
 7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kanker Kolorektal 

2.1.1 Definisi Kanker Kolorektal  

Kanker kolorektal (KKR) merupakan tumor ganas yang ditemukan di kolon 

dan rektum. Kolon dan rektum adalah bagian dari usus besar pada sistem 

pencernaan yang disebut juga traktus gastrointestinal. Kolon berada di bagian 

proksimal usus besar dan rektum di bagian distal sekitar 15 cm dari anal verge 

(inggris) atau 12 cm dari anal verge (amerika).6 

2.1.2 Epidemiologi KKR 

KKR paling umum terjadi pada pria dan yang kedua terjadi pada wanita. 

Hampir 55% dari kasus terjadi di daerah yang lebih maju. Terdapat variasi geografis 

yang luas dalam insiden di seluruh dunia dimana Australia dan Selandia baru 

menempati posisi pertama insiden tertinggi terjadinya KKR. Sedangkan Arika 

Barat menempati posisi terendah untuk insiden terjadinya KKR.7 

 Insidensi KKR di Indonesia cukup tinggi dan lebih banyak terjadi pada usia 

produktif.8  Berdasarkan data dari Rumah Sakit Kanker Dharmais, pada tahun 2010 

karsinoma kolorektal merupakan jenis kanker ketiga terbanyak dengan jumlah 

kasus 1,8/100.000 penduduk dan hingga saat ini karsinoma kolorektal tetap 

termasuk dalam 10 besar kanker yang sering terjadi.9 Pengamatan yang dilakukan 

oleh bagian Patologi Anatomi RSCM, Jakarta menunjukan bahwa pada tahun 1986-
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1990, penderita KKR berjumlah 275 orang, dan terus meningkat menjadi 368 orang 

pada tahun 1991-1995, sementara data pada tahun 1999-2003 jumlah penderitanya 

mampu mencapai 584 orang. Ini membuktikan terjadi peningkatan kejadian 

karsinoma kolorektal di Indonesia 1999-2003 jumlah penderitanya mampu 

mencapai 584 orang. Ini membuktikan terjadi peningkatan kejadian karsinoma 

kolorektal di Indonesia. 

2.1.3 Manifestasi klinis berdasarkan lokasi tumor 

Tanda dan gejala dari kanker kolon sangat bervariasi dan tidak spesifik. 

Lokasi tumor pada KKR mempengaruhi gejala klinis pasien.8 Tumor yang berada 

di kolon kanan lebih agak samar untuk dideteksi karena isi kolon kebanyakan 

berupa cairan. Pada daerah tersebut jarang terjadi obstruksi karena lumen usus lebih 

besar dan feses masih encer. Gejala klinis yang muncul berupa rasa penuh, nyeri 

abdomen, perdarahan dan symptomatik anemia (menyebabkan kelemahan, pusing 

dan penurunan berat badan). Tumor yang berada di lokasi kolon kiri sering terjadi 

obstruksi sehingga terjadi perubahan pola defekasi yang disebabkan oleh iritasi dan 

respon refleks, perdarahan, mengecilnya ukuran feses, dan konstipasi karena lesi 

kolon kiri yang cenderung melingkar. Kanker pada rektum sering terjadi gangguan 

defekasi seperti diare atau konstipasi. Selain itu terjadi perdarahan yang segar dan 

bercampur dengan lendir. Rasa nyeri jarang terjadi pada kanker rektum. Kadang-

kadang timbul tenesmi atau keinginan defekasi disertai rasa sakit dan sering 

merupakan gejala utama dari kanker rektum. Kanker pada rektum atau sigmoid 

prognosisnya lebih buruk karena kanker rektum atau sigmoid bersifat lebih 

infiltratif.11 
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2.1.4 Faktor Risiko Terjadinya KKR 

2.1.4.1 Usia 

Usia adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah. Pasien KKR 90% terjadi diatas 

usia 50 tahun.14 Patomekanisme usia dapat menyebabkan KKR diduga antara lain 

adalah: 

1. Mutasi DNA sel penyusun dinding kolon terakumulasi sejalan 

dengan bertambahnya umur. 

2. Penurunan fungsi sistem kekebalan dan bertambahnya asupan agen-

agen karsinogenik.12 

2.1.4.2 Faktor Herediter 

KKR secara herediter terjadi karena mutasi germline pada gen protein 

MMR (Mismatch Repair) yang menyebabkan kerusakan DNA repair dan timbulnya 

tumor. Sebagai pertanda adalah naiknya kadar MSI-H (Microsatellites Instability-

High). 

