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Pendahuluan 

 

Dengan adanya era baru mengenai invasi minimal dalam 

pengobatan mioma menyebabkan evaluasi yang tepat terhadap posisi, 

ukuran dan jumlah mioma sebagai isu yang sangat penting dan sangat 

berhubungan. Pemetaan yang tepat dari mioma penting untuk 

dipertimbangkan dalam terapi embolisasi mioma, pengobatan dengan 

analog gonadotropin releasing hormone (GnRH) atau pengangkatan 

selektif sebagain dari mioma. Jumlah dan lokasi mioma dan ukurannya 

menentukan tingkat kesulitan operasi dan mempengaruhi angka 

kegagalan. Evaluasi preoperatif yang tepat sangat diperlukan untuk 

memfasilitasi pilihan pendekatan yang optimal, apakah dengan 

laparaskopik, histereskopik atau abdominal. (Dueholm, 2002) 

Ultrasonografi transvaginal, sebagai teknik pencitraan tradisional, 

telah memberikan hasil visualisasi dari uterus dan adnexa yang lebih 

baik daripada ultrasonografi abdominal. Penelitian telah dilakukan untuk 

mengevaluasi kemampuan ultrasonografi (USG) untuk mendeteksi 

mioma submukosa dan kegunaannya dalam memonitor mioma yang 

mendapat terapi analog gonadotropin releasing hormone (GnRH). 

Sedangkan Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah teknik pencitraan 

modern dengan kemampuan diagnostik tinggi terhadap pencitraan 

mioma. Dan telah disarankan sebagai metode terpilih untuk evaluasi 

mioma secara tepat (Weeks et al, 1999) . Bagaimanapun MRI adalah 

teknik yang mahal, sehingga kepentingan penggunaannya  terutama 

pada  situasi yang sangat terbatas, apabila mioma tidak dapat jelas 

tergambar dengan ultrasonografi transvaginal.  
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Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara 

Ultrasonografi transvaginal dan Magnetic Resonance Imaging dalam 

mengidentifikasi mioma dan akurasi alat-alat tersebut dalam 

mengevaluasi mioma teutama lokalisasi, jumlah dan ukuran mioma, 

pada wanita premenopause yang akan dilakukan histerektomi atas 

indikasi jinak. (Dueholm, 2002) 
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USG Transvaginal 

 

2.1. Definisi USG Transvaginal 

Ultrasonografi adalah salah satu alat diagnostik yang paling 

penting dan berguna dalam bidang kedokteran modern.alat ini bersifat 

non invasif, aman dan tanpa bahaya radiasi serta  telah diterima secara 

luas, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata cara investigasi 

dasar. Kenyamanan, portabilitas yang tinggi, kecepatan, dan akurasi 

adalah beberapa keuntungan dari USG, diabndingkan  prosedur yang 

lainnya. Dalam dua dekade terakhir, USG telah menjadi modalitas 

diagnostik Imaging yang penting di bidang kebidanan dan sudah 

banyak digunakan untuk evaluasi kehamilan. 

USG Obstetri memungkinkan dokter untuk mengevaluasi 

perkembangan, pertumbuhan, dan kesejahteraan janin. Kemampuan 

untuk mengkaji janin di dalam lingkungan intrauterine tercatat telah 

mengalami kemajuan secara dramatis melalui imaging. Meskipun Scan 

statis dapat melengkapi studi USG, pemeriksaan obstetri harus selalu 

disertai dengan modalitas real time. 

Dalam ultrasonografi transabodominal standar yang frekuensi 

rendah dengan resolusi aksial yang kurang (kemampuan untuk 

membedakan dua hal terpisah pada) telah digunakan untuk melihat 

struktur organ yang lebih dalam  misalnya organ panggul. 

Perkembangan terbaru dari probe transvaginal dengan frekuensi yang   

tinggi (5 dan 7,5 MHz) telah menghasilkan meningkatnya resolusi pada 

pencitraan organ pelvis wanita dimana probe endovagina mendekati 

organ panggul dibandingkan dengan menggunakan probe 

transabdominal.  
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Pemindaian transabdominal digunakan terutama di trimester 

kedua dan ketiga kehamilan. Dengan diperkenalkannya probe 

trasnvaginal dengan frekuensi yg lebih tinggi, dengan resolusi gambar 

yang lebih baik membuka peluang baru untuk mempelajari kehamilan 

dini.(Tritsch, 1988) 

Penelitian Morgan mengenai kehamilan trimester pertama 

penggunaan USG transvaginal tiga dimensi pada kehamilan normal 

dan abortus spontan, menunjukkan adanya korelasi eksponensial 

antara rata-rata diameter kantung kehamilan dan volume kantung 

kehamilan dan crown-rump length dan volume embrio dalam kasus 

kehamilan normal dan kegagalan kehamilan.  

  Menurut Lazarus(2003) adaa ada beberapa keuntungan untuk 

pemeriksaan USG pada awal kehamilan. USG yang dilakukan pada 

trimester pertama berguna untuk menilai kehamilan intrauterine, 

menetapkan tanggal akurat, dan sangat penting dalam mendiagnosis 

early pregnancy failure and ectopic pregnancy. 

Menurut Takeuchi (2004) dalam pengembangan terbaru dalam 

USG transvaginal pada trimester pertama kehamilan memungkinkan 

pengamatan yang sangat rinci dari morfologi konsepsi awal di dalam 

rahim. 

Menurut  Morin et al(2005) melakukan evaluasi melalui USG  

pada komplikasi kehamilan trimester pertama. Morin et al  

menyimpulkan bahwa wanita yang mengalami perdarahan trimester 

pertama mungkin salah didiagnosis dengan missed abortion atau 

mungkin reassured yang  tidak tepat mengenai feability janin. USG 

transvaginal menyediakan resolusi yang lebih baik sehingga 

memungkinkan  untuk memperoleh deskripsi karakteristik embrio sejak 

dini. 

Ursu (2009) yang melakukan penelitian USG obstetri untuk 

kelangsungan hidup, usia, dan kesehatan ibu. Menurut Ursu  bahwa 

USG Abdominal triemester 1 dan USG transvaginal dapat digunakan. 
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Uterus dan ovarium, kista korpus luteum, kantung kehamilan, dan 

embrio dapat divisualisasikan / diukur. 

