Tentang ECCT
ECCT (Electro-Capacitive Cancer
Therapy) adalah metode untuk
mengobati kanker menggunakan
sumber gelombang elektro-statis
intensitas rendah (<30Vpp) dan
frekuensi rendah (<100KHz) yang

menghasilkan polarisasi listrik di
daerah medan dekat yang dibatasi
oleh beberapa elektroda kapasitif
yang dipasang pada pakaian yang
dipakai setiap hari oleh pasien.
Teknologi ini diciptakan untuk

pertama kalinya oleh Dr. Warsito P.
Taruno dan tim di CTECH Labs Edwar Technology Company (Paten
RI REG P00201200011, 2012).

Gambar 1. Peralatan ECCT terdiri dari pakaian dan osilator.

Prinsip ECCT
Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari sel kanker adalah pembelahan sel yang tak terkendali. Pembelahan sel terkait erat
dengan aktivitas biomolekular
skala nano yang dikendalikan oleh
terbentuknya struktur berkala dan
hancurnya polimer mikrotubulus.
Polimer mikrotubulus terbentuk
dari dimer mikrotubulin yang memiliki polarisasi listrik tinggi, sehingga peka terhadap medan listrik
eksternal. ECCT pada dasarnya
adalah teknik untuk membangkitkan medan listrik tersebut dari
elektroda kapasitif non-kontak
yang ditempatkan di sekitar lokasi
tumor dengan frekuensi dan intensitas yang tepat untuk mengganggu proses pembelahan sel
dan akhirnya menghancurkan sel
kanker. Dengan frekuensi rendah

dan intensitas rendah, ECCT pada
dasarnya aman, relatif tanpa efek
samping dan tidak membahayakan sel normal.
Peralatan ECCT
Pada prinsipnya, ECCT terdiri dari
dua bagian: pakaian sebagai penunjang elektroda kapasitif dan
osilator untuk membangkitkan
gelombang listrik dengan intensitas, gelombang dan frekuensi tertentu. Spesifikasi ECCT untuk pengobatan kanker ditentukan oleh
cakupan pakaian, frekuensi, intensitas dan bentuk gelombang osilator, dan waktu penggunaan peralatan yang berhubungan dengan
waktu paparan kanker terhadap
gelombang elektrostatik. Untuk
pembersihan kanker secara tuntas, desain pakaian sangat penting
dalam metode pengobatan dan
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harus disesuaikan dengan posisi
tumor dan stadiumnya. Pada prinsipnya, cakupan pakaian dibagi
menjadi dua tipe: cakupan global
untuk pencegahan metastasis dan
cakupan lokal yang disesuaikan
untuk penghancuran total tumor
primer. Frekuensi, intensitas dan
bentuk gelombang osilator, dan
waktu pemakaian ditentukan berdasarkan kelas keganasan kanker,
patologi anatomi dan sifat listrik
dari sel kanker. Secara umum, semakin tinggi stadium dan semakin
tinggi derajat keganasan maka
semakin responsif kanker terhadap gelombang listrik dan dengan demikian lebih sedikit waktu
yang dibutuhkan untuk paparan
karena tubuh memiliki kapasitas
yang terbatas untuk menyerap
dan melarutkan sel-sel mati yang
ditimbulkan.

Proses dan progress terapi kanker dengan ECCT
Gambar 2. “Pelelehan” sel kanker dan
regenerasi sel normal dengan ECCT:
A. Pengobatan awal;
B. 2 bulan pengobatan;
C. 3 bulan pengobatan;
D. 4 bulan pengobatan;
E. 5 bulan pengobatan;
F. 2 tahun pengobatan.

Gambar 2. Menunjukkan proses makroskopik “pelelehan” sel
kanker dan regenerasi sel normal
selama pengobatan kanker payudara dengan luka yang sudah
terbuka. Gambar ini menunjukkan
bahwa hancurnya sel kanker terjadi dalam waktu yang sangat singkat yakni satu bulan, sedangkan
regenerasi sel normal bergantung
pada pembersihan menyeluruh
atau penyerapan sel mati dan bisa
perlu waktu bertahun-tahun jika
dilakukan secara alami.

