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Kanker Hati 

Kanker hati merupakan kanker pembunuh nomor 3 setelah kanker paru-paru dan kanker usus besar. Ada sekitar 
1.800 kasus baru yang terjadi setiap tahunnya di Hong Kong. Dari semua kasus baru yang terjadi, 75% di antaranya 
adalah pria dengan rata-rata kemunculan penyakit pada usia 63 hingga 69 tahun. 

Penyakit ini relatif lebih sulit untuk disembuhkan karena kanker hati biasanya didiagnosis pada stadium menengah 
atau akhir, sehingga memengaruhi tingkat kesembuhannya. Slogan "mencegah lebih baik daripada mengobati" 
merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan. Pastikan diri Anda sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis B, dan 
penderita hepatitis B harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memeriksa apakah terdapat 
tanda-tanda tumor di hati. 

(Terima kasih kepada Dr. Michael Kam, Konsultan, Onkologi Klinis, Rumah Sakit Prince of Wales, yang telah mengulas 
dan meninjau informasi pada halaman ini.) 
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1. Apa itu Kanker Hati? 

Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh, dan merupakan organ metabolisme yang sangat penting. Organ ini 
bisa ditemukan di bagian kanan atas perut, yang terdiri dari lobus kiri dan lobus kanan. Fungsi utama hati mencakup 
hal-hal berikut ini: 

• Produksi dan penyimpanan glukosa untuk digunakan bila diperlukan  
• Pembuatan empedu untuk mencerna lemak dalam makanan  
• Detoksifikasi racun dan alkohol untuk ekskresi  
• Pembuatan protein, zat pembekuan darah, antibodi, dan kolesterol  
• Ketika sel-sel hati mulai bermutasi dan membelah diri secara tidak terkendali, kanker hati mulai terbentuk. 

 

2. Berapa jumlah jenis Kanker Hati yang ada? 

Kanker hati bisa diklasifikasikan menjadi kanker hati primer dan kanker hati metastatik. Kanker hati primer 
merupakan tumor ganas yang disebabkan oleh sel-sel hati, dan dikenal secara umum sebagai "Karsinoma 
Hepatoseluler" dan "Kolangiokarsinoma". Kanker hati metastatik merupakan kanker hati yang disebabkan oleh 
penyebaran sel-sel kanker dari organ lain. 
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3. Apa penyebab Kanker Hati? 

Ada banyak penyebab kanker hati dan beberapa di antaranya masih dalam tahap penelitian, namun faktor yang 
memberikan risiko lebih tinggi adalah: 

 Virus hepatitis B: 

55% dari kasus kanker hati di dunia disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B. Peluang orang yang terjangkit 
virus hepatitis kronis menderita penyakit kanker hati adalah 100 kali lebih tinggi dari orang yang tidak 
terjangkit virus hepatitis B. Hepatitis B sangat umum ditemukan di Hong Kong, dan diperkirakan bahwa 
sepuluh persen dari penduduk Hong Kong merupakan pembawa virus hepatitis B atau telah terinfeksi 
penyakit ini. Di antara pembawa virus kronis ini, seperempat di antaranya berpotensi menderita sirosis, yang 
bisa menyebabkan kanker hati.  

 Sirosis:  

Orang yang terinfeksi virus hepatitis B berpotensi terkena hepatitis kronis dalam jangka waktu 10 tahun, yang 
bisa berkembang menjadi sirosis dalam jangka waktu 21 tahun setelahnya. Dibutuhkan waktu sekitar 29 
tahun lagi untuk sirosis berkembang menjadi kanker hati. Proses perkembangan penyakit bisa berbeda-beda 
antar penderita, tergantung pada tingkat keaktifan virus hepatitisnya. Studi membuktikan bahwa virus yang 
lebih aktif akan mempercepat laju kerusakan sel-sel hati, dan akibatnya, pasien akan lebih cepat mengalami 
sirosis atau hepatitis kronis. Kanker hati akan terjadi dalam jangka waktu sekitar 50 hingga 60 tahun setelah 
pasien terinfeksi virus hepatitis B  

 Hepatitis C:  

Pembawa hepatitis B dan hepatitis C kronis berpotensi 150 kali lebih tinggi terkena kanker hati. Kanker hati 
yang terkait dengan HCV lebih umum terjadi di negara-negara bagian barat (Eropa dan Amerika Serikat). 

 Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan:  

Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan bisa menyebabkan pengerasan hati dan kemudian 
berkembang menjadi kanker hati. Peluang orang yang terjangkit virus hepatitis B dan yang mengonsumsi 
minuman beralkohol menderita penyakit kanker sel hati adalah 2 kali lebih tinggi dari orang yang terjangkit 
virus hepatitis B saja. 

 Penyakit Hati Berlemak Non-Pecandu Alkohol (NAFLD) dan Hepatosteatosis Non-Pecandu Alkohol (NASH): 

Obesitas, kencing manis, dan gangguan metabolik lainnya bisa menyebabkan kerusakan hati yang mengarah 
ke sirosis dan kanker hati. 

 Konsumsi makanan yang beracun: 

Aflatoksin yang ditemukan dalam kacang, jagung, kacang-kacangan dan biji-bijian terbukti bisa menjadi 
penyebab kanker hati pada hewan percobaan.  

 Paparan terhadap bahaya lingkungan hidup dan polutan tertentu dalam jangka waktu yang lama (seperti 
menghirup PVC yang digunakan di pabrik-pabrik manufaktur plastik)  

 Kolangitis atau kista koledokus bawaan bisa menyebabkan kanker saluran empedu. 
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4. Bagaimana cara untuk mencegah Kanker Hati? 

Berikut ini merupakan cara untuk mencegah kanker hati: 

• Jangan merokok  
• Batasi jumlah minuman beralkohol yang dikonsumsi  
• Tetapkan jadwal kerja dan istirahat yang teratur, dan konsumsi lebih banyak buah dan sayuran  
• Hindari tertularnya virus hepatitis B: 

Jika ada anggota keluarga yang terinfeksi virus hepatitis B, anggota keluarga lainnya harus memeriksakan diri 
mereka juga, apakah mereka terjangkit virus hepatitis atau apakah mereka sudah memiliki antibodi setelah 
tertular virus tersebut. Jika mereka belum terinfeksi, maka mereka harus mendapatkan 3 kali vaksin hepatitis 
B dalam jangka waktu 6 bulan.  

• Gunakan kondom dan jangan menggunakan ulang jarum bekas: 

8-10% dan 0,5% dari populasi Hong Kong merupakan pembawa virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Kedua 
jenis hepatitis ini bisa ditularkan melalui cairan tubuh, oleh karena itu, hubungan seksual yang tidak aman 
atau saling berbagi jarum suntik bisa menyebarkan virus hepatitis B dan virus hepatitis C.  

• Simpanlah makanan dengan benar dan waspadalah agar tidak mengonsumsi makanan yang sudah busuk atau 
terkontaminasi: 

Makanan tertentu seperti kacang, biji-bijian, dan jagung bisa membusuk dan menghasilkan aflatoksin yang 
meningkatkan risiko terkena kanker hati. Makanan ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk 
menghindari cepatnya proses pembusukan.  

• Pembawa virus hepatitis harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, yang bisa membantu 
mendeteksi penyakit pada stadium awal. 
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5. Apa saja gejala-gejala Kanker Hati? 

Organ hati bisa memperbaiki dirinya sendiri. Hati masih tetap bisa berfungsi seperti biasa, walaupun hanya 
tersisa sedikit bagian yang normal dari organ hati. Oleh karena itu, kanker hati pada stadium awal tidak 
menunjukkan gejala kesehatan yang signifikan. Ketika tumor berkembang menjadi lebih besar, pasien bisa 
mengalami hal-hal berikut ini: 

• Nyeri di sisi kanan perut bagian atas  
• Nyeri pada bahu sebelah kanan: Hati yang bengkak bisa merangsang saraf diafragma, dan saraf ini 

terhubung ke saraf yang terletak di bahu sebelah kanan.  
• Kehilangan nafsu makan dan berat badan, merasa mual dan mengantuk  
• Benjolan di perut bagian atas  
• Kulit dan mata berwarna kuning, kulit terasa gatal: Saluran empedu terhalang oleh tumor dan 

menyebabkan pigmen empedu menumpuk di dalam darah dan menyebabkan sakit kuning.  
• Urin berwarna seperti teh dan tinja berwarna abu-abu terang  
• Asites (pengumpulan cairan di dalam perut) 
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6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker Hati? 

