
আপনার �া��: থ�ালােসিময়ার �বিশ�� থাকা বা

বাহক হওয়ার মােন মৃদ ু র���তা ব�তীত

আপিন আর �কান �া�� সমস�ায় ভ�গেবন না।

এটা আয়রেনর অভাবজিনত র���তা হেত

পাের। িনেজর স�ক অব�া জানার ফেল

আপিন �রাগ িনণ�য় এবং িচিকৎসার ��ে�

ভ� েলর িশকার হেবন না।

আপনার পিরবার: আপিন থ�ালােসিময়া বাহক

হেল এটা আপনার পিরবােরর বািক সদস�রাও

এর �থেক মু� নন। �সজন� আপনার িপতামাতা

এবং আ�ীয় �জেনর পরী�া করাও জ�রী।

আপনার স�ান: যিদ আপিন ও আপনার স�ী

উভেয়ই থ�ালােসিময়া বাহক হন তেব

আপনােদর স�ােনর িবটা থ�ালােসিময়া �মজর

আ�া� হওয়ার �বিশ ঝঁুিক রেয়েছ (�িত

গভ� াব�ায় ২৫%) যা িকনা সবেচেয় মারা�ক

�রাগ। 

আপনার থ�ালািসিময়ার অব�া জানা এজন�
জ�রী: আপনারআপনারআপনার

অব�াঅব�াঅব�া
জানুন।জানুন।জানুন।
থ�ালােসিময়া বাহক িক?

থ�ালােসিময়া, যা ভ�মধ�সাগরীয় এিনিময়া নােমও পিরিচত,
এক� র�েরাগ যােত এক�� �জেন�ক ��র কারেণ
রে�র �লািহত কিনকায় অি�েজন বহনকারী ��া�ন
িহেমাে�ািবন উৎপাদন ব�হত হয়। 

থ�ালােসিময়া দুই ধরেনর- আলফা এবং িবটা থ�ালািসিময়া।
এছাড়া �রােগর তী�তা অনুযায়ী আরও দু’� ধরণ রেয়েছ-
থ�ালােসিময়া মাইনর এবং থ�ালােসিময়া �মজর।

�য সকল বাি�র থ�ালােসিময়া মাইনর আেছ, যা
থ�ালািসেময়া ��ইট বা বাহক িহসােব পিরিচত, তারা
সাধারণত সু� থােকন এবং তােদর �কান িচিকৎসা �েয়াজন
হয় না। তেব তারা মােঝ মেধ� র���তা অনুভব করেত
পােরন।

অন� িদেক যােদর থ�ালােসিময়া �মজর �রাগ আেছ তারা তী�
�াণঘাতী র���তায় �ভােগন। ফেল �রাগীেদর শারীিরক
িবকাশ বাধা�� হওয়া �থেক �� কের অন�ান� �বশ িকছ�
মারা�ক �া�� সমস�া হয়, িচিকৎসা না করা হেল যা �থেক
অকাল মৃত� � ঘটেত পাের। 

আপিন থ�ালােসিময়া বাহক িকনা িকভােব
জানেবন?

আপনার থ�ালােসিময়ার অব�া জানা খবু সহজ!

১. �াথিমকভােব আপিন এক� সহজ �ছা� পরী�া
কমি�ট �াড কাউ� (CBC) করােত পােরন �য�
�লািহত র� কিনকার পিরমান এবং আকার িনন�য়
কের।
২. এরপর আরও িকছ�  িনিদ� � পরী�ার �েয়াজন,
�যমন- িলকুইড ��ামােটা�ািফ (HPLC), যা
থ�ালােসিময়া বাহক িনধ�ারেণর জন� একটা এক�
সিুনিদ� � এবং িনভ� রেযাগ� পরী�া। এছাড়া রেয়েছ
িহেমাে�ািবন ইেলে�ােফােরিসস- যা রে�র িবিভ�
রকম িহেমাে�ািবন �কারেভদ পিরমাপ কের; িকংবা
�জেন�ক পরী�া �যখােন িড.এন.এ. পরী�া করা
হয়। এই সম� পরী�া �ধ ুএক� সহেজ রে�র নমনুা
�থেক করা যায়। 

