
মাতা-পিতাদের জন্য তথ্য: আিনার পিশু অসাধারণ 
হেদমাদ া্পিদনর একটা জীন িেন কদর  

Screening Programmes
Sickle Cell and Thalassaemia

Your baby’s result is written: আিনার পিশুর িপরণাম হেখা রদেদে  

 Hb AC   Hb AD  Hb AE   Other
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জদমের প্াে এক সপ্াে ির – আিনার পিশুর – একটা েীে পপ্ক হটস্ট নামক – রক্ত িরীক্া করা 
েদেপেে৷ অসাধারণ হরাদের িরীক্া করার জন্য ঐ িরীক্াটা করা েে এিং সকে পিশুদের ঐ িরীক্ার প্স্াি 
হেওো েে৷ 

িরীক্ার িপরণাম িদে হে আিনার িাচ্া সুস্থ্য৷ পিন্া করার হকাদনা কারণ হনই – আিনার 
িাচ্া ঠিক আদে৷ 

পকন্তু িপরণাম এও িদে হে আিনার পিশু অসাধারণ হেদমাদ্াপিদনর একটা জীন িেন কদর৷ 

এটা অতথ্যন্ সাধারণ৷ প্পত িের ইংল্াদডে প্াে 9000 সুস্ পিশুরা জমোে োদের অসাধারণ হেদমাদ্াপিদনর 
একটা জীন থাদক৷ 

ঐ প্িার িত্রটা আিনাদক “িােক” (অসাধারণ হেদমাদ্াপিদনর একটা জীন থাকা) 
েওোর পিষদে তথ্য প্োন কদর এিং তার সাদথ আিনাদক 
হিাঝাে হে আিনার পিশু, আিনার এিং আিনার 
িপরিাদরর জন্য এর পক অথ্থ  েদত িাদর৷ 
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অসাধারণ হেদমাদ্াপিদনর একটা জীন িেন করার অথ্থ  কী?

এটা হিাঝািার জন্য আমাদের প্থদম জীদনর পিষদে কথা িেদত 
েদি৷ আিনার িরীদরর জীন পনপে্থষ্ট কদর হে আিনার হিাদখর রঙ 
পক েদি, আিপন কতটা েম্া েদিন – এমনপক আিনার োপস সুন্দর 
েদি পক না!

আিনার হেদমাদ্াপিদনর ধরনও আিনার জীন দ্ারা পনপে্থষ্ট করা েে৷ 

হেদমাদ্াপিন আিনার রদক্তর একটা অংি হেটা িরীদরর িার পেদক 
অপসিদজন িেন কদর৷ 

হেদমাদ্াপিন আিনার রদক্তর একটা অংি হেটা িরীদরর িার পেদক 
অপসিদজন িেন কদর৷ 

জীন হজাড়াে কাজ কদর৷ আমরা উত্তরাপধকারসূদত্র ো িাই তার জন্য 
আমরা আমাদের মা হথদক একটা জীন িাই আর আমাদের পিতা 
হথদক একটা জীন িাই৷দে ব্যপক্তরা িােক েন তারা তাদের মাতা িা 
পিতা’র মদযে একজন হথদক সাধারণ হেদমাদ্াপিদনর একটা জীন 
হিদেদেন৷ আিনার পিশুর িরীক্ার িপরণাদম এটাদক “এ” িদে হেখা 
েদেদে৷ 

অন্য মাতা িা পিতা হথদক তারা এমন একটা জীন হিদেদেন হেটা 
অসাধারণ হেদমাদ্াপিন িানাে৷ আিনার পিশুর হেদমাদ্াপিদনর ধরন 
ঐ প্িার িদত্রর সামদন হেখা রদেদে৷ “এি.িী” অক্রগুদোর মাদন 
েদছে হেদমাদ্াপিন৷ “এ” অক্রটা তাদের সাধারণ হেদমাদ্াপিদন 
হেখাে এিং অন্য অক্রটা তাদের অসাধারণ হেদমাদ্াপিদনর ধরণ 
িপণ্থত কদর৷ 

হেদেতু আিনার পিশু উত্তরাপধকারসূদত্র এমন একটা জীন হিদেদে 
হেটা সাধারণ হেদমাদ্াপিন িানাে তাই তাদের কখদনা েথ্যাদমাদ্াপিন 
সংক্ান্ ব্যাপধ েদি না৷ 



5

আমার পিশুর জন্য ঐ িপরণাদমর কী অথ্থ  েদি?

