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Yang terhonnat
Saudara Ketua dan Anggauta Dewan Penyantun Universitas Airlangga.
Saudara Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Airlangga,
.
Saudara-saudara Guru Besar,
Saudara-saudara Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas-fakultas di
lingkungan Universitas Airlangga,
Sivitas Akademika Universitas Airlangga,
Saudara-saudara para undangan dan hadirin sekalian yang saya
muliakan.
Pada kesempatan ini izinkanlah saya mengawali pidato pengukuhan
Guru Besar ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, yang telah melimpahkan karuniaNya kepada kita semua,
sehingga pada hari yang sangat berbahagia bagi kami sekeluarga, hadirin
telah meringankan langkah dan dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan selamat, untuk menyaksikan upacara pengukuhan pagi hari ini.
Hadirin yang terhormat,

''Mencegah kanker adalah tindakan paling tepat, karena
sekali dia muncul acapkali sukar penanganannya, kecuali
pada saat pertumbuhan dini".
Karsinogenesis ~ adalah pembahasan mengenai penyebab kanker,
lazim disebut karsinogen, perubahan-perubahan yang ditimbulkannya dalam taraf seluler dan subselwer, dan semua
perubahan sifat dan fungsi sel yang timbul karenanya.
Hadirin yang terhormat,
Kanker adalah penyakit yang sudah lama ada dalam masyarakat,
sarna tuanya dengan kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Peninggalan purba dapat menjadi bukti sejarah bahwa kanker sudah ada di
Mesir pada zaman Pharaoh kira-kira 3500 tahun sebelum Masehi.
Para ahli pengobatan pad a waktu itu sudah mencantumkannya dalam
tulisan Hyerogliph.
Juga pada mummi dapat dilihat adanya kelainan tulang yang timbul
akibat metastasis kanker, juga pada kulit nampak tanda adanya kanker
pada zaman terse but. Keadaan yang sarna juga nampak bada bangsa
I
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Inca Aztek yaitu pada jenazah yang tersimpan dalam sakrofag batu
menunjukkan tanda-tanda 8uatu kanker yang diderita pada masa
hidupnya.
.
Di neg~a industri yang maju dengan pendapatan per kaplta dan
. taraf hidup yang tinggi, nampak perubahan pada insidens beberapa
penyakit dalam kurunwaktu 50 tahtin. Apabila pada tahun 1980
penyebab kematian adalah terutama penyakit infeksi, maka d?~an
perbaikan-perbaikan pada nutrisi, perumahan, sanitasi dan higiene
pribadi, begitu juga karena perawatan media yang meningkat d~
lebih baik, maka insidens penyakit lambat laut berubah' dari penyakit
infeksi diganti oleh penyakit degeneratif, penyakit jantung vaskuler
dan kanker.
.
Perubahan-perubahan yang sama diperkirakan juga akan terjadi
di Tanah, Air kita, mengingat usaha Pemerintah di bidang keseha~
sudah digalakkan dengan pembangunan puskesmas, imunisasi b~,hta
dan penerangan gizi dan kesehatan pada umumnya. Harapan hidup
bangsa kita lamb at laun akan bertambah, usia rata-rata yang .dapat
-dicapai juga meningkat. Bila pada saat ini usia rata-rata diperkirakan
55 tahun maka tidak mustahil dalam waktu 5 dekade yang akan datang mencapai 65 tahun.
Bertambahnya umur tentu membawa kebahagiaan bagi keluarg~
~na dapat menyaksikan lahirnya generasi penerus, akan tetapi seg!
lain yang dapat merugikan ialah risiko: kemungkinan terserang kanker
juga meningkat.
~e~ membutuhkan waktu yang lama dalam pertumbuhannya
diperkirakan waktu yang diperlukan adalah antara 10 - 80 tahun sejak kontak pertama. dengan karsinogen. Perubahan yang terjadi pada
sel sehat untuk berubah ganas akan melahIi tahapan-tahapan tertentu, dan selama itu ~perlukan rangsang terus-menerus dari karsinogen
maupun promotor. Sampai taraf perubahan karsinoma insitu m~
tahapan perubahan tersebut masih bersifat reversibel asalkan saJa
rangsang dati karsinogen maupun promotor ditiadakan. '
~ t,eoritis terdapat waktu cukup lama untuk dapat men?eteksi tunbulnya perubahan keganasan dalam tubuh. Ke~y~
ialah -untuk mengetahui adanya perubahan tersebut pada saat diDl,
~~na . sering belum memberikan gejala yang jelas. Kesukaran lain
.
~ila perubahan tersebut terjadi di daIam ruang tubuh yang sukar
dengan alat-alat pemeriksaan umpamanya rongga perut, rongga
1__ tadi~ ten,gkOrak, ~ka kanker baru memberi geiala bila berada daUUIl 8
urn lan'ut
~
.
J • ..
.
Oleh karena itu cara terbaik bagi deteksi dini i~ pemeriksaaD
Yang teratur, terutama bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun.

