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Kanker adalah segolongan penyakit yang ditandai dengan pembelahan 
sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk 
menyerang jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan 
langsung di jaringan yang bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi 
sel ke tempat yang jauh (metastasis). 

Metastasis adalah penyebaran kanker dari situs awal ke tempat lain di 
dalam tubuh (misalnya otak atau hati). 

Sel kanker dapat melepaskan diri dari tumor utama, masuk ke pembuluh 
darah, ikut bersirkulasi dalam aliran darah, dan tumbuh di jaringan normal 
yang jauh dari tumor asalnya.

 Apoptosis adalah kematian terprogam sel dalam 
rangka menjaga keseimbangan jaringan dan organ 
yang disusun oleh sel tersebut. 

 Dapat kita bayangkan apabila dalam suatu jaringan 
terjadi pembaharuan sel secara terus-menerus 
tanpa diikuti pengurangan jumlah sel yang sudah 
tidak produktif, maka akan terjadi populasi sel 
yang berlebihan. 

 Salah satu akibat dari kegagalan kelola itu adalah 
sel yang semestinya sudah dieliminasi menjadi 
berubah sifat dan karakter. Hal tersebut yang 
disebut mutasi yang mengawali terjadinya sel 
kanker.

1. Transformasi pada Sel-sel kanker dibentuk dari 
sel-sel normal dalam suatu proses rumit yang 
disebut transformasi, yang terdiri dari tahap 
inisiasi dan promosi.

1.1 Tahap inisiasi akan terjadi suatu perubahan 
dalam bahan genetik sel yang memancing sel 
menjadi ganas. Di Dalam Perubahan dalam 
bahan genetik sel ini disebabkan oleh suatu 
agen yang disebut karsinogen, yang bisa berupa 
bahan kimia, virus, radiasi (penyinaran) atau 
sinar matahari. 

 Akan tetapi tidak semua sel memiliki 
kepekaan yang sama terhadap suatu 
karsinogen. kelainan genetik dalam sel atau 
bahan lainnya yang disebut promotor, 
menyebabkan sel lebih rentan terhadap suatu 
karsinogen.Dan juga bahkan gangguan fisik 
menahunpun bisa membuat sel menjadi lebih 
peka untuk mengalami suatu keganasan.
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1.2 Tahap promosi, suatu sel yang telah 
mengalami inisiasi akan berubah menjadi 
ganas. Sel yang belum melewati tahap inisiasi 
tidak akan terpengaruh oleh promosi. karena 
itu diperlukan beberapa faktor untuk 
terjadinya keganasan (gabungan dari sel yang 
peka dan suatu karsinogen).

• Tumor (bahasa Latin; pembengkakan) menunjuk massa jaringan yang 
tidak normal, tetapi dapat berupa "ganas" /malignant (bersifat 
kanker) atau "jinak“/ benign (tidak bersifat kanker).

• Tumor ganas disebut kanker. Kanker memiliki potensi untuk menyerang 
dan merusak tissue yang berdekatan dan menciptakan metastasis.

• Tumor jinak tidak menyerang tissue berdekatan dan tidak menyebarkan 
benih metastasis, tetapi dapat tumbuh secara lokal menjadi besar 

 Pertumbuhan sel tidak terkendali disebabkan oleh kerusakan DNA, dan 
menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembelahan sel. 
Beberapa buah mutasi mungkin dibutuhkan untuk mengubah sel normal 
menjadi sel kanker. Mutasi-mutasi tersebut sering diakibatkan agen 
kimia maupun fisik yang disebut karsinogen. Mutasi dapat terjadi 
secara spontan (diperoleh) ataupun diwariskan (mutasi germline). 

 Karsinogen adalah zat yang menyebabkan penyakit kanker. Zat-zat 
karsinogen menyebabkan kanker dengan mengubah asam 
deoksiribonukleat (DNA) dalam sel-sel tubuh, dan hal ini mengganggu 
proses-proses biologis.

• Tumor disebabkan oleh mutasi dalam DNA sel. Sebuah penimbunan 
mutasi dibutuhkan untuk tumor dapat muncul. Mutasi yang 
mengaktifkan onkogen atau menekan gen penahan tumor dapat 
akhirnya menyebabkan tumor. Sel memiliki mekanisme yang 
memperbaiki DNA dan mekanisme lainnya yang menyebabkan sel untuk 
menghancurkan dirinya melalui apoptosis bil DNA rusak terlalu parah. 
Mutasi yang menahan gen untuk mekanisme ini dapat juga 
menyebabkan kanker. Sebuah mutasi dalam satu oncogen atau satu 
gen penahan tumor biasanya tidak cukup menyebabkan terjadinya 
tumor. Sebuah kombinasi dari sejumlah mutasi dibutuhkan.

