
  

 

 

ލޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ރެޑް އަކީ  ސިކްލް ސެލްއެނީމިއާ

) ނުވަތަ ރަތް ސެލްސް  . ސީ . ބީ ބްލަޑް ސެލްސް (އާރު

ތަކުގައި ހިމެނޭ މާއްދާއެއް ކަމުގައިވާ ހިމޮގްލޮބިން 

ންނަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން، ބައެއް އުފެދުމުގައި ހު

ނޑުގައި ދަތުރު ކުރުމުގައި  ރަތްސެލްސް ތައް ހަށިގަ

އޮކްސިޖަން މަދު ހިސާބުތަކަށް ވާސިލުވުމުން، ސިކްލް 

ސެލްއަށް ނުވަތަ ހަނދުފަޅިއެއްގެ ސިފަޔަށް ބަދަލުވެ، 

 . ބައެއް ސެލްސްތައް އަވަހަށް ހަލާކުވެ ލޭމަދުވުމެވެ

ގްލޮބިން  ގްލޮބިން ގައި ހިމެނޭމިގޮތަށް ދިމާވަނީ ހިމޮ

އުފެދުމަށް ބޭނުންވާ ޑީއެންއޭގެ ބައިތައް ތަރުތީބުވެފައި 

ސަބަބުން މުޅިސެލްގެ  ހުންނަ ހުރުން، މިއުޓޭޝަނެއްގެ

ނޑަށް . މިހެން  އޮނިގަ ބަދަލުތަކެއް އައުމުންނެވެ

އޮކްސިޖަން އުފުލުމުގައިވެސް ދަތިތައް  ދިމާވުމުން،

މަވުމުގެ ކުރިން ހަލާކުވަނީ ކުރިމަތިވެ ސެލްގެ އުމުރު ހަ

 .  އެވެ

އި އެއްމެ ގިނަކަމަށް މިބަލި ދުނިއޭގަ

ބެލެވެނީ އެފްރިކާ ބައްރުގައާއި އަދި އެފްރިކާ ނަސްލުގެ 

ކަޅުމީހުން ގެ ކިބައިގައި ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނަސް، 

އެހެނިހެން ނަސްލުތަކުގެ މީހުންގެ ކިބައިން ވެސް 

. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް  މިބަލި ފެނެއެވެ

. އަ ދި ޚާއްސަކޮށް މަދުން ނަމަވެސް މިބަލި ފެނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބީޓާތެލެސީމިއާ ނިސް ބަތުން 

ގިނަވުމުން ސިކްލް ބީޓާތެލަސީމިއާ ފަދަ ލޭއަޅަން 

 .  ޖެހިދާނެ ބަލިމީހުން އިތުރު ވުމަކީވެސް ވެދާނެކަމެކެވެ

ލިވާރުތަކުރުން  ބަ

ސިކްލްސެލް އަކީ މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން ދަރިންނަށް 

