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Abstract

Background. To establish a cytology or histologic diagnosis in a patient with suspected lung cancer, flexible 
bronchoscopy is an essential step in the workup. The value of obtaining brushing during fiberoptic bronchoscopy 
in the workup lung cancer is optimizing. This study aims to determine whether the diagnostic yield of  flexible 
bronchoscopy sampling procedures in patients with lung cancer was dependent on tumour location.
Design. A survey descriptive study to find positivity result of cytology brushing at flexible fiberoptic bronchoscopy 
compared with transthoracic needle aspiration performed in 40 central lung tumor patient from January 2009 
to Desember 2009
Setting. Bronchoscopy laboratorium Persahabatan Hospital, Jakarta
Result. Study  founded the cytology analysis of brushing was positive for malignancy in 20 cases (50%), and 
the cytology analysis of transthoracic needle aspiration was positive for malignancy in 32 cases (80%). Study 
founded relationship among endobronchial lesions to tumor size. Study did not found relationship among 
endobronchial lesions to location and type of cancer. Of 40 patients who underwent fibreoptic  bronchoscopy  
examination, brushing were performed, respectively. For patients with bronchoscopically-visible tumours, 
yielded diagnostic specimens for lung cancer in 50 percent of patients, respectively. Brushing was likely to be 
diagnostic in patients with tumours in the right upper lobe bronchi. The diagnostic yields were influenced by 
the bronchoscopically-mass or non-mass and tumor size.
Conclusion The diagnostic yields of bronchoscopic sampling procedures were dependent on tumour visibility 
during bronchoscopy and location of bronchoscopically-visible tumours.There was a trend toward higher 
combined diagnostic yield in brushing and transthoracic needle aspiration when compared one modality. (p= 
0,002)
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PENDAHULUAN

 Kanker paru merupakan penyakit keganasan 
dan penyebab utama kematian di seluruh dunia. 

Kira-kira 1/3 kematian karena kanker pada laki-laki 
ternyata disebabkan kanker paru.1  Menurut World 
Health Organization (WHO) terdapat sekitar 1,2 
juta kasus baru setiap tahun dan merupakan 17,8% 
penyebab kematian karena kanker. The American 
Cancer Society memperkirakan pada tahun 2006 
terdapat 174.470 (12%) kasus baru kanker paru. 
Lebih dari 3 juta orang pasien kanker paru, terutama 
berasal dari negara berkembang.dikutip dari 2 Data 
epidemiologi kanker paru di Indonesia masih belum 
ada sedangkan di Rumah Sakit Persahabatan 
didapatkan pada tahun 2003 sekitar 213 kasus, 
tahun 2004 220 kasus, tahun 2005 140 kasus, tahun 
2006 218 kasus dan tahun 2007 282 kasus.3   

 Sejak ditemukan bronkoskop fleksibel pada 
tahun 1966 sampai berkembang seperti sekarang ini, 
bronkoskopi tidak hanya berperan untuk menentukan 
staging tetapi juga pengambilan bahan untuk 
pemeriksaan patologi anatomi dengan berbagai 
cara sehingga terapi dapat diberikan. Percabangan 
saluran napas dapat dilihat dengan bronkoskopi 
apakah terdapat massa intrabronkus atau perubahan 
mukosa saluran napas seperti berbenjol-benjol, 
hiperemis, stenosis infiltratif dan mudah berdarah. 
Bahan pemeriksaan sitologi atau histopatologi dapat 
diperoleh dengan tindakan bronkoskopi seperti 
sikatan, bilasan, bronchoalveolar lavage (BAL), 
biopsi forsep dan transbronchial needle aspiration 
(TBNA). Bahan ini kemudian dikirim ke laboratorium 
patologi anatomik untuk memastikan ada tidaknya 
sel ganas.4  
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 Kusnan5 pada tahun 1982 melakukan 
penelitian nilai diagnostik pemeriksaan sitologi 
dahak dan bilasan bronkus pada kanker paru 
setelah bronkoskopi serat optik di RS Persahabatan. 
Sikatan bronkus memberi hasil pemeriksaan 
sitologi positif tertinggi yaitu 32,35%, pemeriksaan 
dahak pasca bronkoskopi 23,52%, bilasan bronkus 
setelah tindakan sikatan atau biopsi 8,82% dan 
dahak prabronkoskopi serta bilasan bronkus 
sebelum tindakan masing-masing sebesar 2,94%.5 

Tahun 2006 Pohan6 melakukan penelitian akurasi 
pemeriksaan sitologi dan histopatologi pada pasien 
kanker paru di beberapa rumah sakit di Jakarta 
menemukan nilai sensitivitas sikatan bronkus saja 
mencapai 45,5%. Tahun 2006 Agustina P dkk.7 
mendapatkan kepositivan sikatan bronkus di rumah 
sakit Persahabatan adalah 24%. Penelitan ini akan 
membandingkan kepositivan sitologi pemeriksaan 
sikatan bronkus dengan transthoracic needle 
aspiration (TTNA) dalam menegakkan diagnosis 
kanker paru.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian 
 Penelitian ini dilakukan merupakan studi 
survei deskriptif dengan analisis tambahan untuk 
menilai hubungan antara kepositifan pemeriksaan 
sitologi sikatan bronkus pada tumor paru sentral 
dibanding TTNA. Mengetahui hubungan penampakan 
bronkoskopi dengan ukuran tumor, lokasi tumor, 
jenis sel kanker. Mengetahui hubungan lokasi tumor 
dengan jenis sel kanker.