::81

Anjuran ini sesuai dengim saran Pincherle yang beranggapan bahwa
.mulai usia tersebut proses penuaan akan di mulai, dan reaksi immunologik mengalami perubahan penurunan kemampuan.
Hadirin yang mulia,

Menurut data yang dikumpulkan Puslit Kanker Departemen Kesehatan daD 17 rumah sakit di Jakarta pada tahun 1977, tercatat
2956 penderita, 878 pria dan 1188 wanita.
'
Tanpa pembedaan jenis kelamin maka urutan fi'ekwensinya adalah
sebagai berikut :

1. Serviks
2.
8.
4.
5.
6.
7.

Paru-paru

Haii

Payudara
Nasofarings.
Rektum dan sigmoid
Leukemia
8. Limfoma maligna
9. Ovarium
10. Kolon

482
222
214
182
178
84
77
76
67
48

21.0%
10.7%
10.4%
8.8%
.8.4%
4.0%
8.7%
8.6%
8.2%
2.9%

Perlu diperhatikan bahwa karsinoma serviks, pam-pam dan hati menempati urutan teratas.
Bila angka-angka morbiditas dari R.S.D. Dr. Soetomo kita telaah
untuk mendapatkan gambaran macam-macam penyakit yang diperiksa dan dirawat setahunnya, temyata neoplasma kulit dan kanker
serviks menduduki tempat kedua dan ketiga sesudah infeksi saluran
cerna, sebagai tercantum di bawah ini,
Angka Morbiditas R.S.D. Dr. Soetomo 1984.

1. Infeksi;inteDstinaI' ................. .
2.
8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NeopIasma epitelial'. ............... .
Karsinoma serviks .......•...........
Kesulitan persalinan .... . . . . . . . . . . . .
Tonsilitis dan Adenoiditis menahun ... .
Konkusi ........................ .
Tuberkulosis paru-paru ..•...........
Tifus dan paratifus ..... . . . . . . . . . . . .
Bronkopneumonia ................ .
Hipoksia intra uterine ..•..........•.

8.199
1.485
1.028
1;006
918

889
872
-865
862

819

8
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. Selanjutnya . apabila kita melihat perbandingan insidens kanker pada
beberlq)&. n~ adalah sangat meru,uik bahwa ada kalanya jenis kan-.
ker terten~u. pada satu ne~ 200 -300 kali banyaknya dibandingkan negara lain. .
Perbedaan

yan~ berarti ini dahulu diperkirakan karena perbedaan

ras,~ akantetapl sekarang diketahui perbedaan terse but adalah karena
kebwaan, adat-istiadat, dan pengaruh lingkungan setempat.
::a cantumkan. 6. jenis kanker dengan insidens tinggi yang dibang~ dengan lnsldens rendah serta perbandingannya, sesuai dengan
yang dilaporkan Prescott dan Flexer (1982).
I

Jenis
Kanker

Daerah dengan
insidens tinggi

1. Penis
2. Kulit
3. Hati .
4. Nasofarings
5. Paru-paru .
6. Kolon

Uganda
Australia
Mozambique
Singapore
Inggris
A. Serikat

Daerah dengan
insidens rendah

Perbandingan

Israel
India
Norwegia
Inggris
Nigeria
Nigeria

300 X
300X
70X
40X
35X
lOX

Hadirin yang budiman.

Kanker penis yang rendah di' I
.
.
waJ'ib me
t
srael disebabkan karena sirkumsisi adalah
nuru agama m ka d
.
anak-anak.
ere , an dilaksanakan pada masa bayi atau
Jelas tindakan ini dati
.
.
an timbulnya kank
S~gI me dis dan higienis adalah suatu pencegaher perus yang efektif.
.
. di
"
.
Kanke:r kulit yang t'
berjemur di pant .
InggI. Australia disebabkan oleh keblas~
tanpa perlindungan~u~~ berlebihan, dan bekerja di terik matahan
Pada bangsa kulit u' "
.
.
sedikit bila dib ~~ JUmlah melanm dalam kulit mereka relatif
berfungsi 8ebagai~t an dengan bangsa kulit berwarna. Melamin
er untuk mengurangi pengaruh sinar ultraviolet
terhadap tubuh.
Kanker hati di M
.
Dgaruh aflatoksin .zamblque yang relatif tinggi disebabkan peyang endemik di daerab ternakanan dan terdapatnya virus Hepatisis-B
Kedua jenis kar .
rsebut.
smogen terseb t b k .
bul nya karsindma
h u e erJa sarna dan menyebabkan timepataseluler.
. .
Tumor paru-paru
akibat polusi udara
Yang banyak ditemukan di Inggris jelas adalah
. Yang berat, yang berasal dati industri kendaraaIl

4

.'

bermotor. rumah tangga dan kebiasaan merokok.
Karsinoma kolon yang rendah di Nigeria adalah akibat kebiasaan mereka menikmati makanan yang banyak mengandung serat, seperti
jagung, ubi, ketela, kacang-!fficangan, sayur dan buah-buahan segar.
Sayur dan buah-buahan segar memberi suplai vitamin A dan C yang
l.Oukup banyak. Vitamin C adalah antioksidan yang dapat mencegah
terbentuknya ka1Sinogen dalam lambung. Vitamin A memberi per·
lindungan mukosa usus, karena meningkatkan resistensi jaringan.
Serat makanan berm-mfaat karena dapat mengikat karsinogen dan
membuangnya keluar, dan makanan kaya serat akan mengurangi waktu kontak karsinogen dengan mukosa usus;
Kesimpulannya ialah bahwa faktor-faktor yang memainkan
peranan di sini yang berakibat timbulnya perbedaan insidens menyo10k, adalah pengaruh lingkungan, adat-isdiadat dan kebiasaan setempat,
jadi bukan terletak pada perbedaan ras.

