
বীটা থ্ালাসীমময়া মমজেটা েী? 
বীটা থ্ালাসীমময়া মমজে, োকে প্রায়ই থ্ালাসীমময়া মমজে বলা হয়, এেটা েম্ীে েকক্তে অবস্থা| এটা 
বংিানুরিকম পমেবাকে িকল| 
থ্ালসীমময়া মসই েমণোগুকলা মে প্রভামবত েকে মেগুকলা িেীকে অমসিকজন সঞ্ামেত েকে| অমসিকজন 
সঞ্ামেত েোে জন্য েকথষ্ মলামহত েমণো থাকে না| 
থ্ালসীমময়া মমজে দ্াো আরিান্ত ব্যমক্তকিে জীবনভে মনয়মমতভাকব অমতমেক্ত েকক্তে প্রকয়াজন হকব| 
এটাকে েকক্তে ট্ান্সফ্্জন বলা হয়| মনকজে িেীে মে আইেকনে পমেমাণ মনয়ম্রিত েেকত সাহায্য 
েোে জন্য তাকিে জীবনভে ঔষধ মনওয়াে প্রকয়াজন হকব|
তাো সহকজ ক্ান্ত হকয় পড়কত পাকে এবং তাকিে প্রধান অঙ্গুকলা মত সমস্যা মিখা মিকত পাকে, মবকিষ 
েকে েমি তাো ঠিে ভাকব মনকজে ঔষধ না মনন| 

মোে এবং মনকজে জীবকনে উপে মিমেতসাে প্রভাকবে সাকথ মপকে ওঠাে জন্য, 
থ্ালসীমময়া মমজে দ্াো আরিান্ত ব্যমক্তকিে হয়কতা তাকিে পমেবাে, বন্ধু এবং 
আকসপাকসে মলাকেকিে সাহাকয্যে প্রকয়াজন হকত পাকে|  
বীটা থ্ালসীমময়া মমজে, বংিানুরিকম পমেবাকে িকল, কেন না এটা এেটা 
‘বংিানুেত’ অবস্থা| মে ব্যমক্তকিে মোেটা না থাকে তাকিে এেটা ‘জীন’ থােকত 
পাকে মেটা তাো মনকজে বাচ্াকিে মিকত পাকে| এমন ব্যমক্তকিে ‘বাহন’ বলা হয়| 

জীন এমন ধেকনে মোড মেগুকলা আপনাে িেীে মে মনয়ম্রিত েকে| উিাহেকণে জন্য, আপনাে মিাকখে েঙ, আপমন েতটা লম্া সব জীন দ্াো 
মনয়ম্রিত হয় - আপনাে সুন্দে হামস হকব মে না তাও!  

বীটা থ্ালাসীমময়া মমজে 
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আপমন মনম্নমলমখত ভাকব থ্ালসীমময়া মমজে দ্াো আরিান্ত ব্যমক্তকিে সাহায্য েেকত পাকেন:  
 �  মোকেে মবষকয় মখালাখুমলভাকব েথা বকল এবং সুমনমচিত েকে 
মে ব্যমক্তকিে প্রকয়াজনীয় তথ্ তাকিে োকে থাকে 

 � সাহায্য এবং সমথ্য ন প্রিান েকে 
 �  ব্যমক্ত, তাকিে সঙ্ী এবং তাকিে পমেবাকেে সাকথ স্কীমনং েক্ত 
পেীক্াে মবষকয় েথা বকল (অনুগ্হ েকে আমায় মেন পেীক্া 
েোে মবষকয় ভাবা উমিত?  নামে ফ্াক্টিীটটা মিখুন) েমি 
পমেবাকে এেজন ব্যমক্তে থ্লসীমময়া মমজে হয় তাহকল অন্য 
ব্যমক্তকিে ও হকত পাকে বা তাো বাহে হকত পাকে| পেীক্াটা 
মিখাকব মে এমন মোকনা ঝুঁ মে েকয়কে মে না োে দ্াো ব্যমক্ত 
মনকজে বাচ্াকিে ঐ মোেটা মিকত পাকে| 

 �  মেন্তু মকন োখকবন: থ্ালাসীমময়া মমজে দ্াো আরিান্ত ব্যমক্তো 
সাধােণত সুস্থথ্ থাকে| েখন তাো মনকজকিে োজ মনকজ েেকত 
িায় তখন অেথা উকত্তজনা মিখাকবন না| 

