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asymptomatic. Many things are related to breast cancer, such as cancer therapy
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Background: Breast cancer is the most common cause of death in women all
over the world. In early stages, the disease is often not noticed because it is
faced by the patients, and side effects of therapy (which may cause discomfort
and may result in sleep disturbances).
Objectives: To perceive the prevalence of sleep disturbance and the relationship
between risk factors and presence of sleep disturbances in breast cancer patients.
Methods: Cross sectional study research with descriptive analytical approach to
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observe 73 breast cancer patients in Dharmais Cancer Hospital. Inclusion criteria:
breast cancer patients who are both being hospitalized or undergoing treatment
and willing to participate in questionnaires.
Results: There were 67.1% respondents had sleep disturbances. Patients with
depression have 4.4 times the risk of having sleep disturbances compared to
normal patients (p=0.024); patients with pain have 3.9 times the risk compared to
normal patients (p=0.017). In addition, there was no relationship between stages
of cancer (p=0.396), disease onset (p=0.678), and anxiety (p=0.223) with sleep
disturbances in breast cancer patient.
Conclusion: The prevalence of sleep disturbance in breast cancer patients was
67.1% and significantly related to depression and pain.
Key Words: anxiety, breast cancer, depression, pain, sleep disturbance

ABSTRAK
Latar Belakang: Kanker payudara merupakan penyebab kematian tertinggi pada
wanita di seluruh dunia. Pada stadium awal, sering tidak diketahui keberadaannya
karena bersifat asimptomatik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kanker
payudara, yaitu terapi kanker yang harus dilewati pasien, dan efek samping
dari terapi (yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada pasien dan
menyebabkan gangguan tidur).
Tujuan: Mengetahui prevalensi gangguan tidur serta hubungan antara faktor
risiko dan gangguan tidur pada pasien kanker payudara.
Metode: Penelitian menggunakan studi potong lintang dengan pendekatan
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deskriptif analitik pada 73 pasien kanker payudara di Rumah Sakit Dharmais.
Kriteria inklusi: pasien kanker payudara yang sedang rawat inap atau rawat jalan,
serta bersedia berpastisipasi dalam penelitian.
Hasil: Sebanyak 67,1% responden mengalami gangguan tidur. Pasien kanker
payudara yang mengalami depresi berisiko 4,4 kali untuk menderita gangguan
tidur dibandingkan pasien yang tidak depresi (p=0,024); sedangkan pasien yang
merasakan nyeri berisiko 3,9 kali untuk menderita gangguan tidur dibandingkan
yang tidak merasakan nyeri (p=0,017). Namun, tidak terdapat hubungan bermakna
antara stadium kanker payudara (p=0,396), onset penyakit (p=0,678), dan ansietas
(p=0,223) dengan gangguan tidur pada pasien kanker payudara.
Kesimpulan: Prevalensi gangguan tidur pada pasien kanker payudara sebesar
67,1% dan berhubungan bermakna terhadap depresi dan nyeri.
Kata Kunci: ansietas, depresi, gangguan tidur, kanker payudara, nyeri

PENDAHULUAN

trogen dengan kanker payudara dipastikan ada

Secara global, kanker payudara menyebabkan angka kematian tertinggi untuk wanita
dan epidemiologinya menyebar merata tanpa
terkendali.1,2 Pada stadium awal, sering tidak
diketahui keberadaannya karena bersifat asimptomatik. Kemudian pada stadium lanjut, pasien

karena hormon tersebut dapat menjadi agen
karsinogenik, membentuk radikal bebas yang
menyebabkan lesi oksidatif pada DNA, sehingga
memungkinkan terjadinya mutasi sel.3-5 Selain
itu, faktor risiko lain kanker payudara adalah
usia, usia menarche, dan keluarga.6

mulai merasa tidak nyaman dan menemukan

Data Center for Disease Control and Prevention

adanya benjolan pada daerah di sekitar pa-

(CDC) menyebutkan sebanyak 122/100.000

yudara. Proses terjadinya kanker melibatkan

wanita menderita kanker payudara, serta me-

perubahan genetik yang mengakibatkan per-

nyebabkan 21,5/100.000 wanita meninggal

tumbuhan tidak terkendali dan pembelahan sel

akibat penyakit tersebut.7 Di Indonesia, kanker

terus menerus tanpa adanya proses apoptosis

payudara dan kanker leher rahim (serviks)