Tidak banyak dokter yang membandingkan berbagai parameter 

awal kehamilan (normal maupun abnormal) dengan transvaginal 

sonografi dan transbdominal pada pasien yang sama. Sehingga 

disimpulkan  bahwa akan menjadi sangat penting untuk mempelajari 

kedua teknik ini (TransVaginal sonografi  dan Transabdominal 

Sonografi) pada pasien yang sama untuk menghindari subjektivitas dan 

bias pemeriksaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

BAB III 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 



 

Mioma Uteri 
 
3.1. Definisi 

Mioma uteri adalah salah satu tumor jinak otot rahim, 

disertai jaringan ikatnya. Mioma uteri berbatas tegas, tidak 

berkapsul, dan berasal dari otot polos jaringan fibrous, sehingga 

mioma uteri dapat berkonsistensi padat jika jaringan ikatnya 

dominan, dan berkonsistensi lunak jika otot rahimnya yang 

dominan. (Decherney, 2007)  

Mioma uteri adalah tumor jinak otot rahim dengan berbagai 

komposisi jaringan ikat (Bagus, 2002). Mioma uteri adalah tumor 

jinak berasal dari miometrium. Mioma uteri belum pernah tumbuh 

pada wanita yang belum mengalami menstruasi. Setelah 

menopause hanya kira-kira 10% mioma yang masih bertumbuh. 

Mioma uteri belum pernah ditemukan sebelum terjadinya mentruasi. 

Sebagian besar mioma uteri ditemukan pada masa reproduksi oleh 

karena adanya rangsangan estrogen. Pada masa menopause 

mioma uteri akan mengalami pengecilan.  

 
Gambar 1. Hasil berbagai mioma uteri pasca operasi 
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Gambar 2. Predileksi mioma site di uterus 
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Mioma uteri atau juga dikenal dengan leiomioma uteri atau 

fibroid adalah tumor jinak rahim yang paling sering didapatkan pada 

wanita. Leiomioma berasal dari sel otot polos rahim dan pada 

beberapa kasus berasal dari otot polos pembuluh darah rahim. 

Mioma uteri juga adalah berasingan, bulat, berbatas tegas, warna 

putih hingga merah jambu pucat, bersifat jinak dan terdiri dari otot 

polos dengan kuantiti jaringan penghubung fibrosa yang berbeda-

beda. Sebanyak 95% mioma uteri berasal dari corpus uteri dan lagi 

5% berasal dari serviks. Mioma uteri juga adalah tumor pelvis yang 

sering terjadi dan diperkirakan sebanyak 10% kasus ginekologi 

umumnya (Martin L, 2001). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. USG Mioma Uteri 
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3.2. Etiologi 

Walaupun mioma uteri terjadi banyak tanpa penyebab, namun 

dari hasil penelitian Miller dan Lipschultz yang megutarakan bahwa 

terjadi mioma uteri tergantung pada sel-sel otot imatur yang terdapat 

pada “Cell Nest” yang selanjutnya dapat dirangsang, terus menerus 

oleh estrogen (Prawirohardjo Sarwono, 2009). Teori Mayer dan 

Snoo, rangsangan “sell nest” oleh estrogen faktor: 

a. Tak pernah dijumpai sebelum menstruasi 

b. Atropi setelah menopause 

c. Cepat membesar saat hamil 

d. Sebagian besar masa reproduktif (Bagus, 2002). 

Mioma uteri memiliki kecenderungan untuk membesar ketika 

hamil dan mengecil ketika menopause berkaitan dengan produksi 

dari hormon estrogen. Apabila pertumbuhan mioma semakin 

membesar setelah menopause maka pertumbuhan mioma ke arah 

keganasan harus dipikirkan. Pertumbuhan mioma tidak membesar 

dengan pemakaian pil kontrasepsi kombinasi karena preparat 

progestin pada pil kombinasi memiliki efek anti estrogen pada 

pertumbuhannya. Perubahan yang harus diawasi pada leiomioma 

adalah perubahan ke arah keganasan yang berkisar sebesar 0,04%. 

Meskipun belum ada penemuan yang mendasari bahwa 

estrogen menyebabkan mioma, tetapi pertumbuhan mioma 

berkaitan dengan estrogen. Mioma terdiri dari reseptor estrogen 

dalam jumlah yang lebih banyak daripada otot rahim normal. 

(Decherney, 2007) 

 
 
 
 
 
 

19 
 



 

 
 
3.3. Patofisiologi 
Skema patofisiologi dari Myoma Uteri dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema Patofisiologi dari Myoma Uteri 

Keterangan: 

Myoma awalnya dipengaruhi oleh faktor hormonal. Hormon yang 

berpengaruh adalah Estrogen. Estrogen setiap bulannya dikeluarkan 

oleh GnRH untuk proses ovulasi dan saat menstruasi. Apabila estrogen 

dikeluarkan dalam jumlah berlebih dan mengenai sel-se immatur otot 

yang ada pada rahim yang terjadi yaitu munculnya Myoma uteri. Maka 

dari itu, myoma uteri sering ditemukan pada wanita yang pada masa 

reproduksi dan sangat jarang ditemui pada wanita saat sebelum hamil. 
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Selain faktor hormonal, myoma uteri berkembang karena faktor-faktor 

lain seperti umur, ras, menarche dini, keturunan, berat badan 

(Prawiroharjo, 1996) 

 

3.4. Komplikasi 

Perubahan sekunder pada mioma uteri yang terjadi sebagian 

besar bersifat degenerasi. Hal ini oleh karena berkurangnya pemberian 

darah pada sarang mioma. Perubahan sekunder tersebut antara lain 

(Sutoto J. S. M., 2005): 

• Atrofi : sesudah menopause ataupun sesudah kehamilan mioma uteri 

menjadi kecil. 

• Degenerasi hialin : perubahan ini sering terjadi pada penderita berusia 

lanjut. Tumor kehilangan struktur aslinya menjadi homogen. Dapat 

meliputi sebagian besar atau hanya sebagian kecil dari padanya 

seolah-olah memisahkan satu kelompok serabut otot dari kelompok 

lainnya. 

• Degenerasi kistik : dapat meliputi daerah kecil maupun luas, dimana 

sebagian dari mioma menjadi cair, sehingga terbentuk ruangan-

ruangan yang tidak teratur berisi agar-agar, dapat juga terjadi 

pembengkakan yang luas dan bendungan limfe sehingga menyerupai 

limfangioma. Dengan konsistensi yang lunak ini tumor sukar dibedakan 

dari kista ovarium atau suatu kehamilan. 

• Degenerasi membatu (calcereus degeneration) : terutama terjadi pada 

wanita berusia lanjut oleh karena adanya gangguan dalam sirkulasi. 

