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buku  Chemotherapy  Workshop,  Oncology Head and  Neck  Surgery ini  dapat

diselesaikan.  Buku  panduan  ini  merupakan  kumpulan  materi-materi  panduan

kemoterapi dalam bidang Bedah Kepala Leher yang telah ditampilkan dalam acara

Chemotherapy Workshop,  Oncology  Head and  Neck  Surgery Study Group yang

dilaksanakan pada bulan  November 2017 lalu. Sehingga dapat menjadi pedoman

bagi dokter spesialis THT-KL  dalam mendiagnosis serta menangani pasien dengan

penyakit kanker di daerah kepala dan leher.

Terimakasih  juga  disampaikan  kepada  SMF  THT-KL  Fakultas  Kedokteran

Universitas  Padjadjaran  Bandung,  Rumah  Sakit  Hasan  Sadikin  Bandung  dan

PERHATI-KL Cabang Jawa Barat atas kontribusi dalam penyempurnaan buku ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam editing dan telah

ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

 

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini sehingga untuk itu kritik

dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini

dapat  memberi  maanfaat  bagi  seluruh  dokter  umum  dan  Spesialis  THT-KL

khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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NIMATOZUMAB 

 Merupakan salah satu monoclonal antibody anti EGFR, IgG1. 

 Mempunyai bentuk humanized sehingga terjadinya reaksi alergi sangat minimal. 

 Bekerja dengan cara menghalangi terjadinya ikatan ligand dengan resptor EGFR, 

dengan cara memblok domain extra cellular reseptor. 

 Dapat memediasi aktivitas sistem imun melalui CDC dan ADCC. 

 Mempunyai mekanisme kerja yang selektif, sehingga efikasinya cukup baik dengan 

efek samping yang sangat minimal 

 

Penggunaan 

Nimatozumab diindikasikan untuk perawatan Kanker kepala dan leher, Kanker kepala dan 

leher, Kanker nasofaring dan kondisi lainnya. Nimatozumab meningkatkan kondisi pasien 

dengan melakukan fungsi-fungsi berikut: 

 Bertindak melawan pertumbuhan epidermal reseptor faktor EGFR. 

 

Efek Samping 

Efek samping yang memungkinkan dapat terjadi dari semua bahan-bahan 

konstitusi Nimatozumab. Efek-efek samping ini memungkinkan, tetapi tidak selalu terjadi. 

Beberapa efek samping ini langka tetapi serius. 

 Panas dingin 

 Kelemahan 

 Ruam kulit 

 Pusing 

 Gatal 

 Demam 

https://www.tabletwise.com/health/head-and-neck-cancer
https://www.tabletwise.com/health/head-and-neck-cancer
https://www.tabletwise.com/health/head-and-neck-cancer
https://www.tabletwise.com/health/throat-cancer
https://www.tabletwise.com/indonesia-id/theracim-injection/uses-benefits-working
http://www.tabletwise.com/indonesia-id/theracim-injection/side-effects?chunked=1
https://www.tabletwise.com/health/fatigue
https://www.tabletwise.com/health/rashes
https://www.tabletwise.com/health/itching
https://www.tabletwise.com/health/fever
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 Hipertensi 

 Fluktuasi tekanan darah 

 Sakit kepala 

 Peradangan dan ulserasi pada membran mukosa 

 Diare 

 Konjungtivitis 

 Mual 

 Muntah 

 Kekeringan mulut 

 Hipotensi 

 

Protokol 

     Diberikan dengan dosis 200 mg dalam 250 cc NS, diberikan selama 60 menit diberikan 

setiap minggu selama 6 minggu. 

 

 

CETUXIMAB 

Pemeriksaan Lab 

1. Pemeriksaan lab awal (darah rutin, dif count, fungsi ginjal, fungsi hati, natrium, kalium, 

magnesium,albumin,fosfat, kalsium) 

2. Hari ke-22 darah rutin, dif count, fungsi ginjal, fungsi hati, natrium, kalium, 

magnesium,albumin,fosfat, kalsium 

3. Hari ke-22 darah rutin, dif count, fungsi ginjal, fungsi hati, natrium, kalium, 

magnesium,albumin,fosfat, kalsium 

4. Kontrol post kemoterapi darah rutin, dif count, fungsi ginjal, fungsi hati, natrium, kalium, 

magnesium, albumin, fosfat, kalsium 

 

Premedikasi 

Dyphenhidramin 50 mg 30 sd 60 menit pre kemoterapi 

 

 

 

 

 

https://www.tabletwise.com/health/blood
https://www.tabletwise.com/health/headache
https://www.tabletwise.com/health/peptic-ulcer
https://www.tabletwise.com/health/diarrhea
https://www.tabletwise.com/health/pinkeye
https://www.tabletwise.com/health/low-blood-pressure
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Terapi 

1. Dosis awal; diberikan 400 mg/m2 LPT, diberikan dalam 2 jam, menggunakan infus 

berfilter, diberikan 10 mg/m, observasi sd 1 jam pasca pemberian 

2. Dosis berikutnya: 250 mg/m2 LPT, diberikan dalam 2 jam, menggunakan infus berfilter, 

diberikan 10 mg/m, observasi sd 1 jam pasca pemberian 

3. Diberikan infus NS 1000cc+MgSO4 2 g pasca pemberian obat 

 

Modifikasi Dosis 

1. Ruam acneiform berat 

Pemberian ke-1:tunda 1-2 minggu, jika sembuh berikan dosis 250 mg/m2 LPT, jika tidak 

ada perbaikan henmtikan 

Pemberian ke-2:tunda 1-2 minggu, jika sembuh berikan dosis 200 mg/m2 LPT, jika tidak 

ada perbaikan hentikan 

Pemberian ke-3:tunda 1-2 minggu, jika sembuh berikan dosis 150 mg/m2 LPT, jika tidak 

ada perbaikan hentikan 

2. Reaksi alergi/Hipersensitivitas 

Grade I (rash transien, demam <38,0
0
 C) kurangi kecepatan pemberian infus menjadi 

setengahnya 

Grade II (urtikaria, demam >38,0
0
 C, dan atau disertai sesak nafas) stop cetuximab, 

berikan bronkodilator, lanjutkan pemberian dengan kurangi kecepatan pemberian infus 

menjadi setengahnya, jika berulang stop 

Grade III (sesak nafas yang memerlukan pemberian bronkodilator injeksi dengan atau 

tanpa urtikaria: gejala edema dan atau angioedema) stop cetuximab, berikan 

bronkodilator, efinefrin dan obat-obatan lain sesuai indikasi 

Grade IV (anafilaksis) stop cetuximab, berikan bronkodilator, efinefrin dan obat-obatan 

lain sesuai indikasi 

3. Reaksi alergi/Hipersensitivitas 

Grade I (rash transien, demam <38,0
0
 C) kurangi kecepatan pemberian infus menjadi 

setengahnya 

Grade II (urtikaria, demam >38,0
0
 C, dan atau disertai sesak nafas) stop cetuximab, 

berikan bronkodilator, lanjutkan pemberian dengan kurangi kecepatan pemberian infus 

menjadi setengahnya, jika berulang stop 
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Grade III (sesak nafas yang memerlukan pemberian bronkodilator injeksi dengan atau 

tanpa urtikaria: gejala edema dan atau angioedema) stop cetuximab, berikan 

bronkodilator, efinefrin dan obat-obatan lain sesuai indikasi 

Grade IV (anafilaksis) stop cetuximab, berikan bronkodilator, efinefrin dan obat-obatan 

lain sesuai indikasi 

4. Hipomagnesemia 

Grade I (>0,5 mmol) cetuximab dilanjutkan, pertimbangkan untuk pemberian tablet 

magnesium 

Grade II (0,4-0,49 mmol) cetuximab dilanjutkan, berikan tablet magnesium dan 

MgSO4 iv 4 gr per 2 minggu 

Grade III (0,3-0,39 mmol) jika menimbulkan gejala stop cetuximab sd turun ke gr II, 

berikan MgSO4 iv 4 gr per 1 minggu 

Grade IV (<0,3 mmol) jika menimbulkan gejala stop cetuximab sd turun ke gr II, 

berikan MgSO4 iv 4 gr 2x/ minggu. 

 

Perhatian 

1. Hipersensitivitas 

2. Gangguan fungsi jantung 

3. Gangguan fungsi paru 
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Selama satu dekade terakhir telah terjadi peningkatan dalam pemahaman tentang 

mekanisme genetik dan molekuler yang mendasari proses onkogenesis, pembentukan tumor, 

pertumbuhan, dan metastasis. Hal ini telah meningkatkan kesadaran ilmuwan mengenai 

mekanisme dimana tumor dan jaringan normal mampu mengatasi kerusakan dari cedera 

akibat radiasi. Sekarang diketahui bahwa mutasi yang mempengaruhi gen supresor tumor dan 

onkogen menyebabkan kelainan pada pertumbuhan sel dan sel mati terprogram, serta 

gangguan dari siklus sel, sitokin, dan jalur angiogenesis menandakan bahwa secara signifikan 

dapat berdampak pada kemampuan radiasi pengion untuk menghasilkan kematian sel ganas. 

Pengetahuan ini telah menghasilkan sejumlah besar studi praklinis bahwa kelainan molekuler 

ini dapat secara khusus ditargetkan untuk menghasilkan manfaat klinis, tidak hanya 

berdampak pada penyakit sistemik, tetapi dengan meningkatkan radiosensitivitas. 

 

CYCLOOXYGENASE-2 (COX-2) 

COX-2 merupakan enzim kunci yang terlibat dalam produksi prostaglandin dan 

lainnya eikosanoid, diregulasi dalam persentase yang signifikan dari kanker pada manusia 

dan berhubungan dengan perilaku tumor invasif dan metastasis. Ekspresi COX-2 mRNA dan 

protein telah ditunjukkan dalam berbagai jenis tumor termasuk adenokarsinoma usus besar, 

payudara dan perut, melanoma, dan kanker paru-paru. Ada juga bukti meningkatnya ekspresi 

COX-2 berhubungan dengan kelas tumor, dibedakan tumor paru dengan karsinoma 

hepatoseluler setelah diperkuat ekspresinya.  Meskipun COX-1 konstitutif menyatakan, 

ekspresi COX-2 sangat diinduksi oleh berbagai sitokin dan faktor pertumbuhan termasuk 

tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), faktor pertumbuhan epidermal, mengubah faktor 
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pertumbuhan IL-1 beta, dan onkogen ras dan scr. Efek paling penting dari COX-2 berlebih di 

sel-sel ganas adalah penghambatan apoptosis; Namun, di beberapa model eksperimental 

COX-2 berlebih juga meningkatkan kanker yang disebabkan angiogenesis dan invasi. 

Beberapa model praklinis telah menunjukkan bahwa penghambatan COX2 

mengembalikan apoptosis, memperlambat pertumbuhan tumor, dan meningkatkan kematian 

sel. Kanker uji klinis pada manusia, sebagian besar studi klinis yang dilakukan sampai saat 

ini telah mempelajari penghambatan COX-2 dalam konteks kemoprevensi. Sebuah contoh 

penting adalah percobaan celecoxib, selektif COX-2 inhibitor, pada pasien dengan familial 

adenomatosa poliposis. Bila dibandingkan dengan plasebo, dalam enam bulan terapi dengan 

400 mg dua kali sehari dari celecoxib menghasilkan pengurangan 28% dalam jumlah rata-rata 

polip kolorektal dan pengurangan 30,7% dalam beban polip dibandingkan dengan penurunan 

4,5% dan 4,9%, masing-masing, untuk plasebo. Perbedaan ini sangat signifikan dan 

menunjukkan bahwa penghambatan COX-2 mungkin dapat membalikkan proses 

premalignant dan mungkin mengurangi timbulnya keganasan pada populasi berisiko tinggi.  

Sedikit yang diketahui tentang interaksi radioterapi dan ekspresi COX-2 dan 

penghambatannya. Peneliti di Stanford telah menunjukkan bahwa radiasi menginduksi 

peningkatan regulasi COX-2, dan bahwa protein yang diinduksi adalah enzim aktif dan hasil 

dalam peningkatan kadar prostaglandin.  

Induksi COX-2 juga dosis tergantung, dengan kenaikan 37% di atas kontrol terlihat 

setelah radiasi dengan 5 Gy, delapan puluh persen pada 10 Gy dan 97% pada 15 Gy. Sel yang 

terpapar COX-2 inhibitor memiliki tingkat prostaglandin berkurang; Namun, mereka tidak 

menemukan perbedaan dalam distribusi siklus sel atau apoptosis antara sel-sel pasca radiasi 

dengan ada atau tidak adanya inhibitor COX.  

Peneliti lain telah menunjukkan bahwa produksi prostaglandin oleh tumor pada hewan 

terkait dengan radioresistance, dan menekan produksi prostaglandin dengan inhibitor 

siklooksigenase dapat meningkatkan radiosensitivitas tumor ini.  

Kishi dkk telah meneliti COX-2 inhibitor selektif, SC-236, dalam model sarkoma 

murine.  Ketika SC-236 dikombinasikan dengan radioterapi, ada peningkatan yang signifikan 

dalam penghambatan pertumbuhan tumor dan pembesaran tumor. Mereka juga menemukan 

bahwa SC-236-peningkatan diinduksi radioresponse tumor dikaitkan dengan penurunan 

produksi prostaglandin tetapi tidak ada efek pada COX-2 ekspresi protein.      

Ditentukan dalam model ini bahwa efek penghambatan COX-2 pada jaringan normal 

radioresponse sangat minim. Petersen dkk menunjukkan peningkatan yang sama dalam 
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radioresponse ketika SC-236 diberikan dalam kombinasi dengan radiasi dalam glioma 

manusia garis sel tumbuh baik dalam budaya monolayer serta dalam xenografts tumor tikus. 

Selektif COX-2 inhibitor yang saat ini sedang diselidiki pada pasien kanker ditahap I dan 

awal fase II uji klinis. Data yang tersedia saat ini akan menunjukkan bahwa inhibitor spesifik 

COX-2 memiliki potensi untuk meningkatkan rasio radioterapi pada tumor yang 

mengekspresikan COX-2, dan bahwa penelitian ini bermakna. 

 

Anti Angiogenesis 

Kemampuan tumor menginvasi pembuluh darah yang ada dan mendorong 

pertumbuhan pembuluh baru dianggap penting untuk tumor untuk tumbuh lebih besar 

beberapa milimeter dalam ukuran. Angiogenesis adalah, proses tahapan kompleks yang diatur 

oleh keseimbangan antara faktor pro angiogenik dan anti angiogenik di tumor dan endotel 

microenvironment.  

Pertumbuhan sel endotel dan proliferasi dapat diatur oleh sejumlah pertumbuhan 

faktor termasuk faktor pertumbuhan platelet yang diturunkan, faktor pertumbuhan endotel 

vaskular, faktor pertumbuhan fibroblast, dan angiopoietins. Saat ini ada sejumlah ditargetkan 

inhibitor angiogenesis yang telah diidentifikasi dan berada dalam berbagai tahap klinis 

uji coba di berbagai keganasan. 

Radioterapi dikenal memiliki beberapa interaksi dengan pembuluh darah dari jaringan 

teradiasi. Radiasi memiliki efek sitotoksik langsung pada endotel vaskular, mungkin karena 

induksi cedera oksidatif. Radiasi cedera merangsang peradangan dan masuknya sel-sel 

inflamasi selain menciptakan keadaan prokoagulan di ruang vaskuler oleh induksi transkripsi 

faktor jaringan dengan berikutnya aktivasi faktor koagulasi serta von Willebrand factor dan 

trombosit.  

Bukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme radiasi memulai 

tanggapan ini adalah sebagian melalui induksi molekul sel-adhesi termasuk ICAM-1, E-

selektin, dan P-selektin dan sebagian melalui produksi sitokin lokal dan pelepasannya. 

Timbul pemikiran ketika mempertimbangkan menggabungkan radiasi dengan agen 

yang menghambat angiogenesis. Karena agen ini dapat bertindak dengan mengurangi jumlah 

pembuluh darah dan berfungsi dalam tumor yang mengakibatkan hipoksia, dan karena itu 

juga diketahui bahwa efek biologis dari radiasi pengion berkurang dengan adanya hipoksia 

jaringan. Pemberian agen angiogenesis sebelum atau bersamaan dengan radioterapi dapat 

mengurangi efektivitas radiasi dan menghasilkan hasil klinis yang lebih rendah. 
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Dilakukan percobaan praklinis terkait masalah ini. Teicher dkk menunjukkan bahwa 

pemberian agen anti angiogenik sebelum kemoterapi atau radioterapi mengurangi jumlah dan 

ukuran metastasis paru terbentuk dari tumor primer di paru-paru.  

Model Lewis bila dibandingkan dengan baik modalitas terapi sendiri  Lund dkk 

diperiksa efek dari TNP-470, sebuah analog sintetis dari fumagillin yang menghambat sel 

endotel, dan radioterapi pada tumor. Morfologi pertumbuhan dan ekspresi faktor angiogenik 

dalam baris glioblastoma manusia tumbuh di panggul atau intra cranial pada tikus. 

Dibandingkan untuk TNP-470 atau radioterapi saja, penghambatan yang signifikan dari 

pertumbuhan tumor terlihat ketika kombinasi itu diberikan bersama-sama. Tidak ada efek 

TNP-470 dalam model intrakranial, baik ketika diberikan sendiri atau dalam kombinasi 

dengan radioterapi. Evaluasi mikroskopis menyarankan bahwa kerusakan radiasi 

mikrovaskuler dicegah dengan bersamaan administrasi TNP-470.  

Murata dkk juga meneliti TNP-470 dengan radioterapi dalam model karsinoma 

mammae murine. Dalam percobaan ini, 4-5 mm tumor diradiasi dalam kondisi hipoksia dan 

kondisi kaya oksigen. TNP-470 diberikan secara subkutan dua kali seminggu selama dan atau 

setelah radioterapi. Hipoksia tidak berpengaruh secara signifikan ketika TNP-470 dimulai 24 

jam sebelum radioterapi; Namun, dalam pengendalian tumor kelompok nonhypoxic 

diperlukan dosis yang lebih tinggi dari radioterapi menunjukkan bahwa TNP-470 diberikan 

selama radioterapi memiliki efek negatif dan penurunan radiocurabilitas.  

Studi-studi lain telah meneliti angiostatin, proteolitik fragmen plasminogen dengan 

aktivitas anti angiogenesis, dalam kombinasi dengan radioterapi. Studi-studi ini menunjukkan 

bahwa ada interaksi antara radiasi dan anti tumor angiostatin di kedua kultur sel dan model 

xenograft. Ada beberapa studi klinis yang sedang berlangsung yang menangani masalah ini. 

Misalnya, pada NSCLC ada dua fase III secara acak percobaan di mana agen anti 

angiogenesis sedang diberikan bersamaan dengan radioterapi dan kemoterapi pada pasien 

dengan penyakit lokal lanjut.  

Sebuah percobaan kombinasi carboplatin dan paclitaxel dan radioterapi dengan dan 

tanpa thalidomide, sementara program MD Anderson CCOP bekerjasama dengan konsorsium 

Peneliti Kanada menguji penambahan ekstrak tulang rawan ikan hiu yang sangat anti 

angiogenesis untuk kemoradiasi dalam pengaturan klinis yang sama.  

Hasil studi klinis serta pemeriksaan lanjutan praklinis dengan inhibitor angiogenesis 

lain akan meningkatkan pemahaman kita tentang radiobiologi. 
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Inhibitor Transduksi Sinyal 

Transduksi sinyal mengacu pada langkah-langkah biokimia yang mengirimkan 

ekstraseluler dan sinyal intraseluler ke genom, akhirnya mengubah ekspresi gen dan perilaku 

sel. Jalur sinyal sering kompleks, memberikan kesempatan untuk cross-talk dan bercabang 

antara sitoplasma dan protein kinase nuklir dan fosfatase. Meskipun ada jalur yang berbeda 

dalam transduksi sinyal, sebuah mediasi mekanisme respon intraseluler melibatkan mengubah 

keadaan protein dan lipid fosforilasi dengan baik meningkatkan atau menurunkan aktivitas 

kinase ataufosfatase.  

Mengingat pentingnya jalur sinyal ini dalam mengendalikan perilaku sel, tidak 

mengherankan ekspresi menyimpang dan atau fosforilasi molekul sinyal mengarah ke 

transduksi sinyal disfungsional, yang memberikan kontribusi untuk transformasi maligna, 

pertumbuhan otonom, dan ketahanan terhadap agen kemoterapi dan radiasi. 

Sekarang diketahui bahwa produk onkogen adalah faktor pertumbuhan, faktor 

pertumbuhan reseptor, atau elemen dari jalur transduksi sinyal faktor pertumbuhan dan 

penghambatan dari reseptor membran atau komponen hilir mereka dapat menyebabkan 

penghambatan pertumbuhan tumor dan regresi.  

Selain itu, sel-sel manusia menunjukkan respon kompleks kerusakan DNA, termasuk 

aktivasi gen yang terlibat dalam penangkapan siklus sel, perbaikan DNA, dan apoptosis. Jalur 

transduksi sinyal dimediasi oleh reseptor tirosin kinase dan protein kinase C tampaknya 

penting untuk induksi banyak gen terkait untuk fungsi sel kunci yang memungkinkan sel 

untuk bertahan hidup dosis radiasi.  

Blokade jalur spesifik tersebut pada sel tumor dapat meningkatkan efek sitotoksik 

radiasi. The Erb B keluarga reseptor faktor pertumbuhan ditandai dengan baik dan telah 

menghasilkan meningkatkan minat sebagai target untuk terapi kanker. Faktor-faktor yang 

terdiri dari reseptor faktor pertumbuhan epidermal (EGFR), HER-2, HER-3, dan HER-4, 

yang diekspresikan dalam proporsi yang signifikan dari kanker pada manusia.  

Pada kanker payudara misalnya 30% dari tumor overexpress EGFR atau HER-2, dan 

90% menyatakan HER-3. Selain itu, overekspresi dari reseptor Erb B berkorelasi dengan 

prognosis yang lebih buruk dan menurun bertahan hidup dibandingkan dengan pasien dengan 

tumor yang reseptor Erb B negatif. Yang paling penting, blokade spesifik anggota Erb B 

EGFR dan HER-2 memiliki efek antineoplastik. Efek ini termasuk hambatan pertumbuhan 

lengkap in vitro, sebuah penurunan progresif kemampuan pembentuk koloni, dan sensitisasi 

terhadap efek mematikan dari radiasi pengion. 
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Radiasi pengion mengaktifkan baik EGFR dan sinyal hilir yang melibatkan 

cytoprotective jalur mitogen aktif protein kinase (MAPK). MAPK cascade adalah jalur 

cytoprotective kunci dalam sel karsinoma skuamosa manusia A431 yang diaktifkan dalam 

menanggapi dosis yang relevan secara klinis radiasi pengion. Penghambatan jalur 

memberikan potensi kemampuan radiasi dosis rendah untuk menginduksi kematian sel in 

vitro. Hasil ini memprediksi bahwa menghalangi aktivitas kinase Erb B juga akan peka 

terhadap radiasi. 

Salah satu yang pertama dari inhibitor transduksi sinyal terbukti terapi bermakna 

untuk pengobatan kanker adalah anti-HER-2 monoklonal murine trastuzumab antibodi 

(Herceptin), dan blok pertumbuhan p185HER2 reseptor faktor dan disetujui untuk 

pengobatan wanita dengan kanker payudara metastatik. 

Ada alasan yang kuat untuk mengevaluasi Herceptin dalam kombinasi dengan 

radioterapi. Oligonukleotida antisense ditujukan terhadap HER-2 mRNA mampu 

membalikkan radiasi dari sel tumor manusia dengan HER-2 berlebih. Anti-HER-2 antibodi 

reseptor meningkatkan pembunuhan radiasi dari overexpressing alami SKBR3 sel kanker 

payudara manusia serta MCF-7 sel direkayasa untuk overexpress reseptor ini. Pengobatan 

dengan radiasi pengion dikombinasikan dengan rhuMAb HER-2 lebih efektif dibandingkan 

dengan radiasi atau antibodi sendirian di HER-2 overexpressing payudara manusia xenografts 

kanker pada tikus. Kombinasi terapi radiasi dan antibodi yang diproduksi  menghasilkan 

penurunan pertumbuhan tumor, mendemonstrasikan ditandai dalam peningkatan efikasi 

radiasi in vivo.   

EGFR juga merupakan target terapi potensial yang menarik. EGFR dan ligan dan 

faktor pertumbuhan sel T (TGFα) penting dalam proliferasi sel serta motilitas, adhesi, invasi, 

survival, dan angiogenesis. Pentingnya dalam pengembangan dan penyebaran keganasan 

didukung oleh sejumlah pengamatan. 

Paparan berlebih dari EGFR dan ligan yang menyebabkan transformasi 

maligna.EGFR yang diekspresikan dalam keganasan epitel seperti glioma paru-paru, sel-

nonsmall, payudara, kepala dan leher, kandung kemih, dan karsinoma ovarium.  

Dalam beberapa penelitian, EGFR berlebih dikaitkan dengan prognosis yang lebih 

buruk di kandung kemih, kepala dan leher, esofagus, paru-paru sel-nonsmall, dan kanker 

payudara pasien. Pengobatan tumor sel in vitro dengan antibodi anti-EGFR biasanya 

menginduksi penangkapan sel di G1 dengan peningkatan cyclin-dependent kinase inhibitor 

p27KIP1 dan penurunan retinoblastoma fosforilasi protein. Meskipun keterlambatan 

pertumbuhan tumor lebih khas, inhibitor EGFR dapat menginduksi regresi dalam model 



12 

 

 

xenograft tumor tertentu menyarankan beberapa tumor, EGFR jalur penting untuk 

kelangsungan hidup sel. Meskipun kehadiran EGFR ditemukan diperlukan, tetapi tidak 

cukup, karena dalam tanggapan vitro terhadap inhibitor EGFR, tingkat ekspresi EGFR 

mungkin tidak penting untuk efek antitumor sebagai ketergantungan pada jalur ini untuk 

proliferasi sel dan survival. 

