প্রতির�োধ
(১) অ্যামনিওসেন্টেসিস

এই পরীক্ষার জন্য গর্ভবতী মহিলার গর্ভথলি থেকে প্রায় ১৫ সপ্তাহের
গর্ভকালের পরে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে অ্যামনিয়োটিক তরল সংগ্রহ করা
হয়।

(২) ক�োরিওনিক ভিলাস স্যাম্পলিং (সিভিএস) (বহুল
প্রচলিত)

থ্যালাসেমিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন (টিআইএফ) তার
নিজস্ব আন্তর্জাতিক চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা মণ্ডলী
এবং শিক্ষামূ লক কর্মসূ চির দ্বারা আপনার বিভিন্ন প্রশ্ন ও
জিজ্ঞাসার সমাধান দিয়ে থাকে।
দয়া করে টিআইএফ এর ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন

এই পদ্ধতিতে ক�োরিওনিক ভিলাস ক�োষগুলি ব্যবহার করে পরীক্ষা করা
হয়। অ্যামনিওসেন্টেসিসের চেয়েও এ পদ্ধতিতে আগে পরীক্ষা করা
সম্ভব, প্রায় ১০-১১ সপ্তাহের গর্ভকালীন সময়ে। এটির সুবিধা-অসুবিধা
সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য টিআইএফ-এর সুনির্দিষ্ট প্রতির�োধ বিষয়ক
প্রকাশনা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক সরঞ্জামে পাওয়া যাবে।

প্রতির�োধের ওপর প্রয়োজনীয় আরও শিক্ষামুলক
উপাদানের জন্য অনু র�োধ করুন (নিচে দেখুন) যা
বিনামূ ল্যে আপনাকে পাঠান�ো হবে।

চিত্র- ৭

প্রয়োজনে টিআইএফ হেল্পলাইনে য�োগায�োগ করুনঃ
+৩৫৭ ২২ ৩১৯ ১২৯ [স্থানীয় সময় সকাল ৮:০০ থেকে
বিকেল ৪:০০ পর্যন্ত (গ্রিনিচ মান সময় +২ ঘণ্টা) খ�োলা
থাকে]

(৩) প্রাক-গর্ভস্থকরণ জিনগত র�োগ-নির্ণয় (পিজিডি)/
পরীক্ষা একটি পরিশ�োধিত, প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে:
(I)	হিম�োগ্লোবিন-ব্যাধির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণের
লক্ষ্যে ভ্রূণের প্রাথমিক ক�োষগুলি (যেগুল�ো ইন-ভিট্রোর
নিষিক্তের দ্বারা স ৃষ্ট ) পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা হয়। অপরিবর্তিত
স্বাভাবিক (নন-মিউটেটেড) ভ্রূণগুলি তখন বাহক মহিলার গর্ভে
প্রতিস্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হয়।
(II) বাহক মহিলার অ-নিষিক্ত ডিম্বাণু যা হিম�োগ্লোবিন-ব্যাধি বা
পরিবর্তিত জিন বহন করে না তা ‘প�োলার বডি ডায়গন�োসিস’
দ্বারা সনাক্ত করে নির্বাচন করা হয় এবং এরপর তার স্বামীর
শুক্রাণু ব্যবহার করে নিষিক্ত করা হয়। এভাবে বাছাইকৃ ত নিষিক্ত
ডিম্বাণু বাহক মহিলার গর্ভে স্থাপন করা হয়।
পিজিডি/পরীক্ষাটি অবশ্যই একটি চাহিদাসম্পন্ন প্রযুক্তিনির্ভর পন্থা তবে
তা ব্যায়বহুল এবং একটি সফল গর্ভাবস্থা আনার জন্য প্রায়ই একাধিক
প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

টিআইএফ-এর ই-পেশেন্ট প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হ�োন!
আরও পড়ার জন্য পরামর্শ রইল (টিআইএফ এর অনান্য প্রকাশনা)(https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/)
•

থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে।

•

রক্তনির্ভরশীল থ্যালাসেমিয়া র�োগী ব্যবস্থাপনা
নির্দেশিকা। (৩য় সংস্করণ)

•

থ্যালাসেমিয়া এবং অন্যান্য ল�োহিতকণিকার র�োগ
প্রতির�োধ। (১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ)

•

থ্যালাসেমিয়া এবং অন্যান্য ল�োহিতকণিকার র�োগ
প্রতির�োধ। (২য় খণ্ড, পরীক্ষাগার আচরণবিধি)

এছাড়াও, এই পরীক্ষাটি সর্বত্র সহজলভ্য নয় এবং তা হিম�োগ্লোবিনব্যাধিগুল�ো নিয়ন্ত্রণ ও প্রতির�োধের জন্য জাতীয় ক�ৌশলগুলির সাথে
আজও একীভূ ত করা সম্ভব হয়নি।