Dengan adanya pengendapan garam kapur pada sarang mioma maka 

mioma menjadi keras dan memberikan bayangan pada foto rontgen. 
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• Degenerasi merah (carneus degeneration) : perubahan ini terjadi pada 

kehamilan dan nifas. Patogenesis : diperkirakan karena suatu nekrosis 

subakut sebagai gangguan vaskularisasi. Pada pembelahan dapat 

dilihat sarang mioma seperti daging mentah berwarna merah 

disebabkan pigmen hemosiderin dan hemofusin. Degenerasi merah 

tampak khas apabila terjadi pada kehamilan muda disertai emesis, 

haus, sedikit demam, kesakitan, tumor pada uterus membesar dan 

nyeri pada perabaan. Penampilan klinik ini seperti pada putaran 

tangkai tumor ovarium atau mioma bertangkai. 

• Degenerasi lemak : jarang terjadi, merupakan kelanjutan degenerasi 

hialin. 

 

Komplikasi yang terjadi pada mioma uteri : (Sutoto J. S. M., 2005) 

1. Degenerasi ganas. 

Mioma uteri yang menjadi leiomiosarkoma ditemukan hanya 0,32-

0,6% dari seluruh mioma; serta merupakan 50-75% dari semua 

sarkoma uterus. Keganasan umumnya baru ditemukan pada 

pemeriksaan histologi uterus yang telah diangkat. Kecurigaan 

akan keganasan uterus apabila mioma uteri cepat membesar dan 

apabila terjadi pembesaran sarang mioma dalam menopause. 

2. Torsi (putaran tangkai). 

Sarang mioma yang bertangkai dapat mengalami torsi, timbul 

gangguan sirkulasi akut sehingga mengalami nekrosis. Dengan 

demikian terjadilah sindrom abdomen akut. Jika torsi terjadi 

perlahan-lahan, gangguan akut tidak terjadi. 
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3. Nekrosis dan infeksi. 

Sarang mioma dapat mengalami nekrosis dan infeksi yang 

diperkirakan karena gangguan sirkulasi darah padanya. 

 

Pengaruh-pengaruh hormon dalam pertumbuhan dan 

perkembangan mioma: 

1. Estrogen 

Mioma uteri dijumpai setelah menarche. Seringkali terdapat 

pertumbuhan tumor yang cepat selama kehamilan dan terapi 

estrogen eksogen. Mioma uteri akan mengecil pada saat 

menopause dan pengangkatan ovarium. Mioma uteri banyak 

ditemukan bersamaan dengan anovulasi ovarium dan wanita 

dengan sterilitas. Selama fase sekretorik, siklus menstruasi dan 

kehamilan, jumlah reseptor estrogen di miometrium  normal  

berkurang. Pada mioma reseptor estrogen dapat ditemukan 

sepanjang siklus menstruasi, tetapi ekskresi reseptor tersebut 

tertekan selama kehamilan. 

 

2. Progesteron 

Reseptor progesteron terdapat di miometrium dan 

mioma sepanjang siklus menstruasi dan kehamilan. 

Progesteron merupakan antagonis natural dari estrogen. 

Progesteron menghambat pertumbuhan mioma dengan dua 

cara yaitu: mengaktifkan 17-Beta hidroxydesidrogenase dan 

menurunkan jumlah reseptor estrogen pada mioma. 

 
3. Hormon Pertumbuhan 

Level hormon pertumbuhan menurun selama kehamilan, 

tetapi hormon yang mempunyai struktur dan aktivitas biologik 

serupa, terlihat pada periode ini memberi kesan bahwa 
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pertumbuhan yang cepat dari mioma selama kehamilan 

mungkin merupakan hasil dari aksi sinergistik antara hormon 

pertumbuhan dan estrogen. (Ling,2001) 

 

3.4.1. Faktor Predisposisi 

1. Umur 

Frekuensi kejadian mioma uteri paling tinggi antara usia 35-

50 tahun yaitu mendekati angka 40%, sangat jarang ditemukan 

pada usia dibawah 20 tahun. Sedangkan pada usia menopause 

hampir tidak pernah ditemukan.  (Wiknjosastro,  2005)  Pada  usia 

sebelum menarche kadar estrogen rendah, dan meningkat pada 

usia reproduksi, serta akan turun pada usia menopause. 

(Ganong, 2008) 

 
2. Riwayat Keluarga (genetis) 

Wanita dengan garis keturunan tingkat pertama dengan 

penderita mioma uteri mempunyai 2,5 kali kemungkinan untuk 

menderita mioma dibandingkan dengan wanita tanpa garis 

keturunan penderita mioma uteri. (Okolo,2008) 

 
3.  Obesitas 

Obesitas juga berperan dalam terjadinya mioma uteri. Hal 

ini mungkin berhubungan dengan konversi hormon androgen 

menjadi esterogen oleh enzim aromatease di jaringan lemak. 

Hasilnya terjadi peningkatan jumlah esterogen tubuh, dimana hal 

ini dapat menerangkan hubungannya dengan peningkatan 

prevalensi dan pertumbuhan mioma uteri. (Marquard,2008) 

 
4. Paritas 

Mioma uteri lebih sering terjadi pada wanita nullipara atau 

wanita yang hanya mempunyai satu anak. (Swine,2009) 
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Pada wanita nullipara, kejadian mioma lebih sering ditemui 

salah satunya diduga karena: sekresi estrogen wanita hamil 

sifatnya sangat berbeda dari sekresi oleh ovarium pada wanita 

yang tidak hamil. Hampir semuanya adalah estriol, suatu estrogen 

yang relatif lemah daripada estradiol yang disekresikan ovarium. 

