BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Penyakit kanker adalah suatu penyakit pertumbuhan sel, yang tidak
hanya terdapat pada manusia tetapi pada hewan dan tumbuh-tumbuhan, akibat
adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Salah
satu sebab kerusakan itu ialah adanya mutasi gen. Mutasi gen adalah suatu
keadaan ketika sel mengalami perubahan sebagai akibat adanya paparan sinar
ultraviolet, sinar UV, bahan kimia ataupun bahan-bahan yang berasal dari alam
(Sukardja, 2000).
Kanker adalah salah satu penyakit yang paling banyak menimbulkan
kesakitan dan kematian pada manusia. Diperkirakan, kematian akibat kanker di
dunia mencapai 4,3 juta per tahun dan 2,3 juta di antaranya ditemukan di negara
berkembang. Jumlah penderita baru per tahun 5,9 juta di seluruh dunia dan tiga
juta di antaranya ditemukan di negara yang sedang berkembang (Anonim, 2010).
Kanker payudara merupakan proses keganasan yang terjadi akibat
kegagalan dalam koordinasi fungsi gen. Saat ini, kanker payudara merupakan
penyebab kematian kedua akibat kanker pada wanita, setelah kanker leher rahim
dan merupakan kanker yang paling banyak ditemui diantara wanita. Berdasarkan
data dari American Cancer Society, sekitar 1,3 juta wanita terdiagnosis menderita
kanker payudara, sedangkan sejak tahun 1990 angka kematian penderita kanker
payudara menurun, hal ini disebabkan oleh adanya deteksi dini dan terapi kanker
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payudara yang baik. Akan tetapi kanker payudara ternyata bukan monopoli kaum
wanita, kaum pria pun bisa mengalaminya. Meski insendensinya relatif kecil
yakni hanya sekitar 1%. Kanker payudara pada pria harus di waspadai sejak dini
karena menyebabkan kematian sebagaimana yang terjadi pada wanita. Insiden
kanker payudara pada dekade terakhir memperlihatkan kecenderungan yang
meningkat (Rasjidi, 2009).
Peningkatan insiden kanker payudara disebabkan oleh adanya perubahan
keadaan sosial ekonomi, perubahan gaya hidup, serta perubahan pola menstruasi
pada wanita. Sedangkan resiko kanker payudara disebakan oleh beberapa faktor,
yang meliputi riwayat keluarga, genetik, usia saat menstruasi pertama, dan faktorfaktor lainnya (Rasjidi, 2009).
Obat antikanker merupakan obat spesialistik, dimana indeks terapi obat
sempit sehingga perubahan sejumlah kecil dosis obat dapat menyebabkan efek
samping yang tidak diinginkan atau bahkan efek toksik berat, yang dapat
menyebakan kematian baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena obat
antikanker umumnya bekerja pada sel yang sedang aktif, maka efek sampingnya
terutama mengenai jaringan dengan proliferasi tinggi yaitu sistem hemopoetik dan
gastrointestinal (Sukardja, 2010). Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah
Dr. Moewardi Surakarta karena di Rumah Sakit Daerah Dr. Moewardi terdapat
klinik onkologi medik kanker payudara, dimana jumlah penderita kanker
payudara menduduki peringkat ketiga setelah kanker leher rahim dan penyakit
kardiovaskular. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah
karakteristik pasien kanker payudara dan penggunaan obat antikanker payudara.
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B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
1. Mengetahui karakteristik pasien kanker payudara (berdasarkan jenis kelamin,
umur, lama dirawat, status perkawinan, efek samping penggunaan obat,
stadium kanker, dan penyakit penyerta) di Rumah Sakit Dr. Moewardi
Surakarta.
2. Mengetahui penggunaan obat kombinasi antikanker payudara di Rumah Sakit
Dr. Moewardi Surakarta.

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui karakteristik pasien kanker payudara (berdasarkan jenis kelamin,
umur, lama dirawat, status perkawinan, efek samping penggunaan obat,
stadium kanker, dan penyakit penyerta) di Rumah Sakit Dr. Moewardi
Surakarta.
2.

Mengetahui penggunaan obat kombinasi antikanker payudara di Rumah Sakit
Dr. Moewardi Surakarta.

D. Tinjauan Pustaka
1.

Kanker Payudara
Payudara terdiri dari sekumpulan kalenjar dan jaringan lemak yang

terletak di antara kulit dan tulang dada. Kalenjar di dalam payudara akan
menghasilkan susu setelah seorang perempuan melahirkan. Kalenjar-kalenjar susu
disebut lobule yang membentuk lobe atau kantung penghasil susu. Terdapat lima
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ganas. Tumor ganas mempunyai sifat yang khas, yaitu dapat menyebar luas ke
bagian lain diseluruh tubuh untuk berkembang menjadi tumor yang baru,
penyebaran ini disebut metastase (Anonim, 2007).
Kanker mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang tumbuh
secara cepat, ada yang tumbuh tidak terlalu cepat, seperti kanker payudara. Setiap
jaringan pada payudara dapat membentuk kanker, biasanya timbul pada saluran
atau kalenjar susu (Sukardja, 2000).
Pada tahap awal kanker payudara, biasanya penderita tidak merasakan
sakit atau tidak ada tanda-tandanya sama sekali, namun ketika tumor semakin
membesar, gejala-gejala dibawah ini mungkin muncul :
a.

Benjolan yang tidak hilang atau permanen, biasanya tidak sakit dan terasa
keras bila disentuh atau terdapat penebalan pada kulit payudara atau di sekitar
ketiak.

b.

Perubahan ukuran dan bentuk payudara.

c.

Kerutan pada kulit payudara.

d.

Keluarnya cairan pada payudara, umumnya berupa darah.

e.

Pembengkakan atau adanya tarikan pada puting susu (Anonim, 2007).

Penyebab kanker payudara :
Dapat dicatat bahwa faktor penyebab kanker payudara sampai saat ini
belum diketahui pasti, namun dapat dicatat pula bahwa penyebab itu sangat
mungkin multifaktorial yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu :
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a.

