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Kanser sa Pancreas 
Ang kanser sa pancreas ay Bilang 6 na pumapatay na kanser sa Hong Kong na may halos 500 

pagkamatay bawat taon. Nangyayari ang pagsisimula ng kanser sa edad na 70, at ang mga 

lalaki at babae ay halos pareho ang bilang sa pagkakaroon nito. 
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1. Ano ang Kanser sa Pancreas? 

Ang pancreas ay isang glandula na matatagpuan sa ilalim ng tiyan sa pagitan ng tiyan at ng 

gulugod, na nag-uugnay sa duodenum. Ito ay isang organ ng pagtunaw, pangunahin para sa 

pagtatago ng mga digestive enzyme upang makatulong sa pagtunaw, at ang paggawa ng 

insulin upang subaybayan ang level ng asukal sa dugo. 

Nasa dakong ilalim ng tiyan ang pancreas, sa likod ng sikmura at malalaki at maliliit na bituka. 

Ang kanser sa pancreas ay isang agresibong kanser. Habang ang nakamamatay na bukol sa 

loob ng pancreas ay dahan-dahang lumalaki, at itinatago nito ang kanyang sarili nang malalim, 

hindi ito madaling matuklasan sa maaga nitong yugto. Kahit na para sa isang taong may 

taunang regular na pagpapasuri, mahirap itong matuklasan kung ang tao ay nagkaroon ng 

kanser sa pancreas sa pamamagitan ng mga karaniwang pagsusuri. Samakatuwid, 

kadalasang nada-diagnose ang kanser sa pancreas sa malalang yugto at kaya naantala ang 

mga kinakailangang paggamot at may mahinang tsansa ng pagkaligtas. Kahit na ang pasyente 

ay sumailalim sa isang operasyon upang tanggalin ang tumor, ang haba ng kanyang buhay ay 

mas maikli kaysa sa ibang mga pasyente ng kanser. 

 

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

Karamihan sa mga pasyente ng kanser sa pancreas ay mas matanda sa edad na 65, at 

kabilang sa ibang mga panganib na kadahilanan ang:  

 Lahi: May mas mataas na panganib ang mga itim na tao. 

 Kasarian: may mas mataas na panganib ang mga lalaki kaysa sa mga babae. 

 Paninigarilyo: Ang tsansa ng mga maninigarilyo na magkaroon ng sakit ay 2 hanggang 

3 beses na mas mataas kaysa sa mga hindi naninigarilyo. 

 Abnormal na metabolismo ng asukal:  Ang mga nagdurusa sa diabetes mellitus ay may 

mas mataas na panganib. 

 Sobrang timbang: Ang mga napakatabang tao ay may mas mataas na panganib. 

 Diyeta: Ang mga taong may matagal na sobrang pagkain ng taba ng hayop at mahinang 

pagkain ng gulay at prutas ay mas malamang na makakuha ng sakit. 
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 Mga kemikal: Ang matagalang mga pagkakontak sa mga pestisidyo, petrolyo o tina ay 

mas mabilis kapitan ng sakit. 

 Impeksiyon sa Helicobacter pylori: 2 beses na mas mataas ang panganib para sa mga 

taong nahawahan ng bakterya. 

 Namamanang pancreatitis: Makadaragdag ang namamanang chronic pancreatitis ng 

panganib sa pagkakaroon ng kanser sa pancreas, ngunit bihira itong mangyari. 

 Talamak na pancreatitis: Kadalasang natutuklasan ang talamak na pancreatitis kasama 

ng kanser sa pancreas, ngunit ang nauna ay maaaring hindi sanhi ng huli. 
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3.  Paano iwasan ang kanser sa pancreas? 

Bagama’t ang kanser sa pancreas ay hindi ganap na maiiwasan, ang pagbabago ng istilo ng 

buhay ay maaaring makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagkakaroon ng sakit: 

 Tumigil sa paninigarilyo: ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mga sangkap na 

nagiging sanhi ng kanser na maaaring sumira sa DNA na sumusubaybay sa paglaki ng 

selula. 

 Panatilihin ang malusog na timbang: Ang labis na timbang ay nakadaragdag sa 

panganib na magkaroon ng kanser sa pancreas. Dapat na dahan-dahan ang 

pagbabawas ng timbang ng katawan  

      at sa malusog na paraan. 

 Magkaroon ng regular na ehersisyo: Ang angkop na dami ng ehersisyo ay maaaring 

makabawas sa panganib ng pagkakaroon ng kanser. 

