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Kanker Pankreas 
Kanker pankreas merupakan kanker pembunuh nomor 6 di Hong Kong dengan hampir 

500 kasus kematian setiap tahunnya. Kanker terjadi pada usia sekitar 70 tahun, dan 

laki-laki serta perempuan memiliki tingkat peluang yang hampir sama untuk 

menderitanya. 
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1. Apa itu Kanker Pankreas? 

Pankreas adalah kelenjar yang terletak jauh di perut di antara perut dan tulang 

belakang, menghubungkan duodenum. Ini adalah organ pencernaan, terutama untuk 

sekresi enzim pencernaan untuk membantu pencernaan, dan pembuatan insulin untuk 

memantau kadar gula darah.  

Pankreas terletak jauh di dalam perut, di belakang perut dan usus besar dan kecil. 

Kanker pankreas merupakan kanker yang agresif. Sebagai tumor ganas di dalam 

pankreas tumbuh perlahan, dan menyembunyikan dirinya dalam, tidak mudah untuk 

mendeteksi pada tahap awal. Meskipun untuk orang yang memiliki pemeriksaan rutin 

setiap tahun, sulit untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mendapat kanker 

pankreas melalui tes umum. Oleh karena itu, kanker pankreas biasanya didiagnosis 

pada stadium lanjut sehingga menunda perawatan yang diperlukan dan memiliki tingkat 

kelangsungan hidup yang buruk. Bahkan pasien bisa menjalani operasi untuk 

mengangkat tumor, rentang hidupnya lebih pendek dibanding pasien kanker lainnya. 

  

2. Apa saja faktor risiko Kanker Pankreas? 

Sebagian besar pasien kanker pankreas berusia di atas 65 tahun, dan faktor risiko 

lainnya meliputi: 

 Suku bangsa: Orang kulit hitam memiliki risiko yang lebih tinggi.  

 Gender: pria memiliki risiko yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan wanita  

 Merokok: Peluang perokok untuk mengidap penyakit ini 2 hingga 3 kali lebih 

tinggi daripada non-perokok.  

 Metabolisme gula yang tidak normal: Penderita diabetes mellitus memiliki risiko 

yang lebih tinggi.  

 Kelebihan berat badan: Orang gemuk memiliki risiko yang lebih tinggi.  

 Pola makan: Orang dengan asupan lemak hewani yang berkepanjangan dan 

konsumsi sayuran dan buah yang buruk lebih cenderung terkena penyakit ini.  
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 Kimia: Orang yang terpapar secara berkepanjangan terhadap pestisida, minyak 

bumi, atau pewarna lebih rentan terhadap penyakit ini.  

 Infeksi Helicobacter pylori: Risiko orang yang terinfeksi bakteri ini 2 kali lebih 

tinggi.  

 Pankreatitis herediter: Pankreatitis kronis herediter akan menambah risiko 

terkena kanker pankreas, namun jarang terjadi.  

 Pankreatitis kronis: Pankreatitis kronis biasanya ditemukan bersamaan dengan 

kanker pankreas, namun yang pertama mungkin bukan penyebabnya. 
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3. Bagaimana cara untuk mencegah kanker pankreas? 

Meskipun kanker pankreas tidak dapat dicegah sepenuhnya, modifikasi gaya hidup 

dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit ini: 

 Cukup merokok: asap rokok mengandung zat penyebab kanker yang bisa 

menghancurkan DNA yang memantau pertumbuhan sel.  

 Pertahankan berat badan yang sehat: Berat badan yang berlebihan 

meningkatkan risiko terkena kanker pankreas. Pengurangan berat badan harus 

bertahap dan sehat.  

 Berolahraga secara teratur: Jumlah latihan yang sesuai dapat mengurangi risiko 

terkena kanker.  

 Miliki diet sehat & seimbang: Mengkonsumsi lebih banyak sayuran, buah dan 

makanan dengan lemak hewani rendah.  

 Hindari menghubungi bahan kimia berbahaya atau menerapkan tindakan 

pengamanan yang sesuai.  

 

4. Apa penyebab Kanker Hati? 

Penyebab kanker pankreas tidak diketahui, namun mutasi dan hiperplasia sel pankreas 

bisa menjadi penyebabnya. Sebagian besar kanker pankreas adalah adenokarsinoma 

yang timbul dari epitel duktus pankreas. 

 

5. Apakah gejala Kanker Prostat bisa dikenali dengan mudah? 

Jika pasien memiliki gejala berikut, dia mungkin terkena penyakit ini: 

 

6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker Kulit? 

Setelah mengambil riwayat pasien dan menduga dia menderita kanker pankreas, 
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dokter akan mengatur tes berikut untuk mengetahui ukuran dan lokasi tumor: 

 USG  

 Scan Tomografi terjepit komputer  

 Pencitraan resonansi magnetik:  

 Endoskopi Retrograde Cholangiopancreatography (ERCA) dan Biopsi  

 Cholangiogram transep Penderita perkutan (PTCA) 

Biopsi: Dengan menggunakan sitologi jarum halus (FNA) Sitologi, dokter menggunakan 

jarum tipis untuk menembus kulit, dengan panduan ultrasound atau komputer tomografi 

untuk mencapai lokasi tumor. Sampel sel akan tersedot melalui jarum dan jaringan 

sampel akan diperiksa di bawah mikroskop untuk melakukan diagnosis. 

