijelaskan secara detail pada bab 18.
Apa saja kelebihan dari laparoskopi miomektomi ?
Semua kelebihan dari bedah laparoskopi telah dijelaskan
pada bab 15 termasuk laparoskopi miomektomi. Akan tetapi
banyak dari pasien dengan fibroid juga kurang subur /
subfertil. Bedah laparoskopi akan mengurangi insiden adhesi
panggul pasca operasi sehingga kemungkinan kehamilan
spontan mungkin lebih tinggi pada laparoskopi miomektomi
apabila
dibandingkan
dengan
miomektomi
secara
konvensional yang dilakukan dengan laparotomi.
Apa saja kekurangan dari laparoskopi miomektomi dibandingkan
dengan miomektomi lewat laparotomi ?
1. Tuntutan secara teknis
Laparoskopi miomektomi adalah operasi yang sulit
dibandingkan dengan miomektomi dengan laparotomi.
Bedah laparoskopi membutuhkan keterampilan laparoskopi
tingkat lanjutan dan kurva belajar sangat curam.
2. Membutuhkan waktu yang lama untuk pelaksanaan
Laparoskopi miomektomi dapat memakan waktu 2
hingga 3 kali lebih lama dibandingkan dengan
miomektomi terbuka karena memerlukan semua
langkah yang berbeda.
3. Kemungkinan kehilangan fibroid kecil
Saat melakukan miomektomi dengan laparotomi, rahim
dapat dirasakan dengan tangan dan fibroid kecil dapat
dirasakan oleh stimulasi taktil ( terasa dengan sentuhan ).
Sehingga fibroid kecil dapat dideteksi dan diangkat. Akan
tetapi selama laparoskopi miomektomi, hanya fibroid yang
terlihat yang dapat diangkat. Terkadang diperlukan USG
selama operasi untuk memastikan lokasi fibroid yang terletak
jauh di miometrium sehingga sayatan dapat dibuat pada
bagian rahim yang sesuai untuk mengangkat fibroid ini.
4. Ketika menggunakan morcellator listrik (g) untuk
mengangkat fibroid, potongan-potongan dari fibroid
mungkin tertinggal secara tidak sengaja di perut dan
panggul. Potongan-potongan ini bisa menempel ke
struktur perut dan/atau panggul dan bisa tumbuh.
Fibroid seperti itu disebut dengan fibroid parasit. Untuk
mencegah kejadian seperti ini , morselasi hendaknya
dilakukan di dalam kantong ( lihat bab 18 dan gambar
18.8 dan 18.8 ).
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Apa saja resiko dari laparoskopi miomektomi
dan miomektomi terbuka ?
Ketika melakukan miomektomi dengan laparoskopi maupun dengan
laparotomi, kehilangan darah yang cukup banyak dapat terjadi yang
mungkin diperlukannya transfusi darah. Terdapat juga resiko kecil apabila
perdarahan telah melampaui batas, maka histerektomi mungkin diperlukan.

Pasien yang seperti apa yang tidak cocok untuk laparoskopi miomektomi ?
Pada beberapa pasien, melakukan laparoskopi miomektomi bisa menjadi sulit.
1) Fibroid besar
Saat fibroid besar, operasi bisa menjadi sulit dilakukan. Hal ini
karena tidak akan ada ruang yang cukup di perut untuk fibroid
dimanipulasikan. Kadangkala fibroid besar ini dapat di "kecilkan"
dengan penggunaan suntikkan agonis GnRH untuk beberapa
bulan sebelum dilakukannya miomektomi secara laparoksopi.
Namun, kerugian dari pemberian agonis GnRH adalah fibroid
dapat menjadi lunak dan menempel pada rahim dan
pengangkatan ( enukleasi ) mungkin bisa sulit. Suntikkan dapat
juga menyebabkan fibroid kecil mengecil dan "menghilang" dan
fibroid ini dapat muncul kembali setelah operasi tersebut.

Gambar 24.6 Seorang pasien dengan fibroid
uterus yang besar. Pasien saat setelah
menerima GnRH analog untuk mengecilkan
fibroid.
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Gambar 24.7 Tampilan fibroid uterus besar
melalui laparoskopi dari pasien yang ditunjukkan
pada gambar 24.6. Laparoskopi miomektomi
dilakukan. Lihat gambar 18.10 untuk morselasi
jaringan fibroid.

Bab 24 : Bedah Laparoskopi untuk Fibroid

Pindai Saya

Simak Video 24,2
Laparoskopi miomektomi
untuk fibroid uterus besar
http://vimeo.com/150296714

Kasus 24.2 Laparoskopi Miomektomi untuk fibroid uterus besar

Seorang kolega saya yang lain telah mengarahkan KR kepada saya. Dia
tercatat memiliki massa perut ukuran kehamilan 30 minggu (g). KR masih
lajang dan dia virgo intacta. Tidak ada tanda gejala yang ditunjukkan
dari dia. Mens nya teratur dengan aliran normal. Pemeriksaan dan USG
yang dilakukan menunjukkan fundus fibroid subserosal besar berukuran
18,2 x 12,5 cm dan fibroid posterior lain berukuran 8,3 x 10,4 cm. Dia
sangat tertarik dengan laparoskopi miomektomi. Dikarenakan ukuran
fibroid besar maka saya menganjurkannya untuk menerima suntikkan
agonis GnRH ( Hormon pelepas gonadotropin ) selama 6 bulan untuk
mengecilkan fibroid sebelum dimulainya operasi. Dia telah menerima
suntikan depot yang bertahan selama 3 bulan dan dia terlihat kembali 3
bulan kemudian. Ukuran fibroid menjadi berkurang dengan masingmasing ukuran 15,5 x 10,2 dan 7,7 x 9,2 cm . Dia telah disarankan untuk
menerima suntikan depot yang kedua namun dia menolak karena efek
samping yang ditimbulkan dari suntikan. Kemudian dia menjalani
laparoskopi miomektomi. Operasi tersebut menjadi operasi yang sedikit
sulit akan tetapi operasi berhasil dilakukan. Berat total dari semua fibroid
yang diangkat adalah 1,5 kg ( Gambar 18.11 ). Pasca operasi, kondisi dia
baik-baik saja.
Pembahasan
Laparoskopi miomektomi dapat dilakukan pada wanita yang adalah
seorang virgo intacta, tanpa bantuan manipulator uterus. Melakukan
laparoskopi miomektomi untuk mengangkat fibroid uterus besar sangatlah
menantang. Pemberian agonis GnRH yang tujuannya adalah untuk
mengecilkan fibroid memiliki 2 manfaat yaitu (1) rahim dan fibroid akan
lebih kecil sehingga akan terdapat ruang yang cukup banyak untuk
melakukan operasi (2) suntikan akan membuat fibroid berkurang pada
vaskular sehingga perdarahan akan berkurang selama operasi.
Kerugiannya adalah dikarenakan pengecilan fibroid, enukleasi (g) fibroid
akan sedikit lebih sulit.
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2) Multipel Fibroid :
Pada pasien dengan jumlah fibroid uterus yang banyak ,
mungkin sulit untuk menghilangkan semua fibroid secara
laparoskopi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
selama laparoskopi dokter bedah tidak memiliki manfaat /
keuntungan dengan menggunakan tangannya untuk
meraba uterus untuk semua fibroid dan karena itu dapat
mungkin kehilangan beberapa fibroid.

Gambar 24.8 multipel fibroid uterus besar terlihat pada laparotomi

3) Multiple previous surgeries:
Pasien
yang
telah
menjalani
beberapa
operasi
sebelumnya
terutama
laparotomi
mungkin
dapat
mengalami perlengketan ( adhesi ) usus ke perut dan
organ panggul. Hal ini merupakan kontraindikasi relatif
untuk laparoskopi miomektomi. Akan tetapi seorang dokter
bedah yang telah berpengalaman masih sanggup dan
bisa untuk melakukan bedah laparoskopi pada pada
pasien tersebut.
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Kasus 24.3 Laparoskopi miomektomi untuk fibroid submukosa besar
Nyonya MM, adalah seorang wanita yang berusia 32 tahun dan telah
memiliki 3 orang anak , datang untuk bertemu dengan saya untuk
pemeriksaan ginekologi dan Pap smear pada tahun 2009. Pemeriksaan
dan USG tidak dapat menunjukkan adanya kelainan. Pada tahun 2015 di
usianya yang ke 38 tahun , dia telah bertemu dengan saya kembali
dengan 1 tahun riwayat menstruasi beratnya .Dia juga menderita karena
adanya pendarahan di antara haidnya. Dia tidak mengeluhkan
dismenore. Pemeriksaan dan USG telah menunjukkan uterus ukuran
kehamilan 14 minggu (g) . Ada fibroid submukosa besar yang berukuran
4,82 x 5,09 cm. Berbagai pilihan mengenai operasi / pembedahan telah
dibahas yaitu reseksi transervikal fibroid atau laparoskopi miomektomi .
Dia tertarik memilih ligasi tuba serta miomektomi dengan laparoskopi . Dia
akhirnya menjalani operasi ( simak video 24.3 ). Pasca operasi , kondisi dia
baik-baik saja.
Pembahasan
Reseksi transervikal fibroid akan menjadi operasi yang optimal untuk
pasien ini. Karena fibroidnya besar dan tipe 1 ( lihat gambar 41.2 ), dia
akan diminta untuk mengambil agonis hormon pelepas gonadotropin
selama beberapa bulan untuk mengecilkan fibroid sebelum dilakukannya
operasi. Karena dia telah memutuskan untuk menjalani ligasi tuba
laparoskopi, dia memilih laparoskopi miomektomi. Satu-satunya
kelemahan / kerugian dari menjalani laparoskopi miomektomi adalah
karena dia akan memiliki bekas luka di rahim, dan lukanya akan meluas
ke rongga rahim, apabila dia hamil lagi , dia diharuskan menjalani operasi
caesar elektif.

Pindai Saya

Simak Video 24,3
Laparoskopi miomektomi untuk
fibroid submukosa besar
http://vimeo.com/150158638
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2) Sayatan tunggal Laparoskopi Miomektomi
Laparoskopi miomektomi dapat dilakukan dengan melalui sayatan
tunggal. Bedah laparoskopi sayatan tunggal telah dijelaskan pada
bab 18. Sayatan / insisi tunggal laparoskopi miomektomi biasanya
dilakukan pada pasien dengan fibroid yang kecil. Secara teknis
lebih menuntut dibandingkan dengan laparoskopi miomektomi
tradisional 3 atau 4 port.

Pindai Saya

Simak Video 19.7
Sayatan tunggal
Laparoskopi Miomektomi
https://vimeo.com/149741721

3) Histerektomi Total Laparoskopi
Histerektomi adalah pilihan bagi pasien yang telah berusia lebih
dari 40 tahun serta telah menyelesaikan keluarganya (g). Apabila
rahim tidak terlalu besar , prosedur ini dapat dilakukan secara
laparoskopi dengan bedah laparoskopi tradisional 4 lubang (port)
atau dengan sayatan tunggal. Untuk lebih detailnya mengenai
bagaimana laparoskopi histerektomi dilakukan dapat anda baca
pada bab 33 dan sayatan tunggal laparoskopi miomektomi
dapat dilihat pada bab 19.
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Ringkasan
Fibroid rahim dapat dilakukan oleh beberapa jenis
operasi / bedah laparoskopi. Diantaranya termasuk
laparoskopi miomektomi ( pengangkatan fibroid ),
sayatan tunggal laparoskopi miomektomi, histerektomi
total laparoskopi dan sayatan tunggal histerektomi
laparoskopi. Laparoskopi miomektomi memiliki banyak
keunggulan apabila dibandingkan miomektomi dengan
laparotomi. Akan tetapi, laparoskopi miomektomi
merupakan operasi yang secara teknis menuntut.

Fakta 24.1
Dapatkah wanita yang belum pernah melakukan hubungan
seks sebelumnya ( virgo intacta ) melakukan laparoskopi
miomektomi ?
Adanya kesalapahaman bahwa sulit untuk melakukan laparoskopi
miomektomi kepada wanita yang virgo intacta. Bedah laparoskopi
biasanya dilakukan dengan bantuan manipulator uterus.
Manipulator uterus merupakan alat yang ditempatkan didalam
rongga rahim melalui vagina sehingga rahim dapat diangkat
melalui vagina saat operasi. Namun manipulator uterus tidak
sepenuhnya diperlukan selama operasi laparoskopi. Rahim dapat
dimanipulasi dengan menggunakan alat yang ditempatkan
melalui trokar melalui perut, tanpa manipulasi vagina sehingga
dengan demikian tidak ada cedera pada selaput dara.
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Bab 25: Laparoskopi untuk Endometriosis
Laparoskopi dipandang sebagai " standar emas " dalam
mendiagnosis serta dalam mengobati endometriosis. Seringkali
diagnosis dan pengobatan dilakukan saat operasi yang sama.
Kompleksitas pembedahan dapat bervariasi dari yang kecil
seperti menghancurkan implan endometriotik secara superfisial
dengan panas yang intens, hingga sama besarnya dengan
melepas dan memperbaiki organ panggul. Karena penyakit ini
biasanya merusak struktur vital seperti usus, ureter, kandung kemih,
pembuluh darah , dsb, sangatlah penting untuk menemukan
dokter bedah laparoskopi yang sudah terlatih dengan baik untuk
mengobati penyakit endometriosis dan sehingga resikonya dapat
tetap minimal.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Jenis - jenis Operasi
Jenis - jenis operasi tergantung pada tingkat keparahan endometriosis. semakin
parah kondisinya, semakin kompleks operasinya , serta semakin tinggi juga resiko
yang ditimbulkannya. Sangatlah penting bagi pasien untuk terlebih dahulu
berdiskusi secara menyeluruh dengan dokter kandungannya agar dapat
memahami
sejauh
mana
operasi
nanti
yang
akan
dilakukan
( sebelum operasi ).

Berikut adalah banyak dari jenis operasi yang tersedia saat ini, diantaranya adalah :
1) Koagulasi
Prosedur ini memanfaatkan arus listrik atau laser untuk
"mengeringkan" spot atau nodul endometriotis. Prosedur
koagulasi dilakukan dengan relatif cepat dan mudah namun
sulit untuk memastikan bahwa seluruh lesi telah dihancurkan
secara menyeluruh dan tidak dapat tumbuh kembali. Pada
kasus dimana struktur vital telah terlibat, prosedur harus
dilakukan dengan sangat hati - hati sehingga jaringan normal
yang mendasarinya tidak akan rusak.

Gambar 25.1 Koagulasi endometriosis diatas kandung kemih
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2) Eksisi implan endometriotik
Eksisi merupakan teknik yang terbaik jika dibandingkan dengan
koagulasi namun membutuhkan keterampilan khusus dan
pengalaman. Dokter bedah harus sudah familiar dengan anatomi
panggul normal sehingga dia akan dapat mengeksisi semua
implan endometriotik yang abnormal. Pada kasus dimana organ
vital diinfiltrasi oleh lesi, dokter bedah harus bisa mengeksisi lesi
sembari menjaga organ sebaik mungkin agar tetap normal.
Apabila organ vital harus dieksisi hanya sebagian, dokter bedah
harus bisa memperbaikinya sehingga fungsinya tidak akan
terganggu.

Gambar 25.2 Eksisi endometriosis diatas kandung kemih

3) Eksisi dinding kista endometriotik ( kistektomi ovarium )
Prosedur ini dibutuhkan untuk mengobati endometrioma
ovarium atau kista coklat. Sangat penting bagi dokter bedah
untuk sepenuhnya mengangkat seluruh dinding kista tanpa
merusak struktur ovarium normal.

Gambar 25.3 Kistektomi ovarium untuk kista endometriotik kanan
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4) Eksisi adhesi
5) Eksisi deep infiltrating endometriosis (DIE)
Deep infiltrating endometriosis (DIE) / endometriosis yang mengalami
infiltrasi mendalam merupakan jenis dari endometriosis yang khusus dimana
implan endometriotik yang telah menyerang dinding organ. Pengeksisian
implan sangatlah menantang dikarenakan hanya pengangkatan parsial
saja yang dibutuhkan. Diperlukan keterampilan dan ketelitian untuk
memperbaiki organ yang telah di eksisi sebagian sehingga fungsi organ
tidak terganggu. Karena itu operasi / pembedahan tidak dianjurkan
terkecuali apabila pasien menderita karena gejalanya. Letak yang spesifik
seperti rekto-vaginal septum membuat tantangan operasi dan resiko yang
lebih tinggi serta pendekatan multidisiplin yang melibatkan ahli bedah usus
dan ahli urologi merupakan suatu keharusan.

Gambar 25.4 Endometriosis infiltrasi mendalam yang melibatkan rektum, vagina dan
ligamentum uterosakral kiri (a) rahim, (b) endometrioma kanan, (c) tuba falopi kanan, (d) tuba
falopi kiri, (e) ureter kiri, (f) endometriosis infilrasi mendalam yang melibatkan vagina, rektum dan
ligamentum uterosakral kiri.

310

Bab 25 : Laparoskopi untuk Endometriosis
6) Eksisi rektosigmoid dan endometriosis usus
Pindai Saya

Simak Video 25.3
Bedah laparoskopi untuk
endometriosis rektovaginal
https://vimeo.com/159015020

7) Pengangkatan satu atau kedua ovarium ( ooforektomi )
Ketika ovarium mengalami kerusakan yang parah oleh kista ovarium
atau saat ukuran kista ovarium terlalu besar untuk diangkat melalui
kistektomi, kemungkinan diperlukan untuk mengangkat seluruh
ovarium. Hal ini biasanya dianggap sebagai usaha terakhir karena
begitu kedua ovarium diangkat, produksi hormon segera berhenti
sehingga akan menyebabkan gejala yang hampir mirip dengan
menopause alami tetapi dengan cara yang lebih intens dikarenakan
perubahan hormon yang mendadak.
8) Pengangkatan rahim ( histerektomi )
Prosedur ini mungkin diperlukan pada kasus-kasus endometriosis yang
berat dan juga terutama ketika adanya adenomiosis. Oofrektomi
mungkin dilibatkan atau mungkin juga tidak tetapi biasanya
dilakukan secara bersamaan dengan eksisi implan endometriotik
serta biasanya betul-betul dipertimbangkan pada wanita yang telah
menyelesaikan keluarga mereka ( lihat pada bab 33 ).
9) Pengangkatan endometriosis kandung kemih
Pindai Saya

Simak Video 25.4
Penatalaksanaan
laparoskopi endometriosis
kandung kemih
https://vimeo.com/163190083

10) Laparoskopi ablasi saraf uterosakral (LUNA)
Tujuan dari prosedur ini adalah untuk meredakan nyeri panggul kronis
dengan reseksi saraf yang menghubungkan rahim ke otak.
Kekambuhan Setelah Operasi
Tingkat kekambuhan endometriosis bervariasi dari sekitar 10 % hingga 50 %. Semakin
endometriosisnya parah, semakin besar juga kemungkinannya untuk kambuh.
Kambuhnya endometriosis terutama terjadi karena eksisisi implan endometriotik
yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat. Walaupun implan endometriotik
hampir tidak mungkin untuk diangkat semua ( terutama apabila penyakit ini
melibatkan struktur vital ), tetap penting untuk memilih seorang ginekolog dengan
kemampuannya yang baik yang mampu untuk mengangkat implan endometriotik
sebanyak mungkin selama operasi, agar dapat menurunkan resiko kekambuhan.
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Pencegahan Kekambuhan
Mengingat akan faktanya bahwa endometriosis merupakan penyakit
yang bergantung pada estrogen, menekan estrogen, bahkan dapat
menunda atau mencegah kekambuhan penyakit. Salah satu metode
untuk melakukannya adalah dengan meminum pil kontrasepsi oral
secara terus-menerus selama 3 bulan ( yaitu 4 siklus menstruasi per
tahun ) dalam jangka yang panjang.
Peluang untuk Hamil
Peluang untuk bisa hamil bergantung pada tingkat keparahan penyakit.
Selama tidak terganggunya fungsi reproduksi, kehamilan dapat terjadi,
Akan tetapi, dalam banyak kasus endometriosis merusak dan mendistorsi
anatomi organ reproduksi , seperti menyebabkan jaringan parut dan
penyumbatan atau terblokirnya tuba falopi serta merubah atau
memperbesar rahim ( terutama karena adenomiosis ). Adanya
endometrioma ovarium ( kista coklat ) juga merusak ovarium dan
kerusakan dapat menjadi permanen saat kista tumbuh dan berkembang
terlalu besar atau menjadi bengkok. Oleh karena itu, sangatlah penting
untuk tidak menunda pengobatan karena perkembangan endometriosis
dapat mempersempit peluang kehamilan.
Memilih Seorang Dokter Kandungan / Ginekolog
Operasi endometriosis mungkin merupakan operasi ginekologi yang
paling sulit dan kompleks untuk dilakukan. Operasi endometriosis paling
baik dilakukan secara laparoskopi karena visualisasi superior langsung
dari rongga panggul. Bukan hanya karena operasi dilakukan di pusat,
didedikasikan untuk laparoskopi, namun juga dilakukan oleh dokter
bedah laparoskopi yang telah terlatih dengan baik dan berpengalaman
karena endometriosis melibatkan usus, kandung kemih dan ureter
sehingga dokter bedah harus bisa bekerjasama dengan ahli bedah usus
serta ahli urologi.
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Kasus 25.1
Kehamilan melalui IVF pada pasien yang
menjalani kistektomi bilateral untuk
endometrioma
Pada tahun 2012, NHMT datang mengunjungi saya. Dia merupakan
seorang wanita yang berusia 27 tahun dan sebelumnya telah menjalani
laparotomi dan kistektomi untuk endometrioma di rumah sakit yang
berbeda di tahun 2010. Dia telah diberikan agonis hormon pelepas
gonadotropin selama 6 bulan diikuti oleh danazol. Dia telah menikah
selama 2 tahun dan tidak dapat hamil. Sebelumnya juga dia melakukan
histerosalpingogram yang telah menunjukkan tuba falopi kiri tersumbat
dan tuba falopi kanannya paten. Dia sedikit mengeluhkan dismenore. Dia
telah mencoba inseminasi intrauterin ( IUD ) di rumah sakit yang lain
namun
dia
tidak
berhasil
hamil.
Pemeriksaan memperlihatkan adanya kista ovarium bilateral yang
berukuran 2,14 x 2,40 cm ( ovarium kiri ) dan 2,00 x 2,40 cm ( ovarium
kanan ). Antimulleiran hormon ( hormon untuk untuk menguji
kemampuan ovarium untuk memproduksi oosit ( sel telur ) ) yang
dilakukan berada di kisaran yang normal , mengindikasikan bahwa dia
masih bisa menghasilkan oosit. Dia tidak dianjurkan untuk kembali
menjalani kistektomi laparoskopi dan disarankan untuk menjalani IVF. Dia
sepakat untuk menjalani prosedur yang telah disarankan dan dilakukan
pada tahun 2012 serta upaya yang dilakukan untuk menjalani IVF telah
berhasil. Hanya 4 sel telur yang diambil dan hanya ada 2 embrio. Di
tahun 2013 dia hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat ini
dia sedang menjalani
3 bulanan suntikan Depoprovera® guna
mencegah terulangnya kembali endometriosis.
Pembahasan
Wanita ini menjalani kistektomi endometrioma. Setelah itu terjadi
kekambuhan akan tetapi dia tidak dianjurkan untuk melakukan operasi
kistektomi yang kedua dikarenakan khawatir cadangan ovariumnya akan
berkurang ( kemampuan untuk memproduksi oosit ). Dia telah disarankan
untuk menjalani IVF agar dapat meningkatkan peluang kehamilannya.
Kehamilan itu sendiri akan menjadikan berkurangnya kemungkinan terjadi
kekambuhan dan setelah melahirkan dia disarankan agar ovulasi
dihentikan
karena
untuk
mengurangi
kemungkinan
terjadinya
kekambuhan.