আিনার িাচ্া সুস্ – পিন্া করার হকাদনা কারণ হনই৷  

েপে ও আিনাদক এিং আিনার িাচ্া হক িােক েওোর পিষেটা বুঝদত েদি৷ঐ তথ্য আিনার িাচ্ার জন্য 
গুরুত্বপূণ্থ েদি েখন তারা িড় েদে পনদজর িপরিার শুরু করদত িাইদি৷   

েপে আিনার িাচ্ার এমন হকাদনা অন্য ব্যপক্তর সাদথ িাচ্া েে হে পনদজও অসাধারণ হেদমাদ্াপিদনর জীন 
িেন কদর তােদে, িাদরর মদযে এক (25%) সমভািনা রদেদে হে তাদের িাচ্া (আিনার নাপত িা নাতনী) 
উত্তরাপধকারসূদত্র হেথ্যদমাদ্াপিন সংক্ান্ ব্যাপধ হিদত িাদর৷ এর কারদণ আিনার নাপত িা নাতপনর জন্য স্াস্থ্য 
সংক্ান্ সমস্া হেখা পেদত িাদর৷ ঐ সমস্াগুদো কতটা েম্ীর েদি তা পনভ্থ র করদি হে তাদের মাতা পিতার হকান 
ধরদনর অসাধারণ হেদমাদ্াপিন আদে৷ 

এটা গুরুত্বপূণ্থ হে িড় েওোর সমে আিনার িাচ্া হেন জাদন হে হস ঐ হরাদের িােক৷ তােদে তারা পনদজর সঙ্ীর 
সাদথ ঐ পিষদে কথা িেদত িাদর এিং তাদক পজজ্াসা করদত িাদর হে হসও হেন িরীক্া কদর হেদখ হে হস িােক 
পক না৷ িপরিার আরম্ করার সাদথ জুপড়ত ঝুঁ পক এিং পিকদপের পিষদে পিনামূদল্  িরামি্থ  িাওো হেদত িাদর৷

পনদ্াক্ত ভাদে আমরা ব্যাখ্া কদরপে হে পক ভাদি িােকরা পনদজর িাচ্াদের ঐ ব্যাপধটা পেদত িাদরন৷ 
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একজন িােক পক কদর পনদজর িাচ্া হক পসকে হসে হরাে পেদত িাদর?

পনদ্াক্ত পিদত্র, মাতা এিং পিতা দুজনাই িােক৷তাদের দুদটা আোো-আোো রদঙ রঙ করা েদেদে োদত 
হেদমাদ্াপিদনর হসই দুদটা জীন হেখাদনা হেদত িাদর হেটা তারা তাদের িাচ্া হক পেদত িাদরন৷ 

পিদত্রর িাুঁ পেদক অপকিত মানি আকৃপত েদছে আিনার িাচ্া – হেখাদন সাো রঙ দ্ারা তাদের 
হেদমাদ্াপিদনর সাধারণ জীন হেখাদনা েদেদে এিং নীে রঙ দ্ারা তাদের পসকে হেদমাদ্াপিদনর জীন হেখাদনা 
েদেদে৷৷ডান পেদক অপকিত মানি আকৃপত েদছে তাদের সঙ্ী – এই আকৃপতটা হকও সাো আর নীে রদঙ রঙ 
কদর হেখাদনা েদেদে হে পতপনও িােক৷ 

আিনার িাচ্া তার সঙ্ী 

সাধারণ জীন সাধারণ জীন 

অসাধারণ 
জীন 

অসাধারণ 
জীন 

হকিে অসাধারণ 
জীন 

সাধারণ জীন এিং 
অসাধারণ জীন 

সাধারণ জীন এিং 
অসাধারণ জীন 

হকিে সাধারণ জীন 

িাচ্ার হেদমাদ্াপিন 
সংক্ান্ ব্যাপধ আদে 

িাচ্া একটা িােক িাচ্া একটা িােক িাচ্াটা অনাক্ান্ 

িাদরর মদযে এক 
সম্ািনা

িাদরর মদযে এক 
সম্ািনা

দুই’র মদযে এক 
সম্ািনা 
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প্দতথ্যক িার আিনার িাচ্ার এমন হকাদনা সঙ্ীর সাদথ িাচ্া েে হে পনদজও িােক তখন পতনদট সম্াপিত িপরণপত 
ঘটদত িাদর – পনদ া্ক্ত হেখুন৷