2.1.4.3 Jenis Kelamin 

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa risiko untuk karsinoma 

kolorektal meningkat dengan usia, dan prevalensi karsinoma kolorektal 

menunjukkan pada semua kelompok umur lebih tinggi pada pria dibandingkan pada 

wanita. Dalam setiap kelompok umur, prevalensi hingga dua kali lebih tinggi pada 

pria dibandingkan pada wanita. Mekanisme yang menyebabkan jenis kelamin 
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menjadi bagian dari faktor risiko KKR adalah diduga ditemukan perbedaan daya 

terima reseptor androgen, estrogen dan progesterone di sel KKR dan sel normal.15 

2.1.4.4 Pola Diet dan Nutrisi 

Masyarakat yang diet tinggi lemak, tinggi kalori, dan diet rendah serat 

cenderung berisiko besar untuk mengalami KKR.25 Adanya heme besi pada daging 

merah memiliki berhubungan dengan insidensi terjadinya kanker rectum.17 

Sedangkan daging yang diproses dalam jumlah besar berkaitan dengan 

terjadinya kanker kolon bagian distal.18  

2.1.4.5 Aktivitas Fisik dan Obesitas 

Aktivitas fisik menurun dapat menyebabkan IMT meningkat dan IMT yang  

meningkat dapat menyebabkan risiko KKR. 19 

Beberapa mekanisme biologi yang menjelaskan bahwa aktivitas fisik yang 

tinggi bisa menurunkan prevalensi KKR adalah sebagai berikut :  

 Mempercepat waktu transit feses di rektum. Hal ini bisa 

memperpendek pajanan zat-zat karsinogen  

 Aktifitas fisik dapat meningkatkan produksi prostaglandin F2 α yang 

meningkatkan motilitas usus  

 Aktifitas fisik juga dapat menurunkan kadar prostaglandin E yang 

dapat menghambat proliferasi epitel kolorektal.  
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Aktivitas fisik yang baik dan konstan dalam jangka panjang dapat 

memberikan efek terjadinya peningkatan kapasitas metabolic tubuh, penurunan 

tekanan darah, dan meningkatkan motilitas usus.20 

Skala Indeks Massa Tubuh (IMT) memberikan pengukuran kelebihan berat 

badan yang lebih akurat dibandingkan beratbadan saja. Orang Asia menunjukkan 

peningkatan akumulasi lemak walaupun IMT nya rendah.20 

2.1.5 Stadium Kanker Kolorektal 

Stadium kanker merupakan salah satu hal yang penting untuk menentukan 

tatalaksana maupun prognosis. Ada berbagai macam teori untuk menentukan 

pembagian stadium dari KKR, salah satunya yaitu pembagian stadium TNM. 

Berikut adalah klasifikasi TNM21 : 

1) Tumor Primer (T)  

TX : Tumor primer tak dapat ditentukan 

TO : Tidak ditemukan tumor primer  

Tis :Carcinoma in situ : invasi intraepithelial ke lamina propria  

T1 : Tumor menginvasi submucosa  

T2 : Tumor menginvasi muscularis propria  

T3 : Tumor menginvasi muscularis propria ke subserosa atau perikolika atau 

Jaringan perirektal  

T4 :  

 T4a : Tumor menginvasi melewati peritoneum visceral 

 T4b : Tumor menginvasi atau mengenai struktur organ lain yang 

berdekatan 
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2) Kelenjar Limfe Regional (N)  

NX :Kelenjar Getah Bening (KGB) regional tidak dapat ditentukan  

N0 : Tak terdapat keterlibatan KGB regional  

N1 : Metastasis ke 1-3 KGB regional  

 N1a : Metastasis pada 1 KGB regional 

 N1b : Metastasis pada 2-3 KGB regional 

 N1c : Tidak ada metastasis pada KGB regional tetapi ada deposit 

tumor di jaringan subserosa atau mesenterium  

N2 : Metastasis ke 4 atau lebih KGB regional  

 N2a : Metastasis 4-6 KGB regional 

 N2b : Metastasis 7 atau lebih KGB regional 

3) Metastasis jauh (M)  

MX : Tidak dapat ditentukan adanya metastasis jauh  

M0 : Tidak terdapat metastasis jauh  

M1 : Terdapat metastasis jauh 

 M1a : Metastatis pada 1 organ atau lokasi tanpa metastatis 

peritoneul 

 M1b : Metastatis pada 2 atau lebih organ atau lokasi tanpa 

metastasis peritoneal 

M1c : Metastatis pada permukaan dengan atau tanpa metastatis ke 

organ atau lokasi lain 
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Tabel 2. Pembagian Stadium TNM 

Stadium 0  Tis,N0,M0  

Stadium I  T1,N0,M0  

T2,N0,M0  

Stadium II  T3,N0,M0  

T4,N0,M0  

Stadium III  Semua T,N1,M0  

Semua T,N2,M0  

Stadium IV  Semua T,semua N,M1  

 