 Magkaroon ng malusog at balanseng diyeta: Kumain ng mas maraming gulay, prutas at 

pagkain na may mababang taba ng hayop. 

 Iwasan ang pagkontak sa mga mapanganib na kemikal o gumamit ng angkop na mga 

hakbang na pangkaligtasan. 

 

4. Ano-ano ang mga sanhi ng kanser sa pancreas? 

Hindi alam ang mga sanhi ng kanser sa pancreas, ngunit ang mutasyon at hyperplasia ng mga 

selula ng pancreas ang maaaring maging dahilan. Karamihan sa mga kanser sa pancreas ay 

adenocarcinoma na nagmumula sa pancreatic ductal epithelium  

 

5. Maaari bang madaling mapansi ang mga sintomas ng Kanser sa Pancreas? 

Kung ang isang pasyente ay may mga sumusunod na sintomas, maaari siyang magkaroon ng 

sakit: 
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6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Kanser sa Pancreas? 

Pagkatapos ng pagkuha ng kasaysayan ng pasyente at pinaghihinalaan na mayroon siya 

ng kanser sa pancreas, isasaayos ng doktor ang mga sumusunod na pagsusuri upang 

tuklasin ang laki at lokasyon ng bukol: 

 Ultrasound 

 Abdominal computerized Tomography Scan  

 Abdominal magnetic resonance imaging  

 Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCA) at Biopsy  

 Percutaneous Transhepatic Cholangiogram (PTCA) 

Biopsy: Gumagamit ng Fine Needle Aspiration (FNA) Cytology, gumagamit ang doktor ng 

isang manipis na karayom upang mapasok ang balat, na may paggabay ng ultrasound o 

computer tomography upang maabot ang lugar ng bukol. Ang mga sample ng mga selula ay 

hihigupin sa pamamagitan ng karayom at ang mga sample ng tisyu ay susuriin sa ilalim ng 

mikroskopyo upang gumawa ng pag-diagnose. 

Kung na-diagnose ang kanser sa pancreas, isasaayos ang ibang mga pagsusuri upang 

malaman kung nangyari na ang pagkalat. Kasama sa mga pagsusuri ang laparoscope, X-ray 

sa baga, pag-scan ng buto, positron emission tomography scan at pagsusuri ng dugo para sa 

CA19-9, atbp. 
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7. Ano-ano ang mga paggamot para sa Kanser sa Pancreas? 

Ang paggamot para sa kanser sa pancreas ay depende sa yugto ng kanser, ang edad ng 

pasyente, ang kabuuang mga kondisyon ng kalusugan at kagustuhan ng mga pasyente. Ang 

pangunahing layunin ng paggamot sa bukol ay upang tanggalin ang bukol. Ngunit kapag ito ay 

naging imposible, ang pagtutuunan ay ang pagpapabagal sa paglaki ng bukol kung saan 

posible o para maiwasan ang pagiging sanhi ng karagdagang pinsala. Samakatuwid, sa ilalim 

ng ilang mga pangyayari, maaaring pinakaangkop ang pampakalma na paggamot sa mga 

indibidwal na pasyente. 

 

Operasyon 

Sa kasalukuyan, ang ganap na pagtatanggal ng bukol sa pamamagitan ng operasyon ay ang 

tanging paraan ng lubusang pag-aalis ng kanser sa pancreas, ngunit hindi ito naaangkop sa 

lahat ng pasyente, lalo na kapag kumalat na ang mga selula ng kanser lampas sa pancreas sa 

ibang mga organ at malawakang naapektuhan ang mga lymph node at pangunahing mga 

daluyan ng dugo. 

Whipple's Operation: Ito ang pinakakarinawang ginagamit na pamamaraan ng operasyon na 

kinabibilangan ng pag-alis ng pancreas, duodenum, apdo at maging bahagi ng sikmura, atbp. 

Ang bilang ng pagkamatay dulot ng operasyon ay mas mababa sa 5%. 

Humigit-kumulang sa 25% ng mga pasyente ang may kanser sa pancreas na matatagpuan sa 

katawan at buntot ng pancreas at natuklasan lamang sa malalang yugto. Maaaring kailanganin 

nilang sumailalim sa distal pancreatectomy o total pancreatectomy. 

