
Screening Programmes
Sickle Cell and Thalassaemia

মাতা এবং পিতাদের জন্য তথ্য: আিনার পিশু পিকল সিদলর 
একটা জীন বহন কদর 
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জদমের প্ায় এক িপ্াহ ির – আিনার পিশুর – হীল পপ্ক সটস্ট নামক – একটা রক্ত িরীক্া করা 
হদয়পিল৷ অিাধারণ সরাদের িরীক্া করার জন্য ঐ িরীক্াটা করা হয় এবং িকল পিশুদের ঐ িরীক্ার প্স্াব 
সেওয়া হয়৷ 

িরীক্ার িপরণাম বদল সে আিনার বাচ্া সুস্থ্য৷ পিন্া করার সকাদনা কারণ সনই – আিনার বাচ্া ঠিক 
আদি৷ 

পকন্তু িপরণাম এও বদল সে আিনার বাচ্া পিকল সিল বা সহদমাদ্াপবন এদি’র জীন বহন কদর৷ এটাদক 
সকাদনা সকাদনা িময় “পিকল সিদলর প্লক্ণ হওয়া” বলা হয়৷  

এটা অতথ্যন্ িাধারণ৷ ইংল্াদডে প্ায় 240,00 ব্যপক্তরা পিকল সিদলর জীন বহন কদরন৷

ঐ প্িার িত্রটা (লীফদলট) আিনাদক “বাহক” হওয়ার পবষদয় তথ্য প্োন কদর এবং তার িাদে আিনাদক 
সবাঝায় সে আিনার পিশু, আিনার এবং আিনার িপরবাদরর জন্য এর পক অে্থ  হদত িাদর৷ 
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পিকল সিদলর বাহক হওয়ার অে্থ  কী?

এটা সবাঝাবার জন্য আমাদের প্েদম জীদনর পবষদয় 
কো বলদত হদব৷ আিনার িরীদরর জীন পনপে্থষ্ট 
কদর সে আিনার সিাদের রঙ পক হদব, আিপন 
কতটা লম্া হদবন – এমনপক আিনার হাপি সুন্দর 
হদব পক না!  

আিনার সহদমাদ্াপবদনর ধরনও আিনার জীন 
দ্ারা পনপে্থষ্ট করা হয়৷ 

সহদমাদ্াপবন আিনার রদক্তর একটা অংি সেটা 
িরীদরর িার পেদক অপসিদজন বহন কদর৷

জীন সজাড়ায় কাজ কদর৷ আমরা উত্তরাপধকারসূদত্র ো িাই তার 
জন্য আমরা আমাদের মা সেদক একটা জীন িাই আর আমাদের 
পিতা সেদক একটা জীন িাই৷ সে ব্যপক্তরা পিকল সিল বহন 
কদরন তারা তাদের মাতা পকংবা পিতা সেদক উত্তরাপধকারসূদত্র 
একটা এমন জীন সিদয়দিন সেটা িাধারণ সহদমাদ্াপবন বানায়৷ 
তার িাদে তারা অন্য মাতা বা পিতা সেদক উত্তরাপধকারসূদত্র 
এমন একটা জীন সিদয়দিন সেটা অিাধারণ (পিকল) 
সহদমাদ্াপবন বানায়৷

সেদহতু আিনার পিশু উত্তরাপধকারসূদত্র একটা িাধারণ জীন 
সিদয়দি তাই তার কেদনা পিকল সিল সরাে হদব না৷
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আমার পিশুর জন্য ঐ িপরণাদমর পক অে্থ  হদব ?

আিনার বাচ্া সুস্থ্য, পিন্া করার সকাদনা কারণ সনই৷  

তদব, দুদটা এমন কারণ রদয়দি োর জন্য আিনাদক এবং আিনার বাচ্া 
সক পিকল সিদলর বাহক হওয়ার পবষয়টা বুঝদত হদব৷ প্েদম, খুপব 
অিাধারণ িপরপস্পত সত সকাদনা স্াস্থ্য িংক্ান্ িমস্া সেো পেদত 
িাদর৷ পদ্তীয় কারণ হদছে সে, আিনার বাচ্ার সবাঝা উপিত সে বড় 
হওয়ার ির েেন সি তার পনদজর িপরবার শুরু করদত িাইদব তেন 
তার পনদজর বাচ্াদের পিকল সিল সরাে সেওয়ার সকান সকান ঝুঁ পক 
রদয়দি৷ আমরা পনদি ঐ দুদটা কারদণর পবষদয় আদরা ব্যাখ্া কদরপি৷ 

