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Kanser sa Cervix 
Ang kanser sa cervix ay karaniwan sa Hong Kong. Nasa ika-sampung antas ito ng kanser 
ng kababaihan na may higit sa 400 mga bagong kaso bawat taon. Ipinapakita ng istatistika 
sa mga nakaraang taon ang pagbaba ng edad sa pag-diagnose sa mga pasyente. Sa 
katunayan, lahat ng kababaihan na nasa pagitan ng edad na 20 at 70 taon ay nasa 
panganib ng sakit. 

Ipinapakita ng mga numero na ang antas ng lunas ng maagang kanser sa cervix ay 
maaaring umabot hanggang 90%. Gayunman, karaniwang walang sintomas ang sakit sa 
pagsisimula nito. Sa gayon, ang mataas na pag-unawa tungkol sa kanser sa cervix at 
pakikilahok sa mga angkop na pamamaraang panlaban ay magpapahusay sa antas ng 
lunas ng kanser sa cervix sa pamamagitan ng maagang pag-diagnose at pamamahala ng 
sakit. Dapat na isaalang-alang ang bakuna sa kanser sa cervix ng mga kababaihan na hindi 
pa kailanman nakipagtalik. Para sa mga taong nagsimulang makipagtalik sa edad na 25 o 
pataas, kinakailangan ang regular na pagsusuri sa kanser sa cervix. 

(Espesyal na pasasalamat kay Prof. Hextan Y S NGAN, Pinuno ng Serbisyo, Departamento 
ng Obstetrics at Gynaecology, Ospital ni Queen Mary sa pagsusuri ng impormasyon sa 
pahinang ito.) 
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1. Ano ang Kanser sa Cervix? 
 
Ang cervix ay nasa tuktok ng vagina at namamalagi sa ibabang bahagi ng bahay-bata. Ang 
impeksiyon sa pamamagitan ng human papillomavirus (HPV) (isang pamilya ng mga virus 
na humahawa sa balat at sa mucosal membranes na pumapaligid sa katawan) ay 
maaaring maging sanhi ng hindi karaniwang mga pagbabago sa mga selula ng cervix, 
isang kondisyon na tinatawag na Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN). Hindi kanser ang 
CIN, ngunit mayroong pagkakataon na maaari itong mabuo bilang kanser. 
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2. Sino ang mga nasa panganib ng Kanser sa Cervix? 

Mas madaling kapitan ng kanser sa cervix ang mga kababaihang may mga ganitong 
kondisyon: 

• Ang paulit-ulit na impeksyon ng HPV, lalo na ng mga HPV type na 16 at 18, ay 
nagpapataas sa panganib ng CIN 

• Dati nang nakipagtalik, lalo na kung nagsimula sa maagang edad 
• Mga sakit na naililipat sa pamamagitan ng pakikipagtalik 
• Kung mas maraming kapareha sa pakikipagtalik na mayroon ang isang babae o ang 

kanyang kapareha, mas malaki ang panganib ng kanser sa cervix 
• Huminang resistensiya sa sakit, talamak na sakit sa bato, AIDS o iba pang sakit ng 

immune system  
• Paninigarilyo 

3. Paano iwasan ang Kanser sa Cervix? 
Maaaring makatulong ang mga sumusunod na paraan upang maiwasan ang kanser sa 
cervix: 

• Huminto sa paninigarilyo 
• Ingatan ang personal na kalinisan. Ugaliin ang mas ligtas na pakikipagtalik. 

Maaaring makatulong ang palagiang paggamit ng condom na mabawasan ang 
pagkakaroon ng impeksiyon ng HPV o iba pang sakit na naililipat sa pamamagitan 
ng pakikipagtalik 

• Makababawas ng pagkakataon na magkaroon ng kanser sa cervix ng 90% ang 
regular na pagpapasuri sa kanser sa cervix (kilala rin bilang "Pap test"). Dapat 
gawin ang pagpapasuri nang isang beses sa bawat taon sa simula at pagkatapos ng 
dalawang magkasunod na normal na resulta, isang beses sa bawat tatlong taon 
pagkatapos noon. 

• Bakuna para sa kanser sa cervix 
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4. Ano-ano ang dahilan ng Kanser sa Cervix? 
 
Ang 70% ng kanser sa cervix ay sanhi ng dalawang HPV subtypes, iyan ay, HPV 16 at 18. 
Ang Genital HPV ay kalimitang naililipat sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Maaaring 
humantong sa CIN ang patuloy na impeksiyon sa cervix ng HPV. Pagkatapos ng mahabang 
panahon, maaari itong maging kanser sa cervix. 
 