Kelompok Individu yang berisiko tinggi dan orang-orang yang mengalami gejala tersebut di atas harus segera 
berkonsultasi dengan dokter keluarga dan mengatur jadwal pemeriksaan secepatnya. Semakin awal diagnosis 
penyakit ini, semakin tinggi peluangnya untuk sembuh. Pemeriksaan kesehatan yang relevan terhadap kanker 
hati mencakup hal-hal berikut ini: 

• Tes darah untuk alfa-fetoprotein: Jika sel-sel kanker hati terus berkembang, nilai angka alfa-fetoprotein akan 
menjadi sangat tinggi. Alfa-fetoprotein merupakan indeks kanker dan membantu diagnosis kanker hati pada 
stadium awal. 

• USG abdomen: USG digunakan untuk memindai struktur hati untuk mengkonfirmasi ukuran dan lokasi tumor. 
Tes ini hanya akan memakan waktu selama beberapa menit dan pasien harus puasa minum atau makan 
selama empat jam sebelum tes dilakukan. 

• Pemindaian dengan komputer: Sinar X digunakan untuk memindai hati dari beberapa sudut yang berbeda 
untuk mendapatkan citra hati secara terperinci, yang bisa menampilkan lokasi dan ukuran tumor secara tepat. 
Pasien perlu meminum cairan pewarna kontras khusus dan seluruh proses pemeriksaan ini akan memakan 
waktu lebih dari 10 menit. 

• Angiogram: Untuk mengamati aliran darah, pasien disuntikkan cairan pewarna kontras. Tes ini bisa 
memastikan lokasi tumor dan pembuluh darah yang memberi nutrisi kepada tumor. 

• Pencitraan resonansi magnetik: Medan magnet menggantikan sinar X untuk membuat konstruksi citra 
penampang tubuh, yang bisa digunakan untuk mengamati lokasi tumor kanker hati. 

• Biopsi: Dokter akan menggunakan jarum berukuran kecil untuk mengambil jaringan tumor hati melalui kulit di 
perut bagian kanan saat pasien berada dalam pengaruh anestesi lokal. Cara ini dilakukan untuk memastikan 
jenis sel tumor dan menentukan apakah tumor tersebut bersifat jinak atau ganas. Tes ini biasanya dilakukan 
bersama dengan USG untuk memastikan bahwa jarum digunakan pada posisi yang tepat. Ada risiko 
pendarahan kecil dalam tes ini. 
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7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Hati? 
Setelah pasien didiagnosis menderita kanker hati, dokter umumnya akan menyarankan tindakan pengobatan berikut 
ini, tergantung pada stadium kanker yang dihadapi: 

(1) Pengangkatan dengan pembedahan  

• Alasan tindakan pengobatan: Untuk mengangkat tumor dan jaringan yang terdampak di sekitarnya. 
• Cocok untuk: Pengangkatan kanker dengan teknik pembedahan radikal cocok untuk 20% pasien penderita 

kanker hati yang tumornya hanya memengaruhi salah satu dari lobus hati dan fungsi hatinya masih normal. 
62% dari populasi ini bisa bertahan hidup hingga 3 tahun, sedangkan 50% dari populasi ini bisa bertahan 
hidup hingga 5 tahun. 