“অথ্যাপনিদেটিস্ট, পিকল সিদলর পবষদয় িব পকছু জাদনন তাই আপম 
জাপন সে ও ঠিক োকদব৷”

“অপিজ্ঞ ডাক্তাররা সুপনপচিত কদরন সে অন্য িকল সলাদকদের মতন 
পিকল সিল বাহকদের অিাদরিন ও সুরপক্ত িাদব করা হয়৷”

অিাধারণ স্াস্থ্য িমস্া 

এমন পকছু অিাধারণ িপরপস্পত রদয়দি সেোদন পিকল সিদলর জীন বহন করার কারদণ আিনার বাচ্ার িমস্া 
হদত িাদর৷ উোহরণ স্রূি, দজনরাল অথ্যাপনদস্টিদকর িময় েপে সি িে্থ াপ্ িপরমাদণ অপসিদজন না িায়৷

আিনার পনপচিত করা উপিত সে আিনার বাচ্ার সেোদিানার িাদে জপড়ত স্াস্থ্যদিবার সিিাজীবীরা সেন জাদন সে 
আিনার বাচ্া পিকদল সিদলর বাহক৷ 

এমন িকল িপরপস্পত সত আিনার বাচ্া সক পবদিষ িাদব িাবধান োকদত হদব সেোদন অপসিদজদনর অিাব হদত 
িাদর, দেমন ধরুন েিীর িমুদরে ডাইি করার িময় এবং িব্থতাদরাহদণ৷ েপে আিানার বাচ্া সিিাোর ক্ীড়াপবে হয় 
তাহদল এটা অতথ্যন্ গুরুত্বপূণ্থ সে তারা সেন সরেপনংএর (প্পিক্ণ) িময় প্চুর িপরমাদণ তরল িোে্থ  োয়৷

ঐ অিাধারণ িপরপস্পতগুদলা িাড়া, আিনার বচ্া িম্পূণ্থ িাদব িাধারণ জীবন োিন করদত িাদর৷ 

“অথ্যাপনিদেটিস্ট, পিকল সিদলর 
পবষদয় িব পকছু জাদনন তাই আপম জাপন 

সে ও ঠিক োকদব৷”

“অপিজ্ঞ ডাক্তাররা সুপনপচিত কদরন সে অন্য িকল 
সলাদকদের মতন পিকল সিল বাহকদের অিাদরিন ও 
সুরপক্ত িাদব করা হয়৷”
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“ঐ পবষদয় জানা আমাদের জন্য িাদলা – এর মাদন হল সে ও পনদজর 
িপরবাদরর িপরকল্পনা করদত িারদব৷” 

“আমার একজন মামাদতা িাই’র বাচ্া পিকল সিল সরাে পনদয় জদমে পিল এবং 
তারা এদকবাদর জানদতা না সে তারা ও ঐ সরাদের বাহক৷ সিটা আদরা অদনক 
অদনক সবপি কঠিন পিল৷” 

“ও বড় হদয় সেদল আমরা এক িাদে 
বদি ঐ পবষদয় আদলািনা করদবা োদত কদর 
ও বুঝদত িাদর, েপে ধরুন িাপব নাপত বা নাতপনদের 

ঐ কারদণ সকাদনা স্াস্থ্য িংক্ান্ ঝুঁ পক োদক৷”

েেন আিনার বাচ্া বড় হওয়ার ির পনদজর িপরবার শুরু করদত িায়

েপে আিনার বাচ্ার এমন একজন ব্যপক্তর িাদে বাচ্া হয় সে পনদজও পিকল সিদলর বাহক, তাহদল িাদরর 
মদযে এক (25%) িম্াবনা রদয়দি সে তাদের বাচ্া (আিনার নাপত বা নাতনী) উত্তরাপধকারসূদত্র পিকল সিল 
সরাে সিদত িাদর৷ 

