Glossary ng mga termino
ALLELE

CHEMOTHERAPY

Isa sa iba’t ibang uri ng isang partikular na gene.
Ang mga gene ay mga nagsasabi sa katawan kung
paano gawin ang lahat ng iba’t ibang protina na
kailangan ng katawan upang gumana nang wasto.
Ang mga allele ay bahagi ng mga pananda ng
HLA na ginagamit upang pagtugmain ang mga
pasyente at donor.

Mga gamot na sumisira sa mga selyula ng cancer o
pumipigil sa paglaki ng mga ito.

ALLOGENEIC TRANSPLANT
Isang uri ng transplant kung saan tumatanggap
ang pasyente ng malulusog na selyula na bumubuo
ng dugo. Maaaring magmula ang malulusog na
selyula sa isang miyembro ng pamilya, donor
na hindi kamag-anak o unit ng dugo mula sa
umbilical cord.
APHERESIS
Isang proseso upang kumolekta ng mga selyula na
bumubuo ng dugo mula sa daluyan ng iyong dugo
bago ang autologous transplant. Ginagamit din
ang apheresis upang kumolekta ng mga selyula na
bumubuo ng dugo mula sa boluntaryong donor
upang gamitin para sa isang allogenic transplant.
AUTOLOGOUS TRANSPLANT
Isang uri ng transplant kung saan ang sariling
mga selyula ng pasyente na bumubuo ng dugo ay
kinokolekta, iniimbak at ibinabalik pagkatapos ng
chemotherapy o radiation.
BONE MARROW
Ang malambot at parang sponge na tissue sa loob
ng mga buto.

DISEASE-FREE SURVIVAL (DFS)
Ang bilang ng mga pasyenteng buhay sa ilang
partikular na oras pagkatapos ng paggamot nang
walang anumang senyales ng sakit.
DONOR
Isang tao na boluntaryong magbibigay ng mga
selyula na bumubuo ng dugo mula sa kanilang
bone marrow o peripheral (dumadaloy) blood. Ang
donor ay maaaring miyembro ng pamilya o donor
na hindi kamag-anak.
DUGO MULA SA CORD
Ang dugong nakolekta mula sa umbilical cord at
placenta pagkatapos ipanganak ang isang sanggol.
ENGRAFTMENT
Kapag nagsisimula nang dumami ang mga selyula
na bumubuo ng dugo at gumawa ng malulusog na
selyula ng dugo na makikita sa iyong dugo.
GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE (GVHD)
Isang karaniwang side effect ng allogeneic
transplant. Nangyayari ito dahil sa mga pagkakaiba
ng sarili mong mga selyula (host) at ng mga
selyula mula sa iyong donor (graft). Maaaring
makita ng bago mong immune system, o ng mga
na-donate na selyula, ang iyong mga selyula bilang
foreign at maaaring atakihin ang mga ito.

CENTRAL VENOUS CATHETER
Isang mahaba at manipis na tubong inilalagay sa
malaking ugat sa dibdib o sa leeg. Ginagamit ito
upang magbigay ng mga gamot, likido at dugo.
Tinatawag din itong central na linya.
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- MALALANG GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE
Kadalasang nangyayari sa unang 100 araw
o higit pa pagkatapos ng transplant ngunit
maaari ding mangyari sa ibang pagkakataon pa.
Pinakanaaapektuhan nito ang balat, tiyan, mga
bituka at atay.

IMMUNE SYSTEM
Ang mga bahagi ng iyong katawan (mga selyula ng
dugo at organ) na lumalaban sa mga impeksyon.
IPINABATID NA PAHINTULOT

- PABALIK-BALIK NA GRAFT-VERSUS-HOST
DISEASE
Kadalasang nangyayari 3-6 na buwan
pagkatapos ng transplant, ngunit ang mga
senyales ay maaaring lumabas nang mas
maaga o mas matagal. Maaaring kasama
sa maapektuhan ng mga sintomas ng hindi
gumagaling na GVHD ang balat, mga kasukasuan, bibig at iba pang mga organ.

Kapag binigyan ka ng impormasyon kasama
ang mga posibleng panganib at benepisyo bago
sumang-ayon sa paggamot o klinikal na pagsubok.

HAPLOIDENTICAL TRANSPLANT

MARROW O CORD BLOOD TRANSPLANT

Isang uri ng transplant kung saan ang iyong donor
ay isang miyembro ng pamilya na tumutugma sa
kalahati ng iyong mga pananda ng HLA. Tinatawag
din itong transplant mula sa kamag-anak na
kalahating-tugma o bahagyang tumugma.

Isang proseso upang palitan ng malusog na
bone marrow ang hindi malusog na bone marrow.
Tinatawag din itong bone marrow transplant, stem
cell transplant o BMT.

