PENATALAKSANAAN SARKOMA UTERI YANG BERULANG

PENDAHULUAN
Sarkoma uteri adalah tumor mesodermal yang jarang dijumpai, yang pada umumnya
dikatakan kurang dari 5% dari seluruh kanker pada uterus, namun penelitian
belakangan ini menunjukkan bahwa tumor ini dapat mencapai sekitar 8% dari kanker
pada uterus. ( Brooks,2004; Greer,2006) ( dikutip dari 1). Insidennya berkisar antara
0,5 hingga 3,3 kasus per 100.000 wanita tiap tahun.2

Sarkoma uteri bisa berasal dari otot polos uterus, stroma endometrium, maupun dinding
pembuluh darah dan limfe.3 Kanker ini dibagi atas dua tipe , yaitu :
1. Murni ( pure ) : hanya terdiri dari unsur - unsur mesodermal yang ganas (
misalnya leiomiosarkoma dan endometrial stromal sarkoma ).
2. Campuran ( mixed ) : terdiri dari unsur mesodermal dan epitel yang ganas.

Menurut analisa data program Surveillance, Epidemiology, and End Results ( SEER ) ,
mixed mesodermal tumor ( carsinosarcoma ) adalah sarkoma uteri yang paling sering
dijumpai ( 0,82/100.000 ) diikuti dengan leiomiosarkoma ( 0,64/100.000 ), dan
endometrial stromal sarkoma ( 0,19/100.000 ).2

Mixed Mesodermal Tumor ( Carcinosarcoma )
Kanker ini sering mengenai wanita usia lebih tua yaitu kebanyakan wanita post
menopause. Gejala klinis berupa perdarahan post menopause, nyeri pelvis, benjolan di
perut bagian bawah, maupun gejala metastase seperti asites.3

Leiomiosarkoma
Leiomiosarkoma sering terjadi pada wanita usia 45 – 55 tahun. Gejala klinis kanker ini
dapat berupa nyeri perut, benjolan perut bagian bawah, maupun perdarahan uterus
yang abnormal. Pada pemeriksaan fisik sulit untuk membedakannya dengan leiomioma
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maupun kanker uterus lainnya. Diagnosa biasanya tidak dapat ditegakkan sebelum
dilakukan operasi.3
Endometrial Stromal Sarkoma
Kebanyakan penderita endometrial stromal sarkoma berusia 42 – 53 tahun. Lebih dari
separuhnya adalah pre menopause. Gejala klinis yang sering dijumpai berupa
perdarahan pervaginam. Dapat pula dijumpai nyeri abdomen dan pembesaran uterus.
Meskipun tumor ini kebanyakan lokasinya di intramural, namun endometrial stromal
sarkoma dapat melibatkan endometrium, sehingga hasil kuretase uterus dapat
menuntun kearah diagnosa.3

Endometrial stromal sarkoma uteri berasal dari elemen uterus yang asli seperti jaringan
ikat, pembuluh darah, atau pembuluh limfe. Berdasarkan gambaran histologi
endometrial stromal sarkoma uteri dibedakan atas low grade dan high grade. 4

Belakangan ini klasifikasi endometrial stromal sarkoma yang low grade dan high grade
sudah tidak dipakai lagi. Endometrial stromal sarkoma uteri yang high grade
diklasifikasikan sebagai undifferentiated endometrial sarcoma, sedangkan istilah
endometrial stromal sarkoma dipakai untuk endometrial stromal sarkoma yang low
grade saja.4
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Penatalaksanaan pada dasarnya meliputi tindakan pembedahan, radiasi, kemoterapi,
dan terapi hormon terutama untuk endometrial stromal sarkoma yang low grade. 3
Kekambuhan dan Survival Sarkoma Uteri
Sarkoma uteri yang low grade pada umumnya memiliki ciri pertumbuhan yang lambat,
dan kelangsungan hidup yang lama setelah tumor di reseksi. Penyakit biasanya
kambuh secara lokal dengan interval bebas penyakit yang lama.

2

Misal, untuk

Universitas Sumatera Utara

endometrial stromal sarkoma yang low grade sepertiga hingga separuh penderitanya
akan mengalami kekambuhan 30 tahun setelah dilakukan terapi.3

Mixed mesodermal tumor, leiomiosarkoma yang high grade, dan endometrial stromal
sarkoma yang high grade memiliki ciri berupa pertumbuhan yang agresif. Pasien
dengan stadium dini yang terbatas pada uterus, mempunyai angka kelangsungan hidup
2 – 5 tahun sebesar 50%. Suatu penelitian prospektif GOG ( Gynecologic Oncology
Group ) menyatakan bahwa 71% pasien yang menderita leiomiosarkoma akan
mengalami kekambuhan, sedangkan untuk mixed mesodermal tumor 53% akan
mengalami kekambuhan.2