এটা অতথ্যন্ গুরুত্বপূণ্থ  সে বড় হওয়ার িময় আিনার বাচ্া বাহক হওয়ার কোটা জাদন োদত তারা পনদজর 
িপরবার শুরু করার িাদে িম্পপক্থ ত ঝুঁ পকগুদলার পবষদয় িাবদত িাদর এবং জানদত িাদর সে ঐ ঝুঁ পকগুদলা কম 
করার জন্য তারা পক করদত িাদর৷ 

বড় হওয়ার ির আিনার বাচ্া পনদজর িঙ্ীর িাদে বাহক হওয়ার পবষদয় আদলািনা করদত িাদর এবং তার 
িঙ্ী সক পজজ্ঞািা করদত িাদর সে সিও সেন িরীক্া কদর সেদে সে সি পিকল সিদলর বাহক পক না৷ জপড়ত 
ঝুঁ পক এবং পবকল্পগুদলা সবাঝাবার জন্য পবনামূদল্ িরামি্থ  িাওয়া সেদত িাদর৷ 

পনদ্াক্ত িাদে আমরা ব্যাখ্া কদরপি সে বাহকরা পক িাদব 
পনদজর বাচ্াদের পিকল সিল সরাে পেদত িাদরন৷
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ঐ িাট্থটা সেোয় সে দুজন বাহদকর েেন একিাদে বাচ্া হয় তেন িাদরর মদযে এক (25%) িম্াবনা  রদয়দি সে তাদের পিশু হয়দতা 
উত্তরাপধকারসূদত্র পিকল সিল সরাে সিদত িাদর৷

ঐ িঙ্ীর িাদে প্দতথ্যক েি্থ াবস্ায় ঝুঁ পক’র িম্াবনা একই োকদব৷

উিদর বণণীত পিদত্র, মাতা এবং পিতা দুজনাই বাহক৷তাদের দুদটা আলাো রদঙ রঙ করা হদয়দি োদত 
সহদমাদ্াপবদনর সিই দুদটা জীন সেোদনা সেদত িাদর সেগুদলা তারা তাদের বাচ্া সক পেদত িাদরন৷ পিদত্রর  বাুঁ 
পেদক অপকিত মানব আকৃপত হদছে আিনার বাচ্া – সেোদন িাো রঙ দ্ারা তার সহদমাদ্াপবদনর িাধারণ 
জীন সেোদনা হদয়দি এবং নীল রঙ দ্ারা তার পিকল সহদমাদ্াপবদনর জীন সেোদনা হদয়দি৷ডান পেদক অপকিত 
মানব আকৃপত হদছে তার িঙ্ী – এই আকৃপতটা সকও িাো আর নীল রদঙ রঙ কদর সেোদনা হদয়দি সে 
পতপনও বাহক৷ 

একজন বাহক তার পনদজর বাচ্া সক পিকল সিল সরাে পক িাদব পেদত িাদর ?
আিনার বাচ্া তার িঙ্ী 

পিকল সিল 
সরাদের জীন 

িাধারণ জীন 

িাধারণ জীন 

পিকল সিল পকংবা অিাধারণ 
সহদমাদ্াপবদনর জীন 

সকবল পিকল সিল 
সরাদের জীন 

িাধারণ জীন এবং অিাধারণ 
সহদমাদ্াপবদনর জীন 

িাধারণ জীন এবং অিাধারণ 
সহদমাদ্াপবদনর জীন 

সকবল িাধারণ 
জীন 

বাচ্ার পিকল সিল 
সরাে আদি 

বাচ্া একটা বাহক বাচ্া একটা বাহক বাচ্াটা অনাক্ান্ 

িাদরর মদযে এক 
িম্াবনা 

িাদরর মদযে এক 
িম্াবনা 

দুই’র মদযে এক 
িম্াবনা 

With
dra

wn J
uly

 20
20



8

“আপম 
মদন মদন পনদজদক প্শ্ন 

কপর সে আপমও পক বাহক ?”

