
APA ITU KANKER 

Kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang 

tidak normal. Sel-sel kanker akan berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan akan terus 

membelah diri, selanjutnya menyusup ke jaringan sekitarnya (invasive) dan terus menyebar 

melalui jaringan ikat, darah, dan menyerang organ-organ penting serta syaraf tulang belakang. 

 

Dalam keadaan normal, sel hanya akan membelah diri jika ada penggantian sel-sel yang telah 

mati dan rusak. Sebaliknya sel kanker akan membelah terus meskipun tubuh tidak 

memerlukannya, sehingga akan terjadi penumpukan sel baru yang disebut tumor ganas. 

Penumpukan sel tersebut mendesak dan merusak jaringan normal, sehingga mengganggu 

organ yang ditempatinya. Kanker dapat terjadi diberbagai jaringan dalam berbagai organ di 

setiap tubuh, mulai dari kaki sampai kepala. 

Kanker tidak hanya satu penyakit tapi berbagai penyakit. Ada lebih dari 100 jenis kanker. 

Sebagian besar kanker diberi nama sesuai organ atau jenis sel di mana mereka bermula - 

misalnya, kanker yang bermula di usus besar disebut kanker kolon, kanker yang bermula di sel 

basal kulit disebut karsinoma sel basal. 

Jenis-jenis Kanker juga dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

    Karsinoma 

Yaitu jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan 

saluran tubuh, misalnya jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium,  kelenjar mucus, sel melanin, 

payudara, leher rahim, kolon, rectum, lambung, pancreas, dan esofagus. 

    Limfoma dan myeloma 

Yaitu jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya jaringan limfe, 

lacteal, limfa, berbagai kelenjar limfe, timus, dan sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain 

adalah penyakit Hodgkin (kanker kelenjar limfe dan limfa). 

    Leukemia 

Kanker jenis ini tidak membentuk massa tumor, tetapi memenuhi pembuluh darah dan 

mengganggu fungsi sel darah normal. 

    Sarkoma 



Yaitu jenis kanker dimana jaringan penunjang yang berada dipermukaan tubuh seperti jaringan 

ikat, termasuk sel - sel yang ditemukan diotot dan tulang. 

    Glioma 

Yaitu kanker susunan syaraf, misalnya sel-sel glia (jaringan penunjang) di susunan saraf pusat. 

 

Sumber : http://www.cancerhelps.co.id/Artikel-Kanker-dan-Tumor/kanker.html 
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