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Penyakit Kanker payudara
Kanker payudara merupakan penyakit yang dapat menyerang setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Kanker payudara ini
merupakan penyakit yang sudah ada dari jaman dahulu. Kanker payudara merupakan penyakit yang terdapat pada kelenjar payudara.
Kanker payudara dapat diartikan sebagai suatu tumor ganas yang berada pada kelenjar payudara. Dan beberapa ahli kesehatan
memberikan definisi tentang kanker payudara sebagai berikut , menurut Sutriston (1992) kanker payudara merupakan neoplasma
spesifik tempat terlazim perempuan yang merupakan penyebab utama kematian perempuan akibat kanker. Sedangkan menurut
Luwia (2005) kanker payudara adalah kanker yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara. Kanker
payudara adalah tumor ganas yang berasal dari kelenjar payudara. Termasuk saluran kelenjar air susu dan jaringan penunjangnya
(Darwito, 2009).

Etiologi atau yang menjadi asal muasal kanker payudara

Faktor genetik

Faktor genetik 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 yang terkena kanker
payudara. Kelainan ini diketahui terletak dilokus kecil di kromosom 17q21 pada kanker payudara yang timbul saat usia muda.

Hormon

Kelebihan hormon estrogen endogen atau lebih tepatnya terjadi ketidak seimbangan hormon terlihat sangat jelas pada kanker
payudara. Banyak faktor resiko yang dapat disebutkan seperti masa reproduksi yang lama, nulipara, dan usia tua saat mempunyai
anak pertama akan meningkatkan estrogen pada siklus menstruasi. Wanita pasca menopause dengan tumor ovarium fungsional dapat
terkena kanker payudara karena adanya hormon estrogen berlebihan. Suatu penelitian menyebutkan bahwa kelebihan jumlah
estrogen di urin, frekwensi ovulasi, dan umur 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/epitehlial growth factor, platelet-derived growth
factor), fibroblast growth factor dan growth inhibitor disekresi oleh sel kanker payudara manusia. Banyak penelitian menyatakan
bahwa growth promoters terlibat dalam mekanisme autokrin dari tumor. Produksi GF tergantung pada hormon estrogen, sehingga
interaksi antara hormon disirkulasi, reseptor hormon pada sel kanker dan GF autokrin merangsang sel tumor menjadi lebih progresif.

Faktor lingkungan dan gaya hidup
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Pengaruh lingkungan diduga karena berbagai faktor antara lain : alkohol, diet tinggi lemak, dan infeksi virus. Hal tersebut mungkin
mempengaruhi onkogen dan gen supresi tumor dari kanker payudara.

Jenis atau Klasifikasi Kanker Payudara
Berdasarkan gambaran histologis, WHO membuat klasifikasi kanker payudara sebagai berikut.

Kanker Payudara Non Invasif

?
Karsinoma intraduktus non invasif
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.
?
Karsinoma lobular insitu
Karsinoma ini ditandai dengan pelebaran satu atau lebih duktus terminal dan atau tubulus, tanpa disertai infiltrasi ke dalam stroma.
Sel-sel berukuran lebih besar dari normal, inti bulat kecil dan jarang disertai mitosis.

Kanker Payudara Invasif

?
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. 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 otherrwiser spercifierd (NOS),
scirrhous carcinoma, infiltrating carcinoma, atau carcinoma simplex.
?
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.
?
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. Bentuk ketiga terdiri dari susunan jaringan yang tidak teratur berisi sel tumor tanpa diferensiasi, sebagian besar
sel berbentuk signet-ring.
?
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.
?
Karsinoma papiler invasif
Komponen invasif dari jenis karsinoma ini berbentuk papiler.
?
Karsinoma tubuler
Pada karsinoma tubuler, bentuk sel teratur dan tersusun secara tubuler selapis, dikelilingi oleh stroma fibrous. Jenis ini merupakan
karsinoma dengan diferensiasi tinggi.
?
Karsinoma adenokistik
Jenis ini merupakan karsinoma invasif dengan karakteristik sel yang berbentuk kribriformis. Sangat jarang ditemukan pada
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payudara.
?
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.
?Kanker payudara? memang menjadi salah satu ketakutan yang amat untuk kaum wanita, pria pun tidak terkecuali, kanker payudara
banyak memakan nyawa karena sifatnya yang sangat berbahaya, penyakit ini menjadi dominan di negara-negara berkembang seperti
Indonesia.

Mengobati penyakit kanker payudara
Ada banyak cara untuk mengobati penyakit kanker payudara, diantaranya:
?

Mastektomi (operasi pengangkatan payudara)

?

Radiasi (penyinaran dengan sinar X dan sinar gamma)

?

Kemoterapi (pemberian obat-obatan anti kanker atau sitokina)

?

Lintasan metabolisme

?

Penggunan obat herbal

sumber : http://sehatsemua.com/kanker-payudara/kanker-payudara/
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