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Kanser sa Pantog 
Karaniwang kanser ang kanser sa pantog sa Hong Kong. Mayroong 

humigit-kumulang sa 400 bagong kaso sa isang taon, na walang alinlangang mas 

maraming lalaking pasyente kaysa sa mga babaeng pasyente. Ang ratio ay 3:1 at 

karaniwan ito sa mga taong ang edad ay sa pagitan ng 55 at 70. Kung na-diagnose 

ang kanser sa pantog sa maagang yugto, maganda ang pagbabala, ngunit 

partikular na madaling umulit ang kanser sa pantog. Para sa kadahilanang ito, 

iyong mga gumaling ay kailangang magkaroon ng regular na pagpapatingin. 
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1. Ano ang Kanser sa Pantog? 

Ang pantog ay isang mababaw na organ sa ibaba ng tiyan na nag-iimbak ng ihi. 

Kapag ang proseso ng paglaki ng selula sa loob ng lining ng pantog ay nagkamali, 

maaaring maging sanhi ang kanser sa pantog. 

Ang karamihan sa mga bukol sa pantog ay tulad ng maliliit na kabute, na unang 

lumilitaw sa pinakaloob na suson ng pantog, na tinatawag na mga utong na bukol. 

Pagkaraan ng ilang panahon, kakalat ang mga ito sa muscular wall ng pantog at sa 

ibang bahagi ng katawan. 

 

2. Sino-sino ang mga nasa panganib sa Kanser sa Pantog? 

 Paninigarilyo  

Ang tsansa ng mga maninigarilyo na magkaroon ng kanser sa pantog ay 2 

hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa mga hindi naninigarilyo. 

 Mga taong madalas na may kontak sa mga kemikal 

Nasa panganib ang mga taong nagtatrabaho sa mga industriya ng goma, 

kemikal, pagtitina, pintura, leather at imprenta.-Ang mga taong madalas na 

gumamit ng tina sa buhok ay kabilang din sa kategoryang ito. 

 Mga taong may madalas na cystitis 

Ang mga taong may mga problema sa pantog o cystitis ay may mataas na 

tsansa ng pagkakaroon ng kanser sa pantog. 

 Kasaysayan ng pamilya 

Maaaring mas malamang na magkaroon ng ganitong sakit ang mga taong may 

mga miyembro ng pamilya na may kanser sa pantog. 
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 Kasarian 

Mga lalaki 
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3. Paano iwasan ang Kanser sa Pantog? 

 Itigil ang paninigarilyo at iwasan ang usok na galing sa iba 

 Kumain ng sariwang pagkain kaysa sa mga inimbak na pagkain o pagkaing 

may mga preservative 

 Uminom ng mas maraming tubig 

 Kumain ng mas maraming prutas at berdeng gulay 

 Iwasan ang pagkontak sa mga tina at mga solusyong organiko 

 Mga hakbang ng pag-iwas para sa mga nagtatrabaho sa mga industriya ng 

tela, pagtitina, leather, kemikal, pang-agrikultura at imprenta, tulad ng 

pagsusuot ng guwantes, takip sa mukha at sapatos na pang-tag-ulan, atbp. 

 

4. Ano-ano ang mga sanhi ng Kanser sa Pantog? 

Walang kilalang sanhi ng kanser sa pantog, ngunit napag-alaman na ang 

pagsipsip ng mga materyales na sanhi ng kanser sa mahabang panahon ay ang 

isa sa mga dahilan. Kabilang sa mga materyales ang mga kemikal sa sigarilyo. 

Matapos na sumailalim ang mga materyales na iyon sa metabolismo sa loob ng 

katawan, ang ilang ay ilalabas sa pamamagitan ng ihi, at magkakaroon ng kontak 

ang lamad ng pantog sa mga ito, na nagiging sanhi ng abnormal na paglaki ng 

selula sa loob ng pantog. 

At saka, sa mga lugar na kung saan ang Schistosomiasis (isang uri ng parasito na 

nagiging sanhi ng cystitis) ay umiiral, ang mga kaso ng kanser sa pantog ay mas 

marami. Ang madalas na pagkain ng mga preserbadong pagkain o pagkaing may 

nitrite ay nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng kanser sa pantog. 

