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Kanker Paru

PENDAHULUAN

Kanker paru adalah tumor ganas yang 

berasal dari epitel bronkus atau 

karsinoma bronkus. Kanker paru  

merupakan salah satu jenis kanker 

dengan tingkat mortalitas tertinggi di 

seluruh dunia. Kanker paru dapat 

ditemukan pada pria dan wanita. Insiden 

dan tingkat mortalitas kanker paru dua 

kali lebih tinggi pada pria dibandingkan 

pada wanita. Insiden kanker paru 

mencapai 2,2 juta kasus menurut laporan 

Global Cancer Statistics (GLOBOCAN) 

pada tahun 2020. Insiden dan angka 

mortalitas kanker paru meningkat tiga 

hingga empat kali di negara berkembang 

akibat jumlah rokok yang banyak. 

Peningkatan kebiasaan merokok antara 

pria dan wanita berhubungan dengan 

naiknya insiden kanker paru pada abad 

ke-20. Di Indonesia dilaporkan kasus baru 

kanker paru meningkat lebih dari lima 

kali lipat dalam waktu sepuluh tahun 

terakhir. 

Kanker paru dikelompokkan menjadi dua 

jenis utama yaitu kanker paru karsinoma 

sel kecil (KPKSK) dan kanker paru 

karsinoma bukan sel kecil (KPKBSK). 

Sebagian besar kanker paru (85%) 

merupakan KPKBSK. Jenis KPKBSK yang 

paling sering dijumpai adalah 

Adenokarsinoma dengan prevalensi 50%. 

oleh dr. Astuti Setyawati, Sp.P

GEJALA

Gejala kanker paru 

tidak banyak berbeda 

dari penyakit paru 

lainnya. Gejala meliputi batuk dengan 

atau tanpa dahak, batuk darah, sesak 

napas, suara serak, sakit dada, sulit 

menelan, benjolan di pangkal leher, serta 

sembab muka dan leher, kadang disertai 

sembab lengan dengan rasa nyeri yang 

hebat. Tidak jarang yang pertama 

terlihat adalah gejala atau keluhan 

akibat penyebaran tumor di luar paru, 

seperti kelainan yang timbul karena 

kompresi hebat di otak, pembesaran 

hati, atau patah tulang. Ada pula gejala 

dan keluhan tidak khas seperti berat 

badan turun, nafsu makan hilang 

demam hilang tmbul, serta sindroma 

paraneoplastik meliputi hypertrophic 

pulmonary osteoartheopathy, 

trmbosis vena perifer dan 

neuropathia.



  5 |

| LAYANAN MEDIK |

DIAGNOSIS

Tujuan pemeriksaan diagnosis kanker 

paru adalah menentukan jenis 

histopatologi kanker, lokasi tumor serta 

staging (penderajatan) yang selajutnya 

diperlukan utuk menetapkan 

pengobatan. Kanker paru jarang 

terdiagnosis pada stadium awal karena 

gejala yang tidak spesifik. Di Indonesia 

kanker paru sering terdiagnosis pada 

stadium lanjut. Untuk itu perlu dilakukan 

pemeriksaan deteksi dini kanker paru 

terutama pada individu yang memiliki 

risiko tinggi meliputi laki-laki usia > 40 

tahun, terdapat paparan industri 

tertentu, disertai dengan satu atau lebih 

gejala batuk darah, batuk kronik, sesak 

napas, nyeri dada, dan berat badan 

turun. Golongan lain yang perlu 

diwaspadai adalah perempuan dan atau 

perokok pasif dengan gejala 

pernapasan seperti diatas, serta riwayat 

anggota keluarga dekat menderita 

kanker.  Pemeriksaan untuk deteksi dini 

meliputi anamnesis dan pemeriksaan 

fisik, rontgen thoraks, sitologi sputum, 

dan bronkoskopi autofouresen. Panduan 

unite states preventive services task 

force ( USPSTF) tahun 2015 

menyarankan penggunaan low dose 

computed tomography (LDCT) untuk 

pemeriksaan awal skrening kanker paru. 