Gambar 3. Menunjukkan dua
kasus gambar payudara yang diambil dengan mamografi dan
pencitraan sifat listrik menggunakan ECVT (Electrical Capacitance
Volume Tomography, Taruno et al.,
2014) selama pengobatan ECCT.
Mammogram di sebelah kiri menunjukkan nodul aksila kecil yang
menghilang setelah 6 bulan pengobatan dengan ECCT dan nodul
primer ukuran relatif besar (>2 cm)
yang larut pada payudara, sedangkan foto (kiri) memperlihatkan
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kulit yang gelap akibat keluarnya
sel mati. Foto di sebelah kanan
menunjukkan bahwa benjolan
yang relatif besar akhirnya hilang
setelah 2 tahun pengobatan dengan sel mati yang sudah keluar secara keseluruhan. Gambar ECVT
menunjukkan penurunan bertahap sifat listrik tumor pada kedua
kasus dengan pengobatan ini.

Gambar 3. Mammogram dan foto kanker payudara selama pengobatan dengan
ECCT beserta gambar sifat listrik yang diambil dengan menggunakan ECVT.

Mengapa sel sehat tidak terdampak ECCT?
Sel kanker memiliki sifat listrik
yang berbeda dari sel sehat. Sel
kanker memiliki sifat listrik (konduktivitas dan permitivitas) yang
relatif lebih tinggi dibandingkan
dengan sel normal. Akibatnya, sel
kanker relatif lebih responsif terha-

dap medan listrik eksternal daripada sel normal. Respons sel kanker
terhadap medan listrik eksternal
lebih menonjol dan destruktif selama proses pembelahan sel karena tegangan listrik tinggi yang
ditimbulkan oleh aktivitas mikro-
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tubulus selama proses mitosis.
Intensitas dan frekuensi ECCT diatur cukup rendah sehingga relatif
hanya mempengaruhi sel kanker
selama mitosis.

Bagaimana cara mengeluarkan sel kanker mati?
Paparan ECCT yang tepat terhadap lokasi tumor yang ditentukan
mampu menghancurkan dan memecah sel kanker dalam waktu
relatif singkat dalam kisaran beberapa hari hingga beberapa minggu. Jika dirancang dan digunakan dengan benar, ECCT mampu
memusnahkan benjolan kanker
berukuran beberapa sentimeter
dalam waktu beberapa minggu.
Tetapi beberapa masalah mungkin timbul pada sel kanker mati
jika terakumulasi di luar kemampuan tubuh untuk menyerap dan
mengeluarkannya ke luar tubuh
dalam bentuk ekskresi tubuh. Sel
kanker mati mengandung 70% air,

20% protein dan sisanya berupa
gas. Jika metabolisme pasien normal, maka sel mati biasanya dapat
dengan mudah diserap oleh darah
dan dibuang melalui urin, feses,
keringat, atau dahak yang kadang
keluar dengan bau yang sangat
tidak enak akibat protein yang
terurai. Efektivitas pengobatan ini
untuk membunuh sel kanker secara tuntas akan bergantung pada
kemampuan tubuh untuk menyerap dan melarutkan semua sel mati
karena sel mati, jika terakumulasi,
bisa menyebabkan depolarisasi
medan listrik dan menghalangi
proses pengobatan lebih lanjut.
Oleh karena itu, operasi umumnya

dianjurkan untuk mengeluarkan
sel mati secara tuntas dan aman.
Untuk kasus kanker yang sudah
bermetastasis (menyebar), efektivitas pengobatan ini bergantung
pada ukuran benjolan yang sudah
bermetastasis, tetapi bukan pada
derajat penyebaran. Benjolan atau
nodul kecil, terlepas dari luasnya
persebaran dalam tubuh, relatif
mudah dihancurkan dengan teknik
ini dan sel mati yang ditimbulkan
akan mudah diserap dan dibuang
oleh tubuh. Oleh karena itu, teknik
ini paling efektif untuk digunakan
bersama operasi untuk membersihkan dan mencegah metastasis
sebelum dan setelah operasi.