Tempat dan waktu penelitian 
 Penelitian dilakukan di Departemen 
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI/
RS Persahabatan Jakarta pada bulan Januari 2009 
sampai Desember 2009.

Populasi dan sampel
 Pada penelitian ini populasi terjangkau adalah 
semua pasien yang dicurigai sebagai tumor paru 
sentral yang menjalani pemeriksaan bronkoskopi di 
laboratorium bronkoskopi. Subyek penelitian diambil 
secara consecutive sampling yaitu mengambil semua 
sampel yang memenuhi kriteria penerimaan sampai 
jumlah sampel penelitian tercapai.Hasil perhitungan 
jumlah sampel yang didapat sebesar 32. Jumlah 
sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 
40. 

BAHAN DAN CARA KERJA

1. Pasien dengan dugaan tumor paru sentral dikirim 
ke laboratorium bronkoskopi RS Persahabatan 
untuk pemeriksaan bronkoskopi

2. Pasien mendapat informed consent baik secara 
lisan dan tertulis pada awal penelitian

3. Sebelumnya pasien dipuasakan 5 jam
4. Anestesi lokal dilakukan dengan berkumur kumur 

menggunakan lidokain 2% sampai tenggorokan 
terasa tebal, kemudian dilakukan anestesi lokal 
lagi menggunakan lidokain semprot 10% pada 
daerah resesus piriformis kanan dan kiri, epiglotis 
dan pita suara. Jika mukosa trakea atau cabang 
cabang brokus masih terangsang/sensitif maka 
diberikan anestesi lokal larutan lidokain 2%.

5. Pasien dibaringkan dengan posisi kepala sedikit 
defleksi dan diberikan oksigen melalui kanula 
hidung sesuai  kebutuhan (2-4 L/menit)

6. Dipasang alat pelindung antara gigi seri rahang 
atas dan bawah untuk melindungi bronkoskop 
dari kemungkinan gigitan pasien

7. Bronkoskop PENTAX EB 1530 T3 dimasukkan 
melalui rongga mulut ke arah trakea dan 
bronkus

8. Daerah yang akan disikat ditentukan atas dasar 
foto toraks PA dan Lateral serta penampakan 
bronkoskopi berupa daerah radang, stenosis, 
infiltratif atau massa

9. Setelah ditentukan daerah yang akan disikat, 
sikatan bronkus tipe 59 K dimasukkan melalui 
bronkoskop sampai mendekati daerah yang 
akan disikat. Sikatan dilakukan minimal dua kali.

10. Bronkoskop bersama sikatan ditarik keluar
11. Bahan diletakkan langsung pada object-glass 

dengan gerakan sirkuler, minimal dibuat tiga 
sediaan. Object-glass tersebut dimasukkan ke 
dalam larutan alkohol 96% untuk fiksasi dan 
dibawa ke laboratorium patologi anatomi (PA) 
diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi. 

12. Bronkoskop dimasukkan lagi untuk melihat  dan 
mengatasi perdarahan yang  terjadi.

13. Setelah sikatan bronkus, dilakukan TTNA di hari 
lainnya.

14. Pada daerah yang dicurigai terdapat kanker paru 
dilakukan TTNA CT guide dengan menggunakan 
jarum spinal 25 G. Bahan diletakkan langsung 
pada object-glass dan dibuat sedian apus 
minimal dibuat 3 sediaan, object-glass tersebut 
dimasukkan ke dalam larutan alkohol 96% untuk 
fiksasi dan bahan dibawa ke laboratorium PA 
diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik subjek
 Penelitian ini menilai kepositivan pemeriksaan 
sitologi sikatan bronkus pada tumor paru sentral yang 
dibandingkan dengan hasil sitologi TTNA sesuai 
dengan kriteria inklusi / eksklusi di RS Persahabatan 
dari bulan Januari 2009 sampai Desember 2009. 
Analisis data karakteristik klinis subjek pasien secara 
deskriptif berdasarkan jenis kelamin, umur, kelompok 
umur, ukuran tumor, batas tumor, penampakan 
bronkoskopi, lokasi pada pemeriksaan bronkoskopi, 
jenis sel kanker berdasarkan sitologi sikatan bronkus 
dan TTNA (tabel 1). 