 Sel tumor pada tumor jinak bersifat tumbuh lambat, sehingga tumor 
jinak pada umumnya tidak cepat membesar. Sel kanker mendesak 
jaringan sehat sekitarnya secara serempak sehingga terbentuk simpai 
(serabut pembungkus yang memisahkan jaringan tumor dari jaringan 
sehat). Oleh karena bersimpai maka pada umumnya tumor jinak mudah 
dikeluarkan dengan cara operasi.

• Sel tumor pada tumor ganas (kanker) tumbuh cepat, sehingga tumor 
ganas pada umumnya cepat menjadi besar. Sel tumor ganas tumbuh 
menyusup ke jaringan sehat sekitarnya, sehingga dapat digambarkan 
seperti kepiting dengan kaki-kakinya mencengkeram alat tubuh yang 
terkena. Disamping itu sel kanker dapat membuat anak sebar 
(metastasis) ke bagian alat tubuh lain yang jauh dari tempat asalnya 
melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening dan tumbuh 
kanker baru di tempat lain. Penyusupan sel kanker ke jaringan sehat 
pada alat tubuh lainnya dapat merusak alat tubuh tersebut sehingga 
fungsi alat tersebut menjadi terganggu.
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 Kanker dapat menyebabkan banyak gejala yang berbeda, bergantung 
pada lokasinya dan karakter dari keganasan dan apakah ada 
metastasis. Sebuah diagnosis yang menentukan biasanya 
membutuhkan pemeriksaan mikroskopik jaringan yang diperoleh 
dengan biopsi. Setelah didiagnosis, kanker biasanya dirawat dengan 
operasi, kemoterapi dan/atau radiasi.

 Kemoterapi (Ing. chemotherapy) adalah penggunaan zat kimia untuk 
perawatan penyakit. Dalam penggunaan modernnya, istilah ini hampir 
merujuk secara eksklusif kepada obat sitostatik yang digunakan untuk 
merawat kanker.

 CEA : 0 – 5 ng/mL 
AFP : < 13.4 ng/mL 
Ca 15-3 : < 31.3 
U/mL 
Ca 125 : 0 – 35 U/mL 
Ca 19-9 : < 37 U/mL 
PSA : <= 4 ng/mL 

 CEA sebagai petanda tumor untuk kanker 
kolorektal, oesofagus, pankreas, lambung, 
hati, payudara, ovarium dan paru-paru.

 AFP (ALFA FETO PROTEIN) : Digunakan untuk 
deteksi dan pemantauan cancer hati, testis 
dan ovarium. AFP > 1000 ng/mL dipastikan 
hepatoma

 CA 15-3 (Cancer Antigen); Peningkatan Ca 
15-3 ditemukan pada pasien sirosis, 
hepatitis, kelainan Autoimun dan kelainan 
kelenjar ovarium

 CA 125 (Cancer Antigen 125): Peningkatan 
CA 125 terjadi pada penyakit hati kronis, 
pankreatitis, peritonitis, tetapi kadarnya < 
100 U/mL.

 CA 19-9 : Digunakan untuk diagnosis kanker 
pankreas. Pemeriksaan pendukung : CEA, 
Bilirubin, Fungsi Liver.

 PSA (Prostate Spesifik Antigen): Nilai Normall 
< 4 ng/mL. > 10 ng/mL : indikasi 
kemungkinan besar kanker prostate

TERAPI KANKER

1. PEMBEDAHAN

2. KEMOTERAPI

3. RADIASI

4. TRANSPLANTASI

5. IMUNOTERAPI

MENURUNKAN ASUPAN, ABSORBSI  BB dan 
mempengaruhi ZAT BESI

 Imunoterapi yang merupakan teknik 
pengobatan baru untuk kanker, yang 
mengerahkan dan lebih mendayagunakan 
sistem kekebalan tubuh untuk memerangi 
kanker. Karena hampir selalu menggunakan 
bahan-bahan alami dari makhluk hidup, 
terutama manusia, maka imunoterapi sering 
juga disebut bioterapi atau terapi biologis. 
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Imunoterapi kanker berupaya membuat sistem 
kekebalan tubuh mampu mengalahkan 
keganasan sel-sel kanker, dengan cara 
meningkatkan/mengarahkan reaksi kekebalan 
tubuh terhadap sel kanker, atau 
mengembalikan kemampuan tubuh dalam 
menaklukkan kanker (body response modifiers 
/BRM). 
Jenis-jenis imunoterapi yang sedang 
dikembangkan, antara lain:
1. Interferon
2. Antibody Monoklonal
3. Vaksin
4. Colony Stimulating Factors (CSFs)

