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Tungkol sa SCID Compass 
Nagbibigay ang SCID Compass ng mga pang-edukasyong materyales, access sa pakikipag-ugnayan 
ng pamilya, at pagtataguyod sa pambansang antas, na may layuning mapahusay ang mga resulta 
para sa mga batang ipinanganak na may SCID. 
 
Ang SCID ay isang sakit na genetic kung saan ipinanganak ang isang sanggol nang walang 
gumaganang immune system. Hindi maprotektahan ng immune system ang sanggol laban sa 
impeksyon. Bilang resulta, ang batang may SCID ay may paulit-ulit at patuloy na mga sakit na 
delikado sa buhay. 
 
Ang SCID Compass ay nagbibigay ng impormasyon sa diagnosis, paggamot, at suporta sa SCID sa 
pamamagitan ng: www.scidcompass.org, naka-print na mga materyales, at mga link sa mga 
komunidad ng SCID sa social media at mga mailing list. 
 
Isang programa ng Immune Deficiency Foundation, ang SCID Compass ay pinondohan sa 
pamamagitan ng pederal na kaloob mula sa Pangangasiwa ng mga Mapagkukunan at Serbisyong 
Pangkalusugan, isang ahensya ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng U.S. 
 
Pagkilala/Disclaimer ng HRSA: Ang proyektong ito ay sinusuportahan ng Pangangasiwa ng mga 
Mapagkukunan at Serbisyong Pangkalusugan (HRSA) ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao 
(HHS) ng U.S. bilang bahagi ng isang parangal na may kabuuang 2.97 milyong dolyar na may 0% na 
pondo mula sa mga mapagkukunang hindi sa pamahalaan. Ang mga nilalaman ay yaong sa (mga) 
may-akda at hindi kinakailangang kumakatawan sa mga opisyal na pananaw, o pag-endorso, ng HRSA, 
HHS, o ng Pamahalaan ng U.S. 

http://www.scidcompass.org/
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NASAAN KA NA SA 
IYONG 
PAGLALAKBAY 
KASAMA ANG SCID? 

 
Puwedeng nakakabahala at nakakabalisa kapag nalaman mong may severe combined 
immunodeficiency, o SCID, ang iyong bagong silang na sanggol. Normal lang sa puntong ito na 
makaramdam ng pagkalito at pagkatakot tungkol sa diagnosis. Kung sabagay, baka hindi mo 
pa naririnig ang SCID bilang isang medikal na kondisyon, at walang sinumang umaasa na 
magkaroon nito ang kanilang sanggol. 
 
Tandaan - hindi ka nag-iisa. May iba ring pamilya na may SCID ang kanilang anak, at ang mga 
pamilyang iyon, kasama ng SCID Compass, ay narito para sa iyo. Sa pamamagitan ng mga 
support group at resource nito, maikokonekta ka ng SCID Compass sa mga pamilyang iyon 
para makatanggap ka ng emosyonal at impormasyong suporta mula sa mga naglakbay sa 
landas na ito. 
 
Hayaan mo kaming ibahagi sa iyo kung ano ang SCID at paano ka makakatuloy sa 
pinakamainam na pangangalaga ng iyong sanggol. 



PAG-UNAWA SA SCID 

 

Ano ang SCID? 
Ang SCID ay isang kondisyon kung saan ang 
isang sanggol ay walang immune system na 
gumagana ng maayos. Ang immune system 
ay binubuo ng mga cells na lumalaban sa 
impeksyon at nagpoprotekta sa sanggol 
mula sa sakit. Walang ganoong proteksyon 
ang isang batang may SCID. 
 
Ang lahat ng sanggol na may SCID ay may 
magkatulad na problema, ipinanganak sila 
na walang T cells o may napakakaunting T 
cells. Ang bilang ng normal na T cell sa iyong 
sanggol ay sobrang mababa o halos wala. 
 
Mahalaga ang mga T cell sa immune system 
para gumana nang maayos. Kung ang iyong 
sanggol ay nagkaroon ng sipon o iba pang 
impeksyon, hindi niya ito malalabanan tulad 
ng karamihan sa ibang tao. Ang sipon ay 
maaaring lumala at maging banta sa buhay. 
 
Na-diagnose ng mga doktor na may SCID 
ang iyong sanggol sa pamamagitan ng pag-
screen sa bagong silang na sanggol at 
karagdagang pagsusuri. Ipinakita ng pag-
screen sa bagong silang na sanggol sa mga 
doktor na napakababa ng mga T cell, na 
siyang lumalaban sa mga impeksyon ng 
iyong anak. 
 
Bihira ang SCID. Halos 1 sa 58,000 na mga 
bata bawat taon ang nasusuri na mayroong 
SCID. Iyon ay halos 76 na kaso ng SCID na 
nasusuri taun-taon sa Estados Unidos. 
 
Maaaring makaapekto ang SCID sa 
sinumang sanggol, anuman ang lahi, 
kasarian, etnisidad, o estado sa buhay 

 
 

 
nito. Gayunpaman, mas karaniwan ito sa ilang 
komunidad, tulad ng Navajo Nation at ang mga 
komunidad ng Amish at Mennonite. 
 
Bagaman maaaring magmukhang malusog 
ang isang batang mayroong SCID sa 
kapanganakan, lubhang madaling mahawaan 
ng mga mikrobiyo ang bata. Kung ang bata ay 
hindi naproteksyonan laban sa virus, bacteria, 
o fungi, maaari siyang magkasakit habang 
sinusubukang labanan ang impeksyon nang 
walang kompletong immune system. 
Nakamamatay ang mga impeksyon sa mga 
batang may SCID. 

 



PAG-UNAWA SA SCID 

 

Ano ang sanhi ng SCID? 
Ang batang ipinanganak na may severe combined immunodeficiency ay walang immune 
system na gumagana ng maayos. Ang immune system ay binubuo ng mga cell ng katawan na 
pumoprotekta sa isang tao mula sa pagkakasakit. Walang ganoong proteksyon ang isang 
batang may SCID. 
 
Bagaman maaaring magmukhang malusog ang isang batang mayroong SCID sa 
kapanganakan, lubhang madaling mahawaan ng mga mikrobiyo ang bata. Kung ang bata ay 
hindi naproteksyonan laban sa virus, bacteria, o fungi, maaari siyang magkasakit habang 
sinusubukang labanan ang impeksyon nang walang kompletong immune system. Ang mga 
impeksyon ay banta sa buhay ng mga batang may SCID. 
 
Karamihan sa mga kaso ng SCID ay sanhi ng mga pagkakamali sa mga gene na ipinasa mula 
sa magulang patungo sa anak. Ang mga gene na nasa mga cell ay nagsisilbing mga tagubilin 
upang gawin ang lahat ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Halimbawa, maraming gene 
ang kasangkot sa paggawa ng puso o utak. Napakaraming gene ang kailangan para sa isang 
malusog na immune system. 
 
Bahagi ng immune system ay binubuo ng mga T cell, B cell at ng natural killer (NK) na mga cell, 
na puting mga cell ng dugo lahat. Bawat uri ng cell ay tumutulong labanan ang impeksyon sa 
partikular na paraan. Ngunit, kung walang mga T cell, hindi tayo mabubuhay. Talagang 
kinakailangan ang mga T cell para malabanan ng immune system ang impeksiyon. Ang 
mapanganib na mababang bilang o kawalan ng mga T cell ang sanhi ng SCID. 
 
Maraming iba't ibang gene ang kailangan para makagawa ng T cell. Maaaring magdulot ng 
SCID ang depekto sa alinman sa isa sa mga genes na ito. Minsan binibigyan namin ng 
pangalan ang uri ng SCID batay sa gene na napinsala. Halimbawa, sa ADA SCID ang 
napinsalang gene ay ang ADA, o adenosine deaminase gene. 
 
Minsan, ikinakategorya namin ang SCID batay sa bilang ng puting dugo, partikular ang bilang 
ng mga T, B, at NK cell. Halimbawa, ang SCID na may mababang bilang ng mga T cell at B cell 
pero may normal na bilang ng mga NK cell ay isinusulat o inilalarawan bilang T-B-NK+ (o T cell 
negative, B cell negative, NK positive) SCID. 
 
