
ভূমধ্যসাগরীয়, মধ্যপ্াচ্য, 
আফ্রিকান, দফ্ষিণ এশীয় (ভারতীয়, 
পাফ্কস্াফ্ন, ইত্যাফ্দ), দফ্ষিণপূর্ব 
এফ্শয়া রং চীনা রংশদ্ভুত মানভুষদদর 
মদধ্য ফ্রটা থ্যালাদসফ্ময়া সরদচদয় 
বরফ্শ হদত বদখা যায়।

ফ্রটা থ্যালাদসফ্ময়ার প্লষিণ থাকা 
বলাদকদদর মদধ্য অল্প রক্াল্পতা 
ছাড়া বকান স্াস্্য সমস্যা সাধারণত 
বদখা যাদর না।

আপনার ফ্রটা থ্যালাদসফ্ময়ার 
প্লষিণ থাকদত পাদর, যা আপফ্ন 
হয়দতা জাদনন না।

Cooley’s Anemia Foundation
330 Seventh Avenue, Suite 200 New York, NY 10001

(212) 279-8090 ফ্যাক্স (212) 279-5999

www.thalassemia.org

কখনও কী ফ্রটা 
থ্যালাদসফ্ময়ার প্লষিদণর 
জন্য পরীষিা কফ্রদয়দছন?



যফ্দ আপফ্ন ও আপনার স্ামী রা স্তী উভয়ই বিটা 
থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষসের রাহক হন এরং সন্ান 
বনওয়ার পফ্রকল্পনা থাদক তাহদল আপনাদক বজদনটিক 
কাউদসেলদরর কাদছ বথদক পরামশ্ব ফ্নদত হদর।

থ্যালাদসফ্ময়া হল একটি ফ্জনগঠিত 
রক্ সমস্যা। মাফ্ক্ব ন যভুক্রাদ্রে  
কুফ্ড় লদষির বথদক বরফ্শ মানভুদষর 
মদধ্য থ্যালাদসফ্ময়ার ফ্জনগঠিত 
প্লষিণ আদছ।

আপফ্ন তাদদর মদধ্য একজন  
হদত পাদরন।

আপনার বিটা থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষে  
আদছ ফ্কনা জানার দভুটি গুরুত্বপূণ্ব  
কারণ হল:

প্থমত, যখন দভুইজদনর উভয়দরই বিটা থ্ালাসেবিয়ার 
প্রলক্ষে আদছ এরং একটি রাচ্া আদছ তখন, প্রবিটি গভ্ব ারস্া 
বথদক হওয়া রাচ্ার মদধ্যরক্ জবিি গুরুির েিে্া থাকার 
সম্ারনা এক চতভু থ্বাংশ (25%), যার জন্য ব্াড ট্াসেফ্ফউশন ও 
ওষভুদধর দ্ারা ফ্চফ্কৎসার প্দয়াজন।

ফ্দ্তীয়ত, ফ্কছভু ডাক্ার অন্য অরস্ার জন্য বিটা 
থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষসের ভভু ল কদর আপনার ভভু ল ফ্চফ্কৎসা 
করদত পাদর।

আপনার বিটা থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষে আদছ 
ফ্কনা তা জানা সহজ।

আপনার বিটা থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষে আদছ ফ্কনা তা 
জানার প্থম ধাপ হল আপনার ডাক্ার আপনার বলাফ্হত 
রক্ কফ্ণকার আকার বদখদত রলা। এটা আপনার সমূ্ণ্ব রক্ 
কফ্ণকার গণনার (CBC) ফ্মন কপ্বাস্ভু লার ভফ্লউদমর (MCV) 
মাধ্যদম বদখাদনা হয়। আপনার ডাক্াদরর ফাইদল আপনার 
CBC এর একটি বরকড্ব  ইফ্তমদধ্যই থাকদত পাদর।

যফ্দ আপনার MCV ফ্রফ্ডং 80 রা তার কম হয় এরং 
আপনার বলাহার ঘাটফ্ত না থাদক, তাহদল আপনার বিটা 
থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষে থাকদত পাদর। ফ্হদমাদ্াফ্রন 
ইদলদট্াদফাদরফ্সস, বকায়াফ্টিদটটিভ ফ্হদমাদ্াফ্রন A2 এরং 
বকায়াফ্টিদটটিভ ফ্হদমাদ্াফ্রন F সহ অফ্তফ্রক্ পরীষিা 
আপনার বিটা থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষে আদছ ফ্কনা তার 
জন্য প্দয়াজন। আপনার ডাক্ার এইসর পরীষিার আদদশ  
ফ্দদত পাদরন।