আপমন মে জাকনন? 
 � অন্য ধেকনে থ্ালসীমময়া ও েকয়কে মেগুকলা বীটা থ্ালসীমময়া মমজকেে মতন েম্ীে নয়| 
 �  বাহন হওয়া, মল্ামেয়া মথকে সুেক্া প্রিান েেকত পাকে| তাই জন্য থ্ালসীমময়া এমন অঞ্কল মবমি মিখা মিয় মেখাকন মল্ামেয়া হয়, কেমন 
ধরুন ভােত, পামেস্তান, বাংলাকিি, সায়প্রস এবং িীন| েমি ও, মল্ামেয়া মথকে সুেক্া পাওয়াে জন্য তাকিে মনয়মম - মামফে সাধােণ ঔষধ 
মনওয়া উমিত| 

 � ইংল্াকন্ড প্রায় 210,000 ব্যমক্তো থ্ালসীমময়াে জীকনে ‘বাহন’ হয় 
 � ইংল্াকন্ড সেল েভ্য বতী মমহলাকিে থ্ালসীমময়াে জ্ন্য পেীক্া প্রিান েো হয়| 
 �  আপমন মনকজে জীবকন মে মোকনা সমকয় পেীক্া েেকত পাকেন| মেন্তু বাচ্া মে জন্ম মিওয়াে মনণ্যয় মনওয়াে আকে, পেীক্াে মবষকয় জানা 
এেটা ভাকলা অমভপ্রায় হকব|
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মে ভাকব ব্যমক্তে মকযে বীটা থ্ালাসীমময়া মমজে হয়? 
জীকনে দ্াো মাতা-মপতা মথকে বাচ্াকিে থ্ালসীমময়া হয়| জীন এমন ধেকনে মোড মেগুকলা আপনাে িেীে মে মনয়ম্রিত েকে| মেমন ধরুন, 
আপনাে মিাকখে েঙ, আপমন েতটা লম্া হকবন সব জীন দ্াো মনয়ম্রিত - আপনাে সুন্দে হামস হকব মে না তাও! 

ব্যমক্তকিে মেবল তখন বীটা থ্ালসীমময়া মমজে হকত পাকে েমি তাো দুইটা অসাধােণ জীন পায় - এেটা তাকিে 
মপতা মথকে এবং এেটা তাকিে মা মথকে| 

আয়িা ও হাসান দুজনাই সুস্থ - দুজকনে মকযে োহাকো বস্তুত বীটা থ্ালাসীমময়া মমজে 
মনই| মেন্তু মেকহতু ওকিে দুজকনে এেটা অসাধােণ জীন মবদ্যমান তাই, মিশু ইমোকনে 
মকযে ঐ মোেটা মবদ্যমান আকে |  

মনকি মিওয়া মিরে মিখায় মে মে ভাকব আয়িা এবং হাসাকনে এেটা জীন আকে মেটা সাধােণ পমেমাকণ মলামহত েমণো বানায় এবং এেটা 
‘থ্ালসীমময়াে’ জীন আকে মেটা সাধােকণে মিকয় েম পমেমাকণ মলামহত েমণো বানায়|

আমো 
উত্তোমধোেসূকরে 
মনকজকিে মাতা-মপতা 
মথকে অকনে মেছু 
পাই... 

আমাকিে বািামম 
েকঙে মিাখ 

আমাকিে 
উচ্তা 

আমািকে সুনথ্িে 
হাসম 

আয়িা হাসান

বীটা থ্ালাসীমময়া 
মমজকেে জীন 

বীটা থ্ালাসীমময়া 
মমজকেে জীন 

সাধােণ জীন

সাধােণ জীন 
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আমো আয়িা এবং হাসান মে ‘বাহে’ বমল| মে ব্যমক্তো বাহে হয় তাো মনকজ সুস্থ থাকে| মেন্তু তাো মনকজে বাচ্াকিে মসই অসাধােণ জীনটা 
মিকত পাকে| প্রকত্ে বাে আয়িা এবং হাসাকনে বাচ্া হকল, িাকেে মকযে এে (25%) সম্াবনা েকয়কে মে বাচ্াটা বংিানুরিকম বীটা থ্ালসীমময়া 
মমজে মপকত পাকে| 