(kematian sel). Hormon estrogen merupakan

tertinggi kasusnya di seluruh rumah sakit. Ber-

faktor risiko yang tinggi untuk terjadinya kanker

dasarkan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS),

payudara.2,3 Tingginya paparan hormon estro-

jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap pada

gen pada seorang perempuan disebabkan oleh

kanker payudara terbanyak, yaitu 12.014 orang

1) siklus haid dan perkembangan seksual; 2)

(28,7%).8

obesitas pada perempuan (banyaknya jaringan

Jumlah yang tinggi di dunia dan di Indonesia

adiposa yang memengaruhi produksi hormon

menjadikan kanker payudara sebagai salah satu

estrogen); 3) konsumsi alkohol yang berlebihan,

penyakit yang membutuhkan penanganan yang

sehingga dapat menyebabkan tingginya kadar

baik. Terapi yang baik bertujuan untuk mengera-

hormon tersebut; 4) korelasi antara hormon es-

dikasi kanker payudara, serta meningkatkan
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kualitas hidup yang baik bagi pasien. Untuk

fungsi kognitif. Pada pasien kanker, gangguan

itu, setiap pasien kanker payudara diperiksa

tidur dapat memengaruhi kualitas hidup pasien,

seberapa luasnya kanker (stadium) pada saat

sistem kekebalan tubuh, kemampuan kognitif,

ditemukan, sehingga dapat ditentukan pilihan

dan kemampuan untuk melakukan kegiatan

terapi/pengobatan yang sesuai.9

sehari-hari.13

Semua orang membutuhkan tidur untuk bertahan

Gangguan tidur dapat dicegah jika diketahui

hidup, memperbaiki sistem kekebalan. Durasi

penyebab yang melatarbelakangi gangguan

tidur setiap orang berbeda-beda tergantung dari

tidur tersebut, sehingga kualitas hidup dapat

banyak faktor, termasuk umur. Bayi membutuh-

terjaga. Penelitian dilakukan untuk mengetahui

kan tidur 16 jam/hari, anak-anak membutuhkan

prevalensi gangguan tidur pada pasien kanker

9 jam/hari, sedangkan orang dewasa mayoritas

payudara, serta faktor-faktor yang memenga-

7-8 jam/hari. Kurang tidur pada seseorang dapat

ruhinya, seperti depresi, ansietas/kecemasan,

menciptakan “utang tidur” yang menuntut tubuh

dan stadium kanker pasien.

agar utang dilunasi di hari selanjutnya.10
Gangguan tidur dapat terjadi pada 10-15%
populasi umum dan 33-50% pasien kanker.11

METODE

Gangguan tersebut dapat terjadi karena stres,

Penelitian menggunakan studi potong lintang

penyakit, penuaan, atau efek mengonsumsi

dengan pendekatan deskriptif analitik. Dilakukan

obat tertentu. Pada populasi umum, kurang tidur

pada bulan Desember 2012 di Rumah Sakit

dapat memengaruhi suasana hati dan kinerja se-

Kanker Dharmais. Jumlah sampel penelitian

seorang sepanjang hari, serta dapat meningkat-

adalah 73 orang. Kriteria inklusi: pasien kanker

kan risiko mengalami kecemasan dan depresi.11

payudara yang sedang dirawat inap atau rawat

Pada pasien kanker, insomnia merupakan
gangguan tidur yang umum terjadi.11 Pola tidur
pasien kanker dapat terganggu karena sakit
fisik akibat kanker, nyeri, efek samping obatobatan atau terapi kanker lainnya (misal mual,

jalan di Rumah Sakit Kanker Dharmais dan bersedia berpastisipasi dalam penelitian. Kriteria
eksklusi: pasien kanker payudara yang tidak bersedia mengisi kuesioner atau hanya menjawab
sebagian kuesioner.