PENATALAKSANAAN SARKOMA UTERI YANG BERULANG
Pasien sarkoma uteri yang berulang mempunyai prognosa yang jelek. Tergantung
kondisi, dapat dilakukan tindakan pembedahan reseksi tumor untuk kekambuhan yang
bersifat lokal. Dapat pula diberikan radiasi paliatif tergantung kepada lokasi dan
distribusi tumor. Pada umumnya, sarkoma uteri memiliki kecendrungan untuk
mengalami kekambuhan pada tempat yang jauh, sehingga diperlukan kemoterapi.
Bagaimanapun juga, pilihan terapi pada sarkoma uteri yang berulang belum terbukti
memilki efikasi yang baik, sehingga pasien harus dianjurkan mengikuti suatu penelitian
klinis eksperimental.1,5
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penatalaksanaan sarkoma uteri yang berulang yang berhasil diulas secara sistematis.2

Penelitian Sutton dkk. ( dikutip dari 2 ), merupakan penelitian acak multisenter non
blinded yang meneliti terapi first line kemoterapi untuk mixed mesodermal tumor
stadium lanjut ataupun yang mengalami kekambuhan menggunakan ifosfamide dengan
mesna dibandingkan dengan ifosfamide dengan mesna ditambah cisplatinum. Dijumpai
response rate yang lebih besar pada pasien dengan kombinasi ifosfamide dan
cisplatinum dibanding ifosfamide saja (54% vs 36%, p =0,03 ). Juga dijumpai perbaikan
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dalam progression-free survival pada pasien yang diberi kombinasi ifosfamide dan
cisplatinum dibanding ifosfamide saja ( median 6 bulan vs 4 bulan, p = 0,02 ), namun
tidak dijumpai perbedaan yang bermakna pada kelangsungan hidup pasien secara
keseluruhan. ( median 7,6 bulan vs 9,4 bulan, p = 0,07 ).

Penelitian Muss dkk. ( dikutip dari 2 ), membandingkan doxorubicin saja dengan
doxorubicin tambah cyclophosphamide . Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada
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yang

leiomiosarkoma
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dan mixed mesodermal tumor stadium lanjut maupun yang

mengalami kekambuhan ( median 5,1 bulan vs 4,9 bulan , p = 0,22 ) . Juga tidak ada
perbedaan yang bermakna dalam hal kelangsungan hidup secara keseluruhan. Namun
dijumpai toksisitas yang lebih tinggi pada pasien yang diberi terapi kombinasi dibanding
doxorubicin saja.

Omura dkk. ( dikutip dari 2 ), membandingkan doxorubicin dengan doxorubicin tambah
DTIC ( dimethyl triazenoimidazole carboxamide ) pada pasien sarkoma uteri stadium
lanjut maupun yang berulang. Pasien yang mendapat doxorubicin dan DTIC memiliki
response rate yang lebih tinggi secara bermakna dibanding doxorubicin saja (p <0.05 ),
yaitu 23% vs 10% pada mixed mesodermal tumor, dan 30% vs 25% pada pasien
leiomiosarkoma. Tidak dijumpai perbedaan bermakna antara doxorubicin saja dengan
doxorubicin ditambah DTIC dalam hal progression-free survival maupun kelangsungan
hidup secara keseluruhan. Dijumpai toksisitas yang lebih tinggi pada pasien yang
mendapat terapi kombinasi.
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Tabel 1. Randomized Controlled Trial yang termasuk dalam Systematic Review 2

Leiomiosarkoma
Ada delapan penelitian klinis prospektif fase II yang meneliti pemberian kemoterapi
sebagai terapi first line pada pasien leiomiosarkoma yang stadium lanjut maupun yang
berulang. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan regimen kemoterapi yang
berbeda-beda. Regimen kemoterapi tunggal yang digunakan termasuk topotecan,
paclitaxel, cisplatinum, etoposide, dan ifosfamide. Sedangkan yang menggunakan
regimen kemoterapi kombinasi seperti doxorubicin dengan cyclophosphamide,
doxorubicin dengan mitomycin tambah cisplatinum, hydroxyurea dengan DTIC tambah
etoposide, dan ifosfamide dengan doxorubicin. 2
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Kemoterapi tunggal sebagai terapi first line menunjukkan hasil yang jelek dengan
response rate berkisar antara 0% hingga 17%. Kemoterapi kombinasi memiliki
response rate yang lebih tinggi yaitu 18% hingga 30% , namun dengan toksisitas yang
juga meningkat.2

Tabel 2 menunjukkan delapan penelitian prospektif fase II tentang efek kemoterapi
second line pada pasien – pasien leiomiosarkoma stadium lanjut maupun yang
berulang.