Mengingat kenyataan bahwa jumlah kanker yang timbul akibat
karsinogen yang berada dalam lingkungan hidup kita cukup tinggi,
diperkirakan antara 70 - 90 %, maka alangkah baiknya bila ada usaha
bersama antara Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah atau mengurangi pengaruh terse but , dengan harapan insidens kanker dapat
diturunkan secara bertahap.
Penelaahan Ikarsinogen dalam lingkungan hidup kita akan sangat
berarti, bila kita masing-masing berusaha untuk menghindarinya dan
dengan demikian mengurangi risiko memperoleh penyakit yang ganas
dan acapkali mematikan.
Kanker adalah penyakit ganas, timbul akibat pengaruh karsinogen yang menyebabkan perubahan pada susunan genetik berupa
suatu mutasi. Apabila rangsang tersebut terjadi berulang-ulang dan
adakalanya ditambah pengaruh kokarsinogen dan promotor maka
setelah melalui tahap-tahap tertentu akan terjadi perubahan sifat yaitu
replikasi yang tidak dapat dikendalikan oleh tubuh, tidak adanya eliferensiasi dan maturasi sel maka akan terjadi apa yang dinamakan
transformasi ganas.
.
.
Apabila terjaeli perubahan keganasan, maka fenotIp dan sel ka~e~
akan berubah bila dibanelingkan dengan sel- asalnya. Perubahan IDl
akan mencakup perubahan-perubahan :
1. Pertumbuhan
2. Morfologik
3. Karyotipik

.
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4.
5.

Metabolik
Antigeni,k.
sel Per~~ pertumbuhan kanker akan nampak pada proliferasi
~ol:~ih eep~t, .pertumbuhan kanker yang tidak dapat dikendan da
tub~, tIdak memperhatikan batas anatomis dari organ
terjadi p::e~~:r~p ke dalam jaringan sekitarnya~ Lambat laun akan
wat saluran darah maupun saluran getah beninlY.
g
Perubahan morfoloaik adalah k 'te .
peg an bagi
.
~ .
n na yang paling penting dan
ahh
an
aku pat~logI untuk membuat suatu diagnosa. Perubahmene
p b8.lk perubahan p d ' t' I
. .
a a m 1 se maupun sitoplasmanya. Inti akan membesar
al' '. dmding meneb~, nukleolus prominen,
kromoson meng
relatif tidak me!:P ' : akan nampak hlperkromatik, Sitoplasma
dinding sel mene= a
na~pak ~~ul~, warna lebih gelap dan
per
(N/C ratio) kar
.:.
bandmgan mtI-sltoplasma akan berubah
Perubahan ekna mh. J~uh lebih membesar dibandingkan sitoplasma.
aryotIplk : akan nam ak k lain
dapat terjadi translok . t
.
. p
e
an pada kromosom,
ngeruii kromoso m kr asl a au tnsoIDl. Transkolasi aeapkali akan me- omosom tertentu um
14 atau 22 dan 9 seperti
nam
.
pama antara monor 8 dan
Perubahan me
.
pak pada.hmphoma maligna.
baik diferensiasi s:~OI~=~e~ secara um~ dapat dikatakan makin
maka keeepatan metabol'
. dan makin lambat pertumbuhannya
metabolisme sel asaInya. ~~ tIdak banyak berubah, akan mendekati
ee~derungan menuju ke bent kanker y~g sangat anaplastik ada keleblh sederhana d
uk metabohsme dan sistim ensim yang
dari kanker.
an perubahan ini dinamakan konvergensi biokimiawi

::n

Perubahan antigenik ' hal '"
.
gen pacta permukaan I . . illl ditandru dengan pembentukan anti~er akibat karsin~~~:n!= spesif~ transplantasi tumor dan pada
tIgen.
akan dibentuk Tantigen dan Ca-anKarsinogen Kimia.

b

Pacta tahun 1761 John Hill
ungan antara karsinoma h'd pertama kali melaporkan adanya hu~ak~u halus lewat hidung / dung dengan kebiasaan menyedot temerClval Pot menarik k '. a a tahun 1785, 14 tahun kemudian Sir
k: ja Yang members;~:pulanb bahwa karsinoma skrotum pada
:A~ on disebabkan oleh jelag~eroanong ~ap pada rumah rumah di
eerob~ peringatan ini di Den~~ ~rtimbun pada eerobong asa~.
sidens g asap untuk mandi sebe . _ a~an keharusan bagi pekelJ a
tind k kanker tersebut ternyata rsih bersihnya sesudah bekerja. Ina an kesehatan pertama yan :enur.un. Mungkin ini merupakan
6
g rhasil meneegah salah satu bentuk

i:

kanker pada manusia.
. Kemudian terbukti pendapat ini benar, karena ditemukan hidrokarbon aromatik polisiklik dalam sisa-sisa pembakaran bahan bakar
fosi! yang tidak sempurna.
Karsinogen kimia dibedakan dalam dua bentuk : karsinogen bekerja
langsung dan prokarsinogen yang memerlukan konversi metabolik
atau ensimatik untuk berubah menjadi bentuk aktif.
Dari pereobaan binatang maupun kultur terbukti bahwa kerja
karsinogen 'kimia mempunyai tahapan dan urutan tertentu. Terdapat
dua tahap cara kerja karsinogen kimia untuk dapat mengadakan transformasi ganas. Karsinogen yang bekerja paling awal dinamakan inisiator,
bekerja dengan dosis tertentu, menimbulkan perubahan tetap pada
DNA sel. Perubahan genetik ini akan diturunkan pada generasi sel
berikutnya .. Setelah melalui rangsangan bertubi-tubi dan bertahap
akan timbul mutasi pada beberapa gen I yang berbeda dalam DNA.
Promotor adalah agens yang memperkuat hasil kerja inisiator dan diperlukan untuk memberi rangsang terus menerus sebagai pelengkap pada mutasi yang timbul akibat inisiator. Apabila promotor diterapkan
lebih dahulu pada sel, barn kemudian inlsiator, maka tidak akan timbul
sel ganas.
Kesimpulannya ialah bahwa karsinogen kimia adalah karsinogen
tidak lengkap, sehingga memerlukan kerja promotor untuk dapat berhasil pada transformasi sel. Contoh promotor adalah : ester, forbol,
fenol, fenobarbital, sakarin, siklamat, estrogen, asbestos.
Hadirin yang mulia,
Penyelidikan terhadap karsinogen kimia menyibak rahasia yang
terpendarn, bahwa DNA adalah "target" utama bagi karsinogen kimia,
dan perubahan akan terjadi pada kode genetik lazim disebut mutasi
somatik yaitu perubahan kritis bagi proses transformasi. Yang penting
bukan banyaknya mutasi, akan tetapi mutasi mengenai gen tertentu
yang berkaitan dengan regulasi, replikasi, diferensiasi dan maturasi
sel.
Adakalanya karsinogen kimia bekerja sarna dengan karsinogen
jenis lain umparna radiasi. Jaringan yang terkena radiasi akan lebih
eepat berubah ganas bila terangsang karsinogen kimia. Timbul istilah
kokarsinogen dimana dua karsinogen bekerja sarna yang satu memperkuat kerja yang lain.
Pada waktu ini diperkirakan ada 40 maeam karsinogen!kimia yang
sudah dibuktikan lewat percobaan binatang rrulupun kultur jaringan.
Hidrokarbon aromatik polisiklik merupakan karsinogen yang sangat
kuat. adakalanya memerlukan aktivasi metabolik, akan tetapi dapat
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ana1isa kimia diketahui bahwa asap rokok mengandung inisiator. ben~
zopyrene dan nitrosamine: KecuaIi itu terdapat pula fenol sebag81 ?ro-