muntah, diare), lingkungan (suhu dan kebisingan

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur

ruangan), gaya hidup (pola makan, olah raga,

kualitas tidur selama satu bulan terakhir pasien

rutinitas tidur, kondisi emosional), dan dampak

kanker payudara adalah kuesioner Pittsburgh

psikologis dari kanker.12 Kualitas tidur merupakan

Sleep Quality Index (PSQI). Kuesioner terdiri dari

hal yang penting untuk penyembuhan, serta me-

18 pertanyaan mencakup kualitas tidur respon-

ningkatkan fungsi imun dan kesehatan mental.

den, waktu tidur, waktu laten tidur, ada/tidaknya

Selain itu, kurang tidur diketahui berhubungan

gangguan tidur, penggunaan obat-obatan tidur,

dengan depresi, kecemasan, dan menurunkan

dan gangguan yang terjadi pada siang hari akibat
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Tabel 1. Karakteristik Responden
Variabel

Jumlah

Persentase

Usia		
20-29 Tahun
1
1,4
30-39 Tahun
7
9,6
40-49 Tahun
23
31,5
50-59 Tahun
33
45,2
60-69 Tahun
8
10,9
70-79 Tahun
1
1,4
Status Perkawinan		
Menikah
55
75,3
Belum Menikah
5
6,9
Janda
13
17,8
Pendidikan Terakhir		
Tidak sekolah
2
2,8
SD
14
19,2
SMP
12
16,4
SMA
22
30,1
Perguruan tinggi
23
31,5
Pengeluaran per bulan		
< Rp2.000.000
46
63,0
Rp2.000.000 – Rp5.000.000
20
27,4
Rp5.000.000 – Rp10.000.000
6
8,2
> Rp10.000.000
1
1,4
Pekerjaan		
Karyawan swasta
7
9,6
Karyawan negeri
11
15,1
Wiraswasta
3
4,1
Ibu rumah tangga
52
71,2
Stadium		
I
8
11,0
II
19
26,0
III
37
50,7
IV
9
12,3
Onset		
<1 tahun
33
45,2
2-5 tahun
34
46,6
6-9 tahun
4
5,5
>9 tahun
2
2,7
Depresi		
Ya
27
37,0
Tidak
46
63,0
Ansietas/Kecemasan		
Ya
11
15,1
Tidak
62
84,9
Nyeri		
Ya
46
63,0
Tidak
27
37,0
Gangguan Tidur		
Mengalami gangguan
49
67,1
Tidak mengalami gangguan
24
32,9
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Tabel 2. Hubungan Stadium, Onset, dan Jenis Terapi dengan Gangguan Tidur
pada Pasien Kanker Payudara di RS Dharmais, Jakarta

Variabel

Gangguan Tidur		
Mengalami
Tidak Mengalami
Nilai p
(n=49)
(n=24)		
n
%
n
%

Stadium					
I
4
50,0
4
50,0
0,396
II
12
63,2
7
36,8
III
28
75,7
9
24,3
IV
5
55,6
4
44,4
Onset					
< 1 tahun
22
66,7
11
33,3
0,678
2-5 tahun
23
67,6
11
32,4
6-9 tahun
2
50,0
2
50,0
> 9 tahun
2
100,0
0
0,0
Jenis Terapi					
Tidak terapi
3
42,9
4
57,1
Herbal/alternatif 21
75,0
7
25,0
Kemoterapi
41
70,7
17
29,3
Radioterapi
15
62,5
9
37,5
Pembedahan
32
68,1
15
31,9
Tabel 3. Hubungan Depresi, Ansietas, dan Nyeri dengan Gangguan Tidur
pada Pasien Kanker Payudara di RS Dharmais, Jakarta
Gangguan Tidur		
Mengalami
Tidak Mengalami Nilai p
OR
(n=49)
(n=24)		
n
%
n
%