 

5. Maaari bang mapansin agad ang mga sintomas ng Kanser sa Pantog? 

Ang ilang sintomas ng kanser sa pantog ay katulad ng sa cystitis, bato sa pantog o 

bato sa bato, at ang pinakakaraniwang sintomas ay haematuria. Maaaring hindi ito 
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maging sanhi ng pananakit at sa maagang yugto, maaari itong maganap nang 

paminsan-minsan. Kapag lumala ang sitwasyon, maaaring magkaroon ng mga 

pagkabuo ng dugo sa ihi, na maaaring makaramdam ng pananakit sa pag-ihi o 

maging sanhi ng hindi mapaihi. Kapag kinain ng bukol ang leeg ng pantog, 

magkakaroon ang pasyente ng madalas na pag-ihi at magkakaroon ng kahirapan 

sa pag-ihi o mararamdaman na hinaharangan ang pag-ihi. 
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6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Kanser sa Pantog? 

Kung naghihinala ka na mayroon kang kanser sa pantog, iminumungkahi ang 

pagsusuri ng ihi.  Para sa kalalakihan, isasagawa ang pagsusuri ng puwit. Para 

sa kababaihan, dapat na isagawa ang pagsusuri ng puwit at pagsusuri ng vagina. 

Dinadala sa laboratoryo ang sample ng ihi upang suriin kung may mga selula ng 

kanser. Kung kinakailangan, magsasagawa ang isang urologist ng karagdagang 

pagsusuri kabilang ang: 

i. Cystocope at Biopsy 

Maaaring kailanganin ng pagsusuring ito ang lokal o general anesthesia. Ipapasok 

ng doktor ang manipis at may ilaw na tubo upang direktang tingnan ang pantog 

upang masuri ang lining ng pantog. Maaaring tanggalin ang mga sample ng tisyu 

gamit ang cystocope para sa karagdagang pagsusuri at pathological analysis. 

ii. Intravenous pyelogram 

Maaari nitong matukoy ang mga abnormal na kondisyon ng bato, pantog at ang 

sistema ng pag-ihi. Iniiniksiyon ng doktor ang tina na inilalabas sa ihi. na 

nagbibigay-daan sa doktor na makita ang mga kondisyon ng bato, ng urethra at ng 

pantog sa mga X-ray. 

Maaaring maging sanhi ang tina na makaramdam ang pasyente ng maikling 

panahon ng pag-iiinit, pamumula ngunit bihira itong nagiging sanhi ng kamatayan. 

Kung nakumpirma na may kanser sa pantog, kailangang dumaan ang pasyente sa 

mga pagsusuri ng dugo, pagsusuring thoracic X-ray at ang mga sumusunod na 

pagsusuri. Ang mga ito ay upang matukoy ang mga yugto ng paglaki ng kanser, na 

ginagamit upang madesisyunan ang mga plano ng paggamot. 

iii. Computer Scan 

Upang i-scan ang tiyan at pelvis sa iba't ibang anggulo, tiyak na hinahanap kung 
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nasaan ang bukol at ang laki nito. Kailangang uminom ng pasyente ng espesyal na 

tina.  Magtatagal ang proseso ng higit sa 10 minuto.   

iv. Radioisotopes Bone Scan 

Ito ay upang suriin kung ang mga selula ng kanser ay kumalat na sa mga buto. Sa 

panahon ng pagsusuri, mag-iiniksiyon ang kawani ng medikal ng kaunting dosis ng 

radioisotope sa daluyan ng dugo sa braso ng pasyente. Pagkatapos ay susukatin 

nila ang kaunting dami ng radioactive index sa loob ng katawan. Ang butong 

apektado ng kanser ay magpapakita ng maraming radioactivity at magpapasya 

ang doktor kung kumalat na ang kanser. Napakakaunti ng nainiksiyon na dosis ng 

radioisotope kaya hindi ito magiging sanhi na magdala ang pasyente ng radiation. 

v. Ultra-sonic Abdomen at Pelvic Scan 

Ito ay upang i-synthesize ang larawan ng tiyan at ng pelvis. Kailangang uminom ng 

pasyente ng maraming likido upang lumaki ang pantog. Kailangan ng pagsusuring 

ito ng ilang minuto at kailangang tumigil ang pasyente sa pagkain o pag-inom 4 na 

oras bago ang pagsusuri. 
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7. Ano-ano ang mga paggamot para sa Kanser sa Pantog? 

