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  এই তশষিোমূলক প্রচো��ত্রতট �ত�চোলনো� েন্ ইউর�ো�ীয় ইউতনয়ন
   স্োস্্ কমতৃসূতচ (২০১৪-২০২০)-এ� তহতবল রথরক অনুদোনপ্রোপ্ত।

প্রতিয�াধ

আপনা� মন্তব্যযে আম�া স্াগি জানাই

থ্োলোরসতময়ো ইন্ো�ন্োশনোল েোউরডেশন (তটআইএে) তো� 
তনেস্ আন্তেতৃোততক তচতকৎসক ও ববজ্োতনক উ�রদষ্ো মণ্ডলী 
এবং তশষিোমূলক কমতৃসূতচ� দ্ো�ো আ�নো� তবত�ন্ন প্রশ্ন ও 
তেজ্োসো� সমোধোন তদরয় থোরক।

দয়ো কর� তটআইএে এ� ওরয়বসোইট �ত�দশতৃন করুন

প্রততর�োরধ� ও�� প্ররয়োেনীয় আ�ও তশষিোমুলক 
উ�োদোরন� েন্ অনুর�োধ করুন (তনরচ রদখুন) যো 
তবনোমূরল্ আ�নোরক �োঠোরনো হরব।

প্ররয়োেরন তটআইএে রহল্পলোইরন রযোগোরযোগ করুনসঃ 
+৩৫৭ ২২ ৩১৯ ১২৯ [স্োনীয় সময় সকোল ৮:০০ রথরক 
তবরকল ৪:০০ �যতৃন্ত (তরিতনচ মোন সময় +২ ঘণ্ো) রখোলো 
থোরক]

তটআইএফ-এ� ই-পপযেনট প্্যাটফযমমে যকু্ত প�ান!

আ�ও পডা� জন্য প�ামেমে �ইল (তটআইএফ এ� অনান্য প্রোেনা)-
(https://thalassaemia.org.cy/publications/tif-publications/)

• থ্যালাযসতম়ো সম্পযেমে।

• �ক্ততনরমে�েীল থ্যালাযসতম়ো প�াগী ব্যবস্াপনা 
তনয্মেতেো। (৩়ে সংস্ক�ণ)

• থ্যালাযসতম়ো এবং অন্যান্য পলাত�িেতণো� প�াগ 
প্রতিয�াধ। (১ম খণ্ড, ২়ে সংস্ক�ণ) 

• থ্যালাযসতম়ো এবং অন্যান্য পলাত�িেতণো� প�াগ 
প্রতিয�াধ। (২়ে খণ্ড, প�ীক্াগা� আচ�ণতবতধ) 

প্রতিয�াধ তবষ়েে আমায্� তরতিও প্খনু 
ইউতটউযব!

থ্যালাযসতম়ো তন়েন্ত্রযণ তটআইএফ জনসযচিনিা

থ্োলোরসতময়ো 
ইন্ো�ন্োশনোল 
রেডোর�শন

সহ-অথতৃোয়রনসঃ
ইউর�ো�ীয় ইউতনয়ন স্োস্্ কমতৃসূতচ

তচত্র- ৭

(১) অ্যামতনওযসযনটতসস
এই প�ীক্া� জন্য গরমেবিী মত�লা� গরমেথতল পথযে প্রা়ে ১৫ সপ্ায�� 
গরমেোযল� পয�, তবিিী়ে ত্ত্রমাতসযে অ্যামতনয়োতটে ি�ল সংগ্র� ে�া 
�়ে।

(২) পোত�ওতনে তরলাস স্যাম্পতলং (তসতরএস) (বহুল 
প্রচতলি)
এই পদ্ধতিযি পোত�ওতনে তরলাস পোষগুতল ব্যব�া� েয� প�ীক্া ে�া 
�়ে। অ্যামতনওযসযনটতসযস� পচয়েও এ পদ্ধতিযি আযগ প�ীক্া ে�া 
সম্ভব, প্রা়ে ১০-১১ সপ্ায�� গরমেোলীন সময়ে। এতট� সুতবধা-অসুতবধা 
সম্পতেমেি তবস্াত�ি িথ্য তটআইএফ-এ� সুতনত্মেষ্ট প্রতিয�াধ তবষ়েে 
প্রোেনা এবং অন্যান্য তেক্ামলূে স�ঞ্াযম পাও়ো যাযব।

