
ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားရိှိ�သောသားး အမျိုး����သားမျိုးး�မျိုး�း�၏  
စားး�သောသားးကမု်ျိုးပံုံ�စားတံွငွ် ်ပုံါဝင်သ်ောသားး ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစားး�အစားးမျိုး�း�။

သောဆာ�ဘကဆ်ာ��င်ရ်း အချ�ကအ်လက် ကး�စားကသ်ောရးဂါါပုံ�ံ� ပွုံး�ခြချင်�်နှငိ််က်းကယွ်ခ်ြချင်�်ဆာ��င်ရ်း အချ�ကအ်လက်

နိ�ဒါါန်ိ�

အနှစိားခ်ျ��ပ်ုံ နှငိ်် ်သားံ��သားပ်ုံချ�ကမ်ျိုး�း�

ပဲဲပဲပ်ုဲ၏ ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ကးကယွ်န်ိုုငု်စ်ွမ်ွ်း�ကု ုလွနွ်ခ်ဲ့ဲ�သောသားး ဆာယ်စ်ွနုိုစ်ှွ  

၃ ခဲ့မု်းစှွ၍ စုွတ်ဝ်င်စ်ွး�ခဲ့ဲ�ကြကပြီးပဲး�1အဓုိကအး�ဖြ�င်� ်သောလွ�လွးသောတ်ွ� ရှိှုခဲ့ျက ် 

နိုစ်ှွမ်းျု�� မ်းတှ်သ်ားး�နိုုငု်ပ်ဲါသားည်။် ပဲထမ်း သောလွ�လွးသောတ်ွ� ရှိှုခဲ့ျကသ်ားည် ်သားမု်းငု်�်
အခဲ့ျကအ်လွကမ််းျး�အရ ပဲဲပဲပ်ုဲစွး�သားး�ုသောသားး အးရှိှ နိုုငု်င််းမ်းျး�တ်ငွ် ်ရင်သ်ားး�
ကင်ဆ်ားသောကြကးင်� ်သောသားဆား�ုမ်းနုိုနု်�် သောလွျး�န်ည်�်သားည်က်ု ုသောတ်ွ�ရသားည်။် 2 

ဒုတု်ယု် သောလွ�လွးသောတ်ွ� ရှိှုခဲ့ျကအ်ရ ပဲဲပဲပ်ုဲတ်ငွ်ပ်ဲါဝင်သ်ောသားး အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်
သားည် ်အကစ်ွထရုုိုဂျျင်က်ု ုဆာန် �က်ျင်န်ိုုငု်စ်ွမ်ွ်း�ရှိှုသားည်ဟ်ု ုသားရုသားည်။် 3 ပဲဲပဲပ်ုဲဖြ�င်� ် 
ဖြပဲ�လွပ်ုဲထး�သောသားး အစွး�အစွးမ်းျး�တ်ငွ် ်စွတ်း�ရုွ�ကမ််းပဲါသောသားး ဒုုငု်�်သောန်းလွစ်ွ  

သောမ်းး်လွးကျ��မ်းျး�ဖြ�စ်ွသားည်� ်အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�် ကြွကယ်ဝ်စွးွ ပဲါဝင်သ်ားည်။် 4  

ပဲဲပဲပ်ုဲတ်ငွ် ်ပဲါဝင်သ်ောသားး ထုပုဲစွစည်�်မ်းျး�ကု ု�ုုကတ််ုအုကစ်ွထရုုိုဂျျင် ်နိုငှ်� ်
သားတ်မ််းတှ်ထ်း�သောသားး အကစ်ွထရုုိုဂျျင် ်လွကခ်ဲ့းထနု်�်ညိ်ပုဲစွစည်�်မ်းျး� (SERM 

မ်းျး�) အဖြ�စ်ွ အမ်းျု��အစွး� ခဲ့ွဖဲြခဲ့း�နိုုငု်သ်ားည်။် 5 

SERM မ်းျး�သားည် ်အကစ်ွထရုုိုဂျျင် ်လွကခ်ဲ့း (ER) တ်းု �ဖြပဲန်သ်ောပဲ�သောသားး ပဲစွစည်�်
မ်းျး�၊ (ER) မ်းတ်းု �ဖြပဲန်သ်ောပဲ�သောသားး ပဲစွစည်�်မ်းျး� အဖြ�စ်ွ သောဆားင်ရွ်ကသ်ောပဲ�နိုုငု်သ်ားည် ်

သားုု �မ်းဟုတု် ်ER မ်းျး� ပဲါဝင်သ်ောသားး တ်စ်ွရှိှ��မ်းျး�တ်ငွ် ်အကျု��သားကသ်ောရးကမ််း ု 

လွး�ုဝမ်းရှိှုဖြခဲ့င်�်မ်းျု��လွည်�် ဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ားည်။် ERα နိုငှ််�နိုုငု်�်ယ်ဥှ််လွှင် ်ERβ သားုု �  
အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်ဓိးတ်မ််းျး� သောပဲါင်�်စွပ်ဲဖြခဲ့င်�် နိုငှ်� ်လွုး�သောဆား်ဖြခဲ့င်�်တ်ုု � သားည် ်ER β  

၏ SERM နိုငှ်� ်အလွး�တ်သူောသားး ဂျဏု်သ်ားတိ်မု်းျု��မ်းျး�သောကြကးင်� ်ဖြ�စ်ွသားည်ဟ်ု ု

ယ်ဆူာထး�ကြကသားည်။် 5 လွုး�သောဆား်လွုကုသ်ားည်� ်အခဲ့ါ ထု ုလွကခ်ဲ့းပဲစွစည်�်  
နိုစ်ှွခဲ့တု်ငွ် ်အလွနွ်က်ွဖဲြပဲး�သားည်� ်သားုု �မ်းဟုတု် ်တ်စ်ွခဲ့ါတ်စွ်ရး ဆာန် �က်ျင်ဘ်က ် 

ဖြ�စ်ွသောန်တ်တ်သ်ားည်� ်ဇီးဝကမ်းမဆာုငု်ရ်း သားကသ်ောရးကမ််းမု်းျု��ကု ုသောတ်ွ�ရနိုုငု်ပ်ဲါသားည်။် 

ဥ်ပဲမ်းးအး�ဖြ�င်� ်ရင်သ်ားး�မ်းျး�တ်ငွ် ်ERβ လွုး�သောဆားမ််းသုားည် ်ERα လွုး�သောဆားမ််းသုောကြကးင်� ် 
အလွျင်အ်ဖြမ်းန် ်တ်ု�ုပဲးွ�လွးသောသားး ဆာလဲွမ််းျး�ကု ုဟုန် �တ််း�သောလွှး�ခဲ့ျသောပဲ�သားည်။် 6  

အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�် နိုငှ်� ်မ်းတ်ညူ်းသောသားး အခဲ့ျကမ််းးှ အကစ်ွထရုုိုဂျျင်သ်ားည် ် 

လွကခ်ဲ့းပဲစွစည်�် နိုစ်ှွခဲ့လုွး�ုနိုငှ်� ်တ်ညူ်းစွးွ သောပဲါင်�်စွပ်ဲနိုုငု်စ်ွမ်ွ်း�ရှိှုသားည်။်

က�ူစွကသ်ောရးဂျါဖြပဲန် �ပ်ဲးွ�ဖြခဲ့င်�်နိုငှ်�က်းကယွ်ဖ်ြခဲ့င်�်ဆာုငု်ရ်း သောလွ�လွးသောတ်ွ� ရှိှုခဲ့ျက်
မ်းျး�အရ ပဲဲပဲပ်ုဲ စွး�သားး�ုသောပဲ�ဖြခဲ့င်�်သားည် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ဖြ�စ်ွပဲးွ�နိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ကု ု
သားး�ုပဲးတု်စ်ွပဲးခုဲ့န် �အ်ထ ုသောလွှး�ခဲ့ျနိုုငု်သ်ားည်ဟ်ု ုသော�း်ဖြပဲထး�သားည်။် 7 မ်းည်သ်ားုု �ပဲင်ဆ်ာုု
သောစွကးမ်း ူရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား အနိုရိးယ်က်ု ုသောလွှး�ခဲ့ျနိုုငု်သ်ောစွရန်အ်တ်ကွ ်ပဲဲပဲပ်ုဲကု ု
ကသောလွ�ဘဝ နိုငှ်�/်သားုု �မ်းဟုတု် ်အရွယ်သ်ောရးကခ်ဲ့ျုန်မ််းစှွ၍ စွး�သားး�ုသားင်�သ်ားည်ဟ်ု ု

အသောထးကအ်ထး�မ်းျး�စွးွက အကြကးဖြပဲ�ထး�သားည်က်ု ုသောတ်ွ�ရသားည်။်  
ထနု်�်ခဲ့ျ�ပ်ဲသောလွ�လွးစွမ််း�သားပ်ဲမ်းမု်းျး�အရ စွမ််း�သားပ်ဲမ်းကုးလွမ်းျး�အတ်ငွ်�် ပဲဲပဲပ်ုဲကု ု 
တ်စ်ွကြိကမ်ု်း မ်း ှနိုစ်ှွကြိကမ်ု်း အထ ုစွး�သားး�ုသောပဲ�ဖြခဲ့င်�်ဖြ�င်� ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား  

ဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ကု ု60 ရးခဲ့ုငု်န်ိုနု်�်အထ ုသောလွှး�ခဲ့ျသောပဲ�နိုုငု်သ်ားည်က်ု ုသောတ်ွ�ရသားည်။် 8-10  

အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်မ်းျး�သားည် ်�ွး� ပြီး�ု��လွးသောသားး ရင်သ်ားး�မ်းျး�အတ်ငွ်�်ရှိှု  
ဆာလဲွမ််းျး�ကု ုသောဖြပဲးင်�်လွသဲောပဲ�ပြီးပဲး� ၎င်�်တ်ုု �ကု ုကင်ဆ်ားဆာလဲွမ််းျး�အဖြ�စ်ွ 

သောဖြပဲးင်�်လွသဲားးွ�မ်းမု်းျး� အပြီးမဲ်းတ်သောစွ န်ည်�်သားးွ�သောစွရန် ်ဖြပဲ�လွပ်ုဲသောပဲ�သားည်။်  
ယ်ခဲ့ ုအခဲ့ျုန်တ််ငွ် ်သားရုှိှုထး�သောသားး အခဲ့ျကမ််းျး�ဖြ�စ်ွသားည်� ်အသားက ် 

20 အရွယ်အ်တ်ငွ်�်တ်ငွ် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ဖြ�စ်ွပဲးွ�နိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ ကြိကး�ကြိကး�မ်းး�မ်းး�ရှိှု
သားည်ဆ်ာုသုားည်�အ်ခဲ့ျကသ်ောကြကးင်� ်င်ယ်စ်ွဉ်ကတ်ည်�်က ပဲဲပဲပ်ုဲ စွး�သားး�ုဖြခဲ့င်�်ဖြ�င်� ် 
ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ဖြ�စ်ွပဲးွ�နိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ကု ုသောလွျး�န်ည်�်သောစွသားည်ဆ်ာုသုောသားး 

ထင်ဖ်ြမ်းင်ခ်ဲ့ျကမ််းျး�အး� ပုဲမုု်းခုဲ့ုငု်မ််းးလွးသောစွခဲ့ဲ�သားည်။် 11

SOY +
ရင်သ်ားး�
ကင်ဆ်ား

ပဲုံပုံ�ပ်ုံ ဆာကစ်ားပ်ုံမုျိုးအချ�ကအ်လက ်ဇယ်း�



သော�း်ဖြပဲထး�သောသားး ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားကု ုကးကယွ်န်ိုုငု်မ််းည်� ်န်ည်�်လွမ််း�မ်းျး�သားည် ် 

အကျု��သားကသ်ောရးကမ််း ုရှိှုသောသားး်လွည်�်၊ ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွးမ်းျး�သားည် ် 

အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်ပဲါဝင်သ်ောသားးသောကြကးင်� ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ရှိှုသောသားး  
အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�အတ်ကွ ်ပုဲမုု်းဆုာု�ုရွး�သောစွပြီးပဲး� ထုသုောရးဂျါ အနိုရိးယ် ် 

ဖြမ်းင်�မ််းး�သောန်သောသားး အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�အတ်ကွရ်င်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ဖြ�စ်ွပဲးွ�မ်းနုိုနု်�်  
ပုဲတု်ု�ုလွးသောစွနိုုငု်ပ်ဲါသားည်။် ပဲဲပဲပ်ုဲ နိုငှ်� ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားအသောကြကးင်�် အဖြင်င်�်ပဲးွ�
စွရးကစုွစမ်းျး�သားည် ်1990 ခဲ့နုိုစ်ှွ သောန်းကပု်ဲငု်�်မ်းျး�တ်ငွ် ်ထတု်ဖ်ြပဲန်ခ်ဲ့ဲ�သားည်� ်
ကြွကကမ််းျး�နိုငှ်� ်စွမ််း�သားပ်ဲထး�မ်းမု်းျး�အသောပဲ်တ်ငွ် ်အထ�ူသားး�သားန် �အ်သောဖြခဲ့ခဲ့းထး�ပြီးပဲး�  
အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်မ်းျး�သားည် ်သားုငု်�်မ်းတ်စ််ွ ဂျလွင်�် မ်းပဲါသောသားး သားး�အမ်ု်း
ထတု်ထ်း�သားည်� ်ကြွကကမ််းျး�၏ ရှိှရုင်�်စွွ ဲအကစ်ွထရုုိုဂျျင်က်ု ုတ်းု �ဖြပဲန်လ်ွယွ်သ်ောသားး  

ရင်အ်းုအကျုတ်မ််းျး�၏ ကြိကး�ထးွ�မ်းကုု ုလွုး�သောဆား်သောပဲ�နိုုငု်သ်ားည်ဟ်ု ုသော�း်ဖြပဲထး�
ပဲါသားည်။် 12,13 ပဲဲပဲပ်ုဲတ်ငွ် ်ပဲါဝင်သ်ောသားး အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�် သားး�ုမ်းျု��ဖြ�စ်ွသားည်� ် 
ဂျျင်န််စ်ွစွတ်င်�်၊ ဒုတု်ဇ်ီင်�် နိုငှ်� ်ဂျလွုငု်�်ဇုုီင်တ််င်�်တ်ုု �အန်က ်ဂျျင်န််စ်ွစွတ်င်�်သားည် ်

၎င်�်တ်ုု �၏ အကျုတ်မ််းျး�ကု ုကြိကး�ထးွ�သောစွရန် ်လွုး�သောဆား်သောပဲ�သောသားး အဓုိကအရး 

ဖြ�စ်ွသားည်။်

တ်ရုစွားန်မ််းျး�နိုငှ်� ်စွမ််း�သားပ်ဲသောလွ�လွးမ်းမု်းျး�တ်ငွ် ်ထင်ရ်ှိးှ�သောသားး  

ကန် �သ်ားတ်ခ်ဲ့ျကမ််းျး� ရှိှုသောသားး်လွည်�် ပဲဲပဲပ်ုဲနိုငှ်� ်ဆာကစ်ွပ်ဲသောသားး သားသုောတ်သားန်မ်းျး�
တ်ငွ်မ််း ူအထ�ူသားဖြ�င်� ်ကြွကကမ််းျး�သားည် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွးမ်းျး�၏ အးန်သုားင် ်

အသောသား�စုွတ် ်အခဲ့ျကအ်လွကမ််းျး�ကု ုအကန် �အ်သားတ်န်ိုငှ်�သ်ားး သော�း်ဖြပဲနိုုငု်သ်ားည်။်  
အဘယ်သ်ောကြကးင်� ်ဆာုသုောသားး် ၎င်�်တ်ုု �၏ အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်ကု ုတ်းု �ဖြပဲန်သ်ားည်� ် 
ဇီးဝကမ်းမဖြ�စ်ွစွဥ််သားည် ်လွသူားး�တ်ုု �နိုငှ်� ်အလွနွ်က်းွ�ဖြခဲ့း�သောသားးသောကြကးင်�ဖ်ြ�စ်ွသားည်။် 14  

ထုု �အဖြပဲင် ်2011 ခဲ့နုိုစ်ှွ သော�း်ဖြပဲခဲ့ျကအ်ရ အထကတ််ငွ်သ်ော�း်ဖြပဲခဲ့ဲ�သားည််�  
သားုငု်�်မ်းတ်စ််ွဂျလွင်�် မ်းပဲါသောသားး သားး�အမ်ု်း ထတု်ထ်း�သားည်� ်ကြွကကမ််းျး�တ်ငွ် ်

သောဖြပဲးင်�်လွမဲ်း ုအန်ည်�်င်ယ် ်ဖြ�စ်ွသားးွ�ဖြခဲ့င်�်သားည် ်ဇီးဝကမ်းမဆာုငု်ရ်း  

အဖြင်င်�်ပဲးွ��ွယ် ်ကစုွစတ်စ်ွခဲ့ ုဖြ�စ်ွသောန်ခဲ့ဲ�ပြီးပဲး� အကျုတ်က်ု ုလွုး�သောဆား်သောပဲ�သောသားး  

ဂျျင်န််စ်ွစွတ်င်�်၏ သားကသ်ောရးကမ််းကုု ုလွး�ုဝ ဆား�ုရုိုး�သောစွသားည်။် 15 

ပုဲ၍ုအသောရ�ကြိကး�သားည်မ််းးှ သောအးကတ််ငွ် ်သောဆာ�ွသောနို�ွထး�သားကဲ�သားုု � လွနွ်ခ်ဲ့ဲ�သောသားး 

ဆာယ်စ်ွနုိုစ်ှွခဲ့န် �က် လွသူားး�မ်းျး�အသောပဲ် စွမ််း�သားပ်ဲမ်းမု်းျး�ဖြပဲ�လွပ်ုဲခဲ့ဲ�ရး  

ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားရှိှုသောသားး အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�သားည် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွးမ်းျး�ကု ု 
အနိုရိးယ်က်င်�်စွးွ စွး�သားး�ုနိုုငု်ရ်ိုးုသားးမ်းက ထုသုားုု � စွး�သားး�ုဖြခဲ့င်�်ဖြ�င်� ်
အကျု��သောကျ�ဇူီ�မ်းျး�လွည်�် ရရှိှုနိုုငု်သ်ားည်ဟ်ု ုသော�း်ဖြပဲထး�သားည်။် မ်းတှ်သ်ားး��ွယ် ် 

