
तपाइको �वा� :  य�द तपाईसंग थाले�स�मयाको

ल�यण छ भने, सामा�यतय  र�अ�पता बाहेक कुनै

प�न �वा� सम�या अनुभव न�न स�छ | तैप�न

फलाम त�वको कमीले �ने र�अ�पता (Iron

Deficiency) हो �क भ�े ला�छ | �यसैले तपाइको

���त समयेमै थाहा पाउदा गलत अनुमान र

उपचारबाट ब�नु�ने छ |

तपाइ�को प�रवार : य�द तपाइ�मा थाले�स�मया ल�ण

छ भने योतपाइ�को आमा-बुवा, दाजु-भाइ, �द�त-

ब�ह�नर आफ�तह�मा प�न रहेको �नस�छ �यसैले

उनीह�को परी�ण गराउनु पद�छ |

तपाइ�को छोरा/छोरीह� :  य�द तपाई �ीमान ् र

�ीमती �वै जनामा थाले�स�मया ल�ण छ भने

तपाइ�को ब�ाह�मासबै भ�दा ग�ीर �कारको

थाले�स�मया मेजर भएर ज�मन स�ने जो�खम, ��येक

गव� अव�ामा २५ ��तशतले ��छ |

थाले�स�मया स�ब�� आ�नो �वा� अव�ा जा�ु
सबैका ला�ग मह�वपूण� छ | आ�नो ���तआ�नो ���तआ�नो ���त

जा�ुहोस्जा�ुहोस्जा�ुहोस्
स�तानमा थाले�स�मया रोग �नस�ने तपाइको
थाले�स�मया ल�ण के-हो ?

अ�फा (α) थाले�स�मया 
बीटा (β)थाले�स�मया

थाले�स�मया माईनर 
थाले�स�मया मेजर

रातो र�कोशह�मा अ��सजन बो�ने �ो�टन अथा�त् हेमो�लो�बन
(रगत) को उ�पादनमा कमी �ने वंशाणुगत र� रोग नै थाले�स�मया
हो, जसलाई मेडीटे�रयन ए�न�मया प�न भ�न�छ |

थाले�स�मयाका�ई �कारका ��छन :
1.
2.

थाले�स�मयाकामु�य �ई �पह� प�न छन् :
1.
2.

थाले�स�मया माईनर भएका ���ह�लाई थाले�स�मया ल�यण
भएका वा थाले�स�मया रोगकोबाहकको �पमा प�न �च�न�छन |
उनीह� सामा�यतय �व� ��छन र कुनै �च�क�सउपचार
आव�यकता पद�न तर क�हलेकाही उनीह�सामा�यता र� अ�पता
ज�ता दे�ख�छन |
यसको �वप�रत, बीटा थाले�स�मया मेजर भएका ���ह� ग�ीर, र
जीवन- जो�खमनै �ने र� अ�पताबाट ��त ��छन | जसको
प�रमाण कमजोर शारी�रक वृ�� �वकास, धेरै ग�ीर �वा�
सम�याह�, र उपचार नगरेमाआयू नै छोटो ��छ |

तपा� थालेसे�मया वाहक �नु��छ भ�े कसरी थाहा
पाउन स�नु��छ?

सबैभ�दा प�हले तपाइले �योगशालामा रगत स�ब��
सी.�ब.सी जाच स�जलै गराउन स�नु ��छ | जसले
रगतमा रातो र�ाकोषह� क�त छन् र क�ा छन् भ�े
थाहा ��छ |
�यसप�छ थाले�स�मया ल�यण वा �बशेषता भए नभएको
अझ प�ा लगाउन थप सरल र भरपद� �ब�स�ट
परी�णह� तरल �ोमेटो-�ाफ� (HPLC) हेमो�लो�बन
इले��ोफोरो�सस (Hb Electrophoresis)
अनुबं�शक परी�ण गनु� पछ� | यी सबै परी�ण
एकपटकमै  रगत �नकालेर गन� स�क�छ |

के तपाईको थाले�स�मया आव�ा �नधा�रण गन� स�जलो
छ ?

�ब�श�ट ता�लम �ा�त �वा��ब�ह�ले तपाईको �रपोट�
हेन�छन र प�रमाणको मू�याङ्कन गद�छन र तपाइलाई
तपाइको ���त अनुसारको स�लाह र सुझाब �दनेछन |

थप जानकारीका लागी तल �दएको �ल�क मा जानु होला
www.thalassaemia.org.cy

थाले�स�मया प�ा लगाउन आजै परी�ण गरौ |
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के तपाई थालेसे�मया रोगको वाहक �नु��छ?
तपाईमा थाले�स�मयाको ���त जा� �कन मह�वपूण�
छ |

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

के तपाईले थालेसे�मयाको बारेमा सु�ु भएको छ ?
य�द छैन भने तपाइले यो थाहा पाउदा छ�क पन�
स�नु��छ �क यो तपाइले सोचे भ�दा धेरै अनौठो छ
|

�व��यापी कुल जनसं�याको १.५% भ�दा बडी
जनसं�यामा थाले�स�मयाका ल�यण भएका
बाहकह� छन् भ�े कुरा तपाइलाई थाहा छ ?

�व�का धेरै �े�मा थाले�स�मयाका ल�यण भएका
मा�नसह� छन् साथै के�ह �े�मा �ानीय
जनसं�याको २०% भ�दा बडी जनसं�या
थाले�स�मयाका संवाहक छन् |

�बशेष गरी, साइ�स, �ीस, इटाली, लेबनान, �स�रया,
इ�ज�ट र अ�य उ�र अ��क� देशह�, म�यपुव�, अथा�त्
अरबी महादेश, इरान. इराक, अफगा�न�ान, भारत र
द��ण पूव� ए�सया स�हत भूम�य-सागर वरपरका
देशह�मा धेरै थाले�स�मयाका वाहकह� छन् | ज�तै
थाइलेडं, बंगलादेश, मा��द�स, चीन, मले�सया,
�फ�ल�प�स आ�द |

थाले�स�मया वंशाणुगत रोग हो | जुन आमा-बुवा �ई जना
नै यसका वाहक भएका कारण ज�मने स�तान मा देखा
पद्�छ | तर यसका वाहकह� अथा�त् आमा-बुवा लाई
आ�नो जीवनकालमा थाले�स�मया स�ब�� कुनै सम�या
दे�खदैन र उपचार प�न आव�यक पद�न |

यथाथ�मा, १० म�ये ८ जना थाले�स�मयाका ल�यण बोकेका
मा�नसलाई �न��� रगत परी�ण नगरे स�म आफूमा के छ
भ�े कुरा थाहा �दैन |

य�दआमा-बुवा �वै बीटा थाले�स�मयाको संवाहक छन् भने
उनीह�को ��यक गब�धरणमा २५% �वटा थाले�स�मया
मेजर भएर ब�ा ज�मने स�ावना ��छ | जुन एक ग�ीर
रोगको �प हो |

�यस अव�ामा ब�ालाई जीवनभरी रगत चढाई रहनु पछ�
| रगत चढाई रहदा शरीरमा ज�मा �न गएको आइरन (
फलाम) त�व हटाउने औषो�ध �नय�मत सेवन गनु�का साथै
ब�प��य �च�क�सामा जीवनभ�र �यान पुराउनु पद�छ |

थालेसे�मया ल�ण
मा� कुनै रोग
होइन।

 
य�द तपाई

थाले�स�मयाको
संवाहक हो भने
�ु�टपूण� जीनह�
तपाईसंग छन् तर
तपाई आफुलाई
थाले�स�मया छैन |