(2) Kemoembolisasi Trans-Arteri (TACE) 

• Alasan tindakan pengobatan: Tindakan pengobatan ini dilakukan untuk memblokir pembuluh darah guna 
menghentikan asupan nutrisi kepada tumor. Tindakan ini bisa menghentikan pertumbuhan tumor kanker dan 
mengurangi ukuran besarnya. Hal ini bisa dicapai dengan menyuntikkan obat ke dalam pembuluh darah 
tertentu yang menyediakan asupan nutrisi kepada tumor melalui aorta. Tindakan ini dilakukan untuk 
memblokir arteri yang memberi nutrisi pada kanker hati tanpa memengaruhi jaringan hati yang normal.  

• Cocok untuk: Tindakan pengobatan ini cocok bagi pasien yang tumornya telah menyebar ke kedua sisi hati, 
namun belum menyebar ke organ lain, atau pasien yang tumornya hanya terletak di satu sisi hati tetapi fungsi 
hati, lokasi tumor, ukuran tumor, atau jumlah tumor tidak sesuai dengan persyaratan operasi bedah atau 
pengobatan ablatif lokal. 

(3) Injeksi alkoholm  

• Alasan tindakan pengobatan: Lokasi tumor bisa dipastikan dengan bantuan pemindaian USG atau komputer. 
Setelahnya, alkohol dengan konsentrasi 95% disuntikkan secara langsung ke tumor dengan jarum tipis melalui 
kulit. Alkohol dengan tingkat konsentrasi tinggi ini akan mengeringkan sel dan membunuhnya. 

• Cocok untuk: Sangat cocok untuk pasien dengan ukuran tumor lebih kecil dari 3 cm atau yang jumlah 
tumornya kurang dari 3 buah. Karena injeksi hanya bisa menghancurkan bagian tengah tumor, jaringan di 
sekitarnya akan tetap bertahan dan terus berkembang. Pasien harus mendapatkan banyak suntikan untuk 
membunuh semua sel kanker hati yang ada. 

(4) Ablasi frekuensi radio   

• Alasan tindakan pengobatan: Tindakan pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengobatan 
termal lokal, menggunakan suhu 60∘C untuk menghancurkan jaringan tumor. Tergantung pada lokasi dan 
ukuran tumornya, operasi bedah bisa dilakukan melalui perkutan atau laparotomi. Ultrasonografi dilakukan 
secara bersamaan untuk memandu elektroda dan memantau tingkat ablasi tumor. 

• Cocok untuk: Bagi mereka yang terinfeksi kanker hati primer dan kanker hati metastatik. 

(5) Transplantasi hati  

 Alasan tindakan pengobatan: Tindakan pengobatan ini dilakukan bagi mereka yang tidak bisa menjalani 
tindakan operasi bedah untuk mengangkat hati. Khusus bagi pasien yang fungsi hatinya telah memburuk, dan 
pasien yang telah menjalani tindakan pengobatan Kemoembolisasi Transarterial dan injeksi alkohol, asalkan 
ukuran tumornya tidak lebih besar dari 5 cm. Jika tumor telah berkembang hingga mencapai ukuran tertentu, 
besar kemungkinannya bahwa sel-sel kanker tersebut telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jika 
transplantasi hati dilakukan, sel kanker akan memperbanyak diri dengan cepat di organ hati yang baru, yang 
akan mengakibatkan kambuhnya kanker hati. 

(6) Iradiasi Internal Selektif (SIRT) 

 Alasan tindakan pengobatan: SIRT merupakan teknik radio-embolisasi di mana mikrosfer radioaktif 
disuntikkan melalui kateter intravaskular ke dalam arteri hepatika yang memberikan nutrisi kepada tumor. 
Mikrosfer ini ditandai dengan Itrium-90 yang mampu memancarkan radiasi jarak pendek. Oleh karena itu, 
SIRT memungkinkan dilakukannya iradiasi preferensial tumor dengan dosis radiasi yang tinggi tanpa 
menyebabkan kerusakan parah pada fungsi hati yang normal. Berbagai laporan penelitian SIRT pada pasien 
dengan kanker hati stadium lanjut menunjukkan tingkat respons (RR) 20-89%, dan median waktu 
perkembangan dari 7-12 bulan. 
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 Cocok untuk: kanker hati yang tidak memenuhi persyaratan operasi bedah atau terapi ablatif lokal. Berbeda 
dengan TACE, beberapa pasien dengan trombosis vena Portal yang menunjukkan kontraindikasi terhadap 
TACE, tampaknya bisa menerima dan mentolerir SIRT dengan baik. Perbandingan retrospektif antara SIRT dan 
TACE menunjukkan tingkat efikasi yang serupa, namun belum ada laporan penelitian terkontrol acak yang 
membandingkan SIRT dan TACE secara langsung. 