• Kebanyakan kanker dikenali karena tanda atau gejala tampak 
atau melalui "screening". Kedua ini tidak menuju ke diagnosis 
yang jelas, yang biasanya membutuhkan sebuah biopsi. 
Beberapa kanker ditemukan secara tidak sengaja pada saat 
evaluasi medi dari masalah yang tak berhubungan.

• Beberapa jenis kanker letaknya tersembunyi dalam tubuh dan 
sedikit sekali memberi gejala, sedangkan jenis lain dapat 
terlihat dengan lebih mudah. Dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern dalam pemeriksaan maka 
kini kanker makin mudah ditemukan. Salah satu pemeriksaan 
untuk skrining tersebut antara lain adalah Tes Papaniocolaou 
(Pap Smear). 

Mendiagnosa kanker

Bagi yang ada kecurigaan, maka pemeriksaan yang dapat 
dilakukan adalah :

 Pemeriksaan sitologi dan patologi anatomi 
 Tes-tes pertanda kanker dalam darah 
 Rontgen 
 Mamografi (rontgen khusus untuk payudara) 
 Ultrasonografi / USG (memotret alat tubuh bagian dalam) 
 Endoskopi (peneropongan alat tubuh bagian dalam) 
 Kolposkopi (peneropongan leher rahim). 

 berdasarkan klasifikasi sistim TNM yang 
direkomendasikan oleh UICC(International 
Union Against Cancer dari WHO atau World 
Health Organization) / AJCC(American Joint 
Committee On cancer yang disponsori oleh 
American Cancer Society dan American 
College of Surgeons).

 "T" yaitu Tumor size atau ukuran tumor , 
 "N" yaitu Node atau kelenjar getah bening 

regional 
 "M" yaitu metastasis atau penyebaran jauh. 

Ketiga faktor T,N,M dinilai baik secara klinis 
sebelum dilakukan operasi , juga sesudah 
operasi dan dilakukan pemeriksaan 
histopatologi (PA) . 

• * T 0 : tidak ditemukan tumor primer
* T 1 : ukuran tumor diameter 2 cm atau kurang
* T 2 : ukuran tumor diameter antara 2-5 cm
* T 3 : ukuran tumor diameter > 5 cm
* T 4 : ukuran tumor berapa saja, tetapi sudah 
ada penyebaran ke kulit atau dinding dada atau 
pada keduanya , dapat berupa borok, edema atau 
bengkak, kulit payudara kemerahan atau ada 
benjolan kecil di kulit di luar tumor utama
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N (Node), kelenjar getah bening regional (kgb) :

* N 0 : tidak terdapat metastasis pada kgb regional 
di ketiak / aksilla
* N 1 : ada metastasis ke kgb aksilla yang masih 
dapat digerakkan
* N 2 : ada metastasis ke kgb aksilla yang sulit 
digerakkan
* N 3 : ada metastasis ke kgb di atas tulang 
selangka (supraclavicula) atau pada kgb di 
mammary interna
di dekat tulang sternum

* M x : metastasis jauh belum dapat dinilai
* M 0 : tidak terdapat metastasis jauh
* M 1 : terdapat metastasis jauh

• Setelah masing-masing faktot T,.N,M 
didapatkan, ketiga faktor tersebut kemudian 
digabung dan didapatkan stadium kanker 
sebagai berikut :
* Stadium 0 : T0 N0 M0
* Stadium 1 : T1 N0 M0
* Stadium II A : T0 N1 M0 / T1 N1 M0 / T2 N0 

M0
* Stadium II B : T2 N1 M0 / T3 N0 M0

 * Stadium III A : T0 N2 M0 / T1 N2 M0 / T2 
N2 M0 / T3 N1 M0 / T2 N2 M0
* Stadium III B : T4 N0 M0 / T4 N1 M0 / T4 
N2 M0
* Stadium III C : Tiap T N3 M0
* Stadium IV : Tiap T-Tiap N -M1

Sel-sel kanker dalam sebuah tumor berasal dari sebuah sel tunggal. Sel 
kanker dapat mengalami metastasis. Oleh sebab itu, kanker dapat 
dikelompokkan berdasarkan jenis sel dari mana ia berasal dan lokasi 
sel.

