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Benign Prostatic Hyperplasia 
Ang benign prostatic hyperplasia (BPH), na kilala rin bilang benign prostatic 

hypertrophy, ay isang napakakaraniwang lumulubhang sakit sa mga matatandang lalaki 

sa Hong Kong. Tumataas ang bilang ng insidente sa edad. Humigit-kumulang sa 

kalahati ng lahat ng lalaki na mas matanda sa edad na 50 ang nagsisimulang 

magkaroon ng BPH. Halos 90% ng kalalakihang mas matanda sa edad na 80 ang 

nagkakaroon ng BPH at humigit-kumulang sa kalahati sa kanila ang mayroong 

sintomas ng bara sa pag-ihi. 

Maaaring maging sanhi ang BPH ng pagsisikip ng urethra, na maaaring humantong sa 

matinding mga problema sa pag-ihi. Bagama't ang BPH ay isang sakit na hindi banta sa 

buhay, maaaring maapektuhan nito nang seryoso ang kalidad ng buhay. 

Ang pagtanda ng populasyon ay makabuluhang itinataas ang bilang ng mga kalalakihan 

na may mga problema sa prostate. Karamihang lalaki na mas matanda sa edad na 50 

ay maaaring nakaranas ng ilan sa mga sumusunod na sintomas: madalas na pag-ihi sa 

gabi; mas maraming pag-ihi sa araw; biglaang pagnanais na umihi; nagagambala o 

mahinang pagdaloy ng ihi; pagpatak-patak sa dulo ng pag-ihi; at pakiramdam na hindi 

walang laman ang pantog kahit na pagkatapos ng pag-ihi. Lahat ng ito ay mga tandang 

babala ng BPH. Kung mayroon ka ng anuman sa mga sintomas na ito, dapat kang 

magpatingin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon. 

Karamihan sa matatandang kalalakihan ay mayroong mga problemang BPH. Ang mga 

lalaking may BPH ay hindi dapat antalain ang pagkuha ng paggamot dahil sa kahihiyan. 

Makakatulong ang maagang pag-diagnose at paggamot upang epektibong 

mapaginhawa ang mga sintomas. 

 

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


 
 

BPH / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 2 
 
 

1. Ano ang Benign Prostatic Hyperplasia? 

Ang prostate gland ay isang organ ng lalaki na humigit-kumulang ang laki sa isang 

walnut. Matatagpuan ito sa ibaba ng pantog at nakapalibot sa urethra. Ang 

pangunahing tungkulin nito ay gumawa ng likido sa semen na nagdadala ng sperm sa 

labas ng katawan. 

Ang laki ng nasa hustong gulang na prostate ay karaniwang nananatiling matatag 

hanggang sa katamtamang edad, kapag ang mga pagbabagong pang-hormon ay 

maaaring maging sanhi ng paglaki ng prostate. Dahil ang paglaki ay hindi nakakanser, 

tinatawag itong benign prostatic hyperplasia. 

Kapag lumaki ang prostate, dinidiinan nito ang urethra. Ang pressure na ito ay 

humahantong sa mahirap na pag-ihi at iba pang problema sa pag-ihi. Ipinapakita ng 

mga klinikal na istatistika na nakakaapekto ang BPH sa humigit-kumulang 50% ng 

kalalakihan sa pagitan ng edad na 51 at 60, 70% ng kalalakihan sa edad na 70, at 

hanggang 90% ng kalalakihan na mas matanda sa edad na 80.  

 

2. Ano-ano ang mga panganib na kadahilanan ng Benign Prostatic Hyperplasia? 

Karaniwang nalilikha ang BPH ng mga pagbabago sa hormon na may kaugnayan sa 

edad at labis na paglaki ng tisyu ng prostate na hindi nakakanser. Maaaring dagdagan 

ng mga impeksiyon sa ihi ang katindihan ng mga sintomas ng BPH. Bukod dito, 

maaaring itaas ang panganib ng BPH ng labis na katabaan, stress, depresyon, 

pag-abuso sa alkohol, paninigarilyo, mga gamot, mga gawi sa pagkain at mahinang 

kalinisan. 