CIN 
 
Ang CIN ay hindi kanser. Ito ay kondisyon bago ang pangyayari ng kanser. May tatlong uri 
ng CIN. 
 

• CIN 1 – mga hindi karaniwang pagbabago na saklaw lamang ang 1/3 na kapal ng 
balat na bumabalot sa cervix 

• CIN 2 - 2/3 na kapal ng cervix ang saklaw 
• CIN 3 - kabuuang kapal ng cervix ang  saklaw 

 
Kung hindi maayos na gagamutin ang CIN 3, ang pagkakataon na ito ay mabuong kanser 
sa loob ng 10 taon ay halos 40%. 

5. Ano-ano ang sintomas ng kanser sa cervix? 
Ang kanser sa cervix sa kanyang maagang yugto ay maaaring hindi magpakita ng anumang 
sintomas. Kung napansin mo ang mga sumusunod, dapat kang kumonsulta sa iyong 
doktor at sumailalim sa pagsusuri sa lalong madaling panahon: 

• Hindi karaniwang pagdurugo sa vagina 
• Pagdurugo sa pagitan ng mga panahon o pagkatapos ng pagtatalik 
• Pagdurugo ng vagina pagkatapos ng menopause 
• Bahid ng dugo sa likidong lumabas sa vagina   

 
Kabilang sa iba pang sintomas ang: 
 

• Masamang amoy na likidong lumalabas sa vagina 
• Maaaring mangyari sa malalang yugto ng kanser sa cervix ang pananakit ng likod, 

namamagang paa o kahirapan sa paglabas ng dumi 
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6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Kanser sa Cervix? 

Kung naghihinalang may kanser sa cervix matapos alamin ang kasaysayan, isasaayos ng 
doktor ang mga sumusunod na pagsusuri: 

Pagsusuri para sa kanser sa cervix o "Pap smear test": isang hindi masakit na 
pamamaraang nangangailangan lamang ng ilang minuto. Kakailanganin ang mga 
pamamaraan ng muling pagtingin kung may mga hindi karaniwang pagbabago o selula ng 
kanser ang nakita. 
 
Colposcope: pagsusuri at pagtatasa ng anumang bukol sa cervix 
 
Cervical biopsy: kung matatagpuan ang bukol sa cervix sa panahon ng pagsusuri, kukuha 
ng sample ng tisyu at dadalhin para sa pathology test. 
 
Mga pagsusuri ng dugo, X-ray at iba't ibang pag-scan: upang matukoy ang lugar na 
apektado ng kanser at gabayan ang mga estratehiya ng paggamot. 
 
Ang kanser sa cervix ay may 4 na yugto: 
 
Stage I – nanghimasok na ang mga selula ng kanser sa pang-ilalim na tisyu (na nasa ilalim 
ng balat) ngunit nananatiling nakakulong sa cervix uteri. 
 
Stage II – kumalat na ang mga selula ng kanser sa mga tisyu na nasa paligid ng cervix o 
itaas ng vagina. 
 
Stage III – kumalat na ang mga selula ng kanser sa mga gilid na bahagi ng pelvic cavity o 
1/3 sa mababang bahagi ng vagina. 
 
Stage IV – kumalat na ang mga selula ng kanser sa iba pang pangunahing organ, hal., 
pantog, malaking bituka o baga. 
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7. Ano ang paggamot para sa Kanser sa Cervix? 
Maaaring imungkahi ng doktor ang mga sumusunod na paggamot para sa kanser sa 
cervix: 

(1) Paggamot sa pamamagitan ng operasyon 

Bukod sa mga bukol sa cervix, inaalis din ang bahay-bata, bahagi ng vagina, mga tisyu sa 
paligid ng bahay-bata at lymphatic tissues. Isasaalang-alang ang edad ng pasyente sa 
pagpasya sa pagtanggal ng mga obaryo. 

(2) Radiotherapy 

Mayroong dalawang uri ng radiotherapy, panlabas na radiotherapy at panloob na 
radiotherapy. Karaniwang ginagamit ang mga nang magkasama para sa pinakamahusay 
na resulta. 

•  Panlabas na radiotherapy - paggamit ng linear accelerator upang makapaghatid 
ng may malalakas na sinag ng radiation sa mga lugar ng bukol at sa buong pelvic 
cavity upang puksain ang bukol. 

