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Kanser sa Suso 
Ang kanser sa suso ang pinakakaraniwang kanser ng kababaihan sa Hong Kong at iba pang 
bansa sa buong mundo. Taon-taon, mayroong higit na 3,500 na bagong kaso ng kanser sa 
suso sa Hong Kong. Sa pangkalahatan, tumataas ang panganib ng kanser sa suso batay sa 
edad. Gayunman, sa mga nakaraang taon, makabuluhan ang pagtaas ng bilang ng kaso ng 
mas nakababatang pangkat ng edad. Sa kasalukuyan, 54 na taon ang panggitnang edad ng 
mga pasyente ng kanser sa suso sa Hong Kong. 

Salamat sa mga pagsulong na medikal, dumarami ang bilang ng nalulunasan na kanser sa 
suso sa nakaraang dekada. Hanggang ngayon, mahalaga ang maagang pagtuklas at 
paggamot sa pagpapadami ng bilang ng naililigtas na mga pasyenteng. Ayon sa lokal na 
istatistika, maaaring hanggang 80% ang bilang ng mga nailigtas na pasyenteng may 
maagang kanser sa suso o higit pa pagkatapos ng angkop na paggamot. 

(Espesyal na pasasalamat kay Dr. Mai Yee LUK, Consultant, Clinical Oncology, Ospital ni 
Queen Mary para sa pagsusuri ng impormasyon sa pahinang ito. 
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1. Ano ang Kanser sa Suso? 
 
Ang mga suso ay binubuo ng mga tisyu ng glandula na binubuo ng mga tisyu ng mammary 
gland, taba at mga nag-uugnay na mga tisyu. Sa panahon ng pagbubuntis, gumagawa ng 
gatas ang mga mammary gland para sa mga sanggol.  
 
Gayunman, kapag nahati ang mga selula sa mammary gland at walang pigil na lumaganap, 
sa huli ay maaari itong maging mga bukol na posibleng hindi makasasama o malala. Isang 
malalang bukol ang kanser sa suso na nabubuo sa dibdib.  

2. Sino ang maaaring magkaroon ng Kanser sa Suso? 
 
Kabilang sa mga dahilan ng mapanganib na kanser sa suso : 

• Kasarian: bagama’t maaari ding magdusa mula sa sakit ang ilang kalalakihan, halos 
lahat ng kanser sa suso ay kababaihan. 

• Edad: sa pangkalahatan, ang panganib ng kanser sa suso ay tumataas kasabay ng 
pagtanda. 

• Kasaysayan ng pamilya at genetics: Mas malamang magkaroon ang isang babae ng 
kanser sa suso kung ang kanyang ina, kapatid na babae o malapit na kamag-anak 
ay nagdusa mula sa sakit. Ayon sa klinikal na pag-aaral, halos 5-10% ng kanser sa 
suso ang maaaring may kaugnayan sa mga pagbabagong genetiko. 

• Serye ng regla: Maaaring may mas mataas na panganib ang kababaihang unang 
nagkaroon ng regla bago ang edad na 12 o nag-menopause sa edad na higit sa 55 

• Diyeta: matagal na pagkain ng may mataas na taba ng hayop 
• Paraan ng pamumuhay: nakadaragdag sa panganib ang paninigarilyo, pag-inom ng 

alkohol at kakulangan sa ehersisyo 
• Panganganak: kababaihang walang anak o pagkakaroon ng una nilang anak 

pagkatapos ng edad 35 
• Mga gamot: matagal na paggamit ng mga contraceptive o pagsasailalim sa 

hormonal replacement therapy nang higit sa 5 taon 
• Personal na kasaysayan ng kanser: Kasaysayan ng mga tiyak na malalang sakit 

tulad ng Hodgkin's Disease, kanser sa baga, kanser sa bituka o kasaysayan ng 
kanser noong bata pa 
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3. Paano iwasan ang Kanser sa Suso? 
 