Kung ang kanser sa pantog ay nasa maaga nitong yugto, na nangangahulugan na 

hindi pa kinakain ng bukol ng kanser ang kalamnan ng pantog, maaaring gamitin 

ang cystocope upang kuskusin ang mga selula ng kanser.  Maaari ding 

isaalang-alang ng doktor ang direktang pagpuno sa pantog ng mga gamot na 

laban sa kanser, o paggamit ng B.C.G. immunotherapy:  

1. Transurethral na Pagtanggal ng Bukol sa Pantog – TURBT 

Ginagamit ng doktor ang cystocope upang tanggalin ang bukol sa pantog sa loob 

ng panloob na lining ng pantog, at gumagamit ng kaunting kuryente upang pasuin 

ang sugat upang ihinto ang mga pagdurugo. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng 

operasyon, maaaring makaranas ang pasyente ng haematuria. 

2. Intravesical Chemotherapy 

Gamit ang malambot na tubo, ipinapasok ng doktor ang mga gamot na laban sa 

kanser sa panloob na lining ng pantog sa pamamagitan ng urethra. Maaaring 

maging sanhi ang mga gamot ng pag-alab ng panloob na lining, kaya 

makakaramdam ang pasyente ng pananakit o magkakaroon ng madalas na 

pag-ihi. 

3. BCG Intravesicle Immunotherapy 

Maaaring maging sanhi ang bakuna ng reaksiyon sa pantog, pinasisigla ang 

immune system upang bawasan ang bilang ng mga selula ng kanser. Isinasagawa 

ang paggamot sa loob ng 6 na linggo, na may lingguhang pagtatanim. Sa panahon 

ng paggamot, gumagamit ang kawani ng medikal ng catheter upang direktang 

ipasok ang likidong bakuna sa pantog. Sa angkop na kurso, maaaring may lumitaw 

na ilang side effect, katulad ng heamaturia, pag-ubo, lagnat, panginginig, vigor, 

pagkahilo, madalas na pag-ihi, pananakit sa pag-ihi at pantal sa balat, atbp., ngunit 

mawawala ang mga ito nang unti-unti.                                                         
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4. Cystectomy 

Kapag kinain na ng mga selula ng kanser ang kalamnan ng pantog 

isasaalang-alang ng doktor ang pagtanggal sa mga bahagi ng pantog o ang 

kabuuan nito. Kaya kinakailangan na lumikha ng isang butas sa tiyan ng pasyente 

upang hayaang dumaloy ang ihi. Maaaring lumikha ang ilang pasyente ng 

artipisyal na pantog sa labas ng kanilang mga bituka. Sa kasalukuyan, maaaring 

isagawa ang operasyong ito sa anyo ng minimal na invasive surgery, pinapalitan 

ang malaking sugat ng ilang maliliit na butas. 

Kung naipasya na tanggalin ang buong pantog, ang lalaking pasyente ay 

kailangang tanggalin ang kaniyang prostate gland, bahagi ng urethra at ang mga 

lymphatic gland na malapit sa pantog. Ang babaeng pasyente ay maaaring 

tanggalin ang kaniyang matris, cervix, ang kalapit na lymphatic at bahagi ng 

urethra. 

5. Radiation Therapy 

Ito ay upang patayin ang mga selula ng kanser gamit ang mataas na enerhiya ng 

radiation. Kung mapag-alaman na ang pasyente ay hindi angkop na sumailalim sa 

operasyon, maaari siyang irekomenda na magkaroon ng radiotherapy lamang o 

parehong radiotherapy at chemotherapy nang sabay upang palitan ang operasyon 

bilang lubusang paggamot. 

6. Paggamot na pampakalma 

Kung malawakang kumalat ang kanser, ang prayoridad ay bawasan ang mga 

tanda at sintomas at mapanatili ang kalidad ng buhay ng pasyente. 

Mapagiginhawa ng systemic chemotherapy ang mga tanda at sintomas at 

mapapahusay ang kalidad ng buhay. Mababawasan din ng radiation therapy ang 

madalas na pag-ihi at ang haematuria. 

