
ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား�များ��းသည် ်အများ�း�းသ�းများ��းအတွကွ် ်ဆီးးးက်�းတွက််င်ဆ်ီး�၊ နှလှုံးးးုရော��ဂါါစားသည််�ရော��ဂါါတွးု � ဖြ�စားန်ှးငု်ရ်ောဖြေနည်း်သက်ဲ�သးု � 
သးသ�ထင်ရှ်ှား�းရောသ� က်�န်းများ�ရော�းအက်�း�းရောက်�းဇူးးးများ��းက်း ုရောပဲးစားမ်ွျားးနှးငု်ပ်ဲါသည်။် ဤအေ�က်အ်လုံးက်ဇ်ူးယား�းက်း ုရောဆီးးွရောနှးွများည််
ဖြ�စားသ်ည်�အ်တွကွ်၊် အများ�း�းသ�းများ��းသည် ်များ ရော��်မုျားန်းများ��းနှးငု်ရ်ောဖြေက်း ုစားးးု�းမ်ျား�န်များလုံးးပုဲါ။

အးငု်ဆ်ီးး�ုရောလုံးဗုုန်းများ��း ပဲဲပုဲပ်ဲပဲရိုးုတွင်း် အ�ည်အ်ရောသးွ

ပဲဲပုဲပ်ဲ ဆီးက်စ်ားပ်ဲမုျားအေ�က်အ်လုံးက် ်ဇူးယား�း

နးဒါါန်း

ပဲဲပုဲပ်ဲ + အများ�း�းသ�းများ��း၏  
က်�န်းများ�ရော�း

ဆီးးးက်�းတွက််င်ဆ်ီး� က်�က်ယွားရ်ော�း ရော��်မုျားန်းများ��း။

အသ�းတွစားရှ်ှား�းတွက်ဖ်ြေင်း်။ များ�း�းရောအ�င်ဖ်ြေင်း်

ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��း၏ ကျ�န်းး်များ�ရေး�းဆိုုငု်�်� အကျ�ု�းသကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျား��းကျု ု 
သရုေး�သန်းပြုပဲ�လုပ်ုဲချ�ကျအ်များ��းစားသုည် ်ရေးသးးဆိုးးုပြီးပဲးးအများ�ု�းသများးးများ��းကျု ု 
အဓုိကျထား�းသည်။် အဓုိကျအ�းပြု�င်် ်အများ��းစားစုား�းသးးုရေးလုရ်ှိိုရေးသ� 

အစား�းအစား�များ��းထား�ဲးင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲသည် ်သဘာ�ဝအ�ုငု်း် ပြု�စ်ားရေးပဲ်ရေးန်းရေးသ� 

အပဲင်ဓ်ိ��ပုဲစားစည်း်အုပ်ဲစားပုြု�စ်ားရေးသ� �ုုင်�်ုအုကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်သ်ည် ် 

အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င် ်ရေး��်များနု်းး်၏ ရေးများ�်လုးကျ��ဆိုုငု်�်� လုကျရ်ေး�း�အဆိုင်် ် 
နှစ်ိားများ�ု�းလုးးု�းင် ်ကျးပဲြုပဲ�းရေးသ�်လုည်း် ထားးးပြုချ�းစားး� ကြွကျယ်ဝ်သည်် ်အုုင်ဆ်ိုု�ု
ရေးလုဗုုန်းး်အ�င်း်အပြုများစ်ား�စ်ားချပုြု�စ်ားသည်။် ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��းရှိို အုုင်ဆ်ိုု�ု
ရေးလုဗုုန်းး်ပဲါဝင်မ်ျားရုေး�ကျ�င်် ်ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုပြုချင်း်ကျ အများ�ု�းသ�းများ��းအ�းကျ ်

များ ရေး��်များနု်းး်များ��းရေးစားသည်�်းသည်် ်စုားးု�ုမ်ျားများကုျုပုြု�စ်ားရေးစားသည်။် သုုရ်ေးသ�် 
ကျ�ယ်ပ်ြုပဲန်း ်သ်ည််ရ်ေးဆိုးဘာကျဆ်ိုုငု်�်�အချ�ကျအ်လုကျမ်ျား��း�းင် ် 

�ကျစ်ား�ုစုား�းရုိုန်းး်1 နှငိ်် ်အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်2်ပဲများ�ဏများ��း ပဲ�း� နှိးရ်ေး��ကျရ်ှိိုများကုျု ု
ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��းရေး�� အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်များ��းပဲါ သကျရ်ေး��ကျပ်ြုချင်း်များရှိို
သလုု ုသကုျပု်ဲးု သုုမ်ျား��ု ်သကုျ�်ည်ဆ်ိုုငု်�်�သ�မ်ျား�ိခ်ျ�ကျမ်ျား��း3,4ကျုပုဲါ  
ဆိုုးုဆိုုးု�း�း�း�း ထားခုျုကုျပ်ြုချင်း် များရှိိုသည််အ်�းကျ ်ထားုစုုားးု�ုမ်ျားများသုည် ်