Faktor Genetika
Faktor genetik pada kanker payudara memiliki pengaruh. Terutama bila ada
riwayat generasi sebelumnya ada yang terkena kanker payudara, maka resiko
menderita kanker payudara akan lebih besar. Terdapat dua gen yang berperan
dalam pembentukan kanker payudara, yaitu gen BRCA1 dan BRCA2.

b.

Pengaruh Hormon
Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kalenjar tubuh yang berfungsi untuk
mengatur kegiatan alat-alat tubuh dan selaput tertentu. Hormon memicu
terjadinya pertumbuhan sel. Kadar hormon yang tinggi selama masa
reproduktif wanita, terutama jika tidak diselingi oleh perubahan hormonal
karena kehamilan, meningkatkan peluang tumbuhnya sel-sel yang secara
genetik telah mengalami kerusakan dan menyebakan kanker (Amalia, 2009).
Pemberian

hormon

tertentu

secara

berlebihan,

dapat

menyebabkan

peningkatan terjadinya beberapa jenis kanker seperti payudara, rahim, indung
telur dan prostat (kalenjar kelamin pria).
c.

Bahan Kimia
Bahan kimia untuk industri serta asap yang mengandung senyawa karbon
dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker payudara.

d.

Pola makan, terutama makanan yang banyak mengandung lemak.

e.

Pengaruh Radiasi di Daerah Dada.
Biasanya penderita mengeluh adanya benjolan di payudara, rasa sakit di
payudara, keluarnya cairan dari puting susu, adanya eksim di sekitar areola
puting susu, adanya ulserasi atau borok di daerah payudara, pembesaran
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kalenjar getah bening atau sekelan disekitar ketiak. Sel kanker payudara yang
pertama dapat tumbuh menjadi tumor sebesar 1 cm dalam waktu 8-12 tahun.
Sel kanker tersebut diam pada kalenjar payudara. Sel-sel kanker ini dapat
menyebar melalui aliran darah ke seluruh tubuh (Anonim, 2007). Adapun
gejala dan tanda penyakit kanker payudara dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Gejala dan Tanda Penyakit Kanker Payudara
No Tanda atau gejala
1. Nyeri
a. Berubah
dengan
menstruasi
b. Tidak tergantung
menstruasi
2.

Benjolan di payudara
a. Keras
b. Kenyal
c. Lunak

3.

4.

5.

6.

Perubahan kulit
a. Bercawak
b. Benjolan kelihatan
c. Kulit jeruk
d. Kemerahan
e. Tukak

Kelainan puting/areola
a. Retraksi
b. Infeksi baru
c. Eksoma
Keadaan cairan
a. Seperti susu
b. Jernih
c. Hijau
Hemoragik

Interpretasi
daur penyebab fisiologi seperti pada
tegangan
pramenstruasi
atau
daur penyakit fibrokistik.
tumor jinak, tumor ganas atau
infeksi.
permukaan licin dan fibroudenoma
atau kista.
permukaan keras, berbenjol atau
melekat pada kanker atau inflamasi
non-infektif.
kelainan fibrokistik.
lipoma.
sangat mencurigakan karsinoma
kista, karsinoma, fibroadenoma
besar
diatas benjolan : kanker (tanda khas)
infeksi jika panas
kanker lama (terutama pada
orangtua)
fibrosis karena kanker
retraksi baru karena kanker (fibrosis
karena pelebaran duktus)
unilateral : penyakit paget
kehamilan/laktasi
normal
perimenopause
pelebaran duktus, kelainan fibrolitik.
karsinoma, papiloma intraduktus.
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Umumnya wanita dengan faktor-faktor sebagai berikut memiliki resiko terkena
kanker payudara :
a.

Usia di atas 25 tahun yang keluarganya (ibu, saudara perempuan ibu, saudara
perempuan satu ibu) pernah menderita kanker payudara.

b.

Umur lebih dari tiga puluh tahun, menarche atau haid pertama kurang dari
umur dua belas tahun, menopause setelah usia 55 tahun, kehamilan pertama
setelah usia tigapuluh tahun atau belum pernah hamil.

c.

Pernah operasi tumor jinak payudara, mendapat terapi hormonal yang lama,
adanya kanker payudara pada payudara yang satunya, mengalami trauma
berulang pada payudara.

d.

Tidak menikah, menikah tetapi tidak pernah melahirkan anak, tidak
menyusui, cenderung kelebihan berat badan.

e.

Adanya riwayat operasi ginekologi, riwayat radiasi di daerah dada atau
payudara (pengobatan keloid), riwayat kanker payudara pada keluarganya.

f.

Mengalami berbagai macam goncangan jiwa yang hebat dalam kehidupannya
(bercerai, tidak dapat menikah).

Faktor resiko pada pria disebabkan karena adanya kelainan pertumbuhan
payudara, umumnya meliputi :
a.

Umur lebih dari 65 tahun, terutama orang gemuk.

b.

Mempunyai sirosis hati, karsinoma testis, tumor anak ginjal, hipertiroidisme,
penderita kanker paru.
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c.

Pemakai obat-obatan, misalnya estrogen, testosteron, antihipertensi, digitalis,
simetidin, diazepam, amfetamin dan kemoterapeutik kanker (Sjamsuhidayat,
1997).

Kejadian kanker payudara dapat dicegah dengan cara sebagai berikut :
a.

Menyusui lebih dari dua tahun, ASI (air susu ibu) ekslusif sampai dengan
enam bulan.

b.

2

Menjaga indek masa tubuh (IMT) berkisar antara 20-25 kg/m .
(dalam centimeter)
2

World Cancer Research Found tahun 2007 menganjurkan IMT 21-23 kg/m .
c.

Membiasakan diri mengkonsumsi makanan seimbang (Healthy Diet).

d.

Melakukan aktifitas fisik (Anonim, 2007).

Diagnosis kanker payudara ditegakkan berdasarkan gejala, hasil pemeriksaan fisik
dan hasil pemeriksaan berikut :
a.

Biopsi (pengambilan contoh jaringan payudara untuk diperiksa dengan
mikroskop).

b.

Rontgen dada.

c.

Pemeriksaan darah untuk menilai fungsi hati dan penyebaran kanker.

d.

Skening tulang (dilakukan apabila tumor sudah besar atau ditemukan
pembesaran pada kalenjar getah bening).

e.