Anumang gene ang napinsala, o kung mayroon o walang mga NK cell o B cell, lahat ng uri ng 
SCID ay mayroong napakababa o walang normal na mga T cell. Ang pag-screen sa bagong 
silang na ginagamit para matukoy ang mga sanggol na mayroong SCID ang siyang nakakakita 
sa mababang bilang o kawalan ng mga T cell. Kaya maaaring makita ng test na ito ang lahat ng 
uri ng SCID, anuman ang napinsalang gene. 



PAG-UNAWA SA SCID 

 
MGA URI NG SCID 
Mayroong mahigit sa 20 iba't ibang uri ng SCID, at ang bawat isa ay tinutukoy batay sa 
apektadong gene. Ang pinakakaraniwang uri ay ang X-linked SCID, na karaniwang nakakaapekto 
lamang sa mga lalaki. Depende sa uri ng SCID ang paraan ng paggamot, kaya mahalagang 
malaman ang eksaktong diagnosis ng iyong anak. Kabilang sa mga uri ng SCID ang: 

• X-linked SCID • Coronin-1A deficiency SCID 
• ADA SCID • CD 45 deficiency SCID 
• RAG-1 at RAG-2 deficiency SCID • DNA ligase 4 deficiency SCID 
• IL7R SCID • DNA ligase 4 deficiency SCID 
• DCLRE1C, or Artemis, SCID • LAT deficiency SCID 
• JAK3 deficiency SCID • Reticular dysgenesis SCID 
• CD3 complex component deficiency SCID • Cernunnos-XLF deficiency SCID 

 

Bakit mahalaga ang pagbubukod? 
Dahil hindi kayang labanan ng iyong sanggol ang mga mikrobyo, ikaw at ang mga doktor ay 
kailangang magtulungan upang panatilihin na hangga't maari ay may kaunting mikrobyo lang 
ang kapaligiran ng sanggol hanggang sa paggamot. Ang isang paraan upang mabawasan ang 
mga mikrobyong nalantad sa iyong sanggol ay ang paglimite sa bilang ng mga taong bibisita 
sa iyong sanggol. Ito ay tinatawag na pagbubukod. Puwedeng isagawa ang pagbubukod sa 
inyong bahay o sa ospital. Ang layunin ay upang maiwasang malantad ang iyong sanggol sa 
mga mikrobyo na maaaring maging sanhi ng pagkakasakit ng sanggol. 
 
Narito ang iba pang konsiderasyon upang maiwasan ang impeksyon sa kritikal na panahong ito: 

• Hindi dapat makatanggap ang iyong sanggol ng hindi live na bakuna. 
• Dapat bawasan ang radio activity ng pagsasalin ng dugo. 
• Dapat sumailalim ang ina ng sanggol sa isang pagsusuri para sa CMV bago magpasuso. 
• Dapat kang sumunod sa mga kinakailangan sa pagbubukod at limitahan ang mga pagbisita. 
• Sundin ang mahigpit na mga tagubilin sa paghuhugas ng kamay. 
• Napakadaling kapitan ng impeksyon ang iyong sanggol, kaya ang sinumang may sakit 

ay hindi dapat bumisita sa sanggol. Halimbawa, ang bulutong-tubig ay maaaring 
nakamamatay sa batang may SCID. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGSIYASAT SA 
MGA OPSYON NG 
PAGGAMOT 

 
Isang mahalagang hakbang sa paglalakbay ng iyong pamilya kasama ang SCID ay ang 
paghanap ng paggamot. Napakahalaga ng maagang diagnosis at paggamot upang mailigtas 
ang buhay ng mga batang na-diagnose na may SCID. 
 
Ang mga sanggol na ginagamot sa loob ng unang ilang buwan ng buhay ay may mas mataas 
na pagkakataong gumaling. Kung ang isang bata ay nasuri at nagamot nang maaga, bago ang 
anumang malubhang impeksyon, ang pangmatagalang rate ng pagkabuhay ay higit sa 90%. Sa 
maagang pagpapagamot, karamihan sa mga batang may SCID ay nakabuo ng sarili nilang 
gumaganang immune system. 
 
Ang pinakamagandang kurso ng gamutan para sa isang batang may SCID ay nakadepende sa 
maraming salik, kabilang ang uri ng SCID, ang kalusugan ng bata, at mga rekomendasyon ng 
doktor. Karamihan sa mga sanggol na may SCID ay ginagamot sa pamamagitan ng 
hematopoietic stem cell transplant (HSCT), na kilala rin bilang bone marrow transplant (BMT). 
Ang isa pang maaasahan ngunit hindi gaanong karaniwang opsyon sa paggamot ay ang gene 
therapy, na kasalukuyang nasa mga klinikal na pagsubok. Ang ikatlong paggamot ay ang 
enzyme replacement therapy, na maaari lamang gamitin sa mga batang may ADA-SCID at 
isang temporaryong paggamot hanggang sumailalim ang bata sa HSCT o gene therapy. 



MGA OPSYON NG PAGGAMOT 
 

HSCT: Pangkalahatang Ideya 
Ang kasalukuyang karaniwang paggamot para sa SCID ay ang hematopoietic stem cell transplant 
(HSCT), na kilala rin bilang bone marrow transplant (BMT). Sa HSCT, kumukuha ang mga doktor ng 
malulusog na mga cell na gumagawa ng dugo mula sa isang donor at inilalagay ang mga ito sa 
iyong sanggol. Nagpaparami ang mga cell na gumagawa ng dugo at nagbibigay sa iyong anak ng 
immune system. 
 
Ang HSCT ay isang prosesong medikal na may maraming hakbang at nangangailangan ng 
maraming buwang pamamalagi sa ospital. Sa ospital, sasailalim ang isang sanggol sa maraming 
pagsusuri at iba pang mga proseso upang maghanda para sa HSCT. Ang mahalaga, tutukuyin ng 
mga doktor kung sino ang pinakamahusay na katugma na magbibigay ng mga cell na gumagawa 
ng dugo para sa HSCT ng sanggol. Ang sanggol ay bibigyan din ng mga gamot upang mabawasan 
ang posibilidad ng impeksyon at mapabuti ang tagumpay ng paggamot. 
 
Pagkatanggap ng sanggol sa mga cell ng bone marrow, ang proseso ay tulad ng pagsasalin ng 
dugo at tatagal lamang ng ilang oras. Pagkatapos ng HSCT, susubaybayan ng mga doktor ang 
immune system ng sanggol sa loob ng maraming buwan upang matukoy kung matagumpay ang 
HSCT. Sa HSCT, maaaring magkaroon ng mga komplikasyon at minsan kailangang ulitin ang HSCT. 
 
Maaaring tukuyin ng iyong planong pangkalusugan kung aling sentro ng transplant ka pwedeng 
sumailalim sa HSCT o maaaring may mapagpipilian ka kung saan mo gustong gawin ang proseso. 
 
Gene Therapy: Pangkalahatang Ideya 
Hindi tulad ng HSCT, na maaring gamitin upang gamutin ang lahat ng uri ng SCID, ang gene 
therapy ay iniakma upang gamutin ang isang partikular na gene, at ginagawa lamang sa mga 
partikular na uri ng SCID kabilang ang X-linked SCID, ADA-SCID, at Artemis SCID. Gayundin, ang 
gene therapy ay kasalukuyang nasa klinikal na pagsubok pa lamang at hindi pa isang paggamot na 
aprubado ng Pangangasiwa ng Pagkain at Droga (FDA) ng Estados Unidos. Sa mga klinikal na 
pagsubok, nag-eeksperimento pa rin ang mga doktor sa kung paano pinakamainam na 
maperpekto ang gamutan para maaprubahan na ito para sa regular na paggamit. 
 
Sa gene therapy, kinukuha ng mga doktor ang mga stem cell na may maling kopya ng gene mula 
sa sanggol and naglalagay ng naitamang kopya ng gene sa cell na iyon. Pagkatapos ay ibabalik nila 
ang mga cell sa sanggol. Gagawa ng mga kopya ng kanilang sarili ang mga cell na may naitamang 
gene at bubuo ng immune system sa sanggol. 
 