7. Artipisyal na Pag-imbak ng Ihi 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Bladder Cancer / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 10 
 

Pagkatapos na matanggal ang pantog, kaagad na susubukan ng doktor na lumikha 

ng lugar para sa pag-imbak ng ihi. Depende sa mga kondisyon ng pasyente, ang 

mga sumusunod na paraan ay maaaring isaalang-alang: 

 Stoma 

Ang pinakakaraniwang paraan ay lumikha ng artipisyal na labasan ng ihi sa 

pamamagitan ng pagputol sa isang bahagi ng bituka at paggamit ng isang dulo 

nito upang pagkonektahin ang dalawang urethra at ang kabilang dulo ay 

nakalabas sa wall ng tiyan. Ang labasan sa wall ng tiyan ay tinatawag na 

stoma, kung saan ang isang hindi nababasang plastik na bag ay ipipirmi gamit 

ang espesyal na pandikit para sa pagkolekta ng ihi. Hindi lilikha ang stoma ng 

sagabal sa normal na buhay ng pasyente, ngunit maaapektuhan ang hitsura ng 

pasyente. 

 operasyon na pagbabagong-tatag ng pantog 

Ang isa pang paraan ay ang paggawa ng isang artipisyal na pantog sa 

pamamagitan ng pagputol ng isang partikular na haba ng bituka. Pagkatapos 

ay muling inihuhugis ng doktor ang bahagi ng bituka sa isang bag na hugis 

bola. Pagkatapos ay itatahi niya ito sa ibabaw ng urethra. Kaya isang bagong 

pantog ang nalilikha at nakakonekta sa ureter. Maaaring umihi ang pasyente sa 

pamamagitan ng urethra gaya ng dati, nang hindi gumagamit ng bag ng ihi. 

Dahil hindi na gumagana ang mga nerbiyos ng pantog ng pasyente, maaari 

siyang dumanas ng bahagyang kawalang-pagpigil sa pag-ihi, lalo na kapag 

siya ay natutulog. Pagkatapos ng operasyon, maaaring maging inutil ang 

lalaking pasyente habang ang babaeng pasyente ay maaaring makaranas 

nang kakaiba sa pakikipagtalik. 

 Operasyon na Urinary Catheter 

Katulad ito ng sa stoma. Ang haba ng bituka ng pasyente ay ginagamit upang 
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gumawa ng isang bag ng ihi na inilalagay sa loob ng tiyan. Nakakonekta ito sa 

isang maliit na plastik na catheter na dumadaloy sa stoma, na nagbibigay-daan 

sa ihi na lumabas. Maaaring pahupain ang ihi nang 4 hanggang 5 beses 

araw-araw. Manu-manong ilalabas ng pasyente ang ihi, ngunit hindi niya 

kailangang dalhin ang bag ng ihi. 
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8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Kanser sa Pantog? 

Pagkatapos makatanggap ng chemotherapy o radiation therapy, maaaring 

makaranas ang pasyente ng iba't ibang side effect, kabilang ang: 

 Sugat sa puwit  

 Pinasisigla ang mga bituka, na humahantong sa pagtatae  

 Cystitis na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi at mga pananakit sa pag-ihi  

 Pagkipot ng vagina, na ginagawang mahirap o hindi maginhawa ang 

pakikipagtalik  

 Pagkainutil ng lalaki  

 Pagkapagod  

 Maaaring maging sanhi ng pananakit ang balat kung saan inilapat ang radiation 

therapy at may pagkalagas ng buhok  

 Pagkahilo at pagduduwal  

 Humihina ang pandinig  

 Pananakit at pamamanhid ng paa 

Ang mga side effect sa itaas ay maaaring paginhawahin ng mga gamot, at 

unti-unting mawawala ang mga ito pagkatapos ng mga paggamot. Gayunman, 

maaari ding maging sanhi ang radiation therapy ng mga permanenteng pinsala sa 

bituka at pantog, tulad ng pagtaas ng paggalaw ng bituka, patuloy na pagtatae o 

madalas na pag-ihi. Pagkatapos ng radiation therapy, maaaring maging mahina 

ang bituka at mga daluyan ng dugo sa loob ng pantog, na hahantong sa 

haematuria at dugo sa dumi. Maaaring maganap ang hindi pangkaraniwang bagay 

na ito nang ilang buwan o taon pagkatapos ng radiation therapy at dapat na 

ipaalam ng pasyente sa doktor para sa pagsusuri at paggamot. Kung kailangan 

ang pelvis radiation, maaaring magkaroon ng mga permanenteng epekto sa buhay 

na seksuwal o pagpaparami ng pasyente. 