Diagnosis kanker paru dilakukan dengan 

anamnesis, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan radiologi (rontgen thoraks,

CT scan thoraks kontras, brain scan 

dengan kontras/MRI, bone scan, dan 

PET-CT scan), dan pemeriksaan khusus 

(bronkoskopi, biopsi aspirasi jarum, 

transbroncial needle aspiration, 

transbronchial lung biopsy, transthorasic 

needle aspiration, biopsy transtorakal, 

aspirasi jarum halus, core biopsy, biopsi 

pleura, pleuroskopi, video assisted 

thoracoscopic surgery, dan sitologi 

sputum). Pada kasus yang rumit 

terkadang tindakan invasif seperti 

torakoskopi, mediastinoskopi atau 

torakotomi eksplorasi dan biopsi paru 

terbuka dibutuhkan untuk menegakkan 

diagnosis. Pemeriksaan biopsi paru 

merupakan baku emas penegakan 

diagnosis kanker paru.
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PENGOBATAN

Pengobatan kanker paru adalah multimodalitas terapi 

yang meliputi kemoterapi, radioterapi dan 

pembedahan. Kemoterapi yaitu pemberian obat 

yang dapat menekan pertumbuhan dan 

penyebaran sel kanker. Kemoterapi dapat 

berupa sutikan ataupun pil yang diberikan 

selama 4-6 bulan tergantung respon 

pengobatan. Radioterapi adalah 

penyinaran dengan sinar radiasi. 

Radioterapi dapat 

meringankan keluhan 

pasien seperti sindroma 

vena kava superior 

(SVKS), nyeri tulang 

akibat 

penyebaran 

tumor ke dinding

dada dan 

penyebaran ke tulang 

atau otak. 

Pembedahan dilakukan 

pada kanker paru derajat I 

dan II.

PENCEGAHAN

Pencegahan utama kanker paru adalah menghindari 

faktor risiko dengan berhenti merokok dan menghindari 

asap rokok. Di dalam asap rokok mengandung lebih dari 63 

bahan karsinogenik. Selain itu kanker paru juga dapat 

dicegah dengan menghindari pajanan 

asbes, radon dan polusi udara 

baik kendaraan bermotor 

ataupun industri, mengatur 

menu makanan sehat serta 

berolah raga teratur. 



Kanker serviks menempati urutan ke-2 

sebagai jenis kanker yang paling 

banyak dialami oleh perempuan di 

Indonesia. Tercatat ada 40.000 kasus 

baru kanker serviks setiap tahunnya 

yang menyerang perempuan di Tanah 

Air. Penyakit ini bisa menyerang 

perempuan pada usia berapa pun. 

Semakin bertambah usia, risiko 

seseorang mengalami kanker serviks ini 

pun menjadi semakin besar.

Penyebab utama tingginya angka 

penderita kanker serviks ini tak lain 

karena minimnya kesadaran akan 

bahaya penyakit satu ini. Apalagi, pada 

stadium awal kanker serviks cenderung 

tidak bergejala. Meski begitu, kanker 

serviks adalah satu-satunya kanker 

yang dapat dicegah dan didiagnosis 

sejak dini, salah satunya melalui tes pap 

smear. Jika diagnosis lebih awal, maka 

tingkat penyembuhannya pun akan lebih 

tinggi. 

APA ITU KANKER SERVIKS?

Kanker serviks atau nama lainnya 

kanker leher rahim, merupakan suatu 

keganasan yang tumbuh pada sel-sel di 

leher rahim. Serviks sendiri terletak di 

sepertiga bagian bawah uterus, 

berbentuk silindris dan menonjol. 

Sebagian besar kasus kanker leher 

rahim disebabkan oleh adanya infeksi 

dari virus Human Papilloma Virus (HPV) 

yang dapat ditularkan melalui hubungan 

seksual. Saat seseorang terkena HPV, 

sistem kekebalan tubuh sebenarnya bisa 

mencegah virus agar tidak 

membahayakan.  Sayangnya, pada 

sebagian orang lainnya, virus ini 

bertahan selama bertahun-tahun 

sehingga menyebabkan sejumlah sel 

serviks menjadi sel kanker.