Mayroong ilang klinikal na mga pagsubok na nagaganap ngayon sa mga ospital ng mga bata sa 
buong Estados Unidos at sa Nasyonal na mga Institusyon ng Kalusugan (NIH). Ang pananaliksik ng 
klinikal na pagsubok ay available sa https://clinicaltrials.gov/. Ang mga pamilya ng mga batang 
pumili ng gene therapy ay kailangang lumahok sa klinikal na pagsubok. 

https://clinicaltrials.gov/


MGA OPSYON NG PAGGAMOT 
 

Pagkondisyon Bago ang Paggamot: Pangkalahatang Ideya 
Ang pagkondisyon ay naglalarawan ng isang paunang paggamot na maaaring ibigay sa isang bata 
bago ang isang hematopoietic stem cell transplant (HSCT) o gene therapy. Ang pagkondisyon ay 
nangangahulugan na ang iyong anak ay maaaring tumanggap ng chemotherapy at/o iba pang 
mga gamot upang maihanda siyang tumanggap ng mga bagong stem cell. Ang layunin ay upang 
dagdagan ang pagkakataon ng iyong anak na magkaroon ng matagumpay na kinalabasan. 
 

Maaaring mapababa ng pagkondisyon ang panganib ng posibleng mga komplikasyon sa 
paggamot at mapaunlad ang pangmadalian at pangmatagalang resulta ng kalusugan ng iyong 
anak. Maaaring bawasan ng pagkondisyon ang epekto ng posibleng mga komplikasyon na ito: 

 

• Pagtanggi sa graft/transplant: Kahit hindi gaanong gumagana nang maayos ang immune 
system ng iyong anak, maaaring mapansin nitong naiiba ang bagong mga stem cell at patayin 
ang mga ito. 

• Hindi na-engraft ang mga bagong stem cell: Maaaring walang makitang lugar na 
mapupuntahan sa bone marrow ng iyong anak ang bagong mga stem cell at, samakatuwid, 
ay hindi maaaring magbunga ng iba't ibang uri ng immune cells na kailangan para sa isang 
buong immune system. 

• Hindi na-engraft nang husto ang mga stem cell: Maaaring na-engraft ang bagong mga 
stem cell at nagsimulang gumawa ng mga T cell sa tulong ng thymus, pero hindi ito na-
engraft sa mga buto, kung saan ginagawa ang mga B cell. Kung mangyari ito, maaaring 
buong buhay na kakailanganin ng iyong anak ang immunoglobulin (Ig) replacement therapy, 
mga antibyotiko, o iba pang patuloy na therapy para matulongan ang immune system. 

 

Enzyme Replacement Therapy: Pangkalahatang Ideya 
Para sa mga batang may ADA-SCID, available ang isang enzyme replacement therapy na 
tinatawag na PEG-ADA. Ang mga batang may ADA-SCID ay walang isang mahalagang enzyme na 
nakakatulong upang gumana ang kanilang immune system. Sa PEG-ADA therapy, ang mga bata 
ay makakatanggap ng hindi bababa sa linguhang bakuna sa kalamnan ng isang gamot na 
naglalaman ng nawawalang enzyme, ang adenosine deaminase, o ADA. Pinapayagan ng mga 
pagtuturok na ito na gumana ang immune system. 

 

Ang paggamit sa PEG-ADA ay isang mahalagang temporaryong hakbang sa paggamot sa mga 
taong may ADA-SCID, kahit na pinaplano nilang kumuha sa hinaharap ng mas permanenteng 
paggamot na tulad ng HSCT. Ito ay dahil kahit panandalian lang ang paggamit ng PEG-ADA ay 
mabilis na babawas sa antas ng partikular na mga lason na naipon sa katawan dahil sa kawalan 
ng ADA enzyme. Pinapatay ng mga lasong ito ang puting mga cell ng dugo, kasama ang mga T 
cell, at siyang sanhi ng SCID. 

 

Ang pagbibigay ng PEG-ADA sa isang sanggol bago ang HSCT ay nagpapataas ng bilang ng mga T 
cell ng sanggol, upang ang sanggol ay magkaroon ng mas kaunting impeksyon hanggang sa 
maibigay ang tiyak na paggamot. 

https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/scid-overview


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagharap sa 
Pananatili sa 
Ospital 

 
 
 

Mga Tip ng Ospital 
Ang paggamot sa SCID ay karaniwang nangangailangan ng pananatili sa ospital na tumatagal 
ng ilang buwan, o higit pa. Sa panahong ito, dapat nakabuklod ang sanggol. Kailangan ang 
pagbubuklod upang mabawasan ang pagkalat ng mikrobyo, at mabawasan ang 
pagkakataon ng impeksyon. 

May mga paraan para masulit ng mga pamilya ang kanilang oras sa ospital at gawin ang kanilang 
makakaya upang mabawasan ang stress. Nasa ibaba ang ilang tip para sa pamumuhay sa ospital. 

• Lumabas sa kuwarto paminsan-minsan. Pag-isipan ang pag-eehersisyo, paglalakad sa labas, 
pagmumuni-muni, o pagbisita sa mga miyembro ng pamilya para maibsan ang stress. 

• Magkaroon ng balanseng diet at magkaroon ng sapat na tulog. 
• Magkaroon ng notebook para irekord ang kondisyon ng sanggol, impormasyong medikal, at 

iba pang tanong para sa medikal na kawani. 
• Ipahayag ang iyong personal na damdamin sa pang-araw-araw na journal. 
• Sumunod sa pang-araw-araw na gawain sa iyong sanggol. Maaaring kabilang sa mga gawain 

ang pagpapakain, paglalaro, pagbabasa, at pagpapadapa. 
• Makipag-usap sa social worker ng ospital, o bone marrow transplant coordinator, upang 

talakayin ang mga paksang tulad ng tulong pinansyal, mga isyu sa trabaho, at 
pansamantalang pabahay. 



PANANATILI SA OSPITAL 
 

Suporta 
Ang pisikal na pagbubuklod ay maaaring humantong sa emosyonal na pagbubuklod dahil 
bawal ang mga bisita sa kuwarto ng sanggol. Ang mga pangunahing tagapag-alaga lang, tulad 
ng mga magulang, ang pinapayagang makapasok sa kuwarto ng sanggol. Pag-isipang gawin 
ang sumusunod na hakbang upang mapanatili ang iyong mental na kalusugan. 

• Maghanap ng mga support group online at mga sesyon ng impormasyon sa 
pamamagitan ng SCID Compass at makipag-usap sa ibang magulang sa SCID, Angels for 
Life, na maa-access sa www.scidangelsforlife.org. 

• Makipag-usap sa isang propesyonal sa mental na kalusugan na sinanay sa larangan ng 
trauma o humingi ng tulong sa social worker ng ospital. 

• Humingi ng tulong sa mga lolo't lola o mga kaibigan ng pamilya upang tumulong sa 
paghatid, pagsundo, at mga aktibidad pagkatapos ng klase ng iba mo pang mga anak 
sa bahay. 

Karagdagan pa, mabigat sa loob na ipaalam sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan na 
na-diagnose ng SCID ang iyong anak. Ang mga magulang ng mga sanggol na bagong na-
diagnose ay maaaring 
idirekta ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa website ng SCID Compass para sa 
karagdagang impormasyon. 

Nasa ibaba ang ilang pangunahing punto na puwedeng sabihin ng mga magulang sa iba 
tungkol sa kung bakit kailangang manatiling nakabukod ang sanggol. 

• Ang SCID ay isang nakamamatay na medikal na kondisyon kung saan walang immune 
system ang bata. 

• Bagama't walang sakit ang bata sa ngayon, anumang uri ng impeksyon na makukuha ng 
bata ay puwedeng nakamamatay. 

• Tanging ang mga magulang at kawani ng ospital lang ang pwedeng makipag-ugnayan sa 
sanggol upang mabawasan ang bilang nga mga mikrobyong naipapasok sa kuwarto. 

• Ang gamutan para sa sanggol, na kabilang ang pagbibigay sa sanggol ng bagong 
immune system, ay puwedeng tumagal ng ilang buwan. Pagkatapos ng paggamot, kung 
ang bata ay gumagawa na ng sariling immune system, pwede nang bumisita ang 
pamilya at mga kaibigan. 

http://www.scidangelsforlife.org/


PANANATILI SA OSPITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagtataguyod 
Kailangang itaguyod ng mga magulang at tagapag-alaga ang kanilang anak at magtanong 
tungkol sa pangangalagang natatanggap ng kanilang anak. Ang sumusunod ay listahan ng 
mga payo na dapat tandaan kapag nakikipagnegosasyon sa maraming healthcare na mga 
propesyonal na darating para makihalubilo sa iyong anak. 

• Magtanong ng mga doktor. Magdala ng notebook at pen sa mga appointment para 
magtala ng mga tagubilin, at magsulat ng mga tanong na maaaring magkaroon ka sa  
ibang pagkakataon. 

