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SA LA M R EDA KSI
Assalamu’alaikum Wr Wb dan Salam Sejahtera.
Tanggapan tulisan tentang Stem Cell Transplant (SCT) di edisi ke 2 dari para anggota
cukup hangat, beruntunglah pada edisi ke 3 ini
para pembaca mendapatkan artikel lanjutan
“BERMACAM OBAT UNTUK PERAWATAN MM”
dari sumber yang sangat akurat. Serta rubrik
gema kesembuhan kami lanjutkan pada tahap
4 dan 5
Tak kalah menariknya adalah sharing pengalaman tentang kiat-kiat dalam persiapan, selama
proses dan setelah perawatan
Multiple
Myeloma.
Peripheral Neuropathy, adalah salah satu
gejala efek samping yang harus diwaspadai,
oleh karenanya dalam edisi ini di ulas secara
singkat untuk lebih diperhatikan dalam proses
kemoterapi.
Sedikit kupasan tentang pembacaan dan arti
secara sederhana dari hasil pemeriksaan Serum
Protein Elektro Phoresis.
Akhirnya sebagai bunga rampai rubrik ini
disampaikan artikel tentang daun kenikir yang
mengandung banyak Artemisinin sebagai obat
anti kanker.
Wassalamu’alaikum Wr Wb

Edisi 3 Tahun 2017

BERMACAM OBAT UNTUK PERAWATAN MM
6. KEMOTERAPI (lanjutan dari edisi 2)
Anthracycline digunakan dalam berbagai rencana pengobatan kanker.
Obat ini membunuh sel kanker dengan menghambat sintesisan RNA sel,
atau dengan merusak DNA, protein dan membran sel. Efek samping anthracycline yang biasa terjadi adalah toksisitas kardium (efek buruk pada
jantung) dan penggunaan obat ini dalam pengobatan kanker harus dimonitor
Apakah efek samping kemoterapi yang dialami ?
Efek samping yang biasa dalam mengikuti kemoterapi adalah rambut
rontok, mual, muntah dan penurunan produksi sel darah. Penurunan sel
darah akan mengakibatkan resiko infeksi yang lebih tinggi, pendarahan
dan gejala anemia seperti sesak napas, kelelahan dan pusing.
7. TERAPI RADIASI
Terapi radiasi adalah terapi menggunakan radiasi berenergi tinggi untuk
mengecilkan tumor dan membunuh sel kanker. sinar-x, sinar gamma dan
partikel bermuatan adalah jenis radiasi yang digunakan dalam pengobatan kanker. radiasi mungkin dipancarkan oleh mesin di luar tubuh
(terapi radiasi pancaran luaran, atau mungkin dilakukan melalui bahan
radioaktif yang dimasukkan ke dalam tubuh dekat dengan sel-sel kanker
(terapi radiasi internal, juga disebut brakiterapi).
Terapi radiasi sistemik menggunakan bahan radioaktif seperti yodium
radioaktif, yang diangkut melalui saluran darah untuk membunuh sel
kanker.

Jenis radiasi yang paling sering digunakan
untuk
mengobati
pasien myeloma adalah terapi radiasi pancaran eksternal. radiasi
mungkin
digunakan
untuk merawat bagian
kerusakan tulang akibat myeloma, yang
tidak tertangani dengan kemoterapi dan menyebabkan rasa
sakit. Terapi radiasi merupakan metode pengobatan yang
paling sering digunakan untuk kasus plasmasitoma solitari.
Oleh sebab itu, tidak setiap pasien myeloma membutuhkan
terapi radiasi.

dilakukan.
Efek samping kronis yang mungkin dialami oleh pasien :


Fibrosis (pergantian jaringan yang tidak sempurna pada
bekas luka, yang menyebabkan pergerakan yang
terbatas pada bagian yang terkena)



Cedera usus, menyebabkan diare dan pendarahan



Hilang ingatan



Kemandulan



Munculnya kanker lainnya akibat paparan radiasi (hal ini
sangat jarang terjadi)

8. Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT)

Efek samping dari terapi radiasi yang mungkin dialami ?
Terapi radiasi dapat menyebabkan efek samping akut dan
juga kronis. Efek samping akut terjadi selama perawatan,
sedangkan efek samping kronis terjadi setelah perawatan
berakhir. Efek samping yang terjadi tergantung pada bagian
tubuh yang menjalani terapi radiasi, dosis yang diberikan
setiap hari, total dosis yang diberikan, kondisi perubahan
umum pasien dan pengobatan lain yang diberikan kepada
pasien pada waktu sama.
Efek samping akut untuk terapi radiasi terjadi disebabkan
kerusakan secara cepat sel normal pada bagian yang sedang
menjalani perawatan. Efek ini termasuk iritasi kulit atau kerusakan pada daerah yang terkena pancaran radiasi. Misalnya kerusakan pada kelenjar liur, rambut rontok (ketika bagian kepala atau leher yang di radiasi), atau masalah kencing (ketika perut bagian bawah yang diradiasi).
Kebanyakan efek samping akut akan hilang setelah pengobatan berakhir, meskipun beberapa (seperti kerusakan
kelenjar liur) mungkin bersifat tetap. Rasa lesu adalah efek
samping yang umum terjadi selama terapi radiasi, terlepas
dari bagian tubuh mana yang sedang diradiasi. Mual dengan
atau tanpa muntah sering terjadi ketika radiasi dilakukan
pada bagian perut atau bagian kepala. Untuk membantu
mencegah atau mengurangi mual dan muntah biasanya
diberikan obat anti muntah dan mual selama terapi
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Apakah Hematopoiesis Stem Cell itu?
Hematopoiesis Stem Cell diproduksi dalam sumsum tulang
dan berperan memproduksi sel-sel darah baru setiap hari.
Stem Cell ini bersifat multipotent yaitu bisa membangun
dan berkembang menjadi berbagai jenis sel darah maupun
stem cell itu sendiri.
Apakah Hematopoiesis Stem Cell Transplant itu?
Hematopoiesis Stem Cell Transplant(HSCT) adalah pengobatan dengan cara pengambilan Stem Cell Donor atau
Darah Tali Pusat, yang kemudian dimasukan ke dalam tubuh
penerima. Sumber Stem Cell bisa diperoleh dari pasien
(Autologous) atau anggota keluarganya (Allogeneic).
Kebanyakan untuk Multiple Myeloma akan menjalani
Autologous Stem Cell Transplantation (ASCT). Dari
penelitian yang sudah dilakukan dan statistik meskipun
ASCT tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dapat menunda
terjadinya relaps lebih lama dibandingkan pengobatan
dengan terapi yang lain.
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Redaksi menerima sumbangan berupa tulisan atau
pengalaman pribadi atau pengetahuan praktis terkait
dengan MM yang bermanfaat untuk anggota dan penderita pada umumnya. Tulisan maksimal yang dapat
kami muat maksimal 3 terbitan, bila tulisan adalah
kutipan agar di cantumkan sumbernya. Disampaikan
ke Redaksi Multiple Meyloma Indonesia melalui email
ke munifa.prijadi14@gmail.com.
Redaksi berhak merubah tanpa mengubah isi.

Bagaimana HSCT dilakukan ?

Apakah yang diperhatikan setelah proses HSCT?

Langkah 1 : Mobilisasi Stem Cell

Pengalaman transplan berbeda menurut masing masing
individu. Beberapa pasien mungkin mengalami lebih banyak
komplikasi, sementara yang lainnya mungkin tidak mengalami komplikasi apa-apa. Imun sistem pasien akan menjadi
lemah setelah transplan, hal ini karena Stem Cell baru membutuhkan waktu untuk mulai membangun kembali sel sel
darah. Kondisi ini menyebabkan pasien lebih mudah terinfeksi, oleh sebab itu pasien dan caretaker harus memperhatikan dengan serius sanitasi dalam makanan, ruangan
tidur, kamar mandi untuk meminimalkan eksposure terhadap bakteri, jamur atau virus setelah transplan.