Mammografi dan USG payudara (Amalia, 2009).
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Untuk mendeteksi adanya kanker payudara dapat dilakukan dengan 3 metode
yaitu :
a.

Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Tindakan ini sangat penting karena
hampir 85% benjolan di payudara ditemukan oleh penderita sendiri. Pada
wanita normal, American Cancer Society menganjurkan wanita yang berusia
diatas 20 tahun untuk melakukan SADARI setiap tiga bulan, usia 35-40 tahun
melakukan mamografi, diatas 40 tahun melakukan check-up pada dokter ahli,
lebih dari 50 tahun check-up rutin dan mamografi setiap tahun, dan bagi
wanita yang berisiko tinggi pemeriksaan dokter harus lebih sering dan rutin.

Gambar 3. Penampakan Payudara Secara Visual

Gambar 4. Pemeriksaan Sadari
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b.

Pemeriksaan payudara secara klinis (SARANIS). Dokter umum merupakan
ujung tombak penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, mempunyai
kesempatan luas menemukan tumor payudara lebih awal. Kesempatan ini
mungkin terwujud, apabila pada wanita yang berusia lebih dari 40 tahun atau
yang termasuk golongan resiko tinggi, walaupun dia datang karena penyakit
lain, dilakukan pemeriksaan fisik payudara secara klinis (SARANIS) oleh
dokter, bidan dan paramedis wanita terlatih dan terampil. Keikutsertaan bidan
atau paramedis merupakan cara yang baik untuk menerobos kendala budaya
malu diperiksa oleh dokter pria, yang sering terjadi di klinik atau puskesmas.
Dokter spesialis penyakit kandungan sering menemukan tumor payudara
lebih awal (Amalia, 2009).

c.

Pemeriksaan mamografi.
Mammografi adalah pemeriksaan foto rontgen yang dilakukan pada payudara.
Dari hasil mammografi dapat diketahui apakah tumor yang ada di payudara
merupakan tumor yang jinak atau ganas (Anonim, 2010).
Melalui pemeriksaan yang disebut dengan mammograms, maka tipe kanker
payudara dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu :
1) Kanker payudara non invasive yaitu kanker yang terjadi pada kantung
atau tube susu penghubung antara alveolus (kalenjar yang memproduksi
susu) dan puting payudara. Dalam bahasa kedokteran disebut ductal
carcinoma in situ (DCIS), dimana kanker belum menyebar ke bagian luar
jaringan kantung susu.
2) Kanker payudara invasive yaitu kanker yang telah menyebar keluar
bagian kantung susu dan menyerang jaringan sekitarnya bahkan dapat
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menyebabkan penyebaran (metastase) ke bagian tubuh lainnya seperti
kelenjar limpa dan lainnya melalui peredaran darah (Anonim, 2005).
Pada kanker payudara, sistem penentuan stadium TNM adalah sebagai berikut :
T (tumor) :
a.

T 0 : tidak ditemukan tumor primer.

b.

T 1 : ukuran tumor diameter 2 cm/kurang.

c.

T 2 : ukuran tumor diameter antara 2-5 cm.

d.

T 3 : ukuran tumor diameter > 5 cm.

e.

T 4 : ukuran tumor berapa saja, tetapi sudah ada penyebaran ke kulit atau
dinding dada.

Ukuran diameter tumor, dapat dianalogikan sebagai berikut :
N (node), kalenjar getah bening regional (kgb).
a.

N 0 : tidak terdapat metastasis pada kgb regional di ketiak/aksilla.

b.

N 1 : ada metastasis ke kgb aksilla yang masih dapat digerakkan.

c.

N 2 : ada metastasis ke kgb aksilla yang sulit digerakkan.

d.

N 3 : ada metastasis ke kgb diatas tulang selangka tumor (supraclavicula) atau
pada kgb di mammary interna di dekat tulang sternum.

M (metastasis/penyebaran),
a.

M x : metastasis jauh belum dapat dinilai.

b.

M 0 : tidak terdapat metastasis jauh.

c.

M 1 : terdapat metastasis jauh.
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Setelah masing-masing faktor TNM didapatkan, maka ketiga faktor tersebut
digabungkan didapatkan stadium kanker payudara sebagai berikut :
Tabel 2. Penentuan TNM (tumor, nodus, metatastis) Kanker Payudara
Stadium
0
I
IIa

IIb
IIIa

IIIb

IIIc
IV

Tumor
T0
T1
T0
T1
T2
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T3
T4
T4
T4
Tiap N
Tiap N

Node
N0
N0
N1
N1
N0
N1
N0
N2
N2
N2
N1
N2
N0
N1
N2
N3
Tiap N

Metatastis
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

Keterangan:
Stadium 0

: karsinoma in situ.

Stadium I

: tumor primer kecil tanpa meliputi kalenjar getah bening.

Stadium II

:

tumor

primer

kecil

meliputi

kalenjar

getah

bening.

Stadium III : ukuran tumor besar dengan perluasan pada kalenjar getah bening
atau tumor berada pada dinding dada.
Stadium IV : penyebaran pada organ yang jauh dari tumor primer.
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Tabel 3. Klasifikasi TNM Kanker Payudara Berdasarkan AJCC Cancer Staging
Manual, 6th Edition
Klasifikasi
Tumor Primer (T)
Tx
To
Tis
Tis (DCIS)
Tis (LCIS)
Tis (Paget)
T1
T1mic
T1a
T1b
T1c
T2
T3
T4
T4a
T4b
T4c
T4d

Definisi
Tumor primer tidak didapatkan
Tidak ada bukti adanya tumor primer
Karsinoma In Situ
Duktal Karsinoma In Situ
Lobular Karsinoma In Situ
Paget’s Disease tanpa adanya tumor
Ukuran tumor < 2 cm
Mikroinvasif > 0,1 cm
Tumor > 0,1 - < 0,5 cm
Tumor > 0,5 cm - < 1 cm
Tumor > 1 cm - < 2 cm
Tumor > 2 cm - < 5 cm
Tumor > 5 cm
Tumor dengan segala ukuran disertai dengan adanya perlekatan
pada dinding thoraks atau kulit
Melekat pada dinding dada, tidak termasuk M. Pectoris major
Edema (termasuk peau d’orange) atau ulserasi pada kulit, atau
adanya nodul satelit pada payudara
Gabungan antara T4a dan T4b
Inflamatory carcinoma

Kalenjar Limfe
Regional (N)
Kalenjar limfe regional tidak didapatkan
Tidak ada metatastis pada kalenjar limfe
Metatastis pada kalenjar aksilla ipsilateral, bersifat mobile
Metatastis pada kalenjar aksilla ipsilateral, tidak dapat digerakkan
(fixed)
Metatastis pada kalenjar limfe infraclavicular, atau mengenai
kalenjar mammae interna, atau kalenjar limfe supraclavicular

Nx
No
N1
N2
N3

Metatastis (M)
Mx
Mo
M1

Metatastis jauh tidak didapatkan
Tidak ada bukti adanya metatastis
Didapatkan metatastis yang telah mencapai organ.

