
Kanker Pada 
Anak 

Because Kids Can’t Fight 
Cancer Alone 



Pendahuluan 

Tahun 2004 

7,4 juta kematian 

 (sekitar 13% dari semua kematian) 

WHO, 2009 

Kematian akibat kanker diproyeksikan akan meningkat, 

dengan perkiraan 12 juta kematian di tahun 2020 

kanker anak di dunia: 

>200.000 kasus baru/tahun 

80% terjadi di negara berkembang 

“7 dari 10 anak penderita kanker dapat disembuhkan” 

Prevalensi ketahanan hidup selama 5 tahun sebesar 

95%, misalkan pada penyakit Hodgkin dan 

Retinoblastoma 

Kanker adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia 

A 

B 

C 

D 



Pendahuluan 

Simply Impress 
Your Audience 

Kanker menjadi penyebab 
utama kematian di negara 

berkembang yang disebabkan oleh 
penyakit pada anak usia >6 bulan 

Riskesdas 2007, 

4.100 pasien 
kanker anak 
yang baru di 
Indonesia setiap 
tahunnya 

Penyebab? 
Diduga akibat 
kerusakan genetik 
dalam proses 
pertumbuhan sel 

Pemicu: 

Lingkungan 
tidak sehat 

Makanan yang 
kurang bergizi 

Paparan 
radiasi 

Infeksi virus 



Pendahuluan 

Prevalensi ketahanan hidup 
selama 5 tahun pada anak 
penderita kanker di negara 
maju (Amerika-Eropa): 75-80%   

Angka ketahanan hidup pada anak 
penderita Limfoblastik Leukemia Akut 
(kanker paling sering pada anak): 80% 

di Negara Berkembang dan 35% di 
Negara Maju 

Perbedaan angka ketahanan hidup 

terjadi akibat penolakan untuk 
meninggalkan pengobatan 
alternatif 



Unit Onkologi Anak di Negara Berkembang Perlu Mengatasi Masalah 
Seperti: 

Kesadaran akan masalah kesehatan yang rendah 

Tingkat edukasi yang rendah 

Kemiskinan 



Pendahuluan 

Insidensi kanker anak di AS 
sekitar 125/1.000.000 anak.  
 
4,9% kanker terjadi pada anak, 
lebih banyak terjadi pada anak 
laki-laki. 

Di Indonesia, Kanker anak yang 
paling sering terjadi pada usia 
0-17 tahun 
- Leukemia (33,7%) 

- Retinoblastoma (5,3%) 

- Osteosarkoma (4,8%) 

- Limfoma Non Hodgkin (4,8%) 

WHO 2009 
40% kematian pada kanker 
anak dapat dicegah → Bila 
disadari saat stadium awal 

Kanker anak 
• Seringkali terdiagnosis pada 

stadium lanjut 
• Lebih agresif → sel primitif 
• Lebih mudah dan cepat 

menyebar 



KLASIFIKASI 

kanker 

KANKER 
DARAH 

Tumor padat 



Gejala 

kanker 

KANKER 
DARAH 

Tumor padat 

• Pucat 
• Panas berulang, 

hilang timbul 
• Perdarahan (kulit, 

gusi, hidung) 
• Nyeri tulang→ 

tidak bisa jalan 
• Perut buncit → 

pembesaran hati 
dan limpa 

• kejang 

Bisa megenai semua 
organ → Teraba 
benjolan di tubuh 

Mata kucing 
Mata juling 
Mata kering 

Benjolan tidak nyeri 

Batuk → sesak 
(terdapat benjolan di 
paru) 
Penyebaran kanker 
tempat lain, seperti 
tulang 