 Karsinoma berasal dari kelainan pada sel epitel (misal, sistem 
pencernaan atau kelenjar). Kanker darah, seperti leukemia dan 
limfoma, berasal dari kelainan pada sel darah dan sumsum tulang 
belakang. Sarkoma timbul dari kelainan pada sel jaringan penghubung, 
tulang atau otot. Melanoma timbul dalam melanosit. Teratoma timbul 
dari kelainan pada sel kelamin. 
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 Pada pria dewasa di Amerika Serikat, kanker yang paling umum 
adalah kanker prostat (33% dari seluruh kasus kanker), kanker 
paru-paru (13%), kanker kolon dan rektum (10%), kanker kandung 
kemih (7%), dan "cutaneous melanoma (5%). Sebagai penyebab 
kematian kanker paru-paru adalah yang paling umum (31%), diikuti 
oleh kanker prostat (10%), kanker kolon dan rektum (10%), kanker 
pankreas (5%) dan leukemia (4%) 1.

 Untuk dewasa wanita di Amerika Serikat, kanker payudara adalah 
kanker yang paling umum (32% dari seluruh kasus kanker), diikuti 
oleh kanker paru-paru (12%), kanker kolon dan rektum (11%), kanker 
endometrium (6%, uterus) dan limfoma non-Hodgkin (4%). 
Berdasarkan kasus kematian, kanker paru-paru paling umum (27% 
dari kematian kanker), diikuti oleh kanker payudara (15%), kanker 
kolon dan rektum (10%), kanker indung telur (6%), dan kanker 
pankreas (6%) 

• Bahan Kimia
Zat yang terdapat pada asap rokok dapat menyebabkan kanker paru pada 
perokok dan perokok pasif (orang bukan perokok yang tidak sengaja 
menghirup asap rokok orang lain) dalam jangka waktu yang lama.
Bahan kimia untuk industri serta asap yang mengandung senyawa karbon 
dapat meningkatkan kemungkinan seorang pekerja industri menderita 
kanker. 

• Penyinaran yang berlebihan. 
Sinar ultra-violet yang berasal dari matahari dapat menimbulkan kanker 
kulit. Sinar radio aktif sinar X yang berlebihan atau sinar radiasi dapat 
menimbulkan kanker kulit dan leukemia. 

• Virus 
Beberapa virus berhubungan erat dengan perubahan sel normal menjadi 
sel kanker. Jenis virus ini disebut virus penyebab kanker atau virus 
onkogenik. 

 Hormon
Hormon adalah zat yang dihasilkan kelenjar tubuh yang fungsinya 
adalah mengatur kegiatan alat-alat tubuh dan selaput tertentu. Pada 
beberapa penelitian diketahui bahwa pemberian hormon tertentu 
secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan terjadinya 
beberapa jenis kanker seperti payudara, rahim, indung telur dan 
prostat (kelenjar kelamin pria). 

 Rangsangan fisik berulang
Gesekan atau benturan pada salah satu bagian tubuh yang berulang 
dalam waktu yang lama merupakan rangsangan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya kanker pada bagian tubuh tersebut, 
karena luka atau cedera pada tempat tersebut tidak sempat sembuh 
dengan sempurna. 

Sindrom yang ditandai dengan gejala 
klinik yang berupa anoreksia, 
perubahan ambang rasa kecap, 
penurunan berat badan, anemia, 
astenia, dan gangguan metabolisme 
karbohidrat, protein dan lemak.
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apetite

Intermediary 
metabolities

Endocrine 
abnormalities

Secondary infections, 
malignant lesions

medications

Cytokine

Nutritional 
Abnormalities

Neurologic influence

Psiciatric, psycological 
influence

Food Intake Sosial, cultural, 
economic factor

Learned aversions 
Related to terapy 

Pysical Faktor

Factors that effect appetite, an especially important consideration in cancer patient
Krause’s: Food, Nutrition & Diet Therapy, 40:1006, 2006 Memberikan Makanan dengan 

gizi seimbang sesuai dengan 
keadaan individu pasien

Mencegah dan menghambat 
penurunan berat badan

Mengatasi keluhan makan

Mengupayakan perubahan 
sikap dan prilaku sehat 

terhadap makanan

PASIEN KANKER

MENCAPAI DAN 
MEMPERTAHANKAN SG 

OPTIMAL

PASIEN KANKER DG SG OPTIMAL

• Perasaan lebih baik
•• Fungsi lebih baik
•• Lebih aktif
•• Lebih kuat
•• Menikmati makanan
•• Lebih tahan terhadap infeksi
•• Dapat menikmati kualitas hidup lebih baik