Langkah pertama melibatkan pengambilan Stem Cell dari
tubuh pasien. Stem Cell yang terdapat dalam sumsum tulang akan di mobilisasi (diangkut dari sumsum tulang ke dalam aliran darah) hal ini dilakukan untuk mempermudah
proses pengambilan Stem Cell. Ada 2 cara mobilisasi:
1. Suntikan GCSF (Granulocyte Colony-Stimulating Factor),
GCSF adalah hormon yang merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan produksi granulocyte dan stem cell, dan
kemudian melepaskannya kedalam darah.
2. Kombinasi GCSF dan kemoterapi, ada beberapa obat
kemoterapi yang dapat mendorong stem cell keluar dari
sumsum tulang dan memasuki aliran darah.
Langkah 2 : Pengumpulan Stem Cell (aferesis)

Pasien akan dipantau secara teliti dan teratur oleh dokter
transplan selama beberapa bulan pertama setelah menjalani transplan. Hal ini sangat penting untuk memantau
kemajuan pasien dan mengobati dengan cepat komplikasi
yang timbul.
Berikut adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi :
 Saluran kateter vena sentral (central venous catheter line,

CVC), saluran CVC mungkin menyebabkan nyeri pada tempat pemasangan dan meningkatkan risiko infeksi. CVC
mungkin perlu dibuka atau dipindah jika timbul infeksi atau
komplikasi.
Efek samping kemoterapi yang digunakan dalam pengum-

Proses ini dilakukan melalui kateter pada pembuluh vena
sentral (central venous catheter, CVC), yang dimasukkan
melalui kulit dan memasuki vena besar dekat bagian groin,
atau melalui vena besar pada lengan. Darah pasien kemudian akan dialirkan melalui mesin aferesis, yang berperan
memisahkan stem cell dari darah sebelum kemudian
mengembalikan darah ke tubuh pasien. Proses ini memakan
waktu sekitar 4 - 6 jam/hari, dan mungkin perlu dilakukan
beberapa kali untuk mendapat jumlah Stem Cell yang memadai untuk proses transplan. Stem Cell yang terkumpul
kemudian diproses, dibekukan dan disimpan sampai proses
transplantasi.
Langkah 3 : Transplantasi, fase penyesuaian
Kemotrapi dosis tinggi diberikan kepada pasien sebelum
stem cell dimasukkan lagi kedalam tubuh. Hal ini untuk
menghancurkan sel kanker yang ada di dalam tubuh dan
untuk menciptakan lebih banyak "ruang" bagi Stem Cell baru. Kemudian setelah masa jeda 1 - 2 hari, dilakukan infus
Stem Cell (proses sama seperti transfusi darah). Jumlah kantong Stem Cell yang dimasukkan kembali dan waktu yang
dibutuhkan tergantung kondisi masing masing pasien.

pulan Stem Cell dapat menyebabkan jumlah komponen
darah rendah dan demam. Beberapa kasus demam mungkin
memerlukan pengobatan antibiotik. Rambut rontok juga
mungkin terjadi, namun rambut biasanya akan tumbuh
kembali dalam beberapa minggu dan jika diinginkan pasien
bisa menggunakan rambut pengganti.
Suntikan GCSF mungkin menyebabkan rasa linu pada tu-

lang dan atau gejala seperti flu, tetapi ini hanya sampai
proses pengumpulan Stem Cell selesai dilakukan.
Pada saat proses pengumpulan Stem Cell (saat pasien ter-

hubung dengan mesin aferesis), pasien mungkin mengalami
tekanan darah rendah, pusing, kelelahan, perasaan tidak
nyaman karena perubahan volume darah ketika dialirkan
masuk dan keluar dari mesin aferesis. Pasien juga mungkin
mengalami rasa kesemutan di sekitar mulut atau pada tangan dan kaki, menggigil, gemetar dan kejang otot, ini adalah
simptom hipokalsemia yang disebabkan oleh obat pengencer darah yang digunakan untuk mencegah pembekuan
darah. Semua efek samping ini bersifat sementara dan tidak
serius. Pasien akan diawasi secara ketat untuk efek
samping.