পথ্েতথ্েকে বাে আয়িা এবং হাসানকে হবক, ঐ সমথ্ভাবনাটা এেই থােবক| তািকে পেবেথ্তী বািথ্িাে ও ইমোনকে মতন বীটা থথ্োলাসীমময়া মকজে 
হতক পােক বা সক বাহে হতক পােক বা সক পূেথ্ণ ভাবক থথ্োলাসীমময়া মকজে থকেক মুেথ্ত হতক পােক| পথ্েতথ্েে বাে আয়িা েেথ্ভবতী হয় ঐ 
সমথ্বাবনােুলো এেই থােবক|  

মনকি মিওয়া েমবটা মিখায় মে মে ভাকব ঐ মোেটা ওকিে মথকে ইমোকনে হকয়কে| 

মকন োখকবন 
আপমন মেমন ভাকব সমি্য দ্াো আরিান্ত হন মতমন ভাকব আপমন থ্ালসীমময়া মমজকেে দ্াো আরিান্ত হকত পাকেন না - আপমন মেবল 
উত্তোমধোেসূকরে মনকজে মাতা-মপতা মথকে ঐ মোেটা মপকত পাকেন| 

আয়িা হাসান

ইমোন

বীটা থ্ালাসীমময়া মমজকেে জীন

বীটা থ্ালাসীমময়া মমজকেে জীনসাধােণ জীন

সাধােণ জীন

উত্তোমধোেসূকরে 
ইমোন বীটা 
থ্ালাসীমময়া 
মমজকেে দুকটা জীন 
মপকয়কে এবং তাই 
ওে ঐ মোেটা 
হকয়কে মেবল বীটা

এটাকত - এবং আয়িাে 
সেল েভ্য াবস্থায় - 4এে 
মকযে1(25%) সম্াবনা 
েকয়কে মে মিশুটা দুকটা 
সাধােণ জীন পাকব এবং 
তাই পূণ্য  ভাকব থ্ালাসীমময়া 
মথকে মুক্ত হকব|

এটাকত - এবং আয়িাে সেল অন্য েভ্য াবস্থায় -2এে 
মকযে1(50%) সম্াবনা েকয়কে মে বাচ্াটা এেটা 
সাধােণ জীন এবং এেটা বীটা থ্ালাসীমময়া মমজকেে 
জীন পাকব এবং তাই বাহে হকব|

থ্ালাসীমময়া 
মমজকেে জীন

সাধােণ জীন এবং বীটা 
থ্ালাসীমময়া মমজকেে জীন

সাধােণ জীন এবং বীটা 
থ্ালাসীমময়া মমজকেে জীন

মেবল সাধােণ জীন

মিশুে মোে আকে 
(4এে মকযে1সম্াবনা)

মিশুটা প্রভামবত নয় 
(4এে মকযে1সম্াবনা)

মিশুটা বাহে মিশুটা বাহে

(2এে মকযে1সম্াবনা)
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আমাকে বীটা থ্ালাসীমময়া 
মমজকেে পেীক্া েোে মবষয় মেন 
ভাবা উমিত?
থ্ালাসীমময়াে পেীক্া জানাে মিষ্া েকে মে আপমন বাহে মে না - 
আপমন এেটা অসাধােণ জীন বহন েকেন মে না| (মেছু মলাকেো 
একে এেটা ‘প্রলক্ণ’ হওয়া বকল)| 
েমি আপমন বাহে হন, তাহকল সম্াবনা েকয়কে মে বাচ্া হওয়াে সময় 
আপমন ঐ অসাধােণ জীনটা মনকজে বাচ্া মে মিকত পাকেন| মেকহতু 
বাহেো সাধােণত সুস্থ থাকে তাই পেীক্া না েো পে্যন্ত জানা মেকত 
পাকে না মে আপমন বাহন মে না| 
এটা এেটা সাধােণ েক্ত পেীক্া োে জন্য মেবল মেছু মমমনট লাকে| 

েমি পেীক্াে দ্াো জানা োয় মে আপমন বাহন তাহকল, বাচ্াে মাতা বা মপতা মে পেীক্া েকে মিখকত হকব মে মতমন ও বাহে মে না| মিশুো মেবল 
তখনই উত্তোমধোেসূকরে ঐ মোেটা মপকত পাকে েমি মাতা মপতা দুজনাই বাহে হয়| 
েখন মাতা এবং মপতা দুজনাই বাহে হয়, তখন 4এে মকযে 1(25%) সম্াবনা েকয়কে মে মিশুটা উত্তোমধোেসূকরে মোেটা পাকব| 