 

3. Paano iwasan ang Benign Prostatic Hyperplasia? 

Tumataas ang panganib ng pagkakaroon ng BPH sa pagtanda. Hindi pa rin tiyak kung 

ano ang maaaring makapigil sa kondisyon. Gayunman, ang sumusunod ay 
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makakatulong na mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng BPH: 

 Mga regular na pagpapatingin 

Ayon sa American Cancer Society, dapat na magkaroon ng taunang pagsusuri 

ng prostate ang mga lalaking mas matanda sa 50 taong gulang para sa maagang 

pagtuklas at paggamot ng BPH.  

 Digital rectal examination (DRE) 

Dapat na magkaroon ng DRE isang beses man lang sa isang taon ang mga 

lalaking mas matanda sa 50 taong gulang. Sinusuri ang laki at hugis ng prostate 

ng pagsusuri, at sinusuri ang mga abnormal na nodule o pamamaga.  

 Pagpapanatili ng malusog na diyeta at pagkakaroon ng malusog na paraan ng 

pamumuhay  
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4. Ano ano ang mga sanhi ng Benign Prostatic Hyperplasia? 

Hindi pa rin alam ang aktuwal na sanhi ng BPH. Gayunman, ipinapakita ng mga klinikal 

na pag-aaral na ang prostate ng karamihang lalaki sa edad na 50 ay unti-unting 

lumalaki dahil sa mga pagbabagong panghormon na humahantong sa labis na paglaki 

ng tisyu ng prostate. Ang tisyu ng kalamnan sa prostate ay paiikliin at pasisikipin ang 

urethra. Maaari nitong hadlangan ang normal na daloy ng ihi at humantong sa 

kahirapan sa pag-ihi.  

 

5. Ano-ano ang mga sintomas ng Benign Prostatic Hyperplasia? 

Kadalasang nagsisimula ang BPH sa mabagal na pagdaloy ng ihi. Dahil walang 

pananakit o halatang istorbo, karamihan ng kalalakihan ay hindi pinapansin ito. Kapag 

naging mas malubha ang kondisyon, nagkakaroon ng kahirapan sa pagsisimula ng 

pag-ihi. Ito ay dahil sa ang lumaking prostate ay dinidiinan ang urethra at nagiging sanhi 

ng pagsisikip ng urethra, kaya ang pantog ay napupuwersang mas dumiin upang 

palabasin ang ihi. Mas kumakapal nang kumakapal ang dingding ng pantog habang 

mas pakaunti nang pakaunti ang napipigil na ihi ng pantog. Maaari itong humantong sa 

mga sumusunod na sintomas: 

 Madalas na pag-ihi. Ang pagkakaroon ng kagustuhang umihi nang maraming 

beses sa araw at paggising nang madalas sa gabi upang umihi.  

 Kahirapan sa pagsisimulang umihi o naantalang pagsisimula habang 

sinusubukang umihi  

 Nag-aalangan, paulit-ulit, mahina o mabagal na daloy ng ihi. Pagtigil at 

pagsimula o kahit na pagpatak-patak habang umiihi.   

 Pagpatak-patak sa dulo ng pag-ihi  

 Pakiramdam na ang pantog ay hindi ganap na nawalan ng laman pagkatapos na 

umihi. Pagpipilit na umihi  

 Pagkakaroon ng malakas o biglaang kagustuhang umihi nang medyo madalas, 

lalo na sa gabi  

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


 
 

BPH / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 5 
 
 

 Hindi mapigilan ang kagustuhang umihi, ibig sabihin kawalan ng kontrol sa 

pag-ihi  

 Kawalan ng pagpipigil sa pag-ihi  

 Acute urinary retention: Isang biglaan, masakit na hindi kayang umihi na 

humahantong sa malubhang pagpapanatili ng ihi sa pantog  

 Kahirapan sa ibaba ng tiyan  

 Dugo sa ihi (hematuria) 

Bagama't ang BPH ay hindi isang pamanahong nakakaapektong kondisyon, ang 

insidente ng BPH ay madalas na nagaganap sa taglamig. Ang dahilan ay pinasisigla ng 

malamig na panahon ang mga sympathetic nerve at pinalalakas ang pag-urong ng 

kalamnan ng prostate, na higit pang nagpapasikip sa urethra at nagdadala ng ilan sa 

mga sintomas. Bukod dito, dahil mas madalas na nagkakaroon ang mga tao ng 

trangkaso sa taglamig, ang ilang gamot sa sinus ay nagpapalakas din ng pag-urong ng 

kalamnan ng prostate at dinaragdagan ang mga sintomas tulad ng mahirap na pag-ihi. 