313

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi
Kasus 25.2
Kehamilan spontan pada seorang wanita muda yang
sebelumnya menjalani kistektomi laparoskopi untuk
endometrioma besar
SSMS adalah seorang wanita yang berusia 19 tahun untuk pertama
kalinya bertemu dengan saya pada tahun 2001. Dia mengeluhkan sakit
pada fosa iliaka kiri selama 3 bulan. Haid nya teratur namun dia
mengalami dismenore yang semakin parah. Pemeriksaan dan USG telah
menunjukkan adanya endometrioma besar dengan diameter 4,65 x 4,98
dan 4,11 x dan 3,21 cm. Dia menjalani kistektomi laparoskopi. Dia
mempunyai 2 endometrioma besar di ovarium kirinya. ovarium kananya
normal dan kedua tuba falopinya pun normal. Pasca operasi, dia telah
diberikan agonis hormon pelepas gonadotropin (GnRH) bulanan untuk 6
bulan. Kondisi dia baik-baik saja setelah itu. Namun pada tahun 2002 dia
kembali lagi dan mengeluhkan peningkatan dismenore. Pemeriksaan
dan USG yang dilakukan telah menunjukkan adanya endometrioma
bilateral yang berukuran 3,42 x 3,52 cm dan 1,75 dan juga 2,25 cm.
Kembali dia menjalani laparoskopi yang kedua dan telah ditemukan ada
endometrioma kanan besar dan endometrioma kiri kecil, kistektomi
laparoskopi dilakukan. Pasca operasi dia diberikan dimetriose untuk 6
bulan. Meskipun dia masih lajang , dia disarankan untuk meminum pil
kontrasepsi oral akan tetapi dia menolak. Dia dalam follow up secara
teratur. Dia memiliki kista ovarium kecil yang mana tidak menunjukkan
adanya tanda gejala. Di tahun 2002 ( usia 22 ) dia telah menikah dan
mengalami kesulitan untuk hamil. Histerosalpingogram (HSG) telah
dilakukan dan hasilnya menunjukkan adanya penyumbatan di tuba kiri
dan dia diberikan klomifen sitrat. Di tahun 2005 ada endometrioma lain di
ovarium kanan yang berukuran 3,06 x 5,04 cm. Tidak disarankan untuk
pembedahan dan dia disarankan untuk hamil. Di tahun 2006 ( usia 24 )
dia hamil secara spontan dan melahirkan seorang bayi perempuan
dengan operasi caesar karena gawat janin di tahun 2007. Dia
menggunakan kontrasepi oral setelah melahirkan sampai tahun 2010.
Kembali terjadi dia sulit untuk hamil. Di USG tidak terlihat adanya kista
ovarium. Dia kembali diresepkan klomifen sitrat . Dia hamil secara
spontan pada tahun 2012 ( usia 30 ) dan telah melahirkan seorang bayi
laki-laki pada tahun 2013. Saat ini keadaan dia dalam kondisi sehat dan
sedang
menggunakan
pil
kontrasepsi
oral.
Pembahasan
Wanita muda ini menderita endometrioma dan menjalani laparoskopi 2
kali. Untungnya dia menikah dini dan karena usianya masih muda berhasil
hamil dua kali dan dua-duanya hamil secara spontan. Pencegahan
kekambuhan endometriosis pada wanita yang belum menikah sangatlah
penting. Cara termurah untuk mencegah adalah dengan menggunakan
kontrasepsi oral. Dia menolak untuk menggunakan OCP saat dia belum
menikah dan hanya menggunkaan OCP setelah kelahiran pertama.
Penting untuk dicatat bahwa beberapa kali operasi ovarium dapat
mengakibatkan pengurangan pada cadangan ovarium.
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Pindai saya

Simak Video 25.1
Bedah laparoskopi untuk Endometriosis
https://vimeo.com/149998622

Pindai Saya

Simak Video 25.2
Kistektomi laparsokopi untuk
endometrioma dan kista
ovarium
https://vimeo.com/149998620

Ringkasan
Laparoskopi dianggap sebagai "standar emas" untuk diagnosis
dan pengobatan endometriosis. Jenis dari operasi yang dapat
dilakukan meliputi koagulasi, eksisi implan endometriotik, eksisi
dinding kista endometriotik ( kistektomi ovarium), eksisi adhesi, eksisi
endometriosis infiltrasi mendalam (DIE), eksisi endometriosis
rektosigmoid dan usus, pengangkatan satu atau kedua ovarium
( ooforektomi ), pengangkatan rahim ( histerektomi ),
pengangkatan endometriosis kandung kemih dan laparoskopi
ablasi saraf uterosakral ( LUNA ). Operasi / pembedahan
endometriosis dapat menjadi kompleks dan seharusnya dilakukan
oleh seorang dokter bedah ginekologi laparsokopi yang telah
berpengalaman serta diibantu oleh ahli bedah usus dan ahli
urologi.
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Bab 26 : Bedah Laparoskopi untuk Kehamilan Ektopik
Ada beberapa teknik dalam melakukan operasi untuk
kehamilan ektopik

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

1) Salpingektomi Laparoskopi
Teknik ini meliputi eksisi tuba yang berisi kehamilan ektopik. Eksisi dapat dilakukan
dengan menggunakan teknik 3 atau 4 port atau dengan teknik sayatan tunggal.
Pada teknik 3 atau 4 port, tuba di tahan dengan grasper dan mesosalping
( jaringan yang menahan tuba ke rahim ) dikoagulasikan dengan menggunakan
aliran bipolar, dan kemudian dipotong. Tuba yang berisi kehamilan ektopik
kemudian terlepas dari rahim dan ovarium.

Gambar 26.1 Salpingektomi untuk kehamilan ektopik tuba kiri

Tindakan perawatan harus dilakukan sedekat mungkin dengan tuba
karena terkadang pembekuan yang berlebihan dapat menyebabkan
suplai darah ke ovarium terganggu. Pada ruptur kehamilan ektopik,
mungkin ada perdarahan aktif dan perdarahan ini terlebih dahulu harus
dikoagulasi sebelum mencoba mengeluarkan tuba. Darah dan
gumpalan darah yang muncul di rongga perut dan panggul harus
segera disedot dan terkadang bisa menjadi masalah yang
membosankan.
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Jaringan ektopik kemudian ditempatkan kedalam kantong
dan diangkat melalui panggul. Irigasi yang berlebihan pada
panggul dan perut dilakukan untuk mengangkat semua
darah yang telah terakumulasi di panggul.
Keunggulan dari salpingektomi laparoskopi adalah tuba
dengan kehamilan ektopik dapat diangkat dan oleh karena
itu tidak akan ada kekhawatiran mengenai beberapa jaringan
kehamilan ektopik yang tersisa di panggul.
Kerugiannya adalah pengangkatan tuba dapat
mengurangi kehamilan spontan. Apabila tuba yang lainnya
paten, pasien masih memiliki kemungkinan untuk kehamilan
spontan. Akan tetapi, jika tuba tersumbat / terblokir atau
rusak, dia hanya akan bisa hamil melalui fertilisasi in vitro
( IVF ).

Pindai Saya

Simak Video 26.1
Salpingektomi laparoskopi
untuk kehamilan ektopik
http://vimeo.com/149858701

Pindai Saya

Simak Video 19.5
Sayatan tunggal salpingektomi
laparoskopi untuk kehamilan ektopik
https://vimeo.com/149741723

Pindai Saya

Simak Video 26.5
Salpingooforektomi laparoskopi untuk
kehamilan ektopik besar seiring
dengan kehamilan intrauterin
( kehamilan heterotropik )
https://vimeo.com/149858699
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2) Salpingostomi Laparoskopi
Dalam teknik ini, sayatan dibuat di perbatasan antimesenterika (g) ( bagian
dari tuba yang berlawanan dengan mesosalping (g) dari tuba falopi ), dan
jaringan ektopik diekstraksi dari tuba. Sayatan pada tuba dapat dijahit atau
mungkin tidak dapat dijahit. Apabila sayatan dijahit, operasi ini disebut
dengan salpingostomi laparoskopi. Teknik salpingostomi laparoskopi biasanya
dilakukan pada kehamilan tuba awal dan tidak pecah.

Gambar 26.2 Salpingostomi laparsokopi
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Gambar 26.3 Vasopreesin disuntikan
kedalam perbatasan
antimenseterika pada kehamilan
ektopik tuba kiri

Gambar 26.4 Sayatan dibuat di
perbatasan antimenseterika

Gambar 26.5 Kehamilan
ektopik diangkat dari tuba
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Keuntungan melakukan teknik ini adalah tuba masi utuh sehingga
pasien dapat hamil dengan bantuan tuba ini di yang akan datang.

Kerugiannya adalah karena tuba mengalami bekas luka yang
diakibatkan dari operasi, kehamilan ektopik lain dapat terjadi di
tempat yang sama, dan juga resiko kecil bahwa setelah operasi
beberapa kehamilan ektopik mungkin masih ada dan bisa
berkembang di dalam tuba.

Dengan demikian, apabila teknik ini dilakukan, penting untuk melakukan
pengulangan test darah ( serum beta HCG ) agar dapat memastikan
bahwa tingkatnya telah menurun, sehingga mengindikasikan tidak
adanya pertumbuhan yang lebih jauh dari kehamilan ektopik.
Histerosalpingografi akan diperlukan setelah 3 bulan untuk memastikan
apakah tuba masih paten. Teknik ini biasanya direkomendasikan apabila
pasien hanya memiliki 1 tuba paten karena pengangkatan tuba akan
memerlukan IVF bagi pasien untuk hamil.

Pindai Saya
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Simak Video 26.2
Salpingostomi laparoskopi
untuk kehamilan ektopik
http://vimeo.com/149858702
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Kasus 26.1
Kehamilan spontan setelah Salpingostomi
Laparoskopi untuk tuba kehamilan ektopik

NMA, merupakan seorang wanita yang berusia 33 tahun dan
berkonsultasi kepada saya untuk pertama kalinya di tahu 2013. Dia
sedang hamil 8 minggu. USG telah menunjukkan 2 kantong kehamilan
yang terbentuk dengan baik tetapi tidak ada aktivitas pada janin. Dia
menjalani kuretase hisap. Pasca operasi kondisi dia dalam keadaan yang
baik dengan periode menstruasi yang teratur. Enam bulan kemudian dia
mengalami nyeri panggul. Dia telah melewatkan menstruasinya dan test
kehamilan menunjukkan hasil yang positif. USG menyatakan ukuran rahim
normal tanpa kantong kehamilan intrauterin dan massa pada adneksa kiri
dengan cairan di kantong Douglas. Diagnosis kehamilan ektopik telah
dibuat.Dia menjalani salpingostomi laparoskopi ( simak video 26.2 ) .
Pasca operasi kondisi dia baik-baik saja. Enam bulan kemudian dia
menjalani histerosalpingogram ( HSG ) dan HSG menunjukkan tuba kanan
paten , tuba kiri dapat dilihat tetapi tidak ada tumpahan perwarna. Dia
menjalani inseminasi intrauterin sebanyak satu siklus namun itu dilakukan
tanpa adanya keberhasilan. Dia hamil secara spontan dan empat bulan
kemudian dan telah melahirkan bayi perempuan sehat pada tahun 2015.

Pembahasan
2 tipe operasi / pembedahan yang dapat dilakukan untuk kehamilan
ektopik adalah (1) salpingostomi laparoskopi dan (2) salpingektomi
laparoskopi. Salpingostomi laparoskopi hanya dapat dilakukan apabila
tuba falopi tidak ruptur / pecah . Keunggulannya adalah pasien akan
tetap memiliki tuba. Meskipun sakit, Dia mungkin bisa hamil secara
spontan dengan tuba yang dioperasikan. Metode ini biasanya
dipertimbangkan saat pasien hanya memiliki 1 tuba normal dan
kehamilan ektopik terjadi di tuba itu. NMA ingin mempertahankan
tubanya sehingga salpingostomi dilakukan. Dia akan menangung resiko
kehamilan ektopik kedua yang berkembang di dalam tuba yang
dioperasikan,namun beruntungnya dia hamil dengan kehamilan
intrauterin dan telah melahirkan seorang anak.
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3) Eksisi laparoskopi kehamilan kornu
Saat kehamilan ektopik berada di daerah kornu rahim ( Gambar 7.4 ), maka kehamilan
biasanya didiagnosis masih lama lagi. Kehamilan kornu jauh lebih sulit untuk dieksisi
secara laparoskopi karena ukuranya lebih besar dan dapat berdarah dengan
menyebar luas. Teknik ini melibatakan suntikan vasopressin disekitar kornu kehamilan
ektopik dan penempatan jahitan purse string di sekitarnya. Kemudian sayatan dibuat
untuk enukleasi kehamilan ektopik. kerusakan kemudian dijahit. Pada kehamilan kornu
yang besar, bagian dari rahim harus diangkat bersama-sama dengan tuba. Pada kasuskasus yang sulit, laparotomi mungkin diperlukan.

Pindai Saya

Simak Video 26.3
Eksisi laparoskopi
kehamilan kornu
http://vimeo.com/150044031

Gambar 26.7 Vasopressin
disuntikan kedalam kehamilan
kornu
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Gambar 26.8 Jahitan purse string
disekitar kehamilan kornu
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Gambar 26.9 Eksisi kehamilan kornu

Gambar 26.10 Penjahitan kerusakan

Gambar 26.11 Pada waktu penyelesaian operasi
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Kasus 26.2
Reseksi laparoskopi kornu kehamilan ektopik
Pada tahun 2009 nyonya UDS datang mengunjungi saya , dia telah
menikah 3 tahun dan dia tidak bisa hamil. Histerosalpingogram yang
dilakukan di rumah sakit yang lain menunjukkan kedua tubanya
tersumbat / terblokir. Dia menjalani laparoskopi , dan laparoskopi
menunjukkan ukuran rahim yang normal. Kedua tuba nya normal dan
dipatenkan setelah insulfasi tuba dilakukan dibawah tekanan. Dia hamil
secara spontan 2 bulan setelah menjalani laparoskopi namun sayangnya
kehamilan berakhir dengan aborsi yang terlewatkan. Dia telah menjalani
evakuasi hasil konseptus. Pasca operasi , keadaan dia baik-baik saja akan
tetapi tidak dapat hamil. Dia telah diberikan beberapa siklus klomifen
sitrat namun tanpa membuahkan hasil. Pada tahun 2011, dia menjalani
siklus inseminasi intrauterin setelah diberikan suntikan hormon perangsang
folikel ( FSH ). Setelah prosedur dilakukan , dia hamil akan tetapi
sayangnya kehamilan itu adalah kehamilan ektopik. Dia menjalani reseksi
laparoskopi kornu kanan kehamilan ektopik di tahun 2011
( Gambar 26.7 - 26.11 ) ( simak video 26.3 ). Pasca operasi di tahun 2013
dia menjalani histerosalpingografi dan menunjukkan bahwa tuba kiri tidak
paten. Dia dapat hamil setelah menjalani IVF.
Pembahasan
Kornu kehamilan ektopik tidaklah umum. Biasanya didiagnosisnya
terlambat karena pasien dengan kondisi seperti ini tidak memliki banyak
gejala-gejala. Pecahnya kehamilan ektopik pada kornu dapat
menyebabkan pendarahan yang berlebihan. Pada pasien ini diagnosis
dilakukan lebih awal karena dia menjalani IUI dan berada dalam
pengawasan secara teratur. Eksisi telah dilakukan dengan berhasil secara
laparoskopi.
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4) Laparoskopi Eksisi untuk Kehamilan Ektopik Ovarium
Kehamilan ektopik ovarium sangatlah jarang terjadi. Saat kehamilan
ektopik berada di ovarium, kehamilan ektopik dan sebagian kecil dari
ovarium harus dipotong. Pemotongan harus dilakukan dengan hati - hati
untuk memastikan bahwa semua kehamilan ektopik diangkat dan
jaringan ovarium tidak terlalu banyak diangkat.

Gambar 26.12 Eksisi kehamilan ektopik ovarium (a) kehamilan
ektopik ovarium (b) ovarium kanan (c) tuba falopi kanan

Pindai Saya

Simak Video 26 .4
Laparoskopi eksisi untuk
kehamilan ektopik ovarium
http://vimeo.com/149858698
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5) Bedah Laparoskopi Insisi Tunggal untuk Kehamilan Ektopik
Sejumlah operasi yang telah disebutkan di atas dapat dilakukan dengan
menggunakan teknik sayatan tunggal laparoskopi . Meskipun operasi /
bedah dilakukan dengan sama, teknik operasi ini hanya melibatkan satu
sayatan melalui umbilikus. Secara teknis lebih menuntut kepada dokter
bedah untuk melakukan teknik operasi ini. Salpingektomi laparoskopi
untuk kehamilan ektopik tuba dan bahkan eksisi kehamilan ektopik
ovarium saat ini dilakukan dengan bedah laparoskopi insisi tunggal.

Pindai Saya

Simak Video 19.5
Salpingektomi laparoskopi sayatan
tunggal untuk kehamilan ektopik
http://vimeo.com/149741723

328

Bab 26 : Bedah Laparoskopi untuk Kehamilan Ektopik

Ringkasan
Bedah laparoskopi untuk kehamilan ektopik
meliputi salpingektomi laparoskopi, salpingostomi
laparoskopi , eksisi laparoskopi pada kehamilan
kornu, eksisi laparoskopi pada kehamilan ektopik
ovarium. Semua dari prosedur ini dan juga
dilakukan menggunakan metode laparoskopi
sayatan tunggal.
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Bab 27 : Bedah Laparoskopi untuk Kista Ovarium
Bedah laparoskopi untuk kista ovarium akan tergantung pada
jenis dari kista . Secara umum, kista non-patologis ( kista folikel dan
korpus luteum - lihat pada Bab 5 ) pembedahan tidak diperlukan
terkecuali apabila adanya komplikasi ( torsi, perdarahan, dsb)
Pada bab 25 telah dibahas mengenai kista endometriotik dan
juga pada bab 23 dibahas tentang penyakit ovarium polikistik.
Operasi / pembedahan laparoskopi untuk kista patologis yang
umumnya jinak yaitu kista dermoid dan kistadenoma dibahas
secara terperinci dibawah ini :

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Bedah laparoskopi untuk kista patologis jinak
1) Kistektomi Laparoskopi ( pengangkatan kista )
Ini merupakan operasi yang paling umum dilakukan untuk jenis kista jinak
seperti kista dermoid. Operasi pengangkatan hanya melibatkan kista dan
meninggalkan jaringan ovarium yang normal. Keterampilan dari operasi
ini adalah saat pemisahan kista dari ovarium tanpa adanya tumpahan.

Bagaimana caranya melakukan Kistektomi Laparoskopi ?
Operasi ini dilakukan dengan terlebih dahulu menempatkan kista di dalam
kantong yang telah ditempatkan di rongga panggul. Kantong akan
membantu untuk mengumpulkan tumpahan yang dapat terjadi apabila kista
dibuka secara tidak sengaja saat histerektomi. Sayatan dibuat pada kista
untuk memisahkan kista dari rahim. Dengan diseksi yang gentel,
sangat mungkin untuk sepenuhnya memisahkan kista dari ovarium
secara lengkap. Akan tetapi, karena dinding kista bisa menjadi
sangat tipis atau menempel padat dengan ovarium, terkadang
sebuah lubang dapat dibuat di kista. Apabila ini terjadi, kandungan /
isi yang terdapat didalam kista dapat disedot dan kistektomi
dilakukan dengan ovarium yang masih berada di dalam kantong.
Kantong ( dengan kista beserta isinya ) kemudian ditutup dan
diangkat melalui sayatan yang sedikit agak membesar di umbilikus.
Panggul dan perut kemudian dicuci dengan bersih. Jika ovarium
terdapat cacat yang besar, ovarium dapat diperbaiki dengan
jahitan.
Pada pasien yang menginginkan kehamilan, patensi tuba falopi akan
diuji. Apabila ditemukan insiden yang lainnya seperti adhesi atau
endometriosis ,tuba falopi akan diobati juga.
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Gambar 27.1 (a) kista dermoid kiri, (b) rahim, (c) ovarium kanan, (d) tuba falopi kiri, (e) tuba falopi kanan

Pindai Saya

Simak Video 27.1
Kistektomi laparoskopi
untuk kista dermoid besar
http://vimeo.com/150455054

Pindai Saya

Simak Video 27.2
Kistektomi laparoskopi untuk
kistadenoma musinous
http://vimeo.com/159017867
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Gambar 27.2 (a) sayatan dibuat pada kista, (b) dinding kista terpisah dari kista, (c) ovarium
hampir terpisah sepenuhnya dari kista, (d) sistektomi selesai dilakukan dan kista ditempatkan di
dalam kantong, (e) kista dibuka dan isinya disedot. Perhatikan rambut kista dermoid, (f) kantong
beserta isinya dibawa keluar dari sayatan kecil pada kulit
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Apa saja keuntungan dari Kistektomi Laparoskopi ?
Semua keuntungan dari operasi laparoskopi telah dijelaskan
semuanya pada Bab 15 termasuk untuk kistektomi laparoskopi. Akan
tetapi, banyak wanita dengan kista dermoid usianya masih relatif
muda dan menginginkan kehamilan di waktu yang akan datang.
Kistektomi laparoskopi akan mengurangi insiden dari adhesi
panggul pasca operasi sehingga kemungkinan untuk hamil secara
spontan mungkin lebih tinggi setelah kistektomi laparoskopi apabila
dibandingkan dengan kistektomi konvensional yang dilakukan
secara laparotomi.
Apa saja kerugian dari Kistektomi Laparoskopi ?
Isi / kandungan yang terdapat didalam kista dermoid dapat
bervariasi ( rambut, gigi, material pasta tebal seperti ( sebasea ),
cairan berair ). Apabila isi didalam kista tumpah kedalam panggul
dan perut dapat menyebabkan nyeri pasca operasi, adhesi dan juga
dapat menyebabkan sulitnya untuk hamil. Melakukan kistektomi
laparoskopi untuk kista dermoid tanpa adanya tumpahan isi dari kista
ke panggul dan perut adalah karena keterampilan dari operasi. Saat
operasi dilakukan didalam kantong kemungkinan tumpahan dari isi
kita ke dalam panggul dan perut berkurang. Secara teknis semakin
besar kistanya maka semakin sulit operasinya.
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2) Salpingooforektomi Laparoskopi
(Pengangkatan ovarium dan tuba)
Pada wanita yang lebih tua dan telah menyelesaikan keluarga mereka,
pilihan kedua adalah mengangkat ovarium dan bisa dilakukan terutama
apabila ovariumnya sangat besar. Pada kista dermoid yang besar,
kistektomi mungkin akan sulit untuk dilakukan dan jumlah jaringan yang
mungkin sedikit. Salpingo-ooforektomi laparoskopi merupakan operasi
yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan kistektomi laparoskopi.
Operasi ini dilakukan dengan melepaskan terlebih dahulu ovarium dari
suplai darahnya dengan mengisolasi, mengkoagulasi dan memotong
ligamen infundibulopelvis ( ligamen yang mengandung suplai darah ke
ovarium ). Kemudian ovarium dilepaskan dari rahim dengan pembekuan
dan pemotongan ligamen ovarium ( ligamen yang mengikat pada
rahim ). Indung telur yang telah terlepas kemudian ditempatkan di
dalam kantong. Cairan yang berada di dalam kista disedot, dan
kantong ditutup dan biasanya diangkat melalui sayatan yang
diperbesar yang telah dibuat di umbilikus dan kemudian panggul dan
perut dicuci bersih.

Pindai Saya
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Simak Video 27.3
Salpingooforektomi dan
omentektomi laparoskopi untuk
kanker ovarium
https://vimeo.com/159018922

Bab 27 : Bedah Laparoskopi untuk Kista Ovarium

Gambar 27.3 Kista ovarium kiri besar – salpingooforektomi kiri dilakukan (a) rahim,
(b) kista ovarium kiri, (c) ligamen infundibulopelvis kiri, (d) tuba falopi kiri

Gambar 27.4 Kista ovarium kiri terlepas dari rahim
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Kasus 27.1
Salpingoooforektomi Laparoskopi dan
Omentektomi untuk Kanker Ovarium
TS, adalah seorang wanita yang berusia 43 tahun. Dia telah menikah
selama 21 tahun dan tidak mempunyai anak. Dia pernah mengalami 3
siklus IVF yang tidak berhasil dan dia telah didiagnosis kista ovarium di
rumah sakit yang lain. Dia menjalani lumpektomi dan pembersihan node
aksila untuk kanker payudara kirinya 2 tahun sebelumnya. Dia juga telah
melakukan radioterapi dan kemoterapi untuk kanker payudara.
Pemeriksaan dan USG menunjukkan campuran ekogenik kista ( berisi
struktur padat dan kistik ) yang berukuran 4,65 x 3,44 cm. Terdapat juga
kista berukuran kecil di ovarium kanan yang berukuran 1,08 x 1,23 dan 1,15
x 1,72 cm. Ada sedikit cairan pada Kantong Douglas. Pemindaian / scan
PET yang dilakukan menunjukkan normal. Baik dia maupun suaminya telah
dikonseling mengenai adanya kemungkinan massa menjadi kanker
payudara metastasis. Dia menginginkan bedah konservatif dan dia masih
ingin hamil . Dia menjalani laparoskopi. Tumor ovarium kanan ( Gambar
14.1 ) tampak ganas sebaliknya kista ovarium kanan tampak jinak.
Ovarium kanan telah diangkat dan diambil untuk dibekukan. Biopsi
ovarium kiri dan omentektomi parsial juga dilakukan. Histopatologi
adenokarsinoma yang mungkin bermetastatis karena akibat kanker
payudara. Pasca operasi dia telah pulih dengan baik. Penilaian
hispatologis lebih lanjut dari massa ovarium dan membandingkannya
dengan kanker payudara telah disimpulkan bahwa tumor ovarium
bukanlah metastatis pada kanker payudara namun kanker ovarium
primer. Saat ini dia sedang memikirkan akan pengangkatan semua organ
reproduksi.
Pembahasan
Bedah laparoskopi untuk kanker ovarium adalah topik yang kontroversial.
Sebagian besar kasus dari kanker ovarium dilakukan dengan laparotomi.
Dalam kasus ini , karena secara mental dia tidak siap untuk ovarium dan
rahimnya diangkat, laparoskopi dilakukan untuk membuat diagnosis
tumor panggul dan kemudian mempertimbangkan operasi / bedah yang
lebih lanjut. Laparoskopi membantu dalam menghindari berbagai
laparotomi.
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3) Histerektomi Laparoskopi
Pada peristiwa yang jarang terjadi, kista dermoid bisa menjadi kanker
dan tidak dapat diketahui hingga ahli patologi memeriksa kistanya. Kista
dermoid berubah menjadi ganas lebih sering terjadi pada wanita tua.
Dengan demikian , apabila wanita yang telah berusia di atas 45 tahun ,
histerektomi dan pengangkatan ovarium dengan kista atau kedua
ovarium adalah pilihan lain. Histerektomi laparoskopi telah dibahas pada
Bab 33.
Pindai Saya

Simak Video 33.1
Histerektomi total laparoskopi
http://vimeo.com/150079694

4) Bedah laparoskopi insisi tunggal
Semua yang telah disebutkan di atas mengenai operasi dapat juga
dilakukan dengan sayatan tunggal. Sayatan tunggal salpingooooforektomi
(
pengangkatan
ovarium)
dan
histerektomi
( pengangkatan rahim ) laparoskopi cukup mudah dilakukan. Akan
tetapi, bisa lebih menantang untuk melakukan sayatan tunggal
kistektomi laparoskopi terutama pada pasien dengan kista besar. ( lihat
Bab 19 ).
Pindai Saya

Simak Video 19.3
Salpingoooforektomi laparoskopi
sayatan tunggal untuk kista ovarium
http://vimeo.com/149741720

Pindai Saya

Simak Video 19.4
Kistektomi laparoskopi
sayatan tunggal
http://vimeo.com/149741715

Pindai Saya

Simak Video 19.6
Histerektomi total
laparoskopi sayatan
tunggal
http://vimeo.com/149741719
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Ringkasan
Bedah
laparoskopi
untuk
kista
ovarium
tergantung pada jenis dari kista. Operasi yang
dapat
dilakukan
diantaranya
kistektomi
laparoskopi, salpingoooforektomi laparoskopi ,
dan histerektomi laparoskopi. Semua operasi ini
bisa dilakukan dengan laparoskopi sayatan
tunggal.
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Bab 28: Pembalikan Ligasi Tuba Laparoskopi
Ligasi tuba ( dikenal juga sebagai mempunyai "tabung yang
diikat" ) adalah prosedur bedah untuk sterilisasi, dimana seorang
wanita dengan saluran tuba yang ditutup secara permanen.
Ligasi tuba dianggap sebagai metode permanen dalam
mengendalikan kelahiran. Ligasi tuba biasanya dilakukan
melalui rute laparoskopi ( lihat pada Bab 22 ). Beberapa pasien
mengungkapkan bahwa mereka ingin hamil lagi dikemudian
hari dengan berbagai alasan termasuk perceraian dan
pernikahan kembali, kehilangan anak, maupun karena
kesadaran mereka ingin menambah jumlah anak di keluaga.
Pada kasus wanita yang sebelumnya telah menjalani ligasi tuba
namun ingin memiliki bayi lagi , bisa dilakukan dengan meminta
pembalikan ligasi tuba.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Terdapat 2 cara dimana seorang wanita yang sebelumnya pernah
menjalani ligasi tuba namun bisa hamil lagi. Yang pertama adalah
dengan melakukan operasi untuk pembalikan ligasi tuba dan yang
kedua adalah dengan melakukan Fertilisasi-invitro ( IVF ). Sangat penting
sebelumnya untuk memahami mengenai kelebihan dan keuntungan dari
masing - masing teknik operasi sebelum memutuskan untuk memakai
teknik operasi yang mana yang akan dilakukan nantinya.

Perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dari
pembalikan tuba laparoskopi dan IVF
Perbandingan
Kelebihan

Pembalikan Ligasi Tuba
Satu kali prosedur

Lebih alami

IVF
Dapat dilakukan walapun
jumlah sperma rendah
Faster and non surgical

Dapat mengobati
penyakit ginekologi
lainnya secara bersamaan
Kekurangan
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Operasi

dipandu USG

Anestesi umum

Anestesi sedasi

Resiko kehamilan ektopik

Resiko kehamilan ganda

Ketidaknyamanan saat
bedah

Hiperstimulasi Ovarium

5% tuba tidak
dapat diperbaiki

5% -10% dari siklus dibatalkan

Apabila gagal , maka IVF
dilakukan

Apabila gagal , maka
dilakukan kembali

Perlu alat kontrasepsi di
waktu yang akan datang

Tuba masih " terikat"

Bab 28 : Pembalikan Ligasi Tuba Laparoskopi

Kelebihan dari pembalikan ligasi tuba bahwa setelah berhasil melakukan
operasi " membuka " tuba , setiap bulan pasangan dapat mencoba
kehamilan, apabila dia berhasil hamil, maka dia dapat memiliki
kehamilan sebanyak mungkin . Kekurangannya adalah jika dia hanya
menginginkan 1 kehamilan saja , kedepannya dia harus menggunakan
kontrasepsi. Ada juga insiden sebesar 5 % kehamilan ektopik setelah
melakukan pembalikan ligasi tuba.
Secara tradisional, pembalikan dilakukan dengan menggunakan
sayatan besar ( laparotomi ) dan mikroskop atau alat peningkat gambar
yang lainnya. Proses waktu untuk pemulihannya pun bisa beberapa
minggu, namun sekarang operasi dapat dilakukan secara laparoskopi.
Faktor yang terpenting dalam menentukan kesukesan pembalikan ligasi
tuba adalah dari teknik yang dilakukan saat ligasi tuba. Selama ligasi
tuba, bagian dari tuba dihancurkan ( lihat pada Bab 22 ). Semakin kecil
kerusakannya, semakin baik pula untuk peluang kehamilan setelah
pembalikan tuba. Umumnya, pada pasien yang telah menjalani ligasi
tuba dengan menggunakan klip ( Gambar 22.1 ) akan memiliki tingkat
keberhasilan yang baik karena jumlah
bagian dari tuba yang
dihancurkan hanya akan menjadi 4 mm. Apabila ujung tabung fimbria
telah diangkat ( fimbriektomi ) maka akan membuat rendahnya
keberhasilan pembalikan tuba. Ligasi tuba dengan koagulasi atau
dengan penjahitan serta pemotongan tuba tergantung pada panjang
ukuran tuba normal yang tertinggal untuk rekonstruksi. semakin pendek
jumlah tuba yang tertinggal setelah ligasi tuba, semakin buruk pula
keberhasilan kehamilan setelah rekonstruksi.
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Asessement pra operasi
Sebuah tinjauan catatan operasi dari teknik ligasi tuba yang sebelumnya
digunakan dapat menjadi berguna.Apabila teknik ligasi tuba dilakukan
mengakibatkan hilangnya sebagian besar di tuba, maka IVF bisa
menjadi pilihan yang terbaik untuk mencapai kehamilan. Seringkali
informasi ligasi tuba yang sebelumnya mungkin tidak tersedia. Dalam hal
seperti itu, diperlukan pasien untuk terlebih dahulu menjalani diagnostik
laparoskopi untuk dapat melihat apakah tuba dapat diterima untuk
rekonstruksi. Apabila adanya ketidaksesuaian untuk perbaikan, maka
pembalikan tuba dibatalkan dan pasien dapat melanjutkan menjalani
IVF. Namun apabila kondisi tuba terlihat cukup baik, operasi akan
dilanjutkan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan di
awal.
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Operasi
Laparoskopi dilakukan dengan cara biasa ( lihat pada Bab 15 ). Setelah
penempatan laparoskop untuk memvisualisasikan rahim, tuba dan
ovarium, 3 trokar sekunder ditempatkan untuk menghantarkan instrumen
bedah mikro. Instrumen bedah mikro merupakan instrumen yang lebih
tipis / halus dibandingkan dengan instrumen lain yang digunakan dalam
laparoskopi normal. Penghalang tuba diangkat dan dua segmen tuba
disiapkan untuk dihubungkan. Bagian dari tuba yang tetap melekat ke
rahim disebut dengan ujung proksimal dan bagian lain dengan ujung
fimbria disebut dengan bagian distal tuba. Pewarna biru disuntikkan
melalui serviks untuk dapat melihat apakah bagian proksimalnya paten.
Dalam menentukan apakah bagian distal tuba adalah paten, probe
ditempatkan di ujung fimbria dan cairan pewarna biru disuntkkan.
Apabila pewarnanya keluar dari ujung yang lain, maka ujung distal dari
tuba adalah paten. Metode yang lainnya adalah memasukkan tuba tipis
melalui serviks dan kedalam tuba falopi dari ujung proksimal kedalam
ujung distal dan keluar dari fimbria. Cara ini juga akan membantu untuk
menyelaraskan kedua bagian tuba untuk koneksi. Kemudian 2 ujung
tuba dijahit bersama menggunakan jahitan yang tipis. Dalam menjahit
kedua bagian secara bersamaan dibutuhkan teknik bedah lanjutan.
Proses tersebut diulangi pada tuba yang lain. Setelah selesai
menyambungkan kedua tuba, pewarna biru disuntikkan melalui serviks
dan apabila pewarna terlihat mengalir keluar dari kedua ujung fimbria,
maka operasi dianggap berhasil.
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Gambar 28.1 Ligasi tuba bilateral selesai
dilakukan. Klip filshie masih terlihat di tuba
kiri tetapi tidak terlihat di tuba kanan dan
klip filshie kanan ditemukan di kantong
Douglas

Gambar 28.3 Anastomosis tuba falopi kanan

Pindai Saya
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Gambar 28.2 Anastomosis tuba falopi kiri

Gambar 28.4 Kedua tuba falopi menjadi paten
setelah operasi. pewarna biru terlihat keluar dari
kedua tuba

Simak Video 28.1
Video 28.1 Pembalikan ligasi tuba
https://vimeo.com/150044038
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Kasus 28.1
Kehamilan spontan setelah pembalikan ligasi tuba

Nyonya CYL, merupakan seorang wanita yang telah berusia 32 tahun
dan dia telah memiliki 2 orang anak. Pada bulan juni 2009 dia bertemu
dengan saya untuk konsultasi. Di tahun 2005 dia menjalani ligasi tuba dan
menggunakan klip Filshie. Diia menginginkan untuk pembalikan ligasi tuba
pada bulan juli 2009 ( Simak video 27.1 ). Setelah itu dia hamil secara
spontan dan telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan kondisi
bayi yang sehat pada bulan desember 2010.
Point pembelajaran
Wanita ini pernah menjalani ligasi tuba saat usianya 28 tahun. Mungkin
dengan usia 28 tahun , dianggap terlalu dini untuk menjalani ligasi tuba.
Pada pasien ini ada beberapa alasan mengenai keberhasilannya
sewaktu menjalani pembalikan ligasi tuba. Alasan yang pertama adalah
karena dia masih muda sehingga dia tidak memiliki masalah apapun
mengenai ovulasi. Alasan yang kedua, karena telah menggunakan klip
Filshie, jumlah jaringan yang rusak hanya kecil selama operasi maka dari
itu operasi pembalikan ligasi tuba dapat berhasil.

Kehamilan
Pasien diharuskan untuk menunggu selama tiga bulan
sebelum kehamilan dengan artian agar memberi
kesempatan tuba untuk pulih / sembuh sepenuhnya.
Mencoba untuk hamil sebelum itu dapat mengakibatkan
peningkatan resiko tuba mengalami kehamilan ektopik.

Ringkasan
Pembalikan ligasi tuba dapat dilakukan
dengan cara laparoskopi. Keberhasilan
operasi ini tergantung pada teknik saat
pembalikan tuba. Semakin panjang jarak
tuba yang tertinggal setelah ligasi tuba,
semakin baik pula keberhasilan pembalikan
ligasi tuba yang dilakukan menggunakan
klip.
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Bab 29 : Bedah Laparoskopi untuk
Tuba Terblokir dan Hidrosalping
Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan
untuk tuba terblokir dan hidrosalping.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Hidrosalping
Hidrosalping biasannya dikatikan dengan adhesi ( perlengketan )
disekitar tuba. Tuba melekat pada ovarium, kista ovarium, rahim atau
dinding samping panggul. Perlengketan ini biasanya dilepaskan dan
tuba terlepas sebelum melanjutkan operasi. Ada 2 operasi yang dapat
disarankan untuk hidrosalping,diantaranya sebagai berikut :
1. Pengangkatan tuba falopi ( salpingektomi )
Pada umumnya ini merupakan operasi yang sederhana untuk
dilakukan secara laparoskopi, kesulitannya adalah melepaskan
tuba dari perlengketan ( adhesi ) ke organ panggul dan perut.
Sesudah dilepaskan maka tuba dapat potong dengan mudah
dengan menggunakan diatermi dan gunting. Biasanya seluruh
tuba diangkat hinga ujung kornu.
Pindai Saya

Simak Video 29.1
Salpingektomi bilateral laparoskopi
untuk hidrosalping bilateral
http://vimeo.com/150044052

Kasus 29.1 : Salpingektomi hidrosalping bilateral
laparoskopi dilakukan dan diikuti oleh 2 siklus IVF yang
berhasil
Pada bulan mei 2008 RN telah berkonsultasi dengan saya dengan
memiliki riwayat subfertilitas selama 7 tahun. Histerosalpingogram telah
dilakukan di negara lain, dan telah menunjukkan adanya hidrosalping
bilateral. Setelah melakukan pembahasan mengenai kelebihan dan
kekurangan dari salpingektomi , dia akhirnya menjalani salpingektomi
bilateral laparoskopi. Dia menjalani siklus IVF di bulan agustus 2008. Siklus
itu merupakan siklus yang berhasil dan dia telah melahirkan seorang bayi
laki-laki di tahun 2009. Dia melakukan siklus IVF yang kedua di tahun 2014
dan saat ini dia tengah hamil.
Pembahasan
Ketika terdapat hidrosalping berat, melakukan salpingektomi
laparoskopi sebelum IVF/ICSI dapat meningkatkan peluang kehamilan.
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2. Fimbrioplasti (membuka dan membuat
ujung tabung fimbria )
Adhesiolisis dilakukan untuk melepaskan tuba. Untuk dapat
memastikan bahwa tidak adanya penyumbatan di ujung
kornu, pewarna metilen biru disuntikkan dan hidrosalping
harus di isi dengan pewarna tersebut. Sayatan yang
menyilang dibuat di ujung tabung yang paling jauh.
Pindai Saya

Simak Video 29.2
Fimbrioplasti bilateral laparoskopi
untuk hidrosalping bilateral
http://vimeo.com/150044057
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Gambar 29.1
Sayatan yang menyilang dibuat di hidrosalping
kanan

Gambar 29.2 Fimbrioplasti dilakukan

Cairan yang didalam tuba kemudian dibersihkan. Ujung pada tuba
dijahit dengan menggunakan jahitan yang halus untuk membalikan
( memutarnya ) dan melekatkan ke bagian luar tuba, sehingga
dapat menjaganya agar tetap terbuka dan mencegah penutupan
kembali setelah operasi. Penjahitan menggunakan jahitan yang
halus juga diperlukan kemampuan laparoskopi tingkat yang lanjut.
Setelah tuba selesai diperbaiki , tuba langsung diuji guna
mengetahui apakah tuba nya paten.

Gambar 29.3 Fimbrioplasti Bilateral Lengkap
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Kontroversi Pada Operasi untuk Hidrosapling
Hidrosalping merupakan terdapatnya cairan di tuba falopi yang
rongga dan penyumbatan tuba / tabung nya berada di ujung fimbria.
Adanya cairan yang kronis di dalam tuba dapat menyebabkan
kerusakan pada silia di tuba. Silia yang rusak akan dapat mengurangi
fungsi dari tuba falopi dalam memindahkan sel telur dan sperma.
Semakin besar hidrosalping, semakin banyak pula kerusakan pada
lapisan dalam dan silia tuba falopi.
Masalah lain dari hidrosalping adalah cairan yang telah terkumpul di
dalam tuba dapat mengalir kedalam rongga endometrium. Cairan ini
juga dapat mencegah implantasi embrio selama proses pembuahan
alami saat tuba lainnya paten dan normal. Dalam IVF, Ketika embrio
ditempatkan di rongga rahim cairan ini dapat membasuh embrio yang
dapat mencegah implantasi.Penatalaksanaan bedah untuk hidrosalping
masih kontroversial. Apabila hidrosalping berukuran besar terutama jika
hidrosalping dapat terlihat pada USG, maka pengangkatan tuba
merupakan tindakan operasi yang terbaik. Namun apabila bilateral,
kedua tuba harus diangkat dan pasien akan memerlukan penanganan
IVF untuk hamil.Jika hidrosalping kecil dan hanya terdeteksi saat
histerosalpingografi ( HSG ) , maka disinilah ada kesulitan dalam
memutuskan mana operasi yang terbaik untuk pasien. Jika hidrosalping
ada hanya dalam satu tuba, tuba dapat diangkat dan pasien dapat
hamil secara alami dengan tuba normal lainnya tanpa harus
mengkhawatirkan akan cairan hidrosalping didalam tuba yang dapat
mengganggu peluang kehamilannya.
Apabila hidrosalping nya bilateral, maka keputusan harus segera dibuat
apakah memperbaiki tuba dengan fimbioplasti atau dengan
mengangkat kedua tuba. Keputusan ini dapat melibatkan emosional.
Namun di sisi lain, bahwa kelebihan dari pengangkatan tuba pasien
berpeluang agar dapat hamil setelah IVF mungkin akan meningkat
tetapi kekurangnya adalah dia tidak akan pernah bisa hamil secara
alami. Kelebihan dari fimbrioplasti adalah dengan memperbaiki tuba,
pasien masih punya peluang untuk dapat hamil secara alami, akan
tetapi kekurangannya adalah jika dia tidak hamil dan jika hidrosalping
muncul kembali dia memerlukan operasi kembali untuk mengangkat
tuba sebelum menjalani IVF.
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Tuba terblokir
Saat tuba terblokir / tersumbat baik diujung kornu maupun di tengahtengah tuba, sumbatan tersebut terjadi mungkin karena spasme
( kejang ) atau adhesi didalam tuba. Insulflasi tuba biasanya dilakukan
dengan menempatkan kanula di rongga dan menutup serviks kemudian
mendorong cairan dengan pewarna kedalam rongga, untuk membuka
dan menyiram tuba. Ketika tidak ada cairan pewarna yang terlihat
keluar pada ujung fimbria, beberapa hal dapat dilakukan sebagai
beriikut :
1) Sebuah tabung kecil dapat ditempatkan langsung di ostium
tuba (g) dan pewarna dapat disuntikkan untuk " membuka
tuba".
2) Sebuah kawat padat dapat dimasukkan melalui kateter
yang ditempatkan di ostium tuba dan kawat kemudian
dapat didorong untuk membantu dalam melepaskan
adhesi yang ada didalam tuba untuk membukanya
( lihat pada Bab 40 dan Gambar 40.5, 40.6 dan 40.7 )
3) Reimplantasi tuba ke ujung kornu uterus / rahim. Terkadang
sumbatan berada di ujung kornu tuba. Pada situasi seperti
ini, area yang tersumbat di ujung kornu dapat dipotong dan
tuba dilepaskan dari rahim dan kemudian direimplantasi ke
ujung kornu pasien. Tadinya operasi ini sangat populer
sebelum hadirnya IVF, namun saat ini operasi seperti ini
jarang dilakukan karena sulitnya melakukan operasi tersebut
dan tingkat kehamilan tidak terlalu tinggi. Sehingga dengan
situasi seperti ini dianjurkan untuk melakukan IVF.
Semua dari strategi ini dapat membantu dalam membuka tuba di beberapa
pasien namun tidak ada jaminan bahwa "tuba terbuka" akan dapat berfungsi
atau pasien dapat hamil secara spontan setelah operasi. Tuba yang " terbuka "
saat operasi laparoskopi bisa ditutup kembali setelah operasi dilakukan. Apabila
pasien tidak bisa hamil secara spontan, maka HSG ulang harus dilakukan. Dan
jika tuba tersumbat / terblokir kembali, maka dia memerlukan IVF. ( simak video
29.3 Kanulasi histeroskopi untuk penyumbatan tuba proksimal ).
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Pindai Saya

Simak Video 29.3
Kanulasi histeroskopi untuk
penyumbatan tuba
proksimal
https://vimeo.com/150044067

Ringkasan
Tuba tersumbat dan hidrosalping tidak jarang terjadi
pada wanita yang mengalami kesulitan untuk hamil.
Kondisi
ini
biasanya
didiagnosis
dengan
histerosalpingogram ( HSG ). Tuba yang terblokir
dapat " terbuka " dengan melakukan laparoskopi
dan histeroskopi dalam waktu yang bersamaan.
Hidrosalping dapat diperbaiki ( fimbrioplasti ) ataupun
diangkat ( salpingektomi ). Pada banyak pasien
dengan kondisi seperti ini, IVF mungkin harus
dilakukan untuk dapat mencapai kehamilan yang
sukses.
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Bab 30 : Bedah Laparoskopi untuk Penyakit Radang Panggul
Modalitas utama dari pengobatan radang panggul adalah
antibiotik. Bedah laparoskopi jarang diperlukan saat penyakit
radang panggul didiagnosis secara klinis namun bedah / operasi
laparoskopi dapat dilakukan dalam keadaan seperti berikut ini :

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

1) Infeksi Persisten
Saat masalah gejala PID tidak terselesaikan setelah pemberian antibiotik dan
pengumpulan cairan menyerupai abses yang terlihat di panggul pada USG,
mungkin perlu dilakukannya laparoskopi. Kekambuhan dari gejala PID
ditempat yang sama dapat menjadi alasan lain untuk melakukan laparoskopi.
Maksud dan tujuan dari operasi / pembedahan adalah membuat diagnosis
terlebih dahulu dengan mengambil beberapa cairan untuk kultur dan
sensitivitas dan untuk membuang pus ( berupa nanah ). Kadangkala terutama
saat
dimana
kekambuhan
terjadi,
pengangkatan
tuba
falopi
( salpingektomi ) mungkin diperlukan untuk mengontrol penyebaran dari
penyakit.

Gambar 30.1 Penyakit radang panggul (a) uterus, (b) tuba falopi kanan
dengan pus yang berada didalam ( indikator panah menunjukkan pada
nanah ), (c) pus di kantong Douglas, (d) ovarium kiri
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Gambar 30.2 salpingektomi kanan dilakukan
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2) Diferensial Diagnosis
Terkadang diagnosis terhadap PID tidak dapat ditegaskan oleh
pemeriksaan klinis dan USG pada panggul. Ada kekhawatiran
radang usus buntu, kista ovarium bengkok ataupun kista
hemoragik. Dalam situasi seperti demikian , mungkin diperlukan
laparoskopi untuk dapat mengkonfirmasikan diagnosis. Apabila
diagnosis PID dikonfirmasi, cairan dapat diangkat untuk kultur dan
pengumpulan aspirasi nanah.
3) Investigasi terhadap infertilitas atau nyeri panggul kronis
Laparoskopi merupakan bagian dari investigasi terhadap
infertiltas ataupun nyeri panggul kronis. Adhesi / perlengketan
pada panggul menyebabkan tuba dan ovarium melekat pada
uterus, dinding samping panggul dan usus yang dapat
menyebabkan infertilitas dan / atau nyeri panggul kronis.
Hidrosalping dapat muncul dengan baik. Adhesi ini dapat
dilepaskan dan diangkat serta hidrosalping dapat diperbaiki
( lihat pada Bab 29 ).
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Gambar 30.3 Adhesi peripatetik yang parah terlihat pada
wanita yang mengalami infertilitas dengan tanpa gejala
yang lainnya. Penyebab dari ini biasanya disebabkan oleh
infeksii klamidia.