Sejumlah penelitian juga telah menunjukkan hubungan antara EGFR dan kepekaan 

terhadap obat kemoterapi dan radiasi. Sebagai contoh, Wollman dkk melakukan penelitian 

EGF dengan menambah MCF-7 sel karsinoma mammae meningkat tahan radiasi dan efek ini 

dibatalkan oleh antibodi untuk EGFR. Terdapat bukti dari dalam studi vitro bahwa radiasi 

menstimulasi proliferasi oleh pelepasan TGF-alpha tumor sel. Stimulasi autokrin ini bisa 

menjelaskan repopulation dipercepat yang terjadi selama dan setelah radiasi terapi.  

Dengan demikian, sinyal melalui EGFR mungkin meningkatkan ketahanan sel tumor 

terhadap radiasi dan obat-obat kemoterapi, dan antibodi yang mencegah pengikatan ligan 

untuk reseptor atau molekul kecil menghambat aktivitas reseptor kinase dapat meningkatkan 

kepekaan untuk radioterapi dengan menghambat EGF / TGF-alpha signaling anti-apoptosis. 

Selain membatalkan ketahanan radiasi, menghambat sinyal melalui EGFR selama radioterapi 

fraksinasi dapat menghambat proliferasi sel selama radioterapi.  

Kekhawatiran bahwa menghambat proliferasi selama radioterapi juga mungkin 

memperburuk efek radiasi jaringan normal mungkin tidak berdasar, karena menghambat 

ekspresi gen EGFR telah terbukti menurunkan proliferasi di sel kanker kepala dan leher baris 

tanpa mengubah tingkat proliferasi sel normal mukosa epitel. 

Agen terapi menargetkan EGFR, termasuk antibodi monoklonal terhadap 

domain ekstraseluler reseptor dan molekul kecil yang menghambat reseptor autofosforilasi 

dan aktivasi kinase, sedang dikembangkan. Sejumlah monoklonal murine antibodi terhadap 

EGFR ekstraseluler domain ligan mengikat menghambat ligan mengikat reseptor juga sedang 

dikembangkan. Yang terbaik untuk deteksi ini adalah mAb 225, yang mengikat EGFR 

dengan afinitas yang sama dengan TGF-alpha dan bersaing dengan ligan untuk reseptor 

mengikat. C225, sebuah chimeric manusia atau tikus dari antibodi mAb 225, mengikat ke 

domain ekstraseluler reseptor EGF.  

In vitro, blok antibodi ini proliferasi-ligan tergantung dari sel tumor dan dapat 

menginduksi regresi tumor di xenograft. C225 mempotensiasi efek radiasi pengion dan mirip 

dengan trastuzumab, meningkatkan aktivitas doxorubicin dan taxanes.  

Hasil awal dari fase kecil melaporkan tingkat tanggapan 100% dengan penambahan 

C225 untuk radiasi pada pasien dengan kepala dan leher stadium lanjut karsinoma. 
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Berdasarkan hal tersebut hasil yang menggembirakan, saat ini ada studi fase III yang 

dirancang untuk menentukan tambahan manfaat C225 radiasi pada populasi pasien ini. 

Molekul inhibitor dari intraseluler tyrosine kinase domain EGFR adalah juga di 

bawah evaluasi klinis. Saat inhibitor EGFR tersedia milik tiga kimia seri: 4-

anilinoquinazolines, 4- [ar (alk) ylamino] pyridopyrimidines, dan 4-phenylaminopyrrolo-

pirimidin. Dua quinazolines dengan khasiat anti-tumor in vivo dan sifat farmakologi yang 

diinginkan untuk pengembangan klinis ZD 1839 dan OSI-774 (Sebelumnya dikenal sebagai 

CP 358 774). Secara kolektif molekul-molekul kecil kompetitif menghambat ATP mengikat 

EGFR, menginduksi stasis tumor dan bahkan regresi tumor di beberapa model xenograft 

tumor. Selain mekanisme mereka bersama tindakan, agen ini keduanya juga diberikan secara 

oral pada jadwal kronis dan memiliki spektrum yang sama toksisitas, dengan diare dan ruam 

kulit yang paling umum.  

Saat ini, efek inhibitor kinase reseptor EGF ireversibel telah diteliti seperti PD 168 

393 / CI-1033. Senyawa ini mengikat residu sistein dekat lokasi pengikatan ATP. Kedua 

antibodi dan molekul kecil tampaknya ditoleransi dengan baik dan menjanjikan.  Hasil 

terlihat dalam uji klinis awal.  

 

Terapi target 

A. Epidermal Growth Factor Receptor 

Reseptor Epidermal  Faktor Pertumbuhan (EGFR / Erb-Bl) adalah anggota dari erb-B 

keluarga reseptor tirosin kinase, yang juga termasuk Erb-B2 / Her2-neu, Erb-B3 / Her3 dan 

Erb-B4 / Her4. Hal ini memainkan peran penting dalam proliferasi selular epitel. EGFR 

adalah protein transmembran berukuran 170 kiloDalton terdiri dari tiga domain: domain ligan 

mengikat ekstraselular, sebuah transmembran lipofilik, dan tirosin kinase protein intraseluler 

domain. EGF, tgf-alpha, heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin (AR) dan 

betacellulin (BTC) adalah beberapa ligan endogen.  

Erb-B dapat membentuk homodimers atau heterodimer pada ligan mengikat ke 

domain sitoplasmik dari reseptor, yang mengarah ke fosforilasi residu tirosin pada EGFR dan 

aktivasi lebih lanjut dari sinyal hilir jalur transduksi, termasuk ras/MAP kinase, 

phosphatidylinositol-3 kinase dan STAT-3. Kaskade transduksi sinyal ini dapat 

mengakibatkan proliferasi sel, resistensi terhadap apoptosis, meningkatkan angiogenesis, dan 

peningkatan kapasitas untuk invasi dan metastasis.  
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Ekspresi EGFR umumnya diamati pada keganasan epitel manusia. Dalam HNSCC, 

ekspresi EGFR dilaporkan lebih dari 90% tumor dan meningkatkan tingkat ekspresi 

berkorelasi dengan prognosis yang buruk. Oleh karena itu, sejumlah strategi untuk 

menghambat EGFR dikembangkan dalam rangka meningkatkan hasil klinis secara 

keseluruhan. Hal ini termasuk penghambatan tirosin kinase, penggunaan antibodi monoklonal 

terhadap reseptor faktor pertumbuhan epidermal, racun ligan-linked, dan pendekatan 

antisense.Karena peran yang saling terkait dalam proliferasi EGFR dan ketahanan terhadap 

apoptosis, kombinasi terapi anti-EGFR dengan kemoterapi dan atau radiasi telah dipelajari 

pra-klinis dan sering didapatkan bukti efek antitumor aditif atau sinergis.  

Anti-EGFR antibodi monoklonal menargetkan domain ekstraseluler dan 

sehingga dapat secara efektif memblokir jalur EGFR dalam sangat spesifik 

cara, tapi mungkin membutuhkan tingkat ambang ekspresi EGFR untuk responnya. 

      Molekul kecil tyrosine kinase inhibitor (TKI), yang menargetkan 

tirosin kinase intraseluler domain, juga menghambat aktivasi EGFR, dan mungkin kurang 

bergantung pada ekspresi EGFR untuk efek. TKI kurang spesifik daripada antibodi, namun 

menghambat reseptor tirosin kinase lain. 

 

B. Antibodi Monoklonal  

IMC-C225 (ImClone), antibodi monoklonal chimeric yang menargetkan EGFR, telah 

dipelajari dalam berbagai jenis tumor. Fase awal studi IMC- 225 dan dalam kombinasi 

dengan cisplatin dilakukan pada pasien dengan tumor epitel canggih mengekspresikan EGFR. 

Dosis untuk agen tunggal IMC-C225 berkisar dari sampai diberikan sebagai tunggal, satu kali 

dosis, atau diberikan mingguan. Dengan kombinasi IMC-C225 dan cisplatin, dosis IMC-

C225 meningkat menjadi mingguan. Dosis cisplatin ini awalnya tetap , lalu kemudian 

menyesuaikan setiap 4 minggu. IMC-C225 pada dosis adalah terkait dengan saturasi lengkap 

clearance sistemik, dan tidak tampak terpengaruh oleh pemberian berulang atau tambahan 

cisplatin. Selain itu, hanya 1 dari 19 pasien mengembangkan respon humoral untuk IMC-

C225. Toksisitas termasuk demam, menggigil, aesthenia, transaminitis, mual, dan kulit 

toksisitas (flushing, dermatitis seboroik dan acneiform ruam). Ruam yang diamati pada dosis 

lebih tinggi dari dan sebagian besar kelas dalam tingkat keparahan yang berbeda. Empat 

pasien mengalami alergi yang lebih serius reaksi termasuk reaksi anafilaktoid dan atau 

urtikaria. Dalam terapi kombinasi dengan cisplatin, sembilan (69%) dari 13 pasien yang 

diobati dengan dosis antibodi lebih banyak menyelesaikan 12 minggu terapi, dan dua parsial 

respon yang diamati. 
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Untuk menentukan dosis IMC-C225 tumor EGFR, fase I percobaan dalam kombinasi 

dengan cisplatin dimulai. Dua belas pasien dengan berulang atau metastasis HNSCC yang 

memiliki tingkat tinggi ekspresi EGFR (2-3+ oleh imunohistokimia) yang terdaftar, dan 3 

dosis berbeda IMC-C225 sampai diberikan secara intravena sebagai dosis pembebanan 

dengan cisplatin setiap tiga minggu. Dosis pemeliharaan mingguan IMC-C225 yang 

diberikan adalah selama setiap siklus 6 minggu. Kadar EGFR meningkat hingga 95% pada 

tingkat dosis yang lebih tinggi sebagaimana dinilai oleh imunohistokimia.  

Dalam 4 kasus dianalisis untuk aktivitas EGFR tyrosine kinase, uji menunjukkan 

penurunan yang signifikan dalam aktivitas setelah yang pertama IMC-C225 infus, 

menunjukkan blokade fungsional EGFR dengan antibodi. Tanggapan utama yang diamati 

pada 09/06 (67%) pasien yang dievaluasi termasuk 2 (22%) respon lengkap. Keracunan 

adalah ringan dan pada dasarnya terkait denganreaksi alergi (1 dengan kelas 2 dan 1 dengan 

kelas 3) dan folikulitis-seperti ruam (2 pasien dengan grade 3). Dengan demikian, dosis 

induksi dengan dosis pemeliharaan mingguan direkomendasikan untuk studi lebih lanjut. 

Evaluasi lebih lanjut dari IMC-C225 dan cisplatin pada pasien dengan tumor kepala dan leher 

sel skuamosa mencakup dua fase II uji coba di pasien yang tidak respon dengan cisplatin dan 

satu percobaan fase III dari kombinasi vs cisplatin sebagai terapi awal untuk pasien dengan 

penyakit berulang. Studi ini diringkas dalam Tabel 1. Uji coba dari Kies dkk dan Baselga dkk 

tentang pasien yang mengalami kemajuan terapi berbasis platin. Mereka kemudian diobati 

dengan agen (Baselga cisplatin atau carboplatin; Kies cisplatin) di mana respon dinilai baik, 

dan IMC-225. Respon pendahuluan berada di kisaran 10-15%, menunjukkan baik yang IMC-

225 mengatasi resistensi cisplati dari pasien atau alternatif yang IMC-225 memiliki aktivitas 

agen tunggal di pengaturan ini. Burtness dkk menggunakan waktu untuk mengembangkan uji 

coba secara acak dari cisplatin/plasebo vs cisplatin/IMC-225. Ada beberapa kecenderungan 

untuk peningkatan respon dan waktu untuk perkembangan di bagian IMC-225, tetapi tidak 

ada perbedaan yang signifikan secara statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Tabel 1.Berbagai penelitian tentang terapi target 

 

 

 IMC-225 dikembangkan lebih lanjut dalam penanganan HNSCC. Namun, 

kemungkinan bahwa hal itu akan berdampak besar pada hasil pengobatan di 

pasien dengan penyakit berulang tampaknya rendah dari data yang ada sekarang. Studi 

integrasi ke dalam terapi kuratif baik dengan radiasi, kemoradiasi, atau dengan kemoterapi 

neoadjuvant adalah baik dilakukan atau direncanakan.  

 

C. Inhibitor Tirosin Kinase 

Tirosin Kinase ZD1839 (Iressa, AstraZeneca Pharmaceuticals) adalah EGFR TKI 

selektif. Tahap I uji coba sekarang telah dikonfirmasi toksisitas ringan dan aktivitas anti 

tumor saat digunakan sebagai monoterapi pada pasien dengan karsinoma  yang refrakter. 

Studi preklinis ZD1839 juga tampaknya mempotensiasi efek anti tumor dari sejumlah agen 

sitotoksik, termasuk platins dan taxanes, terhadap sejumlah tumor xenograft manusia 

termasuk kanker paru-paru non small-cell, vulva, dan karsinoma prostat. Sebuah penelitian 

kecil melaporkan apoptosis oral squamous cell carcinoma (SCC) cisplatininduced oleh 

preexposure ZD1839. Ketika dikombinasikan dengan radiasi, ZD1839 menunjukkan 

penghambatan tergantung dosis proliferasi sel pada SCC. Selain itu, studi ini menemukan 

bahwa ZD1839 menghambat tumor angiogenesis pada model tumor xenograft in vivo. Pada 

tahap I percobaan, konsisten berhubungan dengan dosis, toksisitas berbasis mekanisme telah 

umum terbatas pada kulit (rash atau eritema) dan sistim pencernaan (diare, mual dan 
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muntah). Peningkatan enzim hati transient juga telah terjadi. Studi ini telah mengidentifikasi 

rentang dosis toksisitas diare pada dosis ZD1839 800 sampai 1000 mg per hari diberikan 

terus secara oral . 

Dalam percobaan empat tahap I monoterapi, 252 pasien diobati dengan dosis mulai 

dari 50 mg sampai 1000 mg. Dalam uji coba besar, 5 jenis tumor dipilih memenuhi syarat, 

termasuk paru-paru sel non small cell, hormon prostat, kolorektal, ovarium dan kanker kepala 

dan leher. Dari percobaan ini tidak masuk kriteria kelayakan untuk tumor mengekspresikan 

EGFR. 

Hasil yang baik terutama terlihat pada pasien dengan kanker paru-paru non small cell. 

Hasil yang stabil diamati untuk pasien dengan HNSCC berulang. Penggunaan ZD 1839 telah 

dilaporkan berhubungan dengan remisi tumor dan peningkatan kualitas hidup di kedua dan 

ketiga pengaturan untuk pasien dengan kanker paru-paru non small cell.  

Fase II percobaan ZD 1839 telah dilaporkan di HNSCC refraktori oleh Cohen dkk. 

Sampel diambil dari percobaan yang sama dengan OSI-774 (EGFR lain dari tyrosine kinase 

inhibitor0, dirangkum dalam Tabel 2. Hasil dari kedua percobaan yang dilaporkan, 

menyarankan jumlah sedikit efek untuk agen ini pada pasien kemoterapi dan mengingatkan 

pada aktivitas terlihat di IMC-225. Kedua obat ini akan lebih dikembangkan di HNSCC 

dalam kombinasi dengan kemoterapi dan radiasi. Keuntungan mereka, relatif terhadap IMC-

225, mungkin kurangnya ketergantungan pada EGFR secara berlebih, dosis oral yang 

nyaman, dan kurangnya reaksi hipersensitivitas. 

 

Tabel 2. Inhibitor Tirosin Kinase 

 

 

Molekul kecil lainnya menargetkan EGFR dan reseptor-reseptornya telah 

juga telah dikembangkan dan sedang berlangsung di fase I. CI-1033 (Pfizer) 

aktif 4-anilinoquinazoline yang bertindak sebagai pan-ErbB tyrosine kinase inhibitor. 
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PKI166 adalah inhibitor selektif dari kinase tirosin EGFR dan erbB2 yang 

(HER2 / neu) reseptor. Sangat mungkin bahwa obat ini akan dievaluasi lebih lanjut di 

HNSCC.  

 

D. Inhibitor RAS dan Farnesyl Transferase 

Satu laporan menunjukkan bahwa 27% dari kanker rongga mulut mengalami mutasi 

di gen h-ras. Inhibitor Farnesyl transferease (FTIs) adalah kelas senyawa yang menghambat 

langkah enzimatik penting dalam ekspresi konstitutif dari mutasi gen ras. Agen ini termasuk 

SCH66336, sebuah trisiklik baru senyawa peptidomemetic dirancang oleh Schering Plough, 

R115777 (Janssen Farmasi), dan BMS-214662 (Bristol-Meyers Squibb).  

FTIs muncul memiliki aktivitas dalam studi pra-klinis memanfaatkan kepala dan leher 

karsinoma sel skuamosa dan kanker paru-paru non small cell (NSCLC). 

Sebuah fase uji coba secara acak IB pasien baru didiagnosis HNSCC dijadwalkan 

untuk operasi diikutkan dalam penelitian yang menguji efek SCH66336 pada tumor. Tujuan 

dari uji coba ini adalah untuk menunjukkan "bukti prinsip" dengan menunjukkan 

penghambatan farnesilasi di dua protein yang diketahui membutuhkan farnesilasi, relatif 

terhadap pra-perlakuan biopsi. Kedua DNA-J, protein heat shock, dan prelamin-A, biasanya 

ditemukan dalam jaringan sebagai Lamin-A, diuji mengikuti jadwal 8-14 hari pemberian 

SCH66336 oral pada 3 dosis; 100 mg BID, 200 mg BID, dan 300 mg BID. Pasien secara acak 

masuk salah satu dari 3 kelompok dosis atau plasebo. Data awal menunjukkan penghambatan 

ampuh protein farnesil. Empat pasien mengalami pengurangan tumor, meskipun terapi 

diberikan singkat (8-14 hari). Bahkan, satu pasien yang memiliki tumor rongga mulut dalam 

ukuran besar memiliki remisi penyakit hanya setelah 3 hari terapi pemberian 300 mg 

SCH66336 2 kali perhari. 

Data pra-klinis menunjukkan bahwa penambahan inhibitor farnesyl transfererase baik 

paclitaxel atau epothilones, mengakibatkan diperolehnya resistensi terhadap racun tubulin ini 

dalam berbagai jalur sel kanker yang berbeda. Berdasarkan pengamatan ini, fase I percobaan 

/ II dari SCH66336 di kombinasi dengan paclitaxel dilakukan pada pasien dengan tumor 

padat. 

Melalui tahap I penelitian, dosis SCH66336 100 mg po BID dan paclitaxel ditemukan. 

Selain itu, respon penyakit diamati pada HNSCC dan NSCLC. Perpanjangan tahap I untuk 

pasien dengan NSCLC yang refrakter taxane menunjukkan tingkat respons yang menjanjikan. 

Percobaan di NSCLC (fase III) dan HNSCC(Fase II) dengan SCH66336 direncanakan dalam 

kombinasi dengan kemoterapi.  
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E. Target P53 

Mutasi p53 terjadi pada 45% - 70% dari kasus HNSCC; alkohol dan penggunaan 

tembakau berhubungan dengan mutasi ini. Dalam tumor dengan urutan gen p53 yang normal, 

hilangnya fungsi p53 dapat terjadi melalui protein p53 penghambatan dan atau degradasi. p53 

adalah protein multi-fungsional yang dapat disebabkan oleh kerusakan DNA dan memainkan 

peran penting dalam deteksi dan perbaikan DNA yang rusak. p53 juga dapat menginduksi 

apoptosis atau kematian sel pada sel rusak parah dan telah dikaitkan dengan karsinogesis dan 

prognosis keseluruhan HNSCC. Dengan demikian, strategi penargetan gen p53 dan protein 

dapat menghentikan atau membalikkan proses tumor genesis dan metastasis. 

ONYX-015 adalah replikasi gen-dihapus E1B-55 kD selektif adenovirus yang 

bereplikasi dan menyebabkan perubahan sitologis pada sel yang kekurangan fungsi p53. 

Meskipun in vitro hasil pra-klinis memiliki variasi, data klinis awal berkaitan dengan 

aktivitas keamanan dan antitumor berikut injeksi intratumoral dari ONYX-015 cukup 

menjanjikan. 

Replikasi intratumoral selektif dan kerusakan jaringan tumor selektif 

ONYX-015 telah didokumentasikan dalam tahap I dan II uji klinis administrasi intratumoral 

pada pasien dengan berulang HNSCC. Namun manfaat klinis terlihat dalam waktu kurang 

dari 15% dari pasien stadium akhir ini. Seperti yang diperkirakan, mutan tumor p53  

menjalani nekrosis pada tingkat yang lebih tinggi daripada tumor dengan urutan gen lain 

(58% dan 0% masing-masing) . 

Baik in vitro dan in vivo studi xenograft telah menunjukkan keberhasilan aditif atau 

berpotensi sinergis ONYX-015 di kombinasi dengan kemoterapi berbasis cisplatin 

dibandingkan dengan baik ONYX-015 atau kemoterapi saja. ONYX-015 mampu 

meningkatkan khasiat cisplatin baik dalam kekurangan sel p53 tumor dan p53-fungsional.  

Data terbaru menunjukkan bahwa replikasi virus ONYX-015 sebagian besar 

dipengaruhi oleh, dan dapat bergantung pada arf Status p14. Sensitisasi sel tumor p53-

fungsional mungkin melibatkan ekspresi dari produk gen E1A adenovirus, yang merupakan 

khemosensitizer ampuh, induksi tingkat tinggi protein p53, atau keduanya. Tahap Percobaan 

II multi-pusat intratumoral ONYX-015 dalam kombinasi dengan cisplatin dan 5-FU pada 

pasien dengan HNSCC berulang baru-baru ini dilaporkan.  

Penelitian ini menunjukkan meningkatnya respon pada lesi disuntikkan 

dibandingkan mereka yang mendapatkan kemoterapi sistemik saja. Penelitian lain termasuk 
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percobaan tahap II dari ONYX-015 diberikan kepada pasien dengan HNSCC pada 2 jadwal 

dosis yang berbeda.  

Empat puluh pasien menerima suntikan, 30 untuk 5 hari berturut-turut (standar) dan 

10 untuk dua kali sehari selama 2 minggu (Hyperfractionated). Tanggapan dan stabilisasi 

penyakit yang diamati pada kedua kelompok. Toksisitas sistemik mirip walaupun ada yang 

lebih tinggi melaporkan nyeri tempat suntikan dengan rejimen hyperfractionated (80% vs 

47%). 

Karena efek samping ini, sebuah studi dosis eskalasi intravena ONYX-015 

telah diuji. Dosis berkisar antara 2 x 10  untuk 2 X 10 partikel melalui infus mingguan pada 

10 pasien dengan NSCLC stadium lanjut. Dosis ini ditoleransi dengan baik tetapi dikaitkan 

dengan pesatnya perkembangan anti-ONYX-015 antibodi dalam titer tinggi. 

Percobaan yang sedang berlangsung ONYX-015 pada pasien dengan HNSCC 

berulang termasuk uji coba secara acak dari virus dengan kemoterapi dibandingkan 

kemoterapi saja pada pasien terapi-naif untuk penyakit berulang. Sebuah sidang kedua 

ditargetkan pengaturan lini kedua dan randomizes untuk virus sendiri dibandingkan 

methotrexate. Kelayakan dari percobaan ini telah rendah sejauh ini dengan lambat sebagian 

besar kemungkinan disebabkan persyaratan untuk penyakit suntik. Pendekatan lain 

penargetan mutasi p53 telah menggantikan strategi gen menggunakan adenovirus yang 

mengandung gen p53 wild type (Ad-p53 atau RPR-ingn-201). Ad-p53 adalah sistem vektor 

di mana gen p53 wild type dimasukkan ke dalam vektor adenoviral generasi pertama.  

Dalam studi pra-klinis, pengobatan gen Ad-p53 menginduksi apoptosis sel kanker 

tanpa mempengaruhi sel-sel normal. Hal ini tidak hanya aktif terhadap sel mutan kanker p53, 

tapi juga melawan sel kanker dengan urutan genom p53 wild type. Ad-p53 juga berefek 

dalam berkurangnya pertumbuhan tumor model xenograft tikus HNSCC dan kanker lainnya.  

