
আপিন িকআপিন িকআপিন িক
থ�ালােসিময়াথ�ালােসিময়াথ�ালােসিময়া
স�েক�  �েনেছন?স�েক�  �েনেছন?স�েক�  �েনেছন?

থ�ালােসিময়া িক?

আলফা থ�ালােসিময়া- যখন আলফা ��ািবন ��া�েনর
সােথ স�িক� ত িজন বা িজনসমহূ অনপুুি�ত থােক বা
পিরবিত� ত হয় ।
িবটা থ�ালােসিময়া- যখন অন�ুপ িজেনর �� িবটা
��ািবন ��া�েনর উৎপাদনেক �ভািবত কের ।

থ�ালােসিময়া এক� র�েরাগ যা এক�� িজনগত ��
কারেন হেয় থােক। যার ফেল িহেমাে�ািবেনর উৎপাদন �ভািবত
হয়। িহেমাে�ািবন �লািহত র� কিণকার এক� ��া�ন যা
ফুসফুস �থেক সম� শরীের অি�েজন বহন কের। এ� কায�কর
�লািহত কিণকার ঘাটিত �তির কের ও র� �বােহ অি�েজন
সরবরাহ কিমেয় �দয়। �রােগর ধরণ ও তী�তার উপর িনভ� র
কের এেত িবিভ� ধরেনর �া�� সমস�ার স�ৃ হয়।

থ�ালােসিময়া �ধানত দইু �কার-

এই িলফেলট� িবটা থ�ালােসিময়ার উপর আেলাকপাত করেব,
যা মলূত ২ ধরেনর – থ�ালােসিময়া �মজর এবং থ�ালােসিময়া
মাইনর। িপতা-মাতা উভেয়র কাছ �থেক থ�ালািসিময়া িজন
উ�রািধকার সেূ� �পেল থ�ালােসিময়া �মজর �রাগ হয়। িপতা
অথবা মাতা �যেকােনা একজেনর কাছ �থেক িজন �পেল
থ�ালােসিময়া মাইনর হয়। এ� থ�ালােসিময়া ��ইট বা বাহক
িহেসেবও পিরিচত। থ�ালােসিময়া বাহকেদর ��পূণ� িজন
আেছ িক� �কান �রাগ �নই। ফেল বাহকরা সাধারণত স�ু ও
উপসগ� ম�ু হেয় থােক। 

অপরিদেক িবটা থ�ালােসিময়া �মজর আ�া� ব�ি�রা
সাধারণত ��তর ও �ানঘাতী র� শূন�তায় ভ� েগ থােকন এবং
িচিকৎসা না করা হেল শারীিরক বিৃ� ব�হত হয় ও �বশ িকছ�
মারা�ক �া�� সমস�া �দখা �দয়, এবং িচিকৎসা করা না হেল
তারা �ত মতৃ� �র িদেক ধািবত হন। 

�যসব �রাগীরা যথাযত িচিকৎসা �হন কেরন
তারা খবু ভােলা মােনর জীবন উপেভাগ কেরন
এবং তােদর আয়ু সাধারন জনসংখ�ার �থেক খবু
�বশী আলাদা হয় না। 

তেব স�কভােব িচিকৎসা না করেল
থ�ালােসিময়া �রাগ �াে��র জন� �াণঘাতী
জ�লতা সৃ� করেত পাের এমনিক অকাল মতৃ� �
পয�� হেত পাের। িবিভ� অে�র কায�কািরতা
উে�খেযাগ�ভােব �ভািবত হেত পাের যার ফেল
কািড� য়াক �ফইিলওর, িলভার িসেরািসস,
ডায়ােব�স এবং অন�ান� ���র �া�� সমস�া
�দখা িদেত পাের। 

থ�ালােসিময়া িচিকৎসা না করেল িক হেত পাের?

থ�ালােসিময়া িবষয়ক তথ� কিণকা:

থ�ালািসিময়া ই�ারন�াশনাল �ফডােরশন িক
করেছ?

থ�ালােসিময়া �রাগীেদর৮০% িন�ও
মধ�মআেয়র �দেশবাস কের

১০ জেনরমেধ� ৮জনই জােননােয
তারাথ�ালােসিময়া বাহক

থ�ালািসিময়া ই�ারন�াশনাল �ফডােরশন হল এক�
অলাভজনক, �বসরকাির সং�া যা সারা িবে�র ৬২�
�দেশর ২৩০� জাতীয় থ�ালােসিময়া সংেঘর
�িতিনিধ� কের এবং থ�ালােসিময়া আ�া� �িত�
�রাগীর �া��, সামািজক ও অন�ান� পিরচয�ার জন�
�রাগী-�কি�ক �া��েসবা �দােন সহায়তা করার জন�
িনেবিদত। 

�ফডােরশন ১৯৯৬ সাল �থেক িব� �া�� সং�ার সােথ,
২০১৭ সাল �থেক জািতসংেঘর ইেকােনািমক এ�
�সাস�াল কাউি�ল (ECOSOC)-এর সােথ, এবং ২০১৮
সাল �থেক ইউেরাপীয় কিমশেনর সােথ অিফিসয়াল
অংশীদািরে� দািয়� পালন কের আসেছ। 