Nag-iiba ang mga sintomas at tindi ng BPH sa bawat tao, at hindi kinakailangang 

tumugma sa laki ng prostate. 
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6. Paano natutuklasan at nada-diagnose ang Benign Prostatic Hyperplasia? 

Upang ma-diagnose ang BPH, karaniwang ginagamit ng mga doktor ang palatanungan 

na International Prostate Symptom Score (IPSS) upang suriin ang tindi ng mga 

sintomas. Dinisenyo ng American urological Association (AUA), ang IPSS ay isang 

mahalagang kagamitan upang malaman ang mga problema sa prostate sa maagang 

yugto, upang masundan ang pagsulong ng BPH at upang masubaybayan ang mga 

epekto ng paggamot. 

Nagtataglay ang IPSS ng 7 katanungan, naka-iskor sa sukatan mula 0-5:  

 

Minamarkahan ang mga sintomas bilang: 

banayad: iskor 1 hanggang 7 

katamtaman: iskor 8 hanggang 19 

matindi:         iskor 20 hanggang 

35 
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Bukod dito, maaari ding gumawa ang mga doktor ng ilan sa mga sumusunod na 

pagsusuri upang ma-diagnose ang kondisyon: 

Digital rectal examination (DRE) 

Ipinapasok ng doktor ang nakaguwantes na daliri sa puwit ng pasyente patungo sa 

tumbong upang suriin ang laki, hugis, symmetry at kabuuan ng prostate, upang 

maramdaman ang mga nodule at katigasan, at suriin ang tumbong at puwit sa parehong 

oras. Gayunman, hindi sapat ang pagsusuring ito lamang para sa pag-diagnose ng 

antas ng sagabal o katindihan ng kondisyon. 

Pagsusuri ng ihi (urinalysis) 

Tinitingnan ng pagsusuri ng ihi kung mayroong dugo sa ihi, impeksiyon o proteinuria. 

Prostate-specific antigen (PSA) na pagsusuri ng dugo 

Ang PSA ay isang protina na ginagawa ng prostate. Ang mataas na antas ng PSA ay 

maaaring magpahiwatig ng mga problema sa prostate. Makatutulong ang PSA na 

pagsusuri ng dugo na ma-screen ang kanser sa prostate. 

Uroflowmetry 

Sinusukat ng uroflowmetry ang bilis ng daloy ng ihi, ang antas ng sagabal at tumutulong 

na masubaybayan ang mga epekto ng paggamot. 

Transrectal ultrasound (TRUS) 

Nagbibigay ang pagsusuring ultrasound ng mga sukat ng prostate at ibinubunyag ang 

dami ng natirang ihi sa pantog. 

Pagsusuri ng paggana ng pantog 

Ang pagpipilit na puwersahang ilabas ang ihi dahil sa kahirapan sa pag-ihi ay maaaring 
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maging sanhi ng mahinang pantog sa paglipas ng panahon. Kinakailangan ang 

pagsusuri ng paggana ng pantog upang tingnan kung gaano kaayos na gumagana ang 

pantog. 

Urodynamics tests 

Sinusukat ng mga urodynamic test ang dami ng ihi at pressure sa pantog, ang bilis ng 

pagdaloy ng ihi at ang natitirang ihi sa pantog. 

Cystoscopy 

Ipinapasok ang isang may ilaw na nababanat na telescope (cystoscope) sa urethra 

upang suriin ang pantog para sa mga tanda ng nakabara o mga abnormalidad. 

