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Kanser sa Atay  
Ang kanser sa atay ang ika-3 pumapatay na kanser, kasunod ng kanser sa baga at kanser sa colon. Mayroong halos 1800 
bagong kaso taun-taon at halos 1500 pagkamatay. Kabilang sa mga bagong kaso ang 75% ay Lalaki at ang karaniwang 
edad sa Pagsisimula ng sakit ay sa pagitan ng 63 at 69. 

Medyo mahirap gamutin ang kanser sa atay dahil kadalasang na ang kanser ay nada-diagnose sa gitna o huling yugto, na 
nakakaapekto sa antas ng paggamot. Totoo na ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot, kaya dapat tayong 
magkaroon ng iniksiyon ng bakuna ng hepatitis B, at ang mga tagapagdala ng hepatitis B ay dapat na magkaroon ng 
regular na muling pagsusuri upang matingnan kung mayroong mga tanda ng mga bukol sa atay. 

(Espesyal na Pasasalamat kay Dr. Michael Kam, Consultant, Clinical Oncology, Prince of Wales Hospital sa pagsusuri ng 
impormasyon sa pahinang ito.) 
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1. Ano ang Kanser sa Atay? 

Ang atay ang pinakamalaking organ sa loob ng katawan, at napakahalagang organ sa metabolism. Matatagpuan ito sa 
itaas na kanan ng tiyan, na sumasaklaw sa kaliwang umbok at kanang umbok. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin 
ng atay ang: 

• Paggawa at pag-iimbak ng glucose para gamitin kapag kailangan 
• Paggawa ng apdo para sa pagtunaw ng mga taba sa pagkain 
• Pag-alis ng lason at alkohol para sa pagtanggal ng dumi sa katawan 
• Paggawa ng mga protina, mga sustansiya sa pamumuo ng dugo, mga antibody at kolesterol 
• Kapag ang mga selula ng atay ay nagsimulang magbagong-anyo at hindi mapigilang na maghati-hati, nabubuo ang 

kanser sa atay. 

 

 

 

 

2. Ilang uri ng Kanser sa Atay ang mayroon? 

Mauuri ang kanser sa atay sa pangunahing kanser sa atay at metastatic na kanser sa atay. Ang pangunahing kanser sa 
atay ay isang malalang bukol sanhi ng mga selula ng atay, at ang mga karaniwang kilala ay ang "Hepatocellular 
Carcinoma" at "Cholangiocarcinoma". Ang metastatic na kanser sa atay ay kanser sa atay na sanhi ng pagkalat ng mga 
selula ng kanser mula sa ibang organ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Liver Cancer / Tagalog 
Copyright © 2017 Hospital Authority. All rights reserved 

 

3. Ano-ano ang mga sanhi ng Kanser sa Atay? 

Maraming sanhi ang kanser sa atay at ang ilan sa kanila ay pinag-aaralan pa rin ngunit ang mga dahilan na nagdudulot 
ng mas mataas na mga panganib ay: 

 Virus na Hepatitis B: 

55% ng kanser sa atay ng daigdig ay sanhi ng impeksiyon ng virus ng hepatitis B. Ang pagkakataon ng mga 
tagapagdala ng virus ng talamak na hepatitis na magkaroon ng kanser sa atay ay 100 beses na mas mataas kaysa 
sa mga tagapagdala ng virus na hindi hepatitis B. Napaka-pangkaraniwan ng hepatitis B sa Hong Kong, at tinataya 
na isang-ikasampu ng populasyon ng Hong Kong ang alinman ay mga tagapagdala ng virus ng hepatitis B, o 
na-impeksiyon na ng sakit. Sa mga talamak na tagapagdala na ito, sangkapat sa kanila ay maaaring magkaroon 
ng cirrhosis, na maaaring maging sanhi ng kanser sa atay. 