•  Panloob na radiotherapy - isinasagawa ang pamamaraang ito silid-operasyon 
kapag ang pasyente ay nasa ilalim ng general anesthesia. Isisingit ng doktor ang 
isang maliit na aparato sa vagina at cervix ng pasyente, na sa pamamagitan nito 
ay ibinubuga ang radiation para sa paggamot. Karaniwang sumasailalim ang 
pasyente nang 3 hanggang 4 na beses ng paggamot na tumatagal nang 10 
hanggang sa ilang dosenang minuto sa bawat pagkakataon. 

Mga potensiyal na pangalawang epekto ng radiotherapy: 

• Pagtatae at pagkapagod 
• Pagdurugo ng pantog o tumbong 
• Pagkipot ng vagina 

(3) Chemotherapy 

Tumutulong ang chemotherapy upang paliitin ang bukol at katuwang sa radiotherapy 
upang mapahusay ang epekto. Karaniwang ginagamit ang intravenous chemotherapy na 
pag-iiniksiyon ng gamot sa pamamagitan ng ugat. 

Kapag isinagawa ang chemotherapy kasama ng radiotherapy, humahantong ito sa 
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pagbaba ng bilang ng dugo ng pasyente, na nagreresulta sa pagkapagod at paghina ng 
resistensiya sa impeksiyon. Maaaring kailanganin ng pasyente na lapatan ng antibiotics at 
iyong may anemia ay maaaring kailanganing salinan ng dugo. 

Ang operasyon at radiotherapy ay may parehong epekto sa Stage I at II ng kanser sa 
cervix. Ngunit para sa mas batang mga pasyente na mas mahusay ang kondisyon ng 
kalusugan, mas pinipili ang operasyon upang sagipin ang mga obaryo para sa mga 
reproductive hormone. Maaari din nitong ibaba ang epekto sa seksuwal na buhay na may 
kaugnayan sa pagkipot at pagtigas ng vagina bilang resulta ng radiotherapy. Ang 
pangmatagalang epekto ng operasyon ay mas mababa kaysa sa radiotherapy. 

Para sa kanser sa cervix sa huling yugto, ang radiotherapy at tumutulong na 
chemotherapy ang mga pangunahing paggamot. 

8. Ano-ano ang mga potensiyal na komplikasyon ng paggamot? 
 
Mga komplikasyon na maaaring mangyari sa panahon ng operasyon para sa kanser sa 
cervix: 
 

• Mga pinsala sa pangunahing daluyan ng dugo sa panahon ng operasyon na 
nagiging sanhi ng napakaraming pagdugo. Ang kondisyon ay nakamamatay. 

• Mga pinsala sa pantog, tumbong, ureter (ang tubo mula sa mga bato patungo sa 
pantog) at mga ugat. Maaaring kailanganin ng mga pasyente ng isa pang 
operasyon kung hindi maiiwasan. 

 
Potensyal na mga masamang epekto pagkatapos ng operasyon: 
 

• Mahirap na pag-ihi 
• Edema (pagpigil ng likido na nagiging sanhi ng pamamaga ng apektadong lugar) ng 

ibabang paa, banayad na pamamanhid ng mga hita 
• Pagtitipon ng mga lymph sa pelvic cavity na nagiging sanhi ng lymphocele (isang 

malaking, masa na may cyst at puno ng likido na lymphatic) at magkakasunod na 
impeksiyon 

• Pagdurugo o hematocele (koleksiyon ng dugo) ng vagina, impeksiyon ng sugat 
• Hindi mabuntis 
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9.  Paano alagaan ang pasyenteng may Kanser sa Cervix? 
 
Pisikal na mas mahina ang mga pasyente pagkatapos ng paggamot. Kabilang sa mga 
paraan upang mapahusay ang paggaling at mapalakas ang resistensiya ang: 
 

• Pagiging pisikal na aktibo sa lalong madaling panahon 
• Sapat na pahinga at ehersisyo: hal. paglakad, calisthenics, tai chi, qigong atbp. 
• Huminto sa paninigarilyo at pag-inom ng alkohol 
• Para sa diyeta, dapat na: 

o Iwasan ang pagkain ng maanghang, nakapreserba o mataba 
o Magdiyeta ng mataas sa protina at mga bitamina. Pagkain ng mga sariwang 

prutas at gulay upang mapadali ang pagdumi 
•  Seksuwal na buhay: dapat na magpigil ang mga pasyente mula sa pakikipagtalik sa 

loob ng unang 6 na linggo pagkatapos ng operasyon upang mapabilis ang 
paggaling ng sugat. Maaaring ipagpatuloy ang pakikipagtalik pagkatapos na ganap 
gumaling ang katawan. 
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