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BAB 2 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1. Kanker Payudara 

2.1.1. Etiologi Kanker Payudara
.5
 

Ada 3 pengaruh penting pada kanker payudara: 

a. Faktor genetik 

Faktor ini berpengaruh dalam peningkatan terjadinya kanker payudara. Pada 

percobaan tikus dengan galur sensitif kanker, melalui persilangan genetik didapatkan 

tikus yang terkena kanker. Ada faktor turunan pada suatu keluarga yaitu di lokus kecil 

kromosom 17q21 pada kanker payudara yang tumbuh di usia muda. 

b.  Hormon 

Kelebihan estrogen endogen atau ketidakseimbangan hormon terlihat sangat jelas 

pada kanker payudara. Banyak faktor resiko yang dapat disebutkan seperti masa 

reproduksi yang lama, nulipara dan usia tua yang memilii anak pertama. Wanita post 

menopause dengan tumor ovarium fungsional dapat terkena tumor payudara karene 

kelebihan hormon estrogen. Suatu penelitian menyebutkan bahwa kelebihan jumlah 

estrogen di air seni, frekuensi ovulasi dan usia saat menstruasi dihubungkan dengan 

meningkatnya resiko terkena kanker payudara. Epitel payudara normal memiliki 

reseptor estrogen dan progesteron. Kedua reseptor ditemukan pada sebagian besar 

kanker payudara. Berbagai bentuk growth promoters ( transforming growth factor-

alpha/ epitelial growth factor, PDGF) disekresi oleh sel kanker payudara manusia.  
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Banyak penelitian mengatakan bahwa growth promoters terlibat dalam mekanisme 

autokrin dan tumor.Produksi GF tergantung pada hormon estrogen, sehingga interaksi 

antara hormon di sirkulasi, reseptor hormon di sel kanker dan GF autokrin 

merangsang tumor menjadi progresif. 

c.  Lingkungan 

Pengaruh lingkungan diduga karena berbagai faktor antara lain : alkohol, diet tinggi 

lemak, kecanduan kopi dan infeksi virus. Hal tersebut akan mempengaruhi onkogen 

dan gen supresi tumor dari sel kanker payudara. 

2.1.2. Karsinogenesis  

Kanker terjadi karena ada kerusakan dan transformasi protoonkogen dan supressorgen  

sehingga terjadi perubahan dalam cetakan protein dari yang telah diprogramkan semula 

yang mengakibatkan timbulnya sel kanker. Karena itu terjadi kekeliruan transkripsi dan 

translasi gen sehingga terbentuklah protein abnormal yang terlepas dari kendali normal 

pengaturan dan koordinasi pertumbuhan dan differensiasi sel. Proses karsinogenesis 

adalah proses bertahap suatu multisteps proses . sedikitnya ada tiga tahapan yaitu inisiasi, 

promosi dan progresi.
5
 

a. Inisiasi  

 Tahap permulaan dimana sel normal berubah menjadi premaligna. Karsinogen 

harus merupakan mutagen yaitu zat yang dapat menimbulkan mutasi gen. Pada tahap 

inisiasi karsinogen bereaksi dengan DNA menyebabkan ampifikasi gen dan produksi 

copy multipel gen. Pada proses inisiasi ini karsinogen yang merupakan inisiator 

adalah mutagen, cukup terkena sekali paparan karsinogen, keadaanini permanen dan 

irreversibel, proses tidak merubah ekspresi gen.  
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b. Promosi 

Promotor adalah zat non mutagen tetapi dapat menaikkan reaksi karsinogen dan 

dapat menimbulkan amplifikasi gen. Suatu promotor yang terkenal adalah ester 

phorbol yang terdiri dari  TPA (Tetradeconyl pharbol Acetat) dan RPA (12-Retinoyl 

Phorbol Acetat) yang terdapat dalam minyak kroton. Sifst-sifat promotor adalah  

mengikuti kerja inisiator, perlu paparan berkali-kali, keadaan dapat reversibel, dapat 

mengubah ekspresi gen seperti hiperplasi, induksi enzym, induksi differensiasi. 

 

c. Progresi  

Pada progresi ini terjadi aktifasi , mutasi, atau hilangnya gen. Pada progresi ini 

timbul perubahan benigna menjadi premaligna dan maligna. Dalam proses 

karsinogenesis ada 3 mekanise yang terlibat : 1.onkogen yang dapat menginduksi 

timbulnya kanker, 2.anti-onkogen atau gen supressor yang dapat mencegah timbulnya 

sel kanker, 3.gen modulator yang dapat mempengaruhi penyebaran kanker  
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2.1.3.  Klasifikasi kanker payudara 

 

A. Berdasarkan gambaran histologis, WHO membuat klasifikasi kanker payudara 

sebagai berikut.14 

1.  Kanker Payudara Non Invasif 

1.1. Karsinoma intraduktus in situ 

        Kasinoma intraduktus in situ merupakan tipe kanker payudara non-invasif yang 

paling umum terjadi, seringkali terdeteksi pada mammogram sebagai mikrokalsifikasi 

(tumpukan kalsium dalam jumlah kecil). Dengan deteksi dini rerata tingkat bertahan 

hidup penderita karsinoma intraduktus in-situ bertahan hidup mencapai hampir 100 %, 

dengan catatan kanker tidak menyebar dari saluran susu ke jaringan lemak payudara dan 

bagian tubuh lain. Karsinoma intraduktus adalah karsinoma yang mengenai duktus 

disertai infiltrasi jaringan stroma sekitar. Terdapat 5 subtipe dari karsinoma  intraduktus, 

yaitu: komedokarsinoma, solid, kribriformis, papiler, dan mikrokapiler. 

Komedokarsinoma ditandai dengan sel-sel yang berproliferasi cepat dan memiliki derajat 

keganasan tinggi. Karsinoma jenis ini dapat meluas ke duktus ekskretorius utama, 

kemudian menginfiltrasi papilla dan areola, sehingga dapat menyebabkan penyakit Paget 

pada payudara. 

1.2 Karsinoma lobular in situ 

 Karsinoma ini ditandai dengan pelebaran satu atau lebih duktus terminal dan atau 

duktulus, tanpa disertai infiltrasi ke dalam stroma. Sel-sel berukuran lebih besar dari 

normal, inti bulat kecil dan jarang disertai mitosis. 
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2. Kanker Payudara Invasif 

2.1 Karsinoma duktus invasif 

 Karsinoma jenis ini merupakan bentuk paling umum dari kanker payudara. 

