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Kanser sa Baga 
Ang kanser sa baga ang nangungunang kanser na pumapatay sa Hong Kong. Mayroong 
higit sa 4,000 bagong kaso ng kanser sa baga at halos 3,600 na pagkamatay dahil sa sakit 
na ito sa bawat taon. 

Pangunahing sanhi ang paninigarilyo sa pagkakaroon ng kanser sa baga. Halos 90% ng 
mga pasyenteng lalaki na may kanser sa baga ang maninigarilyo. Ang matagal na 
pagkalantad sa usok ng ibang naninigarilyo ay dinodoble ang panganib sa pagkakaroon ng 
kanser sa baga. Samakatuwid, dapat kaagad na tumigil ang mga maninigarilyo para sa 
kapakanan ng kanilang sarili, kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Kung mayroon 
kang kamag-anak o kaibigan na naninigarilyo, makipag-usap sa kanya tungkol sa pagtigil. 

Ang pagtuklas ng kanser sa baga sa maaga nitong yugto ay maaaring magtaas sa 
pagkakataon na malunasan. Ngunit, karamihan sa mga pasyente ay hindi na-diagnose 
hanggang ang kanser sa baga ay nasa metaphase o malalang yugto, sa gayon ginagawa 
nitong mas mahirap ang paggamot. Samakatuwid, ang mga taong may mataas na 
panganib ng kanser sa baga (maninigarilyo at iyong mga taong madalas na nakalantad sa 
naaamoy na usok) ay dapat na maging mapagbantay sa mga sakit sa paghinga upang 
madagdagan ang pagkakataon na malunasan sa pamamagitan ng maagang pagtuklas. 

(Espesyal na pasasalamat kay Dr SH LO, Consultant, Departamento ng Clinical Oncology, 
Ospital ng Tuen Mun, New Territories West Cluster) 26/9 
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1. Ano ang Kanser sa Baga? 

Ang kanser sa baga ay isang malalang bukol na nabuo sa mababang bahagi ng respiratory 
system kabilang ang mga selula sa bronchus at bronchiole wall. 

2.  Ano-ano ang mga panganib na kadahilanan ng pagkakaroon ng 
Kanser sa Baga? 

90% ng mga kaso ng kanser sa baga ang may kaugnayan sa paninigarilyo. Mangyaring 
bigyang-pansin ang mga sintomas ng kanser sa baga kung nabibilang ka sa isa o ilan sa 
mga sumusunod na grupo: 

• Mga maninigarilyo 
• Edad 50 o pataas 
• Pagkakaroon ng isang pangmatagalang kasaysayan ng paninigarilyo na nagsimula 

sa batang edad (maaari itong makadagdag sa panganib ng pagkakaroon ng kanser 
sa baga) 

 

3. Paano mapipigilan ang Kanser sa Baga? 

• Kung ikaw ay naninigarilyo, tumigil na sa paninigarilyo ngayon. Kung ikaw ay may 
kamag-anak o kaibigan na naninigarilyo, makipag-usap sa kanya tungkol sa 
pag-tigil. 

• Iwasan ang pagkalantad sa labis na usok ng langis na panluto sa pamamagitan ng: 
pagpili ng pamamaraan ng pagluluto na tulad ng pagpasingaw, pakulo at paglaga. 
Iwasan ang pagprito kapag nagluluto ng pagkain sa bahay. Laging gamitin ang 
exhaust gas ventilator upang bawasan ang usok ng mantika. 

• Diyeta: Iwasan ang pagkain ng nakapreserba o inihaw na pagkain. 
• Pamumuhay: Bawasan ang pagsunog ng insenso. 
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4. Ano-ano ang dahilan ng Kanser sa Baga? 

Ang paninigarilyo ay kilalang pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng kanser sa baga. 
Kung ikaw ay naninigarilyo, mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga sumusunod na 
katotohanan: 

• Mas nanganganib na magkaroon ng kanser sa baga ang mga naninigarilyo nang 20 
beses na mas mataas kaysa sa mga hindi naninigarilyo 

• 1 sa 10 naninigarilyo ang makakukuha ng kanser sa baga 
• Ang madalas na paglantad sa usok ng sigarilyo ay lubhang nagtataas ng panganib 

sa pagkakaroon ng kanser sa baga (2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa 
normal) 

Bukod sa paninigarilyo, ang sumusunod na dahilan ay maaari ding magpataas sa panganib 
ng pagkakaroon ng kanser sa baga: 