  

9. Paano inaalagaan ng mga pasyenteng may Kanser sa Pantog ang 
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kanilang mga sarili? 

1. Regular na konsultasyon at mga kasunod na pagsusuri 

Dahil madaling umulit ang kanser sa pantog, dapat magkaroon ang pasyente ng 

regular na pagpapatingin sa ospital. Inirerekomenda na sa loob ng 2 taon 

pagkatapos ng paggamot, dapat na magkaroon ang pasyente ng cystocope na 

pagsusuri at pagkatapos ay pagsusuri bawat taon. Dapat na alagaan ng pasyente 

ang mga kondisyon ng kaniyang katawan at hindi dapat mag-alinlangan na 

talakayin o abisuhan ang doktor kapag may naganap na anumang pagbabago o 

mga bagong tanda at sintomas.  

2. Matutunang gamitin ang stoma 

Pagkatapos na matanggal ang pantog, kailangang gamitin ng pasyente ang stoma 

upang ilabas ang ihi. Sa simula, maaaring hindi madaling umangkop ang pasyente. 

Talagang maraming pasyente na may stoma ang maaaring magkaroon ng normal 

na buhay. Bukod sa pagpapatuloy sa kanilang trabaho, maaari din silang sumali sa 

iba't ibang aktibidad, kabilang ang paglalangoy.  

Dapat hayaan ng pasyente ang kanyang sarili na magkaroon ng maraming 

panahon upang masanay dito. Sa mga ospital, mayroong mga nurse na espesyal 

na sinanay na tinatawag na "Mga nurse ng stoma". Responsable sila sa pagtuturo 

sa mga pasyente sa pangangalaga ng stoma at paglilinis, at kung paano harapin 

ang mga problema na lumilitaw sa paggamit ng stoma. Tungkol sa kung paano 

palitan ang mga bag ng ihi at upang linisin ang stoma, ipinapayo sa pasyente na 

imbitahan ang isang kamag-anak na matuto nang sabay upang pag-uwi ng bahay, 

maaaring mag-alok ng tulong ang kamag-anak kapag kinakailangan. 

3. Pagbabahagi sa mga miyembro ng pamilya at ibang mga pasyente 

Maaaring magkaroon ng depresyon ang pasyente kapag sumailalim siya sa 

paggamot ng kanser sa pantog at ang mga kasunod na side effect. Dapat niyang 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Bladder Cancer / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 14 
 

subukang makipag-usap sa mas maraming miyembro ng pamilya tungkol sa 

kanyang mga nararamdaman, na nakakatulong na mabawasan ang kanyang mga 

emosyon at pressure ng paghihirap. At saka, maaaring sumali ang pasyente sa 

ilang aktibidad na binuo ng mga grupo ng pasyente. Hindi lang nito mapapahusay 

ang kaniyang pagkaunawa sa sakit at mga paggamot, ngunit makakakilala rin siya 

ng mga pasyenteng dumaranas ng katulad na sakit, na bibigyang-daan siya na 

magbahagi ng mga karanasan at pakiramdam. Sa kaisipan, makakakuha siya ng 

mga suporta at lakas ng loob. 

4. Pagkonsulta sa mga Espesyalista 

Kung naapektuhan ng mga paggamot ang mga pagganang seksuwal ng pasyente 

at ang kakayahang magparami, dapat niyang talakayin ang sitwasyon sa kawani 

ng medikal. Kung kinakailangan, ililipat nila siya sa mga kinauukulang espesyalista 

o mga tagapayo para sa propesyonal na paggabay at tulong. 

5. Pangangalaga para sa kalusugan 

Dapat na huminto sa paninigarilyo ang pasyente, kumain ng mas maraming 

sariwang prutas at gulay, iwasan ang masyadong mataba at preserbadong 

pagkain, gumawa ng mas maraming pag-eehersisyo at panatilihing malusog ang 

pisikal at pag-iisip. 
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