Karsinoma duktus infiltratif merupakan 65-80% dari karsinoma payudara. 

Secara histologis, jaringan ikat padat tersebar berbentuk sarang atau beralur-alur. Sel 

berbentuk bulat sampai poligonal, bentuk inti kecil dengan sedikit gambaran mitosis. 

Pada tepi tumor, tampak sel kanker mengadakan infiltrasi ke jaringan sekitar seperti 

sarang, kawat atau seperti kelenjar. Jenis ini disebut juga sebagai infiltrating ductus 

carcinoma not otherwise specified (NOS), scirrhous carcinoma, infiltrating carcinoma, 

atau carcinoma simplerx. 

2.2 Karsinoma lobular invasif 

 Jenis ini merupakan karsinoma infiltratif yang tersusun atas sel-sel berukuran 

kecil dan seragam dengan sedikit pleimorfisme. Karsinoma lobular invasive biasanya 

memiliki tingkat mitosis rendah. Sel infiltratif biasanya tersusun konsentris disekitar 

duktus berbentuk seperti target. Sel  tumor dapat berbentuk signet-ring, tubuloalveolar, 

atau solid. 

2.3 Karsinoma musinosum 

 Pada karsinoma musinosum ini didapatkan sejumlah besar mucus intra dan 

ekstraseluler yang dapat dilihat secara makroskopis maupun mikroskopis. Secara 

histologis, terdapat 3 bentuk sel kanker. Bentuk pertama, sel tampak seperti pulau-pulau 

kecil yang mengambang dalam cairan musin basofilik. Bentuk kedua, sel tumbuh dalam 

susunan kelenjar berbatas jelas dan lumennya mengandung musin. Benyuk ketiga terdiri 
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dari susunan jaringan yang tidak teratur berisi sel tumor tanpa diferensiasi, sebagian besar 

sel berbentuk signet-ring. 

2.4. Karsinoma meduler 

 Sel berukuran besar berbentuk polygonal/lonjong dengan batas sitoplasma tidak 

jelas. Diferensiasi dari jenis ini buruk, tetapi memiliki prognosis lebih baik daripada 

karsinoma  duktus infiltratif. Biasanya terdapat infiltrasi limfosit yang nyata dalam 

jumlah sedang diantara sel kanker, terutama dibagian tepi jaringan kanker. 

2.5. Karsinoma papiler invasif 

 Komponen invasif dari jenis karsinoma ini berbentuk papiler. 

2.6. Karsinoma tubuler 

 Pada karsinoma tubuler, bentuk sel teratur dan tersusun secara tubuler selapis, 

dikelilingi oleh stroma fibrous. Jenis ini merupakan karsinoma dengan diferensiasi tinggi. 

2.7. Karsinoma adenokistik 

 Jenis ini merupakan karsinoma invasive dengan karakteristik sel yang berbentuk 

kribriformis. Sangat jarang ditemukan pada payudara. 

2.8. Karsinoma apokrin 

 Karsinoma ini didominasi  dengan sel  yang memiliki sitoplasma eosinofilik, 

sehingga menyerupai sel apokrin yang mengalami metaplasia. Bentuk karsinoma apokrin 

dapat ditemukan juga pada jenis karsinoma payudara yang lain.
18 
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B.  Klasifikasi kanker payudara menurut UICC 

     (International Union Against  Cancer) 

Stadium klinis kanker payudara yang banyak digunakan adalah klasifikasi kanker 

payudara menurut International Union Against Cancer (UICC )
 
yang berdasarkan besar 

tumor, kelenjar aksila dan metastasis yang disebut dengan TNM.  

Berdasarkan gambaran gejala klinik, Klasifikasi TNM menurut International Union 

Against Cancer (UICC ) adalah :15 

 

T = Tumor Primer 

Tx = Tumor primer tak dapat diperiksa 

T0 = Tidak terdapat tumor primer 

Tis = Karsinoma in situ 

Tis (DCIS) Ductal carcinoma in situ 

Tis (LCIS) Lobular carcinoma in situ 

Tis (Paget) Paget disease  

T1 = Ukuran tumor 2 cm atau kurang 

T1a = Ukuran tumor lebih dari 0,1 cm dan tidak lebih dari 0,5 cm 

T1b = Ukuran tumor lebih dari 0,5 cm dan tidak lebih dari 1 cm 

T1c = Ukuran tumor lebih dari 1 cm dan tidak lebih dari 2 cm 

T2 = Ukuran tumor lebih dari 2 cm dan tidak lebih dari 5 cm 

T3 = Ukuran tumor lebih dari 5 cm  
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T4 = Semua ukuran tumor dengan ekstensi ke dinding dada atau kulit. 

T4a = Ekstensi ke dinding dada. 

T4b = Edem (termasuk peau d’orange), atau ulserasi kulit payudara, atau satelit nodul 

pada payudara ipsilateral. 

T4c = T4a dan T4b 

T4d = Inflamatory carcinoma 

 

N = Limfonodi Regional 

Nx = Limfonodi Regional tak dapat diperiksa 

N0 = Tak ada metastasis di Limfonodi Regional 

N1 = Metastasis di Limfonodi aksila ipsilateral mobile 

N2 = Metastasis di Limfonodi aksila ipsilateral fixed 

N2a = Metastasis di Limfonodi aksila ipsilateral fixed antar limfonodi atau fixed ke 

struktur jaringan sekitarnya 

N2b = Metastasis di Limfonodi mamaria interna 

N3a = Metastasis di Limfonodi infrakavikuler ipsilateral 

N3b = Metastasis di Limfonodi mamaria interna dan aksila ipsilateral 

N3c = Metastasis di Limfonodi supraklavikuler 

 

M = Metastasis jauh 

Mx = Metastasis jauh tak dapat diperiksa 

M0 = Tak ada Metastasis jauh 

M1 = Metastasis Jauh 
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2.1.4. Stadium Kanker Payudara : 

Stadium 0 = Tis  N0  M0 

Stadium I = T1  N0  M0 

Stadium IIA = T0  N1  M0 

     T1  N1  M0 

     T2   N0  M0 

Stadium IIB = T2  N1  M0 

     T3  N0  M0 

Stadium III A = T0  N2  M0 

     T1  N2  M0 

     T2  N2  M0 

     T3  N1,N2  M0 

Stadium III B = T4  N0,N1,N2 M0 

Stadium III C = Setiap T N3  M0 

Stadium IV = Setiap T Setiap N M1 

 

2.1.5. Modalitas terapi kanker  payudara. 

Modalitas terapi kanker payudara yang standart dan sering dipergunakan bisa berupa
 
:
 16

 

1. Pembedahan  

2. Kemoterapi 

3. Hormonal terapi 

4. Monoklonal antibody (gen terapi) 

5. Immunoterapi  
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Modalitas terapi kanker payudara merupakan multi modalitas dengan tujuan sebagai 

berikut : 
16

 

1. Kuratif , terapi ini untuk “penyembuhan” dapat dinilai dengan lamanya 

bebas tumor dan lamanya bertahan hidup (long overal survival) 

2. Paliatif , terapi ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembalikan 

kualitas hidup yang dapat dinilai secara fungsional, kosmetik, dan 

penampilan sosial.  