 �  পিশু েেদতা দুদটা এমন জীন হিদত িাদর হেগুদো অসাধারণ হেদমাদ্াপিন িানাে৷ েপে ঐ িপরণপত ঘদট 
তােদে তাদের হেদমাদ্াপিন সংক্ান্ ব্যাপধ েদি৷ ঐ িপরণপত ঘটার িাদরর মদযে এক সম্ািনা রদেদে 
(25%), এিং পিদত্র পিশু হক পুরাপুপর ভাদি নীে রদঙ রঙ কদর ঐ িপরপস্পত হেখাদনা েদেদে৷ 

 �  পিশু েেদতা একটা এমন জীন হিদত িাদর হেটা সাধারণ হেদমাদ্াপিন িানাে এিং আদরা একটা এমন 
জীন হিদত িাদর হেটা অসাধারণ হেদমাদ্াপিন িানাে৷েপে ঐ িপরণপত ঘদট তােদে আিনার িাচ্ার মতন 
তারাও িােক েদি৷ ঐ িপরণপত ঘটার দুই’র মদযে এক (50%) সম্ািনা রদেদে এিং পিদত্র দুদটা পিশুদের 
নীে এিং সাো রঙ কদর তা হেখাদনা েদেদে৷  

 �  পিশু েেদতা দুদটা সাধারণ জীন হিদত িাদর৷ েপে ঐ িপরণপত ঘদট তােদে তারা পুরাপুপর ভাদি অনাক্ান্ 
থাকদি – তাদের ঐ হরাে েদি না এিং তারা িােক ও েদি না৷ ঐ িপরণপত ঘটার িাদরর মদযে এক 
সম্ািনা (25%) রদেদে এিং পিদত্র পিশু হক সাো রদঙ রঙ কদর তা হেখাদনা েদেদে৷ 

ঐ সঙ্ীর সাদথ প্দতথ্যকটি েভ্থ ািস্াে ঝুঁ পকর সম্ািনা একই থাকদি৷ 
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আমার িপরিাদরর জন্য এর পক অথ্থ  েদি ?

আিনার পিশু তাদের মাতা হথদক নেদতা তাদের পিতা হথদক তার অসাধরণ হেদমাদ্াপিদনর জীনটা হিদেদে৷ 
এর মাদন েে হে আিনাদের মদযে একজন (পকংিা েেদতা আিনারা দুজনাই) সুস্থ্য িােক৷ 

 �  আমরা সুিাপরি কপর হে আিপন এিং আিনার সঙ্ী দুজনাই িরীক্া কদর হেখুন হে আিনারা িােক 
পক না৷ এটা পিদিষ ভাদি গুরুত্বপূণ্থ  েদি েপে আিনারা আদরা একটা িাচ্া হক জমে হেওোর পিষদে 
ভািদেন৷ েপে আিনারা দুজনাই িােক েন তােদে, সম্ািনা রদেদে হে আিনারা পনদজর িরিততী পিশু 
হক হেদমাদ্াপিদনর ব্যাপধ পেদত িাদরন৷ 

 �  আিনার িপরিাদরর অন্য সেস্দের (হেমন ধরুন আিনার ভাই, দিান, খাো, ফুফু,িাপি, মাপস, িািা, 
মামা, খালু, ফুিা এিং মামাদতা/খাোদতা/িািাদতা/ ফুফাদতা ভাই অথিা হিান) সাদথ ঐ পিষদে কথা িো 
এিং তাদের পনদজর িপরিার আরম্ করার আদে িরীক্া কদর হেখার জন্য হপ্াৎসাপেত করা একটা ভাদো 
পিিার েদি, েপে ধরুন তারাও িােক েন৷ তাদের ঐ প্িার িত্রটা হেখাদনা সোেক েদত িাদর৷ 