Tabel 1. Karakteristik sampel

            Empat puluh orang yang masuk kriteria inklusi, 
terdiri atas laki-laki 35 (87,5%) orang sedangkan 
perempuan lima (12,5%) orang. Umur rata-rata 
pasien 59 tahun, umur termuda 22 tahun dan tertua 
75 tahun. Distribusi paling banyak adalah pasien 
umur 60-69 tahun sebanyak 16 (40%) orang. Hal 
ini dikaitkan dengan kebiasaan merokok pada laki-
laki lebih tinggi dari pada perempuan sesuai dengan 
prevalens merokok di Amerika Serikat adalah 28% 
untuk laki-laki dan 25% untuk perempuan. Secara 
umum jumlah pasien kanker paru berdasarkan 
kelompok umur menunjukkan kelompok umur 
produktif lebih tinggi hal ini sesuai bahwa pasien 
yang terkena kanker paru berumur di atas 40 tahun, 
rerata 60 tahun yang dihubungkan dengan kebiasaan 
merokok dan umur mulai merokok.8 
 Data RS Persahabatan secara konsisten 
menunjukkan bahwa jumlah pasien dengan jenis 
adenokarsinoma selalu dominan. Penelitian di RS 
Persahabatan 2000-2007 mendapatkan 1253 pasien 
kanker paru dengan 1227 (97,7%) adalah KPKBSK 
dan 760  (61,9%) jenis adenokarsinoma.9 

Hasil pemeriksaan bronkoskopi
 Gambar 1 menunjukkan distribusi pasien 
berdasarkan penampakan bronkoskopi ditemukan 
12 (30%) pasien dengan penampakan massa, 28 
(70%) pasien dengan penampakan bukan massa. 
Penampakan bukan massa ini terdiri dari 8 (20%) 
pasien infiltratif, 18 (45%) pasien stenosis infiltratif 
dan 2 (5%) pasien peradangan. Tidak satupun pasien 
dengan penampakan bronkoskopi normal. Penelitian 
yang dilakukan Drift dkk.10 pada 281 pasien yang 
menjalankan pemeriksaan bronkoskopi, ditemukan 
137 (61,99%) penampakan endobronkial yang 
abnormal yaitu massa 76 (34,3%) pasien, infiltrasi 
37 (16,79%) pasien, lesi submukosa 24 (10,86%) 
pasien, 84 (38,01%) pasien lesi tidak terlihat. Hasil 
diagnostik sitologi sikatan bronkus positif 98 (72%) 
untuk penampakan endobronkial yang abnormal. 

Penelitian yang dilakukan Karahalli dkk.11 tahun 
2000 pada 98 pasien, penampakan endobronkial 
lesi massa ditemukan 63 (64,29%) kasus, infiltrasi 
22 (22,45%) kasus dan lesi submukosa 13 (13,27%) 
kasus. Sikatan bronkus positif sel kanker ditemukan 
pada 68,4% kasus. Penelitian Roth dkk.12 pada 363 
pasien menemukan lesi tidak terlihat sebanyak 132 
(36,4%) kasus, kompresi 90 (24,8%) kasus, lesi 
yang terlihat 141 (38,8%). Liam dkk melakukan 
penelitian pada 503 pasien, tumor yang terlihat pada 
bronkoskopi 340 kasus (67,6%).13 Penelitian ini dan 
penelitian sebelumnya sama-sama menemukan lebih 
banyak penampakan bronkoskopi yang abnormal. 
 Tindakan bronkoskopi untuk mendiagnosis 
kanker paru pada lesi yang penampakannya 
terlihat pada pemeriksaan bronkoskopi telah 
dipakai secara luas. Penelitian Karahali dkk tahun 
2001 mendapatkan biopsi forsep merupakan 
hasil diagnostik tertinggi (82,5%). Bilasan bronkus 
merupakan diagnostik terendah (31,6%), sikatan 
(68,4%) dan TBNA (68,65%) untuk diagnosis kanker 
paru. Sikatan bronkus hasilnya paling bagus pada 
lesi infiltratif (77,3%) sedangkan lesi massa (68,3%). 
Penambahan sikatan bronkus pada tindakan biopsi 
forsep meningkatkan sensitivitas prosedur 6,4%. 
Penambahan bilasan bronkus pada tindakan biopsi 
forsep tidak meningkatkan diagnostik.11 Lesi yang 
tidak terlihat secara bronkoskopi dengan bantuan 
fluoroskopi saat dilakukan sikatan memberikan hasil 
yang lebih tinggi.13 Fluoroskopi tidak dilakukan pada 
penelitian ini sehingga sikatan bronkus tidak dilakukan 
pada lesi yang tidak terlihat secara bronkoskopi.
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Gambar 1. Distribusi pasien berdasarkan penampakan 
bronkoskopi 

