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Ankylosing Spondylitis 
Ang pagbangon sa umaga na may masakit at matigas na leeg ay maaaring resulta ng labis 

na trabaho. Ngunit huwag itong ituring nang basta-basta kung nagpapatuloy ang 

sitwasyon, lalo na kung ikaw ay isang kabataang lalaki at kadalasang dumaranas ng hindi 

maipaliwanag na sakit sa mga kasukasuan. Humingi ng medikal na payo sa lalong 

madaling panahon dahil maaaring ito ay tanda ng ankylosing spondylitis. 

Ang ankylosing spondylitis (AS) ay isang anyo ng namumulang sakit sa rayuma na sanhi 

ng immune dysfunction. Mahigit sa 90% ng mga pasyente ang nagdadala ng HLA-B27 

antigen. Karamihan sa mga pasyente ng AS ay lalaki, na ang pagsisimula ay karaniwang 

nagaganap mula sa huling yugto ng kabataan hanggang sa edad na 40. Ang malalambot 

na tisyu ng mga pasyente sa paligid ng gulugod tulad ng mga tendon at ligament ay 

magkakaroon ng calcium at maninigas dahil sa pamamaga. Sa paglipas ng panahon, ang 

talamak na pamamaga ng gulugod ay maaaring humantong sa pagsasanib ng vertebrae. 

Maninigas ang buong katawan tulad ng isang kawayan, na humahantong sa pagkawala ng 

kadaliang kumilos at, sa huli, ay pisikal na kapansanan o isang pasulong na kurkubadong 

pustura. Ang Ankylosing Spondylitis ay maaaring maging sanhi ng pamamaga sa ibang 

mga tisyu o organ, tulad ng pamamaga ng iris at ng bituka. 

Ang sakit na ito ay medyo hindi kilala ng publiko at kadalasang itinuturing na 

pangkalahatang pananakit ng likod o pagkasira dahil sa paggamit sa maagang nitong 

yugto. Kadalasang tumatagal ito ng maraming taon upang ma-diagnose, na kung kailan 

maaaring naganap na ang hindi maibabalik na pinsala. Sa kasalukuyan, walang lunas para 

sa AS. Gayunman, sa maagap na pag-diagnose, wastong paggamot at pagbibigay ng mga 

bagong gamot, maaaring makontrol ang sakit at maititigil ang pagkasira ng hugis, kaya 

makakabalik ang pasyente sa pang-araw-araw na buhay at trabaho. 
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1. Ano ang Ankylosing Spondylitis? 

Ang Ankylosing spondylitis ay isang talamak na pamamagang sakit, isang anyo ng rayuma 

dahil sa kawalan ng balanse ng immune system ng katawan, na nakakaapekto sa gulugod at 

mga sacroiliac joint. Ang mga kasukasuan ng sacroiliac ay matatagpuan sa mababang parte 

ng likod kung saan nagtatagpo ang sacrum at ang mga iliac na buto, ang bahagi ng katawan 

kung saan ang simula ng sakit ay karaniwang nangyayari. Inaatake ng pamamaga ang mga 

kasukasuan ng sacroiliac at nabubuo ang mga bagong buto bilang bahagi ng katawan upang 

pagalingin. Sa paglipas ng panahon, ang talamak na pamamaga ay magreresulta sa isang 

pagsesemento ng vertebrae, na humahantong sa pagkawala ng kadaliang kumilos ng gulugod. 

Habang lumulubha ang sintomas, naaapektuhan nito ang leeg, thoracic vertabrae at maging 

ang mababang gulugod. Ang mga litid na kumukonekta sa gulugod ay naninigay, pinagsasanib 

ang mga seksiyon ng vertebrae nang magkasama, na ginagawang hindi madaling 

makabaluktot at makakilos ang pasyente. Sa paglipas ng panahon, maapektuhan ang 

mababang gulugod, ang balakang, maging ang balikat at sakong, at maninigas ang buong 

katawan. 

Humigit-kumulang sa 40% ng mga pasyente ang magkakasabay na magkakaroon ng 

pamamaga ng iris (may kulay na bahagi ng mata) at sakit na arthritis ng namamagang bituka, 

na humahantong sa pananakit ng tiyan at pagtatae. 