(৩) প্রাে-গরমেস্ে�ণ তজনগি প�াগ-তনণমে়ে (তপতজতি)/ 
প�ীক্া এেতট পত�যোতধি, প্রতরি়ো যা� মাধ্যযম:

(I) ত�যমায্াতবন-ব্যাতধ� উপতস্তি বা অনুপতস্তি তনতচিিে�যণ� 
লযক্্য ভ্রূযণ� প্রাথতমে পোষগুতল (পযগুযলা ইন-তরয্া� 
তনতষযক্ত� বিা�া সষৃ্ট ) প�ীক্াগায� তবযলেষণ ে�া �়ে। অপত�বতিমেি 
স্ারাতবে (নন-তমউযটযটি) ভ্রূণগুতল িখন বা�ে মত�লা� গযরমে 
প্রতিস্াপযন� জন্য তনবমোচন ে�া �়ে।

(II) বা�ে মত�লা� অ-তনতষক্ত তিম্াণ ু যা ত�যমায্াতবন-ব্যাতধ বা 
পত�বতিমেি তজন ব�ন েয� না িা ‘পপালা� বতি িা়েগযনাতসস’ 
বিা�া সনাক্ত েয� তনবমোচন ে�া �়ে এবং এ�প� িা� স্ামী� 
শুরিাণ ুব্যব�া� েয� তনতষক্ত ে�া �়ে। এরাযব বাছাইেৃি তনতষক্ত 
তিম্াণ ুবা�ে মত�লা� গযরমে স্াপন ে�া �়ে।

তপতজতি/প�ীক্াতট অবে্যই এেতট চাত�্াসম্পন্ন প্রযতুক্ততনরমে� পনথা িযব 
িা ব্যা়েবহুল এবং এেতট সফল গরমোবস্া আনা� জন্য প্রা়েই এোতধে 
প্রযচষ্টা� প্রয়োজন �য়ে থাযে।

এছাডাও, এই প�ীক্াতট সবমেত্র স�জলর্য ন়ে এবং িা ত�যমায্াতবন-
ব্যাতধগুযলা তন়েন্ত্রণ ও প্রতিয�াযধ� জন্য জািী়ে পেৌেলগুতল� সাযথ 
আজও এেীরূি ে�া সম্ভব �়েতন।

আ�ও অনুসন্ান বা িযথ্য� জন্য আপনা� প্যে� স্াস্্য মন্ত্রণালয়ে 
পযাগাযযাগ েরুন। এছাডাও পযাগাযযাগ ে�যি পায�ন:

• আপনা� জািী়ে থ্যালাযসতম়ো সংগঠন (সম�ূ)- এ� সাযথ।



তচত্র- ১

তচত্র- ২

প্রতিয�াধ

বংেগি প�াগসমূ� প্রতিয�াধঃ উ্া��ণস্রূপ 
তবটা থ্যালাযসতম়ো

বংেগি প�াগ �ল এমন ো�ীত�ে অবস্া যা মানুযষ� তজনগি 
পত�বিমেযন� (তচতেৎসাোয্রে যা� নাম তমউযটেন বা পত�ব্যতক্ত) ো�যণ 
�য়ে থাযে। প্রতিতট মানুযষ� ে�ীয� �াজা� �াজা� তজন পোযষ� মযধ্য 
পজাডা়ে পজাডা়ে সাজাযনা থাযে। তজযন� োজ পপ্রাতটন উৎপা্ন ে�া 
যা মানবয্য�� অন্যিম গঠন উপা্ান (তচত্র ১)। প্রতি পজাডা তজযন� 
মযধ্য এেতট আযস মািা� োছ পথযে এবং অপ�তট আযস তপিা� োছ 
পথযে। তনত্মেষ্ট পোনও তজযন� পত�বিমেযন� ো�যণ বংেগি প�াগ �য়ে 
থাযে, পত�ণতিযি তজযন� োযমেক্মিা পবে েযম যা়ে অথবা এযেবায�ই 
অোযমেে� �য়ে পযড অথমোৎ তনত্মেষ্ট তজনতট িা� রূতমো পালন ে�যি 
পায� না। তবটা থ্যালাযসতম়ো� পক্যত্র প্য�� তবটা-প্াতবন তজযন এই 
পত�বিমেন �়ে যা� োজ সাধা�ণ প্রাপ্ব়েস্ক ত�যমায্াতবন উৎপা্ন 
ে�া। ত�যমায্াতবন এে ধ�যণ� পপ্রাতটন যা �যক্ত� পলাত�ি েতণো� 
অতবযছে্্য অংে। এ� ্াত়েত্ব প্য� অতসিযজন স্ানান্ত� ে�া যা 
মানবয্য�� পোষ ও তটসু্যগুতল� বতৃদ্ধ ও তরি়োেলাযপ� জন্য এেতট 
গুরুত্বপণূমে পতুষ্ট উপা্ান।