Pemeriksaan sitologi sikatan bronkus dan TTNA
 Empat puluh pasien dengan suspek kanker 
paru menjalankan pemeriksaan sikatan bronkus, 
didapatkan 20 (50%) pasien terbukti hasil sitologinya 
ditemukan sel ganas dan 20 (50%) pasien 
tidak ditemukan sel ganas. Pada pemeriksaan 
patologi anatomi, jenis sel yang ditemukan adalah 
adenokarsinoma 17 (42,5%) kasus, karsinoma 
sel besar 3 (7,5%) kasus. Karsinoma sel kecil 
dan karsinoma sel skuamosa tidak ditemukan. 
Pada pemeriksaan patologi anatomi sitologi TTNA 
ditemukan sel ganas 32 (80%) pasien dan 8 (20%) 
kasus tidak ditemukan sel-sel ganas. Jenis sitologi 
yang ditemukan adenokarsinoma 26 (65%) kasus 
karsinoma sel skuamosa, 3 (7,5%) kasus karsinoma 
sel besar, 3 (7,5%) kasus sedangkan karsinoma sel 
kecil tidak ditemukan.
 Baaklini dkk menemukan 151 lesi adalah 
ganas yaitu 80 (52,9%)  adenokarsinoma.14 Begitu 
juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Travis 
dkk tahun 1973-1987 menemukan  adenokarsinoma 
adalah jenis terbanyak kanker paru, adenokarsinoma 
meningkat pada semua ras dan jenis kelamin.15 
Kawaraya dkk menemukan jenis terbanyak juga 
adenokarsinoma 812 (59,2%) pasien.16 Penelitian 
ini memberikan hasil yang sesuai dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan 
adenokarsinoma paling banyak. Berbeda dengan 
Drift dkk.8 menemukan jenis yang terbanyak 
adalah karsinoma sel skuamosa 76 (34,3%) kasus, 
adenokarsinoma 49 (22,1%) kasus. Mulai tahun 1970, 
teknik diagnosis kanker paru dengan menggunakan 
bronkoskopi meningkatkan hasil adenokarsinoma.17

           Penelitian Toyoda dkk di Jepang mendapatkan 
distribusi kanker paru tahun 1999-2003 pada laki-laki 
adenokarsinoma 42,9% sedangkan pada perempuan 
didapatkan adenokarsinoma 67,2%18 Rokok sebagai 
faktor risiko utama terjadinya kanker paru tidak dapat 
disangkal lagi, sekitar 85-90% pasien kanker paru 

adalah perokok, terdapat >4000 bahan  kimia dalam 
asap rokok.8,9 Perokok dengan kadar tar rendah 
cenderung terjadi tumor paru dengan lokasi perifer.  
Hasil ini menunjukkan bahwa menurunnya kadar 
nikotin dan tar menyebabkan perokok menghisap 
rokok lebih dalam, mengakibatkan meningkatnya 
pajanan jaringan perifer paru  terhadap asap tembakau 
dengan konsekuensi pindahnya lokasi kanker paru 
ke perifer.10 Penelitian Kawaraya mengkombinasikan 
teknik TBNA, biopsi forsep, sikatan dan bilasan 
bronkus dan menghasilkan diagnostik 93,4%.16  
Tetapi penelitian ini hanya melakukan teknik sikatan 
bronkus saja untuk mendiagnostik kanker paru, 
sehingga hasil yang didapatkan lebih rendah.

Tabel 2. Hasil sitologi sikatan bronkus dan TTNA

Lokasi lesi pada pemeriksaan bronkoskopi
 Lokasi lesi yang ditemukan pada pemeriksaan 
bronkoskopi yaitu LAKa 14 (35%) kasus, LBKa 8 
(20%) kasus, BUKa 5 (12,5%) kasus, LM 2 (5%) 
kasus, LAKi 5 (12,5%) kasus, LBKi 4 (10%) kasus, 
BUKi 2 (5%) kasus. 
 Penelitian Roth dkk pada pasien dengan 
tumor paru ganas, lesi yang terlihat dan ukuran 
tumor merupakan prediktor signifikan untuk hasil 
diagnostik, lokasi terbanyak juga pada lobus atas 
kanan yaitu 88 kasus  (24.2%).12 Penelitian yang 
dilakukan Wallace dkk dengan menggunakan 
bronkoskopi menemukan lokasi tumor terbanyak 
juga di lobus atas kanan (23%), lobus bawah kanan 
(11%), lobus atas kiri (9%).19 Hasil penelitian ini 
sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 
mendapatkan lokasi terbanyak adalah pada lobus 
atas kanan.

Gambar 2. Distribusi lesi berdasarkan lokasi pada pemeriksaan 
bronkoskopi
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Hubungan penampakan bronkoskopi dan ukuran 
tumor
           Penampakan massa paling banyak ditemukan 
pada ukuran tumor yang > 7 cm (22,5%), penampakan 
bukan massa paling banyak ditemukan ukuran tumor 
3-5 cm. Terdapat hubungan penampakan bronkoskopi 
dengan ukuran tumor (p=0,008). Penelitian yang 
dilakukan Roth dkk tahun 2008 menunjukkan ukuran 
tumor menentukan kepositivan sikatan bronkus, 
ukuran ≤ 2 cm didapatkan 2 (10,5%), >2 cm dan 
≤ 3 cm didapatkan 4 (11,4%), > 3cm dan ≤ 4 cm 
didapatkan 8 (25,8%), >4 cm didapatkan 29 (28,4%). 
Sikatan bronkus memberikan hasil yang lebih baik 
pada lesi yang lebih besar, tetapi hasilnya secara 
statistik tidak bermakna.12 Penelitian Kawaraya dkk 
menunjukkan tidak ada perbedaan hasil sitologi 
diagnostik tumor yang lebih dari 2 cm dengan yang 
kecil dari 2 cm. 16  