 

2. Ano ang mga panganib na kadahilanan ng Ankylosing Spondylitis? 

Ang mga sumusunod ay ang mga mataas na panganib na kadahilanan: 

 Lalaki: Ang mga lalaki ay mas malamang na magkaroon ng ankylosing spondylitis 

kaysa sa mga babae. Ang proporsiyon ng mga pasyente ay 3 lalaki sa 1 babae.  

 Edad: Karaniwang nangyayari ang simula mula 16 hanggang 40 taon, na ang edad na 

20 hanggang 30 ang pinakakaraniwang grupo ng edad para sa pagsisimula.  

 Pagmamana: Natuklasan ng pananaliksik na karamihan sa mga pasyente ng 

ankylosing spondylitis ay may gene na tinatawag na HLA-B27. Kung ang isang 

miyembro ng pamilya ay nagkaroon ng ankylosing spondylitis, malamang na ang ibang 
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mga miyembro ng pamilya ay magmamana rin ng gene. 

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


 
 

AS / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 

3. Paano iwasan ang Ankylosing Spondylitis? 

Sa kasalukuyan walang lunas para sa ankylosing spondylitis. Kung magkaroon ang isang 

miyembro ng pamilya ng sakit, dapat kang maging alerto tungkol sa mga nabanggit na 

mga sintomas at humingi ng agarang propesyonal na medikal na payo kung mangayari 

ang mga katulad na sintomas. 

 

4. Ano-ano ang mga sanhi ng Ankylosing Spondylitis? 

Ang Ankylosing spondylitis ay walang tiyak na partikular na dahilan, bagama’t ang antigen 

HLA-B27 ay tila kasangkot. Gayunman, ayon sa istatistika, sa mga indibidwal na positibo 

sa HLA-B27 na may mga kamag-anak na may sakit, ang kanilang tsansa na magkaroon ng 

AS ay 2% lamang. Sa kabilang banda, sa mga indibidwal na positibo sa HLA-B27 na 

walang kamag-anak na may sakit, ang kanilang panganib na kadahilanan ay tataas 

lamang hanggang 20%. Pinaniniwalaan na bukod sa HLA-B27 antigen, mayroong iba 

pang mga kadahilanan na nagiging sanhi ng ankylosing spondylitis, tulad ng impeksiyon sa 

bakterya.  

 

5. Madali bang mapansin ang mga sintomas ng Ankylosing Spondylitis? 

Kabilang sa maagang yugto ang:  

 Higit sa 3 buwan ng pananakit at paninigas ng mababang parte ng likod, lalo na sa 

umaga (tinatawag na paninigas sa umaga) at pagkatapos ng isang panahon ng 

kawalan ng aktibidad.  

 Ang pananakit ay madalas na nababawasan pagkatapos ng paggalaw at aktibidad. 

Salungat sa mekanikal na pananakit ng likod na giginhawa pagkatapos ng 

pamamahinga, mas masama ang mararamdaman ng mga taong may ankylosing 

spondylitis pagkatapos ng pamamahinga.  

 Ang simula ng pananakit ay unang lumilitaw sa mga kasukasuan na sacroiliac, na 

matatagpuan sa pagitan ng sa-crum (ang butong direktang nasa itaas ng tailbone) 
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at ang mga butong iliac (mga buto sa magkabilang panig ng puwit). Pagkatapos ay 

dahan-dahan itong kumakalat pataas patungo sa balakang, itaas na likod, 

unahang-dibdib at leeg.  

 Dahil sa pananakit ng likod, madalas na napuputol ang pagtulog sa gabi. 

Unti-unti, lumalala ang vertebral na pagkilos ng pasyente at naapektuhan ang rib cage, na 

naghihigpit sa kapasidad at paggana ng baga. Kabilang sa karagdagang mga sintomas 

ang:  

 Pagkapagod  

 Naninigas at namamaga ang mga kasukasuan sa itaas at mababang bahagi ng 

katawan, kabilang ang balikat, siko, balakang, tuhod at sakong  

 Pananakit sa likod ng sakong  

 Pamamaga ng iris (Uveitis): nagiging sanhi ng pamumula at pananakit sa mata, lalo 

na kapag tumitingin sa maliliwanag na ilaw, na napipinsala ang paningin 

 Kurkubadong pustura  

 Pagkawala ng gana sa pagkain 

 Bahagyang mataas na tempe ratura 

 Pagbaba ng timbang  

 Ang pamamaga ng bituka 

Nag-iiba ang mga sintomas ng iba't ibang pasyente. Ang ilan ay banayad habang ang iba 

ay mas malala. Kung nakakaranas ka ng hindi maipaliwanag na mga pananakit at biglang 

nadama sa iyong sarili na hindi makayuko, dapat kang humingi kaagad ng medikal na 

payo. Ayon sa European League Against Rheumatism (EULAR), kung ang sinuman ay 

nakakaranas ng hindi bababa sa apat sa mga sumusunod na limang sintomas, mayroong 