বংেগতি েী?

রয রকোনও তেনগত ববতশরষ্্� সংক্রমণ �দ্ধতততট ‘বংশগতত’ 
তহরসরব �ত�তচত এবং এ� তবত�ন্ন প্রকো�র�দ �রয়রে। এ� 
মরধ্ সোধো�ণ একতট হল ‘অরটোরেোমোল ত�তসতস�’, এই 
প্রতক্রয়োরতই তবটো থ্োলোরসতময়ো বংশগত�োরব সংক্রতমত হয়। 
এ ধ�রণ� বংশগতত� রষিরত্র র�োগতট সমূ্ণতৃরূর� তবকতশত 
হরত সন্তোনরক দুইতট �ত�বতততৃত তবটো-র্োতবন তেন রদরহ 
রিহণ ক�রত হয়, একতট ত�তো� কোে রথরক এবং অ��তট 
মোতো� কোে রথরক। তবটো-র্োতবন তেন সবসময় রেোড়োয় 
থোরক এবং ঐ ত�তোমোতো� রকোরে একতট �ত�বতততৃত তবটো-
র্োতবন তেন থোরক, অ��তট থোরক স্ো�োতবক। সোধো�ণ�োরব 
তোরদ�রক বোহক (ক্োত�য়ো�) বলো হয়।

বোহক কী?

বোহক হল এমন ব্ততি যো� একতট রক্রোরমোরেোরম একতট 
স্ো�োতবক তবটো-র্োতবন তেন থোরক এবং একতট কম 
কোযতৃষিমতোসম্ন্ন �ত�বতততৃত তবটো-র্োতবন তেন থোরক। 
থ্োলোরসতময়ো� বোহরক�ো র�োগী নন এবং সমরয়� সোরথ 
তোরদ� র�োগ তবকতশতও হয় নো। তবরশে ��ীষিোগো�গুতলরত 
সম্োতদত সোধো�ণ ��ীষিো� মোধ্রমই বোহক সনোতি ক�ো 
সম্ভব।

এেোড়ো বোহকরদ� তনর্োতি আ�ও তকেু নোরম বণতৃনো ক�ো 
যোয়সঃ
• ে্যাত�়ো� অফ ্্যা তবটা থ্যালাযসতম়ো প্ইট
• ইতনিতরজ়ুে্যাল প�টায�াজাইগাস ফ� তবটা থ্যালাযসতম়ো
• ইতনিতরজ়ুে্যাল উইথ তবটা থ্যালাযসতম়ো মাইন�
• তবটা থ্যালাযসতম়ো ে্যাত�়ো�

থ্যালাযসতম়ো� বংেগতি� প্যাটান মেঃ
তনযচ বংেগিরাযব থ্যালাযসতম়ো প�াগ সংরিতমি �ও়ো� উপা়েগুতল 
প্খাযনা �ল

প্যাটানমে ে 
যখন তপিামািা� মযধ্য পযযোনও এেজন তবটা-থ্যালাযসতম়ো� বা�ে 
এবং অন্যজন সুস্ (তচত্র ৩)

