
 
 

Brain Tumor / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 1 
 
 

Tumor sa Utak 
Bihira sa Hong Kong ang mga tumor sa utak. Ipinapakita ng istatistika mula sa 

palabas na The Hong Kong Neurosurgical Society na mayroong humigit-kumulang 

1,000 bagong kaso ng tumor sa utak noong 2009, na kung saan 70 ay mga 

malalang glioma at 200 ay mga sekundaryong tumor sa utak. Gayunman, ang 

pangunahing tumor sa utak ay mas karaniwan sa mga taong may edad na 0-19 sa 

Hong Kong. Sa lahat ng mga bagong kaso ng kanser sa mga bata at kabataan 

(0-19 na taon) noong 2006, panlima ang pangunahing tumor sa utak sa mga lalaki 

at pang-apat sa mga babae. 

Hindi nalulunasan ang tumor sa utak. Habang patuloy na pinauunlad ang mga 

bagong paggamot, kung matuklasan at magamot nang maaga ang tumor sa utak, 

mataas ang tsansa ng paggaling. 
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1. Ano ang tumor sa utak? 

May tatlong pangunahing bahagi ang utak, ang cerebrum, ang cerebellum at ang 

brain stem. Ang cerebrum ang kumander ng katawan ng tao. Nahahati ito sa 

dalawang hemisphere. Naglalaman ng apat na umbok ang bawat hemisphere, ang 

pangharap na umbok (frontal lobe), ang panggilid na umbok (parietal lobe), ang 

umbok sa sentido (temporal lobe), at ang umbok sa kukote (occipital lobe), na 

kumokontrol sa mga partikular na tungkulin ng katawan. 

Ang tumor sa utak ay isang abnormal na paglaki ng mga selula sa loob ng utak. 

Maaari ito maging malala o nagagamot. Ang mga malalalang tumor ay mga 

kanser. Medyo mabagal lumaki ang mga nagagamot na tumor. Hindi kumakalat 

ang mga ito sa ibang bahagi ng iyong katawan. Medyo mabilis lumaki ang mga 

malalalang tumor at maaari nitong sakupin o pisilin ang nakapaligid na tisyu, na 

nakakaapekto sa tungkulin ng utak at maaaring maging banta sa buhay. 

  

2. Ano-ano ang mga kategorya ng tumor sa utak? 

Maaaring maging pangunahin o sekundaryo ang mga tumor sa utak. 

Mga pangunahing tumor sa utak 

Sa utak nagmumula ang mga pangunahing tumor sa utak. Ang mga ito ay 

abnormal at hindi kontroladong paglaki ng mga selula sa utak. Maaaring maging 

nagagamot o malala ang mga ito. Karaniwang ipinapangalan ang mga tumor sa 

utak sa uri ng mga selula ng utak na mayroon ang mga ito. Glioma ang 

pinakakaraniwang uri ng pangunahing tumor sa utak. Halimbawa, ang 

astrocytoma ang tumor na nanggagaling sa hugis-bituin na mga selulang glial. 

Mga sekundaryong tumor sa utak 

Ang mga sekundaryang tumor sa utak ay ang mga tumor na kumalat sa utak mula 
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sa mga kanser sa ibang bahagi ng katawan. Matatagpuan malapit sa utak ang ilan 

sa mga kanser na ito. Isang tipikal na halimbawa ang nasopharyngeal na kanser.  

Ang ibang mga sekundaryong tumor sa utak ay binubuo ng mga selulang kanser 

mula sa mga pangunahing tumor na dumaloy sa dugo at nalagak sa utak. 

Halimbawa, mula sa mga tumor na orihinal na nagsimula sa baga o suso. 

Maaaring matuklasan nang matagal ang mga sekundaryong tumor sa utak na ito 

matapos magamot ang mga pangunahing tumor. 15% ng mga pasyente ay 

walang kasaysayan ng kanser o tumor. 
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3. Paano iwasan ang tumor sa utak? 

Hindi sigurado ang mga doktor kung ano ang sanhi ng mga tumor sa utak. 