Apakah terapi konsolidasi dan retensi ?

Apakah tanda-tanda pasien mengalami relaps ?

Setelah transplantasi, beberapa pasien mungkin akan diberi
siklus perawatan ekstra. Ini dikenal sebagai terapi konsolidasi, itu bertujuan untuk mengurangi kondisi penyakit dan
membantu mencapai respon pengobatan yang sepenuhnya.

Jika pasien mengalami perubahan dramatis, seperti sakit
akut, bengkak, demam atau setiap hal yang luar biasa atau
tidak diharapkan, hubungi dokter Anda dan/atau klinik
dengan cepat. Jika penyakit saya berulang (relaps), apakah
pilihan pengobatan yang tersedia untuk saya ?

Beberapa pasien (terlepas dari apakah mereka pernah menjalani transplan sel induk) mungkin diberikan waktu pengobatan
yang
lama
(biasanya
bertahun-tahun)
menggunakan Thalidomide, Bortezomib atau Lenalidomide.Ini disebut terapi retensi dan bertujuan untuk memperlambat kemungkinan penyakit kambuh.
Percobaan klinis telah membuktikan manfaat terapi konsolidasi dan terapi pemeliharaan. Namun, seperti semua pengobatan, efek samping mungkin terjadi. Bahkan, beberapa
perawatan ini juga menelan biaya yang besar. oleh sebab
itu, harus mempertimbangkan semua faktor dan meminta
nasihat dokter sebelum memutuskan apakah membutuhkan
terapi ini.
Apakah Multiple Myeloma relaps atau refraktori ?
Kebanyakan pasien Multiple Myeloma yang telah menyelesaikan pengobatan awal mereka akan mengalami relaps, dan ini membutuhkan perawatan lebih lanjut. Relaps
adalah kondisi ketika pasien harus menjalani perawatan lagi
setelah penghentian terapi (karena kondisi penyakit membaik) untuk suatu periode waktu. Myeloma refraktori
mengacu pada kondisi ketika pasien tidak merespon pengobatan yang diberi atau kondisinya memburuk dalam waktu 60 hari setelah pengobatan terakhir.

Peripheral Neuopathy adalah rasa kesemutan, mati rasa,
kebas, atau sakit terasa terbakar, bagai di tusuk jarum pada
ujung kaki atau tangan, dapat terjadi pada pasien dalam
proses terapi Multiple Myeloma.
Jika terdapat tanda tanda ini atau anda merasakan gejala
diatas, anda harus segera melaporkanya kepada dokter
yang merawat yang mungkin akan merekomendasikan pengobatan untuk mengatasi masalah ini
Peripheral Neuropathy yang terjadi akibat terapi MM
umumnya bersifat sementara, sehingga dapat kembali normal sesuai berjalannya waktu dan perubahan dosis.
Peripheral Neuropathy menyebabkan rasa tidak nyaman
pada yang terkena. Apabila sudah terjadi maka dokter juga
mungkin akan memberikan obat pengurang nyeri kalau san-