Prosedur Pengobatan dengan ECCT
Prosedur pengobatan dengan
ECCT terdiri dari tiga langkah:
(1) menentukan lokasi tumor
berdasarkan gambar MRI atau
CT scan, (2) mendesain elektroda
kapasitif
dan
menghitung
distribusi medan listrik di wilayah

tumor yang akan diobati, dan (3)
mengoptimalkan desain elektroda
berdasarkan distribusi intensitas
medan listrik untuk mencapai
intensitas yang cukup yang
diperlukan di lokasi tumor dengan
mempertimbangkan kemungkinan

saluran pembuangan sel mati
melalui pembuluh yang terhubung
dengan lokasi tumor. Gambar
4
menggambarkan
prosedur
pengobatan dengan ECCT.

Gambar 4. Tiga langkah pengobatan dengan ECCT: (1) Finite element
method modeling berdasarkan lokasi
dari tumor pada gambar MRI atau CT
scan, (2) Perancangan elektroda dan
komputasi medan listrik, dan (3) Optimasi distribusi intensitas medan listrik
yang diperlukan.
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Pengobatan dengan ECCT untuk Kanker Payudara
Kanker payudara merupakan tumor
ganas yang dimulai pada sel payudara
yang dapat tumbuh menuju jaringan sekitar atau menyerang jaringan
sekitar atau menyebar (metastasis)
ke daerah yang jauh di dalam tubuh.

Pengobatan yang efektif untuk kanker payudara dengan menggunakan
ECCT bergantung pada kemampuan
tubuh untuk menyerap dan membuang sel mati yang ditimbulkan ke
luar tubuh. Kemampuan tubuh untuk

menyerap sel mati lebih dipengaruhi
oleh ukuran dari masing-masing benjolan atau nodul bukan derajat metastasis kanker.

Optimal Treatment of Breast Cancer with ECCT Based on the Staging
1. Stadium 0−1 (nodul berukuran
kecil dengan diameter maksimum
1−2 cm, tanpa metastasis):
Untuk kanker payudara dengan
nodul kecil berdiameter 1−2 cm,
dengan cakupan, intensitas dan
penggunaan yang cukup, ECCT
biasanya memerlukan waktu 4−6
bulan untuk menghancurkan sel
kanker. Tubuh biasanya mampu
menyerap dan melarutkan sel mati
tanpa masalah.
2. Stadium 1−2 (nodul berukuran
sedang dengan diameter 1−2 cm,
tanpa metastasis):
Untuk nodul berdiameter 1−2 cm,
dengan intensitas dan penggunaan
yang tepat, 1−3 bulan pengobatan dengan ECCT biasanya cukup
untuk melemahkan atau bahkan
membunuh sel kanker secara tuntas. Tetapi, kemampuan tubuh untuk menyerap dan melarutkan sel
mati secara tuntas akan bergantung
pada lokasi tumor. Operasi kadang
diperlukan untuk membuang sel
kanker yang sudah lemah atau mati
jika tumor tersebut tidak terkait
dengan sistem vena utama sebagai saluran pembuangan untuk sel
mati.
3. Stadium 2−3 (nodul ukuran besar
berdiameter 2−5 cm, dengan kelenjar getah bening bermetastasis,
tanpa luka terbuka):
Untuk nodul ukuran besar dengan
kelenjar getah bening bermetastasis pada kelenjar aksila, mediastinum dan supraklavikula dan belum
ada luka yang terbuka, 1−3 bulan
pengobatan ECCT dengan spesifikasi yang tepat biasanya cukup
untuk melemahkan sel kanker dan

