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Talamak na Paghina ng Bato 
Maraming sakit sa bato ang walang sintomas o palatandaan. Sinisira ng paghina ng 

bato ang normal na paggana ng iba pang bahagi ng katawan. Maaari itong tumuloy 

sa huling-yugto ng paghina ng bato, na nakamamatay kung hindi susuportahan ng 

paggamot na dialysis o paglilipat ng bato. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 7,000 

pasyente na may huling-yugto ng paghina ng bato sa Hong Kong ang nasa paggamot 

na dialysis o may inilipat na bato – ito ay mas mataas ng 90% kaysa sa nakalipas na 

10 taon. 

 

Espesyal na pasasalamat kay Dr. S. F. LUI, Consultant, Sangay ng Kalidad at 

Kaligtasan, Awtoridad ng Ospital at Dr. C. S. LI, Consultant, Departamento ng 

Medisina, Ospital ni Queen Elizabeth sa pagsusuri ng impormasyon sa pahinang ito.  

 

 

1. Ano ang Talamak na Paghina ng Bato? 

Ang pangunahing tungkulin ng mga bato ay upang alisin ang mga basurang 

produkto mula sa metabolismo at kontrolin ang tubig, electrolyte, acid base at 

presyon ng dugo sa katawan, gumawa ng erythropoietin (isang hormone na 

kailangan sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo) at tumulong na gumawa ng 

bitamina D. Sa sumusulong na paghina ng paggana ng bato, mayroong pagkaipon 

ng mga basurang produkto at likido ng katawan sa loob ng katawan, na nagiging 

sanhi ng pagpapahina ng paggana ng katawan - isang kalagayan na kilala bilang 

Talamak na Paghina ng Bato.  

  

Maaaring hatiin sa mga sumusunod na yugto ang Talamak na Paghina ng Bato: 

‧ Pinahinang paggana ng bato: 51% - 80% ng normal na paggana ng bato  

‧ Paghina ng bato: 25% - 50% lamang ng paggana ng bato 

‧ Matinding paghina ng bato: 15% - 25% lamang ng paggana ng bato 

‧ Huling-yugto ng paghina ng bato: mababa sa 10-15% ng paggana ng bato 

 

Kapag aabutin na ang huling-yugto ng paghina ng bato, kailangan ng isang pasyente 

ng ilang uri ng paggamot na dialysis o isang kidney transplant upang mabuhay, kung 

hindi ay maaaring mamatay. 
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2. Sino ang mas madaling kapitan ng Talamak na Paghina ng Bato? 

Ang mga pasyenteng nagdurusa mula sa mga sumusunod na sakit ay mas madaling 

kapitan ng talamak na paghina ng bato: 

 Diabetes Mellitus 

 Glomerulonephritis (isang kondisyon kung saan ang mga maliliit na istruktura 

sa loob ng mga bato, kilala bilang glomeruli, ay namamaga), kabilang ang 

lupus nephritis (pamamaga ng Bato sanhi ng Systemic Lupus Erythematosus 

(SLE), isang sakit ng immune system) 

 Hypertension  

 Kasaysayan ng pamilya sa sakit sa bato (namamanang sakit sa bato) 

 

 

3. Paano maiiwasan ang Talamak na Paghina ng Bato? 

Ang ilang mga mungkahi upang maiwasan o mabawasan ang pagsulong ng paghina 

ng bato ay:   

 Uminom ng sapat na tubig upang mapanatili ang magandang pagbuhos ng 

ihi (makakatulong sa pag-iwas sa bato sa bato at impeksyon sa daluyan ng 

ihi).  

 Pagpansin sa personal na kalinisan upang maiwasan ang impeksyon sa 

daluyan ng ihi.    

 Wastong pagkontrol sa diyeta – iwasan ang paggamit ng labis na asin at 

karne, iwasan ang paggamit ng pagkaing may mataas na calcium at oxalate 

para sa pasyenteng may bato sa bato.  

 Huwag abusuhin ang mga gamot, hal. pampawala ng sakit para sa rayuma 

at mga antibiotic. 

 Pigilan ang mga komplikasyon mula sa mga kalakip na sakit, hal. diabetes 

mellitus, hypertension, atbp. Dapat ay kontrolin nang tama ang asukal sa 

dugo at presyon ng dugo.    

 Alisin ang sanhi ng pagkabara ng daluyan ng ihi, hal. tanggalin ang mga bato 

sa bato at subukang iwasto ang kalakip na dahilan.     

 Regular na pagsusuri ng katawan, kabilang ang pagsusuri sa ihi na 

makakatuklas ng mga sakit sa bato sa unang yugto. Kung ang pasyente ay 

may hematuria (dugo sa ihi) o albuminuria (albumin sa ihi), dapat siyang 
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sumailalim sa pagsusuri sa lalong madaling panahon.    