Kaunting kaso lamang ang nagpahiwatig na maaaring namana ang mga ito o dulot 

ng mga kemikal. Kaya, walang alam na paraan upang maiwasan ito. Sinasabi ng 

ilang siyentipiko na ang radiation mula sa mga mobile phone ay maaaring maging 

dahilan. Gayunman, wala pang ebidensiya na nagpapatunay rito. 

 

4. Ano-ano ang mga panganib na kadahilanan ng tumor sa utak? 

Hindi pa rin alam ang sanhi ng mga tumor sa utak. Gayunman, may ilang dahilan 

na maaaring makapagpataas ng panganib ng pagkakaroon ng tumor sa utak. 

Kabilang dito ang: 

 Edad: Maaaring mangyari ang mga tumor sa utak sa anumang edad, ngunit 

mas karaniwan ang mga ito sa mga taong mas matanda sa 40 taong 

gulang. Ang ilang uri ng mga tumor sa utak, tulad ng medulloblastomas, ay 

halos nangyayari lamang sa mga bata.  

 Kasarian: Mas karaniwan ang tumor sa utak sa mga lalaki kaysa sa mga 

babae.  

 Kasaysayan ng pamilya: Maaaring mas lamang na magkaroon ng ganitong 

sakit ang mga taong may mga miyembro ng pamilya na may mga glioma.  

 Pagkakalantad sa radiation o sa ilang partikular na kemikal sa trabaho, 

tulad ng formaldehyde, vinyl chloride at acrylonitrile.  

 

5. Ano-ano ang mga sintomas ng mga tumor sa utak? 

Ang mga sintomas ng mga tumor sa utak ay depende sa lokasyon ng tumor, sa uri 

at sa laki. Ang ilang tao ay maaaring talagang walang sintomas at ang kanilang 

mga tumor ay natuklasan nang hindi sinasadya sa pisikal na pagsusuri. Ang 
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sinumang mayroon ng ilan sa sumusunod na sintomas ay kailangang magpatingin 

sa doktor sa lalong madaling panahon: 

 Mga seizure  

 Mga pananakit ng ulo  

 Pagduduwal o pagsusuka  

 Unti-unting pagkawala ng pakiramdam o paggalaw ng mga braso at binti, 

pagkamanhid, bahagyang paralisis, mga problema sa pagbalanse o 

paglakad  

 Pagkalito, pagbabago ng pagkatao o pagkawala ng memorya  

 Ingay sa tainga, pagkahilo  

 Pagkamanhid o pagkirot ng mga kalamnan sa mukha  

 Kahirapan sa paglunok  

 Paglabo ng paningin o pagkaduling  

 Mga karamdaman sa endocrine  

 Mga problema sa pagsasalita, mga kahirapan sa parehong pag-unawa at 

pagpapahayag ng wika  

 Mga problema sa pag-ihi at pagdumi 
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6. Paano natutuklasan at nada-diagnose ang mga tumor sa utak? 

Maaaring magsagawa ang mga doktor ng ilang pagsusuri at pamamaraan, tulad 

ng mga pagsusuring klinikal, CT scan, MRI, PET, blood vessel imaging, spectrum 

scan, o biopsy para ma-diagnose ang mga tumor sa utak. Ilan sa mga karaniwang 

pagsusuri at pamamaraan ang mga sumusunod: 

CT scan (Computerized Tomography scan)  

Gumagamit ito ng mga X-ray para makabuo ng isang larawang three-dimensional 

ng utak upang ipakita ang posisyon at kundisyon ng tumor. Maaaring magturok ng 

tina sa ugat upang tumulong na ipakita ito nang mas malinaw 

MRI scan (Magnetic Resonance Imaging scan) 

Gumagamit ito ng mga magnet at radio wave upang makagawa ng mga larawan 

ng utak. May antas na 90% ng katumpakan, tumutulong ito sa paggabay sa 

paggamot na operasyon at radiotherapy. Lalo itong epektibo para sa 

pag-diagnose ng astrocytoma at mga tumor sa posterior cranial fossa, lalo na ang 

tumor sa brain stem. 