Myeloma lazimnya menjadi lebih agresif setelah setiap episode relaps, dan lama-kelamaan akan menjadi refraktori,
yang berarti ia lebih sulit untuk di rawat. Pilihan pengobatan
untuk pasien dengan Multiple Myeloma Relaps atau Refraktori: HSCT autologus, obat yang besifat imunomodulator
(seperti Lenalidomide dan Pomalidomide), Inhibitor Proteasome (seperti Bortezomib dan Carfilzomib), Kemoterapi
(termasuk Cyclophosphamide, Bendamustine, Doxorubicin,
Vincristine cisplatin, Etoposide dan Melphalan), dan kortikosteroid. Pada saat ini, tidak ada pengobatan standart untuk
pasien yang mengidap penyakit relaps dan/atau refraktori.
Dokter anda akan memilih terapi yang paling cocok untuk
Anda berdasarkan pada tingkat keparahan penyakit, pengobatan terdahulu yang digunakan, dan jangka waktu respon positif terhadap pengobatan tersebut.
Sumber : Mieloma Berbilang, Buku Kecil untuk Pesakit dan
Penyedia Penjagaan - National Cancer Institute Singapore.

gat mengganggu. Gabungan Paracetamol dan Codein sering
diberikan untuk hal ini, hanya saja tidak bisa dipakai secera
terus menerus.
Disamping itu akupuntur juga mulai dipakai untuk membantu mengurangi rasa nyeri karena Peripheral Neuropathy.
Sebaiknya apabila memilih memakai akupuntur dipastikan
dokter akupuntur yang menangani mengerti kondisi pasien
yang menyandang Multiple Myeloma.
Konsumsi Vitamin B Complex, Vitamin D3, Minyak ikan /
Omega 3 dan Spirulina akan memperbaiki efek Peripheral
Neurophaty dan mencegah apabila belum terjadi.
Latihan menggerakkan jari tangan, jari kaki dan berjalan
kaki dikolam renang akan membantu peredaran darah dan
merangsang saraf tepi. Hal ini dapat mencegah terjadinya
Peripheral Neuropathy.
Sumber dari berbagai sumber.

GEMA KESEMBUHAN (BERSAMBUNG)

TAHAP - 4 Tip setelah terdiagnosa dan karakteristik
terapi Multiple Myeloma
1. Tetaplah bersikap positif
Carilah informasi sebanyak mungkin dan pertahankanlah kedekatan dengan keluarga. Bila
perlu bergabunglah dengan kelompok pendukung pasien agar bisa mendapatkan masukkan dari mereka yang juga pernah menderita
Multiple Myeloma.
2. Pilihlah
Rumah sakit dan dokter yang pengalaman menangani Multiple Myeloma.
3. Jalani pemeriksaan lanjutan
Agar anda dan dokter dapat mengetahui
status Multiple Myeloma dan perkembangannya, serta merencanakan terapi
secara lebih detail dan akurat, jangan ragu
untuk bertanya kepada dokter anda
4. Pastikan mendapat pengobatan terbaik
Multiple Myeloma adalah kanker yang bersifat relapsing disease artinya dapat kambuh
dalam waktu tertentu. Oleh karena itu pilihan terapi pertama digunakan sangatlah
penting dan akan mempengaruhi hasil terapi
dan jangka waktu kambuhan.

Keterangan :
PR = Partial Response (suatu kriteria dimana jumlah pengurangan jumlah M Protein dalam darah tidak secara menyeluruh )
CR = Complete Response ( suatu kriteria dimana jumah M
Protein dalam darah menghilang secara keseluruhan)
Terapi 1 (tidak optimal) terapi ini menghasilkan kekambuhan yang cepat karena pengurangan M protein hanya
bersifat parsial
Terapi 2 (tidak optimal) terapi ini membutuhkan waktu lama
untuk memperlihatkan hasil terapi
Terapi 3 (optimal) terapi ini adalah karakteristik terapi yang
optimal yaitu cepat dan mereduksi M protein secara maksimal
Terapi yang baik adalah terapi yang dapat memberikan respon yang dalam dan cepat sehingga memberikan manfaat
penundaan jangka waktu penyakit terlama seperti yang diilustrasikan pada gb. 3
Dengan kemajuan tatalaksana Multiple Myeloma saat ini
pasien memiliki kesempatan untuk mencapai complete respone (tingkat sisa M protein sudah tidak terdeteksi oleh
serum imunofikasi) yang terkolerasi dengan perbaikan kualitas hidup dan perpanjangan harapan hidup pasien.