 SIRT menunjukkan kontraindikasi pada pasien yang memiliki fungsi hati yang buruk atau asites yang tidak 
terkendali. Pemeriksaan pra-pengobatan dengan angiogram hati dan pemindaian Teknesium MAA diperlukan 
untuk mengevaluasi jumlah serapan mikrosfer di paru-paru, hati, dan saluran pencernaan. Pemberian 
mikrosfer SIR yang tidak disengaja ke saluran pencernaan atau pankreas akan menyebabkan nyeri abdomen 
akut, pankreatitis akut, kolesistitis, atau tukak lambung. Penyusutan paru-paru secara berlebihan bisa 
menyebabkan pneumonitis radiasi. Radiasi secara berlebihan ke parenkim hati yang normal bisa 
mengakibatkan hepatitis radiasi. 

 

(7) Radioterapi tubuh ablatif stereotaktik (SABR) 

 Alasan tindakan pengobatan: Iradiasi sinar eksternal untuk HCC jarang digunakan di masa lalu karena tingkat 
toleransi radiasi hati yang rendah. Risiko penyakit hati yang diakibatkan oleh radiasi (RILD) meningkat seiring 
dengan fungsi dasar hati yang buruk. Dengan semakin banyaknya pengalaman penggunaan metode 
pengobatan ini, sekarang diketahui bahwa pengendalian penyakit bisa dilakukan jika dosis radiasi yang tinggi 
bisa dikirimkan ke tumor sambil mempertahankan jumlah cadangan hati yang masih berfungsi dengan 
normal. Kemajuan teknologi dalam bidang Radioterapi tubuh ablatif stereotaktik (SABR) melalui penggunaan 
registrasi citra multi-modalitas, perencanaan pengobatan radiasi, manajemen gerak pernapasan, dan terapi 
radiasi dipandu citra telah meningkatkan akurasi pengobatan secara signifikan dan memungkinkan 
penyampaian dosis ablatif radiasi secara aman ke HCC yang tidak bisa dioperasi secara fokal. 

 Cocok untuk: pasien yang tidak setuju untuk menjalani operasi bedah atau terapi ablatif lokal. Tindakan ini 
juga diindikasikan pada pasien yang telah mengalami kekambuhan meskipun telah menjalani beberapa sesi 
TACE. Pasien dengan trombosis vena portal yang tidak cocok dengan TACE juga bisa diobati dengan SABR. 
Tingkat respons objektif mencapai 80-90% pada HCC dengan ukuran kurang dari 5 cm, dan berada di rentang 
50-70% pada kanker yang berukuran lebih besar.  Peningkatan kendali lokal dan kelangsungan hidup 
teramati pada pasien yang diobati dengan dosis yang lebih tinggi.  

 

(8) Terapi sistemik & Terapi yang ditargetkan 

 Sebelum adanya pengembangan sorafenib, hampir tidak ada lini pertama terapi sistemik untuk pengobatan 
HCC yang tidak bisa dioperasi. Berbagai macam penelitian terkontrol acak menunjukkan bahwa penggunaan 
kemoterapi sistemik, senyawa hormonal, oktreotida dan interferon pada pasien dengan HCC yang tidak bisa 
dioperasi tidak meningkatkan kelangsungan hidup pasien bila dibandingkan dengan tidak dilakukannya 
tindakan pengobatan apa pun.  