2.1.6 Tatalaksana 

Penatalaksanaan KKR bersifat multidisiplin yang melibatkan beberapa 

spesialisasi/subspesialisasi antara lain gastroenterologi, bedah digestif, onkologi 

medik, dan radioterapi. Pilihan dan rekomendasi terapi tergantung pada beberapa 

faktor, seperti stadium kanker, histopatologi, kemungkinan efek samping, kondisi 

pasien dan praferensi pasien. Terapi bedah merupakan modalitas utama untuk 

kanker stadium dini dengan tujuan kuratif. Kemoterapi adalah pilihan pertama pada 

kanker stadium lanjut dengan tujuan paliatif. Radioterapi merupakan salah satu 

modalitas utama terapi kanker rektum. Saat ini, terapi biologis (targeted therapy) 

dengan antibodi monoklonal telah berkembang pesat dan dapat diberikan dalam 

berbagai situasi klinis, baik sebagai obat tunggal maupun kombinasi dengan 

modalitas terapi lainnya. Penatalaksanaan KKR dibedakan menjadi 

penatalaksanaan kanker kolon (table 3) dan  kanker rektum (tabel 4).23 
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Tabel 3. Rangkuman penatalaksanaan kanker kolon  

Stadium Terapi 

Stadium 0 

(TisN0M0) 

 Eksisi local atau polipektomi sederhana 

 Reseksi en blok segmental untuk lesi yang tidak 
memenuhi syarat eksisi local 

Stadium 1 

(T1-2N0M0) 

 Wide surgical resection dengan anastomosis tanpa 

kemoterapi adjuvant 

Stadium II 

(T2N0M0, T4a-

bN0M0) 

 Wide surgical resection dengan anastomosis 

 Terapi adjuvant setelah pembedahan pada pasien 

dengan risiko tinggi 

Stadium III 

(T apapun N1-

2M0) 

 Wide surgical resection dengan anastomosis 

 Terapi adjuvant setelah pembedahan 

Stadium IV 

(T apapun, N 

apapun, M1) 

 Reaksi tumor primer pada kasus kanker 

 

Tabel 4. Rangkuman penatalaksanaan kanker rektum 

Stadium Terapi 

Stadium I  Eksisi transanal (TEM) atau 

 Reseksi transabdominal + pembedahan teknik TME 

bila risiko tinggi, observasi 

Stadium IIA – 

IIIC 
 Kemoradioterapi neoadjuvan (5-FU/RT jangka 

pendek atau capecitabine/RT jangka pendek),    

 Reseksi transabdominal (AR atau APR) dengan 
teknik TME dan terapi adjuvan (5-FU ± leucovorin 

atau FOLFOX atau CapeOX)  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Stadium IIIC 

dan/atau locally 

unresctable 

 Neoadjuvan: 5-FU/RT atau Cape/RT 
atau5FU/Leuco/RT (RT: jangka panjang 25x), 

reseksi trans-abdominal + teknik TME bila 

memungkinkan danAdjuvan pada T apapun (5- FU 

± leucovorin or FOLFOX or CapeOx)  

Stadium IVA/B 

(metastasis dapat 

direseksi) 

 Kombinasi kemoterapi atau    

 Reseksi staged/synchronous lesi metastasis+   lesi 
rektum atau 5-FU/RT pelvis.    

 Lakukan pengkajian ulang untuk menentukan 
  stadium dan kemungkinan reseksi.    

Stadium IVA/B 

(metastasi 

borderline) 

 Kombinasi kemoterapi atau    

 Reseksi staged/synchronous lesi metastasis+   lesi 

rektum atau 5-FU/RT pelvis.    

 Lakukan pengkajian ulang untuk menentukan 
  stadium dan kemungkinan reseksi.    

Stadium IVA/B 

(metastatis 

synchronous tidak 

dapat direseksi 

atau secara medis 

tidak dapat 

dioperasi) 

 Bila simtomatik, terapi simtomatik: reseksi atau 

stoma atau kolon stenting.    

 Lanjutkan dengan kemoterapi paliatif untuk kanker 
lanjut.    