Gambar 30.4 uterus, tuba kiri dan ovarium tertimbun dalam adhesi

Gambar 30.5 adhesi antara tuba rahim dan usus

363

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Kasus 30.1 : Penyakit Radang Panggul yang
berulang ( PID ) : salpingektomi laparoskopi
Nyonya HKL saat ini telah berusia 43 tahun, dia pernah
berkonsultasi yang pertama kalinya dengan saya pada tahun
1998 saat usia nya 26 tahun. Dia telah memiliki 4 orang anak pada waktu
itu
dan
mengalami
sakit
fosa
iliaka
kanan
yang
parah.
Dokter bedah umum telah mendiagnosis dia terkena radang usus buntu
akut dan dia menjalani laparoskopi. Pada laparoksopi apendiks
ditemukan dengan kondisi yang normal. Terdapat gumpalan darah pada
panggul dan terlihat juga kista ovarium yang ruptur dan berdarah.
Gumpalan
darah
telah
dievakuasi
dan kista ovarium yang berdarah telah di kauteterisasi. Apendiks pun
diangkat.
Pasca
operasi
keadaan
dia
baik
baik
saja.
Dia
hamil
anak
yang
ke
5
dan
melahirkan
secara
normal
pada
tahun
2003
(
di
usianya
yang
ke
31
tahun
).
Setelah
melahirkan
,
dia
segera
menjalani
laparotomi dan ligasi tuba.Dia terlihat kembali di bulan Maret 2005 ( usia
dia yang ke 33 tahun ) dengan mengeluhkan nyeri panggul yang ringan
pada sisi kiri. Ada beberapa rasa sakit yang muncul saat dokter meraba
rahim pada pemeriksaan vagina. Dia tidak mengalami keputihan dan dia
didiagnosis dengan kasus penyakit radang panggul ringan ( PID ) dan
telah diberikan antibiotik , lalu dia telah pulih.Dia terlihat kembali di bulan
juni 2007 ( usianya yang ke 35 tahun ) dengan nyeri panggul pada sisi kiri
serta USG transvaginal telah dilakukan namun tidak menyatakan adanya
kelainan. Dia merasakan rasa sakit yang ringan saat pemeriksaan vagina.
Kembali dia didiagnosis PID. Dia tidak tertarik untuk masuk rawat inap dan
tidak ingin diberikan antibiotik oral.Dia dirawat pada hari berikutnya
karena nyeri perut bawah yang parah. Laparoskopi dilakukan dan ada
beberapa nanah di kavum Douglas (g) dan tuba kiri telah terinfeksi. Dia
menjalani salpingektomi kiri (g). Tidak ada organisme yang tumbuh dari
nanah yang diambil dari tuba falopi untuk kultur dan sensitivitas
(g). Pasca operasi, keadaan dia baik-baik saja dan akhirnya
diperbolehkan
pulang
disertai
dengan
pemberian
antibiotik.
Kondisi dia sehat sampai bulan september 2012 ( usianya yang ke
40 )ketika dia dilarikan ke unit gawat darurat karena nyeri fosa iliaka
kanan. Pemeriksaan dan USG telah menyatakan pembesaran pada tuba
falopi kanan dan nyeri pada pemeriksaan vagina. Dia tidak tertarik untuk
rawat inap dan dirawat karena PID dengan antibiotik oral. 1 bulan
kemudian dia dirawat dengan nyeri panggul yang parah. CT scan telah
dilakukan dan menunjukkan massa pada panggul kanan. Kemudian dia
menjalani laparoskopi. tuba falopi kanan telah terinfeksi nanah ( Gambar
30.1 ). Nanah yang telah diambil untuk kultur dan sensitivitas tidak
menyatakan adanya kelainan. Pasca operasi kondisi dia baik-baik saja.
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Pindai Saya

Simak Video 30.1
Salpingektomi laparoskopi
pada pasien dengan penyakit
radang panggul berulang
https://vimeo.com/159027900

Pembahasan
Kasus ini mengilustrasikan kesulitan dalam diagnosis dan pengobatan PID
yang berulang. Sejak dari tidak adanya organisme yang dikultur dari
nanah yang didapat dari panggul, penyebab pasti dari PID tidak
diketahui. Suaminya menyangkal pada gejala apapun. Semua peristiwa
PID diobati dengan antibiotik spektrum luas (g) untuk menutupi organisme
yang menyebabkan PID seperti klamidia, gonore, dan bakteri Gram
negatif (g) . Saat gejalanya tidak berangsur membaik, maka dilakukan
laparoskopi dan tuba falopi yang terinfeksi diangkat.
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Kasus 30.2 Adhesiolisis laparoskopi dan fimbrioplasti
dilakukan dan diikuti oleh siklus IVF yang berhasil

UL adalah seorang wanita yang telah berusia 28 tahun dan telah menikah
selama 3 tahun berkonsultasi dengan saya karena masalahnya tidak
dapat hamil. Sebelumnya dia telah menjalani histerosalpingografi ( HSG )
yang telah menunjukkan tabung kanan paten dan hidrosalping ( diliatasi
bersamaan dengan cairan ) di tuba kiri. Sebelumnya dia pernah
mencoba inseminasi intrauterin ( IUI ) akan tetapi tidak berhasil. Dia juga
telah melakukan terapi klomifen sitrat ( obat induksi ovulasi ). Pemeriksaan
dan USG telah menunjukkan bahwa rahim pada ukuran yang normal dan
kedua ovariumnya pun normal. Akan tetapi ada struktur kistik yang
memanjang di sisi kiri yang berukuran 1,33 x 2,95 cm yang mirip dengan
hidrosalping. Dia menjalani laparoskopi. Laparoskopi memperlihatkan
adhesi ekstensif dengan adhesi peripetatik ( Gambar 30.3 - 30.4 ). Dia
menjalani adhesiolisis laparoskopi dan salpingektomi kiri ( pengangkatan
tuba falopi ). Fimbrioplasti kanan ( perbaikan tuba falopi - lihat pada bab
29 ) juga dilakukan. Pasca operasi kondisi dia baik-baik saja. Dia menjalani
program fertilisasi invitro (IVF) 2 bulan setelah operasi dan dia hamil
( simak video 30.2 adhesiolisis laparoskopi dan fimbrioplasti dilakukan
disertai dengan siklus IVF yang berhasil ).
Pembahasan
Tuba falopi dengan hidrosalping yang tebal biasanya tidak dapat
berfungsi. Cairan dalam tuba dapat menghancurkan lapisan dalamnya
dan bahkan jika tuba diperbaiki, tuba tidak dapat berfungsi untuk
meneruskan telur dan memindahkannya ke bawah tuba falopi. Selain itu,
pada saat waktunya mungkin akan terblokir kembali. Cairan yang
terkumpul di tuba dapat tumpah kedalam rongga rahim dan membanjiri
embrio yang ditempatkan disana selama program IVF. Dengan demikian,
tuba dengan hidrosalping harus diangkat sebelum melakukan program
IVF.
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Pindai Saya

Simak Video 30.2
Adhesiolisis laparoskopi dan
fimbrioplasti dilakukan disertai
dengan siklus IVF yang berhasil
https://vimeo.com/159031234

Ringkasan
Modalitas pengobatan yang utama untuk
pengobatan penyakit radang panggul adalah
antibiotik. Laparoskopi dilakukan saat terdapatnya
infeksi persisten yang memerlukan pembuangan
nanah dan bahkan pengangkatan tuba falopi
atau ovarium, untuk membuat diagnosis PID dan
mengobati wanita dengan PID kronis yang
menyebabkan adhesi dan infertilitas.
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Bab 31 : Bedah Laparoskopi untuk Adenomiosis
Melakukan pembedahan untuk adenomiosis sangatlah
menantang. Dua jenis operasi adenomiosis yang dapat
dilakukan adalah :
1) Reseksi Parsial Adenomioma
2) Histerektomi

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

1. Reseksi Parsial Adenomioma
Adenomia merupakan saat ketika adenomiosis terlokalisir ( lihat pada bab 4 ).
Terdapat beberapa alasan mengapa operasi ini harus dipikirkan dengan
matang-matang :
1) Pasien ingin mempertahankan rahimnya.
2) Perawatan medis telah gagal.
3) Dia menderita nyeri yang parah
selama menstruasi ( dismenore ).
4) Dia mungkin menderita menstruasi yang berat.
5) Dia tidak dapat hamil atau mengalami keguguran yang berulang.
Dalam situasi seperti demikian sebuah keputusan dapat dibuat
untuk mengeluarkan adenomioma.
Adenomioma biasanya terletak pada dinding posterior rahim.
Tidak seperti fibroid, batas pada adenomioma tidak terdefinisikan
dengan baik. Eksisi parsial adenomioma dapat dilakukan akan
tetapi akan menjadi sulit untuk mengeksisi sepenuhnya. Sangatlah
penting untuk diingat bahwa karena tidak mungkin untuk
mengeksisi adenomioma sepenuhnya, penanganan gejala yang
lengkap tidak dapat dijamin oleh operasi ini.
Eksisi adenomioma secara laparoskopi memiiki beberapa
tantangan. Yang pertama adalah untuk memutuskan berapa
banyak yang di eksisi. Yang kedua adalah eksisi harus dilakukan
dengan sedemikian rupa sehingga dapat memungkinkan dokter
bedah untuk menutup luka / cacat yang tertinggal setelah eksisi.
Penjahitan luka dapat juga menjadi sulit dilakukan karena
jaringan disekitar adenomioma biasanya rapuh (g) dan tidak
mampu menahan jahitan dengan mudah ( simak video 31.1 Eksisi
adenomia melalui laparoskopi ).

Pindai Saya
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Simak Video 31.1
Eksisi adenomiosis secara laparoskopi
http://vimeo.com/159031690
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Kasus 31.1 Kehamilan spontan setelah adenomiomektomi

Nyonya TLC pernah berkonsultasi dengan saya di tahun 2009 dengan
masalah dismenore nya yang parah dan ketidakmpuan untuk dapat
hamil. 5 tahun sebelum bertemu dengan saya, dia telah mempunyai 2
orang anak. Pemeriksaan telah menunjukkan rahim besar yang telah
membesar dengan nodul di kantong Douglas. USG menyatakan rahim
besar dengan nodul adenomiotik pada posterior yang berukuran 2,30 x
3,61 cm. Dia juga memiliki endometrioma kecil di kanan berukuran 1,47 x
1,61 cm. Dia menjalani kistektomi laparoskopi dan adenomiomektomi.
Pasca operasi kondisi dia baik-baik saja. Dia hamil secara spontan dan
telah melahirkan bayi melalui operasi caesar pada tahun 2014.
Pembahasan
Pada pasien ini adenomioma telah kecil dan terlokalisir serta dapat
dieksisi hampir sepenuhnya. Sebagai hasilnya , pasien tidak mengalami
dismenore lagi dan hamil setelah operasi. Pasien yang telah menjalani
adenomiomektomi dan hamil setelahnya biasanya disarankan untuk
menjalani operasi caesar elektif.
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Gambar 31.1 USG menunjukkan adenomioma posterior

Gambar 31.2 Tampilan laparoskopi
adenomioma uterus posterior
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Gambar 31.3 Eksisi adenomioma uterus
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2) Histerektomi
Histerektomi laparoskopi akan dapat meringankan sebagian gejala
adenomioma pada rahim. Adenomioma sering ditemukan dengan
endometriosis. Rahim dapat menjadi sangat besar dan melekat ke usus
( rektum dan sigmoid ) yang membuat histerektomi menjadi sulit untuk
dilakukan. Rahim juga dapat menjadi sangat vaskular,menyebabkan
perdarahaan selama operasi. Kadang-kadang pasien mungkin perlu
untuk diberikan analog GnRH (g) untuk beberapa bulan guna
mengurangi vaskularisasi endometriosis sebelum histerektomi laparoskopi
dapat dilakukan dengan berhasil ( lihat pada bab 33 ).

Kasus 31.2 Histerektomi dilakukan untuk adenomiosis yang berat

Nyonya LH telah berkonsultasi dengan saya di tahun 2011. Dia telah
menikah pada tahun 2001 dan belum memiliki seorang anak.
Sebelumnya dia telah menjalani laparotomi dan kistektomi
endometrioma di negara lain. Dia telah menderita dismenore yang
parah / berat. Pemeriksaan telah menyatakan rahim yang berukuran 14
minggu kehamilan, dan rahim yang lunak . USG menunjukkan rahim
membesar dengan dinding posterior yang menebal menyerupai
adenomiosis. Terdapat endometrioma kecil di kanan dan lesi kistik yang
memanjang di kiri yang berukuran 6,40 x 3,56 cm menyerupai
hidrosalping. Dia menjalani laparoskopi. Dia memiliki adenomiotik uterus
yang besar dengan adhesi panggul yang parah. Dia juga memiliki
hematosalping di kiri dan endometrioma kecil di kanan. Kistektomi
laparoskopi kanan, salpingektomi kiri dan reseksi parsial adenomiosis
telah dilakukan. Dia kembali lagi 6 bulan setelah operasi dilakukan. Dia
masih menderita dismenore tetapi rasa nyeri nya lebih ringan. Dia
dianjurkan untuk melakukan IVF dan dia tidak kembali untuk tindak
lanjut. Di tahun 2013 dia kembali menderita dismenore berat dan harus
menjalani laparotomi dan histerektomi total abdominal di negaranya.
Pembahasan
Adenomiomektomi biasanya tidak menyeluruh karena sulitnya untuk
memiliki demarkasi yang jelas akan luasnya adenomioma. Setelah
adenomiomektomi, pasien mungkin akan mengalami rasa nyeri yang
sedikit saat menstruasi. Karena pasien ini infertil, dia disarankan untuk
hamil, saran hamil yang dipilih adalah dengan IVF. Akan tetapi, dia tidak
melakukannya sehingga adenomiosis yang tersisa terus tumbuh dan itu
menyebabkan rasa sakit dan akhirnya histerektomi harus dilakukan.
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Ringkasan
Dalam kasus adenomiosis , dua jenis operasi dapat
dilakukan , yaitu dengan Reseksi Parsial Adenomioma
dan Histerektomi. Reseksi semua adenomiosis dengan
sepenuhnya biasanya tidak memungkinkan. Hanya
reseksi parsial dari bagian jaringan adenomiotik yang
dapat dilakukan. Apabila ini dilakukan, pasien mungkin
tetap menderita rasa sakit selama menstruasi dan
bahkan mungkin mengalami menstruasi yang berat.
Histerektomi biasanya akan dapat menyembuhkan
semua gejala yang disebabkan oleh adenomiosis.
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Bab 32 : Bedah Laparoskopi untuk Prolaps Uteri
Pengobatan untuk prolaps uteri secara laparoskopi
merupakan modalitas pengobatan yang relatif masih baru,
dan memiliki manfaat dari pendekatan perut untuk
penatalaksanaan prolaps uteri demikian juga teknik bedah
minimal invasif. Bedah laparoskopi untuk prolaps uteri
dapat dilakukan dengan mesh maupun jahitan yang tidak
dapat diserap ( non-absorbable ) dan dapat dilakukan
dengan atau tanpa pengangkatan rahim.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi
1) Sakrokolpopeksi
Ini merupakan operasi dimana mesh digunakan untuk
melekatkan kubah vagina, serviks atau rahim menuju
promontorium sakral (g). Mesh merupakan bahan / material
permanen sintetis dengan banyak lubang didalamnya dan
dapat memberikan support tambahan dengan membolehkan
jaringan tubuh sendiri untuk tumbuh kedalamnya. Saat struktur
pendukung pelvis lemah, jaringan yang melemah dapat
diperkuat oleh mesh. Ada beberapa cara untuk melakukan
operasi ini.

Gambar 32.1 Mesh

a) Histerektomi subtotal dan sakrokolpopeksi
Histerektomi subtotal dan sakrokolpopeksi dapat diyakini
sebagai operasi prolaps uteri yang ideal. Teknik ini meliputi
pengangkatan tubuh rahim akan tetapi serviks tetap
dipertahankan. Kemudian serviks dilekatkan pada mesh dan
ujung mesh lainnya melekat pada promontorium sakral.
Pindai Saya

Video 32.1
Histerektomi subtotal laparoskopi
dan sakrokolpopeksi untuk prolaps
uteri
http://vimeo.com/150044077
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Teknik
Peritoneum (g) yang menutupi promontorium sakral dibuka
dan ligamen longitudinal anterior terbuka. Ketelitan harus
dilakukan dari struktur penting yang terletak pada posisi ini
yaitu pembuluh iliaka kanan umum , pembuluh sakral media
dan ureter kanan. Kemudian peritoneum dibuka ke bawah di
sisi kanan sigmoid dan diperpanjang hingga ke bagian
posterior uterus. Kemudian diperpanjang ke sisi kiri di atas
rektum dan dilepaskan dari vagina. Histerektomi subtotal
kemudian dilakukan dengan cara yang biasanya ( lihat pada
Bab 33 ). Kemudian mesh dilekatkan pada serviks posterior.
Mesh kedua dilekatkan ke bagian anterior serviks atau bagian
atas vagina apabila terdapat sistokel. Kedua mesh kemudian
dijahit bersamaan pada kedua sisi mengambil ligamen
uterosakral dengan jahitan. Kelebihan pada anterior mesh
dieksisi. Mesh posterior kemudian dijahit longgar ke ligamen
longitudinal anterior promontorium sakral. Peritoneum yang
menutupi
mesh
juga
kemudian
dijahit
bersamaan
menggunakan jahitan yang dapat diserap sehingga dapat
menutupi mesh sepenuhnya.

Gambar 32.2 Histerektomi subtotal dan sakrokolpopeksi
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Kelebihan dari operasi ini adalah :
1) Serviks adalah struktur yang lebih kuat untuk
melekatkan mesh sebagai lawan dari kubah vagina,
apabila histerektomi total laparoskopi dilakukan , akan
ada pengikisan mesh yang lebih rendah ke dalam
vagina.
2) Kemungkinan infeksi mesh akan lebih rendah karena
vagina tidak terbuka.
3) Sangat mudah untuk menjahit dua mesh ( satu di depan
serviks dan satu lagi di belakang serviks ) saat badan
rahim diangkat dibandingkan saat rahim dipertahankan.
Kelemahan
Sangatlah penting bagi pasien untuk menjalani pap smear
secara teratur untuk meyakinkan bahwa lesi serviks seperti
displasia serviks dan kanker serviks tidak terjadi, karena serviks
dipertahankan.
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Kompikasi
1) Infeksi Mesh : Bahkan saat teknik aseptik (g) digunakan, selalu
ada kemungkinan untuk terjadi infeksi yang disebabkan dari
mesh dan bisa sangat merepotkan. Infeksi bisa sembuh
dengan antibiotik akan tetapi pada kasus infeksi yang parah ,
harus dilakukan operasi lain untuk melepaskan mesh.
2) Infeksi sakral promontori dan cakram rahim yang juga dapat
terjadi. Infeksi dapat diatasi dengan antibiotik. Sekali lagi dalam
kasus infeksi yang parah , mesh harus dilepaskan.
3) Pengikisan Mesh kedalam vagina atau rektum. Terkadang mesh
dapat terkikis kedalam vagina dan dapat menyebabkan rasa
sakit saat berhubungan seks. Pasien juga dapat mengalami
adanya bercak darah di vagina karena pengikisan mesh ke
dalam vagina. Mesh yang menonjol dapat dikeluarkan melalui
vagina dan vagina diperbaiki atau disembuhkan dengan krim
estrogen.
4) Prolaps yang berulang. Dalam persentase kecil pada pasien,
operasi mungkin gagal dan prolaps kandung kemih ( sistokel ),
prolaps rektum( rektokel ) atau bahkan serviks dapat juga
terjadi.
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b) Histerektomi Total Laparoskopi dan Sakrokolpopeksi
Pada teknik ini, semua prosedur yang dilakukan sama seperti pada
Histerektomi Subtotal dan Sakrokolpopeksi kecuali rahim dan serviks
diangkat. Vagina yang dibuka untuk mengangkat rahim dan kubah
vagina ditutup. Setelah itu, mesh yang berbentuk Y digunakan untuk
menjahit bagian depan dan belakang kubah dan kemudian
dilekatkan pada sakral promontori.Teknik ini dapat dilakukan saat
ada kekhawatiran penyakit serviks seperti displasia serviks atau kanker
serviks. Kelemahan dari teknik ini adalah peluang infeksi dari mesh
lebih tinggi karena vagina telah dibuka. Resiko mesh terkikis kedalam
vagina juga lebih tinggi.

Gambar 32.3 Histerektomi total laparoskopi dan sakrokolpopeksi
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c) Sakrokolpopeksi tanpa Histerektomi
Sakorokolpopeksi dapat dilakukan pada wanita yang rahimnya
tidak ingin diangkat. Teknik ini agak lebih kompleks karena terdapat
kesulitan saat penempatan 2 mesh, satu ditempatkan di depan
atau permukaan anterior uterus dan yang kedua ditempatkan
dibelakang atau posterior ke rahim. Mesh posterior kemudian
dilekatkan ke sakral promontori. Operasi ini dapat dilakukan kepada
wanita yang tidak memiliki penyakit pada rahim seperti fibroid,
adenomiosis, hiperplasia endometrium, displasia serviks dan
menstruasi yang berat ( menorrhagia ).

Gambar 32.4 Sakrokolpopeksi tanpa histerektomi
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d) Pasca Histerektomi Prolaps Kubah Vagina dan Sakrokolpopeksi
Sakrokolpopeksi dapat dilakukan pada wanita yang mengalami
prolaps kubah vagina ( prolaps kubah vagina yang terjadi setelah
histerektomi abdominal, vaginal atau laparoskopi yang sebelumnya ).
Tekniknya mirip dengan teknik Histerektomi Total Laparoskopi dan
Sakrokolpopeksi. Kandung kemih dan rektum dibedah jauh dari kubah
vagina. Dua mesh digunakan, yang pertama untuk jahitan bagian
belakang ( posterior ) dari kubah ke otot-otot disekitar rektum ( otot
puborectalis ). Mesh yang kedua dijahit ke bagian depan ( anterior )
kubah. Kedua mesh tersebut kemudian dijahit secara bersamaan ke
kubah. Ujung yang lain kemudian dijahit ke sakral promontory.

Gambar 32.5 Sakrokolpopeksi untuk Prolaps Kubah Vagina

Pindai Saya

Video 32.2
Sakrokolpopeksi Laparoskopi
untuk Prolaps Kubah Vagina
http://vimeo.com/150044082
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Kasus 32.1 : Sakrokolpopeksi laparoskopi untuk prolaps kubah vagina

HAH merupakan seorang wanita yang berusia 48 tahun, dia telah memiliki
3 orang anak. Di bulan november 2014 dia berkonsultasi dengan saya.
Delapan bulan sebelumnya dia telah menjalani Histerektomi abdominal
total di rumah sakit lain. Dia berkonsultasi karena menderita prolaps kubah
vagina yang parah. Dia tidak memiliki inkontinensia stress. Pemeriksaan
dan USG telah menunjukkan ovariumnya normal. Setelah membahas
berbagai pilihan untuk operasi , akhirnya dia memilih sakrokolpopeksi
melalui laparoskopi , dan operasi dilakukan di bulan desember 2014.
Pasca operasi kondisi dia baik-baik saja. ( Simak video 32.2 ).
Pembahasan
Ada beberapa cara untuk mengobati prolaps kubah vagina.
Sakrokolpeksi laparoskopi merupakan metode yang terbaik terutama
pada pasien muda yang sehat. Sakrokolpopeksi laparoskopi merupakan
operasi yang secara teknis menuntut dan memerlukan keterampilan yang
lebih lanjut dalam melakukan laparoskopi.
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2) Menggunakan jahitan yang tidak terserap ( non absorbable )
Dr. C Y Liu merupakan orang yang telah mempopulerkan teknik ini.
Teknik ini dapat dilakukan dengan atau tanpa pengangkatan rahim.
Dasar dari teknik ini adalah, daripada menggunakan mesh, jahitan nonabsorbable digunakan untuk mensuport rahim atau kubah vagina.
Dengan tangan di vagina pada ligamen sakrospinosum kanan
diidentifikasi secara laparoskopi. Peritoneum pada ligamen dibuka dan
ligamen terbuka. Jahitan dilakukan di ligamen sakrospinosum kanan dan
jahitan dilekatkan pada kubah vagina. Jahitan diulangi di bagian sisi kiri,
jahitan lain dilakukan melalui ligamen uterosakral dan dilekatkan pada
kubah vagina.
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Ringkasan
Bedah laparoskopi untuk prolaps uteri merupakan
prosedur yang relatif masih baru dan meliputi
penggunaan mesh untuk penjahitan tunggul serviks
atau kubah vagina ke ligamen anterior sakral
promontori atau penggunaan jahitan untuk menjahit
ligamen sakrospinosum ke kubah vagina. Prolaps yang
berulang diyakini lebih rendah pasca operasi
dibandingkan dengan histerektomi vagina secara
tradisional dan perbaikan dasar panggul.
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Bab 33 : Histerektomi Laparoskopi ( pengangkatan rahim )
Apakah Histerektomi Laparoskopi ?
Histerektomi merupakan operasi pengangkatan seluruh atau
sebagian rahim. Ada banyak alasan untuk pengangkatan
rahim dan alasannya termasuk kanker ( rahim, serviks,
ovarium ), fibroid, endometriosis, menstruasi yang berat dan
berkepanjangan dan prolaps uteri. Secara tradisional,
histerektomi dilakukan baik dengan operasi terbuka
( laparotomi ) maupun melalui vagina ( Histerektomi
Vagina ). Pada Histerektomi Laparoskopi, operasi dilakukan
dengan bantuan laparoskop dan dengan membuat 2 atau
3 sayatan kecil yang lainnya. Teknik bagaimana laparoskopi
dilakukan telah dijelaskan pada Bab 4.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Apa saja jenis dari Histerektomi Laparoskopi ?
Ada beberapa jenis dari histerektomi laparoskopi
yang bisa dilakukan, diantaranya adalah :
1) Histerektomi total laparoskopi
Pada teknik ini, prosedur dilakukan
sepenuhnya secara laparoskopi.

Gambar 33.1 Histerektomi total dan salpingooforektomi bilateral
dimana rahim, serviks dan kedua ovarium diangkat

2) Histerektomi Vaginal dengan Bantuan Laparoskopi
Pada teknik ini, bagian dari operasi / pembedahan dilakukan
secara laparoskopi saat yang lain dilakukan secara vaginal,
seperti Histerektomi Vaginal. Operasi ini jauh lebih mudah
untuk dilakukan terutama oleh dokter bedah yang belum
cukup memiliki kemampuan bedah lanjutan seperti penjahitan
laparoskopi.
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3) Histerektomi Subtotal Laparoskopi
Pada teknik ini badan rahim diangkat, akan tetapi serviks dipertahankan. Beberapa
dokter bedah meyakini bahwa mempertahankan serviks akan mempertahankan
dukungan panggul sehingga dapat mengurangi insiden prolaps dikemudian hari.
Mempertahankan serviks juga dapat diyakini dapat mempertahankan fungsi seks
normal. Akan tetapi, kerugian dari meninggalkan leher rahim dapat menimbulkan rasa
kuatir akan penyakit serviks seperti kanker serviks dapat terjadi dikemudian hari. Penyakit
seperti endometriosis dan fibroid dapat tumbuh juga dari serviks.

Gambar 33.2 Histerektomi Subtotal dan Salpingooforektomi : Badan rahim
dan kedua ovarium diangkat , Serviks tetap dipertahankan

4) Histerektomi Laparoskopi Insisi Tunggal
Pada teknik ini , operasi dilakukan hanya melalui satu sayatan
yang berukuran sekitar 2,5 cm di umbilikus ( pusar ) . Semua
prosedur dilakukan melalui sayatan ini dalam melakukan
histerektomi ( seperti yang dijelaskan dibawah ini ) dilakukan
melalui sayatan yang telah dibuat ini. Operasi ini merupakan
operasi yang memerlukan kemampuan tingkat lanjut dan telah
dijelaskan secara terperinci di Bab 19.
Pindai Saya

Video 19.6
Histerektomi Total
Laparoskopi Insisi Tunggal
http://vimeo.com/149741719
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Bagaimana Histerektomi Laparoskopi dilakukan ?
Seperti yang telah dijelaskan pada bab 15 tentang bagaimana bedah laparoskopi
dilakukan, dalam histerektomi ligamen bundar dikoagulasi terlebih dahulu
( dengan menggunakan arus listrik untuk mengentikan perdarahan jaringan ) dan
kemudian dipotong. Peritoneum yang menutupi bagian serviks dipotong dan
kandung kemih didorong kebawah menjauhi serviks. Apabila pengangkatan
ovarium harus dilakukan, ligamen yang menampung
suplai
darah
ke
ovarium (ligamen infundibulum)dikoagulasi dan dipotong .Jika ovarium harus
diamankan , maka ligamen yang menghubungkan ovarium ke rahim ( ligamen
ovarium ) dikoagulasi dan dipotong. Tuba falopi pun dikoalgulasi dan dipotong
serta ovarium terpisah dari rahim. Ligamentum yang luas ( struktur membran yang
menempelkan ovarium ke panggul ) dilepaskan. Cabang asenden arteri uterus
dijahit, dikoagulasi dan dipotong. Kemudian sayatan dibuat pada vagina dan
sayatan ini diperpanjang disekitar vagina untuk melepaskan vagina dari serviks.
Rahim terlepas dan diaangkat dari panggul melalui vagina. Kubah vagina
kemudian dijahit dengan menggunakan jahitan yang dapat diserap (absorbable).