GEJALA KANKER SERVIKS

Kanker serviks stadium awal 

kemungkinan besar tidak ada gejala. 

Adapun gejala kanker serviks yang lebih 

dari stadium 1 ditandai oleh beberapa 

ciri, seperti: 

a. Keputihan dalam jumlah yang banyak

    dan berbau

b. Perdarahan vagina ketika melakukan

    hubungan seksual (contact bleeding)

c. Perdarahan tidak wajar dari vagina

    padahal sedang tidak haid

oleh Endah Widyaningsih, S.Kep,Ners

Ketahui Gejala Kanker Serviks 
Beserta Pencegahannya
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Penyerahan Sertifikat

Kesembuhan Pasien TB-RO

oleh Direktur Utama RSPAW
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d. Siklus menstruasi tidak teratur dan

    cenderung menjadi lebih panjang 

e. Rasa sakit pada panggul (di perut

    bagian bawah), pinggang (punggung

    bawah) atau kaki.

f. Hilangnya nafsu makan sehingga

   menyebabkan berat badan menurun 

g. Badan terasa lemas dan mudah lelah

Apabila mengalami ciri-ciri kanker serviks 

tersebut, sebaiknya segera mengunjungi 

dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih 

lanjut. Jangan mengabaikan gejala yang 

muncul karena bisa memperburuk kondisi 

sehingga bisa kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh perawatan yang efektif.

Kanker serviks dapat dibantu untuk dicegah 

dengan makanan tertentu yang 

mengandung antioksidan dan melawan zat 

kanker. Beberapa makanan dan nutrisi untuk 

mencegah kanker serviks antara lain: 

a. Vitamin A, C, E, dan kalsium 

    mengandung antioksidan yang 

    melindungi sel-sel dari kerusakan akibat

    radikal bebas, dan secara tidak langsung 

    juga mencegah kanker serviks. Sebuah 

    penelitian yang diterbitkan dalam

    International Journal of Gynaecologic

    Cancer menemukan, pasien yang

    mengonsumsi multivitamin memiliki

    risiko kanker serviks yang lebih rendah.

    Selain vitamin tersebut, kalsium dan asam 

    folat juga dapat meningkatkan sistem

    kekebalan tubuh dan melindungi tubuh

    dari infeksi. Makanan yang mengandung

    banyak vitamin dan mineral tersebut, 

    misalnya jeruk, wortel, telur, hati, tuna, 

    dan produk susu lainnya. 

b. Vitamin B dan folat. Makanan kaya

    vitamin B dan asam folat juga harus 

    sering dikonsumsi untuk mencegah 

    kanker serviks. Folat dapat     

    menurunkan kadar homosistein, zat 

    yang dapat menyebabkan 

    pertumbuhan sel abnormal pada leher 

    rahim. Makanan kaya vitamin B dan 

    folat di antaranya brokoli, kembang 

    kol, kubis, dll.

b. Alpukat. Alpukat dikenal sebagai

    antioksidan karena kemampuannya  

    untuk mencegah radikal bebas. 

c. Makanan kaya antioksidan. 

    Antioksidan diperlukan untuk   

    mencegah kanker serviks. Makanan 

    kaya antioksidan misalnya blueberry, 

    jeruk, paprika, cerry, salmon, dan 

    lemak ikan. Makanan ini dapat 

    mencegah dan menghambat 

    pertumbuhan sel kanker di leher 

    rahim.

d. Wortel mengandung beta karoten yang 

    baik untuk mencegah pertumbuhan  

    kanker serviks. Makanan seperti cabai 

    atau jalapeno juga diduga mampu 

    menetralisir nitrosamin yang 

    menyebabkan kanker serviks.

e. Polifenol dan flavonoid. Makanan yang

    mengandung polifenol dan flavonoid 

    seperti teh hijau, minyak zaitun, anggur 

    merah, raspberry hitam, blackberry, 

    cokelat, kenari, tomat, dan paprika hijau 

    diduga dapat mencegah kanker leher 

    rahim dan menghambat pertumbuhan 

    kanker.