Clayman dkk melakukan percobaan fase I transfer gen Ad-p53 pada 

pasien dengan HNSCC berulang. Tiga puluh tiga pasien menerima suntikan intratumoral Ad-

p53 dengan dosis 1x10
11 

PFU 3 kali seminggu, yang terdiri dari satu siklus saja. Pasien yang 

dioperasi menerima satu siklus saja dengan administrasi tambahan, satu selama operasi, dan 

satu diberikan 72 jam setelah operasi. Pasien dengan penyakit dioperasi menerima 

pengobatan setiap 4 minggu. Rejimen pengobatan ditoleransi dengan baik, yang paling umum 

yang merugikan efek menjadi nyeri pada tempat suntikan, tampaknya yang tidak 

berhubungan dengan dosis atau tempat injeksi. Efek Samping umum lainnya termasuk 

demam sementara, sakit kepala, nyeri, dan edema yang terjadi pada dosis 1x10
10

 PFU atau 

lebih. Tidak ada reaksi alergi atau bukti hipersensitivitas sistemik diamati. Dua (11,8%) dari 
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17 pasien yang dievaluasi dengan penyakit yang menjalani operasi pada dosis 1x10
10

 PFU 

atau 1x10
11

 lebih memiliki respon besar. Durasi respon masing-masing dalam 7 minggu dan 

18 hari. Di antara pasien tumor yang menjalani operasi, 1 memiliki respon lengkap pada saat 

operasi dan tetap bebas dari penyakit selama 26 bulan. Pasien lain juga tidak memiliki bukti 

relaps dalam 24 bulan. Ad-p53 terdeteksi dalam darah, urin, dan dahak daripasien, tetapi 

tidak ada pasien melaporkan gejala. Mirip dengan desain yang sedang berlangsung pada 

percobaan ONYX-15, Ad-p53 sedang dipelajari lebih lanjut secara acak pada studi untuk 

pasien dengan HNSCC berulang.  

 

Simpulan: 

1. HNSCC berulang tetap menjadi penyakit yang kompleks dan dan sulit dalam 

pengobatannya melihat perkembangannya dalam dekade terakhir  

2. Harapan adanya perbaikan dalam hasil terapi dengan kemoterapi tradisional mulai 

dicari alternatifnya.  

3. Terapi target sedang dikembangkan dan dirasakan lebih menjanjikan dalam 

pengobatan pasien dengan kanker. Terapi ini akan memiliki dampak lebih besar bila 

digunakan sebagai kombinasi dengan kemoterapi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kanker kepala dan leher termasuk kelompok tumor yang bersifat heterogen yang meluas 

dari bibir ke esofagus bagian bawah. Kanker sel skuamosa adalah variasi histologi yang 

paling umum dari kanker kepala dan leher yang jumlahnya sekitar 90-95%. Insiden kanker 

kepala dan leher masih terus mengalami peningkatan di dunia dengan angka kejadian ½ juta 

kasus pertahun. Di negara Amerika (United States) angka kejadiannya berkisar 55.070 kasus 

baru pada kasus kanker kepala dan leher yang terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 3% 

dari seluruh kasus kanker (Siegel R, et al., 2014). Sedangkan di negara Eropa, sekitar 

139.000 kasus baru kanker kepala dan leher per tahun (Gregoire V, et al., 2010). Angka 

survival rate (1 tahun) pada kasus kanker kepala dan leher di Eropa adalah sekitar 72%, 

sedangkan proporsi survival rate (5 tahun) penderita kanker kepala dan leher hanya 42% 

pada orang dewasa. 

Kemoterapi merupakan salah satu pengobatan kanker dengan menggunakan obat-obatan 

khusus yang dapat membunuh sel kanker dalam tubuh. Beberapa tipe kanker dapat diobati 

hanya dengan kemoterapi, namun kadang-kadang kemoterapi digunakan dengan pengobatan 

lain yaitu radioterapi dan operasi. Kemoterapi diberikan dengan beberapa alasan yaitu karena 

kemoterapi merupakah cara terbaik untuk mengobati kanker, alasan lain adalah karena terapi 

lain tidak cukuo untuk membunuh sel kanker, dan kemoterapi dapat memperpanjang usia 

hidup (CHANGE Cancer Series, 2016). 

Pendekatan multidisiplin seharusnya dilakukan dalam penanganan kanker kepala dan 

leher. Pemilihan pengobatan pada kanker kepala dan leher tergantung pada lokasi tumor, 

perluasan penyakit atau tujuan untuk organ preservation (Mehmet and Sercan, 2015). 

Penggunaan kemoterapi anti-neoplastik dibedakan berdasarkan kanker tersebut merupakan 
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kanker yang rekuren dan berdasarkan metastasisnya. Berdasarkan The American Joint 

Committee on Camcer (AJCC) sekitar 30-40% pada kanker kepala dan leher stadium I/II 

biasanya diobati dengan single modality yaitu dengan radioterapi atau dengan tindakan 

operasi (surgery) dengan hasil (outcome) yang sama (Mehmet and Sercan, 2015). Namun, 

pengobatan dengan single modality direkomendasikan pada pasien dengan stadium awal, 

sedangkan pada menurut AJCC sekitar 60% stadium lanjut (III dan IV) ditangani dengan 

multi-modality.  

Tujuan penggunaan kemoterapi dengan multimodality adalah meningkatkan cure rate 

pada pasien yang tidak dapat ditangani dengan tindakan operasi (inoperable). Terdapat 

beberapa agen kemoterapi yang telah menunjukkan aktivitas sebagai agen tunggal dalam 

terapi kanker sel skuamosa yang telah terjadi metastasis pada kanker kepala dan leher, tetapi 

kemoterapi jenis platinum (platinum based cemotherapy) terdiri dari cisplatin dan carboplatin 

yang direkomendasikan menjadi pengobatan lini pertama pada kanker kepala leher bersifat 

rekuren atau metastasis dan inoperable (Price KA, et al.,2012 dan Pfister DG, et al., 2013). 

 

1.2 Tujuan 

Penulisan paper ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang Prinsip Dasar 

Kemoterapi pada Kanker Kepala dan Leher berdasarkan teori dan penerapannya. 

 

1.3 Manfaat  

Menambah sumber referensi bagi pembaca tentang prinsip dasar dalam pemberian 

kemoterapi pada kanker kepala dan leher. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Peranan Kemoterapi dalam Terapi Tumor  

Terapi kanker dewasa ini terutama terdiri atas operasi, radioterapi, dan terapi biologis 

serta beberapa metode lainnya. Terapi operasi dan radioterapi dapat menjadi terapi kuratif 

kanker yang bersifat lokal. Begitu timbul residif lokal, diseminasi dan metastasis jauh, 

operasi dan radioterapi sering sulit mengendalikannya. Terapi biologis merupakan metode 

terapi sistemik yang sangat prospektif, namun pada saat ini efektivitasnnya masih kurang 

sehingga belum dapat dipakai luas secara klinis.  

Berbeda dari terapi operasi dan radioterapi, kemoterapi adalah metode terapi sistemik 

terhadap kanker sistemik (misal leukimia, mieloma, limfoma, tumor trofoblas getasional, dll) 

dan kanker dengan metastasis klinis ataupun subklinis. Pada kanker stadium lanjut lokal, 

kemoterapi sering menjadi satu-satunya pilihan metode terapi efektif. Walaupun kemoterapi 

modern timbul sejak diperkenalkannya nitrogen mustar pada perang dunia ke II dan hingga 

kini baru berjalan 50 tahun, karena jenis obat antikanker bertambah dengan pesat, hingga kini 

yang sudah dapat digunakan secara klinis mencapai 70 jenis lebih. Dibawah panduan 

sitobiologi dan sitokinetika tumor, kemoterapi kombinasi telah luas dipakai. Sejak era 1970-

an kemoterapi kanker telah beranjak dari sifat paliatif menuju terapi kuratif. Hingga saat ini 

kanker yang dapat disembuhkan kemoterapi mencapai 10 jenis lebih, atau 5%dari seluruh 

pasien kanker, menduduki 10% dari angka kematian abikat kanker tiap taun, termasuk kanker 

derajat keganasan tinggi seperti kanker trofoblastik, leukimia limfositik akut anak, limfoma 

Hodgkin dan non-Hodgkin, kanker sel terminal testes, kanker ovarium, nefroblastoma anak, 

rabdominosarkoma embrional, sarkoma Ewing, dan leukimia granulositik akut dewasa. 

Kanker kepala dan leher adalah berbagai tumor ganas yang berasal dari saluran 

aerodigestive atas (UADT), meliputi rongga mulut, nasofaring, orofaring, hipofaring dan 

laring, sinus paranasal dan kelenjar ludah. Kanker pada lokasi berbeda memiliki jenis 

histopatologi berbeda dan karsinoma sel skuamosa paling sering ditemukan (> 90%) (Ferlay 

et al. 2010; Mehanna et al., 2011). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2002 

menyatakan ada 600.000 kasus baru kanker kepala dan leher dengan 300.000 kematian setiap 
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tahun di seluruh dunia (Boyle dan Levin, 2008). WHO memperkirakan angka kematian 

kanker rongga mulut dan orofaring di seluruh dunia pada tahun 2008 sekitar 371.000 dan 

akan meningkat menjadi 595.000 pada tahun 2030 (Mehanna et al., 2011).  

Selama 30 tahun terakhir, tingkat kelangsungan hidup penderita karsinoma sel skuamosa 

kepala dan leher relatif tetap. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk semua stadium, 

berdasarkan Surveillance Epidemiologi dan Data Hasil Akhir (SEER) sekitar 60% (Ries, 

2006). Dua pertiga pasien mengalami penyakit lokal lanjut (Horner, 2009), dengan tingkat 

ketahanan hidup 5 tahun dengan kualitas perawatan yang buruk (Carvalho et al., 2005). 

Pilihan pengobatan karsinoma sel skuamosa kepala dan leher meliputi pembedahan, 

radioterapi, dan kemoterapi (Gibson, 2004; Licitra, 2006). Strategi sebagian besar dipilih 

berdasarkan lokasi penyakit dan stadium menurut kriteria TNM (Edge , 2010). Karsinoma sel 

skuamosa kepala dan leher yang diobati berdasarkan lokasi, stadium penyakit dan 

pertimbangan klinikopatologi dianggap masih terbatas kemampuannya dalam memprediksi 

hasil terapi secara tepat. Kegagalan pengobatan dapat berupa kekambuhan lokoregional, 

metastasis jauh dan resiko mengalami keganasan primer kedua (Argiris et al., 2004). 

Penderita juga mengalami morbiditas akibat pengobatan, kegagalan pengobatan, kekambuhan 

penyakit, dan metastasis meskipun banyak pilihan pengobatan tersedia untuk mengobati 

karsinoma sel skuamosa kepala dan leher. 

Sebagian kanker, meskipun tidak dapat disembuhkan kemoterapi namun survivalnya 

dapat diperpanjang. Kanker jenis ini termasuk kanker payudara, kanker prostat, 

neuroblastoma, kanker kepala leher, leher rahim, dll. Dalam 20 tahun terakhir telah 

diperkenalkan “kemoterapi adjuvan”, yang dapat mengendalikan lesi subklinis, sisa lokal atau 

yang lebih sering ditemukan adalah mikrometastasis yang mungkin terdapat, telah 

meningkatkan peluang survival pasca operasi kanker tertentu seperti, karsinoma mamae, 

osteosarkoma, karsinoma kolon, dll. Setelah 1980-an, dikembangkan lagi “kemoterapi 

neoadjuvan” yang dilakukan pra-operasi menambah peluang eksisi terhadap kanker kepala 

leher, leher rahim, ovarium, osteosarkoma, kanker sel kecil paru stadium lanjut, memperbaiki 

prognosis mereka. Dengan terus bermunculannya obat anti kanker baru, peningkatatan teknik 

terapi suportif dan pemanfaatan kemoterapi dosis tinggi, kemoterapi dalam terapi kanker 

akan semakin berperan besar. 
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2.2 Penggolongan Obat Anti-tumor dan Mekanisme Kerjanya 

Menurut asal obat, struktur kimia dan mekanisme kerjanya, obat anti-tumor dapat dibagi 

menjadi 7 golongan : 

 

2.2.1 Alkilator 

Obat alkilator memiliki gugus alkilator yang aktif, dalam kondisi fisiologis dapat 

membentuk gugus elektrofilik dari ion positif karbon, untuk menyerang lokus kaya elektron 

dari makromolekul biologis. Akibatnya dengan berbagai gugus nukleofilik termasuk gugus 

yang secara biologi penting seperti gugus fosfat, amino, tiol, dan imidazol, dll membentuk 

ikatan kovalen. Efek sitotoksik zat alkilator terutama melalui pembentuka ikatan silang secara 

langsung dengan N7 radikal basa guanin atau N3 adenin dari molekul DNAatau pembentukan 

ikatan silang antara molekul DNA dan protein, hingga struktur sel rusak dan sel mati. Mostar 

nitrogen (HN) adalah wakil dari alkilator berkemampuan ganda, obat lain termasuk 

siklofosfamid (CTX), ifosfamid (IFO), klorambusil (CB1348), melfalan, dll. Siklofosfamid 

adalah turunan dari mostar nitrogen, ia sendiri tidak aktif. Setelah masuk tubuh, barulah 

berefek sitotoksik setelah diproses enzin sistem oksidase sitokrom P-450 mikrosom hati. Obat 

lain seperti tiotepa (TSPA) dari golongan etillenimina, mileran dari golongan alkil sulfonat, 

dan golong an nitrosourea seperti karmustin (BCNU), lomustin (CCNU), semustin (Me-

CCNU) juga tergolong alkilator. 

Nitrosourea bersifat larut lemak, mudah menembus sawar darah otak, sering dipakai 

untuk terapi tumor ganas sistem saraf pusat. Selain itu, antitumor golongan logam seperti 

cisplatin (PDD) berikatan silang dengan rantai ganda DNA efeknya menyerupai alkilator. 

Karboplatin sebagai obat anti tumor golongan platin generasi ke II sifat nefrotoksik dan 

reaksi gastrointestinalnya lebih renda. Oksaliplatin adalah anti tumor golongan platin 

generasi ke III, efektif terhadap kanker usus resistensi obat, juga bebas nefrotoksisitas. 

Dakarbazin (DTIC), prokarbazin (PCZ), heksametimelamin (HMM), dll melalui 

pembentukan gugus metik aktifberefek alkilasi terhadap DNA.Temozolamin sejenis dengan 

DTIC dapat melintasi sawar darah otak, efektif terhadap astrositoma anaplastik. 

 

2.2.2 Antimetabolit  

Obat golongan ini terutama mengusik metabolisme asam nukleat dengan 

mempengaruhi sintesis DNA, RNA dan makromolekul protein. Metotreksat (MTX) 

menghambat enzin dihidrofolat reduktasi sehingga produksi tertrahidrofolat terhambat, 
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akhirnya menghambat sintesis DNA. Setelah pemberian dosis super besar MTX dalam 6-24 

jam diberikan pertolongan (rescue) leukovorin (CF), dapat membuat sel tumor, terutama sel 

tumor sistem saraf pusat terbasmi relatif besar sedangkan rudapaksa jaringan normal 

berkurang. Ini merupakan dasar terapi MTX dosis besar dan pertolongan leukovorin 

(HDMTX-CFR) merkaptopurin (6MP) dan tiguanin (6TG) dapat memutus perubahan 

hipoxantin menjadi asam adenilat hingga menghambat sintesis asam nukleat. Fluorourasil 

dalam tubuh berubah menjadi fluoro-deoksiuridin (FduMP) yang menghambat enzim 

timidilat sintase, memutus perubahan deoksiuridin menjadi timidin, mengusik biosintesis 

DNA. 

Belakangan ini ditemukan dosis tinggi asam folinat berefek stabilisasi dan 

memperpanjang kompleks yang dibentuk dari metobolit aktif SFU (FduMP), timidilat sintase 

dan asam metilentetrahidro-folat (S, 10-CH2-FH4), mekanisme modulasi biokimia demikian 

membuat efek sitotoksik SFU bertambah. Absorpsi oral SFU tidak teratur, kapsul UFT oral 

yang dahulu pernah dikembangkan mengandung prekursor SFU yang mudah diabsorpsi 

(ftorafurm, FT-207) dan SFU dengan perbandingan 1:4 gram volume. Yang terakhir dapat 

menghambat enzim dihdropirimidin dehidrogenase (DPD) sehingga menghambat degradasi 

SFU. Belakangan telah disintesis xeloda (kapesitabin) merupakan obat prekursor S-FUDR 

yang diaktifasi beberapa enzim fekuensial. Setelah pemberian xeloda per oral, didalam 

saluran gastrointestinal dimetobolisme hidroksi asid esterase menjadi S-DFCR, lalu di hati 

dimetabolisme sitidin deaminase menjadi S-DFUR (deoksifluorouridin), lalu dalam jaringan 

tumor berubah menjadi S-FU oleh enzim timidilat fosforilasi. 

Mekanisme ini serupa dengan injeksi intrvena kontinu dosis keeil S-FU, dengan 

keunggulan efek samping rendah efektifitas tinggi. Hidroksiurea (HU) menghambat aktifitas 

enzim nukleosida reduktase, menghambat perubahan asam sitidilat menjadi deoksisitidilat, 

secara selektif menghambat sintesis DNA.Sitarabin (Ara-C) menghambat enzim DNA 

polimerase menghambat nukleosida berikatan dalam DNA sehingga menghambat sintesis 

DNA. Obat sejenis, siklositidin (Cycle-C) stabil terhadap enzim deaminase, berhasil 

mengatasi kekurangan karena didalam tubuh cepat terurai oleh deaminase. Difluoro-

deoksisitidin (gemsitabin) juga adalah golongan senyawa nukleosida, didalam sel telah 

dikatalis oleh enzim deoksisitidin kinase (dck), teraktifkan menjadi senyawa trifosfat 

GCBTP, kemudian masuk ke struktur DNA, mengusik polimerisasi DNA. Obat ini memiliki 

efek fosforilasi 6 kali lipat dari Ara-C dan tidak mudah mengalami degradasi deaminasi. 

Metabolit aktifnya dapat menumpuk hingga konsentrasi tinggi intrasel dan bertahan lama 

efektif terhadap berbagai jenis tumor padat. Obat sejenisnya, fludarabin memiliki resistensi 



29 

 

 

tertentu terhadap efek deaminasi dari enzim timidin deaminase, didalam sel mengaktifasi 

fosforilasi lalu menghambat ribonukleotida reduktase dan enzim terkait lain, menghambat 

sintesis DNA dan RNA. Enzim L-asparaginase menghrolisis asparagin menjadi asam aspartat 

dan amonia, sehingga sel tumor kekurangan asam aspartat yang diperlukan untuk sintesis 

protein, terjadi hambatan sintesis protein. Haringtonin menghambat sintesis protein pada 

tahap insiasi, dan membuat ribosa nukleoprotein terurai. 

 

2.2.3 Golongan Antibiotik 

Aktinomisin D (Act-D), daunorubisin, adriamisin (ADR), epirubisin, pirarubisin 

(THP), idarubisin, mitoksantron (novantron) dan obat lain menyusup masuk ke pasangan 

basa didekat rantai gandan DNA, menimbulkan terpisahnya kedua rantai DNA, mengusik 

transkripsi DNAdan produksi mRNA. Adriamisin liposom (Doxil) menggunakan teknologi 

lipososm fosfolitipit 2 lapis dari selubung mikrosfer polietilen gliserol (teknologi polimerisasi 

Stealth), menghindari bocornya obat dan pengenalan oleh sistem imun, menjamin kadar 

adriamisin dalam plasma rendah stabil dalam jangka panjang mengurangi kardiotoksisitas 

meningkatkan efektifitas. Bleomisin secara langsung menimbulkan fragmentasi rantai 

tunggal DNA mitomisin (MMC) dan DNA membentuk ikatan silang keduanya berefek sarna 

seperti alkilator. 

 

2.2.4 Inhibitor protein mikrotubuli  

Alkaloid dari tumbuhan jenis Vinica, seperti vinblastin (VLB), vinkristin (VCR), vindesin 

(VDS)  maupun navelblin terutama berkaitan dengan protein mikrotubul, sehingga mitosis 

berhenti pada metaphase, replikasi sel terganggu. Obat anti tumor baru, taksol, taksoter dapat 

memacu dimerisasi miksotubul dan menghambat depolimerisasinya sehingga langkah kunci 

pembentukan spindel pada mitosis terhambat. Efeknya kebalikan dari vinkristin tapi hasil 

akhirnya sama yaitu mitosis sel tumor terhenti.   

 

2.2.5 Inhibitor topoisomeras 

Alkaloid dari campototheca acuminate, irinotekan terutama berefek menghambat tepoiso 

merase I, menghambat pertautan kembali rantai ganda setelah saling berpisah waktu replikasi 

DNA, sehingga rantai ganda DNA terputus. Podofilotoksin seperti etoposid (VP-16)  dan 

teniposit (VP-26) berefek menghambat enzim topoisomerase II, juga menghambat replikasi 

dan sintesis DNA. 
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2.2.6 Golongan hormon 

Hormon seperti estrogen, progesteron, testosterone, dll berkaitan dengan reseptor 

yang sesuai intrasel memacu pertumbuhan tumor tertentu yang bergantung pada hormon 

seperti karsinoma mamae, karsinoma prostat. Penyekat reseptor termasuk antiestrogen seperti 

tamoksifen, toremifen, dll dan ati androgen seperti flutamit masing-masing dapat berikatan 

secara kompetitif dengan reseptor yang sesuai dalam sel tumor digunakan untuk terapi 

karsinoma payudara dan karsinoma prostat. Zat sejenis LH-RH, melalui stimulasi produksi 

FSH dan LH secara umpan balik negatif akhirnya menyebabkan gagal fungsi ovarium, 

efeknya serupa dengan kastrasi ovarium nonoperatif, seeara klinis dapat digunakan untuk 

terapi karsinoma mamae dan karsinoma prostat. Sediaan jenis ini terutama adalah Zoladex, 

dan Lupron. Selain itu, inhibitor aromatase (aminoglutetimid, formestran, letrozol, arimidex, 

dll) terutama menghambat aromatisasi cincin A testoteron menjadi estradiol, menghambat 

sintesis hormon steroid korteks adrenal, dapat dipakai untuk terapi karsinoma payudara pasea 

menopause.   

 

2.2.7 Golongan target molekular 

Perkembangan pesat biologi molekuler membuat pemahaman terhadap 

karsinogenesis, invasi, diseminasi dan metastasis kanker seeara molekular rnaju lagi 

selangkah. Belakangan ini telah dikembangkan obat yang tertuju terget molekul yang menjadi 

kunci dalam proses timbul dan berkembangnya kanker, misalnya enzim tirosin kinase (TK), 

farnesil transverase (FT), matriks metaloproteinase (MMP), dll. Pada antigen terkait 

diferensiasi membran sel (seperti CD-20, CD-33, CD-52, CD117, dll), faktor pertumbuhan 

epidermal (EDF) dan reseptornya (EGFR), faktor pertumbuhan endotel vaskular (FEGF) dan 

reseptornya (FEGFR). Obat jenis ini sarna sekali berbeda dari sitostatika. Selain memiliki 

efek spesifik, tidak menimbulkan depresi sumsum tulang dan reaksi gastrointestinal 

menonjol. 

Obat tertuju target molekul yang sudah at au sedang dalam penggunaan klinis adalah: 

gleevee (Ima-tinib) dengan target BCR/ ABL untuk terapi leukimia granulositik kronik, juga 

bisa untuk terapi tumor stromal gastrointestinal (GIST)yang mengekspresikan C-Kit atau 

PDEGR; mabtera (Rituximab) untuk terapi limfoma sel Bfolikular yang mengekspresikan 

CD20; transtuzumab (Herceptin) untuk terapi karsinoma payudara yang overekspresikan 

HER2; gefitinib (Ires sa) dengan terget EGFRuntuk terapi karsinoma non sel keeil paru; 

C225 (Cetuximab, Erbitux) untuk terapi karsinoma usus dan karsinoma kepala clan leher: 

erlotinib (Tarceva) yang menghambat aktivitas HERl EGFR-TK:clan befacizumab (Avastin) 
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yang berikatan clan menetralisasi aktivitas VEGF. Dari obat-obat ini, aclayang berupa 

senyawa molekul kecil, aclayang antibocli monoklonal (mencangkup antibocli mozaik 

manusia-tikus, antibocli antropogenisasi). Target, indikasi, efek buruk mereka berbeda-beda, 

perlu clicermati benar sewaktu menggunakannya. 

 

2.3 Efek Toksik Obat Anti-tumor Jangka Pendek 

2.3.1 Depresi sumsum tulang 

Depresi sumsum tulang merupakan hambatan terbesar kemoterapi. Kebanyakan obat 

antitumor, keeuali hermon, bleomisin, L-asparaginase, semuanya menimbulkan leukopenia, 

trombositopenia clan anemia clengan clerajat bervariasi. Diantaranya obat golongan 

nitrosourea (BCNU, CCNUclan Me- CCNU) clan prokar bazin clapat menimbulkan clepresi 

sumsum tulang tertuncla selama 6-8 minggu. Depresi sumsum tulang yang parah clapat 

menyebabkan timbulnya infeksi, septikemia clan hemoragi visera. Olah karena itu, 

memperkuat terapi penunjang sisternik, kebersihan lingkungan, higiene oral clan perawatan 

yang baik clapat mengurangi timbulnya komplikasi. Penggunaan rasional faktor stimulasi 

koloni sel hemopoietik (G-CSFclan GMCSF) clapat meneegah clan mengatasi infeksi 

sekuncler akibat granulositopenia karena kemoterapi. Infus trornbosit, TPO clan interleukin-ll 

(n..n, Neumegs) clapat cligunakan untuk terapi trombisitopenia karena kemoterapi. 

 

2.3.2 Reaksi gastrointestinal  

Banyak obat antitumor sering menimbulkan mual, muntah dengan derajat bervariasi. 

Diantaranya dosis tinggi DDP, DTIC, HN2, Ara-C, CTX, BCNU menimbulkan mual muntah 

yang hebat. Pemberian penyekat resptor S-hidroksitriptamin 3 (S-HT 3), seperti 

ondansentron, granisentron, tropisentron, ramosentron, azasentron, dll. Dapat mencegah dan 

mengurangi kejadiaanya, mual, muntah. SFU, MTX, bleomisin, adriamisin dapat 

menimbulkan ulserasi mukosa mulut, selama kemoterapi harus meningkatkan perawatan 

higiene oral. Obat sejenis SFU dan CPT-11 kadang kala menimbulkan diare serius, gangguan 

keseimbangan air dan elektrolit yang terjadi harus dikoreksi segera. Diare tertunda akibat 

CPT-11 harus segera diterapi dengan loperamid. 

