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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang. 

Kanker payudara merupakan penyebab utama kematian pada wanita akibat 

kanker. Menurut WHO penderita kanker payudara sekitar 8-9% terjadi pada wanita akan 

mengalami kanker payudara. Ini menjadikan kanker payudara sebagai jenis kanker yang 

paling banyak ditemui pada wanita. Setiap tahun lebih dari 250.000 kasus baru kanker 

payudara terdiagnosa di Eropa dan kurang lebih 175.000 di Amerika Serikat. Menurut 

WHO, pada tahun 2000 diperkirakan 1,2 juta wanita terdiagnosis kanker payudara dan 

lebih dari 700.000 meninggal karenanya.  Setiap tahunnya, di Amerika Serikat 44.000 

pasien meninggal karena penyakit ini sedangkan di Eropa lebih dari 165.000. 1 

Belum ada data statistik yang akurat di Indonesia, namun data yang terkumpul 

dari rumah sakit menunjukkan bahwa kanker payudara menduduki ranking pertama 

diantara kanker lainnya pada wanita. Kanker payudara saat ini merupakan jenis kanker 

dengan jumlah kasus terbanyak di dunia sekaligus penyebab kematian terbesar. Data 

RSK Dharmais pada 5 tahun terakhir mencatat, angka insiden kanker payudara 

menempati urutan pertama, yaitu sebesar 32%, sementara kanker serviks sebesar 17% .  

Angka perkiraan persentase stadium awal adalah 40%, stadium lanjut lokal 30% 

sedangkan stadium lanjut (metastase) sebesar 30%. 2 

 Data dari BRK-IAPI (Badan Registrasi Kanker Ikatan Ahli Patologi Indonesia)  

2002 dari semua senter Patologi Anatomi se Indonesia kecuali Semarang dan Makasar 

didapatkan bahwa tumor ganas payudara wanita merupakan peringkat ke II dari seluruh 

kanker pada wanita dengan presentase 13,73 %.3  
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Di Jawa Tengah pada tahun 2005 ditemukan sebanyak 3.884 kasus (36,83%) dari 

keseluruhan kasus tumor ganas dan merupakan urutan kedua setelah tumor ganas leher 

rahim. Sedangkan di Kodya Semarang pada tahun 2005, ditemukan tumor ganas 

payudara sebanyak 749 kasus atau 19,62% dari keseluruhan kasus tumor ganas di Jawa 

Tengah, dan insiden ini berada pada urutan tertinggi 
4
.   

Perkembangan pengetahuan kedokteran mengenai biomolekuler yang  

berkembang dengan pesat, senantiiasa modalitas terapi kanker menjadi lebih beragam 

diantaranya dengan pembedahan, kemoterapi, radioterapi, hormonal terapi, biologi terapi 

dan imunoterapi. Penanganan kanker dikelompokkan menjadi terapi lokoregional dan 

sistemik, terapi sistemik yang dimaksud adalah kemoterapi, hormonal terapi, 

imunoterapi. Terapi sistemik lain tidak dapat dihindarkan berhubung adanya data bahwa 

terdapat metastasis mikro pada saat tumor primer ukuran tumor ≥ 1 cm. Kemoterapi 

neoadjuvan merupakan salah satu modalitas terapi sistemik dengan strategi sandwich 

terapi, kemoterapi dulu sebelum operasi dengan menurunkan ukuran tumor yang 

inoperable menjadi operable . Terapi sistemik yang banyak dipakai adalah kemoterapi, 

pemberian dengan terapi adjuvan atau neo adjuvan yang diberikan sebelum terapi 

pembedahan.
5 

Kemoterapi yang diberikan biasanya merupakan suatu kombinasi. Salah satu 

tujuan utama pemberian kemoterapi kombinasi adalah untuk mencegah timbulnya sel 

kanker yang resisten.
20-23

 Sampai saat ini tidak ada kemoterapi yang dapat 

menghancurkan sel kanker secara tuntas atau 100%. Dengan menggunakan kemoterapi 

kombinasi, diharapkan semakin banyak sel kanker yang dapat mati. Pemberian 
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kemoterapi kombinasi akan menyebabkan bertambahnya kejadian dan kualitas efek 

samping.  