• Matagal na kawalan ng sariwang prutas at gulay, at pagkain na mayaman sa 
bitamina A sa sariling diyeta 

• Matagalang pagkalantad sa usok ng mantika sa panahon ng pagluluto 
• Madalas na pagkain ng inihaw o nakapreserbang pagkain 
• Matagalang pagkalantad sa usok sa pamamagitan ng nasusunog na insenso  
• Lahi o kadahilanang namamana 

5.  Ano-ano ang sintomas ng Kanser sa Baga? 

Alinman sa mga sumusunod na palatandaan o sintomas ay maaaring magpahiwatig ng 
kanser sa baga: 

• Matagal na pagkapagod 
• Walang gana sa pagkain at pagbaba ng timbang 
• Paulit-ulit na ubo 
• Sumisingasing 
• Plemang may dugo 
• Pananakit ng dibdib: malabong sakit o matinding sakit sa dibdib kapag umuubo o 

paghinga nang malalim 

Ang mga pasyenteng mayroong malalang kanser sa baga ay maaaring makaranas ng mga 
sumusunod: maselang pamamaga sa leeg, pamamaga sa leeg, mukha at kamay; paghilab 
ng tiyan, sakit ng buto, sakit ng ulo, bahagyang pagkahimatay o hemiplegia (paralisis ng 
isang bahagi ng katawan) 
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6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose sa Kanser sa Baga? 

Habang ang mga maninigarilyo ay dapat magkaroon ng regular na pagpapatingin ng 
dibdib, ang mga tao na mayroon ng anuman sa mga nabanggit na sintomas ay dapat ding 
maagap na bumisita sa kanilang doktor. Kabilang sa mga pagsusuring pag-diagnose para 
sa kanser sa baga ay ang sumusunod: 

a) X-ray sa dibdib 

b) Pagsusuri na sputum cytology : sinusuri ang sample ng plema sa ilalim ng mikroskopyo 
upang tingnan ang mga hindi karaniwang mga selula 

c) Bronchoscopy: pagsusuri ng daanan ng hangin sa pamamagitan ng bronchoscopy 
upang maisalarawan ang mucosal status. Maaari nitong ipakita ang mga lugar ng bukol na 
maaaring ipa-biopsy para sa pag-diagnose ng uri ng selula ng kanser. Makatutulong sa 
mga doktor ang mga resulta na matukoy kung dapat na isagawa ang operasyon. 

d) CT scan / Positron emission tomography scan: maaari itong makatulong na matukoy 
kung ang bukol ay maaaring kumalat na sa loob ng dibdib, tulad ng mga lokal na kulani. 
Pagkatapos ay magpapasya ang doktor kung ang pasyenteng may kanser sa baga ay 
maaaring gamutin sa pamamagitan ng operasyon. 
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7. Ano-ano ang posibleng paggamot para sa Kanser sa Baga? 

Maaaring kabilang sa mga paggamot para sa kanser sa baga ang operasyon, panlabas na 
radiotherapy, chemotherapy at iba pang nakatutulong na pamamaraan para sa mapagaan 
tulad ng laser, panloob na radiation therapy at mga gamot. Maaaring gamitin ang 
pang-isahan o pinagsamang pamamaraan ng paggamot depende sa pangkalahatang 
kalagayan ng kalusugan ng pasyente. 

a) Operasyon 

Ang paraan ito ng paggamot ay nag-aalok ng pinakamahusay na pagkakataon na lunas 
para sa pasyente na may maagang yugto ng kanser sa baga para hindi kumalat sa kabilang 
baga. Ang antas ng paglunas ng operasyon ay nananatili sa higit 60% sa mga pasyenteng 
may pinakamaagang yugto ng sakit. Ang dami ng pagputol ay nakadepende (depende) sa 
kalagayan ng malalang bukol. Maaaring kabilang sa operasyon ang pagtanggal ng isang 
bukol kasama ang ilang mga nakapaligid na tisyu, habang ang ilan ay maaaring kabilang 
ang pag-alis ng isang buong umbok o maaaring isang buong baga. 