 

2.3.3 Rudapaksa fungsi hati 

Rudapaksa fungsi hati terutama disebabkan oleh MTX, 6MP, SFU, DTIC,VP-16, 

asparaginase, dll. Peninggian bilirubin, ALK mempengaruhi ekskresi obat golongan 

antrasiklin (misal, adriamisin) dan golongan vinka alkaloid. Berdasarkan tingkat keparahan 
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rudapaksa fungsi hati perlu dilakukan penyesuaian dosis obat. Perlu perhatian khusus, bahwa 

obat kemoterapi menyebabkan infeksi virus hepatitis laten memburuk tiba-tiba menimbulkan 

nejrosis hati akut atau subakut (hepatitis berat).  

 

2.3.4 Rudapaksa fungsi ginjal 

Dosis tinggi siklofosfamid, ifosfamid dapat menimbulkan sistitis herogaik, 

penggunaan bersama merkaptoetan sulfonat (mesna) dapat menghambat pembentukan 

metabolit aktifnya, akrilaldehid, mencegah terjadinya sistitis hemoragik. Dosis tinggi MTX 

yang diekskresi lewat urin dapat menyumbat duktuli renalis hingga menimbulkan oliguri, 

urenia. Untuk rnenjamin keamanan harus dilakukan serentak hidrasi, alkalinisasi, pertolongan 

CF atau memantau konsentrasi MTX darah. Cisplatinum secara langsung merusak parenkim 

ginjal, pemakaian dosis tinggi memerlukan hidrasi dan diuresis. Tumor masif yang peka 

kemoterapi seperti leukimia, limfoma, nefoblastoma anak, neuroblastoma, dll bila menjalani 

kemoterapi sel tumor akan lisis mati dalam jumlah besar, timbul asam urat dalam waktu 

singkat yang dapat menimbulkan nefropati asam urat. Tumor ganas ganas yang terdekstruksi 

cepat juga dapat menimbulkan rangkaian metabolisme seperti hiperurikemia, hiperkalemia, 

hiperfosfatemia, ini disebut sindrom lisis akut tumor. Ini perlu dicermati dan ditangani secara 

benar. 

 

2.3.5 Kardiotoksisitas 

Adriamisin, danurobisin, dapat menimbulkan efek kardiotoksik terutama efek 

kardiotoksik kumulatif. Dosis total adriamisin harus dikendalikan <550 mg/rn" bila dipakai 

tunggal, dan <4500 mg/m' bila dalam kemoterapi kombinasi. Pada pasien dengan EKG 

abnormal at au infusiensi jantung, perlu pemantauan jantung selama terapi. Epirubisin, 

pirarubisin, mitoksantron memiliki kardiotoksisitas yang lebih ringan. Obat lain lain seperti 

takson, herseptin juga berefek kardiotoksin. Penggunaan obat-obat tersebut sedapat mungkin 

tidak bersamaan dengan radioterapi daerah prekordial.  

 

2.3.6 Pulmotoksisitas 

Pengguanaan jangka panjang bleomisin, busulfan (Myleran) dapat menimbulkan 

fibrosis kronis paru, secara klinis harus mengendalikan dosis totalnya. Obat baru dengan 

target molekular Iressa dapat menimbulkan pneumonitis interstisial, sebagian fatal, harus 

diwaspadai. 
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2.3.7 Neurotoksisitas 

Vinkristin, cisplastin, oksaliplatin, taksol, dll dapat menimbulkan perineuritis. Dosis 

tunggal VCR (52 mg) dan dosis total oksaliplatin (5800mg/mZ ) harus ditaati benar. 

Untukmengurangi neurotoksisitas oksaliplatin, sewaktu terapi hindari minum air dingin dan 

mencuci ,tangan dengan air dingin. 

 

2.3.8 Reaksi alergi 

Bleomisin, asparaginase, taksol, taksotere, dll dapat menimbulkan mengigil, demam, 

syok anafilaktik, udem. Untuk mencegah dan mengurangi reaksi dernikian, sebelum memakai 

bleomisin dapat minum indometasin. Terhadap asparaginase perlu pengujian reaksi alergi, 

sebelum memakai taksol perlu diberikan deksametason, difenhidramin, sirnetidin (atau 

ranitidin). Sebelum dan setelah terapi taksosere diberikan deksametason 3-5 had. Selain itu, 

VM-26, Ara-c, gemsitabin juga dapat menimbulkan reaksi serupa, dapat dilakukan tindakan 

yang sesuai untuk mencegah dan mengatasinya. 

 

2.3.9 Lainnya  

Obat sejenis adriamisin, taskol, VP-16, CTX,Act-D, 5-FU dll dapat menimbulkan 

alopesia, melanosis dengan derajat bervariasi, biasanyadapat pulih spontan setelah obat 

dihentikan. Infus kontinu 5-FU, xeloda peroral dapat menimbulkan sindroma tangan-kaki 

(eritroderma palmar-plantar), dengan manifestasi telapak tangan dan kaki nyeri, bercak 

merah, bengkak, eksudasi, deskuamasi, ulserasi, dll harus segera mengontrol dosis obat. 

 

2.3.10 Efek toksik lokal 

Umumnya obat antikanker bersifat iritasi kuat, misal HNz, ADR, MMC, NVB, dll. sering 

menimbulkan tromboflebitis bervariasi pada pasien yang berulang menerima obat sebaiknya 

melalui kateter yang dipasang ke vena sentral atau vena dalam. Bila terjadi ekstravasasi obat-

obat itu keluarvena dan menimbulkan nekrosis jaringan lokal. Ektravasasi mostar nitrogen 

dapat segera diatasi dengan infiltrasi lokal M/6 natrium tiosulfat untuk mengurangi efek 

toksiknya. Ektravasasi obat lain harus segera diatasi dengan isolasi lokal memakai prokain 

0,25%. 
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2.4 Efek Toksik Obat Anti-tumor Jangka Panjang 

2.4.1 Karsinogenisitas  

Beberapa obat antitumor seperti HNz' prokarbazin, melfalan, dll beberapa bulan atau 

tahun setelah digunakan meningkatkan peluang terjadinya tumor primer kedua. 

 

2.4.2 Infertilitas 

Umumnya obat antikanker dapat menekan fungsi spermatozoa dan ovarium hingga timbul 

penurunan fertilitas. Anak dalam masa pertumbuhan harus menghindari overterapi. 

 

2.5 Kinetika Siklus Sel 

Keseluruhan proses pertumbuhan dan pembelahan sel hingga terjadi proliferasi disebut 

sebagai siklus proliferasi sel atau disingkat siklus sel. Secara konvensional siklus sel 

dipandang sebagai satu rangkaian berurutan proses molekular dan selular. Dalam proses 

tersebut, materi genetik bereplikasi lalu melalui proses mitosis dibagi ke dua buah sel anak 

yang baru dihasilkan. Siklus sel dapat dibagi menjadi dua fase utama yang sarna sekali 

berbeda secara morfologis maupun biokimiawi: 'fase M' (fase mitosis, sel mitosis 

menghasilkan dua sel anak dengan sifat genetik identik dengan sel induk) dan fase 'fase S' 

(fase sintesis DNA, didalam sel terjadi replikasi DNA hingga bertambah satu kali lipat). 

Kedua fase itu dipisah oleh fase G (gap), fase G1 (pra fase sintesis DNA) berada sebelum 

fase S, didalam sel terjadi sintesis RNA dan protein, sebagai persiapan sintesis DNA fase S, 

sedangkan fase G2 (pasca fase sintesis DNA) adalah persiapan berbagai protein dan perakitan 

strukturnya yang diperlukan bagi pembelahan sel.  

Siklus sel dikendalikan oleh serangkaian  protein yang disebut siklin (cyclins) disertai 

enzim kinase yang bergantung pada siklin (CDKs) dan inhibitor terhadap enzim kinase yang 

bergantung pada siklin (CDKIs). Kompleks siklin/CDK memicu proses siklus sel, khususnya 

dua checkpoint utama yaitu G1/S dan G2/M, sedangkan CDKI sebaliknya menyebabkan 

kompleks siklin/CDK nonaktif, meregulasi negatif urutan siklus sel. Semua protein tersebut 

adalah produk dari berbagai gen regulator siklus, misalnya gen RB (retinobalstoma) dan gen 

p53 adalah gen inhibitor penting yang ikut meregulasi checkpoint G1/S. 
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Gambar 1. Berbagai kerja kemoterapi dalam siklus sel 

 

Jaringan tumor tumbuh lebih cepat dari jaringan normal bukan karena waktu siklus sel 

tumor memendek, melainkan karena tidak stabilnya genetika sel tumor hingga regulasi siklus 

sel menjadi tak terkendali. Berbagai penelitian atas tumor pada manusia menunjukkan 

sejumlah gen supresor tumor yang ikut dalam regulasi siklus sel seperti p53, Rb1 dan 

CDKN2A, dll mengalami mutasi atau delesi, sedangkan sejumlah onkogen lain seperti 

CCNDI, CDC25B dan KIP1, dll overaktif atau overekspresi. Perubahan tersebut 

menyebabkan siklus sel tak terkendali, sel tumor berproliferasi cepat tanpa batas. Dari segi 

kinetika siklus sel tumor, pertumbuhan tumor ditentukan oleh terus membelahnya sel yang 

berada dalam siklus proliferasi sel. Sel lain yang berada diluar siklus proliferasi sel mencakup 

sel dalam fase statis (G0), sel berdiferensiasi dan menua, sel tak berdaya proliferasi. jenis 

tumor berbeda seringkali menunjukkan kinetika siklus sel berbeda pula. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa parameter kinetika sel. Parameter tersebut meliputi: fraksi pertumbuhan (GF = 

growth fraction; proporsi sel berpoliferasi aktif dari total massa sel), waktu penggandaan (DT 

= doubling time; waktu yang diperlukan volume tumor bertambah satu kali lipat), indeks 

pelabelan (LI = labeling index; proporsi sel fase S dengan inti terlabel oleh timidin-tritium 

3H-TdR dari total jumlah sel) dll. pemeriksaan parameter ini dapat memahami kecepatan 

pertumbuhan tumor dan kepekaannya terhadap obat.  

Obat kemoterapi tertentu seperti golongan antimetabolit terhadap sel dalam siklus 

proliferasi fase G1 S, G2, dan M lebih peka dibandingkan sel dalam fase statis G0. Menurut 
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perbedaan efek atas berbagai fase multiplikasi sel, obat kemoterapi dapat dibagi menjadi dua 

golongan: pertama adalah obat non-spesifik terhadap siklus sel (CCNSA), dapat membunuh 

sel fase istirahat maupun sel multiplikasi; yang lain adalah obat spesifik sel (CCSA) 

membunuh sel multiplikasi lebih banyak dibanding sel statis, yang terakhir ini dapat dibagi 

lagi menjadi spesifik fase tertentu dan non-spesifik fase tertentu.  

Untuk membunuh lebih banyak sel kanker dalam fase siklus berbeda, menurut teori 

kinetika sel, secara klinis sering dipakai obat dengan mekanisme kerja berbeda dalam 

kemoterapi kombinasi atau secara sekuensial memakai obat yang tidak bergantung pada 

siklus sel dan obat yang bergantung pada siklus sel (kemoterapi sekuensial). Juga dapat 

dipakai obat tertentu (VCR) yang bekerja pada siklus tertentu (fase M), agar sebagian besar 

sel kanker dihambat pada fase M, setelah sel kanker secara bersamaan masuk ke fase S baru 

dipakai obat untuk fase siklus tersebut (misal, Ara-C) sehingga efek mematikan tumor 

menjadi lebih besar, ini disebut sebagai kemoterapi sikronisasi. Selain itu, karena obat 

nonspesifik siklus menunjukkan daya sitotoksik logaritmik terhadap sel kanker mengikuti 

aturan kinetika orde pertama, sering kali digunakan dosis tinggi satu kali mematikan 

sejumlah besar sel kanker, sehingga memicu sel fase G0 memasuki siklus multiplikasi. Sel 

fase G0 pada umumnya berbeda dalam fase statis yang tidak peka terhadap obat kemoterapi, 

menjadi sumber residifnya tumor. 

 

2.6  Penggunaan Klinis Kemoterapi 

Sebelum melakukan kemoterapi, secara klinis harus dipertimbangkan hal-hal berikut: 

Tentukan tujuan terapi. Kemoterapi memiliki beberapa tujuan berbeda, yaitu kemoterapi 

kuratif, kemoterapi adjuvan, kemoterapi neoadjuvan, kemoterapi investigatif. 

1. Kemoterapi kuratif 

Terhadap tumor sensitif yang kurabel, misalnya: leukimia limfositik akut, limfoma 

maligna, kanker testes, karsinoma sel kecil paru dapat dilakukan kemoterapi kuratif. Skipper 

melalui penelitian atas galur tumor L1210 dari leukimia mencit menemukan efek obat 

terhadap sel tumor mengikuti aturan “kinetika orde pertama”, yaitu dengan dosis tertentu obat 

antikanker dapat membunuh proporsi tertentu, bukan nilai konstan tertentu sel kanker. 

Kemoterapi kuratif harus memakai formula kemoterapi kombinasi yang terdiri atas obat 

dengan mekanisme kerja berbeda, efek toksik berbeda dan masing-masing efektif bila 

digunakan tersendiri, diberikan dengan banyak siklus, untuk setiap obat dalam formula 

tersebut diupayakan memakai dosis maksimum yang dapat ditoleransi tubuh, masa interval 

sedapat mungkin diperpendek agar tereapai pembasmian total sel kanker dalam tubuh. 
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Dewasa ini tidak sedikit kanker yang sudah memiliki beberapa formula kemoterapi 

kombinasi “baku” yang terbukti dalam praktek berefek terapi menonjol. Misalnya untuk 

terapi penyakit Hodgkin dengan regimen MOPP (mostar nitrogen, vinkristin, prokarbazin, 

prednison) dan ABVD (adriamisin, bleomisin, vinblastin, prednison), terapi kanker sel keeil 

paru dengan regimen PE (cisplatin, etoposid) dan CAY (siklofosfamid, adrmisin, vinkristin) 

dll, sedapat mungkin digunakan secara klinis. 

 

2. Kemoterapi adjuvan 

Kemoterapi adjuvan adalah kemoterapi yang dikerjakan setelah operasi radikal. Pada 

dasarnya ini adalah bagian dari operasi kuratif. Karena banyak tumor pada waktu pra-operasi 

sudah memiliki mikrometastasis di luar lingkup operasi, maka setelah lesi primer dieksisi, 

tumor tersisa akan tumbuh semakin pesat, kepekaan terhadap obat bertambah. Pada 

umumnya tumor bila volume semakin kecil, ratio pertumbuhan semakin tinggi, terhadap 

kemoterapi semakin peka. Bila tumor mulai diterapi semakin dini, semakin sedikit muncul sel 

tahan obat. Oleh karena itu, terapi dini terhadap mikro-metastasis akan menyebabkan 

efentivitas meningkat, kemungkinan resistensi obat berkurang, peluang kesembuhan 

bertambah. 

Dewasa ini kanker payudara dengan lesi primer sekitar ~l cm, pasca operasi memakai 

regimen CAF. Osteosarkoma pasca amputasi memakai regimen TI0, T12 dengan metotreksat 

dosis tinggi dan terapi resku (HDMTX-CFR). Pasien kanker kolon dengan metastasis ke 

kelenjar limfe regional setelah operasi reseksi memakai regimen fluorourasil dan asam folinat 

(CF / 5-FU) atau regimen,FOLFOX dan lainnya, merupakan contoh keberhasilan kemoterapi 

adjuvan. 

 

3. Kemoterapi neoadjuvan 

Kemoterapi neoadjuvan adalah kemoterapi yang dilakukan sebelum operasi atau 

radioterapi. Kanker terlokalisir tertentu hanya dengan operasi atau radioterapi sulit mencapai 

ketuntasan, jika berlebih dahulu kemoterapi 2-3 siklus dapat mengecilkan tumor, 

memperbaiki pasokan darah, berguna. bagi pelaksanaan operasi dan radioterapi selanjutnya. 

Pada waktu bersamaan dapat diamati respons tumor terhadap kemoterapi dan secara dini 

menterapi lesi metastatik subklinis yang mungkin terdapat. Karena kemoterapi adjuvan 

mungkin menghadapi resiko jika kemoterapi tidak efektif peluang operasi akan lenyap, maka 

harus memakai regimen kemoterapi dengan cukup bukti efektif untuk lesi stadium lanjut. 
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Penelitian terkini menunjukkan kemoterapi neoadjuvan meningkatkan peluang operatif untuk 

kanker kepala leher, kanker sel kecil paru, osteosarkoma, mengurangi pelaksanaan operasi 

yang membawa kecacatan pada kanker tertentu (laring, kandung kemih, kanalis analis) 

memperbaiki kualitas hidup sebagian pasien. 

 

4. Kemoterapi paliatif 

Kebanyakan kanker dewasa ini seperti kanker bukan sel kecil paru, kanker hati, lambung, 

pankreas, kolon, dll. hasil kemoterapi masih kurang memuaskan. Contoh kanker seperti itu 

dalam stadium lanjut, kemoterapi masih bersifat paliatif, hanya dapat berperan mengurangi 

gejala, memperpanjang waktu survival. Dalam hal ini dokter harus mempetimbangkan 

keuntungan dan kerugian yang dibawa kemoterapi pada diri pasien, menghindari kemoterapi 

yang terlalu kuat hingga kualitas hidup pasien menurun atau memperparah perkembangan 

penyakitnya. 

 

5. Kemoterapi investigatif 

Kemoterapi investigatif merupakan uji klinis dengan regimen kemoterapi baru atau obat 

baru yang sedang diteliti. Untuk menemukan obat atau regimen baru dengan efektivitas tinggi 

toksisitas rendah, penelitian memang diperlukan. Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, 

rancangan pengujian yang baik, metode observasi dan penilaian yang rinci, dan perlu seeara 

ketat mengikuti prinsip etika kedokteran. Kini sudah terdapat aturan baku kendali mutu, 

disebut “Good Clinical Practice” (GCP). 

 

2.7 Tata Laksana Terapi Sistemik pada Kanker Kepala-Leher 

Kanker kepala dan leher terdiri dari kelompok keganasan yang heterogen, memiliki 

prognosis yang tidak memuaskan meskipun pengobatan lokal intensif. Kekambuhan tumor 

heterogen ini dapat diamati baik di dalam maupun di luar area yang dirawat, dan metastasis 

dapat terjadi di lokasi yang lebih distal. Karena itu, pengobatan kanker kepala dan leher 

membutuhkan treatment sistemik yang efektif selain operasi bedah dan radiasi standar. 

Pendekatan multidisiplin harus digunakan pada semua kanker kepala dan leher. Pilihan 

pengobatan kanker kepala dan leher tergantung pada lokasi primer tumor, perluasan penyaki, 

atau tujuan organ preservation. Penggunaan antineoplastik kemoterapi untuk pasien yang 

berpotensi disembuhkan, maju (progresif) dan penyakit locoregional umumnya dibedakan 

dari pengobatan rekuren atau stadium metastasis dari penyakit tersebut.  
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Menurut The American Joint Committe on Cancer (AJCC) sekitar 30-40% menyatakan 

bahwa kanker kepala dan leher pada stadium I/II biasanya diobati dengan modalitas tunggal 

(sigle modality) seperti radioterapi atau operasi dengan hasil yang serupa. Meskipun 

pengobatan dengan single modality direkomendasikan untuk pasien stadium awal, 

pendekatan pengobatan dengan multimodalitas telah direkomendasikan oleh AJCC untuk 

sekitar 60% pasien dengan stadium III dan IV. Tujuan penggunaan kemoterapi dengan 

multimodalitas adalah untuk meningkatkan kesembuhan pada pasien keganasan kepala-leher 

yang tidak dapat dioperasi. Terapi neo-adjuvan merupakan tindakan strategis untuk 

pengurangan (tumor reduction) sebelum dilakukan tindakan operasi agar mendapatkan efek 

penerimaan lokoregional lanjutan pada sel skuamosa kanker kepala dan leher. Namun urutan 

yang masih menjadi kontroversi dalam beberapa dekade ini adalah kemoterapi, radioterapi 

dan operasi. 

Pedoman modalitas terapi pada salah satu keganasan kepala leher yaitu pada 

karsinoma nasofaring (KNF) menurut panduan penatalaksanaan kanker nasofaring 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia terdapat pada Tabel 1, sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Pedoman modalitas terapi pada KNF 

Stadium dini Stadium I 

(T1N0M0) 

Radiasi saja Rekomendasi 

II, A 

Stadium intermediet Stadium II 

(T1-2, N1-2, 

M0) 

Kemoterapi rekuren  I, B 

Stadium lokal lanjut Stadium III, 

IVA, IVB 

(T3-4, N0-3, 

M0) 

Kemoradiasi 

konkuren +/- 

kemoterapi adjuvan 

I, A 

Perencanaan terapi 

radiasi problematik 

(tumor yang 

berbatasan dengan 

organ at risk, 

misalnya kiasma 

optikum) 

Stadium 

IVA, IVB 

(T4 atau N3) 

Kemoterapi induksi, 

diikuti dengan 

kemoradiasi 

konkuren 

II, B 
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Kombinasi kemoradiasi sebagai radiosensitizer terutama diberikan pada pasien dengan 

T2-T4 dan N1-N3. Kemoterapi sebagai radiosensitizer diberikan preparat platinum based 30-

40 mg/m
2
 sebanyak 6 kali, setiap minggu sekali 2,5 sampai 3 jam sebelum dilakukan radiasi. 

Kemoterapi kombinasi/ doses penuh dapat diberikan pada N3 > 6 cm sebagai neoadjuvan dan 

adjuvan setiap 3 minggu sekali, dan dapat juga diberikan pada kasus rekuren/ metastatik. 

Terapi sistemik pada KNF adalah dengan kemoradiasi dilanjutkan dengan kemoterapi 

adjuvant, yaitu Cisplatin + RT diikuti dengan Cisplatin/5-FU atau Carboplatin/5-FU. Dosis 

preparat platinum based 30-40 mg/m
2
 sebanyak 6 kali, setiap seminggu sekali. Terapi 

sistemik pada Karsinoma Nasofaring (KNF) kasus rekuren/ metastatik: 

 Terapi kombinasi 

 Cisplatin or carboplatin + docetaxel or paclitaxel 

 Cisplatin/5-FU 

 Carboplatin 

 Cisplatin/gemcitabine 

 Gemcitabine 

 Texans + Platinum +5FU 

 Terapi tunggal 

 Cisplatin  

 Carboplatin 

 Paclitaxel 

 Docetaxel 

 5-FU 

 Methotrexate 

 Gemcitabine 

 Capecitabine 

 

Prognosis pasien dengan KNF dapat sangat berbeda antara subkelompok yan satu dengan 

subkelompok yang lain. Penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prognosis 

masih terus berlangsung hingga saat ini. Kebanyakan faktor-faktor prognosis bersifat genetik 

ataupun molekuler. Klinik (pemeriksaan fisik maupun penunjang). Sampai saat ini belum ada 

uji meta analisis yang menggabungkan angka kesintasan dari berbagai studi yang telah ada. 
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Prognosis pada pasien keganasan paling sering dinyatakan sebagai kesintasan 5 tahun. 

Menurut AJCC tahun 2010, kesintasan relatif 5-tahun pada pasien dengan KNF Stadium I 

hingga IV secara berurutan sebesar 72%, 64%, 62%, dan 38%. 

Penatalaksanaan terapi pada KNF dapat kita lihat pada (Gambar 1), sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Algoritma Penatalaksanaan KNF 

 

3 Prinsip Kemoterapi pada kanker kepala-leher menggunakan beberapa regimen  

Prinsip pemberian kemoterapi pada kasus KNF dengan regimen Cisplatin mingguan-

Radioterapi menurut Panduan Penatalaksanaan KNF Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia yang tersaji pada Tabel 3 sebagai berikut : 
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Tabel 3. Panduan Penatalaksanaan KNF Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

 

A. Nama regimen CISPLATIN mingguan-Radioterapi 

Jenis kanker Kanker kepala dan leher 

stadium lokal lanjut  

Tujuan kuratif 

Regimen kemoterapi 

Regimen cisplatin mingguan + radioterapi – salah satu regimen kanker kepala dan 

leher yang efektif dengan efek samping yang relatif rendah. 

Penggunaan Rasional 

Untuk kanker kepala dan leher, stadium lokal lanjut yang tidak dapat direseksi. 