Variabel

95% CI

Depresi							
Ya
23
85,2
4
14,8
0,024
4,42
1,32-14,85
Tidak
26
56,5
20
43,5			
Ansietas							
Ya
9
81,8
2
18,2
0,223
2,48
0,49-12,48
Tidak
40
64,5
22
35,5			
Nyeri							
Ya
36
78,3
10
21,7
0,017
3,88
1,38-10,85
Tidak
13
48,1
14
51,9			

kualitas tidur.14-15 Setiap pertanyaan memiliki cara

kecemasan, dan nyeri) dengan gangguan tidur.

penghitungan yang kemudian dijumlahkan. Jika
skor >5, maka responden dinyatakan memiliki
gangguan tidur.

15

HASIL
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar

Analisis menggunakan SPSS dengan menggu-

responden termasuk dalam kelompok umur

nakan korelasi Pearson dan Kai Kuadrat untuk

50-59 tahun (45,2%), status menikah (75,3%).

mengetahui hubungan antara faktor risiko (se-

Tingkat pendidikan responden mayoritas adalah

perti stadium kanker, onset, depresi, ansietas/

perguruan tinggi (31,5%) diikuti SMA (30,1%).
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Sebagian besar responden berpenghasilan

dibandingkan pasien yang tidak mengalami nyeri

kurang dari Rp 2.000.000,- (63,0%), serta beker-

(p=0,017). (Tabel 3)

ja sebagai ibu rumah tangga (71,2%). Separuh
responden didiagnosis stadium III (50,7%).
Didapatkan onset kanker terbanyak adalah 2-5
tahun pada 34 pasien (46,6%) dan <1 tahun
pada 33 pasien (45,2%). Pada pasien kanker didominasi yang tidak mengalami depresi (63,0%)
dan ansietas/kecemasan (84,9%). Sebanyak 46
pasien (63,0%) mengalami rasa nyeri. Sebagian
besar pasien kanker payudara mengalami gangguan tidur, yaitu sebanyak 49 orang (67,1%).
(Tabel 1)

PEMBAHASAN
Penelitian dilakukan untuk mengetahui kejadian
gangguan tidur pada 73 pasien kanker payudara.
Beberapa pasien dieksklusi karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk mengisi
kuesioner dan wawancara. Beberapa pasien
sedang mengalami penurunan kesadaran akibat
metastasis ke otak dan beberapa di antaranya
dalam kondisi kejiwaan yang kurang stabil, se-

Sebagian besar pasien yang mengalami gangguan tidur berada pada stadium III (75,7%),
namun tidak terdapat hubungan yang signifikan
(p=0,396). Semua pasien kanker dengan onset
>9 tahun mengalami gangguan tidur (100,0%),
namun tidak menunjukkan adanya keterkaitan
(p=0,678). Semua jenis terapi dapat menyebabkan gangguan tidur pada pasien kanker payudara. Pada penelitian ini pertanyaan mengenai jenis
terapi merupakan pertanyaan terbuka, sehingga
pasien dapat menyebutkan semua jenis terapi
yang sedang dijalani. Untuk jenis terapi, tidak
dapat diketahui keterkaitannya dengan gangguan tidur. (Tabel 2)

hingga tidak responsif terhadap peneliti.
Keluhan tidur sering terjadi pada penderita
kanker, sedangkan insomnia merupakan keluhan yang umum terjadi pada pasien kanker payudara. Para dokter sering merekomendasikan
farmakoterapi untuk mengatasi gangguan tidur
tersebut, namun sebagian besar pasien kanker
ragu dalam menggunakannya. Hal ini disebabkan karena pasien kanker sudah kewalahan
terhadap pengobatan kimia dan obat-obatan
untuk mengatasi kanker itu sendiri.16 Banyak
hal yang dapat mengganggu tidur pada pasien
kanker, yaitu: 1) kanker itu sendiri (misal nyeri
ketika kanker berinvasi), 2) perawatan medis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa

(misal narkotik, kemoterapi, neuroleptik, steroid,

pasien kanker yang mengalami depresi berisiko

dan lain-lain), 3) gangguan psikososial (misal

4,4 kali untuk mengalami gangguan tidur diban-

depresi, ansietas/kecemasan, stres), dan 4) ma-

dingkan pasien yang tidak depresi (p=0,024).

salah medis komorbid.17 Maka dari itu, mengeta-

Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan

hui hubungan antara gangguan tidur dan kanker

pada pasien kanker payudara yang mengalami

menjadi penting karena fisik dan psikologis yang

ansietas/kecemasan dengan gangguan tidur

terganggu akibat kurangnya tidur mungkin dapat

(p=0,223). Nyeri pada pasien diketahui dapat

memengaruhi perawatan, kesejahteraan, dan

menyebabkan gangguan tidur sebanyak 3,9 kali

kualitas hidup dari pasien kanker.16
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Pasien kanker, khususnya kanker payudara,

pascadiagnosis (6 bulan pradiagnosis hingga

memiliki kecenderungan untuk mengalami

18 bulan pascadiagnosis).20

gangguan tidur. Gangguan tidur diketahui terjadi
sebelum, ketika, dan setelah perawatan kanker
dengan radiasi dan/atau kemoterapi, serta pada
wanita, baik pada stadium awal maupun ketika
kanker sudah bermetastasis.18 Hasil penelitian
ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang
menemukan bahwa prevalensi gangguan tidur
pada pasien dengan kanker payudara bervariasi
antara 12-95%.19 Variasi tersebut disebabkan
banyaknya faktor yang memengaruhi tidur seseorang, metode statistik yang dipakai untuk
penelitian, serta karakteristik responden penelitian. Pada penelitian lain juga disebutkan pada
300 penderita kanker payudara diketahui 51%
mengalami gangguan tidur, sedangkan 19%
didiagnosis menderita insomnia.16

Pasien kanker payudara di stadium manapun
pada penelitian ini mengalami gangguan tidur,
tetapi tidak terbukti signifikan. Namun, pada stadium I belum terlihat adanya perbedaan jumlah
pasien yang mengalami gangguan tidur. Hasil
ini sama dengan penelitian Khawaja et al. yang
tidak menemukan hubungan antara stadium
kanker dengan durasi tidur.21 Hal ini disebabkan
karena pada stadium I kanker payudara sering
asimptomatik atau tidak diketahui keberadaannya.2 Wawancara lebih lanjut diketahui bahwa
mayoritas pasien kanker baru memeriksakan
diri ke rumah sakit setelah mereka merasa terganggu dengan adanya benjolan pada payudara.
Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan,
status ekonomi, serta rasa khawatir dari pasien.

Onset penyakit pada penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui semua

