
MENGENAL VIRUS HPV 
YANG BISA MEMICU 
BERAGAM KANKER

Kunyit Putih Untuk Penyakit Kanker, page 03

BI-MONTHLY NEWSLETTER

Mei

2019



MENGENAL VIRUS HPV YANG BISA MEMICU 
BERAGAM KANKER

Kanker merupakan penyakit penyebab kematian yang 
cukup tinggi di dunia, ditandai dengan pertumbuhan 
sel dan penyebaran jaringan secara abnormal. Faktor 
utama yang mengakibatkan infeksi persisten kanker 
serviks adalah Human Papillomavirus (HPV). Human 
Papillomavirus (HPV) merupakan faktor resiko yang 
paling signifikan penyebab dari kanker serviks.

Siapa yang menyangka bahwa orang dewasa 
ternyata masih membutuhkan vaksin?

Selama ini, kita berpikir bahwa vaksinasi berlaku untuk 
bayi dan anak-anak saja. Orang dewasa memerlukan 
suntik vaksin ulang tiap beberapa periode karena 
tidak hanya melindungi diri dari serangan penyakit 
tetapi juga ikut mencegah penyebarannya.

Di Indonesia, ada lima jenis vaksin yang wajib 
diterima, yaitu hepatitis B, BCG, Polio, MMR, dan DTP.

Selain dari kelima vaksin wajib tersebut ada beberapa 
jenis vaksin yang sifatnya anjuran. Salah satunya 
adalah vaksin Human Papillomavirus (HPV) yang 
dapat menyebabkan kanker serviks dan menurut 
data WHO merupakan salah satu jenis kanker 
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terganas nomor empat yang menyerang kaum 
wanita. Tidak hanya wanita, para pria juga harus 
waspada hal tersebut. Pasalnya, virus ini juga bisa 
menginfeksi pria. Sayangnya, masih ada kesenjangan 
antara perempuan dan lelaki dalam hal pencegahan 
dan pengobatan HPV seperti tidak ada test khusus 
untuk HPV pada lelaki. Pada pria, infeksi virus HPV 
sering ditunjukan dengan munculnya kutil pada 
daerah kelamin, testis, anus, lipatan paha, paha dan 
lidah. Beberapa gejala kanker akibat HPV yang patut 
diwaspadai oleh pria antara lain kanker alat kelamin, 
kanker anus dan kanker tenggorokan. Sebanyak 85% 
infeksi virus HPV di tularkan melalui aktivitas seksual, 
seperti melakukan kontak langsung dengan kulit 
kelamin, pertukaran cairan tubuh, serta seks oral dan 
anal. Sedang 15% lainnya disebarkan melalui aktivitas 
non-seksual seperti pemakaian toilet umum, pakaian 
dalam yang tak higienis, dan tidak sterilnya alat 
kedokteran. 

Vaksin Human Papillomavirus (HPV) ini paling efektif 
diberikan pada masa kanak-kanak atau remaja, 
sebelum aktif secara seksual. Namun bagi Kita yang 
hingga kini belum mendapatkannya, virus HPV masih 
bisa dicegah dengan vaksin ini.

Berikut adalah batasan usia pemberian vaksin HPV :

Untuk anak, direkomendasikan dua dosis di mulai 
pada usia 10-13 tahun. Dosis pertama diberikan 
saat rentang usia tersebut (10-13 tahun) dan dosis 
kedua dapat diberikan pada 6 bulan hingga 12 
bulan setelahnya. Pada anak di atas usia tersebut, 
dosis diberikan sebanyak tiga kali.

BI-MONTHLY 
NEWSLETTER

Mei

2019

Sumber Gambar: https://www.freepik.com



H E A L T H

0 2

Untuk dewasa, dilakukan sebanyak 3 kali dimulai 
pada usia 15-26 tahun. Rentan waktu antara 
suntikan pertama dan kedua adalah 1-2 bulan. 
Sedangkan rentan waktu antara suntikan kedua 
dan ketiga adalah 6 bulan.

Apa saja tanda-tanda dan gejala Human 
Papillomavirus (HPV)?

HPV cenderung tidak menimbulkan gejala sehingga 
sistem kekebalan tubuh kita juga akan memberantas 
infeksi HPV sebelum virus ini menyebabkan gejala 
yang membutuhkan penanganan. Namun apabila 
tubuh kita tidak berhasil memberantasnya, infeksi 
HPV dengan jenis tertentu berpotensi menyebabkan 
kanker serviks. Jika infeksi HPV sampai pada 
tahap menimbulkan gejala, indikasi utama adalah 
tumbuhnya kutil pada kemaluan pria atau wanita.

Jenis kutil terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu :

Kutil Biasa
Kutil biasa yang umumnya berupa benjolan bulat 
yang kasar.

Kutil Plantar
Kutil plantar atau mata ikan. Kutil ini berbentuk 
rata dengan lubang di tengahnya yang terkadang 
disertai titik-titik hitam.

Kutil Datar
Kutil datar (flat wart) dengan bentuk seperti 
bekas cakar di kulit. Warnanya juga beragam, bisa 
cokelat, kekuning-kuningan, atau merah muda.

Kutil Filiform
Kutil filiform yang biasanya berupa bintil daging 
tumbuh dengan warna yang sama seperti kulit.

Kutil Periungual
Kutil periungual yang biasa tumbuh di kaki 
dan tangan ini berbentuk pecah-pecah seperti 
kembang kol serta menebal di lempeng kuku.