B. Efek samping  

Efek samping yang paling sering terjadi : 

- Mual muntah 

- Nefrotoksiksisitas 

- Neurotoksiksistas dan ototoksiksisitas 

- Mylosupresi dan infeksi 

- Stomatitis 

- Fatigue  

C. Hal-hal yang harus diperhatikan 

Koordinasi dengan bagian radioterapi merupakan hal pernting yang harus 

dikerjakan sebelum memulai program terapi dengan regimen ini. Selain itu, selama 

terapi sangat penting untuk mengedukasi penderita agar mempertahankan asupan 

makanan dan cairan cukup untuk mengurangi risiko terjadinya mukositis yang 

berat. Pemasangan selang nasogastrik sejak awal perlu dipertimbangkan untuk 

mempertahankan asupan makanan dan minuman. Guna menghindari infeksi fokal 

dari gigi dan mulut, perlu dilakukan konsultasi perawatan kesehatan gigi mulut 

sebelum dimulai terapi kemoradiasi. Selain itu selama menjalani kemoradiasi, 

higiene oral perlu dijaga dengan cara menggunakan obat kumur secara teratur. Jenis 

obat kumur yang dapat digunakan adalah obat kumur yang mengandung salin, 

fluoride, dan larutan analgetik. Sukralfat topikal, dan nystatin topikal juga dapat 

dipakai untuk mengurangi derajat mukositis. Penderita disarankan untuk banyak 

mengunyah permen karet tanpa gula guna mengurangi beratnya xerostomia kronik 

pasca radiasi. 
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D. Catatan  

Meskipun regimen ini relatif aman digunakan, efek samping yang berat tetap 

mungkin terjadi terutama pada penderita dengan status performa yang kurang baik 

(ECOG 2, lihat Lampiran 1). Penderita dengan status performa kurang baik atau 

penderita yang status performanya menurun selama pengobatan, sebaiknya 

disarankan rawat inap agar dapat dilakukan monitor ketat untuk mencegah 

timbulnya efek samping yang berat. Penggunaan masker pelindung khusus selama 

radiasi sangat diperlukan untuk mengurangi beratnya efek samping. Selain efek 

samping akut juga sering dijumpai efek samping kronik terutama berupa 

xerostomia yang sering dikeluhkan penderita karena akan berpengaruh terhadap 

nafsu makan dan pada akhirnya akan menyebabkan penurunan kualitas hidup. Efek 

samping kronik lain yang sering terjadi adalah osteoradikulonekrosis yang 

menyebabkan tanggalnya gigi. Pemeriksaan gigi dan mulut sebelum pengobatan 

akan menurunkan risiko timbulnya efek samping ini. 

 

 

Prinsip pemberian kemoterapi pada kasus KNF dengan regimen Docetaxel - Cisplatin 

- 5-Fluorouracil menurut Panduan Penatalaksanaan KNF Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia yang tersaji pada Tabel 4 sebagai berikut : 

Tabel 4.  

A. Nama regimen DOCETAXEL – CISPLATIN – 5-FLUOROURACIL 

Jenis kanker Kanker kepala dan leher 

stadium lokal lanjut  

Induksi/ neoadjuvan 

Tujuan kuratif 

Regimen kemoterapi 

Regimen docetaxel-cisplatin-5FU: sering disebut dengan regimen TPF, merupakan 

regimen standar baru yang mulai banyak digunakan di beberapa pusat onkologi di 

dunia. 

 

Penggunaan Rasional 

Terapi induksi/neoajuvan kanker kepala dan leher, stadium lokal lanjut yang tidak 

dapat direseksi. 

B. Efek samping  

Regimen 5FU bolus memiliki efek myelosupresi dan gastrointestinal lebih besar 
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namun lebih sedikit hand-foot syndrome, dibanding infus kontinyu. 

Efek samping yang paling sering terjadi : 

- Myelosupresi 

- Mual muntah 

- Demam, reaksi hipersensitivitas 

- Retensi cairan  

- Neuropati (ototoksisitas) 

- Stomatitis 

- Nefrotoksisitas 

- Hand-foot syndrome 

C. Catatan  

Regimen TPF sekarang ini banyak digunakan sebagai terapi induksi/neoadjuvan 

standar kanker kepala dan leher stadium lokal lanjut yang tidak dapat direseksi 

menggantikan regimen klasik PF (cisplatin-5FU), karena efikasinya yang lebih baik 

serta profil efek sampingnya yang lebih ditoleransi oleh penderita. Regimen TPF 

diberikan sebanyak 4 siklus dan dalam 4-7 minggu sesudah kemoterapi selesai, 

terapi dilanjutkan dengan radioterapi atau kemoradioterapi konkuren. Median OS 

kombinasi TPF + radioterapi adalah 18,8 bulan, sedangkan median OS untuk 

kombinasi TPF + konkuren kemoradioterapi adalah 71 bulan. 

 

Prinsip pemberian kemoterapi pada kasus KNF dengan regimen 5-Fluorouracil – 

Cisplatin menurut Panduan Penatalaksanaan KNF Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

yang tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut : 

 

A. Nama regimen 5-FLUOROURACIL -  CISPLATIN  

Jenis kanker Kanker kepala dan leher 

stadium lanjut (metastasis 

atau rekuren)   

Induksi/ neoadjuvan 

Tujuan kuratif 

Regimen kemoterapi 

Regimen 5FU - Cisplatin: sering disebut regimen klasik karena paling lama dan 

paling luas digunakan sebagai terapi standar kanker kepala dan leher stadium lanjut. 

 

Penggunaan Rasional 
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Terapi induksi untuk penderita kanker kepala dan leher rekuren dan/atau metastasis. 

B. Efek samping  

Regimen bolus 5FU memiliki efek myelosupresi dan gastrointestinal lebih besar 

namun lebih sedikit handfoot syndrome, dibanding infus kontinyu  

5FU. 

Efek samping yang paling sering terjadi : 

- Myelosupresi 

- Mual muntah 

- Neuropati (ototoksisitas) 

- Stomatitis 

- Nefrotoksisitas 

- Hand-foot syndrome 

C. Pemberian obat dan hal-hal yang perlu diperhatikan  

Cisplatin  

Efek samping utama cisplatin adalah nefrotoksik yang sangat berkaitan dengan 

fungsi ginjal sebelum terapi, sehingga penting untuk selalu memonitor fungsi ginjal 

sebelum, selama dan sesudah terapi. Hidrasi yang adekuat adalah kunci utama 

untuk mereduksi kemungkinan terjadinya gagal ginjal.  

5FU  

5FU dapat dilarutkan dalam NaCl 0,9% ataupun D5%. 5FU yang sudah dilarutkan 

dalam NS atau D5% stabil dalam 96 jam pada suhu kamar. 

D. Catatan 

Regimen 5FU-cisplatin sering menyebabkan efek samping grade 3/4 berupa 

trombositopenia, nausea, vomitus, stomatitis dan penurunan pendengaran. 

Mortalitas yang berhubungan dengan toksisitas obat terjadi pada kurang lebih 5% 

penderita. Beratnya efek samping dari regimen ini merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan penderita putus berobat. Beberapa cara dilakukan untuk 

menurunkan toksisitas regimen ini antara lain yaitu: mengurangi dosis cisplatin 

maupun dosis 5FU atau memberikan cisplatin dalam dosis terbagi selama beberapa 

hari. Di beberapa pusat onkologi, kedudukan regimen 5FU-cisplatin sebagai terapi 

standar telah diganti dengan regimen TPF. 
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Prinsip pemberian kemoterapi pada kasus KNF dengan regimen Methotrexate 

menurut Panduan Penatalaksanaan KNF Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang 

tersaji pada Tabel 2.5 sebagai berikut : 

 

A. Nama regimen METHOTREXATE  

Jenis kanker Kanker kepala dan leher 

stadium lanjut (metastasis 

atau rekuren)   

Tujuan paliatif 

Regimen kemoterapi 

Regimen Methotrexate:  merupakan salah stau regimen klasik yang digunakan di 

banyak pusat onkologi. 

Penggunaan Rasional 

Terapi untuk penderita kanker kepala dan leher rekuren dan/atau metastasis, 

biasanya digunakan sebagai terapi lini kedua bagi mereka yang gagal dengan 

dengan regimen berbasis platinum atau terapi lini pertama pada penderita yang 

tidak dapat mentoleransi terapi kombinasi cisplatin-5FU. 

B. Efek samping  

Efek samping yang paling sering terjadi : 

- Myelosupresi 

- Mual muntah 

- Diare  

- Stomatitis 

- Nefrotoksisitas (jarang) 

- Toksisitas paru (jarang) 

- Radiation recall reaction (jarang) 

- Hepatotoksisitas (jarang) 

C. Pemberian obat dan hal-hal yang perlu diperhatikan  

Beberapa efek samping methotrexate yang jarang terjadi (frekuensi 1%-10%) tetapi 

dapat bersifat berat adalah toksisitas hepar, renal dan paru. Toksistas hepar 

berhubungan dengan dosis kumulatif dan penggunaan jangka panjang. Bentuk 

toksisitas dapat berupa fibrosis atau sirosis hati.  

Toksisitas ginjal berat yang menyebabkan gagal ginjal akut, terutama terjadi pada 

pemberian methotrexate dosis tinggi. Pneumonitis yang berpotensi fatal dapat 
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terjadi kapan saja dan tidak berhubungan dengan tingginya dosis. Bila terjadi 

gejala-gejala toksisitas, berikan leucovorin dengan dosis 10-15 mg/m2 tiap 6 jam 

untuk 8 atau 10 kali pemberian. Regimen methotrexate < 100 mg/m2 jarang 

membutuhkan leucovorin. 

D. Catatan 

Regimen methotrexate monoterapi mempunyai risiko toksisitas rendah dan tingkat 

respon 10-15%. Tidak ada perbedaan survival dengan regimen  

5FU dan cisplatin. 

Prinsip pemberian kemoterapi pada kasus KNF dengan regimen Paclitaxel – Cisplatin 

menurut Panduan Penatalaksanaan KNF Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang 

tersaji pada Tabel 2.6 sebagai berikut : 

 

E. Nama regimen PACLITAXEL – CISPLATIN 

Jenis kanker Kanker kepala dan leher 

stadium lanjut (metastasis 

atau rekuren) 

Tujuan kuratif 

Regimen kemoterapi 

Regimen paclitaxel - cisplatin: merupakan alternatif regimen cisplatin/5FU. 

 

Penggunaan Rasional 

Sebagai terapi lini pertama atau ke dua kanker kepala dan leher rekuren atau 

metastasis 

F. Catatan  

Regimen paclitaxel-cisplatin merupakan alternatif dari regimen cisplatin-5FU. 

Efikasi kedua regimen ini dalam hal survival adalah sama. Dibandingkan dengan 

regimen cisplatin-5FU, regimen paclitaxel-cisplatin lebih praktis karena hanya 

diberikan 1 hari. 

 

 

Prinsip pemberian kemoterapi pada kasus KNF dengan regimen Capecitabine 

menurut Panduan Penatalaksanaan KNF Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang 

tersaji pada Tabel 2.7 sebagai berikut : 
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A. Nama regimen CAPECITABINE  

Jenis kanker Kanker nasofaring 

metastasis/ rekuren 

Tujuan paliatif 

Regimen kemoterapi 

Regimen Capecitabine:  

Regimen capecitabine tunggal/monoterapi merupakan salah satu agen kemoterapi 

yang aktif pada kanker nasofaring stadium metastasis atau rekuren.  

 

Penggunaan Rasional 

Terapi lini pertama/ kedua kanker nasofaring stadium metastasis/ rekuren. 

B. Efek samping  

Efek samping yang paling sering terjadi : 

- Hand-foot syndrome 

- Diare  

- Stomatitis 

- Hiperbilirubinemia  

C. Pemberian obat dan hal-hal yang perlu diperhatikan  

Capecitabine diberikan oral, sesudah atau pada waktu makan, ditelan utuh tidak 

boleh dibelah atau digerus. Pada penderita dengan kesulitan menelan, capecitabine 

dapat diberikan dengan cara dibiarkan larut dalam aqua 100-200 cc dan kemudian 

larutan yang mengandung capecitabine diminum. Efek samping utama capecitabine 

adalah hand-foot syndrome (HFS), sehingga penting untuk memberitahu penderita 

sebelum pengobatan dimulai untuk menggunakan sabun yang lembut, menghindari 

kontak langsung dengan deterjen serta selalu menggunakan krim, terutama yang 

mengandung urea, pada telapak tangan dan kaki. 

D. Catatan 

Capecitabine monoterapi merupakan salah satu pilihan terapi kanker nasofaring 

stadium metastasis/rekuren, terutama untuk penderita usia lanjut  

(70 tahun atau lebih) atau penderita dengan status performa yang kurang baik. 

Suatu uji klinis fase II pada 17 penderita kanker nasofaring stadium metastasis atau 

rekuren yang pernah diterapi dengan regimen berbasis platinum menunjukkan 

capecitabine monoterapi menghasilkan response rate sebesar 23,5%, median time 

to progression 4,9 bulan dan 1-year survival rate 35%. Pada penderita kanker 
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nasofaring yang belum pernah mendapat kemoterapi, kombinasi terapi cisplatin 100 

mg/m2 hari 1 + capecitabine 2500 mg/m2 hari 1-14, siklus 21 hari menghasilkan 

overall response rate 54%, dengan median time to progression 7, 2 bulan dan 1-

yearsurvival rate 73%. 

 

Prinsip pemberian kemoterapi pada kasus KNF dengan regimen Cisplatin – 

Radioterapi + ajuvan Cisplatin – Fluorouracil menurut Panduan Penatalaksanaan KNF 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang tersaji pada Tabel 2.8 sebagai berikut: 

A. Nama regimen Cisplatin – Radioterapi + ajuvan Cisplatin – Fluorouracil 

Jenis kanker Kanker nasofaring stadium 

lanjut 

Tujuan kuratif 

Regimen kemoterapi 

Regimen Cisplatin-5FU + radioterapi:  

regimen ini sering disebut juga regimen Al-Sarraf, berdasarkan nama peneliti utama 

dari studi intergrup 0099, yang pertama kali mempublikasikan hasil pengobatan 

dengan metode ini.  

 

Penggunaan Rasional 

Kanker nasofaring stadium lokal lanjut. 

B. Efek samping  

Efek samping yang paling sering terjadi : 

- mual muntah 

- nefrotoksisitas 

- neurotoksisitas dan ototoksisitas 

- myelosupresi dan infeksi 

- stomatitis 

- fatigue   

C. Pemberian obat dan hal-hal yang perlu diperhatikan  

Koordinasi dengan bagian radioterapi merupakan hal penting yang harus dikerjakan 

sebelum memulai program terapi dengan regimen ini. Penggunaan masker wajah 

khusus sangat diperlukan untuk menghindari/mengurangi efek samping radioterapi 

yang berat. Selain itu, selama terapi sangat penting untuk mengedukasi penderita 

agar mempertahankan asupan makanan dan cairan dalam jumlah yang cukup untuk 
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mengurangi risiko terjadinya mukositis yang berat. Pemasangan selang nasogastrik 

sejak awal perlu dipertimbangkan untuk mempertahankan asupan makanan dan 

minuman. Guna menghindari infeksi fokal dari gigi dan mulut, perlu dilakukan 

konsultasi perawatan kesehatan gigi dan mulut sebelum terapi kemoradiasi dimulai. 

Selama menjalani kemoradiasi, higiene oral perlu dijaga dengan cara menggunakan 

obat kumur secara teratur. Jenis obat kumur yang dapat digunakan adalah obat 

kumur yang mengandung salin, fluoride, dan larutan analgetik. Sukralfat topikal, 

dan nystatin topikal juga dapat dipakai untuk mengurangi derajat mukositis.  

Penderita disarankan untuk banyak mengunyah permen karet tanpa gula guna 

mengurangi beratnya xerostomia kronik pasca radiasi. 

 

D. Catatan 

Skema regimen menurut Al-Saaraf et al ini merupakan terapi pertama pada kanker 

nasofaring stadium lokal lanjut yang terbukti memperbaiki survival dibandingkan 

dengan radioterapi melalui uji klinis fase III. Pada uji klinis fase III (Intergroup 

study 0099) tersebut, 147 penderita kanker nasofaring stadium lokal lanjut 

dirandomisasi menjadi 2 kelompok: salah satu kelompok mendapat regimen ini + 

radioterapi dan kelompok lain hanya mendapat radioterapi.  

Hasil penelitian menunjukkan kelompok penderita dengan kemo-radioterapi 

mempunyai 3-year progression-free survival rate (69% vs 24%, P < 0,001) dan 3-

year overall survival rate (76% vs 46%; P < 0,001) yang lebih baik dibandingkan 

dengan kelompok yang mendapat radioterapi saja. Meskipun regimen ini sangat 

efektif, umumnya regimen ini dianggap tidak feasible untuk dilakukan dalam 

praktik klinik sehari-hari, khususnya di negara-negara Asia yang merupakan daerah 

endemik untuk kanker nasofaring, karena efek sampingnya yang terlalu berat. Di 

negara-negara Asia, pengobatan pada penderita kanker nasofaring stadium lokal 

lanjut dilakukan dengan memodifikasi regimen ini, misalnya dengan memberikan 

cisplatin dalam dosis terbagi dengan jumlah dosis total sama atau dengan 

mereduksi dosis cisplatin. Di RSUP Dr Sardjito, kami menggunakan regimen 

cisplatin 40 mg/m2 mingguan bersamaan dengan radioterapi. Hasil studi 

metaanalisis menunjukkan pengobatan kemoradioterapi konkuren mempunyai 

efikasi yang lebih baik dari pada radioterapi saja, sehingga saat ini teknik 

pengobatan ini direkomendasikan sebagai terapi standar kanker nasofaring stadium 
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lokal lanjut. 

 

 

Prinsip pemberian kemoterapi pada kasus KNF dengan regimen Gemcitabine – 

Cisplatin menurut Panduan Penatalaksanaan KNF Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

yang tersaji pada Tabel 2.9 sebagai berikut : 

 

 

A. Nama regimen Gemcitabine - Cisplatin 

Jenis kanker Kanker nasofaring stadium metastasis/ 

rekuren 

Tujuan paliatif  

Regimen kemoterapi 

Regimen Gemcitabine – cisplatin :  

merupakan alternatif regimen klasik cisplatin-5FU, terutama untuk kasus metastasis 

atau rekuren. Penggunaan Rasional 

terapi lini pertama atau kedua kanker nasofaring stadium metastasis/ rekuren. 

B. Efek samping  

Efek samping yang paling sering terjadi : 

- Myelosupresi, terutama trombositopenia 

- Rum  

- Edema dan/ atau proteinuria 

- Mual muntah 

- Neurotoksisitas (ototoksisitas) 

- Nefrotoksisitas 

- Fatigue/ asthenia/ flu-like syndrome 

- Peningkatan transaminase 

Efek samping yang jarang terjadi namun dapat menjadi berat : 

- Keganasan sekunder 

- Pneumonitis 

- Sindrom hemolitik uremik   

C. Pemberian obat dan hal-hal yang perlu diperhatikan  

Cisplatin :  

Efek samping utama cisplatin adalah nefrotoksik yang sangat berkaitan dengan 



52 

 

 

fungsi ginjal sebelum terapi, sehingga penting untuk selalu memonitor fungsi ginjal 

sebelum, selama dan sesudah terapi. Hidrasi yang adekuat adalah kunci utama 

untuk mereduksi kemungkinan terjadinya gagal ginjal.  

Gemcitabine : 

Gemcitabine sebaiknya diberikan dengan infus cepat (habis dalam 30 menit), infus 

yang lebih lama akan meningkatkan risiko toksisitas, khususnya toksisitas 

hematologi. 

D. Catatan 

Regimen gemcitabine-cisplatin digunakan sebagai terapi lini pertama/kedua kanker 

nasofaring stadium metastasis/rekuren di beberapa pusat onkologi dunia 

berdasarkan konsistensi hasil beberapa studi fase II yang menunjukkan regimen ini 

mempunyai efikasi yang baik dengan toksisitas yang relatif ringan. Pada uji klinis 

fase II kami dengan regimen ini pada kasus kanker nasofaring stadium lanjut 

diperoleh overall response rate 81% dengan median progression-free survival 15 

bulan dan frekuensi toksisitas hematologi derajat 3/4 untuk anemia, leukopenia dan 

trombositopenia masing-masing adalah 1,7%, 9% dan 1,1%. 
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PENDAHULUAN    

 Kanker kepala dan leher (KL) merujuk istilah yang menggambarkan berbagai 

keganasan yang timbul mulai bibir sampai esofagus. Mayoritas tipe histopatologi adalah 

karsinoma sel skumousa (squamous cell carcinoma of the head and neck/SCCHN), dengan 

insidens kira-kira 90-95%. Insidens di dunia terus meningkat sampai mendekati setengah juta 

kasus pertahun. Di Amerika Serikat kira-kira 55.070 kasus baru pertahun dan perkiraan 

terdapat 12.000 kematian karena kanker kepala dan leher. Insidens metastasis jauh pada 

pasien baru SCCHN diperkirakan sebesar 10% dan lebih dari 50% akan mengalami rekurensi 

lokal atau metastasis. Pada keadaan ini prognosisnya buruk dengan survival kurang dari satu 

tahun.
1,2

 

Kanker kepala dan leher terdiri dari berbagai keganasan yang memiliki prognosis 

kurang memuaskan meskipun dengan terapi lokal yang intensif. Penyebab utama kegagalan 

terapi adalah munculnya rekurensi tumor baik lokal, regional, atau metastasis jauh. Melihat 

fakta di atas maka terapi standart bedah dan radiasi perlu ditambahkan terapi sistemik yang 

efektif. Kemoterapi antikanker digunakan untuk pasien yang punya potensi sembuh, stadiun 

lanjut, dan konrol lokoregional. Pendekatan multidisiplin harus digunakan pada semua kasus 

kanker KL. Pilihan terapi tergantung pada lokasi tumor primer, perluasan tumor atau tujuan 

preservasi organ 
1
. 

Berdasarkan American Joint Committee on Cancer (AJCC) insidens stadium dini 

(stadium lI/II) kira-kira 30-40%, sedangkan stadium lanjut stadium III/IV) kira-kira 60%. 

Terapi pada stadium dini (locoregional) adalah dengan modalitas tunggal radiasi atau 

surgikal dengan hasil yang sepadan. Terapi stadium lanjut III/IV(advanced loco regional non 
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metastatic) dengan multi modalitas yaitu surgikal atau radiasi ditambah kemoterapi. Tujuan 

terapi multimodalitas adalah untuk meningkatkan angka kesembuhan, kontrol locoregional, 

maupun memperoleh preservasi organ. Prognosis pasien SCCHN stadium lanjut buruk, 

diperkirakan dalam waktu 2 tahun 50%-60% mengalami rekurensi lokal dan 20-30% 

mengalami metastasis.
1,2

 

Terdapat berbagai cara pemberian dan jenis obat kemoterapi yang digunakan pada 

kanker KL agar hasil terapi dapat optimal. Kemoterapi neoadjuvan adalah pemberian 

kemoterapi sebelum, konkuren diberikan bersamaan, sedangkan adjuvan diberikan setelah 

terapi standart bedah atau radiasi. Kemoterapi lini pertama untuk SCCHN adalah platinum-

base yang terdiri dari cisplatin atau karboplatin, meskipun banyak jenis obat kemoterapi yang 

secara tunggal mempunyai aktifitas yang baik pada SCCHN. Jenis terapi baru yang sedang 

berkembang adalah terapi target (targeted therapy). Salah satu yang sudah mulai digunakan 

adalah targeting epidermal growth factro receptor (EGFR), terutama untuk tumor persisten 

atau rekuren. Berbagai penelitian membuktikan mempunyai aktifitas klinis pada SCCHN 

stadium lanjut atau metastasis, meskipun manfaatnya masih sedikit. Terapi target terus 

dievaluasi baik sebagai obat tunggal atau kombinasi dengan terapi lain.
1,2

     

Dalam uraian makalah ini akan dibahas topik regimen kemoterapi pada kanker kepala 

dan leher meliputi aspek indikasi pemilihan cara pemberian, jenis obat dan penilaian dan 

monitoring efek samping kemoterapi. 

 

1. Cara Pemberian dan Regimen  

Secara garis besar berdasarkan prioritasnya terdapat dua macam cara yaitu, sebagai 

terapi utama atau mandiri dan adjuvan. Sebagai terapi utama artinya tidak ada terapi lain 

yang ditambahkan, sedangkan sebagai adjuvan berarti menyertai terapi utamanya yaitu terapi 

bedah atau radiasi. Menurut cara pemberian bisa dengan cara neoadjuvan (induksi), konkuren 

(konkomitan) dan adjuvan. Dasar pemilihan cara pemberian kemoterapi ini tergantung 

tujuannya dengan mempertimbangkan untung ruginya. 

 

1.1 Neoadjuvan (Induksi)  

Kemoterapi neoadjuvan adalah pemberian kemoterapi dilakukan sebelum terapi definitif 

baik pembedahan atau radiasi. Modalitas kemoterapi cara ini tujuan utamanya adalah 

preservasi organ pada inoperable SCCHN (unresectable). Tiga hal penting yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih cara pemberian kemoterapi adalah manfaat untuk pasien, 

durasi terapi dan survival. Survival tergantung stadium, ukuran tumor, status penampilan fisik 
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dan hal lain yang terkait penyakitnya. Beberapa trial klinik merekomendasi bahwa hanya 

pasien yang memperoleh respons komplet yang bermnafaat secara klinis.
3
 

Kemoterapi cara ini mempunyai beberapa keuntungan antara lain, menurunkan risiko 

metastasis dengan cara eradikasi mikrometastasis dan mikoroskopik lokoregional. Preservasi 

organ lebih baik, pembedahan lebih mudah, tidak radikal, mengurangi masa tumor, 

memperkuat efek radiaisi, vaskularisasi masih baik dan menjadi indikator keberhasilan terapi 

yang lain. Terdapat beberapa kerugian cara yaitu meliputi menurunkan kondisi pasien, 

ukuran tumor membesar. Waktu, toksisitas dan biaya meningkat dan menunda jawal terapi 

definitif.
2,3

  

Sebuah penelitian membuktikan manfaat kemoterapi neoadjuvan pada  unresectable 

SCCHN. Paccagnella et al, melaporkan perbandingan antara terapi definitif (radiasi atau 

pembedahan) saja dan terapi definitif plus kemoterapi neoadjuvan. Berdasarkan disease-free 

survival dan overal survival, pasien yang mendapatkan kemoterapi neoadjuvan secara 

statistik lebih baik dibanding yang tidak mendapatkan, dengan 5-year survival rate 21% : 8% 

dan 10- year survival rate 16% : 6%. Pasien yang mendapatkan kemoterapi neoadjuvan 

terjadi penurunan metastasis secara bermakna secara statistik dibanding yang tidak 

menerima.
3,4

   

Regimen standart untuk kemoterapi neoadjuvan adalah cisplatin plus 5FU (fluorouracil). 