Pindai Saya

Video 33.1
Histerektomi Total Laparoskopi
http://vimeo.com/150079694
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Gambar 33.3 Rahim, tuba falopi and ovarium
sebelum histerektomi total laparoskopi

Gambar 33.5 Peritoneum diatas dan
menutupi kandung kemih dibuka dan
dipotong ( perhatikan daerah yang gelap,
itu adalah bercak endometriosis )

Gambar 33.7 ligamen ovarium kiri dan
tuba falopi dikoagulasi dan dipotong

Gambar 33.4 Ligamen bundar
kanan dikoagulasi dan dipotong

Gambar 33.6 Ligamen bundar kiri
terkoagulasi dan dipotong

Gambar 33.8 Ligamen ovarium kanan dan
tuba falopi dikoagulasi dan dipotong
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Gambar 33.9 Kemudian cabang
asenden arteri uterus kiri dijahit

Gambar 33.10 Cabang asenden arteri
uterus dijahit

Gambar 33.11 Cabang asenden arteri
uterus kiri dikoagulasi dan dipotong

Gambar 33.12 Cabang asenden arteri
uterus kanan dikoagulasi dan dipotong

Gambar 33.13 Vagina dibuka
anterior pada Koh cup

Gambar 33.14 Rahim terlepas dari vagina

Bab 33 : Histerektomi Laparoskopi ( pengangkatan rahim )

Gambar 33.15 Rahim didorong kedalam vagina

Gambar 33.16 Rahim diangkat dari vagina

Gambar 33.17 Tuba falopi diangkat

Gambar 33.18 Kubah vagina dijahit

Gambar 33.19 Ini adalah hasil akhir operasi
saat kubah vagina ditutup
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Apa saja kelebihan dari Histerektomi Laparoskopi ?
Kelebihannya dari operasinya sama seperti dengan
kelebihan yang telah dijelaskan pada bab 15.
Apakah ada bahaya melakukan Histerektomi Laparoskopi ?
Histerektomi Laparoskopi melibatkan pelepasan rahim dari panggul.
Terdapat beberapa struktur penting yang dekat atau menempel
pada rahim yang bisa terluka secara tidak sengaja pada saat
operasi dilakukan. Strukturnya termasuk ureter, kandung kemih, dan
usus. Apabila telah diakui adanya cedera , maka perbaikan dapat
dilakukan. Terkadang cedera hanya dicatat setelah saat operasi
selesai dilakukan dan perbaikan struktur yang terluka seperti ureter
dilakukan saat operasi yang kedua.
Kandung kemih terletak di depan ( anterior ke ) rahim dan
serviks. Karena penyakit seperti endometriosis atau dari
bagian caesar sebelumya , kandung kemih kadang melekat
pada rahim. Dalam situasi seperti ini cedera pada usus
dapat terjadi. Diperlukan perbaikan pada kandung kemih
baik secara laparoskopi maupun dengan laparotomi.
Pada penyakit seperti endometriosis , usus padat menempel
(g) ke rahim, posterior. Usus ( rektum dan sigmoid ) harus
dilepaskan dari rahim dan serviks sebelum dilakukannya
histerektomi. Usus yang cedera secara tidak sengaja dapat
terjadi dan usus harus segera diperbaiki. Apabila cedera
langsung terdeteksi saat operasi , perbaikan bisa dilakukan
pada waktu yang sama. Namun, apabila cedera baru
terdeteksi pasca operasi maka perbaikan dapat dilakukan di
operasi kedua.
Sekali lagi, semakin dokter bedah berpengalaman dan ahli ,
semakin kecil juga peluang terjadinya komplikasi.
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Kandidat wanita yang seperti apa yang tidak
cocok untuk Histerektomi Laparoskopi ?
Tidak semua wanita dapat merasakan manfaat dari
histerektomi yang dilakukan secara laparoskopi. Tergantung
pada keterampilan dokter bedah akan kemampuannya
dalam melakukan histerektomi laparsokopi. Semakin ahli,
semakin baik pula kinerja nya dalam menangani kasus
laparoskopi yang kompleks secara laparoskopi. Pada situasi
berikut , mungkin akan sulit untuk melakukan operasi secara
laparoskopi , yaitu :
1) Rahim besar
Rahim bisa membesar karena disebabkan oleh fibroid atau
adenomiosis. Saat rahim membesar, akan ada sedikit ruang untuk
dokter bedah melakukan Histerektomi Laparoskopi. Dokter bedah
mungkin kesulitan untuk memvisualisasikan semua struktur melalui
laparoskop. Terkadang, suntikan analog GnRH (g) mungkin
diberikan untuk mengecilkan fibroid sebelum melakukan
Histerektomi Laparoskopi.
2) Beberapa operasi yang sebelumnya
Wanita yang telah menjalani beberapa operasi terbuka
sebelumnya mungkin mempunyai jaringan parut (g) ( adhesi )
yang terbentuk didalam perut. Perlengketan ini mungkin akan
mengakibatkan perlengketan usus, rahim dan dinding perut. Ada
kemungkinan untuk mengalami kesulitan dalam melepaskan
adhesi ini secara laparoskopi. Operasi terbuka yang sebelumnya
bukan merupakan kontraindikasi absolut untuk operasi / bedah
laparoskopi. Seorang dokter bedah yang ahli dapat
menempatkan laparoskopi didalam perut untuk dapat melihat
keberadaan adhesi sebelum memutuskan dalam melanjutkan
operasi secara laparoskopi atau mengubahnya menjadi
laparotomi. Mungkin tidak semua pasien yang sudah menjalani
operasi sebelumnya mempunyai jaringan parut di perut.
3) Adhesi yang parah disebabkan oleh endometriosis
Beberapa pasien yang menderita endometriosis parah akan
mengalami perlengketan pada rahim, ovarium dan tuba falopi
ke panggul. Dalam situasi seperti ini, Dokter bedah harus sangat
ahli dalam membedah struktur yang menempel ( ureter, usus,
kandung kemih ) dari rahim dan panggul sebelum melanjutkan
dengan histerektomi. Luka pada struktur ini akan memerlukan
penanganan, yang mana harus lebih mudah untuk dilakukan
melalui operasi terbuka dilanjutkan dengan laparoskopi.
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Fakta 33.1
Haruskah ovarium diangkat saat histerektomi ?

Pengangkatan kedua ovarium akan menyebabkan menopause dini.
Pengangkatan salah satu ovarium dan mempertahankan yang
satunya tidak akan menyebabkan menopause. Wanita yang
mengalami penyakit ovarium seperti kista ovarium, kanker ovarium,
endometriosis dan sebagainya mungkin membutuhkan satu atau
kedua ovarium untuk diangkat. Wanita yang tidak mempunyai
penyakit
apapun
yang
bersangkutan
dengan
ovarium,
pengangkatan ovarium tidak direkomendasikan. Pada wanita yang
berada dalam masa pasca menopause, pengangkatan kedua
ovarium bersifat kontroversial. Sudah ada penelitian yang
menunjukkan bahwa ovarium menghasilkan beberapa hormon yang
berguna bahkan pada wanita yang berada pada pasca
menopause. Kerugian dari tidak mengangkat kedua ovarium dari
wanita pasca menopause akan menyebabkan resiko perkembangan
dari kista atau bahkan kanker ovarium. Resiko yang terjadi sangat
kecil. Oleh sebab itulah ini adalah penting untuk wanita yang
mempertahankan satu atau dua ovarium setelah menjalani USG
transvaginal secara teratur untuk memastikan bahwa tidak ada kista
di dalam ovarium.
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Bab 33 : Histerektomi Laparoskopi ( pengangkatan rahim )

Fakta 33.2
Apakah perbedaan antara
histerektomi subtotal dan histerektomi
total ?
Pada histerektomi subtotal, hanya pada badan rahim saja yang
diangkat dan serviks dipertahankan. Sedangkan pada histerektomi
total laparoskopi, badan rahim dan serviks, diangkat kedua-duanya.
Beberapa orang mempercayai bahwa dengan mempertahankan
serviks, struktur dasar panggul masih utuh / lengkap sehingga kecil
kemungkinan terjadinya prolaps. Ada juga saran yang lainnya
bahwa serviks dipertahankan dapat dapat membuat fungsi seks
lebih baik dibandingkan dengan serviks yang diangkat. Sangat
penting untuk diingat bahwa apabila serviks tidak diangkat , harus
melakukan pap smear secara teratur. Pada beberapa wanita
mungkin akan mengalami adanya bercak saat menstruasi bulanan
dari serviks dan ada resiko kecil terkena penyakit seperti fibroid dan
adenomiosis dari serviks.

Ringkasan
Pengangkatan rahim ( histerektomi ) dapat dilakukan
dengan laparoskopi. Berbagai jenis histerektomi melalui
laparoskopi adalah histerektomi total laparoskopi,
histerektomi subtotal , histerektomi vaginal yang dibantu
dengan laparoskopi dan histerektomi laparoskopi
dengan sayatan tunggal. Histerektomi laparoskopi sulit
dilakukan pada wanita yang memiliki rahim besar ,
beberapa operasi yang sebelumnya pernah dilakukan
dan adhesi yang parah sebagai hasil dari endometriosis.
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Bab 34
Bedah Laparoskopi untuk Kanker Endometrium

Bab 34 : Bedah Laparoskopi untuk Kanker Endometrium
Operasi / pembedahan kanker endometrium dilakukan
secara tradisional atau biasa disebut dengan laparotomi. Kini,
Operasi Histerektomi dan Limfadenektomi Panggul dilakukan
melalui laparoskopi.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi

Keuntungan dari bedah Laparoskopi untuk kanker endometrium
Semua keuntungan dari pembedahan dengan laparoskopi yang
telah dibahas sebelumnya pada bab 15 juga berlaku pada jenis
operasi ini. Beberapa keuntungan yang spesial dari jenis operasi
ini adalah :
1) Pembesaran dapat membuat operasi ini lebih
mudah dan lebih tepat untuk dilakukan.
2) Bahwasannya dapat dijadikan sebagai alat untuk
mengeksplorasi panggul dan perut sehingga dapat
menentukan tingkat stadium dari penyakit. Biopsi
juga dapat diambil dari bagian panggul maupun
perut.
3) Pada pasien yang telah ditemukan memiliki kanker
yang lebih lanjut, pasien akan mendapat keuntungan
dengan laparoskopi yaitu pemulihan pasca operasi
yang lebih cepat. Dengan demikian radioterapi
maupun kemoterapi dapat dimulai dan dilakukan
lebih dini.
Resiko dari melakukan bedah laparoskopi
1) Selalu ada sedikit timbul rasa kecemasan dari bedah
laparoskopi itu sendiri yaitu akan terjadinya penyebaran
penyakit karena penggunaan karbon dioksida yang
digunakan untuk membuat perut menjadi gembung. Akan
tetapi rasa kecemasan ini telah disingkirkan oleh penelitian
yang telah banyak dilakukan mengenai pembedahan
laparoskopi terhadap pengobatan kanker yang mana
bahwa laparoskopi telah dinyatakan aman untuk operasi
kanker.
2) Pada beberapa kasus saat penyakit telah menyebar atau
adanya perlengketan pada struktur vital seperti usus atau
pembuluh darah, yang memungkinkan operasi tidak dapat
dilakukan
dengan
laparoskopi
,
sehingga
harus
dilakukannya operasi dengan laparotomi.
Kandidat pasien yang cocok untuk bedah laparoskopi
Pasien yang memiliki kanker endometrium dini paling cocok
untuk operasi dengan laparoskopi. Pasien-pasien ini dapat
memperoleh manfaat dari semua keuntungan-keuntungan
dari operasi yang dilakukan dengan laparoskopi karena
kanker endometrium sering didiagnosis lebih awal.
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Teknik
Ada tiga aspek dasar dari operasi kanker endometrium
dengan laparoskopi, diantaranya adalah :
1) Histerektomi laparoskopi
2) Limfadenektomi panggul atau pengambilan sampel kelenjar getah
bening panggul
3) Pengambilan sampel kelenjar getah bening paraaorta

1) Histerektomi laparoskopi
Histerektomi laparoskopi telah dijelaskan sebelumnya secara terperinci pada
Bab 33. Terdapat sedikit perbedaan saat melakukan histerektomi kanker
endometrium dengan laparoskopi. Untuk dapat mengurangi hematogen
( penyebaran melalui aliran darah ) kanker, kedua tuba falopi dan ligamen
infundibulo-pelvikum dikoagulasi saat awal mula operasi. Isolasi dan ligasi
arteri uterina berasal dari arteri iliaka interna. Ruang - ruang yang berada di
dinding lateral pelvis kemudian dibuka guna untuk melihat apakah ada
kelenjar getah bening yang membesar. Apabila terlihat adanya kelenjar
getah bening yang membesar , maka kelenjar getah bening akan diangkat
dan untuk potongan beku ( frozen section) (g). Limfadenektomi panggul
dapat dilakukan sebelum atau sesudah melakukan histerektomi. Dan
kemudian histerektomi dilakukan seperti yang telah dijelaskan pada Bab 33.
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2) Limfadenektomi Panggul atau Pengambilan Sampel Kelenjar Getah Bening
Pertama - tama, limfadenektomi panggul dilakukan dengan membuka ruang
disekitar pembuluh pada panggul, yaitu pembuluh iliaka umum, pembuluh iliaka
externa, pembuluh iliaka interna dan pembuluh obturator, kelenjar getah bening
disekitar pembuluh ini diangkat.

Gambar 34.1
Tampilan laparoskopi setelah penyelesaian histerektomi total laparoskopi dan limfadenektomi
panggul (a) vena iliaka eksterna kanan, (b) arteri iliaka eksterna kanan, (c) saraf obtuator kanan,
(d) arteri umbilikalis obliterasi kanan, (e) arteri uterina kanan, (f) arteri iliaka eksterna kiri,
(g) vena iliaka eksterna kanan, (h) arteri umbilikalis obliterasi kiri, (j) Kubah vagina, (k) kandung kemih, (l)
rektum

Pindai Saya

Video 34.1
Histerektomi total laparoskopi
dan limfadenektomi panggul
untuk kanker endometrium
http://vimeo.com/159032432
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Kasus 34.1 Kanker endometrium : Histerektomi Total
Laparoskopi dengan Salpingoooforektomi Bilateral dan
Limfadenektomi Panggul

Nyonya LLH yang berusia 55 tahun telah mengalami pendarahan pasca
menopause. Dia menjalani histeroskopi , Dilatasi dan Kuretase yang
dilakukan di negara yang berbeda. Histopatologi telah mengkonfirmasi
diferensiasi yang baik pada adenokarsinoma endometrioid. Pemeriksaan
dan USG dilakukan dan telah menunjukkan ukuran rahim yang normal.
Lalu dia menjalani Histerektomi Total dengan salpingoooforektomi
bilateral melalui laparoskopi dan Limfadenektomi Panggul. Durasi
operasi memakan waktu 2 jam ( simak video 34.1 ). Pasca operasi
keadaan dia baik - baik saja. Histopatologi telah mengkonfirmasi
adenokarsinoma dengan diferensiasi yang sedang tanpa adanya
keterlibatan kelenjar getah bening. Dia tidak memerlukan tambahan
kemoterapi atau radioterapi. Saat ini dia sedang dalam tahap tindak
lanjut.
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3) Pengambilan sampel kelenjar getah bening para - aorta
Diseksi kelenjar getah bening para-aorta yang dilakukan
dengan laparoskopi merupakan teknik dimana kelenjar getah
bening diangkat dari sekitar aorta dan vena cava.
Pengangkatan kelenjar getah bening para-aorta merupakan
operasi kontroversial serta kompleks yang tidak dilakukan
secara rutin. Sehingga dibutuhkan dokter bedah yang telah ahli
melakukan laparoskopi dengan tingkat yang lanjut.
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Ringkasan
kanker
endometrium
• Operasi
dilakukan dengan laparoskopi

dapat

total
laparoskopi
dan
• Histerektomi
limfadenektomi panggul biasanya dilakukan
secara bersamaan
• Untuk melakukan jenis operasi ini secara
laparoskopi diperlukan keahlian laparoskopi
dengan tingkat yang lanjut
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Bedah Laparoskopi untuk Kanker Serviks Dini

Bab 35 : Bedah Laparoskopi untuk Kanker Serviks Dini
Kanker Serviks dapat dioperasi
laparoskopi, diantaranya adalah :

melalui

2

jenis

operasi

1) Histerektomi total laparoskopi
Histeroskopi total laparoskopi dapat dilakukan untuk
kanker serviks stadium 1A1 yang sangat dini, teknik
histerektomi total laparoskopi telah dijelaskan
secara lengkap pada Bab 32.
2) Histerektomi Radikal Laparoskopi dan
limfadenektomi panggul
Dalam teknik ini, dibutuhkan keahlian laparoskopi
tingkat lanjutan untuk pengangkatan rahim,
sepertiga
vagina,
jaringan
sekitar
rahim
( parametrium ), jaringan disekitar serviks
( parakolopos ) dan kelenjar getah bening.

BAGIAN 2 : Bedah Laparoskopi dalam Ginekologi
Prinsip dasar dari teknik ini adalah sebagai berikut :
1) Pada sisi medial selapu perut ( peritoneum ) ke
ligamen uterosakral dibuka dan diperluas ke bagian
inferior serviks melepaskan dubur dari vagina.
2) Selaput perut yang menutupi ureter dibuka dan fossa
obturator terbuka. Lekukan-lekukan para-vesikel dan
para-rektal terbuka di kedua sisi.
3) Arteri rahim diikat dan dipotong secara bilateral dan
parametrium kemudian dilepaskan dekat dengan
dinding panggul.
4) Ligamen uterosakral dipotong.
5) Ligamen bundar dipotong secara bilateral dan selaput
perut yang menutupi kandung kemih dibuka dan
kandung kemih didorong ke bawah.
6) Terowongan ureter ( tunnel ) dibuka dan ureter diisolasi
dan didorong ke arah lateral.
7) Para-korpus dikoalgulasi dan di potong secara bilateral.
8) Vagina dibuka sekitar 2-3 cm inferior ke serviks dan
dibuat sayatan yang melingkar sehingga vagina dapat
terlepas. Kemudian seluruh spesimen diangkat.
9) Limfadenektomi panggul dilakukan setelah ini.
10) Kubah vagina ditutup.
11) Panggul / pelvis dicuci
hemostasis tercapai.

secara

12) Drain dimasukkan ke dalam panggul.
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dan

Bedah 35 : Bedah Laparoskopi untuk Kanker Serviks Dini

Gambar 35.1 Spesimen dari Pasca Histerektomi Radikal Laparoskopi ( a: kanker mulut anterior
serviks, b: rahim, c: ovarium kiri, d: ovarium kanan, e: parametrium kiri, f: parametrium kanan)

Kasus 35.1
Kanker serviks stadium 1 B : Histerektomi radikal
laparoskopi dan limfadenektomi pelvis
Nyonya FN berusia 46 tahun. Pada bulan september 2015 dia datang dan
berkonsultasi dengan saya karena ada masalah perdarahan setelah
berhubungan seks ( post coital bleeding ). Pemeriksaan telah
menyatakan ada kanker serviks yang melibatkan mulut anterior yang
berdiameter 2 cm. Biopsi lesi telah mengkonfirmasi adanya
adenokarsinoma. Hasil CT scan tidak menunjukkan perluasan pada
kanker. Dia telah didiagnosis menderita kanker serviks stadium 1 B. Dia
telah dianjurkan untuk menjalani Pemeriksaan Di bawah Anestesi
( EUA ) dan melakukan sistoskopi untuk dapat mengkonfirmasikan stadium
kanker 1 B sebelum melanjutkan menjalani Histerektomi Radikal dan
Limfadenektomi Pelvis ( Histerektomi Radikal dan Limfadenektomi Pelvis
yang telah dilakukan dapat anda simak di video 35.1 ) . Proses operasi
memakan waktu sekitar 3 jam 30 menit. Pasca operasi kondisi dia baikbaik saja. Histopatologi telah mengkonfirmasikan bahwa kanker serviks
stadium 1 B ( Gambar 35.1 ) tidak menyebar ke kelenjar getah bening.
Kemoterapi atau radiologi tidak dilakukan pasca operasi , dan saat ini dia
dalam tahap lebih lanjut.
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Pindai Saya

Video 35.1
Histerektomi Radikal Laparoskopi
untuk Kanker Serviks Dini
https://vimeo.com/150127506

Ringkasan
Diperlukan keahlian dalam melakukan operasi
kanker serviks dini dengan teknik laparoskopi.
Apabila stadium pada kanker masih sangat awal
( stadium 1A1 ), operasi dilakukan hanya dengan
histerektomi Total Laparoskopi, Namun pada
semua stadium awal kanker serviks yang lain,
operasi akan melibatkan pengangkatan rahim,
sepertiga dari atas vagina, parametrium, para
korpus dan kelenjar getah bening panggul.
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413

BAGIAN 3
Histeroskopi

Bab 36
Gambaran Umum Histeroskopi

Bab 36 : Gambaran Umum Histeroskopi
Apa itu Histeroskopi ?
Histeroskopi adalah sebuah prosedur di mana sebuah teleskop
kecil ( disebut histereskop ) yang terpasang dengan kamera dan
dimasukkan ke dalam rahim melalui serviks untuk membuat
visualisasi bagian dalam rahim ( rongga endometrium )

BAGIAN 3 : Histeroskopi

Gambar 36.1 Histeroskopi Diagnostik

Jenis histeroskopi
Ada dua alasan mengapa histeroskopi dilakukan.
1) Histeroskopi diagnostik - untuk dapat membuat diagnostik pada suatu gejala.
2) Histeroskopi operatif
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- untuk melakukan operasi.

Bab 36 : Gambaran Umum Histeroskopi

Indikasi untuk melakukan histeroskopi
Alasan agar dilakukannya histeroskopi tergantung pada apkah
histeroskopi digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau
digunakan untuk pembedahan / operasi dan akan dibahas
pada Bab 37 ( histeroskopi diagnostik ) dan bab 38
( histeroskopi operatif )
Waktu yang terbaik untuk melakukan histeroskopi
1) Waktu yang terbaik adalah setelah menstruasi
( sebelum ovulasi ) - saat dimana lapisan endometrium
dalam kondisi tipis sehingga rongga dapat dilihat
dengan baik. Dengan demikian, melakukannya saat
setelah
menstruasi
dapat
menghilangkan
rasa
kekuatiran untuk melakukan histeroskopi selama
kehamilan.
2) Histeroskopi dapat dilakukan pada wanita dengan
pasca menopause.
3) Pada pasien yang telah mengalami perdarahan yang
tidak teratur atau berkepanjangan, pemberian hormon
harus
dilakukan
untuk
dapat
menghentikan
perdarahan sebelum melakukan histeroskopi. Namun
apabila perdarahan terus berlanjut , histeroskopi harus
tetap dilakukan meski perdarahan terus berlanjut.
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Dalam kondisi seperti apakah histeroskopi tidak disarankan ?
1) Selama menstruasi berlangsung atau perdarahan per
vaginam - karena dalam kondisi seperti ini akan sulit untuk
membuat visualisasi rongga endometrium.
2) Kehamilan - Jika diduga adanya kehamilan , histeroskopi
harus dihindari karena bisa melukai janin.
3) Penyakit Radang Panggul ( PID ) - Pada pasien yang
telah menderita PID atau telah diduga memiliki PID,
histeroskopi harus dihindari juga untuk mencegah
penyebaran infeksi.
4) Kanker serviks - Histeroskopi tidak dapat dilakukan pada
pasien yang telah diduga menderita kanker serviks.
5) Infeksi herpes akut.
6) Keputihan yang berat - Disebabkan mungkin dari
penyakit seks menular ( misalnya trichomonas, gonore ,
klamidia ). Uji swab harus dilakukan untuk kultur dan
perawatan serta harus diberikan sebelum melakukan
histeroskopi.
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Komplikasi
Komplikasi dapat terjadi selama histeroskopi diagnostik dan
operatif. Komplikasi terbagi menjadi :
1) Intra operatif ( terjadi saat prosedur )
2) Post operatif ( terjadi setelah prosedur )
1) Komplikasi intra operatif
a) Rasa nyeri

Histeroskopi diagnostik biasanya dilakukan tanpa anestesi. Saat
dokter bedah memasukkan histeroskop melalui Os intenal (g) ,
pasien mungkin akan mengalami penyempitan pada Os internal
dan merasakan rasa sakit atau ketidaknyamanan ( lihat pada
Bab 1 ). Beberapa faktor yang mungkin dapat meningkatkan
rasa sakit saat office histeroskopi termasuk nuliparitas ( kondisi di
mana pasien tidak /belum pernah melahirkan bayi ),
menopause, riwayat pada penyakit radang panggul dan rasa
was-was /kegelisahan.

b) Krisis vasovagal

Gambar 36.2 Os internal yang
sempit terlihat pada histeroskopi
diagnostik

Ini merupakan gejala yang dapat membuat sakit kepala
ringan yang mendadak , mual dan pingsan serta
berkaitan dengan rasa sakit yang mungkin terjadi saat
histeroskop dimasukkan ke dalam rongga rahim.
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c) Perforasi rahim
Perforasi pada rahim / uterus dapat terjadi saat melakukan
histeroskopi. Biasanya perforasi terjadi saat manipulasi serviks Os
( lihat pada Bab 1 ) sangat ketat. Kadang mungkin juga karena
posisi rahim yang abnormal. Perforasi dapat terjadi Saat posisi rahim
yang sedikit menekuk ke belakang( retroversi dan retrofleksi
( Gambar 36.3 ) ) atau sedikit menekuk ke depan ( anteversi dan
antefleksi ) ( Gambar 36.4 ). Prosedur harus dihentikan dan tidak
diperlukan tindakan lebih lanjut apabila terjadi perforasi saat
melakukan histeroskopi diagnostik ( Gambar 36.5, 36.6 dan 36.7 ).
Lalu pasien akan diminta untuk beristirahat dan pengamatan
dilakukan selama beberapa jam untuk memastikan bahwa tidak
ada perdarahan internal. Perforasi juga dapat terjadi saat
melakukan prosedur operatif( misalnya Reseksi transervikal pada
fibroid ( lihat Bab 41 ) atau eksisi septum pada uterus ( lihat Bab 40) ).
Apabila ini terjadi, mungkin diperlukan laparoskopi untuk
memastikan perforasi tidak melukai organ internal ( seperti usus atau
pembuluh darah ) dan memastikan tidak adanya perdarahan
internal. Perforasi dapat dijahit dengan laparoskopi.