25%

..তাহদল
প্রবিটি গভ্ব ারস্া বথদক বয রাচ্া হদর 
তার মদধ্য অস্াভাফ্রক ফ্রটা ব্াফ্রন 
ফ্জন থাকার সম্ারনা 25%।

সরদথদক মারাত্মক ফ্কছভু যফ্দ হয় তা 
হল িারাত্মক বিটা থ্ালাসেবিয়া রা 
কসল'জ এবিবিয়া, একটি মারাত্মক 
রক্জফ্নত সমস্যা যার কারদণ প্াণঘাতী 
রক্াল্পতা হদত পাদর এরং এর জন্য 
ফ্নয়ফ্মত রক্দান ও সভুসংহত ফ্চফ্কৎসা 
পফ্রচয্বা প্দয়াজন।

এছাড়াও দভুই অস্াভাফ্রক ফ্রটা ্ফ্রন 
ফ্জদনর রংশগফ্তর কারদণ বিটা 

থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষে, হাদড়র 
ফ্রকৃফ্ত এরং প্ীহা রফৃ্ধি সহ 
উদলেখদযাগ্য স্াস্্য সমস্যা 
সহ একটি মাঝাফ্র 
ধরদণর রক্ল্পতা হদত 
পাদর।

50%

থ্যালাদসফ্ময়া কীভাদর মানর শরীদরর ষিফ্ত কদর তা 
রভুঝদত, আপনাদক অরশ্যই প্থদম রক্ সম্দক্ব  রভুঝদত হদর।

রক্ আপনার ফভু সফভু স বথদক শরীদরর অন্যান্য অংদশ 
অফ্ক্সদজন রহন কদর। ফ্হদমাদ্াফ্রন নামক একটি বপ্াটিন 
অফ্ক্সদজন রহন কদর যা বলাফ্হত রক্ কফ্ণকার মদধ্য 
পাওয়া যায়। ফ্হদমাদ্াফ্রন দভুটি ফ্ভন্ন ধরদনর বপ্াটিন 
ফ্দদয় ততরী, বসগুদলা হল আলফা এরং ফ্রটা ব্াফ্রন।

ফ্রটা ব্াফ্রন দভুটি ফ্জন দ্ারা গঠিত, যার মদধ্য একটি 
একটি প্ফ্তটি ফ্পতা/মাতার বথদক রাচ্ার শরীদর যায়। 
বয সকল র্যফ্ক্দদর একটি অস্াভাফ্রক ফ্রটা ব্াফ্রন 
ফ্জন থাদক তাদদর মদধ্য বিটা থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষে 
(এছাড়াও মদৃভু্য ফ্রটা থ্যালাদসফ্ময়া নাদমও পফ্রফ্চত) থাদক।

যফ্দ...

স্াভাবিক
বিসিাস্াবিি

বিটা থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষে (িদৃ্্ ) থাকা বকান র্যফ্ক্ 
শুধভু ফ্রটা থ্যালাদসফ্ময়ার জন্য ফ্জনগত প্লষিণ রহন কদর 
এরং মদৃভু্য রক্াল্পতা ছাড়া আর বকান স্াস্্য সমস্যা তার 
হদর না।

ফ্চফ্কৎসকরা প্ায়ই িদৃ্্  বিটা থ্ালাসেবিয়া আদছ এমন 
বলাদকদদর বছাট বলাফ্হত রক্ কফ্ণকাদক বলাহার ঘাটফ্ত 
থাকা রক্াল্পতা বভদর ভভু ল কদরন এরং ভভু ল কদর আয়রন 
সাফ্প্দমটি ফ্নদত ফ্নদদ্বশ বদন যা রক্াল্পতা সহায়ক হদর না।

যফ্দ আপফ্ন বিটা থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষসের জন্য পরীষিা 
করান এরং ধরা পদড় বয আপফ্ন এর রাহক তাহদল 
আপনার স্ামী রা স্তীদকও বিটা থ্ালাসেবিয়ার প্রলক্ষসের 
জন্য পরীষিা করাদত হদর।

বিিা ও িািা উভসয়ই বিটা থ্ালাসেবিয়ার 
প্রলক্ষসের রাহক িি,

বিটা থ্ালাসেবিয়ার
প্রলক্ষে

থ্যালাদসফ্ময়া সম্দক্ব  আদরা তদথ্যর জন্য অনভুগ্রহ কদর 
বযাগাদযাগ করুন:
Cooley’s Anemia Foundation এর সদগে (212) 279-8090 
নম্বদর বফান কদর অথরা info@thalassemia.org এ ইদমল কদর 
বযাগাদযাগ করুন
এছাড়াও আপফ্ন আমাদদর ওদয়রসাইট www.thalassemia.org 
এ বযদত পাদরন।

25%
কসল'জ এবিবিয়া
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