TAHAP – 5 Pemilihan terapi
Pilihan terapi sangat tergantung pada kondisi pasien. Komplikasi yang muncul seperti penyakit tulang atau pun gagal
ginjal, dan status Multiple Myeloma sebagai penyakit yang
baru terdiagnosa (newly diagnosed / refractory) dapat
mempengaruhi pilihan terapi anda.
Tranplantasi stem cell
Tindakan ini adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk
kondisi pasien yang relatif lebih muda (dibawah 65 tahun)
dengan kondisi yang cukup baik, dan berdasarkan pertimbangan dari dokter yang merawat (Baca di edisi ini
"Bermacam obat untuk perawatan MM")
Kemoterapi
Kemoterapi menghancurkan sel kanker dengan cara menghambat sel kanker untuk berkembang biak. Pada beberapa
kasus kemoterapi diperlukan untuk memastikan kanker
telah hilang dan tak akan muncul lagi. Salah satu pilihan
kemoterapi yang banyak digunakan adalah Pegylated Liposomal Doxorubicin yaitu kemoterapi yang bekerja selektif

KENIKIR SEBAGAI OBAT ANTI KANKER
Pembaca pasti akan bertanya apabila di sampaikan bahwa
Artemisinin adalah ‘pembunuh’ kanker, di negara paman
Sam obat ini sudah di produksi serta dikemas secara apik,
sangat dikenal dan tentu saja sangat mahal. Namun akan
berbeda bila yang kami sampaikan adalah daun kenikir yang
di Surabaya berbekal uang Rp.1.000,- sudah akan
mendapatkan seikat kenikir yang siap diolah sesuai selera.

menyerang sel kanker dengan tingkat keamanan yang lebih
tinggi dan efek samping yang lebih minimum dibandingkan
terapi doxorubicin konvensional
Terapi Fokus Sasaran (Targeted Therapy)
Terapi fokus sasaran adalah jenis pengobatan yang
menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker dengan cara
menghambat molekul atau protein tertentu yang ikut serta
dalam proses perubahan sel normal menjadi sel kanker ganas
Salah satu terapi fokus sasaran untuk Multiple Myeloma
adalah kelas obat proteasome inhibitor. Kelas ini tidak langsung bekerja pada sel kanker, melainkan bersifat lebih selektif dalam menghambat sel-sel yang mendegradasi protein berlebih.
Caranya dengan menghambat pasokan makanan dan transkripsi DNA berlebih yang disebabkan oleh protein abnormal. Terapi ini dapat digunakan secara tunggal atau kombinasi dengan kemoterapi.
Sumber : Buklet edukasi pasien, seminar MM

bagi jantung. Dengan lancarnya aliran darah maka kerja jantung menjadi ringan. Cara memanfaatkan daun kenikir untuk memperkuat jantung adalah dengan merebus beberapa
lembar daun kenikir dengan segelas air dan meminum air
rebusannya rutin setiap hari.
Kandungan protein, Vitamin A dan vitamin E pada daun
kenikir dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh
karena sistem imun yang meningkat akibat mengkonsumsi
daun kenikir. Kenikir mengandung kalsium dan magnesium
yang juga bagus bagi pertumbuhan tulang dan menjaga
kesehatan tulang.

Kenikir atau dalam bhs China dikenal dengan Qing Hua Su,
sangat tinggi kandungan Artemisininnya.

Kemampuan sebagai sumber antioksidan yang sangat tinggi
ini juga salah satu yang menyebabkan kenikir memiliki kemampuan yang hebat dalam mencegah kanker (anti
kanker). Karena antioksidan adalah penghancur radikal
bebas dalam tubuh dimana radikal bebas adalah pemicu
aneka macam penyakit kanker.

Bagaimana Artemisinin membunuh kanker ?