 Cirrhosis: 

Ang mga taong na-impeksiyon ng hepatitis B ay maaaring magkaroon ng talamak na hepatitis sa halos 10 taon, 
na maaaring maging cirrhosis sa susunod pang 21 taon. Magtatagal nang 29 na taon upang ang cirrhosis ay 
maging kanser sa atay. Nag-iiba ang aktuwal na pagpapatuloy ng sakit sa mga tao at depende kung gaano 
ka-aktibo ang mga virus ng hepatitis. Natuklasan sa mga pag-aaral na kapag mas aktibo ang mga virus, mas 
mabilis na masira ang mga selula ng atay, na ang resulta nito ay, kaagad na magkakaroon ang pasyente ng 
cirrhosis o talamak na hepatitis. Magtatagal nang 50 hanggang 60 taon na mabuo ang kanser sa atay pagkatapos 
na ang pasyente ay ma-impeksiyon ng virus ng hepatitis B 

 Hepatitis C: 

Ang pagkakataon ng mga tagapagdala ng talamak na hepatitis B at hepatitis C na magkaroon ng kanser sa atay ay 
150 beses na mas mataas. Ang kanser sa atay na iniuugnay sa HCV ay mas Laganap sa mga kanlurang bansa.  

 Malakas na pagkonsumo ng alkohol: 

Ang pagkakaroon ng sobrang alkohol ay maaaring maging sanhi ng paninigas ng atay na kaugnay ng alkohol, na 
maaaring pagkatapos ay maging kanser sa atay. Ang pagkakataon na ang mga tagapagdala ng alcoholic na 
hepatitis B na magkaroon ng kanser ng selula ng atay ay 2 beses na mas mataas kaysa sa mga karaniwang 
tagapagdala ng virus.  

 Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) at Non-alcoholic Hepatosteatosis (NASH): 

Ang labis na katabaan, diabetes mellitus at iba pang sakit sa metabolism ay maaaring magdulot ng pagkasira ng 
atay na humahantong sa cirrhosis at kanser sa atay. 

 Pagkonsumo ng nakalalason na pagkain: 

Ang mga aflatoxin na matatagpuan sa mga mani, mais, mga nut at butil ay napatunayan na sanhi ng kanser sa 
atay sa mga eksperimento sa hayop. 

 Ang pagkalantad sa ilang panganib sa kapaligiran at pollutant sa matagal na panahon (gaya ng paglanghap ng 
PVC na ginagamit sa mga pagawaan ng mga plastic) 

 Ang cyst na cholangitis o congenital choledochal ay maaaring maging sanhi ng kanser sa bile duct. 
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4. Paano iwasan ang Kanser sa Atay?  
 
Ang sumusunod ay mga paraan ng pag-iwas sa kanser sa atay: 
 

• Huwag manigarilyo 
• Tasahan ang dami ng iniinom na alkohol 
• Regular na magtrabaho at magpahinga, at kumain ng mas maraming prutas at gulay 
• Iwasang mahawa sa hepatitis B: 

 
Kung ang sinumang miyembro ng pamilya ay ma-impeksiyon ng hepatitis B, ang ibang miyembro ay dapat na 
tingnan kung nagkaroon sila ng mga virus ng hepatitis o kung nagkaroon sila ng mga antibody matapos na 
mahawa sa mga virus. Kung hindi pa sila na-impeksiyon, dapat silang magpabakuna sa hepatitis B, na dapat gawin 
nang 3 beses sa loob ng 6 na buwan. 
 

• Gumamit ng condom at huwag maghiraman ng karayom: 
 
Mayroong 8-10% at 0.5% ng populasyon ng Hong Kong ang mga tagapagdala ng virus na hepatitis B at hepatitis C 
ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang parehong uri ng hepatitis ay maaaring mailipat sa pamamagitan ng mga likido 
ng katawan, kaya ang mga hindi protektadong pakikipagtalik o paghihiraman ng karayom ay maaaring magkalat ng 
hepatitis B at hepatitis C. 
  

• Maayos na itabi ang pagkain at maging maingat sa mga bulok o kontaminadong pagkain: 
 
Ang ilang pagkain gaya ng mga mani, mga butil at mais ay maaaring mabulok, at lumikha ng mga aflatoxin na 
nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng kanser sa atay. Dapat iimbak ang mga pagkaing ito sa mga lugar na 
malamig at tuyo upang maiwasan ang pagkabulok. 
 

• Dapat tandaang ng mga tagapagdala ng virus na hepatitis na regular na muling magpasuri, na nakatutulong na 
matuklasan ang sakit sa maaga nitong yugto. 
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5. Ano-ano ang mga sintomas ng Kanser sa Atay? 
 