(Rasjidi, 2009).
Stadium dari kanker payudara dibagi menjadi :
a.

Stadium 0 : kanker in situ, dimana sel-sel kanker berada pada tempatnya di
dalam jaringan payudara normal.
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b.

Stadium I (stadium dini) : tumor dengan garis tengah 2-2,5 cm dan belum
menyebar pada kalenjar getah bening ketiak. Pada stadium ini, kemungkinan
sembuh adalah 70%.

Gambar 5. Stadium I Kanker Payudara
c.

Stadium IIa : tumor dengan garis tengah 2-5 cm dan belum menyebar ke
kalenjar getah bening ketiak atau tumor dengan garis tengah kurang dari dua
centimeter tetapi sudah menyebar ke kalenjar getah bening ketiak.

Gambar 6. Stadium IIa Kanker Payudara
d.

Stadium IIb : tumor dengan garis tengah lebih besar dari 5 cm dan belum
menyebar ke kalenjar getah bening ketiak atau tumor dengan garis tengah 2-5
cm tetapi sudah menyebar ke kalenjar getah bening ketiak.

Gambar 7. Stadium IIb Kanker Payudara
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e.

Stadium IIIa : tumor dengan garis tengah kurang dari 5 cm dan sudah
menyebar ke kalenjar getah bening ketiak disertai perlengketan satu sama lain
atau perlengketan ke struktur lainnya, atau tumor dengan garis tengah lebih
dari 5 cm dan sudah menyebar ke kalenjar getah bening ketiak.

Gambar 8. Stadium IIIa Kanker Payudara
f.

Stadium IIIb : tumor telah menyusup keluar payudara, yaitu ke dalam kulit
payudara atau ke dinding dada atau telah menyebar ke kalenjar getah bening
di dalam dinding dada dan tulang dada. Pengobatan dilakukan dengan
penyinaran, kemoterapi dan pembedahan.

Gambar 9. Stadium IIIb Kanker Payudara
g.

Stadium IIIc : sebagaimana stadium IIIb, tetapi telah menyebar pada
pembuluh getah bening dalam group N3 (kanker telah menyebar lebih dari
sepuluh titik di saluran getah bening dibawah tulang selangka).
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Gambar 10. Stadium IIIc Kanker Payudara
h.

Stadium IV : tumor telah menyebar keluar daerah payudara dan dinding dada,
misalnya ke hati, tulang, atau paru-paru. Pengobatan dilakukan kemoterapi,
kemudian dilanjutkan dengan radiasi dan hormonal. Untuk stadium lanjut,
setelah pengobatan harapan hidup pasien hanya 4 tahun (Anonim, 2007).

Gambar 11. Stadium IV Kanker Payudara
2.

Pencegahan Kanker Payudara
Meskipun penyebab kanker secara pasti belum diketahui, setiap orang

dapat melakukan upaya pencegahan dengan cara hidup sehat dan menghindari
beberapa jenis kanker :
a.

Menghindari minuman alkohol.

b.

Hindari kebiasaan merokok. Bagi perokok berhentilah merokok.

c.

Mengurangi makanan berlemak yang berlebihan, lebih banyak makan
makanan yang berserat, makan makanan yang mengandung vitamin A dan C
dan sayur-sayuran berwarna alami seperti sayur hijau dan buah.
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d.

Mengurangi makan makanan yang telah diawetkan (diasinkan, dibakar,
diasap atau dengan bahan pengawet) atau disimpan terlalu lama.

e.

Hindari diri dari penyakit akibat hubungan seksual, dengan tidak bergantiganti pasangan.

f.

Upayakan kehidupan seimbang dan hindari stress.

g.

Periksakan kesehatan secara berkala dan teratur. Dengan pemeriksaan
payudara sendiri

secara berkala ataupun dengan mammografi (Anonim,

2007).
Pemeriksaan yang dapat dilakukan apabila kita curiga :
a.

Tes-tes pertanda kanker dalam darah.

b.

Rontgen.

c.

Mamografi (rontgen khusus untuk payudara)
Digunakan

untuk deteksi dini keganasan kanker payudara. Mamografi

terutama berperan pada payudara yang mempunyai jaringan lemak yang
dominan serta jaringan fibroglanduler yang relatif lebih sedikit (Ramli, 2005).
Indikasi mamogarfi sebagai berikut :
1) Adanya benjolan dan rasa tidak enak pada payudara.
2) Wanita dengan riwayat resiko tinggi untuk keganasan payudara.
3) Adanya pembesaran kalenjar getah bening aksila yang meragukan.
4) Wanita

dengan

penyebab

ditemukannnya tumor primer.
5) Penderita kanker fobia.

metastasis

tanpa

diketahui

tempat
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6) Penderita-penderita pasca operasi yang melakukan follow-up dengan
kemungkinan terjadinya kekambuhan kolateral (Ramli, 2005).
d.