 Pengaturan makan pasien kanker di rumah 
sakit dimulai dengan melakukan Proses 
Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang terdiri 
dari tahapan Assessment Gizi, Diagnosis Gizi, 
Intervensi Gizi serta Monitoring dan Evaluasi 
Gizi.

 Terapi nutrisi diberikan kepada penderita 
malnutrisi atau pada penderita yang dalam  
perjalanan  penyakitnya  diperkirakan  akan  
menjadi  malnutrisi .

 Secara praktis bila didapatkan 2 dari 3 
berikut ini, yaitu adanya penurunan berat 
badan > 10% dalam kurun waktu 3 bulan, 
kadar trasferin serum < 150 mg/dl, kadar 
albumin serum < 3,4 g/dl merupakan  
indikasi pemberian  terapi nutrisi (Waller, 
1996; Boediwarsono, 206).
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1. Data antropometri (Tinggi Badan, Berat Badan, 
Indek Masa Tubuh, perubahan Berat Badan)

2. Data laboratorium (kadar Albumin, Transferin, 
CRP, Gula Darah, Hemoglobin, Elektrolit, profil 
lipid, Tes Kliren Kreatinin, dll)

3. Data klinis/fisik (Masa otot, lemak subkutan, gigi 
geligi, penampilan fisik, dll)

4. Data  riwayat  makan  (Pola  makan,  asupan  
makan,  pengetahuan  tentang  makanan,  
pantang, ketersediaan makanan)

5. Data riwayat personal (riwayat penyakit, 
konsumsi suplement, riwayat keluarga) 

 Pengaturan makan pasien kanker di rumah 
sakit dimulai dengan melakukan Proses 
Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) yang terdiri 
dari tahapan Assessment Gizi, Diagnosis Gizi, 
Intervensi Gizi serta Monitoring dan Evaluasi 
Gizi.

Melakukan skrining untuk mengetahui :
► Adanya perubahan berat badan pada 6 bulan

terakhir
► Perubahan jumlah dan jenis makanan yang biasa

dikonsumsi
► Keluhan yang sedang dirasakan, seperti mual,

muntah, mulut kering, hilangnya rasa dan
penciuman, diare, kesulitan BAB dan rasa sakit

► Kemampuan fisik untuk beraktifitas sehari – hari
► Skrining dapat dilakukan dengan menggunakan

formulir SGA.

 Diagnosis gizi dibuat berdasarkan hasil 
pengkajian data (Assesmen Gizi). Kalimat 
diagnosis gizi berisi keterangan tentang 
Problem, Etiologi dan Sign/symptom.

 Contoh Diagnosis Gizi pada Pasien Kanker 
post kemoterapi dengan asupan makan 
kurang:

 “Tidak adekuatnya asupan makanan per oral 
sehubungan dengan tidak napsu makan, 
mual, ditandai dengan asupan energi kurang 
1000 Kkal

Intervensi gizi pasien kanker post kemoterapi 
diberikan berdasarkan prinsip diet sebagai 
berikut:

1. Energi sesuai dengan usia, TB, BB, berkisar 
32-36 Kkal/kgBB  atau Kebutuhan energi
untuk pasien kanker meningkat sebesar 45%
dari kebutuhan energi basal. Koreksi faktor
aktifitas,usia, status gizi dan lainnya
disesuaikan dengan individu pasien.