 Bila asimtomatik berikan terapi non-bedah lalu kaji 
ulanguntuk menentukan kemungkinan reseksi 

 

2.1.6.1 Terapi endoskopi 

Terapi endoskopik dilakukan untuk polip kolorektal, yaitu lesi mukosa 

kolorektal yang menonjol ke dalam lumen. Polip merupakan istilah non- spesifik 

yang makna klinisnya ditentukan dari hasil pemeriksaan histopatologi. Secara 

histopatologi, polip dapat dibedakan menjadi polip neoplastik (adenoma dan 

kanker) serta polip non-neoplastik. Secara morfologi, polip dapat berbentuk sesil 
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(dasar lebar) atau pedunkulata (bertangkai). Literatur juga menyebut adanya polip 

datar (flat) atau deprassed. 31, 33 

Metode yang digunakan untuk polipektomi tergantung pada ukuran, bentuk 

dan tipe histolopatologinya. Polip dapat dibiopsi terlebih dahulu untuk menentukan 

tindakan selanjutnya. Biopsi polip umumnya dilakukan dengan mengambil 4-6 

spesimen atau 8-10 spesimen untuk lesi yang lebih besar. 31,33 

Panduan American College of Gastroenterology menyatakan bahwa polip 

kecil harus dibuang secara utuh; jika jumlahnya banyak (lebih dari 20), harus 

dilakukan biopsi reprasentatif; polip pedunkulata besar biasanya mudah dibuang 

dengan hot snare; polip sesil besar mungkin membutuhkan piecemeal resection 

atau injeksi submukosal untuk menaikkan mukosa dari tunika muskularis propria 

agar dapat dilakukan endoscopic mucosa resection (EMR). 31, 33 

2.1.6.2 Terapi bedah 

Sebagian besar pasien KKR akan menjalani pembedahan. Persiapan pra-operasi 

meliputi :  38, 41, 42, 43 

1. Informed consent   Persetujuan pasien secara tertulis setelah mendapat 

penjelasan secara detail kepada pasien meliputi diagnosis, prosedur 

tindakan bedah, hasil dari tindakan, kemungkinan risiko yang mungkin 

timbul, kemungkinan apabila tindakan tidak dilakukan, alternatif tindakan 

lain dan prognosis adalah sangat penting. Pasien sebaiknya dalam kondisi 

yang tenang dan cukup baik, sehingga dapat memberikan keputusan dengan 
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baik. Pasien (dan keluarganya) harus diberikan kesempatan untuk bertanya 

tentang semua tindakan yang akan dilakukan.    

2. Pembuatan stoma  Beberapa pasien yang menjalani pembedahan 

kolorektal kemungkinan memerlukan stoma. Penjelasan tentang stoma 

permanen atau stoma sementara perlu diberitahukan kepada pasien dengan 

jelas. Bila memang diperlukan pembuatan stoma, diperlukan konsultasi 

dengan perawat stoma, dimana akan dijelaskan tentang: pengenalan tentang 

peran dari perawat stoma,penilaian secara fisik, sosial, psikologis dan faktor 

budaya, pengenalan tentang stoma dan perawatannya kepada pasien, dan 

seleksi dari lokasi stoma. Informasi lebih lanjut mengenai perawatan stoma 

akan dijelaskan pada sub bagian Informasi dan Edukasi pada buku ini.   

3. Persiapan usus (kolon)  Keuntungan persiapan usus secara mekanis masih 

dipertanyakan oleh beberapa uji klinis multisenter dan meta-analisis. 

Beberapa studi menyatakan bahwa mechanical bowel praperation (MBP) 

tidak berhubungan langsung dengan angka kebocoran anastomosis, tetapi 

MBP akan mengurangi komplikasi infeksi luka.  

4. Transfusi darah perioperasi  Hubungan antara transfusi darah dengan 

meningkatnya risiko kekambuhan kanker masih terus diperdebatkan. 

Penelitian meta- analisis mengenai hal ini tidak ditemukan perbedaan yang 

signifikan dalam kekambuhan KKR (KKR). Transfusi darah perioperasi 

berhubungan dengan menurunnya angka ketahanan hidup jangka panjang 

pasien. Namun hubungan ini menunjukan buruknya kondisi medis pasien 

secara keseluruhan saat dilakukan operasi dan bukan karena hubungan 

sebab-akibat langsung dengan transfusi darah yang dilakukan.  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5. Antibiotik profilaksis  Pemberian antibiotik profilaksis menurunkan 

morbiditas, menurunkan lama tinggal di rumah sakit dan menurunkan biaya 

akibat infeksi. Antibiotik harus memiliki spektrum yang luas, waktu paruh 

efektif dan aktif untuk bakteri baik aerob maupun anaerob. Antibiotik yang 

sering digunakan adalah kombinasi cefuroxime dan metronidazol atau 

gentamisin dan metronidazol. Berdasarkan beberapa uji klinik kombinasi 

tersebut merupakan regimen yang adekuat dibandingkan regimen lain.    