• Humiling na ilagay sa isang yunit ng ospital na nagbibigay sa sanggol ng pinakamainam na 
pagbubukod. Dapat na nasa iisang kuwarto lang ang sanggol. 

• Tiyakin na palaging sumusunod ang mga healthcare na propesyonal na pumapasok sa 
inyong silid sa itinagubilin ng namamahalang doktor. Maaaring kabilang doon ang 
paghuhugas at pagdi-disinfect ng kamay, at pagsuot ng mask, guwantes, at gown. 

• Manindigan. Karamihan sa mga kawani ng healthcare, kabilang ang mga doktor, ay 
tumatanggap ng mga tanong at tinitingnan ang mga magulang at mga tagapag-alaga bilang 
bahagi ng healthcare team ng iyong anak. 

Ang mga magulang ang dapat ring magkaroon ng binder o iba pang uri ng 
sistema ng pag-file para sa medikal na mga rekord. Ang mga rekord na ito, 

kasama ang mga resulta ng pagsusuri, information sheet, ang mga kopya ng 
medikal na mga proseso, ay makakatulong sa mga healthcare worker, at mga 
kawani ng paaralan, sa hinaharap na madaling ma-access ang impormasyon 

tungkol sa kondisyon ng bata. 
Maaaring kabilang sa mga seksyon ng medical binder resulta ng laboratoryo, 

mga pagpapaospital, espesiyalista, pathology report, X-ray, mga order ng 
intravenous immunoglobulin, at pagsugod sa emergency room. 



MGA TIP SA PAG-AALAGA SA SARILI 

Ano ang Normal 
Matinding stress ang dinaranas ng mga magulang nga mga batang may SCID.  Ang 
pagbubuklod bago, habang, at pagkatapos ng paggamot sa ospital; ang pag-aalala tungkol 
sa mikrobyo; ang pang-araw-araw na pag-aalala tungkol sa kalusugan at paggaling ng bata – 
ang lahat ng ito ay may pangmatagalang negatibong epekto sa mga magulang. Pero hindi 
mo ito kailangang gawin mag-isa. Maghanap ng therapist na sinanay sa trauma upang 
matulungan kang makontrol ang emosyonal na presyon at alamin ang iyong diagnosis batay 
sa mga sintomas. 

Napakanormal at maasahan ang pagkabagabag kapag nag-aalaga ng sanggol na may 
SCID. Walang masamang panahon upang humingi ng tulong kung kailangan mo ng 
karagdagang suporta. Matutulungan ka ng isang therapist na mapag-usapan ang 
sumusunod na mga emosyon. 

• Nakakaramdam ng takot at kawalan ng katiyakan 
• Nakakaramdam ng sobrang listo pagdating sa kalusugan ng iyong sanggol 
• Nakakaramdaman ng kawalan ng kakayahang maging mahinahon o ninenerbiyos 
• Nakakaramdam ng pagod at pagkaubos ng lakas 
• Nahihirapang makapagtuon ng pansin sa iba pang mga gawain 
• Nakakaramdam ng magkahalong iba't ibang mga emosyon na nag-iiba araw-araw o 

kahit bawat sandali 
• Nakakaramdam ng kawalan ng koneksyon sa pamilya at mga kaibigan 
• Nakakaramdam ng tensyon sa iyong kapareha 

Mga Palatandaan ng Alalahanin 
Ang sumusunod ay maaaring magpahiwatig ng mas agaran at/o mas masinsinang tulong: 

• Sobrang lungkot, kadalasang matamlay, halos araw-araw 
• Kawalan ng interes sa mga bagay na kinawiwilihan mo dati 
• Kadalasang nakakaramdam ng pagka-irita o hindi mapakali 
• Nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa o walang tumutulong 
• Pakiramdam ng labis na kasalanan, kalungkutan o nag-iisa 
• Nahihirapang matulog o kumain 
• Hindi magawa ang mga pang-araw-araw na gawain para pangalagaan ang sarili 
• Mga naiisip na saktan ang iyong sarili o ang ibang tao 
• Hindi pagkakasundo sa iyong kapareha 
• Nakakainis na mga pakikipag-ugnayan sa pamilya o mga kaibigan 



MGA TIP SA PAG-AALAGA SA SARILI 
 

Pagpapanatili ng Mental na Kalusugan 

• Hilingin sa iyong team na irekomenda ka sa isang psychologist na pambata o psychologist sa 
kalusugan. Kadalasan ay mayroong karanasan ang mga espesyalistang ito sa 
pakikipagtulungan sa mga bata at mga magulang na kinakaharap ang nakaka-trauma, matagal 
na, at/o nakamamatay na sakit. 

• Pag-isipan ang pang-indibidwal na therapy, pagpapayo sa pag-aasawa, at therapy na 
pambuong pamilya kung mayroon kang mga anak na nasa hustong gulang na para lumahok. 

• Kung partikular kang nakakaranas ng mga sintomas ng nakaka-traumang stress, kasama ang 
mga masamang panaginip o hindi ninanais na mga alaala, pag-iwas, tuminding mga reaksyon, 
pagkabalisa o depressed na mood, maaaring gustuhin mong lumapit sa isang therapist na may 
karanasan sa paggamot ng mga indibidwal na may post-traumatic stress disorder (PTSD). 

• Tawagan ang kumpanya ng iyong insurance at humingi ng mga sinasaklaw na provider ng 
mental na kalusugan sa iyong lugar. Tiyaking tanungin kung anong mga benepisyo ang 
ibinibigay nila at kung anong mga serbisyo ang sinasaklaw o hindi. Magkaroon ng kamalayan 
na, sa ilang mga sitwasyon, ang pagsingil ay maaaring gawin sa pamamagitan ng insurance ng 
iyong anak at medikal na diagnosis. 

• Makipag-usap sa pangunahing doktor na pangmedikal (PMD) tungkol sa mga rekomendasyon 
para sa therapy. Kung naaangkop, maaari ka ring magtanong sa iyong PMD tungkol sa mga 
gamot na makakatulong sa mood o pagkabalisa. Maaari ka niyang irekomenda sa isang 
psychiatrist, na isang doktor na dalubhasa sa medikal na paggamot ng mga problema sa 
emosyon at mental na kalusugan. Napaka-karaniwan sa mga magulang ng mga batang may 
malubhang problema sa kalusugan na makatanggap ng tulong sa pag-iisip sa pamamahala ng 
kanyang pagkabagabag. 

• Social Support: Makipag-ugnayan sa mga kaibaigan at pamilya. Maging tapat sa kailangan mo 
at sa hindi mo kailangan, at huwag mong isipin na kailangan mo kaagad silang tawagan o 
padalhan ng mensahe. 

 

Genetic Counseling 
Ang mga pamilyang may mga anak na may SCID ay maaaring magpasyang makipag-usap sa isang 
genetic counselor. Makakatulong ang mga genetic counselor sa mga pamilya na maunawaan 
kung paano nakakaapekto sa kanilang buhay ang minanang mga kondisyon, tulad ng SCID. 

Makakapagbigay ng impormasyon ang isang genetic counselor tungkol sa uri ng SCID na na-
diagnose sa bata pero maaari rin silang mag-alok ng gabay sa mga magulang may kaugnayan sa 
pagpaplano sa pamilya ng pamilya. May mahalagang papel ang mga genetic counselor sa 
pagpapadali sa proseso ng paggawa ng desisyon habang iniisip ng mga magulang kung papano 
bubuuin kanilang pamilya. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGHARAP 
PAGKATAPOS NG 
PAGGAMOT 

Ang pagpapagaling sa HSCT ay serye ng mga tagumpay na nakakamit ng sanggol habang 
lumilipas ang mga linggo. Sinusukat ng mga doktor ang produksyon ng iba't ibang uri ng 
immune cell na tumutulong sa pagbuo ng isang malusog na immune system. 
 
Iilan, pero hindi lahat, sa mga pasyente ay maaaring makaranas ng mga side effect o 
komplikasyon mula sa HSCT. Maaaring kabilang dito ang: 
 
Impeksyon 
Maaaring magkaimpeksiyon ang bata bago ang transplant, o pagkatapos ng transplant. Ang 
pagkondisyon sa bata sa pamamagitan ng therapy o iba pang mga gamot ay mas magpapahina 
ng immune system ng bata, na magiging dahilan para maging mas madaling mahawaan ng 
impeksiyon ang bata. 
 
