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Kanser sa Lalamunan 
Mayroong humigit-kumulang na 400 bagong kaso ng Kanser sa Lalamunan sa 

Hong Kong bawat taon, mas madaling kapitan ang mga lalaki ng sakit na ito kaysa 

sa mga babae na may humigit-kumulang sa 300 kaso.  

Mas karaniwan din ang sakit sa mga matatanda. Mas mataas ang dami ng bilang 

ng insidente ng Kanser sa Lalamunan sa Asya kaysa sa mga kanluraning bansa. 

Maaaring may kaugnayan ito sa mga gawi sa pagkain ng mga Asyano.  

Ang antas ng paggaling ng Kanser sa Lalamunan ay tumaas kasabay ng pagsulong 

ng medisina. Ang antas ng paggaling ng Kanser sa Lalamunan sa stage I ay kasing 

taas ng 80%. Maitataas ng maagang pag-diagnose ang tsansa ng paggaling.  
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1. Ano ang Kanser sa Lalamunan? 

Ang oesophagus (lalamunan) ay isang organ na mukhang tubo na 25cm hanggang 

30cm ang haba, na mula sa lalamunan hanggang sa sikmura. Walang tungkulin 

ang lalamunan sa pagtunaw, patuloy itong pumipihit-pihit para sa pagdadala ng 

pagkain patungo sa tiyan para sa pagtunaw. Tinatawag na Kanser sa Lalamunan 

ang nakamamatay na bukol sa lalamunan. Humahantong sa nakamamatay na 

pagbabago ng mga selula ang genetic mutation sa mga selula ng tisyu ng 

lalamunan, na maaaring mangyari sa anumang bahagi ng lalamunan, hal. leeg 

(itaas na bahagi), dibdib (gitnang bahagi) at sa hugpungan ng lalamunan at sikmura 

(ibabang bahagi). Depende sa uri ng mga selula, kinakategorya ito sa squamous 

cell carcinoma (kanser sa panlabas na suson ng balat) at adenocarcinoma (kanser 

sa tisyu ng glandula).  

  

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

Walang tiyak na kadahilanan ng Kanser sa Lalamunan sa ngayon, ngunit maaaring 

may kaugnayan ito sa pangmatagalang paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, 

acid reflux at mga gawi sa pagkain, hal. pagkain ng maraming pagkain na inimbak 

at pinausukan.  

Kung kabilang ka sa mga sumusunod na kategorya, dapat kang magbigay ng 

espesyal na pansin: 

 Edad 60 o mas matanda, lalaki  

 Malakas uminom ng alak  

 Maninigarilyo  

 Mahilig sa mga pagkaing inimbak at pinausukan  

 Gustung-gusto ang pag-inom ng napakainit na likido o sopas  

 Acid reflux  
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3. Paano maiiwasan ang Kanser sa Lalamunan? 

Makakatulong ang mga sumusunod na paraan upang maiwasan ang Kanser sa 

Lalamunan: 

 Hindi paninigarilyo  

 Pag-iwas sa pag-inom ng alak  

 Kaunti o pag-iwas sa pagkain ng buro o pinausukan na pagkain, hal. maalat 

na sauerkraut, preserbadong karne at betel nut, atbp.  

 Iwasang kumain ng napakainit na pagkain (mainit na sopas)  

 Alagaan ang acid reflux sa lalong madaling panahon  

 Pagkain nang kaunti ng matatabang pagkain, kumain ng mas maraming 

sariwang prutas at gulay at mga pagkaing maraming fiber  

 Panatilihin ang malusog na timbang ng katawan 

  

4. Madali bang makikilala ang mga sintomas ng Kanser sa Lalamunan? 

Ang unang sintomas na naranasan ng karamihan sa mga pasyente ng Kanser sa 

Lalamunan ay ang sumusulong na kahirapan sa paglunok, ngunit maaaring hindi ito 

alam ng mga pasyente at binabago nang hindi nalalaman ang kanilang mga gawi sa 

pagkain. Dahil hindi maaayos na makakain ang pasyente, bababa ang kanyang 

timbang at hahantong sa malnutrisyon. Kapag nakakaranas ka ng kahirapan sa 

paglunok, pagbaba ng timbang dahil sa hindi alam na dahilan at impatso, dapat 

kang kumonsulta sa iyong doktor sa lalong madaling panahon. 