အခဲ့ျကတ််စ်ွခဲ့မု်းးှ အကစ်ွထရုုိုဂျျင် ်ကထုး�ုသားည် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား  

ဖြ�စ်ွပဲးွ�နိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ကု ုတ်ု�ုဖြမ်းင်�သ်ောစွသားည် ်ဆာုသုားည်�အ်ခဲ့ျကက်ုသုောတ်း� ယ်ခဲ့အုခဲ့ျုန်အ်ထ ု 

မ်းရှိငှ်�်လွင်�်နိုုငု်သ်ောသား�ပဲါ။ အသောကြကးင်�်မ်းးှ အမ်းျု��သားမ်းး� ကျန်�်မ်းးသောရ�  
ကန်ဦး�စွမ််း�သားပ်ဲခဲ့ျကမ််းျး�တ်ငွ် ်အကစ်ွထရုုိုဂျျင် ်ကထုး�ုမ်းျး�သားည် ်

အခဲ့ျကအ်လွကမ််းျး�အရ ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောကြကးင်� ်သောသားဆား�ုဖြခဲ့င်�်ကု ု 
သားသုားသုားးသားး သောလွှး�ခဲ့ျနိုုငု်သ်ောသားး်လွည်�် အကစ်ွထရုုိုဂျျင် ်နိုငှ်� ်ပဲရုုိုဂျျကစ်ွတ်င် ်

သောပဲါင်�်စွပ်ဲကထုး�ုမ်းျး�မ်းးှမ်း ူရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောကြကးင်� ်သောသားဆား�ုဖြခဲ့င်�်ကု ု 
သားသုားသုားးသားး ဖြမ်းင်�တ််ကသ်ောစွကြကးင်�် သောတ်ွ� ရှိှုရပဲါသားည်။် 16 ထုု �သောကြကးင်� ် 
အကစ်ွထရုုိုဂျျင်ထ်က ်ပဲရုုိုဂျျကစ်ွတ်င် ်ပဲါဝင်သ်ောသားး သောဟုး်မ်းနု်�်ကထုး�ုမ်းျး�သားည် ် 

ဖြပဲဿန်းရှိှုနိုုငု်သ်ားည်။် ပဲဲပဲပ်ုဲတ်ငွ် ်ပဲရုုိုဂျျကစ်ွတ်င်က်ဲ�သားုု � သားကသ်ောရးကမ််းမု်းျု��  
မ်းပဲါဝင်ပ်ဲါ။

သောဆာ�ဘကဆ်ာ��င်ရ်း အချ�ကအ်လက်

ပဲဲပဲပ်ုဲ စွး�သားး�ုမ်းသုားည် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ဖြပဲန်လ်ွည်ဖ်ြ�စ်ွပဲးွ�ဖြခဲ့င်�် နိုငှ်�/်သားုု �မ်းဟုတု် ်

ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောကြကးင်� ်သောသားဆား�ုဖြခဲ့င်�်အသောပဲ်တ်ငွ် ်မ်းည်သ်ားုု � အကျု��
သားကသ်ောရးကမ််းရုှိှုသားည်န်ိုငှ်� ်စွပ်ဲလွျဉ်�၍ မ်းည်သ်ားည်� ်လွကသ်ောတ်ွ�  
စွမ််း�သားပ်ဲသောလွ�လွးမ်းကုုမု်း ှသောဆားင်ရွ်ကထ်း�ဖြခဲ့င်�် မ်းရှိှုသောသား�ပဲါ။ ထုု �သောကြကးင်� ် 
ပဲဲပဲပ်ုဲ နိုငှ်� ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားအသောကြကးင်�် အဖြင်င်�်ပဲးွ�စွရး ကစုွစမ်းျး�အး�  
တ်ကုျသောသားခဲ့ျးစွးွ အတ်ည်ဖ်ြပဲ� သောဖြ�ရှိငှ်�်သောပဲ�နိုုငု်သ်ောသားး အခဲ့ျကအ်လွကမ််းျး�  
မ်းရှိှုဟု ုအသားမု်းတှ်ဖ်ြပဲ�ရမ်းည်ဖ်ြ�စ်ွသားည်။် မ်းည်သ်ားုု �ပဲင်ဆ်ာုသုောစွကးမ်း ူရင်သ်ားး�တ်စွ်
ရှိှ��သားပ်ုဲသားည်�်ဆာ 17,18 နိုငှ်� ်ရင်သ်ားး� ဆာလဲွ ်အမ်းျး�အဖြပဲး�ထတု်လ်ွပ်ုဲမ်း1ု9 

အပဲါအဝင် ်သော�း်ဖြပဲခဲ့ဲ�သောသားး ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား၏ လွကခဏ်းမ်းျး�အသောပဲ် ပဲဲပဲပ်ုဲ၏ 

သားကသ်ောရးကမ််းမု်းျး�ကု ုအကျယ်တ််ဝင်� ်သောလွ�လွးသောန်ကြကပြီးပဲး ဖြ�စ်ွပဲါသားည်။် 
အဖြပဲည်�အ်ဝ ခဲ့ုငု်မ််းးသားည်� ်ဤသားသုောတ်သားန် စွမ််း�သားပ်ဲခဲ့ျက ်ရလွးဒုမ််းျး�အရ 

ခဲ့နိုားကုယု်တ််ငွ်�်သားုု � သောန် �စွဉ် အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်ဓိးတ် ်ဝင်သ်ောရးကမ််းပုဲမ်းးဏ်သားည် ်

ဂျျပဲန်လ်ွမူ်းျု��မ်းျး�၏ သောန် �စွဉ်ပဲးမု်းနှ် ်ပဲဲပဲပ်ုဲစွး�သောသားးကမ််း ုပဲမ်းးဏ်ဖြ�စ်ွသောသားး  

40 မ်းးလွးဂျရမ််း(mg/d) 20 ပဲမ်းးဏ်ထက ်အမ်းျး�အဖြပဲး� သောကျး်လွနွ်သ်ားးွ�
သားည်�တ််ုငု် ်ရင်သ်ားး�တ်စွ်ရှိှ��မ်းျး�ကု ုဆာု�ုရွး�စွးွထခုဲ့ုကုန်ိုုငု်ဖ်ြခဲ့င်�် မ်းရှိှုသောကြကးင်�် 
သားရုှိှုရပဲါသားည်။် ထင်မ််းတှ်ထ်း�သားည်�အ်တ်ုငု်�် စွးတ်မ််း�ကု ုနိုစ်ှွသောပဲါင်�်မ်းျး�စွးွ 

အကျယ်တ််ဝင်� ်သားး�ုသားပ်ဲစွစ်ွသောဆာ�ခဲ့ျကမ််းျး� အပြီးပဲး�တ်ငွ် ်ဥ်သောရးပဲ အစွး�အစွး 

သောဘ�ကင်�်သောရ� အးဏ်းပုဲငု်အ်�ဲွ� မ်း ှယ်ခဲ့ ုသားး�ုသားပ်ဲခဲ့ျကမ််းျး�ကုထုတု်ဖ်ြပဲန်ခ်ဲ့ဲ�ဖြခဲ့င်�်
ဖြ�စ်ွပဲါသားည်။်21 



ရင်သ်ားး�တ်စ်ွရှိ�ှ�သားပ်ုဲသားည်�်ဆာ ရးခဲ့ုငု်န်ိုနု်�်ပဲမ်းးဏ် ကွဖဲြပဲး�ဖြခဲ့င်�်သားည် ်သောကးလ်ွ
ဂျျင်ပ်ဲမ်းးဏ် နိုငှ်� ်ရင်သ်ားး�အတ်ငွ်�်ရှိှ ုအကပ်ဲးသားးလွးရယ် ်ပဲါဝင်သ်ောသားး ဆာလဲွ ်နိုငှ်� ်မ်း
ပဲါဝင်သ်ောသားး ဆာလဲွမ််းျး� အသောရအတ်ကွအ်သောပဲ် သားကသ်ောရးကမ််း ုရှိှသုောစွပဲါသားည်။် 
ရင်သ်ားး�တ်စ်ွရှိ�ှ�သားပ်ုဲသားည်�်ဆာ ပဲမ်းးဏ်တ်ု�ုပဲးွ�လွးဖြခဲ့င်�်သားည် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား 

ဖြ�စ်ွပဲးွ�နိုုငု်သ်ောသားး အနိုရိးယ်က်ု ုသားသုားသုားးသားး တ်ု�ုပဲးွ�သောစွနိုုငု်ဖ်ြခဲ့င်�် နိုငှ်� ်ဆာကန်ိုယွ််
သောန်ပဲါသားည်။် ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား နိုငှ်� ်စွပ်ဲလွျဉ်�၍ သားး�ဖြခဲ့း� သောလွ�လွးမ်းမု်းျး�မ်း ှ

အခဲ့ျကအ်လွကမ််းျး�ကု ု17 2009 ခဲ့နုိုစ်ှွတ်ငွ် ်Hooper နိုငှ်� ်အသောပဲါင်�်အပဲါမ်းျး�က 

