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PENDAHULUAN 

• TUMOR  : SEGALA BENJOLAN ATAU GUMPALAN  YG  TIMBUL               

          PADA TUBUH, BAIK YG KELIHATAN DI PERMUKAAN     

          TUBUH  MAUPUN YG TERSEMBUNYI DI DLM TUBUH 



APA ITU KANKER? 

•Kanker  (tumor ganas)  

pertumbuhan sel tubuh yang bersifat  

  - diluar kendali 

  - membelah secara cepat   

  - merusak bagian tubuh normal 

  - bisa menyebar ke bagian tubuh lain  

 



PENDAHULUAN 

 



PENDAHULUAN 

1. Tidak atau kurang mengerti mengenai kanker  

2. Rasa takut untuk operasi / kemoterapi / radiasi 

3. Percaya pengobatan tradisional / dukun / paranormal 

4. Faktor ekonomi 

5. Rasa malu 



KANKER 

•  Kanker sering dikenal sebagai tumor  tidak         

semua tumor adalah kanker 

 • Kanker dapat menyerang setiap orang 

• Semua golongan umur 

• Setiap bagian tubuh 

• Lebih sering menyerang usia > 40 th 





GOLONGAN TUMOR 

• Ada 2, yaitu : 

 1. Tumor  jinak 

 2. Tumor  ganas 

• TUMOR JINAK   : tumbuh lamban, berkapsul  

         sehingga mudah di operasi. 

• TUMOR GANAS :(Kanker) tumbuh cepat, tidak  

        berkapsul, dapat menyebar ke 

                 bagian lain melalui pembuluh  

                  darah dan pembuluh limfe (KGB) 

 



FAKTOR RISIKO PENYEBAB 
KANKER 

1. Bahan kimia : tar pada rokok,bahan kimia industri 

2. Penyinaran yg berlebihan 

3. Beberapa virus tertentu (HPV) 

4. Pemberian hormon berlebihan 

5. Gesekan pd salah satu bagian tubuh secara berulang dlm 
waktu yg lama shg menimbulkan luka yg tdk sembuh2 

6. Makanan tertentu ( yg diawetkan, yg mengandung zat 
pewarna 



KANKER  DAPAT MENYERANG 
SEMUA BAGIAN TUBUH 

• Kanker dapat timbul pada semua bagian tubuh. Oleh 
karena itu dikenal berbagai jenis kanker 
berdasarkan organ tubuh yg terkena, seperti : 

 Kanker leher rahim 

 Kanker payudara 

 Kanker tulang 

 Kanker paru 

 Kanker hati 

 Kanker kulit 

 Kanker usus besar 

 Kanker darah   



ADA 7 GEJALA KANKER YG PERLU 
DIWASPADAI 

1. Wbuang air besar/kecil ada perubahan kebiasaan atau 
gangguan 

2. Alat pencernaan terganggu dan susah menelan 

3. Suara serak atau batuk yg tdk sembuh 

4. Payudara atau ditempat lain ada benjolan 

5. Andeng2 (tahi lalat) yg berubah sifatnya menjadi makin 
besar dan gatal 

6. Darah / lendir yg tidak normal keluar dari lubang tubuh 

7. Adanya luka atau borok yg tidak mau sembuh2 



DETEKSI DINI PERLU 
PEMERIKSAAN 

 

• PEMERIKSAAN DIRI SENDIRI 

• PEMERIKSAAN FISIK OLEH DOKTER 

• PEMERIKSAAN SITOLOGI ( PAP SMEAR,SEKRET 

BRONCHUS,URIN DAN CAIRAN TUBUH LAINNYA ) 

• ENDOSCOPY 

• MAMMOGRAFI 



TERAPI 

1. OPERASI : 

• Sebagai terapi definitif pada kanker 

• stadium dini (masih loco regional) 

• Mengurangi massa tumor (debulking) 

• Pada kasus yang sudah menyebar tapi msh bisa di operasi 

• Untuk tujuan emergency 

• Terapi paliatif 

• Rekonstruksi 



2. RADIOTERAPI 

• Sebagai terapi ajuvan 

• Sebagai terapi paliatif 

• Sebagai terapi utama 

3. KHEMOTERAPI 

4. HORMONAL TERAPI 

5. IMMUNOTERAPI 



BAGAIMANA MENCEGAH KANKER 

  Dapat dilakukan dgn cara hidup sehat dan 
menghindari penyebab kanker 

 

1. Hindari makanan tinggi lemak, makanan yg diawetkan 
dan makanlah dgn gizi seimbang 

2. Hindari hubungan seksual dgn pasangan yg bukan 
suami atau istri sendiri 

3. Hindari merokok atau berhentilah merokok 

4. Hindari stres berlebihan 

5. Hindari pajanan sinar matahari yg berlebihan 

6. Periksakan kesehatan secara berkala 



 



 KANKER PAYUDARA 

• Nomor 2 setelah kanker paru 

• Jarang pada laki-laki 

• Dalam pembedahan faktor kosmetik penting 

diperhatikan 

• Sering pada wanita di atas 40 tahun 







  