আরও অনুসন্ধান বা তথ্যের জন্য আপনার দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে
য�োগায�োগ করুন। এছাড়াও য�োগায�োগ করতে পারেন:
• আপনার জাতীয় থ্যালাসেমিয়া সংগঠন (সমূহ)- এর সাথে।

বংশগত র�োগসমূহ
প্রতির�োধ
-বিটা-থ্যালাসেমিয়া

এই শিক্ষামূ লক প্রচারপত্রটি পরিচালনার জন্য ইউর�োপীয় ইউনিয়ন
স্বাস্থ্য কর্মসূ চি (২০১৪-২০২০)-এর তহবিল থেকে অনু দানপ্রাপ্ত।

প্রতির�োধ বিষয়ক আমাদের ভিডিও দেখুন
ইউটিউবে!
থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণে টিআইএফ জনসচেতনতা

সহ-অর্থায়নেঃ
ইউর�োপীয় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কর্মসূ চি

© থ্যালাসেমিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন, ২০২০ কর্তৃক
সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

আপনার মন্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই

থ্যালাসেমিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন
৩১ ইফিজেনিয়াস সড়ক, চতুর্থ তলা, ২০০৭ স্ট্রোভ�োলস, নিক�োসিয়া সাইপ্রাস
প�োস্ট অফিস বক্সঃ ২৮৮০৭,
২০৮৩ স্ট্রোভ�োলস, নিক�োসিয়া সাইপ্রাস
টেলিফ�োন: +৩৫৭ ২২ ৩১৯ ১২৯
ফ্যাক্স: +৩৫৭ ২২ ৩১৪ ৫৫২
ই-মেইল: thalassaemia@cytanet.com.cy
ওয়েবসাইট: http://thalassaemia.org.cy

থ্যালাসেমিয়া
ইন্টারন্যাশনাল
ফেডারেশন

প্রতির�োধ
বংশগত র�োগসমূ হ প্রতির�োধঃ উদাহরণস্বরূপ
বিটা থ্যালাসেমিয়া
বংশগত র�োগ হল এমন শারীরিক অবস্থা যা মানুষের জিনগত
পরিবর্তনের (চিকিৎসাশাস্ত্রে যার নাম মিউটেশন বা পরিব্যক্তি) কারণে
হয়ে থাকে। প্রতিটি মানুষের শরীরে হাজার হাজার জিন ক�োষের মধ্যে
জ�োড়ায় জ�োড়ায় সাজান�ো থাকে। জিনের কাজ প্রোটিন উৎপাদন করা
যা মানবদেহের অন্যতম গঠন উপাদান (চিত্র ১)। প্রতি জ�োড়া জিনের
মধ্যে একটি আসে মাতার কাছ থেকে এবং অপরটি আসে পিতার কাছ
থেকে। নির্দিষ্ট ক�োনও জিনের পরিবর্তনের কারণে বংশগত র�োগ হয়ে
থাকে, পরিণতিতে জিনের কার্যক্ষমতা বেশ কমে যায় অথবা একেবারেই
অকার্যকর হয়ে পড়ে অর্থাৎ নির্দিষ্ট জিনটি তার ভূ মিকা পালন করতে
পারে না। বিটা থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে দেহের বিটা-গ্লোবিন জিনে এই
পরিবর্তন হয় যার কাজ সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক হিম�োগ্লোবিন উৎপাদন
করা। হিম�োগ্লোবিন এক ধরণের প্রোটিন যা রক্তের ল�োহিত কণিকার
অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর দায়িত্ব দেহে অক্সিজেন স্থানান্তর করা যা
মানবদেহের ক�োষ ও টিস্যুগুলির ব ৃদ্ধি ও ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি
গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান।