Dengan menjalani gaya hidup sehat 

termasuk pola makan yang baik dengan 

mengonsumsi makanan yang dapat 

mencegah kanker leher rahim dan rutin 

berolahraga, diharapkan kanker serviks 

dapat dihindari.



Penyakit kanker merupakan salah satu 

penyebab kematian utama di seluruh 

dunia. Pada tahun 2012, sekitar 8,2 juta 

kematian disebabkan oleh penyakit 

kanker. Pada semua jenis penyakit 

kanker perlu mendapatkan perhatian 

khusus terutama karena jumlah 

kematian terbesar akibat penyakit ini 

berada pada stadium lanjut ( Ramli, 2015 

).  Kanker merupakan suatu kondisi 

dimana sel telah kehilangan 

pengendalian dan mekanisme 

normalnya sehingga mengalami 

pertumbuhan yang tidak normal, cepat 

dan tidak terkendali (Otto, 2050). 

Tatalaksana terapi pada kanker  meliputi 

seluruh prosedur  penegakkan diagnosa 

yang lengkap dan akurat termasuk 

penetapan stadium. Kemudian baru 

ditetapkan jenis dan prosedur terapinya 

yang meliputi meliputi pilihan  tindakan 

pembedahan, terapi sistemik, 

kemoterapi, terapi hormonal dan 

radioterapi. Tujuan tindakan 

pembedahan adalah mencapai 

pengontrolan lokal dan regional 

sehingga diharapkan angka harapan 

hidup penderita lebih besar. Dapat 

dilakukan tindakan pembedahan 

MANFAAT FISIOTERAPI 
PADA PENDERITA KANKER
Ririt Ika Lestari, S.Fis

keseluruhan jaringan beserta kelenjar, 

sebagian atau hanya jaringan yang 

mengandung sel kanker. Kemoterapi 

merupakan tindakan medis memberikan 

obat antikanker untuk membunuh sel 

kanker dan mencegah penyebarannya 

(metastase) (Smeltzer & Bare, 2004).  

Radiasi merupakan Tindakan medis 

berupa penyinaran menggunakan sinar 

X atau sinar gamma yang bertujuan 

membunuh sel kanker yang masih 

tersisa setelah tindakan pembedahan 

(Isselbacher, 2002).

Prosedur penanganan medik tersebut  

mungkin dapat menimbulkan gangguan 

fungsi fisik pada penderita kanker yang 

berpotensi mengakibatkan terjadinya 

keterbatasan dalam melakukan aktivitas 

(disabilitas) dan partisipasi sosial dalam 

kehidupan sehari-hari. Mobilitas dan 

aktivitas fungsional sehari hari dapat 

menjadi terganggu sehingga dalam 

melaksanakannya  memerlukan 

bantuan dari anggota keluarga yang 

lain.  Hal tersebut akan muncul meski 

sudah lama waktu berselang setelah 

tindakan  medis. Keterbatasan lingkup 

gerak sendi setelah tindakan 

pembedahan, , nyeri di sekitar lokasi
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pembedahan dan bengkak anggota 

gerak yang paling sering dikeluhkan oleh 

penderita kanker.  Oedem atau bengkak 

pada anggota gerak karena resiko 

tindakan pembedahan yang disebut 

Lymphedema yang merupakan 

akumulasi cairan interstisial kaya protein 

dalam kulit dan jaringan subkutan yang 

terjadi sebagai akibat dari penurunan 

fungsi kelenjar limfatik. Sebagai contoh 

kejadian lymphedema yang berkaitan 

dengan carcinoma mammae berkisar 

antara 6% sampai 63% (Ramli, 2015).

