
KanKer Kolorektal atau 

kanker usus meningkat 

tajam di Indonesia, secara 

umum, saat ini kanker usus 

menempati posisi ketiga yang 

banyak merenggut nyawa 

masyarakat di Indonesia. 

Sementara itu, secara khusus 

bagi pria, kanker usus adalah 

pembunuh terbesar kedua 

setelah kanker paru-paru, 

dan bagi wanita, kanker 

usus adalah pembunuh 

terbesar ketiga setelah kanker 

payudara dan kanker serviks.

Kanker usus biasanya 

dimulai dari polip kecil di 

sepanjang dinding bagian 

dalam kolon (usus) dan 

rektum. Tetapi tidak semua 

polip menjadi kanker dan 

kita tidak dapat mengetahui 

polip nama yang dapat 

menyebabkan kanker dan 

tidak menyebabkan kanker, 

karena itulah kita harus 

menghilangkan/mengangkat 

semua polip yang terlihat 

selama pemeriksaan/

penyaringan. Namun, karena 

polip tersebut membutuhkan 

waktu bertahun-tahun untuk 

menjadi kanker, sehingga 

kita memiliki waktu untuk 

menghentikan proses 

dan mencegah kanker, 

jika pasien datang untuk 

melakukan pemeriksaan/

skrining.

Sebenarnya apa faKtor 
penyebab KanKer 
KoloreKtal? 

Banyak faktor yang berperan, 

termasuk gaya hidup dan 

faktor perilaku seperti 

obesitas, aktivitas fisik, dan 
merokok, yang semuanya 

meningkatkan risiko 

seseorang terkena kanker 

jika tidak dikontrol. Tetapi 

ada faktor lain yang tidak 

dapat dicegah seperti faktor 

genetik atau keturunan, 

dimana anggota keluarga 

memiliki riwayat dengan polip 

usus dan kanker usus.

Mayoritas kanker mulai 

meningkat dalam tubuh 

seseorang, ketika orang 

tersebut berusia 50 tahun 

keatas, tanpa memandang 

jenis kelamin. Lebih dari 3 

pasien kanker usus yang 

terdiagnosis berusia di 

atas 50 tahun. Atas dasar 

ini, dianjurkan bagi orang 

yang berusia 50 tahun 

keatas untuk melakukan 

pemeriksaan/skrining secara 

rutin.

Kolonoskopi dianggap 

sebagai ‘Standar Emas’ 

untuk skrining kanker 

usus karena merupakan 

metode paling akurat dan 

handal yang tersedia. 

Menggunakan tampilan yang 

detail , teknologi fiber-optic, 
dan tabung fleksibel yang 
dimasukkan ke dalam anus, 

sehingga memungkinkan 

dokter melakukan prosedur 

untuk melihat dinding 

bagian dalam usus besar 

dan rektum secara detail, 

sehingga setiap polip atau 

kanker dapat diidentifikasi, 
dibiopsi dan  atau diangkat.

perawatan apa Saja 
yang dilaKuKan untuK 
KanKer KoloreKtal? 

Perawatan/tindakan yang 

paling efektif adalah 

operasi. Ini memungkinkan 

kanker untuk diangkat 

dan menentukan tahap 

perawatan yang akan 

dilakukan berikutnya. 

Seringkali jika kanker berada 

di tahap awal (stadium 1 & 2), 

tidak diperlukan perawatan 

lebih lanjut.

Saat ini, laparoscopic 

dianggap sebagai standar 

p e r a w a t a n / t i n d a k a n 

bagi kanker usus. Hal 

ini memungkinkan untuk 

mengangkat kanker secara 

aman dan efektif. Dengan 

laparoscopic, luka bekas 

operasi lebih kecil, sehingga 

mengurangi rasa sakit, 

tinggal di rumah sakit dengan 

waktu yang lebih singkat dan 

pemulihan yang lebih cepat 

bagi pasien sehingga pasien 

dapat melakukan kegiatan 

sehari-hari secara normal.

Pembedahan robotik 

adalah teknik terbaru 

dalam operasi kanker 

usus yang memberikan 

akurasi lebih tinggi dan 

menampilkan gambar 3D 

walaupun posisi polip/

kanker diarea yang susah 

terlihat/susah dijangkau. 

Pasca pembedahan robotik, 

pasien akan mendapatkan 

hasil yang lebih baik, seperti 

tinggal di rumah sakit dalam 

waktu yang lebih singkat dan 

efek yang lebih sedikit pada 

fungsi kemih dan seksual.

Perawatan lainnya seperti 

kemoterapi dan radioterapi 

umumnya dilakukan hanya 

untuk kanker pada stadium 

tinggi (stadium 3 & 4) yang 

telah menyebar di luar usus 

dan rektum.

apaKah itu mempengaruhi 
KualitaS hidup paSca 
operaSi? 

Seperti halnya operasi 

besar, pasien disarankan 

untuk menghindari olahraga 

berat hingga 3 bulan setelah 

operasi. Selain itu, mereka 

juga disarankan untuk 

mengkonsumsi lebih sedikit 

serat makanan di bulan-

bulan awal setelah operasi 

untuk mengurangi kembung 

dan sembelit. Sementara itu 

untuk jangka panjang, tidak 

ada perubahan signifikan.

Namun, pasien dapat 

mengalami perubahan 

dalam kebiasaan buang 

air besar. Karena fungsi 

utama usus besar adalah 

menyerap cairan untuk 

membuat feses terbentuk, 

sehingga pengangkatan 

bagian usus besar seringkali 

menghasilkan tinja yang lebih 

cair dan pembuangan yang 

lebih sering dari biasanya, 

tetapi ini biasanya berkurang 

seiring waktu.

pencegahan

Kanker Usus dapat 

dicegah. Seperti dijelaskan 

sebelumnya, kanker usus, 

dimulai dari polip dan 

hanya beberapa yang 

akan menjadi kanker dan 

proses ini membutuhkan 

waktu bertahun-tahun. 

Dengan demikian, kita dapat 

menghilangkan polip tersebut 

untuk menghentikannya 

menjadi kanker. Kanker usus 

juga sangat bisa diobati pada 

tahap awal. Sayangnya, pada 

tahap awal kanker sering 

diam dan pasien mungkin 

tidak mengalami rasa sakit 

atau pendarahan. Akibatnya, 

banyak ditemukan pasien 

yang terdiagnosis menderita 

kanker usus, sudah 

memasuki stadium lanjut 

karena ketidaktahuan dan 

rasa takut untuk melakukan 

pemeriksaan/skrining.

Tetap sehat dengan 

mengkonsumsi semua jenis 

makanan (karbohidrat, protein, 

serat dll) dalam jumlah sedang 

(seimbang) dan berolahraga 

secara teratur.

Datang untuk pemeriksaan 

kanker usus (kolonoskopi) 

pada usia 50 tahun atau jika 

di keluarga Anda, terdapat 

anggota keluarga yang 

menderita kanker usus, 

sebaiknya Anda melakukan 

pemeriksaan lebih dini, paling 

tidak 10 tahun sebelum 

usia anggota keluarga Anda 

ketika didiagnosa menderita 

kanker usus. Bahkan jika 

Anda merasa sehat. Jangan 

abaikan gejala seperti darah 

di feses, kehilangan berat 

badan atau nafsu makan, dan 

perubahan kebiasaan buang 

air besar.
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