বংশগতি কী?
চিত্র- ১

যে ক�োনও জিনগত বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ পদ্ধতিটি ‘বংশগতি’
হিসেবে পরিচিত এবং এর বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এর
মধ্যে সাধারণ একটি হল ‘অট�োজ�োমাল রিসিসিভ’, এই
প্রক্রিয়াতেই বিটা থ্যালাসেমিয়া বংশগতভাবে সংক্রমিত হয়।
এ ধরণের বংশগতির ক্ষেত্রে র�োগটি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত
হতে সন্তানকে দু ইটি পরিবর্তিত বিটা-গ্লোবিন জিন দেহে
গ্রহণ করতে হয়, একটি পিতার কাছ থেকে এবং অপরটি
মাতার কাছ থেকে। বিটা-গ্লোবিন জিন সবসময় জ�োড়ায়
থাকে এবং ঐ পিতামাতার ক�োষে একটি পরিবর্তিত বিটাগ্লোবিন জিন থাকে, অপরটি থাকে স্বাভাবিক। সাধারণভাবে
তাদেরকে বাহক (ক্যারিয়ার) বলা হয়।
বাহক হল এমন ব্যক্তি যার একটি ক্রোম�োজ�োমে একটি
স্বাভাবিক বিটা-গ্লোবিন জিন থাকে এবং একটি কম
কার্যক্ষমতাসম্পন্ন পরিবর্তিত বিটা-গ্লোবিন জিন থাকে।
থ্যালাসেমিয়ার বাহকেরা র�োগী নন এবং সময়ের সাথে
তাদের র�োগ বিকশিতও হয় না। বিশেষ পরীক্ষাগারগুলিতে
সম্পাদিত সাধারণ পরীক্ষার মাধ্যমেই বাহক সনাক্ত করা
সম্ভব।
এছাড়া বাহকদের নিম্নোক্ত আরও কিছু নামে বর্ণনা করা
যায়ঃ
• ক্যারিয়ার অফ দ্যা বিটা থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট
• ইন্ডিভিজুয়্যাল হেটার�োজাইগাস ফর বিটা থ্যালাসেমিয়া
• ইন্ডিভিজুয়্যাল উইথ বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর
• বিটা থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার

নিচে বংশগতভাবে থ্যালাসেমিয়া র�োগ সংক্রমিত হওয়ার উপায়গুলি
দেখান�ো হল
চিত্র- ৩

একটি পরিবর্তিত বিটা-গ্লোবিন জিন
অপরিবর্তিত, স্বাভাবিক বিটা-গ্লোবিন জিন

যখন পিতামাতার মধ্যে যেক�োনও একজন বিটা-থ্যালাসেমিয়ার বাহক
এবং অন্যজন সুস্থ (চিত্র ৩)

পিতামাতা উভয়ের কাছ থেকে
স্বাভাবিক বিটা-গ্লোবিন জিন
(একটি পিতার কাছ থেকে এবং
একটি মাতার কাছ থেকে) গ্রহণ
করার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ,
এক্ষেত্রে শিশুটি সুস্থ স্বাভাবিক
হবে
RBCs: Red Blood Cells

যখন পিতামাতা উভয়ই বিটা-থ্যালাসেমিয়ার
চিত্র- ৫
বাহক (চিত্র ৫)

পরিবর্তিত বিটা-গ্লোবিন জিন
ভাবিক বিটা-গ্লোবিন জিন

চিত্র- ৪

পিতা/মাতার যেক�োনও
একজনের কাছ থেকে
(চিত্র-৩ এ বাহক পিতার কাছ
থেকে) একটি পরিবর্তিত
বিটা-গ্লোবিন জিন এবং
অপরজনের কাছ থেকে
একটি স্বাভাবিক বিটা-গ্লোবিন
জিন গ্রহণ করার সম্ভাবনা
৫০ শতাংশ, এক্ষেত্রে শিশুটি
বিটা-থ্যালাসেমিয়া বাহক

যেসকল বিটা-থ্যালাসেমিয়া বাহক যুগল নিজেদের ব্যাপারে সচেতন
রয়েছেন, তাদের পরিবার তৈরিতে যে সুয�োগসমূহ রয়েছে তা নিচের ১
নং ছকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।
এ বিষয়টি যত দ্রুত সম্ভব একজন বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর
সাথে, সম্ভব হলে একজন জেনেটিক কাউন্সেলর (জিনগত
পরামর্শদাতা) এর সাথে আল�োচনা করা উচিত। কীভাবে অগ্রসর হবেন
এই সিদ্ধান্ত দম্পতিটির নিজেদেরই নেওয়া উচিত। পরবর্তীতে সবসময়
বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে নির্ভরয�োগ্য, হালনাগাদকৃ ত ও
অনির্দেশমূলক তথ্য গ্রহণ করা উচিত।
ছক ১

ঝু ঁ কি সনাক্তকরণ সুয�োগসমূহ
এক্ষেত্রে প্রত্যেক গর্ভাবস্থায় শিশুর সম্ভাবনাগুল�ো হলঃ

এক্ষেত্রে প্রত্যেক গর্ভাবস্থায় শিশুর সম্ভাবনাগুল�ো
হলঃ

পিতামাতা উভয়ের কাছ বাহক পিতা/মাতার
থেকে পরিবর্তিত বিটা- যেক�োনও একজনের
গ্লোবিন জিন (একটি
কাছ থেকে (চিত্র-৩
পিতার কাছ থেকে এবং
এ বাহক পিতার
একটি মাতার কাছ
কাছ থেকে)
থেকে) গ্রহণ করার
একটি পরিবর্তিত
সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ,
বিটা-গ্লোবিন জিন
এক্ষেত্রে শিশুটি সম্পূর্ণ
এবং অপরজনের
বিকশিত থ্যালাসেমিয়া
কাছ থেকে একটি
র�োগ, অর্থাৎ বিটাস্বাভাবিক বিটাথ্যালাসেমিয়া মেজর
গ্লোবিন জিন গ্রহণ
র�োগী হবে
করার সম্ভাবনা ৫০
শতাংশ, এক্ষেত্রে
শিশুটি বিটা-