 Kemoterapi kombinasi yang biasa digunakan untuk keganasan payudara yaitu: 

CAF / CEF ( Cyclofosfamide, Adryamicin/ Epirubicin, dan 5 – FU), CMF 

(cyclofosfamide, methotrexate dan 5 – FU), E-CMF (Epirubicin, yang digabung dengan 

CMF), AC (doxorubicin (adriamycin), Cyclofosfamide), MMM (methotrexate, 

mitozantrone, mitomycin), MM (methotrexate dan mitozantrone). 20,28 

 

Di bagian Bedah Onkologi RSUP dr. Kariadi Semarang, dasar regimen kombinasi 

kemoterapi lini pertama (first line)  yang digunakan adalah CAF / CEF ( Cyclofosfamide, 

Adryamicin / Epirubicin, Flurouracil). 

 

Pemberian kemoterapi dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh keadaan 

imunitas yang baik. Timbulnya berbagai macam penyakit dipengaruhi oleh kekuatan daya 

tahan tubuh dan terbukti ada hubungan antara imunitas dengan diet lemak. Pada individu 

yang sehat dengan gizi yang baik, tubuh mampu bertahan dari agen-agen infeksi dengan 

memobilisasi sistim imun. Sistem imun menggunakan sistem limfatik dan sirkulasi darah 

sebagai lalulintasnya ke seluruh tubuh. Hal ini meliputi produksi antibody yang spesifik 

yang mengenali mikroorganisme,  material asing (antigen) atau aktivasi proteksi sel 

khusus yang disebut limfosit. 

Sistem imun sangat diperlukan untuk membunuh sel-sel kanker dan pertahanan 

tubuh terhadap antigen. Sel kanker dikenal tubuh sebagai benda asing, tubuh merespon 

dengan sel imun secara humoral maupun seluler. Sistem imun seluler  yang  berperan 
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terletak pada sel T dan sel B. Sub populasi sel T baik T helper maupun T sitotoksik 

berperan dalam mengeliminasi antigen tumor.  Antigen tumor biasanya diekspresikan 

bersama Major Histocompatibility Complex kelas II (MHC kelas II) yang akan dikenali 

oleh sel limfosit T helper (CD4) yang  akan menghasilkan Th1 dan Th2 . Th1 terutama 

akan  mensekresi IFN  け , TNF g dan IL2 yang berperan dalam penghancuran sel tumor.
6 

Pada penelitian imun surveilance, telah diketahui bahwa sel T helper (CD4) dan T 

sitotoksik (CD8) mampu untuk mendeteksi dan mampu membasmi sel tumor, hal ini 

merupakan bagian yang terpenting dari sistem imun seluler, baik CD4 dan CD8 akan 

mengalami penurunan yang drastis pada orang penderita kanker . Hal tersebut akan 

mengalami kenaikan bila diberikan omega-3 PUFAs, hal ini baru terbukti secara invitro 

dan binatang percobaan dan juga manusia. 

 

Penelitian tentang pengaruh PUFA (omega-3) terhadap sistem imun sudah 

dilakukan, dan studi epidemiologis memperlihatkan penurunan infeksi pada populasi 

yang mengkonsumsi PUFA (omega-3). Hal ini mengindikasikan pentingnya PUFA 

(omega-3) dalam sistem imun.
7 

Sel T helper CD4 mempunyai peran yang penting dalam modulasi sistem imun 

terutama mempertahankan efek antitumor jangka panjang. 
8  

 CD4 mempunyai peran yang 

penting dalam imunitas pada tumor dan memelihara memori antigen tumor yang spesifik 

dalam jangka yang panjang pada tikus yang di vaksin tumor.
9
 

EPA mendapat perhatian khusus menyangkut fungsinya sebagai prekusor asam 

eicosanoid dengan jumlah karbon 20 yang penting secara fisiologis. Asam ini termasuk 

kelompok substansi yang secra fisiologis potensial yaitu prostaglandin, thromboxan dan 
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leukotrin. Ketiga substansi ini terbentuk dari prekusor asam lemak dengan masuknya 

atom oksigen kedalam rantai asam lemak. Asam lemak terpenting yang bertindak sebagai 

prekusor untuk sintesa asam eicosanoid adalah arachidonat. Proses oksigenasi terjadi 

dalam dua jalur utama yaitu : prostaglandin dan thromboxan, dan jalur linier yang 

menghasilkan leukotrin. Konsumsi ikan laut yang menyediakan EPA dalam jumlah tinggi 

dapat melindungi manusia dari trombosis dan serangan jantung .  

