
बीटा (β-) थाले�स�मया ले �सीत �बरामीको फोटो |
यो थाले�स�मया मेजर (म�यम) को सबै भ�दा ग�ीर

�प हो |
�ोत: Sankalp India Foundation

ब�प�ीय हेरचाह | थालेसे�मया उपचारमा मु�य सम�याह�

थाले�स�मयाको उ�चत उपचारको लागी �व�भ� �वधाका

�च�क�सकह�को सामु�हक उपचार �ब�ध र एक आपसमा

सहकाय� चा�ह�छ | रोगबाट �भा�वत भएका �बरामीह�को

स�ह �व� अव�ा र उपचारका लागी धेरै �वधाका

�वशेष� डा�टरह� ज�तै मुटु स�ब�� (का�ड�योलो�ज�ट),

�लभर  (हेपाटोलो�ज�ट) र इ�ो�ाइनोलो�ज�ट (���ह�

स�ब�� ) डा�टरह�संग परामश� ग�ररहनु पद�छ |

�व�भ� �वधाका �च�क�सकह�मा मनो�व�ान एउटा

मह�वोपुण� थाले�स�मयाका �बरामीह�ले आ�नो

जीवनकाल भ�र, �व�भ� अब�धमा, रोगको �ब�ापन र

यसको उपचार ग�ररहदा धेरै खालका चुनौ�तह�को सामना

ग�ररहेका ��छन | यसरी �च�क�सा �े�का �व�भ�

�वधाह�का �वशेष�ह�को सामु�हक अ��यास, भेटघाट,

छलफल र आपसी-सहकाय�ले ग�रएको उपचारले

थाले�स�मया रोगको �ब�ापन अझ उ�तम ब�दछ |

थाले�स�मयाको �ब�ापन सफल �ने मह�वपूण� त�वह�
म�ये �बरामी आफैले �नयमह�को पालना र औष�ध सेवन
��तको �नर�तरता �दईरहनु पद�छ | य�द �बरामीह�ले
�नयमलाई रा�ो पालना नगरेको अव�ामा रगत चढाउने र
आइरन हटाउने उपचार प�ती सफल �न स�दैन |

�बगत के�ह दशक दे�ख आइरन �चलेसन थेरापी (फलाम त�व
शरीरबाट �नका�ने प�ती) मा भएको �ग�तले थाले�स�मया
रोगलाई एक �दघ�का�लन रोगमा प�रणत गद� �बरामीह�को
उपयु� हेरचाह भैरहदा �बरामीको आयु प�न ल��बएको 
 पाइ�छ |

य�द उपचार नगरेमा, गदा� प�न सामा�य ढंगमा ग�रए
थाले�स�मयाले धेरै �वा� ज�टलताह� ज�तै �दयघात,
कलेजो सु�नने, कडा �ने �चनी रोग लगाएत अ�य धेरै �वा�
सम�याका �न��याउछ जसका कारण �बरामीको जवान उमेरमै
मृ�यु �ने गद�छ | 

य�तमा� नभई प�रवार मनो�व�ान, सामा�जक सहयोग,
वातावरणका �नयमह�को पुण��प  पालनाका लागी बाधक
ब�न �द�छ |

थप जानकारीका लागी तल �दएको �ल�क मा जानु होला
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बीटा (Β-)बीटा (Β-)बीटा (Β-)
थालेसे�मयाको उपचारथालेसे�मयाको उपचारथालेसे�मयाको उपचार
तपाई कसरी गनु���छतपाई कसरी गनु���छतपाई कसरी गनु���छ

बीटा (β-) थाले�स�मया रगत संग स�ब��त एक वंशाणुगत 
 रोग हो | जसले फो�सोबाट शरीरका �व�भ� भागह�मा
अ��सजन �वाह गन� �ो�टनयू� र�कोष, हेमो�लो�बनको �तरमा
कमी �याउछ | यसका मु�य तीन �पह� छन् | �यून (माइनर),
म�यम (इ�टर�म�डया) र उ� (मेजर) जसले रोगको ग�ीरतालाई
संकेत गद�छ |

बीटा (β-) थाले�स�मया माइनर भएका जो-को�ह ���लाई यो
रोगको ल�यण भएका अथवा वाहक प�न भ�न�छ | उनीह�मा
यो रोगको ल�यण दे�खदैन र उनीह�लाई आफु वाहक � भ�े
अ�सर थाहा �दैन |

बीटा (β-) थाले�स�मया इ�टर�म�डया (म�यम) भएका
���ह�को ल�यण फरक फरक ��छ | यसको ग�ीरता
अ�य�धक मा�ामा रहेको �यून (माइनर) र उ� (मेजर)
थाले�स�मया �बचको फरा�कलो दायरामा पाइएको छ |
बीटा (β-) थाले�स�मया मेजर (म�यम) भएका ���ह�लाई
�नय�मत रगत चढाउने, आइरन �चलेसन उपचार गन�, र �नर�तर
�च�क�सकको �नगरानीमा रहनु पद�छ |

रोग �यब�ापनका अ�त आव�यक कुराह�



थाले�स�मया भएका युवा �बरामी रगत चढाउदै |
�ोत: अल-मु�तफा वेलफेयर सोसाइट�

रगत चढाउने

β-थैलासे�मया मेजरको मु�य उपचार भनेको रगत
चढाउनु हो | �बरामीह�को शरीरले आव�यक मा�मा
पु�-र�कोषह� उ�पादन गन� स�दैन तसथ� बीटा (β-)
थाले�स�मयाका �बरामीह�ले �व� र�-दाताह�को
रगत �नय�मत �पमा चढाउनु पद्�छ |