মকন োখকবন 
মনকজে জীবকন মে মোকনা সময় আপমন পেীক্া েকে মিখকত পাকেন মে আপমন থ্ালাসীমময়া বহন েকেন মে না| 

আমম মে ভাকব পেীক্া েেকত পামে ?
আিমি্য েভাকব বাচ্া হওয়াে মনণ্যয় মনওয়াে আকে আপমন এবং আপনাে সঙ্ী দুজন মে ঐ পেীক্াটা েোে জন্য অনুকোধ েো উমিত| আপমন 
মনকজে পমেবাকেে ডাক্তাে (জীপী) বা আপনাে স্থানীয় মসেল মসল মেক্রেে োকে অনুকোধ েেকত পাকেন|
েমি আপমন েভ্য বতী হন তাহকল, েভ্য াবস্থায় আপনাে মিখাকিানাে অংকিে রুকপ আপনাকে স্বয়ংমরিয়ভাকব ঐ পেীক্া প্রিান েো হকব| েতটা 
তাড়াতামড় হকত পাকে ততটা তাড়াতামড় ঐ পেীক্াটা েো সব মিকয় ভাকলা হকব - 10 সপ্াকহে আকে| 
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আমাে পেীবাকেে জন্য পেীক্া েোে মে অথ্য  হকত পাকে?
েমি আপমন বাহে হন তাহকল আপনাে পমেবাকেে অন্য সিস্যোও বাহে হকত 
পাকে| 
পেীক্াে মবষয়টা বুমিকয় আপমন আপনাে পমেবাকেে সাহায্য েেকত পাকেন| এইটা 
মবকিষ ভাকব গুরুত্বপূণ্য হকব েমি তাকিে মকযে মেউ েভ্য বতী হয় বা েমি মেউ বাচ্া 
হওয়াে মবষকয় ভাবকে| 
মোকনা মোকনা সময় বাহে হওয়াে েথা জানাটা েঠিন হকত পাকে| মেছু মেছু 
মলাকেো লমজিত অনুভব েেকত পাকেন মেংবা তাো মিমন্তত হকত পাকেন মে তাকিে 
সঙ্ী মে ভাবকব| তাই জন্য বাস্তবতা জানা এবং ভুল ধােণা প্রসামেত েোে মথকে 
মলাকেকিে থামাকনাটা গুরুত্বপূণ্য|

ঐগুকলা মেছু ভুল ধােণা মেগুকলা আপমন ঠিে েেকত পাকেন:

ঐ ফ্াক্টিীটটা এনঐিএস মসেল মসল অ্ান্ড থ্ালাসীমময়া স্কীমনং মপ্রাগ্াম দ্াো প্রোমিত মসেীকজে অংি| 

অমধেতে তকথ্ে জন্য  www.sickleandthal.org মিখুন| 

অমতেথা: আপমন থ্ালাসীমময়া ধেকত পাকেন 
বাস্তবতা: আপমন মেবল মনকজে মাতা-মপতা মথকে 
উত্তোমধোেসূকরে থ্ালাসীমময়া মোে মপকত পাকেন

অমতেথা: পেীক্াটা মমহলাকিে জন্য
বাস্তবতা: পুরুষকিে জন্য পেীক্া েোনটা মতমনই জরুমে 

অমতেথা: থ্ালাসীমময়া মমজে দ্াো আরিান্ত ব্যমক্তো অল্প 
বয়কস মাো োকব 
বাস্তবতা: মিমেতসা খুবই তাড়াতামড় উন্নত হকছে - েমি 
মলাকেো ঠিে মিমেতসা পায় তাহকল তাো লম্া জীবন মপকত 
পাকে 

অমতেথা: থ্ালাসীমময়া, সংখ্ালঘু সংস্কৃমতে সমস্যা 
বাস্তবতা: এটা মেকোকনা জনসংখ্া মত হকত পাকে  

অমতেথা: আমম এত সুস্থ, আমম বাহে হকত পামে না 
বাস্তবতা: বাহেো সুস্থ থাকে তাই েক্ত পেীক্া না েো পে্যন্ত 
আপমন বলকত পাকেন না 
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