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Kanser sa Thyroid 

Hindi karaniwan ang kanser sa thyroid sa Hong Kong, at ang bilang ng 
pagkamatay ay medyo mababa. Ayon sa data ng Hong Kong Cancer Registry, 
mayroong 795 na bagong kaso (147 ang mga lalaki at 648 ang mga babae) at 
44 na pagkamatay noong 2014. Kadalasang naaapektuhan ng kanser sa 
thyroid ang mga taong may katamtamang edad o mas matanda ngunit 
maaaring mangyari ang kanser sa papillary sa mas batang mga tao. Mas 
mataas ang tsansa ng pagkakaroon ng kanser ng mga kababaihan at bihira 
itong nakikita sa mga bata. 

Mabagal ang pagsulong ng kanser sa thyroid at maaaring tumagal nang ilang 
taon upang mabuo ang mga selula ng kanser at maging nahahalatang tumpok. 
Sa kasalukuyang teknolohiya, madedetekta ng mga doktor ang kanser sa 
thyroid kahit na ito ay maliit at makakamit ng mga bagong paggamot ang 
mataas na bilang ng lunas. Gayunman, habang dahan-dahang nabubuo ang 
kanser, may tsansa pa rin ng pag-ulit ilang taon matapos ang paunang 
paggamot. Kaya, ipinapayo ang regular na pagpapatingin. 

 

1.  Ano ang Kanser sa Thyroid? 

Ang thyroid ay isang glandula sa harap ng leeg sa ilalim ng voice box. Mukha 
itong isang paruparo. Ito ay isang tisyu na endocrine na responsable para sa 
produksiyon ng thyroxine. Matatagpuan sa likod ng thyroid gland ang mga 
parathyroid gland na gumagawa at naglalabas ng parathyroid hormone. 
Kailangan ang thyroxine upang manatiling gumana ang katawan at 
nakakaapekto ang mga pagkilos nito sa level ng asukal sa dugo, pagtibok ng 
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puso at paggana ng bato. Tumutulong ang parathyroid hormone sa pagkontrol 
ng level ng calcium sa katawan. Kung abnormal na lumaki ang mga selula sa 
thyroid gland at hindi sila mamatay gaya ng karaniwan, mabubuo ang kanser. 

 

2. Ilang uri ng Kanser sa Thyroid ang mayroon? 

Maaaring uriin ang kanser sa thyroid sa 4 na uri: 

1. Kanser sa papillary thyroid: Ito ang pinakakaraniwang uri at madalas itong 
mangyari sa mga batang babae. 

2. Kanser sa follicular thyroid: Ito ang sumusunod na karaniwang uri at 
kadalasan itong mangyari sa mga mas matanda. 

3. Kanser sa medullary thyroid: Isa itong bihirang uri at malamang na mangyari 
sa mga pamilya. 

4. Kanser sa anaplastic thyroid: Bihira din ang uring ito at karaniwan itong 
nangyayari sa mga taong mas matanda sa 60 taong gulang. Mabilis itong 
lumaki at mahirap gamutin. Maaaring magbagong-anyo sa ganitong uri ng 
kanser ang hindi tamang nagamot na kanser sa papillary thyroid. 

Bukod sa mga uring ito ng kanser, maaaring bihirang mangyari ang 
non-Hodgkin's lymphoma sa thyroid. 
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3. Paano iwasan ang Kanser sa Thyroid? 

Dahil karaniwang hindi kilala ang sanhi ng kanser sa thyroid, walang hakbang 
upang makaiwas dito. Dapat kang maging alerto kung ang miyembro ng 
pamilya ay nagkaroon ng kanser sa thyroid o problema sa thyroid. 
Pinakamahusay na magkaroon ng sariling pagsusuri ng leeg tuwing kalahating 
taon at magkaroon ng regular na pag-scan ng ultrasound. 

 

4. Ano-ano ang mga sanhi ng Kanser sa Thyroid? 

Hindi alam ang eksaktong sanhi ng kanser sa thyroid sa karamihang pasyente. 
Ang mga sumusunod ay mga panganib na kadahilanan na maaaring 
makapagpataas ng tsansa ng pagkakaroon ng kanser sa thyroid. 