रगत चढाउनु पन� आव�यक समय अ�तर, रगत क�त
चढाउने स�ब�� योजना �बरामी हे�ररहेका
�च�क�सकले �नद�श गरे अनुसार तो�कएको अ�ताल,
�वा� उपचार के�� मा अनुभ�व, द�य ता�लम �ा�त र
�यस स�ब�� �ब�श�टता हा�सल गरेका डा�टर अथवा
नस�ह�, को �नगरानीमा ग�रनु पद�छ |

ज��मएको एक म�हना दे�खनै रगत चढाउन सु� गरी
जीवन भरीनै �नय�मत�पमा रगत चढाई रहनुपन�
�बरामीह� रगतमा आ��त थाले�स�मया �बरामीह� �न्
| जब कुनै प�न थाले�स�मयाको �बरामी जवान उमेरमा
क�हलेकाही मा� रगत चढाउछन् भने उनीह� रगतमा
अना��त �बरामी �न् | रगतमा आ��त
थाले�स�मयाका �बरामीह� �ाय सधै २ पोका वा सो
भ�दा बढ� रगत ��यक २ दे�ख ५ ह�तामा चढाईरहेका
��छन | �यसैले रगतमा आ��त थाले�स�मया
�बरामीह�को भ�दा रगतमा अना��त �बरामीह�को
लागी रगत चढाईरहनु पन� बार�बारता धेरै फरक ��छ |

थाले�स�मया �ब�ापन (उपचार) को दो�ो मु�य �ब�ध भनेको
आइरन �चलेसन हो | जुन उपचारले शरीरका �व�भ� भागह�मा
ज�मा भएर रहेको अनाव�यक फलाम त�वलाई बा�हर हटाउछ | 

�नय�मत �पमा रगत चढाईरहदा रगतमा भएको फलाम त�व
(आइरन) ��मक�पमा शरीरका मु�य अंगह�, मुटु कलेजो,
इ�ो�ाइन् ���ह� मा थु��दै जादा अंगह�नै �वषा� भइ �न���य
पा�र�द�छ |

थाले�स�मया मेजरका �बरामीह�लाई शरीरबाट फलाम त�व हटाउने
उपचार प�ती ( आइरन �चलेसन थेरापी ) बा�य आव�ाको
सु�वात दे�खनै �नय�मत �पमा आव�यक पद�छ |

फलाम त�व ( आइरन) शरीरबाट हटाउने |

यो उपचार प�तीमा तीन �व�भ� �कारका औष�धह� �योग
ग�र�छ | जसमा २ �कारका औष�धह� खाने र एक �कारको
औष�ध सुइ माफ� त शरीरमा लगाउने ग�र�छ |

डेसफेरीअ�सा�मन् (Desferrioxamine) : शरीरमा ज�मा
भएको आइरन हटाउने एक औषधी हो | यसको �योग छाला
दे�ख �भ�� भागमा पन� गरी एउटा म�सनो सुइको सहायताले
�स�र�जमा भ�रएको औष�ध, मे�सन माफ� त पठाएर ��यक �दन
पेट अथवा शरीरका अ� भागह�मा �ब�तारै लामो समय लगाएर
लाउने ग�र�छ | डेफेरी�ोन (Deferiprone) र डी�फरा�सर�स
(Deferasirox) - यी आइरन हटाउने औष�धह� �बरामीह�लाइ
खुवाउने ग�र�छ | 

यी म�ये कुनै एक मा� औष�ध खाएरप�न आइरन हटाउन स�क�छ
वा �तनीह�को संयोजन ( खाने र लगाउने �वै गन� स�क�छ |)

कुन औष�ध क�त मा�ामा र क�त समयस�म �योग गन� र क�तको
आव�यक छ भ�े कुरा, �बरामीको अव�ा, रगतको खपत,
शरीरमा ज�मा भएको आइरन त�व को प�रमाण, �बरामीको
जीवनशै�ल आ�द कुराह�का आधारमा स�ब��त �च�क�सकले
�नद�शन गद�छन | यसका साथै �यस ठाउमा औष�धको उपल�ता
र मू�यलाई प�न �यान �दनु पद�छ |

थाले�स�मया �ब�ापनमा यथाथ� त�यह� : �ोत : अ�तरा���य थाले�स�मया संगठन

रगतको अपया��तता : म�यम र �यून आयु
भएका देशह�मा ७५% भ�दा बढ�

थाले�स�मयाका �बरामीह�ले रगतको अभाव
भोगी रहनुपरेको छ |

�व�का ५% भ�दा कम थाले�स�मयाका
�बरामीह�ले मा� ब�प�ीय उपचार सेवा र
परामश� सेवा के��ह� पाएका छन् |

म�यम र �यून आयु भएका देशह�मा ८०%
भ�दा बढ� थाले�स�मयाका �बरामीह� अ�त
सामा�य उपचारमा छन जसका कारण उ�चत
उपचारबाट शरीरमा आइरन थु�ने सम�या

�नय��ण गन� स�कएको छैन |


