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Biologi sel kanker 
 
Deskripsi : 
Biologi sel kanker menerangkan bagaimana terjadinya perubahan sel normal 
menjadi sel kanker yang mempunyai sifat tidak sensitif terhadap apoptosis, dapat 
tumbuh sendiri, melakukan proliferasi tidak terbatas, angiogenesis, melakukan 
invasi dan metastasis. Dalam mata kuliah ini akan dibahas sifat umum sel 
kanker,heterogenitas tumor dan sel punca kanker, disregulasi kinetik sel kanker, 
apoptosis, sifat sel yang mengalami transformasi, proses angiogenesis (mencakup 
mediator dan inhibitor angiogenesis),mekanisme metastasis (mencakup berbagai 
komponen dan gen yang terlibat dalam regulasi dan inhibisi metastasis), tumor 
micro environment. 
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Biologi Molekuler dan Genetika Sel Kanker 
 
Deskripsi : 
Kanker adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh perubahan pada gen 
(mutagenesis) sebagai konsekuensi pajanan terhadap suatu bahan karsinogen. 
Pemahaman mengenai perubahan (atau perubahan-perubahan) tersebut menjadi 
dasar bagi kemajuan dalam pengobatan penyakit tersebut, dan saat ini teknik 
pemeriksaan untuk mendeteksi berbagai perubahan tersebut mencakup metode 
seluler seperti sitogenetika maupun molekuler (DNA). 
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Biokimia Kanker 
 
Deskripsi : 
Kanker adalah suatu penyakit dengan banyak faktor penyebab dan risiko yang 
menyebabkan disregulasi pensinyalan untuk proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis 
sel sehingga terjadi pertumbuhan sel yang tidak terbatas dan tanpa kontrol yang 
mengakibatkan transformasi keganasan, invasi keluar jaringan asalnya dan 
metastasis. Pada mata kuliah Biokimia Kanker akan dibahas mengenai proses 
biokimia dan molekul yang berperan pada disregulasi pensinyalan yang 
mengarahkan transformasi sel menjadi ganas dan progresi sel kanker ke arah invasi 
dan metastasis. 
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Etiologi Kanker 
 
Deskripsi : 
Telah disepakati secara luas bahwa kanker adalah suatu penyakit genetik. Dasar 
progresi kanker adalah akumulasi perubahan molekuler gen sel somatik. Diinisiasi 
oleh mutasi pada satu sel yang akan berproliferasi menjadi banyak sel mutasi yang 
kemudian bertransformasi menjadi tumor ganas sehingga akhirnya bermetastasis 
(Inisiasi, Promosi, dan Progresi). Proses tersebut disebut karsinogenesis multitahap 
yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun (10-30 tahun). Pengetahuan 
tentang penyebab kanker menjadi sangat penting, baik untuk pencegahan primer 
maupun sekunder. Penyebab kanker tidak saja dari luar tubuh, tetapi juga dari 
dalam tubuh sendiri. Dikenal beberapa karsinogenesis yaitu karsinogenesis pajanan 
sinar matahari (sinar ultraviolet), virus, radiasi, kimia, hormon dan nutrisi, obesitas 
dan aktivitas fisik, inflamasi serta tembakau. Metode pembelajaran yang diberikan 
di MK ini dilakukan dengan menggunakan asinkron dan sinkron. 
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Rekayasa Imunologi dan Genetik pada Kanker 
 
Deskripsi : 
Rekayasa imunologik dan genetik pada kanker menerangkan bagaimana terjadinya 
interaksi antara sel-sel kanker dengan sel-sel sistem imun yang menyebabkan 
disfungsi sistem imun dan berakibat sel kanker mampu menghindar dari sistem 
imun (escape) serta menerangkan bagaimana sistem imun dapat direkayasa secara 
imunologik maupun genetik sehingga ia dapat melawan sel kanker. Dalam mata 
kuliah ini akan dibahas immune-surveillance dan imunoediting, dan introduksi 
rekayasa imunologik untuk memodulasi sistem imun, disfungsi dan disregulasi sel 
imun (DC, Treg, MDSC, TAM) dalam progresi kanker, Immune-checkpoints dan 
tumor derived factors, Perubahan molekul pensinyalan intrasel yang menghambat 
respons anti-tumor, rekayasa antibodi chimeric, sel LAK, CIK’s, CAR-T cells dalam 
melawan pertumbuhan kanker, peran immune-microenvironment dalam 
progresivitas kanker, Inflamasi kronik dan pengaruhnya pada proliferasi, 
angiogenesis, invasi dan metastasis kanker. 
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Epidemiologi Molekuler Kanker 
 