 Upang makatanggap ng paggamot para sa mga sakit sa bato, hal. nephritis 

sa lalong madaling panahon.  

 

 

4. Anu-ano ang mga sanhi ng Talamak na Paghina ng Bato? 

Ang sanhi ng bagong kaso ng huling-yugto ng talamak na paghina ng bato sa Hong 

Kong noong 2008 ay ang: 

 Diabetes Mellitus  44% 

 Hindi alam na dahilan 20%  

 Glomerulonephritis  19%  

 Hypertension/kidney vascular disease  9% 

 Mga bato sa bato/bara sa daanan ng ihi 3%  

 Namamana (hal. polycystic na sakit sa bato, isang sakit na kung saan may 

nabubuong kumpol ng bukol lalo na sa loob ng bato) 4%  

 Impeksyon sa daluyan ng ihi 1%  

  

 (Pinagkunan: Talaan sa Bato ng Awtoridad ng Ospital ng Hong Kong - Mga Sanhi ng 

mga bagong Kaso ng Huling-yugto ng Paghina ng Bato 2008) 

 

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


  
 

 
CRF / Tagalog 

Copyright ©  2016 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 

 

5. Madali bang mapapansin ang mga sintomas ng Talamak na Paghina 

ng Bato? 

Hindi halata sa unang yugto ang mga sintomas ng sakit sa bato at talamak na 

paghina ng bato. Maaaring kabilang dito ang:  

 Dugo sa ihi / tsaa o matingkad na kulay ng ihi (hematuria)  

 Mabulang ihi (albuminuria) 

 Malabong ihi (impeksyon sa daluyan ng ihi)  

 Kirot sa pag-ihi  

 Mga kahirapan sa pag-ihi (hindi maayos ang pagdaloy ng ihi)   

 Buhangin / bato sa ihi  

 Makabuluhang pagtaas o pag-unti ng pagbuhos ng ihi, nocturia (kailangang 

umihi nang madalas sa gabi)  

 Pananakit ng lomo / tiyan  

 Pamamaga ng bukung-bukong o talukap ng mata, namamagang mukha  

 Hypertension 

 

Kapag ang paggana ng bato ay lumalala patungo sa yugto ng matinding paghina ng 

bato (mas mababa sa 25% ng normal na paggana), maaaring may sintomas ng 

uraemia:  

 Madalas na pag-ihi sa gabi, nabawasang pagbuhos ng ihi  

 Pagkawala ng gana sa pagkain, pagkahilo, pagsusuka  

 Pagkapagod, maputla (anemia) 

 Makating balat 

 Hypertension 

 Pagkakapos ng hininga  

 Edema (pamamaga ng bukung-bukong o talukap ng mata)  

 Inaantok, walang malay, mga kumbulsyon, coma 

 

 

6.  Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Talamak na 

Paghina ng Bato? 

Iyong may mga hinihinalang sintomas ay dapat kumonsulta sa doktor ng pamilya. 

Dahil hindi halata ang mga sintomas ng sakit sa bato at talamak na paghina ng bato, 
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maaaring kailangainin ng isang pasyente na sumailalim sa iba’t-ibang pagsusuri 

kabilang ang:  

 Pagsusuri ng ihi: upang makita kung may pulang selula ng dugo, puting selula 

ng dugo at protina  

 Pagsusuri ng dugo para sa paggana ng bato: 

‧ Dugo: antas ng urea, creatinine, protina at albumin 

 ‧ 24 na oras ng ihi para sa konsentrasyon, protina 

 Mga X ray, pag-scan na pagsusuri: 

 ‧ Ultrasound scan (na makakapagpakita ng hugis at istruktura ng bato 

upang matuklasan kung may nakabara) 

 ‧ intravenous pyelogram (isang pamamaraan na radiological upang 

matuklasan ang mga abnormalidad sa sistema ng pag-ihi 

 Renal biopsy: paggamit ng karayom upang kumuha ng maliit na sample ng 

tisyu ng bato sa ilalim ng lokal na pampamanhid at suriin ang tisyu sa 

mikroskopyo. Maaari nitong ma-diagnose ang pamamaga ng bato. 

 

 

7. Anu-ano ang mga paggamot para sa Talamak na Paghina ng Bato? 

Hindi malulunasan ang talamak na paghina ng bato, kaya ang layunin ng paggamot 

ay pabagalin ang pagsulong ng paghina, bawasan ang mga komplikasyon at 

kontrolin ang mga sintomas. Pinakamahalaga na kontrolin ang mga kalakip na sakit, 

hal. diabetes mellitus, hypertension, nephritis, atbp. Dapat magkaroon ang pasyente 

ng regular na follow-up; mahigpit na sundin ang medikal na payo tungkol sa diyeta, 

ehersisyo at mga gamot upang makontrol ang kondisyon.   