 Sorafenib saat ini menjadi satu-satunya terapi yang ditargetkan yang disetujui oleh Balai Pengawasan Obat 
dan Makanan (FDA) Amerika Serikat untuk digunakan pada pasien dengan HCC yang tidak bisa dioperasi, 
berdasarkan pada tingkat ketahanan hidup dibandingkan dengan perawatan dukungan terbaik yang 
ditunjukkan dalam dua penelitian terkontrol acak. Sorafenib menghambat reseptor kinase tirosina berikut ini: 
VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR-b, c-KIT, dan Flt-3. Karena Sorafenib berpotensi menurunkan aliran darah dalam 
tumor, penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki sorafenib sebagai pengobatan adjuvan untuk potensi 
pengobatan kuratif seperti tindakan bedah atau ablasi lokal di HCC yang bisa dioperasi, atau kombinasi dari 
sorafenib dan TACE atau SBRT pada pasien dengan HCC yang tidak bisa dioperasi. 

 Meskipun sorafenib menjadi pilihan pengobatan paliatif untuk pasien penderita HCC stadium lanjut, 
sorafenib juga menghasilkan toksisitas yang secara signifikan bisa memengaruhi kualitas hidup pasien. 
Tingginya tingkat efek samping dermatologi (sindrom tangan kaki), hipertensi, kelelahan, dan rasa tidak 
nyaman pada pencernaan telah dilaporkan oleh pasien yang menjalani metode pengobatan ini. Komplikasi 
lainnya termasuk iskemia jantung, disfungsi tiroid, perforasi usus, pendarahan, dan hepatitis. 
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8. Apa komplikasi dari Kanker Hati? 

Komplikasi umum teramati pada pasien kanker hati, antara lain: 

 Gagal hati: Jaringan kanker menyebabkan kerusakan serius pada hati pasien, yang membuat hati tidak mampu 
mengeluarkan racun dari tubuh dan menyebabkan ensefalopati hepatik yang merupakan penyebab utama 
kematian akibat kanker hati.  

 Gagal ginjal: Fenomena kanker hati menyebabkan gagal ginjal yang melumpuhkan kemampuan pasien untuk 
membuang limbah hasil pencernaan dari dalam tubuh.  

 Metastasis tumor: Sel-sel tumor bisa bermetastasis ke paru-paru dan tulang. Jika sel-sel tumor ini bermetastasis 
ke peritoneum, maka asites akan terjadi. Dengan demikian, kanker hati yang terletak dekat dengan diafragma bisa 
menembus diafragma dan pleura secara langsung, yang kemudian bisa menyebabkan cairan pleura yang berwarna 
kemerahan. 

 

9. Bagaimana pasien penderita Kanker Hati bisa merawat diri mereka sendiri? 

Pasien harus memperhatikan berbagai hal sebelum dan setelah tindakan bedah dan selama masa pemulihan. Semakin 
mereka memahami penyakit ini, semakin positif sikap diri mereka saat menghadapi penyakit ini. 

• Tindak lanjut secara rutin: Pemeriksaan lanjutan secara berkala akan dijadwalkan untuk memantau fungsi hati 
dan gejala kekambuhan. Dokter harus diberitahu secepatnya jika ada gejala baru yang ditemukan.  

• Pola makan: Untuk meningkatkan nafsu makan dan mendorong pasien untuk mengonsumsi makanan bergizi  
o Cobalah untuk mendapatkan asupan protein (susu, telur, dan daging tanpa lemak) dan multivitamin serta 

membatasi asupan minyak hewani.  
o Direkomendasikan agar pasien mengonsumsi makanan yang mudah dicerna dan buah-buahan serta 

sayuran..  
• Olahraga: Lakukan olahraga yang tepat, namun hindari olahraga secara berlebihan.  
• Kegiatan: Hindari tempat-tempat yang ramai untuk mencegah infeksi penyakit. 
• Hentikan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, serta zat kimia yang bisa 

menambah beban kerja hati. 

  

10. Organisasi pendukung pasien di dalam dan di luar negeri 
 

11. Dokumen Terkait 
 

12. Video terkait 
 

13. Audio terkait 
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