Deskripsi : 
Perkembangan Ilmu Onkologi pada saat ini sangat pesat bersamaan dengan 
berkembangnya Ilmu Kedokteran itu sendiri. Oleh sebab itu penelitian dalam bidang 
Onkologi juga mengalami kemajuan sebagaimana kemajuan dalam bidang 
Kedokteran pada umumnya. Penelitian tidak hanya pada tatanan deskriptif, namun 
sudah berkembang ke penelitian etiologi, diagnostik atau prognostik untuk 
mendiagnosis dan tatalaksana beberapa kanker yang prevalensinya tinggi saat ini.   
Dengan adanya beberapa kekhasan pada bidang onkologi, maka terdapat hal-hal 
yang perlu dicermati dalam melakukan pendekatan epidemiologi dan analisis 
statistik hasil penelitian ini. Dalam rangka meningkatkan kepakaran dalam bidang 
onkologi, diharapkan para peserta program terlatih dalam melaksanakan analisis 
statistik hasil penelitian di bidang ini. Dalam modul ini, peserta program akan 
diajarkan untuk menangani konsep dasar epidemiologi, pendalaman materi pada 
berbagai referensi dan jurnal terkini, penerapan metoda pengolahan, penyajian dan 
analisis data penelitian epidemiologi. Materi ini merupakan bagian dari Modul 
Materi Dasar Umum dan dilaksanakan dalam 16 pertemuan. 
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Prinsip Pencegahan, Diagnosis dan Terapi Kanker 
 
Deskripsi : 
Diagnosis definitif kanker khususnya “solid tumor” sebagian besar ditegakkan 
secara patologi anatomik. Dasar diagnosis kanker semula adalah berdasarkan 
perubahan morfologik. Diagnosis morfologik akan menentukan jenis/entitas tumor 
tertentu. Ilmuwan yang akan mengembangkan ilmu onkologi perlu mengenal jenis 
dan sifat dari tumor-tumor sebagai titik tolaknya. Selanjutnya, kemajuan ilmu dan 
teknologi, telah melengkapi patologi onkologi dengan berbagai pengetahuan 
subseluler / molekuler yang dapat menjelaskan onkogenesis, menentukan 
histogenesis, perangai biologik, prognosis serta prediksi respons terapi. Dengan 
menguasai pengetahuan tentang dasar diagnosis Patologik kanker pada berbagai 
aspek, diharapkan para peserta dapat mengembangkan lebih lanjut berbagai hal 
yang belum dapat dijelaskan. 
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Onkologi Terkini 
 
Deskripsi : 
Perkembangan Ilmu Onkologi pada saat ini sangat pesat bersamaan dengan 
berkembangnya Ilmu Kedokteran itu sendiri. Oleh sebab itu penelitian dalam bidang 
Onkologi juga mengalami kemajuan sebagaimana kemajuan dalam bidang 
Kedokteran pada umumnya. Penelitian tidak hanya pada tatanan deskriptif, namun 
sudah berkembang ke penelitian etiologi, diagnostik atau prognostik untuk 
mendiagnosis dan tatalaksana beberapa kanker yang prevalensinya tinggi saat ini. 
Mata kuliah ini mempelajari tentang perkembangan onkologi terkini dari berbagai 
kanker dan perkembangan pada prevensi dan deteksi dini. 
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Praktikum Onkologi Dasar 
 
Deskripsi : 
Perkembangan IPTEK khususnya dalam bidang biologi molekuler telah 
menghasilkan berbagai   teknologi dan pengetahuan dalam bidang laboratorium 
onkologi. Oleh karena itu peserta didik Program Magister Ilmu Biomedik 
Kekhususan Onkologi seharusnya memahami dan memiliki keterampilan dalam 
teknik berbagai diagnostik laboratorium onkologi melalui pembelajaran praktikum 
onkologi dasar. 
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Praktikum Onkologi Lanjutan 
 
Deskripsi : 
Perkembangan IPTEK khususnya dalam bidang biologi molekuler telah 
menghasilkan berbagai   teknologi dan pengetahuan dalam bidang laboratorium 
onkologi. Oleh karena itu peserta didik Program Magister Ilmu Biomedik 
Kekhususan Onkologi seharusnya memahami dan memiliki keterampilan dalam 
teknik berbagai diagnostik laboratorium onkologi melalui pembelajaran praktikum 
onkologi dasar. 
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