◦ Untuk Maintenance 
25 – 35 kalori/kg BB

◦ 1 – 1,5 gr protein/kg BB

 Kebutuhan kalori untuk:
tujuan maintenance adalah 115 – 130% dari 
REE, sedangkan uintuk meningkatkan BB 
diperlukan  sampai 150% REE .
Pengukuran REE berdasarkan rumus Harnis 
Benedict.
Pada penderita dapat ditambahkan sekitar 
20-50% dari REE yang diberikan dalam 
bentuk kalori non protein untuk memenuhi 
energy expenditur selama aktivitas atau 
sehubungan dengan penyakitnya.
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◦ Replesi ( Kead tbh memperbaiki kembali 
jaringan dan fgsnya ssdh tjd def nutrisi)
40 – 50 kalori/kg BB
1,5 - 2 gr protein/kg BB

2.Lemak 20% dari total kal

3. Lemak 20% dari total kalori
4. Karbohidrat sisa dari protein dan lemak
5.  Vitamin dan mineral cukup
6. Bila imunitas menurun, pasien diberikan 

makanan dan alat makan bebas kuman
7.Porsi kecil tapi sering
8.Bentuk makanan sesuai dengan kemampuan 

pasien mengkonsumsi, dapat berupa 
kombinasi oral dan enteral

•Menggunakan minyak olive oil atau canola oil. 
Lemak omega 3 sangat potensial sebagai anti 
implamasi

•Buah2an  dan  sayur  termasuk  sumber  alpa  
dan  beta  caroten,  likopen.  Sayur  hijau  
tinggi isoflapon termasuk sayuran hijau, 
seledri, letuse,bayam, dan jeruk

•Penggunaan pito estrogen seperti kedele 
dianjurkan ditingkatkan untuk menurunkan 
resiko kanker payudara

 Supplement biasanya folic acid, kalsium, vit D, 
A, C, E alpa tokoferol sesuai anjuran dokter

 Anjuran konsumsi vitamin adalah : Vitamin C 
300 –400 mg/hari namun beberapa peneliti 
menganjurkan intake Vitamin C 300 – 1000 
mg menurunkan resiko dari penyakit kanker, 
Vitamin A (β – carotene) sebagai anti oksidan
25.000 – 50.000  IU,  Vitamin  E  100  – 400  
unit/hari  sebagai  antioksidan. 

 Anjuran konsumsi  kalium, natrium dan 
chlorida masing-masing 45 – 145 meq/hari, 
calcium 60 meq/hari, magnesium 35 
meq/hari, dan fosfat 23 mmol

 Gangguan makan sebagai akibat dari efek
samping terapi dan penyakitnya, yang meliputi :

 ► Berkurangnya nafsu makan
 ► Berubahnya indera kecap
 ► Mual dan muntah
 ► Mulut kering
 ► Rasa cepat kenyang
 ► Kesulitan mengunyah atau menelan
 ► Diare
 ► konstipasi

 Nafsu makan
 Memberikan makanan padat yang tinggi

energi dan protein.
 Menyediakan makanan dalam porsi kecil.
 Makanan diberikan lebih sering dari

biasanya, berikan makan 1-2 jam sekali.
 Menyediakan selalu makanan favorit untuk

menggugah selera.
 Menghindari bau yang menyengat.
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 Menambahkan bahan yang mengandung
energi dan protein tinggi kedalam  makanan,
seperti susu, mentega, margarin, telur.

 Memberikan makanan dengan warna dan
bentuk yang menarik.

 Tekankan bahwa makan adalah bagian
penting dalam program pengobatan.

 Menciptakan suasana makan yang
menyenangkan.

 Anjurkan agar membilas mulut dengan air
sebelum makan

 Memberikan jus atau makan selingan
berbahan buah-buahan yang segar.

 Memberikan makanan dengan rasa manis,
seperti gula, madu.

 Menggunakan alat makan berbahan plastik.
 Anjurkan untuk berkumur dengan air soda

5 g +
air putih 500 ml

 Makan makanan kering.
 Porsi makanan kecil dengan frekuensi 6 – 8

kali/hari, diantaranya 3 kali porsi besar.
 Menghindari makanan yang berbau

merangsang.
 Menghindari makanan berlemak tinggi.
 Menganjurkan agar makan dan minum

perlahan-lahan.

 Menghindari makanan atau
minuman terlalu manis.

 Menganjurkan agar membatasi minum pada
saat makan.

 Menganjurkan agar tidak tiduran setelah
makan kurang lebih selama 1 jam setelah
makan.

 Apabila muntah anjurkan untuk
minum banyak airuntuk menghindari
terjadinya dehidrasi.

 Menganjurkan agar minum 8 – 10 gelas/hari.
Gunakan sedotan untuk minum air.

 Memberikan makanan yang lunak dan
mudah untuk dikonsumsi.

 Anjurkan agar makanan dengan baik.
 Anjurkan agar mengkonsumsi permen

rendah gula untuk menstimulasi kelenjar
ludah.

 Memberikan makan
dalam porsi kecil dan
frekuensi sering.