Suatu penelitian membandingkan pemberian regimen kemoterapi neoadjuvan docetaxel + 

cisplatin + 5FU (TPF) dan cisplatin + 5FU (PF) pada locoregional advanced SCCHN. 

Kesimpulannya adalah kemoterapi neoadjuvan dengan regimen TPF meningkatkan 

progression free survival dan overall survival dibanding dengan PF (gambar 1).
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Efek terapi TPF dan PF pada progression free survival (A) dan overall 

survival (B).
5
 

 

Tabel 1. Regimen, dosis, cara pemberian kemoterapi neoadjuvan 

 

 

 

 

General treatment notes: Squamous Cell Cancers of the head and neck include lip, oral 

cavity, hypopharynx, glottis larynx, supraglottic larynx, ethmoid sinus, maxillary sinus, 

occult primary.
6
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1.2 Konkuren (Konkomitan) 

Kemoterapi konkuran adalah kemoterapi yang diberikan bersamaan dengan radiasi 

(kemoradiasi). Secara teori cara ini mempunyai manfaat antara lain, aktifitas anti tumor lokal 

radioterapi diperkuat secara simultan oleh efek radiosensitazier kemoterapi. Aktifitas sistemik 

kemoterapi dapat mengeradikasi kemungkinan mikrometastasis di luar area yang terpapar 

radiasi. Memperkuat redistribusi sel yang sensitif terhadap kemoradiasi. Mengecilkan massa 

tumor dan meingkatkan hantaran obat. Sel yang resisten terhadap satu modalitas dapat 

dieradikaasi dengan modalitas yang lain. Keutungan cara ini adalah meningkatkan survival, 

kontrol lokal meningkat, preservasi organ meningkat dan waktu terapi menjadi lebih pendek. 

Kerugiannya adalah toksisitas meningkat dan efek samping meingkat.
2
 

Konkuren kemoradiasi pertama kali diteliti pada tahun 1992, pada kasus unresectable 

locally advanced SCCHN. Penelitian ini membandingkan antara terapi radiasi plus 

kemoterapi cisplatin + 5FU dan radiasi saja pada 157 pasien. Pada kelompok pasien yang 

mendapat konkuren kemoradiasi secara signifikan angka respons komplet dan survival lebih 

baik dibanding radiasi saja, yaitu 43% : 22% dan 41% : 23%. Trial klinik random terhadap 

295 pasien unresectable locally advanced SCCHN dibagi menjadi 3 group, yaitu radiasi saja, 

radiasi plus konkuren cisplatin pada hari 1, 22 dan 43 dan surgikal setelah 3 siklus 

kemoterapi bila layak dikerjakan. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan 

survival yang signifikan pada group konkuren cisplatin plus radiasi dibanding radiasi saja 

yaitu 37% : 23%.
7
  

Meta-analisis random konkuren kemoradiasi pada unresectable locally advanced 

SCCHN terhadap 1.514 pasien menunjukkan bahwa platinum-base konkuren kemoradiasi 

memperoleh keuntungan survival paling besar dibandingkan dengan radiasi saja. Efek 

samping yang dapat ditoleransi. Secara keseluruhan cisplatin-base kemoradiasi manfaatnya 

paling signifikan dalam hal survival dan kontrol lokoregional.
7,8

 

Regimen, dosis dan jadwal pemberian kemoterapi konkuren dapat dilihat pada tabel 2.  
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Tabel 2. Regimen, dosis, cara pemberian kemoterapi konkuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General treatment notes: Squamous Cell Cancers of the head and neck include lip, oral 

cavity, hypopharynx, glottis larynx, supraglottic larynx, ethmoid sinus, maxillary sinus, 

occult primary.
6
 

 

1.3 Adjuvan (Post Operatif) 

Kemoterapi adjuvan adalah pemberian kemoterapi setelah terapi definitif pembedahan 

atau radiasi. Pembedahan saja sebenarnya sudah adekuat untuk stadium dini SCCHN. Terapi 

tambahan diperlukan untuk mencegah munculnya rekurensi, bahkan pada kasus Locally 

advanced SCCHN yang sudah dilakukan reseksi komplet. Adjuvan kemoterapi memiliki 

beberapa keuntungan antara lain, meningkatkan kontrol lokoregional, memberastas residu 

tumor, eradikasi metastasis jauh. Di lain pihak terdapat kerugian berupa vascular bed yang 

buruk, toksisitas meningkat dan waktu terapi leih lama.
2
   

Terdapat sejumlah faktor risiko patologi buruk yang dikaitkan dengan angka rekurensi 

tinggi pasca pembedahan. Beberapa faktor tersebut meliputi : mikroskopik tepi operasi sel 

kanker masih positif, penyebaran ekstrakapsuler atau perineural, kanker primer rongga mulut, 

nodul positif multipel, nodul positif pada level 4 dan 5 dari kanker yang berasal dari rongga 

mulut dan orofaring. Data dari trial klinik menunjukkan bahwa faktor prognostik paling 

signifikan adalah tepi operasi positif sel kanker dan penyebaran ekstrakapsuler.
2,7

  

Penelitian retrospektif pada kasus Locally advanced SCCHN  menunjukkan bahwa 

adjuvan radiasi secara signifikan mengurangi angka  rekurensi. Kontrol lokal pemberian 
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adjuvan radiasi cukup baik, namun angka metastasis jauh mendekati sepertiga dari pasien 

dengan faktor risiko buruk. Pada kondisi seperti ini perlu dikombinasi dengan kemoterapi 

sebagai radiosensitizer. Penggunaan cisplatin mingguan plus radioterapi meningkatkan 

overall survival (OS) dan disease free survival (DFS) dibanding radiasi saja, 5-year overall 

survival 36% : 13%. Bukti lain menunjukkan bahwa kemoterapi adjuvan dengan regimen 

cisplatin-base meningkatkan kontrol lokal, DFS dan OS (gambar 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perbandingan respons terapi radiasi saja dan kemorediasi plus adjuvan 

kemoterapi.
1
 

    

 

Tabel 3. Regimen, dosis, cara pemberian kemoterapi adjuvan.
6
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Tabel 4. Regimen kemoterapi pada SCCHN berdasarkan indikasi.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Sekuensial 

Terapi skuensial adalah cara pemberian kombinasi kemoterapi  neoadjuvan 

dilanjutkan dengan konkuren kemoradiasi. Kedua kombinasi ini mempunyai keuntungan dan 

kerugian. Sebagai contoh penggunaan kemoterapi neoadjuvan klasik pada lokoregional dan 

metastasis jauh. Pada metastasis jauh tujuannya adalah untuk eradikasi mikrometastasis, 

sedangkan pada locoregional untuk mengurangi massa tumor sebelum mulai radiasi. 

Toksisitasnya tidak terlalu tampak, tetapi perlu waktu panjang untuk terapi. Di lain pihak, 

kemoradiasi meningkatkan intensitas dosis lokoregional untuk kontrol lokoregional. Cara ini 

merupakan cara terapi sistemik yang tidak efektif bila dikaitkan dengan peningkatan 

toksisitas lokal dan sistemik yang signifikan.
2
   

Data penelitian menunjukkan bahwa terapi sekuensial dapat dilakukan dan aktif. Trial 

klinik fase III dilakukan pada unresectable locally advanced SCCHN. Penelitian ini 

membandingkan pasien yang mendapat neoadjuvan cisplatin + 5FU (PF) atau cisplatin + 5FU 

+ docetaxel (DPF) dilanjutkan dengan kemoradiasi dan radiasi saja. Berdasarkan eficasi 

neoadjuvan kemoterapi plus radiasi lebih superior dibanding radiasi saja. Respons komplet 

lebih baik pada terapi sekuensial dibanding radiasi saja yaitu 64% : 20%.
2,5

  

 

2. Prosedur Kemoterapi  

Sebelum melakukan kemoterapi ditentukan dulu indikasi, tujuan dan syarat-syaratnya. 

Tujuan kemoterapi ada 3 macam yaitu pertama, kuratif artinya menyebuhkan, tumor hilang 

dan tidak terjadi rekurensi. Ke dua, pengontrol kanker agar tidak tumbuh dan menyebar lagi. 
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Ke tiga, Paliatif artinya mengurangi gejala dan mempertahankan kualitas hidup yang baik. 

Secara umum syarat kemoterapi kuratif antara lain skala karnofsky lebih dari 60, fungsi organ 

vital baik dan laboratorium normal. Regimen standar untuk SCCHN adalah cisplatin-base. 

Langkah selanjutnya menentukan dosis.    

Cara penghitungan dosis cisplatin menggunakan rumus : 

  

 

 

 

Keterangan : BSA : body square area, BB : berat badan, TB : tinggi badan 

BSA ditentukan dengan dosage calculator 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4. Dosage calculator 

 

 Cara penghitungan dosis karboplatin adalah sebagai berikut, langkah pertama  

menghitung klirens kreatinin (GFR/Glomerular Filtration Rate) dengan formula Cockcroft-

Gault : 
7
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Laki-laki GFR :  (140 – usia) x BB 

                   72 x Pcr*         *Pcr : kreatinin serum (mg/dL) 

 

 Pada wanita GFR laki-laki x 0,85. Langkah kedua menghitung dosis karboplatin 

Dosis total :  Target AUC* x (GFR + 25) *nilai target AUC (Area Under Curve) = 5 – 

7,5. Dasar pemilihan cisplatin atau karboplatin adalah kliren kreatinin, bila lebih dari 80 

dipilih cispaltin, bila kurang dari 80 dipilih karboplatin. 

 Berikut ini protokol kemoterapi pada karsinoma nasofaring (KNF) dan bisa menjadi 

acuan pada SCCHN pada umumnya. (sumber PPK/CP Dept/SMF THT-KL FK UNAIR – 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 2017).
9
,
10
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Regimen Cisplatin + 5FU 

 

Catatan : 

- Dosis Cisplatin  :  60 - 100 mg/m
2
 

- Dosis FU   :  750 - 1000 mg/m
2
 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

Regimen Karboplatin + 5FU 
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Regimen Cisplatin + Paclitaxel 
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Regimen Karboplatin + Paclitaxel 
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Regimen Cisplatin + 5FU + Cetuximab 
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3. Penilaian Hasil Kemoterapi 

Setelah diberikan kemoterapi, maka dilakukan evaluasi berupa respons terhadap terapi 

dan respons ini dinilai 3 – 4 minggu setelah terapi. Penilaian respons dilihat dari dua aspek, 

yaitu survival rate dan respons rate. Pengertian survival rate atau angka ketahanan hidup 

adalah periode dari saat ditentukannya terbebas dari kanker setelah akhir terapi sampai 

ditemukannya rekurensi. Respons rate atau hilangnya kanker, aspek yang dinilai meliputi 

pengecilan kelenjar getah bening leher dan pengecilan tumor primer di nasofaring. Penilaian 

respons terapi dilakukan berdasarkan kriteria WHO (world health organization) yaitu, 

respons lengkap bila tumor menghilang 100%, respons sebagian bila tumor mengecil 50% 

sampai dengan kurang 100%, tidak ada respons bila tumor mengecil kurang dari 50% atau 

tetap dan progresif bila tumor makin besar atau timbul lesi baru. Respons lengkap termasuk 

respons tinggi, sedangkan respons sebagian, tidak ada respons dan progresif termasuk 

respons rendah. 
11

  

 

4. Monitor Efek Samping Obat 

Obat kemoterapi tidak hanya menyerang sel tumor tapi juga sel normal yang 

membelah secara cepat, seperti sel rambut, sumsung tulang dan sel saluran cerna. Pada sel 

rambut mengakibatkan rambut rontok. Pada sumsung tulang mengakibatkan mudah terjadi 

perdarahan dan infeksi. Pada saluran cerna timbul mual muntah, anoreksia dan ulserasi 

saluran cerna. Jaringan sel rambut, sumsum tulang dan saluran cerna termasuk jaringan tubuh 

normal yang cepat berproliferasi sehingga mudah terkena efek sitostatika. Sel kanker 

menjalani siklus lebih lama dari sel normal, sehingga lebih lama dipengaruhi oleh obat 

sitostatika dan sel normal lebih cepat pulih dari pada sel kanker. Efek samping samping obat 

dapat terjadi secara cepat (1 – 24 jam) misalnya fibris, hipertermia, reaksi alergi, ekstravasasi, 

mual dan muntah. Terjadi secara lambat (24 jam - 2 bulan) misalnya toksis pada paru, 

jantung, ginjal, hepar dan saraf. Contoh evaluasi efek samping obat kemoterapi pada SCCHN 

dengan regimen cisplatin, 5FU dan doxetacel. 
5
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Tabel 5. Efek Samping Kemoterapi Grade 3 dan 4 Pada Hematologi dan Non Hematologi. 
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan  

Mayoritas tipe histopatologi kanker KL adalah karsinoma sel skumousa (squamous 

cell carcinoma of the head and neck/SCCHN). Terapi pada stadium dini adalah dengan 

modalitas tunggal radiasi atau surgikal dengan hasil yang sepadan. Terapi stadium lanjut 

dengan multi modalitas yaitu surgikal atau radiasi ditambah kemoterapi. Tujuan terapi 

multimodalitas adalah untuk meningkatkan angka kesembuhan, kontrol locoregional, maupun 

memperoleh preservasi organ.   
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 Terdapat berbagai cara pemberian dan jenis obat kemoterapi yang digunakan pada 

kanker KL agar hasil terapi dapat optimal. Kemoterapi neoadjuvan, konkuren dan djuvan. 

Kemoterapi lini pertama untuk SCCHN adalah platinum-base yang terdiri dari cisplatin atau 

karboplatin. Setelah diberikan kemoterapi, maka dilakukan evaluasi berupa respons terhadap 

terapi dan respons ini dinilai 3 – 4 minggu setelah terapi. Penilaian respons dilihat dari dua 

aspek, yaitu survival rate dan respons rate. Guna keamanan pasien monitor efek samping 

obat sangat penting untuk mendeteksi adanya efek yang cepat ataupun lambat akibat 

pemberian kemoterapi. 
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Introduction 

 Preparation begins once the doctors and the persons with cancer decide that 

chemotherapy is an option. Preparation depends on type of chemotherapy being planned an 

how it will given. The doctors decide what type of chemotherapy drugs to use and determines 

the dose, scheduls and length of treatment. Nowadays, cancer therapies have improved 

cancer patients morbidity and mortality. However, cancer patients still encounter an array of 

distressing symptoms during and after cancer treatment. Receipt of chemoterapy is 

associated with nausea and fatigue, emotional distress, and interference with physical 

functioning. These treatments can reduce patients’ ability to work and participate in social 

activities. Patients often experience symptoms in anticipation of their cancer treatment. 

Between 40% and 62% of people receiving radiotherapy report anxiety prior to commencing 

treatment and patients about to commence chemotherapy report anxiety (45%) and 

depression (25%), as well as pain, fatigue and sleep problems. Chemotherapy isn’t a one-

and-done treatment — it’s a journey and, as with any journey, planning ahead can make the 

road less bumpy. “Chemotherapyencompasses a wide variety of medications and active 

chemical agents that work toward killing abnormal or cancerous cells,” 

 More than 50% of newly diagnosed cancer patients expect to experience side effects 

including fatigue, sleep disturbance, nausea, weight loss, hair loss and pain as a 

consequence of their cancer treatment. The intensity of side effects will vary between patients 

receiving the same cytotoxic agents. The way information about side effects is given to the 

patients may contribute to patient expectations. Poorly informed patients may overestimete 

the occurrence or severity of the side effects they will experience. This is problematic  given 

that negative expectations can then  influence the occurrence and severity of side effects. 

People who indicated that it would be very likely that they would experience severe nausea 

http://www.everydayhealth.com/cancer/chemotherapy-a-cancer-treatment-standard.aspx
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following chemotherapy were five times more likely to experience severe nausea compared 

with those who indicated that it would be very unlikely. Providing accurate information and 

support about the  occurrence and severity of side effects may optimise expectations and 

prevent side effects from developing or becoming more severe. 

 The proportion of cancer patients reporting information needs during the treatment 

phase ranges from 11% to 97% . Patients report a range of unmet information needs  about 

how treatment works, the goals of treatment, the schedule of treatment, the effectiveness of 

the treatment for other patients, common side effects and coping with side effects, and how 

the treatment  may affect relationships with  their family. However, the quality and 

accessibility of information provided to patients may vary. Variation may occur as 

consequence of the knowledge and skills of the clinician providing information or the 

resources of the treating cancer. The National  Cancer Patient Survey in the UK found that 

the proportion of patients being given written information about their cancer that was easy to 

understand varied according to cancer type and trust. Slimilar variation has also been 

reported in other countries. For example, in Australia, the Cancer Institute NSW Patient 

Satisfaction Survey identified four areas for improvement in relation to cancer outpatients, 

two of which were related to patient education. Inadequate provision of information has also 

been identified as an issue of concem for rural and remote cancer patients receiving 

treatment in South Australia. Patients with access to a cancer care coordinator have been 

reported as more likely to receive tailored information resources and have the information 

explained in an understandable manner. Inadequately prepared patients often experience 

elevated psychological distress which can compromise physical recovery and reduce 

compliance with treatment. 

 

Preparing for chemotherapy 

Chemotherapy refers to medications and other active chemical agents administered to 

kill some types of abnormal or cancerous cells. Patients can undergo chemotherapy at a 

hospital, clinic, physician’s office or even at home in a series of cycles or continuously for 

several weeks or months. Cycles of treatment refer to repeated rounds of chemo with breaks 

in between. The breaks allow normal cells to recover, and are timed to kill cancer cells in 

their natural cell cycle. 

Chemotherapy is not just one type of medication; there are literally thousands of 

different agents, all developed to kill different types of cells, and all with their diverse side 

effects. Chemo can be administered in pill form, through intravenous injection (a “drip” is a 
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slow injection, a “push” is a quicker one), or by pill.  Often patients will be offered a port, or 

semi-permanent access to a vein through a small catheter, that remains in place throughout 

the course of treatment to minimize needle sticks and repeated hunting for a “good vein.” 

Physicians must prepare patients both for the drug’s effect on the cancer cells and the side 

effects that might affect the patient. They will order tests, prescribe medications, and give 

guidelines for what to do (and not to do) during treatment. 

 

First Stop: Blood Tests 

Both blood chemistry and blood cell count measurements are recommended prior to 

chemotherapy.  They are important for establishing a baseline record, and for ensuring that 

any abnormalities are adjusted before chemotherapy starts. Chemotherapy can cause 

changes that must be monitored in blood cell counts and in blood chemistries. Also, chemo 

can lead to some secondary effects of dying cancer cells, such as changes in liver, kidney and 

heart functions. This can be measured in the blood as the treatment progresses. Blood tests to 

measure the activity of cancer cell markers might also be helpful.  Knowing certain blood 

levels of cancer markers before chemotherapy will help measure the effectiveness of the 

particular treatment as it progresses. These tests can help with decisions about changing to 

another drug, increasing or decreasing drug levels, etc. 

 

Radiologic Tests 

Xrays, MRI, CT, PET, Ultrasound, and other radiologic tests and scans are also used 

to establish baseline measures. These tests are done in hospitals or outpatient radiology 

centers, and can often involve a lot of waiting room time. To reduce stress and frustration, 

bring a deck of cards or a movie to watch on your laptop or iPad, some  reading, your 

knitting, or whatever you enjoy doing to stay relaxed and busy. If possible, have a friend or 

family member along whose company you enjoy. The MRI machine can cause claustrophobia 

in many patients.  You can always ask for anti-anxiety medication.  Don’t try to be a hero if 

you anticipate discomfort in the enclosed space.  Also, really good earplugs are a must.  The 

foam earplugs the hospital provides never seem to stay in or block any of the clanking sound 

of the machine. You may need repeat tests after several cycles. This is normal, and should be 

no cause for alarm.  The physicians need to measure how well you’re responding to 

treatment. 
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Appetite and Diet 

Chemotherapy’s tendency to cause nausea and loss of appetite is well known, and, 

unfortunately, often unavoidable. However, nutritional deficiency can hinder treatment or 

cause dangerous chemical imbalances that result in other health problems, so it’s really 

important to maintain a healthy diet – and keep the food down – as much as possible during 

chemo. And whatever you do, don’t consider this an easy way to lose 10 pounds! Try to get 

on a healthy dietary plan that will give you a good nutritional base before treatment and set a 

pattern for nutrition that can be followed for as long as possible. If big meals are a problem, 

then try “grazing” – eating smaller, more frequent meals and healthy snacks. Some patients 

have a lot of success with eating six small meals a day (two breakfast, two lunch and two 

dinner). A “lunch” can be simply a granola bar and fruit. This approach not only keeps 

nausea at bay but also helps keep energy up. If you’re so inclined, jot down your meals so 

you can refer back (e.g. “when I eat spaghetti sauce within a few days after treatment, I get 

heartburn.”) Eat foods and drink liquids that are room temperature, rather than extremely 

hot or cold. Don’t drink alcohol during treatment. It’s probably a good idea to avoid it for 

several days before starting treatment as well. Although it will be tempting to have a couple 

of drinks the night before starting chemo, it might cause nausea and vomiting after that first 

treatment. Drink plenty of water to stay as hydrated as possible. Eight glasses of water per 

day would be great. 

 

Oral Hygiene and Other Conditions 

Poor oral health can lead to infection and mouth sores from chemo. Make sure you 

see a dentist for evaluation before beginning treatment Baking soda and warm water should 

become a nightly routine to ward off mouth sores once chemotherapy begins. Rinse your 

mouth after each meal with a cup of warm water and either a teaspoon of baking soda or a 

half-teaspoon of salt for at least for the first week after chemo. Arm yourself with Rembrandt 

C toothpaste to help heal sores and Biotene mouthwash to avoid dry mouth. Patients with 

poor circulation, diabetes or other conditions that can cause foot, nail or wound healing 

problems should see a podiatrist for evaluation and intervention.  These problems can lead to 

infection if not addressed in advance 

 

Stay Organized 

Take all your medications on schedule (particularly the anti-nausea meds) and keep 

track of the schedule, and how you feel, on a spreadsheet or calendar. This can be a 
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herculean task, so try to do this from the beginning and stay organized. Some patients track 

the over-the-counter medications they took, like anti-diarrheal or anti-heartburn, so they can 

reference back to what worked or did not work. This will make it easier to report feedback to 

your doctor. 

 

Rest and Your Mood 

The effect of the chemotherapy can make patients feel tired, lethargic, and irritable. 

Furthermore, the drugs usually cause blood counts to drop.  At the lowest points, or 

“nadirs,” patients are at risk for infection, and can often feel “wiped out.” At these times, it 

is important for the patient to rest.  Find a place to lie down or at least sit comfortably with a 

light blanket or sweater for warmth and comfort. Listen to your body. Some people get 

fatigued in the late afternoons, others in the morning or evening. Whenever the wave of 

fatigue comes over you, try to rest, if possible. Steroids are often used to control nausea, but 

can have intense mood altering effects both in the short term (high energy and insomnia) and 

the longer term (intense fatigue). 

 

Keeping Your Surroundings Clean 

Patients should avoid contact with those who may have infectious diseases.  A child 

with a virus can cause a person with low blood counts to have a serious and life threatening 

infection, so it is wise to have a place to go that is relatively germ-free. Because 

chemotherapy can be metabolized by the kidneys or liver, it is important to keep bathrooms 

and rest rooms as clean and hygienic as possible, and always wash hands after using the 

facilities. This is important always, not just while undergoing chemo. Take extra care to flush 

twice or clean areas where there may be contamination from diarrhea or vomit.  Keep 

antibacterial bathroom wipes on hand for clean-ups. 

 

Travel 

Do not travel during chemotherapy treatment unless it is absolutely necessary or 

needed to reach the place of treatment.  Crowded airports, airplanes, public transportation 

vehicles and fellow travelers can be loaded with germs.  It is best to wait until treatment is 

complete and your blood counts have stabilized. Discuss this with your physician. 
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Clothing 

Make sure to have proper clothing and accessories. Lightweight sweaters and wraps 

are important for warmth and comfort. Gloves, scarves, warm socks and hats might also 

come in handy because these drugs can often lead to neuropathy, a tingling sensation in 

fingers and toes.  Of course, have some baseball caps or headcovers ready in case of hair 

loss. 

 

Socializing 

Although it’s wonderful when friends, family and co-workers want to give their love 

and support to a patient undergoing chemotherapy, try to see people before treatment starts, 

if possible. Speak up if you’d rather people not visit.  Suggest phone calls or Skype. Lots of 

company can cause a chemo patient to become very tired, so try to keep visits short and 

infrequent, if possible. If you have small children at home, try to get some extra help while 

undergoing treatment, and make sure the children wash their hands frequently and avoid 

contact with the patient if they’re feeling ill or have a cold. Discuss with your physician 

whether sexual activity is okay while undergoing chemo.  Chemo patients who are engaging 

in sexual activity should make sure to use condoms. 

