
GEJALA KANKER 

Pada stadium awal, biasanya kanker tidak menimbulkan gejala. Gejala biasanya baru 

timbul ketika kanker telah berkembang menjadi besar dan menekan organ-organ di sekitarnya. 

Gejala umum biasanya semakin lama semakin buruk, antara laini: 

    Penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab jelas 

    Sering demam 

    Rasa sakit (pain) yang kerap datang dan sulit diobati 

    Perubahan warna kulit yang menetap (kuning atau merah) 

    Perdarahan tak normal dan sering terjadi 

    Perubahan dalam kebiasaan buang air kecil atau besar 

    Adanya benjolan yang tumbuh (membesar) pada permukaan kulit 

Berikut ini adalah gejala yang spesifik untuk masing-masing jenis kanker: 

    Kanker Payudara 

Adanya benjolan, kulit bersisik disekitar putting, keluarnya cairan/darah dari puting, adanya 

perubahan bentuk/ukuran payudara ataupun adanya cekungan pada kulit 

payudara(seperti kulit jeruk), nyeri punggung belakang yang kerap datang. 

    Kanker Serviks 

Perdarahan tidak normal  (diluar siklus menstruasi, setelah berhubungan intim, atau sesudah 

menopause), keputihan yang disertai dengan bau, gatal dan berwarna, nyeri panggul yang 

hebat. 

    Kanker Ovarium 

Tekanan pada abdomen (merasa penuh, bengkak atau kembung), perasaan ingin buang air kecil 

terus menerus, rasa sakit selama hubungan intim (dispareunia), sakit pada daerah sekitar 

pinggang/panggul, perubahan dalam siklus menstruasi. 

    Kanker Rahim (uterus) 

Pendarahan diperiode - periode datang bulan, pengeluaran darah saat mens yang tidak seperti 

biasanya dan rasa sakit yang luar biasa. 

    Kanker Otak 



Sakit kepala yang sangat pada pagi hari dan berkurang pada tengah hari, epilepsi, perubahan 

tidak normal pada penglihatan, kepribadian, ingatan, sulit bicara. 

    Kanker Paru-paru 

Sesak nafas, batuk yang tidak kunjung sembuh (lebih dari 2 minggu), bunyi menciut-ciut saat 

bernafas pada bukan penderita asma, batuk berdarah, perubahan suara (menjadi serak) atau 

suara kasar saat bernafas. 

    Kanker Saluran Pencernaan 

Adanya darah dalam kotoran yang ditandai dengan warna merah terang atau hitam, rasa 

tidak enak terus - menerus pada perut, benjolan pada perut, rasa sakit setelah makan, 

penurunan berat badan. 

    Kanker Kolon 

Perdarahan pada rectum, darah dalam kotoran, kotoran berbentuk runcing(seperti pinsil), 

perubahan kebiasaan BAB (diare yang terus menerus atau sulit  BAB). 

    Kanker Prostat 

Gangguan berkemih (tidak lancar), rasa sakit yang terus menerus pada pinggang belakang, 

penis dan paha atas. 

    Kanker Kandung Kemih atau Ginjal 

Ada darah pada air seni, rasa sakit atau perih pada saat buang air kecil, keseringan 

atau kesulitan buang air kecil, sakit pada kandung kemih. 

    Kanker buah zakar/testis 

Adanya benjolan pada buah zakar, ukuran penampungan pada buah zakar yang membesar dan 

menebal secara mendadak, sakit pada perut bagian bawah, dada membesar atau melembek. 

    Limfoma 

Kelenjar getah bening membesar, kenyal seperti karet, gatal - gatal, berkeringat pada waktu 

tidur malam, demam atau penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. 

    Leukemia 

Pucat, kelelahan kronis, penurunan berat badan, sering demam, mudah terluka, rasa sakit pada 

tulang dan persendian, sering mimisan. 

    Kanker Nasofaring 



Gangguan pendengaran, telinga berdengung atau perasaan penuh pada satu sisi telinga, hidung 

tersumbat, mimisan, wajah mati rasa, kesulitan untuk membuka mulut, 

pandangan kabur/ganda. 

    Kanker mulut 

Terdapat sariawan pada mulut, lidah dan gusi yang tidak kunjung sembuh. 

    Kanker Tenggorokan 

Batuk terus menerus, suara serak atau parau. 

    Kanker Kulit 

Benjolan pada kulit yang menyerupai kutil (mengeras seperti tanduk), infeksi yang 

tidak sembuh - sembuh, bintik-bintikberubah warna dan ukuran (asimetris), rasa sakit pada 

daerah tertentu, perubahan warna kulit berupa bercak-bercak. 
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