Kabilang sa mga sintomas ng maagang yugto ang: 

 Kahirapan sa paglunok ng tuyo at buong pagkain 

 Pag-ubo 

 Kahirapan at sakit sa dibdib habang kumakain 
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 Kung lumitaw ang bukol sa itaas na bahagi ng lalamunan (malapit sa 

lagukan), magkakaroon ng pakiramdam na kahirapan sa lagukan o may 

bagay sa lagukan kapag lumulunok 

 Kapag lumitaw ang bukol sa gitnang bahagi ng lalamunan (malapit sa 

dibdib), magkakaroon ng pananakit sa likod ng mga buto ng dibdib o 

pananakit ng likod habang kumakain 

 Kung lumitaw ang bukol sa ibabang bahagi ng lalamunan (kung saan ito 

nakakonekta sa sikmura), magkakaroon ng pakiramdam na pamamaga sa 

tiyan  

Kabilang sa mga sintomas ng huling yugto ng Kanser sa Lalamunan ang: 

 Mas titindi ang kahirapan sa paglunok. Unti-unti, makakain lamang ang 

pasyente ng bahagyang likidong pagkain. Sa huli, maaaring hindi makalunok 

ang pasyente ng likido o laway 

 Ginagambala ng bukol sa lalamunan ang normal na pagtunaw sa sikmura. 

Maaaring makaramdam ang pasyente ng pagkahilo o kahit na pagduduwal 

at magkakaroon ng pagsusuka (paglalabas ng pagkain) 
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5. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Kanser sa Lalamunan? 

Kung nahihirapan ka sa paglunok, o nakakaramdam ng masakit o pananakit sa 

lalamunan habang kumakain, o may nararamdamang isang bagay malapit sa 

lagukan at dibdib, dapat kang magpatingin sa doktor ng inyong pamilya kahit na ang 

mga sintomas na ito ay hindi talagang nagreresulta mula sa Kanser sa Lalamunan. 

Isasangguni ka ng inyong doktor ng pamilya sa espesyalista para sa paggamot 

kung kinakailangan. 

(1) Pag-inom ng barium at pagsusuri ng pagkain 

Dahil ang lalamunan ay hindi nakikita sa X-ray, kailangang uminom ng pasyente ng 

kaibahan na naglalaman ng barium bago ang pagsusuri. Kung mayroong tumor, 

pakikiputin ang lalamunan. Kailangang isagawa ang endoscopy at biopsy upang 

ganap na malaman ang pagkakaroon ng bukol.  

Tatagal ng 15 minuto upang mainom ang kaibahan na barium. Hindi sasama ang 

pakiramdam ng pasyente ngunit maaaring maging sanhi ang barium ng pagtitibi. 

Kaya, kailangang uminom ng pasyente ng mas maraming tubig nang ilang araw 

pagkatapos ng pagsusuri at maaaring kailanganing uminom ng banayad na 

pamurga (isang uri ng gamot na makakatulong sa pagdumi). 

(2) Oesophagogastroduodenoscopy (OGD) 

Direktang maoobserbahan ng doktor ang anumang sugat sa lalamunan sa 

pamamagitan ng pagsusuring ito. Gumagamit ang doktor ng endoscope na hugis 

tubo, na kamukha ng makapal na kable, na ipinapasok sa lalamunan ng pasyente 

upang tingnan ang anumang pagbabago sa mga tisyu gamit ang mata, at 

tinatanggal ang specimen mula sa pinaghihinalaang lugar para sa pathological na 

pagsusuri upang kumpirmahin kung ito ay isang kanser o ibang mga sakit.  

Sa panahon ng OGD, hihiga ang pasyente at maaaring kailanganin ang iniksiyon ng 

pampatulog upang maibsan ang kahirapan sanhi ng pagsusuri at maaaring 

kailangan ng lagukan ng lokal na anesthesia. Hindi dapat uminom o kumain ang 

pasyente 4 na oras pagkatapos ng pagsusuri hanggang sa mawala ang epekto ng 
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anesthesia. Maaaring magkaroon ang ilang tao ng pananakit ng lalamunan 

pagkatapos, na normal at kadalasang gagaling sa loob ng 2 araw.  

Sa pangkalahatan, hindi kailangan ng pagsusuring ito ang pananatili nang 

magdamag sa ospital. Ngunit maaaring kailanganin ng pasyente ang lokal na 

anesthesia at iniksiyon ng pampatulog, kaya, dapat na samahan ang pasyente 

pauwi ng bahay ng mga kaibigan o pamilya pagkatapos ng pagsusuri. 