Karamihang kanser sa suso ay unang mapapansin ng mismong pasyente. Dahil mas 
mataas ang bilang ng nalulunasan sa unang yugto nito, dapat na palaging may kamalayan 
ang mga kababaihan at may sariling pagsusuri sa kanilang mga suso bawat buwan: 
 
Makatutulong ang malusog na paraan ng pamumuhay na mapababa ang panganib ng 
kanser sa suso. 

• Regular na ehersisyo 
o Kumain ng mas maraming sariwang gulay at prutas at iwasan ang mga 

pagkaing may mataas na taba 
o Huwag uminom ng alkohol o manigarilyo 

Nanatiling pinagtatalunan ang papel ng mass breast screening sa populasyon ng mga 
Asyano. Hanggang sa kasalukuyan, walang kapani-paniwalang katibayan na irerekomenda 
ang karaniwang pagsusuri sa lahat ng kababaihan. Gayunman, dapat kumonsulta ang mga 
kababaihan na may mas mataas na panganib (hal. matibay na kasaysayan sa pamilya ng 
pagkakaroon ng kanser sa suso) sa kanilang mga doktor para sa pagpapayo. 

4. Ano-ano ang mga sanhi ng Kanser sa Suso? 
 
Nananatiling hindi maliwanag ang ganap na dahilan ng kanser sa suso. Karaniwang 
nabubuo ang kanser sa suso sa mga mammary duct cell o lobular cell. Kabilang sa mga 
posibleng sanhi ang may kaugnayan sa pamilya at genetiko, ang paggamit ng mga 
contraceptive o therapy ng pagpapalit ng hormon ng babae, radiation (X-ray) sa lugar ng 
dibdib, mataas na diyeta ng taba, paninigarilyo, alkohol, o kakulangan sa ehersisyo. 
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5. Ano-ano ang mga sintomas ng Kanser sa Suso? 
 
Kung mayroon ka ng mga sumusunod na sintomas, maaari kang magkaroon ng kanser sa 
suso: 

• Dibdib 
o anumang laki ng bukol* 
o pagbabago ng hugis o laki 
o butas sa balat 
o pagsikip ng ugat o mukhang binalatang kahel ang balat 

• Utong 
o paglabas ng nana na may dugo 
o pag-urong (paglubog ng dibdib) 

• Kilikili 
o Namamagang mga kulani 

 
* Ang namamaga o bukol-bukol sa dibdib ay karaniwan nang reaksiyon ng katawan sanhi 
ng mga paulit-ulit na pagbabagong hormonal, na karaniwan sa mga kababaihan bago ang 
paulit-ulit na regla. 
Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Kung nagdududa ka sa pagkakaroon ng mga 
bukol, mangyaring kumonsulta sa iyong doktor upang matingnan kung ito ay nagagamot o 
malala. Marami sa bukol na ito ay nagagamot na cyst (maliliit na bulsang hugis-pantog na 
naglalaman ng likido o mga pocket sa mga tisyu) o fibroma (mga bukol na hindi nagiging 
kanser na binubuo ng mahiblang tisyu) na hindi nakapipinsala sa katawan ng tao. 
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6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose ng Kanser sa Suso? 
 
Pagkatapos alamin ang kasaysayang medikal at isagawa ang pisikal na pagsusuri, isasaayos 
ng doktor ang mga sumusunod na pagsusuri para sa mga kahina-hinalang kaso: 
 

a) Mammogram: upang matuklasan at tiyakin ang lokasyon ng mga bukol sa dibdib 
 

b) Biopsy: kukuha ng mga tisyu mula sa bukol sa pamamagitan ng pinong karayom 
para sa karagdagang pagsusuri gamit ang mikroskopyo upang matukoy ang uri ng 
mga selula sa bukol. 