Tabel 3. Hubungan penampakan bronkoskopi dan ukuran tumor

Hubungan penampakan bronkoskopi dan lokasi 
tumor
 Hasil bronkoskopi penampakan massa paling 
banyak ditemukan pada BUKa 4 (10%). Penampakan 
bukan massa paling banyak ditemukan pada LAKa 
11 (27,5%). Secara statistik tidak terdapat hubungan 
antara penampakan bronkoskopi dan lokasi tumor (p 
0, 446). 
 Penelitian yang dilakukan Liam dkk 
mendapatkan lokasi lesi mempengaruhi hasil, lokasi 
yang terbanyak adalah pada lobus atas 253/503 
(47,5%) pasien, pada lokasi ini kepositivan lebih 
tinggi pada penampakan tumor yang terlihat terlihat 
secara bronkoskopi dibandingkan dengan lobus 
medius yaitu 79,9% [243/304] pasien dibandingkan 
77,1% [12/21] pasien.13 Penelitian ini menemukan 
lesi massa pada BUKa berbeda dengan penelitian 
sebelumnya yang menemukan lesi massa lebih 
banyak pada lobus atas.
 Infiltrasi yang terdapat di dinding lateral 
bronkus sulit dilakukan pengambilan bahan. 
Penyebab hasil negatif adalah pengambilan bahan 
yang tidak cukup. Evaluasi on site meningkatkan 
diagnostik kanker paru.11 Studi sebelumnya 

menyebutkan faktor yang penting adalah kemampuan 
operator. Hasil diagnostik harus dibandingkan antara 
operator yang baru (trainee) dengan operator yang 
sudah melakukan bronkoskopi 30 kali pertahun.12  
Penelitian ini tidak membandingkan kemampuan 
operator untuk tindakan bronkoskopi.
 Prosedur pengambilan bahan cenderung 
dilakukan seminimal mungkin dan secepat mungkin 
untuk menghindari komplikasi dan ketidaknyamanan 
pasien. Jika tumor sulit dicapai atau terjadi komplikasi, 
teknik pengambilan tindakan cenderung dihentikan.12 

Inilah kelemahan penelitian ini dibandingkan dengan 
penelitian lain. 
 Studi yang dilakukan Schreiber dkk 
menggunakan data tahun 1967-2000, 18 penelitian 
dengan lesi sentral diidentifikasi menggunakan 
sikatan bronkus, sensitivitasnya 0,59. Sensitivitas 
bronkoskopi tinggi untuk lesi endobronkial dan 
rendah untuk lesi perifer dengan ukuran < 2. Analisis 
19 studi terhadap ukuran lesi, lokasi dan radiologi 
sensitivitasnya adalah 0,90.20 Penelitian lain 
menunjukkan sensitivitas sikatan bronkus pada tumor 
sentral ditemukan lebih baik (67%) dibandingkan 
perifer (33%), sensitivitasnya meningkat dengan 
menggunakan FISH (fluorescence in situ hybridization) 
yaitu 80% untuk tumor sentral dan 63% untuk tumor 
perifer. Peningkatan hasil sensitivitas ini disebabkan 
teknik FISH menggunakan probe DNA fluorescent 
untuk mendeteksi abnormalitas kromosom pada 
sel.21

Tabel 4. Hubungan penampakan bronkoskopi dan lokasi tumor 

 

Hubungan penampakan bronkoskopi dan sitologi 
sikatan bronkus
 Sitologi sikatan bronkus sel ganas dan 
bukan sel ganas paling banyak ditemukan pada 
penampakan bronkoskopi stenosis infiltratif yaitu 
8 (20%) dan 10 (25%). Hasil sitologi sel ganas 
ditemukan sama banyak pada lesi massa dan 
infiltratif yaitu masing-masing sebanyak 6 (15%). 
Sitologi sikatan bronkus bukan sel ganas pada 
lesi massa ditemukan 6 (15%), sedangkan lesi 
infiltratif dan peradangan ditemukan sama banyak 
yaitu masing-masing 2 (5%).  Secara statistik tidak 
terdapat hubungan antara penampakan bronkoskopi 
dan sitologi sikatan bronkus (p 0,819). 
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 Liam dkk menemukan pada 340 pasien 
dengan penampakan bronkoskopi terlihat massa 
kepositivannya menggunakan sikatan bronkus 
adalah 36 (53,7%).13 Roth dkk tahun 2003-2004 
menemukan penampakan endobronkial dan ukuran 
tumor merupakan prediktor hasil bronkoskopi. 
Sikatan bronkus dilakukan pada 187 pasien lesi 
yang terlihat 25 (43,9%), kompresi 5 (10,2%), lesi 
tidak terlihat 13 (16%) p < 0.001.12 Karahalli dkk 11 

menganalisis bronkoskopi pada 98 pasien dengan 
tumor yang terlihat pada endobronkial, diagnosis 
kanker didapat dari 88 (89.8%) pemeriksaan 
bronkoskopi. Lesi massa endobronkial pada 63 
(64,2%) kasus, infiltrasi 22 (22,4%) kasus dan lesi 
submukosa 13 (13,2%) kasus, sikatan bronkus 
mendapatkan hasil positif 68,4%. Hasil sitologi 
sikatan bronkus pada 137 lesi yang terlihat secara 
bronkoskopi cukup tinggi yaitu 98 pasien (72%), ini 
disebabkan perbedaan cara pemeriksaan sitologi 
sikatan bronkus yang mengkombinasikan bilasan 
bronkus dan pencampuran sikat dengan 20-30 ml 
cairan.10