pula memberi bahan non karsinogen sesudah metabolisme. Disuntikdisuntikan dalam organ
an subkutan dapat me~bulkan sarkoma
tubuh dapat memberi. karsinoma. Suatu karsinogen yang multipoten. sial hanya tergantung pada periInbangan konversi ke bentuk aktif
atau l'netabolit inaktif. Bentuk karsinogen yang aktif adalah dihidrodiol epoksid. Epoksid mempunyai sifat reaktan elektrofilik yang bermuat.an listrik positif. Epoksid dapat bereaksi dengan .,DNA, RNA,
ensim atau protein dalam sel. Muatan positif epoksid akan mengadakan ikatan dengan bagian beimuatan negatif pada DNA dan RNA
se~ga dapat menimbulkan mutasi.
Karsinogeri Idmia lairIDya yang dibent~ oleh tanaman atau jamur adaIah aflatoksiil B. Karsinogen ini diproduksi oleh Aspergilus
F1aws jamur yang timbul pada kacang tanah, beras, gandum, jagung
y:mg disimpan -di tempat lembab. Karsinoma Hepatoseluler di Swaziland, Kenya dan Mozambique di Afrika terbukti mempl.inyai korelasi
~t dengan aflatoksin. Sebagai prokarsinogen dia memerlukan kerja
enson.oksigenase dalammikrosom sel hati untuk berubah menjadi
epoks~d Virus Hepatitis B pada daerah tersebut juga-endemik dan memp~y8.1 ~ubungan erat terhadap karsinoma hati tersebut, sehingga ditank ke~puIan kedua karsinogen ini bekerja sarna yang satu memperkuat kelja yang lain.

rum

Kar~ogen lainriya adaIah nitrosamine yang merupakan penyebab
karsmoma lambung. Makanan yang banyak mengandung daging
~ l::::kdalamhewan merupakan falrtor yang menentukan. Nitrosamine
en,
tu~~ dati nitrite dan amine yang berasa1 dari pencer~ daging. Na-mtrite banyak dipergunakan sebagai bahan pengawet
daging ~ar teta? berwama kemerahan dan dapat mencegah pembusukan, NltroSanune memerlukan akt' 'tas'
,
tuk
bah ke
bentuk aktif·
."
,
IV!
1 ensIm un
meru
,
Y8.1tu . alkiIdiazomum ..ion.. Konversi ini terjadi dalam mlkrkars°s,om seltemUkosa lambung, dengan demikian menjadi "target cell"
mogen rsebut.

motor dan berpuluh-puluh bahan kimia lainnya yang dapat merugikan
tubuh kita.
Juga diketahui bahwa kadar karsinogen dalam asap yang mengepul
dari ujung rokok jauh lebih tinggi dibandingkan asap yang dihisap
masuk ke dalam paru-paru. Konsentrasi ini berkisar 50 kali lebih tinggi. Bila seorang' berada dalam ruang tertutup penuh asap rokok selama
satu jam, maka jumlah nitrosamine yang dihisap oleh bukan perokok
ini sama dengan hasil dari 15 batang sigaret yang dihisap seorang perokok. Jadi asap rokok sarna bahayanya bagi mereka yang tidak ;merokok , terutama bila ventilasi tidak sempurna atau dalam ruang tertutup.
Bahwa asap rokok dapat menimbulkan karsinoma paru-par~ ~u
dah diterima secara luas berdasarkan bukti dan data-data statlstik,
klinik dan eksperimental. Data statistik yang meya.Jt.inkan ad~ah dari
studi retrospektif dari hasil otopsi pasien yang memnggal akibat karsinoma paru-paru dibaridingkan dengan kontrol yang tida,k me~okok.
Didapatkan korelasi statistik yang kuat antara frekwensl karsmoma
paru-paru dengan :
.
1. Jumlah rokok dihisap dalam sehan
2. Kecenderungan menghisap asap
3. Lamanya merokok

dati

Makan~ banyak mengandung lernak akan merangsang kantung
: d U sehingga banyak empedu diprodUSir untuk pencemaan lemak,
terbentuk sterol bebas dan meningkatnya asam empedu. Asaro
e~edu menyeba~~an berkembang biaknya kuman anaerob bakter01des~ Kuman 1m lllampu merubah kolesterol atau metabolit
asam
empedu menjadi metabolit yang bek'
b ,... t
tau promoto ehing
d
eI']a se ag8.1 mlSIa or a
.
r 8
ga apat menimbulkan karsinoma kolon dan rektum.
~ yang budiman,