Hal ini berbeda dengan wanita yang tidak pernah hamil dan 

melahirkan, estrogen yang ada di tubuhnya adalah murni estrogen 

yang dihasilkan oleh ovarium yang semuanya digunakan untuk 

proliferasi jaringan uterus. (Guyton,1995) 

 
 

5. Kehamilan 

Angka kejadian mioma uteri bervariasi dari hasil penelitian 

yang pernah dilakukan ditemukan sebesar 0,3%-7,2% selama 

kehamilan. Kehamilan dapat mempengaruhi mioma uteri karena 

tingginya kadar esterogen dalam kehamilan dan bertambahnya 

vaskularisasi ke uterus. (Bromer,2008) 

 
 
3.5. Jenis dan Gambaran Klinis Mioma Uteri 

Mioma uteri terbanyak tumbuh di fundus dan korpus uteri, 

hanya 3% yang terdapat di serviks. Mioma tumbuh soliter, multipel 

atau berdifusi. Jenis mioma uteri yang paling sering adalah jenis 

intramural, sebanyak 95% yang berlokasi di lapisan tengah 

miometrium. (Thomason,2008) 

Menurut tempatnya di uterus dan menurut arah 

pertumbuhannya, maka mioma uteri dibagi 4 jenis antara lain: 

(Decherney, 2007) 
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Gambar 5. Gambar Jenis-Jenis Mioma Uteri 

 

3.6. Klasifikasi mioma uteri 

Dikenal dua tempat asal mioma uteri yaitu serviks uteri dan 

korpus uteri. Mioma pada serviks uteri hanya ditemukan sebanyak 

3 % dan pada korpus uteri ditemukan 97% kasus. Berdasarkan 

tempat tumbuh atau letaknya, mioma uteri dapat diklasifikasikan 

menjadi (Joedosoepoetro, 1998) :  

1. Mioma uteri intramural 

Mioma terdapat di korpus uteri diantara serabut 

miometrium. Bila mioma membesar atau bersifat multiple 

dapat menyebabkn pembesaran uterus dan berbenjol-benjol 

2. Mioma uteri submukosa 

Mioma tumbuh tepat dibawah endometrium dan 

menonjol ke dalam rongga uterus. Kadang mioma uteri 

submukosadapat tumbuh terus dalam kavum uteri dan 

berhubungan dengn tangkai yang dikenal dengan polip. 

Karena konraksi uterus, polip dapat melalui kanalis servikalis 

dan sebgian kecil atau besar memasuki vagina yang dikenal 

dengan nama myoma geburt.  
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3. Mioma uteri subserosa 

Mioma terletak dibawah tunika serosa, tumbuh kerah 

luar dan menonjol ke permukaan uterus. Mioma subserosa 

dapat tumbuh diantara kedua lapisan ligamentum latum 

menjadi mioma ligamenter yang dapat menekan ligamenter 

dan arteri iliaka. Miom jenis ini juga dapat tumbuh menempel 

pada jaringan lain misalnya ke omentum dan kemudian 

membebaskan diri dari uterus sehingga disebut wandering 

dan parasite fibroid. 

 

4. Mioma Intraligamenter 

Mioma subserosa yang tumbuh menempel pada 

jaringan lain, misalnya ke ligamentum atau omentum 

kemudian membebaskan diri dari uterus sehingga disebut 

wondering parasitis fibroid. Jarang sekali ditemukan satu 

macam mioma saja dalam satu uterus. Mioma pada servik 

dapat menonjol ke dalam satu saluran servik sehingga 

ostium uteri eksternum berbentuk bulan sabit. 
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3.7. Gejala Mioma Uteri  

Keluhan yang diakibatkan oleh mioma uteri sangat tergantung dari 

lokasi, arah pertumbuhan, jenis, besar dan jumlah mioma. Hanya 

dijumpai pada 20-50% saja mioma uteri menimbulkan keluhan, 

sedangkan sisanya tidak mengeluh apapun. Hipermenore, 

menometroragia adalah merupakan gejala klasik dari mioma uteri. Dari 

penelitian multisenter yang dilakukan pada 114 penderita ditemukan 44% 

gejala perdarahan, yang paling sering adalah jenis mioma submukosa, 

sekitar 65% wanita dengan mioma mengeluh dismenore, nyeri perut 

bagian bawah, serta nyeri pinggang.  

Tergantung dari lokasi dan arah pertumbuhan mioma, maka 

kandung kemih, ureter, dan usus dapat terganggu, dimana peneliti 

melaporkan keluhan disuri (14%), keluhan obstipasi (13%). Mioma uteri 

sebagai penyebab infertilitas hanya dijumpai pada 2-10% kasus. 

Infertilitas terjadi sebagai akibat obstruksi mekanis tuba falopii. Abortus 

spontan dapat terjadi bila mioma uteri menghalangi pembesaran uterus, 

dimana menyebabkan kontraksi uterus yang abnormal, dan mencegah 

terlepas atau tertahannya uterus di dalam panggul (Goodwin, 2009). 

Tabel 1 

(dikutip dari Stoval, 2001) 

Mekanisme Perdarahan Abnormal pada Mioma Uteri 

1 

2 

3 

4 

5 

Peningkatan ukuran permukaan endometrium 

Peningkatan vaskularisasi aliran vaskuler ke uterus 

Gangguan kontraktilitas uterus 

Ulserasi endometrium pada mioma submukosum 

Kompresi pada pleksus venasus didalam miometrium 
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Tabel 2 ( dikutip dari Stoval, 2001) 

 

Gejala klinis 

Hampir separuh kasus mioma uteri ditemukan secara kebetulan 

pada pemeriksaan ginekologik karena tumor ini tidak mengganggu. 

Gejala yang timbul sangat tergantung pada tempat sarang mioma ini 

berada serviks, intramural, submukus, subserus), besarnya tumor, 

perubahan dan komplikasi yang terjadi. Gejala tersebut dapat 

digolongkan sebagai berikut (Jones, D.L.,2002):  

 

1) Perdarahan abnormal 

Gangguan perdarahan yang terjadi umumnya adalah 

hipermenore, menoragia dan dapat juga terjadi metroragia. Beberapa 

faktor yang menjadi penyebab perdarahan ini, antara lain adalah : 

- Pengaruh ovarium sehingga terjadilah hyperplasia 

endometrium sampai adeno karsinoma endometrium. 

- Permukaan endometrium yang lebih luas daripada biasa. 

- Atrofi endometrium di atas mioma submukosum. 

- Miometrium tidak dapat berkontraksi optimal karena adanya 

sarang mioma diantara serabut miometrium, sehingga tidak 

dapat menjepit pembuluh darah yang melaluinya dengan baik. 

 

Mekanisme Gangguan Fungsi Reproduksi dengan Mioma Uteri 

1 

2 

3 

4 

Gangguan transportasi gamet dan embrio 

Pengurangan kemampuan bagi pertumbuhan uterus 

Perubahan aliran darah vaskuler 

Perubahan histologi endometrium 
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2) Rasa nyeri 

Rasa nyeri bukanlah gejala yang khas tetapi dapat timbul karena 

gangguan sirkulasi darah pada sarang mioma, yang disertai nekrosis 

setempat dan peradangan. Pada pengeluaran mioma submukosum yang 

akan dilahirkan, pula pertumbuhannya yang menyempitkan kanalis 

servikalis dapat menyebabkan juga dismenore. 