3. Preventif , terapi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kanker 

payudara.  

 

Adapun pembagian kanker payudara yang ditinjau dari modalitas terapi yang 

dipergunakan, dibagi menjadi beberapa kategori : 16 

1. Stadium 0 atau lesi in situ non metastasis yaitu ductal carcinoma in situ ( DCIS ) 

dan lobular carcinoma in situ ( LCIS ) 

2. Stadium dini invasif ( stadium 1 dan beberapa stadium II ) 

3. Stadium intermediate operabel ( stadium II dan IIIA) 

4. Stadium in operabel atau stadium lanjut lokal ( stadium IIIA – IIIC)  

5. Stadium lanjut ( stadium IV) 
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Modalitas terapi yang dapat dipergunakan pada kanker payudara adalah :
 16

 

1. Modalitas terapi pembedahan, dapat berupa : 

- Breast Conservation Surgery (BCS) 

          - Simple Mastectomy (SM) 

         - Radical Mastectomy (RM) 

         - Modified Radical Mastectomy (MRM). 

           Pembedahan merupakan suatu upaya terapi yang bersifat lokalregional. 

2. Radioterapi, merupakan upaya terapi yang bersifat lokoregional. 

3. Kemoterapi, bersifat sistemik 

4. Hormonal terapi, bersifat sistemik 

5. Molekular targeting terapi (biologi terapi). 

 

Penggunaan modalitas terapi ini tergantung pada tujuan pengobatan dan stadium kanker 

payudara. 

 

2.2. Kemoterapi 

 Kemoterapi berarti menggunakan obatan – obatan untuk membunuh sel 

kanker.
21,23

 Penggunaan kemoterapi secara modern mulai diperkenalkan pada awal tahun 

1940an. Kemoterapi dapat diberikan secara intravena ataupun peroral.  

Bagi penderita kanker, kemoterapi dapat diberikan dengan tujuan :
17,18,19 

1.   Terapi induksi, yaitu kemoterapi merupakan satu – satunya pilihan terapi    

      untuk keganasan yang telah menyebar atau keganasan dimana tidak ada    

      pilihan terapi lainnya. 
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2.   Sebelum pembedahan, untuk mengecilkan ukuran tumor (neoadjuvan terapi) 

3.  Setelah pembedahan, untuk mengurangi penyebaran, kekambuhan (adjuvan 

terapi). 

4. Sebagai pengobatan setempat, yaitu obat kemoterapi disuntikkan langsung ke 

dalam tumor, misal pada kanker hati. 

Pada penderita kanker payudara, kemoterapi dapat diberikan sebagai neoadjuvan ataupun 

adjuvan terapi.24,25 

2.2.1. Mekanisme kerja kemoterapi 

 Obat – obat kemoterapi bekerja pada DNA yang merupakan komponen utama gen 

yang mengatur pertumbuhan dan differensiasi sel, dengan cara menghambat pembelahan 

dan proliferasi sel. 20,21 dengan tujuan meningkatkan apoptosis sel. Kebanyakan obat – 

obat kemoterapi mempengaruhi satu atau beberapa komponen pada siklus sel. 

Mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut : 19,21 

1. Menghambat atau mengganggu sintesa DNA dan atau RNA dengan cara 

 menghambat ketersediaan purin dan pirimidin. 

2. Merusak replikasi DNA dengan adanya grup alkil yang tidak stabil 

3. Mengganggu transkripsi DNA dengan cara ikatan langsung obat dengan DNA 

4 . Mencegah mitosis dengan cara mengikat tubulin dan mencegah pembentukan 

spindle mitosis. 

 

Obat – obat kemoterapi ini ada yang bekerja secara spesifik non siklus sel dan 

spesifik siklus sel (fase M, S, G1, G2).18,19  
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Obat – obat kemoterapi berdasarkan cara kerja obat pada fase siklus sel dibedakan 

menjadi :
20,21,27 

a. Alkylating Agent, merupakan spesifik non siklus sel. Bekerja dengan cara 

memberikan gugus alkyl yang tidak stabil untuk berikatan dengan DNA, sehingga 

merusak replikasi DNA. Umumnya bekerja pada fase G1 atau mitosis namun 

pada dosis tinggi dapat bekerja pada G0. Termasuk dalam golongan ini adalah 

Cisplatin dan Cyclophosphamide. 

b. Golongan antimetabolit, bekerja secara spesik pada fase sintesis DNA dan RNA. 

Termasuk dalam golongan ini adalah : fluorouracil, methotrexate.  

c. Obat kemoterapi yang membunuh sel kanker dengan cara menghalangi mitosis, 

secara inhibisi fungsi chromatin. Ada 2 golongan, yang pertama adalah golongan 

topoisomerase inhibitors, yaitu : Bleomycin, Doxorubicin. Golongan kedua adalah 

penghambat microtubulus, yaitu : Doxetacel, Vincristin. 

d. Sebagai antibiotika yang mengikat DNA secara ikatan komplex, yang dikenal 

sebagai golongan Antracycline, yaitu : Mytocin C. 

e. Sebagai hormon (estrogen, progestin, anti estrogen, androgen). 

f. Golongan yang belum jelas kerjanya (Nitrosurea).   

Akibat penggunaan obat – obat kemoterapi ini maka akan menimbulkan kerusakan pada 

sel tumor maupun sel sehat. Kerusakan yang terjadi pada sel tumor merupakan tujuan 

penggunaan obat kemoterapi. Kerusakan yang terjadi pada sel sehat memberikan 

manifestasi efek samping. 
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2.2.2.  Obat kemoterapi 

Pemberian kemoterapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya 

dinamakan dengan istilah siklus. Satu siklus terdiri dari masa pemberian obat, yang 

biasanya bervariasi antara 1 – 5 hari, yang setelah itu dilanjutkan dengan masa istirahat. 

