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Kanker Lambung 
Kanker lambung merupakan penyakit yang umum ditemui di Hong Kong. Penyakit ini 

merupakan pembunuh keempat yang paling umum di antara penyakit kanker, dengan 

hampir 1.100 kasus baru setiap tahunnya. Tingkat kanker lambung meningkat seiring 

dengan bertambahnya usia. Usia rata-rata pasien kanker lambung adalah sekitar 71 

tahun. 

Gejala awal kanker lambung tidak bersifat jelas. Banyak pasien yang menganggap 

mereka hanya mengalami sakit perut biasa, dan menunda pengobatan yang 

diperlukan. Oleh karena itu, lebih dari separuh pasien mencari pengobatan saat 

mereka sudah mengalami penyakit stadium lanjut. 

Untuk mencegah kanker lambung, Anda bisa mulai mengelola diet Anda, makan lebih 

banyak buah dan sayuran segar, serta mengurangi makanan yang diawetkan. Anda 

harus memberikan perhatian khusus jika mengalami gejala seperti gangguan 

pencernaan yang terus-menerus dan kehilangan nafsu makan.  
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1. Apa itu Kanker Lambung? 

Lambung merupakan bagian dari sistem pencernaan Organ ini mensekresikan asam 

lambung untuk membantu mencerna dan menggiling potongan makanan berukuran 

besar menjadi ukuran kecil. Makanan lalu masuk ke usus untuk proses pencernaan 

lebih lanjut oleh peristalsis usus. 

Bila sel epitel lambung berkembang menjadi tumor ganas, maka penyakit ini disebut 

sebagai kanker lambung.  

 

2. Apa saja faktor-faktor yang memicu Kanker Lambung? 

Banyak faktor yang ditemukan berhubungan dengan kanker lambung. Penelitian 

menunjukkan bahwa infeksi helicobacter pylori (sejenis bakteri yang bertahan dalam perut 

dan usus dua belas jari) bisa meningkatkan kemungkinan kanker lambung. Jika Anda 

termasuk dalam salah satu kategori berikut ini, Anda harus memberikan perhatian khusus 

pada kesehatan Anda: 

 Gender：peluang kanker lambung bagi pria dua kali lipat lebih besar dari wanita.  

 Usia：semakin tua usia seseorang, semakin tinggi kemungkinan kanker lambung. 

Peluangnya bahkan lebih tinggi setelah usia 50 tahun.  

 Diet：konsumsi makanan yang terlalu asin, acar, dan daging asap bisa 

meningkatkan risiko terkena kanker lambung.  

 Penyakit：orang yang memiliki polip perut, mengalami gastrektomi (operasi 

pengangkatan lambung) atau anemia pernisiosa (anemia akibat defisiensi vitamin 

B) lebih rentan terhadap kanker perut.  

 Merokok: perokok lebih mungkin terkena kanker lambung daripada orang yang 

bukan perokok.  

 Genetik：orang-orang yang anggota keluarga dekatnya pernah menderita kanker 

lambung memiliki peluang dua kali lebih besar terkena kanker lambung. 
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3. Bagaimana Cara untuk Mencegah Kanker Lambung? 

Rekomendasi diet umum untuk mengurangi peluang terjadinya kanker berlaku :  

Konsumsi lebih banyak buah dan sayuran segar： 

 Sayuran termasuk dalam famili brassicaceae（misalnya brokoli, kubis Cina, 

kembang kol, kangkung, dll.）mengandung zat anti kanker yang membantu 

menghancurkan karsinogen (zat yang bisa memicu kanker) dalam tubuh;  

 Sayuran yang kaya kandungan karoten（misalnya wortel, mangga, pepaya, dll.）

membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan secara langsung 

menurunkan peluang berkembangnya kanker.  

 Makanan yang kaya kandungan vitamin C（misalnya jeruk, jeruk bali, stroberi, 

dll.） memiliki fungsi anti-oksidasi dan bisa menurunkan peluang 

berkembangnya kanker perut. 

Kurangi makanan yang tinggi kadar garamnya： 

 Makanan acar dan yang diasapi（misalnya telur asin, sosis, ham, bacon, ikan 

asin, dll.）mengandung senyawa karsinogenik yang terbentuk dalam proses 

produksinya.  

 Makanan yang digoreng. Radikal bebas diproduksi selama proses 

penggorengan, mengurangi kandungan oksigen di dalam jaringan tubuh dan 

menyebabkan kerusakan. 

Menyadari akan kebersihan diri： 

 Cuci tangan Anda sesering mungkin dan hindari menyentuh kotoran atau 

muntahan manusia untuk mencegah infeksi helicobacter pylori (bakteri yang 

menghuni berbagai area dalam lambung dan usus dua belas jari). 

Pemeriksaan rutin： 
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 Jika Anda berusia di atas 40 tahun dan memiliki riwayat kanker lambung pada 

anggota keluarga, Anda disarankan untuk menjalani endoskopi saluran 

pencernaan bagian atas (endoskopi tenggorokan dan lambung) setiap tahun. 
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4. Apa penyebab Kanker Lambung? 

Mutasi gen (perubahan gen) dari sel-sel jaringan lambung yang mengakibatkan 

transformasi sel ganas. Etiologi kanker lambung sejauh ini belum bisa dipastikan. 