membuang kelenjar getah bening
yang sudah bermetastasis dengan
kecil ukuran (<1 cm). Tetapi, biasanya tubuh mengalami kesulitan
untuk menyerap dan melarutkan sel
mati kanker berukuran relatif besar
(> 2 cm) yang ditimbulkan. Untuk
kasus ini, biasanya diperlukan operasi dengan mastektomi radikal untuk pengangkatan total sel kanker
yang sudah lemah atau minimal
insisi untuk membuka saluran untuk
membuang residu. Setelah operasi,
dianjurkan untuk menggunakan lagi
peralatan ECCT untuk membuang
sel kanker yang mungkin tersisa.
Jika operasi tidak dilakukan, sel
kanker mati yang terakumulasi bisa
menyebabkan nekrosis berlebihan
dan peradangan atau bahkan luka
terbuka. Luka terbuka bisa memudahkan keluarnya sel kanker mati,
tapi proses ini biasanya memakan
waktu lama (lebih dari 6 bulan) hingga luka benar-benar sembuh.
4. Stadium 3−4 (ukuran benjolan
besar dengan diameter > 5 cm,
bermetastasis ke kelenjar getah bening dan/atau organ lain, dengan/
tanpa luka terbuka):
Untuk kasus kanker payudara benjolan besar, dengan kelenjar getah
bening yang bermetastasis pada
kelenjar aksila, supraklavikula dan
mediastinum dan/atau organ lain
seperti paru, hati, tulang dan otak,
ECCT digunakan dengan cakupan
yang tepat ke semua area yang
kemungkinan terdapat metastasis dimulai dengan periode waktu
yang singkat, misalnya 4 X 30 menit
per hari, bergantung pada kondisi
pasien. Waktu penggunaan diting5

katkan seiring pembaikan kondisi
klinis. Setelah 3−6 bulan pengobatan, nodul berukuran kecil (<1 cm)
yang bermetastasis pada kelenjar
getah bening dan/atau organ lain
(paru, hati, tulang dan otak) dapat
dikurangi secara signifikan atau bahkan dibersihkan. Pengobatan tumor
primer kemudian dapat dilakukan
dengan operasi untuk mengangkat
secara tuntas sel kanker yang sudah
lemah, atau dilakukan secara alami
jika ada luka terbuka untuk membuang sel kanker mati jika operasi
tidak mungkin dilakukan. Proses
pembersihan nodul kecil yang bermetastasis biasanya memakan waktu yang relatif singkat kurang dari 6
bulan. Tetapi, untuk menyembuhkan secara tuntas kanker dengan
luka terbuka mungkin memakan
waktu lebih lama bergantung pada
pembersihan menyeluruh sel mati
dan proses regenerasi sel normal di
area pasca-luka.
5. Stadium 4 + (Post-operasi, ukuran kecil (<1 cm) bermetastasis
pada kelenjar getah bening dan/
atau organ lain):
Untuk kasus pasca-operasi payudara (mastektomi atau lumpektomi), metastasis ukuran kecil pada
kelenjar getah bening dan/atau organ lainnya dapat dibersihkan dengan relatif tanpa masalah dengan
ECCT. Dengan cakupan yang tepat
pada semua area yang kemungkinan terdapat metastasis dan penggunaan ECCT selama 6−8 jam per
hari, biasanya dibutuhkan waktu
3−6 bulan untuk membersihkan
metastasis secara tuntas.

Pemantauan dan Konsultasi Rutin
Pengobatan
ECCT
sangat
disesuaikan
dengan
kondisi
pasien, stadium kanker, patologi
anatomi dan respons terhadap
medan listrik. Semua pengobatan

dilakukan setiap hari di rumah
sambil melakukan kegiatan seharihari. Kehadiran dokter atau terapis
fisik medis untuk konsultasi rutin
selama proses pengobatan sangat

penting untuk pengobatan yang
efektif dan aman untuk mencapai
kesembuhan tuntas, yang mungkin dilakukan dengan ECCT meski
pada kanker stadium akhir.

Pemeriksaan Rutin Perangkat
ECCT digunakan setiap hari dan
selama jangka waktu yang pan-

Gambar A.1. Studi Kasus: Perempuan (47 tahun), kanker payudara
(karsinoma duktal invasif, stadium
4) bermetastasis ke tulang: Setelah
mastektomi radikal pada payudara
kirinya, kanker pada pasien ini bermetastasis ke tulang di hampir seluruh tubuhnya (PET-CT 18/09/12).
Sebelum terapi ECCT, pasien ini
merasakan sakit yang luar biasa

jang. Peralatan ECCT perlu diperiksa secara rutin (sebulan sekali)

pada tulang belakang dan panggul,
dan hanya bisa berbaring di tempat
tidur selama 7 bulan. Setelah pengobatan dengan ECCT, rasa sakit
yang dirasakan berangsur-angsur
berkurang, kondisi pasien membaik
secara signifikan, dan perlahan-lahan pasien mampu berdiri dan berjalan lagi. Setelah 7 bulan pengobatan dengan ECCT, pasien kembali
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untuk memastikan bahwa semua
perangkat bekerja dengan baik.

normal. Hasil PET-CT (13/3/14) menunjukkan tidak ada kanker yang terdeteksi dan semua indikator laboratorium termasuk darah, penanda
tumor, fungsi hati dan ginjal berada pada rentang normal. Pasien
telah benar-benar pulih ke aktivitas
normal sampai sekarang (per Juni
2015).