Gambar 36.3 Rahim retroversi
dan retrofleksi
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Gambar 36.4 Rahim anteversi
dan antefleksi

Bab 36 : Gambaran Umum Histeroskopi

Gambar 36.5 Histeroskopi - perforasi uterus

Gambar 36.6 Gambaran
histeroskopi pada rongga rahim
yang berlubang

Gambar 36.7 Usus terlihat
setelah perforasi uterus
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d) Trauma pada serviks
Histeroskopi besar digunakan selama histeroskopi
operatif. Agar histeroskop operatif dapat masuk ,
diperlukan untuk melakukan pembesaran pada Os
eksternal dan internal. Serviks biasanya ditahan dengan
alat / instrumen operasi ( misalnya tenakulum ) saat os
internal membesar , dan mungkin serviks robek saat ini ,
dan biasanya sobekan serviks dijahit melalui vagina.

Gambar 36.8 Robekan serviks
yang terjadi saat histeroskopi
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e) Hemoragi / Pendarahan
Selama melakukan operasi dengan histeroskopi ( misalanya
reseksi transervikal pada fibroid ) pendarahan dapat terjadi
dan terkadang bisa menjadi pendarahan yang berat.
Pendarahan dapat dihentikan dengan menempatkan
sebuah kateter ke dalam rongga rahim dan larutan saline
yang digunakan untuk memperbesar / menggembungkan
sehingga dapat memberikan tekanan pada rongga rahim.
Kateter biasanya ditempatkan dari 6 hingga 24 jam.
Pendarahan biasanya akan berhenti setelah itu dan kateter
dapat dilepas. Akan tetapi apabila perdarahan berlanjut ,
histerektomi mungkin diperlukan untuk tindakan selanjutnya.

Gambar 36.9 Kateter ditempatkan pada rongga rahim untuk mengendalikan perdarahan
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f) Kelebihan cairan
Selama operasi dilakukan dengan histeroskopi, larutan glisin
atau larutan saline digunakan untuk menggembungkan rahim.
Larutan / cairan ini dapat diserap oleh pembuluh darah .
Terlalu banyak cairan yang diserap dapat menyebabkan
kelebihan cairan dan bisa membuat pasien menjadi sakit.
Kemungkinan reaksi yang ditimbulkan pada pasien adalah
bengkak dan pasien bisa menjadi linglung. Kondisi seperti itu
diperlukan penanganan rawat masuk ke unit perawatan
intensif ( ICU ) untuk di amati lebih lanjut. Komplikasi karena
kelebihan cairan ini dapat menjadi sangat berbahaya bagi
pasien. Ketika komplikasi ini dicurigai, Pembedahan harus
dihentikan dan harus segera mengambil tindakan untuk
menghilangkan kelebihan cairan yang telah memasuki tubuh
pasien
g) Hemoragi / Pendarahan
Emboli udara adalah komplikasi yang jarang terjadi dan
merupakan komplikasi yang sangat berbahaya dan dapat
berakibat fatal. Secara tidak sengaja udara mungkin dapat
masuk ke dalam pembuluh darah dan bisa masuk ke jantung
dan paru - paru.

Gambar 36.10 Gelembung udara dapat terbentuk selama operasi
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Kasus 36.1 Perforasi uterus selama office histeroskopi

Nyonya ZF menjalani Histeroskopi Diagnostik untuk evaluasi diagnostik
pada infertilitasnya. Os serviks nya sangat rapat dan telah dicatat
perforasi pada rongga rahim saat manipulasi untuk memasuki rongga
rahim ( Gambar 36.6 dan Gambar 36.7 ).Histeroskop langsung segera
diangkat. Cairan yang terlihat di Kantong Douglas (g) ditemukan saat
melakukan USG transvaginal. Pasien tidak terlalu banyak merasakan nyeri
di perut. Dia diistirahatkan selama 2 jam dan kemudian dievaluasi
kembali, nyeri perut nya sudah tidak ada dan tanda - tanda vitalnya
normal. Akhirnya dia diperbolehkan pulang dan diminta untuk datang
kembali apabila dia memiliki gejala-gejala. Seminggu kemudian dia
terlihat lagi dan kondisi dia baik - baik saja.
Pembahasan
Pada kasus - kasus yang sulit terutama saat posisi rahimnya anteversi atau
retroversi, Histeroskopi Diagnostik dilakukan dengan bantuan USG
abdomen ( perut ). Jika masih sulit untuk memasuki rongga rahim maka
operasi histeroskopi harus dilakukan di bawah anestesi umum, dan
laparoskopi harus dilakukan secara bersamaan.
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2) Komplikasi pasca operasi
a) Hemoragi ( pendarahan )
Pasien yang telah dipulangkan dari rumah sakit dapat
mengalami pendarahan di rumah, pasien harus segera
melakukan admisi dan pengobatan.
b) Kerusakan termal pada usus
Saat melakukan histeroskopi operatif yang menggunakan
arus listrik ( misalnya reseksi transervikal pada fibroid ) dapat
terjadi cedera termal pada usus yang tidak diketahui dan
mungkin tidak diperhatikan saat operasi. Setelah beberapa
hari pasien mungkin akan menderita nyeri perut dan
demam dan mungkin memerlukan operasi / pembedahan
lain ( laparoskopi atau laparotomi ).

Gambar 36.11 Cedera termal yang diakibatkan dari kecelakaan saat melakukan histeroskopi operatif
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c) Infeksi
Infeksi pada rongga endometrium jarang terjadi
setelah operasi. Biasanya infeksi muncul seperti
demam dan nyeri panggul , namun infeksi dapat
diatasi dengan antibiotik.
d) Adhesi intrauterin
Adhesi intrauterin dapat terjadi setelah dilakukannya
histeroskopi operatif. Hal ini dapat menyebabkan
penurunan pada perdarahan rahim dan sesekali
menyebabkan amenorea ( penghentian menstruasi ).

Gambar 36.12 Adhesi intrauterin
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Anjuran pasca operasi
1. Setelah dilakukannya prosedur, beberapa wanita mungkin
akan mengalami kram yang mirip dengan nyeri haid , dan juga
mungkin ada nyeri pada bahu yang disebabkan oleh cairan
atau udara yang digunakan untuk penggembungan rahim,
namun rasa nyeri akan mereda dalam beberapa hari ke
depan.
2. Setelah
melakukan
histereskopi,
terutama
melakukan
histeroskopi operatif, kemungkinan akan mengalami beberapa
perdarahan,tetapi biasanya perdarahan akan berkurang
dalam beberapa hari.
3. Ada baiknya hubungan seks dihindari dulu hingga
perdarahan dan keputihan berhenti.
4. Antibiotik dapat diberikan pada pasien yang memiliki resiko
infeksi pada panggul yang lebih tinggi ( misalnya tuba
tersumbat atau hidrosalping), antibiotik dapat diberikan
sebelum dan setelah prosedur.
5. Hindari penggunaan tampon setidaknya sebulan setelah
histeroskopi , agar dapat membantu mengurangi resiko
terkena infeksi.
6. Nyeri yang parah pada perut bagian bawah, nyeri saat buang
air kecil, demam, keputihan yang berbau tidak sedap dan
pendarahan berat merupakan gejala - gejala yang
membutuhkan penanganan dokter segera.
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Pindai Saya

Video 36.1
Gambaran umum histeroskopi
http://vimeo.com/150239548

Ringkasan
Histeroskopi merupakan teknik di mana teleskop kecil
dengan kamera yang terpasang dimasukkan ke dalam
rongga rahim melalui serviks untuk dapat membuat
visualisasi lapisan dalam rahim. Histeroskopi yang
dilakukan untuk tujuan investigasi / pemeriksaan disebut
dengan Histeroskopi Diagnostik, sedangkan Histeroskopi
yang dilakukan untuk tujuan operasi / pembedahan
disebut dengan histeroskopi operatif. Histeroskop
biasanya dilakukan saat setelah menstruasi. Komplikasi
yang ditimbulkan sama seperti prosedur bedah yang
lainnya dan dapat terjadi selama dan / atau setelah
operasi.
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Bab 37 : Histeroskopi diagnostik
Histeroskopi diagnostik dilakukan untuk dapat
membuat diagnosis suatu gejala ( lihat Gambar
36.1 ).

BAGIAN 3 : Histeroskopi

Indikasi untuk melakukan Histeroskopi Diagnostik
Histeroskopi diagnostik dilakukan untuk beberapa alasan
seperti berikut ini :
1) Evaluasi pada perdarahan vagina yang abnormal
2) Evaluasi pada keputihan yang tidak biasanya
3) Evaluasi infertilitas
4) Lokasi benda asing ( misal , alat kontrasepsi
intrauterin )
5) Evaluasi pada keguguran yang berulang
6) Evaluasi pada USG transvaginal yang abnormal
7) Evaluasi terhadap histerosalpingogram ( HSG ) yang abnormal
8) Evaluasi pra operasi
9) Evaluasi pasca operasi
10) Diagnosis dan pengklasifikasian fibroid submukosa
11) Diagnosis dan penentuan tingkat stadium kanker endometrium

Bagaimana Histeroskopi Diagnostik dilakukan ?
Histeroskopi Diagnostik biasanya dilakukan tanpa anestesi dan
dilakukan sebagai prosedur rawat jalan. Prosedur ini kadang
disebut dengan Office Histeroskopi. Obat penghilang rasa sakit
sederhana yang berjenis oral dapat diberikan sebelum operasi.
Sebuah teleskop kecil dengan kamera yang terpasang
dimasukkan kedalam rongga rahim melalui serviks. Larutan
saline
atau
karbon
dioksida
digunakan
untuk
menggembungkan rongga endometrium sehingga terdapat
ruang pada rongga untuk dapat membuat visualisasi dan
rongga endometrium kemudian dapat dilihat di monitor .
Pasien juga dapat melihat saat prosedur sedang dilakukan.
Pada
beberapa
pasien
mungkin
mengalami
ketidaknyamanan sewaktu dokter bedah sedang menjalani
prosedur melalui Os internal ( pertemuan antara serviks dan
badan rahim ) ke dalam rongga rahim. Instrumen / alat bedah
kecil / tipis kemudian dapat digunakan di dalam rahim untuk
melakukan operasi kecil seperti mengambil sedikit sampel dari
jaringan endometrium ( biopsi ), melepaskan perlengketan
atau mengangkat polip. Lamanya prosedur ini biasanya
memakan waktu antara 5 sampai dengan 10 menit.
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Keuntungan melakukan Histeroskopi Diagnostik
1. Prosedur rawat jalan atau office - Histeroskopi diagnostik dapat
dilakukan tanpa di bawah pengaruh anestesi.
2. Rongga endometrium dapat divisualisasikan langsung dan
diagnosis dapat segera dibuat.
3. Beberapa operasi kecil juga dapat dilakukan secara bersamaan.

Persiapan pra operasi
Saat setelah menstruasi adalah saat yang terbaik untuk
melakukan histeroskopi diagnostik karena pada saat tersebut,
lapisan pada endometrium sedang tipis dan tidak vaskular ( tidak
penuh dengan pembuluh darah ). Biasanya tidak diperlukan
persiapan, hanya saja dapat diberikan obat pengilang rasa sakit
berjenis oral ( analgesik ) 30 menit saat prosedur belum dilakukan.
Ketika OS serviks yang rapat diantisipasi ( misalnya wanita pasca
menopause ) tablet ( misoprostol - cyotec ) bisa diberikan secara
oral atau diletakkan pada vagina 30 menit sebelum prosedur.
Anestesi lokal dapat juga disuntikkan ke serviks sebelum prosedur.
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Operasi kecil yang dapat dilakukan
saat histeroskopi diagnostik
1. Biopsi ( pengambilan sedikit sampel jaringan ) dari endometrium
2. Pengangkatan polip endometrium yang kecil ( lihat Bab 6 )
3. Pengangkatan IUCD yang lepas ( Gambar 37.1 )
4. Pelepasan adhesi endometrium

Gambar 37.1 IUCD yang lepas
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Pindai Saya

Video 37.1
Histeroskopi Diagnostik
https://vimeo.com/150317709

Ringkasan
Histeroskopi Diagnostik merupakan alat yang
sangat berguna dalam evaluasi pada rongga
endometrium
saat
diduga
patologi
endometrium. Histeroskopi Diagnostik dapat
dilakukan tanpa anestesi dengan kondisi
rawat jalan.
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Bab 38 : Histeroskopi Operatif
Histeroskopi Operatif adalah saat dimana
melakukan operasi dengan menggunakan
histeroskop.

BAGIAN 3 : Histeroskopi

Indikasi untuk melakukan histeroskopi operatif
1. Fibroid
Fibroid submukosa dapat direseksi ( diangkat ) dengan
histeroskopi operatif ( Bab 40 ).
2. Polip
Pertumbuhan kecil yang berkembang di lapisan dalam
rahim yang dapat menyebabkan menstruasi yang tidak
teratur dan berat ( Bab 6 ).
3. Adhesi Intrauterin
Jaringan parut pada rongga rahim yang dapat
menyebabkan absen menstruasi atau infertilitas ( Bab
40 ).
4. Alat Kontrasepsi Intrauterin yang lepas ( IUCD )
IUCD mungkin bisa hilang / lepas dan ini dapat diambil
dengan histeroskopi ( Gambar 37.1 ).
5. Obstruksi tuba falopi
Saat tuba falopi tersumbat dan terlihat melalui
histerosalpingogram ( HSG ), histeroskopi dapat
dilakukan dan tuba falopi dapat di kanulasi (g) agar
dapat membuka tuba yang tersumbat dan dapat
dilakukan dengan bantuan laparoskopi ( Gambar 40.5,
40.6 dan 40.7 ).
6. Septate uterus
Septate uterus dapat menyebabkan keguguran yang
berulang.
Histeroskopi
dapat
dilakukan
untuk
memotong sepate uterus ini ( Gambar 40.3 dan
Gambar 40.4) ).
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Persiapan pra operasi
Pada beberapa pasien suntikan pra operasi analog GnRH ( hormon
pelepas gonadotropin ) dapat diberikan untuk 1 - 3 bulan sebelum
operasi. Pada pasien yang diyakini Os serviksnya sempit, misoprostol
dapat ditempatkan di vagina selama beberapa jam sebelum operasi
untuk dapat melemahkan Os serviks sehingga dapat di dilatasikan
dengan mudah.

Bagaimana Histeroskopi Operatif dilakukan ?
Histeroskopi operatif dapat dilakukan dibawah anestesi spinal atau
umum. Keuntungan dari melakukan prosedur dibawah anestesi spinal
adalah pasien tetap terjaga dan komplikasi seperti kelebihan cairan
( misalnya batuk ) dapat di deteksi lebih awal. Selama prosedur, pasien
akan ditempatkan dengan posisi litotomi ( kaki ke atas dan terpisah )
sehingga dokter bedah dapat mengakses vagina. Perineum dan vagina
dibersihkan dengan larutan antiseptik dan drape digunakan untuk
menutupi kaki dan perut, hanya perineum yang di ekspose. Serviks
ditahan dengan alat dan Os serviks akan di dilatasi untuk memungkinkan
lewatnya histeroskopi operatif ( diameter dari histeroskop operatif lebih
besar dibandingkan dengan diameter histeroskop diagnostik ). Kemudian
dokter bedah melakukan operasi sambil melihat pada monitor. Saat
operasi dilakukan dibawah anestesi spinal, dokter anestesi atau perawat
akan terus mengajak pasien bicara. Di akhir operasi, kaki akan diturunkan
dan pasien akan dikembalikan ke bangsalnya. Jika operasi dilakukan di
bawah anestesi spinal, pasien akan mengalami kurangnya rasa pada
anggota tubuh bagian bawah selama 6 jam, setelah itu pasien dapat
diperbolehkan pulang.
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Keuntungan dari Histeroskopi Operatif
Hanya pada beberapa kondisi di mana operasi dapat dilakukan dengan
menggunakan histeroskop akan tetapi jika operasi ini dilakukan dengan
cara ini. pasien memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah :
1. Tidak adanya sayatan perut
Baik miomektomi dengan laparoskopi maupun dengan
laparotomi, pembentukan bekas luka pada perut akan
dihasilkan. Dalam histeroskopi tidak akan ada bekas luka yang
terbentuk saat reseksi fibroid.
2. Tidak adanya sayatan atau bekas luka di rahim
Pada miomektomi yang dilakukan dengan laparoskopi atau
laparotomi, satu sayatan atau lebih dibuat di rahim untuk
pengangkatan
fibroid.
Sayatan
seperti
itu
akan
meninggalkan bekas luka pada rahim. Adanya bekas luka
dapat membuat kontraindikasi untuk persalinan secara
normal dan pasien harus menjalani persalinan melalui caesar.
Saat dilakukannya reseksi fibroid dengan histeroskopi, tidak
ada bekas luka pada rahim sehingga ketika pasien hamil,
pasien akan dapat menjalani persalinan secara normal.
3. Waktu Operasi
Prosedur ini dapat dilakukan dengan singkat. Pasien akan
normal dengan cepat setelah operasi , dan pasien biasanya
bisa kembali bekerja atau beraktifitas pada keesokan
harinya.
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Ringkasan
Histeroskopi operatif dilakukan di bawah anestesi spinal /
epidurial atau umum. Histeroskopi operatif memiliki banyak
keuntungan dibandingkan dengan operasi yang dilakukan
dengan laparotomi atau laparoskopi.
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Histeroskopi untuk
Perdarahan Uterus
Abnormal

Bab 39 : Histeroskopi untuk perdarahan uterus abnormal
Pendarahan pada rahim yang abnormal merupakan masalah
ginekologis yang umumnya terjadi. Penyebab dari pendarahan
rahim yang abnormal sangatlah banyak dan pembahasan
komprehensif berada di luar cakupan bab ini.

BAGIAN 3 : Histeroskopi
Penyebab umum dari perdarahan uterus yang dapat
didiagnosis dan ditangani dengan histeroskopi
adalah :
1) Polip endometrium
2) Fibroid submukosa
3) Hiperplasia endometrium
4) Kanker endometrium
5) Produk konsepsi yang dipertahankan
6) Sakulasi pada bekas luka operasi caesar

1) Polip endometrium
Polip endometrium sering terjadi dan dapat menyebabkan
pendarahan para rahim yang abnormal. Diagnosis polip ini
dapat dilakukan dengan USG transvaginal, SIS ( saline infusion
sonohyterography ) atau histeroskopi ( lihat Bab 6 ). Polipektomi
dapat dilakukan selama Office Histeroskopi Diagnostik atau
histeroskopi di bawah anestesi umum ( lihat Bab 37 ).
2) Fibroid submukosa
Fibroid yang menonjol kedalam rongga endometrium disebut
dengan fibroid submukosa. Fibroid submukosa dapat di reseksi
dengan histeroskopi ( lihat Bab 41 ).

Gambar 39.1 Multipel Fibroid submukosa
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3) Endometrial Hyperplasia
Ada banyak jenis dari hiperplasia endometrium dan beberapanya dapat
berkembang menjadi kanker endometrium. Saat endometrium menebal,
terutama pada wanita dengan pasca menopause, kanker endometrium dapat
dicurigai. Terkadang hiperplasia berdampingan dengan kanker endometrium.
Membuat diagnosis pada hiperplasia endometrium dengan histeroskopi dapat
menjadi sulit. Hal ini karena saat distensi cairan yang digunakan saat histeroskopi,
endometrium menjadi terkompresi yang membuat jaringan hiperplastik lebih sulit
untuk divisualisasikan. Hiperplasia dapat menjadi fokal atau global. Hiperplasia
endometrium dapat dicurigai saat :
1. Mukosa proyeksi fokus atau papiler dengan atau tanpa kista
kelenjar terlihat.
2. Jairngan vaskuler abnormal dengan pembuluh atipikal terlihat.
3. Bukaan kelenjar yang penuh atau abnormal terlihat.

Pengambilan biopsi pada area yang abnormal dan melakukan kuretase
pada endometrium akan mengkonfirmasi diagnosis hiperplasia endometrium.

Gambar 39.2 Hiperplasia endometrium
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4) Kanker endometrium
Histologi dibutuhkan untuk mendiagnosis kanker endometrium. Saat
histeroskopi , dapat dicurigai adanya kanker endometrium saat :
1. Papiler, polipoidal, nodular, atau campuran
pertumbuhan endometrium yang terlihat dengan
jaringan yang rapuh.
2. Ada nekrosis fokal pada jaringan.
3. Pembuluh atipikal dapat terlihat
Biopsi perlu untuk dilakukan dengan office histeroskopi, jumlah yang kecil dari
jaringan yang diperoleh dengan menggunakan 5 French biopsy grasper
(grasper untuk biopsi ). Dengan cara tradisional, kuretase dilakukan untuk
mendapatkan jumlah jaringan yang cukup sehingga dapat menjadi lebih akurat
dan diperoleh jumlah yang lebih besar dan lebih dalam pada jaringan
endometrium.

Gambar 39.3 Kanker endometrium
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4) Produk Konsepsi yang Tertahan
Produk konsepsi yang dipertahankan harus selalu dipertimbangkan saat
perdarahan yang tidak teratur yang terlihat pada usia produktif wanita. Barubaru ini biasanya terjadi dekat dengan masa kehamilan tetapi mungkin dapat
terjadi beberapa bulan dan bahkan bertahun-tahun kemudian. Bagian-bagian
dari tulang janin yang dipertahankan dapat dilihat pada USG seperti garis yang
terang di dalam endometrium. Kadangkala histeroskopi dibantu dengan wire
loop ( kawat lengkung yang beraliran energi ) dapat mengeluarkan fragmen
tulang ini.

Gambar 39.4 produk konsepsi yang dipertahankan
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5) Sakulasi pada bekas luka operasi Caesar
Beberapa wanita mengalami menstruasi yang tidak teratur dengan bercak
atau keputihan pada vagina setelah menstruasi. Wanita - wanita dengan
kejadian seperti ini terkadang mengalami pengumpulan cairan di area bekas
luka operasi caesar. sakulasi (g) dapat dilihat pada ultrasonogram. Dapat
dilakukan histeroskopi untuk melihat bekas luka operasi caesar serta melihat
apakah ada cacat atau jaringan endometrium yang menempel pada bekas
luka. Biasanya ini adalah suatu kondisi jinak yang mungkin tidak memerlukan
pengobatan / perawatan apapun akan tetapi jika persisten, penanganan
sakulasi dapat dilakukan dengan laparsokopi atau laparotomi.

Gambar 39.6 Tampilan histeroskopi menunjukkan sakulasi
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Gambar 39.5 Gambar dari USG menunjukkan sakulasi di tempat bekas sayatan operasi caesar sebelumnya

Ringkasan
Pendarahan rahim yang abnormal merupakan masalah
ginekologis yang umum. Histeroskopi dapat membantu
dalam mengevaluasi rongga rahim untuk patologi. Pada
beberapa pasien, patologi ini dapat ditangani dengan
histeroskopi.
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Bab 40 : Histeroskopi untuk Infertilitas
Histeroskopi merupakan alat yang berguna dalam mengevaluasi
rongga endometrium pada pasien yang infertil. Histeroskopi
dapat dilakukan seara rutin untuk semua pasien infertilitas atau
saat adanya kelainan yang ditemukan selama pemeriksaan USG,
histerosalpingografi ( HSG ) maupun SHG ( saline infusion
sonohysterogram.

