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Kanser sa Sikmura 
Karaniwan sa Hong Kong ang kanser sa sikmura. Pang-apat ito sa pinakakaraniwang 

nakamamatay na kanser na may halos 1,100 bagong kaso bawat taon. Tumataas ang 

bilang ng kanser sa sikmura habang tumataas ang edad. Ang nasa panggitnang edad 

ng mga pasyente ng kanser sa sikmura ay halos 71 taon. 

Hindi halata ang maagang mga sintomas ng kanser sa sikmura. Maraming pasyente 

ang itinuturing ang mga ito na sakit sa sikmura at isinasawalang-bahala kaya 

naaantala ang paggamot. Kaya higit sa kalahati ng mga pasyente ay may advanced 

na yugto ng sakit. 

Upang maiwasan ang kanser sa sikmura, maaari kang mag-umpisa sa iyong diyeta, 

kumain ng mas maraming sariwang prutas at gulay at mas kaunting pagkaing 

nakapreserba. Dapat mong mas pagtuunan ng pansin kung mayroon kang sintomas 

tulad ng paulit-ulit na impatso at kawalan ng gana sa pagkain.  
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1. Ano ang Kanser sa Sikmura? 

Ang sikmura ay bahagi ng sistema ng pagtunaw. Naglalabas ito ng gastric acid upang 

tumulong sa pagtunaw at dinudurog ang malalaking piraso ng pagkain at ginagawang 

maliliit. Pagkatapos ay pumapasok ang pagkain sa bituka para sa karagdagang proseso 

ng pagtunaw sa pamamagitan ng intestinal peristalsis. 

Kapag naging malalang bukol ang mga selulang epithelial ng sikmura, ito ay tinatawag na 

kanser sa sikmura.  

 

2. Ano-ano ang mga sanhi na humahantong sa Kanser sa Sikmura? 

Maraming sanhi ang natagpuang nauugnay sa kanser sa sikmura. Ipinapakita ng 

pananaliksik na maaaring pataasin ng impeksiyon ng helicobacter pylori (isang uri ng 

bacterium na nabubuhay sa sikmura at duodenum) ang tsansa ng pagkakaroon ng kanser 

sa sikmura.   Kung ikaw ay nasa isa sa mga sumusunod na kategorya, dapat mong 

pagtuunan ng espesyal na pansin ang: 

 Pakikipagtalik: doble ang tsansa ng mga lalaki sa kanser sa sikmura kaysa sa mga 

babae.  

 Edad: mas matanda, mas mataas ang tsansa ng kanser sa sikmura. Mas mataas 

pa ang tsansa pagkatapos ng edad na 50.  

 Diyeta: makadaragdag sa panganib ng pagkakaroon ng kanser sa sikmura ang 

pagkain ng labis na maalat, binuro at pinausukang pagkain.  

 Mga sakit: madaling kapitan ng kanser sa sikmura ang mga taong may polip sa 

sikmura, nagkaroon ng gastrectomy (operasyon sa pagtanggal ng sikmura) o 

pernicious anaemia (anemya na nagresulta mula sa kakulangan sa bitamina B).  

 Paninigarilyo: mas malamang na magkaroon ng kanser sa sikmura ang mga 

naninigarilyo kaysa sa mga hindi naninigarilyo.  

 Lahi: ang mga taong may mga malalapit na miyembro ng pamilya na nagkaroon ng 

kanser sa sikmura ay dalawang beses na mas malamang na magkaroon ng kanser 

sa sikmura kaysa sa iba. 

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


 
 

Stomach Cancer / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 3 
 
 

3. Paano Iwasan ang Kanser sa Sikmura? 

Angkop ang karaniwang rekomendasyon na pandiyeta upang mabawasan ang tsansa 

ng kanser:  

Mas maraming sariwang prutas at gulay: 

 Ang mga gulay na kasama sa pamilya ng brassicaceae (hal. brocolli, Chinese 

cabbage, cauliflower, kale, atbp.) ay naglalaman ng sustansiyang lumalaban sa 

kanser na tumutulong sa pagsira ng carcinogen (isang sangkap na kayang 

maging sanhi ng kanser) sa katawan;  

 Tumutulong ang mga gulay na mayaman sa carotene (hal. carrot, mangga, 

papaya, atbp.) sa pagpapabuti ng kaligtasan ng katawan sa sakit at direktang 

ibinababa ang tsansa ng kanser.  