Gambar A.2. Studi Kasus: Perempuan (51 tahun), kanker payudara
bermetastasis ke paru: pasien
ini menolak untuk mendapatkan
pengobatan medis konvensional
untuk kankernya. Pada kondisi
awal pengobatan, sudah ada
luka terbuka pada payudara kirinya (04/02/13) dan bermetastasis

dengan beberapa nodul di kedua
paru kanan dan kirinya. Setelah
ECCT dengan pengobatan selama 6 bulan, luka terbuka pada
payudaranya mulai sembuh dan
perkembangan nodul paru terkendali (foto sinar-X dada (29/10/12)
dibandingkan dengan (19/10/13)).
Setelah 1 tahun pengobatan, foto
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sinar-X dada menunjukkan nodul
yang menyusut secara signifikan
di kedua paru (foto sinar-X dada
25/06/14), benjolan pada payudara menjadi lunak dan menyusut dan luka tersebut sembuh.
Pasien bertahan hidup sampai
saat laporan ini dibuat (per Juni
2015) dalam kondisi baik.

Gambar A.3. Studi Kasus: Perempuan (44 tahun), kanker payudara
(stadium 4) bermetastasis ke tulang, hati, paru, otak dan kelenjar getah bening: Pasien ini telah
melakukan mastektomi radikal, radioterapi dan kemoterapi, tetapi
kanker telah menyebar ke tulang,

paru, kelenjar getah bening dan
otak (PET-CT 22/01/13). Kondisi pasien sebelum pengobatan
ECCT lemah dan merasakan sakit
hebat di pinggulnya. Setelah 1−2
bulan pengobatan dengan ECCT,
rasa sakit pada tulang berangsurangsur berkurang. Setelah satu
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setengah tahun pengobatan dengan ECCT, PET-CT scan (22/01/13)
menunjukkan nodul yang bermetastasis telah hampir sepenuhnya
hilang. Pasien sekarang dalam
kondisi baik, tidak ada keluhan berarti, dengan penanda tumor pada
kadar normal.

Pengobatan ECCT untuk Kanker Paru
Menurut data yang dikeluarkan
oleh American Lung Association,
54% dari pasien kanker paru bertahan hidup selama 5 tahun pada
kasus kanker paru lokal (stadium
awal). Tetapi, hanya sekitar 15%
dari mereka terdiagnosis pada
stadium awal. Sebagian besar
kasus terdiagnosis pada stadium
pertengahan dan akhir. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan
tingkat kelangsungan hidup lima
tahun.
Kanker paru mudah menyebar ke
organ-organ vital lainnya seperti
otak, hati, dan tulang, yang sering
menyebabkan kematian. Metode
pengobatan yang tersedia saat ini
masih sangat tidak efektif untuk
mencegah metastasis yang menyebabkan kematian. Meski kanker primer telah diobati, setelah

kanker menyebar ke organ-organ
vital, kelangsungan hidup menjadi
sangat rendah dengan prognosis
sering kurang 6 bulan.
Prosedur umum pengobatan kanker paru dengan ECCT ditunjukkan pada Gambar 5. Pengobatan
kanker paru dengan ECCT terutama menggunakan tipe rompi
untuk menutupi seluruh paru dan
hati, tipe helm untuk menutupi
otak untuk pencegahan dan pakaian yang secara khusus dirancang
menurut lokasi tumor untuk cakupan lokal. Cakupan global terutama ditujukan untuk pencegahan
metastasis, sedangkan cakupan
lokal ditujukan untuk menghancurkan dan membunuh tumor primer.
Intensitas osilator diatur sesuai
dengan patologi anatomi kanker
paru. Waktu penggunaan berkisar