 Peranan sistem imun tersebut dapat ditingkatkan dengan pemberian 

imunostimulator yang dapat meningkatkan respon imunitas seluler. Saat ini telah tersedia 

imunostimulator di pasaran baik dalam bentuk obat maupun minuman suplemen yang 

dapat dengan mudah didapat. Imunostimulator tersebut adalah Eicosapentanoic Acid 

(EPA) yang merupakan asam lemak esensial dalam tubuh manusia   yang dapat memacu 

makrofag untuk menghasilkan sitokin yang akan membantu regulasi sistem imun. Tipe-

tipe sel yang  mempunyai aktifitas fungsional yang terlibat dalam sistem imun adalah 

limfosit T, sel-sel natural killer (NK-cell) , dan fagosit.   

Asupan diet lemak berpengaruh terhadap kanker payudara dan prostat, karena 

perannya dalam mempengaruhi konsentrasi hormon seks endogenous. Konsumsi EPA 

dari minyak ikan memperlihatkan hasil yang konsisten dalam menghambat proliferasi 

sel-sel kanker payudara dan prostat dan menurunkan perkembangan tumor pada hewan 

percobaan.  Mekanisme kerjanya adalah dengan meningkatkan metabolisme estrdiol 

untuk meng-in-aktivasi estrogen cathecol pada kasus kanker payudara, dan menurunkan 

sirkulasi konsentrasi testosteron pada kasus kanker prostat. 
 

Penelitian ini ingin diteliti pengaruh pemberian Eicosapentanoic Acid pada 

penderita kanker payudara yang menjalanv0020saQ ` `i pengobatan kemoterapi.    
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1.2. Rumusan masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :  

Apakah pemberian EPA dapat menghambat penurunan sel T CD4 pada  

kelompok penderita kanker payudara stadium III yang menjalani kemoterapi CAF 

1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1  Tujuan umum : 

Menganalisis bahwa pemberian EPA dapat menghambat penurunan sel T CD4 

pada kelompok penderita kanker payudara stadium III yang menjalani kemoterapi 

CAF. 

1.3.2 Tujuan khusus : 

1. Menganalisis perbedaan jumlah sel T CD4 antara kelompok penderita kanker 

payudara yang menjalani kemoterapi dengan pemberian EPA dibanding tanpa 

pemberian EPA. 

2. Menganalisis perbedaan selisih penurunan jumlah sel T CD4 antara kelompok 

penderita kanker payudara yang menjalani kemoterapi dengan pemberian EPA 

dibanding tanpa pemberian EPA.  

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi : 

1. Penelitian ini juga bermaksud memberikan alternatif dalam upaya 

menanggulangi efek negatif berupa penurunan respon imunitas seluler tersebut 

dengan memberikan EPA pada penderita kanker terutama yang menjalani 

kemoterapi.  

 



7 

 

1.5 Keaslian Penelitian  

 

 Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain : 

Penulis Judul/Penerbit Hasil 

Catherine J Field and Patricia D 

Schley 

Evidence for potential 

mechanisms for the effect of 

conjugated linoleic acid on tumor 

metabolism and imun function: 

lessons from n_3 fatty acids. 

Polyunsaturated n_3 fish oil 

fattyacids, docosahexaenoic acid 

(DHA) and Eicosapentaenoic 

Acid (EPA) , mempunyai 

aktifitas potensial antikanker. 11 

Yaqoop P. 2003 ;6:133-50.  Lipids and imun respon: from 

molecular mechanism to clinical 

applikcation 

Rantai panjang n-3 PUFAs dapat 

meningkatkan regulasi 

pertahanan antikanker seperti sel 

natural killer sitotoksik dan 

respon humoral dan Sel T. 12  

Robinson LE, Clandinin MT, 

Field CJ, 2002;73:145-60 

The role of dietary long chain n-3 

fatty acids in anti-cancer imun 

defense and mamary tumour 

growth in rat: influensce of diet 

fat composition 

Pada tikus tumor rantai panjang 

n-3 PUFAs pada bagian rendah 

dapat signifikan meningkatkan 

natural killer sel sitotoksik dan 

pada proporsi tinggi 

mengaktifkan CD8 dan CD28, 

juga meningkatkan nitric oxid 

dan produksi IL-2 setelah 

stimulasi mitogen. 13 

 

Penelitian yang kami lakukan berbeda dari sebelumnya karena pada penelitian ini 

kami melakukan penelitian tidak pada hewan coba melainkan dilakukan penelitian pada 

penderita kanker payudara yang mendapatkan kemoterapi yang diberikan suplemen 

Eicosapentanoic acid oral. Pada penelitian ini dinilai jumlah sel T CD4 sebelum dan 

sesudah perlakuan pada kelompok perlakuan. 

 

 

 