“আপম মদন মদন পনদজদক 
প্শ্ন কপর হে আপমও পক 
িােক?”
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পসকে হসে, িংিানুক্দম িেদত িাদর৷ িরীক্ার 
িপরণাম িদে হে ঐ পিশু একটা িােক৷ 

িরীক্াটা হকিে একটা সেজ রক্ত িরীক্া এিং এদত হকিে পকছু পমপনট োদে৷পনদজর জী.িী. দক পজজ্াসা 
কদর, পনদজর স্ানীে হেদমাদ্াপিদনাপ্াথী হকদ্রে পেদে িা ঐ প্িার িদত্রর পিেদন তাপেকাভুক্ত হকাদনা 
সোেক সংস্ার সাদথ হোোদোে কদর আিপন ঐ িরীক্া আদোপজত করদত িাদরন৷ 

এখন আমার পক করা উপিত ?

 �  পনপচিত করদিন হে আিপন আিনার পিশুর স্াস্থ্য হরকদড্থ  (হরড বুক) তাদের পসকে হসদের িােক 
েওোর িপরণামটা পেদখ হনন এিং সুপনপচিত করদিন হে আিনার িাচ্ার জী.িী. ও হেন তাদের হরকদড্থ  
ঐ কথাটা পেদখ হনন৷  

 �  হেমন হেমন আিনার িাচ্া িড় েদি, দতমন হতমন কদর তাদের সাদথ িােক েওোর পিষদে কথা 
িেদিন৷ এটা গুরুত্বপূণ্থ  হে পনদজর িপরিার শুরু করার পিষে ভািার আদে তারা হেন জাদন হে এর পক 
মাদন েদত িাদর৷ 
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সাধারণ প্শ্ন 

হেদমাদ্াপিন ব্যাপধটা পক ?

আিনার িাচ্া একটা িােক৷ তাদের হকাদনা হেদমাদ্াপিন সংক্ান্ ব্যাপধ হনই৷পনদ্াক্ত তথ্যগুদো হকিে 
আিনাদক সুপিত করার জন্য৷   

নানান ধরদনর হেদমাদ্াপিন সংক্ান্ ব্যাপধ রদেদে৷ হকাদনা হকাদনাগুদোর জন্য খুপি কম সমস্া হেখা হেে, 
পকন্তু অন্যগুদোর জন্য আিনাদক পিপকৎসা করদত েদি এিং পূণ্থ  জীিন কাদে আিনার সাোদযের েরকার 
েদি৷ হেদমাদ্াপিন ব্যাপধর সি হিদে েম্ীর রূি হক পসকে হসে হরাে এিং থ্যােসীপমো হমজার িো েে৷ 
ব্যাপধর ধরণ পনভ্থ র কদর হে আিপন উত্তরাপধকারসূদত্র অসাধারণ হেদমাদ্াপিদনর হকান জীনটা হিদেদেন৷ 

হেদমাদ্াপিদনর নানান ধরনগুদো কী?

হেদমাদ্াপিদনর নানান ধরন রদেদে – হেমন ধরুন এি.িী. এ.সী., এি.িী. এ.ডী. এিং এি.িী. এ.ওArab, 
এি.িী. এ.ই, এিং এি.িী এ হেদিার৷ আিনার পিশুর হে ধরদনর অসাধারণ হেদমাদ্াপিন আদে হসটা ঐ 
প্িার িদত্রর সামদন হেখাদনা েদেে৷ 

আমার পিশুর পক িরিততী কাদে হেদমাদ্াপিন সংক্ান্ ব্যাপধ েদত িাদর? 

না৷ আিনার পিশুর হকাদনা পেন হেদমাদ্াপিন সংক্ান্ ব্যাপধ েদি না৷ পকন্তু তারা সি্থ ো িােক থাকদি৷ 

িােক েওোর কারদণ পক আমার পিশু’র হকাদনা ধরদনর পিপকৎসার প্দোজন রদেদে? 

না – আিনার পিশু সুস্থ্য৷ 

িােক েওোটা পক সংক্ামক?