Look dkk. ( dikutip dari 2 ), meneliti kemoterapi second line pada leiomiosarkoma
menggunakan gemcitabine menghasilkan response rate sebesar 21%.

Hensley dkk. (dikutip dari 2 ) meneliti penggunaan gemcitabine ( 900 mg/m2 hari ke-1
dan ke-8 ) ditambah docetaxel ( 100 mg/m2 hari ke-8 ) yang diberikan setiap 3 minggu.
Penelitian ini menghasilkan response rate sebesar 9%, partial response sebesar 44%,
dan 21% pasien penyakitnya stabil. Median survival adalah 17,9 bulan , hal ini
menunjukkan kelangsungan hidup yang lebih lama dibanding penelitian fase II lain baik
first line kemoterapi maupun second line kemoterapi.

Aksoy S. dkk. melakukan suatu penelitian retrospektif dari Januari 1999 hingga
September 2005 terhadap 42 pasien sarkoma uteri yang mengalami metastase dan
kekambuhan yang diberi terapi ifosfamide, mesna dan doxorubicin, dengan dosis
ifosfamide 2500 mg/m2 hari ke-1 – ke-3, mesna 2500 mg/m2 hari ke-1 – ke-3,
doxorubicin 60 mg/m2 hari ke-1 , yang diberikan setiap 3 minggu. Penelitian ini
menunjukkan hasil yang baik pada pasien leiomiosarkoma, dengan response rate
sebesar 50%. Median progression-free interval adalah 11 bulan, dan median survival
adalah 29 bulan. Dari 6 pasien mixed mesodermal tumor ada 3 pasien yang mengalami
partial response, sedangkan dari 6 pasien endometrial stromal sarkoma ada 2 pasien
yang mengalami partial response.6
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Tabel 2. Response Rate dari bermacam terapi pada Leiomiosarkoma

Untuk leiomiosarkoma yang mengalami kekambuhan yang lama ( late recurrences ),
tindakan pembedahan sangat tergantung pada masing – masing individu. Dilaporkan
angka kelangsungan hidup 5 tahun sebesar 30% - 50% pada kasus metastase paru
yang dilakukan reseksi paru. Kekambuhan lokal dan regional juga dianjurkan dilakukan
pembedahan reseksi tumor.1

Mixed Mesodermal Tumor
Penelitian yang membahas tentang pemberian kemoterapi pada mixed mesodermal
tumor yang berulang dapat dilihat dari tabel 3.

Universitas Sumatera Utara

Tabel 3. Response Rate terhadap bermacam terapi pada Mixed Mesodermal Tumor

Belakangan ini, dikatakan kombinasi ifosfamide dan paclitaxel merupakan pilihan terapi
untuk MMT stadium lanjut maupun yang berulang. Regimen ini menunjukkan response
rate 45% dan memiliki keuntungan dalam kelangsungan hidup pasien dibanding
pemberian ifosfamide saja ( response rate 29% ).1
Endometrial Stromal Sarkoma
Hanya ada satu penelitian prospektif fase II yang meneliti pemberian terapi sistemik
untuk pasien endometrial stromal sarkoma yang berulang, stadium lanjut maupun yang
mengalami metastase. 21 pasien diterapi dengan ifosfamide 1,5g/m2/hari selama 5 hari
setiap 3 minggu. Tiga orang pasien mengalami complete response (14%), dan empat
orang pasien mengalami partial response ( 19%). Median progression-free interval
adalah 3 bulan, sedangkan median survival tidak dilaporkan. Dalam penelitian tersebut,
Sutton dkk. ( dikutip dari 2 ), melaporkan response rate sebesar 33% pada pasien
endometrial stromal sarkoma yang diberi kemoterapi ifosfamide tunggal sebagai first
line kemoterapi. Namun disayangkan penelitian fase II ini hanya melibatkan sedikit
sampel, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung hasil penelitian
ini.
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Tindakan pembedahan reseksi dapat dilakukan pada kasus endometrial stromal
sarkoma yang berulang, namun terapi hormon dilaporkan lebih bermanfaat. Pada
umumnya, tumor ini memiliki reseptor estrogen dan progesteron. Pemberian terapi
progestin seperti megestrol acetate dan medroxyprogesterone acetate dapat diberikan
pada kasus stadium lanjut maupun kasus yang berulang setelah operasi.1

Sedangkan high grade undifferentiated sarcoma tidak sensitif terhadap pemberian
terapi hormonal oleh karena tumor ini tidak memiliki reseptor estrogen – progesteron.
Biasanya untuk tumor ini yang stadium lanjut maupun yang berulang , tindakan
pembedahan reseksi tidak bermanfaat, namun dapat diberikan radiasi paliatif.
Pemberian kemoterapi sistemik biasanya merupakan satu- satunya pilihan.1
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