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Kanker tiroid 

Kanker tiroid tidak umum di Hong Kong, dan tingkat kematiannya relatif 
rendah. Menurut data Register Kanker Hong Kong, ada 795 kasus baru (147 
laki-laki dan 648 perempuan) dan 44 kematian pada tahun 2014. Kanker tiroid 
biasanya menyerang orang paruh baya atau lebih tua namun kanker papiler 
dapat terjadi pada orang muda. Wanita memiliki kesempatan lebih tinggi 
terkena kanker dan jarang terlihat pada anak-anak. 

Perkembangan kanker tiroid lambat dan mungkin diperlukan waktu beberapa 
tahun agar sel kanker berkembang menjadi massa yang jelas. Dengan 
teknologi saat ini, dokter dapat mendeteksi kanker tiroid meskipun masih kecil 
dan perawatan baru dapat mencapai tingkat kesembuhan yang tinggi. Namun, 
seiring berkembangnya kanker secara perlahan, masih ada kemungkinan 
kambuh beberapa tahun setelah perawatan awal. Oleh karena itu, tindak lanjut 
rutin disarankan. 

 

1.  Apa itu Kanker Hati? 

Tiroid adalah kelenjar di depan leher di bawah kotak suara. Ini seperti 
kupu-kupu. Ini adalah jaringan endokrin yang bertanggung jawab atas 
produksi tiroksin. Terletak di belakang kelenjar tiroid adalah kelenjar paratiroid 
yang mengeluarkan hormon paratiroid. Thyroxine diperlukan untuk menjaga 
fungsi tubuh dan tindakannya mempengaruhi kadar gula darah, detak jantung 
dan fungsi ginjal. Hormon paratiroid membantu mengatur kadar kalsium tubuh. 
Jika sel-sel di kelenjar tiroid tumbuh tidak normal dan mereka tidak mati 
seperti biasanya, kanker akan terbentuk. 
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2. Berapa jumlah jenis Kanker Hati yang ada? 

Faktor risiko ini bisa dikategorikan menjadi 4 jenis. 

1. Kanker tiroid papiler: Ini adalah tipe yang paling umum dan sering terjadi 
pada wanita muda. 

2. Folikular kanker tiroid: Ini adalah tipe umum berikutnya dan kebanyakan 
terjadi pada orang tua. 

3. Kanker tiroid medullary: Ini adalah jenis yang langka dan cenderung 
berjalan dalam keluarga. 

4. Anaplastik kanker tiroid: Ini juga jenis yang langka dan ini biasanya terjadi 
pada orang berusia di atas 60 tahun. Ini tumbuh dengan cepat dan sulit 
disembuhkan. Kanker tiroid papila yang tidak diobati dapat berubah menjadi 
jenis kanker ini. 

Terlepas dari jenis kanker ini, limfoma non-Hodgkin jarang bisa terjadi pada 
tiroid. 

 

3. Bagaimana cara untuk mencegah Kanker Hati? 

Sebagai penyebab kanker tiroid sebagian besar tidak diketahui, tidak ada 
tindakan pencegahan. Anda harus waspada jika anggota keluarga terkena 
kanker tiroid atau masalah tiroid. Cara terbaik adalah melakukan self-check 
pada leher setengah tahunan dan melakukan pemindaian ultrasound reguler. 
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4. Apa penyebab Kanker Hati? 

Penyebab pasti kanker tiroid pada kebanyakan pasien tidak diketahui. Berikut 
ini adalah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker 
tiroid. 

1. Paparan radiasi tingkat tinggi: Hal ini mungkin disebabkan oleh terapi 
radiasi yang diberikan di masa kanak-kanak atau tingkat radiasi yang luar 
biasa tinggi di lingkungan. Kebocoran radiasi dari pembangkit nuklir terjadi 
sebelumnya dan ada tingkat yang lebih tinggi dari kanker tiroid bagi penduduk 
yang tinggal di dekat pabrik nuklir. 

2. Kondisi turun temurun: Jika seorang anggota keluarga memiliki gondok, 
kanker tiroid medullary familial, neoplasia endokrin multipel atau poliposis 
adenomatosa familial, seseorang memiliki kesempatan lebih tinggi terkena 
kanker tiroid. 

3. Sejarah pribadi: Bila seseorang memiliki kondisi seperti gondok dan nodul 
tiroid jinak, seseorang memiliki kesempatan lebih tinggi untuk 
mengembangkan penyakit ini. 

4. Jenis kelamin: Betina memiliki kemungkinan lebih tinggi terkena kanker. 

5. Pola makan: Kekurangan yodium dapat menyebabkan perkembangan 
kanker tiroid. 

6. Usia: Banyak pasien kanker tiroid berusia di atas 40 tahun. 

 

5. Apakah gejala Kanker Prostat bisa dikenali dengan mudah? 
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Gejala kanker tiroid yang sering terlihat adalah sebagai berikut. 