antara 4 X 30 menit hingga 4 X 2
jam per hari berdasarkan stadium
dan kondisi klinis pasien. Semakin
lanjut stadium kanker dan semakin
tinggi kelas keganasan semakin
sedikit waktu penggunaan peralatan yang diperlukan. Pembersihan
total kanker paru biasanya antara
6−12 bulan.
Gambar 6 menunjukkan pengobatan dengan ECCT dapat dikombinasikan dengan pengobatan
medis lainnya, tetapi biasanya
asupan obat yang berpengaruh
terhadap sistem kekebalan tubuh
akan memperpanjang proses penyembuhan. Gambar menunjukkan relatif lebih lamanya pembersihan kanker dengan kombinasi
kemoterapi oral.

Gambar 5. Prosedur umum pengobatan kanker paru dengan ECCT:
komputasi medan listrik dan gambar
CT scan kanker paru sebelum dan
setelah pengobatan dengan ECCT.
Total waktu untuk membersihkan
kanker paru secara tuntas berkisar
dari 6 sampai 12 bulan jika peralatan
dirancang dengan baik.
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Gambar 6. Pengobatan ECCT murni
untuk kanker paru dibandingkan dengan kombinasi pengobatan ECCT dengan kemoterapi oral.

Gambar B.1. Studi Kasus: Kanker
paru, laki-laki (43 tahun): Pasien terdiagnosis dengan tumor massa padat
pada paru kiri berukuran 6,8 X 12,5
cm pada hilus; massa tersebut terperangkap pada jantung, arteri primer
dan kerongkongan, dan efusi pleura
masif teridentifikasi (CT 22/06/13).
Kondisi awal pasien mengeluh sesak
napas, batuk dan nyeri dada. Adanya
efusi pleura mengharuskan pasien
untuk mendapatkan drainase cairan
setiap 5 hari hingga 2000 cc. Dalam
penggunaan awal ECCT, sesak napas, batuk dan cairan pleura meningkat, tapi rasa sakit cepat berkurang.
Tetapi, setelah 3 bulan pengobatan,
batuk, sesak napas dan cairan pleura di paru mulai menghilang, dan
setelah 1 tahun pengobatan ukuran
massa mulai menyusut (CT 13/05/14).
Kondisi terakhir pasien (per Juni
2015): sesak napas hampir hilang,
batuk benar-benar hilang. Cairan
paru tak lagi teridentifikasi, tetapi residu padat dari pengendapan cairan
paru masih tersisa.
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Gambar B.2. Studi Kasus: Kanker
paru (adenokarsinoma), perempuan
(66 tahun): Pasien ini terdiagnosis
dengan massa tumor pada paru
kanan dengan beberapa nodul
pada kedua paru (CT 29/08/14).
Kondisi awal pasien mengalami se-

sak napas, batuk, nyeri dada dan
penurunan berat badan yang drastis. Setelah satu bulan pengobatan
dengan ECCT, sesak napas, batuk,
nyeri dada menurun dan nafsu makan meningkat secara signifikan.
Setelah 6 bulan pengobatan, CT
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scan (04/02/15) menunjukkan penurunan tumor secara signifikan,
pasien menunjukkan pembaikan
yang signifikan secara klinis, sesak
napas, batuk dan nyeri dada hamper hilang, dan pasien mulai mengalami kenaikan berat badan.

Gambar B.3. Studi Kasus: Kanker
paru dengan metastasis pada tulang: Pasien terdiagnosis dengan
massa tumor pada paru kanan di
suprahilar dengan metastasis pada
tulang belakang (CT 02/10/13).
Pasien awalnya hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan sangat
lemah dan merasa sesak napas

karena efusi pleura di kedua paru.
Selama penggunaan awal ECCT,
pasien merasa nyeri hebat pada tulang sehingga penggunaan ECCT
menjadi sangat terbatas. Setelah
satu bulan pengobatan, rasa sakit
pada tulang mulai berkurang, dan
setelah 3 bulan kondisi umum mulai
membaik. Setelah 7 bulan pengob-
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atan, massa tumor pada paru dan
tulang menunjukkan pengurangan
yang signifikan, dan pasien menunjukkan pembaikan klinis yang signifikan, mampu berdiri dan berjalan
perlahan, dan sesak napas, batuk
dan cairan paru benar-benar hilang.

