
থ�ালােসিময়া িক?

আলফা থ�ালােসিময়া- ঘেট যখন আলফা
��ািবন ��া�ন উৎপাদেনর সােথ স�িক� ত
িজন অনুপি�ত বা পিরবিত� ত হয়। 
িবটা থ�ালােসিময়া- যখন অনু�প িজেনর
�� িবটা ��ািবন ��া�েনর উৎপাদনেক
�ভািবত কের। 

থ�ালােসিময়া উ�রািধকারসূে� �া� র�েরাগ,
অথ�াৎ �রাগ� এক� িশ� তার িপতা-মাতার
একজন বা উভেয়র কাছ �থেক িজেনর মাধ�েম
�পেয় থােক। থ�ালািসিময়া আ�া� ব�ি�র শরীর
�াভািবেকর �চেয় কম িহেমাে�ািবন �তির কের।
িহেমাে�ািবন হল রে�র �লািহত কিণকায় থাকা
এক� ��া�ন উপাদান যা ফুসফুস �থেক সম�
শরীের অি�েজন বহন কের। এর অভােব কায��ম
�লািহত কিণকার ঘাটিত �দখা �দয় এবং শরীের
অি�েজন সরবরােহর অভাব হয়। যার ফেল
�রােগর ধরণ ও তী�তা অনুযায়ী, নানািবধ �া��
সমস�া �দখা �দয়। 

থ�ালােসিময়া �ধানত দুই �কারঃ

এই িলফেলট� আলফা থ�ালােসিময়া স�িক� ত। 

আলফা থ�ালােসিময়ার িচিকৎসা �রাগ�র ধরণ ও
তী�তার উপর িনভ� র কের। 

�য সকল ব�ি� আলফা থ�ালােসিময়া বাহক্, তােদর
খুব সামান� বা �কান উপসগ� থােক না এবং তােদর
িচিকৎসার দরকার পেড় না। তা সে�ও, বাহকেদর
অবশ�ই এ িবষেয় িব�ািরত জানােত হেব �যেহত�
তারা তােদর স�ানেদর মােঝ এ� ছড়ােত পাের।
িপতা মাতা উভেয়ই আলফা থ�ালােসিময়া বাহক
হেল স�ান িহেমাে�ািবন এইচ �রাগ অথবা আলফা
থ�ালােসিময়া �মজর হেত পাের। 

িহেমাে�ািবন এইচ �রােগর তী�তা অেনক িব��ত।
অেনক িহেমাে�ািবন এইচ �রাগীেদর �কান িনয়িমত
িচিকৎসার দরকার হয় না। তেব িহেমাে�ািবন এইচ
এর িকছ�  �কারেভদ মারা�ক হেত পাের যােদর
র� পিরস�ালন, িনয়িমত ফেলাআপ ও অন�ান�
িচিকৎসা �েয়াজন হেত পাের। 

িকভােব আলফা 
থ�ালােসিময়া িচিকৎসা করা হয়? আলফাআলফাআলফা

থ�ালােসিময়ার উপরথ�ালােসিময়ার উপরথ�ালােসিময়ার উপর
আেলাকপাতআেলাকপাতআেলাকপাত

ব�বছর ধের আলফা থ�ালােসিময়া �মজেরর কায�কর
�কান িচিকৎসা িছল না। �বিশরভাগ িশ�ই জে�র
সােথ সােথ অথবা ��তর অস�ু অব�ায় জে�র
িকছ�কাল পরই মতৃ� �বরন করত। তেব, িচিকৎসা
িব�ােনর স�িতক অ�গিতর ফল��প
িচিকৎসকগণ এর উ�ত িচিকৎসা িদেত স�ম হে�ন।
এই ধরেনর িচিকৎসার মেধ� �েণর জে�র আেগ এবং
জে�র পরপরই জরায়েুত র� পিরস�ালন করা হয়।
এে�ে� িশ�র আজীবন র� পিরস�ালন এবং
িবেশষ িচিকৎসা ও যে�র �েয়াজন। 

িকছ�  আলফা থ�ালােসিময়া �মজর �ণেক র�
উৎপাদক ��ম �সল �িত�াপন কের িচিকৎসা করা
হেয়েছ। ��ম �সল হে� অি�ম�ায় �া� িবেশষ
�কাষ। এর আেরা িচিকৎসা প�িতর �ব�ািনক উ�য়ন
বত� মােন চলমান রেয়েছ। এ ধরেনর অ�গিতর ব�াপক
�েয়াগ এখন পয�� িবে�র খবু কম �দেশই স�ব
হেয়েছ। 

এই িবষেয় আেরা জানেত িভিজট ক�ন
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অনুবাদক: ডা: শবনম �জরীন, বাংলােদশ
থ�ালািসিময়া ফাউে�শন হাসপাতাল



আলফা থ�ালােসিময়া কত �কার?
আলফা থ�ালােসিময়ার ঝঁুিক কােদর সবেচেয়
�বশী?