 - Tonjolan rasa sakit di leher dengan peningkatan ukuran bertahap 

 - Suara serak yang terus-menerus 

 - Sakit di leher atau di tenggorokan, dan kadang sampai ke telinga 

 - Mengalami kesulitan menelan atau bernafas 

 - Batuk terus-menerus tapi tanpa gejala flu 

Kanker tiroid dini tidak jelas dan Anda mungkin tidak sadar akan 
keberadaannya. Untuk menghindari keterlambatan dalam diagnosis dan 
pengobatan, seseorang harus mencari saran dari dokter bila orang khawatir 
mengalami masalah tiroid. 

 

6. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis Kanker Kulit? 

Tes darah: 

Sampel darah akan diambil untuk memeriksa kadar hormon tiroid dan TSH. 
Darah juga akan diuji untuk memeriksa kesehatan umum seseorang. 

Aspirasi jarum halus atau biopsi: 

Dengan menggunakan jarum kecil, sampel sel diambil dari nodul tiroid dan 
diperiksa di bawah mikroskop untuk memeriksa apakah ada sel kanker yang 
ada. Dokter mungkin menggunakan pemindai ultrasound untuk membantu 
memandu jarum ke area yang tepat. 
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Biopsi bedah: 

Jika diagnosis tidak dapat dilakukan setelah aspirasi jarum halus, dokter akan 
membuat luka kecil dekat dengan tiroid dan mengekstrak sampel jaringan. 

Ultrasound tiroid scan: 

Dokter menggunakan pemindai ultrasound untuk membuat gambar leher dan 
bagian dalam kelenjar tiroid. Oleh karena itu, seseorang dapat mengetahui 
apakah nodulnya padat atau penuh dengan cairan. 

Scan radioisotop tiroid: 

Sejumlah kecil iodium radioaktif disuntikkan ke pembuluh darah di lengan. 
Setelah 20 menit, pasien akan berbaring di tempat tidur dan kamera gamma 
akan diposisikan di atas leher pasien untuk mengukur aktivitas radiasi kelenjar 
tiroid pasien. Sel kanker tidak menyerap yodium radioaktif dan sel tiroid 
normal. Karena itu, gambar akan menunjukkan posisi kanker. 

Pemindaian CT 

CT scan adalah serangkaian sinar-x yang membangun gambar tiga dimensi 
bagian dalam tubuh. Dengan demikian, ukuran dan posisi tumor bisa terlihat 
jelas. Jika pasien memiliki riwayat alergi yodium atau asma, dia harus 
memberi tahu petugas medis terlebih dahulu. 

 

7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Kulit? 

(1) Pembedahan 
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Kebanyakan penderita kanker tiroid akan menjalani operasi. Dokter bedah 
menghilangkan keseluruhan kelenjar tiroid atau sebagiannya, tergantung pada 
kondisi pasien. 

Selama operasi, ahli bedah akan memeriksa kelenjar getah bening yang dekat 
dengan tiroid untuk mengetahui apakah mereka telah terkena sel kanker. Jika 
kanker menyebar di luar kelenjar, dokter bedah juga akan menyingkirkan 
jaringan tetangga. 

Setelah melepaskan seluruh atau hampir semua kelenjar tiroid, pasien perlu 
mengkonsumsi hormon tiroid sebagai pengganti seumur hidupnya. Ini juga 
membantu menekan sekresi hormon perangsang tiroid (TSH). Jika kadar 
hormon perangsang tiroid tinggi, sel kanker yang tersisa bisa terstimulasi, 
sehingga terjadi kambuhnya kanker. 

(2) Terapi Yodium Radioaktif 

Setelah operasi, pengobatan menggunakan yodium radioaktif 
dipertimbangkan jika sel kanker belum sepenuhnya tersingkir atau sel kanker 
telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Ini adalah salah satu jenis 
radioterapi internal. Zat radioaktif diambil sebagai kapsul atau minuman. Sel 
kanker tiroid akan menyerap yodium radioaktif yang akan menghancurkannya. 
Sel normal akan tetap tidak terpengaruh. 

Dalam 4 minggu sebelum terapi yodium radioaktif, pasien harus berhenti 
mengkonsumsi hormon tiroid karena akan membuat yodium radioaktif tidak 
efektif. Dia mungkin diobati dengan hormon perangsang tiroid manusia 
rekombinan (rhTSH) untuk mengatasi masalah potensial menghentikan 
hormon tiroid. Selanjutnya, pasien harus menghindari makanan dengan kadar 
yodium tinggi, mulai minimal 2 minggu sebelum terapi. Makanannya meliputi 
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makanan laut, garam yodium, obat batuk, telur, keju dan susu. 