 

5. Apakah gejala Kanker Lambung bisa dikenali dengan mudah? 

Jika gejala berikut terjadi, ada kemungkinan Anda menderita kanker lambung, namun 

mungkin juga Anda menderita penyakit lain yang lebih umum, misalnya gastritis 

(radang lambung), ulkus lambung atau duodenum (bagian atas usus halus). Segera 

lakukan konsultasi dengan dokter keluarga jika Anda mencurigai adanya gejala-gejala 

berikut ini:  

 gangguan pencernaan secara terus-menerus, kehilangan nafsu makan  

 penurunan berat badan dengan cepat  

 pembengkakan pada perut bagian bawah  

 merasa kembung setelah makan  

 muntah, hingga muntah darah  

 darah pada tinja, atau tinja berwarna hitam  

 anemia, rasa lelah, lemah 

 

6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker Lambung? 

Segera lakukan konsultasi dengan dokter keluarga jika Anda merasakan gejala-gejala 

yang tertera di atas dan lakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kanker 

lambung mencakup: 

(1) Endoskopi Perut Bagian Atas 

Dokter memasukkan kateter optik untuk melakukan endoskopi ke dalam perut pasien 

melalui mulut dan kerongkongan untuk memeriksa lambung dan mengambil sampel 
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jaringan untuk keperluan pemeriksaan patologis bila diperlukan. Ukuran diameter 

endoskopi lebih tipis dari jari manusia. Pemeriksaan yang biasanya memakan waktu 5 

hingga 20 menit ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman ringan pada kerongkongan 

dan kembung akibat gas di perut bagian atas. 

(2) Pemindaian ultrasound abdomen dan tomografi komputer (CT) : 

Pemeriksaan ini membantu menilai tahapan perkembangan kanker lambung dan 

sejauh mana tumor telah berkembang.  
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7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Lambung? 

Jika pasien didiagnosis menderita kanker lambung, dokter akan menyarankan 

tindakan pengobatan berikut ini kepada pasien: 

Pembedahan 

Reseksi pembedahan merupakan pengobatan kanker lambung yang paling penting. 

Dengan mengeluarkan sebagian atau seluruh bagian lambung, tergantung pada 

kondisi pasien. Selama tindakan operasi bedah, dokter mengangkat tumor bersama 

dengan jaringan dan kelenjar getah bening di sekitarnya.  

Secara umum, jika lesi hanya terbatas pada mukosa dan submukosa, tingkat 

penyembuhan operasi pengangkatan lambung bisa mencapai 90%. 

Radioterapi 

Radioterapi menggunakan sinar radiasi berenergi tinggi untuk menghancurkan sel-sel 

kanker. Terapi ini bisa digunakan secara bersamaan dengan kemoterapi setelah 

tindakan operasi bedah untuk mencegah kambuhnya penyakit dan meningkatkan 

tingkat kelangsungan hidup pasca pembedahan.  

Obat kimia anti kanker 

Kemoterapi menggunakan obat anti kanker untuk membunuh sel kanker dan 

menghentikan pertumbuhannya. Agen kemoterapi tersedia dalam bentuk oral atau 

intravena. Mereka utamanya digunakan setelah tindakan operasi bedah, yang 

ditujukan untuk mencegah kambuhnya penyakit dan meningkatkan tingkat 

kelangsungan hidup pasca pembedahan. Kemoterapi juga bisa digunakan sebagai 

pengobatan paliatif untuk meredakan gejala dan memperpanjang usia pasien. 

Sebagian kecil pasien mungkin juga bisa mendapatkan manfaat dari terapi target.  
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8. Apa komplikasi dari Kanker Lambung dan pengobatannya? 

Komplikasi umum dari kanker lambung dan pengobatannya mencakup : 

 Perdarahan gastrointestinal：pusing, palpitasi, berak darah, muntahan 

berwarna gelap seperti kopi.  

 Penyebaran kanker lambung bisa menyebabkan tekanan pada saluran empedu 

sehingga menyebabkan penyakit kuning. Pasien lalu akan mengalami gejala 

mata dan kulit kuning keputihan, serta tinja berwarna abu-abu.   

 Obstruksi saluran keluar pencernaan bisa terjadi. Makanan tidak bisa melalui 

usus dua belas jari dengan lancar, menyebabkan sakit perut bagian atas dan 

muntah  

 Tumor menyebabkan perforasi perut, yang menyebabkan peritonitis (radang 

selaput dinding dan organ perut).  Kondisi ini merupakan kondisi darurat akut 

yang fatal dengan gejala sakit pada perut.  

Terdapat peluang kebocoran pada anastomosis setelah operasi pengangkatan 

lambung. Tak lama setelah operasi dilakukan, beberapa pasien mungkin menderita 

sindrom dumping, yang mencakup gejala muntah setelah makan, diare, pusing, dan 

tekanan darah rendah. Hal ini terjadi karena reaksi makanan yang lewat terlalu cepat 

ke usus kecil setelah pengangkatan sebagian atau seluruh bagian organ lambung.  

 

9. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita kanker lambung? 

Setelah pengangkatan lambung, pasien perlu melakukan beberapa penyesuaian 

dalam dietnya: 

 Makan ringan dalam jumlah kecil namun sering, misalnya 6 kali makan sehari 

dan hindari makan berlebihan, bila tidak, pasien bisa muntah, mengalami diare, 

pusing, dan tekanan darah rendah. Hindari mengonsumsi minuman selama dan 

setelah makan untuk memperpanjang waktu makanan tetap berada di dalam 
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lambung untuk membantu penyerapan.  

 Pilihlah makanan yang mudah dicerna  

 Biasakan mengunyah makanan secara perlahan-lahan  

 Beristirahatlah setelah makan untuk mencegah gangguan pencernaan  

 Hindari anemia, perhatikan suplemen vitamin B12 (misalnya hati, daging, ikan, 

dan susu). Beberapa pasien memerlukan suntikan vitamin B12 secara berkala 
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