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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah  

 Osteosarkoma merupakan suatu keganasan primer yang disebabkan adanya 

tumor pada tulang yang banyak dialami oleh anak-anak dan remaja. Pada 

umumnya osteosarkoma banyak ditemukan pada anak usia 11-15 tahun dimana 

tumor ini paling sering mengenai metafisis tulang panjang terutama femur, 

proksimal tibia, proksimal fibula proksimal humerus, dan pelvis. 1-3  

  Berdasarkan data World Health Organization (WHO), osteosarkoma 

merupakan tumor tulang primer paling umum dengan tingkat insidensi 

45/1.000.000 kasus per tahun. Di negara Eropa sendiri, didapatkan insiden 0.2-

3/100.000 per tahun dalam kelompok usia 14-19 tahun. Berdarsakan riset dasar 

kesehatan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2013, didapatkan prevalensi 

penyakit kanker sebesar 1,4/mil %. Di RSCM terdapat 219 kasus dalam kurun 

waktu 1995-2007 yang merupakan jumlah terbanyak dari seluruh keganasan 

tulang. (70.59%) dengan distribusi terbanyak pada dekade-2 (Kemenkes, 

2019). 1,4 

  Umumnya keganasan pada anak dapat disembuhkan, namun pendekatan 

penatalaksaan keganasan pada anak sangatlah kompleks. Salah satu tatalaksana 

keganasan pada anak adalah dengan kemoterapi. Walaupun memiliki 

efektifitas yang baik dalam melawan sel kanker, kemoterapi juga memiliki efek 

samping salah satunya adalah gangguan elektrolit. 3,4 

  Agen kemoterapi platinum dan turunannya merupakan salah satu obat 

sitostatik yang paling sering digunakan terutama pada pasien dengan tumor 

padat seperti osteosarkoma. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari agen 

kemoterapi ini adalah gangguan elektrolit terutama sisplatin menyebabkan 

hipnatremia, hipokalemia, hipocalsemia, dan hipomagnesemia. 4 

  Mekanisme pasti apakah dan bagaimana sisplatin menyebabkan 

terjadinya gangguan elektrolit baik natrium, kalium, kalsium, maupun 
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magnesium sendiri masih belum jelas,  namun terdapat satu penelitian yang 

dilakukan oleh Ariceta et al yang sisplatin dapat menginduksi 

hipomagnesemia. 4,5  

 Gangguan elektrolit yang menyertai pemberian kemoterapi sisplatin 

sendiri masih menjadi hal yang menarik  untuk diteliti. Berbagai penelitian 

yang sudah berusaha untuk mencari hubungan tersebut. Penelitian yang sudah 

ada saat ini hanya berfokus pada gangguan magnesium yang disebabkan oleh 

sisplatin namun terbatas dalam mencari gangguan elektrolit lain terkait 

pemberian regimen sisplatin. 4-6 

 Pada salah satu penelitian mengenai gangguan elektrolit magnesium yang 

diakibatkan oleh sisplatin, dilaporkan bahwa pada pasien dengan 

hipomagnesemia, didapatkan peningkatan resiko hipokalemia sebesar 6 kali 

lipat. Hipomagnesemia juga menyebabkan gangguan Na,K-ATPase dependen 

Mg yang mengakibatkan kehilangan kalium seluler, yang dikombinasikan 

dengan penurunan konservasi kalium oleh ginjal sehingga mengarah ke 

hipokalemia, yang semakin diperparah oleh hiperhidrasi yang diberlakukan 

selama kemoterapi sisplatin. Namun belum ada penelitian yang mencari 

hubungan antara gangguan elektrolit lain seperti kalium, natrium, maupun 

kalsium termasuk penelitian di Indonesia. 4-6 

 Pada sebagian besar kasus, gangguan elektrolit pada anak dengan 

keganasan dikaitkan dengan manifestasi klinis yang dapat memperburuk 

kondisi pasien hingga mengancam jiwa. Gangguan elektrolit pada pasien 

kanker sendiri tergantung beberapa penyebab seperti fisiopatologi kanker, 

perawatan antitumor, dan kondisi klinis yang bersamaan.6 

 Oleh karena itu tujuan dari penulisan makalah ini adalah ingin mengetahui 

perbedaan kadar natrium, kalium, kalsium, dan magnesium dengan pemberian 

sisplatin pada anak dengan osteosarkoma, sehingga kedepannya dapat 

mengetahui gangguan elektrolit apa sajakah yang dapat diakibatkan oleh 

sisplatin dan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya upaya pencegahan 

yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan elektrolit akibat 

pemberian kemoterapi sisplatin pada pasien osteosarkoma.  
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan antara kadar natrium, kalium, kalsium, dan magnesium 

sebelum dan sesudah pemberian sisplatin pada anak dengan osteosarkoma. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

a. Mencatat dan menganalisis perbedaan kadar natrium, kalium, kalsium, 

dan magnesium sebelum pemberian sisplatin pada pasien osteosarkoma  

b. Mencatat dan menganalisis perbedaan kadar natrium, kalium, kalsium, 

dan magnesium sesudah pemberian sisplatin pada pasien osteosarkoma  

c. Membandingkan perbedaan kadar natrium, kalium, kalsium, dan 

magnesium kedua kelompok sebelum dan sesudah pemberian 

kemoterapi sisplatin 

2. Tujuan Khusus 

a. Membandingkan perbedaan kadar elektrolit sebelum dan sesudah 

pemberian sisplatin pada pasien osteosarkoma di RSUD Dr Moewardi  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bidang akademik untuk Ilmu Kesehatan Anak khususnya bagian 

Hemato dan Onkologi  

a. Penelitian ini diharapatkan dapat dijadikan acuan bahwasanya 

pemberian kemoterapi sisplatin dapat mengakibatkan gangguan 

elektrolit baik natrium, kalium, kalsium, maupun magnesium 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penelitian 

selanjutnya tentang upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk 

mencegah terjadinya gangguan elektrolit akibat pemberian kemoterapi 

sisplatin pada anak dengan osteosarkoma.   

2. Manfaat bidang pelayanan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui adanya gangguan 

elektrolit yang diakibatkan oleh kemoterapi sisplatin pada osteosarkoma 
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sehingga dapat mecegah prognosis yang lebih buruk akibat gangguan 

elektrolit pada pasien dengan osteosarkoma dengan pemantauan kadar 

elektrolit pada anak yang menerima sisplatin pada osteosarkoma.  

3. Manfaat di bidang kedokteran keluarga  

Penelitian ini diharapakan dapat mengetahui ganggun elektrolit dengan 

pemberian kemoterapi sisplatin pada anak dengan osteosarkoma sehingga 

dapat dilakukan upaya pemantauan kadar elektrolit rutin dan mencegah 

terjadinya perburukan prognosis pasien akibat osteosarkoma akibat 

gangguan elektrolit.  
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