Sa ilang kaso, maaaring kailanganin ang mga karagdagang pagsusuri upang 

kumpirmahin ang diagnosis. Kabilang sa mga pagsusuri ang postvoid residual urine 

test, ultrasonography, intravenous urogram, magnetic resonance imaging (MRI), 

mga X-ray o intravenous pyelogram (IVP).  
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7. Ano-ano ang mga paggamot sa Benign Prostatic Hyperplasia? 

Pinakakaraniwang ginagamot ang BPH ng mga gamot o minimally invasive na 

operasyon. Depende sa katindihan ng mga kondisyon, irerekomenda ng mga doktor 

ang mga angkop na paggamot upang mapaginhawa ang mga sintomas, mabawasan 

ang panganib ng mga komplikasyon o itigil ang pagsulong ng BPH. 

Mga Gamot  

Karaniwang gumagamit ang mga doktor ng mga gamot upang gamutin ang 

katamtamang sintomas ng BPH. Mayroong dalawang pangunahing uri ng gamot: 

5-alpha-reductase inhibitors at alpha –receptor blockers. Kadalasan, kailangang inumin 

ang mga gamot na ito nang mahabang panahon. Sa karamihang kaso, mapapahusay 

ng mga gamot ang sintomas ng kahirapan sa pag-ihi na sanhi ng BPH. 

 5-alpha-reductase inhibitors  

Pinaliliit ng mga gamot na ito ang prostate sa pamamagitan ng paghadlang sa 

paggawa ng isang hormon na tinatawag na dihydrotestosterone (DHT) na 

nagiging sanhi ng paglaki ng prostate. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng 

paghadlang sa isang enzyme na tinatawag na 5-alpha-reductase. Nakatutulong 

ang mga gamot na ito na mabawasan ang katindihan ng BPH at ang 

pangangailangan para sa operasyon. Maaaring magtagal ito nang 3 hanggang 6 

na buwan upang maging epektibo ang mga ito. Ang anti-androgen finasteride ay 

isang 5-alpha-reductase inhibitor na karaniwang ginagamit upang gamutin ang 

BPH.  

 Alpha-receptor blockers/Alpha blockers  

Mapapababa ng mga gamot na ito ang presyon ng dugo at mapapalawak ang 

mga daluyan ng dugo. Nakatutulong ang mga ito na marelaks ang leeg ng 

pantog at mga kalamnan ng urethra at ginagawa nitong madali ang pag-ihi. 

Gayunman, hindi nila mababawasan ang laki ng prostate. Kaya, patuloy na 
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lumalaki ang prostate. Dapat na gamitin nang pangmatagalan ang mga gamot na 

ito. Ang sintomas ng kahirapan sa pag-ihi ay babalik at maaaring maging mas 

matindi kung itinigil ang gamot. Mabilis na gumagana ang mga gamot na ito 

upang mapaginhawa ang mga sintomas. Nagkaroon ang 70- 80% ng mga 

pasyente sa loob ng ilang araw. Gayunman, hindi dapat gamitin ang mga ito ng 

mga pasyenteng nakararanas ng mga seryosong side-effect. Ang 

pinakakaraniwang alpha-receptor blocker ay terazosin, doxasin at tamsulosin.  

Operasyon 

Maaaring irekomenda ng mga doktor ang operasyon kung ang mga pasyente ay may 

malulubhang sintomas o hindi handang uminom ng pangmatagalang gamot, o kung ang 

gamot ay hindi mabisa o may nangyaring mga komplikasyon. Ang layunin ay upang 

tanggalin ang bahagi ng labis na tisyu ng prostate. Ang sumusunod ay ilan sa mga 

karaniwang uri ng operasyon para sa BPH:  

(a) Transurethral incision of the prostate (TUIP) 

Ito ay isang pamamaraan na endoscopic. Ginagawa ito sa pamamagitan ng 

pagpapasok ng endoscope sa urethra patungo sa prostate. Pagkatapos isang maliit na 

hiwa ang ginagawa sa tisyu ng prostate upang palakihin ang bungad ng urethra at ang 

labasan ng pantog. Lubhang ligtas na pamamaraan ang TUIP at walang panlabas na 

sugat pagkatapos ng operasyon. Inaabot ng humigit-kumulang sa 40-50 minuto ang 

pamamaraan. 