Masa istirahat ditentukan berdasarkan lamanya kejadian efek samping. Efek samping 

yang paling ditakutkan adalah mielosupresi, akan pulih dalam waktu 21 – 28 hari paska 

kemoterapi. Oleh karena itu, biasanya lama interval istirahat adalah 3 – 4 minggu.27 

Pemberian kemoterapi dapat dilakukan sebanyak 4 – 8 siklus, sesuai dengan tujuan 

pemberian kemoterapi tersebut.28 

 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 

kemoterapi kombinasi akan menyebabkan bertambahnya kejadian dan kualitas efek 

samping.  

Kemoterapi kombinasi yang biasa digunakan untuk keganasan payudara adalah :
20,28 

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

2. CMF (cyclofosfamide, methotrexate dan 5 – FU) 

3. E-CMF (Epirubicin, yang digabung dengan CMF) 

4. AC (doxorubicin (adriamycin), Cyclofosfamide) 

5. MMM (methotrexate, mitozantrone, mitomycin) 

6. MM (methotrexate dan mitozantrone) 



22 

 

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). 

 

Adriamycin / Anthracyclin  

Adriamycin/anthracyclin adalah antibiotic golongan anthracyclin yang sitotoksik, 

yang masih direkomendasikan sebagai first line chemotherapy pada kanker payudara. 

Anthracyclin diisolasi dari kultur Streptomyces peuceetius varian caesius. Adriamycin 

mengandung rantai inti naphthacenequinon yang berikatan dengan gula amino 

(daunosamine) melalui ikatan glikosidik pada cincin atom ke 7.13,14 

Adriamycin yang tersedia di pasaran berupa adriamycin hidroklorida dengan 

nama kimianya adalah : 5,12-Naphthacenedione, 10[(3-amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-

lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-

methoxy-hydrochloride (8S-cis). 

Adriamycin berikatan secara interkalasi spesifik dengan asam nukleat  DNA 

dobel heliks pada bagian planar inti anthracyclin. Cincin anthracyclin bersifat lipofil, 

tetapi ikatan pada cincin terakhir mengandung gugus hidroksil yang terikat pada senyawa 

gula, sehingga membentuk tempat yang hidrofil. Molekul bersifat amfoter yang memiliki 

grup cincin fenol yang bersifat sedikit asam. Struktur fungsi dasarnya adalah pada gula 

amino yang berikatan dengan membrane sel  sebagai plasma protein.
 13,14

 

Efek sitotoksik adriamycin pada sel-sel maligna, dan efek toksik pada berbagai 

organ berhubungan dengan interkalasi pada nukleotida dan aktivitas ikatan pada 
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membran lipid sel. Efeknya terhadap hematopoesis yaitu netopenia, anemia dan 

tombositopenia.  

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa  Adriamycin memiliki afinitas ikatan yang 

kuat terhadap proteasom dan menginhibisi aktivitas proteasom. Adriamycin juga 

diketahui dapat mengaktivasi enzyme caspase yang dapat menginduksi apoptosis suatu 

sel maligna. Mekanisme molekuler yang pasti belum diketahui.
 13,14

 

Cyclophosphamide 

 Cyclophosphamide disebut juga cytophosphane, yang merupakan ankylating 

agent dari golongan nitrogen mustard dalam kelompok oxazophorin. Ankylating 

antineoplastic agent adalah ankylating agent yang berikatan dengan kelompok alkyl pada 

DNA. Zat ini menghentikan petumbuhan tumor dengan cara cross-link baik interstrand 

maupun intrastrand di basa guanin posisi N-7 pada DNA double helix,  ikatan ini 

menyebabkan DNA akan terpisah/pecah, sehingga sel gagal membelah dan mati 13,14. 

Efek utama dari cyclophosphamide adalah pada metabolitnya yaitu 

phosphoramide mustard produk toksik lain yaitu acrolein. Metabolit ini terjadi hanya 

pada sel-sel yang mengandung sedikit Aldehyde dehidrogenase (ALDH).
32

 Pemberian 

dalam dosis tinggi dapat mengakibatkan pansitopenia dan cystitis 

5- Fluorourasil 

Merupakan suatu antimetabolit yang termasuk dalam analog pirimidine yang bekerja 

dengan cara bergabung dengan DNA sel masuk dengan caraurasil transport yang pada saat 

pembelahan akan mengalami gangguan dan akan menghasilkan ezim-enzim yang 

memprogram terjadinya kematian sel. Agen ini bekerja saat fase mitotik (M) 13,14 
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2.2.3. Respon kemoterapi 

WHO membedakan respon kemoterapi menjadi :
20 

 Complete Remission (CR) : tumor menghilang, yang ditentukan melalui dua 

penilaian dengan selang waktu yang tidak kurang dari 4 minggu. 

 Partial Remission (PR): ukuran tumor berkurang ≥ 50%, yang ditentukan melalui 

2 penilaian dengan selang waktu yang tidak kurang dari 4 minggu, dan tidak ada 

pertumbuhan tumor baru atau peningkatan lesi yang telah ada 

 No Change (NC) : ukuran tumor berkurang < 50 % atau ada pertumbuhan 

sebanyak 25 % 

 Progression (P) : ukuran tumor bertambah besar > 25 % atau ada pertumbuhan 

tumor baru. 

 

Pengukuran dapat berupa : 

- Bidimensional 

- lesi tunggal : ukuran tumor berkurang 50% 

- lesi multipel : jumlah tumor berkurang 50% 

- unidimensional : ukuran tumor berkurang 50% secara linier . 

 

 

 

2.3. Respon Imunologi Terhadap Sel Kanker 

Respon imun merupakan hasil interaksi antara antigen dengan sel-sel 

imunokompeten, termasuk mediator-mediator yang dihasilkannya. Limfosit merupakan  

unit dasar terbentuknya respon imun spesifik karena selain mampu berdiferensiasi 
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menjadi seri lainnya, juga karena berperan dalam mengenal sekaligus bereaksi dengan 

antigen. Limfosit T  dapat bertindak sebagai efektor dalam respon imun, tetapi dapat pula 

bertindak sebagai regulator respon imun karena kemampuannya dalam mempengaruhi 

aktifitas sel imunokompeten lainnya melalui limfokin yang dilepaskannya. Limfosit T-

helper (Th) akan mempengaruhi produksi imunoglobulin oleh limfosit B.  