 

Pagkontrol sa diyeta 

Mahalaga para sa mga pasyente na may talamak na paghina ng bato na sundin ang 

angkop na pagkontrol sa diyeta. Makakatulong na pabagalin ang pagsulong ng 

paghina ng bato ang angkop na pagbabawas ng pagkain ng protina. Dapat ding 

limitahan ng pasyente ang paggamit ng potassium, phosphorus, sodium at tubig at 

kontrolin ang antas ng kolesterol.  

 

Mga gamot 

Kabilang sa mga karaniwang gamot ang: 

 Mga gamot upang kontrolin ang presyon ng dugo: hal. 
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Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors o Angiotensin II receptor 

blockers upang mapangalagaan ang paggana ng bato.   

 Erythropoietin upang itaguyod ang pagbuo ng mga pulang selula ng dugo.  

 Bitamina D upang tulungan ang metabolism ng buto.  

 Phosphate binder upang mapababa ang konsentrasyon ng Phosporus sa 

dugo. 

 

Paggamot na pagpapalit ng bato 

Hindi maaalis ng pasyente ang mga naipong basurang produkto at labis na tubig sa 

katawan kapag umaabot na sa huling-yugto ng paghina ng bato (10% hanggang 

15% lamang ang natitirang kapasidad ng paggana ng bato). Kinakailangan ang ilang 

uri ng paggamot na pagpapalit ng bato upang makaligtas, kung hindi ito ay 

maaaring makamatay.   

 

Kabilang sa mga paggamot na pagpapalit ng bato ang: 

Dialysis: sa kasalukuyan, ang hemodialysis at peritoneal dialysis ang dalawang 

pangunahing uri ng paggamot na dialysis. 

 

i) Hemodialysis 

Hemodialysis – kilala bilang “paglilinis ng dugo”, ay gumagamit ng isang dialyser 

(artipisyal na bato) upang alisin ang labis na tubig, mga electrolyte at basurang 

produkto mula sa dugo. Inaalis ang dugo mula sa katawan ng pasyente gamit ang 

isang vascular access gaya ng arteriovenous fistula (isang koneksyon na ginawa sa 

pagitan ng artery at vein sa braso) o isang venous catheter na ipinasok sa 

pangunahing daluyan ng dugo sa leeg. Ang dugo ay pinadadaloy ng makina ng 

dialysis sa humigit-kumulang na 200cc/min, dumadaan sa artipisyal na bato upang 

masala ang mga basurang produkto at labis na likido. Ang “nalinis” na dugo ay 

ibinabalik sa pasyente pagkatapos. Maaaring kailanganin ng pasyente ang 2 

hanggang 3 paggamot na haemodialysis bawat linggo at ang bawat paggamot ay 

umaabot ng 4 hanggang 6 na oras. Maaaring gawin ang hemodialysis sa isang 

dialysis center o sa bahay (sa gabi) para sa mga taong makakagawa nito. 
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Mga sagabal: kailangang pumunta sa dialysis center para sa paggamot, ang 

paggamot ay paulit-ulit lamang at magastos.  

Mga sentro kung saan ang mga serbisyong Hemodialysis ay ibinibigay: 

 Mga Renal Unit ng Awtoridad ng Ospital (para sa mga pasyenteng hindi 

angkop para sa peritoneal dialysis)  

 “Programang suporta sa bahay na nocturnal haemodialysis” na ibinibigay ng 

Awtoridad ng Ospital kasama ang Hong Kong Kidney Foundation Limited  

 Mga haemodialysis center na inorganisa ng mga organisasyong 

pangkawanggawa  

 Mga haemodialysis center ng pribadong ospital 

 

ii) Peritoneal dialysis 

Peritoneal dialysis - kilala bilang “paglilinis ng tiyan” ay gumagamit ng daluyan ng 

dugo sa peritoneum (isang manipis na lamad na tumututop sa loob ng tiyan at 

nakapalibot at sumusuporta sa mga organ sa tiyan) na nagpapahintulot sa proseso 

ng dialysis.   

Isang peritoneal dialysis catheter ang itinatanim sa tiyan ng pasyente bilang daan 

kung saan ang likidong pang-dialysis ay makakapasok at makakalabas. Ang 

nahawang likido ng dialysis ay nagpapahintulot sa basurang produkto na kumalat 

mula sa katawan patungo sa likido ng dialysis at upang alisin ang labis na tubig mula 

sa katawan.  
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Ginagawa ang peritoneal dialysis sa bahay at maaaring patuloy o paulit-ulit: 

 

Humigit-kumulang sa 90% ng mga pasyente sa Hong Kong ay gumagamit ng 

pamamaraang ito.    