1. Pagkalantad sa mataas na level ng radiation: Maaaring dahil ito sa radiation 
therapy na ibinigay noong pagkabata o sa hindi karaniwang mataas na level 
ng radiation sa kapaligiran. Dating nangyari ang pagtagas ng radiation mula sa 
plantang nukleyar at nagkaroon ng mas mataas na bilang ng kanser sa thyroid 
para sa mga residenteng nakatira malapit sa plantang nukleyar. 

2. Mga kondisyong namamana: Kung may goiter, familial medullary thyroid 
cancer, multiple endocrine neoplasia o familial adenomatous polyposis ang 
isang miyembro ng pamilya, mas mataas ang tsansa ng isang tao na 
magkaroong ng kanser sa thyroid. 

3. Pansariling kasaysayan: Kung ang isang tao ay nagkaroon ng mga 
kondisyon tulad ng goiter at benign thyroid nodules, mas mataas ang tsansa 
ng taong ito na magkaroon ng sakit. 
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4. Kasarian: Mas mataas ang tsansa ng mga babae na magkaroong ng 
kanser. 

5. Diyeta： Maaaring humantong sa pagkakaroon ng kanser sa thyroid ang 
kakulangan sa iodine. 

6. Edad: Marami sa mga pasyente ng kanser sa thyroid ay mas matanda sa 40 
taong gulang. 

 

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

Ang karaniwang mga nakikitang sintomas ng kanser sa thyroid ay ang mga 
sumusunod. 

 - Isang hindi masakit na bukol sa leeg na may unti-unting paglaki 

 - Paulit-ulit na pamamaos 

 - Pananakit sa leeg o sa lalamunan, at kung minsan ay hanggang sa mga 
tainga 

 - Pagkakaroong ng problema sa paglunok o paghinga 

 - Paulit-ulit na ubo ngunit walang sintomas ng trangkaso 

Hindi halata ang maagang kanser sa thyroid at maaaring hindi mo alam ang 
pag-iral nito. Upang maiwasan ang pagkaantala sa pag-diagnose at 
paggamot, dapat humingi ng payo mula sa doktor kapag nag-aalala ang isang 
tao tungkol sa pagkakaroon ng problema sa thyroid. 
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6. Paano suriin at i-diagnose para sa Kanser sa Thyroid? 

Mga pagsusuri ng dugo: 

Kukuhanin ang sample ng dugo upang masuri ang thyroid hormone at mga 
level ng TSH. Susuriin din ang dugo upang matingnan ang pangkalahatang 
kalusugan ng isang tao. 

Fine-needle aspiration o biopsy: 

Gamit ang isang maliit na karayom, kinukuha ang sample ng mga selula mula 
sa thyroid nodule at sinusuri sa mikroskopyo upang suriin kung mayroong mga 
selula ng kanser. Maaaring gumamit ang doktor ng pang-scan na ultrasound 
upang makatulong na gabayan ang karayom sa tamang lugar. 

Surgical biopsy: 

Kung hindi magagawa ang pag-diagnose matapos ang fine needle aspiration, 
gagawa ang doktor ng maliit na hiwa malapit sa thyroid at kukuha ng sample 
na tisyu. 

Ultrasound thyroid scan: 

Gumagamit ang doktor ng pang-scan na ultrasound upang lumikha ng larawan 
ng leeg at ang loob ng throid gland. Kaya, malalaman ng isang tao kung ang 
mga nodule ay buo o may laman na likido. 

Thyroid radioisotope scan: 

Iniiniksiyon ang kaunting radioactive na iodine sa ugat sa braso. Matapos ang 
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20 minuto, hihiga sa kama ang pasyente at ipoposisyon ang gamma camera 
sa ibabaw ng leeg ng pasyente upang sukating ang aktibidad ng radiation ng 
thyroid gland ng pasyente. Hindi sumisipsip ng radioactive iodine ang mga 
selula ng kanser nang kasing husay ng normal na selula ng thyroid. Kaya, 
ipapakita ng larawan ang posisyon ng kanser. 