အရေး�ကျ�င်း်မဲျားသ်ကျသ်ကျပ်ြု�စ်ားရေး�ကျ�င်း်ရေး��်ပြုပဲထား�းသည်။်

ထားုုအ်ပြုပဲင် ်အများ�ု�းသ�းများ��း ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��းကျု ု၎င်း်�ုု၏် စား�းရေးန်းကျ� 
အစား�းအစား�များ��း�းင် ်�စား်စုား��်စ်ားပုဲငု်း်အပြု�စ်ား ပဲါဝင်ရ်ေးစား�န်း ်�ုကုျ�်းန်းး်�
သည်် ်အရေး�ကျ�င်း်�င်း်များ��းစားး�ရှိိုသည်။် ဥပဲများ� ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း် ပြု�ည််စ်ားးကျစ်ား�
သည် ်ကျုယု်ခ်ျးအ�းရေးလုက်ျ�င််ခ်ျန်းး်(အရေးလုးများ) ရေးလုက်ျ�င််သ်ည်် ်အများ�ု�းသ�း
များ��း�းင် ်ဗုလုနှငိ်် ်အသ�း�စား်ရှိိ�းကျု ု�ရှိိုရေးစားသည်။် အဆိုုပုဲါ ကြွကျကျသ်�း
ဗုလု�ရုိှိများမုျား��းသည် ်ဒိနု်း�်ည်ပ်ဲရုုို�င်း်ကျု ုပြု�ည််စ်ားးကျစ်ား�းရေးသ�ကျပ်ြုချင်း်နှငိ်် ်
ဆိုင်�်းသည်။်5 ပဲဲပဲပ်ုဲသည် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားနှုငု်ရ်ေးပြုချကျု ုရေးလု့�ခ်ျ�
ရေးပဲးနှုငု်ရ်ေး�ကျ�င်း် စုား�ဝ်င်စ်ား�း�းယ်ရ်ေးကျ�င်း်ရေးသ�်လုည်း် အလုးန်းယ််�ို�ုန်း်
သည်် ်အရေးထား�ကျအ်ထား�းများ��းလုည်း် ရှိိုပဲါသည်။် 6 ထားုုအ်ပြုပဲင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို
�င်း်သည် ်သပ်ုဲသည်း်များနု်းည်း်သည်် ်အဆိုးပဲရုုို�င်း် ကျုလုုကျစ်ားထားရေး�� 

ပဲများ�ဏများ��းကျု ုအ�န်းအ်သင်် ်ရေးလု့�ခ်ျ�ရေးပဲးရေး�ကျ�င်း် ရေးဆိုးဘာကျဆ်ိုုငု်�်� 

ရေးလုလ်ု�များမုျား��း�းင် ်ရေး��်ပြုပဲထား�းသည်။် 7-9

ရေးလုလ်ု�များ�ုးင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်သည် ်သပ်ုဲသည်း်
များနု်းည်း်သည်် ်အဆိုးပဲရုုို�င်း် ကျုလုုကျစ်ားထားရေး�� 
ပဲများ�ဏများ��းကျု ုအ�န်းအ်သင်် ်ရေးလု့�ခ်ျ�ရေးပဲး
ရေး�ကျ�င်း် ရေး��်ပြုပဲထား�းသည်။်
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အဆိုးဓိ��ပ်ဲါဝင်ရ်ေးသ� အစား�းအစား�များ��းရှိိ ုရေးကျ�င်း်များးန်းသ်ည်် ်
အရေးပြုပဲ�င်း်အလုရဲေး�ကျ�င်် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��းသည် ်ပဲရုုို�င်း်အဆိုးအနှစ်ိား
�င်း်ပြုများစ်ားအများ��းစားကုျု ုအစား�းထားုးုသည််အ်ချါ ကျုလုုကျစ်ားထားရေး��ပဲများ�ဏကျုု
လုည်း် ရေးလု��က်ျ�ရေးစားများည်ပ်ြု�စ်ားသည်။်9  ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား� အများ��းစားသုည် ်များ
ပြုပဲည််ဝ်ဆိုးကြွကျယ်ဝ်ရေးသ� အ�င်း်ပြုများစ်ားများ��းပြု�စ်ားသည်။် ပြုချး��ကျည််လ်ု့င် ်ပဲဲပဲပ်ုဲ
အစား�းအစား�များ��းသည် ်အများ�ု�းသ�းများ��း၏ ကျ�န်းး်များ�ရေး�းအ�းကျ ်ရေးကျ�င်း်စားး� 

အရေးထား�ကျအ်ကျးပြုပဲ�ရေး�ကျ�င်း် အချ�ကျအ်လုကျမ်ျား��းကျ ရေး��်ပြုပဲထား�းသည်။် 
သရုေး�သန်းစားမ်ျားးသပ်ဲချ�ကျမ်ျား��းအ� လုး�ုုသ်ည် ်ပဲဲပဲပ်ုဲကျု ုအနှ�ိ�ယ်က်ျင်း်
စားး�စား�းသးးုနှုငု်ပ်ြီးပဲးး စား�းရေးသ�ကျမ်ျား ုစားန်းစ်ားများ��း�းင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��း ပဲါဝင််
ပဲါကျ ပုဲပုြီးပဲးး အကျ�ု�းပြု�စ်ားထားးန်းး်ရေးစားနှုငု်သ်ည်က်ျု ုရေး��်ပြုပဲထား�းသည်။်

သရုေး�သန်းစားမ်ျားးသပ်ဲချ�ကျမ်ျား��းအ� လုး�ုုသ်ည် ်
ပဲဲပဲပ်ုဲကျု ုအနှ�ိ�ယ်က်ျင်း်စားး�စား�းသးးုနှုငု်ပ်ြီးပဲးး  
စား�းရေးသ�ကျမ်ျား ုစားန်းစ်ားများ��း�းင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��း 
ပဲါဝင်ပ်ဲါကျ ပုဲပုြီးပဲးး အကျ�ု�းပြု�စ်ားထားးန်းး်ရေးစားနှုငု်သ်ည်က်ျု ု
ရေး��်ပြုပဲထား�းသည်။်