PET scan (Positron Emission Tomography scan) 

Isa itong uri ng imaging test na tiyak na tutuklas ng mga selulang may kanser. 

Nakapaloob dito ang pagturok ng kaunting radioactive substance (isang tracer) sa 

loob ng ugat. Dadaloy ang tracer sa buong katawan upang matuklasan ang sakit. 

Pinakamabuti ito sa mga taong may mga sekundaryong tumor upang mahanap 

ang lokasyon ng mga pangunahing tumor. 

 

7. Ano-ano ang mga paggamot para sa mga tumor sa utak? 

 Maaaring kabilang sa mga paggamot ang operasyon, radiation therapy at 
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chemotherapy. Iaangkop ng mga doktor ang paggamot upang umakma sa 

indibidwal na sitwasyon. Kung hindi malala ang kondisyon ng pasyente, mataas 

ang tsansa nitong gumaling at mababa ang panganib ng operasyon, 

magsasagawa ang doktor ng kumpletong pagtanggal sa pamamagitan ng 

operasyon. Kailangang tumanggap ng ilang pasyente ng karagdagang mga gamot 

o radiotherapy nang ilang panahon pagkatapos ng operasyon upang maiwasan 

ang pag-ulit. 

Kabilang sa mga opsiyon ng paggamot ang: 

Operasyon 

Ang operasyon ay ang pangunahing anyo ng paggamot para sa mga tumor. 

Bubuksan ng doktor ang bungo ng pasyente at aalisin ang lahat ng kayang alising 

tumor sa utak hangga't maaari. Sa ilang kaso, nasa mga sensitibong bahagi ng 

utak ang mga tumor, na nagpapadelikado sa operasyon. Sa mga kasong ito 

maaaring subukang tanggalin ng doktor ang maraming tumor na ligtas tanggalin. 

Tatanggalin ng radiation therapy o chemotheraphy ang mga natitirang bahagi. 

Habang lalong napapabuti ang maliliit na pamamaraan ng invasive na operasyon, 

natatanggal ng mga doktor ang mga tumor nang mas mabisa at mas ligtas, 

habang pinapalawak pa ang saklaw sa pagtatanggal ng mga tumor. Dinaragdagan 

din nito ang tsansa ng paggaling at nababawasan ang mga side effect. 

Radiation therapy 

Gumagamit ang radiation therapy ng mga may mataas na enerhiyang sinag upang 

patayin ang mga selula ng tumor at bawasan ang pagkasira ng mga nakapalibot 

na malulusog selula. Sa mga nakaraang taon, gumamit ang mga doktor ng mas 

makabagong mga radiation therapy, tulad ng intensity modulated radiation therapy 

(IMRT), image-guided radiation therapy (IGRT) at volumetric modulated arc 

therapy (VMAT). Maaari nilang dagdagan ang dosis ng radiation upang patayin 
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ang mga selula ng tumor at itira ang mga normal na tisyu. 

Kadalasang ginagawa ang radiation therapy pagkatapos ng operasyon. Sa ilang 

kaso, ginagamit ito kasabay ng chemotherapy. Mas mababa ang agarang mga 

panganib ng radiation therapy kaysa sa operasyon. Gayunman, mayroon mga 

komplikasyon tulad ng hydrocephalus, pagkalagas ng buhok, pagsakit ng ulo, 

pagduduwal, pagsusuka, at maaaring mamula at magkasugat ang balat. 

Chemotherapy 

Gumagamit ang chemotherapy ng mga gamot upang patayin ang mga selula ng 

kanser. Kabilang sa mga karaniwang gamot ang Temozolmide o Carmustine, 

BCNU. Ang mga gamot ng chemotheraphy ay maaaring inumin o iturok sa ugat 

upang pumasok ang mga ito sa pagdaloy ng dugo at dumaloy sa buong katawan 

upang sirain ang mga selula ng kanser. Gayunman, maaari din nitong sirain ang 

malulusog na selula at maaaring maging sanhi ng mga side effect tulad ng 

pagsusuka, pagkahilo, pagkalagas ng buhok, pagkapagod at impeksiyon. 

Maaari ding ilagay ang isa pang uri ng chemotherapy sa panahon ng operasyon. 