စွစုွည်�်၍22 သားး�ုသားပ်ဲထး�သားည်မ််းးှ အုငု်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�် သားး�ုသောဆားင်မ််းသုားည် ်သောသား�ွဆား�ု
ပြီးပဲး�ဖြ�စ်ွသောသားး အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး� (အုငု်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�် ထသုောတ်ွ� မ်း ုအနိုရိးယ် ်ခဲ့းစွး�ရ
နိုုငု်သ်ောသားး အပ်ုဲစွ)ု ၏ ရင်သ်ားး�တ်စ်ွရုို� သားပ်ုဲသားည်�်ကျစ်ွလွျစ်ွမ်းကုု ုသားကသ်ောရးကမ််းု
မ်းရုှှိသောသားးလ်ွည်�် သောသား�ွမ်းဆား�ုမ်းး အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�တ်ငွ် ်ရင်သ်ားး�တ်စ်ွရှိ�ှ� သားပ်ုဲသားည်�်
ဆာ ပဲမ်းးဏ် အန်ည်�်င်ယ် ်တ်ု�ုပဲးွ�လွးနိုုငု်သ်ားည်က်ု ုသောတ်ွ�ရသောကြကးင်�် သော�း်ဖြပဲထး�
ပဲါသားည်။် သားုု �ရးတ်ငွ် ်သောသား�ွမ်းဆား�ုမ်းး အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�နိုငှ်�ပ်ဲတ်သ်ားက၍် သောတ်ွ� ရုှှိ
ထး�သောသားး သောဆာ�ဘကဆ်ာုငု်ရ်း အသောရ�ကြိကး�သောသားး အခဲ့ျကမ််းးှ ရှိငှ်�်လွင်�်မ်းမု်းရှိှု
သားည်�အ်ဖြပဲင် ်စွမ််း�သားပ်ဲမ်းမု်းျး�၏ ရလွဒုမ််းျး�တ်ငွ် ်မ်းရှိငှ်�်လွင်�်မ်းမု်းျး�ကု ုအဆာုပုဲါ 
စွမ််း�သားပ်ဲမ်းမု်းျး�၌ အသားး�ုဖြပဲ�ခဲ့ဲ�သောသားး အခဲ့ျကအ်လွကမ််းျး�အသောပဲ် ဖြပဲန်လ်ွည်ခ်ဲ့ွသဲောဝ၍ 

သောဆားင်ရွ်ကခ်ဲ့ဲ�သောသားး သောလွ�လွးဆာန်�်စွစ်ွမ်း ုသားး�ုခဲ့အုန်ကတ််စ်ွခဲ့သုားည် ်ကနု်�်ဂျဏ်န်�် 
အခဲ့ျကအ်လွကမ််းျး�အရ အသောရ�ပဲါသောသားး ရလွဒုက်ု ုရရှိှခုဲ့ဲ�ဖြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ။ သောသား�ွဆား�ု
ပြီးပဲး�ဖြ�စ်ွသောသားး အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�၏ ရလွဒုမ််းျး�ကုမု်း ူဆာကတ််ုကု ်ထတု်သ်ောဝထး�သောသားး 

တ်စ်ွနိုစ်ှွစွး သောလွ�လွးမ်း ုနိုစ်ှွခဲ့တု်ငွ် ်ဆာကလ်ွကသ်ော�် ဖြပဲထး�သားည်။် သောလွ�လွးမ်း ုနိုစ်ှွ
ခဲ့အုန်က ်တ်စ်ွခဲ့မု်းးှ Wu နိုငှ်� ်အသောပဲါင်�်အပဲါမ်းျး�၏23 သောလွ�လွးမ်းဖုြ�စ်ွပြီးပဲး� ယ်င်�်
သောလွ�လွးမ်းတု်ငွ် ်50 mg/d အုငု်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�် (တ်စ်ွရကလ်ွှင် ်အုငု်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်
ဓိးတ် ်င်ါ�ဆာယ်မ််းးလွးဂျရမ််း ခဲ့နိုားကုယု်တ််ငွ်�် ဝင်သ်ောရးကမ််း)ု သားည် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား 

ဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ ဖြမ်းင်�မ််းး�သောသားး အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး� နိုငှ်� ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ကသုားမ်း ုခဲ့းယ်�ူူ�
သောသားး လွနူ်းမ်းျး�၏ ရင်သ်ားး� MRI အမ်းှင်ဂ်ျလွင်�် တ်စ်ွရုို�သားပ်ုဲသားည်�်မ်း ုသားုု �မ်းဟုတု် ်

ရင်သ်ားး�တ်စ်ွရှိ�ှ� သားပ်ုဲသားည်�်ဆာ ပဲမ်းးဏ်ကု ုသားကသ်ောရးကမ််းရုှုှိသားည်ဆ်ာုသုောသားး 

အသောထးကအ်ထး�ကု ုမ်းသောတ်ွ�ရသောပဲ။ ထုု �အဖြပဲင်၊် သောသား�ွဆား�ုပြီးပဲး� အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�အး� 
ပဲဲပဲပ်ုဲကု ုဖြ�ည်�စ်ွကွစ်ွးအဖြ�စ်ွသောကး�၍ ဖြပဲ�လွပ်ုဲခဲ့ဲ�သောသားး ဂျရု သောလွ�လွးစွမ််း�သားပ်ဲခဲ့ျက်

ရင်သ်ားး�တ်စွ်ရှိှ�� သားပ်ုဲသားည်�်ဆာထက ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ကု ု 
ပုဲခုဲ့န် �မ််းနှ်�်နိုုငု်သ်ားည်�အ်ရးမ်းးှ ဗုးဗုုု ရင်သ်ားး�ဆာလဲွပ်ဲးွ�ဖြခဲ့င်�်တ်ငွ်ဖ်ြ�စ်ွသားည်။်25  

ဆာလဲွပ်ဲးွ�မ်းကုု ုတ်ုငု်�်တ်းရးတ်ငွ် ်အမ်းျး�ဆား�ု ကျင်�သ်ားး�ုသားည်� ်န်ည်�်လွမ််း�တ်ငွ််
နိုျ�ကလွး�ယ်း� ဟုစ်ွစွတ်နု်�်ပဲရုုိုတ်င်�် Ki67 ၏ တ်စ်ွရှိှ��န်မ်းနူ်း အန်တ််းဂျျင််
ကုစုွစ်ွသောဆာ�ရန် ်ပဲဋိပုဲစွစည်�် အသားး�ုဖြပဲ�ရှိးှသော�ွန်ည်�်ပဲါဝင်ပ်ြီးပဲး�၊ ယ်င်�်ကု ုရုုိုင်ဗုု်ုဇုုီ
မ်းယ် ်RNA သောပဲါင်�်စွပ်ဲမ်းတု်ငွ် ်ပဲါဝင်သ်ားည်ဟ်ု ုယ်ဆူာသားည်။် 26,27 ပဲးမု်းနှ်ရ်င်သ်ားး�
တ်စ်ွရှိှ��တ်ငွ် ်တ်ကက်ြွကစွးွလွည်ပ်ဲတ်သ်ောန်သားည်� ်ဆာလဲွအ်န်ည်�်င်ယ်သ်ားည် ်

ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ အကဖဲြ�တ်မ််းအုတ်ကွ ်အမ်းတှ်အ်သားး�တ်စွ်ခဲ့ု
အဖြ�စ်ွ ကုယု်စ်ွး�ဖြပဲ�လွးသားည််� 19 ထုု �ဖြပဲင် ်Ki-67 အဆာင်�က်ု ုရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား
လွနူ်းမ်းျး� ကသုားသောရ�နိုငှ်� ်သောန်းကဆ်ာကတ််ွတဲ်ငွ် ်သားး�ုနိုုငု်သ်ောသားး အ�ုု�တ်န် ်ဇီးဝ
အမ်းတှ်အ်သားး� တ်စ်ွခဲ့အုဖြ�စ်ွ သားတ်မ််းတှ်ထ်း�သားည်။် 28 အကစ်ွထရုုိုဂျျင်န်ိုငှ်� ်
ပဲရုုိုဂျျကစ်ွတ်င်သ်ောပဲါင်�်စွပ်ဲကထုး�ုသားည် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ဖြမ်းင်�မ််းး�မ်းု
နိုငှ်� ်ဆာကစ်ွပ်ဲပြီးပဲး� 12 ပဲတ်အ်တ်ငွ်�်မ်းးှပဲင် ်သောလွ�ဆာမ်း ှ10 ဆာအထ ုဆာလဲွမ််းျး�
ပဲးွ�လွးသောကြကးင်�်ကု ုစွ�ူစွမ််း�သောလွ�လွးမ်းမု်းျး�တ်ငွ်ဖ်ြပဲထး�သားည်။်29-31 

