
SHËNDETIN TUAJ: Të kesh tiparin e
talasemisë do të thotë që, me shumë
mundësi, nuk do të përjetosh asnjë
problem shëndetësor, përveç ndoshta një
anemie të lehtë. Kjo, megjithatë, mund të
ngatërrohet me aneminë e mungesës së
hekurit. Njohja e statusit tuaj mund të
sigurojë që nuk do të merrni diagnozën ose
trajtimin e gabuar.

FAMILJA JUAJ: Nëse keni tiparin e
talasemisë, kjo do të thotë që talasemia
shfaqet në familjen tuaj, prandaj edhe
prindërit dhe të afërmit tuaj duhet të
testohen.

FËMIJËT TUAJ: Nëse ju dhe partneri juaj
keni tiparin e talasemisë, ekziston një rrezik
në rritje (25% në çdo shtatzëni) që fëmijët
tuaj të lindin me talasemi major, forma më
e rëndë e çrregullimit.

NJOHJA E STATUSIT TUAJ ËSHTË JETËSORE PËR: TЁ NJOHЁSHTЁ NJOHЁSHTЁ NJOHЁSH    
GJЁNDJENGJЁNDJENGJЁNDJEN   
TЁNDETЁNDETЁNDE
CILI ЁSHTЁ TIPARI I TALASEMISЁ

Talasemia, e njohur edhe si anemia mesdhetare,
është një çrregullim i gjakut i shkaktuar nga një
grup defektesh gjenetike që ndikojnë në
prodhimin e hemoglobinës, proteinës që mbart
oksigjenin në rruazat e kuqe të gjakut.

Ka dy lloje të ndryshme të talasemisë; alfa (α-)
dhe beta (β-) talasemia. Ka edhe dy forma
kryesore të talasemisë; talasemia minor dhe
talasemia major.

Individët me talasemia minor, të njohur si
individë që kanë tipare të talasemisë ose si
bartës të talasemisë, janë në përgjithësi të
shëndetshme dhe nuk kërkojnë ndonjë trajtim
mjekësor. Ndonjëherë mund të përjetojnë anemi
të lehtë.

Individët me β-talasemi major vuajnë nga anemia
e rëndë, kërcënuese për jetën, zakonisht duke
rezultuar në rritje të dobët, një numër
problemesh serioze shëndetësore dhe një
jetëgjatësi të shkurtuar, nëse nuk kurohet.

SI MUND TA DINI NËSE JENI BARTËS I TALASEMISË?

Si hap i parë, mund të filloni me ekzaminime të
thjeshta laboratorike, si një analizë e gjakut për
hemoglobinën (CBC), i cili shqyrton sasinë dhe
madhësinë e rruazave të kuqe të gjakut.
Pas kësaj, mund të nevojiten analiza më
specifike, si kromatografia e lëngshme (HPLC),
një metodë e saktë dhe e besueshme për
zbulimin e tipareve të talasemisë, elektroforeza
e hemoglobinës, e cila mat llojet e ndryshme të
hemoglobinës në gjak ose teste gjenetike që
ekzaminojnë ADN-në tuaj. Të gjitha këto bëhen
me një marrje gjaku të thjeshte!

Vlerësimi i gjëndjes suaj të talasemisë është i
lehtë!

Një profesionist i kujdesit shëndetësor i trajnuar
posaçërisht duhet të vlerësojë rezultatet dhe t'ju
japë udhëzimet e duhura në lidhje me statusin
dhe opsionet tuaja.

Për më shumë informacionqë mundtë vizitoni
www.thalassaemia.org.cy

Testohuni sot për ta zbuluar!
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A JENI JU NJË BARTËS TALASEMISË?
PSE ËSHTË E RËNDËSISHME TË NJIHET STATUSI I
TIPARIT TUAJ?

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

Keni dëgjuar për talaseminë? Nëse jo,
atëherë do habiteni po të dini se sa
sëmundje e zakonshme që është.

A e dinit se më shumë se 1,5% e popullsisë
globale vlerësohet të jenë bartës të tiparit të
talasemisë?

Në disa zona të botës, shumë njerëz mbartin
tiparin e talasemisë, ndërsa në të tjera
përqindja e bartësve mund të jetë mbi 20% e
popullsisë lokale

Më së shumti, shumë mbartës vijnë nga
vendet përreth Detit Mesdhe, duke përfshirë
Qipron, Greqinë, Italinë, Libanin, Sirinë, Egjiptin
dhe vende të tjera të Afrikës veriore, Lindjen e
Mesme, përkatësisht gadishullin arab, Iranin,
Irakun, Afganistan Azinë Juglindore si Tajlanda,
Bangladeshi, Maldivet dhe Paqësori
Perëndimor, duke përfshirë Kinën, Malajzinë,
Filipinet, etj.

Talasemia është një gjëndje e trashëguar; kjo
do të thotë se ajo transmetohet nga prindërit,
të cilët janë të dy bartës, te fëmijët e tyre.
Bartësit e të ashtuquajturit "tipar i talasemisë",
zakonisht nuk kanë nevojë për ndonjë trajtim
apo ndërhyrje gjatë jetës së tyre.

Në fakt, rreth 8 nga 10 persona që mbartin
tiparin e talasemisë nuk e dinë dhe as nuk do
ta dyshojnë, nëse nuk bëjnë analiza specifike
të gjakut.

Kur të dy prindërit bartin tiparin β-talasemisë,
ekziston një mundësi 25% në çdo shtatzëni që
fëmija i tyre ta trashëgojë atë nga të dy
prindërit dhe të ketë β-talasemi major, forma
më e rëndë e sëmundjes.

Në atë rast, fëmija do të ketë nevojë për kujdes
mjekësor gjatë gjithë jetës me transfuzion
gjaku, terapi për hekurin e tepërt dhe kujdes
multidisiplinar.

TIPARI I
TALASEMISË NUK
ËSHTË SËMUNDJE.

 
NËSE KENI TIPARIN E
TALASEMISË, DO TË

THOTË QË TË
MBARTËSH NJË NGA
GJENET PËRGJEGJËSE

QË SHKAKTON
ÇRREGULLIMIN,

 POR NUK DO TE
THOTE QE JENI ME

TALASEMI.