 

Radiotherapy 

Ito ay ang paggamit ng mataas na enerhiya ng radiation upang sirain ang mga selula ng kanser 

at ang prosesong ito ay maaaring gamitin pagkatapos ng operasyon. Kung mapag-alaman na 
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hindi angkop na sumailalim sa operasyon ang isang pasyente, maaaring siyang irekomenda na 

magkaroon ng parehong radiotherapy at chemotherapy. 

 

Chemotherapy 

Ito ay upang patayin ang mga selula ng kanser gamit ang mga gamot, at karaniwan itong 

ginagawa sa pamamagitan ng pag-iiniksiyon sa ugat o pag-inom. Bagama’t ang mga selula ng 

kanser ay hindi maaaring ganap na mapuksa sa simpleng paggamit ng chemotherapy, ang 

mga palatandaan at sintomas ng sakit ay maaaring mapaginhawa at mapapabuti ang kalidad 

ng buhay ng pasyente.  

Samantala, ang chemotherapy ay maaari ding gamitin bilang katulong na paggamot 

pagkatapos ng pagtanggal sa operasyon ng tumor sa pancreas tumor. 

 

Target Therapy 

Ginagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga tukoy na biological molecule upang itigil 

ang paglaki at mga kakayahan sa pagbawi ng mga selula ng kanser, tulad lang ng direktang 

pagtama sa target ng mga missile. Kadalasan itong ginagamit kasama ng mga paggamot na 

chemotherapy para sa mga kanser sa pancreas. 

 

Paggamot na Pampakalma 

Kung kumalat nang malawakan ang kanser, ang pangunahing layunin ay mapigilan ang mga 

sintomas at mapanatili ang kalidad ng buhay ng pasyente.  

Palliative shunt: Kung hinaharangan ng bukol ang bile duct, ipinapasok ang stainless steel o 

plastic stent sa bile duct, upang mapanatili ang malayang pagdaloy sa maliit na tubo. Kung 
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barado ang bituka, maaaring ituring na kinakailangan ang by-pass na operasyon. 

Paggamot sa pananakit: Maaaring ito ang kaso sa malalang yugto kapag ang dinidiinan ng 

bukol ang nakapalibot na mga nerve, na nagreresulta sa matinding pananakit. Partikular na 

kapaki-pakinabang ang morpina sa yugtong ito. Kapag nabigong gumana nang mabisa ang 

gamot, maaaring konsultahin ang pasyente sa ibang mga pagpipilian, tulad ng paggamit ng 

mga gamot upang itigil ang mga tanda ng pananakit mula sa paglilipat o pag-iniksiyon ng 

alkohol sa mga ugat upang sirain ang mga ugat na tumatanggap ng sakit. 
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8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Kanser sa Pancreas? 

Maaaring mangyari ang mga sumusunod na komplikasyon sa mga pasyenteng may kanser 

sa pancreas: 

 Paninilaw ng balat 

 Pananakit: Magiging matindi ang pananakit ng tiyan habang lumalaki ang bukol at 

dinidiinan ang mga ugat 

 Matinding pagbaba ng timbang: Maaaring pakainin ang mga pasyenteng nagkakaroon 

ng kahirapan sa pagkain gamit ang nasogastric tube o sa pamamagitan ng 

pag-iniksiyon sa ugat upang ipasok ang mga suplementong pagkain 

Mga komplikasyon ng operasyon: Napakahirap isagawa ang mga operasyon ng kanser sa 

pancreas, ngunit labis na bumuti ang bilang ng pagkaligtas. Kabilang sa mga komplikasyon 

ang pagdurugo, impeksiyon at hindi matatag na level ng asukal sa dugo. 

 

9. Paano inaalagaan ng mga pasyenteng may Kanser sa Pancreas ang kanilang 

sarili? 

Bago at pagkatapos ang operasyon, at sa panahon ng paggaling, maraming bagay ang 

kailangang asikasuhin ng pasyente. Kung mas maraming nalalaman ang pasyente ang 

tungkol sa sakit, mas magiging positibo ang pasyente. 

Mga regular na pagpapatingin: Ang mga regular na pagpapatingin ay isinasaayos para sa 

isang pasyente upang masubaybayan ang kanyang mga kondisyon at mga sintomas ng 

pag-ulit. Kung mayroong anumang bagong sintomas, dapat na maabisuhan ang doktor sa 

lalong madaling panahon. 

Ang pampakalmang paggamot at pangangalaga para sa ibang mga sintomas, tulad ng 

pagpapanatili ng nutrisyon at pang-alis ng pananakit, atbp. 
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