Ang atay ay may nakamamanghang kakayahang na muling buuin ang sarili nito. Kahit na maliit lang na bahagi nito ang 
matira, gagana pa rin ng normal ang atay, kaya hindi halata ang mga sintomas ng kanser sa atay sa maaga nitong yugto. 
Kapag mas lumaki na ang bukol, mapapansin ng pasyente ang sumusunod: 
 

• Kirot sa kanang bahagi ng itaas ng tiyan 
• Kirot sa kanang balikat: Pinasisigla ng namamagang atay ang mga nerbiyo ng diaphragm, at ang mga nerbiyo rito 

ay nakakonekta sa mga nerbiyo sa kanang balikat. 
• Pagkawala ng gana sa pagkain at timbang, pagkahilo at inaantok 
• Mga bukol sa itaas ng tiyan 
• Madilaw na balat at mga mata, makating balat: Ang bile duct ay nahaharangan ng bukol, na nagiging sanhi ng 

pigment ng apdo na maipon sa dugo at kaya nagiging sanhi ng paninilaw ng balat.  
• Kulay tsaa na ihi at mapusyaw na kulay abo na dumi 
• Ascites (pagtitipon ng mga likido sa tiyan) 
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6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Kanser sa Atay? 
 

Dapat kumonsulta sa doktor ng pamilya ang mga pangkat na mataas ang panganib at iyong mayroong mga sintomas na 
nasa itaas upang magkaroon ng mga pagsusuri sa lalong madaling panahon. Sa mas maagang pag-diagnose at pagtuklas 
ng sakit, mas mataas ang pagkakataon na magamot. Kabilang sa mga kaugnay na pagsusuri para sa kanser sa atay ay ang 
sumusunod: 
 

• Pagsusuri ng dugo para sa alpha-fetoprotein: Kapag patuloy na lumaki ang mga selula ng kanser sa atay, magiging 
napakataas ng bilang na halaga ng alpha-fetoprotein. Ang alpha-fetoprotein ay isang index para sa kanser at 
nakakatulong ito sa pag-diagnose ng kanser sa atay sa maaga nitong yugto. 

• Ultrasound ng tiyan: Ginagamit ang ultrasound upang suriing mabuti ang istruktura ng atay upang tiyakin ang laki 
at lokasyon ng bukol. Nagtatagal ang pagsusuring ito nang ilang minuto at dapat na huminto ang pasyente sa 
pag-inom o pagkain apat na oras bago ang pagsusuri. 

• Computer scan: Ginagamit ang x-ray upang suriing mabuti ang atay sa iba’t ibang anggulo upang makakuha ng 
detalyadong graph, na wastong makakapagpakita ng lokasyon at laki ng bukol. Kailangang uminom ng pasyente ng 
espesyal na contrast dye at ang buong proseso ay Magtatagal ng higit sa 10 minuto. 

• Angiogram: Upang obserbahan ang daloy ng dugo, tinuturukan ang pasyente ng contrast dye. Mapapatunayan ng 
pagsusuring ito ang lokasyon ng bukol at ng daluyan ng dugo na nagbibigay sa bukol ng nutrisyon. 

• Magnetic resonance imaging: X-ray na pinalitan ng magnetic field upang bumuo ng cross-section na larawan ng 
katawan upang obserbahan ang lokasyon ng bukol ng kanser sa atay. 

• Biopsy: Gagamit ang doktor ng pino na karayom upang kumuha ng tisyu ng bukol sa atay sa pamamagitan ng balat 
sa kanyang kanang tiyan kapag ang pasyente ay nasa ilalim ng lokal na pampamanhid. Ito ay para patunayan ang 
uri ng selula ng bukol at magpasya kung ang mga ito ay nagagamot o malala. Karaniwang ginagawa ang 
pagsusuring ito kasabay ng ultrasound upang matiyak na naiturok ang karayom sa tumpak na posisyon. May 
mababang panganib ng pagdugo ang pagsusuring ito.   
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7. Ano ang paggamot para sa Kanser sa Atay? 

Matapos na ma-diagnose ang pasyente na mayroong kanser sa atay, karaniwang magmumungkahi ang doktor ng mga 
sumusunod na paggamot depende sa yugto ng kanser: 

(1) Pagtanggal sa pamamagitan ng operasyon 

• Makatwirang paliwanag ng paggamot: Upang tanggalin ang bukol at ang nakapaligid na apektadong mga tisyu. 
• Naaangkop sa: Ang pagtanggal sa pamamagitan ng malakihang operasyon ay naaangkop para sa 20% ng mga 

pasyente ng kanser sa atay na ang bukol ay nakakaapekto sa isa lamang na umbok ng atay at normal ang paggana 
ng kanilang atay. 62% sa kanila ay nabubuhay nang 3 taon habang 50% sa kanila ay nabubuhay nang 5 taon. 

