
के तपा�लेके तपा�लेके तपा�ले
थालासे�मयाकोथालासे�मयाकोथालासे�मयाको
बारेमा सु�ुभएको छ?बारेमा सु�ुभएको छ?बारेमा सु�ुभएको छ?

थालासे�मया भनेको के हो?

α-अ�फा थाले�स�मया: α-अ�फा �लो�बन �ो�टनह�को शंृखलामा
यो स�ब��त जीन हराइरहेको वा उ�प�रवात�न भएका कारण α-अ�फा
�लो�बनको उ�पादन न�नु अ�फा थाले�स�मया हो |
β �बटा थाले�स�मया: यसै �कारले �बटा �लो�बन �ो�टनह�को
शंृखलामा, यो संग संब��त जीन हराईरहेको वा उ�प�रवात�न भएका
कारण β �बटा �लो�बनको उ�पादन न�नु �बटा थाले�स�मया हो |

फो�सोबाट शरीरका �व�भ� भागह�मा अ��सजन पुराउने �ो�टन यु� रातो
र�को�षका, हेमो�लो�बन पूण� �पमा उ�पादन न�ने रगत स�ब�� एक
अनुबं�शया रोग हो ज�ले रगतमा राता र��कोषह�को अभाव �न गई
अ��सजन �वाहमा कमी ��छ र �वा� अव�ामा �व�भ� �कारका ग�ीर
सम�याह� �याउछ |

थाले�स�मयाकामु�य �ई �कार छन्:

यो पचा� �बटा थाले�स�मया बारेमाके���त छ | �बटा थाले�स�मयालाईमु�यत
�ई �कार माब�ग�करण ग�रएको छ | 
i.थाले�स�मया मेजर  ii. थाले�स�मया माईनर
बाबु- आमा �ई जना नैवाहकभई थाले�स�मयाको वंशाणुगत जीन भएको
ख�डमाथाले�स�मया मेजर र एकजना, बाबु वाआमा बाट मा� 
 थाले�स�मयाको वंशाणुगत जीन भए थाले�स�मयामाइनर ��छ | �बटा
थाले�स�मना माईनरभएका मा�नसह�मा थाले�स�मयाको जीन ��छ,
उनीह�थाले�स�मयाका वाहक�न् | तर उनीह�को �लो�बनब�े ���यामा
अबरोध न�दा उनीह� �व� र कुनै प�नल�यण नदे�खने खा�का ��छन | 

यसको �बप�रत �बटा थाले�स�मया मेजर भएका ���ह� ग�ीर र जीवन
नै चुनौ�तपूण� �ने र�अ�पता बाट ��त ��छन | जसको प�रणाम
सामा�यता क�जोर शारी�रक बु�� �बकाश, धेरै ग�ीर �वा� सम�याह�
��छन् र उपचार नग�रएमा छोटो आयु ��छ |

उ�चत उपचार पाएका थाले�स�मयाका �बरामीह� रा�ो
गुण�तरीय जीवन-यापन गन� स�छन र उनीह�को
जीवन ��याषा सम� मा�नसह�को भ�दा धेरै फरक
�दैन |

ये�द थाले�स�मयाको उ�चत उपचार ग�रएन भने
�याननै जो�खममा �ने वा कडा �वा�ज�टलताह�,
मुटुले कम गन� नस�ने, कलेजो सु��ने, कडा �ने �चनी
रोग आ�द ज�टल �वा� सम�याह�ले अ�पायु मृ�यु
�न��यौउछ |

थालेसे�मयालाई उपचार ग�रएन भने के ��छ?

थालासे�मया बारे ताजा  त�यह�:

TIF ले के गछ�?

थाले�स�मयाका८० ��तशत �बरामीह�
�यून र म�यम आयभएका देशह�मा छन् |

१० जना म�ये ८जना मा�नसलाई
थाले�स�मयाको वाहक हो वाहोइन भ�े

थाहा �दैन |

अ�तरा���य थाले�स�मया महासंग एक गैर-नाफा मुलक
गैर सरकारी सं�ा हो, जसले �व�भरका ६२ देशह� बाट
२३० भ�दा बढ� रा��य थाले�स�मया संगठनह�को
��त�न�ध�व गद�छ | �बमारी के���तभई, �बरामीह�को
उपचार �णाली, सामा�य �वा� प�च र सामा�जक तथा
अ�य प�चका ला�ग सम�प�त छ |

महासंगले १९९६ दे�ख �ब� �वा� संगठन (WHO) को
अ�धका�रक स�ब�मा, २०१७ दे�ख संयु� रा�संघको
आ�थ�क तथा सामा�जक प�रषद (ECOSOC) संगको
�बषेश परामश� र २०१८ दे�ख यूरोपेली आयोग संग
अ�धका�रक साझेदारीमा काम ग�ररहेको छ |