HARVEST
Isang paraan ng pagkolekta sa mga selyula na
bumubuo ng dugo mula sa bone marrow bago
ang autologous transplant. Paraan din ito upang
kumolekta ng mga selyula na bumubuo ng dugo
mula sa boluntaryong donor upang gamitin para
sa allogeneic transplant. Tinatawag din itong bone
marrow harvest.
HLA (HUMAN LEUKOCYTE ANTIGEN)
Isang protina, o pananda, na nakikita sa karamihan
ng mga selyula sa iyong katawan. May ilang
partikular na pananda ng HLA na tinitingnan ang
iyong doktor para sa transplant. Nakukuha mo
ang kalahati ng iyong mga pananda mula sa iyong
nanay at ang kalahati ay mula sa iyong tatay.

KLINIKAL NA PAGSUBOK
Isang paraan upang kumuha ng impormasyon
tungkol sa kung gaano kabisa ang isang partikular
na paggamot, pagsubok o pamamaraan sa sakit at
kung anu-ano ang maaaring mga side effect.

MGA PERIPHERAL BLOOD STEM CELL
Mga selyula na bumubuo ng dugo mula sa
dumadaloy na dugo (daluyan ng dugo).
MGA PINAGMUMULAN NG SELYULA
Ang 3 lugar kung saan nakikita ang mga selyula na
bumubuo ng dugo:
• Bone marrow
• Peripheral blood (dumadaloy na dugo o daluyan
ng dugo)
• Dugo mula sa umbilical cord
MGA PLATELET
Mga bahagi ng dugo na tumutulong sa pamumuo
ng dugo.
MGA PULANG SELYULA NG DUGO
Dugo na nagdadala ng oxygen sa buong katawan.
MGA PUTING SELYULA NG DUGO
Mga selyula ng dugo na lumalaban sa mga
impeksyon.
MGA SELYULA NA BUMUBUO NG DUGO
Mga selyula na nagiging mga pulang selyula ng
dugo, puting selyula ng dugo o platelet. Tinatawag
ding mga stem cell ng dugo.
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PAGHAHANDANG REGIMEN

REDUCED-INTENSITY TRANSPLANT

Ang proseso ng paghahanda sa iyong katawan
upang tanggapin ang mga bagong selyula na
bumubuo ng dugo. Tinatawag ding pangkundisyon
na regimen.

Paghahandang regimen na gumagamit ng mas
mabababang dosis ng chemotherapy nang
mayroon o nang walang radiation.
UNANG PAGHAHANAP

PAGKABIGO NG GRAFT
Nangyayari kapag ang mga na-donate na bagong
selyula ay hindi gumagawa ng mga puting selyula
ng dugo, pulang selyula ng dugo at platelet na
kailangan mo.

Isang libreng paghahanap ng Ikaw ang Katugma
na Talaan. Nagpapakita ang paghahanap na ito
ng mga potensyal na donor at unit ng dugo mula
sa cord sa talaan na maaaring tumugma sa mga
pananda ng iyong HLA.

PORMAL NA PAGHAHANAP
Isang detalyadong paghahanap ng Ikaw ang
Katugma na Talaan (Be The Match Registry®).
Ipinapakita ng paghahanap na ito kung talagang
ang potensyal na donor o unit ng dugo mula sa
cord ang tunay na pinakamabuting tugma para sa
iyo. Hindi libre ang paghahanap na ito. Maaaring
bayaran o hindi bayaran ng iyong insurance ang
mga gastusing ito.

SA BAWAT HAKBANG, NARITO KAMI UPANG TUMULONG
Habang kinakaharap mo ang transplant, hindi ka nag-iisa. Handang tumulong ang Ikaw Ang Katugma
(Be The Match®).
Nag-aalok kami ng maraming libreng programa at mapagkukunan upang tulungan ka, ang iyong mga
caregiver at miyembro ng pamilya bago ang transplant, habang isinasagawa ito at pagkatapos nito.
Makipag-ugnayan sa amin sa paraang pinakaangkop para sa iyo.
MATUTO: BeTheMatch.org/patient		

MAG-EMAIL: patientinfo@nmdp.org

MAG-ORDER: BeTheMatch.org/request

TUMAWAG SA: 1 (888) 999-6743

Nag-aalok ng suporta ang aming mga programa at mapagkukunan sa 11 wika,
kasama ang mga tauhan na nakakapagsalita ng Espanyol, at makukuha ang pagsasalin sa higit sa 100 wika.
BISITAHIN ANG: BeTheMatch.org/translations
Bukod-tangi ang medikal na kalagayan, karanasan sa
transplant at pagpapagaling ng bawat indibidwal. Dapat
mong palaging konsultahin ang sarili mong pangkat sa
transplant o doktor ng pamilya tungkol sa iyong kalagayan.
Ang impormasyong ito ay hindi naglalayon, at hindi dapat,
na pumalit sa medikal na pasya o payo ng doktor.
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