သောပဲါင်�်စွပ်ဲသောဟုးမ််းနု်�်ကထုး�ု၏ ဆာလဲွပ်ဲးွ�ဖြခဲ့င်�်အကျု��သားကသ်ောရးကမ််းမု်းျး�နိုငှ်� ် 
ဆာန် �က်ျင်ဘ်ကအ်သောန်ဖြ�င်�၊် ဗုးဗုုုရင်သ်ားး�ဆာလဲွပ်ဲးွ�ဖြခဲ့င်�်တ်ငွ် ်အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွ
ဗုုန်�်၏ အကျု��သားကသ်ောရးကမ််းမု်းျး�ကု ုအကဖဲြ�တ်သ်ားည်� ်သောလွ�လွးမ်း ု 

သောဖြခဲ့းကခ်ဲ့အုန်က ်ထနု်�်ခဲ့ျ�ပ်ဲသောရ� သားုု �မ်းဟုတု် ်အသားငွ်တ်် ူအးန်သုားင်မ််းရှိှုသားည်�်
အုပ်ဲစွနုိုငှ်�ယ််ဉှ်လွှင် ်တ်ု�ုလွးဖြခဲ့င်�်မ်းရှိှုပဲါ။ 32-37 အဆာုပုဲါသောလွ�လွးမ်းမု်းျး�တ်ငွ် ်

ကျန်�်မ်းးသောသားးအမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�၊ ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားဖြ�စ်ွပဲးွ�နိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ ဖြမ်းင်�မ််းး�သားည်� ် 

ရင်သ်ားး�တွစားရိ်ှိ��သား�ပ်ုံသားည်း�်ဆာ

ရင်သ်ားး�ဆာလဲမ်ျိုး�း� တွ���ပွုံး�လးခြချင်�်

မ်း ုတ်စ်ွခဲ့တု်ငွ် ်ပဲဲပဲပ်ုဲသားည် ်ရင်သ်ားး�တ်စ်ွရှိ�ှ�သားပ်ုဲသားည်�်ဆာအသောပဲ် သားကသ်ောရးကမ််းု
မ်းရှိှသုောကြကးင်�် သောတ်ွ� ရှိှခုဲ့ဲ�သားည်။် ပဲမ်းးဏ်န်ည်�်သောသားး သောဟုးမ််းနု်�်ကထုး�ုသားည်လ်ွည်�် 
ရင်သ်ားး�တ်စ်ွရှိ�ှ�သားပ်ုဲသားည်�်ဆာအသောပဲ် သားကသ်ောရးကမ််းမု်းရှိှသုောပဲ။24



အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး� နိုငှ်� ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောပဲျးကက်င်�်ထး�သားမူ်းျး�ပဲါဝင်သ်ားည်။် 
အဆာုပုဲါသောလွ�လွးမ်းမု်းျး�၏ ကြကးခဲ့ျုန်သ်ားည်န်ိုစ်ှွပဲတ်မ််း ှ32 တ်စ်ွနိုစ်ှွအထဖုြ�စ်ွသားည်။်34 

ဂျလွုငု်က်နု်�်ပဲမ်းးဏ်နိုငှ်�ည််းသားည်� ်– အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်သောန် �စွဉ် စွး�သားး�ုမ်းသုားည် ်–  

3635မ်း ှ23536mg အထရုှိှုသားည်။် နိုုငု်�်ယ်ဉှ်ရသောသားး ်ရုုို�ရးပဲဲပဲပ်ုဲ အစွး�အစွး
တ်စ်ွပဲွဲစွး (ဥ်ပဲမ်းး၊ တ်ုု �ဟု�ူ 100 g သားုု �မ်းဟုတု် ်ပဲဲနိုုု � 250 ml) သားည် ်အုုင််
ဆာု�ုသောလွဗုုန်�် 25 mg ပဲါဝင်ပ်ြီးပဲး� ဂျျပဲန်န်ိုုငု်င််းရှိှု သားကက်ြိကး�ရွယ်အ်ုုမ်းျး�သားည် ်

30 မ်း ှ50 mg သောန် �စွဉ်စွး�သားး�ုသားည််�သားသောဘးဖြ�စ်ွသားည်။်20 Palomares 

နိုငှ်� ်အသောပဲါင်�်အပဲါမ်းျး�၏ သောလွ�လွးမ်းတု်ငွ် ်34 ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောပဲျးကက်င်�်
ထး�သားမူ်းျး�ပဲါဝင်ပ်ြီးပဲး� ဆာလဲွပ်ဲးွ�မ်းကုု ုအကဖဲြ�တ်ရ်န် ်ရင်သ်ားး�နိုစ်ှွ�ကလ်ွး�ုကု ု
အသားး�ုဖြပဲ�ခဲ့ဲ�သားည်။် Sartipour နိုငှ်� ်အသောပဲါင်�်အပဲါမ်းျး�၏ သောလွ�လွးမ်းတု်ငွ် ်33 

ဆာလဲွပ်ဲးွ�မ်းကုု ုအကဖဲြ�တ်သ်ားည်�အ်သောန်ဖြ�င်� ်ဆာလဲွသ်ောသားမ်းျး�မ်း ှကွထဲကွသ်ားည်� ် 
ဆာလဲွအ်သောရအတ်ကွ ်အခဲ့ျု��အစွး�ကုအုသားး�ုဖြပဲ�ခဲ့ဲ�သားည်။်

မ်းတှ်သ်ားး��ွယ်ဖ်ြ�စ်ွသားည်မ််းးှ Shike နိုငှ်� ်အသောပဲါင်�်အပဲါမ်းျး� ဖြပဲ�လွပ်ုဲခဲ့ဲ�သားည်� ် 
သောလွ�လွးခဲ့ျကမ််းျး�၊37 Khan နိုငှ်� ်အသောပဲါင်�်အပဲါမ်းျး�36ဖြပဲ�လွပ်ုဲခဲ့ဲ�သားည်� ်
သောလွ�လွးခဲ့ျကမ််းျး�တ်ငွ် ်အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�ကု ုတ်စ်ွသောန် �လွှင် ်ဂျျင်န််စ်ွစွတ်င်�်  
62 mg နိုငှ်� ်150 mg အသားး�သားး� ရရှိှုသောစွပြီးပဲး� ရုုို�ရးပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွး  

င်ါ�ကြိကမ်ု်း နိုငှ်� ်12 ကြိကမ်ု်းခဲ့န် � ်အသားး�သားး�သောကး�ခဲ့ဲ�သားည်။် ထုု �သောကြကးင်� ်ပဲဲပဲပ်ုဲ
အစွး�အစွးမ်းျး�မ်း ှအတ်န်အ်သားင်� ်စွး�သားး�ုနိုုငု်သ်ောသားး ပဲမ်းးဏ်ထက ် 

သောကျး်လွနွ်သ်ားည်� ်အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်စွး�သားး�ုမ်းမု်းျး�ကု ုတ်းု �ဖြပဲန်သ်ားည်�တ််ုငု် ်

ရင်သ်ားး�တ်ငွ်ဆ်ာု�ုဆာု�ုရွး�ရွး� သားကသ်ောရးကမ််းမု်းျး� မ်းသောတ်ွ�ရပဲါ။ သောလွ�လွးမ်း ု 

သောဖြခဲ့းကခ်ဲ့အုန်က ်သားး�ုခဲ့တု်ငွ် ်DNA ထမဲ်းးှ ညွှှန်က်ြကး�ခဲ့ျကမ််းျး�ကု ု 
ပဲရုုိုတ်င်�်မ်းျး�ကဲ�သားုု �သောသားး အရးမ်းျး�အဖြ�စ်ွ သောဖြပဲးင်�်လွသဲားည်� ်ဖြ�စ်ွစွဉ်ကု ု 
ဆာလဲွပ်ဲးွ�ဖြခဲ့င်�်၏ အကျု��သားကသ်ောရးကမ််း ုနိုငှ်� ်အကစ်ွထရုုိုဂျျင် ်နိုငှ်� ် 
ထသုောတ်ွ� မ်းသုောကြကးင်� ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ ဖြမ်းင်�မ််းး�မ်း ုပဲးသုားဏ္ဍန်ဖ်ြ�င်� ်
ဖြပဲင်ဆ်ာင်ထ်း�သောသားး်လွည်�် ဆာလဲွပ်ဲးွ�မ်း ုအသောပဲ်တ်ငွ် ်သားကသ်ောရးကမ််း ု 

မ်းရှိှုသောကြကးင်�် သောတ်ွ� ရှိှုမ်းသုားည်လ်ွည်�် မ်းတှ်သ်ားး��ွယ်ရ်း ကစုွစဖြ�စ်ွပဲါသားည်။်32,36,37 

အလး�အလးရိှိ�သားည််း ်ကး�စားကသ်ောရးဂါါ ခြပုံနိ ််ပွုံး�
ခြချင်�် နှငိ်် ်ကးကယွ်ခ်ြချင်�်ဆာ��င်ရ်း အချ�ကအ်လက်

သောရှိှ� ဖြ�စ်ွလွးမ်းည်� ်က�ူစွကသ်ောရးဂျါမ်းျး�နိုငှ်� ်စွပ်ဲလွျဉ်�၍ ပြီးပဲး�ခဲ့ဲ�သားည််� 10 နိုစ်ှွတ်း 

ကးလွအတ်ငွ်�် တ်ရုိုတ်န်ိုုငု်င််းတ်ငွ် ်သောလွ�လွးမ်း ုသားး�ုခဲ့ ု38-40 နိုငှ်� ်အသောမ်းရုကန် ်