Peran Fisioterapi sebagai tim penunjang 

pelayanan medis adalah memelihara 

kondisi umum pre operatif dan 

mengajarkan teknik teknik latihan fisik 

setelah tindakan pembedahan,  

membantu pemulihan fisik setelah 

tindakan pembedahan sehingga 

penderita dapat melakukan aktivitas 

sehari hari secara mandiri bahkan dapat 

kembali melakukan aktivitas 

produksinya, serta memelihara dan 

meningkatkan endurance aktivitas 

setelah pemulihan untuk meingkatkan 

aktivitas fungsional mandiri dan aktivitas 

produktif.  Dapat disimpulkan peran 

fisioterapi  masuk dalam 3 fase yaitu pre 

operatif, paska operatif dan endurance. 

Beberapa jenis latihan dan teknik 

fisioterapi dapat membantu penderita 

kembali dapat melakukan selfcare 

activity.

Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV) 

merupakan satu jenis manipulasi 

masase yang dapat membantu 

mengatasi masalah  pembengkakan 

anggota gerak akibat lymphedema. 

Teknis ini bertujuan membantu 

meningkatkan drainase limfa, 

membuang kelebihan cairan dari 

jaringan, mengurangi peradangan, dan 

meringankan nyeri. Mekanisme Manual 

Lymph Drainage Vodder (MLDV) untuk 

mengurangi oedem adalah menstimulasi 

kontraksi peristaltik pembuluh limfe, 

menstimulasi pemompaan limfangion, 

mengurangi resistensi hidrostatik aliran 

limfe, menstimulasi terbukanya 

pembuluh limfatik dan mempermudah 

pengurasan atau pengaliran kelebihan 

cairan (Vodder, 2006), menstimulasi 

limfomotoris pembuluh limfe yang dapat 

membantu  proses pemulihan fungsi 

sistem limfe (Blanch, 2018).

| PENUNJANG |

  10|

Visual aliran limfe 



Terapi Latihan bermanfaat untuk membantu 

penderita kanker paska tindakan medis 

untuk memulihkan dan memelihara nilai 

kemampuan fungsional otot tulang dan 

sendi, menurunkan resiko atrofi otot, nyeri 

dan keterbatasan gerak pada persendian 

anggota gerak serta menurunkan resiko 

penurunan densitas tulang, menurunkan 

resiko kelelahan yang berlebihan, dan 

mempertahankan system metabolisme 

tetap baik (Toglia, 2007).

Terapi Latihan di dalamnya adalah termasuk 

chest fisioterapi, yaitu teknik fisioterapi untuk 

mengembalikan dan memaksimalkan fungsi 

paru  dan  jan tung  se te lah  t indakan 

pembedahan.  Chest fisioterapi bermanfaat 

untuk membantu membersihkan saluran 

nafas dari slem atau sputum, sehingga dapat 

memperbaiki pola pernafasan dan ventilasi 

paru menjadi lebih baik (Kisner, 2016)

| PENUNJANG |
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posisi telapak 

tangan ketika 

melakukan MLDV, 

dimana gerakan 

palmar tangan 

harus mengikuti 

pola aliran limfe 

sehingga MLDV 

bermanfaat untuk 

menurunkan odem 

pada anggota 

gerak.

MLDV lengan

Mobilitas awal (hari 

1-2 setelah tindakan 

pembedahan)  pada  anggota  gerak 

diharapkan dapat membantu menurunkan 

spasme otot dan kekakuan sendi, membantu 

mempercepat out put drainase setelah 

tindakan pembedahan. Terapi latihan atau 

mobilisasi anggota gerak akan dilakukan 

secara bertahap dari fase bed passive 

exercise, active assisted dan fase active serta 

endurance.  Dosis dan durasi latihan 

menyesuaikan kondisi umum penderita 

(patient safety) di mana tujuan utama adalah 

mencapai kemandirian penderita untuk 

melakukan Activity Daily Living (ADL) secara 

mandiri.  Perlu diperhatikan juga adalah 

ruang perawatan penderita, apakah masih di 

ruang ICU atau sudah dapat ditempatkan di 

ruang perawatan paska bedah, sehingga 

terapi latihan tidak mengganggu prosedur 

terapi medika mentosa yang sedang dijalani 

oleh penderita.     