 

3) Gejala dan tanda penekanan 

Gangguan ini tergantung dari besar dan tempat mioma uteri. 

Penekanan pada kandung kemih akan menyebabkan poliuri, pada uretra 

dapat menyebabkan retensio urine, pada ureter dapat menyebabkan 

hidroureter dan hidronefrosis, pada rectum dapat menyebabkan obstipasi 

dan tenesmia, pada pembuluh darah dan pembuluh limfe dipanggul 

dapat menyebabkan edema tungkai dan nyeri panggul. 

 

4) Infertilitas dan abortus 

Infertilitas dapat terjadi apabila sarang mioma menutup atau 

menekan pars intertisialis tuba, sedangkan mioma submukosum juga 

memudahkan terjadinya abortus oleh karena distorsi rongga uterus. 

Rubin (1958) menyatakan bahwa apabila penyebab lain infertilitas sudah 

disingkirkan, dan mioma merupakan penyebab infertilitas tersebut, maka 

merupakan suatu indikasi untuk dilakukan miomektomi. 

 

3.8. Diagnosis 

 Seringkali penderita sendiri mengeluh akan rasa berat dan adanya 

benjolan pada perut bagian bawah. Pemeriksaan bimanual akan 

mengungkapkan tumor padat uterus, yang umumnya terletak di garis 
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tengah ataupun agak ke samping, seringkali teraba berbenjol-benjol. 

Mioma subserosa dapat mempunyai tangkai yang berhubungan dengan 

uterus. Dugaan klinis dapat sangat dibantu oleh pemeriksaan USG 

abdominal, USG transvaginal dan bahkan MRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.9. Penatalaksanaan 

Pilihan pengobatan myoma tergantung umur pasien, paritas, status 

kehamilan, keinginan untuk mendapatkan keturunan lagi, keadaan umum 

dan gejala serta ukuran lokasi serta jenis myoma uteri itu sendiri. 

1. Konservatif dengan Pemeriksaan Periodik 

Tidak semua myoma uteri memerlukan pengobatan bedah ataupun 

medikamentosa terutama bila myoma itu masih kecil dan tidak 

menimbulkan gangguan atau keluhan. Walaupun demikian myoma uteri 

memerlukan pengamatan 3-6 bulan, maksudnya setiap 3-6 bulan 

pemeriksaan pelvic dan atau USG pelvic seharusnya diulang. 
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Pada wanita menopause, myoma biasanya tidak memberikan 

keluhan Bahkan pertumbuhan myoma dapat terhenti pertumbuhannya 

atau menjadi lisut Estrogen harus digunakan dengan dosis yang terkecil-

kecilnya pada wanita post menopause dengan myoma atau mengontrol 

gejala-gejala dan ukuran myoma harus diperiksa dengan pemerikaan 

pelvic dan USG pelvic setiap 6 bulan. Perlu diingat bahwa penderita 

myoma uteri sering mengalami menopause yang terlambat. Bila 

didapatkan pembesaran myoma pada masa post menopause, harus 

dicurigai kemungkinan keganasan dan pilihan terapi dalam hal ini adalah 

histerektomi total. 

 

2. Pengobatan Medikamentosa dengan GnRH 

Pada umumnya, pengobatan mioma uterus dilakukan secara 

operatif (miomektomi atau histerektomi), karena dahulu memang belum 

ditemukan pengobatan medikamentosa yang efektif untuk mioma uterus. 

Seperti diketahui bahwa pertumbuhan mioma dapat dipicu oleh estrogen, 

sehingga dewasa ini terlah tersedia jenis obat yang dapat menekan 

pertumbuhan serta mengurangi pembesaran mioma. Obat tersebut 

adalah analog GnRH. Perlu ditekankan bahwa pemberian GnRH bukan 

untuk menghilangkan mioma melainkan untuk mepermudah tindakan 

operatif dan mengurangi histerektomi. Oleh karena itu GnRH diberikan 

sebelum tindakan peratif. Penelitian multisenter dilakukan pada 114 

pasien dengan mioma uterus yang diberikan GnRH leuprolein asetat 

selama 6 bulan, didapatkan data sebagai berikut: selama penggunaan 

analog GnRH ditemukan pengurangan volume uterus rata-rata 67% , 

pada 90 wanita didapatkan pengurangan volume mioma uterus 

sebanyak 80%. Bila dilihat secara keseluruhan, maka rata-rata 

pengecilan mioma uterus terjadi sebanyak 44%. 

Efek maksimal dari analog GnRH baru terlihat setelah 3 bulan. 

Pada 3 bulan berikutnya tidak terjadi pengurangan yang berarti. Setiap 
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mioma memberikan hasil yang berbeda-beda terhadap pemberian 

analog GnRH. Ada mioma uterus yang sama sekali tidak memberikan 

respon terhadap analog GnRH. Makin tinggi kadar reseptor estrogen 

suatu mioma, makin tinggi pula respon terhadap analog GnRH. 

Pemberian analog GnRH menyebabkan perubahan degeneratif dari 

mioma, sehingga sensitivitas steroid menurun. Setelah selesai 

pemberian analog GnRH, maka sintesis steroid yang tadinya terhambat, 

akan muncul kembali, sehingga 4 bulan setelah pengobatan, mioma 

membesar kembali seperti semula. 

Mioma submukosum merupakan mioma uterus yang paling 

responsif terhadap pemberian analog GnRH. Mioma uterus yang 

kromosomnya menunjukkan penyimpangan dari yang normal merupakan 

mioma yang paling tidak responsif terhadap pemberian GnRH analog. 

