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Kanser sa Obaryo 
Ang kanser sa obaryo ay ika-6 sa sampung nangungunang kanser ng mga 

kababaihan sa Hong Kong . Mayroong humigit-kumulang 400 na bagong kaso 

taon-taon na karamihan sa mga pasyente ay mas matanda sa 50 taong gulang. 

Bagama’t hindi napakataas ang bilang ng mga insidente ng kanser sa obaryo, ito ay 

ika-8 sa pinakakaraniwang sanhi ng pagkamatay sa kanser dahil sa lokasyon nito sa 

kalaliman ng loob ng pelvic cavity at sa hindi naiibang maagang mga sintomas nito. 

Pananakit ng tiyan ang pangunahing reklamo sa maagang yugto ng sakit, kung saan 

inaakala ng maraming pasyente na ito ay sakit sa tiyan o impatso. Bilang resulta, 

madalas naaantala ang pagsusuri at paggamot. Ang pagkakaroon ng nasasalat na 

pamamaga ng tiyan ay kadalasang nagpapakita na nasa dakong huling yugto na ang 

sakit at nagreresulta sa mataas na bilang ng kamatayan.  

Dapat sumailalim sa regular na pagsusuring gynaecological ang mga babaeng tapos 

nang mag-menopause para mapaaga ang pagtuklas ng kanser sa obaryo. Ang mga 

babaeng may kasaysayan ng kanser sa obaryo o kanser sa suso sa pamilya ay 

dapat na pagtuunan ng espesyal pansin ang pananakit ng tiyan na hindi malaman 

ang dahilan at kumonsulta sa doktor sa lalong madaling panahon.  
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1. Ano ang Kanser sa Obaryo? 

Ang mga obaryo ay mga reproductive organ ng babae na nasa pelvic cavity. 

Mayroong isang obaryo na kasing laki ng walnut sa bawat panig ng bahay-bata na 

kung saan ay konektado ang mga fallopian tube. Naglalabas ang mga obaryo ng 

mga itlog at mga hormon ng babae. Kada buwan, naglalabas ng isang itlog ang mga 

obaryo. Kung hindi na-fertilize, ilalabas ang itlog kasabay ng pagbuhos ng panloob 

na lining ng bahay-bata, na nagiging sanhi ng pagreregla ng isang babae.  

Kapag natagpuan sa obaryo ang isang malalang bukol, tinatawag itong kanser sa 

obaryo. 

  

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

Hindi pa rin tiyak ang mga sanhi ng kanser sa obaryo, pero mas madaling kapitan ng 

sakit na ito ang sumusunod na mga babae: 

 Naganap ang menopos sa medyo matandang edad  

 Hindi kailanman nanganak 

 May kasaysayan ang pamilya ng kanser sa obaryo (lalo na ang ina, mga 

kapatid na babae at tiyahin) 

 Sobra sa timbang, may diyetang mataas sa taba  

 Kusang pagpapalaglag o pagkabaog 

 Kasaysayan ng kanser sa suso 

 Hormone replacement therapy nang higit 5 taon matapos ang menopos 

 

3. Paano iwasan ang Kanser sa Obaryo? 

Epektibong maiiwasan ang kanser sa obaryo sa pamamagitan ng mga sumusunod 

na paraan: 
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 Balanseng diyeta, iwasan ang pagkaing mataas ang taba 

 Regular na ehersisyo 

 Matatag na damdamin at epektibong pamamahala ng stress 

 Dapat sumailalim sa aktibong paggamot ang mga babae na may 

pangmatagalang hindi paggana ng obaryo 

Bilang karagdagan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga babaeng uminom ng 

oral contraceptive nang higit sa 5 taon ay mas mababa ang panganib ng kanser sa 

obaryo. Nakababawas din ng panganib sa kanser sa obaryo ang pagiging buntis 

nang kahit isang beses, pagpapasuso, tubal ligation (operasyon upang isara ang 

fallopian tube) o ang pagtatanggal ng cervix. 

Ang mga babaeng mas matanda sa 50 taong gulang ay maaaring isaalang-alang ang 

pagpapasuri ng dugo para sa CA125 index at pagsusuri ng ultrasound upang 

matuklasan ang sakit sa maaga nitong yugto. 
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4. Ano-ano ang mga sanhi ng Kanser sa Obaryo? 