          Penelitian ini penampakan stenosis infiltratif sel 
ganas yang ditemukan paling banyak dibandingkan 
dengan penampakan massa, kemungkinan karena 
pada lesi massa cenderung pada permukaannya 
ditemukan jaringan nekrotik. Sehingga waktu 
dilakukan sikatan bronkus akan terambil lebih 
banyak jaringan nekrotik tersebut. Penelitian ini 
juga tidak mengkombinasikan dengan pencampuran 
sikat dengan cairan sehingga hasilnya kurang 
dibandingkan penelitian sebelumnya.

Tabel 5.  Hubungan penampakan bronkoskopi  dan sitologi sikatan 
bronkus 

Hubungan sitologi sikatan bronkus dan lokasi 
tumor 
 Hasil sikatan bronkus sel ganas ditemukan 
paling banyak pada LAKa yaitu 6 (15%), pada LBKa 
4 (10%), LAKi 3 (7,5%) sedangkan BUKa, LM, LBKi 
masing-masing 2 (5%) . Hasil sikatan bronkus bukan 
sel ganas ditemukan paling banyak pada LAKa 8 
(20%), LBKa 4 (10%), BUKa 3 (7,5%) sedangkan 
LAKi dan LBKi masing-masing 2 (5%). Secara 
statistik tidak terdapat hubungan bermakna antara 
lokasi tumor dan sitologi sikatan bronkus (p 0,978).              
Chechani22 menemukan hasil diagnostik pada lobus 
atas segmen apikal 7 (63%), lobus atas segmen 

posterior 8 (89%), lobus atas segmen anterior 4 
(80%), lingula 3 (75%), lobus kanan medius 5 (83%), 
lobus bawah segmen basalis 4 (50%). Analisis 
lesi  berdasarkan segmen bronkopulmoner, lobus 
atas kanan sebanyak 46% (70 dari 151) kanker 
paru.14 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
sebelumnya, mendapatkan sel ganas paling banyak 
pada lobus atas kanan.
 Hasil sikatan bronkus yang dilakukan Liam 
dkk.13 pada tumor yang terlihat adalah 53,7%. Jenis 
sel yang terbanyak adalah adenokarsinoma 206 
(40,98%) pasien dan paling banyak ditemukan pada 
lobus atas kanan 55 (26,7%) pasien, lobus bawah 
kanan 44  (21,36%) pasien, lobus atas kiri 40 (19,42%) 
pasien. Pasien dalam pengaruh obat anestesi 
midazolam intravena, sehingga bronkoskop dapat 
masuk lebih lama, setiap pasien diambil sekurangnya 
6 pulasan spesimen, jika lesi tidak terlihat dilakukan 
blind sikatan berdasarkan CT scan toraks.13 CT 
scan biasanya digunakan untuk identifikasi lesi 
perifer (biasanya adenokarsinoma), bronkoskopi 
fluorescens digunakan untuk mendeteksi lesi jalan 
napas sentral, karsinoma sel skuamousa.23

 Pada dekade awal karsinoma sel skuamosa 
adalah tipe kanker paru yang tersering. Sejak 
tahun 1970an adenokarsinoma menggantikan 
karsinoma sel skuamosa sebagai jenis kanker paru 
tersering. Karsinoma sel kecil meningkat pada 
pekerja yang terpapar chloromethyl ethers dan 
radon. Berdasarkan data epidemiologi tahun 1973-
1996 pada perempuan, insidens karsinoma sel 
skuamosa, karsinoma sel kecil dan karsinoma sel 
besar cukup tinggi, tetapi adenokarsinoma terjadi 
peningkatan. Meningkatnya volume isapan rokok 
cenderung meningkatkan deposit asap tembakau di 
jalan napas perifer. Kadar nitrat pada asap tembakau 
juga meningkat karena  pembakaran rokok, 
meningkatkan nitrosamine 4-(methylnitrosamino)-1-
(3-pyridyl)-1-butanone yang merupakan faktor yang 
meningkatkan adenokarsinoma. Beberapa studi 
sudah membuktikan hal ini dan juga membuktikan 
lokasi kanker paru, rokok kadar tar rendah 
berhubungan dengan meningkatnya tumor paru 
perifer.24

          Walaupun lesi pada lobus atas secara teknik 
sulit dijangkau karena bronkoskop harus menekuk 
untuk mencapainya, banyak studi menyebutkan tidak 
ada perbedaan diagnostik terhadap lokasi lesi. Studi 
yang dilakukan Liam dkk menunjukkan hasil paling 
rendah pada lobus tengah dan lingula tetapi secara 
statistik tidak ada hubungan dengan lokasi lesi.
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Tabel 6. Hubungan sitologi sikatan bronkus dan lokasi tumor

