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Kanker Paru-Paru 
Kanker paru-paru merupakan kanker pembunuh nomor satu di Hong Kong. Ada lebih dari 
4.000 kasus baru kanker paru-paru dan sekitar 3.600 kematian yang diakibatkan oleh 
penyakit ini setiap tahunnya.  

Merokok merupakan faktor utama yang memicu berkembangnya kanker paru-paru. 
Sekitar 90% pasien pria penderita kanker paru-paru adalah perokok. Paparan terhadap 
asap rokok secara berkepanjangan juga bisa meningkatkan risiko berkembangnya kanker 
paru-paru. Oleh karena itu, perokok harus segera berhenti merokok demi kesehatan diri 
mereka sendiri, keluarga mereka, dan teman-teman mereka. Jika ada kerabat atau teman 
Anda yang merokok, bicaralah dan minta dia untuk berhenti dari kebiasaan ini. 

Deteksi kanker paru-paru stadium awal bisa meningkatkan peluang penyembuhannya. 
Namun, sebagian besar pasien tidak terdiagnosis hingga kanker paru-paru berada dalam 
metafase atau stadium lanjut, sehingga mempersulit peluang penyembuhan yang ada. 
Oleh karena itu, orang yang berisiko tinggi terkena kanker paru-paru (perokok aktif dan 
perokok pasif) harus selalu waspada terhadap penyakit ini untuk meningkatkan peluang 
penyembuhan melalui diagnosis awal.  

(Terima kasih kepada Dr SH LO, Konsultan, Departemen Onkologi Klinis, Rumah Sakit 
Tuen Mun, Cluster Barat New Territories) 26/9 
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1. Apa itu Kanker Paru-Paru? 

Kanker paru-paru merupakan tumor ganas yang berkembang di sistem pernapasan 
bagian bawah, termasuk sel-sel di dinding bronkus dan bronkiolus. 

  

2. Apa saja faktor risiko Kanker Paru-Paru? 

90% dari kasus kanker paru-paru terkait dengan kegiatan merokok. Waspadalah terhadap 
gejala kanker paru-paru jika Anda termasuk ke dalam salah satu atau beberapa kelompok 
berikut ini: 

• Perokok 
• Berusia 50 tahun ke atas 
• Memiliki riwayat merokok yang dimulai sejak usia dini (akan meningkatkan risiko 

terkena kanker paru-paru) 

  

3. Bagaimana cara untuk mencegah Kanker Paru-Paru? 

• Jika Anda merokok, berhentilah merokok sekarang juga. Jika ada kerabat atau 
teman Anda yang merokok, bicaralah dan minta dia untuk berhenti dari kebiasaan 
ini. 

• Hindari paparan uap minyak yang berlebihan: pilih metode memasak dengan cara 
kukus dan rebus. Hindari menggoreng makanan di rumah. Selalu gunakan 
ventilator gas buang untuk mengurangi uap minyak yang terbentuk dari proses 
memasak. 

• Pola makan: Hindari asupan makanan yang diawetkan atau dipanggang 
(barbekyu). 

• Gaya hidup: Mengurangi pembakaran dupa.  
 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

Lung Cancer / Indonesian 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

4. Apa penyebab Kanker Paru-Paru? 

Merokok merupakan faktor utama yang diketahui yang memicu berkembangnya kanker 
paru-paru. Jika Anda merokok, Anda harus menyadari fakta-fakta berikut ini: 

• Perokok memiliki risiko untuk mengidap kanker paru-paru 20 kali lebih tinggi 
daripada orang yang tidak merokok 

• 1 dari 10 perokok menderita kanker paru-paru 
• Paparan terhadap asap rokok secara berkala (perokok pasif) akan sangat 

meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru (2 hingga 3 kali lebih tinggi dari 
biasanya) 

Selain merokok, faktor-faktor berikut ini juga bisa meningkatkan risiko terkena kanker 
paru-paru: 

• Tidak adanya asupan buah-buahan segar dan sayuran secara berkepanjangan, dan 
makanan kaya vitamin A dalam pola makan seseorang 

• Paparan terhadap uap minyak yang dihasilkan selama memasak secara 
berkepanjangan 

• Asupan makanan yang diawetkan atau dipanggang (barbekyu) secara berkala. 
• Paparan terhadap uap hasil bakaran dupa secara berkepanjangan 
• Ras atau faktor keturunan 
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5. Apa saja gejala-gejala Kanker Paru-Paru? 

