
তথ্যগুল�ো জোনুন: থ্যো�োসীমিয়ো এবং স্কীমনং 



বীটো থ্যো�োসীমিয়ো মিজরটো মি? 
বীটো থ্যো�োসীমিয়ো মিজর, যোলি প্োয়ই থ্যো�োসীমিয়ো মিজর ব�ো হয়, এিটো গম্ীর 
রলতের অবস্ো| 
এটো বংশোনুক্রলি পমরবোলরর িলযে চল�| শরীলর অক্ীলজন সঞ্োমরত িরোর রতে 
িমিিোগুল�ো এর দ্োরো ক্ষমতগ্রস্ত হয়| অমক্লজন সঞ্োমরত িরোর জন্য যলেষ্ট ম�োমহত 
িমিিো েোলি নো| 
তোই জন্য থ্যো�োসীমিয়ো দ্োরো আক্রোন্ত ব্যমতেলের জীবনভর অমতমরতে রলতের প্লয়োজন 
হলব| এটোলি রলতের ট্োন্সফ্যূজন ব�ো হয়| মনলজর শরীর মি আইরলনর পমরিোি 
মনয়ম্রিত িরলত সোহোয্য িরোর জন্য তোলের জীবনভর ঔষধ মনওয়োর প্লয়োজন হলব| 
থ্যো�োসীমিয়ো দ্োরো আক্রোন্ত ব্যমতেরো হয়লতো খুব সহলজ ক্োন্ত হলয় মযলত পোলর| তোলের 
মূ� অঙ্গগুল�ো মত ও সিস্ো হলত পোলর| 

মি ভোলব ব্যমতের থ্যো�োসীমিয়ো হয়? 
আপমন মযিন ভোলব সমেদি দ্োরো আক্রোন্ত হন মতিন ভোলব আপমন 
থ্যো�োসীমিয়ো দ্োরো আক্রোন্ত হলত পোলরন নো - এটো জীলনর িোযেলি িোতো-
মপতো মেলি বোচ্োলের হয়| 
ব্যমতেলের মিব� তখন থ্যো�োসীমিয়ো হয় যখন তোরো দুলটো অসোধোরি জীন 
পোয় - এিটো মপতো মেলি এবং এিটো িো মেলি| 

জীনএিন ধরলনর মিোড 
মযগুল�ো আপনোর শরীর মি 
মনয়ম্রিত িলর| উেোহরলির 
জন্য, আপনোর মচোলখর রঙ, 
আপমন িতটো �ম্ো হলবন 
সব জীন দ্োরো মনয়ম্রিত হয় - 
আপনোর সুন্দর হোমস হলব মি 
নো তোও! 

আয়শো এবং হোসোন দুজন সুস্যূ - দুজলনর িলযে 
িোহোলরো বস্তুত থ্যো�সীমিয়ো মনই| মিন্তু মযলহতু 
ওলের দুজলনর এিটো অসোধোরি জীন আলে, 
তোই মশশু ইিরোলনর ঐ মরোগটো হলয়লে| 



আিরো আয়শো এবং হোসোন মি ‘বোহি’ ব�ী| ময ব্যমতেরো বোহি হয় তোরো মনলজ সুস্ েোলি| মিন্তু তোরো মনলজর 
বোচ্োলের মসই অসোধোরি জীনটো মেলত পোলর| প্লতযূি বোর আয়শো এবং হোসোলনর বোচ্ো হয়, 4 এর িলযে 1সম্োবনো 
রলয়লে ময তোলের মশশু উত্তরোমধিোরসূলরে থ্যো�োসীমিয়ো পোলব| ওলের পরবততী বোচ্োর ও থ্যো�োসীমিয়ো হলত পোলর বো মস 
বোহি হলত পোলর বো মস থ্যো�োসীমিয়ো মেলি পূিদি  ভোলব মুতে হলত পোলর|   
মনলচ মেওয়ো েমব মেখোয় ময মি ভোলব তোরো ইিরোন মি ঐ মরোগটো মেলয়লে| 