အးငု်ဆ်ီးး�ုရောလုံးဗုုန်းများ��း

ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��းသည် ်အုငု်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်များ��း ထားးးပြုချ�းစားး�ကြွကျယ်ဝ်သည်် ် 
အ�င်း်အပြုများစ်ားများ��းပြု�စ်ားသည်။် ဂျ�င်န််းစ်ားစား�င်း်၊ ဒိ�ုဇ်င်း် နှငိ်် ်ဂျလုုငု်း်ဇုုင််
�င်း်သည် ်ပဲဲပဲပ်ုဲ�းင် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် ပဲါဝင်မ်ျား ုစားစုားရုေးပဲါင်း် 50၊ 40 နှငိ်် ် 
10 ��ချုငု်န်ှနု်းး်န်းးးပဲါးစားး ရှိိုသည်။်10 အသကျက်ြီးကျးးရေးသ�ဂျ�ပဲန်းအ်များ�ု�းသ�းများ��း
အ�ကျ�း ပဲ�မ်ျားးများ့ အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် စား�းသးးုများသုည် ်�စ်ားရေးန်းလ်ု့င် ် 

40 များးလုးဂျ�မ်ျား (mg/d) ချန်း ်ရ်ှိိုပြီးပဲးး ယ်င်း်သည် ်သများ�းရုုိုးကျ�ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�း 
အစား�များ��းများ ိပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း် 10 များ ိ12 g ချန်း ်ရ်ေးပဲးသည်် ်ပဲများ�ဏပြု�စ်ားသည်။်11

အနည်း်ဆီးးးုဖြပဲ�ဖြပဲင်ထ်�းသည်� ်ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား� 
တွစားပဲွ်ဲစား�တွငွ် ်(ဥပဲများ�၊ ပဲဲနှးု � ေွက် ်1 ေွက် ်သးု �များ�တုွ ်
တွးု ��းး သးု �များ�တုွ ်ပဲဲသးးရောတွ�င်� ်ေွက်တ်ွစားဝ်က်)် 
သည် ်ပဲရိုးုတွင်း်တွစားဂ်ါ�မ်ျားလုံးှင် ်အးငု်ဆ်ီးး�ုရောလုံးဗုုန်း 
25 mg သးု �များ�တုွ ်3.5 mg ရောပဲးသည်။်

ရေးယ်ဘာယု်�အ�းပြု�င်် ်အသ�းဓိ��ထ်ား�ုယ််းထား�းရေးသ� ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်ကျဲသ်ုု ်  
ထားပ်ဲများးသန်း ်စ်ားင်ထ်ား�းသည်် ်ပဲဲပဲပ်ုဲထား�ုက်ျနု်းမ်ျား��း�းင် ်အုငု်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်ပဲါဝင်မ်ျား ု 

(များးလုးဂျ�မ်ျား၊ ဂျ�မ်ျား ပဲရုုို�င်း်) သည် ်သများ�းရုုိုးကျ� အ�ရှိိ ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�
များ��းထားကျ ်များ��းစားး�ပုဲ၍ုန်းည်း်သည်။်

အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်များ��းသည် ်အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်ရ်ေး��်များနု်းး်နှငိ််�်းသည်် ်ဓိ��ု
�းဲ�စားည်း်ပဲးရုှိိုရေးသ� စား�းး�း ု�ကျ ်များပဲါဝင်သ်ည်် ်ဒိုငု်�်ရေးန်း�လုစ်ား ရေးများ�်လုးကျ��း
များ��းပြု�စ်ားသည်။် ထားုုရ်ေး�ကျ�င်် ်၎င်း်�ုုသ်ည် ်အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င် ်လုကျခ်ျး 
(ER) နှစ်ိားချလုုးးုကျု ုချ�ု�ဆ်ိုကျန်ှုငု်ပ်ြီးပဲးး အချ�ု��ရေးသ� စားမ်ျားးသပ်ဲများအုရေးပြုချအရေးန်း
များ��းအ� အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်က်ျဲသ်ုုရ်ေးသ� အ�န်းသုင်မ်ျား��းထား�ုရ်ေးပဲးသည်။် 
ထားုုရ်ေး�ကျ�င်် ်ရေးယ်ဘာယု်�အ�းပြု�င်် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်များ��းကျု ု�ုုင်�်ုအုကျထ်ား
စားရုုိုဂျ�င်မ်ျား��းအပြု�စ်ား အများ��းစားသု�မ်ျား�ိထ်ား�းသည်။် သုုရ်ေးသ�် အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလု

ဗုုန်းး်များ��းကျု ုသးးသန်း ် ်အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်လ်ုကျခ်ျးထားနု်းး်ညိ်ပုဲစားစည်း်များ��း  
(SERM များ��း) အပြု�စ်ားလုည်း် သ�မ်ျား�ိထ်ား�းသည်။်12SERM များ��းသည် ် 

အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င် ်လုကျခ်ျး (ER) �နု်း ်ပ်ြုပဲန်းရ်ေးပဲးရေးသ� ပဲစားစည်း်များ��း၊ (ER)  