Secara teori, gangguan tidur dapat disebabkan

jenis terapi dapat menyebabkan gangguan

oleh gangguan arousal, sehingga pasien akan

tidur pada pasien kanker payudara. Fortner et

sulit untuk masuk dalam fase tidur atau mudah

al., menyebutkan gangguan tidur banyak di-

terbangun pada saat tertidur.20 Terdapat dua

alami oleh pasien yang menjalani kemoterapi

neurotransmitter penting pada manusia yang

yang menimbulkan efek samping, berupa rasa

mengatur pola tidur-bangun, yaitu histamin dan

panas, mual, dan nokturia, serta akibat dari

GABA (gamma-aminobutyric acid). Pola tidur

suasana hati pasien sendiri.22-24 Gangguan tidur

dapat terganggu ketika pada malam hari tubuh

tersebut berupa gangguan pada pemanjangan

terlalu banyak memproduksi histamin dan tidak

waktu laten tidur, yaitu waktu yang dibutuhkan

cukup memproduksi GABA, sehingga dapat

sampai akhirnya tertidur.22 Penelitian lain me-

menyebabkan insomnia; namun pada siang hari,

nemukan pasien yang menjalani operasi juga

tubuh terlalu banyak memproduksi GABA dan

mengalami gangguan tidur.25 Diperkirakan 33-

tidak cukup memproduksi histamin, sehingga

88% pasien mengalami gangguan tidur akibat

dapat menyebabkan kantuk yang berlebihan.12

rasa kecemasan ketika menjelang operasi dan

Pada pasien kanker diketahui sebanyak 48%

rasa nyeri setelah operasi.25 Radioterapi dapat

menderita insomnia yang dilaporkan terjadi

menyebabkan kelelahan dan mengganggu pola
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tidur; terapi penggantian hormon dapat menye-

keluarga yang peduli dengan mereka, kanker

babkan kurang tidur karena keringat malam dan

yang tidak membaik setelah diberi perawatan/

sensasi panas; obat-obatan yang diberikan pada

terapi, atau memiliki riwayat trauma fisik atau

pasien kanker dapat menyebabkan gangguan

emosional parah. Tingkat kecemasan pasien

memori, mulut kering, gangguan penglihatan,

kanker dapat meningkat atau menurun di waktu-

sakit kepala, dan lain-lain; pengobatan herbal

waktu tertentu. Pasien akan menjadi lebih cemas

dan suplemen gizi tidak dilakukan pengujian

ketika kanker mulai menyebar atau peningkatan

untuk mengetahui efek samping sesuai standar

derajat perawatan; dan akan menurun ketika

pemerintah.

pasien sudah belajar banyak mengenai kanker

26

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan

yang dideritanya dan pengobatan yang mereka

antara depresi dengan gangguan tidur pada

terima.27

pasien kanker payudara. Hasil ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan van Onselen et al.
yang mana depresi banyak dialami oleh pasien
sebelum operasi dan kemoterapi.23,25 Namun,
pasien kanker yang tidak depresi juga dapat
mengalami gangguan tidur. Faktor spiritual dapat
memengaruhi penerimaan diri, sehingga responden tidak merasa depresi. Tekanan psikologis
dan gejala depresi merupakan hal yang umum
terjadi pada 6 bulan pertama setelah didiagnosis
kanker, kemudian akan menurun seiring pasien
dapat menyesuaikan diri dengan diagnosis penyakit dan efek akut pengobatan kanker.18

Nyeri dapat menyebabkan gangguan tidur pada
pasien kanker payudara. Hal tersebut dapat dibuktikan pada penelitian ini. Penelitian Fortner
et al. yang memperkuat pernyataan tersebut menemukan gangguan tidur yang dialami responden berkaitan dengan menurunnya waktu tidur
akibat nyeri dan nokturia.22 Dua hal yang menjadi
penyebab utama nyeri adalah perkembangan penyakit dan efek samping pengobatan.26 Perkembangan penyakit dapat menyebabkan nyeri pada
tulang dan saraf, sedangkan pengobatan terkait
efek samping, seperti mukositis dan neuropati
perifer, juga dapat menyebabkan nyeri.26

Ansietas/kecemasan pada penelitian ini tidak
memiliki hubungan dengan gangguan tidur.