 

Take One Day at a Time 

Try to not approach chemo as “x weeks or months of treatment” but as smaller, more 

manageable chunks of time. I tell patients to take it one day, one treatment, or one meal at a 

time, particularly if they’re not feeling well. You might feel lousy one day, but much better the 

next. Although it’s sometimes easier said than done, try to stay positive and surround yourself 

with others who can help you do this. Keep in touch with a friend who makes you laugh, or 

who sends you links to funny YouTube videos. Save those tear-jerker movies for after your 

treatment period. I’m not saying turn into an always-smiling Pollyanna, but try to avoid those 

who are negative or who cause you too much stress. 

 

Recovering from chemotherapy  

Different people react to chemotherapy in different ways. You may be able to continue 

with your life as usual during and after your treatment. You may even feel better as the 

symptoms of your cancer decrease. Some people find that it takes them a while to get back to 

normal though, as chemotherapy can have an impact on their everyday activities. In 

particular, you may feel too tired to work full-time or to keep as active as usual. Some side-

https://www.bupa.co.uk/health-information/directory/c/chemotherapy
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effects may not appear until days or even weeks after your chemotherapy treatment has 

finished. 

Chemotherapy can also make you feel a bit down. It often helps if you talk to someone 

about how you’re feeling. It’s important to speak to your doctor or nurse about what to 

expect after chemotherapy or if you’re worried about anything in particular. Take things at 

your own pace and don’t overdo it, particularly after you have just had treatment. See our 

information on tiredness and chemotherapy below for more information.  

 

Side-effects of chemotherapy  

During and after chemotherapy, you may experience some unwanted side-effects, 

which are mostly temporary. All medical treatments carry some risks. Your reaction to 

chemotherapy will be specific to you and will depend on the treatment you’re given. Your 

doctor or nurse can explain how these risks apply to you. 

 

General side-effects 

Chemotherapy doesn't specifically target cancer cells, it targets any cells that divide 

rapidly. This includes cells in your bone marrow, cells that produce hair, and cells that line 

your mouth and digestive system. If these healthy cells are damaged, you may: 

 feel tired 

 feel sick or vomit 

 have diarrhoea and/or constipation 

 have thinning of your hair or hair loss 

 have a sore mouth, mouth ulcers or changes in your sense of taste 

 get numbness or ‘pins and needles’ in your hands and feet  

 feel out of breath 

 lose your appetite 

 notice changes to your skin – your skin may become dry or more sensitive 

 have changes to your hearing – some people get tinnitus (a ringing sound in your 

ears) 

Side-effects vary greatly between the different types of chemotherapy and from person to 

person. You can control many of these side-effects with other medicines. For example, you 

can reduce any sickness by taking anti-sickness medicines alongside your chemotherapy. 

Your doctor can tell you what side-effects you may be likely to expect from the chemotherapy 

you’re having. 

https://www.bupa.co.uk/health-information/directory/c/chemotherapy
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Infections 

Chemotherapy can destroy the white blood cells that help your body fight infections. 

If you develop a fever (raised temperature) during or soon after chemotherapy, this is a sign 

that you may have an infection. If this happens, seek urgent medical advice from your 

chemotherapy unit, so that you can be prescribed antibiotics straight away. 

 

Fertility  

If you’re sick or have diarrhoea after your chemotherapy, this can make the 

contraceptive pill less effective. Your doctor will advise you to use condoms during your 

chemotherapy treatment and for a few weeks afterwards. If you’re a woman, don’t try to get 

pregnant while you’re having treatment because the chemotherapy medicines can damage a 

developing baby. 

Some chemotherapy medicines can affect your fertility. Others may bring on an early 

menopause in women. It’s important that you discuss these risks with your doctor before you 

start your chemotherapy. You may be offered the opportunity to store eggs, embryos, ovarian 

tissue or sperm for future fertility treatment. See our section on chemotherapy and fertility 

below for more information 

 

Leukaemia 

Certain chemotherapy medicines can slightly increase your risk of developing a type 

of blood cancer called acute myeloid leukaemia in later life. Your risk of developing 

leukaemia will depend on how much chemotherapy you have. Your doctor will give you more 

information about this. Since different chemotherapy medicines cause different side-effects, 

it’s important to discuss your specific treatment with your doctor. 

 

Why is tiredness a common side-effect of chemotherapy?  

Tiredness is a common side-effect of chemotherapy. This is because chemotherapy 

medicines don’t just kill cancer cells, they also damage the healthy cells that keep you well. 

Chemotherapy targets any cells that divide rapidly. This includes red blood cells that carry 

oxygen around your body. You can get very tired and breathless if you have low levels of red 

blood cells and become anaemic. 

Chemotherapy also targets the white blood cells that help you fight infections. You 

may be prone to getting ill if you have low numbers of white blood cells. It can be frustrating 

if you feel tired all the time and struggle to cope with your usual daily activities. You may feel 

https://www.bupa.co.uk/Health-Information/Directory/A/acute-myeloid-leukaemia
https://www.bupa.co.uk/health-information/directory/c/chemotherapy
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as if you have no energy, and like you can’t get out of bed or do your usual activities. This 

should get better once you finish chemotherapy but it can often last for several weeks or 

months after you finish your treatment.  

There are many things that may help you cope with your tiredness. 

 Cut down on unnecessary activities and ask your family or friends for help. 

 Give yourself plenty of time to rest. 

 Give yourself plenty of time to do tasks and to get to places. 

 Spread tasks out over the week and do a little bit each day. 

 Eat a healthy, balanced diet to help keep your energy levels up. 

 

How long does it take for hair to grow back after chemotherapy?  

Hair loss is a side-effect of some chemotherapy medicines. If you lose your hair, it 

will usually start to grow back any time between three and six months after your treatment 

has ended. Some types of chemotherapy medicine can damage the cells that make your hair. 

This can make your hair brittle, causing it to break off near your scalp. How much hair you 

lose depends on the type, dose and length of your treatment. 

You may notice slight thinning, hair loss in patches or complete hair loss. Your head hair is 

usually affected first. Then your eyelashes, eyebrows, underarm, leg and, sometimes, pubic 

hair may also fall out. Your hair may fall out within a few days of starting chemotherapy or 

several weeks later. It’s best not to colour your hair when it’s thin because the colour may 

not work well. Wait until your hair gets back to normal before you colour it. 

Once your chemotherapy ends, your hair may grow back slightly differently; for 

example, it may be a different colour or more curly than before. Before you start treatment, 

ask your doctor whether your chemotherapy medicines may cause hair loss. It may not bother 

you if it does, and you may feel confident without having your head covered. But if you would 

prefer to cover your head, there are lots of different options to choose from. You could 

consider wigs, scarves and hats. Some men and women shave their heads or cut their hair 

very short before or during their chemotherapy treatment.  

With some types of chemotherapy, you may be offered a ‘cold cap’. This cools down 

your scalp so less of the chemotherapy medicine reaches your hair follicles. This isn’t 

suitable for all types of cancer though, and it doesn’t work for everybody. Also, because 

there’s been little research about this therapy, some doctors are worried about the risk of 

cancer coming back after using a cold cap. You can discuss this more with your doctor if 

https://www.bupa.co.uk/health-information/directory/c/chemotherapy
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you’re considering cold cap therapy. If you’re worried about hair loss as a result of your 

treatment, speak to your doctor or nurse for advice. 

 

 

Will chemotherapy affect my fertility?  

Some chemotherapy medicines may affect your fertility. It’s important to discuss the risk 

of infertility with your doctor before you start your treatment. Many people go on to have 

healthy children after chemotherapy. But there is a risk with some chemotherapy medicines 

will that they may temporarily or permanently affect your fertility. The impact of 

chemotherapy on your fertility is influenced by: 

 your age 

 the type of chemotherapy medicine 

 the dose and duration of chemotherapy 

 your general health 

 the type of cancer 

In men, chemotherapy may temporarily or permanently reduce the number of sperm 

produced and their ability to fertilise an egg. You may be offered the opportunity to bank 

your sperm so it can be frozen and stored for future fertility treatment. 

In women, chemotherapy may temporarily stop your ovaries from working. Your periods may 

become irregular or stop and you may develop symptoms of the menopause. Speak to your 

doctor about this before you start chemotherapy. Sometimes, your doctor will give you 

hormonal treatment during chemotherapy to try to protect your ovaries. It usually takes 

about six months to a year for your periods to return to normal after chemotherapy. 

Some chemotherapy medicines stop your ovaries working permanently. Depending on the 

type of cancer you have, and whether it is safe to delay treatment, you may have three options 

for future fertility treatment: 

 freezing embryos (eggs that have been fertilised with your partner’s sperm) 

 freezing your eggs 

 a new treatment to remove and freeze ovarian tissue and then put it back after 

chemotherapy so it produces eggs again – this is becoming more widely available as 

research continues to show it to be successful 

 

 

 

https://www.bupa.co.uk/health-information/directory/c/chemotherapy
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Can chemotherapy affect your sex life?  

Chemotherapy may affect your sex life. But it affects different people in different 

ways, and doesn’t affect everyone. Chemotherapy doesn’t affect everyone’s sex life, so you 

may not notice any changes at all. But if you’re feeling tired, sick or generally unwell, you 

may not feel like having sex. Feeling anxious about your condition and how your treatment is 

going can also affect your desire to have sex. If you have lost your hair after chemotherapy, 

this can make you feel less confident about your appearance and may affect your sex life too. 

There usually isn’t any medical reason why you can’t have sex. The chemotherapy medicines 

don’t have any effect on your performance or enjoyment of sex. But you may prefer to wait 

for a rest period in your chemotherapy treatment cycle to have sex again. If you don’t feel 

ready, you may rather wait until you finish chemotherapy treatment completely. Most people 

regain their usual energy levels between a few months to a year after chemotherapy ends. 

For many people, it’s sooner than this. 

It’s best to use condoms for a few days after chemotherapy because it isn’t known if 

chemotherapy medicines pass into semen or vaginal fluids. So using a condom will protect 

your partner. If you’re a woman, don’t try to become pregnant while you’re having treatment 

because chemotherapy medicines can harm a developing baby. 

It’s important to remember that if your feelings about having sex do change during your 

chemotherapy treatment, this won’t last forever. Any side-effects will usually wear off 

gradually when your treatment is finished and your feelings may well change. If you have 

concerns about sex, you may find it helpful to talk to your partner, doctor or nurse for advice 

and support. 

 

Summary 

 Chemotherapy is not just one type of medication; there are literally thousands of 

different agents, all developed to kill different types of cells, and all with their diverse side 

effects. Physicians must prepare patients both for the drug’s effect on the cancer cells and the 

side effects that might affect the patient. They will order tests, prescribe medications, and 

give guidelines for what to do (and not to do) during treatment. The intensity of side effects 

will vary between patients receiving the same cytotoxic agents. The way information about 

side effects is given to the patients may contribute to patient expectations. Poorly informed 

patients may overestimete the occurrence or severity of the side effects they will experience. 

This is problematic  given that negative expoctations can then  influence the occurrence and 

severity of side effects. Inadequately prepared patients often experience elevated 

https://www.bupa.co.uk/health-information/directory/c/chemotherapy
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psychological distress which can compromise physical recovery and reduce compliance with 

treatment. 
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Susi Susanah 
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Pendahuluan  

Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang saat ini telah menjadi 

masalah kesehatan dunia, termasuk Indonesia.
1,2

 Sekitar 10–30% kematian pada anak 

disebabkan kanker.
1
 Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2013 melaporkan bahwa kanker 

merupakan penyebab kematian nomor 7 di Indonesia yang meliputi 5,7% penyebab kematian 

dengan prevalensi penyandang kanker pada penduduk semua umur sebesar 1,4% (sekitar 

347.792 orang), sekitar 4,3 per 1.000 penduduk, dengan prevalensi kanker tertinggi berada di 

Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 4,1%.
2
  

Penyakit kanker dapat mengenai semua umur.
1–3

 Menurut estimasi Globocan 2012 

kanker pada anak tidak lebih dari 2% dari semua kanker, namun pada anak kanker 

merupakan penyebab kematian ke–2.
1
 Menurut WHO  kasus  kanker  anak  mencapai 2–4% 

dari seluruh kejadian kanker.
1
 Riskesdas  2013  menunjukkan prevalensi kanker anak usia 0–

14 tahun sekitar 16.291 kasus. Jenis kanker yang paling banyak diderita anak di Indonesia 

adalah leukemia dan retinoblastoma. Insidens kanker cenderung meningkat, termasuk kanker 

pada anak.
2
 

Data Sistem Registrasi Kanker di Indonesia (SriKanDi) tahun 2005–2007 

mendapatkan bahwa perkiraan kanker pada anak usia 0–17 tahun adalah 9 per 100.000 anak. 

Kanker pada anak meliputi 4,7% dari kanker semua usia, mengenai anak laki-laki 53,5% dan 

anak perempuan 46,5%. Angka kematian akibat penyakit ini masih sekitar 50–60% karena 

umumnya pasien datang sudah dalam keadaan stadium lanjut.
4
 

Jenis kanker tersering pada anak di Indonesia, adalah: leukemia akut, retinoblastoma, 

osteosarkoma, limfoma maligna, neuroblastoma, rabdomiosarkoma, karsinoma nasofaring, 

dan kanker ginjal (tumor Wilms).
2,4
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Registrasi kanker anak di RSUP Dr Hasan Sadikin (RSHS) mendapatkan  jumlah 

kasus baru kanker anak periode 2014–2016 sebanyak 772 kasus baru dengan jumlah kasus 

terbanyak adalah leukemia (344 leukemia limfoblastik akut, 39 leukemia mieloblastik akut 

baru, dan 17 leukemia mielositik kronis) dan retinoblastoma (118 kasus baru), diikuti 

limfoma maligna (69 non Hodgkin dan 10 Hodgkin baru), osteosarkoma (33), dan kanker 

lain, yaitu neuroblastoma, tumor otak, rabdomiosarkoma, tumor Wilms, langerhan cells 

histiocytosis, tumor ovarium, dan hepatoblastoma.
5
 

Kasus kanker anak menempati 5 terbanyak kasus rawat inap kanker di RSHS.
6
 

 

Kanker anak. 

Kanker pada anak berbeda dari kanker pada orang dewasa. Kanker pada anak dapat 

timbul sejak lahir, mengenai berbagai organ tubuh, serta mengenai semua golongan ras dan 

etnis.
1,3

 Lebih banyak terjadi di negara yang sedang berkembang.
1
 Hingga saat ini sebagian 

besar penyebab kanker pada anak belum diketahui secara pasti.
1,3

 Kanker pada orang dewasa 

dapat dicegah, sementara pada anak sampai saat ini belum ada pencegahannya. Walaupun 

demikian, pola hidup dan makan-makanan yang sehat harus tetap diajarkan sejak anak-anak. 

Tujuannya agar anak dapat terhindar dari berbagai jenis kanker yang dapat timbul pada usia 

dewasa.
1,3

 

Data Sistem Registrasi Kanker di Indonesia (SriKanDi) tahun 2005–2007 

mendapatkan jenis kanker anak terbanyak adalah leukemia (2,8 per 100.000 anak), diikuti 

retinoblastoma (2,4 per 100.000 anak), osteosarkoma (0,97 per 100.000 anak), limfoma (0,75 

per 100.000 anak), kanker nasofaring (0,43 per 100.000 anak).
4
 

Kanker kepala leher juga dapat  menyerang anak-anak. Insidens kanker kepala dan 

leher pada anak relatif jarang, tetapi kejadiannya cenderung meningkat. Diperkirakan angka 

kejadiannya sekitar 5% dari semua jenis kanker.
7–10

 Dari berbagai jenis kanker kepala leher, 

kanker nasofaring merupakan kanker kepala leher terbanyak termasuk pada kelompok anak-

anak.
7–11

 

Lebih dari 50 persen kasus kanker anak yang datang ke fasilitas kesehatan sudah 

dalam keadaan stadium lanjut.
3
 Minimnya pengetahuan orang tua tentang kanker, menjadi 

salah satu penyebabnya. Hal ini mengakibatkan angka kematian kanker anak masih tinggi, 

padahal kanker anak dapat diupayakan kesembuhannya apabila dapat terdeteksi secara dini.
1–

3
 Dengan tatalaksana yang baik kanker pada anak berpotensi tinggi untuk  sembuh. Di negara 

maju angka kesembukan leukemia limfoblastik akut mencapai 80%.
3 
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\
Etiologi 

Hingga saat ini sebagian besar penyebab pasti dan faktor-faktor risiko kanker anak 

belum sepenuhnya diketahui. Diduga melibatkan interaksi antara faktor genetik, zat kimia, 

virus,  radiasi, hormonal. Predisposisi genetik sering dijumpai pada penyandang sindrom 

Down yang berisiko tinggi mengalami penyakit keganasan seperti leukemia. Faktor risiko 

berupa gaya hidup yang dapat memicu tumbuhnya penyakit kanker.
1–3

 

Anak-anak berisiko lebih tinggi terpapar terhadap zat-zat berbahaya dari 

lingkungannya, Sehubungan dengan karakteristik anak yang sedang mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan dan masa hidupnya masih panjang maka paparan terhadap polutan dari 

lingkungan berpotensi menimbulkan penyakit kanker di kemudian hari.
1,3 

 Kanker kepala dan leher masuk ke dalam lima jenis kanker tersering di dunia. Kanker 

kepala leher dapat menyerang 12 area yang berada di daerah kepala dan leher.
7–10

 Meski 

belum dapat dipastikan secara pasti penyebab utama kanker kepala leher, namun banyak 

dilaporkan disebabkan oleh paparan Epstain Barr virus  (EBV).  Paparan asap rokok terus 

menerus, asap dapur, polusi jalanan, alkohol, gaya hidup tidak sehat, dan infeksi saluran 

napas atas menjadi faktor pemicu tumbuhnya sel kanker ini.  Selain beberapa hal tersebut, 

kanker kepala leher juga bisa disebabkan oleh konsumsi makanan yang mengandung bahan 

karsinogenik, di antaranya yang terdapat pada bahan  pengawet, pewarna, perasa makanan 

yang sering dikonsumsi anak-anak.
7–10

 Kebersihan rongga mulut juga berpengaruh. Infeksi 

berulang juga dapat memicu terjadinya kanker.
 
 

 

Klasifikasi kanker anak 

Diklasifikasikan atas penyakit keganasan sistemik dan keganasan tumor padat.
12

  

1. Keganasan sistemik: leukemia, limfoma maligna 

2. Keganasan tumor padat: tumor otak, retinoblatoma, neuroblastoma, osteosarkoma, 

karsinoma nasofaring, tumor ginjal, rabdomiosarkoma, hepatoblastoma 

 

Manifestasi klinik 

Tanda dan gejala kanker anak, meliputi:
 11,12,

 

- Leukemia: pucat, perdarahan, demam, nyeri tulang, limfadenopati, hepatomegali,  

splenomegali; penurunan berat badan 

Limfoma maligna: limfadenopati progresif, massa intraabdomen, sesak napas, demam 
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keringat malam, penurunan berat badan 

- Tumor otak: sakit kepala yang menetap atau berat. Kemudian muntah, yang biasanya 

terjadi pada pagi hari atau dapat memburuk dari hari ke hari. 

- Retinoblastoma: manik putih (leukokoria), juling, gangguan penglihatan 

- Neuroblastoma: massa tumor, hematoma periorbita, ptosis, nyeri tulang, pucat, 

perdarahan, sindrom paraneoplastik 

- Osteosarkoma: nyeri pada lengan, tungkai bawah, atau tulang sehingga mengalami 

pembengkakan tanpa riwayat trauma atau infeksi; benjolan 

- Karsinoma nasofaring: ingus bercampur darah, pileh dan air ludah kental, hidung 

tersumbat, mimisan, tinnitus, nyeri telinga, rasa penuh di telinga, limfadenopati leher. 

gangguan penglihatan, disfagia, parestesi daerah wajah. 

- Tumor ginjal (tumor Wilms): benjolan pada perut (tumor intraabdomen) 

- Rabdomiosarkoma: massa (lokasi dapat di semua bagian tubuh) 

- Hepatoblastoma: benjolan pada perut (tumor intraabdomen) 

      Kanker kepala leher pada anak yang sering ditemukan adalah: neuroblastoma, limfoma 

maligna, rabdomiosarkoma, dan karsinoma nasofaring.
7–10 

      Kasus kanker kepala leher anak umumnya datang dengan keluhan benjolan/massa di 

daerah leher dan atau wajah. Adenopati persisten terutama pembesaran kelenjar getah bening 

pada area segitiga posterior atau supraklavikula yang tidak nyeri, terfiksir, atau pembesaran 

kelenjar tunggal yang jelas dan menetap lebih dari 6 minggu dapat ditengarai sebagai suatu 

penyakit keganasan.7–11 

      Selain kanker nasofaring, juga didapatkan kanker laring, kanker hidung, kanker rongga 

mulut, kanker orofaring, kanker telinga, dan kanker tiroid.
7–10

 

 

Diagnosis 

Diagnosis kanker anak ditegakkan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, 

dan pemeriksaan penunjang  yang meliputi pemeriksaan laboratorium: darah, urin; radiologi: 

foto ronsen, USG, CT scan, MRI, PET scan sesuai indikasi; pemeriksaan/prosedur khusus 

seperti pemeriksaan aspirasi dan atau biopsi sumsum tulang, bronkoskopi; dan untuk kanker 

padat diagnosis pasti berdasarkan hasil pemeriksaan histopatologis.
11
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Tatalaksana kanker anak 

Tatalaksana kanker anak meliputi operasi, kemoterapi, dan radiasi. Penyandang 

kanker anak dapat hanya memerlukan salah satu dari ketiga modalitas tersebut atau 

memerlukan gabungan di antara ketiganya.
13

 

      Prinsip tatalaksana kanker adalah: kanker sistemik tatalaksana utamanya adalah 

kemoterapi; kanker tumor padat dini tatalaksana utamanya operasi kemudian bergantung 

hasil staging dapat dilanjutkan dengan kemoterapi dengan atau tanpa radiasi;  kanker tumor 

padat lanjut tatalaksananya gabungan, sering harus diberikan kemoterapi dulu untuk 

mengecilkan massa tumor, baru dilakukan operasi, kemudian dilanjutkan lagi pemberian 

kemoterapinya dengan atau tanpa radiasi (bergantung jenis kanker).
13,14 

Tatalaksana memakai modalitas “target therapy” mulai digunakan pada kanker anak.
13

   

        Tujuan kemoterapi pada penyakit kanker adalah menghancurkan sel-sel kanker dan 

mencegah metastasis. Secara umum prinsip kemoterapi kanker anak sama dengan dewasa. 

Dasar pemberian kemoterapi adalah menghambat atau merusak pertumbuhan sel-sel kanker 

dengan menghambat atau merusak siklus pertumbuhannya yang berakibat kematian sel-sel 

kanker. Pada kanker solid dengan massa tumor yang besar kemoterapi digunakan untuk 

mengecilkan massa tumor sebelum dilakukan prosedur operasi.
13,14 

        Indikasi pemberian kemoterapi adalah menyembuhkan kanker (kuratif), memperpanjang 

masa hidup dan remisi, memperpanjang interval periode bebas kanker, menghentikan 

progresivitas kanker, paliatif, mengecilkan massa tumor, dan menghilangkan gejala 

paraneoplastik.
13,14 

      Obat antineoplastik diklasifikasikan atas: alkilating agent, inhibitor topoisomerase, 

antimetabolit, tubulin binders, dan campuran. Obat antineoplastik yang digunakan pada 

kemoterapi kanker anak adalah: alkilating agent (busulfan, carboplatin, carmustine, cisplatin, 

cyclophosphamide, dacarbazine, ifosfamide, lprocarbaxine, temozolamide, thiothepa); 

inhibitor topoisomerase (dactinomycin, daunorubicin, doxorubicin, etoposide);  antimetabolit 

(cytarabine, mercaptopurine, methotrexate, thioguanine), tubulin binders (vincristine, 

vinblastine), dan campuran (asparaginase, bleomycin, dexamethasone, hydroxyurea, 

prednisone).
13,14 

      Antineoplastik yang bekerja spesifik pada siklus sel adalah: fase G1 (steroid), memutus 

fase G1 ke S: actinomycin D, 5 FU, cytarabine, 6 mercaptopurine, methotrexate, 

thioguanine), memutus fase S ke G2: antagonis purin, methotrexate, cyclophosphamid, 5 FU, 

cytarabine, dan daunomycin), memutus fase G2 ke fase M: cyclophosphamide, bleomycine, 

actinomycin D), dan fase M (vincristine, vinblastine).
13,14 
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      Untuk mendapatkan hasil maksimal, umumnya diberikan multidrug chemotherapy. 