Nananatiling hindi tiyak ang sanhi ng kanser sa obaryo. Ipinapalagay na tama na ang 

mga maliliit na pinsala at paggaling ng mga tisyu ng obaryo bilang resulta ng 

obulasyon (produksiyon ng itlog) o ang hormonal fluctuation sa panahon ng 

obulasyon ay maaaring maging sanhi ng abnormal na paglaki ng selula.  

 

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

Dahil nakatago ang mga obaryo sa kaloob-looban ng pelvic cavity, hindi halata ang 

mga maagang sintomas nito. Dapat pagtuunan ng pansin ang mga sumusunod na 

sintomas: 

 Paulit-ulit at lumalalang sakit ng tiyan at impatso 

 Pananakit ng tiyan, pamamaga 

 Madalas na pag-ihi 

 Pagtitibi 

 Pagkaramdam ng sakit habang nakikipagtalik 

 Pananakit ng likod 

 

6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Kanser sa Obaryo? 

Kung may pinaghihinalaan na kanser sa obaryo matapos makuha ang kasaysayan, 

maaaring iutos ng doktor ang ilan o lahat ng sumusunod na pagsusuri bilang 

karagdagang sa mga klinikal na pagsusuri upang makumpirma ang diagnosis: 

 Pagsusuri ng vagina: suriin ang bahay-bata, tumbong at pelvic cavity sa 

pamamagitan ng vagina upang matuklasan ang anumang kumpol o 

hyperplasia (abnormal na paglaganap ng mga selula) sa loob ng mga obaryo 

 Ultrasound: upang matuklasan kung nasaan ang bukol 

 Pagsusuri ng dugo: maaaring may mataas na antas ng CA125 ang mga 

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


 
 

Ovarian Cancer / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 5 
 

babaeng may kanser sa obaryo o may hindi nakapipinsalang mga sugat sa 

obaryo. Gayunman, posible rin na manatiling normal ang antas ng CA125 sa 

maagang yugto ng kanser sa obaryo  

 Makatutulong ang computerized tomography scan (CT scan) at magnetic 

resonance imaging (MRI scan) sa pagtuklas ng lokasyon ng bukol 

 Laparoscopy (isang pamamaraan upang biswal na masuri ang loob ng tiyan) 

at diagnosis: gumagawa ng maliit na hiwa malapit sa pusod (belly button) 

habang ang pasyente ay sumasailalim sa pangkalahatang anesthesia. 

Ginagamit ang isang laparoscope (isang manipis at nababaluktot na 

microscope na may ilaw sa dulo) upang suriin ang mga tisyu sa loob ng 

abdominal cavity at kumukuha ng isang sample ng bukol para sa pagsusuring 

pathological 

 Exploratory laparotomy (paghiwa ng tiyan): isang operasyon upang masuri, 

ma-diagnose at magamot ang pasyente kapag kinakailangan ang Biopsy: 

upang uriin ang klase ng selula 

Kung mataas na pinaghihinalaan ang kanser sa obaryo, maaaring kailanganin ang 

ibang mga pagsusuri upang matukoy ang lugar na apektado ng bukol:  

 X-ray ng dibdib  

 CT scan 

 MRI scan 

 Upper endoscopy (isang pagsusuri ng loob ng lalamunan, tiyan at duodenum 

gamit ang endoscope) o colonoscopy (isang pagsusuri ng lining ng bituka 

gamit ang endoscope) 

Ang kanser sa obaryo ay nauuri sa sumusunod na 4 na yugto: 

Stage I - Nakakulong ang bukol ng kanser sa mga obaryo 

Stage II - Kumalat na ang bukol ng kanser sa mga nakapalibot na tisyu sa obaryo 

ngunit nakakulong pa rin sa pelvic cavity 

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


 
 

Ovarian Cancer / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 6 
 

Stage III -  Kumalat na ang bukol ng kanser sa peritoneum (ang lining sa loob ng 

tiyan) o lymph system. Karamihan sa mga pasyenteng may kumpirmadong diagnosis 

ay nasa Stage III 

Stage IV - Kumalat na ang mga selulang kanser sa iba pang mga pangunahing organ 

ng katawan, tulad ng atay at mga baga 

 

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


 
 

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

7. Ano ang paggamot para sa Kanser sa Obaryo? 

Kinakailangan ng kanser sa obaryo ng madaliang paggamot kabilang ang operasyon 

at chemotherapy. Mahalaga ang regular na pag-aasikaso sa sakit para madagdagan 

ang tsansang mabuhay. 

