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Hadirin yang saya muliakan,
Mioma atau disebut juga leiomyoma, fibromyoma,
atau fibroid merupakan tumor jinak yang berasal
dari otot polos dan sering ditemukan sehingga
merupakan sepertiga kasus yang masuk di bagian
ginekologi. Frekuensi tertinggi terdapat pada perempuan berumur 20 - 40 tahun, jarang ditemukan
pada usia di bawah 20 tahun sedangkan pada usia
menopause hampir tidak pernah ditemukan karena
umumnya telah menjadi fibrotik dan tampak perkapuran.1
Menurut letaknya mioma dapat dibagi menjadi 3
jenis: intramural, subserosa, dan submukosa. Sedangkan penampakan mikroskopisnya menunjukkan suatu tumor berbatas jelas, bersimpai, pada
penampang menunjukkan masa putih dengan susunan lingkaran-lingkaran konsentrik di dalamnya.1,2
Pada mioma jenis submukosa dan subserosa dapat bertangkai. Tangkai dapat menjadi panjang dan
mioma berjalan-jalan disebut wandering myoma atau
migratory myoma. Bila mioma jenis submukosa
bertangkai keluar dari orificium uteri eksternum,
disebut myoma geburt. Mukosa yang meliputi
mioma ini dapat mengalami ulserasi.1
Kadang-kadang mioma yang besar dapat melekat
pada jaringan sekitar, misalnya omentum, lalu membentuk supply darah tersendiri dan kemudian melepaskan diri dari uterus disebut parasitic leiomyoma.2

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur saya
panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita semua sehingga kita
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pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
Perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih
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menghadiri upacara pengukuhan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan
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Kadang-kadang leiomyoma jenis subserosa menonjol ke dalam ligamen dan membentuk leiomyoma intraligamen. Pada tumor besar dapat ditemukan bagian yang melunak berwarna kuning coklat atau merah, disebut nekrobiosis atau degenerasi
merah, keadaan ini sering ditemukan pada kehamilan.1
Jaringan nekrotik tersebut mengalami proteolisis
sehingga terjadi degenerasi kistik. Pada usia lanjut
tumor ini dapat mengalami perkapuran (calcareous
degeneration).2
Pada gambaran mikroskopik: tumor terdiri atas
berkas-berkas otot polos yang mengikal, yang menyerupai arsitektur myometrium normal. Sel-sel terdiri atas sel otot yang uniform dengan inti bulat
panjang. Kadang-kadang stroma mengalami degenerasi hialin. Pada usia lanjut mioma sering mengalami degenerasi menjadi jaringan ikat.2
Sebagian besar kasus tidak terdapat gejala-gejala
dan tumor ditemukan secara kebetulan pada pemeriksaan rutin atau saat operasi.1,3
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Pada kehamilan, ukuran mioma cenderung membesar akibat adanya edema dan berdegenerasi namun bukan akibat adanya peningkatan proses proliferasi.7 Selain itu kehamilan sendiri dapat menyebabkan perubahan pada mioma uteri antara lain:
tumor bertumbuh lebih cepat terutama bulan-bulan
pertama, terjadi degenerasi merah pada waktu
hamil maupun nifas dan dapat juga mengalami torsi
dengan gejala-gejala abdomen akut walaupun
jarang.5,6
Hadirin yang saya muliakan,
Identifikasi mioma pada kehamilan kadang-kadang
sulit, tapi hal ini dapat diatasi dengan pemeriksaan
ultrasonografi (USG).9 Mioma uteri tidak mempunyai kapsul sejati (true capsule), batas tumor
tumpul, tidak infiltratif dan biasanya dipisahkan
dari miometrium oleh pseudokapsul, oleh karena
itu mudah dilakukan enukleasi.10
Pilihan untuk melahirkan janin melalui seksio
sesarea pada kasus kehamilan dengan mioma masih
menjadi perdebatan. Seksio sesarea dianjurkan apabila terjadi gangguan proses persalinan.11-14 Selain
itu ukuran mioma yang lebih besar dari 5 cm dianjurkan untuk dilakukan seksio sesarea.15