 
Maaari ding isagawa ang iba pang pagsusuri kung kinakailangan: 
 

a) Ultrasound: ginagamit ang ultrasound scan bilang karagdagan sa mammogram sa 
pagtukoy ng lokasyon, laki at uri ng bukol sa dibdib 

 
b) Mga pagsusuring Hormonal Receptor at HER2: maaaring makatulong ang mga ito 

upang malaman kung dapat sumailalim ang pasyente sa paggamot na hormonal o 
tina-target na therapy 

 
c) Pagsusuri ng dugo: upang suriin ang pangkalahatang kondisyon ng katawan at 

paggana ng atay at mga bato 

d) X-ray sa dibdib 

e) Computed Tomography (CT) scan at bone scan; o PET scan: lalo na sa mga 
pasyenteng may mataas na panganib ng pagkalat ng bukol sa iba pang organ. 
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7. Ano ang paggamot sa Kanser sa Suso? 
Sa sandaling matiyak ang pag-diagnose, ang isa o higit pa sa sumusunod na paggamot ay 
inirerekomenda sa mga pasyente: 
 
Operasyon 
  
May dalawang pangunahing uri ng operasyon: 
 
1) Therapy sa pangangalaga ng suso 
 
 
Tinatanggal lamang ng surihano ang bukol sa dibdib at mga nakapalibot na tisyu nito; 
dapat kailanganin ng mga pasyente ang radiotherapy pagkatapos ng operasyon upang 
bawasan ang panganib ng pag-ulit. Pinakaangkop ang pamamaraang ito sa mas maliliit na 
bukol na malayo sa utong at may mas hindi kanais-nais na epekto sa cosmesis. 
 
2) Mastectomy (pag-alis ng buong suso) 
Kapag lubhang malaki ang mga bukol sa dibdib o matatagpuan sa iba’t ibang bahagi ng 
dibdib, ang buong suso ay tatanggalin sa pamamagitan ng operasyon. 

Sa alinmang pamamaraan, kailangang kumuha ng sample sa mga kulani sa kilikili ng 
apektadong bahagi o tanggalin para sa karagdagang pagsusuri gamit ang mikroskopyo. Sa 
panahon ngayon, aalukin ang pasyente ng sentinel lymph node biopsy. Kung walang 
matuklasang mga selula ng bukol sa sentinel lymph node, maaaring hindi na sumailalim 
ang pasyente mula sa operasyon na axillary dissection. Mababawasan nito ang 
pagkakataon na sumailalim sa post-operative lymphoedema sa itaas ng braso. 
 
Para sa mga pasyente na sumasailalim sa mastectomy, maaari nilang piliin na magkaroon 
ng breast prosthesis o breast reconstructive surgery. Karaniwang gumagamit ang 
reconstructive surgery ng taba mula sa tiyan o espesyal na ginawang saline implant upang 
ibalik ang tabas at hugis ng suso. Inirerekomenda na humingi ng karagdagang payo mula 
sa mga surihanong may malawak na karanasan at mga espesyalistang nurse bago at 
pagkatapos ng operasyon sa dibdib. 
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Radiotherapy 

Para sa mga mas agresibong bukol o potensyal na mga natirang selula ng bukol sa paligid 
ng inoperang sugat (hal. sa therapy ng pangangalaga ng suso), maaaring kailanganin ang 
radiotherapy (paggamot gamit ang may mataas na enerhiyang mga sinag ng X-ray) bilang 
tumutulong na paggamot upang bawasan ang pag-ulit. Karaniwang tumatagal ang buong 
proseso ng radiotherapy nang 5 hanggang 6 na linggo. Sa panahong ito, ang 
hypofractionated na paggamot nang 3 hanggang 4 na linggo ay napatunayan ding kasing 
epektibo. 

Chemotherapy 

Madalas na ibinibigay ang tumutulong na chemotherapy pagkatapos ng operasyon para 
sa mga pasyente na may panggitna hanggang sa mataas na panganib na pag-ulit. Gagamit 
ng gamot na anti-cancer cytotoxic upang patayin ang natitirang selula ng kanser, kaya 
makatutulong na bawasan ang panganib ng pag-ulit. Karaniwang tumatagal nang 3-6 na 
buwan ang isang kumpletong proseso ng chemotherapy. Para sa mga pasyente na may 
malalang kanser sa suso, maaari ding gamitin ang chemotherapy sa kapaligirang 
pampakalma. 