Dalam 4 sampai 5 hari pertama setelah terapi, tingkat radiasi yang tinggi dapat 
dideteksi dalam urin, darah, air liur dan keringat. Pasien akan tinggal di rumah 
sakit untuk menghindari kontak dengan orang lain. Bila tingkat radiasi turun ke 
tingkat keselamatan, pasien kemudian dapat dipulangkan. 

Terapi yodium radioaktif tidak memerlukan pengaruh jangka panjang dan 
pasien wanita dapat memiliki kehamilan normal. Namun, dalam waktu 1 tahun 
setelah terapi, pasien wanita tidak dianjurkan untuk hamil atau menyusui 
bayinya. 

(3) Terapi radiasi eksternal 

Jika sel kanker tetap berada di leher setelah operasi atau kanker tidak bisa 
diangkat dengan operasi, terapi radiasi eksternal dipertimbangkan. T jenis 
pengobatannya lebih umum digunakan pada pasien yang menderita kanker 
tiroid meduler atau kanker tiroid anaplastik. Indikasi lain untuk terapi ini adalah 
kambuhnya kanker di leher. 

Sebelum terapi, masker transparan yang sesuai dengan kepala dan leher 
pasien sudah disiapkan. Masker ini membantu melumpuhkan kepala selama 
terapi. Seluruh tindakan pengobatan dengan radioterapi biasanya akan 
memakan waktu selama 6 hingga 7 minggu. 

d) Terapi yang Ditargetkan 

Ini digunakan saat perawatan lain seperti operasi atau yodium radioaktif tidak 
lagi efektif. 
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8. Apa komplikasi dari Kanker Hati? 

Setelah pengangkatan kelenjar tiroid, pasien mungkin mengalami efek 
samping berikut: 

• Perdarahan, infeksi luka 

• Suara serak 

kelelahan 

• Pelepasan kelenjar paratiroid dapat menyebabkan penurunan tingkat 
kalsium secara drastis di dalam tubuh, yang menyebabkan mati rasa atau 
kram tubuh. Pasien bisa mengonsumsi tablet kalsium atau vitamin D sebagai 
suplemen. 

• Bekas luka dibiarkan di bagian bawah leher setelah operasi tapi secara 
bertahap akan pudar. 

 

Setelah menerima terapi yodium radioaktif, efek samping berikut mungkin 
terjadi:  

Mual 

•Mulut kering 

Mata Kering 

• Pembengkakan dan kelembutan kelenjar ludah 
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• Perubahan rasa atau bau 

• Sakit leher atau dada bagian atas 

Saat menerima terapi radiasi eksternal, efek samping berikut mungkin ada: 

• Mual, kelelahan 

• Sakit tenggorokan, sulit ditelan 

•Mulut kering 

• Sakit kulit 

• Suara serak 

Sebagian besar efek samping bersifat sementara. Jika pasien merasa tidak 
nyaman, dia bisa meminta saran dari dokter. 

 
9. Bagaimana pasien penderita Kanker Hati bisa merawat diri mereka 

sendiri? 

1. Perawatan setelah operasi: 

Setelah operasi, pasien harus mencoba keluar dari tempat tidur pada waktu 
sedini mungkin. Jika dia harus tetap di tempat tidur, dia harus mengikuti 
instruksi dari staf medis untuk mempertahankan gerakan yang cukup dan 
menarik napas dalam-dalam. Untuk jalan napas yang lebih baik, dia harus 
berada dalam posisi telentang saat berbaring di tempat tidur. Pasien mungkin 
merasa sakit saat menelan dan ia mungkin mengambil cairan atau makanan 
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lunak. 

2. Pengobatan rutin: 

Ambil obat (misalnya hormon tiroksin, kalsium dan vitamin D) sesuai instruksi 
dokter 

3. Tindak lanjut secara rutin: 

Tindak lanjut secara reguler sangat penting dalam deteksi awal kekambuhan 
kanker. Meskipun kelenjar tiroid telah dilepas, masih ada kemungkinan 
kekambuhan. Setengah tahun setelah terapi yodium radioaktif, pemindaian 
seluruh tubuh dapat dilakukan untuk melihat apakah sel-sel kanker tetap 
berada dalam tubuh. Setelah itu pemeriksaan rutin tubuh dan tes darah untuk 
kadar thyroglobulin akan dilakukan. 

4. Nutrisi yang cukup 

Karena efek samping terapi, pasien mungkin tidak mentoleransi diet normal 
dan dia dapat mengganti makanan dengan minuman bergizi tinggi berkalori 
tinggi. 
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