Dari berbagai sumber di Internet.

Artemisinin akan mengikat kandungan Iron dalam suatu sel
sehingga menyebabkan radikal bebas yang berakibat sel
menjadi mati. Nah sel kanker memiliki kadungan Iron yang
tinggi sehingga artemisinin akan hanya membunuh sel
dengan iron tinggi (sel kanker saja) tanpa merusak sel baik
lainnya.
Daun kenikir mengandung senyawa flavonoid yang bisa
melancarkan aliran darah sehingga efeknya sangat bagus

Memberikan informasi akurat
pada perawatan pasien MM,
bergabunglah bersama kami
dalam group WhatsApp.
Silahkan menghubungi admin
Bpk. Munifa Prijadi 0811376463

Memahami Elektroforesis Protein Serum (EPS, atau SPEP)
Angka rujukan normal
SPEP adalah salah satu
tes yang penting untuk
menilai
perkembangan
Alpha-1
0.1–0.4 g/dL
dan respon pengobatan
Alpha-2
0.3–0.9 g/dL
pasien MM. Pemeriksaan
ini mengukur jumlah proBeta-2
0.7–1.5 g/dL
tein-M yang diproduksi
Gamma
0.5–1.4 g/dL
oleh sel-sel myeloma. Semakin banyak jumlah protein-M yang diproduksi, artinya sel-sel MM semakin aktif
dan banyak jumlahnya.
Albumin

3.3–5.7 g/dL

Pemeriksaan SPEP biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan imunofiksasi untuk menentukan jenis protein-M, yakni
tipe rantai berat (IgG, IgA, IgD, IgE, atau IgM) dan tipe rantai
ringan (kappa atau lambda).
Mengapa “electro”? Sebab, SPEP memisahkan dan menghitung jumlah protein berdasarkan muatan listrik, ukuran dan
bentuknya.
Protein dalam serum darah ada dua: Albumin dan Globulin.
Albumin hanya ada satu jenis, sedangkan Globulin dibagi
menjadi 5 sub-jenis, yaitu Alpha-1, Alpha-2, Beta-1, Beta-2,
dan Gamma Globulin.
Serum albumin membentuk 55% dari total protein pada
serum darah. Jika MM aktif, kemampuan hati untuk
memproduksi albumin akan menurun, sehingga jumlahnya

berkurang. Sebaliknya, albumin yang cukup berarti MM bisa
dikendalikan. Jumlah albumin juga bisa digunakan untuk
menentukan stadium MM. Jika albumin melebihi 3,5 mg/dL
maka dapat dikategorikan baik.
Sementara itu, Globulin dibagi lagi menjadi Alpha-1, Alpha2, Beta-1, Beta-2, dan Gamma globulin. Jika ada protein-M
(yang berarti ada sel-sel myeloma), mereka akan berkumpul
di satu area kecil dan membentuk puncak atau lonjakan pada grafik. Biasanya pada area gamma atau beta, bahkan
juga alpha. Ini dinamakan Lonjakan-M (M-Spike). Inilah ciri
khas MM.
Jumlah protein-M dapat diketahui dengan menghitung luas
daerah di bawah kurva lonjakan (AUC) dan persentasenya
dari total imunoglobulin. Khusus MM dengan tipe IgA,
sejumlah protein bisa menyebar ke area beta, atau bahkan
alpha. Oleh sebab itu, pemeriksaan lain seperti immunoglobulin kuantitatif dan free light chain assay biasanya lebih
akurat untuk menilai jumlah protein-M pada tipe ini.
Bagaimana cara menilai keberhasilan treatment? Pengobatan yang berhasil akan menurunkan jumlah protein-M
hingga (mendekati) normal. Nilai-nilai globulin pada area
gamma, alpha dan beta akan menurun. Begitu pula kurva
lonjakan M-Spike pada grafik. Coba bandingkan dua grafik
EPS. Jika puncaknya turun, itu menandakan perkembangan
yang bagus dan pengobatan berhasil.
Jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan dokter Anda
untuk menentukan perawatan yang tepat. Salam semangat!
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Sangat disarankan agar berkonsultasi dengan dokter
anda segera jika merasakan efek samping baik terapi
tunggal atau kombinasi dari beberapa obat kemo terapi