2.1.6.3 Terapi sistemik 

Kemoterapi untuk KKR dilakukan dengan berbagai pertimbangan, antara 

lain adalah stadium penyakit, risiko kekambuhan dan performance status. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut kemoterapi pada KKR dapat dilakukan sebagai 

terapi adjuvan, neoadjuvan atau paliatif. Terapi adjuvan direkomendasikan untuk 

KKR stadium III dan stadium II yang memiliki risiko tinggi. Yang termasuk risiko 

tinggi adalah: jumlah KGB yang terambil <12 buah, tumor berdiferensiasi buruk, 

invasi vaskular atau limfatik atau perineural; tumor dengan obstruksi atau perforasi; 

dan pT4. Kemoterapi adjuvan diberikan kepada pasien dengan WHO performance 

status (PS) 0 atau 1. Selain itu, untuk memantau efek samping, sebelum terapi perlu 

dilakukan pemeriksaan darah tepi lengkap, uji fungsi hati, uji fungsi ginjal (ureum 

dan kreatinin), serta elektrolit darah.44 

2.1.7 Kegawatdaruratan 

Penanganan kegawatdaruratan di bidang bedah pada pasien KKR yang bisa 

menimbulkan komplikasi berupa obstruksi dan perforasi kolon dan perdarahan 
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saluran cerna bagian bawah.KKR dapat menimbulkan komplikasi berupa obstruksi 

oleh tumor, perforasi kolon dan perdarahan saluran cerna bagian bawah. Risiko 

komplikasi berhubungan dengan peningkatan usia pasien dan proses penyakit yang 

sudah lanjut. Kondisi diatas merupakan kegawatdaruratan yang memerlukan 

tindakan bedah. 45 

2.1.8 Surveilens Kanker Kolorektal pasca-operasi kuratif 

Hasil pembedahan KKR bisa digolongkan R0, bilamana baik secara 

mikroskopis maupun makroskopis tidak ditemukan adanya sisa kanker. Namun 

demikian kasus dengan R0 masih cukup berisiko tinggi untuk terjadi kekambuhan. 

Angka kekambuhan dalam 5 tahun pasca bedah berkisar 30-50% dan 90% di 

antaranya terjadi pada tahun pertama pasca pembedahan). Lokasi kekambuhan 

tersering adalah hati (33%), paru- paru (22%), lokal (kolon 15% dan rektum 33%), 

limfonodi regional (14%) dengan metachronous cancer 3%.  

Analisis data dari 20.898 pasien yang dilibatkan dalam 18 uji klinik besar 

memperlihatkan bahwa 80% kekambuhan terjadi dalam 3 tahun pertama setelah 

reseksi tumor primer dan 95% terjadi dalam 5 tahun pertama. Upaya menemukan 

kekambuhan secara dini, sebelum ada manifestasi klinis, adalah dengan surveilens, 

yaitu pengamatan yang terencanadan terarah. 42, 43, 44,45, 46  

Kekambuhan dapat terjadi ditempat anastomosis kolon atau rektum, hati, 

paru-paru atau di tempat lain. Selain kekambuhan dapat pula ditemukan tumor baru 

di usus besar, yang disebut sebagai “metachronous cancer” atau “metachronous 

polip” yang merupakan bentuk pra-kanker.37 Penemuan dini kekambuhan, terlebih 
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sebelum munculnya gejala dan tanda, atau “metachronous tumor” yang 

ditindaklanjuti dengan tindakan penatalaksanaan yang tepat diharapkan akan 

memperbaiki ketahanan hidup dan kualitas hidup pasien.  

Empat meta-analisis yang membandingkan surveilens intensif dengan 

surveilens yang longgar/minimal atau tanpa surveilens, mendapatkan penurunan 

rasio hazard untuk seluruh penyebab kematian sebesar 20-33% dengan penurunan 

mortalitas absolut 7% dalam 5 tahun.37 Masing-masing meta-analisis memberikan 

hasil yang sama yaitu follow-up intensif setelah reseksi kuratif meningkatkan angka 

ketahanan hidup (overall survival), lebih banyak penemuan kekambuhan 

asimtomatik dan operasi ulang untuk kesembuhan.  

Tiga sampai 7% KKR terdapat kanker sinkronus dan 25% terdapat adenoma 

sinkronous. Setelah operasi dengan masih tertinggalnya kanker sinkronus dianggap 

bukan merupakan pembedahan kuratif (R0), sementara adanya polip adenoma 

berpotensi berkembang menjadi kanker.37 Penemuan kanker sinkronus harus 

ditindak lanjuti dengan reseksi sehingga bisa dicapai R0, sementara penemuan 

polip adenoma harus diteruskan dengan polipektomi untuk mencegah 

perkembangan menjadi kanker.  

Kolonoskopi merupakan modalitas yang paling baik untuk mendeteksi 

synchronous neoplasia dan sudah menjadi standar untuk pemeriksaan pra operasi. 

