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Tumor Otak 
Tumor otak jarang terjadi di Hong Kong. Statistik dari The Hong Kong 

Neurosurgical Society menunjukkan bahwa ada sekitar 1.000 kasus baru tumor 

otak pada tahun 2009, di antaranya 70 adalah glioma ganas dan 200 adalah tumor 

otak sekunder. Namun, tumor otak primer lebih sering terjadi pada orang berusia 

0-19 tahun di Hong Kong. Dari semua kasus kanker baru pada anak-anak dan 

remaja (0-19 tahun) pada tahun 2006, tumor otak primer menempati urutan kelima 

pada pria dan keempat pada wanita. 

Tumor otak tidak bisa disembuhkan. Seiring perawatan baru terus dikembangkan, 

jika tumor otak terdeteksi dan diobati dini, kemungkinan pemulihannya tinggi. 
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1. Apa itu tumor otak? 

Otak memiliki tiga bagian utama, otak besar, serebelum dan batang otak. 

Cerebrum adalah komandan tubuh manusia. Ini terbagi menjadi dua belahan otak. 

Setiap belahan otak berisi empat lobus, lobus frontalis, lobus parietalis, lobus 

temporal dan lobus oksipital, yang mengendalikan fungsi tubuh tertentu. 

Tumor otak adalah pertumbuhan sel abnormal di dalam otak. Bisa ganas atau 

jinak. Tumor ganas adalah kanker. Tumor jinak relatif lambat tumbuh. Mereka 

tidak menyebar ke bagian lain tubuh Anda. Tumor ganas tumbuh relatif cepat dan 

bisa menyerang atau menekan jaringan di sekitarnya, mempengaruhi fungsi otak 

dan bisa mengancam nyawa. 

  

2. Apa komplikasi dari tumor otak? 

Tumor otak bisa primer atau sekunder. 

Tumor otak primer 

Tumor otak primer berasal dari otak. Mereka adalah pertumbuhan sel yang tidak 

normal dan tidak terkontrol di otak. Mereka bisa saja jinak atau ganas. Tumor otak 

umumnya dinamai sesuai jenis sel otak yang dikandungnya. Jenis tumor otak 

primer yang paling umum adalah glioma. Misalnya, astrocytoma adalah tumor 

yang timbul dari sel glial berbentuk bintang. 

Tumor otak primer 

Tumor otak sekunder adalah tumor yang telah menyebar ke otak dari kanker di 

bagian tubuh yang lain. Beberapa dari kanker ini ditemukan di dekat otak. Kanker 

nasofaring adalah contoh tipikal.  

Tumor otak sekunder lainnya dibentuk oleh sel kanker dari tumor primer yang 
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telah melakukan perjalanan di aliran darah dan bersarang di otak. Misalnya dari 

tumor yang semula dimulai di paru atau payudara. Tumor otak sekunder ini dapat 

dideteksi sejak lama setelah tumor primer diobati. 15% pasien tidak memiliki 

riwayat kanker atau tumor. 
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3. Bagaimana cara untuk mencegah tumor otak? 

Dokter tidak yakin apa yang menyebabkan tumor otak. Hanya beberapa kasus 

yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin diwarisi atau disebabkan oleh 

bahan kimia. Sejauh ini, belum ada cara yang diketahui bisa mencegah penyakit 

Alzheimer. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa radiasi ponsel bisa jadi faktor. 

Namun, belum ada bukti yang membuktikannya. 

 

4. Apa saja faktor risiko tumor otak? 

Penyebab pasti dari kanker usus besar masih belum diketahui saat ini. Namun, 

ada sejumlah faktor yang bisa meningkatkan risiko terkena tumor otak. Gejala ini 

bisa mencakup: 

 Usia: Tumor otak bisa terjadi pada usia berapapun, tapi lebih sering terjadi 

pada orang berusia di atas 40 tahun. Beberapa jenis tumor otak, seperti 

medulloblastomas, terjadi hampir secara eksklusif pada anak-anak.  

 Jenis kelamin: Tumor otak lebih sering terjadi pada pria daripada wanita.  

 Riwayat kesehatan keluarga: Orang dengan anggota keluarga yang 

memiliki glioma mungkin lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit 

ini.  

 Paparan radiasi atau bahan kimia tertentu di tempat kerja, seperti 

formaldehid, vinil klorida dan akrilonitril.  