Ultrasonografi/USG
Umumya digunakan linear array transduser 7.5-10 MHz dengan operator
yang harus mempunyai pengetahuan pemeriksaan USG dan mamografi yang
baik dan benar. Pada pemeriksaan penderita terlentang dengan lengan
diangkat keatas dan diletakkan dibawah kepala, kemudian dilakukan
pemeriksaan secara sistematis sesuai arah jarum jam sampai daerah aksila dan
dilakukan tindakan kompresi dan non kompresi apabila terdapat lesi kanker
payudara (Amalia, 2009).
Indikasi USG payudara adalah :
1) Payudara yang padat pada mamografi.
2) Digunakan untuk pemeriksaan payudara wanita hamil, menyusui dan
remaja.
3) Sarana diagnostik utama pada penyakit infeksi payudara.
4) Pemeriksaan utama untuk evaluasi pada wanita dengan implant silikon.
5) Evaluasi lesi berbatas tegas pada temuan mamografi dan penyakit
fibrokistik.
6) Penuntun biopsi atau aspirasi (Ramli, 2005).

e.

MRI (Magnetik Resonance Imaging)
Digunakan untuk mendeteksi keganasan payudara jenis lobular invasif yang
sulit terdeteksi dengan pemeriksaan mamografi (Ramli, 2005).
dengan risiko tinggi yang perlu dilakukan skrining MRI adalah :

Wanita
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1) Wanita dengan riwayat kelainan genetik.
2) Wanita dengan mutasi genetik BRCA1 atau BRCA2 harus diperhitungkan
dalam kategori risiko tinggi.
3) Wanita yang pernah mendapat terapi radiasi pada dada, contohnya pada
penyakit Hodgkin.
4) Wanita dengan riwayat pribadi seperti LCIS.
5) Jaringan payudara yang padat pada pemeriksaan mammografi (Rasjidi,
2009).
Tes-tes lain yang dilakukan untuk kanker payudara adalah sebagai berikut :
a.

Foto Thorax
Digunakan untuk mengetahui apakah sudah ada penyebaran ke paru-paru.

b.

Bonescan
Digunakan untuk mengetahui apakah kanker sudah menyebar kedalam tulang.

c.

CT Scan
Digunakan untuk melihat secara detail letak tumor.

d.

Positron emission tomografi (PET) :
Digunakan untuk melihat apakah kanker sudah menyebar secara luas. Dalam
PET scan cairan glukosa yang mengandung radioaktif disuntikkan pada
pasien. Sel kanker akan menyerap secara cepat cairan glukosa tersebut,
dibandingkan dengan sel normal sehingga akan terlihat perbedaan warna yang
kontras. PET scan biasanya digunakan sebagai pelengkap data dari hasil CT
scan, MRI dan pemeriksaan fisik penderita kanker payudara (Anonim, 2010).
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Gambar 12. Alur Penanganan Umum Kanker payudara
a.

Diagnosis Kanker Payudara
1) Anamnesis
Adanya benjolan pada payudara merupakan keluhan utama dari
penderita. Pada mulanya tidak terasa sakit, akan tetapi pada pertumbuhan
selanjutnya mungkin timbul keluhan sakit. Pertumbuhan cepat tumor
merupakan indikasi kemungkinan tumor ganas. Pada kasus yang
meragukan, anamnesis lebih banyak diarahkan pada indikasi golongan
resiko.
2) Pemeriksaan Fisik
Pada inspeksi dapat dilihat puting susu tertarik ke dalam atau dengan
gerakan tertentu terlihat tarikan di kulit yang menutupi tumor. Perubahan
lain yang mungkin terlihat di kulit adalah eksem pada puting susu,
edema, ulserasi, satelit tumor di kulit dan nodul pada aksila. Palpitasi
biasanya dilakukan dengan memakai 3-4 telapak jari. Palpitasi lembut,
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dimulai dari bagian perifer sampai pada daerah areola dan puting susu.
Apabila terasa tumor, maka perlu dievaluasi :
a) Besar atau diameter terpanjang, letak dan batas tumor dengan
jaringan sekitarnya.
b) Hubungan kulit dengan tumor apakah masih bebas, apakah ada
perlengketan tidak sempurna ataun sempurna.
c) Hubungan tumor dengan jaringan dibawahnya apakah bebas atau ada
kesan perlengketan.
d) Kalenjar getah bening di aksila, infra dan supraklavikuler.
e) Apakah ada satelit tumor.
3) Diagnosis Banding.
4) Radiologi
Alat mamografi merupakan sarana radiologik untuk diagnosis karsinoma
payudara sedini mungkin. Sarana diagnosis ini dapat dipergunakan untuk
deteksi dini karsinoma payudara unpalpable. Sekarang banyak digunakan
pemeriksaan dengan menggunakan xeromamografi yang mempunyai
kemampuan diagnostik yang lebih tajam dan akurasi yang lebih tinggi.
Ultrasonografi (USG) biasanya dipergunakan untuk membedakan tumor
solid dengan kista dan untuk menentukan metastasis pada hati. CT scan
kadang-kadang diperlukan untuk diagnosis metastasis karsinoma
payudara pada organ lain.
5) Sitologi biopsi aspirasi jarum halus.
6) Nilai diagnostik sitologi pada klinik (Tambunan, 1991).
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b. Pengobatan Kanker Payudara
Pengobatan kanker pada dasarnya sama, yaitu salah satu atau kombinasi dari
beberapa prosedur berikut :
1) Pembedahan (operasi).
Untuk