Setelah limfosit B berkontak dengan antigen kemudian berproliferasi, sebagian 

berdiferensiasi menjadi sel plasma yang berfungsi mensintesis serta mensekresi 

imunoglobulin, dan sebagian lagi menjadi limfosit B memori. 29-35  

 Induksi limfosit T dalam respon imun hampir selalu bersifat makrofag 

“dependent”. Makrofag berfungsi untuk memproses imunogen dan menyajikannya – 

sebagai Antigen Presenting Cells (APC) – ke limfosit T spesifik ( imun T cells). Pada 

penelitian in vitro dapat terjadi ikatan limfosit T dengan makrofag. Ikatan limfosit T 

dengan makrofag sangat dipengaruhi oleh imunogen.  29-35  

 

2.3.1. Antigen tumor 

Meski tumor ganas berasal dari jaringan tubuh sendiri, ada beberapa sel tumor  yang 

dapat  mengekspresikan molekul yang akan dikenali oleh limfosit B dan T sebagai benda 

asing. Protein asing pada permukaan sel tumor ganas juga menjadi target sel NK. 
29,35
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Sedangkan antigen tumor dapat dikelompokkan menjadi : 

- Tumor-specific antigens (TSAs) 

Adalah tumor antigen yang diekspresikan oleh sel tumor ganas tetapi tidak 

diekspresikan oleh sel-sel normal. Dan bila antigen ini karakteristik untuk satu 

jenis tumor / satu clone tumor disebut Unique tumor antigen. 

- Tumor-associated antigens (TAA) 

Antigen yang juga diekspresikan oleh jaringan normal dalam tubuh, antigen ini 

dapat juga menginduksi respon imun namun biasanya tidak  

 Antigen tumor biasanya diekspresikan bersama Major Histocompatibility 

Complex kelas I (MHC kelas I) yang akan dikenali oleh sel limfosit T CD8. Jadi sel 

tumor sendiri dapat menjadi Antigen Presenting Cells (APCs) dari antigennya sendiri. 

Dan apabila protein antigen ini terlepas ke medium ekstraseluler bersama sel tumor yang 

mati atau sel tumor yang utuh akan diendositosis oleh APCs dan diekspresikan sebagai 

MHC tipe II yang akan dikenali oleh limphosit T Helper CD4.29-35  Antigen tumor yang 

diekspresikan bisa berasal dari anomali sintesa protein maupun anomali dari sintesa 

protein tumor supressor pada sel maligna.  

 

2.3.2. Peran sistem imunitas pada tumor 

Fungsi sistem imun adalah fungsi protektif dengan mengenal dan menghancurkan 

sel-sel abnormal itu sebelum berkembang menjadi tumor atau membunuhnya kalau tumor 

itu sudah tumbuh. Peran sistem imun ini disebut imun  survaillance,  oleh  karena  itu  

maka  sel-sel  Efektor seperti limfosit B, T-sitotoksik dan sel NK harus mampu mengenal 

antigen tumor dan memperantarai/menyebabkan kematian sel-sel tumor. 29-35  
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Beberapa bukti  yang mendukung bahwa ada peran sistem imun dalam melawan 

tumor ganas diperoleh dari beberapa penelitian, diantaranya yang mendukung teori itu 

adalah: 
29-35

 

a. Banyak tumor mengandung infiltrasi sel-sel mononuklear yang terdiri atas sel 

T, Sel NK dan Makrofag 

b. Tumor dapat mengalami regresi secara spontan 

c. Tumor lebih sering berkembang pada individu dengan imunodefisiensi atau 

bila fungsi sistem imun tidak efektif; bahkan imunosupresi seringkali 

mendahului pertumbuhan tumor 

d. Dilain pihak tumor seringkali menyebabkan imunosupresi pada penderita 

e. Bukti lain yang juga mendukung bahwa tumor dapat merangsang sistem imun 

adalah ditemukannya limfosit berproliferasi dalam kelenjar getah bening yang 

merupakan draining sites dari pertumbuhan tumor disertai peningkatan 

ekspresi MHC dan Interseluler adhesion molecule (ICAM) yang 

mengindikasikan sistem imun yang aktif.   

 Sebukan limfosit disekitar sel kanker secara histologik mempunyai nilai 

prognostik yang baik karena kecepatan pertumbuhan sel kanker akan menurun. Secara 

invitro, beberapa sel imun disekitar sel kanker terbukti dapat membunuh sel kanker 

disekelilingnya. Hubungan antara banyaknya limfosit yang ditemukan  diantara 

kelompok sel kanker secara histologi dengan prognosis penderita telah ditunjukkan pada 

kanker leher rahim. 
23 

 Sel imun yang berada disekitar sel kanker yang berperan dalam perondaan  

terhadap kanker adalah limfosit T sitotoksik (CTL), Sel NK (Natural Killer) dan 
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makrofag . Setelah mengenal sel kanker sebagai sel asing, ketiga sel imun tersebut akan 

menghancurkan sel kanker. 
21-24

  

 Sel CTL dan sel NK melakukan cara sitotoksisitas yang sama yaitu dengan    

mengeluarkan perforin/granzym. Dalam memproses antigen tumor in vivo akan 

melibatkan baik respon imun humoral maupun seluler. Sampai saat ini belum ada bukti 

antibodi  secara sendiri dapat menghambat perkembangan / pertumbuhan sel tumor. 

Dengan demikian respon imun humoral dalam bentuk antibodi terhadap tumor selalu 

memerlukan bantuan efektor imun seluler 26,32
. 

 Komponen efektor pada sistem imun yang memiliki kemampuan bereaksi dengan 

sel tumor ialah limfosit T, antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC), sel NK dan 

makrofag. 21,22 

 

2.3.3. Limfosit T-helper ( CD4 ) sebagai  Efektor anti tumor 

 CD 4 ( cluster of defferentiation), yang merupakan glycoprotein expresi dari sel T 

helper, regulator dari sel T, monosit, macrophage dan dendritic sel. Ditemukan pada 

tahun 1984 dinamakan CD4,  yang dikode dengan CD4 gen. Ini merupakan domain dari 

MHC class II, Ini merupakan protein yang spesifik dan berada pada lapisan luar sel Nilai 

normal  CD 4 : 500-1600 / m kubik. 

 Pengukuran ini dengan menghitung dari leukosit, dalam bentuk 

persentase,normalnya sekitar 30-60 % , ini mempunyai arti kadar lympositnya sekitar 30-

60 % nya adalah CD 4. Apabila kadarnya lebih rendah maka pasien ini menderita 

penyakit, sedangkan bila lebih rendah dari 14% maka ini biasanya menderita AIDS, bila 
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hanya 200 maka ini menderita infeksi yang serius, artinya imunitasnya mengalami 

penurunan yng serius. 