ဖြပဲည်သ်ောထးင်စ်ွတု်ငွ် ်41,42သောလွ�လွးမ်း ုနိုစ်ှွခဲ့ ုစွစုွသုောပဲါင်�် သောလွ�လွးမ်း ုင်ါ�ခဲ့ ုဖြပဲ�လွပ်ုဲခဲ့ဲ�ရး  

ယ်င်�်သောလွ�လွးမ်းမု်းျး�တ်ငွ် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောရးဂျါ သောပဲျးကက်င်�်သားမူ်းျး�အး�  
၎င်�်တ်ုု �ထးတ်ငွ် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောရးဂျါ ရှိးှသော�ွသောတ်ွ� ရှိှရုပြီးပဲး�သောန်းက ် 

ပဲဲပဲပ်ုဲစွး�သားး�ုသောစွဖြခဲ့င်�်ဖြ�င်� ်၎င်�်တ်ုု �၏ ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောရးဂျါ အသောဖြခဲ့အသောန်အသောပဲ် 
ပဲဲပဲပ်ုဲ၏ အကျု��သားကသ်ောရးကမ််းကုု ုသားးသုားပ်ဲသောလွ�လွးခဲ့ဲ�ပဲါသားည်။် ဤသောလွ�လွးမ်းု
ရလွဒုမ််းျး�သားည် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွး သောဘ�ကင်�်မ်းကုုအုသောထးကအ်ပဲး�ဖြ�စ်ွရိုးုသားးမ်းက  

ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ဖြပဲန်ဖ်ြ�စ်ွနိုနု်�်နိုငှ်� ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောကြကးင်� ်သောသားဆား�ုနိုနု်�်ကု ု 
သားသုားသုားးသားး သောလွျး�ကျသောစွသောကြကးင်�် သော�း်ဖြပဲသောန်သားည်။် 2012 ခဲ့နုိုစ်ှွတ်ငွ် ်

က�ူစွကသ်ောရးဂျါဆာုငု်ရ်းသောလွ�လွးမ်း ုအခဲ့ျကအ်လွကမ််းျး�အရ အသောမ်းရုကန် ်

ကင်ဆ်ားသားသုောတ်သားန်အ�ဲွ�အစွည်�် (AICR)43 နိုငှ်� ်အသောမ်းရုကန် ်ကင်ဆ်ား 

အ�ဲွ�အစွည်�်44တ်ုု �က ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားရှိှသုားည်� ်အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�သားည် ်ပဲဲပဲပ်ုဲ
အစွး�အစွးမ်းျး�ကု ုယ်းကုြကည်စု်ွတ်ခ်ဲ့ျစွးွ စွး�သားး�ုနိုုငု်သ်ောကြကးင်�် သားး�ုသားပ်ဲထး�သားည်။်

2018 ခဲ့နုိုစ်ှွတ်ငွ် ်အသောမ်းရုကန် ်ကင်ဆ်ားသားသုောတ်သားန်အ�ဲွ�အစွည်�် နိုငှ်� ်ကမ်းး့� 
ကင်ဆ်ားသားသုောတ်သားန်ရန်ပ်ဲးသုောင်အွ�ဲွ�၏ မ်းတှ်တ််မ််း�တ်ငွ် ်သောရးဂျါရှိှးသော�ွသောတ်ွ� ရှိှု
ပြီးပဲး�သားည်�သ်ောန်းက ်ပဲဲပဲပ်ုဲစွး�သားး�ုဖြခဲ့င်�်သားည် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောဝဒုန်းသားည်မ််းျး� 
သောဝဒုန်းသားကသ်ားးမ်းကုု ုတ်ု�ုတ်ကသ်ောစွနိုုငု်သ်ောကြကးင်�် သောကးကခ်ဲ့ျကခ်ဲ့ျထး�သားည်။်45

2013 တ်ငွ် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောပဲျးကက်င်�်ထး�သားမူ်းျး�၏ ဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့သောပဲ် 
ပဲဲပဲပ်ုဲစွး�သားး�ုဖြခဲ့င်�်၏ အကျု��သားကသ်ောရးကမ််းကုု ုအသောလွ�ထး�လွပ်ုဲသောဆားင််
သားည်� ်အဓုိကက�ူစွကသ်ောရးဂျါဆာုငု်ရ်း သားသုောတ်သားန်ဖြပဲ�လွပ်ုဲခဲ့ျကက်ု ုထတု်ဖ်ြပဲန််
ခဲ့ဲ�သားည်။် Chi နိုငှ်� ်အသောပဲါင်�်အပဲါမ်းျး� 46 က တ်ရုိုတ်န်ိုုငု်င််းမ်း ှသားး�ုခဲ့နုိုငှ်� ်အသောမ်းရု
ကန်ဖ်ြပဲည်သ်ောထးင်စ်ွမု်း ှနိုစ်ှွခဲ့စုွသားည်ဖ်ြ�င်�အ်လွး�အလွးရှိှသုားည်� ်သောလွ�လွးမ်းငု်ါ�ခဲ့၏ု  

ရလွဒုမ််းျး�ကု ုထပ်ဲမ်းးစုွစွစ်ွထး�သားည်။် အဆာုပုဲါသောလွ�လွးမ်းမု်းျး�တ်ငွ် ်ခဲ့န် �မ််းနှ်�်သောဖြခဲ့
အး�ဖြ�င်� ်သောလွ�နိုစ်ှွနိုငှ်� ်ခဲ့နု်စ်ွနိုစ်ှွန်း�ပဲါ�ကြကး သောဖြခဲ့ရးခဲ့းသောလွ�လွးထး�သားည်� ်အမ်းျု��သားမ်းး�  
11,000 သောကျး်ပဲါဝင်သ်ားည်။် ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောတ်ွ� ရှိှုပြီးပဲး�သားည်�သ်ောန်းက ်ပဲဲပဲပ်ုဲ
စွး�သားး�ုမ်းနု်ည်�်ပဲါ�ဖြခဲ့င်�် (တ်စ်ွသောန် �လွှင် ်ပဲွဲတ်စ်ွဝကစ်ွး)နိုငှ်� ်ပဲဲပဲပ်ုဲစွး�သားး�ုမ်းု
မ်းျး�ဖြပဲး�ဖြခဲ့င်�် (တ်စ်ွသောန် �လွှင် ်2 ပဲွဲစွး)ကု ုနိုုငု်�်ယ်ဉှ်ကြကည်�သ်ားည်�အ်ခဲ့ါ၊ ပဲဲပဲပ်ုဲစွး�
သားး�ုမ်းဖုြမ်းင်�မ််းး�ဖြခဲ့င်�်သားည် ်သောသားဆား�ုမ်းတု်ငွ် ်16% သောလွျး�ကျပြီးပဲး� ကင်ဆ်ားသောရးဂျါ
ဖြပဲန်ဖ်ြ�စ်ွမ်းနုိုနု်�်တ်ငွ် ်26% သောလွျး�ကျဖြခဲ့င်�်နိုငှ်� ်ဆာကစ်ွပ်ဲလွျကရ်ှိှုသားည်။် ဤ သောတ်ွ�
ရှိှုခဲ့ျက ်နိုစ်ှွခဲ့စုွလွး�ုသားည် ်ကနု်�်ဂျဏ်န်�်အရအသောရ�ပဲါသားည်။် ထုု �အဖြပဲင် ်သောရးဂျါ
ရှိးှသော�ွသောတ်ွ� ရှိှုပြီးပဲး�သားည်�သ်ောန်းကတ််ငွ် ်ပဲဲပဲပ်ုဲစွး�သားး�ု ဖြခဲ့င်�်၏ ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား
အသောပဲ်တ်ငွ် ်အကျု��သားကသ်ောရးကမ််း ုအတ်ုငု်�်အတ်း၌ တ်ရုိုတ်အ်မ်းျု��သားမ်းး�
မ်းျး�သားည် ်အသောမ်းရုကန် ်အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�နိုငှ်� ်တ်ညူ်းသားည်။် ထုု �အဖြပဲင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲသားည် ်

ER+ နိုငှ်� ်ER- ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောဝဒုန်းရှိငှ်န်ိုစ်ှွမ်းျု��လွး�ုကု ုအကျု��ဖြပဲ�သားည်။်

အသောမ်းရုကန် ်ကင်ဆ်ားသားသုောတ်သားန်အ�ဲွ�အစွည်�် 
(AICR)43 နိုငှ်� ်အသောမ်းရုကန် ်ကင်ဆ်ားအ�ဲွ�အစွည်�်44  

တ်ုု �က ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားရှိှသုားည်� ်အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�သားည် ်
ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွးမ်းျး�ကု ုယ်းကုြကည်စု်ွတ်ခ်ဲ့ျစွးွ  
စွး�သားး�ုနိုုငု်သ်ောကြကးင်�် သားး�ုသားပ်ဲထး�သားည်။်



သောတ်ွ� ရှိှထုး�သောသားး သားကဆ်ာုငု်သ်ားည်� ်သောဆာ�ဘကဆ်ာုငု်ရ်း အခဲ့ျကအ်လွကမ််းျး�အရ  