(2) Trans-arterial Chemoembolization (TACE) 

• Makatwirang paliwanag ng paggamot: Ito ay upang harangan ang mga daluyan ng dugo, kaya pinipigilan ang mga 
ito na magbigay ng nutrisyon sa bukol. Mapipigil nito ang paglaki ng bukol ng kanser, na makakabawas sa laki 
nito. Makakamit ito sa pamamagitan ng pag-iniksiyong ng mga gamot sa mga piniling daluyan ng dugo na 
nagbibigay ng nutrisyon sa bukol sa pamamagitan ng aorta. Ito ay upang harangan ang malaking ugat, na 
sumusubaybay sa kanser sa atay, upang makamit ang mga resulta ng paggamot at upang hindi maapektuhan ang 
mga normal na tisyu ng atay. 

• Naaangkop sa: Ito ay naaangkop sa pasyente na ang bukol ay kumalat na sa magkabilang panig ng atay ngunit 
hindi pa kumalat sa ibang organ, o pasyente na ang bukol ay limitado sa isang panig ng atay ngunit ang paggana 
ng atay, lokasyon ng bukol, laki ng bukol o dami ng bukol ay hindi angkop para sa operasyon o paggamot na lokal 
na pagputol. 

(3) Pag-iniksiyon ng alkohol 

• Makatwirang paliwanag ng paggamot: Sa tulong ng ultrasound o computer scan, natitiyak ang lokasyon ng bukol. 
Pagkatapos ang alkohol na may 95% konsentrasyon ay direktang itinuturok sa bukol gamit ang manipis na 
karayom sa pamamagitan ng balat. Tutuyuin ng alkohol na may mataas na konsentrasyon ang mga selula at sa 
gayon ay papatayin ang mga ito. 

• Naaangkop sa: Ito ay naaangkop sa pasyente na ang bukol ay mas maliit sa 3cm o ang dami ng bukol ay mababa 
sa 3. Dahil magagawa lamang ng iniksiyon na tuyuin ang gitnang bahagi ng bukol, na nangangahulugang ang mga 
kalapit na tisyu ay buhay pa rin at patuloy na lumalaki, kaya ang pasyente ay kailangang magkaroon ng maraming 
iniksiyon upang matiyak na napatay ang mga selula ng kanser sa atay. 

(4) Radiofrequency ablation  

 Makatwirang paliwanag ng paggamot: Ito ay upang gumamit ng lokal na pamamaraan ng paggamot na mainit, 
kapag ang temperaturang umaabot sa 60oC ay sinisira ang mga tisyu ng bukol. Depende sa lokasyon at laki ng 
bukol, ang operasyon ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng balat o laparotomy. Ginagamit ang magkasabay 
na ultrasonography upang gabayan ang electrode at upang subaybayan ang antas ng pagputol ng bukol. 

 Naaangkop sa: Ito ay para sa mga na-impeksiyon ng pangunahing kanser sa atay at metastatic na kanser sa atay.  

(5) Paglipat ng atay 

 Makatwirang paliwanag ng paggamot: Ito ay para sa mga hindi maisasailalim ng operasyon para sa pagtanggal ng 
atay. Sila ay mga pasyente na ang mga atay ay mahina nang gumagana, at mga pasyenteng sumailalim sa 
Transarterial Chemoembolization at na-iniksiyunan ng alkohol, sa kundisyon na ang kanilang bukol ay hindi lalaki 
sa 5 cm. Kung lumaki ang bukol sa isang tiyak na laki, malaki ang kalamangan na kumalat na ang mga selula ng 
kanser sa ibang bahagi ng katawan. Kung pagkatapos ay isinagawa ang paglipat ng atay, mabilis na muling 
pararamihin ng selula ng kanser ang kanilang sarili sa bagong atay, na magreresulta sa muling pag-iral ng kanser 
sa atay.      