Tatanggalin ng siruhano ang tumor at lalagyan ng ilang wafer ang mga bakanteng 

iniwan ng tumor. Direkta nilang inilalabas ang gamot ng chemotherapy sa utak na 

pumapatay ng mga selula ng kanser. Mababawasan nito ang tsansa ng pagkalat 

ng gamot sa ibang mga bahagi at samakatuwid ay nagiging sanhi ng pagkasira sa 

malulusog na selula. 

Naka-target na drug therapy 

Medyo isa itong bagong therapy. Nakatuon ang mga naka-target na paggamot 

gamit ang gamot sa mga partikular na abnormalidad na nasa mga selula ng 

kanser. Itinuturok ang mga gamot sa ugat upang itigil ang pagbuo ng mga blood 

vessels, na pumuputol sa supply ng dugo sa tumor at nagiging sanhi upang 

mamatay ang mga selula ng kanser. Marami sa mga naka-target na drug theraphy 
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ang napakabago at sumasailalim pa rin sa pag-aaral sa mga klinikal na pagsubok.  
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8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng tumor sa utak? 

Isang mahalagang organ ang utak. Maaaring magdulot ng mga nakasisirang 

epekto o permanenteng pagkasira ang mga komplikasyon ng mga tumor sa utak 

na humahantong sa mga pisikal na kapansanan, coma o kahit na pagkamatay ng 

pasyente. 

Narito ang ilang komplikasyon na dapat tandaan: 

 Mahinang mga kakayahan sa pag-iisip at pangangatwiran, pagkawala ng 

memorya  

 Problema sa paningin, pandinig, pang-amoy o pagsasalita dahil sa 

pagkasira ng mga nerve  

 Coma  

 Stroke, mahina ang mga braso at binti, paraplegia  

 Hormonal disorders, pagtagas ng cerebrospinal fluid  

 Mga seizure  

 Meningitis  

 Impeksiyon  

 Mga problema sa pag-ihi at pagdumi  

 Pulmonya  

 Mga pagbabago ng personalidad 

 

9. Paano inaalagaan ng mga pasyenteng may tumor sa utak ang kanilang 

mga sarili? 

Dapat malaman ng mga pasyente ang marami pa tungkol sa kanilang sakit, mga 

opsiyon sa paggamot at mga bagay na dapat tandaan matapos ang operasyon, 

upang magkaroon sila ng sapat na kumpiyansa na kayanin ang sakit at hindi 

masyadong mataranta. Dapat din silang tapat na makipag-usap sa mga miyembro 

ng pamilya tungkol sa kanilang mga kondisyon. Talakayin sa kanila ang tungkol sa 
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mga paggamot at lahat ng uri ng pagsasaayos. Labis na nakatutulong ang 

pagkuha ng emosyonal na suporta mula sa mga miyembro ng pamilya. 

Matapos makauwi mula sa ospital, dapat silang regular na magpatingin sa doktor. 

Hayaan ang doktor na suriin silang mabuti, gamutin ang kanilang mga 

komplikasyon, tuklasin ang pag-ulit ng sakit at maglapat ng sapat na mga 

paggamot.  

Maaaring maging sanhi ng pinsala sa utak at mga neurogical function ang mga 

tumor o therapy na nakakasira ng pandinig, paningin o kakayahan sa paggalaw. 

Kaya naman, maaaring kailanganing tumanggap ng mga pasyente ng physical 

therapy, speech therapy o occupational therapy, atbp. Sa pamamagitan ng 

sunod-sunod na pagsasanay na pangrehabilitasyon, posibleng maipanumbalik 

ang nasirang kakayahan sa isang tiyak na lawak. 

Narito ang ilang mungkahi para sa pangangalaga sa sarili: 

 Panatilihin ang balanseng diyeta. Kumain ng mga pagkaing mas mababa 

ang pampasigla  

 Itigil ang paninigarilyo at pag-inom ng alak  

 Regular na ehersisyo  

 Matutong magpahinga at bawasan ang stress, hal. pakikinig sa musika  

 Maging masayahin at positibo 

 

 

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