 CD 4 ini meupakan dari golongan sel lymposit , yang sangat bereperanan 

terhadap sistem imun. Ada dua golongan sel lymphosit  ini yaitu  CD4 yang disebut 

"helper" dan mempunyai fungsi untuk melawan infeki ,  dan CD 8 yang disebut  " killer" 

yang akan membunuh sel kanker atau virus. Pada pasien dengan inveksi  HIV, CD 4 ini 

akan mengalami penurunan secara drastis. 

 Pemeriksaana CD4  4 ini dilakukan dengan menghitung leukosit terlebih dahulu 

dan kemudian berapa persen CD4 nya, hasilnya tidak ada yang pasti. Untuk memonitor 

CD4 ini pada pasien yang diberikan pengobatan apakah ada penurunan atau kenaikan 

sekitar 3-6 minggu. Pemeriksaan CD4 ini dapat menentukan pasien harus diberikan 

terapi, bila CD4 kurang dari 200 maka diberikan anti virus. Apabila terapi ini berhasil 

maka akan ada peningkatan kadar  CD4 ini. Bahkan pada penyakit lain selain AIDS 

seperti kanker ini dapat memprediksi tentang kematian bila CD4 nya mengalami 

penurunan secara drastis.  

 Fungsi CD4 ini merupakan koreseptor yang akan membantu T-cell resepetor 

(TCR) dengan APC (antigen presenting cell). Peningkatan CD4 ini dengan membentuk 

TCR dengan menarik enzym, yang disebut tyrosine kinase ,yang merupakan bagian yang 

penting dalam signaling cascade yang terktifasi T- sel. CD4 ini berinterkasi langsung 

dengan molekul MHC classII pada lapisan luar sel APC.  

 Penurunan CD4 ini terjadi pada pasein dengan penderiata HIV, kanker. 

Pemeriksaan CD4 ini untuk pasien kanker dilakukan pada jaringan biopsi dengan 

imunohistokimia, penurunan ini berkaitan dengan tingkat keganasan . 
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 Subpopulasi limfosit T, limfosit T-helper dan T- sitotoksik sama-sama berperan 

dalam mengeliminasi antigen tumor. Sel yang mengandung antigen tumor akan 

mengekspresikan antigennya bersama molekul MHC kelas I yang kemudian   membentuk  

komplek  melalui  TCR  (T-cell Receptor)  dari  sel  T-sitotoksik (CD8), mengaktifasi sel 

T-sitotoksik untuk menghancurkan sel tumor tersebut. Sebagian kecil dari sel tumor juga 

mengekspresikan antigen tumor bersama molekul MHC kelas II, sehingga dapat dikenali 

dan membentuk komplek dengan limfosit T-helper (CD4) dan mengaktifasi sel  T-helper 

terutama subset Th1 untuk mensekresi limfokin IFN-け dan TNF-£ di mana keduanya akan 

merangsang sel tumor untuk lebih banyak lagi mengekspresikan molekul MHC kelas I, 

sehingga akan lebih mengoptimalkan sitotoksisitas dari sel T-sitotoksik (CD8).  21,22  

(Gambar 1) 

 Penelitian terbukti bahwa sebagian besar sel efektor yang berperan dalam 

mekanisme anti tumor adalah sel T CD8, yang secara fenotip dan fungsional identik  

dengan CTL yang berperan dalam pembunuhan sel yang terinfeksi virus atau sel  

alogenik. CTL dapat melakukan fungsi survaillance dengan mengenal dan membunuh 

sel-sel potensial ganas yang mengekspresikan  peptida yang berasal dari protein seluler 

mutant atau protein virus onkogenik yang dipresentasikan oleh molekul MHC kelas I. 

Limfosit T yang menginfiltrasi jaringan tumor (Tumor Infiltrating Lymphocyte = TIL) 

juga mengandung sel CTL yang memiliki kemampuan melisiskan sel tumor. Walaupun 

respon CTL mungkin tidak efektif untuk menghancurkan tumor, peningkatan respon CTL 

merupakan cara pendekatan terapi antitumor yang menjanjikan dimasa mendatang. Sel T 

CD4 pada umumnya tidak bersifat sitotoksik bagi tumor, tetapi sel-sel itu dapat berperan 
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dalam respon antitumor dengan memproduksi berbagai sitokin yang diperlukan untuk 

perkembangan sel-sel CTL menjadi sel efektor. Di samping itu sel T CD4
  
yang diaktifasi 

oleh antigen tumor dapat mensekresi TNF dan IFNけ yang mampu meningkatkan ekspresi 

molekul MHC kelas I dan sensitivitas tumor terhadap lisis oleh sel CTL. Beberapa tumor 

yang antigennya diekspresikan bersama dengan MHC kelas II dapat mengaktifasi sel 
  

CD4
   

spesifik tumor secara langsung, yang lebih sering terjadi adalah bahwa APC 

professional yang mengekspresikan molekul MHC kelas II memfagositosis, memproses 

dan menampilkan protein yang berasal dari se-sel tumor yang mati kepada sel T CD4, 

sehingga terjadi aktifasi sel-sel tersebut. Proses sitolitik CTLs terhadap sel target dengan 

mengaktifkan penggunaan enzim Perforin dan Granzym, ada beberapa langkah proses 

sitolitik CTLs terhadap sel target   .(gambar2)  21,22 

 

2.3.4.Peran Sel T CD4 Dalam  Respon Imunitas Seluler 

 Sel T CD4 yang telah teraktifasi  akan berdiferensiasi tergantung tipe stimulan 

terutama adalah sitokin yang dihasilkan pada saat pengenalan antigen. Sitokin terpenting 

yang dihasilkan sel Th1 pada fase efektor adalah IFN-け. IFN-け akan memacu aktifitas 

pembunuhan mikroba sel-sel fagosit dengan meningkatkan destruksi intrasel pada 

mikroba yang difagositosis. Jadi fungsi pokok efektor Th1 adalah adalah sebagai 

pertahanan infeksi dimana proses fagositosis sangat diperlukan. Th1 juga mengeluarkan 

IL-2 yang berfungsi sebagai faktor pertumbuhan autokrin dan memacu proliferasi dan 

diferensiasi sel T CD8. Jadi Th1 berfungsi sebagai pembantu (helper) untuk pertumbuhan 

sel limfosit T sitotoksik yang juga meningkatkan imunitas terhadap mikroba intrasel. Sel-

sel Th1 memproduksi LT yang meningkatkan pengambilan dan aktifasi netrofil.  16,23 
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  Karakteristik sitokin yang dihasilkan Th2 adalah IL-4 dan IL-5. Sehingga 