Hormonal treatment 

Pinasisigla ng Estrogen ang paglago ng mga selula ng kanser sa suso. Samakatuwid, 
maaaring magreseta ang doktor ng mga gamot upang harangan ang mga epekto ng mga 
hormon ng babae para itigil ang paglago ng mga selula ng kanser sa suso. Gayunman, 
epektibo lamang ang paraang ito sa mga bukol na may positibong mga hormonal 
receptor. Karaniwang binubuo ang gamot ng mga tabletang iniinom hanggang 10 taon. 

Tina-target na therapy 

Para sa HER2-na positibong mga kanser sa suso, higit pang mapabubuti ng tina-target na 
gamot na pang-therapy ang bisa ng tumutulong na chemotherapy. Magtatagal ang 
proseso nang 1 taon. 
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8. Ano-ano ang komplikasyon ng Kanser sa Suso? 
 
Maaaring maging nakamamatay ang kanser sa suso kung ito ay kumalat sa iba pang 
bahagi ng katawan, tulad ng baga, atay, utak atbp. Maaari ding humantong ang mga 
paggamot sa mga pangalawang epekto o komplikasyon, kabilang ang: 
 

• Impeksiyon ng sugat pagkatapos ng operasyon. 
• Ang mga pasyente na tinanggalan ng mga kulani sa kilikili ay maaaring makaranas 

ng pamamaga ng braso, pangangati, kakulangan ng ginhawa at kawalang-kilos sa 
paligid ng balikat. 

• Ang mga pasyenteng sumailalim sa mastectomy na may mga inalis na kalamnan sa 
panig ng dibdib ay maaaring magkaroon ng bahagyang limitasyon sa paggalaw ng 
kanilang mga braso.  

• Maaaring maging sanhi ang radiotherapy ng pamumula at pangangati ng balat, 
kawalang-ginhawa at pamamaga ng dibdib o pagkapagod. Maaaring tumagal ang 
mga sintomas nang ilang linggo pagkatapos ng radiotherapy. 

• Sa panahon ng chemotherapy, mahina ang mga pasyente sa mga impeksiyon ng 
bakterya dahil sa huminang panlaban ng sistema ng katawan. Sanhi rin ito ng 
panandaliang pagkalagas ng buhok, pagsusuka at pagkapagod, atbp. 

• Karaniwang may katamtamang pangalawang epekto ang tina-target na therapy, 
ngunit maaaring makaapekto sa paggana ng puso sa hindi karaniwang sitwasyon. 

 
Bagama’t maaaring magdulot ng ilang pangalawang epekto ang mga paggamot na may 
nagbabagong antas ng kalubhaan, mas pinabuti ang makabagong paggamot upang 
mabawasan ang mga kaugnayan na paghihirap at pangalawang-epekto. Maaaring 
makatulong ang pag-aalaga ng nurse, mga gamot at suporta mula sa mga kamag-anak at 
kaibigan upang mapawi ang paghihirap na dulot ng mga paggamot. 
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9. Paano alagaan ang pasyente na may Kanser Sa Suso? 
 
Kailangang maging masigasig ang mga pasyente sa iba’t ibang aspeto bago at pagkatapos 
ng operasyon at sa panahon ng pagpapagaling. Makatutulong sa kanila ang pagiging may 
kamalayan tungkol sa kanser sa suso at pagiging mapagbigay upang positibong harapin 
ang sakit. 
 
Regular na mga pagbisita sa klinika: kailangang regular na magpatingin ang mga pasyente 
upang makita kung may mabuong anumang palatandaan ng mga sintomas ng pagbalik sa 
dati o mga komplikasyon ng paggamot. Sa pangkalahatan, ang panganib ng pagbalik sa 
dati ay bababa sa mas mahabang panahon na walang sakit. 
 
Iwasang magbuhat ng mabibigat na bagay gamit ang apektadong braso. Mababawasan 
nito ang panganib ng pamamaga ng braso matapos ang operasyon. 
 
Simpleng ehersisyo: ayon sa tagubilin ng mga doktor at physiotherapist, dapat magkaroon 
ang mga pasyente ng simpleng ehersisyo para sanayin ang mga braso na mapanatili ang 
madaling pagkilos ng kasu-kasuan ng balikat at mabawasan ang panganib sa pamamaga 
ng braso. 
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