Hubungan sitologi sikatan bronkus dan besar 
lesi secara radiologi
 Hasil sikatan bronkus sel ganas ditemukan 
paling banyak pada lesi ukuran 3-5 cm yaitu 9 
(22,5%), lesi ukuran >5-7 cm didapatkan 6 (15%) 
sedangkan lesi ukuran >7 cm didapatkan 5 (12,5%). 
Hasil sikatan bronkus bukan sel ganas ditemukan 
paling banyak pada lesi ukuran >7 cm yaitu 9 
(22,5%), secara statistik tidak terdapat hubungan 
bermakna antara sitologi sikatan bronkus dan besar 
lesi secara radiologi (p 0,819). 
         Studi yang dilakukan Roth dkk.12 menunjukkan 
ukuran tumor dan penampakan endobronkial 
merupakan prediktor, sikatan dan TBNA memberikan 
hasil yang lebih baik pada lesi yang lebih besar, tetapi 
hasilnya tidak signifikan. Sikatan dapat mengambil 
bahan dengan area yang lebih luas dibandingkan 
dengan biopsi.12

                    
Tabel 7. Hubungan sitologi sikatan bronkus dan besar lesi secara 
radiologi

Hubungan sitologi sikatan bronkus dan batas 
lesi secara radiologi
 Hasil sikatan bronkus sel ganas dan bukan 
sel ganas ditemukan paling banyak pada batas lesi 
yang tidak tegas secara radiologi yaitu 18 (45%) dan 
16 (40%) sedangkan pada batas lesi yang tegas 
secara radiologi sel ganas ditemukan hanya 2 (5%) 
dan bukan sel ganas 4 (10%).  Secara statistik tidak 
terdapat hubungan bermakna antara sitologi sikatan 
bronkus dan batas lesi secara radiologi (p 0,331). 
 Bronkoskopi fleksibel lebih sukses 
mendiagnosis lesi dengan batas yang tidak jelas 
(83%) dan nodul kaviti (100%) daripada lesi dengan 
batas tegas (54%). Ini berhubungan dengan 

terbatasnya akses ke bronkus pada lesi dengan 
batas tegas.22

Tabel 8. Hubungan sitologi sikatan bronkus dan batas lesi secara 
radiologi

Hubungan antara sitologi sikatan bronkus dan 
TTNA   
 Hasil diagnostik tertinggi didapatkan dari 
sitologi TTNA sel ganas positif 32 kasus (80%), 
sedangkan dari sitologi sikatan bronkus didapatkan 
hasil sel ganas positif 20 kasus (50%). Sitologi 
sikatan bronkus bukan sel ganas sebanyak 20 
(50%) ternyata pada sitologi TTNA terbukti ganas, 
sedangkan sebanyak 8 (20%) sitologi TTNA bukan sel 
ganas ternyata pada sitologi sikatan bronkus terbukti 
ganas. Gabungan kedua modalitas ini didapatkan 
kepositivan 40 (100%). Secara statistik terdapat 
hubungan bermakna antara sitologi sikatan bronkus 
dan TTNA (p 0,002). Penelitian yang dilakukan 
Nodit dkk menunjukkan bahwa teknik mengurangi 
kesalahan pengambilan bahan adalah dengan cara 
mengurangi jumlah darah, inflamasi dan artefak 
pada sediaan. Disamping itu sangat tergantung 
pada faktor operator.25 Penelitian yang dilakukan 
oleh Kawaraya dkk.16 menemukan tingginya hasil 
diagnosis disebabkan karena bronkoskopi dilakukan 
oleh tiga orang ahli yang pengalaman lebih dari 15 
tahun dan jika hasil sitologinya negatif, pemeriksaan 
langsung diulang saat dibronkoskopi sehingga 
hasilnya bagus. Pada studi tersebut dilakukan 
kombinasi pemeriksaan biopsi forsep, sikatan 
bronkus dan bilasan bronkus dan kepositifannya 
93,4%.16 Penelitian sebelumnya menunjukkan on site 
sitologi meningkatkan diagnostik tetapi penelitian ini 
tidak melakukan teknik ini. 
 Penelitian yang dilakukan Nodit dkk.25 yang 
mencari penyebab kesalahan pemeriksaan sitologi 
sikatan dan bilasan bronkus dibandingkan dengan 
pemeriksaan sitologi tahun 2002. Delapan kasus 
lesi tidak bisa dicapai dengan bronkoskop, 11 kasus 
sel ganas sangat sedikit dan sulit dikenali, 13 kasus 
preparat penuh artefak yang sulit diinterpretasi.25 
Penelitian Kawaraya di Jepang tahun 2003 pada 
4089 pasien yang dilakukan biopsi forsep, sikatan 
bronkus dan bilasan bronkus, didapatkan diagnostik 
cukup tinggi 93,4%. Tingginya hasil yang didapatkan 
disebabkan perbedaan  jumlah sampel, cara 
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pengambilan bahan dengan menggunakan bantuan 
fluoroskopi dan jika hasil sitologi negatif, pengambilan 
spesimen langsung diulangi. Selain dipulas pada 
object-glass, sikatan juga dimasukkan kedalam 5ml 
larutan NaCl, disentrifuge 1500 r.p.m. selama  2 menit 
dan sedimennya baru dipulas dan difiksasi dengan 
alkohol 95%. Pengulangan pengambilan spesimen 
ini meningkatkan hasil pada 78 pasien yang diulang 
64 kasus memberikan hasil positif.16