Th2 adalah mediator untuk reaksi alergi dan pertahanan infeksi terhadap cacing dan 

arthropoda. Th2 juga memproduksi sitokin seperti IL-4, IL-13 dan IL-10 yang bersifat  

antagonis terhadap IFN-け dan menekan aktifasi makrofag. Jadi Th2 kemungkinan 

berfungsi sebagai regulator fisiologis pada respon imun dengan menghambat efek yang 

mungkin membahayakan dari respon Th1. Pertumbuhan yang berlebihan dan tak 

terkontrol dari Th2 berhubungan dengan berkurangnya imunitas seluler terhadap infeksi 

mikroba intraseluler seperti mikobakteria. 
16,23 

 Diferensiasi Sel T CD4 menjadi Th1 dan Th2 tergantung sitokin yang 

diproduksi pada saat merespon mikroba yang memacu reaksi imunitas. Beberapa bakteria 

intaseluler seperti  Listeria dan Mycobakteria dan beberapa parasit seperti Leishmania 

menginfeksi makrofag dan makrofag merespon dengan mengeluarkan IL-12. Mikroba 

lain mungkin memacu produksi IL-12 secara tidak langsung. Misalnya virus dan 

beberapa parasit memacu sel NK untuk memproduksi IFN-け yang memacu makrofag 

mengeluarkan IL-12. IL-12 berikatan dengan Sel T CD4 sehingga memacu untuk 

menjadi sel Th1. IL-12 juga meningkatkan produksi IFN-け dan aktifitas sitolitik yang 

dilakukan oleh sel T sitotoksik dan sel NK sehingga memacu imunitas seluler. IFN-け 

yang  diproduksi Th1 akan menghambat proliferasi sel Th2 sehingga meningkatkan 

dominasi sel Th1.  16,23 

 Pada banyak kasus , inhibisi tumor tergantung secara langsung dari aktivitas 

CD8 sitotoksis. Meskipun demikian ternyata CD4 mempunyai peranan yang penting 
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dalam modulasi sistem imun terutama dalam hal efek jangka panjang anti tumor.
10

 Pada 

karsinoma mama, CD4 T sel mempunyai fungsi sebagai helper atau effektor sel untuk 

repon anti tumor. CD4 T sel menunjukkan peran penting dalam hal imunitas antitumor 

oleh adenoviral HER2 vaksin. CD8 dalam hal ini justru tidak mempengaruhi respon 

antitumor. 
27 

CD4 dapat menfasilitasi imunitas anti tumor melalui beberapa jalan yaitu  

1. CD4 T sel mampu memproduksi beberapa sitokin yang mampu memfasilitas 

perkembangan dan pematangan dari CD8 T sel. Sitokin itu antara lain sitokin tipe 

1 seperti IL1, IL2, dan IFN . Sitokin tipe2 seperti IL4, IL5,IL10 dan IL13. Selain 

itu beberapa sitokin seperti GM CSF dan IL3. 

2. CD4 T sel mampu membantu CD8 sel dengan menghasilkan CD40 pada APC 

yang mempunyai efek antigen presentasi dan co stimulator 

3.
 CD4 T sel dapat secara langsung maupun tidak langsung melisiskan sel target. 

Sebagai contoh GSM CSF mengaktifkan tumor spesifik CD4 yang memacu 

beberapa sitokin. Sitokin ini mampu mengaktifkan makrofag dan eosinofil 

menghasilkan nitrid okside dan superoksida yang mampu melisiskan sel. 
9 
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Gambar 1. Fungsi sel-sel Th1
31 

(Diambil dari :Abbas AK, Lichtman AH, Pober JS. Cellular and Molecular  

Immunology. Philadelphia: WB Saunders Co. 1997: 272) 

 

Gambar 2. Fungsi sel-sel Th2 
 

(Diambil dari :Abbas AK, Lichtman AH, Pober JS. Cellular and Molecular  

Immunology. Philadelphia: WB Saunders Co. 1997: 272) 
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2.4. Eicosapentaenoic acid  ( EPA ) 

2.4.1. Peran Eicosapentaenoic acid (EPA) terhadap sistem imunitas 

 Eicosapentaenoic Acid memiliki nama lain icosapentaenoic, merupakan golongan 

asam lemak omega – 3 yaitu asam lemak poliunsaturated. Pada literatur fisiologi diberi 

nama 20:5(n-3) dan juga memiliki sinonim timnodonic acid, dengan struktur kimia  

carboxylic acid dengan 20 rantai karbon dan 5 buah cis double bonds. EPA dan 

metabolitnya beraksi dalam tubuh dengan interaksi dengan metabolit dari asam 

arachidonat. Fungsi EPA antara lain sebagai prekursor Prostaglandin – 3 (yang 

menghambat agegasi trombosit), tromboxane-3 dan leukotriene-5 yang semuanya 

termasuk dalam eicosanoid. Massa molar berkisar 302.451 g / mol 33-34. 

Sumber di alam untuk EPA bisa didapat dari ikan yang berminyak, minyak ikan – 

cod liver, herring, mackerel, salmon, dan sardine. Selain itu EPA juga terdapat di air susu 

ibu. Selain itu EPA bisa didapat di tumbuh- tumbuhan seperti spiruline, purslane dan 

mikroalgae. Saat ini mikroalgae sedang dikembangkan untuk suplemen. 

Marinetti membagi asam lemak tak jenuh menjadi 3 kelompok : asam oleat 

(omega-9), asam linoleat(omega-6), asam linolenat(omega-3), yang secara metabolis 

tidak dapat dipertukarkan. Pada jaringan tubuh lemak bebas terdapat tiga PUFA dari 

profil asam lemak : (asam linolenat, asam arachidonat, asam docosaheksanoat), yang 

jumlahnya kurang dari 5 %. Selain itu pada lemak tubuh, ada dua PUFA yang aktif secara 

biologis yaitu asam dihomo-y-linolenat(C20:3n-6, yang jumlahnya kurang dari 5 %. 