ပဲဲပဲပ်ုဲ/အုငု်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်စွး�သားး�ုဖြခဲ့င်�်သားည် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား ဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ရုှှိသောသားး  

ဆာလဲွမ််းျး�က ထတု်လ်ွပ်ုဲသားည်� ်ပဲရုုိုတ်နု်�်မ်းျး� အသောပဲ်တ်ငွ် ်အကျု��သားက ်သောရးကမ််း ု 

မ်းရှိှဟုု ုဆာုထုး�သားဖြ�င်� ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောရးဂျါ ဖြ�စ်ွပဲးွ�သောန်သောကြကးင်�် စွစ်ွသောဆာ�
သောတ်ွ� ရှိှထုး�သားမူ်းျး�၌ ၎င်�်တ်ုု �၏ သောရးဂျါအသောဖြခဲ့အသောန်သောပဲ်တ်ငွ် ်ပဲဲပဲပ်ုဲ စွး�သားး�ု
ဖြခဲ့င်�်ဖြ�င်� ်ရရှိှလုွးသောသားး အကျု��အးန်သုားင်မ််းျး�အတ်ကွမ််း ူန်ည်�်စွန်စ်ွတ်ကျ 
သောဖြ�ရှှိင်�်ခဲ့ျက ်မ်းရှိှပုဲါ။  ပဲဲပဲပ်ုဲ/အုငု်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်နိုငှ်� ်ထသုောတ်ွ� မ်းသုောကြကးင်� ် 
ဖြ�စ်ွသောပဲ်လွးသားည်� ်အကျု��အးန်သုားင်မ််းျး�ကု ုရင်သ်ားး�တ်စ်ွရှိ�ှ�သားပ်ုဲသားည်�်ဆာ 

သောဖြပဲးင်�်လွမဲ်းမု်းျး� သားုု �မ်းဟုတု် ်ဆာလဲွပ်ဲးွ�မ်းဆုာုငု်ရ်း သောဖြပဲးင်�်လွမဲ်းမု်းျး�ဖြ�င်� ်စွစ်ွသောဆာ�
သောတ်ွ� ရှိှနုိုုငု်မ််းည် ်မ်းဟုတု်ပ်ဲါ။ ဥ်ပဲမ်းးအး�ဖြ�င်�၊် ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွးမ်းျး�သားည် ်အန််
ဂျျးအုဂုျျန်ကစ််ွစွစ်ွ (သောသား�ွသောကြကးမ်းျး�ကြိကး�ထးွ�မ်း)ု48,49 နိုငှ်� ်ကင်ဆ်ားဆာလဲွမ််းျး�ပဲျး� နို ှး �
ဖြခဲ့င်�်ကု ုဟုန် �တ််း�သောပဲ�နိုုငု်သ်ားည်ဟ်ု ုသားသုောတ်သားန်အကြကးဖြပဲ�ခဲ့ျကရုှ်ှိသားည်။်50,51.52 အထကပ်ဲါ အလွး�အလွးရှိှသုားည်� ်က�ူစွကသ်ောရးဂျါဆာုငု်ရ်းသောလွ�လွးမ်းမု်းျး�တ်ငွ် ်

ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွးမ်းျး�စွး�သားး�ုဖြခဲ့င်�်ဖြ�င်� ်အုငု်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�် ထသုောတ်ွ� မ်းဖုြ�စ်ွသောပဲ်
သောကြကးင်�်သောတ်ွ� ရှိှရုသားည်။် သားုု �ရးတ်ငွ် ်သောဆာ�ဘကဆ်ာုငု်ရ်း သောလွ�လွးမ်းမု်းျး�ကု ု 
ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုိုတ်င်�် သားုု �မ်းဟုတု် ်အုငု်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�် ဖြ�ည်�စ်ွကွစ်ွးမ်းျး�ဖြ�င်� ်အဓုိက
လွပ်ုဲသောဆားင်ခ်ဲ့ဲ�သားည်။် ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောရးဂျါ သောပဲျးကက်င်�်ထး�သားမူ်းျး�အတ်ကွ ်

စွး�သားး�ုရန်အ်ကြကးဖြပဲ�ထး�သောသားး ပဲဲပဲပ်ုဲ ပဲမ်းးဏ်သားည် ်ကျန်�်မ်းးသောရ�သောကးင်�်မ်းနွ်သ်ောသားး 

အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�အး� စွး�သားး�ုရန်အ်ကြကးဖြပဲ�ထး�သောသားး ပဲဲပဲပ်ုဲ ပဲမ်းးဏ်နိုငှ်� ်အတ်တူ်ူ
ပဲင်ဖ်ြ�စ်ွသားည်က်ု ုအခဲ့ျကအ်လွက ်အသောထးကအ်ထး�မ်းျး�က ညွှနှ်ဖ်ြပဲသောန်သားည်။် 
သောရးဂျါသောတ်ွ� ရှိှုပြီးပဲး�သားည်�သ်ောန်းက ်ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုိုတ်င်�်ကု ုတ်စ်ွသောန် �လွှင် ်20 ဂျရမ််းသောကျး် 
(20g/d) စွး�သားး�ုသားည်� ်အခဲ့ါတ်ငွ်ပ်ဲင်လ်ွှင် ်အကျု��သောကျ�ဇူီ�ရှိှသုောကြကးင်�်ကု ုရှိနှ်ဟ်ုုငု်�်  
ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား သောပဲျးကက်င်�်မ်းဆုာုငု်ရ်း သောလွ�လွးမ်း ု(SBCSS) တ်ငွ် ် 

သောတ်ွ� ရှိှရုသားည်။် ထုု �အဖြပဲင် ်ရှိနှ်ဟ်ုုငု်�် ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား သောပဲျးကက်င်�်မ်းဆုာုငု်ရ်း 

သောလွ�လွးမ်း ု(SBCSS) ၌ စွတ်တု်ထ သောဖြမ်းးက ်အစွမ််း�သားပ်ဲခဲ့း အပ်ုဲစွတု်ငွ် ်တ်စ်ွသောန် �တ်း 

အုငု်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�် စွး�သားး�ုမ်းကုု ု62.68 mg/d သောအးကသ်ားုု � သောလွှး�ခဲ့ျခဲ့ဲ�သားည်။်  
ထုအုုပ်ဲစွရုှိှ ုအမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�သားည် ်တ်စ်ွသောန် �လွှင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွး သားး�ုပဲွစဲွးန်း�ပဲါ� 
စွး�သားး�ုခဲ့ဲ�ကြကသားည်။် သားုု �သောသားး ်ဂျျပဲန်န်ိုုငု်င််း နိုငှ်� ်တ်ရုိုတ်န်ိုုငု်င််းအတ်ငွ်�်ရုှှိ ရှိနှ်ဟ်ုုငု်�်
ကဲ�သားုု �သောသားး ပဲဲပဲပ်ုဲစွး�သားး�ုမ်း ုဖြမ်းင်�မ််းး�သားည်� ်သောဒုသားမ်းျး�တ်ငွ် ်တ်စ်ွသောန် �လွှင် ် 

ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွးကု ုတ်စ်ွပဲွခဲဲ့ွ ဲ(1½) မ်း ှ2 ပဲွနဲ်း�ပဲါ�အထ ုပဲှမ််း�မ်းှ စွး�သားး�ုကြကသားည်။်

အနှစိားခ်ျ��ပ်ုံ နှငိ်် ်သားံ��သားပ်ုံချ�ကမ်ျိုး�း�

ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောဝဒါနိးသားည်းမ်ျိုး�း�သားည်း ်ပဲုံပုံ�ပ်ုံအစားး�အစားး
မျိုး�း�က�� ယ်ံ�ကြကည်းစ်ား�တွခ်ျ�စားးွစားး�သားံ��နှ��င်သ်ားည်းဟ်ု� လးခြ�င်် ်
စားမ်ျိုး�သားပ်ုံထားး�သားည််း ်သား�သောတွသားနိခြပုံ�ချ�ကတ်ွငွ် ်ထားး�ထားး�ခြချး�
ခြချး�သော�း်ခြပုံထားး�သားည်း။် ဤသားံ��သားပ်ုံချ�ကက်�� သားး�ခြချး�
လတွွလ်ပ်ုံသားည််း ်က�န်ိ�မျိုးးသောရ�အ�ဲွ�အစားည်း�်သောလ�ချ�မိျိုး 
သောကးကခ်ျ�ကခ်ျ�ထားး�ခြချင်�်ခြ�စားပ်ုံါသားည်း။်

ပဲုံပုံ�ပ်ုံအ��င်ဆ်ာ���သောလဗု�န်ိ� ထား�သောတွွ� မုျိုးနှငိ်် ်ရင်သ်ားး�ဆာလဲပွ်ုံး�ခြချင်�် နှငိ်် ်ရင်သ်ားး� ဆာလဲသ်ောသားခြချင်�်၏  
အက����သားကသ်ောရးကမု်ျိုးမျိုး�း�က�� သားံ��သားပ်ုံထားး�သားည််း ်သောဆာ�ဘကဆ်ာ��င်ရ်းသောလလ်းမုျိုးမျိုး�း�

1 ဆာလဲွပ်ဲးွ�ဖြခဲ့င်�်အတ်ကွ ်သားး�ုသားပ်ဲထး�သားည်� ်အသောရအတ်ကွက်ု ုအသောဖြခဲ့ခဲ့းထးသားည်�2် ည်းမ်းှသောသားး ဂျလွုငု်က်နု်�်အသောလွ�ခဲ့ျုန်အ်ဖြ�စ်ွသော�း်ဖြပဲသားည် ်3 ကင်ဆ်ားမ်းဟုတု်သ်ားည်� ်ရင်သ်ားး�အကျုတ် ်(38)၊ ဆာလဲွဖ်ြပဲန် �ပ်ဲးွ�သောန်သားည်� ်နိုုု �ပြွပဲန်က်င်ဆ်ား (13)၊ �ုုင်ဘ်ုဆုာစ်ွစွတ်စ်ွအသားး�လွး�ုမ်းျး� (9)၊ နိုုု �ထကွပ်ြွပဲန်ခ်ဲ့ပုဲဲတ်ဖ်ြခဲ့င်�်  
(6)၊ ရင်သ်ားး�တ်ငွ်အ်သားး�မ်းှင်လ်ွး�ုတ်ည်ဖ်ြခဲ့င်�် (3)၊ နိုုု �ပြွပဲန်က်င်ဆ်ား (3)၊ အဆားကျုတ် ်(1)၊ ရင်သ်ားး�ဖြ�တ်ထ်တု်ဖ်ြခဲ့င်�် (1) 4 န်မ်းနူ်းမ်းျး�သားည် ်တ်စ်ွ�ကရ်င်သ်ားး�မ်း ှပဲးမု်းနှ်တ််စ်ွရှိှ��ဖြ�စ်ွသားည် ်5 n=45 သောသား�ွဆား�ုပြီးပဲး�၊ 53 သောသား�ွဆား�ုပြီးပဲး� 6ရင်သ်ားး�တ်စ်ွ�က ်ကင်ဆ်ားဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့မ်းတှ်တ််မ််း�ရှိှုသား ူအမ်းျု��သားမ်းး� သားုု �မ်းဟုတု် ်5 နိုစ်ှွ 

Gail သားုု �မ်းဟုတု် ်Claus ဖြ�စ်ွနိုုငု်မ််းခုဲ့န် �မ််းနှ်�်သောဖြခဲ့သားည် ်အသားက ်40 နိုငှ်� ်အထက ်အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�အတ်ကွ ်≥1.66%၊ အသားက ်30 နိုငှ်� ်39 နိုစ်ှွကြကး� အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�အတ်ကွ ်≥1.0% နိုငှ်� ်20 နိုငှ််� 29 နိုစ်ှွကြကး� အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�အတ်ကွ ်≥0.1% ဖြ�စ်ွသားည်။် 

စားးသောရ�သားး/ချ�နှစိား/် 
(က���ကး�)

မျိုးး�ယ်ပ်ုံသောသား�ွဆာံ�� 
မုျိုးအသောခြချအသောနိ

ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ား
အသောခြချအသောနိ

ER+ လးနိးမျိုး�း� 
ရးချ��င်န်ှန်ုိ�

(N)1

သောလလ်းချ��န်ိ၊  
ပုံှမ်ျိုး�မျိုးှ 

(အပုံ��င်�်အခြချး�)
ကြကး�ခံျပုံစားစည်း�်

စား�စား�သောပုံါင်�်အ��င်ဆ်ာ���
သောလဗု�န်ိ�သောတွွ� ရိှိ�မုျိုး 

(MG/D)2

တွစားဟ်ု�န်ိထား���  
ပွုံး�လးခြချင်�်

ဆာလဲသ်ောသားဆာံ�� 
မုျိုးခြ�စားစ်ားဥ််

Hargreaves/ 
1999/(17)

မ်းး�ယ်ပ်ဲသောသား�ွ 
မ်းသောပဲ် မ်းး

သောပဲါင်�်စွး3ု
သော�း်ဖြပဲထး�ဖြခဲ့င်�်

မ်းရှိှုပဲါ
28 ပဲဲပဲပ်ုဲ

53 ထနု်�်ခဲ့ျ�ပ်ဲမ်းု
~14 ရက်

(8-14)
အတ်း�ုအခဲ့ပဲဲးစုွး  
ပဲဲပဲုပ်ဲပဲရုုိုတ်င်�် 45 သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ

Sartippour/ 
2004/(18)

မ်းး�ယ်ပ်ဲသောသား�ွ 
ဆား�ုပြီးပဲး�ခဲ့ျုန််

ရှိှုသားည်် 84
17 ပဲဲပဲပ်ုဲ

26 ထနု်�်ခဲ့ျ�ပ်ဲမ်းု
23 ရက်
(13-45)

သောဆာ�ဖြပဲး�မ်းျး� 120 သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ

Palomares/ 
2004/(19)

မ်းး�ယ်ပ်ဲသောသား�ွဆား�ု
ပြီးပဲး�ခဲ့ျုန််

ရှိှုသားည်် 74
9 ပဲဲပဲပ်ုဲ

9 ထနု်�်ခဲ့ျ�ပ်ဲမ်းု
11.7 လွ သောဆာ�ဖြပဲး�မ်းျး� 100 သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ

Cheng/ 
2007/(20)

မ်းး�ယ်ပ်ဲသောသား�ွဆား�ု
ပြီးပဲး�ခဲ့ျုန််

မ်းရှိှုပဲါ ဆာကစ်ွပ်ဲမ်းမု်းရှိှုပဲါ 26 ပဲဲပဲပ်ုဲ
25 ထနု်�်ခဲ့ျ�ပ်ဲမ်းု

12 ပဲတ်် သောဆာ�ဖြပဲး�မ်းျး� 36 သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ

Khan/ 
2012/(21)

မ်းး�ယ်ပ်ဲသောသား�ွမ်းသောပဲ်
မ်းးနိုငှ်�သ်ောသား�ွဆား�ုပြီးပဲး�

ကးလွ5

ဖြ�စ်ွနိုုငု်သ်ောဖြခဲ့ဖြမ်းင််�မ်းး�6 ဆာကစ်ွပ်ဲမ်းမု်းရှိှုပဲါ 49 ပဲဲပဲပ်ုဲ
49 ထနု်�်ခဲ့ျ�ပ်ဲမ်းု

6 လွ သောဆာ�ဖြပဲး�မ်းျး� 235  
(150 ဂျျင်န််စ်ွစွတ်င်�်)

သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ

Shike/ 
2014/(11)

မ်းး�ယ်ပ်ဲသောသား�ွဆား�ု
ပြီးပဲး�ခဲ့ျုန််

ရှိှုသားည်် 85
54 ပဲဲပဲပ်ုဲ

50 ထနု်�်ခဲ့ျ�ပ်ဲမ်းု
14 ရက်
(7-30)

ပဲဲပဲပ်ုဲမ်းစှွစ်ွထတု်ထ်း�
သားည််� ပဲရုုိုတ်င်�် 
(အသားး�ဓိးတ်)်

103  
(62 ဂျျင်န််စ်ွစွတ်င်�်)

သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ သောဖြပဲးင်�်လွဖဲြခဲ့င်�်မ်းရှိှပုဲါ



လးနိးသောစားးင််သ်ောရိှိးကမု်ျိုးအတွကွ ်အဓိ�ကအချ�ကမ်ျိုး�း�

1
2
3
4

5

6

7

ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွးမ်းျး�သားည် ်အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်မ်းျး� ထ�ူဖြခဲ့း�စွးွကြွကယ်ဝ်သားည်� ်အရင်�်အဖြမ်းစ်ွမ်းျး�ဖြ�စ်ွသားည်။်

အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်မ်းျး�ကု ု�ုုင်တ််ုအုကစ်ွထရုုိုဂျျင်မ််းျး�အဖြ�စ်ွ သားတ်မ််းတှ်ထ်း�သောသားး်လွည်�် သောမ်းး်လွးကျ��ဆာုငု်ရ်းနိုငှ်� ်သောဆာ�ဘကဆ်ာုငု်ရ်းအဆာင်�န်ိုစ်ှွ
မ်းျု��လွး�ုတ်ငွ် ်သောဟုး်မ်းနု်�်အကစ်ွထရုုိုဂျျင်န်ိုငှ်� ်ကးွဖြခဲ့း�သားည်။်

အုုင်ဆ်ာု�ုသောလွဗုုန်�်၏ အကစ်ွထရုုိုဂျျင်န်ိုငှ်�အ်လွး�တ်သူောသားး လွပ်ုဲသောဆားင်ခ်ဲ့ျကသ်ောကြကးင်� ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစွး�အစွးမ်းျး�သားည် ်ရင်သ်ားး�ကင်ဆ်ားသောရးဂျါ  
ခဲ့းစွး�သောန်ရသားည်� ်အမ်းျု��သားမ်းး�မ်းျး�၏ သောရးဂျါအသောဖြခဲ့အသောန်ကု ုဆာု�ုရွး�စွးွ ထခုဲ့ုကုသ်ောစွနိုုငု်သ်ားည်ဟ်ုသူောသားး စုွ�ုရုမ််းစုွတ်က်ုဖုြမ်းင်�တ််ကလ်ွးသောစွသားည်။်
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