Jika kanker pankreas didiagnosis, tes lainnya akan dilakukan untuk memeriksa apakah 

terjadi diseminasi. Tes meliputi laparoskopi, sinar X paru, pemindaian tulang, 

pemindaian tomografi emisi positron dan tes darah untuk CA19-9, dll. 

 

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


 
 

Pancreatic Cancer / Bahasa Indonesia 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 6 
 
 

7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Kulit? 

Perawatan untuk kanker pankreas bergantung pada stadium kanker, usia pasien, 

kondisi kesehatan secara keseluruhan dan preferensi pasien. Tujuan utama 

pengobatan tumor adalah untuk menghilangkan tumor. Tapi bila ini ternyata tidak 

mungkin, fokusnya adalah memperlambat pertumbuhan tumor sedapat mungkin atau 

untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, 

perawatan paliatif mungkin paling sesuai untuk pasien individual. 

Operasi Bedah 

Saat ini, mengangkat tumor sepenuhnya melalui operasi adalah satu-satunya cara 

untuk menghilangkan kanker pankreas secara menyeluruh, tapi ini tidak berlaku untuk 

semua pasien, terutama bila sel kanker telah menyebar ke luar pankreas ke organ lain 

dan mempengaruhi kelenjar getah bening dan darah utama. kapal secara ekstensif 

Operasi Whipple: Ini adalah teknik operasi yang paling umum digunakan yang 

mencakup pemindahan pankreas, duodenum, kandung empedu dan bahkan bagian 

perut, dll. Tingkat kematian yang disebabkan oleh pembedahan lebih rendah dari 5%. 

Sekitar 25% pasien memiliki kanker pankreas yang berada di tubuh dan ekor pankreas 

dan hanya ditemukan pada stadium lanjut. Mereka mungkin perlu menjalani 

pankreatektomi distal atau pankreatektomi total. 

Radioterapi  

Dengan menggunakan radiasi berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker dan 

proses ini bisa digunakan setelah operasi. Jika pasien ditemukan tidak sesuai untuk 

menjalani operasi, sebaiknya pasien melakukan radioterapi dan kemoterapi. 

Kemoterapi 

Ini untuk membunuh sel kanker dengan menggunakan obat-obatan terlarang, dan ini 
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biasanya dilakukan melalui suntikan intravena atau oral admission. Meski sel kanker 

tidak bisa hancur total hanya dengan menggunakan kemoterapi, tanda dan gejala 

penyakitnya bisa terbebas dan kualitas hidup pasien membaik. Sementara itu, 

kemoterapi juga bisa digunakan sebagai pengobatan adjuvant setelah operasi 

pengangkatan tumor pankreas. 

Terapi yang ditargetkan 

Hal ini dilakukan dengan menggunakan molekul biologis tertentu untuk menghentikan 

pertumbuhan dan kemampuan penyembuhan sel kanker, sama seperti rudal yang 

menyerang target secara langsung. Hal ini banyak digunakan bersamaan dengan 

kemoterapi dalam perawatan untuk kanker pankreas. 

Pengobatan paliatif 

Jika kanker telah menyebar secara luas, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi 

gejala dan mempertahankan kualitas hidup pasien. 

Pirau paliatif: Jika tumor menghalangi saluran empedu, stent stainless steel atau plastik 

dimasukkan ke dalam saluran empedu, sehingga dapat mempertahankan aliran bebas 

di saluran. Jika usus tersumbat, operasi by-pass mungkin dianggap perlu. 

Pengobatan nyeri: Ini mungkin terjadi pada stadium lanjut saat tumor menekan saraf di 

sekitarnya, yang menyebabkan rasa sakit parah. Morfin sangat berguna pada tahap ini. 

Bila obat tersebut gagal berfungsi secara efisien, pasien dapat diajak berkonsultasi 

mengenai pilihan lain, seperti menggunakan obat untuk menghentikan sinyal nyeri agar 

tidak ditransmisikan atau menyuntikkan alkohol ke saraf untuk menghancurkan saraf 

penerima nyeri. 
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8. Apa komplikasi dari Kanker Hati? 

Komplikasi berikut dapat terjadi pada pasien dengan kanker pankreas: 

 Penyakit kuning  

 Rasa sakit: Nyeri perut akan mengintensifkan saat tumor membesar dan 

menekan saraf  

 Kehilangan berat badan Pasien yang mengalami kesulitan dalam makan 

mungkin perlu diberi makan dengan tabung nasogastrik atau melalui suntikan 

intravena untuk memasukkan suplemen nutrisi. 

Komplikasi bedah: Operasi kanker pankreas sangat sulit dilakukan, namun tingkat 

kelangsungan hidupnya telah meningkat pesat. Komplikasi meliputi perdarahan, infeksi 

dan kadar gula darah yang tidak stabil. 

 

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

Sebelum dan sesudah operasi, dan selama pemulihan, ada cukup banyak hal yang 

perlu diperhatikan oleh pasien. Semakin banyak pasien mengetahui tentang penyakit 

ini, semakin positif pasiennya. 

Tindak lanjut secara rutin: Tindak lanjut reguler diatur agar pasien memantau kondisi 

dan gejala kekambuhannya. Dokter harus diberitahu secepatnya jika ada gejala baru 

yang ditemukan. 

Perawatan paliatif dan merawat gejala lainnya, seperti menjaga nutrisi dan membunuh 

rasa sakit, dll. 
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