�बरामी र तीनका प�रवारह� र �वा�कम�लाई सधैभरी
�ने गरी, यसको बृहद शै��क काय��म अ�तग�त ग�रएका
अ�तरा���य �पमै �शंसनीय शंृखला-ब� शै��क
�काशन, काय�शाला गो�ी, ता�लमह� आ�दले �नयम
�नमा�ता र �ापक जना समुदाय बीचमा थाले�स�मया रोग
स�ब�� जनचेतना, ल��त काय��म, रोगको रोकथाम
तथा �नय��ण, �च�क�सीय �व�ापन ज�ता काय�ह�
रा��य �वा� सेवा �णाली �भ� रही �ब�लाई समेट्ने
गरी काय� गद� आएको छ |

थप जानकारीका लागी तल �दएको ठेगानामा जानु होला:
www.thalassaemia.org.cy
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थालेसे�मया के कारणले ��छ र कसलाई सबैभ�दा बढ�
जो�खम ��छ? थालेसे�मया उपचारमा के संल�न छ?

थालासे�मया एक वंशाणुगत रोग हो, �यसैले शरीर
�नमा�ण �ने �ममा नै यसको जीन ब�नसकेको ��छ यो
कुनै पोषणको अभाब वा अ�य वातावरणीय कारणले
गदा� �दैन | �यस कारण थाले�स�मयाका �बरामीह� र
�यसका वाहक ह� �व�का �व�भ� �े�ह�मा फरक
फरक सं�यामा रहेका छन् |

थाले�स�मयालेजुन सुकै रा��यता रजा�तका
���ह�लाई असर गन� स�छ | यो �वशेष गरी भूम�य
बंशीयमा�नसह� र भारत, म�यपुब�, द��णपूव� ए�सया
र अ��का �दैफै�लएको छे�ह�मा रहेको छ |
�ब��यापी जनसं�या ज�त�ब�ध र रोकथाम स�ब��
�भावकारी काय��मह� र ग�त�ब�ध अभावका कारण
�ब�भ�रनै यसको फैलावट लगातार बडीरहेको छ |

थाले�स�मयाका ग�ीर �कारका �बरामीह�ले
जीवनकाल भरी २ दे�ख ५ ह�ताको अ�तरालमा
�नय�मत रगत चढाउनु पछ� | य�तो अव�ाका
�बरामीलाई पूण��पमा रगतमा आ��त थाले�स�मया
भ�न�छ | जब कुनै थाले�स�मयाको �बरामीलाई लामो
अ�तरालमा क�हलेकाही मा� र �बशेष प�र���तमा
मा� रगत चढाउनु पछ� भने �यसलाई रगतमा गैर-
आ��त थाले�स�मया भ�न�छ | 

यसरीरगत चढाई रहदा रगतमाभएको फलाम त�व
(आइरन) शरीरका �व�भ� �भ�� भागमा ज�मा ��छ |
यसले �व�भ� अंगह�लाईअसर पुराउछ | �यसैले �यो
�वकारयु� धेरैभएको फलाम शरीर बाट�न�कासन गन�
�बरामीह�ले दै�नक�पमा फलाम त�व हटाउने औषो�ध
सेवन गनु� पद�छ | ती औषो�धह� खाने च�क� रसुई
माफ� त पेटमा वा शरीरका अ�यभागह�मा लामो समय
�लएर लगाउनुपन� खालका ��छन | 

यसका साथै �बरामीह�को उ�तम भलाई सु�न��त
गन�का ला�ग अनुबं�शया �बचलनका कारणले देखा
परेको य�तो ज�टल �वा� सम�याह�लाई बै�ा�नक
�च�क�षा प��तका �व�भ� �वधाह� समाबेस र
सहकाय� गरी ब� आया�मक उपचार प��त र
हेर�वचारको आव�यक पद्�छ |

सु�त शारी�रक वृ�� �वकास �नु 
अ�य�धक थकान वा �स�थलता महसुस �नु वा
दे�खनु 
छाला पहेलो (Jaundice) ज�तो दे�खनु 
पहेलो गाडा रंगको �पसाब �नु 
�वशेष गरी अनुहारको ह�ीमा उतार-चाडब /
�बकृ�त दे�खनु 
�फयो, कलेजो, मुटु बढ्नु वा सु�न�ु |

थाले�स�मया भएका धेरै जसो ब�ाह�मा ज�मेको के�ह
म�हना दे�ख २ वषा� �भ�मा नै �वा� सम�याह� देखा
पन� था�दछन | अ�ल कम ग�ीर �कृ�तका छन् भने
बा�यकाल वा वय�क अव�ामा प�न देखा पन� स�छ |

थाले�स�मयारोगका ल�यणह� फरक फरक �नस�छन |
ज�टल र�अ�पता लगायतअ�य �वा� सम�या ह�:

थालेसे�मया रोगका  ल�णह� के के �न्?


