
SİZİN SAĞLIĞINIZ: Talasemi kalıtsallığı
bulunması demek, büyük olasılıkla,
hafif derecede anemi haricinde size
hiçbir sağlık sorunu yaşatmayacaktır.
Fakat, bu demir-eksiliğine bağlı anemi
ile karıştırılabilir. Durumunuzu bilmek,
yanlış teşhis ve tedavi almadığınıza
emin olmanızı sağlayacaktır.

AİLENİZ: Eğer talasemi kalıtsallığınız
varsa, bu ailenizde talasemi olduğunu,
bundan dolayı ebeveynleriniz ve
akrabalarınızın da test yapması
gerektiğini gösterir.

ÇOCUKLARINIZ: Eğer hem siz hem de
partnerinizde talasemi kalıtsallığı varsa,
çocuklarınızın en ağır rahatsızlık şekli
olan talasemi majör olarak doğma riski
artar. (Her bir hamilelik için 25%)
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TALASEMİ KALITSALLIĞI NEDİR?

Akdeniz anemisi olarak da bilinen Talasemi, bir
grup genetik bozukluk dolayısı ile kırmızı kan
hücreleri içerisinde oksijen taşıyan bir protein
olan hemoglobinin üretiminin etkilenmesine
sebebiyet veren bir kan hastalığıdır.

Alfa (α-) ve beta (β-) olmak üzere iki tip talasemi
türü vardır. Ayrıca talasemi minör ve talasemi
major olmak üzere iki farklı talasemi şekli de
bulunmaktadır.

Talasemi kalıtsallığı taşımakta veya talasemi
taşıyıcısı olarak da bilinen talasemi minör
bireyler, genel olarak sağlıklıdır ve herhangi tıbbi
bir tedaviye ihtiyaç duymazlar. Bazen hafif anemi
durumunu hissedebilirler.

β-talasemi major olan bireyler, tam tersi bir
şekilde, tedavi edilmemesi durumunda, genel
olarak zayıf gelişim, birçok sağlık problemi ve
kısalmış ömür ile sonuçlanan şiddetli, hayati
tehlikesi olan anemi durumunu yaşarlar.

TALASEMİ TAŞIYICISI OLDUĞUNUZU NASIL
BİLEBİLİRSİNİZ?

Birinci aşamada, kırmızı kan hücrelerinizin
sayısını ve büyüklüğünü ölçen tam kan
sayımı (CBC) gibi basit laboratuvar testi ile
başlayabilirsiniz.
Bunun ardından, örneğin talasemi
kalıtsallığını ölçmek için kullanılan tam ve
güvenilir sıvı kromotografi (HPLC), kan
içerisinde bulunan farklı tür hemoglobinleri
ölçmek için hemoglobin elektroforez, veya
DNA’nızı tespit etmek için genetik testler
gibi daha spesifik testler gerekebilir. Bütün
bunlar basit bir kan tahlili vererek
yapılabilir!

Talasemi durumunuzu ölçmek kolaydır!

Özel eğitimli bir sağlık çalışanı sonuçları
değerlendirmeli ve size uygun olarak
durumunuz ve seçenekleriniz ile ilgili yol
göstermelidir.

Daha detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz
www.thalassaemia.org.cy

Bulmak için bugün test yapın!
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TALASEMİ TAŞIYICIYMISINIZ?
TALASEMİ KALITSALLIĞI DURUMUNUZU BİLMENİZ
NEDEN ÖNEMLİDİR?

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

Talasemiyi hiç duydunuz mu? Eğer
duymadıysanız, tahmin ettğinizden daha
yaygın olduğunu öğrenmek sizi
şaşırtacaktır.

Uluslararası nüfusun 1.5% kadarının
talasemi kalıtsallığı bulunan taşıyıcı
olduğunun tahmin edildiğini biliyor
muydunuz?

Dünyanın bazı bölgelerinde, birçok kişide
talasemi kalıtsallığı bulunurken, diğer
bölgelerin yerel nüfuslarında taşıyıcılık
oranı yüzdesi 20%’yi geçebilir.

En belirgin olarak, Akdeniz’de bulunan
Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Suriye,
Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkeleri,
Ortadoğu’da Arap yarımadası, İran, Irak,
Afganistan, Güneydoğu Asya’da Tayland,
Bangladeş, Maldivler, ve Batı Pasifikte Çin,
Malezya, Filipinler gibi ülkelerde birçok
taşıyıcı bulunmaktadır.

Talasemi bir kalıtsal durumdur; yani ikisi de
taşıyıcı olan ebeveynlerden çocuklara geçtiği
anlamına gelir. “Talasemi kalıtsallığı” olarak
söylenen taşıyıcılar genelde hayatlarında
herhangi bir tedavi veya müdahaleye ihtiyaç
duymazlar.

Aslında, talasemi kalıtsallığı olan her 10 kişiden
8 kişi kadarı özel kan testi yapmaması
durumunda talasemi kalıtsallığı olduğunu
bilmemekte ve hatta hiç şüphelenmemektedir.

Eğer her iki ebeveynde de β-talasemi kalıtsallığı
var ise, her hamilelik için çocuklarının en ağır
hastalık şekli olan β-talasemi majör olma
olasılığı 25%’dir. 

Bu durumda, çocuk ömrü boyunca kan
transfüzyonu, demir şelasyon tedavisi ve farklı
alanlarda tıbbi tedavi alması gerekecektir.

TALASEMİ
KALITSALLIĞI BİR

HASTALIK DEĞİLDİR.
 

EĞER TALASEMİ
KALITSALLIĞINIZ VARSA,

BU TALASEMİYE
SEBEBİYET VEREN

KUSURLU GENLERDEN
BİRİNİ TAŞIDIĞIIZ

ANLAMINA GELİR, 
 ANCAK SİZDE

TALASEMİ
BULUNMAZ.