92% tsansa na malamang na kaso para sa namamagang panankit ng likod (kumpara sa 

iba pang mga uri ng pananakit ng likod):  

 Pananakit sa gabi  

 Traidor na pagsisimula  

 Pagsisimula sa edad na mas bata sa 40 taon  
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 Pagbuti dahil sa ehersisyo  

 Walang pagbuti sa pamamahinga 
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6. Paano suriin at i-diagnose ang Ankylosing Spondylitis? 

Magtatanong ang rheumatologist ukol sa sintomas ng pasyente at medikal na kasaysayan 

ng pamilya. Gagawin din ang klinikal na pagsusuri na nakatuon sa likod, pelvis, sacroiliac 

joints at sakong, kasama ang paggalaw ng vertebrae at pustura sa paglalakad. Maaaring 

kailanganin ang karagdagang mga pagsusuri:  

 Mga X-ray: 

 Tumutulong ang X-ray upang masuri ang lawak ng pamamaga sa mga kasukasuan, 

bagama’t ang mga epekto ng katangian ng ankylosing spondylitis ay maaaring hindi 

halata sa maagang yugto nito. 

 Computerized Tomography (CT) o Magnetic Resonance Imaging (MRI):  

 Tumutulong upang matuklasan ang maagang ankylosing spondylitis 

 Pagsusuri ng Dugo: 

o Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) o C-reactive Protein(CRP): pagsusuri 

para sa mga palatandaan ng pamamaga at kung ang resulta ay nasa mas 

mataas na dulo ng mga ito, kung gayon maliwanag ang pamamaga  

o Complete Blood Count Test (CBT): maaaring maging sanhi ng anemia ang 

ankylosing spondylitis. Maaaring makatulong ang CBT upang matukoy kung 

mayroong anemia. 

o HLA-B27 antigen: ang pagkakaroon ng HLA-B27 antigen ay nagmumungkahi 

ng malamang na kaso ng ankylosing spondylitis. Gayunman, ang taong 

positibo sa HLA-B27 ay hindi kinakailangang magkaroon ng ankylosing 

spondylitis. Kinakailangan ang iba pang mga pagsusuri upang makumpirma. 

Karaniwang ginagamit ng mga medikal na propesyonal ang Modified New York Criteria 

1984 bilang pinakakaraniwang pamantayan para sa pag-diagnose, na kinabibilangan ng: 

1. Pananakit sa mababang parte ng likod at paninigas nang 3 buwan man lang na pinabuti 

ng ehersisyo ngunit hindi napaginhawa ng pahinga. 

2. Limistasyon ng paggalaw ng lumbar spine (ang ibabang bahagi ng likod) parehong 
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pagbaluktot paharap at patagilid. 

3. Limitasyon sa pagpapalawak ng dibdib na may kaugnayan sa mga normal na halaga na 

may kaugnayan sa edad at kasarian. 

4. Mga X-ray na nagpapakita ng mga bahagyang pagbabago o mas masahol sa 

magkabilang panig ng mga kasukasuan na sacroiliac, o katamtamang mga pagbabago sa 

isang panig.  

Kung ang ika-4 na puntos ay nangyayari sa anumang puntos 1, 2, o 3, kung gayon ang 

ankylosing spondylitis ay tiyak. 