প্দতথ্যক বার আিনার বাচ্ার েেন এমন সকাদনা িঙ্ীর িাদে বাচ্া হয় সে পনদজও বাহক তেন পতনদট 
িম্াপবত িপরণপত ঘটদত িাদর – পনদ্াক্ত সেখুন৷

 �  পিশু দুদটা এমন জীন সিদত িাদর সেগুদলা অিাধারণ সহদমাদ্াপবন বানায়৷ েপে ঐ িপরণপত ঘদট তাহদল 
তাদের পিকল সিল সরাে হদব৷ ঐ িপরণপত ঘটার িাদরর মদযে এক িম্াবনা রদয়দি (25%), এবং পিদত্রও 
এটা সেোদনা হদয়দি সকননা পিশু সক পুরাপুপর িাদব নীল রদঙ রঙ করা হদয়দি৷

 �  পিশু হয়দতা এমন একটা জীন সিদত িাদর সেটা িাধারণ সহদমাদ্াপবন বানায় এবং আদরা একটা এমন 
জীন সিদত িাদর সেটা অিাধারণ সহদমাদ্াপবন বানায়৷েপে ঐ িপরণপত ঘদট তাহদল আিনার বাচ্ার মতন 
তারাও বাহক হদব৷ ঐ িপরণপত ঘটার দুই’র মদযে এক (50%) িম্াবনা রদয়দি এবং পিদত্র দুদটা পিশুদের 
নীল এবং িাো রদঙ রঙ কদর তা সেোদনা হদয়দি৷  

 �  পিশু হয়দতা দুদটা িাধারণ জীন সিদত িাদর৷ েপে ঐ িপরণপত ঘদট তাহদল তারা পুরাপুপর িাদব অনাক্ান্ 
োকদব – তাদের ঐ সরাে হদব না এবং তারা বাহক ও হদব না৷ ঐ িপরণপত ঘটার িাদরর মদযে এক 
িম্াবনা (25%) রদয়দি এবং পিদত্র পিশু সক িাো রদঙ রঙ কদর তা সেোদনা হদয়দি৷ 
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“পিকল সিল, বংিানুক্দম িলদত িাদর৷ 
িরীক্ার িপরণাম বদল সে ঐ পিশু একটা 
বাহক৷”

আমার িপরবাদরর জন্য এর পক অে্থ  হদব?

আিনার পিশু, আিনার সেদক বা আিনার িঙ্ী সেদক পিকল সিদলর জীন সিদয়দি৷ এর অে্থ  হল সে 
আিনাদের মদযে একজন (পকংবা হয়দতা আিনারা দুজনাই) একটা সুস্থ্য বাহক৷

 �  আমরা সুিাপরি কপর সে আিপন এবং আিনার িঙ্ী দুজনাই িরীক্া কদর সেখুন সে আিনারা বাহক পক 
না৷ এটা পবদিষ িাদব গুরুত্বপূণ্থ  হদব েপে আিপন আদরা একটা বাচ্া সক জমে সেওয়ার পবষদয় িাবদিন৷ 
েপে আিনারা দুজনাই বাহক হন তাহদল, িম্াবনা রদয়দি সে আিপন আিনার িরবতণী পিশু সক পিকল 
সিল সরাে পেদত িাদরন৷ 

 �  আিনার িপরবাদরর অন্য িেস্দের (সেমন ধরুন আিনার িাই, দবান, োলা, ফুফু,িাপি, মাপি, িািা, 
মামা, োলু, ফুিা এবং মামাদতা/োলাদতা/িািাদতা/ ফুফাদতা িাই অেবা সবান) িাদে ঐ পবষদয় কো বলা 
এবং তাদের পনদজর িপরবার আরম্ করার আদে িরীক্া কদর সেোর জন্য সপ্াৎিাপহত করা একটা িাদলা 
পবিার হদব, েপে ধরুন তারাও বাহক হন৷ তাদের ঐ প্িার িত্রটা সেোদনা িহায়ক হদত িাদর৷ 

িরীক্াটা সকবল একটা িহজ রক্ত িরীক্া এবং এদত সকবল পকছু পমপনট লাদে৷পনদজর জী.িী. দক পজজ্ঞািা 
কদর, পনদজর স্ানীয় পিকল সিল সকদ্রে পেদয় বা ঐ প্িার িদত্রর পিিদন তাপলকাভুক্ত সকাদনা িহায়ক িংস্ার 
িাদে সোোদোে কদর আিপন ঐ িরীক্া’র আদয়াজন করদত িাদরন৷ 
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এেন আমার পক করা উপিত ?