terapi

pembedahan

dapat

dipilih

antara

operasi

yang

mempertahankan payudara dan mastektomi radikal yang dimodifikasi.
2) Penyinaran (radioterapi) : sinar-X dengan intensitas tinggi untuk
membunuh sel kanker yang tidak terangkat saat pembedahan.
3) Sitostatika atau kemoterapi.
4) Peningkatan daya tahan tubuh (imunoterapi).
5) Pengobatan dengan hormon.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengobatan :
1) Adanya hubungan dosis respon yang jelas. Berkurangnya sel kanker
berbanding lurus dengan dosis.
2) Jadwal pengobatan yang tepat. Untuk dosis total yang sama, pemberian
dosis besar secara intermiten memberikan hasil yang lebih baik dan
imunosupresi yang lebih ringan, dibandingkan dengan pemberian dosis
kecil setiap hari. Dosis ulang diberikan segera setelah terjadi pemulihan
pasien dari efek samping pengobatan.
3) Kemoterapi dimulai sedini mungkin. Keadaan dini jumlah sel kanker
lebih sedikit dan fraksi sel kanker dalam pertumbuhan (sensitif terhadap
obat) lebih besar.
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4) Kemoterapi tertuju kepada sel kanker tanpa menyebabkan gangguan
menetap pada jaringan normal.
5) Sifat pertumbuhan tumor ganas harus menjadi pertimbangan.
6) Beberapa sitotoksik dan hormon memperlihatkan efek selektif relatif
terhadap sel dengan tipe histologik tertentu.
7) Terapi kombinasi.
Dasar pemberian dua atau lebih antikanker adalah untuk mendapatkan
sinergisme tanpa menambah toksisitas. Selain meningkatkan indeks
terapi, kemoterapi kombinasi juga dapat mencegah atau menunda
terjadinya resistensi terhadap obat. Untuk mencapai hasil yang baik
terapi kombinasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a) Masing-masing obat harus memiliki mekanisme kerja yang berbeda.
b) Efek toksik masing-masing obat harus berbeda, sehingga dapat
digunakan dengan dosis maksimal yang masih dapat diterima pasien.
c) Masing-masing obat harus diberikan pada masa siklus sel, dimana
obatnya paling efektif (Anonim, 2007).
Pengobatan kanker payudara terbagi dalam beberapa tahap yaitu :
1) Awal Kanker Payudara.
a) Terapi Regional Lokal.
Dilakukan pada pasien yang menderita kanker payudara secara in
situ dan pada penderita kanker payudara stadium dua. Terapi
pendahuluan (terapi primer) pada wanita dengan kanker payudara
stadium satu dan dua memerlukan suatu modifikasi dari radiasi
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mastectomy akibat produksi penggunaan kosmetik yang sangat
tinggi.
b) Terapi Adjuvant Sistemik.
Terapi adjuvant sistemik merupakan terapi sistemik lanjutan dari
terapi definitif (perawatan, radiasi, atau kedua-duanya) walaupun
tidak ada bukti dari tingginya metastatik. Biasanya terapi yang
digunakan

adalah

terapi

hormonal

dan

kemoterapi

atau

pengembangan keduanya.
c) Kemoterapi Adjuvant.
Kemoterapi adjuvant merupakan kombinasi pengobatan ketika
produksi sel kanker payudara tinggi sehingga apabila tidak ditangani
akan semakin berkembang tidak terkontrol. Kemoterapi dilakukan
selama tiga minggu untuk membunuh tumor primer dengan
maksimal terapi selama dua belas sampai enam belas minggu. Obat
yang

digunakan

pada

saat

kemoterapi

adalah

doxorubisin,

cyclophospamide, metotreksat, dan fluorouracil (Dipiro, 2005).
d) Terapi Hormonal
Tamoxifen adalah terapi pilihan adjuvant hormonal. Tamoxifen
berfungsi

untuk

mengurangi

timbulnya

kontralateral

kanker

payudara dan mempunyai efek estrogenik yang diuntungkan atas
kepadatan tulang dan sistem kardiovaskular. Dosis optimal dari
tamoxifen adalah dua puluh miligram dosis tunggal. Tamoxifen
sendiri menyebabkan terjadinya toleransi dengan gejala penarikan
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estrogen (kilat panas dan pendarahan vaginal),

terjadi akibat

penurunan intensitas dan frekuensi dari waktu ke waktu.
2) Kanker Payudara Stadium III.
3) Metastatik Kanker Payudara (Stadium IV).
a) Terapi Endokrin :
Adalah perawatan atau pilihan untuk pasien dengan hormon reseptor
positif dan penyakit metastatik di dalam jaringan, tulang atau pleura,
oleh karena itu berhubungan dengan kemungkinan yang sama antara
terapi hormonal dibandingkan dengan kemoterapi dan profil toksik
endokrin yang lebih rendah. Pasien diberikan terapi endokrin
dikarenakan penyakit metastatik tumbuh dengan cepat. Pada waktu
kemoterapi diberi sitotoksik.
Obat terapi endokrine terbagi dalam :
(1) Antiestrogen (tamoxifen 10-20 mg p.o, toremifene 60 mg p.o)
(2) HNR analog (leuprolide 7,5 mg/m2, goserelin 3,6 mg/m2)
(3) Progestin (asam medroxyprogesteron 400-1000 mg i.m, megestrol
asetat 40 mg)
(4) Inhibitor aromatase (anastrazole 1 mg p.o, letrozole 2,5 mg p.o,
aminoglutethimide 250 mg p.o dengan hidrokortison 40 mg)
(5) Estrogen (ethinylestradiol 1 mg p.o, konjugat estrogen 2,5 mg
p.o)
(6) Androgen (fluoxymesteron 10 mg p.o).
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b) Kemoterapi : merupakan pengobatan sistemik. Dosis terapi dosis
tunggal biasanya lebih rendah daripada dosis terapi kombinasi
(Dipiro, 2005).
c.

Kanker Payudara Kambuhan
Ketika kanker kembali kambuh setelah perawatan, itu disebut rekuren.
Kanker dapat kembali pada payudara yang sama atau dekat bekas luka
mastektomi (kekambuhan lokal), atau lebih jauh. Kanker payudara kambuhan
dikelompokkan menjadi :
1) Kambuhan Lokal
Pengobatan untuk wanita yang kanker payudaranya sering berulang di
area lokal tergantung pada jenis pengobatan yang digunakan sebelumnya.
Jika sebelumnya wanita hanya menjalani operasi konservasi payudara,
maka pilihan berikutnya adalah mastektomi. Jika pengobatan pertama
berbentuk mastektomi, maka kekambuhan lokal dekat area mastektomi
dapat diobati dengan cara mengangkat tumor tersebut sebisa mungkin
dan kemudian dilanjutkan dengan readioterapi (hanya jika pada terapi
pertama tidak diberikan radioterapi). Radioterapi tidak bisa diberikan dua
kali di area yang sama. Pada kasus ini, maka terapi hormon trastuzumab,
kemoterapi atau beberapa kombinasi lainnya bisa dilakukan setelah
pembedahan dan atau radioterapi.
2) Kekambuhan Jauh
Wanita yang memiliki kekambuhan dimana kanker telah menyebar ke
luar payudara dan kelenjar getah bening ke bagian tubuh lainnya (seperti
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tulang, paru-paru, otak, dan lain-lain), dilakukan terapi sistemik.
Pembedahan dan radioterpi hanya digunakan sebagai terapi paliatif
(Anonim, 2007).
d. Kanker Payudara Yang Sudah Parah
Kanker payudara yang suidah parah adalah kanker yang telah
menyebar ke dalam kulit di atasnya, otot di bawahnya, aksilla atau bintilbintil getah bening kalenjar susu dari dalam atau telah menyebar ke dalam
aliran darah hingga ke tempat-tempat yang jauh guna membentuk metataste.
Pengobatan disesuaikan pada masing-masing pasien yang bersangkutan baik
untuk pengendalian lokal maupun sistemik (mencakup operasi, radioterapi,
kemoterapi, terapi hormon). Ketika kanker payudara sudah parah, maka
pengobatan ditujukan untuk meredakan gejala-gejala, meningkatkan kualitas
hidup, dan memperpanjang umur bila memungkinkan (Lincoln, 2008).
3.