Sebagian besar obat kemoterapi diberikan secara intravena. Selain itu ada yang  diberikan 

peroral, subkutan, intramuskular, intrateka, dan intraarterial.
13,14 

Selain modalitas utama tatalaksana kanker memerlukan dukungan tatalaksana lain (terapi 

suportif), yaitu tatalaksana nutrisi, infeksi, nyeri, mual, muntah, dan psikososial. Terapi 

suportif pada kanker anak memegang peranan penting selain untuk mengatasi efek samping, 

meningkatkan kualitas hidup pasien, juga berkontribusi pada proses tumbuh kembang pasien 

sehubungan dengan pengobatan kanker selain bersifat kuratif juga berisiko mengalami efek 

samping jangka pendek dan jangka panjang. Pada kasus stadium lanjut memerlukan terapi 

paliatif. Pada tatalaksana kanker anak keterlibatan orangtua dan atau keluarga memegang 

peran penting. 
13,15

 

        Tatalaksana kanker anak memerlukan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis 

anak (onkologi), dokter bedah (anak, ortopedi, saraf), dokter spesialis mata, dokter spesialis 

radioterapi, dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis patologi anatomi, dokter spesialis 

radiologi, perawat, ahli nutrisi, apoteker, dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter soesialis 

rehabilitasi medik, psikolog, ulama/rohaniwan, dan pekerja sosial serta ahli terapi paliatif 

anak.
13–15 

      Prognosis umumnya bergantung pada stadium kanker saat diberikan tatalaksana, jenis 

kanker, gambaran histopatologis, kepatuhan pengobatan, keadaan fisik dan status nutrisi, dan 

peran terapi suportif.
13–15

 

      Kanker pada orang dewasa dapat dicegah, sementara pada anak sampai saat ini belum ada 

pencegahannya. Walaupun demikian, pola hidup dan makan-makanan yang sehat harus tetap 

diajarkan sejak kanak-kanak. Tujuannya agar anak dapat terhindar dari berbagai jenis kanker 

yang timbul pada usia dewasa.
13–15 

Dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit kanker Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PBHS) untuk mengurangi risiko atau kemungkinan terserang kanker. Perilaku yang 

perlu diterapkan antara lain melakukan aktivitas fisik secara benar, teratur dan terukur; 

makan makanan bergizi dengan pola seimbang, cukup buah dan sayur, serta mengelola stres 

dengan tepat dan benar.
16 
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Kanker Kepala Leher Pada Anak 

 

Neuroblastoma 

Merupakan tumor embrional dari sistem simpatis yang berasal dari primitive neural crest 

pada kelenjar adrenal, leher, dada, atau sumsum tulang belakang. Neuroblastoma umumnya 

mulai saat masa anak awal, usia bawah lima tahun (balita), adakalanya terbentuk sebelum 

lahir namun ditemukan kemudian setelah tumornya mulai tumbuh dan menyebabkan gejala. 

Saat didiagnosis, biasanya kanker telah bermetastasis ke kelenjar getah bening, tulang, 

sumsum tulang, hati, dan kulit. Manifestasi klinis utama berupa benjolan/massa, gejala lain 

bergantung pada letak tumor primer, sindrom paraneoplastik, dan metastasis. Tatalaksana 

utama adalah kemoterapi. Pada sebagian kasus diperlukan operasi.
17

 

 

Limfoma Maligna 

Merupakan suatu keganasan primer jaringan limfoid padat. Angka kejadian tertinggi pada 

anak, yaitu pada usia 7–10 tahun, lebih banyak dijumpai pada anak laki-laki dibanding anak 

perempuan dengan perbandingan 2,5:1. Hingga saat ini etiologi pasti belum diketahui. 

Beberapa faktor diduga dapat dianggap sebagai penyebab, seperti infeksi virus Epstein Barr 

dan human immunodeficiency virus (HIV). Manifestasi klinis berupa pembengkakan kelenjar 

getah bening progresif di leher (spesifik di supraklavikula), ketiak, pangkal paha, tanpa rasa 

nyeri. Gejala lain bergantung pada lokasi tumor, ukuran tumor, dan ada tidaknya metastasis. 

Keluhan sesak napas dan sindrom vena kava superior dapat rejadi bila ada desakan tumor 

mediastinum. Berdasarkan histopatologis diklasifikasikan atas  Limfoma Hodgkin dan 

Limfoma Non Hodgkin. Tatalaksana utama adalah kemoterapi. Pada sebagian kecil kasus 

diperlukan operasi.
18,19 

 

Rabdiomiosarkoma 

Keluhan berupa massa di daerah kepala leher. Gejala bergantung letak dan perluasan massa 

tumor serta metastasis yang sudah terjadi. Tatalaksana berupa operasi dan kemoterapi. Pada 

sebagian kecil kasus dilakukan radioterapi.
20 

 

Karsinoma Nasofaring 

Gejala dan tanda yang diperoleh dapat berupa pembengkakan/massa tumor di daerah 

kepala dan leher yang merupakan keluhan paling sering. Gejala dini berupa ingus bercampur 

darah, pilek, dan air ludah yang kental, hidung tersumbat, epistaksis; tuli unilateral, tinitus, 
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nyeri telinga, rasa penuh di telinga. Gejala lanjut berupa limfadenopati daerah leher; 

gangguan visus, diplopia, ptosis; kesulitan membuka mulut, disfagia, neuropati trigeminal, 

gangguan menelan, kesulitan napas, kesulitan bicara. Pasien karsinoma nasofaring dapat 

datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri tulang karena metastasi ke tulang. Tatalaksana: 

terutama kemoterapi dan radiasi.
11 

 

Kemoterapi Kanker Kepala Leher Anak 

Kemoterapi merupakan pilihan utama pada sebagian besar kasus kanker kepala leher 

anak.
7–11 

 Protokol kemoterapi neuroblastoma menggunakan kombinasi obat-obatan: 

carboplatin, etoposide, doxorubicin, vincristine, cyclophophamide intavena.
17 

       Protokol kemoterapi limfoma maligna menggunakan kombinasi obat-obatan: prednison 

oral, vincristine, cyclophosphamide, methotrexate dosis tinggi,  doxorubicin, dan cytarabine 

intravena, dan  intratekal (methotrexate + hydrocortison +cytarabine).
18,19

 

       Protokol  kemoterapi  karsinoma nasofaring  menggunakan kombinasi  obat-obatan: 

cisplatin, 5 FU, epirubicin, bleomycin, cyclophosphamide, vincristine intravena.
11

 

       Protokol kemoterapi rabdomiosarkoma menggunakan kombinasi obat-obatan: 

vincristine, actinomycine D, dan cyclophosphamide/ifosfamide intravena.
19

 

       Pada pemberian kemoterapi ini harus diantisipasi risiko efek samping khususnya yang 

berpotensi emetogenik, mielosupresi sehingga memerlukan transfusi komponen darah dan 

antibiotik, dan kerusakan mukosa saluran cerna (mukositis).
13–15

 

 

Kesimpulan 

Kanker dapat mengenai semua umur. Kanker kepala leher juga dapat  menyerang 

anak-Insidens kanker kepala leher pada anak relatif jarang, tetapi kejadiannya cenderung 

meningkat. Diperkirakan angka kejadiannya sekitar 5% dari semua jenis kanker. Umumnya 

pasien datang ke fasilitas kesehatan dalam keadaan lanjut. Tatalaksana dengan utama 

umumnya adalah kemoterapi dan atau radiasi, pada beberapa kasus diperlukan operasi atau 

gabungan di antara ketiganya. Prinsip kemoterapi pada anak umumnya sama dengan pada 

dewasa dengan memerhatikan beberapa karakteristik khusus pada anak. 
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PENANGANAN OBAT SITOSTATIKA 

Pratiwi 

 

 

 

Pendahuluan 

Obat sitostatika sebagian besar memiliki sifat karsinogenik, mutagenik dan 

teratogenik.Bila terjadi paparan yang berulang kepada petugas yang menyiapkan dan 

memberikan obat sitostatika kemungkinan dapat menimbulkan efek yang meugikan. Paparan 

obat sitostatika dapat terjadi mulai dari proses produksi sampai dengan pembuangan limbah. 

Oleh sebab itu penangan obat sitostatika harus dilakukan berhati-hati dan sesuai standar, baik 

SDM maupun fasilitasnya.  

 

Paparan 

 

Tabel 1. Beberapa Penelitian Akibat Paparan Obat Sitostatik : 

Falck 1979 Mutagen di urin perawat yang emnyiapkan 

MTX 

Neal 1983 Uap siklofosfamid dan fluorourasil di udara 

Selevan 1985 Keguguran pada perawat yang hamil 

Valanis 1999 Keguguran, menurunkan fertilitas pada pria 

dan wanita 

 

 Paparan obat sitotosik dapat berasal dari rekonstitusi produk, hasil eksresi pasien, 

kontaminasi laundry dan kontaminsi dari alat yang dimulai dari proses  penerimaan, 

transportasi, penyimpanan, pemberian sampai penanganan limbah  Setiap orang yang terlibat 

dalam penanganan obat sitostatik mempunyai resiko terpapar yaitu  petugas di pabrik dan 

distributor, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dokter dan perawat serta keluarga dan 

teman.  
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Sumber kontaminasi dari obat sitostatika terdapat pada: 

- Vial dan kemasan merupakan kontaminasi permukaan 

- Tumpahan merupakan kontaminasi permukaan pada BSC, alat transport, peralatan, 

bangsal dan tempat tidur 

- Uap dan percikan  terjadi saat: 

 Pengambilan obat dari vial/ampul 

 Pembukaan ampul 

 Udara saat mencabut infuset pasien 

- Hasil eksresi pasien 

 

 Pada saat produksi, vial/ampul dapat terpapar residu obat sitostatika, sehingga untuk 

menghindari terjadinya paparan digunakan plastik untuk membungkus vial. Untuk mencegah  

vial pecah, maka penggunaan vial plastik. Selain itu metoda pengemasan saat transportasi 

juga harus diperhatikan untuk menhindari paparan  Rute paparan dapat terjadi melalui 

inhalasi droplet atau uap, ingesti/tertelan terjadi bila ada kontaminasi permukaan, kontak 

topical dan injeksi langsung bila terjadi kecelakaan kerja akibat tertusuk jarum. 

 

Tabel 2. Daftar Obat Sitostatika Yang Menguap Pada Suhu 23°C Dan 37°C 

Obat 23
o
C Oabt 37°C 

Carmustin ++ Carmustin ++ 

Siklofosfamid + Siklofosfamid ++ 

  Ifosfamid ++ 

Fluorouracil ? Fluorouracil ? 

    Safe handling of cytotoxic drug, Harbans Dhillon 
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Tujuan Penangan Obat Sitotoksik 

1. Melindungi dan mengamankan kemasan obat sitostatik 

2. Mengedukasi dan melatih personel yang terlibat 

3. Teknik pencampuran, penggunaan peralatan dan tekanan negatif 

4. Mengeliminasi potensi paparan dari obat sitostatika 

5.  

Penanganan Terpusat 

 Resiko paparan obat sitostatika  telah digambarkan diatas, maka untuk 

penanganannya dilakukan terpusat di Instalasi farmasi. Preparasi dilakukan oleh petugas 

farmasi yang terlatih, sehingga produk yang dihasilkan harus bebas dari kontaminasi 

mikroba, partikulat dan kimia. Serta operator terlidungi dari paparan obat yang berbahaya. 

Sehingga diperlukan fasilitas yang harus dipenuhi. 

 

Fasilitas 

 

Fasilitas yang harus dimiliki dalam penganan obat sitostatika adalah 

1. Clean room 

2. Laminar air flow (LAF) 

3. Alat pelindung diri (APD) 

 

1. Clean room 

Clean room merupakan ruang khusus dengan desain khusus dimana jumlah partikel 

didalamnya dikendalikan, dengan cara pengendalian partikel masuk, keluar dan yang 

dihasilkan. (USP 797, 2009). Parameter yang harus dikendalikan adalah temperatur, 

kelembaban dan tekanan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar kontaminasi partikel dan 

mikroorganisme yang terjadi seminimal mungkin. 

Standar jumlah partikel pada clean room adalah kelas 10.000, laminar air flow kelas 100. 

Untuk mencapai standar kelas tersebut, udara masuk dan udara keluar dilengkapi dengan 

HEPA filter yang mampu menyaring partikel berukuran lebih dari 0,3 micron dengan 

efisiensi 99,97% 

Standar temperatur 16-25
o
C dan kelembaban 45-55% 

Tekanan udara pada ruang sitostatika semakin kedalam semakin negatif dengan selisih 

tiap ruangan 10-15pa. 
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Gambar 1: Denah Ruang Pencampuran Obat sitostatika 

 

 

2. Laminar Air Flow (LAF) 

    LAF ada dua jenis yaitu vertical dan horizontal. LAF khusus obat sitostatika adalah 

LAF vertical. Alat yang digunakn unttuk melakukan peracikan adalah Biological Safety 

Cabinet (BSC) dimana aliran udaranya vertical dan dengan tekanan udara yang negatif 

     Validasi alat dilakukan setiap 6 bulan sekali. 
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                                   Gambar 2.  Biosafety Cabinet  

  

3. Alat Pelindung Diri(APD) 

     a. Gown 

-Tahan air dan tidak berserat 

- Bermanset 

- Steril 

    b. Topi 

    c. Sarung tangan rangkap 2 steril 

    d. Masker rangkap 2 (masker bedah+masker N95) 

    e. Pelindung mata (goggles) 

    f. Sepatu tertutup 
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Gambar 3.  Petugas Pencampuran Obat Sitostatika 

 

Petugas 

Petugas yang bekerja pada pencampuran obat sitostatika: 

a. Terlatih ( memiliki sertifikat pelatihan kemoterapi) 

b. Tidak hamil dan menyusui 

c. Tidak merencanakan kehamilan 

d. Dilakukan pemeriksaan kesehatan minimum setahun sekali. 

 

Preparasi Terpusat 

Perparasi terpusat harus dibawah kontrol jawab Apoteker    

Keuntungan dari preparasi terpusat adalah 

a. Implementasi QC  

- Menjaga kualitas sediaan 

- Peningkatan keamanan lingkungan dan petugas 

b. Manfaat ekonomi 
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c. Lokasi  

- Dekat dengan ruang perawatan 

- Memudahkan untuk proses pengantaran 

d. Peningkatan komunikasi antara dokter, farmasi dan perawat 

 

Limbah dan Hasil Ekskresi Pasien 

 Penanganan limbah obat sitostatika dibuang didalam kantong plastik berwarna 

ungu, limbah tajam dalam safety box. Kantong plastik harus terikat dan diberi label ‘limbah 

sitostatika’. Kemudian limbah tersebut dibakar pada incinerator 1000
o
C. 

 Penangan hasil ekskresi pasien kemoterapi harus menggunakan APD ( sarung 

tangan, masker dan baju) saat membersihkan kamar mandi dan toilet selama 7 hari setelah 

pasien melakukan kemoterapi. Pada pasien yang menerima kemoterapi cairan yang 

dikeluarkan oleh tubuh pasien mengandung obat sitostatika dan metabolit aktif (dapat dilihat 

pada tabel berikut) 
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Kesimpulan 

 Obat sitostatika mempunyai sifat karsinogenik, teratogenik dan mutagenik, untuk 

menghindari terjadinya paparan yang merugikan bagi petugas dan lingkungan, maka 

penanganannya harus dilakukan di instalasi farmasi dengan dilengkapi dengan clean 

room, Biosafety cabinet  dan menggunakan alat pelindung diri sesuai standar 
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NUTRISI PADA PASIEN KANKER KEPALA DAN LEHER  

DENGAN KEMOTERAPI 

Oleh Nurharyanti, SST. RD. 

 

 Kanker adalah  pertumbuhan sel yang tidak normal, sangat cepat, dan tidak terkontrol 

yang dapat menyusup ke jaringan tubuh normal sehingga mempengaruhi fungsi tubuh. 

Penyakit ini bukan merupakan penyakit menular, tetapi merupakan tumor yang bersifat  

ganas. Kanker kepala dan leher adalah keganasan yang terjadi di daerah kepala dan leher, 

meliputi rongga mulut, faring, rongga hidung, sinus paranasal, thyroid, dan kelenjar ludah. 

Menurut data Mayo Clinic, lebih dari 60.000 orang di Amerika yang terdiagnosa kanker 

kepala dan leher  setiap tahunnya. Data pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kanker kepala 

dan leher menempati urutan ketiga kanker dengan jumlah penderita  terbanyak di Indonesia, 

sekitar 9,14 % dari seluruh penderita kanker. 

 Gizi merupakan salah satu bagian terpenting dalam penatalaksanaan terapi pada 

penderita kanker yang sedang menjalani terapi pemulihan maupun mencegah kekambuhan. 

Masalah gizi yang paling sering ditemui pada penderita kanker kepala dan leher adalah 

malnutrisi karena adanya kesulitan menerima makanan (hambatan mekanis), gangguan 

sensorik, odynosphagia (gangguan menelan), trismus (kesulitan membuka mulut), dan 

riwayat penggunaan alkohol atau rokok dalam waktu lama. Dari  80 % penderita kanker 

kepala dan leher yang malnutrisi, 20 % hingga 40 % meninggal karena malnutrisi dan bukan 

karena penyakitnya.  
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Gambar 1. Vicious Circle of Maltutrition 

 

 Malnutrisi pada pasien kanker dapat meningkatkan perasaan apatis dan menurunkan 

konsentrasi, sehingga menyebabkan gangguan nafsu makan. Gangguan nafsu makan dapat 

menyebabkan menurunnya asupan makanan, sehingga terjadi pemecahan lemak tubuh, 

hingga hilangnya massa otot. Apabila terjadi  kehilangan massa otot dapat terjadi gangguan 

mobilitas,termasuk kemampuan untuk makan dan menyediakan makanan, sehingga kondisi 

malnutrisi semakin lanjut. Apabila kondisi malnutrisi ini tidak diatasi, maka kondisi 

malnutrisi pasien akan semakin berat. 

Penangan pada pasien kanker kepala dan leher meliputi penanganan medis dan nutrisi. 

Penanganan  medisnya  meliputi operasi, radiasi, dan kemoterapi. Efek yang dapat 

ditimbulkan dari tindakan medis tersebut adalah  perubahan pada asupan makanan secara 

oral, malnutrisi, hingga kehilangan berat badan yang tidak diinginkan. 

 Faktor-faktor yang meningkatkan resiko malnutrisi pada pasien kanker kepala dan leher 

adalah sindroma kanker anoreksia kaheksia (CACS), mual dan muntah, kesulitan 

mengunyah, xerostomia (mulut kering karena produksi kelenjar ludah yang berkurang), 

dysgeusia (berupa rasa seperti logam, busuk, dan tengik), dan dysphagia atau  odynophagia. 

Masalah lain  yang paling  sering ditemui adalah Cancer Anorexia-Cachexia Syndrome 

(CACS).  Pada fase ini, terjadi  fase hiperkatabolisme yang ditandai dengan anoreksia dan 

kehilangan berat    badan berkaitan dengan berkurangnya massa otot dan cadangan lemak. 

Fase ini ditandai dengan beberapa tanda dan gejala yang mempengaruhi asupan energi 



107 

 

 

(hilangnya nafsu makan, cepat kenyang, perubahan indra perasa dan penciuman) dan 

mempengaruhi status gizi (meningkatkan stress metabolic, kehilangan berat badan, gangguan 

hormonal, kehilangan masa otot dan cadangan lemak, gangguan fungsional, dan mudah 

lelah). 

Untuk menghindari masalah  malnutrisi yang lebih jauh pada pasien kanker, maka 

diperlukan skrining gizi yang tidak  mahal, dan mudah digunakan di setiap tempat perawatan. 

Skrining ini diharapkan dapat  memprediksi pasien-pasien yang memerlukan intervensi gizi 

dan variabel yang diobservasi tidak terlalu banyak. Terdapat berbagai macam jenis skrining 

yang dapat digunakan,  antara lain : 

 

Tabel 1. Nutritional Screening 

 

 

 Tujuan penatalaksanaan nutrisi pada pasien kanker kepala dan leher adalah 

mempertahankan atau memperbaiki status gizi, mengurangi gejala kanker kaheksia, dan 

mencegah komplikasi seperti sepsis dan infeksi. Diet disusun secara individual tergantung 

kepada keadaan pasien, perkembangan penyakit, dan kemampuan untuk menerima makanan 

(nafsu makan, kemampuan indra pengecap, perasaan cepat kenyang, mual, penurunan berat 

badan, dan efek samping pengobatan). 
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Kebutuhan nutrisi pada pasien kanker dapat dihitung dengan berbagai metode. Yang 

paling mudah dan sering digunakan adalah dengan menggunakan perhitungan 30-35 kkal/kg  

berat badan perhari (sudah memperhitungkan peningkatan kebutuhan karena peningkatan 

stress metabolic karena penyakit. Kebutuhan protein juga meningkat 1,2 – 2 gr/kg berat 

badan perhari, bahkan bisa meningkat sampai 2.5 gram/kg berat badan perhari terutama 

protein dari jenis BCAA (valin, leusin). Lemak berkisar antara 30-50 % dari total kebutuhan, 

diutamakan sumber  asam lemak omega 3.  Menurut ESPEN 2009, BCAA (Branched Chain 

Amino Acid) bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan, memperbaiki kualitas hidup, dan 

meningkatkan proses pembentukan protein di dalam tubuh. Sedangkan asam lemak omega-3 

membantu untuk stabilisasi berat badan.  Selain  makro nutrient diatas, dianjurkan untuk 

memperhatikan sumber immunonutrien seperti arginine, glutamine,dan asam lemak essensial 

lain untuk menjaga system imunitas pasien. Saluran cerna juga harus diperhatikan 

kesehatannya agar fungsi absorpsi zat gizi tidak terganggu dengan menggunakan sumber 

prebiotic dan probiotik. 

Mikronutrien juga menjadi zat gizi yang harus tercukupi untuk pasien kanker kepala dan 

leher. Salah satunya adalah vitamin A sebagai agen kemopreventif yang dapat menghambat 

progresifitas sel kanker pada pasien kanker stadium awal. Selenium dapat bermanfaat untuk 

menghindari kerusakan oksidatif, menginduksi kematian sel kanker, dan meningkatkan angka 

harapan hidup. Zinc dapat membantu memperbaiki saluran pencernaan. Vitamin C dan E 

berfungsi sebagai antioksidan dan membantu mengembalikan berat badan. Vitamin B 

kompleks diperlukan untuk membantu berbagai proses metabolic. 

Pada umumnya terapi pada kanker menimbulkan efek samping yang menimbulkan 

beberapa gangguan yang berhubungan dengan makan, antara lain perubahan, pengecapan, 

tidak nafsu makan, mual, muntah, diare dan malabsorpsi zat gizi. Cara-cara mengatasi masalah 

makan pada pasien paska kemoterapi antara lain :  

1. Mengkonsumsi makanan padat yang tinggi energi dan protein 

2. Menyediakan makanan dalam porsi kecil 

3. Mengkonsumsi makanan lebih sering dari biasanya. Makanlah dalam 1– 2jam sekali 

4. Menyediakan selalu makanan favorit untuk menggugah selera 

5. Hindari bau makan yang menyengat 

6. Tambahkan bahan yang mengandung energi dan protein tinggi ke dalam makanan, 

seperti susu,mentega, telur 

7. Mengolah makanan dengan bentuk yang menarik  
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8. Tekankan pada diri bahwa makan adalah bagian yang penting dalam program 

pengobatan 

9. Ciptakan suasana makan yang menyenangkan 

 

 Perubahan indra pengecap biasanya ditandai dengan tidak suka terhadap makanan 

yang biasanya disukai, sehingga makanan yang dikonsumsimenjadi berkurang. Cara 

mengatasinya adalah : 

- Bilas mulut dengan air sebelum makan 

- Konsumsi jus atau makanan selingan berbahan buah-buahan yang segar 

- Campurkan makanan dengan rasa manis, seperti gula dan madu 

- Gunakan bumbu yang dapat meningkatkan selera dari segi aroma maupun rasa 

- Berkumur dengan air soda 5 g + air putih 500 ml 

 

Gangguan yang lain adalah mual dan muntah. Gangguan ini sangat mempengaruhi asupan 

makanan pada pasien kanker dan dapat diatasi dengan cara : 

- Makan makanan yang kering 

- Porsi makanan kecil dengan frekuensi 6-8 kali/hari, diantaranya 3 kali porsi besar 

- Hindari makanan yang berbau merangsang 

- Hindari makanan yang berlemak tinggi karena akan merangsang rasa mual 

- Makan dan minum perlahan-lahan 

- Hindari makanan dan minuman terlalu manis 

- Batasi cairan pada saat makan 

- Tidak tiduran setelah makan ± 1 jam setelah makan 

- Apabila muntah, minumlah banyak air untuk mengahindari terjadinya dehidrasi 

 

Pada kondisi gangguan berupa mulut kering ini sangat rentan untuk menyebabkan luka 

pada mulut dan dapat juga mempengaruhi rasa serta dalam mengunyah makanan. Cara 

mengatasinya adalah : 

- Minumlah 8-10 gelas/hari. Gunakanlah sedotan untuk minum air 

- Mengkonsumsi makanan yang lunak dan mudah untuk dikonsumsi 

- Kunyah makanan dengan baik  

- Kunyahlah permen rendah gula untuk menstimulasi kelenjar ludah 
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Untuk mengatasi rasa cepat kenyang : 

- Konsumsi makan dalam porsi kecil dan frekuensi sering 

- Hindari minum sebelum makan 

- Hindari makan dalam posisi tidur 

Untuk mengatasi kesulitan mengunyah dan menelan : 

- Minum dengan menggunakan sedotan 

- Makan/minum dengan suhu kamar atau dingin 

- Bentuk makanan saring atau cair. Bila makanan lunak, bahan makanan dipotong 

kecil-kecil dan masak hingga lunak  

- Hindari makanan terlalu asin atau asam 

Diare juga bisa menjadi efek samping dari terapi, atau dapat terjadi karena faktor stress.]\ 

Pada kondisi ini selain karena efek terapi juga dapat disebabkan karena faktor stres. Apabila 

terjadi diaredapat diatasi dengan :• minumlah banyak air. Air diminum dalam suhu kamar• 

Mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil 6 - 8 kali/hari• Hindari makanan terlalu manis.• 

Hindari susu penuh selama diare• Berikan makanan sumber serat larut air• Hindari makanan 

yang mengandung gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


