
KuTiL = KankeR LeHEr RaHIM????

Abstrak…

Jangan  salah  tafsir!!!  Bukan  berarti  orang  yang  kutilan  itu  punya  kanker 

rahim,  terutama  pada  wanita.  Karena  memang  bukan  itu  yang  dimaksud.  Disini 

dimaksudkan bahwa penyebab kutil dan kanker leher rahim merupakan virus dalam 

satu genus. Sebagian dari virus ini hanya mengakibatkan kutil. Tetapi beberapa jenis 

lain  dari  virus ini  dapat  mengakibatkan pertumbuhan sel  yang tidak normal yaitu 

kanker  rahim.  Mungkin banyak orang yang tidak mengira  penyebab kanker  leher 

rahim adalah satu genus dengan penyebab kutil  yang hanya penyakit  ringan. Tapi 

jangan remehkan kutil!!! Kutil  sendiri ada beberapa macam. Dari kutil  kulit,  kutil 

plantar, kutil datar, kondiloma genital hingga papiloma laring. Dari kutil pada tangan 

atau kaki hingga kutil pada vagina, penis dan dubur. Sedangkan kanker leher rahim 

yaitu lesi genital yang ditularkan secara seksual terkait dengan virus ini menjadi lebih 

sering ditemukan. Kanker serviks ( kanker leher rahim) ini merupakan kanker wanita 

kedua yang paling sering di seluruh dunia, ± 500.000 kasus baru setiap tahunnya. Dan 

merupakan penyebab utama kematian akibat kanker di negara berkembang.

Virus  yang menyebabkan kutil  dan kanker  leher  rahim ini  dikenal  dengan 

sebutan  Papillomavirus.  Karena  lebih  sering  terjadi  pada  manusia  sering  disebut 

Human Papilloma Virus (HPV). Meskipun sebenarnya virus ini bisa juga menyerang 

pada binatang seperti kelinci dan sapi Belum banyak orang yang mengenal tentang 

virus  ini,  walaupun  sudah  banyak  kita  dapati  orang-orang  disekitar  kita  yang 

menderita sakit karena virus ini. Seperti apakah virus tersebut??  → Papillomavirus...”



ASPEK BIOLOGI

• MORFOLOGI
Human Papilomavirus adalah suatu virus yang terdiri lebih dari 

80 tipe dan terbagi atas dua, yaitu  virus berisiko tinggi yang terdiri 
dari 12 tipe dan virus berisiko rendah. HPV tipe 6,11, 42, 43, dan 44 
adalah tipe yang berisiko rendah adalah tipe yang berisiko rendah dan 
dihubungkan dengan condyloma pada genital. Sedangkan tipe 16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 dan 68 adalah tipe berisiko tinggi 
menyebabkan kanker serviks.

Virus  Papilloma  berdiameter  sekitar  55  nm,  mengandung 
genom yang cukup besar ( BM 5 x 10 6 berbanding 3 x 106

 ). Bentuk 
bulat.

• FISIOLOGI
Virus  ini  mempunyai  kapsul  isohedral  yang  telanjang  tanpa 

selubung  dengan  72  kapsomer,  serta  mengandung  DNA  sirkuler 
dengan untaian ganda.

Penyusunan  genom  Papillomavirus  lebih  kompleks. 
Papillomavirus  sangat  tropik  terhadap  sel  epitel  kulit  dan  selaput 
mukosa.  Asam nukleat  virus dapat  ditemukan dalam sel  stem basa, 
tetapi ekspresi gen lanjut ( protein kapsid ) terbatas pada lapisan paling 
atas  keratinosit  yang terdiferensiasi.  Stadium dalam siklus replikatif 
virus kemungkinan bergantung pada faktor spesifik yang terdapat pada 
rentetan stadium terdiferensiasi sel epitel. 

• KLASIFIKASI
Familia : Papovaviridae
Genus : Papillomavirus



• SIKLUS HIDUP

Gambaran skematik dari kulit kutil (papilloma) Siklus hidup papillomavirus 
berkaitan dengan diferensiasi sel epitel.

PENYAKIT YANG DITIMBULKAN

Telah disebutkan sebelumnya  bahwa da banyak penyakit  yang ditimbulkan 
oleh papillomavirus.  Diantaranya  adalah kutil  kulit  pada tangan atau kaki hingga 
kutil  pada  penis,  vagina  dan  dubur.  Selain  itu  virus  ini  juga  mengakibatkan 
papilloma laring dan kanker leher rahim (kanker serviks).

1.   Kutil



Yang paling  sering kita  jumpai  adalah kutil  pada kulit  biasanya  terdapat  di 
tangan atau di kaki dibandingkan dengan kutil kelamin.  Kutil pada kulit merupakan 
penyakit yang tergolong ringan yang disebabkan oleh Human Papilloma Virus. Kutil 
cenderung hilang secara spontan dengan berjalannya waktu.  Tetapi paad penderita 
denagn imonosupresi akan mengalami peningkatan kejadian kutil dan neoplasia epitel 
vulva.  Neoplasia berarti perkembangan baru sel yang tidak normal. Sehingga imun 
menjadi  peranan  yang  sangat  penting  dalam  perlindunagn  terhadap  infeksi  oleh 
papillomavirus.

2. Papilloma Laring

      
Papilloma  laring  sering  ditemukan  pada  anak-anak,  tetapi  penyakit  ini 

sebenarnya masih jarang terjadi. Ini disebabkan oleh HPV-6 dan HPV-11. Infeksi ini 
kebanyakan didapat si anak selama perjalanan melalui jalan lahir ibu dengan kutil 
genital. Pertumbuhan papilloma laring dapat menyumbat laring.

