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� Sebagian besar (98%) kanker kolon adalah 
adenoma karsinoma

� Peyakit ini merupakan penyebab hampir 15% 
kematian yang disebabkan kanker di Amerika 
serikatserikat

� Insiden pada usia pada 60 – 70 tahun, < 20% 
kasus terjadi pada usia < 50 tahun

� Laki-laki terkena ± 20% lebih sering daripada 
perempuan 



Penyebabnya belum diketahui secara pasti tapi ada
beberapa faktor predisposisi, yaitu :

� FAKTOR LINGKUNGAN

Dalam hal ini, faktor makanan paling banyak
mendapat perhatian yakni:mendapat perhatian yakni:

1. Rendahnya kandungan serat sayuran
2. Tingginya kandungan lemak (dari daging)
3. Tingginya kandungan karbohidrat yang telah

dimurnikan
4. Berkurangnya asupan mikro nutrionprotektif

seperti : vit A, C, & E 



� FAKTOR GENETIK 

1.Hilangnya gen penekan tumor APC

2.Mutasi K-RAS

3.Gangguan perbaikan DNA yang disebabkan    oleh in 
aktifasi gen. Hilangnya gen perbaikan ketidakcocokan 
DNA menghasilkan keadaan hipermutable yang 
sekuensi DNA repetitif yang biasanya disebut sekuensi DNA repetitif yang biasanya disebut 
MIKROSATELIT, menjadi tidak stabil selama replikasi 
DNA



Sekitar 25% karsinoma terletak di sekum atau 
kolon asendens dgn proporsi setara di rektum & 
sigmoid distal. 

Sekitar 25% lainnya terletak di sigmoid Sekitar 25% lainnya terletak di sigmoid 
proksimal, sisanya tersebar di tempat lain.

Bila terletak di kolon distal karsinoma cenderung 
berbentuk lesi anular melingkar yg menimbulkan 
konstriksi napkin-ring pd usus & penyempitan 
lumen.



Secara mikroskopis, karsinoma kolon semua sama, 
hampir semuanya adalah adenokarsinoma yg berkisar 
dari berdiferensiasi baik hingga tidak berdifrensiasi & 
jelas anaplastik.

Byk tumor mghsilkan musin yg disekresikan ke dalam 
lumen kelenjar atau ke dalam intestinum dinding usus. 
Sekresi ini mnybabkan dinding usus merekah (diseksi), 
kanker mudah meluas & memperburuk prognosis.

Kanker yang mengandung sel berdifrensiasi buruk yg 
terbatas menyerupai epitel thoraks. Tumor invasif 
memacu respon stromal desmoplastik, terdiri atas 
inflamasi & fibrosis masenkim.







Kanker kolon kanan & sekum sering menyebabkan rasa 
lelah, lesu & anemia defisiensi zat besi.

Kanker di sisi kanan mungkin menyebabkan perdarahan 
tersamar, perubahan kebiasaan buang air besar atau rasa 
kram di kuadran kiri bawah.

Semua kanker kolon menyebar secara langsung ke 
struktur di dekatnya dgn bermetastasis melalui 
pembuluh getah bening  & pembuluh darah. 

Tempat yang paling sering bermetastasis adalah kelenjar 
getah bening regional, hati, paru & tulang, diikuti oleh 
tempat lain termasuk membran serosa rongga 
peritoneum.



Beberapa metode : 

� Pemeriksaan rektum dengan jari & 

Pemeriksaan tinja untuk darah samar 

� Enema Barium

� Sigmoidoskopy

� Kolonoskopy

� Computed Tomography & 

Pemeriksaan radiographyc lain



1. Tumor (T)

0 : tidak ada

is: in situ

1 : invasi ke sub mukosa

2 : invasi ke muskularis propria

3 : invasi ke subserosa

4 : invasi ke struktur di dekatnya



2. Kelenjar getah bening (N)

0 : tidak ada

1 : 1 sampai 3 kelenjar perikolon (+)

2 : 4 atau lebih kelenjar perikolon (+)

3 : setiap kelenjar yang (+) di sepanjang suatu 
pembuluh darah bernama.

3. Metastasis jauh (M)

0 : tidak ada

1 : semua metastasis jauh 



4. Angka harapan hidup 5 tahun

T1 : 97%

T2 : 90%

T3 : 78%

T4 : 63%

semua T; N1; MO : 66%

semua T; N2; MO : 37%

semua T; N3; MO : Tidak tersedia datasemua T; N3; MO : Tidak tersedia data

semua M1 = 4%

Satu-satunya indikator prognostik terpenting untuk 
kanker kolorektum adalah luasnya ( stadium ) tumor 
saat didiagnosis.



SEE YOU……………!