Tanda atau gejala berikut ini bisa mengindikasikan adanya penyakit kanker paru-paru:  

• Rasa lelah secara berkepanjangan 
• Nafsu makan yang buruk dan penurunan berat badan 
• Batuk kronis 
• Mengi 
• Dahak dengan darah 
• Nyeri di dada: nyeri samar-samar atau rasa sakit yang parah di dada saat batuk 

atau saat menarik napas dalam-dalam 

Pasien yang menderita kanker paru-paru stadium lanjut juga bisa mengalami hal-hal 
berikut ini: pembengkakan kelenjar di leher, pembengkakan di leher, wajah, dan 
tangan; distensi abdomen, nyeri tulang, sakit kepala, epilepsi parsial atau hemiplegia 
(kelumpuhan satu sisi tubuh) 
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6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker 
Paru-Paru? 

Tidak hanya perokok yang harus memeriksakan kesehatan mereka 
secara berkala; orang-orang yang mengalami gejala-gejala tersebut di 
atas juga harus segera mengunjungi dokter keluarga mereka. Tes 
diagnostik untuk kanker paru-paru mencakup hal-hal berikut ini:  

 a) Sinar X bagian dada 
 
b) Pemeriksaan sitologi sputum: sampel dahak diperiksa dengan bantuan mikroskop 
untuk melihat adanya sel-sel yang tidak normal 
 
c) Bronkoskopi: pemeriksaan saluran pernapasan dengan bronkoskopi untuk 
memvisualisasikan status mukosa. Pemeriksaan ini bisa mengungkapkan daerah tumor 
yang bisa dibiopsi untuk keperluan diagnosis jenis sel kanker. Hasilnya bisa membantu 
para dokter untuk menentukan apakah tindakan operasi harus diberikan.  
 
d) CT scan / Pemindaian tomografi emisi positron: pemeriksaan ini bisa membantu untuk 
menentukan apakah tumor telah menyebar ke jaringan sekitar di dada, seperti kelenjar 
getah bening lokal. Dokter lalu akan memutuskan apakah kanker paru-paru pasien bisa 
diobati dengan tindakan operasi. 
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7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Paru-Paru? 
 
Pengobatan kanker paru-paru bisa mencakup tindakan operasi, radioterapi eksternal, 
kemoterapi, dan langkah-langkah pengobatan paliatif lainnya, seperti laser, terapi radiasi 
internal, dan penggunaan obat-obatan. Perawatan modalitas tunggal atau kombinasi bisa 
digunakan, tergantung pada status kesehatan pasien secara umum. 

a) Bedah 

Metode pengobatan ini menawarkan peluang kesembuhan terbaik bagi pasien yang 
menderita kanker paru-paru stadium awal, yang belum menyebar keluar dari paru-paru. 
Tingkat kuratif dari tindakan operasi mencapai lebih dari 60% di antara pasien penderita 
penyakit stadium awal. Volume reseksi tergantung pada status tumor yang ganas. 
Tindakan operasi mungkin melibatkan proses pengangkatan tumor bersama dengan 
beberapa jaringan di sekitarnya, sementara tindakan lainnya mungkin melibatkan proses 
pengangkatan seluruh lobus atau bahkan satu bagian dari paru-paru. 