 Ang mga pagkaing mayaman sa bitamina C (hal. orange, suha, strawberry, 

atbp.) ay mayroong kakayahang anti-oxidation at maaaring ibaba ang tsansa ng 

kanser sa sikmura. 

Kaunting maaalat na pagkain: 

 Ang mga binuro at pinausukang pagkain (hal. itlog na maalat, sausage, hamon, 

bacon, daing na isda, atbp.) ay naglalaman ng mga carcinogenic compound na 

nabuo sa proseso ng paggawa.  

 Pagkaing piniritong mabuti. Nabubuo ang mga free radical sa pagpiprito, na 

binabawasan ang nilalamang oxygen ng mga tisyu sa katawan na nagiging 

sanhi ng pinsala. 

Magkaroon ng kamalayan sa personal na kalinisan: 

 Hugasan ang iyong mga kamay nang madalas at iwasang humawak sa dumi o 

suka, umiwas sa impeksiyon ng helicobacter pylori (isang bacteria na 

naninirahan sa iba’t ibang bahagi ng sikmura at duodenum) 
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Regular na pagpapatingin: 

 Kung ikaw ay mas matanda sa 40 taon at may kasaysayan ng kanser sa 

sikmura ang iyong pamilya, pinapayuhan ka na sumailalim sa upper endoscopy 

(isang endoscopy ng lalamunan at sikmura) bawat taon. 
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4. Ano-ano ang mga sanhi ng Kanser sa Sikmura? 

Gene mutation (pagbabago ng gene) ng mga selula ng mga tisyu ng sikmura na 

nagresulta sa malalang pagbabago ng mga selula. Hindi tiyak hanggang ngayon ang 

pinagmulan ng kanser sa sikmura. 

 

5. Madali bang mapansin ang mga sintomas ng Kanser sa Sikmura? 

Kung maganap ang mga sumusunod na sintomas, maaari itong kanser sa sikmura, 

pero maaari din itong ibang mas karaniwang sakit, hal. kabag (pamamaga ng 

sikmura), ulser sa sikmura o duodenum (itaas ng maliit na bituka). Kung mayroon kang 

pinaghihinalaang mga sintomas, kumonsulta sa doktor ng inyong pamilya sa lalong 

madaling panahon:  

 paulit-ulit na impatso, kawalan ng gana sa pagkain  

 mabilis na pagbaba ng timbang  

 pamamaga ng puson  

 Pakiramdam ay namamaga ang tiyan pagkatapos kumain  

 pagsusuka, pati na ang pagsuka ng dugo  

 dugo sa mga dumi, o maiitim na dumi  

 anemya, pagkapagod, panghihina 

  

6. Paano suriin at i-diagnose ang Kanser sa Sikmura? 

Kung mayroon ka ng mga sintomas na nasa itaas, dapat kang kumonsulta sa doktor 

ng inyong pamilya sa lalong madaling panahon at sumailalim sa mga pagsusuri. 

Kabilang sa mga pagsusuri sa kanser sa sikmura ang: 

(1) Upper Endoscopy 

Maglalagay ang doktor ng endoscope na mukhang optical catheter sa loob ng sikmura 
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ng pasyente sa pamamagitan ng bibig at lalamunan upang suriin ang sikmura at 

kumuha ng mga sample ng mga tisyu para sa pathological examination kung 

kinakailangan. Mas manipis sa daliri ang diameter ng endoscope. Ang pagsusuri, na 

kadalasang tumatagal nang 5 hanggang 20 minuto, ay maaaring magsanhi ng 

kaunting sakit sa lalamunan at hangin sa itaas na tiyan. 

(2) Abdominal ultrasound at computer tomography (CT) scan: 

Makatutulong ang mga pagsusuring ito sa pagtuklas ng yugto ng kanser sa sikmura at 

sa pagtatasa ng laki ng bukol.  
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7. Ano-ano ang mga paggamot para sa Kanser ng Sikmura? 

Kung na-diagnose ang pasyente ng kanser sa sikmura, imumungkahi ng doktor sa 

pasyente ang mga sumusunod na paggamot: 

Operasyon 

Pinakamahalagang paggamot sa kanser sa sikmura ang surgical resection. Kung 

tatanggalin ang isang bahagi o ang buong sikmura depende sa kondisyon ng pasyente. 