Hadirin yang saya muliakan,
Mioma uteri merupakan jenis tumor yang paling
sering ditemukan. Berdasarkan otopsi, Novak menemukan 27% wanita berumur 25 tahun mempunyai sarang mioma, peneliti lain menyebutkan
mioma uteri mencapai 40% dari wanita setelah
berumur 35 tahun.4 Sedangkan hasil survei Rice
dkk (dikutip dari Cunningham) menyebutkan bahwa
di antara 6700 wanita hamil ditemukan 1,4% menderita mioma. Dalam banyak kasus kombinasi
mioma uteri dengan kehamilan tidak mempunyai
arti apa-apa. Di pihak lain kombinasi itu dapat
menyebabkan komplikasi obstetrik yang besar
artinya. Hal ini tergantung dari besar, jumlah dan
lokasi tumor.5,6 Menurut perkiraan frekuensi mioma
uteri dalam kehamilan dan persalinan berkisar 1%,
dengan menyisihkan mioma kecil yang tidak terdeteksi,6 sedang menurut Merill, insiden mioma uteri
selama kehamilan bervariasi antara 0,3% sampai
7,2%.7
Pengaruh mioma uteri pada kehamilan antara
lain: menyebabkan infertilitas, kemungkinan abortus bertambah, kelainan letak janin dalam rahim,
menghalangi kemajuan persalinan, inersia dan
atonia uteri, mempersulit lepasnya plasenta dan dapat mengganggu proses involusi dalam masa nifas.5-8 Loeffler dan Noble (1970) (dikutip dari Witfield) melaporkan bahwa 1/3 dari 180 wanita yang
dilakukan miomektomi mengalami abortus pada kehamilannya, hanya 41 pasien yang melahirkan anak
hidup di mana 25% di antaranya melalui seksio sesarea.8

Hadirin yang saya muliakan,
Perlu tidaknya tindakan miomektomi pada saat
seksio sesarea sampai saat ini masih merupakan
kontroversi. Beberapa ahli sangat berhati-hati untuk
melakukan tindakan tersebut, bahkan menganjurkan
untuk tidak melakukannya oleh karena dapat menyebabkan perdarahan yang hebat pada saat operasi.
Dasar pemikirannya adalah adanya peningkatan
vaskularisasi akibat proses kehamilan.7,8 Peneliti
lain melakukan tindakan miomektomi hanya jika
mioma tersebut berada pada daerah yang akan dilakukan insisi. Peneliti lain berpendapat bahwa jika
terpaksa harus melakukan miomektomi, maka sebaiknya dilakukan sekaligus histerektomi.16 Lace
mengatakan bahwa jika tumor yang ditemukan pada
saat operasi ukurannya besar, maka operasi pengangkatannya sebaiknya dilakukan setelah 5-6 bulan pasca seksio sesarea.9 Howkins menyatakan bahwa pada hampir semua kasus adalah bijaksana untuk menunda miomektomi sampai uterus mengalami
involusi, sebaiknya 6 bulan setelah seksio sesarea.10 Bahaya yang mungkin terjadi pada tindakan
miomektomi pada saat seksio sesarea adalah sulitnya mengatasi perdarahan, terutama jika miomektomi dilakukan pada daerah pembuluh darah besar
dari uterus atau pada daerah bekas implantasi
plasenta.17
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lakukan terhadap 114 ibu hamil dan tidak didapatkan komplikasi berupa perdarahan dan gangguan
kontraksi pasca miomektomi sekalipun pada tumortumor yang berukuran besar (diameter terbesar 20
cm), jumlah mioma yang banyak (terbanyak adalah
7 buah) dan lokasi tumor yang sangat sulit seperti
di serviks maupun intraligamenter.
Keuntungan dari tindakan miomektomi saat seksio sesarea adalah pasien tidak perlu mengalami operasi ulangan yang khusus menangani mioma26 sehingga dapat menurunkan biaya operasi, juga dapat
mencegah degenerasi maligna dan menghilangkan
beban psikologis penderita.
Tindakan miomektomi saat seksio sesarea tetap
merupakan prosedur yang mudah dan aman apabila
dilakukan secara tepat. Upaya untuk meningkatkan
keamanan dilakukan dengan melakukan hemostasis,
enukleasi secara tajam serta mendekatkan miometrium dengan baik agar tidak terbentuk rongga mati
(dead space) yang dapat menimbulkan hematoma.27
Teknik "double circle stitching" bila dikombinasi
dengan uterotonika dapat lebih memperkecil jumlah perdarahan yang mungkin terjadi. Hal ini logis,
oleh karena dilakukan pengikatan pembuluh darah
kolateral yang memperdarahi tumor, di samping
menguatnya kontraksi otot-otot uterus yang juga
akan menjepit pembuluh darah kolateral tersebut.

