
آپ کی صحت: تھیلیسیمیا کی عالمات ہونے کا

مطلب ہے کہ آپ کو، زیادہ تر امکان ہے کہ صحت کی

کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سوائے خون کی کمی کے۔

تاہم، یہ آئرن کی کمی کے ساتھ الجھ سکتا ہے۔ اپنے

تھیلیسیمیا اسٹیٹس کو جاننا اس بات کو یقینی بنا

سکتا ہے کہ آپ کو غلط تشخیص یا عالج نہیں ملے

گا۔

آپ کا خاندان: اگر آپ میں تھیلیسیمیا کی عالمات

ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تھیلیسیمیا کی بیماری

آپ کے خاندان میں موجود ہے، اس لیے آپ کے والدین

اور رشتہ داروں کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے۔

آپ کے بچے: اگر آپ اور آپ کے ساتھی دونوں میں

تھیلیسیمیا کی عالمت ہے، تو اس بات کا خطرہ بڑھ

جاتا ہے (ہر حمل میں 25%) کہ آپ کے بچے

تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہوں گے، جو کہ اس

عارضے کی سب سے شدید حالت ہے۔

اپنی تھیلیسیمیا اسٹیٹس کو جاننا اس کے لیے
ضروری ہے: اپنے بارےاپنے بارےاپنے بارے

میں جانیےمیں جانیےمیں جانیے
تھیلیسیمیا کی عالمات کیا ہیں؟

تھیلیسیمیا، جسے بحیرہ روم میں خون کی کمی بھی

کہا جاتا ہے، یہ وراثت میں ملنے والی خون کے امراض
کاایک مجموعہ ہے جو ہیموگلوبن کی پیداوار میں کمی

سے ہوتی ہے، ہیموگلوبن ایک پروٹین ہے جو خون کے

سرخ خلیوں میں آکسیجن لے جاتا ہے۔

یلیسیمیا کی دو مختلف اقسام ہیں؛ الفا (α-) اور بیٹا

(β-) تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا کی دو اہم اقسام ہیں؛
تھیلیسیمیا مائنر اور تھیلیسیمیا میجر

 
تھیلیسیمیا مائنر والے افراد، جنہیں تھیلیسیمیا کیریئرز

بھی کہا جاتا ہے، عام طور پر صحت مند ہوتے ہیں اور

انہیں کسی طبی عالج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ

کبھی کبھی خون کی کمی کا شکار ہوسکتے ہیں۔

اس کے برعکس تھیلیسیمیا میجر والے افراد شدید جان

لیوا خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، لہذااگران کا وقت
پر عالج نہ کیا جائے تو وہ خراب نشوونمااور صحت کے
متعدد سنگین مسائل کا شکار ہوتے ہیں اوراس کے

نتیجے میں ان کی زندگی مختصر ہوجاتی ہے

آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ تھیلیسیمیا کے
کیریئر ہیں یا نہیں ؟

. پہلے قدم کے طور پر، آپ ایک آسان بلڈ ٹیسٹ کے
ساتھ شروع کر سکتے ہیں، جیسے کہ مکمل خون کی

گنتی (CBC)، جو خون کے سرخ خلیات کی مقدار اور

سائز کی جانچ کرتا ہے۔
. اس کے بعد، مزید مخصوص ٹیسٹوں کی ضرورت ہو
سکتی ہے، جیسے کہ ہائی پریشر لیکویڈ کرومیٹو گرافی

 (HPLC) جو کہ تھیلیسیمیا کی خاصیت کا پتہ لگانے کے
لیے ایک درست اور قابل اعتماد طریقہ ہے۔ ہیموگلوبن

الیکٹروفورسس، جو خون میں ہیموگلوبن کی مختلف

اقسام کی پیمائش کرتا ہے، یا جینیاتی ٹیسٹ جو آپ

کے ڈی این اے کی جانچ کرتا ہے۔ یہ سب ایک آسان

خون کے ٹیسٹ سے کیے جاتے ہیں!

اپنی تھیلیسیمیا اسٹیٹس کا اندازہ لگانا آسان ہے!

تربیت یافتہڈاکٹر آپ کی رپورٹ دیکھ کر آپ کے

تھیلیسیمیا اسٹیٹس اور اس کے عالج سے متعلق آپ کو

معلومات فراہم کرستے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب
 سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔
www.thalassaemia.org.cy

یہ جاننے کے لیے آج ہی ٹیسٹ کروائیں!
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کیا آپ تھیلیسیمیا مائنر ہیں؟
اپنا تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس جاننا کیوں ضروری

ہے؟

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

کیا آپ نے تھیلیسیمیا کے بارے میں سنا ہے؟ اگر
نہیں، تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ

بیماری آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ عام ہے۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ عالمی آبادی کا 1,5% سے
زائد افراد تھیلیسیمیا کا شکار ہیں؟

دنیا کے کئی عالقوں میں، بہت سے لوگوں میں
تھیلیسیمیا کی عالمات پائی جاتی ہیں، جب کہ

دیگر عالقوں میں تھیلیسیمیا کے حامل )کیریرز(

کی تعداد 20 فیصد سے زیادہ ہو سکتی ہے۔

خاص طور پر، بہت سارے تھیلیسیمیا مائنر بحیرہ

روم کے ارد گرد کے ممالک میں پائے جاتے ہیں،

بشمول قبرص، یونان، اٹلی، لبنان، شام، مصر اور

دیگر شمالی افریقی ممالک، مشرق وسطٰی، یعنی
جزیرہ نما عرب، ایران، عراق، افغانستان، جنوب

مشرقی ایشیا۔ جیسے تھائی لینڈ، بنگلہ دیش،

مالدیپ، اور مغربی بحرالکاہل، بشمول چین،

مالئیشیا، فلپائن وغیرہ۔

تھیلیسیمیا ایک موروثی مرض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ

والدین جو دونوں کیریئر ہیں ان سے اپنے بچوں میں منتقل

ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے کیریئرز کو عام طور پر اپنی زندگی
کے دوران کسی عالج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

درحقیقت، تھیلیسیمیا کی عالمات رکھنے والے 10 میں

سے 8 افراد کو اس کا علم نہیں ہے اور انہیں اس کا شبہ

بھی نہیں ہوگا، جب تک کہ ان کے خون کے مخصوص

ٹیسٹ نہ ہوں۔

جب دونوں والدین β-تھیلیسیمیا کی خاصیت رکھتے ہیں،

تو ہر حمل میں 25% امکان ہوتا ہے کہ ان کے بچے کو یہ
دونوں سے وراثت میں ملے اور تھیلیسیمیا میجر ہو، جو کہ

سب سے شدید بیماری کی حالت ہے۔

اس صورت میں، بچے کو خون کی منتقلی، آئرن کیلیشن

تھراپی اور کثیر الضابطہ نگہداشت کے ساتھ زندگی بھر

طبی امداد کی ضرورت ہوگی۔

تھیلیسیمیا مائنر

کوئی بیماری نہیں

ہے۔

 
اگر آپ میں

تھیلیسیمیا کی

عالمت ہے، تو اس کا

مطلب یہ ہے کہ آپ

کے جسم میں ایک

خراب جین موجود ہے

جواس عارضے کا

سبب بنتا ہے، لیکن

آپ کو خود

تھیلیسیمیا نہیں

ہے۔