_..ng. ,"!:Pungrokok
,merupakan karsinogen yang lengkap karena kecuali
beberapa karsinogen juga mengandung promotor. Dari

Dibandingkan dengan bukan perokok, maka perokok sedang (20 batang sehan) mempunyai peningkatan risiko 10 kali~ se?~kan perokok berat (40 batang sehari) risiko meningkat 20 kali. RlSlko akan berkurang pada perokok yang terus menerus memakai sigaret dengan
filter sejak dia semula merokok.
.
"
Rokok merupakan salah satu penyebab polusi udara. Disampmg
itu gas buang dati kendaraan bermotor, pabrik yang me~pergun~
bahan bakar batu bara atau solar, akan menambah p~IUSl terutama di
kota besar. Salah satu prokarsinogen dalam udara .yrutu benzopyren~
akan mengalami konversi menjadi k~s~ogen ~tif" karena bereak~
dengan polutan udara lainnya seperti: mtrogen, diokSlda dan asam mtrik menjadi karsinogen aktif.
. .
, .
Tidak engherankan bila di kota industri dan kota besar lnsldens
kanker ~-paru adalah tinggi. Tidak berlebihan hila sarjana terkemuka
I Th omas Le'
penduduk kota besar
WlS pemah mengibaratkan bahwa
•
seakan-akan "berenang" dalam lautan karsmogen.
.,
Kar' g n kimia lainnya yang perlu mendapat perhatlan klta
ia1ah as~~s ebagi pekerja pada pabrik semen, pabrik. eternit dan et-:rnit gelombang. Juga mereka yang bekerja pada pabrik kertas, pabrik
I
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kimia dan penyuIingan minyak tanah perlu memperhatikan pencegah-'

, an karsinogen kimia dalam lingkungan kerjanya. '
Hadirin yang terhormat,

Karsinogen radiasi.
Karsinogen radiasi terdiri dari sinar ultra violet dan sinar radioaktif yang terdiri dari sinar X, sinar gamma, sinar ~ari partikel alfa,
, beta, proton dan neutron. Sinar radioaktif yang menimbulkan kecelakaan dan tercatat da1am sejarah ialah pada Marie Curie penemu Polonium dan Radium bersama suaminya Piere Curie pada tahun 1898.
Karma bahaya radiasi terhadap kesehatan belum diketahui, ruparupanya belum dilakukan tindakan keamanan sehingga sarjana terkemuka itu meninggal dunia akibat leukemia pada tahun 1934.
Bukti sejarah lain ialah bom atom di Hiroshima dan Nag8.saId.
~ tahun sesudah ledakan bom dati 100.000 orang yang selam~t
'., hidu? akan tetapi terkena radiasi, angka mortalitas akibat leukero18
meningkat menjadi 140 per 100.000 penduduk. Malahan 20 - 25
tahun8esU~ah. ledakan insidens karsinoma thyroid, payudara, paru '
paru, kelen.Jar liur juga meningkat.,
. Penduduk kepulauan Marshall mendapat musibah lain akibat
P~cob.aan b~m. hidrogen. Karena tiupan angin yang kencang terjaeli
hUlan debu lodlum radioaktif di pulau Rongelap yang terletak eli luar
batas zona bahaya ledakan. 15 tahun kemudian anak-anak yang berumur. kurang ~ 10 tahun pada saat ledakan. menderita perobesaran
kelenJar thyrO~d, dan 5% diantaranya adalah karsinoma thyroid.
, .. ~ara kel]a karsinogen radiasi adalah timbulnya kerusakan DNA,
terJadinya suatu mutasi, kerusakan pada protein, inaktivasi ensiro,
peDI?t':!a:Ubungan cyBtein dengan ikatan hidrogen. Radiasi juga
::::bulkan ~e~ pada membran sel. Radiasi secara langsung
..
.
101llS8si Pada DNA dan secara tidak langsung roeroecah
~ d:anmolekul oksigen menjadi radikal bebas yang roenirobulkan
erus .
D~A dan ensim. Pada kedua cara kerja ini akan tirobul
:~ somatik.. Radiasi ~enimbulkan mutasi berulang-ulang, terjaeli
duks. ~ ~ b~ ~Utasl mengenai gen yang mengendalikan repro1
erensl8S1 sel akan terjadi transformasi ganas.

Hadirin yang terhormat,

lrarsinOgen virus.

•

I;