Deep breathing

Thoracic expansion
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Tips Cegah 
Badan Melebar Saat Lebaran

Setelah satu bulan penuh menjalankan 

ibadah puasa, tiba saatnya umat muslim 

merayakan Hari Raya Lebaran. Untuk 

hidangan lebaran biasanya identik 

dengan makanan dan cemilan yang 

serba enak. Mulai dari rendang, opor, 

sambal goreng, kue-kue kering dan 

minuman manis siap dinikmati. Namun 

menjaga agar tidak mudah kalap dan 

berlebihan saat makan sangatlah 

penting untuk diperhatikan. Agar badan 

tetap sehat dan berat badan tidak naik 

drastis. Berikut adalah tips mencegah 

badan melebar saat lebaran.

1. Sempatkan Sarapan

   Kegiatan silaturahim atau saling 

   mengunjungi sanak saudara biasa 

   dilakukan ketika lebaran tiba. 

   Sebaiknya sebelum bepergian 

   sempatkanlah sarapan dengan 

   makanan yang bergizi. Selain untuk 

   bekal aktivitas, sarapan dapat 

   membantu menghindari dari godaan 

   untuk makan berlebihan di siang hari.

2. Atur Porsi Makan

    Sajian lebaran yang serba enak 

    memang sangat menggiurkan. Tentu  

    tidak ada yang salah dengan makan 

    makanan enak. Namun mengontrol  

    porsi makan tetap diperlukan dan 

    memperhatikan kandungan gizi yang 

    dikonsumsi. Program yang digalakkan 

    oleh Kementrian Kesehatan dalam 

    mengatur porsi makan adalah 

    pedoman Isi Piringku. 

3. Batasi Gula, Garam dan Lemak

    Beberapa makananan dan cemilan 

    dengan rasa yang asin, gurih dan manis 

    biasanya menjadi incaran saat lebaran. 

    Akan tetapi perlu diketahui bahwa resiko 

    kekambuhan penyakit kronis usai lebaran  

    berkaitan erat dengan pola makan yang 

    tinggi gula, garam dan lemak. Sesuai 

    anjuran dari Kementrian Kesehatan, 

    setiap orang sebaiknya maksimal 

    mengkonsumsi 50 gram gula atau setara 

    dengan 4 sendok makan, 5 gram garam 

    setara dengan satu sendok teh dan 67 

    gram lemak yang terkandung dalam 

    minyak atau setara dengan 5 sendok 

    makan.
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4. Perbanyak Minum Air Putih

    Minuman kemasan, minuman bersoda, 

    sirup serta minuman manis lainnya kerap 

    disuguhkan untuk melengkapi sajian 

    lebaran. Namun tahukah Anda, minuman 

    manis juga dapat berkontribusi terhadap 

    naiknya berat badan lho. Minuman yang 

    tinggi gula jika dikonsumsi berlebihan juga 

    bisa berdampak buruk bagi kesehatan.

    Jadi sebaiknya tetap penuhi cairan tubuh  

    dengan air putih kurang lebih 2 liter atau 

    setara dengan 8 gelas per hari. Jika 

    setelah menikmati hidangan lebaran tetap 

    menginginkan rasa minuman yang lebih 

    segar tapi tetap nol kalori, Anda bisa 

    membuat infused water. 

    Yaitu air putih yang 

    dicampur dengan 

    irisan buah segar 

    seperti lemon, 

    mentimun, jeruk, 

    strawberry, 

    daun mint 

    atau 

    rempah-

    rempah.  

5. Sempatkan Olahraga

   Selain menjaga pola makan sehat, 

   olahraga sangat penting dilakukan untuk 

   menjaga berat badan. Di sela-sela 

   kegiatan berlebaran tetap sempatkanlah 

   berolahraga ringan agar badan tetap 

   sehat. 
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