Ginagamot ng mga doktor ang bata gamit ang antibyotikong pang-iwas bago, habang, at 
pagkatapos ng transplant. Maaaring abutin ng ilang linggo ang bata bago makabuo ng sapat na 
puting selula sa dugo para labanan ang impeksiyon, kaya minsan binibigyan ng mga doktor ang 
bata ng mga iniksiyon para simulan ang paggawa ng puting selula sa dugo. Ibinibigay din ang 
immunoglobulin, o Ig, therapy para sa pamalit na antibody sa panahon ng proseso ng pag-
transplant para maiwasan ang impeksiyon. 



 

PAGKATAPOS NG PAGGAMOT 
 

Pagkondisyon ng mga Side Effect 
Bago sumailalim sa HSCT ang bata, sa ilang pagkakataon, makakatanggap ang bata ng mga 
gamot, kabilang ang chemotherapy, sa isang prosesong kilala bilang pagkondisyon. Minsan 
nagkakaroon ng komplikasyon ang bata mula sa pagkondisyon. Ilan sa mga komplikasyong ito ay 
panandalian, habang ang ilan ay pangmatagalan. 
 
Sa panandalian, maaaring maapektohan ng mga gamot ng chemotherapy ang mga tisyu, kabilang 
ang mga nasa bibig, lalamunan, at bituka. Ang bata ay maaaring magkaroon ng mga sugat sa mga 
lugar na iyon, na humahantong sa pananakit, paglalaway, pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae. 
 
Dahil maaaring magdulot ng malubhang pagtuklap ng balat sa bibig ang chemotherapy, maaaring 
tumangging kumain ang bata. Kung ayaw kumain ng bata gamit ang bote, kailangan ng bata ang 
isang feeding tube sa ilong o pansamantalang tatanggap ng IV nutrition. Ipapasok ang tubo sa 
ilong ng bata at ang gatas ay ibibigay sa bata sa pamamagitan ng tubo. 
 
Maaari ring ubusin ng mga gamot sa chemotherapy ang lahat ng selula sa bone marrow, na 
magiging dahilan para madaling mahawaan ng mga impeksiyon ang bata. Maaaring maging 
anemic (mababa ang dugo) ng bata at makaranas ng mga problema sa pagdurugo. 
 
Kabilang sa pangmatagalang komplikasyon mula sa mga gamot sa chemotherapy ang pagkasira 
ng importanteng mga organo tulod ng utak, baga, bato, at atay. Minsan, nagagamot ang mga 
komplikasyon. Kabilang sa iba pang pangmatagalang komplikasyon ang pagbawas ng pertilidad at 
mataas na panganib ng kanser. 
 
Hindi Na-engraft 
Pagkatapos ng transplant, regular na susuriin ng mga doktor ang dugo ng bata para malaman 
kung ang ibinigay na mga cell ng immune system ay lumalaki at naghahati-hati. Minsan, hindi 
nakakaligtas ang mga bagong selula sa bata at tinatawag na kabiguang ma-engraft ang tawag sa 
komplikasyon na ito. Karaniwang inuulit ng mga doktor ang transplant, na minsan ay patiunang 
nagbibigay ng pagkondisyon sa bata upang mas tumaas ang posibilidad na magtagumpay ang 
transplant sa pangalawang pagkakataon. 
 
Graft Versus Host Disease 
Pagkatapos ng transplant, maaaring magkaroon ang bata ng graft versus host disease, o GVHD. 
Nagkakaroon ng GVHD kapag inatake ng mga selula ng immune system cells mula sa donor, o 
“ang graft,” ang bata o ang “host.” Ito ay sa kadahilanang para sa bagong mga T cell na mula sa 
donor, "banyaga" ang kasalukuyang mga organo at tisyu. Nangyayari ang mga pang-aatake sa 
balat, sa gastronitestinal tract, ang mga mucous membrane, at ilang organ na tulad ng atay at 
mga baga. Ginagamot ang kondisyon na ito ng steroids at iba pang gamot. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAG-UWI  
SA BAHAY 

Kapag inaprubahan na ng doktor ang inyong pagpapauwi sa bahay, pareho iyong masaya 
at nakakabalisang panahon. Bago umalis sa ospital, tiyaking alam mo ang kinakailangang 
pag-aalaga. 
 
Ang pag-alis sa ospital ay maaaring ang pinakanakakatakot na bahagi ng paglalakbay, dahil 
nasa iyong mga kamay na ang pag-aalaga sa iyong sanggol. Inaasahan na matakot ang ilang 
magulang dahil sa delikadong kalagayan ng kalusugan ng kanilang anak. 
 
Gumawa ng plano kung may emergency at kailangan mong bumalik sa ospital at tiyaking 
mapupuntahan mo ang lahat ng nakaplanong follow-up na pagpapatingin sa iyong 
provider. Regular na susubaybayan ng mga provider ang kalusugan ng iyong sanggol 
pagkatapos ng paggamot para tiyaking malusog ang immune system nito at walang mga 
side effect mula sa paggamot. 



 

PAG-UWI SA BAHAY 
Bago iuwi ang iyong sanggol, linisin ang 
iyong bahay sa pamamagitan ng pag-
disinfect sa mga ibabaw, pag-aalis ng 
alikabok, at pag-vacuum. Ang iyong sanggol 
ay mahina pa rin sa maimpeksyon mula sa 
bakterya, mga virus, at fungi. 
 
Magliban sa paglilinis, ang isa pang paraan 
upang mapanatiling ligtas ang iyong sanggol 
ay sa pamamagitan ng paghuhugas ng 
iyong kamay. Ang lubusang paghuhugas ng 
kamay nang hindi bababa sa 20 segundo 
gamit ang maligamgam na tubig bago mo 
hahawakan ang sanggol ay ang 
pinakamahusay na paraan upang maiwasan 
ang pagkalat ng mga mikrobyo. Puwede ka 
ring gumamit ng hand sanitizer para linisin 
ang iyong mga kamay sa tuwing hahawakan 
mo ang iyong sangggol. 
 
Narito ang karagdagang mga tip para sa 
bahay habang ang iyong anak ay nasa 
pagbubuklod na yugto pa lamang 
pagkatapos ng paggamot: 

 

• Huwag payagan ang mga bisita sa loob ng bahay, maliban sa mga taong nakatira doon. 
• Huwag dalhin ang batang may SCID sa labas ng bahay sa anumang nakakulong na 

pampublikong lugar tulad ng simbahan, pamilihan, o daycare, hanggang sa payagan ng mga 
doktor ang paglabas na ito. 

• Hindi dapat payagan ang mga kapatid na hawakan ang bata. Kung pumapasok ang mga 
kapatid ng bata sa isang daycare, o relihiyoso o akademikong paaralan, nagdadala ng 
pinakamalaking panganib sa bata ang posibilidad ng kanilang pagdadala ng mga mikrobyo 
sa bahay. 

• Panatilihing malayo ang bata sa sinumang may sakit, kahit na sipon. 
• Ipaalam sa pinapasokang paaralan ng mga kapatid ng bata na may kapatid silang walang 

immune system at kailangang makipag-ugnayan kaagad sa mga magulang kung may 
anumang nakakahawang sakit na lumalaganap sa paaralan. 

• Ilipat ng tirahan ang mga alagang hayop, kung maaari. 
• Panatilihing malinis ang bahay sa pamamagitan ng pag-disinfect sa mga ibabaw. 

 
MGA TANONG 
PARA SA IYONG DOKTOR 

 
Bago umalis sa ospital, tiyakin na alam mo 
ang kailangang pangangalaga at magtanong. 

• Ano ang mga kailangang gamot, gaano 
karami, at gaano kadalas ibinibigay ang 
mga ito? 

• Ano ang mga epekto ng gamot? 
• Ano ang mga sintomas o palatandaan na 

ikinababahala mo? 
• Kailan dapat makipag-ugnayan sa doktor 

at ano ang pinakamainam na opsyong 
gagawin habang at pagkatapos ng mga 
oras ng opisina? 