Kemoterapi
Kemoterapi merupakan bentuk terapi sistemik (seluruh tubuh) yang

menggunakan obat-obat sitotoksin untuk membunuh sel kanker. Obat-obat
tersebut bekerja pada semua pembelahan sel yang aktif di dalam tubuh karena
proses pembelahannya sangat cepat. Kelemahan utama obat kemoterapi adalah
adanya kerusakan baik pada sel-sel kanker maupun pada sel-sel yang normal.
Namun sel kanker akan mengalami kerusakan yang lebih parah apabila
dibandingkan

dengan kerusakan pada sel yang sehat. Apabila kemoterapi

diberikan dalam dosis dan interval waktu yang tepat, maka sel-sel normal akan
sembuh. Pengobatan kanker dengan kemoterapi memberikan efek samping berat,
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sehingga sebelum mendapatkan kemoterapi, pasien harus menjalani beberapa
pemeriksaan. Pemeriksaan awal tersebut ditetapkan oleh dokter onkologi medik,
diantaranya pemeriksaan darah lengkap, test fungsi liver dan lain-lain. Mengingat
keterbatasan manfaat kemoterapi, maka digunakan kombinasi dengan cara
pengobatan lain untuk mengambil masing-masing manfaat, yaitu :
a.

Kemoterapi Adjuvant
Adalah kemoterapi yang diberikan sesudah operasi kanker payudara dini
untuk menghancurkan sel-sel kanker yang dapat dideteksi secara klinis yang
telah menyebar ke luar payudara melalui aliran darah atau getah bening.
Kemoterapi adjuvant diberikan sebelum radioterapi.

b.

Kemoterapi Neo Adjuvant
Adalah kemoterapi yang diberikan sebelum operasi. Bermanfaat untuk
mengurangi ukuran tumor sehingga mudah dioperasi.

c.

Kemoterapi paliatif diberikan hanya untuk mengurangi besarnya tumor
(Junaidi, 2007).

Cara pemberian kemoterapi yaitu :
a.

Secara langsung ke dalam pembuluh darah yang memasok suplai darah di
daerah tumor tumbuh.

b.

Infus intravena (dari sebuah kantong atau botol cairan intravena, selama
beberapa menit sampai beberapa jam).

c.

Intravena langsung ke dalam vena selama beberapa menit.

d.

Per oral melalui mulut, berupa tablet, kapsul atau cairan (Junaidi, 2007).
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Frekuensi pemberian kemoterapi :
a.

Bervariasi, tergantung dari kankernya :
1) Beberapa obat dalam satu hari.
2) Satu dosis per hari selama beberapa hari.
3) Dosis satu kali per minggu.
4) Satu dosis/beberapa hari pemberian obat/bulan.

b.

Pengobatan dapat diberikan beberapa minggu sampai beberapa tahun.

c.

Serangkaian pengobatan dapat diberikan hanya 1 kali atau beberapa
rangkaian pengobatan dapat diberikan dengan selang waktu di antaranya
(Junaidi, 2007).

Mekanisme kerja obat-obat kemoterapi adalah :
a.

Berdasarkan kerjanya pada siklus sel, obat kemoterapi dapat dibedakan:
1) CCDD (Cell Cycle Depending Drugs)
Golongan ini bekerja selama ada pembelahan sel, dapat dikelompokkan
menjadi :
a) Fase spesifik CCDD : bekerja pada fase tertentu dari pembelahan
sel.
b) Fase non Spesifik CCDD : bekerja pada sel-sel tumor yang aktif
membelah tetapi tidak tergantung pada pembelahan sel, sehingga
obat ini efektif bekerja pada sel-sel tumor yang sedang aktif
membelah tanpa tergantung fasenya.
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2) CCID (Cell Cycle Independing Drugs)
Bekerja dengan jalan membunuh sel tumor pada setiap keadaan dan tidak
tergantung pada pembelahan sel. Suatu obat sitostatika dapat bekerja
hanya pada satu fase saja, misalnya golongan alkaloid atau dapat juga
bekerja pada beberapa fase sekaligus, misalnya golongan antimetabolit.
b.

Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat kemoterapi dapat diklasifikasikan
menjadi :
1) Senyawa Alkil
Obat ini bekerja dengan cara menghambat sintesa DNA dengan menukar
gugus alkali sehingga membentuk ikatan silang DNA, mengganggu
fungsi sel dengan melakukan transfer gugus alkali pada gugus amino,
karboksil, sulfhidril, atau fosfat. Namun, obat-obat ini juga merugikan
sumsum tulang, mukosa dari saluran lambung-usus, sel-sel kelamin
(sterilitas pria) dan janin muda (abortus). Efek samping yang terjadi
adalah mual, muntah, alopesia, meilosupresi, dermatitis, amenoa, fibrosis
pulmonal.

