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Lewat Terapi Target, Umur Pasien Kanker Bisa 'Diperpanjang'
Beberapa Tahun
Firdaus Anwar - detikHealth
Rabu, 17/12/2014 15:44 WIB
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Jakarta, Untuk mengobati kanker, dunia medis mengenal berbagai macam cara
terapi di antaranya kemoterapi, radiasi, operasi, dan terapi target. Kini banyak dari
macam-macam terapi tersebut, terutama terapi target, telah tersedia di Indonesia
membuat harapan hidup pasien kanker semakin besar.
Terapi target adalah pengobatan dengan menggunakan jenis obat tertentu untuk
menghambat pertumbuhan kanker. Terapi target dengan obat anti-angiogenesis misalnya dikatakan oleh dr
Ronald Hukom, SpPD, KHOM, dari RS Kanker Dharmais sangat bermanfaat menekan sel kanker tanpa efek
samping yang besar seperti kemoterapi. Selain itu obat tersebut juga efektif digunakan pada pasien dengan
kanker stadium lanjut yang sudah sulit diobati.
Obat bekerja dengan memutus pembuluh darah yang mengalir ke sel kanker, otomatis menghentikan suplai
nutrisinya. Karena sel tidak mendapat suplai makanan maka ia tidak dapat membelah diri dan pertumbuhannya
terhambat.
"Kita harapkan nanti dengan sendirinya sel kanker ini akan mati sendiri. Jadi sel kankernya itu masih ada, tapi
kan karena sel ada umurnya dan dia tidak berkembang dia perlahan bisa mati. Berbeda dengan obat kemoterapi
yang memang bekerja dengan membunuh sel-sel kanker," papar dr Ronald ketika ditemui di hotel ASTON,
Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2014).
Pada pasien dengan stadium lanjut, kemoterapi dan radiasi yang bekerja dengan membunuh sel kanker tidak
efektif karena kanker sudah menyebar luas di tubuh. Namun, dengan terapi target obat anti-angiogenesis sel
kanker yang menyebar luas tersebut akan berhenti.
"Saya kenal pasien yang pada tahun 2011 dia datang dengan kanker ginjal stadium 2.Setelah dioperasi dan
dinyatakan bersih, akhir 2012 ternyata kankernya kambuh lagi dan langsung stadium 4.Dia harusnya enggak
lebih dari 4 bulan, tapi sampai sekarang dia masih hidup.Jadi untuk kami ini jelas membawa hasil yang baik,"
kata dr Ronald.
dr Ronald mengatakan saat ini jenis obat anti-angiogenesis di Indonesia sudah banyak tersedia. Jika misalnya 10
tahun lalu seseorang dengan kanker stadium akhir hanya memiliki harapan hidup beberapa bulan, kini pasien
tersebut dapat memperpanjang hidup bahkan sampai bertahun-tahun.
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