Mioma subserosum merupakan mioma yang paling banyak mengalami 

penyimpangan, sehingga mioma jenis ini paling tidak responsif terhadap 

pemberian analog GnRH. Mioma submukosum dan intramural tidak 

banyak mengalami aberasi kromosom 

Keuntungan pemberian analog GnRH preoperasi adalah untuk: 

1.    Memudahkan pelepasan perlekatan denagn jaringan sekitar 

2.    Pada pascaoperasi jarang ditemukan perlekatan usus 

3.    Mengurangi volume uterus dan vilome mioma uterus 

4.    Mengurangi anemia akibat perdarahan 

5.    Mengurangi perdarahan pada saat operasi 

6.   Dengan mengecilnya mioma maka dapat dilakukan tindakan 

laparoskopi, atau bila tidak mungkin melakukan tindakan 

laparoskopi, maka laparotomi dapat dilakukan dengan sayatan 

pfannenstiel 

7.   Pada pengangkatan mioma uterus tidak diperlukan insisi yang luas 

sehingga kerusakan miometrium menjadi minimal 

8.   Mempermudah pengangkatan mioma submukosum dengan 

histeroskopi 
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9.   Mempermudah melakukan vaginal histerektomi. Analog GnRH 

sebaiknya diberikan pada mioma yang besarnya sesuai usia 

kehamilan 14 sampai 18 minggu. Bila besarnya melampaui 18 

minggu, maka pemberian GnRH tidak relevan lagi 

10.   Bila situasi pasien yang ada tidak memungkinkan untuk dilakukan 

tindakan operatif, maka dapat dicoba lakukan pemberian analog 

GnRH jangka panjang untuk sekedar menekan pertumbuhan mioma 

uterus lebih jauh. Perlah dilakukan publikasi pemberian analog 

GnRH selama 2 tahun pada 51 wanita premenopause dengan 

mioma utersu yang menolak dilakukan tindakan operatif. Untuk 

mengatasi efek samping dari jangka panjang pemberian analog 

GnRH berupa hipoestrogen, maka diberikan estrogen-progesteron 

sebagai addback theraphy. Untuk mencegah osteoporosis dapat 

juga diberikan kalsium atau bifosfonat. 

 

Pemerikasaan Penunjang  

1. Laporoskopi : untuk mengetahui ukuran dan lokasi tumor  

2. USG abdominal dan transvaginal  

3. Biopsi : untuk mengetahui adanya keganasan  

4. Dilatasi serviks dan kuretase akan mendeteksi adanya fibroid 

subserous. (Kapita Selekta, 1999). 
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Penggunaan Magnetic Resonance Imaging  

 

4.1. Definisi MRI 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah suatu alat kedokteran 

di bidang pemeriksaan diagnostik radiologi , yang menghasilkan 

rekaman gambar potongan penampang tubuh / organ manusia dengan 

meng-gunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 – 1,5 tesla (1 

tesla = 1000 Gauss) dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. 

(Dueholm, 2002) 

Beberapa faktor kelebihan yang dimiliki-nya, terutama 

kemampuannya membuat potongan koronal, sagital, aksial dan oblik 

tanpa banyak memanipulasi posisi tubuh pasien sehingga sangat sesuiai 

untuk diagnostik jaringan lunak.  

Teknik penggambaran MRI relatif komplek karena gambaran yang 

dihasilkan tergantung pada banyak parameter. Bila pemilihan para-meter 

tersebut tepat, kualitas gambar MRI dapat memberikan gambaran detail 

tubuh manusia dengan perbedaan yang kontras, sehingga anatomi dan 

patologi jaringan tubuh dapat dievaluasi secara teliti.  

Untuk menghasilkan gambaran MRI dengan kualitas yang optimal 

sebagai alat diag-nostik, maka harus memperhitungkan hal-hal yang 

berkaitan dengan teknik penggambaran MRI, antara lain :  

a. Persiapan pasien serta teknik pemeriksaan pasien yang baik  

b. Kontras yang sesuai dengan tujuan pemeriksaanya 

 c. Artefak pada gambar, dan cara mengatasinya 

d. Tindakan penyelamatan terhadap keadaan darurat 

Selanjutnya MRI bila ditinjau dari tipenya terdiri dari : a. MRI yang 

memiliki kerangka terbuka (open gantry) dengan ruang yang luas dan b. 

MRI yang memiliki kerangka (gantry) biasa yang berlorong sempit. 
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Sedangkan bila ditinjau dari kekuatan magnetnya terdiri dari ; a. MRI 

Tesla tinggi ( High Field Tesla ) memiliki kekuatan di atas 1 – 1,5 T ; b. 

MRI Tesla sedang (Medium Field Tesla) memiliki kekuatan 0,5 – T ; c. 

MRI Tesla rendah (Low Field Tesla) memiliki kekuatan di bawah 0,5 T. 

Sebaiknya suatu rumah sakit memilih MRI yang memiliki tesla tinggi 

karena alat tersebut dapat digunakan untuk tehnik Fast Scan yaitu suatu 

tehnik yang memungkinkan 1 gambar irisan penampang dibuat dalam 

hitungan detik, sehingga kita dapat membuat banyak irisan penampang 

yang bervariasi dalam waktu yang sangat singkat. Dengan banyaknya 

variasi gambar membuat suatu lesi menjadi menjadi lebih spesifik. 

 

4.2. Perkembangan MRI.  

Pada tahun 1946, Felix Bloch dan Purcell mengemukakan teori, 

bahwa inti atom bersifat sebagai magnet kecil, dan inti atom membuat 

spinning dan precessing. Dari hasil penemuan kedua orang diatas 

kemudian lahirlah alat Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

Spectrometer, yang penggunaannya terbatas pada kimia saja. (Weeks, 

1999). 

Setelah lebih dari sepuluh tahun Raymond Damadian bekerja 

dengan alat NMR Spectometer, maka pada tahun 1971 ia menggunakan 

alat tersebut untuk pemeriksaan pasien. Pada tahun 1979, The 

University of Nottingham Group memproduksi gambaran potongan 

coronal dan sagittal (disamping potongan aksial) dengan NMR (Weeks, 

1999). 

Selanjutnya karena kekaburan istilah yang digunakan untuk alat 

NMR dan di bagian apa sebaiknya NMR diletakkan, maka atas saran 

dari AMERICAN COLLEGE of RADIO-LOGI (1984), NMR dirubah 

menjadi Magnetic Resonance Imaging ( MRI) dan diletakkan di bagian 

Radiologi.
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4.3. Prinsip Dasar MRI  

Struktur atom hidrogen dalam tubuh manusia saat diluar medan 

magnet mempunyai arah yang acak dan tidak membentuk 

keseimbangan. Kemudian saat diletakkan dalam alat MRI (gantry), maka 

atom H akan sejajar dengan arah medan magnet . Demikian juga arah 

spinning dan precessing akan sejajar dengan arah medan mag-net. Saat 

diberikan frequensi radio , maka atom H akan mengabsorpsi energi dari 

frequensi radio tersebut. Akibatnya dengan bertambahnya energi, atom 

H akan mengalami pembelokan, sedangkan besarnya pembelokan arah, 

dipengaruhi oleh besar dan lamanya energi radio frequensi yang 

diberikan. Sewaktu radio frequensi dihentikan maka atom H akan sejajar 

kembali dengan arah medan magnet . Pada saat kembali inilah, atom H 

akan memancarkan energi yang dimilikinya. Kemudian energi yang 

berupa sinyal tersebut dideteksi dengan detektor yang khusus dan diper-

kuat. Selanjutnya komputer akan mengolah dan merekonstruksi citra 

berdasarkan sinyal yang diperoleh dari berbagai irisan. .(Mas Soetomo 

Joedosepoetro, 2000)
 