 Menghindari minum
sebelum makan

 Menghindari makan
dalam posisi tidur
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 Menganjurkan agar minum dengan
menggunakan sedotan.

 Menganjurkan agar makan/minum dengan
suhu kamar atau dingin.

 Memberikan makanan dalam bentuk saring
atau cair. Bila makanan lunak, bahan
makanan dipotong kecil – kecil dan masak
hingga lunak.

 Menghindari makanan terlalu asin atau asam.

 Menganjurkan agar minum banyak air. Air
diminum dalam suhu kamar.

 Memberikan makanan dengan porsi kecil, 6 – 8
kali/hari.

 Menghindari makanan terlalu manis. Apabila
mengkonsumsi permen gunakan yang rendah
gula atau bebas gula.

 Menghindari konsumsi susu penuh selama
diare.

 Memberikan makanan sumber serat larut air.
 Menghindari makanan yang ber-gas.

 Mengkonsumsi cukup serat/memenuhi
kebutuhan serat yaitu 35 gr/hari.

 Menganjurkan agar minum 8 – 10 gelas/hari.
 Menganjurkan agar melakukan aktifitas fisik 

sesuai kemampuan.

 1. Sayur-sayuran
— Tauge mengandung zat yang mendorong 
pertumbuhan sel kanker.
— Sawi putih dan kangkung mengurangi 
efektivitas kerja obat.
— Cabai merangsang aktifitas bawah sadar 
sehingga menurunkan jumlah oksigen dalam
tubuh.

2. Buah-buahan
— Lengkeng dan nangka mengandung 
zat tumbuh bagi sel kanker.
— Durian, duku, nanas, dan anggur menghasilkan 
alkohol sehingga merangsang
berkembangnya sel kanker.
— Minuman ringan atau soft drink bersifat 
karsinogen.
— Es atau minuman dingin mengganggu 
kelancaran peredaran darah.
— Alkohol merangsang aktivitas bawah
sadar sehingga jumlah oksigen 
dalam tubuh menurun.

3. Daging dan Ikan Asin
— Daging (sapi, kerbau, kambing, babi) 

memfasilitasi pertumbuhan sel yang tidak 
normal.

- Daging tidak berserat dan tdk mengandung 
nutrisi yang memiliki efek perlindungan. 
Daging mengandung protein hewani, lemak 
jenuh, dan dlm beberapa kasus mengandung 
senyawa penyebab kanker seperti heterocyclic 
amines (HCA) dan polysiclic 
aromatichydrocarbon (PAH) yang terbentuk 
selama daging diproses atau dimasak.
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 HCA terbentuk ketika daging dimasak pada 
suhu tinggi dan PAH terbentuk selama 
pembakaran bahan organik.

 Sebagai tambahan kand lemak tinggi dari dgg 
dan produk hewani meningkatkan produksi 
hormon  meningkatkan resiko kanker, yg 
berhub dg hormon seperti kanker payudara 
dan prostat.

 — Ikan asin yang diolah dari bahan tidak segar 
mengalami penguraian sehingga menjadi bahan 
allergen yang mengundang reaksi imunitas tubuh. 
Akibatnya, tubuh akan merasa meriang, gatal-
gatal, dan bengkak. Sementara itu, bagi penderita 
kanker akan timbul reaksi berdenyut-denyut dan 
timbul rasa nyeri di bagian tubuh yang terkena 
kanker. 

 Selanjutnya karena ada gangguan permeabilitas 
(penyerapan air) jaringan tubuh, permukaan 
luka akan tampak basah, benyek, dan kadang-
kadang terjadi perdarahan. Yang lebih 
memprihatinkan, beberapa produsen pengolah 
ikan sering menambahkan formalin atau bahan 
pengawet mayat, bukan pengawet makanan. 
Formalin ini bersifat hepatotoksik atau racun 
bagi organ hati, sehingga semakin lama 
mengganggu sistem kerja sel dan jaringan 
yang akhirnya memicu kanker.

 Makanan yang 
Diawetkan
— Makanan awetan 
mengandung senyawa 
kimia yang dapat 
berubah menjadi 
karsinogen
aktif.
– Makanan yang 
dibakar,bagian yang 
gosong atau hangus 
mengandung zat 
karsinogen

 Dalam daging yang dipanggang, PAH 
terbentuk saat lemak daging menetes ke atas 
arang, kemudian menyatu dalam asap dan 
melekat dalam makanan tersebut. PAH juga 
dapat terbentuk langsung saat daging yang 
dipanggang terlalu gosong sehingga 
teksturnya menjadi seperti arang.