Makipag-usap sa tagapamahala ng kaso ng 
iyong anak o sa social worker bago 
lumabas, dahil maaaring may mga kapaki-
pakinabang na tip at resources ang 
indibidwal na ito. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGPAPLANO 
PARA SA 
KINABUKASAN 

Isang malaking hamon ang pag-aalaga sa batang may SCID. Mapapagod ka at makakaramdam 
ng stress, pero mapapatatag ka rin nito. Ang SCID ay isang paglalakbay at kinakailangan nito 
na mag-isa-isang hakbang ka lang, ipagdiwang ang kasiyahan ng maliliit na tagumpay, at 
palaging naroon kasama ng iyong anak. 
 
Mahalaga para sa kalusugan ng iyong anak ang regular na pangmatagalang follow-up para 
sa medikal na pagpapatingin. Maaaring makagawa ang iyong anak ng malusog, 
gumaganang immune system pagkatapos ng paggamot. O puwede ring makompromiso 
ang immune system ng iyong anak pagkaraan, na nangangailangan ng regular na gamutan 
ng immunoglobulin. 
 
Maaaring kailangan din ang paminsan-minsang pagtigil sa pag-aaral ng iyong anak, simula sa 
unang mga taon ng pag-aaral at magpapatuloy hanggang sa mga antas ng elementarya at 
sekondaryang paaralan. Ang mga pagsisikap na makipagtulongan sa mga serbisyo para sa 
iyong anak sa lalong madaling panahon ay makakatulong sa kanilang paglipat sa isang 
kapaligiran sa pag-aaral at magbibigay sa kanila ng matibay na pundasyon para sa natitirang 
bahagi ng kanilang pag-aaral. 



 

PAGPAPLANO PARA SA KINABUKASAN 
Maagang Solusyon 
Dahil mamamalagi sa ospital ang iyong anak sa loob ng mahabang panahon at nakabuklod sa 
bahay, maaaring mahuli siya sa mga developmental skill, tulad ng mga kasanayan sa pagsasalita 
at pagkilos, o maaaring magkaroon siya ng cognitive disorder, tulad ng attention deficit disorder 
(ADD). Gayundin, ang ilang uri ng SCID ay maaaring magdulot ng mga kapansanan. Halimbawa, 
ang ADA-SCID ay iniugnay sa mga kapansanan sa pandinig. Magtanong sa iyong doktor kung 
makakatulong ba sa bata ang mga serbisyo ng maagang solusyon tulad ng speech therapy, 
occupational therapy, at physical therapy. 
 

Maliban sa pribadong mga therapy, ang distrito ng paaralan kung saan ka nakatira ay maaaring 
magbigay ng mga programa ng maagang solusyon kung saan maaaring maging kwalipikado ang 
iyong anak. Ang mga programang ito - minsan kilala bilang Paghahanap sa Bata, Maliwanag na 
Simula, o Koneksyon sa Sanggol at Bata - ay nag-aalok ng mga resource upang makatulong sa 
batang tnakararanas ng pagbagal sa paglaki sa anumang dahilan. 
 

Paaralan 
Kapag nagsimula ang iyong anak sa pampubliko o pribadong programa sa edukasyon, dapat 
silang sumailalim sa isang 504 Plan o isang IEP (Indibidwal na Programa ng Edukasyon). Makipag-
usap sa mga opisyal ng paaralan para malaman kung aling plan ang akma para sa iyong anak. 
 

Ang IEP ay isang legal na dokumento na binuo para sa bawat batang nasa pampublikong paaralan 
sa Estados Unidos na nangangailangan ng espesyal na edukasyon. Ginawa ang IEP sa 
pamamagitan ng isang partikular na team ng (mga) magulang ng bata at mga kawani sa distrito na 
may kaalaman tungkol sa bata. 
 

Hindi lahat ng bata ay nangangailangan ng espesyal na edukasyon, kung saan ang isang 504 Plan 
ay maaaring angkop. Inuobliga ng 504 Plan ang paaralan na magbigay ng espesyal na 
akomodasyon upang mapanatiling malusog ang iyong anak. Maaaring kabilang sa mga 
akomodasyon ang pakikipag-ugnayan sa iyo kung may lumalaganap na sakit sa paaralan tulad ng 
trangkaso o bulutong-tubig, o pag-aalis ng mga parusa para sa maraming araw ng pagliban dahil 
sa medikal na dahilan. Ang isang naaangkop na tawag para sa isang batang may SCID na 
nangangailangan ng alinman sa plano ay maaaring "Ibang May Kapansanan sa Kalusugan." 
 

Genetic Counseling 
Ang mga pamilyang may mga anak na may SCID ay maaaring magpasyang makipag-usap sa isang 
genetic counselor. Makakatulong ang mga genetic counselor sa mga pamilya na maunawaan kung 
paano nakakaapekto sa kanilang buhay ang minanang mga kondisyon, tulad ng SCID. 
 

Makakapagbigay ng impormasyon ang isang genetic counselor tungkol sa uri ng SCID na na-
diagnose sa bata pero maaari rin silang mag-alok ng gabay sa mga magulang may kaugnayan sa 
mga opsyon sa pagpaplano sa pamilya. May mahalagang papel ang mga genetic counselor sa 
pagpapadali sa proseso ng paggawa ng desisyon habang iniisip ng mga magulang kung papano 
bubuuin kanilang pamilya. 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gabay sa Pagpaplano 
ng Pamilya 



Pag-aampon 

Isaalang-alang: 

Pag-isipan kung anong uri 
ng pag-aampon ang angkop 
sa pangangailangan at 
kagustohan ng pamilya 

Paghandaan ang 
paghihintay sa loob ng 
iba't ibang dami ng oras 
sa panahon ng proseso 

In Vitro Fertilization 

Isaalang-alang: 

Pakikipag-ugnayan sa 
iyong tagapagbigay ng 
insurance para malaman 
ang mga serbisyong saklaw 

Paghahanap ng fertility 
clinic na makakatugon sa 
iyong natatanging mga 
pangangailangan 

Natural na Pagbubuntis 

Isaalang-alang: 

Pakikipag-usap sa isang 
genetic counselor tungkol sa 
mga opsyon ng pagsusuri sa 
gene bago manganak 

Pag-follow up sa resulta  
ng new born screening ng 
iyong sanggol ilang sandali 
pagkatapos ng 
kapanganakan 

Pagpaplano sa Pamilya: 
Pag-iisip Tungkol sa Kinabukasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ang pagharap sa paglalakbay ng iyong anak na may SCID ay 
napakahirap at nakaka-stress na may ilang mga desisyon at 
karanasan na nakakapagpabago sa buhay. Habang ang 
paglalakbay ng iyong anak sa SCID ay panghabambuhay, 
maaaring handa ka nang isipin ang susunod na hakbang para sa 
iyong pamilya. 

Tandaan, ang iyong pasya na magkaroon ng anak ay isang 
napakapersonal na desisyon at mahalagang malaman na 
ang pag-iisip tungkol sa iyong kinabukasan ay maaaring 
naiiba na ngayon. Anuman ang pasya mo sa huli - ito ang 
tamang desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya. 

 
Iba't Ibang Opsyon sa Pagpaplano sa Pamilya 
May iba't ibang paraan para isipin ang iyong pamilya ngayon. Maaaring ikaw ay nasa maagang yugto pa lamang ng 
pag-iisip kung paano palalakihin ang iyong pamilya pagkatapos magkaanak ng may SCID, o maaaring iniisip mo na 
huwag nang magkaanak pa. Anuman ang iyong pasya, mahalagang kumunsulta sa iyong healthcare team tungkol sa 
anumang hakbang na iyong kailangan batay sa iyong natatanging kalusugan at kalusugan ng iyong pamilya. Nasa ibaba 
ang mga opsyon na maaari mong pagpilian pagkatapos isaalang-alang at suriin ang mga benepisyo at panganib. 

 

 

 
Isaalang-
alang: 

• Pakikipag-usap sa healthcare provider ng iyong anak tungkol sa inirerekomendang pag-
iingat sa kalusugan (hal., pagbubuklod) ng iyong anak na may SCID 

• Pagpopokus sa iyong mental na kalusugan at paghingi ng suporta kung kinakailangan 
• Pag-isipan ang gastos na nauugnay sa bawat opsyon 

 
 

May iba't ibang paraan para isipin ang iyong pamilya pagkatapos 
magkaroon ng anak na may Severe Combined Immunodeficiency 
(SCID). Magpasya ka man na palakihin o hindi ang iyong pamilya, 
ang pinakamahusay na desisyon ay ang iyong desisyon. Gamitin 
ang resource na ito upang matulungan kang pag-isipan ang iba't 
ibang opsyon sa pagpaplano sa pamilya at espesyal na mga 
konsiderasyon pagkatapos magkaanak ng may SCID. 