b) Radioterapi eksternal 

Tindakan ini bisa diberikan sebagai terapi kuratif kanker paru-paru stadium awal bagi 
pasien yang tidak bisa menjalani tindakan operasi karena sudah berusia lanjut atau 
memiliki penyakit lainnya. Radioterapi berguna untuk menghancurkan sel-sel kanker pada 
pasien jika terdapat penyebaran tumor secara lokal, sel kanker yang tidak bisa diangkat 
melalui tindakan pembedahan pasca operasi, atau gejala yang disebabkan oleh 
penyebaran kanker (seperti sakit tulang dan metastasis otak), 

c) Kemoterapi 

Untuk pasien dengan kanker paru-paru metastatik, obat kemoterapi (obat antikanker) 
akan digunakan untuk membantu menghentikan pembelahan dan perkembangan sel-sel 
kanker. Obat antikanker tunggal atau kombinasi akan disuntikkan ke tubuh pasien dengan 
metode infus intravena. Pasien perlu beristirahat selama 3-4 minggu sebelum menerima 
infus lebih lanjut; biasanya 4-6 infus akan diberikan selama keseluruhan tindakan 
pengobatan ini. 
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d) Terapi yang Ditargetkan 

Pengobatan ini ditujukan ke molekul tertentu yang terlibat dalam jenis tumor tertentu. 
Tindakan pengobatan ini memberikan efek samping yang lebih sedikit bila dibandingkan 
dengan kemoterapi tradisional, yang mengurangi dampak negatif pada sel induk 
hematopoietik atau sistem kekebalan tubuh. Tindakan ini sangat cocok bagi pasien 
penderita kanker paru-paru metastatik jenis tertentu. 

 

8. Apa komplikasi dari kemoterapi atau Terapi yang Ditargetkan? 

Walaupun obat kemoterapi bisa membunuh sel-sel kanker, namun obat yang sama ini 
juga bisa menghancurkan sel-sel normal di dalam tubuh dan mengakibatkan efek 
samping. Pasien mungkin akan mengalami rasa mual, muntah, rambut rontok, luka di 
mulut, anemia, resistansi rendah terhadap infeksi bakteri, dan perdarahan internal, dll. 
Oleh karena itu, dokter akan memperhatikan seluruh rangkaian tindakan kemoterapi 
dengan saksama. 

Terapi yang ditargetkan bisa menyebabkan efek samping seperti ruam kulit, luka di mulut, 
atau diare. Ikuti saran medis dengan saksama saat menggunakan jenis tindakan 
pengobatan ini. 
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9. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita Kanker Paru-Paru? 

Berikut ini adalah beberapa catatan penting bagi pasien selama masa rehabilitasi pasca 
operasi, radioterapi, atau terapi obat antikanker: 

Pemeriksaan rutin: 

Tindakan operasi dan terapi obat bisa menyembuhkan gejala kanker paru-paru secara 
parsial maupun secara menyeluruh. Namun, kanker paru-paru memiliki peluang kambuh 
yang relatif tinggi. Hal ini diakibatkan oleh karena sebagian besar pasien tidak 
mendapatkan pengobatan yang memadai hingga kanker mencapai stadium lanjut dan 
menyebar ke jaringan lain, dan memengaruhi tingkat keberhasilan kuratif yang ada. 
Pasien harus disiplin untuk mengikuti jadwal konsultasi secara berkala untuk 
memungkinkan pemantauan kesehatan dengan saksama. Jika kanker kambuh, 
pengobatan juga bisa langsung diberikan untuk meningkatkan peluang hidup pasien.  

Pengingat tentang gaya hidup sehari-hari:  

• Berhentilah merokok 
• Pastikan adanya ventilasi yang baik di rumah 
• Lakukan kegiatan olahraga secara tepat untuk meningkatkan fungsi paru-paru 
• Jauhi tempat-tempat umum yang ramai dan lokasi pencemaran udara untuk 

menghindari infeksi pernapasan 

Pola makan: 

• Tingkatkan asupan makanan yang kaya akan kandungan vitamin A dan C seperti 
wortel, anggur, buah pir, dll. 
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