
 
KANKER PAYUDARA adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan 

payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu (lobulus), atau di 

saluran (duktus) yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. 

 

Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. 

Kanker payudara terbentuk saat sel-sel di dalam payudara tumbuh tidak normal dan tidak 

terkendali. Sel tersebut umumnya membentuk tumor yang terasa seperti benjolan. Meski 

biasanya terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. 

 

Kanker payudara yang paling umum terjadi, terbagi dalam beberapa jenis. 

 

1. Ductal carcinoma in situ. Kanker ini tumbuh di duktus, dan tidak menyebar ke 

jaringan sekitarnya. Jenis kanker ini termasuk kanker stadium awal dan mudah 

diobati. Namun demikian, kanker ini bisa menyebar ke jaringan sekitarnya jika 

tidak segera ditangani.  
2. Lobular carcinoma in situ. Adalah kanker yang tumbuh di lobulus. Sama seperti 

ductal carcinoma in situ, kanker ini tidak menyebar ke jaringan sekitarnya.  
3. Invasive ductal carcinoma. Kanker ini tumbuh di duktus dan bisa menyebar ke 

jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke area tubuh yang lain. Jenis kanker 

ini terjadi pada 70-80% kasus kanker payudara.  
4. Invasive lobular carcinoma. Adalah kanker yang tumbuh di lobulus dan bisa 

menyebar ke jaringan sekitarnya. Kanker ini terjadi pada 10% kasus kanker 

payudara.  
5. Sedangkan jenis kanker payudara yang jarang terjadi adalah Angiosarcoma. 

Adalah jenis kanker yang tumbuh di pembuluh darah dan saluran getah bening di 

payudara.  
6. Penyakit Paget. Penyakit Paget merupakan kanker yang tumbuh di puting 

payudara, lalu meluas ke area hitam di sekitar puting (areola).  
7. Tumor phyllodes. Jenis kanker yang jarang ini tumbuh di jaringan ikat payudara 

yang disebut stroma.  
8. Inflammatory breast cancer. Adalah jenis kanker payudara yang jarang, namun 

berkembang cepat dan menyumbat saluran getah bening, sehingga membuat 

payudara tampak meradang seperti infeksi.  
9. Triple negative breast cancer. Adalah jenis kanker yang menunjukkan hasil 

negatif pada pemeriksaan keberadaan reseptor hormon estrogen (ER), reseptor 

hormon progesterone (PR), dan reseptor protein HER-2 pada jaringan kanker, 

yang biasanya positif pada kanker payudara. 

 

Gejala dan Penyebab Kanker Payudara Kanker payudara seringkali sulit terdeteksi 

di tahap awal karena ukurannya yang kecil. Benjolan baru dapat teraba jika ukurannya 

cukup besar. Meski demikian, tidak semua benjolan di payudara berarti kanker. Oleh 
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karena itu, pemeriksaan penting dilakukan guna memastikan apakah benjolan tersebut 

kanker atau bukan. Belum diketahui apa yang menyebabkan sel kanker tumbuh di 

payudara. Tetapi ada sejumlah faktor yang bisa membuat seseorang berisiko terkena 

penyakit ini. Misalnya mengalami menstruasi pada usia yang terlalu muda atau terlalu 

tua, dan memiliki anggota keluarga yang juga menderita kanker payudara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
payudara.  

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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