"Huwag hayaang mapigilan ka ng mga taong hindi alam kung anong 
nangyayari sa inyong buhay at sa inyong medikal na buhay na makapag-

isip kung gusto mo pang magkaanak o hindi na." 
-Ina ng 3 

 

Kompletong Pamilya 
Ang desisyong huwag nang 
dagdagan pa ang mga anak  
ay isang opsyon na maaaring 
pinakamainam para sa  
iyong pamilya. 

Isaalang-alang: 

Pakikipag-usap sa iyong 
healthcare provider 
tungkol sa mga opsyon sa 
pagpipigil sa pagbubuntis 

Paggawa ng sistemang 
pangsuporta sa mga 
pamilyang may SCID 

PANGUNAHING PAGSASAALANG-ALANG 
Upang matulungan kang magkaroon ng matalinong 
talakayan sa iyong healthcare team at pamilya tungkol 
sa pagkakaroon ng karagdagang mga anak, 
mahalagang malaman at maunawaan ang uri ng SCID 
ng iyong anak at kung ikaw o ang iyong partner ay mga 
carrier para sa genetic na kondisyong ito. 

• Anong uri ng SCID mayroon ang aking anak? 
(X- Linked, ADA, RAG 1 o 2, IL7R, atbp.) 

• Carrier ba ako? 
• Carrier ba ang partner ko? 



 
 
 

Sa huli, ang pagpapasya mo ay ibabatay sa mga personal na pagpapahalaga at priyoridad ng iyong pamilya. Narito ang 
talaan ng mga tanong na makakatulong sa iyo na pag-isipang mabuti kung ano ang pinakanararapat para sa iyong 
pamilya. Gamitin ang puwang na inilaan upang isulat ang iyong kaisipan, mga tala, o gamitin ito bilang gabay habang 
nakikipag-usap sa iyong partner o healthcare provider. 
 

Ano sa tingin mo ang pangunahing pinagkukunan ng lakas ng iyong pamilya? Isipin ang partikular na mga katangian 
na natatangi sa iyong partner, natatangi sa iyong anak, at natatangi sa iyong pamilya bilang kabuuan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano ang iyong pangunahing priyoridad para sa kabuuang kalusugan at kapakanan ng iyong pamilya? Isipin ang 
iyong relasyon sa iba, pinansiyal na kapakanan, at ang iyong pisikal at mental na kalusugan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapag iniisip mo ang mga priyoridad na ito, anong mga alalahanin ang mayroon ka na nauugnay sa iyong mga 
layunin sa pagpaplano ng pamilya? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ano sa tingin mo ang kalagayan ng iyong pamilya sa loob ng limang taon? Pag-isipan kung anong mga hakbang ang 
maaari mong gawin at kung anong suporta ang kailangan mo para marating iyon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ang proyektong ito ay sinusuportahan ng Health Resources and Services Administration (HRSA) ng U.S. Department of Health and Human Services (HHS) bilang bahagi ng isang pondo na may kabuuang 
$2.97 na milyon na 0% ang pinopondohan ng mga nongovernmental na mapagkukunan. Pagmamay-ari ng (mga) may-akda ang mga nilalaman at hindi talaga kumakatawan sa mga opisyal na pananaw ng 
o pag-eendorso ng HRSA, HHS o ng Gobyerno ng Estados Unidos. 
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Ano ang SCID? 
Ang Severe Combined Immunodeficiency (SCID) ay 
isang grupo ng mga genetic disorder na natutukoy 
dahil sa kawalan o hindi paggana ng T lymphocytes at 
B lymphocytes. Ang mga bagong silang na may SCID 
ay nanganganib sa malubha, nakamamatay na 
bacterial, viral, at fungal na impeksyon. Kung walang 
napapanahong pagsusuri at sapat na paggamot, ang 
mga pasyenteng may SCID ay namamatay sa 
pagkabata. Ang SCID ay isang pambihirang sakit, na 
may tinatayang nasa 1 sa 58,000 na kapanganakan. 

Ano ang sanhi ng SCID? 
Ang SCID ay maaaring namamana sa isang X-linked 
recessive o autosomal recessive na paraan. Ang 
pinakakaraniwang anyo ng SCID ay nauugnay sa isang 
mutation sa IL2RG gene sa X chromosome at halos 
nangyayari lamang sa kalalakihan. Ang isa pang 
karaniwang uri ng SCID ay sanhi ng mga mutation sa mga 
gene na nag-encode ng adenosine deaminase (ADA). 
Ang ibang anyo ng SCID ay sanhi ng mutation sa mga 
gene na nag-code para sa alpha chain ng IL-7R 
receptor, Janus kinase 3 enzyme, RAG1 at RAG2, 
gayundin sa iba pa, hindi pangkaraniwang mga 
mutation. Mas karaniwan ang iilang uri ng SCID sa 
partikular na mga grupo, gaya ng mga komunidad ng 
Amish at mga populasyon ng Navajo Native American. 

Paano natutukoy ang SCID? 
Natutukoy ang SCID gamit ang isang pagsusuri upang 
malaman ang T-cell receptor excision circles (TREC) na 
maaaring masukat gamit ang tuyong mga batik ng dugo 
mula sa mga bagong silang sa pamamagitan ng 
pagtusok sa takong. Ang mga bagong silang na may 
SCID ay may mababa o hindi matukoy na dami ng TREC. 
Ang pagsusuri ng TREC ay ginagamit din sa pagtukoy sa 
iba pang kondisyon na hindi SCID na natutukoy din sa 
pamamagitan ng kakulangan sa T-cell. Simula 
Disyembre 2018, lahat ng estado sa US ay nagpatupad 
ng newborn screening para sa SCID. 

Paano pangasiwaan ang isang abnormal 
na newborn screen para sa SCID? 

• Ipaalam sa pamilya ang resulta ng NBS. Ipaliwanag 
ang kahalagahan ng diagnostic test para 
kumpirmahin kung may SCID ang sanggol. 
Ipaliwanag na ang sanggol ay may mas mataas na 
panganib na ma-diagnose na kulang sa immune. 
Bilang pag-iingat, dapat panatilihin ng pamilya na 
nakahiwalay ang sanggol. 

• Kumonsulta sa isang pediatric immunologist na 
makakapagbigay ng karagdagang impormasyon 
sa confirmatory testing. 

• Huwag pabakunahan ang sanggol bago ang pag-
apruba ng immunologist. 

• Maraming ina ang maaaring may cytomegalovirus 
(CMV) sa kanilang gatas sa suso. Pahintoin sa 
pagpapasuso ang mga ina at bigyang-diin na ang 
mga nasa hustong gulang ay maaaring mahawaan 
ng CMV anumang oras. 

• Irekomenda sa mga magulang na ihalo ang 
formula sa pinakuluang tubig sa halip na 
nakabotelyang tubig upang matiyak na ang 
sanggol ay hindi malantad sa bakterya. Kailangan 
ding pakuluan ang mga boteng lalagyan ng gatas 
at mga nipple. Maaari ding gamitin ang ready-to-
feed na formula, na hindi nangangailangan ng 
paghahanda o paghahalo. 

• Kung nakumpirma ang diagnosis ng SCID, i-refer 
ang pamilya sa isang pediatric immunologist na 
may karanasan sa paggamot sa SCID at sa 
genetic counseling. 

• Magbigay ng impormasyon tungkol sa mga 
serbisyong pangkalusugan sa panglipunan o 
pangkaisipan sa pamilya. 