আয়শো হোসোন

ইিরোন

বীটো থ্যো�োসীমিয়ো মিজলরর জীন

বীটো থ্যো�োসীমিয়ো মিজলরর জীনসোধোরি জীন

সোধোরি জীন

উত্তরোমধিোরসূলরে 
ইিরোন বীটো 
থ্যো�োসীমিয়ো 
মিজলরর দুলটো জীন 
মপলয়লে এবং তোই 
ওর ঐ মরোগটো 
হলয়লে মিব� বীটো

এটোলত - এবং আয়শোর 
সি� গভদি োবস্োয় - 4এর 
িলযে1(25%) সম্োবনো 
রলয়লে ময মশশুটো দুলটো 
সোধোরি জীন পোলব এবং 
তোই পূিদি  ভোলব থ্যো�োসীমিয়ো 
মেলি মুতে হলব|

এটোলত - এবং আয়শোর সি� অন্য গভদি োবস্োয় -2এর 
িলযে1(50%) সম্োবনো রলয়লে ময বোচ্োটো এিটো 
সোধোরি জীন এবং এিটো বীটো থ্যো�োসীমিয়ো মিজলরর 
জীন পোলব এবং তোই বোহি হলব|

থ্যো�োসীমিয়ো 
মিজলরর জীন

সোধোরি জীন এবং বীটো 
থ্যো�োসীমিয়ো মিজলরর জীন

সোধোরি জীন এবং বীটো 
থ্যো�োসীমিয়ো মিজলরর জীন

মিব� সোধোরি জীন

মশশুর মরোগ আলে 
(4এর িলযে1সম্োবনো)

মশশুটো প্ভোমবত নয় 
(4এর িলযে1সম্োবনো)

মশশুটো বোহি মশশুটো বোহি

(2এর িলযে1সম্োবনো)



আমি মি ভোলব পরীক্ষো িরলত পোমর? 
থ্যো�োসীমিয়োর জন্য পরীক্ষো িলর জোনোর মচষ্টো িরো হয় ময আপমন 
‘বোহি’ মি নো - যমে আপমন এিটো অসোধোরি জীন বহন িলরন| 
যমে আপমন বোহি হন, তোহল� সম্োবনো রলয়লে ময আপমন আপনোর 
বোচ্ো মি ঐ অসোধোরি জীনটো মেলত পোলরন| মযলহতু বোহিরো সোধোরিত 
সুস্ েোলি তোই, পরীক্ষো নো িরো পযদিন্ত আপমন জোনলত পোরলবন নো ময 
আপমন বোহি মি নো| 
এটো এিটো সোধোরি রতে পরীক্ষো যোর জন্য মিছু মিমনট �োলগ - মিব� 
মনলজর পমরবোলরর ডোতেোর (জীপী) বো আপনোর স্োনীয় থ্যো�োসীমিয়ো মিল্রে 
মজজ্োসো িরুন| 
ইংল্োলডে সি� গভদি বতী িমহ�ো এবং সল্োজোত মশশুলের থ্যো�সীমিয়ো 
মিজলরর জন্য এিটো পরীক্ষো প্েোন িরো হয়| মিন্তু বোচ্ো মি জন্ম 
মেওয়োর মনিদিয় মনওয়োর আলগ জোনো ভোল�ো হলব ময আপমন বোহি মি নো| 
যমে আপমন ঐ সিলয় গভদি বতী হন তোহল�, আপনোলি 10 সপ্োলহর আলগ 
পরীক্ষো িরলত হলব| 

আপমন মি জোনলতন? 
 �  ইংল্োলডে প্োয় 210,000 ব্যমতে রলয়লে যোরো থ্যো�সীমিয়োর জীন ‘বহন’ িলরন 
 �  আপমন মনলজর জীবলন ময মিোলনো সিলয় পরীক্ষো িরলত পোলরন| মিন্তু বোচ্ো মি জন্ম মেওয়োর মনিদিয় মনওয়োর 

আলগ, পরীক্ষোর মবষলয় জোনো এিটো ভোল�ো মবচোর হলব| 

অমধিতর তলথ্যর জন্য মনলজর জীপীর সোলে িেো বলুন বো www.sickleandthal.org মেখুন 