များ�နု်း ်ပ်ြုပဲန်းရ်ေးပဲးရေးသ� ပဲစားစည်း်များ��းအပြု�စ်ား ရေးဆို�င်�်းကျရ်ေးပဲးနှုငု်ပ်ြီးပဲးး ER များ��း  
ပဲါဝင်ရ်ေးသ� �စား်ရှိိ�းများ��း�းင် ်သကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျားရှိိုပြုချင်း်များ�ု�း ပြု�စ်ားနှုငု်သ်ည်။် 
ERα နှငိ််န်ှ ုငု်း်ယ်ဥ်ိလု့င် ်ERβ သုု ် အုငု်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်ဓိ��မ်ျား��း ရေးပဲါင်း်စားပ်ဲပြုချင်း်  
နှငိ်် ်လုုး�ရေးဆို�်ပြုချင်း်�ုု ် သည် ်SERM နှငိ်် ်အလု�း�းရေးသ� ဂျဏုသ်�ိမုျား�ု�း
များ��းရေး�ကျ�င်် ်ပြု�စ်ားသည်�် ုယ်းဆိုထား�း�ကျသည်။်12ER နှစ်ိားချကုျု ုလုုး�ရေးဆို�်
လုုကုျသ်ည်် ်အချါ ထားု ုလုကျခ်ျးပဲစားစည်း် နှစ်ိားချ�ုးင် ်အလုးန်းက်ျးပဲြုပဲ�းသည်် ်
သုုမ်ျား��ု ်�စား်ချါ�စား်�း ဆိုန်း ်က်ျ�င်ဘ်ာကျ ်ပြု�စ်ားရေးန်း��သ်ည်် ်ဇးဝကျများမ
ဆိုုငု်�်� သကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျား�ု�းကျု ုရေး�း��နှုငု်ပ်ဲါသည်။် 

ဓိ���ုးဲ�စားည်း်ပဲးရုှိို ရေးသးင်ယ်သ်ည််က်ျး�ပြုချ�းများမုျား��းသည် ်ဇးဝကျများမအကျ�ု�း 
သကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျား��း�းင် ်ကြီးကျးးများ�းရေးသ� ကျး�ပြုချ�းချ�ကျမ်ျား��းပြု�စ်ားနှုငု််
သည််အ်�းကျ ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်များ��းနှငိ်် ်အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်သ်ည် ်

ရေးများ�်လုးကျ��းဆိုုငု်�်�နှငိ်် ်ရေးဆိုးဘာကျဆ်ိုုငု်�်�အဆိုင််�်းင် ်ကျး�ပြုချ�းသည်မ်ျား�ိ  

အးဩ်စား��များ��ုပ်ဲါ။ ဥပဲများ�အ�းပြု�င််၊် �ုုင်�်ုစုားထားရေး��များ��း နှငိ်် ် 
ကျုလုုကျစ်ားထားရေး��များ��းသည် ်�းဲ�စားည်း်ပဲး�ုးင် ်ထားပ်ဲ�းန်းးးပဲါ�းရေးသ�်လုည်း် 
(အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်န်ှငိ်် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်များ��းထားကျမ်ျား��းစားး�ပုဲရုေးသ�) ၊  
�ုုင်�်ုစုားထားရေး��များ��းသည် ်ပဲ�း� နှိးရ်ေးန်းသည်် ်ကျုလုုကျစ်ားထားရေး��ပဲများ�ဏများ��း13ကျု ု 
ရေးလု��က်ျ�ရေးစားပြီးပဲးး ကျုလုုကျစ်ားထားရေး��သည် ်ရေးသးး�းင်း်ကျုလုုကျစ်ားထားရေး��ကျု ု
အ�န်းအ်သင််�်ုးုရေးစားသည်။်14 ထားုုရ်ေး�ကျ�င်် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်သည် ် 

အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်န်ှငိ်် ်�းများည်မ်ျား��ုပ်ဲါ၊ ထားုု ်ပြုပဲင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��း�းင် ် 

��နှငိ််ခ်ျ�းရေးသ� ဇးဝကျများမဆိုုငု်�်� အစုား�အ်ပုဲငု်း်များ��း ပဲါဝင်သ်ည်် ်
အစား�းအစား�အ�းလုးးုကျဲသ်ုုပ်ဲင် ်ပြု�စ်ားရေးသ�ရေး�ကျ�င်် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�နှငိ်် ် 
�းများည်မ်ျား��ုပ်ဲါ။
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ပဲဲပုဲပ်ဲ ပဲရိုးုတွင်း် အ�ည်အ်ရောသးွနှငှ်� ်အသ�းတွစား်
ရှှား�းတွက်ဖ်ြေင်း်။

ကျ�န်းး်များ�ရေး�းရေးကျ�င်း်�န်းအ်�းကျ ်ဘာဝ�စ်ားရေးလု့�ကျလ်ုးးု ကြွကျကျသ်�းထားအု�း  
ထားနု်းး်သမ်ုျားးပြုချင်း်သည် ်အရေး�းပဲါသည်ဆ်ိုုသုည်် ်အချ�ကျမ်ျား�ိ ပုဲမုုျားထုားင်ရ်ှိ�ိး
လု�သည်။်15 အရေးများ�ုကျန်းအ်များ�ု�းသ�းအများ��းစားသုည် ်ပဲရုုို�င်း်အ�းကျ ်

အသအုများ�ိပ်ြုပဲ�ထား�းသည်် ်အစား�းအစား�ချးင််ပ်ြုပဲ�ချ�ကျ ်(RDA) နှငိ််က်ျုကုျ်
ည်းသည် ်သုုမ်ျား��ု ်သ�လုးန်းသ်ည်မ်ျား�ိများနိ်းက်ျန်းရ်ေးသ�လ်ုည်း် ယ်င်း်သည် ်