Sa panahon ng operasyon, tinatanggal ng doktor ang bukol kasama ang mga tisyu at 

lymph node sa paligid nito.  

Sa pangkalahatan, kung limitado lamang sa mucosa o submucosa ang sugat, maaaring 

kasing-taas ng 90% ang bilis ng paggaling ng operasyon ng pagtanggal ng sikmura. 

Radiotherapy 

Ang radiotherapy ay ang paggamit ng high-powered radiation beams upang sirain ang 

mga selula ng kanser. Maaari itong gamitin kasabay ng chemotheraphy matapos ang 

operasyon upang maiwasan ang pag-ulit at mapataas ang tsansang mabuhay matapos 

ang operasyon.   

Mga kemikal na gamot laban sa kanser 

Ang chemotherapy ay ang paggamit ng mga gamot na laban sa kanser upang patayin ang 

mga selula ng kanser at pigilan ang mga ito sa paglaki at pagdami. Maaaring gamitin ang 

mga iniinom at itinuturok na chemotherapy agent. Karaniwan itong ginagamit matapos ang 

paggamot na operasyon, layuning maiwasan ang pag-ulit at mapataas ang tsansang 

mabuhay matapos ang operasyon. Maaari ding gamitin ang chemotherapy bilang 

pampakalma na paggamot para sa pagpapahupa ng sintomas at pagpapahaba ng buhay. 

Maaari ding makinabang ang ilang pasyente mula sa target na therapy.  
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8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Kanser sa Sikmura at paggamot dito? 

Kabilang sa mga karaniwang komplikasyon ng kanser sa sikmura at paggamot dito 

ang: 

 Pagdugo ng sikmura at bituka: pagkahilo, mabilis na pagtibok ng puso, pagtigil 

sa pagdumi, suka na tulad ng dinurog na kape.  

 Ang pagkalat ng kanser sikmura ay maaaring maging sanhi ng puwersa sa 

karaniwang bile duct na nagiging sanhi ng paninilaw ng balat. Pagkatapos ay 

magkakaroon ang pasyente ng sintomas ng madilaw na puti ng mata at balat, 

pati na rin ng kulay-abong dumi.   

 Maaaring magbara ang labasan ng sikmura. Hindi makakadaloy nang maayos 

ang pagkain sa duodenum, na magiging sanhi ng pananakit ng itaas na tiyan at 

pagsusuka.  

 Nagiging sanhi ang bukol ng pagbubutas ng sikmura, na hahantong sa 

peritonisis (pamamaga ng mga lamad ng tiyan at ibang mga organ).  Ito ay 

isang malubhang nakamamatay na emergency na may sintomas ng sakit sa 

tiyan.  

Maaaring magkaroon ng pagtagas sa anastomosis matapos ang operasyon ng 

pagtanggal ng sikmura. Sa ilang sandali matapos ang operasyon, maaaring 

magkaroon ang ilang pasyente ng dumping syndrome na binubuo ng mga sintomas 

tulad ng pagsuka matapos kumain, pagtatae, pagkahilo at mababang presyon ng 

dugo. Dahil ito sa reaksiyon ng pagkaing mabilis na dumadaan sa maliit na bituka 

matapos ang pagtanggal ng bahagi ng o ng buong sikmura.  

 

9. Paano alagaan ang pasyente ng kanser sa sikmura? 

Matapos ang pagtatanggal ng sikmura, kakailanganin ng pasyente na gumawa ng 

pagsasaayos sa diyeta: 
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 Madalas na mga kaunting pagkain, hal. 6 na pagkain sa isang araw at iwasan 

ang pagkain nang marami, kung hindi maaaring magkaroon ng pagsusuka, 

pagtatae, pagkahilo at mababang presyon ng dugo. Iwasan ang anumang 

inumin habang kumakain at pagkatapos kumain upang patagalin ang pagkain 

sa loob ng sikmura para makatulong sa pagsipsip.  

 Pumili ng pagkaing madaling matunaw  

 Masanay sa pagnguya ng pagkain nang mabagal  

 Magpahinga pagkatapos kumain upang maiwasan ang impatso  

 Iwasan ang anemya, magkaroon ng kaalaman sa suplemento na bitamina B12 

(hal. atay, karne, isda at gatas). Kailangan ng ilang pasyente ng regular na 

iniksiyon ng bitamina B12 
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