Bilamana seluruh kolon tidak bisa dicapai dengan kolonoskop, maka harus 

dilanjutkan dengan foto kolon double kontras, untuk mengetahui kondisi sisa kolon. 

Pada kasus obstruksi, ketika kolonoskopi tidak mungkin dilakukan atau bahkan 
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merupakan kontraindikasi, maka kolonoskopi wajib dilakukan 3-6 bulan pasca 

bedah.  

2.1.9 Metode deteksi dini kekambuhan 

2.1.9.1 Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik 

Manfaat anamnesis dan pemeriksaan fisik rutin dalam memperpanjang 

ketahanan hidup belum terbukti. Namun untuk mengkoordinasikan dan 

mendiskusikan tentang hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan serta 

penyuluhan perilaku hidup sehat misalnya tentang pola makan dan aktifitas fisik, 

kontak yang teratur antara dokter dan pasien dirasakan ada manfaatnya. 37 

Anamnesis untuk mengetahui keluhan-keluhan pasien yang mengarahkan 

kepada adanya kekambuhan baik lokal maupun metastase dilakukan setiap 3 bulan 

sampai 2 tahun pertama bilamana tidak ditemukan kekambuhan dan setiap 6 bulan 

sampai 5 tahun pertama. Bilamana pra operasi tidak mungkin dilakukan deteksi 

seluruh kolon, misalnya pada kasus operasi darurat karena obstruksi/perforasi, 

direkomendasikan dilakukan kolonoskopi 3 - 6 bulan pasca operasi. 47 

Pemeriksaan fisik yang terfokus pada daerah yang sering menjadi tempat 

metastasis, pemeriksaan colok dubur dan daerah sesuai keluhan pasien dilakukan 

setiap 3 bulan sampai 2 tahun pertama bilamana tidak ditemukan kekambuhan dan 

setiap 6 bulan sampai 5 tahun pertama. 47 
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2.1.9.2 Petanda tumor carcioembrionic antigen (CEA) 

Carcinoembryonic antigen (CEA) adalah antigen onkofetal yang meningkat 

sampai 75% pada kasus dengan KKR yang kambuh. Pada kadar 10 IU/L sebagai 

titik potong, didapatkan sensitivitas 44% dan spesifisitas 90% untuk mendeteksi 

kekambuhan. CEA paling sensitif untuk mendeteksi metastasis hati dan 

retroperitoneal dan kurang sensitif untuk mendeteksi kekambuhan lokal, peritoneal 

dan paru-paru. CEA sering sudah meningkat pada median 4,5 sampai 8 bulan 

sebelum munculnya gejala, sehingga sangat bermanfaat untuk mendeteksi 

kekambuhan hati lebih awal. Dua meta-analisis menyimpulkan hanya uji klinik 

yang menyertakan CEA dan pencitraan hati pada surveilens intensif yang secara 

bermakna meningkatkan ketahanan hidup. Peningkatan serum CEA mendorong 

dilakukannya pemeriksaan lengkap untuk menemukan kekambuhan dan lokasinya, 

yang meliputi pencitraan abdomen, pelvis, dan paru-paru serta kolonoskopi. 37 

Pemeriksaan CEA dilakukan 4-8 minggu pasca pembedahan untuk menilai 

kurabilitas. Pemeriksaan selanjutnya adalah setiap 3 bulan untuk 2 tahun pertama 

dan setiap 6 bulan untuk 5 tahun berikutnya.47 

2.1.9.3 Kolonoskopi 

 Pravalensi kanker metakronous setelah reseksi kuratif KKR dalam 2 tahun 

pertama adalah 0,7%. Angka kekambuhan pada anastomosis pada kanker kolon 

adalah 2-4%, sementara itu kekambuhan lokal kanker rektum pasca reseksi dapat 

mencapai 10 kali lebih besar. Surveilens kolonoskopi yang baik dapat menemukan 

kanker metakronous 65% dalam stadium Duke A dan B; 87% diantaranya dapat 
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dioperasi bersih (operative for cure). Panel ahli NCCN merekomendasikan untuk 

pasien stadium I, kolonoskopi dilakukan pada 1 tahun setelah terapi kuratif. Jika 

normal, kolonoskpi diulang pada tahun ke-3 dan kemudian setiap 5 tahun. Namun, 

jika ditemukan adenoma lanjut (polip vilosa, polip >1 cm, atau displasia derajat 

tinggi, kolonoskopi harus diulang dalam 1 tahun. Untuk pasien KKR stadium II/III 

yang telah berhasil diterapi (tidak ada penyakit residif), kolonoskopi dianjurkan 1 

tahun setelah reseksi (atau 3-6 bulan pasca reseksi jika belum dilakukan pra operasi 

