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Kata ‘Kanker’ merupakan momok bagi semua
orang. Penyakit kanker sudah menjadi kasus umum,
banyak orang yang dalam hidupnya mengenal penyakit
kanker, baik sebagai penderita maupun kerabat atau
teman penderita kanker. Sekitar 30% penyakit kanker
dapat dicegah, hal ini diperoleh dengan merubah gaya
hidup atau vaksinasi untuk beberapa jenis virus.
Faktor yang memperbesar risiko kanker adalah:
merokok, konsumsi alkohol berlebihan, infeksi Hepatitis
B dan C, serta infeksi virus Human Papilloma (HPV).
Merokok merupakan penyebab kanker paru
tertinggi, yakni 70%. Hubungan antara merokok dan
kanker paru, dikemukakan pertama kalinya oleh Sir
Richard Doll, seorang epidemioligis asal Inggris pada
tahun 1950. Kemudian, merokok juga diketahui dapat
menyebabkan kanker mulut, kanker tenggorokan,
kanker kerongkongan, kanker lambung, kanker
pankreas dan kanker ginjal.

58

Mei 2014

Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan
dapat menyebabkan kanker mulut, kanker
tenggorokan, kanker kerongkongan, kanker
payudara dan kanker hati.
Di negara Timur Jauh, banyak ditemui
kasus kanker hati yang berhubungan dengan
infeksi Hepatitis B sebelumnya, di Negara Barat,
kebanyakan kasus sirosis hepatis disebabkan
oleh konsumsi alkohol yang memicu kanker hati.
Sementara hampir 90% kanker serviks diakibatkan
oleh virus HPV.
Dengan informasi diatas, perubahan gaya
hidup seperti berhenti merokok, mengurangi
konsumsi alkohol dapat mengurangi risiko terkena
kanker. Vaksinasi tersedia untuk Hepatitis B dan
virus HPV. Di beberapa negara, seperti Taiwan
dan Singapura, yang memiliki angka tinggi untuk
transmisi vertikal (contoh: virus ditularkan oleh Ibu

saat melahirkan), seluruh bayi
yang baru lahir diberikan vaksinasi
Hepatitis B. Untuk vaksinasi virus
HPV dijadikan pilihan untuk anak
gadis berusia 12 tahun keatas,
sebelum adanya hubungan seksual.
Gaya hidup sehat seperti
berolah-raga 2-5 kali/minggu,
mengkonsumsi 5 porsi buah
dan sayur tiap hari juga dapat
mengurangi risiko terkena penyakit
kanker.

Saat pencegahan kanker tidak
sesuai harapan, maka deteksi
dini kanker merupakan jalan
terbaik menuju kesembuhan.
Dengan kemajuan teknologi dan
ilmu kesehatan, banyak dari
jenis kanker yang dapat diobati
dan disembuhkan jika terdeteksi
dini. Karena itulah deteksi dini
memegang peranan penting.
Deteksi dini dilakukan melalui
pemeriksaan, tidak lupa untuk
berkonsultasi dengan dokter jika
dirasakan ada sesuatu yang
abnormal dengan tubuh Anda.
Beberapa jenis penyakit
kanker dapat terdeteksi sebelum
memberikan gejala. Pemeriksaan
kanker (atau kondisi pemicu
kanker) untuk individu yang tidak
menunjukkan gejala disebut dengan
‘screening’, dimana hal tersebut
membantu dokter untuk menemukan
dan mengobati penyakit kanker
sedini mungkin. Dalam banyak
kasus, pengobatan kanker akan
lebih efektif jika penyakit terdeteksi
lebih awal. Namun tidak semua
jenis penyakit kanker dapat
dilakukan ‘screening’ dan beberapa
jenis test hanya diperuntukkan
bagi individu yang memiliki risiko
genetika spesifik.