(6) Selective Internal Irradiation (SIRT) 

 Makatwirang paliwanag ng paggamot: Ang SIRT ay isang pamamaraan ng radio-embolization na kung saan ang 
mga radioactive microsphere ay itinuturok sa pamamagitan ng mga intravascular catheter papunta sa malaking 
ugat ng atay na nagtutustos sa bukol. Ang mga microsphere na ito ay tinatandaan ng Yttrium-90 na kayang 
magbuga ng maikling distansiya ng radiation. Kaya, nagpapahintulot ang SIRT ng kinakatigan na irradiation ng 
bukol sa mataas na dosis ng radiation na hindi nagiging sanhi ng labis na pagkasira sa normal na paggana ng atay. 
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Nag-ulat ng antas ng pagtugon (response rate o RR) na 20-89%, at panggitna na panahon-upang-lumala (median 
time-to-progression) na   7-12 buwan, ang iba’t ibang pag-aaral ng SIRT sa mga pasyente na may advanced 
nang kanser sa atay. 

 Naaangkop sa: mga kanser sa atay na hindi karapat-dapat sa operasyon o lokal na therapy ng pagputol. Bilang 
kaibahan sa TACE, ang ilang pasyente na may Portal vein thrombosis, isang kontraindikasyon para sa TACE, ay 
lumabas na positibong nagparaya sa SIRT. Nagpahiwatig ng kaparehong bisa ang nagdaang paghahambing sa 
pagitan ng SIRT at TACE, ngunit walang iniuulat na mga naka-random na kinokontrol na pagsubok upang 
paghambingin ang SIRT at TACE nang harapan. 

 Ang SIRT ay kontraindikasyon sa mga pasyente na may mahinang paggana ng atay o walang pigil na pagtitipon ng 
likido. Kailangan ang pagtatasa ng paunang paggamot gamit ang hepatic angiogram at Technetium MAA scan 
upang tasahin ang dami ng uptake ng mga microsphere sa baga, atay at gastrointestinal tract. Ang pabayang 
paghahatid ng mga SIR- microsphere sa gastrointestinal tract o pancreas ay magiging sanhi ng talamak na sakit sa 
tiyan, talamak na pancreatitis, cholecystitis o peptic ulceration. Ang sobrang paglipat sa baga ay maaaring 
humantong sa radiation pneumonitis. Ang labis na radiation sa normal na parenchyma ng atay ay maaaring 
magresulta sa radiation hepatitis.  
 

(7) Stereotactic ablative body radiotherapy (SABR) 

 Makatwirang paliwanag ng paggamot: Bihirang ginamit sa nakalipas ang panlabas na beam irradiation para sa 
HCC dahil sa mababang tolerance ng atay sa radiation. Ang panganib ng radiation induced liver disease (RILD) ay 
tumataas sa mahinang baseline na paggana ng atay. Sa dumadaming karanasan, alam na ngayon na possible ang 
pagkontrol sa sakit kung maihahatid ang mataas na dosis ng radiation sa bukol habang itinitira ang sapat na dami 
ng reserba ng normal na atay. Ang pagsulong na teknolohikal sa Stereotactic ablative body radiotherapy (SABR) 
sa pamamagitan ng paggamit ng multi-modality image registration, pagpaplano ng paggamot na radiation, 
pamamahala ng pagkilos sa paghinga at radiation therapy na ginagabayan ng larawan ay makabuluhang 
nagpataas sa katumpakan ng paghahatid ng paggamot at ginawang posible ang ligtas na paghahatid ng 
napuputol na mga dosis ng radiation sa kalagitnaan ng hindi mapuputol na HCC. 

 Naaangkop sa: mga pasyente na hindi payag na sumailalim sa operasyon o mga lokal na ablative therapy. 
Iminumungkahi rin ito sa mga pasyente na nagkaroon ng pag-ulit sa kabila ng maraming kurso ng TACE. Maaari 
ding gamutin ng SABR ang mga pasyente na may Portal vein thrombosis na hindi angkop para sa TACE. Ang 
walang pinapanigan na antas ng pagtugon ay 80-90% sa mga HCC na mababa sa 5 cm ang dyametro, at nasa 
pagitan ng 50-70% sa malalaking kanser. May nakitang pinabuting lokal na pagkontrol at kaligtasan ng buhay sa 
mga pasyenteng ginamot ng mas mataas na dosis. 
 

(8) Systemic therapy & Targeted therapy 

 Bago ang pagbuo ng sorafenib, kulang na ang unang linya ng mga systemic therapy para sa paggamot ng hindi 
mapuputol na HCC. Nagpakita ang mga naka-random na kinokontrol na pagsubok na ang paggamit ng systemic 
chemotherapy, mga tambalan ng hormone, octreotide at interferon sa mga pasyente na may hindi mapuputol na 
HCC na hindi bumuti ang kaligtasan ng buhay kumpara sa walang paggamot. 