karena lesi obstruktif). Kolonoskopi ulangan dilakukan setelah 3tahun dan 

kemudian setiap 5 tahun. Jika ditemukan adenoma lanjut (polip vilosa, polip >1 cm, 

atau displasia derajat tinggi, kolonoskopi harus diulang dalam 1 tahun.37 

2.1.9.4 Pencitraan 

Dari analisis 619 kasus KKR pasca pembedahan kuratif yang menjalani surveilens, 

CT scan abdomen dan USG hati sesuai dengan panduan mendeteksi metastasis hati 

pada 19% kasus dan 50-60 % diantaranya dapat direseksi, sementara bilamana 

hanya memakai CEA bisa mendeteksi 72% metastasis hati namun hanya 32% yang 

bisa direseksi.37 

PET-Scan adalah modalitas terbaru untuk surveilens KKR. Penelitian 

membandingkan surveilens konvensional (kunjungan klinik, CEA, USG setiap 3 

bulan, foto thoraks setiap 6 bulan, dan CT scan abdomen pada 9 dan 15 bulan) 

dengan surveillance konvensional ditambah FGD-PET pada pasca bedah telah 

dilakukan pada 130 kasus KKR. Didapatkan bahwa kelompok dengan FDG-PET 

penemuan kekambuhan dini lebih awal dan lebih banyak yang dapat dioperasi 

ulang dengan hasil R0. FDG-PET yang dilakukan bilamana modalitas imaging 
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yang lain menunjukkan hasil positif mendapatkan sensitivitas 100%, spesifisitas 

84,2%; nilai duga positif (positive pradictive value [PPV]) 89,3%; nilai duga 

negatif (negative pradictive value [NPV]) 100% dan akurasi 93,2%. Sementara 

PET-Scan yang dilakukan pada kasus dengan peningkatan CEA lebih dari 5 ng/ml 

dan hasil imaging negatif atau meragukan didapatkan sensitivitas 76,9%, 

spesifisitas 60,0%, PPV 83,3%, dan NPV 50%. Disimpulkan PET-scan sangat 

bermanfaat membantu mendeteksi kekambuhan pada peningkatan CEA ketika 

modalitas imaging lainnya mendapatkan hasil negatif yang meragukan.37 

2.1.10 Kekambuhan lokoregional 

Kekambuhan lokoregional khususnya untuk kanker rektum, mencakup 

kekambuhan anastomosis, tumor bed dan KGB regional. Sensitivitas endoskopi 

97% barium enema kontras ganda juga 97% untuk kekambuhan intraluminer. 

Namun, sekitar 2/3 kekambuhan loko-regional terletak ekstraluminer. CT scan 

memberikan sensitivitas 95% untuk deteksi kekambuhan lokoregional. Namun 

perlu hati-hati dalam menilai masa jaringan lunak pasca operasi maupun pasca 

radiasi dengan CT scan karena terdapat granulasi, edema, perdarahan dan fibrosis, 

yang mungkin sulit dibedakan dengan kekambuhan. Maasa jaringan lunak dapat 

bertahan sampai 24 bulan, sehingga jika diulang dalam 6-12 bulan dapat 

memastikan, bila terjadi penurunan besar massa, lebih mengarah ke massa non-

kekambuhan.  

MRI dan CT scan keduanya sensitif untuk deteksi kekambuhan, tetapi 

keduanya tidak mampu membedakan keganasan dan tumor jinak. USG transrektal 

bermanfaat untuk deteksi kekambuhan dalam dinding an lymfonodi, dan lebih 
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superior dibanding CT scan, USG transvaginal merupakan alternatif lain. 

Immunoscintigraphy mempunyai senstivitas yang sangat bervariasi (18-90%) dan 

spesificitas yang bervariasi (76-97%) untuk deteksi kekambuhan. Positron 

Emission Tomography (PET) scan memberikan hasil yang baik dalam deteksi 

kekambuhan yaitu nilai pradiksi positif sebesar 89% sementara nilai pradiksi 

negatif 100%, pemasalahan yang dihadapi adalah harga yang mahal. 37 

2.1.11 Metastasis hati 

USG relatif murah tetapi tergantung operator dan hasil dipengaruhi adanya 

gas didalam usus dan adanya kegemukan. Sensitivitas untuk deteksi metastasis hati 

hanya 57%, dan bila tumor diameter kurang dari 1 cm hanya 20%. Lebih dari 50% 

yang USG nampaknya resectable ternyata tidak resectable saat pembedahan. CT 

scan mempunyai sensitivitas yang tinggi dalam mendeteksi metastasis hati yaitu 

antara 78-90%. MRI tidak lebih baik dibanding CT kontras, dan biayanya mahal. 

Demikian juga immunoscintigraphy juga lebih inferior dibanding CT kontras. 

