
ВАШЕТО ЗДРАВЕ: Носителството на
признака на таласемия означава, че
най-вероятно няма да имате никакви
здравословни проблеми, освен може
би лека анемия. Тя обаче може да се
сбърка с желязодефицитна анемия.
Познаването на състоянието ви може
да гарантира, че няма да получите
грешна диагноза или  ненужно
лечение.

ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО: Ако сте носител
на признака на таласемия, това
означава, че таласемията се предава
във вашето семейство, следователно
вашите родители и роднини също
трябва да бъдат тествани.

ВАШИТЕ ДЕЦА: Ако вие и вашият
партньор сте носители на признака на 
 таласемия, има известен риск (25% при
всяка бременност) децата ви да се родят
с таласемия майор, която е най-тежката
форма на заболяването.

ПОЗНАВАНЕТО НА ВАШИЯ СТАТУС Е ВАЖНО ЗА: ОТКРИЙТЕОТКРИЙТЕОТКРИЙТЕ    
ВАШИЯВАШИЯВАШИЯ
СТАТУССТАТУССТАТУС
КАКВО ОЗНАЧАВА НОСИТЕЛСТВО
НА ПРИЗНАКА НА ТАЛАСЕМИЯ?

Таласемията, известна още като
Средиземноморска анемия, е заболяване на
кръвта, причинено от група генетични
дефекти, които засягат производството на
хемоглобин, протеинът, който пренася
кислород в червените кръвни клетки.

Има два различни вида таласемия: алфа (α-) и
бета (β-) таласемия. Съществуват и две
основни форми на таласемия: таласемия
минор и таласемия майор.

Хората с таласемия минор, известни още
като носители на признака на таласемия,
като цяло са здрави и не се нуждаят от
медицинско лечение. Понякога е възможно да
имат и лека анемия.

За разлика от тях, хората с β-таласемия майор
страдат от тежка, животозастрашаваща
анемия, която обикновено води до 
 изоставане в растежа, редица сериозни
здравословни проблеми и съкратена
продължителност на живота, ако не се лекува.

КАК МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ДАЛИ 
СТЕ НОСИТЕЛ НА ПРИЗНАКА НА ТАЛАСЕМИЯ?

Като първа стъпка можете да започнете с
прости лабораторни изследвания, като пълна
кръвна картина (ПКК), която ще определи
количеството и размера на червените кръвни
клетки.
След това може да са необходими по-
специфични тестове, като например течна
хроматография (HPLC), прецизен и надежден
метод за откриване на признака на таласемия,
електрофореза на хемоглобина, която
определя различните видове хемоглобин в
кръвта, или генетични тестове, които  ще
изследват вашата ДНК. Всичко това може да се
направи  с едно вземане на кръв!

Определянето на Вашия статус относно
таласемия е лесно!

Специално обучен медицински специалист трябва
да оцени резултатите ви и да ви даде подходящи
насоки относно вашето състояние и опции.

За повече инфромация може да посетите
www.thalassaemia.org.cy

Изследвайте се още днес, за да
разберете!
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НОСИТЕЛ ЛИ СТЕ НА ПРИЗНАКА НА ТАЛАСЕМИЯ?
ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ДАЛИ СТЕ НОСИТЕЛ
НА ПРИЗНАКА НА ТАЛАСЕМИЯ? 

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

Чували ли сте за таласемия? Ако не, тогава
може да се изненадате като разберете, че
това е много по-често срещано
заболяване, отколкото си мислите.

Знаете ли, че повече от 1,5% от
световното население се смята, че са
носители на таласемия?

В някои области по света много хора са
носители на признака на таласемия,
докато в други процентът на носителите
може да бъде дори  над 20% от местното
население.

С най-голяма честота на носителство на
признака на таласемия са страните около
Средиземно море, включително Кипър,
Гърция, Италия, Ливан, Сирия, Египет и
други северноафрикански страни, Близкия
изток,  Арабския полуостров, Иран, Ирак,
Афганистан, Югоизточна Азия като Тайланд,
Бангладеш, Малдивите и Западния Тихи
океан, включително Китай, Малайзия,
Филипините и др.

Таласемията е наследствено състояние; това
означава, че се предава от родителите, които са
носители, на техните деца. Носителите на така
нареченият „признак на таласемия“ обикновено
не се нуждаят от лечение по време на техния
живот.

Всъщност около 8 от 10 души, които носят
признака на таласемия, не подозират за това
и няма и да разберат, освен ако не се проведат
специфични кръвни изследвания.

Когато и двамата родители са носители на
признака на таласемия има 25% вероятност, при
всяка бременност, детето им да наследи и от
двамата родители генетичния дефект и да има β-
таласемия майор, най-тежката форма на
заболяване.

В този случай детето ще се нуждае от
медицинска помощ/грижа през целия си живот,
включваща редовни кръвопреливания,
желязохелатираща терапия и
мултидисциплинарни грижи.

НОСИТЕЛСТВОТО НА
ПРИЗНАКА НА

ТАЛАСЕМИЯ НЕ Е
ЗАБОЛЯВАНЕ.

 
АКО СТЕ НОСИТЕЛИ НА

ПРИЗНАКА НА
ТАЛАСЕМИЯ, ТОВА

ОЗНАЧАВА, ЧЕ НОСИТЕ
ЕДИН ОТ ДЕФЕКТНИТЕ
ГЕНИ, ОТГОВОРНИ ЗА

РАЗВИТИЕТО НА
ТАЛАСЕМИЯ, НО ВИЕ
САМИЯТ НЯМАТЕ

ТАЛАСЕМИЯ.