Gangguan tidur sering terjadi pada penderita

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang me-

kanker, namun jarang dikeluhkan pasien. Walau-

nyatakan bahwa responden dengan ansietas

pun dikeluhkan, gangguan tidur jarang ditangani.

akan mengalami gangguan tidur terutama waktu

Identifikasi faktor risiko penting dilakukan untuk

laten tidur.22 Pasien kanker dapat mengalami

menentukan intervensi yang tepat mengatasi

ansietas ketika menjalani tes skrining kanker,

gangguan tidur sebelum menjadi masalah kronis,

menunggu hasil tes, menerima diagnosis kanker,

sehingga kualitas hidup pasien dapat diperbaiki.

menjalani pengobatan kanker, atau mengantisi-

Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan

pasi kambuhnya kanker. Kecemasan juga dapat

adalah terapi kognitif-perilaku (cognitive-behav-

dialami pasien yang merasakan nyeri berat,

ioral therapy) yang berfokus pada perbaikan

mengalami cacat, sedikit teman atau anggota

tidur dan mengurangi kecemasan pada pasien
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kanker tipe apapun, serta pemberian obat-

Estrogen-biosynthesis gene CYP17 and its

obatan (seperti benzodiazepine, antidepresan)

interactions with reproductive, hormonal and

jika diperlukan.

lifestyle factors in breast cancer risk: results
from the Long Island Breast Cancer Study
Project. Carcinogenesis. 2008;29(4):766-71.

KESIMPULAN

5. Sack RL, Auckley D, Auger RR, Carskadon

Prevalensi gangguan tidur yang dialami pasien

MA, Wright KP Jr, Vitiello MV, et al. Circadian

kanker payudara sebanyak 67,1%. Terdapat

rhythm sleep disorders: part II, advanced

hubungan yang bermakna antara depresi dan

sleep phase disorder, delayed sleep phase

nyeri, namun tidak pada stadium kanker, on-

disorder, free-running disorder, and ir-

set, dan kecemasan dengan gangguan tidur

regular sleep-wake rhythm. An American

pada pasien kanker payudara. Pasien kanker

Academy of Sleep Medicine review. Sleep.

yang mengalami depresi berisiko 4,4 kali untuk

2007;30(11):1484-501.

menderita gangguan tidur dibandingkan yang

6. McPherson K, Steel CM, Dixon JM. ABC

tidak mengalami depresi, sedangkan nyeri pada

of breast diseases. Breast cancer-epide-

pasien kanker payudara berisiko 3,9 kali men-

miology, risk factors, and genetics. BMJ.

derita gangguan tidur dibandingkan yang tidak

2000;321(7261):624-8.

mengalami nyeri.

7. CDC. Cancer among women. CDC [Internet]. 2014 [updated 2014 Sep 2, cited 2014
Sep 5]. Available from: http://www.cdc.gov/

DAFTAR PUSTAKA
1. World Health Organization. Breast cancer:
prevention and control [Internet]. 2014 [cited
2014 Sep 5]. Available from: http://www.who.
int/cancer/detection/breastcancer/en/.

cancer/dcpc/data/women.htm.
8. Anonim. Di Indonesia, kasus kanker payudara dan serviks tertinggi. Suara Pembaruan
[Internet]. 2014 [cited 2014 September 5].
Available from: http://www.beritasatu.com/

2. Steven RG. Light-at-night, circadian dis-

kesehatan/164592-di-indonesia-kasus-

ruption and breast cancer: Assessment

kanker-payudara-dan-serviks-tertinggi.html.

of existing evidence. Int J Epidemiol.
2009;38(4):963-70.

9. Anonim. Stages of breast cancer [Internet].
Breastcancer.org; 2014 [updated 2014 Jan

3. Swart R. Breast cancer. Medscape [Internet].

22; cited 2014 Sept 5]. Available from: http://

2011 [updated 2011 Nov 18; cited 2014 Sep

www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/

5]. Available from: http://emedicine.med-

staging.

scape.com/article/1947145-overview.

10. Anonim. Sleep disorders [Internet]. 2011

4. Chen Y, Gammon MD, Teitelbaum SL, Brit-

[updated 2011 Jun 3; cited 2014 Sep 5].

ton JA, Terry MB, Shantakumar S, et al.

