
WEBSITE: CAPTAINMCI.COM  

KANKER TULANG adalah tumor ganas yang berawal di dalam tulang, walaupun tidak semua 

tumor pada tulang bersifat ganas. Penyakit ini terjadi akibat adanya pertumbuhan sel tulang yang 

tidak normal. Kanker tulang dapat menyerang seluruh tulang di dalam tubuh. Akan tetapi dalam 

banyak kasus, tulang kaki dan engan yang paling banyak terkena. 

Kanker tulang terbagi menjadi dua, yaitu: 

 Kanker tulang primer. Muncul dan tumbuh pertama kali di jaringan tulang. 

 Kanker tulang sekunder. Kanker yang muncul akibat penyebaran dari kanker lain yang 

sebelumnya sudah terjadi. Misalnya kanker usus, kanker paru-paru, atau kanker payudara yang 

kemudian menyebar ke tulang. Kondisi ini disebut kanker metastasis atau kanker yang menyebar. 

 

APA PENYEBAB KANKER TULANG? 

Faktanya, sampai saat ini penyebab kanker tulang belum ditemukan. Namun, para ahli menduga 

bahwa penyakit ini terjadi karena adanya kesalahan dalam melakukan replikasi DNA pada sel 

tulang. 

Ketika DNA yang terbentuk salah atau abnormal, hal ini mengakibatkan sel tulang berkembang 

secara tidak terkendali dan tumbuh dalam jumlah banyak. Sel-sel tulang yang tidak terkendali 

tersebut berkumpul menjadi sebuah tumor ganas yang dapat melakukan penyebaran ke jaringan-

jaringan lainnya. 

 

APA YANG MENINGKATKAN RISIKO KANKER TULANG? 

Ada banyak faktor risiko yang bisa jadi penyebab kanker tulang, yakni: 

 Genetik. Genetik merupakan penyebab kanker tulang yang sangat jarang ada di dalam kasus 

kanker tulang primer. Namun, orang yang memiliki gen atau riwayat kanker mata dan Li-Fraumeni 

syndrome memiliki kemungkinan untuk mengalami kanker di tulang. 

 Penyakit tulang Paget. Penyakit ini adalah kondisi pre-kanker yang jinak. Penyakit Paget 

mengganggu proses daur ulang dalam tubuh yang normal, di mana jaringan tulang baru perlahan 

menempati jaringan tulang lama. Sepanjang waktu, penyakit dapat menyebabkan tulang yang 

terpengaruh menjadi rapuh. Penyakit Paget lebih umum pada orang dewasa, terutama di atas 50 

tahun. 

 Paparan radiasi. Radiasi dan beberapa obat kemoterapi dapat meningkatkan risiko terkena kanker 

di tulang, contohnya pengobatan dengan alkylating agents. 
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CARA TERAPI  

 

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

aliran. 

2. Melakukan terapi tempel atau sinar selama 15-30 menit. Terapi bisa dilakukan pada 

bagian tulang yang divonis mengalami kanker 

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. 