သကျက်ြီးကျးးအများ��ုးသ�းများ��း၏ 40 ��ချုငု်န်ှနု်းး်အ�းကျရ်ေး�� ်များများနိ်းက်ျန်းန်ှုငု်ပ်ဲါ။16  

ထားုုအ်ပြုပဲင် ်များ�ကျ�ရေးသးများးကျ အချ�ကျအ်လုကျအ်ချ�ု��အ� ထားု ုRDA 

သ�မ်ျား�ိခ်ျ�ကျသ်ည် ်န်းမုျား်လ်ုးန်းး်ပြီးပဲးး RDA ထားကျရ်ေးကျ��လ်ုးန်းရ်ေးသ�  

ပဲရုုို�င်း်စား�းသးးုများသုည် ်အကျ�ု�းရေးကျ�းဇးးရှိိုနှုငု်သ်ည်�် ု 

အ�ကျးပြုပဲ�ထား�းသည်။်17-19 အသကျ ်65 နှစ်ိားအထားကျ ်အများ�ု�းသ�းများ��းအ�းကျ ် 

လုကျရ်ှိို RDA ကျု ု30 ��ချုငု်န်ှနု်းး်ချန်း ်ရ်ေးလု့��်းကျထ်ား�းရေး�ကျ�င်း် ယ်းဆို
ထား�းသည်။်20 အ�ည်အ်ရေးသးးပြုများင်် ်ပဲရုုို�င်း်ဓိ��က်ျု ုရေးပဲးစားးမ်ျားးနှုငု််
ရေးသ�ရေး�ကျ�င်် ်အစား�းအစား� ပဲရုုို�င်း်လုုအုပ်ဲချ�ကျမ်ျား��းကျုကုျည််း�န်းအ်�းကျ ်

ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��းသည် ်ရေးကျ�င်း်များးန်းသ်ည်် ်ရေး�း းချ�ယ်မ်ျားမုျား��းပြု�စ်ားသည်။်21

အ�ည်အ်ရေးသးးပြုများင်် ်ပဲရုုို�င်း်ဓိ��က်ျု ုရေးပဲးစားးမ်ျားးနှုငု််
ရေးသ�ရေး�ကျ�င်် ်စား�းသးးု�များည်် ်ပဲရုုို�င်း်လုုအုပ်ဲချ�ကျမ်ျား��းကျု ု 
ပြု�ည််�်င်း်�န်းအ်�းကျ ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��းသည် ်
ရေးကျ�င်း်များးန်းသ်ည်် ်ရေး�းးချ�ယ်မ်ျားမုျား��းပြု�စ်ားသည်။်

အ�င်း်အပြုများစ်ားအများ�ု�းများ�ု�းများ ိပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်၏ အစား�ရေးပြုချနှုငု်မ်ျားသုည် ်90 များ ိ 
100 ��ချုငု်န်ှနု်းး်အထားရုှိိုသည်။်22-27 ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်�းင်လ်ုည်း် အလုးန်း်
ရေးကျ�င်း်များးန်းသ်ည်် ်အမုျားငု်န်ှုအုကျဆ်ိုစ်ားများ�ိ�်မ်ျားး�စားခ်ျရုှိိသုည်။် အပြုချ�းရေးသ�  
ပဲဲပဲရုုို�င်း်များ��းနှငိ််မ်ျား�းဘာ၊ဲ ဆို�လု��အမုျားငု်န်ှုအုကျဆ်ိုစ်ားများ��း (များးသးယ်ုနု်းင်း်  
နှငိ်် ်စားစ်ားစား�င်း်)၊ ပဲဲပဲရုုို�င်း်များ��း�းင် ်ကျန်း ်သ်�ထ်ား�းသည်် ်အမုျားငု်န်ှုအုကျ်
ဆိုစ်ားများ��းပဲါဝင်မ်ျားသုည် ်ဇးဝရေးဗုဒိအ�လုုအုပ်ဲချ�ကျမ်ျား��းနှငိ်် ်ကျုကုျည််း�န်း ် 
လုးရုေးလု�ကျသ်ည်။်21များ�းသည််အ်�င်း်အပြုများစ်ားများ��းများ ိပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်အ�းကျ ် 
ပဲရုုို�င်း်များ��းကျု ုချနှာ�ကျုယု်က်ျ များည်မ်ျား့ရေးကျ�င်း်စားး�အစား�ရေး�ကျသည်က်ျု ု
�ုငု်း်��များမုျား��းသည် ်ရေးန်း�ကျပု်ဲငု်း်အပြုများင််ဆ်ိုးးုပြု�စ်ားနှုငု်သ်ည်် ်�များ�ိ ်0.9 များ ိ
1.0 ချန်း ် ်အထားရုှိိုသည်မ်ျား�ိ အး�်းယ်မ်ျား��ုပ်ဲါ။ အဆိုုပုဲါ�န်း�ုု်းများ��းသည် ်
အသ�းပဲရုုို�င်း်�န်း�ုု်းများ��းနှငိ်် ်ဆိုင်�်းပြီးပဲးး အပြုချ�းရေးသ� အပဲင်ပ်ဲရုုို�င်း် 
အ�းလုးးုန်းးးပဲါးအ�းကျ ်�များ�ိမ်ျား��းထားကျ ်များ��းစားး�ပြုများင််မ်ျား�းသည်။်21 
အစား�ရေးပြုချနှုငု်သ်ည်် ်များရှိိုများပြု�စ်ားလုုအုပ်ဲရေးသ� အမုျားငု်န်ှုအုကျဆ်ိုစ်ား�များ�ိက်ျု ု 
သးးု၍ ပဲရုုို�င်း်အ�ည်အ်ရေးသးးကျု ုအကျပဲြု��သ်ည််အ်ချါ ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်၏  
အ�ည်အ်ရေးသးးပြုများင််မ်ျား�းများသုည်လ်ုည်း် ထားင်ရ်ှိိ�းသည်။်28,29

ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်၏ အ�ည်အ်ရေးသးးပြုများင််မ်ျား�းရေးသ�်လုည်း် ကြွကျကျသ်�း
ထားထုားည်�်ုးုလုုရုေးသ� အများ�ု�းသ�းများ��းအ�းကျ ်ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်သည် ်
ရေး�း းချ�ယ်မ်ျားရုေးကျ�င်း်�စား်ချမုျား��ုရ်ေး�ကျ�င်း် အချုငု်အ်များ�ဆိုုထုား�းသည်။်30  
သုုရ်ေးသ�်လုည်း် များ�ကျ�ရေးသးများးကျ ထား�ုပ်ြုပဲန်းထ်ား�းသည်် ်သးးပြုချ�း
ရေးဆို�င်�်းကျထ်ား�းသည်် ်ရေးလုလ်ု�များမုျား��း၏ �လုဒိမ်ျား��းကျု ု 
ရေးပဲါင်း်စားပ်ဲအကျပဲြု��မ်ျားအု� ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်ပြု�ည််စ်ားးကျမ်ျားသုည် ်အရေးလုး 
များရေးလုက်ျ�င််ခ်ျန်းး်ရေးလုက်ျ�င််ရ်ေးန်းသး�ုငု်း်အ�းကျ ်ချးန်းအ်�းနှငိ််အ်သ�း 
�စ်ားရှိိ�းများ��းကျု ု�ရှိိုရေးစားပြီးပဲးး ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်သည် ်ဒိနု်း�်ည် ်( whey) ထားကျ ်
လုးစားင်း် (leucine) န်းည်း်ပဲါးရေးသ�လ်ုည်း် ဒိနု်း�်ည်ပ်ဲရုုို�င်း်ပြု�ည််စ်ားးကျစ်ား�ကျဲသ်ုု ်  
အလု�း�း ပဲများ�ဏအထား ုချးန်းအ်�း�ရှိိုရေးစားသည်။်5 လုးစားင်း်သည် ်
ကြွကျကျသ်�းပဲရုုို�င်း်ရေးပဲါင်း်စားပ်ဲများပုြု�စ်ားရေးပဲ်�န်း ်အဓုိကျလုပ်ုဲရေးဆို�င်ရ်ေးပဲးသည်် ်
အမုျားငု်န်ှုအုကျဆ်ိုစ်ားပြု�စ်ားသည်။် 31 

ဒိနု်း�်ည်ပ်ဲရုုို�င်း်ကျု ုကြွကျကျသ်�း�ည်ရ်ေးဆို�ကျမ်ျားအု�းကျ ်အရေးကျ�င်း်
ဆိုးးုပဲရုုို�င်း်အပြု�စ်ား ရေးယ်ဘာယု်�အ�းပြု�င်် ်သ�မ်ျား�ိထ်ား�းပြီးပဲးး (5 န်း��းနှငိ်််
ရေးအ�ကျ)် အထားးးရေးလုလ်ု�ချ�ကျမ်ျား��း�းင် ်၎င်း်သည် ်ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်ထားကျ ်
ပုဲမုျား��းသည််ပ်ဲများ�ဏအထား ုကြွကျကျသ်�းပဲရုုို�င်း်ရေးပဲါင်း်စားပ်ဲများကုျု ုလုုး�ရေးဆို�်
ရေးပဲးသည်။်30 သုုရ်ေးသ�် အဆိုုပုဲါ ရေး��ုရုေးလုလ်ု�များမုျား��းသည် ်ချးန်းအ်�းနှငိ်် ်
အသ�း�စား်ရှိိ�း�ကျပ်ြုချင်း်ကျုစုားမ်ျားးသပ်ဲထား�းသည်် ်ရေး�ရှိိည်ရ်ေးလုလ်ု�များမုျား��း 
(�ကျ�ချ�ုန်း ်6 ပဲ�န်ှငိ််အ်ထားကျ)် �းင်ရ်ေး�း��သည်် ်အကျ�ု�းသကျရ်ေး��ကျ်
များမုျား��း၏ ချန်း ်မ်ျားနိ်းး်ချ�ကျမ်ျား��းထားကျ ်ပုဲ၍ုအ�းန်းည်း်သည်က်ျု ုရေး�း��သည်။် 
အများနိ်းအ်�းပြု�င်် ်ရေးန်း�ကျဆ်ိုးးု� အချ�ကျအ်လုကျမ်ျား��းအ� ပဲရုုို�င်း်ပဲများ�ဏသည် ် 
ကျ�စ်ားလု�စ်ားသည််ခ်ျနှာ�ကျုယု်ထ်ားထုားည်ရ်ှိို ပဲရုုို�င်း်အများ�ု�းအစား�းထားကျမ်ျား��းစားး�  
ပုဲအုရေး�းပဲါသည်�်အု�ကျးပြုပဲ�ထား�းသည်။်32 ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်သည် ် 
ကျုယု်လ်ုကျရ်ေးလုက်ျ�င််ခ်ျန်းး်ရေး�ကျ�င််ပ်ြု�စ်ားသည်် ်ရေး��င်�်မ်ျားးများနုှငိ်် ်ဓိ���်ုးုများကုျု ု 
ရေးလု့�ခ်ျ�ရေးပဲးပြုချင်း်ပြု�င်် ်အပြုချ�းအ�ည်အ်ရေးသးးပြုများင်် ်ပဲရုုို�င်း်များ��းထားကျ ်
အ�းသ�ချ�ကျအ်ချ�ု� � ရှိိုနှုငု်သ်ည်။်33-35 ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်နှငိ်် ်ဒိနု်း�်ည် ် 
ပဲရုုို�င်း်ရေးပဲါင်း်စားပ်ဲပြုချင်း်သည် ်ပဲရုုို�င်း်�စား်များ�ု�း�ည်း်ထားကျ ် 
အ�းသ�ချ�ကျမ်ျား��းရှိိုနှုငု်ရ်ေး�ကျ�င်း် အရေးထား�ကျအ်ထား�းလုည်း်ရှိိုသည်။်36,37
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ပဲရုုို�င်း်ကျု ုRDA သ�မ်ျား�ိခ်ျ�ကျထ်ားကျရ်ေးကျ��လ်ုးန်း၍် စား�းသးးုပြုချင်း်သည် ် 

