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KANKER USUS BESAR adalah tumor ganas di usus besar. Gejala yang paling umum dari kanker 

usus besar adalah buang air besar (BAB) berdarah. Penyakit ini sering kaliberawal dari tumor jinak yang 

disebut polip.     

Hingga saat ini, penyebab kanker usus besar belum diketahui dengan jelas. Namun ada beberapa 

hal yang diduga dapat meningkatkan risiko seseorang menderita kanker usus besar, antara lain 

tidak suka makan serat, jarang berolahraga, dan merokok. 

Semakin awal terdeteksi, kemungkinan kanker usus besar untuk sembuh juga akan semakin besar. 

Oleh karena itu, orang yang berisiko terkena kanker usus besar dianjurkan untuk rutin 

memeriksakan diri ke dokter mulai usia 45 tahun. 

Penyebab Kanker Usus Besar 

Kanker usus besar disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen pada jaringan usus besar. Akan 

tetapi, penyebab mutasi gen tersebut belum diketahui dengan pasti. 

Meski penyebabnya tidak diketahui, ada beberapa gaya hidup yang diduga dapat meningkatkan 

risiko seseorang terkena penyakit kanker usus besar, antara lain: 

 Pola makan kurang serat 

 Terlalu banyak mengonsumsi daging merah dan lemak 

 Merokok 

 Mengonsumsi minuman beralkohol 

 Jarang berolahraga 

Selain itu, ada beberapa kondisi atau penyakit yang juga membuat seseorang menderita kanker 

usus besar, yaitu: 

 Berusia di atas 50 tahun. 

 Memiliki orang tua atau saudara kandung yang menderita kanker usus besar. 

 Menderita polip usus. 

 Mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. 

 Menderita diabetes. 

 Menderita penyakit radang usus. 

 Pernah menjalani radioterapi di bagian perut. 

 Menderita kelainan genetik yang disebut familial adenomatous polyposis (FAP) atau 

sindrom Lynch. 

Gejala Kanker Usus Besar 

Gejala kanker usus besar pada stadium awal terkadang tidak terasa, atau bahkan tidak muncul sama 

sekali. Walaupun demikian, ada beberapa gejala yang dapat muncul pada kanker usus besar 

stadium awal, yaitu: 

 Diare atau sembelit 

 Perut kembung 

 Kram atau sakit perut 

 Perubahan bentuk dan warna tinja 

https://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh
https://www.alodokter.com/polip-usus
https://www.alodokter.com/radang-usus
https://www.alodokter.com/radioterapi-ini-yang-harus-anda-ketahui
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 BAB berdarah 

Jika sudah memasuki stadium lanjut, penderita kanker usus besar dapat mengalami gejala berupa: 

 Kelelahan 

 Sering merasa BAB tidak tuntas 

 Perubahan pada bentuk tinja yang terjadi lebih dari sebulan 

 Penurunan berat badan drastis 

Apabila kanker usus besar sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya, dapat muncul gejala berupa: 

 Sakit kuning (ikterus) 

 Pandangan kabur 

 Pembengkakan pada lengan dan tungkai 

 Sakit kepala 

 Patah tulang 

 Sesak napas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alodokter.com/bab-berdarah
https://www.alodokter.com/berat-badan-turun-drastis-justru-berbahaya
https://www.alodokter.com/penyakit-kuning
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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 usus besar yang dinyatakan atau divonis kanker (bagian perut) 

3. Menggunakan pendant setiap saat, untuk memperlancar aliran darah. 

4. Air bioglass wajib diminum baik dalam keadaan sakit maupun sehat. 

5. Bisa dibantu dengan konsumsi glucola untuk pemenuhan nutrisi. Sebelum mengkonsumsi 

bisa dilakukan konsultasi dengan dokter yang menangani terlebih dahulu. 

 

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. 

 