Apabila tidak dilakukan miomektomi, keberadaan tumor juga dapat mengganggu kontraksi uterus sehingga dapat terjadi perdarahan post partum.1821 Chung melaporkan kasus miomektomi yang terpaksa dilakukan menyusul terjadinya perdarahan
post partum akibat atonia uteri. Kontraksi uterus
membaik setelah dilakukan miomektomi.18 Manuaba juga melaporkan terjadinya kematian ibu akibat
perdarahan post partum pada pasien dengan kehamilan yang disertai mioma.22 Selain dapat menghalangi kontraksi uterus, mioma yang tidak diangkat pada saat seksio sesarea tersebut dapat pula
mengakibatkan terhalangnya proses involusi, sehingga terjadi perdarahan pasca operasi.8,18,22 Selain itu mioma yang ditinggalkan dapat menyebabkan infertilitas sekunder. Hal ini disebabkan
oleh karena mioma tersebut akan menghalangi perjalanan spermatozoa mencapai ovum.23 Walaupun
dikatakan bahwa mioma yang ditinggalkan setelah
persalinan dapat mengecil, menghilang atau tetap
ada, tetapi ukurannya tidak akan bertambah, namun
mioma ini juga mempunyai potensi untuk menjadi
ganas.8 Penundaan pengangkatan mioma 6 bulan
setelah seksio sesarea juga dapat menyebabkan
trauma psikologis yang cukup besar pada penderita
karena harus menjalani operasi 2 kali dalam jarak
waktu yang berdekatan.
Walaupun tindakan miomektomi saat seksio sesarea masih menjadi perdebatan namun tindakan ini
telah dilaporkan semenjak tahun 1965 oleh Merger
dan Lamy.24,25 Selanjutnya banyak penulis melaporkan keberhasilan dalam tindakan miomektomi
saat seksio sesarea.14,19,21,26,28-30 Ehigiegba, Ande
dan Ojobo melakukan miomektomi pada saat seksio sesarea terhadap 25 wanita dan berhasil mengangkat 84 mioma dengan ukuran bervariasi (2-10
cm).19 Kwawukume juga telah melakukan miomektomi pada saat seksio sesarea pada 12 wanita
dan melaporkan involusi uteri pada semua wanita
tersebut normal serta tidak didapatkan komplikasi
bermakna selama puerperium.21

Hadirin yang saya muliakan,
Kenyataan di atas memberikan harapan yang cukup
besar karena menguntungkan penderita, baik dari
segi psikologis, meminimalisasi trauma jaringan
(tidak perlu operasi berulang) dan lebih ekonomis.
Bagi klinisi, teknik ini diharapkan dapat bermanfaat
dalam mencegah perdarahan pada tindakan operasi
miomektomi terutama pada kasus kehamilan dengan mioma. Selain itu, pengembangan teknik ini
akan memperkaya teknik pembedahan pada operasioperasi obstetri ginekologi. Asumsi kami, miomektomi pada saat seksio sesarea merupakan prosedur
yang cukup aman, sehingga paradigma lama tentang kontraindikasi melakukan miomektomi pada
saat seksio sesarea harus ditinjau kembali.

Hadirin yang saya muliakan,
Kontroversi mengenai boleh tidaknya miomektomi
dilakukan pada saat seksio sesarea telah mendorong
kami untuk mengembangkan teknik baru dalam
melakukan miomektomi saat seksio sesarea yang
dapat mengurangi risiko perdarahan yang dinamakan
"double circle stitching" dan atau pemasangan tourniquet pada segmen bawah rahim. Pengembangan
teknik hemostasis ini berdasarkan prinsip penutupan pembuluh darah kolateral maupun pembuluh
darah utama yang memperdarahi tumor sebelum dilakukan pengangkatan tumor. Teknik ini telah kami

Hadirin yang saya muliakan,
Sebagai penutup pidato ini izinkanlah saya sekali
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yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya
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Perkenankanlah saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada pemerintah Republik
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Vol 30, No 2
April 2006

|

versitas Hasanuddin. Rasa hormat dan terimakasih
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