Selain itu pada lemak tubuh, ada dua PUFA yang aktif secara biologis yaitu asam 

dihomo-y-linolenat(C20:3n-6) dan asam eicosapentanoat (C20:5n-3), meskipun 
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jumlahnya hanya 1-3 % dari total asam lemak. Minyak ikan mengandung asam 

eicosapentanoat (EPA) .
 6
 

Peranan EPA dalam tubuh manusia secara umum sering dihubungkan dengan 

penyakit skizoprenia, batu ginjal, prostat dan kanker payudara. Prostaglandin E2 

menginduksi limfosit CD4 dan CD8 yang apoptosis dan sel limfosit T matur yang tidak 

teraktifasi dan sebaliknya menghambat apoptosis sel T yang teraktivasi. Dengan 

demikian PGE2 dapat mempengaruhi cadangan sel limfosit T. Selain itu Prostaglandin 

E2 juga menekan aktivitas sel natural killer (NK), menghambat produksi sitokin sel T 

helper (th-1) yaitu faktor nekrosis tumor (FNT)-ß, interleukin(IL)-2 dan interferon (IFN) 

yang merupakan imunitas seluler.  

 

2.4.2 Peran Eicosapentaenoic Acid (EPA) terhadap antitumor  

Pada keadaan terjadi produksi PGE2 yang tidak terkontrol maka akan terjadi 

depresi imunitas seluler yang berlebihan dan peningkatan kepekaan terhadap infeksi. 

Leukotrien B4 mempunyai beberapa aktivitas yang sama dengan PGE2. Leukotrien B4 

dapat meningkatkan permeabilitas vaskuler sehingga meningkatkan aliran darah dan juga 

dapat menghambat proliferasi limfosit. Namun leukotrien B4 juga mempunyai aktivitas 

yang berbeda dengan prostaglandin E2. Leukotrien B4 dapat meningkatkan sel natural 

killer, meningkatkan produksi faktor nekrosis tumor (FNT)-ß, interleukin 1,2,6 dan 

interferon.
6
 Di samping itu, leukotrien B4 merupakan mediator kemotaktik dan 

kemokinetik yang poten menstimulasi migrasi dan aktifitas granulosit. Keadaan ini 

memudahkan perlekatan granulosit dengan dinding pembuluh darah, degranulasi, 
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pelepasan enzim lisosomal dan superoksida, serta meningkatkan fagositosis netrofil dan 

makrofag 
6
 .  

Eikosanoid derivat asam eikosapentanoat yaitu prostaglandin E3 dan leukotrien 

B5, mempunyai aktifitas biologik yang berbeda dengan prostaglandin E2 dan leukotrien 

B4. Prostaglandin E3 memiliki aktivitas inflamasi yang kurang jika dibandingkan PGE2. 

Aktivitas kemotraktan dan kemokinetik leukotrien B5 lebih lemah daripada leukotrien B4 

(hanya 10 % nya). 34 

Asam lemak tak jenuh omega 3 disamping sebagai prekursor eikosanoid yang 

berperan dalam respon imun, juga mempunyai aktivitas terhadap respon imun tanpa 

melibatkan eikosanoid yaitu dengan mempengaruhi fungsi limfosit. Pemberian makanan 

kaya akan omega 3 dapat meningkatkan aktivitas sel natural killer, produksi interleukin 

1,2 dan 6 , faktor nekrosis tumor serta menurunkan produksi sitokin yang merupakan 

mediator inflamasi 6,34.  

 

2.4.3. Mekanisme Eicosapentaenoic Acid (EPA) terhadap sistem imunitas dan  

antitumor 

Telah banyak penelitian yang melaporkan bahwa asam lemak mempunyai 

pengaruh imunologi. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa PUFA omega-3 dan 

kandungannya dalam phospolipid sel immun sangat potensial dan memiliki aktifitas 

immunomodulator, terutama melalui pengaruh eicosanoid (prostaglandin, leukotrin, dan 

tromboxan). PGE2 dan prostaglandin yang lain merupakan regulator utama dari respon 

imun dan dimodulasi oleh asam lemak.  
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Pemberian minyak ikan pada mencit dilaporkan meningkatkan blast 

transformation dan splenosit dalam respon mitogen-mitogen spesifik sel T dan 

menurunkan kejadian glomerulonephritis pada strain mencit. Pemberian minyak ikan 

pada tikus, mencit, atau kelinci memperlihatkan aktifitas sitotoksik limfosit T,  aktifitas 

sel NK dan fagositosis yang dimediasi oleh makrofag.  

Diet lemak sangat berpengaruh terhadap meningkatnya resiko kanker payudara 

dan prostat, karena mempengaruhi hormon seks endogenus. Konsumsi EPA dari minyak 

ikan memperlihatkan hasil yang konsisten dalam menghambat proliferasi sel-sel kanker 

payudara dan prostat dan menurunkan resiko perkembangan tumor pada hewan coba. 

Lebih rinci lagi mekanisme minyak ikan dalam menurunkan resiko kanker adalah 

dengan menghambat biosintesis eicosanoid dari asam arachidonat. Proses oksigenasi 

siklik dari asam arachidonat akan menghasilkan prostaglandin E2 (PGE2) yang terkait 

dengan karsinogenesis. Pada pasien dengan gangguan pernafasan akut pemberian minyak 

ikan dapat mengurangi lama penggunaan ventilator dan dapat menurunkan tingkat 

infeksi. 

Pemberian PUFA dalam diet dapat berpengaruh positif dalam menghindari 

terjadinya inflamasi dan autoimun, dengan mencegah terjadinya kondisi seperti 

atherosclerosis dan remathoid arthritis (Rundles, 2003). Hal ini karena PUFA merupakan 

bahan baku bagi tubuh untuk memproduksi substansi yang serupa hormon dengan 

mengatur fungsi tubuh secara luas, antara lain terhadap tekanan darah, formasi 

pembentukan darah, lemak darah, respon imun, dan respon inflamasi terhadap luka dan 

infeksi. 6,37 
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2.4.4. Dosis dan lama pemberian  

 Kadar omega-3 dan omega-6 dalam tubuh turut menentukan tingkat respon imun 

tubuh terhadap kuman dan peradangan. Dosis yang dianjurkan adalah :  1 gram per hari. 

Sumber alami omega-3 ditemukan dalam ikan salmon, mackerel dan tuna 
37

. Di samping 

berbagai immunotherapy di atas, masih banyak sekali tanaman yang diteliti untuk 

manfaatnya dalam meningkatkan daya tahan tubuh, seperti ginseng, glutamine dan 

Echinacea. Dengan asupan gizi berimbang, aktivitas tubuh yang cukup untuk 

meningkatkan stamina, dan lingkungan yang bersih, maka anda akan mendapatkan daya 

tahan tubuh yang prima dalam melawan pelbagai penyakit infeksi virus 

 