Berikut merupakan jenis
pemeriksaan standard dan
direkomendasikan, di mana
pemeriksaan tersebut cukup efektif
untuk mendeteksi dini kanker
sehingga pengobatan dapat
dilakukan segera:
 Mammografi untuk
kanker payudara.
 Kolonoskopi untuk kanker
usus besar/pencernaan.
 Pap-smear untuk kanker serviks.
Hanya ketiga jenis pemeriksaan
ini saja yang akan dibahas.
Pemeriksaan lain untuk jenis kanker
berbeda juga ada, namun hanya
diperuntukkan bagi individu yang
memiliki faktor risiko tinggi.

Kolonoskopi digunakan untuk
mendeteksi kanker usus besar/
pencernaan. Individu berusia diatas
50 tahun sebaiknya melakukan
pemeriksaan ini. Terlebih bagi
individu yang memiliki faktor risiko
tinggi (riwayat kesehatan keluarga
dengan polip pada usus), sebaiknya
melakukan pemeriksaan lebih awal
lagi. Berkonsultasilah dengan dokter
untuk menentukan perlu/tidaknya
dilakukan pemeriksaan lebih
awal. Kolonoskopi dilakukan untuk
melihat kondisi usus besar dengan

menggunakan pipa panjang
yang fleksibel. Pemeriksaan ini
memberikan gambaran visual
dari dinding usus besar dan
memungkinkan dilakukan biopsi jika
ditemukan adanya abnormalitas.

Seluruh wanita berusia diatas 40
tahun disarankan untuk melakukan
pemeriksaan kanker payudara.
Wanita berusia 40-49 tahun,
sebaiknya melakukan mammografi
tiap tahun. Sementara wanita
berusia 50 tahun keatas disarankan
untuk melakukan pemeriksaan setiap
2 tahun. Bagi wanita yang memiliki
faktor risiko tinggi, yakni riwayat
kesehatan keluarga dengan kanker
payudara, ada baiknya melakukan
pemeriksaan lebih dini. Dokter akan
menilik riwayat kesehatan Anda dan
keluarga untuk menentukan apakah
diperlukan pemeriksaan lebih awal.
Mammografi melibatkan
radiographer yang akan membantu
Anda untuk memposisikan satupersatu payudara diantara dua
buah plat kecil pada mesin
X-ray. Plat tersebut kemudian
akan menekan payudara selama
beberapa waktu untuk mengambil
gambar. Tekanan tersebut agar
diperoleh gambar yang lebih jelas.

Faktor yang memperbesar
risiko kanker adalah:
merokok, konsumsi alkohol
berlebihan, infeksi Hepatitis
B dan C, serta infeksi virus
Human Papilloma (HPV).
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Bagi wanita yang aktif secara
seksual dan berusia diatas 21
tahun, sebaiknya melakukan
pemeriksaan kanker serviks.
Pemeriksaan dilakukan dengan
mengambil contoh cairan dari
saluran serviks, dimana dokter
akan meletakkan spekulum
dalam vagina dan kemudian
mengambil contoh cairan dengan

menggunakan sikat kecil. Sikat
tersebut kemudian dibilas dalam
sebuah tabung berisi cairan, atau
dokter akan menggunting kepala
sikat dan membiarkannya dalam
tabung berisi cairan tersebut. Sikat
tersebut dikirim ke laboratorium
untuk diteliti lebih lanjut, proses ini
disebut ‘liquid based cytology’. Di
lab, ahli patologi akan memeriksa
dan meneliti contoh tersebut dengan
mikroskop, serta membuat laporan
untuk sel yang abnormal. Tes serviks

disarankan untuk dilakukan setiap
2-3 tahun.
Pendeknya, kanker merupakan
penyakit umum dimana 30% dari
penyakit ini dapat dicegah dengan
modifikasi gaya hidup. Saat ini
sudah ada test untuk deteksi dini
kanker usus besar/pencernaan,
kanker payudara dan kanker
serviks, juga pengobatan efektif
tersedia jika penyakit tersebut
terdeteksi dini.
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Tahun 2008, Dr. Lo bergabung sebagai konsultan di National Cancer Centre
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