 

4.4. Instrumen M R I  
Secara garis besar instrumen MRI terdiri dari: a. Sistem magnet 

yang berfungsi membentuk medan magnet. Agar dapat mengoperasikan 

MRI dengan baik, kita perlu mengetahui tentang : tipe magnet, efek 

medan magnet, magnet shielding ; shimming coil dari pesawat MRI 

tersebut ; b. Sistem pencitraan berfungsi membentuk citra yang terdiri 

dari tiga buah kumparan koil, yaitu : 1.Gradien koil X, untuk membuat 

citra potongan sagittal. 2 . Gardien koil Y, untuk membuat citra potongan 

koronal. 3. Gradien koil Z untuk membuat citra potongan aksial . Bila 

gradien koil X, Y dan Z bekerja secara bersamaan maka akan terbentuk 
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potongan oblik; c. Sistem frequensi radio berfungsi mem-bangkitkan dan 

memberikan radio frequensi serta mendeteksi sinyal ; d. Sistem 

komputer berfung-si untuk membangkitkan sekuens pulsa, mengon-trol 

semua komponen alat MRI dan menyim-pan memori beberapa citra; e. 

Sistem penceta-kan citra, berfungsinya untuk mencetak gambar pada 

film rongent atau untuk menyimpan citra.(Mas Soetomo Joedosepoetro, 

2000)
 

 

4.5. Aplikasi Klinik Pemeriksaan M R I  

Pemeriksaan MRI bertujuan mengetahui karakteristik morpologik 

(lokasi, ukuran, bentuk, perluasan dan lain lain dari keadaan patologis. 

Tujuan tersebut dapat diperoleh dengan menilai salah satu atau 

kombinasi gambar penampang tubuh akial, sagittal, koronal atau oblik 

tergantung pada letak organ dan kemungkinan patologinya. Adapun jenis 

pemeriksaan MRI sesuai dengan organ yang akan dilihat, misalnya:  

1. Pemeriksaan kepala untuk melihat kelainan pada : kelenjar 

pituitary, lobang telinga dalam , rongga mata , sinus. 

2. Pemeriksaan otak untuk mendeteksi : stroke / infark, gambaran 

fungsi otak, pendarahan, infeksi; tumor, kelainan bawaan, 

kelainan pembuluh darah seperti aneurisma, angioma, proses 

degenerasi, atrofi. 

3. Pemeriksaan tulang belakang untuk melihat proses Degenerasi 

(HNP), tumor, infeksi, trauma, kelainan bawaan.  

4. Pemeriksaan Musculo-skeletal untuk organ : lutut, bahu , siku, 

pergelangan tangan, pergelangan kaki , kaki , untuk mendeteksi 

robekan tulang rawan, tendon, ligamen, tumor, infeksi/abses dan 

lain lain. 
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5. Pemeriksaan Abdomen untuk melihat hati , ginjal, kantong dan 

saluran empedu, pakreas, limpa, organ ginekologis, prostat, buli-

buli. 

6. Pemeriksaan Thorax untuk melihat : paru –paru, jantung. (Hillard, 

2007)  

 
 

4.6. Kelebihan MRI Dibandingkan dengan CT Scan  

Ada beberapa kelebihan MRI dibandingkan dengan pemeriksaan 

CT Scan yaitu : 1. MRI lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan 

pada jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang serta muskuloskeletal. 

2. Mampu memberi gambaran detail anatomi dengan lebih jelas. 3. 

Mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan difusi, 

perfusi dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT Scan. 4. 

Mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, dan miring 

tanpa merubah posisi pasien. 5. MRI tidak menggunakan radiasi 

pengion. 

Beberapa randomized controlled trials telah menunjukkan 

kemampuan alat-alat tersebut dalam menegakkan diagnosis, pemetaan 

dan pengukuran mioma uteri.. Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Dueholm dkk, 2002 untuk menilai ketepatan  pencitraan antara MRI dan 

USG transvaginal terhadap deteksi keberadaan mioma telah 

menunjukkan hasil yang bermakna (Dueholm, 2002),.  

Penelitian ini dilakukan pada pasien-pasien premenopause yang 

telah dijadwalkan untuk menjalani operasi histerektomi di Aarhus 

University Hospital, Denmark pada tahun 1998-2000. Ada 257 mioma 

yang dipetakan secara tepat dengan menggunakan MRI maupun USG 

transvaginal dan setiap pasien dikonfirmasi untuk indentifikasi diagnosis 

mioma dengan pemeriksaan Patologi Anatomi. Responden akan 

menjalani operasi histerektomi dalam 2 minggu pemeriksaan. Indikasi 

histerektomi pada pasien-pasien tersebut adalah abnormal uterine 
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bleeding pada 51 pasien (48%), symptomatic myoma pada 35 pasien 

(33%), nyeri perut bagian bawah atau endometriosis pada 17 pasien 

(16%) dan displasia atau tumor ovarium yang borderline pada 3 pasien 

(3%).   

 

Pada penelitian meliputi : 

Observer/pengamat. Seorang ahli patologi anatomi memeriksa 

seluruh spesimen hasil histerektomi. Gambar hasil MRI dievaluasi oleh 

seorang ahli MRI. USG transvaginal dievaluasi oleh seorang ginekolog. 

MRI. Dilakukan dengan kekuatan scanner 1,5 Tesla, dengan potongan 4 

mm dan jarak 1 mm secara sagital, coronal dan axial. 

USG transvaginal. Dilakukan dengan 2 buah potongan. 

Evaluasi Patologi Anatomi. Uterus dipotong midsagital dan dengan 

interval irisan  10 mm. Lokalisasi dan ukuran mioma dengan USG 
transvaginal, MRI dan evaluasi PA. Penemuan mioma denganUSG 

transvaginal dan MRI dipetakan dan dibandingkan dengan penemuan 

PA. Hasilnya dicatat apakah hasil posisi/lokalisasi mioma secara patologi 

sesuai dengan posisi/lokalisasi mioma yang tergambar dalam USG 

transvaginal dan MRI. Jumlah mioma yang dapat teridentifikasi secara 

benar maupun meragukan baik dengan USG transvaginal dan MRI 

dicatat.  