BAGIAN 3 : Histeroskopi
Prosedur pembedahan / operasi yang
umumnya dilakukan pada pasien infertil
diantaranya :
1) Polipektomi
2) Miomektomi
3) Lisis Adhesi
4) Septoplasti
5) Penyakit tuba
1) Polipektomi
Pengangkatan polip endometrium ( lihat Gambar 6.1 dan 6.2 ) disebut dengan
polipektomi. Polip yang berukuran kecil dapat diangkat / dihilangkan selama
melakukan prosedur Office Histeroskopi tanpa anestesi. Sebaliknya, polip yang
berukuran besar diangkat dengan prosedur Histeroskopi Operatif di bawah
anestesi. ( lihat Bab 36 dan 38 ). Bagian dasar dari polip dapat dipotong dengan
menggunakan gunting, jarum diatermi atau dengan resektoskop. Dapat diyakini
tingkat kehamilan membaik setelah pengangkatan polip ini. ( lihat Bab 6 ).

2) Miomektomi
Miomektomi telah dibahas pada Bab 41.
3) Lisis adhesi
Adhesi intrauterin dapat menjadi penyebab dari infertilitas. Adhesi intrauterin
( IUA ) dapat juga dikenal sebagai sindrom Asherman. Adhesi intrauterin terjadi
saat :
1) Setelah melakukan dilatasi dan kuretase untuk penghentian
kehamilan elektif, aborsi terlewatkan atau aborsi tidak
tuntas / tidak lengkap.
2) Setelah melakukan dilatasi dan kuretase untuk mengangkat
plasenta yang tertahan, postpartum.
3) Saat dilatasi dan kuretase dilakukan di rahim yang tidak hamil.
4) Setelah histeroskopi, terbuka atau miomektomi laparoskopi
untuk fibroid submukosa.
5) Saat adanya infeksi endometrium yang dikarenakan TBC
atau aborsi septik.
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Diagnosis
Klinis :
Pasien dengan adhesi intrauterin dapat
mengalami penurunan aliran menstruasi.
USG transvaginal :
USG dapat menunjukkan endometrium yang tipis atau
lokulasi ( rongga ) pada darah di rongga endometrium
( hematometra ).
Histerosalpingografi (HSG) :
HSG dapat menunjukkan rongga endometrium kecil
dengan cacat pengisian yang tidak teratur dan
berbercak.

Gambar 40.1 HSG menunjukkan adhesi intrauterin
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Histeroskopi:
Histeroskopi diagnostik akan dapat mengkonfirmasi Adhesi
Intrauterin.

Gambar 40.2 Adhesi intrauterin

Klasifikasi
Adhesi intrauterin dapat digolongkan kedalam endometrium,
miometrium dan konektif-serat synechia.
Pengobatan
Histerektopi dapat menjadi pilihan untuk pengobatan adhesi intrauterin.
Adhesi yang ringan bahkan dapat di lisis kan selama dilakukan prosedur
Office Histeroskopi. Adhesi yang parah bisa menyulitkan prosedur
histeroskopi dan berbahaya karena hilangnya landmark anatomi yang
mengakibatkan resiko tinggi perforasi uterus ( lihat Bab 36 ). Baiknya
dilakukan dengan panduan laparoskopi atau USG transadbominal untuk
membantu mempertahankan orientasi dan membatasi perforasi.
Pengerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan sepasang gunting,
elektroda mono atau bipolar atau juga resektoskop.Setelah penyusunan
kembali rongga endometrium, alat kontrasepsi intra uterin ( IUCD ) atau
kateter balon ditempatkan di rongga endometrium agar dapat mencegah
terulangnya adhesi. Terapi estrogen dapat diberikan untuk 2-3 bulan
kepada pasien untuk dapat membantu regenerasi rongga endometrium.
Setelah pengobatan, IUCD atau kateter urin dilepas dan dilakukan
histeroskopi ulang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perlengketan.
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Kasus 40.2
Lisis adhesi intrauterin dengan histeroskopi
dapat membuat kehamilan spontan
MY merupakan seorang wanita yang telah berusia 35 tahun. Sejak
menarche, periode menstruasinya teratur. Pada tahun 2010 dia pernah
mengalami keguguran dan dia menjalani kuretase. Setelah kuretase
menstruasi nya tidak kunjung datang. Saat itu dokter memberikan
kepada dia hormon - hormon untuk menginduksi menstruasi nya tetapi
dia tidak mengalami withdrawal bleeding ( pendarahan palsu ). Di
bulan oktober 2010 , Dia berkonsultasi dengan saya dan melakukan
pemeriksaan akan tetapi, pemeriksaan dan USG tidak menunjukkan
adanya kelainan. Kemudian dia menjalani histeroskopi. Setelah
histeroskopi dilakukan, ada adhesi intrauterin yang tebal yang
ditemukan di fundus uteri ( Gambar 40.2 ) dan Adhesiolisis segera
dilakukan. Alat kontrasepsi intrauterin ( IUCD ) telah ditempatkan di
dalam rongga rahim serta dia diberikan terapi penggantian siklus
hormon untuk 3 bulan. Menstruasi nya normal secara teratur saat dia
telah menggunakan hormon siklus dan hingga memasuki menstruasi
bulan ke 3 , dia dianjurkan untuk hamil serta IUD yang telah di pasang
kemudian dilepas. Setelah itu menstruasi nya tetap berjalan dengan
teratur. Pada beberapa bulan kemudian dia hamil secara spontan dan
telah melahirkan bayi laki-laki dengan kondisi yang sehat.
Pembahasan
Adanya perlengketan ( adhesi ) pada rongga rahim setelah
melakukan kuretase untuk keguguran merupakan sesuatu yang tidak
lazim , dan kondisi seperti itu disebut dengan sindrom Asherman.
Sindrom Asherman biasanya muncul dengan tidak adanya menstruasi
setelah prosedur. Agar perlengketan tidak kambuh, maka
dipasangkan IUCD di dalam rongga rahim. Terapi penggantian
hormon pun diberikan agar endometrium dapat berkembang
sehingga pasien akan mengalami menstruasi yang normal.
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4) Septoplasti
Melakukan reseksi dengan histeroskopi telah menggantikan
metroplasti yang telah lama dilakukan oleh laparotomi ataupun
laparoskopi. Reseksi dapat dipandu dengan laparoskopi atau
dengan USG transabdominal. Septum dapat di insisi dengan
menggunakan gunting, jarum diatermi, eletktroda wire loop
atau dengan laser. Setpum di sayat dari apeks yang sementara
secara simultan bekerja dari sisi ke sisi secara kranial hingga
rongga memerah melintasi fundus.

Gambar 40.3 Septum uteri

Gambar 40.4 Rongga rahim setelah septum dieksisi

458

Bab 40 : Histeroskopi untuk Infertilitas

Kasus 40.1
Reseksi septum uterus dengan Histeroskopi yang menghasilkan
kehamilan spontan pada wanita dengan 2 kali keguguran
sebelumnya.
Nyonya LHS, seorang wanita yang berusia 30 tahun yang telah
mengalami 2 kali keguguran yang sebelumnya pada sekitar 12 minggu
kehamilan. Di bulan januari 2014, dia mengunjungi saya dan berkonsultasi
dengan saya .Pemeriksaan USG telah menunjukkan septate uterus ( lihat
Gambar 40. 3 ). Dia menjalani laparoskopi dan histeroskopi , Insisi septum
dilakukan dengan histeroskopi ( lihat Gambar 40.4 ). Kedua tuba falopi
nya paten. Pasca operasi dia dalam keadaan baik - baik saja. Setelah
beberapa waktu dia hamil secara spontan serta telah melahirkan seorang
bayi perempuan dengan kondisi yang sehat.
Pembahasan
Melakukan insisi pada septum uterus menjadi
kontroversial , ini
dikarenakan pada beberapa wanita , setelah septum uterus di insisi,
mereka dapat hamil dan dapat melahirkan bayi dengan term yang
normal ( full term ) , sementara yang lainnya mengalami keguguran. Pada
kenyataannya, Insisi septum uterus disarankan hanya untuk wanita yang
memiliki septum uterus yang besar, sedangkan bagi wanita yang memiliki
septum uterus yang kecil dan telah mengalami keguguran sebelumnya,
maka harus dilakukan operasi.

Pindai Saya

Video 40.1
Reseksi septum uterus
dengan histeroskopi
http://vimeo.com/159033073
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5) Tuba tersumbat
Proksimal Oklusi Tuba ( PTO ) merupakan suatu kondisi dimana tuba tersumbat di
pangkal tuba falopi yang terlihat dengan histerosalpingografi ( HSG ) ( Gambar
8.2 ). PTO bilateral terjadi mungkin karena dari kelainan bawaan. Akan tetapi PTO
unilateral mungkin karena spasme tuba secara transien ( sementara ) atau
terhambat oleh lendir, debris, atau gelembung udara.
PTO berhasil dihilangkan dengan melakukan kanulasi tuba dengan histeroskopi.
Saat prosedur dilakukan , kateter dimasukkan ke ostium tuba dan disuntikkan
pewarna untuk membuka tuba. Apabila tuba gagal dibuka, kateter kecil yang
lain yang disebut dengan guide wire ( kawat halus yang lentur ) dihubungkan
melalui kateter pertama dan berlanjut ke tuba falopi untuk membukanya dan
biasanya dilakukan sambil melakukan laparoskopi dengan secara bersamaan.

Gambar 40.5 Kanulasi tuba falopi
yang tersumbat yang dilakukan
dengan histeroskopi

Gambar 40.6 Kanulasi ostium tuba
dengan histeroskopi
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Gambar
40.7
Tampilan
pada
laparoskopi yang menunjukkan saat
kanulasi tuba falopi

Bab 40 : Histeroskopi untuk infertilitas

Pindai Saya

Video 29.3
Kanulasi Tuba proksimal yang
tersumbat dengan histeroskopi
https://vimeo.com/150044067

Ringkasan
Histeroskopi merupakan alat yang sangat berguna
dalam mengevaluasi rongga endometrium pada
pasien yang infertil. Histeroskopi dapat membantu
mendiagnosis dan pengobatan patologi atau
penyakit endometrium.
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Bab 41
Pengangkatan Fibroid dengan
Histeroskopi
( Reseksi Fibroid Transervikal ( TCRF ) )

Bab 41 : Pengangkatan FIbroid dengan Histeroskopi
( Reseksi Fibroid Transervikal ( TCRF ) )
Fibroid submukosa adalah fibroid yang menonjol kedalam rongga rahim.

BAGIAN 3 : Histeroskopi

Fibroid pada dasarnya terbagi menjadi 3 tipe , yaitu :
Tipe 0

:

Fibroid ditemukan secara menyeluruh di rongga rahim dengan
tanpa ektensi kedalam endometrium

Tipe 1

:

Fibroid submukosa yang kurang dari 50 % ditemukan di dalam
endometrium

Tipe 2

:

Fibroid submukosa yang lebih dari 50 % ditemukan di dalam
endometrium

Gambar. 41.1 Tipe 0

Gambar. 41.2 Tipe 1
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( Reseksi Fibroid Transervikal ( TCRF ) )

Gambar. 41.3 Tipe 2

Gejala
Fibroid submukosa kecil bahkan dapat menyebabkan gejala seperti :
1) menstruasi berat
2) menstruasi yang berkepanjangan dan bercak darah / flek
3) keputihan
4) kram saat menstruasi
5) perdarahan setelah menstruasi
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BAGIAN 3 : Histeroskopi

Diagnosis
Diagnosis fibroid submukosa dapat dibuat dengan :
1) USG transvaginal (Gambar 41.4).
2) Saline Infusion Sonology (SIS) - Pemeriksaan dengan menggunakan USG
dengan cairan / larutan garam yang disuntikkan ke dalam rongga rahim.
Cairan yang telah berada di dalam rongga rahim akan bergerak disekitar
fibroid, dengan demikian adhesi fibroid pada uterus akan dengan mudah
terlihat. ( Gambar 41.6 )
3) Magnetic Resonance Imaging (MRI) - MRI dapat memperlihatkan adanya
fibroid submukosa, akan tetapi sangat mahal untuk melakukan diagnosis
melalui MRI.
4) Office Hysteroscopy - Konfirmasi diagnosis fibroid submukosa juga dapat
dilakukan melalui Office Hiteroskopi sebelum operasi dipikirkan ( Gambar
41. 5 ).

Gambar41.4. USG transvaginal menunjukkan fibroid submukosa
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( Reseksi Fibroid Transervikal ( TCRF ) )

Gambar 41.5. Histeroskopi menunjukkan fibroid submukosa

Gambar 41.6 saline infusion sonography

Kasus 41.1
Kehamilan spontan setelah dilakukannya Reseksi Fibroid
Transervikal untuk fibroid submukosa
Nyonya CSB merupakan seorang wanita yang berusia 37 tahun dan telah
memiliki 2 orang anak. Pada bulan agustus 2013, dia telah dirujuk untuk
bertemu dengan saya karena sudah 2 tahun dia mengalami masalah
ketidakmampuan untuk hamil. Anak nya yang bungsu telah berusia 5
tahun. Dia mengalami 1 peristiwa menstruasi yang berat dan mengalami
juga dismenore. Saat USG transvaginal, menunjukkan adanya fibroid
submukosa yang berukuran 2,71 x 3,25 cm. Kemudian Office Histeroskopi
dilakukan dan terlihat fibroid submukosa besar posterior tipe 2 ( Gambar
41.5 ). Hemoglobinnya 5,8g%. Dia akhirnya harus dirawat karena transfusi
darah harus dilakukan dan juga harus diberikan analog hormon pelepas
gonadotropin ( GnRH ) bulanan sebanyak 3 dosis. Ukuran fibroidnya
berkurang menjadi 2,19 x 3,04 cm. Di bulan oktober 2013 dia menjalani
reseksi fibroid transervikal. Pasca operasi, kondisi dia dalam keadaan yang
baik, dan kemudian dia hamil secara spontan pada bulan Juni 2014.
( simak pada video 41.1 ).
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BAGIAN 3 : Histeroskopi

Pertimbangan Pra operasi
1) Jenis operasi yang akan dilakukan ditentukan dengan ukuran pada
fibroid submukosa. Pasien dengan fibroid submukosa yang besar
(>3cm) mungkin perlu dilakukan suntikkan analog GnRH ( hormon
pelepas gonadotropin ) untuk mengecilkan ukuran fibroid. Analog
GnRH dapat diberikan selama 2 -3 bulan. Dengan kata lain, operasi
histeroskopi lebih mudah dilakukan pada ukuran fibroid submukosa
yang lebih kecil.
2) Jenis daripada fibroid juga sangatlah penting. Secara umum, fibroid
bertipe 0 dapat diangkat dengan mudah melalui histeroskopi. Fibroid
yang bertipe 2 agak lebih sulit dan mungkin memerlukan 2 kali operasi
untuk mengangkatnya.
Persiapan Pra operasi
1) Operasi biasanya dilakukan saat setelah pasien menstruasi. Pasien
yang telah diberikan analog GnRH memungkinkan tidak mengalami
menstruasi.
2) Pasien biasanya akan dirawat inap di hari yang sama saat akan
melakukan operasi. Obat berbentuk tablet yang dinamakan
misoprostol perlu diminum atau diletakkan di dalam vagina agar
dapat melunakkan serviks, dengan demikian serviks dapat dilebarkan
dengan mudah selama operasi.
Bagaimana operasi dilakukan ?
1) Operasi biasanya dilakukan di bawah anestesi spinal atau
epidurial.
2) Perineum dan vagina akan dibersihkan dengan antiseptik.
Drape ( tirai ) yang sudah steril ditempatkan dan hanya
bagian perineum saja yang terekspos.
3) Serviks akan dilebarkan untuk dapat memungkinkan
masuknya histeroskopi yang berdiameter lebih besar
( resektoskop ).
4) Kamera dipasangkan ke histeroskop agar operasi dapat
divisualisasikan ke monitor,
5) Cairan digunakan untuk menggembungkan rongga rahim
agar rongga dapat di visualisasikan selama operasi.
6) Penggunaan loop dengan listrik yang digunakan untuk
memotong fibroid menjadi potongan - potongan yang
kecil hingga pangkal / dasar fibroid tercapai. Kepingankepingan fibroid kemudian diangkat melalui vagina.
7) Setiap ada perdarahan yang terlihat akan dikoagulasi .
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Pindai Saya

Video 41.1
Reseksi Fibroid Transervikal
http://vimeo.com/

Gambar 41.7. Serangkaian gambar yang menunjukkan
mengenai bagaimana Reseksi Fibroid Transervikal
dilakukan
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BAGIAN 3 : Histeroskopi

Keuntungan dengan melakukan Reseksi Fibroid Transervikal
1) Tidak akan ada sayatan pada perut bila dibandingkan melakukan
miomektomi dengan laparoskopi maupun laparotomi.
2) Pasien dapat hamil dengan segera setelah melakukan TCRF, karena
tidak adanya sayatan pada rahim. Setelah menjalani miomektomi,
sayatan akan ada di dalam rahim , sehingga kehamilan harus ditunda
selama 6 - 9 bulan.
3) Wanita yang telah hamil setelah melakukan TCRF, dapat melahirkan
dengan normal. Wanita yang menjalani miomektomi, kemungkinan
perlu melahirkan melalui operasi caesar.
4) Dengan TCRF, pasien dapat mengalami pemulihan dengan segera dan
cepat. Pada miomektomi, pemuliha pasien dapat berlangsung dari 1
minggu ( miomektomi melalui laparoskopi ) hingga 1 bulan ( miomektomi
melalui laparotomi ).

Kerugian dari Reseksi Fibroid Transervikal
1) Pada TCRF, yang dapat diangkat hanyalah fibroid submukosa.
Sedangkan dengan melakukan miomektomi melalui laparoskopi atau
laparotomi, semua jenis fibroid yang lain seperti intramural atau
subserosa dapat diangkat secara bersamaan.
2) Terkadang, fibroid submukosa dengan ukuran yang lebih besar hanya
dapat diangkat dengan lebih dari satu kali operasi.
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( Reseksi Fibroid Transervikal ( TCRF ) )

Anjuran Pasca Operasi
1) Pasien biasanya dikembalikan ke kamar rawat inap setelah
operasi selesai dilakukan.
2) Jika pasien telah diberikan anestesi spinal atau epidurial, pasien
akan mengalami mati rasa dan lunglai pada anggota tubuh
bagian bawah sekitar 6 jam lamanya.
3) Beberapa pasien ada yang dirawat inap selama semalam,
sementara yang lain mungkin bisa dipulangkan pada hari yang
sama.
4) Setelah prosedur, kemungkinan pasien akan mengalami kram,
mirip dengan nyeri saat haid. Mungkin juga ada yang mengalami
nyeri pada bahu yang disebabkan oleh cairan yang digunakan
untuk menggembungkan rahim, namun rasa sakit tersebut akan
hilang dalam beberapa hari ke depan.
5) Mungkin juga pasien akan mengalami beberapa pendarahan
setelah prosedur dilakukan, akan tetapi pendarahan akan hilang
dalam beberapa hari juga.
6) Pasien harus menghindari dulu hubungan seks hingga
pendarahan dan keputihan berhenti.
7) Pemberian antibiotik kepada pasien dapat dapat dilakukan
sebelum dan sesudah prosedur.
8) Penggunaan tampon atau pembalut harus dihindari setidaknya
selama satu bulan setelah histeroskopi agar dapat menghindari
resiko infeksi.
9) Nyeri perut pada bagian bawah, nyeri saat buang air kecil,
demam, keputihan yang berbau tidak sedap serta pendarahan
yang berat merupakan gejala yang membutuhkan penanganan
segera dari dokter.

Ringkasan
Reseksi Fibroid Transervikal merupakan operasi yang bagus
untuk pasien yang menderita fibroid submukosa karena
banyak sekali keuntungan dengan melakukan TCRF
dibandingkan melakukan miomektomi dengan laparoskopi
atau laparotomi. TCRF harus dilakukan oleh ginekolog yang
ahli / berpengalaman.
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Glosarium
Istilah

Penjelasan
Sekumpulan nanah yang telah menumpuk pada jaringan
tubuh
Penyakit akut adalah penyakit dengan serangan cepat
dan/atau jarak yang singkat
Adhesi merupakan jaringan parut yang terbentuk antara
jaringan dan organ, dan menyebabkan jaringan dan
organ saling menempel ( perlengketan )
Organ-organ yang melekat / menempel pada rahim, yaitu
ovarium, tuba falopi, dan ligamen yang menahan rahim
pada tempatnya

Alpha Feto Protein

Sebuah protein yang ditemukan di dalam darah yang
dihasilkan oleh kantong kuning telur dan hati selama
perkembangan janin dan digunakan sebagai penanda
untuk beberapa jenis dari kanker ovarium
Tidak adanya periode menstruasi pada wanita usia
reproduktif
Suatu kondisi dimana jumlah sel darah merah dan
hemoglobin mengalami penurunan

Anastomosis

Anastomosis merupakan bedah penghubungan antara
dua struktur. Biasanya struktur ini berbentuk tuba /
pembuluh seperti pembuluh darah, tuba atau usus

Androgen

Sekelompok hormon yang mengatur karakteristik pria

Anterior

Di depan

Anteversi

Rahim yang anteverted / anteversi adalah rahim yang
cenderung atau miring ke depan ke arah kandung kemih
Wanita yang dilahirkan dengan persediaan telur seumur
hidup, seiring dengan bertambahnya usia persediaan telur
akan menurun baik kualitas maupun kuantitas . Hormon
Anti Mullerian (AMH) adalah hormon yang disekresikan
oleh sel dalam mengembangkan kantong telur (folikel).
Tingkat pada AMH dalam darah pada wanita umumnya
merupakan indikator pada cadangan ovariumnya
Tuba falopi yang melekat pada rahim oleh membran yang
disebut dengan ligamen luas, bagian dari tuba yang
berlawanan dengan perlekatan ligamen luas disebut
perbatasan antimesenterik
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Penjelasan
Rongga rahim dikatakan arkuatus saat fundus uteri
melengkung seperti bentuk busur ke dalam
Penumpukan cairan pada ruang antara lapisan perut dan
organ perut

Aseptik

Suatu keadaan yang bebas dari kontaminan penyebab
penyakit

Asimtomatik

Tidak adanya gejala
Jahitan berduri merupakan jenis dari jahitan bedah yang
memiliki barbs (duri) pada permukaannya. Sewaktu
menjahit jaringan, duri ini akan menembus ke dalam
jaringan
dan
menguncinya
pada
tempatnya,
mengeliminasi kebutuhan simpul untuk mengikat jahitan
Kedua sisi
Pengambilan sampel dari jaringan pada tubuh yang
bertujuan untuk memeriksanya dengan teliti
Ligamen yang luas pada uterus adalah lipatan lebar pada
peritoneum yang menghubungkan sisi pada uterus ke
dinding dan lantai / dasar panggul

CA125

Antigen kanker 125 / cancer antigen merupakan test yang
dapat digunakan untuk mencari tanda-tanda dini pada
kanker ovarium
Untuk memasukkan sebuah kanula ( tabung kecil )
kedalam organ yang berbentuk tabung / pembuluh,
saluran atau pembuluh darah, yang untuk penyaluran
cairan atau pemberian obat-obatan
Pada kateterisasi urin, tabung yang dikenal sebagai
kateter urin dimasukkan kedalam kandung kemih pasien
melalui saluran kencing. Kateterisasi memungkinkan urin
pada pasien mengalir dengan bebas dari kandung kemih
untuk dikumpulkan
Kemoterapi merupakan jenis dari pengobatan kanker
yang menggunakan obat-obatan guna menghancurkan
sel-sel kanker
Penyakit paru-paru ini dapat membuat kesulitan untuk
bernapas. Disebabkan karena kerusakan pada paru-paru
selama bertahun-tahun, biasanya karena merokok
Obat
ini
digunakan
( menginduksi ovulasi )

untuk

menghasilkan

telur
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Istilah
Koagulasi

Penjelasan
Pengunaan panas yang dihasilkan dari arus listrik
menyebabkan kerusakan pada jaringan lokal sehingga
perdarahan dapat dihentikan
Kolposkopi merupakan prosedur dimana seorang dokter
menggunakan mikroskop untuk memeriksa serviks dalam
pencarian kelainan

Kolpotomi

Sayatan pembedahan ke dinding vagina

Menyelesaikan Keluarga

Kondisi dimana tidak ada keinginan untuk memiliki anak
lagi

Biposi Kerucut

Biopsi kerucut merupakan bentuk yang ekstensif dari biopsi
serviks. Irisan pada jaringan yang berbentuk kerucut
diangkat dari serviks dan diperiksa dengan mikroskop
Kontras media adalah suatu zat yang digunakan untuk
dapat melihat struktur atau cairan di dalam tubuh selama
pemeriksaan Xray, CT scan atau MRI. Biasanya kontras
media digunakan untuk meningkatkan visibilitas pada
pembuluh darah dan saluran usus.