Hati, ginjal, indung telur 
Perut buncit 
Teraba benjolan 

Buah zakar kanan dan 
kiri tidak sama besar 
Teraba keras 

Bengkak 
Nyeri 

Pusing 
Muntah menyemprot 
Lumpuh 
Gangguan penglihatan 
Gangguan 
keseimbangan 

Gejala 

kanker 

KANKER 
DARAH 

• Pucat 
• Panas berulang, 

hilang timbul 
• Perdarahan (kulit, 

gusi, hidung) 
• Nyeri tulang→ 

tidak bisa jalan 
• Perut buncit → 

pembesaran hati 
dan limpa 

• kejang 

Tumor padat 



7 Jenis Kanker pada Anak 

Leukemia 
Retinoblastoma Limfoma 

Maligna 

Neuroblastoma 
Tumor 
Wilms Osteosarkoma 

Rabdomio
sarkoma 



Leukemia 
Leukemia atau Kanker Darah merupakan keganasan pada darah 
yang mengganggu proses pembentukan darah di sumsum tulang 

dan merupakan keganasan terbanyak pada anak (25-30% 

dari seluruh keganasan pada anak). 

Akut 

Terdapat 3-4 kasus per 100.000 anak 

Kronik 

Gejala Klinis 

Terapi: Kemoterapi dan Transfusi Komponen Darah 



Retinoblastoma 

Retinoblastoma atau Kanker Mata merupakan suatu keganasan 

pada retina mata yang umum terjadi pada masa kanak-kanak, 
paling banyak pada usia <5 tahun. 

terjadi pada 1 dari 20.000 kelahiran 
hidup 

Gejala Klinis 

Terapi: kemoterapi, radioterapi, pengangkatan bola mata 

Mencakup 10-14 per 1.000.000 per 
tahun pada anak <15 tahun 



Limfoma Maligna 

Limfoma maligna merupakan 
keganasan pada sistem getah 

bening 

Gejala Klinis 

Terapi: kemoterapi, radioterapi 

Mencakup 8-10% kanker pada populasi usia 
<20 tahun dan terus meningkat pada remaja 

usia 15-19 tahun 

Tidak 
Nyeri 

Leher 
Ketiak Lipat Paha 



Neuroblastoma 

Neuroblastoma merupakan jenis tumor pada saraf di luar 
tengkorak kepala yang banyak timbul pada masa kanan-kanak 

terjadi pada 10 dari 1.000.000 orang per 
tahun 

Gejala Klinis 

Terapi: kemoterapi, radioterapi, pembedahan 

Mencakup 7% dari seluruh keganasan 
pada anak 



Merupakan keganasan pada ginjal yang terjadi pada 
masa kanak-kanak, dapat mengenai 1 atau kedua ginjal 

Insidensi tertinggi terjadi pada usia 3-4 
tahun 

Gejala Klinis 

Terapi: kemoterapi, radioterapi, pembedahan 

76% kasus terdiagnosis pada saat anak 
berusia 1-5 tahun 

Tumor Wilms 



Rabdomiosarkoma merupakan tumor padat pada jaringan lunak, 
lebih banyak pada anak laki-laki, lebih sering terjadi pada usia 2-

6 tahun dan 15-19 tahun 

Angka kejadian menempati urutan ke-3 setelah 
neuroblastoma dan tumor wilms 

Gejala Klinis 

Terapi: kemoterapi, radioterapi, pembedahan 

terjadi pada 4-5 per 1.000.000 anak 
usia <15 tahun 

Rabdomiosarkoma 



Osteosarkoma 

Osteosarkoma merupakan salah satu jenis keganasan 
pada tulang, lebih sering pada anak laki-laki, dan jarang 

timbul pada usia <15 tahun 

Gejala Klinis 

Terapi: pembedahan dan kemoterapi 

Kejadian tertinggi pada anak perempuan pada 
usia 12 tahun dan anak laki-laki pada usia 16 

tahun 



Deteksi Dini Kanker Pada Anak 

Satu-satunya kanker 
yang dapat dideteksi 
dini dengan melihat 
mata anak dengan 

cahaya 

Retinoblastoma 

Semakin cepat dideteksi 
pada stadium awal 

Kanker dapat diobati dan 
disembuhkan 



Kanker anak tidak dapat dicegah 

Namun, pola hidup dan makan 
yang sehat harus dijaga!! 

Makan dengan Pola Gizi 
Seimbang 

Ikut Program Imunisasi 

Tidak Merokok 



Terima Kasih 