Dari penelitian tersebut diperoleh data 10 kasus dengan 12 

mioma, dimana pemetaan mioma menjadi terbatas, maka hasil 

pemriksaan PA, USG transvaginal dan MRI kemudian dibandingkan. 

Jumlah mioma yang dapat ditemukan lebih tinggi pada pemeriksan PA 

dibandingkan dengan MRI, dan hasil dengan MRI lebih tinggi daripada 

dengan USG transvaginal. Hasil pemeriksaan dengan USG transvaginal 

lebih banyak missed (tidak terpetakan) dengan baik apabila jumlah 
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mioma pada seorang pasien lebih atau sama dengan 5. Tetapi pada 

pasien dengan jumlah mioma 1-2 dan 3-4 kemampuan USG transvaginal 

sama baiknya dengan MRI dalam memetakan dan mengukur mioma.  

MRI lebih baik dalam mendeteksi mioma dibandingkan dengan 

USG transvaginal pada kasus-kasus dimana volume mioma lebih besar 

atau sama dengan 375 mL. Sehingga USG transvaginal memiliki 

kemampuan yang sama baiknya dengan MRI dalam hal mengukur 

diameter mioma apabila mioma pada seorang pasien jumlahnya antara 1 

sampai 4, dan dengan volume uterus kurang dari 375 mL. Dari penelitian 

ini juga dapat disimpulkan bahwa USG transvaginal dan MRI sama 

akuratnya dalam mendeteksi keberadaan mioma di dalam uterus, akan 

tetapi MRI jauh lebih baik dalam hal memetakan masing-masing mioma 

sekalipun jumlahnya banyak dan volumenya besar. Hasil pemeriksaan 

PA pada penelitian ini adalah hasil yang diyakini paling benar untuk 

menentukan diagnosis dan pemetaan mioma.  

Dengan pemeriksaan USG transvaginal batas mioma dapat 

tervisualisasi selama real-time scanning dengan pergerakan proof 

vaginal. Akan tetapi USG transvaginal sering menimbulkan bayangan 

akustik yang menghalangi penglihatan terhadap adanya mioma yang 

lain. Bayangan akustik ini juga dapat terjadi pada mioma yang besar 

yang terdapat di rongga pelvis (mioma subserosa). Hal tersebut tidak 

terjadi pada pencitraan dengan MRI sehingga MRI memiliki efikasi yang 

lebih tinggi dibandingkan USG transvaginal pada mioma yang jumlahnya 

banyak dan volumenya besar.  

Meski demikian USG transvaginal masih lebih efisien dalam 

mendeteksi keberadaan mioma, karena merupakan teknik yang murah, 

biasa dilakukan pada pmeriksaan klinis rutin, hasilnya dapat langsung 

didiskusikan dan terapi dapat didiskusikan dengan pasien tanpa jeda 

waktu karena menunggu hasil. Oleh karena itu USG transvaginal 
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dijadikan metode pilihan pertama dalam deteksi mioma. Apabila akurasi 

dari pemetaan sangat dibutuhkan terutama pada pasien dengan jumlah 

mioma banyak dan ukurannya besar maka MRI dapat dilakukan. 

(Dueholm, 2002), (Weeks, 1999). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 3.  Jumlah mioma yang ditemukan per pasien dengan pemeriksaan 

MRI dan  USG Transvaginal pada 63 kasus dengan jumlah mioma 1-12 

dan diverifikasi melalui pemeriksaan PA. 

Mioma MRI TVS P value 

Mean number in correct position 

(counted number of myomas per patient in the same 

position by pathologic examination (Wilcoxon paired 

test, P < .001); MRI (3,49) versus pathologic 

evidence (4,08); and TVS = transvaginal sonography 

(2,98) versus pathologic evidence (4,08) 

3,49 2,98  

Mean number of missed myoma 

(counted number of myomas per patient that were 

identified by pathologic examination but missed by 

MRI or TVS) 

0,59 1,10  

Mean number in both correct position and wall 

embedment intramural/subserosa/submukosa 

2,92 1,98  

MRI vs TVS (mean dfference ± SD)  

Counted number of myomas per patient both in 

correct position and wall embedment 

0,94  ± 
1,34 

 < .001 

 

5.1. Penggunaan USG Transabdominal dan USG Transvaginal 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Cicinelli, dkk (1995) diperoleh 

hasil USG transabdominal dalam menegakkan diagnosis mioma memiliki 

sensitivitas, spesifisitas dan predictive value 100%. Evaluasi terhadap 

pertumbuhan mioma dengan menggunakan USG transabdominal secara 

bermakna memberikan hasil yang lebih tepat dibandingkan dengan teknik 
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USG transvaginal, dengan perbedaan pengukuran sekitar 5-10%. 

Sedangkan USG transvaginal memiliki sensitivitas 90%, spesifitas 98% 

dan predictive value 90-98% (Cicinelli, 1995). USG transvaginal gagal 

menentukan 3 dari 11 lokasi mioma, sedangkan USG transabdominal 

dapat menentukan semua lokasi dengan tepat. 
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PENUTUP DAN KESIMPULAN 

 

1. Mioma adalah suatu neoplasma jinak yang berasal dari otot 

uterus dan jaringan ikat yang menumpangnya, sehingga dalam 

kepustkaan dikenal juga istilah fibromioma, leiomioma, ataupun 

fibroid.  

2. Penegakan diagnosis adalah dengan gejala dan keluhan pasien, 

pemeriksaan ginekologis dan pencitraan melalui radiologi 

imaging. 

3. Dengan adanya era baru mengenai invasi minimal dalam 

pengobatan mioma menyebabkan evaluasi yang tepat terhadap 

posisi, ukuran dan jumlah mioma sebagai isu yang sangat 

penting. Jumlah dan lokasi mioma dan ukurannya menentukan 

tingkat kesulitan operasi dan mempengaruhi angka kegagalan 

operasi.  

4. MRI memiliki efikasi yang lebih tinggi dibandingkan USG 

transvaginal pada mioma yang jumlahnya banyak dan volumenya 

besar.  

5. USG transabdominal adalah yang terbaik dibandingkan dengan 

teknik USG transvaginal. Akan tetapi USG transabdominal 

maupun transvaginal masih lebih efisien dalam mendeteksi 

keberadaan mioma, karena merupakan teknik yang murah, biasa 

dilakukan pada pemeriksaan klinis rutin, hasilnya dapat langsung 

didiskusikan dan terapi dapat didiskusikan dengan pasien tanpa 

jeda waktu karena menunggu hasil.  
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