এর িব��ত িশ�ামূলক কম�সূিচর মেধ� রেয়েছ
আ�জ�ািতকভােব �শংিসত �কাশনার এক� িবশাল
িসিরেজর পাশাপািশ ইেভ�, সে�লন, �ফেলািশপ
ইত�ািদ, যার উে�শ� হে� �া�� �পশাজীবী ও �রাগী-
অিভভাবকেদর জন� আজীবন িশ�ার সুেযাগ �দান
করা, নীিত িনধ�ারক ও সাধারন জনগেণর মেধ�
থ�ালােসিময়া �িতেরাধ, িনয়�ণ এবং ি�িনকাল
ব�ব�াপনার জন� জাতীয় �া�� ব�ব�ায় সাব�জনীন
�া�� �সবা িভি�ক কায�কর কম�সিূচ �চার করা।

এই িবষেয় আেরা জানেত িভিজট ক�ন
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িক কারেন থ�ালােসিময়া হয় এবং কারা সবেচেয়
�বশী ঝঁুিকেত থােক? থ�ালােসিময়া িচিকৎসা িক?

থ�ালােসিময়া এক� বংশগত �রাগ, যার অথ�
এ� আমােদর িজেনর গঠনগত সমস�ার কারেন
হেয় থােক, �কান পু� বা পিরেবশগত সমস�ার
কারেণ নয়। এ কারেন িবে�র িবিভ� �াে�
থ�ালােসিময়া �রাগী এবং �রােগর বাহেকর
শতকরা হাের িভ�তা রেয়েছ। 

থ�ালােসিময়া �যেকােনা �দেশর এবং জািতস�ার
ব�ি�েদর �ভািবত করেত পাের। এ�
ভ�মধ�সাগরীয় অ�েলর �লাকেদর মেধ� এবং
ভারতসহ মধ��াচ�, দি�নপূব� এিশয়া এবং
আি�কা পয�� িব��ত এক� অ�ল জেুড় �বশী
�দখা যায়। িব�ব�াপী অিভবাসন এবং কায�কর
�িতেরাধ কম�সূিচর অনপুি�িতর কারেন সারা
িবে� এর �েকাপ �মাগত বাড়েছ।

��তর থ�ালােসিময়া �রাগীেদর সারা জীবন
িনিদ� � সময় অ�র র� �হন করেত হয়, যা
সাধারনত �িত ২-৫ স�াহ পরপর। �সে�ে� এ
অব�ােক বলা হয় র� পিরস�ালন িনভ� র
থ�ালােসিময়া। যখন �রাগীেদর কদািচৎ, িনিদ� �
পিরি�িতেত বা ল�া সময় পর র� পিরস�ালন
করেত হয় তখন এেক র� পিরস�ালন অিনভ� র
থ�ালােসিময়া বেল। 

র� পিরস�ালেনর কারেন �রাগীর শরীের �লৗহ
নামক এক� উপাদান জমা হেত থােক যা িবিভ�
অ� �তে� িবষি�য়া কের। ফেল আয়রন
অপসারেণর জন� �রাগীেদর িনয়িমত, সাধারণত
�িতিদন, ঔষধ �সবন করেত হয় যােক  �লৗহ
িন�াশন ঔষধ বেল। এই ঔষধ�েলা মেুখ খাবার
ট�াবেলট বা তরল �বণ যা �পেটর চামড়ায় বা
শরীেরর অন�ান� অংেশ এক�  সেূচর মাধ�েম
কেয়ক ঘ�া ধের ইে�কশন আকাের �দয়া হয়।

এছাড়াও এ ধরেনর �রাগীেদর স�ুতা ও এর
জ�লতা�েলা পয�েব�ণ ও মলূ�ালেয়র জন�
িবিভ� �মিডেকল ও সােয়ি�িফক িবভােগর
সম�েয় মাি�িডিসি�নাির িচিকৎসার �েয়াজন
হয়। 

িবলি�ত বিৃ� ও িবকাশ 
অত�িধক �াি� অ দবু�লতা 
হলুদ বা ফ�াকােস ভাব (জি�স)
গাড় হলদু �সাব 
হােডর িবকৃিত িবেশষ কের মেুখর গঠেনর
পিরবত�ন 
বিধ�ত �ীহা, যকৃত অথবা �দিপ� 

থ�ালােসিময়া িনেয় জ��হণকারী �বিশরভাগ
মানষুই �া�� সমস�ায় �ভােগন যা জে�র
কেয়কমাস পর �থেক জীবেনর �থম দইু বছর
পয�� �কাশ �পেত পাের। তেব �রােগর তী�তা কম
হেল এ� �কশের এমনিক �া�বয়� হওয়া পয��
�কািশত নাও হেত পাের। 

থ�ালােসিময়ার উপসগ� িবিভ� রকম হেত পাের।
এর মেধ� উে�খেযাগ� হল মারা�ক র�শনূ�তা ও
অন�ান� �া�� সমস�া, �যমন-

থ�ালােসিময়ার উপসগ� সমূহ িক িক?