genik yaitu virus yang dapat menirobulkan kanker. Virus adaIah suatu
parasit obligaat intraseluler. Bila virus perlu memperbanyak diri, maka satu-satunya jalan ialah masuk ke dalam sel binatang atau manusia
yang sesuai atau permisif. Di dalam sel ini virus mendapat bantuan
peralatan metabolik yang diperlukannya, dapat memanfaatkan ensim
dan asam amino untuk pembentukan virus baru. Tenaga didapltkan
dari mitokondrial penyusunan protein terjadi dalam ribosome dengan
memanfaatkan asan amino, tuan rum.ah akan tetapi dengan kode genetik dari virus.
Virus tidak mempunyai sitoplasma maupun organel, tidak mempunyai ensim yang diperlukan untuk aktivitas dalam hidup. Virus
melindungi din dengan dinding glikoprotein. yang berfungsi menjaga kromosomnya dari dunia luar. Virus dapat hidup lama baik dalam
sel binatang atau manusia maupUn di luar sel untuk jangka waktu
panjang dengan tujuan istirahat. Virus ibaratnya suatu inti tanpa protopIasma dengan perkataan lain suatu inti telanjang,akan tetapi mempunyai dinding kuat untuk dapat bertahan hidup berbulan-bulan
malahan bertahun-tahun di alam bebas.
Terdapat dua macam virus onkogenik yaitu virus-DNA dan
virus-RNA. Virus-RNA dapat menimbulkan limfoma, leuk~~a.,
sarkoma dan karsinoma mamma. Virus-RNA mempunyai kromosoro
sederhana terdiO dari satu rangkaian nukleotid. Virus-RNA roempunyai ensim khusus transkriptase terbalik, sehingga mungkin memben, ·tuk DNA dengan mempergunakan RNA sebagai alat cetaknya.
PenyeIidikan virus-RNA sebagai penyebab keganasan didapatka.n
dari kultur jaringan dan percobaan' binatang.
Apabila virus-RNA memasuki sel manusia, maka dinding virus dilepas, RNA membujur "liniair" dan membentuk DNA dengan mempergunakan RNA sebagai cetakan. Ensim khusus translaiptase terbalik membantu pembentukan DNA virus. Kemudian DNA mengadakan replikasi dengan bantuan ensim sel man~ia, maka terbentult
DNA virus dengan kode genetik sarna dengan_, RNA virus dan kemudian merobentuk heIiks ganda. DNA virus yang bam dibentuk kemudian diintegrasikan ke dalam DNA sel manusia. DNA gabungail ini
membentuk m.RNA Iiwat transkripsi yang memprodusir protein
virus untuk pembentukan virus bam, yang kemudian keluar dari sel.
Juga akan diprodusir T-antigen dalam sitop1asma, yang akan meropengaruhi diferensiasi dan maturasi sel.
Virus-DNA yang menimbulkan keganasan pada manusia dengan
bukti-bukti yang kuat adalah virus Herpes Simplex II (H.S.V.II) dan

Karsmogen jenis lain yang akan saya bahas adalah virus onko-
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virus Epstein Bar (E~B.V.). H.S.V.II mempunyai hubungan kausal .
dengan ~arsinoma serviks, dan transmisi virus terjadi liwat sanggama.
E:B.V. di~a~a~kan secara endemik di Afrika Tengah dan Papua Nugini.
DI daerah lll1 didapatkan pula malaria secara endemik.
Malar~ men~an daya tahan imunologik sehingga E.B.V. dapat
bekeIJa .sebagru karsinogen untuk timbulnya limfoma Burkitt.
Bila virus-DNA masuk ke dalam sel manusia maka DNA virus
akan diintegrasikan langsung ke dalam DNA sel' manusia. Apabila
masuk ke dalam sel premisif maka DNA gabungan akan membentuk
~NA virus barn liwat replikasi dan m.RNA akan memprodusir protein
VIrus untuk pembentukan virus barn. Akan tetapi bila masuk ke dalam s~l yang tidak permisif'maka DNA gabungan akan membentuk
T- antIgen dan Ca-antigen yang berpengaruh terhadap transformasi
sel.
". Pada sel manusia yang berubah ganas tidak akan ditemukan
VUion, karena seluruh DNA virus diintegrasikan ke dalam DNA sel.
Jadi kedUa macam virus tersebut ak~ menim"oUlkan mutasi pada
DNA sel manUsia. Hal ini terjadi berulang-ulang melalui tahap tahap
bebera~a generasi sel. Di samping itu pembentukan T-antigen dan
~--an~~en a~~ ~empengaruhi diferensiasi dan maturasi sel. Sel
pa
erenslasl tldak dapat berfungsi, dan sel immatur tetap dalam
k eadaan
embryonal dan t "dak
"
"
dal
k
1
menunJukkan proses penuaan sehmgga
ultur dapat hidup berpuluh-puluh tahun seakan-~an bersifaamt" abadi"

pembuktian virus sebagai penyebab kanker belum memenuhi postulat
dati Koch , karena tidak manusiawi dan etis apabila virus secara langsung dicobakan pada manusia.
Bukti yang lebih meyakinkan didapatkan pada H.S.V. II dan
E.B.V. H.S.V. II mempunyai hubungan . kalfSal yang konsisten dan
spesifik dengan karsinoma serviks. H.S.V. II ' menimbulkan penyakit
herpes genitalis baik pada wanita maupun · pria. Juga ditemukan antibodi terhildap H.S.V. II yang tinggi pada penderita karsinoma serviks.
H.S.V. II juga dapat merubah sel manusia normal menjadi ganas dalam kultur jaringan.
E.B. V. ditemukan secara endemik di Afrika Tengah, Mozambique dan Papua Nugini. Di daerah ini didapatkan pula malaria secara endemik. Malaria menahun diduga menurunkan reaksi imunologik
seluler sehingga E.B.V. dapat mengadakan transformasi pada sel limfosit-B dan " menimbulkan limfoma maligna dati Burkitt. E.B.V. juga
disangka kuat penyebab karsinoma masofarings di Cina Selatan.
Di sini ada faktor makanan yang ikut berperan, yaitu ikan asin yang
diproses secara khusus dan mengandung nitrosamine yang mudah
menguap.
Kesimpulan dari pembahasan ketiga kelompok karsinogen adalah
sebagai berikut :

I.

Karsinogen radiasi dan kimia menimbulkan perubahan
mutasi pada beberapa gen, secara bertahap dan mel1ilui
beberapa generasi sel. Apabila mutasi terjadi pada gen yang
mengendalikan reproduksi dan diferensiasi sel.. maka akan
timbul transformasi ganas (teori genetik).

II.