 �  পনপচিত করদবন সে আিপন আিনার পিশুর স্াস্থ্য সরকদড্থ  (সরড বুক) তাদের পিকল সিদলর বাহক 
হওয়ার িপরণামটা পলদে সনন এবং সুপনপচিত করদবন সে আিনার বাচ্ার জী.িী. ও সেন তাদের সরকদড্থ  
ঐ কোটা পলদে সনন৷  

 �  সেমন সেমন আিনার বাচ্া বড় হদত োকদব সতমন সতমন কদর তাদের িাদে বাহক হওয়ার পবষদয় কো 
বলদবন৷ এটা গুরুত্বপূণ্থ  সে পনদজর িপরবার শুরু করার পবষয় িাবার আদে তারা সেন জাদন সে এর পক 
মাদন হদত িাদর৷ 

পিকল সিল সরাদের পবষদয় তথ্য 

আিনার বাচ্া একজন বাহক এবং তার পিকল সিল সরাে সনই৷ ঐ তথ্য আিনাদক ঐ সরাদের পবষয় আদরা 
একটু জানদত িাহায্য করদব৷ 

পিকল সিল সরাদের িব সিদয় েম্ীর রূি সক পিকল সিল অথ্যাপনমীয়া বলা হয় এবং এটা তেন হয় েেন সকাদনা 
সব্যপক্ত উত্তরাপধকারসূদত্র পিকল সহদমাদ্াপবদনর দুদটা জীন িায়৷দহদমাদ্াপবন িী এবং বীটা থ্যালিীপময়ার 
অন্য অিাধারণ জীনগুদলা পিকল সহদমাদ্াপবদনর জীদনর িাে পমদল পিকল সিল সরাদের সৃপষ্ট করদত 
িাদর৷অদনকগুদলা অন্য ধরদনর িম্পপক্থ ত অবস্া ও রদয়দি সেগুদলা কম েম্ীর৷  

পিকল সিল সরাে দ্ারা আক্ান্ ব্যপক্তদের তাদের পূণ্থ  জীবন কাদল সমপডকাল পিপকৎিার প্দয়াজন হদব৷ 
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িাধারণ প্শ্ন 

অমার পিশু’র পক িরবতণী কাদল পিকল সিল সরাে হদত িাদর? 

না, আিনার পিশু’র সকাদনা পেন পিকল সিল সরাে হদব না৷পকন্তু, তারা িব্থ ো বাহক োকদব৷  

বাহক হওয়াটা পক িংক্ামক? 

না – আিপন পিকল সিল ধরদত িাদরন না৷ আিপন সকবল তেন বাহক হদবন েপে আিপন আিনার মাতা বা 
পিতা সেদক উত্তরাপধকারসূদত্র জীনটা িান৷

আমাদক আমার বাচ্াদের বাহক হওয়ার পবষদয় সকন জানাদনা উপিত? 

এমন ধরদনর অিাধারণ িপরপস্পত সত পকছু স্াস্থ্য িংক্ান্ িমস্া সেো পেদত িাদর সেোদন ধরুন আিনার 
বাচ্া িে্থ াপ্ িপরমাদণ অপসিদজন না িায় (উোহরণ স্রূি, অথ্যাদনদস্টিক সনওয়ার ির পকংবা খুব িাপর 
সেলাধুলা করার িময়)৷ পৃষ্া 5 সেখুন৷ 

এিাড়া, আিনার বাচ্া সক বুঝদত হদব সে তার পনদজর বাচ্াদের পিকল সিল সরাে সেওয়ার পক ঝুঁ পক রদয়দি 
এবং তার কাদি সবদি সনওয়ার জন্য সকান সকান পবকল্প রদয়দি৷ পৃষ্া 7 সেখুন৷ 
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এটা অতথ্যন্ গুরুত্বপূণ্থ সে এমন সকাদনা সেদি োত্রা করার িময় আিনার বাচ্া সেন িকল িাধারণ 
সুরক্া উিায় সমদন িদল সেোদন ম্াদলপরয়া হওয়ার ঝুঁ পক রদয়দি৷ এদত ম্াদলপরয়া পবদরাধী ঔষধ 
সনওয়া ও িাপমল রদয়দি৷ 

পিকল সিল সরাদের মতন সহদমাদ্াপবদনর ব্যাপধ কতগুদলা সলাদকদের প্িাপবত কদর?