[18F]fluoro-2- deoxy-D-glucose (FDG)- PET mempunyai akurasi tinggi (93%) 

dibanding CT dan CT- portografi (76%), Sensitivitas FGD-PET 90%, CT 86%, CT 

portografi 97%, sementara spesifisitas FDG-PET 100%, CT 58% dan CT portografi 

9%. Pasien asimtomatik terdeteksi metastasis hepar memberikan median survival 

16 bulan (antara 7-41 bulan), sementara yang terdeteksi saat ada gejala hanya 

memberikan median survival kurang dari 4 bulan.37 
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2.1.12 Metastasis paru 

Sekitar 5-10% KKR yang menjalani operasi terdapat metastasis paru, 

dengan angka survival 5 tahun setelah reseksi antara 15-35%. Metode optimal dan 

interval yang tepat untuk deteksi dini metastasis paru-paru belum ditetapkan. 

Pemeriksaan foto paru rutin dapat mendeteksi kasus yang asimtomatik. Tujuh dari 

13 kasus yang ditemukan metastasis tunggal paru dapat dilakukan reseksi dan 

empat mendapatkan survival yang panjang. Bilamana radiologis dicurigai 

metastasis atau kecurigaan atas dasar penemuan klinik disarankan dilakukan CT 

scan. Follow-up agresif untuk deteksi metastasis paru serta tindakan reseksi segera 

memberikan manfaat yang baik. Survival 5 tahun mencapai 40,5% sementara 10 

tahun 27,7%. Reseksi komplit dan CEA sebelum torakotomi normal adalah faktor 

prognostik independen untuk survival yang lama. 37 

2.1.13 Metastasis tulang 

Kanker rektum lebih sering ditemukan metastasis ke tulang dibandingkan 

kanker kolon. Dalam follow-up 10 tahun, diantara 1.046 kasus KKR ditemukan 4% 

metastasis ke tulang. Pada umumnya sepakat surveilens adanya metastasis di tulang 

hanya dilakukan bilamana ada keluhan. Pindai tulang (bone scan) merupakan 

metode paling sensitif dalam mendeteksi metastasis. 47 

2.2 Kekambuhan Kanker Kolorektal 

 Kekambuhan setelah operasi kuratif pada pasien KKR tetap merupakan 

masalah klinis utama. Menentukan pengobatan terbaik merupakan hal yang sulit 

hingga saat ini. Definisi dari kekambuhan awal dan akhir bervariasi antar 
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penelitian. Beberapa penelitian mendefinisikan kekambuhan awal sebagai 

kekambuhan yang terjadi 2 tahun pasca operasi, sementara penelitian lainnya 

menyatakan bahwa kekambuhan awal adalah kekambuhan yang terjadi dalam 1 

tahun atau 3 tahun pasca operasi.47  Sejumlah penelitian ini menganalisis faktor 

resiko yang berhubungan dengan kekambuhan atau angka kelangsungan hidup 

setelah kekambuhan.47 Seiring dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar dari 

158 pasien (71,2%) menunjukkan kekambuhan dalam 2 tahun pertama setelah 

operasi; 39 pasien (17,6%), 2-3 tahun setelah operasi; dan 25 pasien (11,3%), lebih 

dari 3 tahun setelah operasi. Hanya 3 pasien (0,01%) yang menunjukkan 

kekambuhan lebih dari 5 tahun setelah operasi kuratif. Oleh karena itu, kami 

mendefinisikan kekambuhan awal seperti yang terjadi dalam 2 tahun pertama 

setelah operasi kuratif dan kambuhan akhir seperti yang terjadi 2 tahun atau lebih 

setelah operasi kuratif. 

 Identifikasi faktor prognostik untuk kekambuhan dapat memperbaiki 

tingkat kelangsungan hidup pada pasien dengan KKR setelah reseksi kuratif, karena 

ini akan memungkinkan deteksi dini dan pengobatan. Penelitian sebelumnya telah 

mengidentifikasi sejumlah faktor termasuk usia, jenis kelamin, stadium tumor, 

kedalaman invasi, tingkat invasi vaskular atau perineural, lokasi tumor, 

pemeriksaan histopatologi, terapi pembedahan dan kemoterapi, serta tingkat serum 

CEA memiliki hubungan signifikan secara statistik dengan kekambuhan KKR.47  
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2.3 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 
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2.4 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

 

2.5 Hipotesis 

 Pasien dinyatakan R0 dari KKR stadium III memiliki kemungkinan untuk 

mengalami rekurensi. 

 Terdapat faktor-faktor yang meningkatkan kejadian dari rekurensi KKR 

pada pasien KKR stadium III yang telah dinyatakan R0. 
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