Karsinogen virus menimbulkan semacam mutasi dengan
mengintergrasikan DNA virus ke dalam DNA sel man usia,
sehingga timbul perubahan ekspressi gen, yaitu perubahan
dalam sitoplasma yang berkaitan dengan tranBkripsi dan
translasi, sehingga terbentuk T-antigen.

Hadirin yang budiman ,
beberapa jenis kanker manusia dapat dibuktikan bahwa
pe nyePbadba
a nya sangat mungkin virus.
.

~r:,;anke~

manusi8. dapat dibuktikan adanya ensim transkripganas man '. e~Im ya~ hanya ada pada virus RNA. Pada kultur sel
USIa apat dlbuktikan adanya DNA asal virus bahwa sel
. ganas membentuk T- .
"
'" "
.
antIgen dan Ca-antIgen. Walaupun demlkian

Akhirnya kedua perubahan terse but saling mempengaruhi dan bekerja sarna untuk terjadinya transformasi
ganas.
(teori genetik - epigenetik).
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Hadirin yang mulia,

Hadirin yang terhormat.

Adakalnya timbul pertanyaan pada diri kita sendiri, apakah kita
semua akan terserang kanker apabila mencapai usia lanjut? Tentunya
tidak! Tubuh kita mempunyai pertahanan imunologik seluler yang
terdiri dari sel mononuklear yaitu sel makrofag, sel limfosit-T dan
limfosit-B yang merupakan pertahanan tl,lbuh lini pe~a bila kita
ter~ ~eksi virus, kuman maupun jamur. Di, samping itu akhir
akhll ~ dltemukan sel radang yang dinamakanselN.K.i(natural killer)
yang tidak memerlukan sensitisasi terlebih dahulu, sudah dapat mengadakan. lisispada kuman maupun virus. Di samping pertahanan imunologik seluler masih ada pertahanan imunologik humoral yang terutama efektif terhadap infeksi kuman.
Sel makrofag memprodusir Interlukin I yang merupakan stimulans dan mengaktivir kerja limfosit. Limfosit-T sensitif membentuk
Interlukin II yang merangsang proliferasi lomfosit-T dan meningkatkan reaksi ~munologik seluler. Selanjutnya sel limfosit-T sensitif juga
memprodus~ Interferon yang dapat membunuh virus secara langsung
dan mengaktivir kerja sel N .K. Jadi. sel-sel terse but bekerja sarna,
y~ .satu m~rangsang lainnya memberi stimulus untuk meningkatkan
.
aktlVltas maslng-masing.
Pertahanan tubuh akan berhasil baik bila keadaan umum tubuh
adalah . optimal, jadi dalam keadaan sehat wal 'afiat. Bila terserang
1~akit menahun, kurang gizi, anemia, tuberkulusa, penyakit metao maka pertahanan imunologik seluler dapat terganggu.
.
P~ taraf tertentu tubuh dapat melakukan lisis pada sel ganas
I k diktimbulkan oleh karsinogen radiasi maupun kimia. Hanya saja
yang
se
an er . manusia pada umumnya membentuk antigen permukaan
sel dalam
bekerj ~ ~'1ah yang sangat sedikit, sehingga sebagai antigen tidak
KeCU: e. e I untuk merangsang tubuh membentuk antibodi.
strukt~ ItUt~CaPkali kanker pada keturunan sel berikutnya merubah
hanan . an l~en. permukaan selnya sehingga dapat mengelabui pertak b lmuno ogik seluler. Bila jumlah sel kanker sudah banyak berem ang biak akhirny tubuh .
Seben~ a
.a
tldak mampu mengatasinya.
nusia yang daYat ~ ada persoalan protoonkogen dalam sel rnaIDanusia
t e~Jelaskan timbulnya kanker secara spontan pada
caraan h· ...
etapI karena tidak termasuk ruang lingkup pembiarl lDl, persoalan tersebut tidak saya bahas lebih lanjut.

Dengan kerendahan hati saya ingin mengajukan usul kepada
Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan dan Departemen Perindustrian dapatlah kiranya dipertimbangkan disusunnya
suatu Peraturan Pemerintab yang mewajibkan pabrik pabrik rokok:
1. Memasang filter pada rokok yang diprodusirnya
2. Mepcantumkan suatu peringatan pada pembungkus rokok,
bahwa merokok dapat merugikan kesehatan.
Mudah-mudahan saja usul saya ini dapat mencapai tujuan dan m~njadi
suatu kenyataan.
Selanjutnya kepada PemerintahDaerah Kotamadya Surabaya saya mengajukan usul untuk lebih mengga1akkan penghijauan dalam
kota Surabaya, dengan menambah jalur hijau dan taman rekreasi
yang rindang demi pembersihan polusi udara dalam kota. Hanya penghijauanlah yang mampu mengurangi polusi udara, terutama bila diingat bahwa Surabaya metupakan kota industri.
Kepada hadirin yang pada saat ini sudah mencapai usia 40. tabun,
saran saya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.AIa!