Pagputol sa pamamagitan ng operasyon:  

Tanggalin ang mga bahagi kabilang ang magkabilang obaryo, mga tubo ng itlog, 

bahay-bata, greater omentum (isang malaking lupi ng membrane na nakasabit 

pababa mula sa sikmura), mga kalapit na lymph node at mga tisyu na may tanda ng 

pagkalat.  

Para sa mga batang pasyente na may maagang yugto ng kanser (nakakulong ang 

bukol sa isang obaryo), maaaring isaalang-alang ng doktor ang pagtanggal lamang 

ng apektadong obaryo at fallopian tube at ititira ang isa pang obaryo pagkatapos 

gawin ang operasyon upang mapanatili ang paggawa at paglalabas ng hormon at 

maaari pa ring mabuntis ang pasyente kung gugustuhin niya.  

Chemotheraphy: 

Pagkatapos ng operasyon, gagamit ang doktor ng mga gamot laban sa kanser bilang 

katulong na therapy para sirain at pigilan ang pagdami ng mga selulang kanser para 

mapababa ang tsansa ng pag-ulit nito.  

Kadalasang itinuturok ang mga gamot laban sa kanser sa katawan sa pamamagitan 

ng ugat. Ang isang kumpletong paggamot ay binubuo ng 6 na iniksiyon, na ibinibigay 

isang beses kada 3 o 4 na linggo. Karaniwang side effect ng chemotherapy ang 

pagduduwal, pagsusuka, pagkalagas ng buhok, kawalan ng gana sa pagkain at 

pagkapagod. Karaniwan din ang anemya, mababang bilang ng platelet at panganib 

ng impeksiyon dahil apektado ang bone marrow.  
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8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Kanser sa Obaryo? 

Karaniwang mga komplikasyon ng kanser sa obaryo ang mga sumusunod: 

 Pagkasira ng bukol: nagiging sanhi ng sintomas ng malubhang sakit ng tiyan, 

pagduduwal at pagsusuka 

 Pamamaluktot ng bukol (pagkapilipit): nahaharangan ng bukol ang venous 

drainage na nagsasanhi ng pagbara. Inaatake ang pasyente ng biglaang 

malubhang sakit sa ibaba ng tiyan kasabay ng pagduduwal, pagsusuka at 

pagkabigla kapag naging seryoso ang sitwasyon 

 Impeksiyon: lagnat, pananakit ng tiyan, paghilab ng tiyan, pagtaas ng bilang 

ng white blood at pagtaas ng temperatura ng katawan na hahantong sa iba’t 

ibang antas ng peritonisis (pamamaga ng panloob na lining ng tiyan na 

bumabalot sa mga organ) 

 Malubhang mga pagbabago ng nagagamot na bukol: mabilis na lumalaki ang 

bukol sa maikling panahon. Nakakaramdam ang pasyente ng pamamaga ng 

tiyan o sikmura, kawalan ng gana sa pagkain; 

 Mga sintomas ng anemya: ang pasyenteng nasa advanced stage ay may mga 

sintomas ng pagdurugo, kawalan ng gana sa pagkain, pagbabara ng bituka, 

pagbaba ng timbang, kawalan ng lakas, pagsakit ng tiyan 

 

9. Paano aalagaan ang pasyenteng may Kanser sa Obaryo? 

Maraming bagay ang dapat intindihin sa panahon proseso ng paggaling. 

Makakatulong ang mabuting pag-unawa para maharap ng mga pasyente ang sakit 

nang positibo. 

 Regular na pagpapatingin: ipaalam agad sa doktor kung ikaw ay may 

nararamdamang paulit-ulit na pananakit ng tiyan o paghilab o kakapusan ng 

hininga 

 Pagkontrol sa paraan ng pamumuhay: maraming pahinga, iwasan ang 

sobrang pagtatrabaho at panatilihin ang lakas ng katawan 
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 Diyeta: balanseng nutrisyon, kumain ng mas maraming sariwang prutas at 

gulay at tamang suplemento ng protina 

 Kalusugang pangkaisipan: pinahuhusay ng pananatiling positibo ang epekto 

ng paggamot  

 Pakikipagtalik: iwasan ang pakikipagtalik sa panahon ng chemotherapy, 

pagkatapos ng operasyon at sa advanced stage ng kanser 
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