 

5. Apa saja gejala-gejala tumor otak? 

Gejala tumor otak bergantung pada lokasi, jenis dan ukuran tumor. Beberapa 

orang mungkin tidak memiliki gejala sama sekali dan tumornya ditemukan secara 

kebetulan dalam pemeriksaan fisik. Siapapun dengan beberapa gejala berikut 

harus menemui dokter sesegera mungkin: 
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 Kejang  

 Sakit kepala  

 Mual atau muntah  

 Hilangnya sensasi atau gerakan di lengan atau kaki secara perlahan-lahan, 

mati rasa, kelumpuhan parsial, kesulitan untuk menyeimbangkan tubuh 

atau berjalan  

 Kebingungan, perubahan pada kepribadian, atau kehilangan ingatan  

 Tinnitus, pusing  

 Mati rasa atau rasa kesemutan pada otot wajah  

 Kesulitan untuk menelan  

 Berkurangnya penglihatan atau adanya penglihatan ganda  

 Gangguan endokrin  

 Gangguan bicara, kesulitan dalam memahami bahasa dan ekspresi  

 Gangguan pada kandung kemih dan usus 
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6. Bagaimana tumor otak dideteksi dan didiagnosis? 

Dokter dapat melakukan sejumlah tes dan prosedur, seperti tes klinis, CT scan, 

MRI, PET, pencitraan pembuluh darah, pemindaian spektrum, atau biopsi untuk 

mendiagnosis tumor otak. Berikut adalah beberapa tes dan prosedur umum: 

CT scan (scan Tomografi terkomputerisasi)  

Ia menggunakan sinar-X untuk membuat gambar tiga dimensi otak untuk 

menunjukkan posisi dan kondisi tumor. Pewarna dapat disuntikkan ke pembuluh 

darah untuk membantu menunjukkannya dengan lebih jelas 

Pemindaian MRI (Pencitraan Resonansi Magnetik) 

Ia menggunakan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar otak. 

Dengan tingkat akurasi 90%, ada baiknya membimbing perawatan bedah dan 

radioterapi. Ini sangat efektif untuk mendiagnosa astrocytoma dan tumor fossa 

kranial posterior, terutama tumor batang otak. 

Pemindaian PET (Tomografi Emisi Positron) 

Ini adalah jenis tes pencitraan yang bisa mendeteksi sel kanker secara tepat. 

Pemindaian ini dilakukan dengan menyuntikkan sejumlah kecil zat radioaktif 

(pelacak) ke dalam vena. Pelacak diangkut menuju otak untuk mendeteksi 

beta-amiloid. Cara terbaik untuk orang dengan tumor sekunder untuk melacak 

lokasi tumor primer. 

 

7. Apa tindakan pengobatan terhadap tumor otak? 

 Perawatan bisa melibatkan pembedahan, terapi radiasi dan kemoterapi. Dokter 

akan menyesuaikan perawatan agar sesuai dengan situasi individu. Jika kondisi 

pasien tidak parah, kesempatan untuk sembuh tinggi dan risiko operasi rendah, 
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dokter akan bekerja untuk operasi pengangkatan secara menyeluruh. Beberapa 

pasien harus menerima obat tambahan atau radioterapi untuk jangka waktu 

tertentu setelah operasi untuk mencegah kekambuhan. 

Opsi pengobatan mencakup: 

Operasi Bedah 

Pembedahan adalah bentuk pengobatan utama untuk tumor. Dokter akan 

membuka tengkorak pasien dan mengeluarkan sebanyak mungkin tumor otak. 

Dalam beberapa kasus, tumor berada di dekat area sensitif di otak, membuat 

operasi berisiko. Dalam kasus ini, dokter mungkin mencoba mengeluarkan tumor 

sebanyak yang aman. Bagian yang tersisa akan dihilangkan dengan terapi radiasi 

atau kemoterapi. 

Karena teknik operasi minimal invasif semakin disempurnakan, ahli bedah dapat 

menghilangkan tumor lebih efektif dan aman, sementara ruang untuk 

menghilangkan tumor diperluas. Ini juga meningkatkan kemungkinan pemulihan 

dan mengurangi efek samping. 

Terapi radiasi 

Terapi radiasi menggunakan sinar berenergi tinggi untuk membunuh sel tumor 

dan mengurangi kerusakan sel-sel sehat disekitarnya. Dalam beberapa tahun 

terakhir, dokter telah menggunakan terapi radiasi yang lebih maju, seperti terapi 

radiasi termodulasi intensitas (IMRT), terapi radiasi panduan gambar (IGRT) dan 

terapi busur modular volumetrik (VMAT). Mereka dapat meningkatkan dosis 

radiasi untuk membunuh sel tumor dan menguras jaringan normal. 