Pemeriksaan badan yang teratur dari lengkap
Mengurangi konsumsi protein dan lemak hewani dan menggantinya dengan protein nabati serta sayur dan buah buahan
segar.
Mengurang konsumsi daging dan ikan yang diawetkan dan
diasap, termasuk makanan dalam kaleng.
Hidup teratur, cukup istirahat dan olah raga, dan menghindari kerja yang melampauai kemampuan fisik kita.
Menghindari ovemutrisi atau makan berlebihan.
Sedapat mungkin meng1irangi rokok.
Memperhatikan saran saran yang diberikan oleh The American Cancer Society, berupa tujuh tanda bahaya ;
a. Perdarahan atau keluamya cairan eksudat yang tidak
laziln.
b. Pembengkakan pada buah dada atau tempat lainnya.
c.
Borok yang tidak sembuh .sembuh
d. Perubahan pada buangair besar atau buang air kecil.
Parau atau batuk berkepanjangan
e.
f.
Kesukaran cerna dan kesukaran menelan
\
g.
Perubahan pada tahi lalat yang mendadak membesar.
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Hadirin yang budiman,
Perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan rasa
terima kasih yang sebesar besarnya kepada Pemerintah Pusat daIam
hal ini Bapak PreSiden Soeharto atas kepercayaan yang diberikan
kepada saya untuk menjabat Guru Besar dalam mata pellijaran Pata: logi Anatomi. Begitu pula atas perhatian dan bantuan beliau ketika
saya mendapat musibah pada tahun 1983. Juga kepada Almarhum
Bapak Inspektur Jenderal Pembangunan Soedjono Hoemardani atas
bantuan dan perhatian beliau sehingga bantuan Pemerintah dapat
menjadi kenyataan.
.
Kepada Rektor serta Senat Guru Besar Universitas Airlangga
saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang dibe~
kepada saya, dan kesediaan saudara saudara menerima saya sebag81
Guru Besar di lingkungan saudara.
. Ke~a~ almarhum Prof. Dr. Soetedjo Mertodidjojo, DR. Mo~l
Jono DjoJopranoto, M. Ramelan saya ucapkan banyak terima kasih
a~ bimbingan dan nasehat nasehat beliau serta penanaman disiplin
keI]a kepada saya sebagai asisten muda di bagian Patologi pada tahun
1955.
. Kepada ~embimbing saya di luar negeri Prof. DR. Jesse Carr
ClSCO General Hospital, Prof. DR. John S. Wellington
~ ~
di Umverslty of California Medical Centre di San Francisco saya ucapkan bany~ terima. kasih. Juga kepada DR. F .K. Mostofi di .Armed
Forces Institute of Pathology, Walter Reed Hospital WashLTlgton D.C.
atas kesempa~ yang diberikan untuk latihan di bidang Kidney Pa:~~gy. Se~Jutnya kepada Prof. DR. Stanley L. Robbins Director
. ry Institute of Pathology di Boston atas petunjuk dan nasebat
beliau ~~ saya sempat berkUnjung ke Institut beliau Dan terakhir
DR. PatriCIa Bale bagian Pathology dati R
•
·tal
For children di Sitln
oyal Alexandra HGspl
th I
ey, atas kesempatan mempellijari Paediatric Pao ogy saya ucapkan banyak terima kasih
Kepada bekas Dekan Fakultas Ked
Dr. H. Sentot Moestadjab S t d" 0 eran Universitas Airlangga
naikan pangkat saya kepada
mao yang telah mengusulkan .kemenntah Pusat saya ucapkan teriJIla
kasih tak terhingga.

rt:an

0;: Jl

kt

Kepada Prof. Dr. Asmino dan team
dan Dr. S. Hood Alsagaff
Dokter yang memeriksa say a,
membantu saya waktu mengaIanri
perawatan di luar negeri ~
kasih yang setulus tulusny~.
upa saya sampaikan ucapan teriJn a
Kepada Prof. Dr. Rachmat S
tologi Anatomi beserta semua stafanJoso Kep~ Laboratorium Paosen semor dan junior tanpa
.

an

r

kecuali, dengan perasaan terharu saya sampaikan ucapan terima kasih
atas semua bantuan dan perhatian yang saya terima saat saya dalam
keadaan sakit. Begitu pula kerja sama yang sangat baik, serta saling
pengertian yang sudah ~rjalin, perlu dibina lebih lanjut, agar bagian
kita dapat berkembang sebaik baiknya. Juga kepada saudara saudara
Panitya Upacara Pengukuhan dan teman teman sejawat yang memberikan ~tuan saya sampaikan banyak teririla kasih.
Kepada para mahasiswa ingin ~.Baya sampaikan beberapa nasehat.
Saudara saudara memilih pendidikan kedokteran iniberarti saudara
wajib menyadari bahwa sebagai dokter saudara mempunyai tanggung
jawab yang besar terhadap penderita. Utamakanlah selalu kepentingan penderita di atas pertimbangan lainnya. Penderita mempunyai
harapan .dan kepercayaan besar kepada dokter, dan berilah mereka
perhatian dan pelayanan sebaik baiknya.
Menurut hemat saya untuk mendapat sukses nanti dalam kehidupan saudara sebagai dokter saudara perlu membentengi diri dengan:
1.
2.
3.

4.

Moral
!man
Dmu
Etika

Semoga saudara saudara sukses dan berhasil dalam studi saudara.
Sudah sepatutnyalah pada hari yang berbahagia ini saya menyam
paikan sembah sujud dan terima kasih saya kepada ayah dan ibu saya
yang sudah berusia lanjut, atas segala bimbingan dan asuhan penuh
kasih sayang yang saya terlma sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
Demikian pula kepada ayah dan ibu mertua almarhum, rasa terima
kasih dan sembah sujud saya sampaikan atas semua perhatian, bantuan
dan nasehat beliau.
Sebagai pesan terakhir dan terpenting, saya ingin menyampaikan
terima kasih yang sangat mendalam kepada isteri saya, yang selalu
membqtu dan mendampingi saya dengan setia, baik d.alam suka
maupun duka. Tanpa bantuannya tidak mungkin saya mencapai
semua hal yang saya raih hari ini.
Kepada anak anakku ayah doakan semoga kalian sukses dalam
hidup dan dapat mengabdi kepada Nusa dan Bangsa.
Akhir kata kepada hadirin yang saya hormati saya sampaikan
terima kasih atas perhatian dan kesabaran hadirin mendengarkan
pidato ini.
Terimao kasib. 19
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