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অতিতিক্ত সহায়িা এবং সাহায্যেি জনযে, (800) 955-4572 নম্বযি িথযে তবযেষজ্ঞ(ইনফিযেেন স্পেোতিস্ট)-এি  সাযথ স্্াগায্াগ করুন। 

অনুর�োরে� ভিভতিতে রেোভোষী পচ�রষবো পোওযো যোয। অনুযিাধটি িথযে তবযেষযজ্ঞি কাযে ইংযিতজ ভাষায় কিযি হযব, ্াযি িািা কি কিাি সেয় একজন 
স্ফান স্�াভাষীি বযেবস্া কিযি পাযিন।

কার টি-সেল সেরাপি (কাইমেপরক অ্াপটিমেন 
পরমেিটর টি-সেল সেরাপি) প্রপরিযা
নীযে কাি টি-স্সি স্থিাতপ (CAR T-Cell Therapy) প্রতরিয়াটি বযোখযো কিা হযয়যে। এই প্রতরিয়াটিি 
সম্পযককে  আিও তবস্াতিি িযথযেি জনযে, www.LLS.org/CART (ইংযিতজ ভাষায়) ওযয়বসাইটটি স্�খুন।
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LLS ধনযেবা� জানায় এই তবষয়বস্তুটিি সংযোধন ত্তন কযিযেন:

ররেরডচ�ক এে. েক, MD
সহয্াগী স�সযে এবং সহ সভাপতি, তিপাটকেযেন্ট অফ ব্াি অযোন্ড 
েযোযিা ট্ান্সপ্যোন্ট অযোন্ড স্সিুিাি ইতেউযনাযথিাতপ
Moffitt Cancer Center, Tampa, FL

এই প্রকাশনার জন্য সহায়তা করররেন:

•   কাি টি-স্সি স্থিাতপ সঠিক তেতকৎসা তবকল্প তকনা স্সটি 
স্িাগী িাি িাক্তাযিি উপতস্তিযি তসদ্ান্ত স্নন।

•   এিপযি স্িাগী হাসপািাযি বা তেতকৎসা স্কয্রে িা াি  
টি-স্কাষ সংগ্রহ কিাি সেয় তনধকোিণ কযি।

•   স্িাগীি কাে স্থযক িযক্তি নেুনা স্নওয়া হয়।
•   িযক্তি স্বেিকতণকা, স্্খাযন টি স্কাষ থাযক, আিা�া কযি 

স্নওয়া হয় এবং অবতেষ্ট িক্ত স্িাগীি িক্তনািীযি পাঠিযয় 
স্�ওয়া হয়। এযক তিউকাযফযিতসস বিা হয়।

•   স্িাগীি টি স্কাষ িযোযব বা েযোনুফযোকোতিং স্ফতসতিটিযি 
পাঠাযনা হয়।

•   স্িাগীি টি স্কাষযক কযোন্সাি স্কাষ স্খাাজাি এবং নষ্ট কিাি 
জনযে স্জযনটিক ইতজিতনয়াতিং-এি োধযেযে পতিবতিকে ি কিা হয়। 
পতিবতিকে ি টি স্কাষযক কাি টি স্সি (CAR T-cells) বিা হয়।

•   স্িাগীি কাি টি স্সি:
 °   প্রেুি সংখযোয় বাড়াযনা হয় ্িক্ষণ না িায�ি সংখযো িক্ষাতধক 

হয়। িািপি, স্সগুতিযক সংিক্ষযণি জনযে তহোতয়ি কিা হয়।
 °   হাসপািাযি বা স্কয্রে পাঠাযনা হয় স্্খাযন স্িাগীি তেতকৎসা 

কিা হযছে।

•   কাি টি স্কাষগুতিি জায়গা তিতি কিযি স্িাগীি েিীযিি 
স্াভাতবক টি স্কাযষি সংখযো কোযনাি জনযে স্কযোযথিাতপি 
একটি স্কাসকে কিাযনা হয়।

•   ফযি স্িাগীি কাি টি স্কাষগুতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং িািপি 
স্িাগীি িক্তপ্রবাযহ প্রযবে কিাযনা হয়।

কাি টি স্সি: 
•   স্িাগী'ি িক্তয্াযি প্রেুি সংখযোয় স্বযড় ্ায়
•   কযোন্সাি স্কাষ স্খাাযজ এবং স্েযি স্ফযি
•   ্ ত� আবাি কযোন্সাি তফযি আযস িাি জনযে পুনিায় আরিেণ 

কিযি িক্তয্াযি স্থযক স্্যি পাযি

•   স্িাগী'ি িাক্তাি পাবেকে প্রতিতরিয়াি জনযে স্িাগীযক তনিীক্ষণ 
কিযবন। িাই তকেু সেযয়ি জনযে হাসপািাযি ভতিকে ি 
হওয়াি প্রযয়াজন হযি পাযি।

•   তেতকৎসাি �ীরকেযেয়াত� ফিাফি বুঝযি িাক্তাি স্িাগীি 
সাযথ স্্াগায্াগ িাখযবন।
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