ကျ�န်းး်များ�ရေးသ�လုးများ��း�းင် ်ရေးကျ��ကျက်ျပ်ဲဆိုုငု်�်� လုပ်ုဲရေးဆို�င်ခ်ျ�ကျက်ျု ု 
ဆိုုးု�း�းစားး� ထားခုျုကုျန်ှုငု်�်းယ် ်များရှိိရုေးသ�လ်ုည်း် 38ရေးကျ��ကျက်ျပ်ဲရေး��ဂျါပြု�စ်ားပဲး�း 
နှုငု်ရ်ေးပြုချရှိိုသး�ုငု်း်�းင် ်ပဲရုုို�င်း်ပဲများ�ဏနှငိ်် ်အများ�ု�းအစား�းသည် ်အရေး�းကြီးကျးး
သည်် ်ထားည််သ်းင်း်စားဉ်းးစား�းစား��အချ�ကျ ်ပြု�စ်ားနှုငု်ပ်ဲါသည်။်39ယ်င်း်နှငိ်််
ပဲ�သ်ကျ၍် Jing et al. များ ိရေးဆိုးဘာကျဆ်ိုုငု်�်�ရေးလုလ်ု�များ ု 

�လုဒိမ်ျား��းရေးပဲါင်း်စားပ်ဲအကျပဲြု��မ်ျားမုျား�ိ40 ရေးကျ��ကျက်ျပ်ဲလုးန်း�များ��း�းင် ် 

အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် ကြွကျယ်ဝ်ရေးသ� ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်သည် ်ရေးသးး�းင်း်  
ချ�စ်ား�န်းင်း်၊ ရေးသးး�းင်း် ရေး��စ်ား��ပ်ဲစ်ား၊ C-reactive protein 

(အသည်း်များထိား�ုသ်ည်် ်ပဲရုုို�င်း်) နှငိ်် ်proteinura (ဆိုးး�းင်း်ရှိိပုဲရုုို�င်း်)  

�ုုက်ျု ုသသုသု�သ� ရေးလု့�ခ်ျ�ရေးပဲးရေး�ကျ�င်း် ရေး�း��သည်မ်ျား�ိ  

များ�ိသ်�း�းယ်ရ်ေးကျ�င်း်ပဲါသည်။် ရေးသးး�းင်း်ရှိို ရေး��စ်ား��ပ်ဲစ်ားပဲများ�ဏသည် ်

ရေးကျ��ကျက်ျပ်ဲ ရေးကျ�င်း်ရေးကျ�င်း်အလုပ်ုဲများလုပ်ုဲသးများ��း�းင် ်အဆိုများ�န်း ်

ပြုများင််�်ကျလ်ု���သ်ည််အ်�းကျ ်��ုစားာ�န်းပ်ဲရုုို�င်း်ကျု ုပဲဲပဲပ်ုဲ ပဲရုုို�င်း်ပြု�င်် ် 
အစား�းထားုးုပြုချင်း်သည် ်အရေးထား�ကျအ်ကျးပြု�စ်ားနှုငု်သ်ည်။် အထားကျပ်ဲါ 
အကျပဲြု��သ်းးုသပ်ဲများ�ုးင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်သည် ်ရေးကျ��ကျက်ျပ်ဲရေးဆိုးသးင်း်
လုးန်း�များ��း၏ အ����အရေးပြုချအရေးန်းကျု ုထားနု်းး်ထား�းနှုငု်သ်ည်က်ျု ု 
ရေး�း� ရှိိခုျဲသ်ည်။်40 ယ်ချင်ထ်ား�ုပ်ြုပဲန်းခ်ျဲရ်ေးသ� �လုဒိရ်ေးပဲါင်း်စားပ်ဲအကျပဲြု��မ်ျား�ုးင်4်1  

Jing နှငိ်် ်အရေးပဲါင်း်အပဲါများ��းများ ိရေး�း� ရှိိုချ�ကျန်ှငိ်် ်အလု�း�း�လုဒိမ်ျား��းကျုု
ရေး�း��သည်။်40