Severe Combined Immunodeficiency (SCID): 
Ano ang Kailangang Malaman ng mgaTagapagbigay ng 
Pangangalagang Pangkalusugan 



scidcompass.org 

Pananaliksik 
• HRSA Sentro ng Impormasyon para sa Newborn Screening (HRSA Newborn Screening Information Center) 
• Saligan sa Kakulangan sa Immune: Pangkalahatang ideya ng SCID (Immune Deficiency Foundation:  

SCID Overview) 
• Saligan sa Kakulangan sa Immune: TREC at Newborn Screening (Immune Deficiency Foundation:  

TRECs and Newborn Screening) 
• SCID Compass: Mababang Bilang ng T Cell at TREC Screening (SCID Compass: Low T Cell Counts and  

TRECs Screening) 
• NIH: Sentro ng Impormasyon sa Genetic at Bihirang Sakit (NIH: Genetic and Rare Disease Information Center) 

Makipag-ugnayan 
scidcompass.org 
scidcompass@primaryimmune.org 

Paano ginagamot ang SCID? 
Karamihan sa mga sanggol na may SCID ay ginagamot ng hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Ang 
perpektong donor ay isang kapatid na may kaparehong human leukocyte antigens (HLA). Kung walang available na 
kapatid na may kaparehong HLA, pwedeng gamitin ang hindi kaanu-anong donor o magulang. Naging matagumpay 
din ang therapy sa gene sa paggamot sa ilang uri ng SCID, kabilang ang ADA-deficient SCID, X-linked SCID, at Artemis 
SCID. Karamihan sa mga therapy sa gene para sa SCID ay kasalukuyang nasa klinikal na pagsubok. Available ang mga 
paggamot gamit ang enzyme at immunoglobulin replacement na mga therapy, pero hindi nito ganap na naibabalik 
ang paggana ng immune. Hanggang hindi pa sumasailalim sa HSCT o therapy sa gene ang mga pasyenteng may SCID, 
dapat muna silang ihiwalay, at maaaring magbigay ng suportang pangangalaga gamit ang mga antibiotic at antifungal 
upang maiwasan ang mga impeksyon. Dahil pansamantala lang ang mga preventive measure na ito, ang mga batang 
may SCID ay dapat sumailalim sa HSCT o gene therapy upang maibalik ang normal na paggana ng immune. Ang mga 
pasyenteng may SCID na maagang na-diagnose at walang impeksyon bago ang HSCT o gene therapy, ay may mga 95% 
na posibilidad na mabuhay. 

 

Saan kukuha ng karagdagang impormasyon? 
 

 

Klinikal na Pangangalaga 

• PIDTC: Nakikilahok na Klinikal na mga Sentro (PIDTC: Participating Clinical Centers) 

• Gabay sa Bakuna sa Rotavirus (Rotavirus Vaccine Guidance) 

• ACMG SCID ACT Sheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suporta ng Magulang 

• Saligan ng mga Anghel ng SCID (SCID Angels Foundation) 

• SCID Compass: Mga Materyal ng Impormasyon, Networking ng Pamilya, at Adbokasiya ng mga 
Mapagkukunan para sa mga Magulang ng mga Batang Isinilang na may SCID (SCID Compass: Informational 
Materials, Family Networking, and Advocacy Resources for Parents of Children Born with SCID) 

• SCID Compass: Mga Grupong Sumusuporta sa mga Magulang (SCID Compass: Parent Support Groups) 

https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://primaryimmune.org/disease/severe-combined-immunodeficiency-and-combined-immunodeficiency
https://primaryimmune.org/disease/severe-combined-immunodeficiency-and-combined-immunodeficiency
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7628/severe-combined-immunodeficiency
http://scidcompass.org/
mailto:scidcompass@primaryimmune.org
https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Participating-Clinical-Centers
https://primaryimmune.org/sites/default/files/Live%20Rotavirus%20Vaccines.pdf
https://www.acmg.net/PDFLibrary/SCID.pdf
http://www.scidangelsforlife.com/
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://scidcompass.org/scid-support-groups


  

Severe Combined Immunodeficiency (SCID): Ano 
ang Dapat Malaman ng mga Magulang 

                                                             

 

 

Nagkaroon ang iyong sanggol ng resulta sa pagsusuri para sa bagong silang na sanggol na 

nangangahulugang posibleng mayroon siyang kondisyon na tinatawag na SCID. Kailangan ng mas 

maraming pagsusuri ng iyong sanggol sa lalong madaling panahon para kumpirmahin kung siya ay may 

SCID. 

Makipag-ugnayan kaagad sa doktor ng iyong sanggol tungkol sa pagkuha ng higit pang 
pagsusuri. 

 

Ano ang SCID? 

Ang SCID ay nangangahulugang Severe Combined 
Immunodeficiency. Ang mga sanggol na may SCID ay may mahina 

o walang immune system at puwedeng magkasakit nang malala 

mula sa mga pangkaraniwang sakit tulad ng sipon o trangkaso. 

Ang SCID ay isang genetic na kondisyon, na nangangahulugang 

naipapasa ito ng mga magulang sa kanilang anak sa pamamagitan 

ng genes. 

Nagagamot ba ang SCID? 

Nagagamot ba ang SCID. Kapag maagang natukoy ng mga 

doktor ang SCID, mas mahusay nilang magagamot ang mga 

sanggol na may SCID. Makipag-ugnayan sa iyong doktor tungkol 

sa higit pang pagsusuri sa lalong madaling panahon. 

Ano ang kahulugan ng ganitong resulta ng 

pagsusuri sa bagong silang na sanggol? 

Nagsagawa ng mga karaniwang pagsusuri sa bagong silang na 

sanggol sa iyong sanggol para tingnan kung may mga seryosong 

medikal na kondisyon. Nakita sa resulta ng pagsusuri ng iyong 

sanggol ang mabababang antas ng mga immune cell na ginagamit 

para labanan ang mga impeksyon. Unang hakbang ang mga 
pagsusuri at hindi isang diagnosis. Ang hindi normal na 

resulta ng pagsusuri sa bagong silang na sanggol ay hindi palaging 

nangangahulugan na may SCID ang iyong sanggol. Nakakakuha rin 

ang pagsusuri ng iba pang kondisyong kaugnay ng immune 

system, pero madalas na hindi kasing lala ng mga ito ang SCID. 

Pero napakahalagang gawin ang susunod na pagsusuri para sa 

iyong sanggol. 

Paano ko malalaman kung may SCID ang aking 

sanggol? 

Kakailanganin ng iyong sanggol ng isa pang pagsusuri para tiyakin 

kung may SCID o may ibang kondisyon na maaaring nagdulot sa 

kakulangan ng immune system. Kung nakumpirma sa 

Mga pagsusuring ito na may SCID nga ang iyong sanggol, 

malamang na isangguni ka ng doktor ng iyong sanggol sa isang 

doktor na espesyalista sa SCID. Kailangan ng espesyal na 

pangangalaga ang mga sanggol na may SCID para manatiling 

malusog hangga’t maaari. 

Paano ko mapapanatiling ligtas ang aking 

sanggol sa ngayon?  

Dahil baka may mahina o walang immune system ang iyong 

sanggol, ang pinakamahalagang gawin sa ngayon ay panatiilihing 

malayo sa sakit ang iyong sanggol. 

Para mapanatiling malayo sa sakit ang iyong sanggol: 

• Ilayo ang iyong sanggol sa iba pang tao, lalo na sa sinumang 

may sakit. 

• Hugasan ang iyong mga kamay bago hawakan ang o lumapit 

sa iyong sanggol. 

• Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung ligtas bang 

magpasuso. Nagdadala ng virus ang mga ina kung minsan, 

na tinatawag na CMV, sa kanilang gatas. Dapat gumamit ng 

pinakuluang tubig sa halip na nakaboteng tubig para sa 

formula na gatas. Puwede pa ring maglaman ng ilang 

bacteria ang nakaboteng tubig na maaaring makasama sa 

iyong sanggol. 

• Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung dapat bang 

makakuha ng ilang partikular na bakuna ang iyong sanggol. 

Huwag hayaang makakuha ng live na bakuna ang iyong 

sanggol o iba pang tao sa iyong sambahayan. Ang mga live 

na bakuna at may live, pinahinang bahagi ng isang virus. 

Ang batang may mahina o walang immune system ay 

puwedeng magkasakit mula sa isang live na bakuna. Ang 

mga bakuna laban sa COVID-19 ay hindi mga love na 

bakuna. 

   

 

Saan ako pupunta para sa higit pang impormasyon? 

Bumisita sa scidcompass.org  

Email scidcompass@primaryimmune.org 

 

 

Ang proyektong ito ay sinusuportahan ng Health Resources and Services Administration (HRSA) ng U.S. Department 
of Health and Human Services (HHS) bilang bahagi ng isang pondo na may kabuuang $2.97 na milyon na 0% ang 
pinopondohan ng mga nongovernmental na mapagkukunan. Pagmamay-ari ng (mga) may-akda ang mga nilalaman 
at hindi talaga kumakatawan sa mga opisyal na pananaw ng o pag-eendorso ng HRSA, HHS o ng Gobyerno ng 
Estados Unidos. 
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