. ސި ކްލްސެލް ކެރިއަރ ނުވަތަ ވާރުތަކުރާ ބައްޔެކެވެ

ވާރުތަކުރާގޮތް ހުންނަ ދެމީހަކު ކައިވެނި ކޮށްގެން 

ދަރިން ލިބުމުގައި ބަލިވެއިންނަ ކޮށްމެ ފަހަރަކުވެސް، 

ސިކްލްސެލް ޑިޒީސް ނުވަތަ ނުވަތަ ސިކްލް ، 

އަދި  25%ސެލް އެނީމިއާ ބަލި ކުއްޖަކަށްވުމުގެ 

ފުރުސަތު  25%ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް ވުމުގެ

. އަދި ހަމައެއާ އެކު  ކުދިންނަކީ  50%އޮވެއެވެ

 މިބަލި ވާރުތަކުރާ ގޮތް ހުންނަ ކުދިންނަށް ވުމުގެ

. މިއިން ކޮށްމެ ގޮތަކަށް  ފުރުސަތު ވެސް އޮވެއެވެ

ވުމުގެ ފުރުސަތު ބަލިވެ އިންނަ ކޮށްމެ ފަހަރަކު 

. އެހެން ކަމުން އާއިލާގައި  ވެސް އޮންނާނެއެވެ

މިބަލި އުޅޭކަން އެނގިފައިވާނަމަ ކައިވެނި ކުރުމުގެ 

ކުރިން މިބަލި ވާރުތަކުރާ ގޮތް ހުރިތޯ އެނގުން 

. މިބަލިން ރަ އްކާތެރި ވުމުގެ ފިއަވަޅެއްގެ މުހިއްމެވެ

ގޮތުގައި މިފަދަ ބަލި ކުއްޖަކު ލިބުމުގެ ފުރުސަތު 

ނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅުގެ  އޮންނަ މައިން، ބަ

ޑީއެން އޭ ޓެސްޓްކޮށް، އަދި ޑަކްޓަރުންގެ 

އިރުޝާދުގެ މަތިން ކަންތައް ކުރިއަށް ރާވާ މިފަދަ 

Picture modified from Mol Rev Journal 



 Lorem Ipsum 

 .  ބަލިކުދިން ނުހޯދާ ވެދާނެއެވެ

 ބަލީގެ އަލާމާތްތައް

ގެއެއްވެސް ކަމެއް ތަހައްމަލު ކުރަން ސިކްލް ސެލް ބަލިވާރުތަ ކުރާ ގޮތް ހުންނަ މީހުންނަކީ މިބަލީގެ އަލާމާތެއް ނުވަތަ މިބަލި ވާރުތަ ކުރާ ގޮތް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މިބަލީ

. ނަމަވެސް ސިކްލްސެލް އެނިމިއާ ބަލިމީހުންނަކީ މިބަލީގެ އަލާމާތް އެކިހާލަތުގައި އެކިވަރަށް ހުރެދާނެ، އަދި ބައެއްހާޖެހޭ ލަތްތަކުގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ބައެއް ނޫނެވެ

. މިފަދަމީހުނަށް ތަފާތު އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެ . އަދިޚާއްސަ ކޮށް ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް ވޭންދެނިވި ތަދު އިހްސާސް ކުރަން ހާލަތަށް ވެސް ހިނގައިދާނެ ބައެކެވެ އެވެ

ނޑު ގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަ ކުދިލޭހޮޅިފަދަ ތަން ތަނު . މިގޮތަށްދިމާވަނީ ސިކްލްސެލްސް، ހަށިގަ ގައި ސިކްލިން ވުމުގެ ސަބަބުން ތާށިވެ، ޖެހޭ ހާލަތަށް މިބަލި ދެއެވެ

. މިފަދަ ހާލައްތަކުގައި ސިކްލް ކްރައިސިސް އަކަށް ބަލިމީހާދިއުން ކަމުގައި ބެލެވެ އެފަދަ ތަންތަނުން . މިގޮތަށް ލޭދައުރު ކުރުން ހުއްޓި ސެލްތައް ޖަމާވުމުން ނެވެ ވެއެވެ

ކްޝަން ތަކުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ހާލައްތަކުގައި ބަލިބޮޑުވެ ދިމާވުން ތަކުރާރުވުމުން ބައެއް ބަލިމީހުނަށް ކަށީގެ ބަލިތަކާ، ފުއްޕާމޭގެ އުދަގޫތަކާއި، އަދި ބައެއްކަހަލަ އިންފެ

.  އިތުރަށް ގޯސްވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ

 ބަލިތަހްލީލު ކޮށް ދަނެގަތުން

. މިގޮތުން މިބައްޔަކީ ހިމޮގްލޮބިން އާ ތްސެލްއާއި ގުޅިފައިވާ އި އަދި ރަސިކްލް ސެލްއަކީ ވަރަށްބޮޑަށް ތަހުލީލު ކުރެވި ތަފާތުގިނަ ހޯދުންތައް ހޯދިފައިވާ ބައްޔެކެވެ

ނޑުގޮތެއްގައި މިބަލި ހޯދުމުގައި ބަލި ޔަގީން ކުރެވޭ ޓެސްޓަކީ ހިމޮގްލޮބިން ގައި ހިމޮގްލޮބިން އެސް ހުރިނިސް . މިޓެސްޓް އުސޫލެއްގެ ބައްޔެއްކަމުން މައިގަ ބަތް ހޯދުމެވެ

. އަދިހަމަ އެއާއެކު ލޭގެ ސްމިއާރ އިން މައިކްރޮސްކޯޕް ގޮތުން ހިމޮގްލޮބިން އިލެކްޓްރޯފޮރޭސިސް ކިޔާ ތަހުލީލަކުން ނޫނީ ޑީއެންއޭ ޓެ ސްޓް ކޮށްގެން ވެސް ހޯދިދާނެއެވެ

. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިބަލިޓެސްޓް ކުރެވެނީ ނެޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރުންނާއިއަދި ސޮސައިޓީ ފޯރ  ) އިންވެސް ސިކްލް ސެލްފެންނާނެއެވެ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ

.  ގެލެބޯރޓަރީންނެވެ

ގެފަރުވާ  ބަލީ

. މިގޮތުން ލޭމަދުވުމުން ލޭ މިބައްޔަކީ މުޅިން ރަނގަޅުނުކުރެވޭ ބައްޔަކަށްވިއަސް، ބަލީގެ ސަބަބަބުން ދިމާވާ ގިނަ އުނދަގޫ ތަކަކީ މިހާރު އެކަމަށް ފަރުވާ ކުރެވޭ  ކަންތަކެވެ

. ސިކްލް ސެލް އެނީމިއާ އަށް މިހާރު ދެވޭ އެއްމެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއަކީ އެޅުމާ، އަދި އެންޓިބައޮޓިކްސް ފަދަ ތެކެތި މިބަލި ބޮޑުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުން  ކުރެވެއެވެ

. މިބޭސް ބޭނުން ކުރުމުން މިބަލީ ގެ މީހުނަ ށް ލޭއެޅުމުގެ ދޭތެރެ ދުރުވެ އަދި ކެންސަރަށް ދޭ ފަރުވާ އެއް ކަމުގައި ހިމެނޭ ހައިޑްރޮކްސީ ޔޫރިއާ ނަމަކަށް ކިޔާ ބޭހެކެވެ

. މިބަލީ ގެ މީހުންނަކީ ރަނގަޅު ސިއްޚަތެއްގައި ތިބު އެހެންޏާ އިހްސާސް މަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ތަދު އިހްސާސް ވުން ވެސް ކުޑަވާކަމުގައި ދިރާސާ ތަކުން ދައްކައެވެ

. އެގޮތުން ސާފުތާހިރު ކަމަށް ސަމާލު ވުމާއި ރަނގަޅު ކާނާ ފަދަތަ . ހަމަ އެއާ އެކު ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަބަދުވެސް އަޅަން ޖެހޭ ބައެކެވެ ކެތި ކެއުން މުހިއްމެވެ

. މިގޮތުން އުސްފަރުބަދަ ފަދަ  ތަންތަނަށް އެރުމާއި ފުނަށް ފީނުން ފަދަ ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން އޮކްސިޖަން މަދުން ލިބޭފަދަ މާހައުލުގައި ނުއުޅުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ

. ގަވާއިދުން ލޭއަޅަން  ނޑު ގެ ނިސްބަތް ހުރިވަރު ދަނެ ގަނެ އެކަމަށް އެއްމެ ކަންތައް ނުކުރުން މުހިއްމެވެ ނޑުގައި ދަގަ ޖެހޭ މިފަދަ ބަލިމީ ހުން ލޭއެޅުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަ

 .  އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ
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ސިކްލްސެލް އާއި ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން 

 ބަލިތައް

ސިކްލްސެލް އަކީ ހިމޮގްލޮބިން ގެ ސަބަބުން ވާރުތަ 

ކުރާ ބައްޔެއް ކަމުން ހިމޮގްލޮބިން ގެ އެހެނިހެންބަލި 

. މިގޮތުން ތަކާއި އެކުވެ ގެން  މިބަލިވާރުތަ ކުރެއެވެ

ބީޓާ ތެލަސީމިއާ ހިމޮގްލޮބިން ސީ،ހިމޮގްލޮބިން ޑީ، 

. މިގޮތަށް ދިމާވާ  އަދި ހިމޮގްލޮބިން އީ ހިމެނެއެވެ

ބައެއް ބަލީމީހުނަށް ލޭމަދުވެ ގަވާއިދުން ލޭ އަޅަން 

. ރާއްޖޭގައި މަދުން ނަމަވެސް ސިކްލް  ވެސް ޖެހިދެއެވެ

.ލި މީހުޔާ ބަބީޓާ ތެލަސީ މި ން ފެނެއެވެ  

Hemoglobinopathies in Maldives 

Maldives is a world ʻhot spot̓  for thalassemia. The prevalence 

of β-thalassemia in the population of this country is 18.1%; 1 in 5 people 

are carriers of the disease and 1 in 120 live births are estimated to be 

thalassemia majors. Currently, there are more than 700 thalassemia 

major patients who require regular blood transfusions, and as a result, 

60% of the blood utilization of the Maldives treats these patients . 

While transfusions correct the anemia, secondary iron 

overload occurs, counterproductive to chronic transfusions. 

Thus, both the primary and secondary pathology of thalassemia 

arise from “misplaced” iron. To treat secondary iron-overload 

they require iron-chelating therapy. 
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