Langkah Pencegahan Infeksi Human Papilloma 
virus (HPV)

Selain vaksinasi, terdapat sejumlah langkah 
pencegahan yang mungkin berguna untuk 
pencegahan Infeksi HPV, seperti:  

Hindari menyentuh kutil secara langsung. Segera 
mencuci tangan dengan sabun apabila tidak 
sengaja menyentuh kutil.

Jangan berganti-ganti pasangan.

Menjaga kebersihan misalnya mengenakan alas 
kaki di tempat umum yang lembap (seperti tepi 
kolam renang) dan memakai kaus kaki yang bersih.

Hindari berbagi pemakaian barang pribadi seperti 
pisau cukur atau gunting kuku.

Pap Smear yang bertujuan untuk mendeteksi 
sedini mungkin kemungkinan adanya sel abnormal 
di serviks atau rahim secara rutin sesuai jadwal 
yang direkomendasikan oleh dokter.

Menjaga pola makan, rutin berolahraga, tidak 
merokok dan banyak mengkonsumsi air putih agar 
tubuh sehat. 

Tubuh yang sehat cenderung memiliki sistem 
kekebalan tubuh kuat sehingga tidak mudah untuk 
terserang virus ataupun infeksi.
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Indonesia memang dikenal dengan keragaman 
tanaman-tanamannya. Mulai dari tanaman pangan, 
tanaman obat-obatan dan rempah-rempah. Kali ini 
kita akan membahas mengenai salah satu tanaman 
dari golongan rimpang yang memiliki beragam 
manfaat dan khasiat. Tanaman tersebut adalah 
kunyit.

Kunyit pada umumnya berwarna kuning kecokelatan 
atau cenderung berwarna oranye. Namun, ada jenis 
kunyit lainnya, yakni kunyit putih yang memiliki 
kandungannya tidak jauh berbeda dengan kandungan 
kunyit kuning.

Kunyit putih terdapat kandungan tinanin, kurkumin, 
gula, amilium, minyak atsin, saponin, protein 
toksin, damar dan flavonoid yang dapat membantu 
mencegah atau mengobati penyakit-penyakit 
menakutkan seperti penyakit kanker.

Manfaat kunyit untuk mengobati penyakit kanker :

Kunyit membunuh sel kanker
Kurkumin di dalam kunyit dikenal luas karena sifat 
anti-kankernya.

Membantu mencegah pertumbuhan lesi pre-
kanker 
Mengonsumsi kunyit bisa membantu 
mengendalikan pertumbuhan lesi pre-kanker 
terutama jika terjadi kanker mulut. Ekstrak 
minyak kunyit telah ditemukan untuk mencegah 
perkembangan kanker serviks.

Mencegah Metastasis
Metastasis merupakan suatu kondisi dimana 
kanker menyebar ke seluruh tubuh. Kunyit bisa 
membantu mencegah perkembang biakan lebih 
lanjut sel kanker dan perkembangan pembuluh 
darah baru di tumor.

Sifat Anti-Karsinogenik
Kurkumin dalam kunyit diketahui memiliki sifat 
anti-karsinogenik. Kunyit juga dikenal karena kaya 
antioksidan. Bahan dapur ini bisa membantu 
mencegah zat beracun yang mempengaruhi organ 
vital manusia yang membantu mencegah berbagai 
jenis kanker.

Membantu meredakan peradangan 
Kunyit dapat membantu meredakan peradangan 
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dalam hal kanker. Kunyit juga sangat membantu 
bila menyangkut kanker paru-paru.

Membantu mengatur respon kekebalan tubuh 
untuk memerangi kanker 
Senyawa kurkumin yang terkandung di dalam 
kunyit bisa mengatur sistem kekebalan tubuh 
sehingga bisa memerangi kanker secara efektif.

Sebagai pelindung kemoterapi dan radiasi
Pengobatan kanker meliputi kemoterapi dan 
radiasi. Kedua proses perawatan ini melibatkan 
banyak efek samping. Kandungan kurkumin dalam 
kunyit dikenal sebagai sifat anti-inflamasi dan 
antioksidan.

Tak dapat dipungkiri kalau kunyit memiliki segudang 
manfaat baik bagi kesehatan tubuh, para ahli 
berpendapat kunyit masih aman bila dikonsumsi atau 
diaplikasikan ke kulit selama 8 bulan berturut-turut. 
Akan tetapi walau manfaatnya dahsyat, bukan berarti 
kalau kita boleh berlebihan dalam menggunakan 
kunyit untuk kesehatan.

Berikut adalah cara pengolahan kunyit putih tersebut:

Kunyit dicuci bersih.
Dipotong kecil–kecil termasuk butiran–butiran 
kecil yang ada di bagian luar.
Setelah dipotong kecil–kecil, kunyit putih langsung 
dijemur sampai kering karena pada dasarnya 
kunyit putih sudah mengandung air.
Setelah itu digiling halus dengan menggunakan 
gilingan obat.

Selain cara diatas juga dapat dilakukan dengan cara :

Siapkan beberapa kunyit putih. 
Lalu parut dan peras airnya hingga diperoleh satu 
sendok perasan air kunyit.
Tambahkan 1000cc air hangat.
Kemudian endapkan ramuan tersebut dan minum 
airnya.
Konsumsi ramuan kunyit putih 3 kali secara rutin.

Seperti itulah cara mengobati penyakit kanker serviks 
secara alami menggunakan tanaman tradisional, 
mudah-mudahan dengan informasi yang di berikan 
lewat artikel ini bisa berguna dan menambah 
pengetahuan para pembacanya, terutama untuk 
para pengidap penyakit kanker serviks. Jagalah terus 
kesehatan kita dengan gaya hidup sehat untuk jiwa 
dan raga. Selamat beraktivitas dan sehat selalu.
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