
ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ: Имајќи ја особината
на таласемија значи дека, најверојатно,
нема да имате никакви здравствени
проблеми, освен можеби блага анемија.
Сепак, ова може да се помеша со
анемија со дефицит на железо.
Познавањето на вашиот статус може да
гарантира дека нема да добиете
погрешна дијагноза или третман.

ВАШЕТО СЕМЕЈСТВО: Ако имате особина
на таласемија, тоа значи дека
таласемијата се јавува во вашето
семејство, затоа и вашите родители и
роднини треба да се тестираат.

ВАШИТЕ ДЕЦА: Ако и вие и вашиот
партнер ја имате особината на
таласемија, постои зголемен ризик (25%
во секоја бременост) вашите деца да се
родат со таласемија мајор, најтешката
форма на нарушувањето.

ПОЗНАВАЊЕТО НА
ВАШИОТ СТАТУС Е ВИТАЛНО ЗА: ДОЗНАЈТЕДОЗНАЈТЕДОЗНАЈТЕ

СИ ГОСИ ГОСИ ГО
СТАТУСОТСТАТУСОТСТАТУСОТ

КОЈА Е ОСОБИНАТА НА ТАЛАСЕМИЈА? 

Таласемија, позната и како медитеранска
анемија, е група на наследни крвни
нарушувања кои се карактеризираат со
намалено производство на хемоглобин,
протеинот во црвените крвни зрнца кој носи
кислород. 

Постојат два различни типа на таласемија;
алфа (α-) и бета (β-) таласемија. Исто така,
постојат две главни форми на таласемија;
таласемија минор и таласемија мајор.

Поединците со минорна таласемија, исто
така познати дека ја имаат особината на
таласемија или како носители на
таласемија, генерално се здрави и не им е
потребен никаков медицински третман. Тие
понекогаш може да доживеат блага анемија. 

Спротивно од тоа, лицата со β-таласемија
мајор страдаат од тешка анемија, опасна по
живот, што обично резултира со слаб раст,
голем број сериозни здравствени проблеми и
скратен животен век, доколку не се лекува.

КАКО МОЖЕТЕ ДА ЗНАЕТЕ
ДАЛИ СТЕ НОСИТЕЛ НА ТАЛАСЕМИЈА? 

Како прв чекор, можете да започнете со
едноставни лабораториски испитувања,
како целосна крвна слика (ЦКС), која ја
испитува количината и големината на
црвените крвни зрнца. 
После тоа, можеби ќе бидат потребни
поспецифични тестови, како што е течна
хроматографија (HPLC), кој е прецизен и
сигурен метод за откривање на особината
на таласемија, електрофореза на
хемоглобин, која ги мери различните
типови на хемоглобин во крвта, или пак
генетски тестови кои ја испитуваат вашата
ДНК. Сето ова се прави со едно
едноставно земање крв!

Лесно е да се процени статусот на
таласемија!

Специјално обучен здравствен работник
треба да ги процени резултатите и да ви даде
соодветни насоки во врска со вашиот статус и
опции.

For more information you can visit
www.thalassaemia.org.cy

Тестирај се денес за да дознаеш!
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ДАЛИ СТЕ НОСИТЕЛ НА ТАЛАСЕМИЈА? 
ЗОШТО Е ВАЖНО ДА СИ ГО ЗНАЕТЕ СТАТУСОТ ЗА
ТАЛАСЕМИЈА?

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

Дали сте слушнале за таласемија? Ако не,
тогаш можеби ќе се изненадите кога ќе
дознаете дека е многу почеста отколку
што мислите.

Дали знаевте дека повеќе од 1,5% од
светската популација се проценува дека се
носители на особината на таласемија? 

Во неколку области во светот, многу луѓе
ја носат особината на таласемија, додека
во други, процентот на носители може да
биде над 20% од локалното население. 

Најважно, многу носители доаѓаат од
земјите околу Средоземното Море,
вклучувајќи ги Кипар, Грција, Италија,
Либан, Сирија, Египет и други
северноафрикански земји, Блискиот Исток,
имено Арапскиот полуостров, Иран, Ирак,
Авганистан, Југоисточна Азија како што се
Тајланд, Бангладеш, Малдиви и Западен
Пацифик, вклучувајќи ги Кина, Малезија,
Филипини итн.

Таласемијата е наследна состојба; тоа значи
дека се пренесува од родителите, каде што и
двајцата се носители, на нивните деца. На
носителите на таканаречената „особина на
таласемија“ обично не им е потребен
никаков третман или интервенција во текот
на нивниот живот.

Всушност, околу 8 од 10 луѓе кои ја носат
особината на таласемија не знаат и не
би се посомневале во тоа, освен ако
извршат специфични тестови на крвта.

Кога двајцата родители ја носат особината
на β-таласемија, постои 25% можност со
секоја бременост нивното дете да ја наследи
од двајцата и да има β-таласемија мајор,
најтешката форма на болеста.

Во тој случај, на детето ќе му биде потребна
доживотна медицинска помош со
трансфузија на крв, терапија со хелатори и
мултидисциплинарна нега.

ОСОБИНАТА НА
ТАЛАСЕМИЈА НЕ Е

БОЛЕСТ. 
 

АКО ЈА ИМАТЕ
ОСОБИНАТА НА

ТАЛАСЕМИЈА, ТОА
ЗНАЧИ ДЕКА НОСИТЕ

ЕДЕН ОД ДЕФЕКТНИТЕ
ГЕНИ КОИ ГО

ПРЕДИЗВИКУВААТ
НАРУШТУВАЊЕТО, НО

ВИЕ САМИТЕ
НЕМАТЕ

ТАЛАСЕМИЈА.