CT Scan

Computerized tomography scan (CT scan ) pemindaian
dengan menggunakan Xray dan komputer untuk dapat
membuat gambar bagian dalam tubuh secara detail
Pembiakkan bakteri di dalam medium buatan yang
mengandung nutrisi
Kuretase merupakan prosedur dimana kuret digunakan
untuk mengangkat jaringan dengan cara dikikis atau
dikeruk
Kantong atau rongga yang tidak normal yang berisi cairan
Sebuah operasi untuk mengangkat kista yang berada di
ovarium
Sistoskopi merupakan prosedur medis yang digunakan
untuk melihat bagian dalam kandung kemih dan uretra

Depoprovera

Depo medroksiprogesteron asetat (DMPA) merupakan
obat kontrasepsi hormon jangka panjang yang disuntikkan
setiap 3 bulan
Terhentinya suplai darah ke bagian tubuh dengan
menyumbat atau menghancurkan pembuluh darah
Lembar otot yang memisahkan rongga toraks dari rongga
perut
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Penjelasan
Merupakan prosedur untuk mengangkat jaringan dari
lapisan rahim ( endometrium )

Dismenore

Dismenore adalah nama medis dari nyeri saat haid

Dispareunia

Istilah medis untuk
berhubungan intim

Dispepsia

Dispepsia ( maag ), gangguan pada pencernaan

Enema

Suatu prosedur di mana cairan di suntikkan ke dalam
dubur untuk mengeluarkan isinya

nyeri

saat

berhubungan

seks

/

Bagian dari mukosa endometrium yang di tanamkan di
struktur panggul
Endometrium

Merupakan lapisan terdalam pada rahim

Enukleasi

Operasi pengangkatan
dipotong atau dibedah

gumpalan

/

massa

tanpa

Struktur bulat pada ovarium yang mengandung telur
Friabel

Mudah sobek, terfragmentasi / pecah atau berdarah

Frozen Section /
pemeriksaan potong
beku

Spesimen dari jaringan yang telah dibekukan dengan
cepat,
dipotong
dan
segera
diwarnai
untuk
pendiagnosisan lesi ganas dengan cepat. Frozen section
dilakukan saat operasi agar dapat segera didiagnosis

Fundus

Bagian pada atas rahim

Gangren/Gangrenous

Gangren merupakan istilah yang dipakai untuk
menggambarkan rusaknya atau matinya suatu organ atau
jaringan yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah
Organ panggul biasanya diukur sesuai dengan ukuran
kehamilan. Rahim berukuran 12 minggu kehamilan apabila
diukur serupa dengan rahim ukuran kehamilan 3 bulan.
Sama halnya pula dengan rahim ukuran 20 minggu berarti
sama dengan sekitar 5 bulan kehamilan serta rahim ukuran
28 minggu kehamilan adalah sekitar 7 bulan kehamilan
Agonis hormon pelepas gonadotropin ( agonis GnRH,
GnRH-A) merupakan model protein sintetis setelah
neurohormon hipotalamus GnRH
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Penjelasan

Kanker Ginekologi

Kanker ginekologi adalah kanker pada sistem reproduksi
wanita. Kanker meliputi kanker rahim, ovarium, serviks
tuba falopi, vagina dan vulva

Hematosalping

Perdarahan dalam tuba falopi

Histopatologi

Merupakan pemeriksaan secara mikroskopis pada jaringan
untuk mempelajari penyakit

Histopatologi

Penelitian mengenai penyakit yang melibatkan sel-sel
jaringan

Terapi
Penggantian
Hormon (HRT)

HRT merupakan pengobatan yang digunakan untuk
meredakan gejala-gejala menopause serta dapat
menggantikan hormon wanita yang berada di tingkat
yang lebih rendah saat wanita mendekati menopause

Human Chorionic
Gonadotrophin

Human

Hidrosalping

chorionic

gonadotropin

(atau

disebut

HCG)

dihasilkan oleh plasenta saat kehamilan
Hidrosalping merupakan pembengkakan / pelebaran tuba
falopi karena cairan
Peningkatan jumlah sel, dan menjadi tanda perubahan
yang abnormal atau pra kanker
Operasi untuk mengangkat rahim
Suatu operasi untuk mengangkat rahim , kedua tuba falopi
dan ovarium
Histerosalpingografi (HSG) merupakan prosedur yang
menggunakan rontgen (X-ray) untuk menyelidiki kondisi /
bentuk rahim serta patensi pada tuba falopi
Prosedur dimana seorang dokter melihat bagian dalam
rahim
Bagian dari respon biologis yang kompleks pada jaringan
tubuh terhadap rangsangan berbahaya, seperti patogen,
kerusakan sel atau iritasi
Lipatan pada peritoneum yang memanjang keluar dari
ovarium ke dinding panggul dan mengandung pembuluh
ovarium dan saraf pleksus ovarium

476

Glosarium
Istilah

Penjelasan
Injeksi Sperma Intra Sitoplasma (ISIS) , prosedur pembuahan
in vitro yang menyuntikkan satu sperma langsung ke dalam
sel telur

Inseminasi Intrauterin

Inseminasi intrauterin (IUI) / Inseminasi buatan, pengobatan
kesuburan yang melibatkan penempatan sperma ke
dalam rahim wanita untuk memfasilitasi pembuahan.
Tujuan utama dari IUI adalah agar dapat meningkatkan
jumlah sperma yang mencapai tuba falopi dan kemudian
meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan
Fertilisasi ( pembuahan ) in vitro (IVF) merupakan suatu
proses di mana sel telur di buahi oleh sperma di luar tubuh

Lateral

Sisi luar pada bagian tubuh

Leiomiosarkoma

Tumor ganas ( kanker ) otot polos

Lesi

Suatu daerah di organ atau jaringan yang telah
mengalami kerusakan karena cedera atau penyakit
Kental

Lumen

Ruang di dalam struktur tubular , seperti tuba falopi

Magnetic Resonance
Imaging

Magnetic Resonance Imaging (MRI) , sebuah test medis
yang menggunakan medan magnet yang kuat, getaran
frekuensi radio dan komputer untuk menghasilkan gambar
organ dengan terperinci / jelas , jaringan lunak, tulang dan
hampir semua struktur internal tubuh yang lainnya

Medial

Sisi dalam dari bagian tubuh

Sindrom Meigs

Merupakan kondisi dimana pada wanita terdapat tumor
ovarium jinak dengan asites ( cairan di rongga perut ) dan
efusi pleura ( cairan di paru-paru ) yang hilang setelah
tumor diangkat
Perdarahan menstruasi pada seorang remaja / gadis

Menopause

Penurunan hormon reproduksi secara alami saat seorang
wanita telah mencapai usia 40-an atau 50-an
Mesosalping adalah bagian dari ligamen yang luas
yang membentang dari ovarium ke tingkat tabung rahim
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Glosarium
Istilah
Metastasis

Penjelasan
Metastasis adalah gerakan atau penyebaran sel kanker
dari satu organ ke organ lainnya
Metroplasti merupakan
rekonstruktif pada rahim

Morcellator

operasi

plastik

atau

operasi

Sebuah alat yang digunakan untuk memotong jaringan
yang keras seperti fibroid, dan dipotong menjadi bentuk
silindris dan kemudian diangkat melalui trokar
Pemindaian MRI dengan menggunakan daya tarik
magnet, gelombang radio. dan komputer untuk
menghasilkan gambar struktur tubuh
Mutasi terjadi saat DNA gen rusak atau berubah
sedemikian rupa untuk mengubah kiriman genetik yang
dibawa oleh gen itu sendiri

Miomektomi

Sebuah operasi untuk mengangkat fibroid

Nekrosis

Kematian jaringan tubuh

Nulipara / Nuliparitas

Tidak pernah melahirkan

Omentektomi

Pembedahan yang dilakukan untuk menghilangkan
sebagian atau seluruh omentum, omentum adalah apron
besar dari jaringan lemak yang mengandung vena, arteri,
limfatik dan memelihara perut serta seluruh usus besar

Oosit

Sel telur yang belum matang di ovarium

Ooforektomi

Operasi untuk pengangkatan satu atau kedua ovarium

Cadangan Ovarium

Cadangan ovarium merupakan istilah yang digunakan
untuk menentukan kapasitas dari ovarium untuk
menghasilkan sel telur yang dapat mampu menghasilkan
pembuahan pada kehamilan yang sehat dan sukses

Parametrium

Jaringan fibrosa yang memanjang dari serviks ke tulang
panggul
Pernah melahirkan satu kali atau lebih
Organ tubular yang paten saat tidak terblokir / tersumbat
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Istilah
Perimenopause

Perimenopause berarti "sekitar menopause" dan mengarah
kepada masa haid di mana tubuh wanita mencapai
transisi / perpindahan alami ke arah infertilitas yang
permanen ( menopause ).Perimenopause juga dapat
disebut dengan transisi menopause
Prosedur yang dilakukan untuk pencucian rongga
peritoneum dan cairan diambil untuk mencari sel kanker

Peritoneum

Selaput tipis yang melapisi dinding rongga perut dan
panggul serta organ-organ perut dan panggul
positron emission tomography (PET) scan merupakan jenis
test pencitraan yang menggunakan zat radioaktif yang
disebut dengan tracer untuk mencari penyakit di dalam
tubuh. PET scan dapat menunjukkan bagaimana organ
dan jaringan bekerja
Suatu kondisi yang ditemukan pada wanita yang berada
di kelompok usia reproduksi dengan menstruasinya yang
tidak teratur atau jarang, obesitas, jerawat, dan
pertumbuhan rambut yang berlebihan

Port

Sayatan kecil dengan trokar yang dipasang di perut
dengan tujuan untuk mengantarkan / memasukkan
instrumen bedah ke dalam perut saat melakukan bedah
laparoskopi

Posterior

Ke belakang

Cavum Douglas

Ruang di antara rektum dan dinding
uterus posterior

Kegagalan
Ovarium Prematur

Kegagalan ovarium prematur adalah saat ovarium wanita
berhenti berfungsi / bekerja sebelum usia 40 tahun
Pemeriksaan internal pada usus besar bagian bawah
(colon) dengan menggunakan alat yang disebut dengan
sigmoidoskopi

Product Of Conceptus /
Hasil Konsepsi

Bagian plasenta atau janin yang tertinggal di rahim

Progestin

Progestin adalah sintetik atau progesteron buatan

Piosalping

Tuba falopi yang menebal oleh nanah

Radioterapi

Merupakan
pengobatan
untuk
kanker
dengan
menggunakan energi radiasi tinggi , biasanya X-ray
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Istilah
Septum Rektovagina

Penjelasan
Selaput sebagai partisi antara rektum dan vagina
Sleeve berserat kuat yang ditemukan di bawah kulit perut

Resolving

Suatu penyakit sedang sembuh ketika membaik atau
menjadi lebih baik
Rahim yang retroversi yang artinya posisi rahim terbalik dan
mengarah ke arah rektum

Sakulasi

Pembentukan sac atau kantung

Sakral Promontory

Proyeksi yang paling menonjol dari dasar sakrum
Sakrokolpopeksi ( sacral colpopexy ) merupakan teknik
dari operasi atau bedah untuk penanganan prolaps
organ panggul

Salpingektomi

Operasi untuk pengangkatan tuba falopi

Salpingoooforektomi

Operasi untuk pengangkatan tuba falopi dan ovarium

Salpingostomi

Operasi dengan membuat sayatan di tuba falopi. Bekas
sayatan tidak dijahit dan dibiarkan terbuka
An operation in which an incision is made in the fallopian
tube. The incision is then sutured
Analis semen untuk mengukur jumlah air mani yang
diproduksi oleh pria dan menentukan jumlah dan kualitas
sperma dari sampel semen

Septum

Septum uterus merupakan sepotong dari jaringan yang
memisahkan rongga uterus

Serosa

Serosa atau selaput serosa adalah selaput tipis yang
menutupi dinding organ - organ internal dan rongga
dada, perut dan rongga panggul.
Kontraksi pada otot, sekelompok otot,
berongga yang tiba - tiba dan tanpa sadar

Stroma
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atau

organ

Jaringan yang memberikan dukungan pada organ di
dalam tubuh

Glossary
Term

Explanation
Pengangkatan rahim dengan bantuan laparoskop
USG yang dilakukan untuk melihat organ-organ internal
dengan pengolesan gel dan penempatan transduser
pada perut dan panggul
USG yang dilakukan untuk membuat visualisasi organ
panggul dengan penempatan transduser di vagina

Trokar

Trokar adalah alat medis yang ditempatkan melalui perut
selama bedah / operasi laparoskopi. Trokar berfungsi
sebagai portal untuk penempataan alat bedah yang lain
seperti grasper, gunting, stapler, dll
Teknik ini adalah teknik yang digunakan selama
melakukan laparoskopi dimana beberapa pewarna
( pewarna biasanya berwarna biru ) disuntikkan ke dalam
rahim melalui serviks untuk melihat patensi dari tuba falopi.
Apabila tuba falopi adalah paten, maka pewarna akan
terlihat mengalir keluar dari ujung fimbria
Pembukaan tuba yang terlihat di rongga rahim selama
histeroskopi
Petanda tumor ( dikenal juga sebagai biomarker )
merupakan zat yang ditemukan pada tingkat yang lebih
tinggi daripada tingkat normal dalam darah, urin, atau
jaringan tubuh pada beberapa orang dengan kanker
Ultrasonografi ( USG ) adalah jenis pada pencitraan,
menggunakan gelombang suara dengan frekuensi yang
tinggi untuk melihat organ dan struktur di dalam tubuh
Pusar atau pusat
Lorong antara kandung kemih dan bagian luar tubuh ,
yang dapat memungkinkan urin dikeluarkan dari tubuh

Embolisasi Arteri Uterus
( rahim )

Embolisasi arteri uterus ( UAE ) adalah suatu prosedur
dimana seorang ahli radiologi intervensi menggunakan
kateter untuk membawa partikel-partikel kecil yang
menghalangi / menyumbat suplai darah ke badan rahim
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Glosarium
Istilah

Penjelasan

Ligamen Uterosakral

Ligamen yang melintas dari uterus ke aspek anterior
sakrum

Virgo Intacta

Seorang wanita yang belum pernah melakukan hubungan
seks dan selaput darahnya masih utuh
Perdarahan pervaginam yang terjadi setelah memakai
progestogen atau pil kontrasepsi oral
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Singkatan -singkatan
Singkatan

Arti

AFP

Alpha feto protein ( Alpha feto protein )

AMH

Anti mullerian hormone ( Hormon anti mullerian )

CA125

Cancer antigen 125 ( Antigen kanker 125 )

CBD

Continous bladder drainage ( Drainase kandung kemih
berkelanjutan )

CT scan

Computerized tomography scan ( Pemindai tomografi
komputerisasi )

FSH

Follicular stimulating hormone ( Hormon perangsang
folikel )

GnRH

Gonadotrophin releasing hormone ( Hormon pelepas
gonadotropin )

HCG

Human chorionic gonadotrophin ( Gonadotropin Korionik
Manusia )

ICSI

Intracytoplasmic sperm injection ( Injeksi sperma
intrasitoplasma )

IUI

Intrauterine insemination ( Inseminasi intrauterin )

IVF

Invitro fertilization ( Fertilisasi in vitro )

LH

Luteinizing hormone ( Hormon Luteinizing )

MRI

Magnetic resonance imaging ( Pencitraan resonansi
magnetik )

PET scan

Positron emission tomography ( Tomografi emisi positron )

PID

Pelvic inflammatory disease (Penyakit radang panggul)

POD

Pouch of Douglas (Kavum Douglas)

POF

Premature ovarian Failure (Kegagalan ovarium prematur)

UAE

Uterine artery embolization (Embolisasi arteri uterus)
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Agonis Hormon Pelepas Gonadotropin
71, 301, 303, 313
Alat Pencegah Kehamilam
152, 156,

B
Beta HCG
99, 123, 128, 205, 322
Bicornuate Uterus
159, 162, 168, 169, 170, 172
Biopsi Endometrium
140, 181

C
Cincin Falope
283
Culdotomy
255, 258, 299

D

Danazol
70, 74, 313

D&C
475
Diafragma
122, 220
Diare
66, 141
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E
Elektrokoagulasi
284, 285
Emboli
248, 249, 426
Emfisema
248
Endometrioma
63, 64, 67, 69, 73, 83, 85, 95, 167, 171, 245, 309, 310,
312, 313, 314, 315, 371, 373
Endometriosis
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307-315, 332, 373, 389, 391-393, 396-399
Endometrium
34, 42, 52, 53, 79, 80, 105, 107, 109, 114, 142, 226,
402, 403, 405, 419, 434, 436, 447, 448, 455, 457,
Enema
23, 230
Emboli Gas / Udara
248, 426
Embolisasi Arteri Uterin (UAE)
54, 56,

F

Fertilisasi in vitro (IVF)
83, 137, 166, 313, 319, 322, 326, 338, 344, 346 352,
355, 356, 357, 366, 367, 373,
Fertilitas
56, 91, 128, 200, 206, 289, 477
Fibroid
41-57, 73, 81, 82, 85, 109, 121, 220, 221, 242, 243,
255, 257, 258, 259, 260, 277, 293-305, 370, 383, 389,
391, 397, 399, 422, 425, 428, 434, 440, 442, 446, 454,
463-471
Fimbriae
36
Fimbrioplasti
353, 354, 355, 357, 366, 367

G

Ginekologis
37,53,68,83,223,308,311,312,471

H

K

Heparin
249

Kista Fungsional
90, 91, 102

Hernia
250
HSG
127, 131, 168, 275, 277, 314, 323, 355, 356, 357, 366,
434, 440, 453, 455, 460, 476

Kelainan Kongenital Uterus
159-173

Hidrosalping
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373, 362, 430, 476
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382, 383, 384, 385, 387, 389-399, 401, 403, 404, 405,
407, 409, 411, 412, 425
Hiperplasia Endometrium
383, 446, 447
Histerosalpingogram (HSG)
137, 168, 278, 313, 314, 323, 326, 352, 357
Histeroskopi
53, 109, 112, 113, 114, 163, 166-170, 181, 225, 357,
405, 418-470
Histerektomi Vaginal
143, 144, 377, 389

I
Infeksi
48, 51,56, 121, 137, 139, 141-143, 193, 202, 219, 228,
249, 250, 266, 360, 363, 367, 380, 381, 382, 420, 429,
430, 454, 471
Infertilitas
52, 66, 69, 76, 77, 108, 109, 128, 139, 143 164, 166,
173, 215, 220, 275-278, 362, 363, 367, 427, 434, 440,
453, 454, 457, 459, 461

Kontrasepsi
84, 344, 345
Korpus Luteum
91, 92
Kistektomi
69, 73, 83, 85, 99, 103, 241, 245, 268, 277, 309, 311,
313, 314, 315, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 371,
373
Kehamilan Ektopik
117-129, 143, 215, 220, 256, 268, 317-329, 344
Kanker Endometrium
84, 149, 176-184, 401-407,434, 446-448
Kemoterapi
183, 184, 192, 193, 201, 202, 203, 206, 208, 209, 338,
402, 405, 411
Kista Coklat
67, 95, 309, 312
Koagulasi
239, 283, 284, 285, 286, 308, 309, 315, 318, 345
Kolpotomi
295
Kavum Douglas
38, 60, 64, 67, 81, 123, 124, 241, 246, 255, 323, 338,
348, 360, 364, 371, 427, 479, 483
Kembung
66
Kandung kemih
37, 39, 46-48, 60,77, 96, 146, 151, 153, 156, 182, 190,
191, 216, 220, 227, 238, 239, 242, 243, 308, 309, 311,
312, 315, 381, 384, 392, 393, 396, 397, 404, 410,
Kanker Serviks
187-193, 220, 391, 409-412, 420

IUCD
75, 121, 140, 436, 440, 456, 457

Kehamilan Ektopik
117, 119, 127, 318, 320, 323, 345, 349

Inhibitor aromatase
70, 76
Inflamasi
59, 476
Intracytoplasmic Sperm injection (ICSI)
352, 477
Intrauterine contraceptive Device (IUCD)
75, 121, 440, 456, 457

Kandung Kemih
37, 39, 190, 227, 242,
Kista Dermoid
92, 93, 204, 331-339
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Laparoskopi
60, 61, 63, 67, 77, 93, 99, 103, 123, 126, 141, 142,
143, 153, 155, 166, 167, 173, 192, 200, 202, 213-216,
219, 220, 221, 222, 233, 234, 235, 236, 240, 243, 245,
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307, 312, 314, 315, 326, 338, 340, 346, 347, 357, 360,
362, 364-367, 373, 389, 397, 402, 422, 427, 428, 440,
443, 450, 458, 459, 460, 470, 471

Nyeri Bahu
220, 430, 471

Laparotomi
37, 45, 54, 60, 68, 84, 85, 103, 126, 153,
155-172, 192, 213, 219, 221, 222, 233, 234, 235, 240,
242, 244, 246, 247, 248, 251, 259, 299, 300, 302, 305,
313, 324, 335, 338, 345, 364, 373, 389, 396, 397, 401,
402, 428, 442, 443, 450, 458, 470, 471
Ligamen Bundar
155, 392, 393, 410
Ligamen Uterosakral
38, 60, 62, 154, 155, 239, 310, 379, 386, 410, 482,

M
Menopause
44, 45, 56, 71, 84, 108, 109, 150, 178, 179, 196, 206,
311, 398, 421, 476, 477
Mesh
153, 154, 155, 377-387
Mirena
70, 75, 84
MRI -Magnetic resonance imaging
51, 53, 81, 161, 167, 168, 190, 198, 466, 474, 478, 483
Miomektomi
45, 47, 49, 54, 73, 84, 220, 268, 277, 293-305, 371,
373, 442, 454, 470, 471
Masa Haid
45, 66, 85, 96, 99, 108, 109, 122, 179, 190, 323, 440,
475
Menstruasi Retrograd
65
Malformasi Uterus
163, 164,
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Nyeri Haid
430, 471

O
Kista Ovarium
53, 67, 69, 73, 85, 89-103, 134, 195, 204, 220, 241,
245, 255, 256, 268, 277, 309, 311, 313, 314, 315,
331-340, 352, 362, 364, 398
Ovarium
33-39, 60, 63, 70, 71, 72, 83, 89, 90, 93, 95, 96, 101,
134, 139, 142, 153, 167, 178, 183, 184, 190, 196, 197,
198, 199, 200, 205, 206, 208, 209, 219, 226, 244, 290,
311, 312, 313, 314, 315, 318, 338, 339, 347, 362, 366,
385, 389, 390, 391, 392, 393, 397,398,
Ovulasi
66, 71, 72, 74, 81, 91, 166, 195, 196, 197, 206, 289,
290, 313, 349, 366, 419, 473

P
PCOS
479
Perbaikan Dasar Panggul
153, 387,
Penyakit Radang Panggul
121, 137, 139-143, 244, 359-367, 420, 421
PerbaikanManchester
153, 154
Polipektomi
446, 454
Progestogen
70, 74, 84, 482
Prolaps
145-156, 220, 378-387, 389, 391, 399, 480
Piosalping
134, 479
PID
137, 139-143, 359-367, 420,

Peritoneum
37, 39, 62, 234, 236, 237, 264, 379, 386, 392, 393,
410, 473, 479
Prolaps Uteri
145-156,
Pemeriksaan Vagina
101, 364
Prolaps Kubah Vagina
145-156, 384, 385
Penggantian Hormon
107, 184, 196, 206, 457
Polip Endometrium
105-114, 180, 436, 446, 454
Pembalikan Ligasi Tuba
343-349

R
Rektokel
145, 146, 153, 156, 381
Reseksi Fiboid Transervikal
55, 56, 463-471

S
Sakrokolpopeksi
155, 156, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 480
Salpingektomi
99, 126, 128, 268, 318, 319, 323, 328, 329, 352, 357,
360, 361, 364, 365, 366, 373, 480
Salpingoooforektomi
103, 109, 201, 206, 337
Salpingostomi
126, 127, 320, 322, 323, 329, 480
Sindrom Ovarium Polikistik
95, 96, 178, 289-291, 479
Scan USG
53, 77, 101, 102, 112, 165, 202, 205,
Septum Rektovaginal
60, 480
Sistokel
136,153,156,379,381
Sistoskopi
190,411
Salpingoooforektomi Bilateral
390, 391, 405
Serviks
34, 35, 39, 42, 53, 54, 108, 112, 118, 123, 139, 142,
141, 151, 152, 154, 155, 162, 163, 165, 166, 179, 181,
187-193, 220, 225, 240, 242, 254, 255, 276, 299, 347,
356, 378, 379, 380, 381, 382, 389, 390, 391, 392, 396,
399, 409-412, 418, 420, 424, 431, 434, 435, 441, 458,
Septum Uterus
163, 166, 169-172, 173, 422, 440, 458, 459
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T
Tamoxifen
107, 178, 208
Torsi
97, 98, 331
Trokar
216, 221, 222, 234-237, 248, 256, 258, 264, 265, 266,
282, 284, 285, 305, 347,
Trombosit Vena Dalam
249
Tuba Falopi
33-38, 52, 60, 65, 94, 103, 117, 120-129, 132-137,
139-143, 160, 165, 166, 167, 171, 183, 206, 219, 225,
255, 256, 276, 277, 278, 283, 284, 310, 312, 313, 314,
320, 323, 327, 332, 333, 337, 344, 347, 348-352, 355,
360, 364-367, 392, 393, 395, 397, 403, 440, 459, 460
Tumor Sel Germinal
196, 204, 205, 206
Terapi Radiasi
183
Titik Palmar
235
Tumor Stroma
196, 207

U
Unicornuate Uterus
159, 160, 172
Ureter
37, 39, 48, 77, 238, 239, 297, 298, 307, 310, 312, 379,
396, 397, 410,
USG Transvaginal
53, 81, 109, 110, 111, 114, 123, 142, 167, 180, 184,
190, 197, 198, 313, 364, 366, 398, 427, 434, 446, 455,
466, 467,
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Uterus / Rahim
33-39, 41, 42, 45-47, 50-56, 59, 60, 63-65, 73, 75,
79-85, 94, 98, 103, 106, 109, 110, 113, 114, 117, 118,
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370, 371, 373, 377-386, 389-399, 405, 409, 411, 412,
417, 422, 423, 426, 427, 430, 431, 434, 440, 442, 454,
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V
Vagina
33-39, 51, 53, 55, 60, 64, 66, 71 ,74, 81, 101, 106-112,
122, 123, 136, 139, 141-145, 149, 150-155, 161-166,
171, 179, 184, 187, 188, 190, 191, 198, 204, 220, 227,
228, 229, 239-247, 254, 255, 260, 299, 305, 310, 364,
378-387, 395, 398, 399, 404, 409, 410, 412, 420, 424,
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Vasopressin
294, 295, 296, 321, 324