Dahil ang mga X-ray ay hindi nakakatuklas ng ankylosing spondylitis sa maagang yugto 

nito, sa oras na lumitaw ang mga sintomas, maaaring matukoy na ang sakit ay nabuo na 

nang matagal panahon, kaya, itinakda ang isang bagong internasyonal na pamantayan 

para sa maagang pag-diagnose ng sakit. Naglatag ang Assessment of Ankylosing 

Spondylitis International Society (ASAS) ng mga bagong patnubay noong 2009, kung saan 

ang mga sumusunod na pamantayan ay natupad upang ma-diagnose bilang ankylosing 

spondylitis: 

1. Paulit-ulit na pananakit ng likod nang mahigit sa 3 buwan 

2. Nangyayari ang pagsisimula sa 45 taong gulang 

3. Kinukumpirma ng mga pagsusuri ng mga X-ray o MRI ang pamamaga, kasama ang 

isang klinikal na sintomas *; o positibo sa HLA-B27 kasama ng dalawang klinikal na 

sintomas * 

* Kabilang sa mga sintomas na klinikal ang namamagang pananakit ng likod, arthritis, 

enthesitis, uveitis, psoriasis, sakit na Crohn, magandang pag-tugon sa mga non-steroidal 

anti-inflammatory drug (NASAIDs), may kasaysayan sa pamilya, mataas na antas ng 

C-reactive level ng protina. 
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7. Ano ang paggamot para sa Ankylosing Spondylitis? 

Ang paggamot ng ankylosing spondylitis ay nagsasangkot sa paggamit ng mga gamot at 

ehersisyo, na nakakatulong upang mapawi ang pananakit at paninigas, mapabuti ang 

kadaliang kumilos ng gulugod at maiwasan ang pagkasira ng hugis ng gulugod. Kung ang 

isang pasyente ay makatanggap ng tamang medikal na paggamot bago mangyari ang 

pagkasira ng hugis ng mga kasukasuan, ang sakit ay maaring makontrol at maaari pa ring 

ihinto ang gamot kapag ang sitwasyon ay napabuti. Gayunman, kung ang pagkasira ng 

hugis ng mga kasukasuan ay naganap na humahadlang sa kadaliang makakilos, maaaring 

kailanganin ang operasyon. 

i. Mga Gamot 

 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NASIDs)  

Ang pinakakaraniwang ginagamit na uri ng mga gamot bilang unang linya na 

paggamot upang mapawi ang pamamaga, pananakit at paninigas, ngunit hindi para 

sa lunasan ni ipagpatuloy ang kakayahan ng paggalaw. Kabilang sa mga 

karaniwang ginagamit na gamot ang Indomethacin at Naproxen, na may mga side 

effect ng pagsakit ng tiyan, pagdurugo ng gastrointestinal, at sa ilang mga bihirang 

kaso maging ang mga problema sa bato at atay.  

 Disease-modifying Anti-rheumatic Drugs (DMARDs)  

Tumutulong upang mapabuti ang immune system, pigilan ang pinagbabatayang 

proseso na nagiging sanhi ng namamagang arthritis at nagpapabagal sa pagsulong 

ng pagkasira ng kasukasuan. Kabilang ang Sulfasalazine at Methotrexate sa 

karaniwang ginagamit na mga gamot. Sa ilang kaso maaaring maging sanhi ang 

mga side effect ng allergy sa balat, pagsakit ng tiyan, pinsala sa atay at 

abnormalidad sa bilang dugo.  

 Anti-tumor Necrosis Factor (Anti-TNF)  

Kung ang mga NASID ay hindi mabisa, maaaring gamitin ang mga biological agent 
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tulad ng Anti-TNF. Ang TNF ay isang protina ng selula na gumaganap bilang isang 

nagpapaalab na ahente sa rheumatoid arthritis. Sa pamamagitan ng pagharang 

nakatutulong ang protinang ito upang mabawasan ang pananakit, paninigas, 

malambot o namamagang mga kasukasuan, pinabubuti ang kadaliang kumilos ng 

gulugod, pinipigilan ang pagkasira ng hugis ng mga gulugod, pati na rin ang 

pagpapanatiling nakokontrol ang uveitis at gastroenteritis. 

Kabilang sa karaniwang ginagamit na gamot ang Adalimumab、Etanercep at 

Infliximab. Gayunman, maaaring magresulta ang mga side effect ng mga gamot sa 

congestive heart failure at dagdagan ang mga panganib ng impeksiyon. Hindi dapat 

inumin ng mga pasyente na may aktibong tuberkulosis at demyelinating na sakit 

ang mga gamot na ito. Bago ang pag-inom ng biological agent, dapat magkaroon 

ang mga pasyente ng pagsusuri ng nakatagong TB upang masuri ang dating 

pagkakalantad sa tuberkulosis at upang regular na kumuha rin ng dugo at pagsusuri 

sa paggana ng atay sa panahon ng paggamot.  

ii. Exercise Therapy 

Dahil nagiging hindi nababanat ang mga tisyu na nakakabit sa mga kasukasuan dahil sa 

kakulangan ng paggalaw, ang ehersisyo ay higit na mahalaga sa mga pasyente na may 

ankylosing spondylitis. Tumutulong ang mga ehersisyo na itinuro ng physiotherapist o 

occupational therapist tulad ng sit-up, push-up, pagtayo at pag-upo nang tuwid na pustura 

upang mapanatili ang kakayahang umangkop sa mga kasukasuan at kalamnan. 