(b) Transurethral resection of the prostate (TURP) 

Ito ay isa ring pamamaraan na endoscopic. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng 

pagpapasok ng isang endoscope sa ari ng lalaki at tinatanggal ang nakabarang 

prostate kada piraso gamit ang kuryente. Maihihinto rin ng init ng kuryente ang mabilis 

na pagdurugo. Inaabot ng humigit-kumulang sa 60-90 minuto ang pamamaraan at 

maaaring gawin sa ilalim ng pangkalahatan o pangrehiyon na anesthesia. 
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(c) Open prostatectomy 

Ito ay isang mas tradisyunal na operasyon. Ginagawa ang isang paghiwa sa ibaba ng 

tiyan upang tanggalin ang tisyu ng prostate. Karaniwan itong isinasagawa kapag 

napakalaki ng prostate.  

Mga paggamot na minimally invasive 

Medyo mas bago at hindi gaanong nakaka-trauma ang mga paggamot na minimally 

invasive. Karaniwang magagawa ang mga ito sa ilalim ng pangrehiyon na anesthesia at 

hindi kailangan ang pagkaospital. 

Ang ilan sa mga paggamot na minimally invasive ay: 

 Transurethral microwave thermotherapy (TUMT): Gumagamit ang TUMT ng init 

ng microwave upang sirain ang lumaking tisyu ng prostate.  

 Transurethral needle ablation (TUNA): Gumagamit ang TUNA ng mabababang 

level ng enerhiya ng radiofrequency upang painitin at sirain ang sobrang 

malaking tisyu ng prostate.  

 Visual laser ablation of the prostate (VLAP): Gumagamit ang VLAP ng mga 

mataas na enerhiya ng laser upang sirain ang labis na tisyu ng prostate.  

 Balloon Dilation: Gumagamit ang paggamot na ito ng napapaluwang na lobo 

upang palawakin ang urethra.  
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8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Benign Prostatic Hyperplasia? 

Maaaring hindi mapansin ng ilang kalalakihan na may BPH ang anumang sintomas. 

Maaaring hindi nila malaman na mayroon silang mga problema sa prostate hanggang 

sa biglaan nilang maranasan ang masakit na pag-ihi. Kilala ang kondisyong ito bilang 

acute urinary retention. Nangangailangan ito ng agarang paggamot. Kung hindi, 

maaaring mangyari ang ibang mga komplikasyon. 

Kabilang sa mga karaniwang komplikasyon ng BPH ang: 

(a) Acute urinary retention 

Ito ay ang biglaang hindi mapaihi. Namamaga ang pantog at napakasakit. Ito ay isang 

emergency na nangangailangan ng agarang medikal na atensiyon. 

(b) Mga impeksiyon ng urinary tract 

Maaaring humantong ang natitirang ihi na sanhi ng BPH sa paulit-ulit na mga 

impeksiyon ng daluyang ng ihi. 

(c) Mga bato sa pantog 

Maaaring mapataas ng BPH ang panganib ng pagkabuo ng bato sa pantog. 

(d) Dugo sa ihi 

Maaaring maging sanhi ang BPH ng pagdurugo. 

(e) Pinahinang paggana ng pantog 

Maaaring maging sanhi ang BPH ng pagkabarado ng labasan sa pantog. Kapag 

kailangang mas gumana nang mabuti ang pantog upang itulak ang ihi papalabas sa 

mahabang panahon, ang dingding ng kalamanan ng pantog ay nababanat at humihina 

at hindi na maaayos na nababanat. 
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(f) Pinahinang paggana ng bato 

Ang malubhang BPH ay maaaring maging sanhi ng pagbalik ng ihi at mapipinsala ang 

mga bato. Maaari ding magresulta sa hydronephrosis, uremia at kahit na pagpalya ng 

bato.  

(g) Prostatitis, isang pamamaga ng prostate gland. 

Pinaniniwalaan na hindi humahantong sa kanser ang BPH, ngunit ang parehong mga 

kondisyon ay maaaring umiral nang magkasama. 
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