Contoh

:

siklofosfamid,

ifosfamid

dan

klorambusil,

dacarbazine, mephalan (Parker, 2008).
2) Antibiotik
Golongan antibiotik umumnya adalah obat yang dihasilkan oleh suatu
mikroorganisme. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat sintesa
DNA, RNA dan perbaikan melalui penghalangan enzim yang diamankan
oleh topoisomere II. Efek samping yang terjadi adalah depresi sumsum
tulang, stomatitis, aritmia, dipsnea dan hiperpigmentasi. Yang termasuk
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golongan ini adalah doksorubisin, daunorubisin, epirubisin, idarubisin
dan bleomisin (Rahardja, 2002).
3) Antimetabolit
Golongan ini bekerja dengan cara menghambat sintesa asam nukleat.
Beberapa antimetabolit memiliki struktur analog dengan molekul normal
sel yang diperlukan untuk pembelahan sel, beberapa yang lain
menghambat enzim yang penting untuk pembelahan. Efek samping yang
terjadi adalah trombositopenia, anoreksia, mual, meilosupresi, anoreksia,
leukopenia, anemia, depresi sumsum tulang. Antimetabolit dibagi dalam
tiga kelompok yaitu :
a) Antagonis asam folat : metotreksat.
b) Antagonis pirimidin : 5-fluorourasil, sitarabin, gemcitabin dan
capecitabin.
c) Antagonis purin : 6-merkaptopurin dan 6-tioguanin, yang keduaduanya khusus digunakan terhadap leukimia akut (Rahardja, 2010).
4) Antimitotika
Zat-zat ini menghindari pembelahan sel pada metafase, sehingga
merintangi pembelahan inti sel. Berlainan dengan zat alkilasi yang
merintangi pembelahan inti dengan jalan mengganggu pembelahan
kromosom, antimitotika mencegah masuknya belahan kromosom ke
dalam anak-inti. Efek samping penggunaan antimitotika yang umum
terjadi adalah mual, muntah, anoreksia, diare, demam, anemia,

33

neutropenia, reaksi hipersensitivitas. Contoh : vinblastin, vincristin,
paclitaxel, etoposida (Rahardja, 2010).
5) Hormonal
6) Antibodi Monoklonal
Obat ini memiliki selektifitas relatif untuk jaringan tumor dan
toksisitasnya relatif rendah.Obat ini dapat menyerang sel tertentu secara
langsung, dan dapat pula digabungkan dengan zat radioaktif atau
kemoterapi tertentu. Contoh : trastuzumab (Parker, 2008).
Efek samping kemoterapi yaitu :
a.

Infeksi
Terjadi karena menurunnya jumlah sel darah putih yang berfungsi untuk
melawan infeksi. Tanda dan gejala infeksi adalah panas, sakit tenggorokan,
batuk, gangguan saluran pernafasan, rasa panas saat kencing, menggigil dan
luka yang memerah, bengkak dan rasa hangat.

b.

Anemia
Menurunnya jumlah sel darah merah yang ditandai dengan rasa lelah, pusing,
sakit kepala, mudah teriritasi, napas pendek, denyut nadi cepat.

c.

Sumsum tulang, kulit dan kuku, rasa lelah, diare, perdarahan, mual, muntah.

d.

Menopause yang belum waktunya
Resiko menopause yang belum waktunya (prematur) muncul pada wanita
seiring dengan berlangsungnya masa kemoterapi yang lebih lama atau dengan
pemakaian cyclofosfamid. Rata-rata wanita yang menjalani kemoterapi
mengalami menopause dini. Periode ini bisa berhenti sementara waktu dan
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sebagian wanita mengalami kembalinya periode mereka selama delapan belas
bulan setelah berakhirnya kemoterapi (Lincoln, 2008).
e.

Rontok rambut
Kerontokan rambut terjadi akibat pemakaian obat-obat tertentu (epirubicin,
docetaxel, paclitaxel dan doxorubicin). Kerontokan rambut yang normal
dimulai sekitar dua hingga empat minggu setelah siklus pertama, dan rambut
boleh jadi menipis atau rontok sama sekali. Rambut akan tumbuh kembali
setelah berakhirnya kemoterapi.

f.

Dehidrasi, tekanan darah rendah
Pasien yang mengalami mual setelah kemoterapi enggan untuk makan atau
minum, sehingga menyebabkan dehidrasi. Dalam keadaan dehidrasi, tekanan
darah akan cenderung menurun sehingga menyebabkan hipotensi.

g.

Gangguan sistem saraf
Dapat terjadi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah menjalani
kemoterapi. Gejala dan tanda gangguan sistem saraf di antaranya kelelahan,
perubahan kepribadian, rasa mengantuk, penurunan daya ingat, gangguan
pendengaran (Junaidi, 2007).

h.

Sembelit atau konstipasi
Sembelit terjadi sebagai akibat dari efek samping pengobatan kanker atau
rasa sakit karena kanker dan dapat juga menyebabkan perubahan-perubahan
lain pada tubuh (gagal organ, kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan
depresi). Pencegahan adalah obat terbaik untuk sembelit dengan mengurangi
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faktor yang menjadi penyebab dan membatasi penggunaan obat pencuci perut
(Anonim, 2010).
Cara penanganan yang aman terhadap obat-obat kemoterapi :
a.

Menghilangkan bahaya (Eliminating the hazard).

b.

Kontrol engineering (control engineering).

c.

Kontrol administratif (Anonim, 2007).
Bahaya kemoterapi adalah

karena obat-obat kemoterapi menempel

langsung pada materi genetik di dalam nukleus sel atau dapat berpengaruh dalam
sintesis protein seluler. Pada tingkat seluler melakukan aksi letal dengan jalan
mencegah pertumbuhan dan perkembangan sel-sel target. Mekanisme ini meliputi
merusak produksi enzim-enzim esensial, menghalangi sintesis RNA, DNA dan
protein, serta mencegah mitosis sel.
Farmakoterapi kanker payudara yang disepakati oleh ahli kanker di dunia sebagai
berikut :
a.

Stadium I dilakukan operasi dan kemoterapi.

b.

Stadium II tindakan operasi dilanjutkan dengan kemoterapi ditambah
hormonal.

c.

Stadium III dilakukan operasi dilanjutkan dengan kemoterapi ditambah
radiasi dan hormonal.

d.

Stadium IV pengobatan kemoterapi dilanjutkan dengan radiasi dan hormonal

e.

Untuk stadium lanjut, setelah diobati harapan hidup pasien paling lama
adalah empat tahun (Ganiswara, 2007).