আলফা ��ািবন �চইন �তিরেত চার� িজন
�েয়াজন। এর মেধ� এক বা একািধক িজন
পিরবিত� ত বা একসােথ অনুপি�ত থাকেত পাের।
অতএব, চার �কার আলফা থ�ালােসিময়া হেত
পাের।

১. �য ব�ি�র চার� আলফা ��ািবন িজেনর এক�
অ�াভািবক বা অনুপি�ত থােক তােক িনরব
আলফা থ�ালােসিময়া বাহক বেল। তােদর আলফা
থ�ালােসিময়া �াস বাহক বা আলফা থ�ালােসিময়া
��ইটও বলা হয়।  নীরব আলফা থ�ালােসিময়া
বাহকেদর �রােগর �কােনা উপসগ�  থােকনা িক�
তারা তােদর স�ানেদর মেধ� থ�ালােসিময়া ছড়ােত
স�ম। �ধুমা� িড.এন.এ. িবে�ষেণর উপর িভি�
কের িনিদ� � ল�াবেরটির পরী�াই �কবল আলফা
থ�ালােসিময়া িনরব বাহক শনা� করেত পাের।

২. �য ব�ি�র চার�র মেধ� ২� আলফা ��ািবন
িজন অ�াভািবক বা অনুপি�ত থােক তােক
আলফা থ�ালােসিময়া বাহক বেল, যারা আলফা
থ�ালােসিময়া মাইনর বা আলফা থ�ালােসিময়া
��ইট নােমও পিরিচত। এ �রােগ আ�া� ব�ি�েদর
�লািহত র� কিনকা �াভািবেকর �চেয় �ছাট হেত
পাের এবং কখেনা কখেনা খুব হালকা র���তা
ছাড়া অন� �কান উপসগ�  থােকনা। িক� তারা
তােদর স�ানেদর মেধ� এ �বিশ��� ছিড়েয় িদেত
পাের। 

৩. যখন স�ান তার িপতামাতার কাছ �থেক �ধুমা�
এক� সু� আলফা ��ািবন িজন ও িতন�
অ�াভািবক বা অনুপি�ত িজন �পেয় থােক, তখন
তােক িহেমাে�ািবন এইচ �রাগ বেল।  এ� �রােগর
তী�তার মাপকা�েত আলফা থ�ালােসিময়ার এক�
মাঝামািঝ অব�া, �যখােন অিতির� িহেমালাইিসস বা
�লািহত র� কিনকা ভা�ন ঘেট থােক। এে�ে�
উপসগ��েলা মাঝাির �থেক তী� র���তা �চাখ ও
�েকর হলুদ ভাব (জি�স), এবং �ীহা বৃি� হওয়া। 

ফল��প, িহেমাে�ািবন এইচ �রােগ আ�া�
ব�ি�েদর বািষ�ক র�  পির   স�ালন এবং সাধারণ
�চক-আেপর �েয়াজন হেত পাের। এ সকল �রাগীেদর
অবশ�ই িবেশষ �স�ার বা ি�িনেক িবেশষ� এবং
অিভ� িচিকত্সেকর ত�াবধােন থাকা উিচত, �যন
তােদর জ�লতা �েলা �ত িনণ�য় ও ব�ব�া �হন
সহজ হয়। 

৪. চার� আলফা ��ািবন িজন-ই অ�াভািবক বা
অনুপি�ত থাকেল তােক হাই�পস িফটািলস,
িহেমাে�ািবন বাট� িসে�াম বা আলফা থ�ালােসিময়া
�মজর বলা হয়। 

এ অব�ায় গভ� াব�ােতই �েণর মারা�ক র���তা
�দখা �দয় ফেল �ায়শই িশ� জে�র আেগই বা
জে�র িকছ�  সমেয়র মেধ� মৃত� �বরন করেত পাের।
িহেমাে�ািবন বাট� িসে�ােমর কারেন গভ� বতী মােয়রও
মারা�ক জ�লতা �দখা িদেত পাের, �যমন- মারা�ক
উ� র�চােপর সােথ পােয় পািন আসা
(ি���া�িসয়া), অকাল �সব এবং অ�াভািবক
র��রণ। এে�ে� �াথিমক শনা� করণ ও
�িতেরাধ অপিরহায� ।

আলফা থ�ালােসিময়া �যেকােনা �দশ এবং
জািতস�ার ব�ি�েদর হেত পাের। িবে�র �বিশরভাগ
জনসংখ�ার মেধ� পাওয়া �গেলও এ� মধ��াচ�,
দি�ণ-পূব� এিশয়া এবং িকছ�  ভ�মধ�সাগরীয় অ�েলর
�দশ�েলােত �বশী �দখা যায়। িহেমাে�ািবন বাট�
িসনে�াম ও িহেমাে�ািবন এইচ �রাগ দ�ু মূলত
দি�ণ-পূব� এিশয়ােত �দখা যায়।

দি�ণ-পূব� এিশয়ায় িহেমাে�ািবন বাট� িসনে�ােমর
আনুমািনক �াদভু� াব ২০০-২০০০১ � িশ� জে�র
মেধ� ১ জন, যিদও িবে�র অন�ান� অংেশ এর
ব�াপকতা আজও পয�� অজানা।

আলফা থ�ালােসিময়ার উ� �েকাপ যু� �দশ�েলা
�থেক অিভবাসন বৃি�র ফেল মািক� ন যু�রা� ও
অন�ান� পি�মা �দেশ, �যমন- উ�র ইউেরােপর
�দশ�েলােত আলফা-��ািবন জিনত �রাগ �মাগত
�বেড় চেলেছ। গেবষণায় �দখা �গেছ এসব �দেশ
আলফা থ�ালােসিময়া এখনও স�ক সমেয় িনণ�য় ও
িচি�তকরন হে� না।

১ ORPHAcode: 163596
সূ�: www.orpha.net
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