Pengobatan ECCT untuk Kanker Otak
Glioma menyumbang lebih dari
70% dari semua tumor otak, sedangkan astrositoma dan glioblastoma merupakan tipe glioma yang
secara histologis paling umum
dan ganas. Ada kecenderungan
insiden glioma yang lebih tinggi di
negara-negara maju. Tetapi, prognosis pasien glioma relatif masih
buruk. ECCT terbukti paling efektif untuk astrositoma tetapi kurang
efektif untuk glioblastoma, dan
kurang responsif terhadap glioma

kelas rendah atau tumor otak jinak
lainnya seperti meningioma.
Pengobatan kanker otak dengan
ECCT biasanya menggunakan
ECCT tipe helm yang dirancang
untuk menutupi seluruh otak untuk mencegah kanker menyebar
ke area yang lebih luas di otak dan
pakaian yang dirancang khusus
sesuai dengan lokasi dan ukuran
tumor untuk membersihkan tumor
secara efektif dan tuntas. Intensitas osilator diatur bergantung

pada kelas keganasan kanker dan
lokasi tumor dengan mempertimbangkan kemungkinan reaksi
berlebihan terhadap saraf yang
disebabkan oleh sel kanker yang
terganggu dengan ECCT. Waktu
penggunaan untuk pengobatan
kanker otak diatur mulai dengan
waktu yang sangat singkat, misalnya 4 X 15 menit per hari, dan
meningkat secara bertahap seiring
pembaikan kondisi klinis pasien.

Gambar 7. Prosedur Umum pengobatan kanker otak dengan ECCT: komputasi medan listrik dan berikutnya pengambilan gambar CT scan kanker otak sebelum dan setelah pengobatan dengan ECCT.
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Gambar C.1. Studi Kasus: Anak laki-laki (9 tahun), Kanker Otak (HighGrade Pineal parenkim Tumor, kelas
WHO 3): Pada kasus ini posisi tumor
ini terhubung langsung dengan

ventrikel keempat dimana cairan
serebrospinal dibuang. Oleh karena itu, sel mati akibat pengobatan
ECCT dapat dibuang secara tuntas,
dan semua massa tumor sama seka-
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li menghilang seperti ditunjukkan
pada gambar MRI setelah 6 bulan
pengobatan dengan ECCT. Hasil
MRI juga menunjukkan hidrosefalus
yang menyusut saat kanker hilang.

Gambar C.2. Studi Kasus: Pria (22
tahun) terdiagnosis dengan tumor
otak di daerah pineal yang meluas
ke thalamus: Massa tumor terletak pada mesenchepalon (daerah
pineal) menekan thalamus (MRI
23/11/12), menyebabkan gangguan
penglihatan dan sakit kepala hebat
pada pasien. Setelah 4 bulan pen-

gobatan dengan ECCT, ukuran tumor berangsur menurun (04/01/13
MRI) dan pasien terus membaik
secara klinis. Setelah 15 bulan pengobatan, massa tumor hampir tidak
terdeteksi oleh MRI (06/03/14) dan
kondisi pasien hampir kembali normal. Massa tumor pada kasus ini
terletak di area yang terhubung
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dengan ventrikel keempat dimana
pembuangan secara tuntas sel mati
yang ditimbulkan dapat terjadi.
Dengan menggunakan ECCT seluruh tumor pada kasus ini dapat diharapkan hilang sama sekali tanpa
operasi.

