Hal yang perlu diketahui
mengenai Kanker Payudara

Ada beberapa hal yg perlu anda pahami tentang apa itu
kanker payudara, ketahui kemungkinan anda
mendapatkannya, dan bagaimana menemukannya sejak dini.
Menemukan kanker payudara sejak dini adalah hal yang
sangat penting karena ketika ditemukan lebih awal, kanker
payudara tersebut akan lebih mudah diobati. Baca untuk
mempelajari lebih lanjut tentang gejala umum kanker
payudara dan cara terbaik untuk menemukannya lebih awal.

Apa itu kanker payudara?
Kanker payudara adalah kanker paling umum kedua di antara
wanita setelah kanker kulit. Ini adalah penyakit dimana sel
dalam payudara tumbuh di luar kendali.
Sel kanker juga dapat menyebar atau bermetastasis ke
bagian tubuh lainnya.

Gejala apa yang perlu di cari?
Beberapa tanda penumbuhan kanker payudara adalah:
• Benjolan baru di bagian payudara atau ketiak.
• Penebalan atau pembengkakan di area payudara.
• Iritasi atau lesung pada kulit payudara.
• Kulit kemerahan atau bersisik di area puting dan payudara.

• Puting terlihat menarik ke dalam.
• Keluarnya cairan dari puting selain ASI, seperti darah
contohnya.
• Adanya perubahan pada ukuran dan bentuk payudara.
• Rasa sakit atau nyeri pada payudara.

Gejala-gejala berikut dapat terjadi dengan kondisi selain kanker. Jika anda melihat salah satu dari gejala tersebut, segera
hubungi dokter.

Apa yang dapat dilakukan untuk menemukan kanker
payudara lebih awal?
Skrining untuk kanker payudara melibatkan pemeriksaan payudara
wanita sebelum adanya tanda atau gejala penyakit.
Mammogram adalah foto rontgen payudara. Dokter menggunakan
mammogram untuk melihat tanda dan gejala awal kanker payudara. Satgas
Layanan Pencegahan Amerika Serikat (The United States Preventive
Services Task Force (USPSTF)) merekomendasikan bahwa wanita yang
memiliki resiko rata-rata dan berumur 50 sampai 74 tahun akan
mendapatkan satu setiap 2 tahun. Rekomendasi dari Satgas Layanan Pencegahan Amerika Serikat mengatakan bahwa wanita
dengan orang tua, saudara kandung, atau anak yang memiliki kanker payudara memiliki resiko lebih tinggi untuk mendapatkan
kanker payudara dan dapat mengambil keuntungan dengan melakukan skrining awal di usia 40. Menimbang manfaat dan resiko
dari skrining adalah hal yang penting dalam mempertimbangkan opsi skrining anda. Jika anda berusia 40 sampai 49 tahun,
bicarakan dengan dokter anda ketika memulai skrining.

Apakah anda khawatir dengan biaya mammogram?
Sebagian besar asuransi menanggung biaya mammogram. Jika
anda berpenghasilan rendah atau tidak memiliki asuransi, anda
mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan mammogram
murah bahkan gratis melalui program Deteksi Dini Kanker
Payudara dan Serviks Nasional CDC.

Deteksi Dini Kanker Payudara dan Serviks
Nasional CDC
Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai program yang
tersedia, hubungi (800) CDC - INFO atau kunjungi
www.cdc.gov/cancer/nbccedp/.

Apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko kanker payudara?
Salah satu hal terpenting yang dapat anda lakukan untuk menurunkan resiko kanker payudara adalah dengan mengetahui
resiko anda mendapatkannya. Bicara kepada dokter anda untuk mengetahui artinya untuk anda.
Dokter anda akan mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak dapat diubah, contohnya:
Riwayat pribadi anda tentang masalah payudara.
Riwayat kanker payudara di keluarga.
Kepadatan payudara anda (jumlah jaringan ikat dan lemak di paudara anda).
Umur anda. Sebagian besar kanker payudara ditemukan setelah usia 50 tahun.
Riwayat menstruasi dan persalinan.
Riwayat terapi pengobatan radiasi pada dada dan payudara.
Jika Anda menggunakan obat dietilstilbestrol (DES) (umumnya diberikan kepada beberapa wanita hamil di Amerika Serikat
antara tahun 1940 dan 1971 untuk mencegah keguguran) Anda memiliki risiko yang lebih tinggi. Wanita yang ibunya
menggunakan DES saat hamil juga berisiko lebih tinggi.
Jika Anda atau anggota keluarga dekat diketahui memiliki mutasi (perubahan) pada gen kanker payudara Anda (BRCA1
atau BRCA2). Wanita yang mewarisi perubahan genetik ini memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker payudara dan
ovarium. Anda hanya akan tahu jika Anda memiliki mutasi jika telah menjalani tes genetik. Bahkan tanpa adanya gen
abnormal saat diuji, penting untuk mengetahui riwayat keluarga Anda; kita tidak tahu semua gen yang menyebabkan
kanker payudara.
Dokter anda juga akan mempertimbangkan faktor yang dapat diubah, contohnya seperti penggunaan obat pergantian hormon.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat anda lakukan
untuk mengurangi peluang anda terkena kanker payudara:
Pertahankan berat badan yang sehat.
Lakukan aktivitas fisik secara teratur.
Tidak konsumsi alkohol atau batasi konsumsi alkohol dengan
mengonsumsi tidak lebih dari satu per hari.

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kanker
payudara, kunjungi www.cdc.gov/cancer/breast/.

