
KESEHATAN ANDA: Mempunyai sifat
talasemia berarti kemungkinan besar
Anda tidak akan mengalami masalah
kesehatan apapun, kecuali mungkin
anemia ringan. Anemia ringan tersebut
dapat membingungkan karena
menyerupai anemia defisiensi besi. Oleh
karena itu, dengan mengetahui status
talasemia, kita dapat memastikan bahwa
kita tidak akan mendapatkan diagnosis
atau perawatan yang salah.

KELUARGA ANDA: jika Anda adalah
pembawa sifat talasemia, artinya sifat
talasemia tersebut diturunkan pada
keluarga Anda. Karena itu, orang tua dan
saudara-saudara Anda sebaiknya juga ikut
diperiksa.

ANAK ANDA: jika Anda dan pasangan
adalah pembawa sifat talasemia, maka
terdapat risiko (25% pada setiap
kehamilan) bahwa anak Anda akan terlahir
dengan talasemia mayor, bentuk penyakit
yang paling berat dari talasemia.

MENGETAHUI STATUS KITA SANGAT PENTING
UNTUK: KETAHUIKETAHUIKETAHUI

STATUSMUSTATUSMUSTATUSMU
APA ITU PEMBAWA SIFAT TALASEMIA?

Talasemia, juga diketahui sebagai anemia
Mediterania, adalah kelompok kelainan darah
genetik yang ditandai dengan berkurangnya
produksi hemoglobin (protein pembawa oksigen
pada sel darah merah).

Terdapat dua tipe talasemia yang berbeda;
talasemia alfa dan talasemia beta. Selain itu,
terdapat juga dua jenis utama talasemia;
talasemia minor dan talasemia mayor.

Seseorang dengan talasemia minor, yang juga
dikenal dengan thalassemia trait atau pembawa
sifat talasemia, umumnya sehat dan tidak
membutuhkan perawatan medis apapun.
Namun, terkadang orang-orang tersebut dapat
mengalami gejala anemia yang ringan.

Sebaliknya, seseorang dengan talasemia mayor
akan mengalami gejala anemia berat yang dapat
mengacam nyawa. Biasanya, kondisi ini akan
menyebabkan pertumbuhan yang terhambat,
beberapa masalah kesehatan serius lainnya,
serta dapat memperpendek jangka hidup apabila
tidak ditangani.

BAGAIMANA KITA MENGETAHUI APAKAH KITA
MEMBAWA SIFAT TALASEMIA?

Sebagai langkah awal, kita dapat memulai dengan
pemeriksaan laboratorium sederhana, seperti
pemeriksaan darah perifer lengkap (complete
blood count/CBC), yang mengevaluasi jumlah dan
ukuran sel darah merah.
Setelah itu, pemeriksaan yang lebih spesifik
mungkin diperlukan, seperti kromatografi cair
(HPLC), sebuah metode yang tepat dan andal
untuk mendeteksi sifat talasemia, elektroforesis
hemoglobin yang mengukur kadar berbagai jenis
hemoglobin dalam darah, atau pemeriksaan
genetik yang mengevaluasi DNA anda. Semua
pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan satu kali
pengambilan darah yang sederhana!

Mengetahui status talasemia itu mudah!

Seorang tenaga kesehatan profesional yang terlatih
khusus dapat mengevaluasi hasil pemeriksaan
tersebut dan memberikan panduan yang tepat
mengenai status dan pilihan yang tersedia untuk
kita.

Untuk info selengkapnya, silahkan mengunjungi
www.thalassaemia.org.cy

Mari periksa hari ini untuk ketahui
hasilnya!
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APAKAH ANDA SEORANG
PEMBAWA SIFAT TALASEMIA?

MENGAPA SANGAT PENTING UNTUK MENGETAHUI
STATUS PEMBAWA SIFAT TALASEMIA KITA?

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

Pernahkah Anda mendengar tentang
talasemia? Jika tidak, mungkin Anda akan
terkejut mengetahui betapa umumnya
talasemia ini dibanding yang Anda kira.

Tahukah Anda bahwa lebih dari 1,5%
populasi dunia diperkirakan merupakan
pembawa sifat talasemia?

Di beberapa belahan dunia, banyak orang
membawa sifat talasemia, sementara di
sebagian tempat lainnya persentase
pembawa bisa lebih dari 20% populasi lokal.

Utamanya, pembawa sifat talasemia banyak
berasal dari negara-negara di sekitar Laut
Mediterania, termasuk Siprus, Yunani, Italia,
Lebanon, Suriah, Mesir, dan negara-negara
Afrika Utara lainnya, serta Timur Tengah, yaitu
semenanjung Arab, Iran, Irak, Afghanistan, dan
Asia Tenggara seperti Thailand, Bangladesh,
Maladewa, dan Pasifik Barat, termasuk Cina,
Malaysia, Filipina, dan negara lainnya.

Talasemia merupakan kondisi yang diturunkan,
artinya kelainan ini dapat diturunkan dari
kedua orang tua pembawa sifat kepada
anaknya. Pembawa sifat talasemia pada
umumnya tidak membutuhkan terapi medis
atau intervensi medis sepanjang hidup
mereka.

Faktanya, sekitar 8 dari 10 orang yang
membawa sifat talasemia tidak mengetahui
bahwa dirinya adalah pembawa sifat, atau
bahkan tidak akan menduganya, kecuali
mereka menjalani pemeriksaan darah yang
spesifik.

Apabila kedua orang tua adalah pembawa sifat
talasemia beta, terdapat 25% kemungkinan
pada setiap kehamilan bahwa anak mereka
akan mewarisi sifat tersebut dari orangtuanya
dan menjadi talasemia beta mayor, bentuk
penyakit yang paling parah dari talasemia.

Dalam kasus tersebut, anak akan
membutuhkan perawatan medis seumur
hidup, seperti transfusi darah, terapi kelasi
besi, dan perawatan multidisiplin lainnya.
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