
 
KANKER RAHIM adalah sebuah jenis kanker yang menyerang rahim 

atau sistem reproduksi wanita. Kanker ini juga sering disebut kanker 

endometrium karena umumnya muncul dengan menyerang sel-sel yang 

membentuk dinding rahim atau istilah medisnya endometrium. Selain itu, 

kanker ini juga dapat menyerang otot-otot di sekitar rahim sehingga 

membentuk sarkoma uteri, namun sangat jarang terjadi. 

 

Gejala kanker rahim yang biasa dialami penderita adalah pendarahan 

vagina. Walau tidak semua pendarahan abnormal disebabkan oleh kanker 

rahim, tapi Anda tetap perlu waspada dan sebaiknya memeriksakan diri ke 

dokter. Terutama jika Anda: 

 

- Sudah menopause, tapi tetap mengalami pendarahan.  
- Belum menopause, tapi mengalami pendarahan di luar siklus menstruasi. 

 

Penderita Kanker Rahim di Indonesia Kanker rahim menduduki peringkat 

keenam dunia dalam daftar kanker yang paling sering terjadi pada wanita. 

Penyakit ini diperkirakan sudah menyerang sekitar 320 ribu wanita pada 

tahun 2012. 

 

Di Indonesia sendiri, kanker rahim tidak termasuk ke dalam sepuluh besar 

kanker yang menyerang wanita. Namun demikian, data GLOBOCAN 

menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penderita 

kanker rahim terbanyak ke empat di Asia, dengan jumlah penderita sebesar 

46.849 jiwa selama periode tahun 1997-2002. 

 

Faktor Pemicu Kanker Rahim Penyebab kanker rahim belum diketahui 

secara pasti. Tetapi faktor utama yang dapat meningkatkan risiko kanker 

rahim adalah ketidakseimbangan hormon tubuh, terutama estrogen. Kadar 

hormon estrogen yang tinggi dapat meningkatkan risiko seseorang untuk 

terkena kanker rahim. Beberapa faktor lain yang dapat menimbulkan hormon 

yang tidak seimbang adalah: 

 

- Menstruasi dini atau menopause yang terlambat.  
- Obesitas.  
- Diabetes.  
- Terapi penggantian hormon. 
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- Penggunaan tamoksifen jangka panjang. Karena penyebabnya yang 

belum diketahui, langkah pencegahan yang pasti untuk kanker rahim 

juga tidak ada. 

 

Meski demikian, langkah-langkah untuk mengurangi risikonya tetap ada. 
 

Misalnya: 

 

- Menjaga berat badan yang sehat.  
- Memperbanyak konsumsi kedelai.  
- Penggunaan jangka panjang untuk jenis kontrasepsi tertentu, misalnya 

pil KB kombinasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARA TERAPI MENGGUNAKAN BIOGLASS 

 

1. Rutin minum air bioglass setiap hari 2-3 liter sehari dengan jumlah aliran 20-40 
kali aliran.  

2. Melakukan terapi tempel selama 15-30 menit. Terapi bisa dilakukan pada bagian 
perut kebawah sedikit (area Rahim).  

3. Menggunakan pendant setiap saat, untuk memperlancar aliran darah.  
4. Air bioglass wajib diminum baik dalam keadaan sakit maupun sehat. 

 

Catatan: 
 

Untuk jumlah air, aliran, dan lama terapi dilakukan bertahap agar tubuh ada waktu 

untuk beradaptasi. Misalnya 1 liter dulu, 10 aliran, dan 10 menit dulu. 
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