এযক্যত্র প্রযি্যে গরমোবস্া়ে তেশু� সম্ভাবনাগুযলা �লঃ

তপিামািা উরয়ে� োছ পথযে 
স্ারাতবে তবটা-প্াতবন তজন 

(এেতট তপিা� োছ পথযে এবং 
এেতট মািা� োছ পথযে) গ্র�ণ 

ে�া� সম্ভাবনা ৫০ েিাংে, 
এযক্যত্র তেশুতট সুস্ স্ারাতবে 

�যব

তপিা/মািা� পযযোনও 
এেজযন� োছ পথযে 

(তচত্র-৩ এ বা�ে তপিা� োছ 
পথযে) এেতট পত�বতিমেি 
তবটা-প্াতবন তজন এবং 
অপ�জযন� োছ পথযে 

এেতট স্ারাতবে তবটা-প্াতবন 
তজন গ্র�ণ ে�া� সম্ভাবনা 

৫০ েিাংে, এযক্যত্র তেশুতট 
তবটা-থ্যালাযসতম়ো বা�ে 

প্যাটানমে খ
যখন তপিামািা উর়েই তবটা-থ্যালাযসতম়ো� 
বা�ে (তচত্র ৫) 

এযক্যত্র প্রযি্যে গরমোবস্া়ে তেশু� সম্ভাবনাগুযলা 
�লঃ

আ�ও তবস্াত�ি
পযসেল ্ম্পতি� পক্যত্র স্ামী-্রেী উর়েই এেতট েয� পত�বতিমেি তবটা-
প্াতবন তজন ব�ন েয� িায্�যে ‘ঝুঁতেপণূমে’ ্ম্পতি ত�যসযব তচতনিি 
ে�া �়ে। যত্ও তবটা-থ্যালাযসতম়ো বা�যে� পোনও তবরূপ স্াস্্যগি 
সমস্যা থাযে না, িযব যত্ ্ম্পতিতট পত�বা� ত্িত� ে�া� পত�েল্পনা 
েয�ন, পসযক্যত্র প্রতিতট গরমোবস্া়ে উপয� বতণমেি ত�যসযব ঝুঁতে �য়েযছ।
 

তপিামািা উরয়ে� োছ 
পথযে পত�বতিমেি তবটা-
প্াতবন তজন (এেতট 

তপিা� োছ পথযে এবং 
এেতট মািা� োছ 
পথযে) গ্র�ণ ে�া� 

সম্ভাবনা ২৫ েিাংে, 
এযক্যত্র তেশুতট সম্পণূমে 
তবেতেি থ্যালাযসতম়ো 

প�াগ, অথমোৎ তবটা-
থ্যালাযসতম়ো পমজ� 

প�াগী �যব

বা�ে তপিা/মািা� 
পযযোনও এেজযন� 
োছ পথযে (তচত্র-৩ 
এ বা�ে তপিা� 

োছ পথযে) 
এেতট পত�বতিমেি 
তবটা-প্াতবন তজন 
এবং অপ�জযন� 
োছ পথযে এেতট 
স্ারাতবে তবটা-

প্াতবন তজন গ্র�ণ 
ে�া� সম্ভাবনা ৫০ 
েিাংে, এযক্যত্র 

তেশুতট তবটা-

তপিামািা উরয়ে� 
োছ পথযে স্ারাতবে 
তবটা-প্াতবন তজন 

(এেতট তপিা� োছ 
পথযে এবং এেতট 
মািা� োছ পথযে) 
গ্র�ণ ে�া� সম্ভাবনা 

২৫ েিাংে, 
এযক্যত্র তেশুতট সুস্ 

স্ারাতবে �যব

ঝুঁ তেপূণ মে  ্ম্পতি� পক্যত্র থ্যালাযসতম়ো পমজয� আরিান্ত ন়ে 
এমন সন্তান গ্র�যণ� পয সুযযাগসমূ� �য়েযছ

পযসেল তবটা-থ্যালাযসতম়ো বা�ে যগুল তনযজয্� ব্যাপায� সযচিন 
�য়েযছন, িায্� পত�বা� ত্িত�যি পয সুযযাগসম�ূ �য়েযছ িা তনযচ� ১ 
নং ছযে সংযক্যপ বণমেনা ে�া �ল।