Mas gustong anyo rin ng ehersisyo ang hydrotherapy, mas mabuting gawin sa 

maligamgam na tubig. Malayang makakagalaw ang mga pasyente sa tubig at 

mapapalakas ng pressure ng tubig ang mga kalamnan at tendon, pati na rin ang 

pagpaginhawa ng paninigas ng mga kasukasuan.  

Dapat gawin ang mga ehersisyo sa araw-araw na batayan nang may tiyaga. Huwag 

mag-ehersisyo nang paminsan-minsan at maging pagod na pagod. Mabuti para sa 

ehersisyo ang paggising nang maaga at bago matulog sa gabi. Dahil ang mga kalamnan at 

kasukasuan ay nasa isang kalagayan ng pagkapagod at paninigas, maitataguyod ng 
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ehersisyo ang kakayahang umangkop at mapabuti ang pisikal na lakas. 

Dapat magpahinga ang mga pasyente mula sa ehersisyo kapag ang arthritis ay malala. 

Mag-apply ng isang paketeng yelo o maligamgam na tubig sa kasukasuan upang mapawi 

ang paninigas. Kapag nawala ang sakit, unti-unting muling mag-ehersisyo nang hindi 

nagmamadali. 

iii. Surgery 

Kapag ang mga kusukasuan ng balakang ng mga pasyente ay nasira ang hugis, maaaring 

kailangan niya ang operasyon ng pagpapalit ng artipisyal na kasukasuan. Pagkatapos ng 

operasyon, maaari nang ipagpatuloy ng mga kasukasuan ng balakang ang kakayahang 

umangkop, na pinagiginhawa ang pananakit at pamamaga. Gayundin, mapapanatili ng 

mga pasyente ang paglakad nang patayong posisyon na matinding napaginhawa ang 

pusturang kurkubado.  

Kung napakalaki ng pasulong na pagbaluktot ng pasyente na ang baba ay nakapahinga 

malapit o sa dibdib (kilala bilang baba sa dibdib na pinsala sa katawan), hindi naitataas 

ang ulo, maaaring kailangan ang isang osteotomy. Sa panahon ng isang osteotomy, 

pinuputol ang buto upang iwasto ang mga pagkasira ng hugis na may anggulo. Inaayos 

muli ang mga dulo ng mga buto at hinahayaang gumaling. Maaaring isama ang spinal 

instrumentation at ang fusion sa osteotomy upang patatagin ang gulugod sa panahon ng 

pagpapagaling. 
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8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Ankylosing Spondylitis? 

 Mga sugat ng baga: Kung lumala ang sakit, hahantong ito sa depormidad ng thoracic 

cavity, na lilimitahan ang kapasidad ng baga na lumawak, na nagiging sanhi ng 

pag-ubo at kakapusan ng hininga. Sa ilang kaso, maaari itong humantong sa pleuritis 

 

 Uveitis: Ang Uveitis ay nailalarawan ng pamumula at pananakit sa mata, lalo na kapag 

tumitingin sa maliliwanag na ilaw at napipinsala ang paningin. Kung lumala ang 

sintomas, maaari itong humantong sa central serous chorioretinopathy (CSC) o 

pagtaas ng intraocular pressure (IOP), na nagreresulta sa glaucoma, at sa ilang kaso 

ay pagkabulag.  

 Cardiovascular disease: Ang Ankylosing spondylitis ay maaaring humantong sa mga 

sugat sa mga balbula ng puso, na nagreresulta sa butas na tumutulo ng balbula ng 

 

 Pamamaga ng bituka: magkakaroon ang ilang pasyente ng peptic ulcer, na 

nagreresulta sa pananakit ng tiyan, pagtatae at pagdurugo sa pagdumi.  