 Penelitian Wu GP dkk.26 mendiagnosis 
kanker paru dengan membandingkan sitologi liquid-
based cytological dengan pulasan konvensional. 
Liquid-based cytological sensitivitasnya lebih 
tinggi mendiagnosis kanker paru (80,2%) daripada 
pulasan konvensional  (63.4%, P < 0.05), 
khususnya karsinoma sel kecil. Kombinasi kedua 
metode ini sensitivitasnya lebih tinggi mendeteksi 
adenokarsinoma (80,6%) dibandingkan dengan 
hanya pulasan (55.6%, P < 0.05).26

 Penelitian Chau dkk.27 melaporkan bilasan 
dan sikatan bronkus tidak menambah diagnostik 
kanker paru, hanya  2,9% bilasan dan sikatan 
bronkus atau kombinasi keduanya. Dilaporkan juga 
pemeriksaan rutin bilasan dan sikatan bronkus tidak 
efektif dari segi biaya.27 Penelitian yang diakukan 
Diette28 tahun 2000 pada 204 pasien, pemeriksaan 
sitologi on site meningkatkan nilai diagnostik (81% 
vs 50%), tetapi penggunaan dosis sedatif fentanyl 
dan midazolam juga meningkat. Prosedur tindakan 
juga memakan waktu lebih lama.
 Pada dekade awal, epidemi kanker paru 
dihubungkan dengan merokok, saat itu jenis 
sel terbanyak adalah karsinoma sel skuamosa, 
kedua tersering adalah karsinoma sel kecil. 
Setelah tahun 1970, kejadian berubah, ditemukan 
adenokarsinoma paling sering ditemukan sampai 
saat ini.29 Adenokarsinoma adalah jenis kanker paru 
yang paling sering. Walaupun dihubungkan dengan 
rokok, adenokarsinoma juga menyebabkan kanker 
pada bukan perokok. Adenokarsinoma mempunyai 
karakter glandular differentiation, papillary structures 
atau cytoplasmic mucin vacuoles. Secara klinis 
dan biologis adenokarsinoma cenderung lebih 
agresif dan invasif dibandingkan dengan BAC, 
penyebarannya melalui jalur limfatik, hematogen 
dan pleura. Karsinoma sel skuamosa berada 
dekat hilus dan dihubungkan dengan metaplasia 
bronkial dan displasia skuamosa. Banyak kasus 
dihubungkan dengan rokok dan secara radiologi 
dengan gambaran penyakit paru obstruksi kronik 
dan secara histologi gambarannya seperti bronkitis 
kronik dan emfisema.30

 Prosedur TTNA sudah digunakan secara 
luas dengan komplikasi yang sangat jarang. 

Komplikasi yang paling umum adalah pneumotoraks 
yang biasanya terjadi 1 jam setelah tindakan. Pada 
penelitian ini tidak ditemukan kejadian pneumotoraks 
pasca TTNA. Dennie dkk pada penelitiannya 
menemukan insiden terjadinya pneumotoraks 22,9% 
dan membutuhkan pemasangan chest tube 6,5%, 
16% asimptomatik pneumotoraks.49

     
Tabel 9. Hubungan antara sitologi sikatan bronkus dan TTNA 

KESIMPULAN

1. Penampakan bronkoskopi abnormal ditemukan 
pada semua pasien tumor paru sentral

2. Hasil diagnostik tertinggi didapatkan pada sitologi 
TTNA sebanyak 32 pasien (80%), sedangkan 
sitologi sikatan bronkus didapatkan hasil sel 
ganas positif 20 pasien (50%). 

3. Sitologi sikatan bronkus ditemukan bukan 
sel ganas sebanyak 20 pasien, pada sitologi 
TTNA terbukti ganas, sedangkan sitologi TTNA 
ditemukan sebanyak 8 pasien bukan sel ganas 
ternyata pada sitologi sikatan bronkus terbukti 
ganas. Gabungan kedua modalitas ini didapatkan 
kepositivan pada 40 pasien (100%). 

4. Distribusi tumor paru sentral lebih banyak pada 
jenis kelamin laki-laki dan pada kelompok umur 
60-69 tahun dengan jenis sel kanker terbanyak 
adalah adenokarsinoma.

5. Sel ganas lebih banyak lesi ukuran 3-5 cm, 
penampakan massa lebih banyak pada lesi        
> 7 cm, terdapat hubungan penampakan 
bronkoskopi dengan ukuran tumor 

6. Sel ganas lebih banyak ditemukan pada 
lesi bukan massa, lokasi terbanyak adalah 
LAKa, tidak terdapat hubungan penampakan 
bronkoskopi dengan lokasi tumor 

7. Adenokarsinoma paling banyak ditemukan pada 
lesi bukan massa, tidak terdapat hubungan 
penampakan bronkoskopi dengan jenis sel 
kanker

7. Adenokarsinoma paling banyak ditemukan pada 
LAKa, tidak terdapat hubungan lokasi tumor 
dengan jenis sel kanker
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