Dokter akan menentukan pengobatan terhadap efek
samping ataupun terapi yang bertujuan untuk
mencegah efek samping berulang kembali

Adalah suatu yang wajar apabila seseorang menjadi shock
saat mendengar diagnosis Multiple Myeloma dari dokter.
Tetapi apakah karena diagnosis itu kita akan bertahan
patah hati, kehilangan harapan dan tidak bisa menerima
kenyataan sebagai penyandang Multiple Myeloma ?
TENTUNYA TIDAK.
HARAPAN untuk mendapat PENGOBATAN dan perbaikan
kualitas hidup MASIH ADA. Beberapa kiat mempersiapkan
diri yang disarikan dari pembicaraan sesama penyintas,
pejuang dan pendamping Multiple Myeloma yang mungkin
bermanfaat:
1. KONFIRMASI hasil pemeriksaan dari laboratorium yang
mendiagnosis kita menyandang Multiple Myeloma dengan
Dokter yang kita pilih. Kalau merasa tidak yakin cross check
di laboratorium yang berbeda sebagai masukan pembanding. Pilihlah Laboratorium dan Dokter yang menurut kita
kredibel untuk menegakkan diagnosa Multiple Myeloma.
2. Setelah poin 1 konfirm, maka JANGAN MEMBUANG
WAKTU dengan tidak bisa menerima kenyataan sebagai
penyandang Multiple Myeloma. Karena akan dibutuhkan
kejernihan pikiran untuk memutuskan pengobatan yang
akan kita pilih dan sesuai dengan kemampuan kita.
3. MENCARI INFORMASI dari sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan secara sains dan
logika sehat.
4. Mempersiapkan MENTAL POSITIF, perlu dipahami bahwa bagaimana kita bersikap terhadap masalah selama masa pengobatan sangat menentukan efektifitas pengobatan
yang dilakukan. Batasi informasi yang tidak mempunyai

nilai POSITIF dan memperbanyak informasi yang mempunyai nilai POSITIF, sehingga suasana lebih kondusif untuk
mempertahankan sikap diri yang POSITIF.
5. Hasil TIDAK ada yang INSTANT, tubuh kita membutuhkan adaptasi untuk menerima suatu pengobatan dan
semuanya butuh proses. Tetap SABAR dan PATUH dengan
petunjuk dokter yang merawat. JANGAN MEMBANDINGKAN HASIL kita dengan orang lain karena masing-masing
kita tidak sama. Sebagai referensi dalam International Myeloma Foundation Patient Handbook 2013 ada 18 type Multiple Myeloma.
6. Saat menjalani pengobatan umumnya imunitas tubuh
akan menurun jadi harus lebih berhati-hati terhadap serangan virus, bakteri dan parasit dari luar. JANGAN
SUNGKAN untuk PAKAI MASKER apabila ada orang disekitar yang batuk atau flu.
7. Pastikan semua MAKANAN cukup BERSIH dan
HYGENIS. DIET TINGGI PROTEIN sangat disarankan untuk
penyandang Multiple Myeloma yang tidak mempunyai masalah dengan ginjal. Ekstrak Ikan Gabus/ Kutuk dan Putih
Teluir mempunyai kandungan albumin yang cukup tinggi
yang akan membantu proses perbaikan sel tubuh yang rusak sewaktu kemoterapi.
Konfirmasi, Jangan Buang Waktu, Mencari Informasi,
Mental Positif, Tidak Instant, Sabar dan Patuh, Jangan
Membandingkan, Pakai Masker, Makanan yang Bersih,
Hygenis dan Tinggi Protein.
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