এ তবষ়েতট যি দ্রুি সম্ভব এেজন তবযেষজ্ঞ স্াস্্যযসবা্ানো�ী� 
সাযথ, সম্ভব �যল এেজন পজযনতটে োউযসেল� (তজনগি 
প�ামেমে্ািা) এ� সাযথ আযলাচনা ে�া উতচি। েীরাযব অগ্রস� �যবন 
এই তসদ্ধান্ত ্ ম্পতিতট� তনযজয্�ই পনও়ো উতচি। প�বিমেীযি সবসম়ে 
তবযেষযজ্ঞ� োছ পথযে িাৎক্তণেরাযব তনরমে�যযাগ্য, �ালনাগা্েৃি ও 
অতনয্মেেমলূে িথ্য গ্র�ণ ে�া উতচি।

ছে ১

যত্ পোনও “ঝুঁতেপণূমে” ্ম্পতি গরমেধা�ণ ও ভ্রণ প�ীক্া� তসদ্ধান্ত গ্র�ণ 
েয�ঃ

জন্ম্ান-পবূমেোলীন প�াগ তনণমেয়ে� দুতট পদ্ধতি �য়েযছ (১, ২)। দুতট 
পদ্ধতিযিই এেজন প্রসূতি ও ্রেীয�াগ তবযেষযজ্ঞ� পসবা প্রয়োজন, 
তযতন আল্্াসাউযনি� তনয্মেেনা পমািাযবে গরমেবিী মত�লা� ে�ী� 
পথযে তবযেষ ি�ল সংগ্র� েয�ন পযতটযি ভ্রূযণ� পোষ থাযে। এই 
পদ্ধতিযি জানা যা়ে ভ্রূণ-

• সম্পণূমে তবেতেি থ্যালাযসতম়ো প�াগ অথমোৎ তবটা-থ্যালাযসতম়ো পমজ� 
তেনা, অথবা

• তবটা-থ্যালাযসতম়ো পমজয�� বা�ে তেনা, অথবা
• অপত�বতিমেি স্ারাতবে তবটা-প্াতবন তজন ব�নো�ী তেনা।

ঝুঁতে সনাক্তে�ণ  

তবয়ে বা গরমেধা�যণ� 
পযূবমে

তবয়ে বা স�বাযস� 
পয�

যখন ইতিমযধ্য 
গরমেধা�ণ েয� 
পফযলযছ

সুযযাগসমূ�

ে) আয�েজন থ্যালাযসতম়ো বা�েযে তবয়ে 
না ে�া। 
খ) রতবষ্যৎ সন্তাযন� ঝঁুতে� জন্য সম্পেমে 
তবযছে্ ে�া।
গ) ঝুঁতে পমযন পছযদে� সঙ্ীযে তবয়ে ে�া।

ে) সন্তান থ্যালাযসতম়ো়ে আরিান্ত �যি পায� 
এমন ঝুঁতে পমযন তনয়ে গরমেধা�ণ ে�া।

খ) সন্তান জন্ম্ান পথযে তব�ি থাো পযমন 
গরমেপাি ে�া।

গ) সন্তান জন্ম্াযন� পযূবমে প�াগ তনণমে়ে ে�া 
(তপ্রন্যাটাল িা়োগযনাতসস) এবং পসই ফলাফল 
অনুযা়েী প�বিমেী তসদ্ধান্ত গ্র�ণ ে�া। (১,২)

ঘ) জন্ম্ান-পবূমেোলীন প�াগ তনণমেয়ে� তবেল্প 
ত�যসযব প্রাে-গরমেস্ে�ণ তজনগি প�ীক্া 
(তনযচ প্খনু) ব্যব�া� ে�া। এই প�ীক্া� 
উযদেে্য থ্যালাযসতম়োমকু্ত সন্তান জন্ম্ান 
ে�া। (৩)

ে) জন্ম্ান-পবূমেোলীন প�াগ তনণমে়ে ে�া (যত্ 
গরমেধা�যণ� প্রাথতমে ধাপ �়ে) এবং এেজন 
তবযেষযজ্ঞ� স�া়েিা ও তনয্মেেনা অনু্যা়েী 
অগ্রস� �ও়ো।

1 RBCs: Red Blood Cells

পত�বতিমেি তবটা-প্াতবন তজন

রাতবে তবটা-প্াতবন তজন

তচত্র- ৬

তচত্র- ৫

তচত্র- ৩

তচত্র- ৪
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এেতট পত�বতিমেি তবটা-প্াতবন তজন

অপত�বতিমেি, স্ারাতবে তবটা-প্াতবন তজন