Terapi radiasi biasanya mengikuti operasi. Dalam beberapa kasus, ini digunakan 

bersamaan dengan kemoterapi. Risiko langsung terapi radiasi lebih rendah 

daripada operasi. Meski begitu, ada komplikasi seperti hidrosefalus, rambut 
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rontok, sakit kepala, mual, muntah, dan kulit bisa menjadi merah dan sakit. 

Kemoterapi 

Kemoterapi menggunakan obat untuk membunuh sel kanker. Obat-obatan umum 

termasuk Temozolmide atau Carmustine, BCNU. Obat kemoterapi dapat diambil 

secara oral atau disuntikkan ke pembuluh darah sehingga mereka memasuki 

aliran darah dan melakukan perjalanan ke seluruh tubuh untuk menghancurkan 

sel kanker. Namun, mereka juga bisa merusak sel sehat dan bisa menyebabkan 

efek samping seperti muntah, pusing, rambut rontok, kelelahan dan infeksi. 

Jenis lain kemoterapi dapat ditempatkan selama operasi. Dokter bedah 

menyingkirkan tumor dan menempatkan beberapa wafer dalam kekosongan yang 

ditinggalkan oleh tumor. Mereka langsung melepaskan obat kemoterapi ke otak 

yang membunuh sel kanker. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan penyebaran 

obat ke daerah lain dan dengan demikian menyebabkan kerusakan pada sel 

sehat. 

Terapi obat yang ditargetkan 

Ini adalah terapi yang relatif baru. Perawatan obat yang ditargetkan berfokus pada 

kelainan spesifik yang ada di dalam sel kanker. Obat-obatan diberikan melalui 

pembuluh darah untuk menghentikan pembentukan pembuluh darah, memotong 

suplai darah ke tumor dan menyebabkan sel kanker mati. Banyak terapi obat yang 

ditargetkan sangat baru dan masih menjalani studi di uji klinis.  
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8. Apa komplikasi dari tumor otak? 

Otak adalah organ vital. Komplikasi tumor otak dapat membawa dampak buruk 

atau kerusakan permanen yang menyebabkan cacat fisik, koma atau bahkan 

kematian pasien. 

Berikut adalah beberapa komplikasi yang perlu diingat: 

 Kemampuan kognitif dan logika yang lemah, kehilangan ingatan  

 Masalah dalam penglihatan, pendengaran, bau atau ucapan karena 

kerusakan saraf  

 Koma  

 Stroke, lemah di lengan dan kaki, paraplegia  

 Gangguan hormonal, kebocoran cairan cerebrospinal  

 Kejang  

 Meningitis  

 Infeksi  

 Gangguan pada kandung kemih dan usus  

 Pneumonia  

 Perubahan kepribadian 

 

9. Bagaimana pasien penderita Kanker Hati bisa merawat diri mereka 

sendiri? 

Pasien harus belajar lebih banyak tentang kelainan, pilihan pengobatan dan 

hal-hal yang perlu diperhatikan setelah operasi, sehingga mereka memiliki cukup 

kepercayaan diri untuk mengatasi penyakit dan tidak akan terlalu panik. Mereka 

juga harus berbicara dengan anggota keluarga mengenai kondisi mereka secara 

terus terang. Diskusikan dengan mereka tentang perawatan dan segala macam 

pengaturan. Mendapatkan dukungan emosional dari anggota keluarga sangat 
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membantu. 

Setelah pulang dari rumah sakit, mereka harus menemui dokter secara teratur. 

Biarkan dokter memeriksanya dengan cermat, mengobati komplikasi mereka, 

mendeteksi kekambuhan penyakit dan menerapkan perawatan yang memadai.  

Tumor atau terapi dapat menyebabkan kerusakan fungsi otak dan neurologis yang 

mengganggu pendengaran, penglihatan atau kemampuan motorik. Oleh karena 

itu, pasien mungkin harus menerima terapi fisik, terapi wicara atau terapi okupasi, 

dan lain-lain. Melalui serangkaian pelatihan rehabilitasi, pemulihan fungsi 

gangguan sampai batas tertentu dimungkinkan. 

Berikut adalah beberapa saran untuk perawatan diri: 

 Pertahankan diet seimbang. Konsumsilah makanan yang kurang 

merangsang  

 Berhenti merokok dan berhenti mengonsumsi minuman beralkohol  

 Berolahraga secara rutin  

 Belajarlah untuk rileks dan mengurangi stres, misal mendengarkan musik  

 Jadilah bahagia dan optimis 
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