Pagsusuri para sa Pagkalat ng Kanser sa Lalamunan 

Kung nakumpirma na may Kanser sa Lalamunan ang pasyente ng mga pagsusuri, 

maaaring kailanganin pa rin ng doktor na magsagawa ng karagdagang mga 

pagsusuri upang matiyak kung ang mga selula ng kanser ay kumalat na at sa kung 

anong yugto na ito upang malaman ang pinakaangkop na paggamot para sa 

pasyente. Kabilang sa mga pagsusuri ang: 

(1) Computerised Tomography (CT) Scan 

Ang CT scan ay isang mataas ang katumpakan na pagsusuri gamit ang X-ray na 

makakapagpakita ng larawan na 3D sa loob ng katawan.  Magtatagal ito nang 15 

minuto. 

Dapat mag-ayuno ang pasyente sa loob ng 4 na oras bago ang pag-scan. 

Mag-iiniksiyon ang doktor ng kaibahan sa pasyente bago ang pag-scan upang 

matiyak ang malinaw na larawan na ipapakita. Sa ilang minuto, maaaring mainit 

ang iyong pakiramdam sa buong katawan. Kung may allergy ang pasyente sa 

iodine, may asthma o ibang kasaysayan ng allergy, maaaring magkaroon siya ng 

malakas na reaksiyon sa kaibahan na ito, at dapat na ipaalam sa doktor bago ang 

pagsusuri.  

Walang anumang sakit na mararamdaman sa CT scan. Kaagad na nakakauwi sa 

bahay ang karamihang tao pagkatapos ng pag-scan. 

(2) Endoscopic Ultrasonography 

Ang pagsusuri na Endoscopic Ultrasonography ay katulad ng OGD. Ang 

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


 
 

Oesophageal Cancer / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 7 
 

pangunahing pagkakaiba ay ang endoscope na ito ay may maliit na ultrasound 

probe sa dulo, na maaabot ang kailaliman ng lalamunan upang madetekta ang 

intine ng lalamunan at ang lugar sa paligid nito. Magkakaroon ang doktor ng mas 

mahusay na pagkaunawa sa bukol at upang matukoy kung mayroong paglaki sa 

mga kalapit na lymph glands. 

(3) Bronchoscopy 

Sa pamamagitan ng pagpasok ng malambot at manipis na endoscope sa bibig, 

lagukan, trachea at bronchi at kanilang mga sanga, maoobserbahan ng doktor ang 

kondisyon ng mga tisyu sa pamamagitan ng lens upang malaman kung 

naaapektuhan ng bukol ang mga organ ng paghinga na trachea, bronchi, atbp. 

(4) Positive emission tomography scan (PET scan) 

Ito ay isang makabagong teknolohiya ng isotope imaging para sa pagdetekta ng 

pagkalat ng mga selula ng kanser sa ibang bahagi ng katawan. 
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6. Ano ang paggamot para sa Kanser sa Lalamunan? 

 Kung ang bukol ay nakakulong sa isang lugar o hindi kumalat sa mga kalapit na 

organ, isasaalang-alang ng doktor ang isa sa mga sumusunod na solusyon upang 

matanggal ang bukol:  

(1) Operasyon na pagtanggal － magdedesisyon ang doktor kung tatanggalin ang 

bahagi o buong lalamunan depende sa mga kondisyon ng pasyente at gagamitin 

ang sikmura o bahagi ng sikmura upang palitan ang inalis na lalamunan. Makakain 

pa rin ang pasyente ng buong pagkain. Ang paggamot na operasyon ay kadalasang 

ginagamit para sa Kanser sa Lalamunan sa gitna o ibabang bahagi ng lalamunan. 

Kung malapit sa lagukan ang Kanser sa Lalamunan, maaaring kailanganing 

tanggalin ang lagukan kasama ang vocal cord sa operasyon. 

(2) Radiotherapy (paggamit ng mataas na lakas ng radiation upang mapuksa ang 

paglaki at pagdami ng mga selula ng kanser) at synchronous chemotherapy 

(paggamit ng mga gamot laban sa kanser upang mapuksa ang paglaki at pagdami 

ng mga selula ng kanser) 

(3) Operasyon na pagtanggal pagkatapos ng synchronous chemotherapy kasama 

ang radiotherapy 

Sa pangkalahatan, mas angkop ang radiotherapy at chemotherapy para sa bukol sa 

itaas na bahagi ng lalamunan habang ang lahat na 3 solusyon ay maaaring 

isaalang-alang para sa paggamot ng bukol sa gitna at ibabang bahagi ng 

lalamunan.  