CT Scan: 

Ang CT scan ay isang serye ng mga x-ray na gumagawa ng three-dimensional 
na larawan ng loob ng katawan. Kaya, ang laki at posisyon ng bukol ay 
malinaw na maipapakita. Kung may kasaysayan ang pasyente ng allergy sa 
iodine o asthma dapat niyang sabihin sa simula pa sa kawani ng medikal. 

 

7. Ano-ano ang mga paggamot para sa Kanser sa Thyroid? 

(1) Operasyon 

Magkakaroon ng operasyon ang karamihang tao na may kanser sa thyroid. 
Tinatanggal ng operasyon ang buong thyroid gland o bahagi nito, depende sa 
mga kondisyon ng pasyente. 

Sa panahon ng operasyon, susuriin ng siruhano ang mga lymph node na 
malapit sa thyroid upang makita kung naapektuhan ang mga ito ng mga selula 
ng kanser. Kung kumalat ang kanser sa labas ng glandula, tatanggalin din ng 
siruhano ang mga nakapaligid na tisyu. 

Matapos ang pagtanggal ng buo o halos lahat ng thyroid gland, kailangan ng 
pasyente na uminom ng thyroid hormone bilang pamalit para sa natitirang 
bahagi ng kanyang buhay. Nakatutulong din ito na mapigil ang pagtatago ng 

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


 

 

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

 

thyroid stimulating hormone (TSH). Kung mataas ang level ng thyroid 
stimulating hormone, maaaring mapasigla ang natitirang mga selula ng 
kanser, na nagreresulta sa pag-ulit ng kanser. 

(2) Radioactive Iodine Therapy 

Kasunod ng operasyon, isinasaalang-alang ang paggamot gamit ang 
radioactive iodine kung ang mga selula ng kanser ay hindi pa ganap na 
natanggal o ang mga selula ng kanser ay kumalat na sa ibang bahagi ng 
katawan. Isa itong uri ng internal radiotherapy. Ang substansiyang radioactive 
ay iniinom bilang kapsula o inumin. Sisipsipin ng mga selula ng kanser sa 
thyroid ang radioactive iodine na sisira sa mga ito. Mananatiling hindi apektado 
ang mga normal na selula. 

Sa loob ng 4 na linggo bago ang radioactive iodine therapy, dapat itigil ng 
pasyente ang pag-inom ng thyroid hormone dahil gagawin nitong walang bisa 
ang radioactive iodine. Maaari siyang gamutin ng recombinant human thyroid 
stimulating hormone (rhTSH) upang mapaglabanan ang mga posibleng 
problema ng pagtigil ng thyroid hormone. At saka, dapat iwasan ng pasyente 
ang pagkaing may mataas na level ng iodine, sinisimulang gawin ito nang 2 
linggo man lang bago ang therapy. Kabilang sa pagkain ang mga 
pagkaing-dagat, asin na may iodine, mga gamot sa ubo, mga itlog, keso at 
gatas. 

Sa loob ng 4 hanggang 5 araw matapos ang therapy, maaaring madetekta ang 
mataas na level ng radiation sa ihi, dugo, laway at pawis. Mananatili sa ospital 
ang pasyente upang maiwasang maka-ugnay ang ibang tao. Kapag bumaba 
ang level ng radiation sa ligtas na level, maaari nang palabasin ang pasyente. 

Hindi nagsasangkot ang radioactive iodine therapy ng pangmatagalang 
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impluwensiya at maaaring magkaroon ang mga pasyente ng normal na 
pagbubuntis. Gayunman, sa loob ng 1 taon matapos ang therapy, hindi 
inirerekomenda na magbuntis o magpasuso ang babaeng pasyente. 

(3)External radiation therapy 

Kung manatili pa rin ang mga selula ng kanser sa leeg matapos ang 
operasyon o hindi maaaring tanggalin ang kanser sa pamamagitan ng 
operasyon, isinasaalang-alang ang external radiation therapy. Ang uring ito ng 
paggamot ay mas karaniwang ginagamit sa mga pasyenteng dumaranas ng 
kanser sa medullary thyroid o kanser sa anaplastic thyroid. Ang isa pang 
pahiwatig para sa therapy na ito ay ang pag-ulit ng kanser sa leeg. 