Melekat ke Kulit/ dinding dada   

Tidak rata 

Retraksi kulit 

Puting tertarik ke dalam 

Konsistensi keras 

Tidak Nyeri 

Konsintensi lunak 

Batas rata / halus  

Nyeri 

Mudah digerakkan  

Cairan putih atau kuning 

Puting tidak tertarik 

Ganas  Jinak 

Keluar cairan merah dari puting 

Tidak ada retraksi kulit 



DISTRIBUSI KANKER 
PAYUDARA 

Stage Korea % Indonesia 
% 

Amerika % 

0 6.2 0 20-42 

I 25.3 2 

II 52.8 16 

IIIa 11.0 23 

IIIb 2.5 40 10-20 

IV 2.2 19 

2000 1995 1989 



BAGAIMANA MENGETAHUI 
ADANYA KANKER PAYUDARA 

 

Delapan tanda kanker : 

1. Adanya benjolan  

2. Ukuran kanan dan kiri berbeda 

3. Gangguan dikulit (menebal, cekung, 
seperti kulit jeruk, luka) 

4. Perubahan suhu dan warna kulit 
(hangat-panas, kemerahan/pink) 

 



 

5.    Keluar cairan dari puting susu 

6.  Gatal pada puting, puting tertarik 

ke dalam 

7.  Bengkak pada tangan 

8.  Nyeri (tu pada stadium lanjut) 



PENYEBAB KANKER ?? 

• Secara pasti tidak diketahui.   

Faktor resiko: 

1.   Haid pertama < 12 th            

2.  Menopause > 50 tahun 

3.  Tidak pernah menyusui anak 

4.  Riwayat operasi tumor  sebelumnya 

5.  Usia menikah > 30 tahun 

 



6.  Melahirkan anak I  > 35 tahun 

7.  Riwayat keluarga  (+) 

8.  Terapi hormon yang lama 

9.  Obesitas 

 

 



 Deodoran  01 

Bra dan kawatnya 02 

Aborsi Induksi 03 

Implan Payudara 04 

Tidak terbukti sebagai 
faktor risiko 



PEMERIKSAAN PAYUDARA 

1. KLINIS : 

   - Keluhan di payudara & ketiak : benjolan tanpa nyeri, dll  

 - Pemeriksaan fisik 

 

2. RADIODIAGNOSTIK : 

 - USG payudara dan mammografi 

 - Foto thorax (dada) 

 - USG abdomen 

 - CT Scan 



3. PATOLOGI ANATOMI  

•  (FNAB-SITOLOGI) 

 

 

•  HISTOPATOLOGI  Gold standard 

 



STADIUM KANKER 

Stadium  

 I:   ukuran kecil,terlokalisir,                     

    batas tegas. 

II:  sudah menyebar ke kelenjar       

   getah bening lokal, masih dapat  

   digerakkan (tidak terfiksir ke     

   organ sekitarnya) 

 



III:  menyebar ke kelenjar getah            

     bening sekitarnya dan terfiksir   

     (tidak dapat digerakkan) 

 

IV:  menyebar ke organ lain yang     

     lebih jauh. 



PENYEBARAN KANKER 

•Pembuluh darah  

  

•Pembuluh limfe (KGB) 

 

•Menginvasi jaringan sekitar 



PENGOBATAN KANKER 

•Pembedahan 

•Radioterapi 

•Obat-obatan Pembunuh sel 

kanker (kemoterapi) 

•Hormonal terapi 

•Terapi target 

 



PADA STADIUM LANJUT : 

• Borok (ulcus) yang khronis 

• Massa tumor makin besar 

• Penyebaran ke : 

 Paru-paru 

Ketiak 

Hati 

 Tulang 

Otak 



PENCEGAHAN 

• Makanan yang seimbang   tinggi serat 

dan rendah lemak 

• Hindari zat-zat yang bersifat karsinogenik 

• Hindari kegemukan  

• SADARI (periksa payudara sendiri) 

• Periksa kesehatan secara teratur 

 



DETEKSI  DINI 
????? 

• Kurang informasi mengenai kanker 

• Letak geografis 

• Pendidikan  takut operasi, radiasi dan kemoterapi 

• Iklan obat alternative, tradisional, dukun,paranormal 

• Kurang alat diagnostik 

• Ekonomi 

• Rasa malu 



DETEKSI  DINI 

• Diagnosis dini = stadium kanker masih lokal belum 

bermetastasis 

• Harapan:  angka kesembuhan dan harapan hidup menjadi 

lebih baik 

1. Penyuluhan kepada masyarakat 

2. Memasyarakatkan program SADARI 

3. Melakukan penapisan (screening) mammografi dan USG 

 



    SCREENING 

 
• SADARI 

    Dilaksanakan pada 

             * Wanita usia subur  

          * Setiap 1 minggu setelah hari I haid terakhir 

•  Pemeriksaan fisik : oleh dokter secara ligeartis 

•  Mammografi  

    









MAMMOGRAFI 

• Wanita 35-39th  1x 

mammogram 

• Wanita 40-49th tiap 2 th 

• Wanita 50-60th tiap 1 th 

• Wanita >60th dianjurkan 1 th 





SKRINING 

MAMMOGRAFI 

 Setiap 1-2 tahun sekali 
 Umur > 50 tahun 

Rimer BK, Schild Kraut JM, Hiatt RA, 2005 



U S G  

• Melengkapi mammografi 

• Lebih akurat pada wanita yg lebih muda, krn lebih 

dense/padat 

• Tergantung pengalaman operator dan subjektif 

 



PROGNOSIS 

STAGE 5 YEAR SURVIVAL 10 YEAR SURVIVAL 

I 87 % 78 % 

II 68 % 52 % 

III 41 % 28 % 

IV 10% 0 % 

Silva O.E, Zurida S, 2000 











 



 



 