Ang paggamot na dialysis (palitan ng likido ng dialysis) ay ginagawa sa bahay. Ang 

likido ng dialysis ay itinatanim sa tiyan sa pamamagitan ng nakatanim na sunda at 

pinahihintulutan ang likido ng dialysis na manirahan sa loob ng tiyan sa loob ng 4 

hanggang 10 oras. Sa panahong ito, ang mga basurang produkto ay kumakalat sa 

likido ng dialysis. Pagkatapos ay inaalis ang likido ng dialysis mula sa katawan 

(kasama ang basurang produkto) matapos ang 4-10 oras at ang isang bagong bag 

ng likido ng dialysis ang itinatanim uli sa tiyan. Ang prosesong ito ay inuulit 3-4 na 

beses bawat araw.    

Mga benepisyo: patuloy na pag-aalis ng basurang produkto at labis na tubig, mas 

kaunting pasanin sa puso at magkakaroon ang pasyente ng normal na aktibidad sa 

panahon ng proseso ng dialysis.  

Mga sagabal: panganib ng peritonitis (pamamaga ng peritoneum) mula sa palitan 

ng likido, ngunit ang komplikasyong ito ay mababa kung maingat na ginagawa ang 

proseso ng dialysis.   

- Awtomatikong Peritoneal Dialysis 

Ginagawa ang paggamot na dialysis sa panahon ng pagtulog sa magdamag sa 

pamamagitan ng pagkonekta sa isang makina ng peritoneal dialysis bago matulog 

gabi-gabi. Awtomatikong papalitan ng makina ang likido ng dialysis bawat oras o 

kaya sa buong gabi (sa loob ng 10 hanggang 12 oras).  
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Ang benepisyo ng peritoneal dialysis ay na kayang alagaan ng pasyente ang kanyang 

sarili at mananatiling nakapirmi ang antas ng lason at tubig. Maaaring panatilihin ng 

pasyente ang medyo normal na buhay panlipunan at kahit na ang trabaho. 

Mayroong panganib ng impeksyon ngunit ito ay mababa kung maingat na 

isinasagawa ang proseso ng dialysis.   

 

iii) Paglilipat ng bato  

Ito ay isang operasyon ng paglilipat ng bato mula sa isang donor sa pasyenteng may 

mahinang bato. Maaaring mula sa isang patay (patay ang utak) na tao ang donor na 

bato o ibinigay mula sa isang buhay na tao (miyembro ng pamilya). Noong 2008, 77 

tao ang sumailalim sa paglilipat ng bato sa Hong Kong (66 na tao na may Bato mula 

sa patay at 11 tao na may batong mula sa mga buhay na donor). Mayroong 

humigit-kumulang sa 1600 pasyente ang naghihintay ng paglilipat ng bato.  

Matagumpay ang paglilipat ng bato: 

Antas ng pagkaligtas ng pasyente sa 1 taon at 5 taon: Paglilipat ng bato mula sa 

patay na tao- 95% at 89 %; paglilipat ng bato mula sa mga buhay na donor - 96% at 

95%  

Antas ng pagkaligtas ng paglilipat ng bato sa 1 taon at 5 taon: Paglilipat ng bato 

mula sa patay na katawan - 92% at 84%; paglilipat ng bato mula sa mga buhay na 

donor - 94% at 89% 

Ang operasyon sa paglilipat ng bato ay maaaring maging sanhi ng mga 
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komplikasyon, na kung saan ang pinakanakababahala ay ang “pagtanggi”. 

Kailangang uminom ng iba’t-ibang gamot ang pasyente at maging masigasig sa 

iba’t-ibang kasanayang pag-aalaga.  

 

 

8.  Anu-ano ang mga komplikasyon ng Talamak na Paghina ng Bato? 

Naaapektuhan ng talamak na paghina ng bato ang halos lahat ng bahagi ng 

katawan. Kabilang sa mga pangunahing komplikasyon ang:  

 Hypertension  

 Anemia  

 Sakit na cardiovascular  

 Sakit sa buto at pagkabali 

 

 

9. Paano alagaan ang mga pasyenteng may Talamak na Paghina ng 

Bato? 

 Unawain ang kondisyon at paraan ng paggamot  

 Kontrolin ang sakit sa bato sa pamamagitan ng pagsunod sa payong medikal 

- kabilang ang paggamot at mga kasanayan sa pag-aalaga sa sarili, hal. 

therapy sa diyeta, mga gamot at dialysis, atbp.   

 Regular na follow-up upang subaybayan ang pagsulong ng sakit. 
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