চিত্র- ৬

পিতামাতা উভয়ের
কাছ থেকে স্বাভাবিক
বিটা-গ্লোবিন জিন
(একটি পিতার কাছ
থেকে এবং একটি
মাতার কাছ থেকে)
গ্রহণ করার সম্ভাবনা
২৫ শতাংশ,
এক্ষেত্রে শিশুটি সুস্থ
স্বাভাবিক হবে

বিয়ে বা গর্ভধারণের ক) আরেকজন থ্যালাসেমিয়া বাহককে বিয়ে
পূর্বে
না করা।
খ) ভবিষ্যৎ সন্তানের ঝু ঁকির জন্য সম্পর্ক
বিচ্ছেদ করা।
গ) ঝু ঁকি মেনে পছন্দের সঙ্গীকে বিয়ে করা।

বিয়ে বা সহবাসের
পরে

আরও বিস্তারিত
যেসকল দম্পতির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একটি করে পরিবর্তিত বিটাগ্লোবিন জিন বহন করে তাদেরকে ‘ঝু ঁকিপূর্ণ’ দম্পতি হিসেবে চিহ্নিত
করা হয়। যদিও বিটা-থ্যালাসেমিয়া বাহকের ক�োনও বিরূপ স্বাস্থ্যগত
সমস্যা থাকে না, তবে যদি দম্পতিটি পরিবার তৈরি করার পরিকল্পনা
করেন, সেক্ষেত্রে প্রতিটি গর্ভাবস্থায় উপরে বর্ণিত হিসেবে ঝু ঁকি রয়েছে।

ক) সন্তান থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে
এমন ঝু ঁকি মেনে নিয়ে গর্ভধারণ করা।
খ) সন্তান জন্মদান থেকে বিরত থাকা যেমন
গর্ভপাত করা।
গ) সন্তান জন্মদানের পূর্বে র�োগ নির্ণয় করা
(প্রিন্যাটাল ডায়াগন�োসিস) এবং সেই ফলাফল
অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। (১,২)
ঘ) জন্মদান-পূর্বকালীন র�োগ নির্ণয়ের বিকল্প
হিসেবে প্রাক-গর্ভস্থকরণ জিনগত পরীক্ষা
(নিচে দেখুন) ব্যবহার করা। এই পরীক্ষার
উদ্দেশ্য থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সন্তান জন্মদান
করা। (৩)

যখন ইতিমধ্যে
গর্ভধারণ করে
ফেলেছে

প্যাটার্ন ক

এক্ষেত্রে প্রত্যেক গর্ভাবস্থায় শিশুর সম্ভাবনাগুল�ো হলঃ

1

প্যাটার্ন খ

বাহক কী?

থ্যালাসেমিয়ার বংশগতির প্যাটার্নঃ

চিত্র- ২

ঝু ঁ কি পূ র্ণ দম্পতির ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়া মেজরে আক্রান্ত নয়
এমন সন্তান গ্রহণের যে সুয�োগসমূ হ রয়েছে

ক) জন্মদান-পূর্বকালীন র�োগ নির্ণয় করা (যদি
গর্ভধারণের প্রাথমিক ধাপ হয়) এবং একজন
বিশেষজ্ঞের সহায়তা ও নির্দেশনা অনু্যায়ী
অগ্রসর হওয়া।

যদি ক�োনও “ঝু ঁকিপূর্ণ” দম্পতি গর্ভধারণ ও ভ্রণ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করেঃ
জন্মদান-পূর্বকালীন র�োগ নির্ণয়ের দুটি পদ্ধতি রয়েছে (১, ২)। দুটি
পদ্ধতিতেই একজন প্রসূতি ও স্ত্রীর�োগ বিশেষজ্ঞের সেবা প্রয়োজন,
যিনি আল্ট্রাসাউন্ডের নির্দেশনা ম�োতাবেক গর্ভবতী মহিলার শরীর
থেকে বিশেষ তরল সংগ্রহ করেন যেটিতে ভ্রূণের ক�োষ থাকে। এই
পদ্ধতিতে জানা যায় ভ্রূণ• সম্পূর্ণ বিকশিত থ্যালাসেমিয়া র�োগ অর্থাৎ বিটা-থ্যালাসেমিয়া মেজর
কিনা, অথবা
• বিটা-থ্যালাসেমিয়া মেজরের বাহক কিনা, অথবা
• অপরিবর্তিত স্বাভাবিক বিটা-গ্লোবিন জিন বহনকারী কিনা।