Kung mayroong tanda na kumalat ang bukol sa malayo o nanghimasok sa 

pangunahing arterya, o napakahina ng pasyente, maaari lang magsagawa ang 

doktor ng pangangalagang pampakalma upang mapaginhawa ang problema sa 

paglunok at mapanatili ang kalidad ng kanyang buhay. Kabilang sa mga paraang 

maaaring ilapat ang:  
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 Pagpapakain sa tubo - maglagay ng plastik na tubo sa pamamagitan ng ilong 

o tiyan patungo sa sikmura para sa pagpapakain 

 Pagpapalaki ng lalamunan - gumamit ng stent upang palakihin ang bahagi 

ng lalamunan upang makatulong sa paglunok 

 Operasyon na by-pass - ikonekta ang bahagi ng colon o maliit na bituka sa 

itaas na bahagi ng lalamunan na bina-bypass ang nakasagabal na bukol  
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7. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Kanser sa Lalamunan? 

Patuloy na lalaki ang mismong bukol sa lalamunan, na ginagawang mas mahirap 

ang paglunok at nagiging sanhi ng malubhang pagbaba ng timbang at malnutrisyon. 

Kakalat din ang bukol sa lymph at mga kalapit na organ at maaagnas din ang mga 

tisyu ng lalamunan pati na rin magiging sanhi ng fistula (isang abnormal na 

koneksiyon o daanan sa pagitan dalawang organ o daluyan) sa pagitan lalamunan 

at trachea. Kung mabuo ang fistula, maaaring pumasok sa mga baga ang pagkain 

at inumin na kinakain at iniinom ng pasyente sa pamamagitan trachea at magiging 

sanhi ng pulmonya.  

Kabilang sa mga posibleng komplikasyon ng operasyon na pagtanggal ang hindi 

mahusay na paghilom ng pinagdugtong na bahagi sa pagitan ng lalamunan at 

sikmura, pananakit / impeksiyon sa sugat at acid reflux.  

Kabilang sa mga posibleng side effect ng radiotherapy at chemotherapy ang 

pansamantalang kahirapan sa paglunok, pagkahilo, pagduduwal, kawalan ng gana 

sa pagkain, pamamaga ng lalamunan, pagkalagas ng buhok, atbp. 

 

8. Paano pangalagaan ang pasyenteng may Kanser sa Lalamunan? 

Maraming bagay na dapat asikasuhin sa panahon ng proseso ng pagpapagaling. 

Makakatulong sa mga pasyente ang mas mahusay na pagkaunawa sa sakit na 

harapin ang sakit nang may positibong saloobin. 

Regular na pagpapatingin: pagkatapos ng paggamot, isasaayos ng doktor ang 

regular na pagtingin para sa pasyente. Dapat ipaalam ng pasyente sa doktor sa 

lalong madaling panahon kung nakatuklas siya ng anumang bagong sintomas. 

Diyeta： 

 Kailangan ng ilang pasyente na may malubhang malnutrisyon ang 

karagdagang nutrisyon sa pamamagitan ng gastric catheter o kahit na 
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intravenous infusion 

 Humingi ng magandang payo ng karagdagang nutrisyon mula sa dietitian 

 Maaaring maapektuhan ng paggamot ang gana sa pagkain. Dapat piliin ng 

pasyente kung ano ang gusto niyang kainin at ang mga pagkain na 

magpapabuti ng gana sa pagkain 

 Dapat na masarap ang pagkain at magaan para sa mas mahusay na 

pagtunaw at pagsipsip. Iwasan ang masyadong mamantikang pagkain 

 Ang pagtanggal ng sikmura ay ginagawa ang pasyente na makaramdam na 

busog kahit na kaunti lang ang kanyang kinain. Dapat na kaunti lang ang 

kainin ng pasyente at mas madalas. Dapat na hindi magkaroon ng 

masamang balanseng diyeta ang pasyente o kahit na sobrang pagkain 

 Kapaligirang nakakarelaks, magandang kalagayan at magdahan-dahan 

habang kumakain 

Mga ehersisyo: iwasan ang sobrang pagod sa panahon ng pagpapagaling. 

Gayunman, dapat gumawa ng angkop na ehersisyo ang pasyente (hal. paglalakad, 

mabagal na pagtakbo, pagta-Tai Chi) upang mapahusay ang katawan at 

kakayahang labanan ang kanser. 
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