Bago ang therapy, isang naaaninag na maskara na umaakma sa ulo at leeg ng 
pasyente ang inihahanda. Tumutulong ang maskarang ito na 
magpawalang-kilos ang ulo sa panahong ng therapy. Tumatagal ang buong 
kurso ng paggamot nang 6 – 7 linggo. 

(4) Targeted therapy 

Ginagamit ito kapag ang ibang mga paggamot tulad ng operasyon o 
radioactive iodine ay hindi na mabisa. 

8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Kanser sa Thyroid? 

Matapos ang pagtanggal ng thyroid gland, maaaring dumanas ang pasyente 
ng mga sumusunod na side-effect: 

•Pagdurugo, impeksiyon ng sugat 

•Pamamaos 
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•Pagkapagod 

•Maaaring magresulta ang pagtanggal ng mga parathyroid gland sa marahas 
na pagbaba ng level ng calcium level sa loob ng katawan, na nagiging sanhi 
ng pamamanhid o pulikat sa paa. Maaaring uminom ang pasyente ng mga 
tabletang calcium o bitamina D bilang suplemento. 

•Maiiwan ang pilat sa ibabang bahagi ng leeg matapos ang operasyon ngunit 
unti-unti itong mawawala. 

 

Matapos makatanggap ng radioactive iodine therapy, maaaring mangyari ang 
mga sumusunod na side effect:  

•Pagkahilo 

•Nanunuyong bibig 

•Nanunuyong mga mata 

•Pamamaga at malambot na mga salivary gland 

•Pagbabago ng panlasa at pang-amoy 

•Masakit na leeg o itaas na dibdib 

Sa pagtanggap ng external radiation therapy, maaaring mayroon ng mga 
sumusunod na side effect: 

•Pagkahilo, pagkapagod 
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•Namamagang lalamunan, kahirapan sa paglunok 

•Nanunuyong bibig 

•Namamagang balat 

•Pamamaos 

Karamihan sa mga side effect ay pansamantala. Kung makaramdan ang 
pasyente ng kawalang-ginhawa, maaari siyang humingi ng payo mula sa 
doktor. 

 
9. Paano inaalagaan ng mga pasyenteng may Kanser sa Thyroid ang 

kanilang mga sarili? 

1. Pangangalaga matapos ang operasyon: 

Pagkatapos ng operasyon, dapat subukan ng pasyente na makatayo sa kama 
pinakamaagang panahon na posible. Kung kailangan niyang manatili sa kama, 
dapat niyang sundin ang mga tagubilin ng kawani ng medikal upang mapanatili 
ang sapat na pagkilos at upang gumawa ng mga malalim na paghinga. Para 
sa mas magandang daanan ng hangin, dapat siyang nasa nakatihayang 
posisyon kapag nakahiga sa kama. Maaaring makaramdam ang pasyente ng 
pananakit sa paglunok at maaari siyang uminom ng likido o malambot na 
pagkain. 

2. Regular na gamot: 

Uminom ng mga gamot (hal. thyroxine hormone, calcium at bitamina D) ayon 
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sa mga tagubilin ng doktor 

3. Regular na pagpapatingin: 

Mahalaga ang regular na pagpapatingin sa maagang pagtuklas ng pag-ulit ng 
kanser. Kahit natanggal na ang thyroid gland, may tsansa pa rin ng pag-ulit. 
Kalahating taon matapos ang radioactive iodine therapy, maaaring gawin ang 
pag-scan ng buong katawan upang makita kung nanatili ang mga selula ng 
kanser sa katawan. Pagkatapos noon, gagawin ang regular na pagsusuri sa 
katawan at pagsusuri ng dugo para sa level ng thyroglobulin. 

4. Sapat na nutrisyon 

Dahil ang mga side effect ng therapy, maaaring hindi matiis ng pasyente ang 
normal na diyeta at maaari niyang palitan ang mga pagkain ng masustansiya 
at mataas na calorie na mga inumin. 
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