 HCA terbentuk ketika asam amino (unsur 
pembangun utama dari protein) dan kreatin 
(senyawa yang terdapat di jaringan otot) 
bereaksi pada suhu tinggi. Ada 4 hal yang 
berpengaruh terhadap pembentukan HCA, 
yaitu: jenis makanan, suhu, waktu, dan cara 
memasak. Daging yang dimasak 
menghasilkan HCA lebih banyak dari sumber 
protein lain (telur, susu, tahu dan daging 
jeroan seperti hati) yang mengandung sedikit 
HCA atau tidak sama sekali. 
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 HCA juga ditemukan dalam jumlah paling 
besar pada daging yang digoreng dan 
dipanggang langsung di atas api karena 
melibatkan suhu yang sangat tinggi. Suhu 
yang tinggi ini memiliki peranan sangat 
penting dalam pembentukan HCA. 

 Daging yang dipanggang dalam oven 
menghasilkan HCA lebih sedikit karena suhu 
yang digunakannya lebih rendah. 

 Daging yang direbus dalam suhu kurang dari 
100 0 C menghasilkan zat ini lebih sedikit . 
Selain itu, waktu memasak yang lebih lama 
juga akan menghasilkan HCA lebih banyak.

 Sea food
Udang, kerang, 
kepiting, cumi 
mengandung 
kandungan lemak 
tinggi. Penderita 
kanker atau tumor 
harus mengurangi 
makanan yang 
mengandung lemak 
tinggi karena bisa 
merangsang 
berkembangnya sel 
kanker.

 Daging Unggas
Biasanya untuk memacu pertumbuhan ternak 
atau unggas digunakan obat-obatan kimia 
termasuk hormon yang disuntikkan ke dalam 
tubuh hewan sehingga bobot ternak atau 
unggas cepat meningkat. Suntikan hormon 
yang diberikan pada ternak mirip hormon 
anabolic pada manusia. Hormon ini diduga 
memicu kanker prostat dan kanker kelenjar.

 Buah-buahan
Durian, nangka, 
lengkeng, nenas, 
duku dan anggur 
bila sangat matang 
mengandung 
alkohol yang bisa 
memicu 
berkembangnya sel 
kanker.

 Eden Tareke dkk dari 
Universitas 
Stockholm, Swedia, 
pada tahun 2002 
mengumumkan hasil 
penelitiannya 
mengenai akrilamida, 
karsinogen yang 
terbentuk pada 
makanan yang 
dipanaskan.

Menurut penelitian itu, makanan 
kaya karbohidrat seperti kentang, 
singkong, ubi, pisang, nasi, dll 
jika digoreng akan terurai, 
kemudian bereaksi dengan asam 
amino menghasilkan senyawa 
karsinogenik (pemicu kanker) 
yang bernama akrilamida. 
Demikian juga makanan yang 
dipanggang. Sedang makanan 
mentah, direbus, atau dikukus 
tidak mengalami reaksi semacam 
itu, sehingga tidak menghasilkan 
akrilamida. Kalaupun ada, 
kadarnya sangat kecil.
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 Penelitian terhadap tikus 
percobaan menunjukkan 
bahwa akrilamida 
menimbulkan tumor, 
merusak DNA, merusak 
syaraf, mengganggu 
tingkat kesuburan, dan 
mengakibatkan keguguran. 
Seporsi kentang goreng 
yang dimasak pada suhu 
220 oC mengandung 
akrilamida kurang-lebih 
2.500 mikrogram. Pada 
tikus percobaan, jumlah ini 
sudah menimbulkan mutasi 
gen.

 Menggoreng sendiri, 
gunakan minyak baru 
(diharapkan terbebas 
dari akrilamida maupun 
zat-zat karsinogenik 
lainnya), atur suhu agar 
tidak terlalu panas ( Dg 
api kecil) dan angkat 
hasil gorengan saat 
matangnya sedang, 
sebelum terlalu coklat 
apalagi gosong.

 Gunakan sedikit minyak agar 
tidak terlalu banyak 
akrilamida maupun senyawa 
karsinogenik lain yang 
terbentuk dan ikut terserap 
ke dalam makanan. 

 Dan jangan lupa sebelum 
makan, sisa-sisa minyak 
yang menempel pada 
makanan kita serap dulu 
menggunakan kertas tisu.