 Nephritis: Sa mga bihirang kaso humahantong ito sa IgA nephropathy, na nagreresulta 

sa microscopic hematuria, isang medikal na kondisyon na kung saan ang ihi ay 

naglalaman ng maliit na dami ng dugo. 

 

9. Paano inaalagaan ng mga pasyente na may Ankylosing spondylitis ang kanilang 

sarili? 

Ang Ankylosing spondylitis ay isang talamak na sakit na may mga sintomas na nagbabago 

paminsan-minsan. Inirerekomenda na kumilos ang mga pasyente ayon sa payo ng 

medikal na propesyonal at magkaroon ng mga regular na pagpapatingin at gamot. Bukod 

sa gamot, pantay ang kahalagahan na panatilihin ng mga pasyente ang mga regular na 

ehersisyo, pagpapanatili ng tuwid na mga pustura at pagkakaroon ng malusog na istilo ng 

buhay. Narito ang ilang mungkahi: 
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1. Mag-ehersisyo sa regular na batayan 

Kabilang sa pang-araw-araw na pag-eehersisyo ang malalim na paghinga para sa 

pagpapalawak ng baga at mga ehersisyo na pag-iinat upang mapabuti ang kadaliang 

mapakilos ng gulugod at mga kasukasuan. Inirerekomenda ang paglangoy, lalo na sa 

maligamgam na tubig, tumutulong upang mapawi ang pananakit at paninigas. Bukod dito, 

kaaya-aya ang yoga, tai-chi at aerobics sa pagpapabuti ng kakayahang umangkop ng mga 

kasukasuan. Hindi lahat ng ehersisyo ay mabuti para sa mga pasyente ng ankylosing 

spondylitis, lalo na ang may mataas na epekto na sport tulad ng judo o basketball. Ang 

jogging din ay maaaring humantong sa pamamaga ng mga tendon sa likod ng sakong. 

Dapat kumonsulta ang mga pasyente sa propesyonal na medikal na payo bago 

mag-ehersisyo. 

 

2. Pagpapanatili ng magandang pustura 

Sa tuwing nakatayo, nakaupo o natutulog, pinakamahalagang mapanatili ang isang tuwid 

na pustura, na nagpapahintulot sa pagsasagawa ng mga ehersisyo na back extension. 

Inirerekomenda na ang pagtulog ay dapat sumandal sa isang matatag na kutson upang 

maiwasan ang pagkurba ng gulugod. 

Maaga sa umaga o bago matulog, mabuti para sa likod ang 20 minuto ng ehersisyo na 

push up. Hindi dapat magbuhat ng mabibigat na bagay ang mga pasyente at iwasan ang 

pagpapanatili ng isang nakapirming pustura nang mahabang panahon. Sa bawat 10 

minuto dapat magpahinga kapag nagtatrabaho sa isang computer. Kung ang kapaligiran 

ng trabaho ng pasyente ay nangangailangan ng madalas na pagbaluktot, dapat siyang 

humingi ng medikal na payo kung kailangang magkaroon ng ibang trabaho.  

 

3. Tulugan na kama at sofa  

Iwasang gumamit ng mataas na mga unan at malambot na kutson upang maiwasan ang 
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pagkurbada ng gulugod. Pumili ng mga upuan na may tuwid na likod upang sandalan at 

iwasan ang mga malambot na sofa.  

 

4. Huminto sa paninigarilyo  

Lumayo mula sa paninigarilyo dahil daragdagan nito ang panganib ng pagkakapilat baga 

at palalain ang kahirapan sa paghinga.  

 

5. Mag-ingat sa mga pagbabago ng katawan 

Mahigpit na subaybayan ang mga galaw at mga pagkilos ng mababang parte ng likod, 

vertebrae at mga kasukasuan tulad ng paninigas sa umaga. Kung lumala ang sintomas, 

humingi kaagad ng medikal na payo. 

 

6. Malusog na diyeta 

Maaaring panatilihing malakas ang katawang ng malusog at balanseng diyeta at 

mabawasan ang panganib ng pamamaga ng bituka. 

 

7. Suportang pangkat ng mga pasyente 

Maaaring makakuha ng impormasyon ang mga pasyente tungkol sa pangangalaga at 

paggamot sa pamamagitan ng mga seminar at aktibidad na isinaayos ng pangkat ng mga 

pasyente, na bumubuo bilang isang plataporma para sa pagbabahagi ng karanasan at 

suporta sa isa't isa. 

 

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