Available from: http://www.nlm.nih.gov/med-

92

Vol. 13, No. 2, Juni 2014

Gangguan tidur pada pasien kanker payudara di Rumah Sakit Dharmais Jakarta

lineplus/tutorials/sleepdisorders/nr249104.

with breast cancer and survivors. J Clin On-

pdf.

col. 2008;26(5):768-77.

11. National Cancer Institute. Sleep disorders

19. Zung WW. A rating instrument for anxiety

[Internet]. 2014 [updated 2014 Apr 23; cited

disorders. Psychosomatics. 1971;12(6):371-

2014 Sept 5]. Available from: http://www.can-

9.

cer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/
sleepdisorders/HealthProfessional/page1.
12. Meyers S. Sleep disturbances and cancer
[Internet]. 2012 [updated 2012 Aug 7; cited
2014 Sep 5]. Available from: http://www.
oncolink.org/resources/article.cfm?id=1048.
13. Delsigne J. Managing sleep disorders in

20. Davidson JR, MacLean AW, Brundage MD,
Schulze K. Sleep disturbance in cancer patients. Soc Sci Med. 2002;54(9):1309-21.
21. Khawaja A, Rao S, Li L, Thompson CL. Sleep
duration and breast cancer phenotype. J
Cancer Epidemiol. 2013; 2013: 467927.

cancer patients. OncoLog. 2013; 58(2).

22. Fortner BV, Stepanski EJ, Wang SC, Kaspro-

Available from: http://www2.mdanderson.

wicz S, Durrence HH. Sleep and quality of life

org/depts/oncolog/articles/13/2-feb/2-13-2.

in breast cancer patients. J Pain Symptom

html.

Manage. 2002;24(5):471-80.

14. Smyth C. The Pittsburgh Sleep Quality Index

23. Liu L, Fiorentino L, Natarajan L, Parker BA,

(PSQI). The Hartford Institute for Geriatric

Mills PJ, Sadler GR, et al. Pre-treatment

Nursing. 2007:6.1:1-2. Available from: http://

symptom cluster in breast cancer patients

www.wsna.org/topics/fatigue/documents/

is associated with worse sleep, fatigue

psqi.pdf.

and depression during chemotherapy. Psy-

15. Buysse DJ, Reynolds CF 3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep
Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res.
1989;28(2):193-213.

chooncology. 2009;18(2):187-94.
24. Liu L, Mills PJ, Rissling M, Fiorentino L, Natarajan L, Dimsdale JE, et al. Fatigue and
sleep quality are associated with changes
in inflammatory markers in breast cancer

16. Fiorentino L, Ancoli-Israel S. Sleep dysfunction in patients with cancer. Curr Treat Options Neurol. 2007;9(5):337-46.

patients undergoing chemotherapy. Brain
Behav Immun. 2012;26(5):706-13.
25. Van Onselen C, Paul SM, Lee K, Dunn L,

17. Dahiya S, Ahluwalia MS, Walia HK. Sleep
disturbances in cancer patients: Underrecognized and undertreated. CCJM.
2013;80(1):722-32.

Aouizerat BE, West C, et al. Trajectories
of sleep disturbance and daytime sleepiness in women before and after surgery for
breast cancer. J Pain Symptom Manage.

18. Bower JE. Behavioral symptoms in patients

2013;45(2):244-60.

Vol. 13, No. 2, Juni 2014

93

DAMIANUS Journal of Medicine

26. Meyers S. Sleep disturbances and cancer.

27. Chakraburtty A. Anxiety and cancer patients.

oncolink [Internet]. 2012 [updated 2012

WebMD [Internet]. 2007 [updated 2007 Mar

Aug 7, cited 2014 Sept 5]. Available from:

01, cited 2014 Sept 5]. Available from: http://

http://www.oncolink.org/resources/article.

www.webmd.com/anxiety-panic/anxiety-in-

cfm?id=1048.

cancer-patients?page=1.

94

Vol. 13, No. 2, Juni 2014