সহদমাদ্াপবদনর ব্যাপধ, দুপনয়ার িব সিদয় িাধারণ ব্যাপধ সেটা ব্যপক্তরা উত্তরাপধকারসূদত্র িায়৷ দুপনয়ার প্ায় 
5% জনিংখ্া অিাধারণ সহদমাদ্াপবদনর জীন বহন কদর৷

আপম শুদনপি সে সেই ব্যপক্তরা বাহক হয় তারা ম্াদলপরয়া সেদক সুরপক্ত োদক৷ এটা পক িপতথ্য? 

বাহক হওয়া আিনার বাচ্া সক ম্াদলপরয়ার পবরুদধে অল্প 
সুরক্া প্োন কদর, পকন্তু সকবল তাদের জীবদনর  প্েম 
কটা বিদর৷ ঐ সুরক্ার কারদণ পিকল সিল সরােটা সিই 
সলাদকদের মদযে সবপি িাধারণ হয় োরা এমন স্ান সেদক 
এদিদিন (পকংবা তাদের পূব্থ পুরুষ এমন স্ান সেদক 
এদিদিন) সেোদন ম্াদলপরয়া হয়৷ এর মদযে অথ্যাপরিকা, 
এপিয়া এবং েপক্ণ য়ূদরাদির পকছু স্ান িাপমল রদয়দি৷ 
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UK Thalassaemia Society 
19 The Broadway 
Southgate 
London N14 6PH 
সটপলদফান: 020 8882 0011 
ওদয়বিাইট: www.ukts.org 

The Sickle Cell Society 
54 Station Road 
London NW10 4UA 
সটপলদফান: 020 8961 7765 / 0800 001 5660 
ওদয়বিাইট: www.sicklecellsociety.org 

Organisation for Sickle Cell Anaemia Relief 
and Thalassaemia Support (OSCAR)

OSCAR Birmingham 
251-253 Rookery Road 
Handsworth 
Birmingham B21 9PU 
সটপলদফান: 0121 551 6553 
ওদয়বিাইট: www.oscarbirmingham.org.uk  

OSCAR Bristol 
256 Stapleton Road 
Easton 
Bristol BS5 0NP 
সটপলদফান: 0117 951 2200 
ওদয়বিাইট: www.oscarbristol.co.uk 

আিপন পক আদরা তথ্য সিদত িান? 

েপে ঐ প্িার িদত্র উদলেপেত সকাদনা তদথ্যর পবষদয় আিনার সকাদনা প্শ্ন সেদক োদক তাহদল অনুগ্রহ কদর 
পনদজর সহলে পিপজটার, জী.িী. বা স্ানীয় পিকল সকদ্রের িাদে ঐ পবষদয় কো বলুন, দেটা পন্পলপেত 
অবপস্ত: 
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OSCAR Nottingham 
8 Church Square 
Lenton 
Nottingham NG7 1SL 
সটপলদফান 0115 950 9511

OSCAR Sandwell 
120 Lodge Road 
West Bromwich 
West Midlands B70 8PL 
সটপলদফান: 0121 525 0556 
ওদয়বিাইট: www.oscarsandwell.org.uk
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েপে আিপন অন্য সকাদনা িাষায় বা অথ্যাপডদয়া সটদি ঐ প্িার িদত্রর 
অনুপলপি সিদত িান, তাহদল অনুগ্রহ কদর পন্পলপেত সেখুন:

www.sickleandthal.org 

এন.এি.এি পিকল সিল অথ্যাডে থ্যালিীপময়া স্কীপনং সপ্াগ্রাম, স্কীপনং, 
বাহক হওয়া এবং সহদমাদ্াপবন সরাদের িাদে জীবন োিন করার 
পবষদয় তথ্য প্োন কদর৷ 

©  NHS Sickle Cell and Thalassaemia Screening 
Programme 2010 
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