Papilloma laring harus diangkat secara berulang-ulang melalui pembedahan. 
DNA virusnya  dapat dideteksi  pada jaringan normal  laring penderita  yang sedang 
kambuh.  Deangan catatan bahwa infeksi laten ini dapat bertindak sebagai suatu lesi 
baru.

Untuk penyembuhan papilloma laring dapat digunakan interferon yang sudah 
terbukti keberhasilannya dalam mengobati papilloma laring.

3. Kanker Leher Rahim (Kanker Serviks)

Kanker serviks terjadi pada wanita. Penyakit ini disebabkan oleh HPV-16 atau 
HPV-18.  HPV-16  atau  HPV-18  dianggap  merupakan  risiko  kanker  yang  tinggi. 
Penularan virus ini biasanya melalui hubungan seksual. Kemungkinan seorang wanita 
terinfeksi HPV selama kehidupan seksualnya mencapai 70%. Terutama pada wanita 
yang melalukan hubungan seksual  dengan lebih dari  satu pasangan akan semakin 



mudah  tertular  oleh  virus  ini. Sedangkan faktor  risiko  yang  dapat  mempermudah 
terjadi karsinoma sel skuamosa adalah hubungan seksual diri, pasangan seksual yang 
banyak,  merokok,  dan  pemakaian  kontrasepsi  oral.  Kofaktor  pada  infeksi  HPV 
tampak mempercepat perkembangan sel kanker. Dan adanya koinfeksi dengan virus 
herpes, klamidia, dan HPV duhubungkan dengan peningkatan risiko kanker serviks. 

Sebagian besar penderita kanker serviks berada pada stadium lanjut.  Untuk 
mengatasi  hal  ini  diperlukan  fasilitas  khusus  untuk  pengobatan  seperti  peralatan 
radioterapi  yang hanya  tersedia  di  beberapa  kota  besar  saja.  Sebagai  contoh  bias 
dilakukan  skrining  kanker  serviks,  servikografi  atau  dengan  pemeriksaan  visual 
secara  langsung.  Di  samping  mahal,  pengobatan  terhadap  kanker  stadium  lanjut 
memberikan hasil yang tidak memuaskan dengan harapan hidup 5 tahun yang rendah. 
Maka dari  itu  lebih  baik  dilakukan pencegahan,  memgingat  biaya  pengobatannya 
yang sanagt mahal.

INFEKSI HPV

HPV menginfeksi sel epitel squamous yang terstratifikasi dan melalui kaskade 
proses  seluler,  menstimulasi  proliferasi  seluler.  Setelah  terinfeksi  HPV,  sel  dapat 
menjadi  hiperplastik  dan  berkembang  menjadi  diplasia  berat  dan  bahkan  kanker 
infasif. 

Mikroabsorpsi di kulit atau mukosa, membuat HPV dapat masuk ke lapisan 
basal  sel.  HPV menginduksi  sel  untuk  berploriferasi,  membagi  dan  mengembang 
secara lateral.  Ketika sel yang terinfeksi matang ke permukaan, replikasi virus dan 
pembentukan partikel virus terjadi pada permukaan suprabasilar. Ketika sel mencapai 
permukaan  bagian  atas  epidermis  atau  mukosa,  partikel  virus  terlepas  dan  dapat 
menginfeksi jaringan di dekatnya.



PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN

• PENCEGAHAN  DAN  PENGOBATAN  TERHADAP  INFEKSI 
OLEH HPV DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA :
(terutama untuk infeksi HPV berisiko tinggi/kanker)

1. Penggunaan  alat  kontrasepsi  yang  dapat  memberikan 
perlindungan.

2. Tidak merokok karena di dalam rokok sendiri terdapat bahan-
bahan yang bersifat karsinogen.

3. Banyak  memakan  sayur  dan  buah  yang  mengandung  anti-
oksidan.

4. Dengan operasi / pembedahan
5. Dengan radioterapi
6. Penggunaan vaksin 

Vaksin yang ditemukan sebagai  pencegah infeksi  olh 
HPV adalah  VLP.  Kebanyakan vaksin profilaktik merupakan 
partikel  protein  mirip  virus  (VLP)  yang  dibuat  dari  struktur 
protein  yang  dikenal  sebagai  L1.  Hasil  Penelitian  telah 
memperlihatkan  tingkat  keamanan  dan  respon  imun  yang 
dihasilkan  cukup  baik  dan  menyatakan  rekombinan  partikel 
protein vaksin mirip virus (VLP) HPV dapat ditoleransi dengan 
baik dan dapat mencegah dengan sempurna (mendekati 100%) 
serangkaian infeksi virus HPV tipe 16. 

• CARA PENGUNAAN VAKSIN
 Vaksin dapat diberikan pada kelompok umur 10 hingga 55 tahun. 
 Vaksinasi pada pria sampai saat ini masih tidak diperlukan karena tidak cost 

effective. 
 Vaksinasi dapat diberikan minimal oleh perawat terlatih. 
 Pemeriksaan  identifikasi  DNA (Hibrid capture)  tidak diperlukan sebelum 

vaksinasi. 
 Vaksin diberikan 3 dosis pada bulan 0,1 dan bulan ke6. 
 Penelitian yang ada saat ini hingga 5,5 tahun belum diperlukan boster. 
 Vaksin  juga  dapat  diberikan  pada  wanita  dengan  penyakit  yang 

mengganggu imunitas (immunosupresi). 
 Wanita dengan riwayat terinfeksi HPV atau lesi prakanker dapat diberikan 

meskipun efektivitasnya lebih rendah. 
 Vaksin belum direkomendasikan bagi wanita hamil. 
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