Gambar C.3. Studi Kasus: Anak
laki-laki (16 tahun), terdiagnosis
dengan kanker otak (Pylocytic Astrocytoma) pada basal ganglia
kiri: tumor ini terletak pada basal
ganglia kiri dengan pergeseran
garis tengah ke kanan, menekan
mensencephalon (MRI 17/05/14),
menyebabkan sakit kepala hebat
dan masalah pada fungsi motorik
kanan, penglihatan dan pendengaran. Kondisi awal pasien sangat
lemah dan lumpuh. Setelah pen-

gobatan dengan ECCT selama 4
bulan, kanker terlihat memburuk
berdasarkan gambar MRI (6/9/14)
serta kondisi umum pasien. Desain pakaian ECCT kemudian diubah menjadi lebih fokus pada
sisi dalam tumor. Setelah 3 bulan
pengobatan dengan desain pakaian ECCT baru, pasien mengalami
pembaikan kondisi klinis yang signifikan termasuk fungsi motorik,
penglihatan dan pendengaran.
Enam bulan setelah penggunaan
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desain baru, hasil MRI (30/05/2015)
menunjukkan penurunan signifikan
ukuran tumor, penurunan hidrosefalus, dan hilangnya pergeseran
garis tengah. Pada kasus ini, desain dan penggunaan peralatan
ECCT yang tepat terkait erat dengan efektivitas pengobatan kanker
otak.

Pengobatan ECCT untuk Kanker Tulang
Kanker tulang menempati prevalensi terbanyak ketiga di Indonesia
(0,9 per 100.000 orang). Beberapa
literatur menunjukkan bahwa jenis
kanker tulang sekunder lebih banyak terjadi. Metastasis tulang atau
penyebaran sel-sel kanker yang
berasal dari kanker primer ke tulang pada umumnya berasal dari
kanker payudara, ginjal, paru-paru, prostat, tyroid dan myeloma.
Menurut data dari Cancer Center Guangzhou China, penderita
kanker tulang dapat bertahan selama 5 tahun kurang dari 5% dan
sekitar 5- 20 % bila menjalani terapi operasi.
Kanker tulang mudah menyebar
ke organ vital melalui darah ke

paru-paru dan otak. Penyebaran
ke organ penting sifatnya sangat fatal, kebanyakan penderita
kanker tulang meninggal akibat
penyebaran, bukan karena massa
primernya.
Pengobatan secara konvensional
hingga sekarang belum cukup
efektif untuk menahan penyebaran, sehingga rata-rata penderita kanker tulang yang sudah
menyebar mempunyai tingkat survival yang rendah dan prognosis
buruk (<6 bulan).
Pengobatan kanker tulang dengan ECCT biasanya menggunakan alat yang didesain secara personal (customized) pada daerah

kanker primer dengan tambahan
perlindungan untuk bagian paruparu dan kepala untuk mencegah
penyebaran.
Gambar 8. (a). Untuk ukuran kecil (maks 3-5 cm) bisa hilang tanpa
operasi tanpa bekas,
(b). Untuk massa yang sudah besar
(>5cm), ECCT cukup efektif untuk mencegah terjadinya metastasis di paru-paru dan otak akan
tetapi untuk membuang massa
seringkali perlu dilakukan operasi/amputasi diteruskan dengan
pemakaian ECCT untuk membersihkan/mencegah metastasis ke
paru-paru atau organ vital lain.

Gambar 8. Progres pengobatan kanker tulang dengan menggunakan ECCT tanpa kombinasi medis
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Gambar D.1. Studi Kasus: Kanker
tulang sekunder (metastasis) dan
penyebaran ke organ lain dari massa payudara kanan (warna hitam
pada PET Scan 16/08/12). Pasien
telah mengalami operasi payudara
kanan, kemoterapi dan radiasi pada
tulang. Tetapi massa yang sudah

menyebar ke hampir seluruh tubuh
menyebabkan terapi medis yang
dilakukan hanya bersifat paliatif.
Kondisi pasien setelah semua terapi medis dilakukan dalam keadaan
sudah tidak bisa bangun, dilanjutkan dengan pemakain ECCT sambil mengalami radiasi pada bagian

tulang yang sakit untuk mengurangi
rasa sakit; setelah kombinasi ECCT
dan radiasi selama 8 bulan sebagian besar massa pada tulang dan liver telah hilang (PET Scan 23/12/13).
Saat ini pasien sudah stabil, mulai
bisa berdiri dan berjalan kembali
meskipun belum sempurna.

Gambar D.2. Studi Kasus: Kanker tulang sekunder (metastasis) dari massa prostat, pemakaian ECCT selama 8
bulan tampak progres perbaikan pada tulang daerah pelvis, sternum dan vertebrae.
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