না – আিপন অসাধারণ হেদমাদ্াপিন ধরদত িাদরন না৷ আিপন হকিে তখন িােক েদিন েপে আিপন 
আিনার মাতা িা পিতা হথদক উত্তরাপধকারসূদত্র ঐ জীনটা িান৷  
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এটা অতথ্যন্ গুরুত্বপূণ্থ হে এমন হকাদনা হেদি োত্রা করার সমে 
আিনার িাচ্া হেন সকে সাধারণ সুরক্া উিাে হমদন িদে 
হেখাদন ম্াদেপরো েওোর ঝুঁ পক রদেদে৷ এদত ম্াদেপরো পিদরাধী 
ঔষধ হনওো ও িাপমে রদেদে৷

আমাদক আমার িাচ্াদের িােক েওোর পিষদে হকন জানাদনা উপিত? 

হকননা আিনার িাচ্া হক বুঝদত েদি হে তার পনদজর িাচ্াদের হেদমাদ্াপিন ব্যাপধ হেওোর পক ঝুঁ পক 
রদেদে এিং তার কাদে হকান হকান পিকপে রদেদে৷ ঐ পিষদে আদরা তথ্য জানার জন্য ঐ প্িার িদত্রর পৃষ্া 
6 -7 হেখুন৷  

কতগুদো হোদকরা হেদমাদ্াপিন ব্যাপধ দ্ারা প্ভাপিত েে? 

দুপনো হত হেদমাদ্াপিন ব্যাপধ সি হিদে সাধারণ ব্যাপধ হেটা ব্যপক্তরা উত্তরাপধকারসূদত্র িাে৷ দুপনোর প্াে 5% 
জনসংখ্া অসাধারণ হেদমাদ্াপিদনর জীন িেন কদর৷ 

আপম শুদনপে হে হেই ব্যপক্তরা িােক েে তারা ম্াদেপরো হথদক সুরপক্ত থাদক৷ এটা পক 
সপতথ্য? 

িােক েওো আিনার িাচ্া হক ম্াদেপরোর পিরুদধে অপে 
সুরক্া প্োন কদর, পকন্তু হকিে তাদের জীিদনর  প্থম 
কটা িেদর৷ ঐ সুরক্ার জন্য, পসকে হসে হরােটা হসই 
হোদকদের মদযে হিপি সাধারণ েে োরা এমন স্ান হথদক 
এদসদেন (পকংিা তাদের পূি্থ পুরুষ এমন স্ান হথদক 
এদসদেন) হেখাদন ম্াদেপরো েে৷ এর মদযে অথ্যাপরিকা, 
এপিো এিং েপক্ণ য়ূদরাদির পকছু স্ান িাপমে রদেদে৷
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আিপন পক আদরা তথ্য হিদত িান?  

েপে ঐ প্িার িদত্র উদলেপখত হকাদনা তদথ্যর পিষদে আিনার হকাদনা প্শ্ন হথদক থাদক তােদে অনুগ্রে কদর 
পনদজর হেলথ পভপজটার, জী.িী. িা স্ানীে হেদমাদ্াপিদনাপ্াথী হকদ্রের সাদথ ঐ পিষদে কথা িলুন, দেটা 
পন্পেপখত অিপস্ত: 

UK Thalassaemia Society 
19 The Broadway 
Southgate 
London N14 6PH 
হটপেদফান: 020 8882 0011 
ওদেিসাইট: www.ukts.org 

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

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

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

OSCAR Bristol 
256 Stapleton Road 
Easton 
Bristol BS5 0NP 
হটপেদফান: 0117 951 2200 
ওদেিসাইট: www.oscarbristol.co.uk 
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OSCAR Nottingham 
8 Church Square 
Lenton 
Nottingham NG7 1SL 
হটপেদফান 0115 950 9511

OSCAR Sandwell 
120 Lodge Road 
West Bromwich 
West Midlands B70 8PL 
হটপেদফান: 0121 525 0556 
ওদেিসাইট: www.oscarsandwell.org.uk
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েপে আিপন অন্য হকাদনা ভাষাে িা অথ্যাপডদো হটদি ঐ প্িার িদত্রর 
অনুপেপি হিদত িান, তােদে অনুগ্রে কদর পন্পেপখত হেখুন: 

www.sickleandthal.org 

এন.এি.এস পসকে হসে অথ্যাডে থ্যােসীপমো স্কীপনং হপ্াগ্রাম, স্কীপনং, িােক 
েওো এিং হেদমাদ্াপিন হরাদের সাদথ জীিন োিন করার পিষদে তথ্য 
প্োন কদর৷ 
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