 Ang Sorafenib ang kasalukuyang tanging tinatarget na therapy na aprubado ng US Food and Drug Administration 
na gagamitin sa mga pasyente na may hindi mapuputol na HCC, batay sa kalamangan ng kaligtasan ng buhay 
dahil sa pinakamahusay na madamayin na pag-aalaga na ipinakita sa dalawang naka-random na kinokontrol na 
pagsubok. Pinipigilan ng Sorafenib ang sumusunod na receptor tyrosine kinases: VEGFR-2, VEGFR-3, PDGFR-b, 
c-KIT, and Flt-3. Dahil ang Sorafenib ang may potensiyal na magpababa sa daloy ng dugo sa bukol, sinimulan ang 
mga pag-aaral upang imbestigahan ang sorafenib bilang isang katulong sa potensiyal na nakakalunas na 
paggamot gaya ng pagputol o lokal na pagputol sa mapuputol na HCC, o ang kombinasyon ng sorafenib at TACE o 
SBRT sa mga pasyente na may hindi mapuputol na HCC. 

 Bagama’t kumakatawan ang sorafenib sa opsiyon na pampakalma na paggamot para sa mga pasyenteng may 
advanced HCC, lumilikha rin ito ng mga lason na maaaring makabuluhang makaapekto sa kalidad ng buhay ng 
mga pasyente. Mayroong mga iniulat na mga mataas na pangalawang epekto ng sa balat (Hand foot syndrome), 
hypertension, pagkapagod at kahirapan sa sikmura at bituka. Kabilang sa iba pang komplikasyon ang cardiac 
ischemia, thyroid dysfunction, bowel perforation, bleeding at hepatitis.  
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8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Kanser sa Atay? 

Kabilang sa mga karaniwang komplikasyon na naobserbahan sa mga pasyente na may kanser sa atay ang: 

 Paghina ng atay: Sanhi ng matinding pagkasira sa atay ng pasyente ang mga tisyu ng kanser, na nagreresulta 
upang hindi makapag-alis ng mga lason ang atay mula sa katawan at ito ay hahantong sa hepatic encephalopathy 
na siyang pangunahing dahilan ng pagkamatay mula sa kanser sa atay. 

 Paghina ng bato: Ang pangyayari ng kanser sa atay ay humahantong sa paghina ng bato na pumipinsala sa 
kakayahan ng pasyente na maglabas ng dumi mula sa katawan. 

 Metastasis ng bukol: Karaniwan na ang mga selula ng bukol ay nabubuo sa mga baga at buto. Kapag ito ay nabuo 
sa peritoneum, nagkakaroon ng ascites. Kaya ang kanser sa atay na malapit sa diaphragm ay direktang tumatagos 
sa diaphragm at pleura, na maaaring humantong sa madugong likido ng pleura. 

9. Paano inaalagaan ng mga pasyente na may Kanser sa Atay ang kanilang sarili? 

Kailangang bigyang-pansin ng mga pasyente ang maraming bagay bago at matapos ang operasyon at sa panahon ng 
paggaling. Kung mas marami silang nauunawaan ukol sa sakit, mas magiging positibo sila sa pagharap sa sakit.  

• Regular na muling pagtingin: Isasaayos ang regular na muling pagtingin upang subaybayan ang mga paggana ng 
atay at mga sintomas ng pag-ulit. Kung may makitang anumang bagong sintomas, dapat na ipaalam sa doktor sa 
lalong madaling panahon.  

• Diyeta: Upang mapabuti ang gana sa pagkain at mahikayat ang pagkain 
o Subukang kumain ng mga protina (gatas, itlog at karneng walang taba) at maraming bitamina at limitahan 

ang pagkain ng taba ng hayop. 
o Dapat mabilis na matunaw ang mga pagkain at inirerekomenda ang maraming prutas at gulay.  

• Ehersisyo: Angkop na ehersisyo ngunit iwasan ang sobrang pagpapagod. 
• Mga aktibidad: Iwasan ang pagpunta sa matataong lugar upang maiwasan ang ma-impeksiyon ng mga sakit. 
• Huminto sa pag-inom ng alkohol at iwasan ang mga gamot at mga kemikal na maaaring makadagdag sa ginagawa 

ng atay.    

10. Mga tumutulong na organisasyong lokal at sa ibang bansa 

11. Kaugnay na (Mga) Dokumento 

12. Kaugnay na (mga) video 

13. Kaugnay na (mga) audio 
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