একজন িবেশষ �িশ�ন �া� �া��কম� এই পরী�ার
ফলাফল পয�ােলাচনা কের আপনার অব�া এবং
করনীয় অনযুায়ী আপনােক স�ক িদকিনেদ�শনা
িদেবন। 

এই িবষেয় আেরা জানেত িভিজট ক�ন
www.thalassaemia.org.cy

আপিন বাহক িক না জানেত আজই
পরী�া ক�ন।
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অনুবাদক: ডাঃ ইফফাত জাহানারা, বাংলােদশ
থ�ালািসিময়া ফাউে�শন হাসপাতাল



আপিন িক থ�ালােসিময়া বাহক? আপিন বাহক িকনা এ� জানা �কেনা ���পূণ�?

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

আপিন িক থ�ালােসিময়া �রাগ স�েক�  �েনেছন?
যিদ না �েন থােকন, তেব আপিন �জেন অবাক
হেবন �য এ �রাগ আপনার ধারণার �চেয় অেনক
�বিশ হেয় থােক।

আপিন িক জােনন িব� জনসংখ�ার ১.৫%
থ�ালােসিময়া �বিশে��র বাহক?

িবে�র অেনক �ােন �চ�র মানুষ থ�ালােসিময়া
িজেনর বাহক। �কান �কান �ােন �ানীয়
জনসংখ�ার ২০% এই �রােগর বাহক। 

সবেচেয় উে�খেযাগ� হেলা ভ�মধ�সাগরীয় অ�েলর
�দশসমূহ যার মেধ� আেছ সাই�াস, �ীস, ইতািল,
�লবানন, িসিরয়া, িমশর ও অন�ান� উ�র আি�কার
�দশসমূহ মধ��াচ�, যা আরব �পিননসুলা নােম
পিরিচত। ইরান, ইরাক, আফগািন�ান, দি�ণ-পূব�
এিশয়ার �দশসমূহ, �যমন- থাইল�া�, বাংলােদশ,
মাল�ীপ এবং চীন, মালেয়িশয়া, িফিলপাইন সহ
পি�ম �শা� মহাসাগরীয় অ�লসমুেহ �চ�র
থ�ালােসিময়া �রােগর বাহক িবদ�মান। 

থ�ালােসিময়া এক� বংশগত �রাগ। এর মােন হেলা িপতা-
মাতা দ’ুজনই থ�ালািসিময়া �রােগর বাহক হেল �রাগ�
স�ােনর মেধ� স�ািরত হয়। থ�ালােসিময়া বাহকেদর
সচারাচর �কান রকম ঔষধ বা িচিকৎসার �েয়াজন হয়
না। 

�কৃতপে� ১০ জেনর মেধ� �ায় ৮ জন থ�ালািসিময়া
বাহক িনেজর অব�া স�েক�  জােনন না, এবং িনিদ� �
িকছ�  র� পরী�া না করেল িতিন �য থ�ালােসিময়া বাহক
তা ঘণুা�েরও সে�হ করেবন না। 

িপতা-মাতা উভেয়ই যখন িবটা থ�ালােসিময়া বাহক হন
তখন �িতবার ২৫% স�াবনা আেছ �য স�ান িপতা-মাতা
উভেয়র �থেক এটা বংশগত ভােব �পেয় িবটা
থ�ালােসিময়া �মজর �রােগ আ�া� হেব, যা �রাগ�র
সবেচেয় মারা�ক ধরন।

�সে�ে� িশ��র জীবনভর র� পিরস�ালন, �লৗহ
িন�াশন ঔষধ এবং মাি�িডিসি�নাির �সবার মাধ�েম
িচিকৎসার �েয়াজন হেব।

থ�ালােসিময়া
বাহক �কােনা �রাগ

নয়।
 

যিদ আপিন
থ�ালােসিময়া ��ইট
বা বাহক হেয় থােকন
এর মােন আপিন

এক� ��পূণ�  িজন
বহন কেরেছন িক�

আপিন
থ�ালােসিময়া

�রােগ আ�া� নন।