b) External radiotherapy 

Maaari itong ibigay bilang therapy na nakagagamot sa maagang yugto ng kanser sa baga 
para sa mga pasyente na hindi angkop para sa operasyon dahil sa pagiging matanda na o 
pagkakaroon ng iba pang sakit. Kapaki-pakinabang ang radiotherapy para sirain ang mga 
selula ng kanser sa mga pasyente kung mayroong lokal na pagkalat ng bukol, hindi 
maaaring alisin na selula ng kanser sa pamamagitan ng pag-opera na natira pagkatapos 
ng operasyon, o mga sintomas na sanhi ng pagkalat ng kanser (tulad ng kirot ng buto at 
brain metastases),  

c) Chemotherapy 

Para sa mga pasyente na may metastatic na kanser sa baga, gagamitin ang mga gamot na 
pang-chemotherapy (gamot laban sa kanser) upang makatulong na ihinto ang 
paghahatid-hati at pagpaparami ng mga selula ng kanser. Ang pang-isahan o 
kombinasyon ng mga gamot laban sa kanser ay ituturok sa katawan ng pasyente sa 
pamamagitan ng paraang intravenous infusion. Kailangan ng pasyente ang 3-4 na linggo 
ng pahinga bago tumanggap ng iba pang pagsalin, habang karaniwan 4-6 na pagsasalin 
ang ibinibigay sa buong panahon ng kurso. 
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d) Naka-target na therapy 

Tina-target nito ang mga tiyak na molecule na sangkot sa isang tiyak na uri ng bukol. Ito 
ay nagiging sanhi ng mas kaunting epekto kaysa sa tradisyonal na chemotherapy sa 
pamamagitan ng pagkakaroon ng mas mababang epekto sa hematopoietic na mga stem 
cell o ang immune system. Ito ay angkop para sa ilang partikular na uri ng pasyente na 
may metastatic na kanser sa baga. 

8. Ano-ano ang komplikasyon ng chemotherapy o Naka-target na therapy 

Habang ang mga gamot na pang-chemotherapy ay maaaring pumatay sa mga selula ng 
kanser, sinisira rin nila ang mga normal na selula sa katawan, na nagreresulta sa mga 
pangalawang epekto. Maaaring makaranas ang mga pasyente ng pagkahilo, pagsusuka, 
pagkalagas ng buhok, sugat sa bibig, anemya, mababang resistensiya sa impeksiyon ng 
bakterya, at panloob na pagdurugo atbp. Kaya, pamamahalaan ng iyong doktor ang 
buong kurso ng chemotherapy nang may espesyal na pag-iingat. 
 
Ang naka-target na therapy ay maaaring maging sanhi ng mga pangalawang epekto tulad 
ng pantal sa balat, sugat sa bibig o pagtatae. Mangyaring mahigpit na sundin ang mga 
payong medikal sa paggamit ng ganitong uri ng paggamot. 
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9. Paano alagaan ang pasyente na may Kanser sa Baga? 

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga mahahalagang tala para sa mga pasyente sa panahon 
ng pagbabagong-tatag pagkatapos ng operasyon, radiotherapy o paggamot gamit ang 
gamot na laban sa kanser: 

Regular na pagpapatingin 

Ang operasyon at paggamot gamit ang droga ay maaaring humantong sa bahagya o kahit 
na kumpletong tulong-ginhawa mula sa mga sintomas ng kanser sa baga. Gayunman, ang 
kanser sa baga ay may kaugnay na mataas na pagkakataon ng pag-ulit. Ito higit sa lahat ay 
dahil sa katunayan na ang karamihan sa mga pasyente ay hindi ginagamot hanggang sa 
ang kanilang kanser ay lumala at kumalat, kaya naaapektuhan ang mataas na antas ng 
paglunas. Dapat ipagpatuloy ng mga pasyente ang regular na kasunod na mga pagbisita 
upang bigyang-daan ang masusing pagsubaybay ng pagsulong ng sakit. Kung umulit ang 
kanser, maaari ding kaagad na ibigay ang paggamot, kaya itataas ang pagkakataon ng 
kaligtasan ng buhay. 

Mga paalala sa pang-araw-araw na pamumuhay: 

• Itigil ang paninigarilyo 
• Tiyaking maayos ang bentilasyon sa bahay 
• Gumawa ng angkop na ehersisyo upang mapabuti ang paggana ng baga 
• Lumayo sa mga pampublikong lugar na masikip at madumi ang hangin upang 

maiwasan ang impeksiyon sa paghinga 

 
Diyeta: 

• Damihan ang pagkain ng pagkaing mayaman sa bitamina A at bitamina C tulad ng 
karot, ubas, peras, atbp. 
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