ဆီးးးက်�းတွက််င်ဆ်ီး�

ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�သည် ်ကျများာ��စ်ားဝမ်ိျားးရှိို အများ�ု�းသ�းများ��း�းင် ်ဒိ�ုယု်
အပြု�စ်ားအများ��းဆိုးးု ကျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားသည်။် အပြုပဲည်ပ်ြုပဲည်ဆ်ိုုငု်�်� ကျင်ဆ်ို�
သရုေး�သန်းအ�းဲ�၏ ဂျလုုဘုာုကုျန်းအ်ချ�ကျအ်လုကျ ်အစားအုရေးဝးအ� 2012 

ချနုှစ်ိား�းင် ်အများ�ု�းသ�း 1.1 သန်းး်သည် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ရှိိုရေး�ကျ�င်း် 

စားစ်ားရေးဆိုးရေး�း� ရှိိုချဲပ်ြီးပဲးး အများ�ု�းသ�းများ��း�းင် ်ကျင်ဆ်ို�အ�းလုးးု၏  

15 ��ချုငု်န်ှနု်းး်ရှိိုရေး�ကျ�င်း် သ�ုသည်။်42 လုးန်းခ်ျဲသ်ည်် ်ဆိုယ်စ်ားနုှစ်ိား  

သးးုစားကုျ�ည်း်ကျ ပဲဲပဲပ်ုဲသည် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားပဲး�းနှုငု်ရ်ေးပြုချကျု ု
ရေးလု့�ခ်ျ�နှုငု်သ်ည်�်းရေးသ� အချန်းး်ကျဏ္ဍကျု ုစုား�ဝ်င်စ်ား�းစား�းချဲ�်ကျသည်။်43 

အများ��းအ�းပြု�င််၊် ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ကျု ုကျန်းဦးးအ�ရိုးုစားးးစုားကုျမ်ျားသုည် ် 

ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုသည်် ်အ�ရှိနိှုငု်င််းများ��း�းင် ်များ�ိ�်မ်ျားးအ� ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�
ပြု�င်် ်ရေးသဆိုးးုများနုှနု်းး် န်းည်း်ပဲါးပြုချင်း်ရေး�ကျ�င််�် ုယ်းဆိုနှုငု်သ်ည်။်44 

အထားးးသပြု�င်် ်အရေးန်း�ကျန်ှုငု်င််းများ��းနှငိ်် ်နှုငု်း်ယ်ဉိ်းပဲါကျ အ�ရှိိနှုငု်င််းများ��း�းင် ်

အထားးးသပြု�င်် ်လုးများစုားးးပဲး�းအဆိုင််အ်�န်းး်ပြုများင််မ်ျား�းရေးသ� နှုငု်င််းပြု�စ်ားသည်် ်
ဂျ�ပဲန်းန်ှုငု်င််း�းင် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားပဲး�းများနုှနု်းး် န်းည်း်ပဲါးပြုချင်း်ရေး�ကျ�င်် ်
ထားုထုားးးပြုချ�းချ�ကျက်ျုပုြု�စ်ားရေးစားသည်် ်အရေး�ကျ�င်း်�င်း်များ��းကျု ုရေး��်ထား�ု�်န်း ်

ကြီးကျ�ုးပဲမ်ျားးများမုျား��းပြု�စ်ားရေးစားချဲသ်ည်။်  အလု�း�းပဲင် ်များ�ကျ�ရေးသးများးကျ  

အ�ရှိနိှုငု်င််းအများ��းစား�ုးင် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားပဲး�းများနုှနု်းး် ပြုများင််�်ကျလ်ု�
သည်။် ဤအချ�ကျ�်းင် ်အသကျအ်�းယ်ခ်ျ�ုန်းညိ််မုျားအု� ဂျ�ပဲန်းဆ်ိုးးကျ�ု�်
ကျင်ဆ်ို�ရေး��ဂျါ ရေးသဆိုးးုနှနု်းး်သည် ်အများ�ု�းသ�းဦးးရေး� 100,000 လု့င် ်

1950 ချနုှစ်ိား�းင် ်0.5၊ 1970 ချနုှစ်ိား�းင် ်3.2 နှငိ်် ်1998 ချနုှစ်ိား�းင် ်8.6 အထား ု 

န်းည်း်ပဲါးချဲသ်ည်။် 45 ထားု�ုုးု�ကျမ်ျားကုျု ုပဲးပု်ဲးုသည််အ်ရေး�ကျ�င်း်�င်း်များ��း 
စားး�ရှိိုနှုငု်ရ်ေးသ�်လုည်း် အရေးန်း�ကျ�်ုငု်း်ပဲးစုားး စား�းရေးသ�ကျမ်ျားသုည်လ်ုည်း် 
အရေး�းပဲါသည််အ်���စ်ားချအုပြု�စ်ား ယ်းဆို�သည်။် အပြုပဲန်းအ်လုနိ်းအ်�းပြု�င်် ်
ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��း စား�းသးးုများကုျု ုများ�ိ�်မ်ျားးအ� ပြု�စ်ားပဲး�းနှနု်းး်ရေးလု��က်ျ�များကုျု ု 
အရေးထား�ကျအ်ကျးပြု�စ်ားရေးစား�န်း ်�ည်�်းယ်ထ်ား�းသည်။်

သ�င်း်အ�င်း်အပြုများစ်ား၊ အရေးများ�ုကျန်းပ်ြုပဲည်ရ်ေးထား�င်စ်ား ုစုားကုျပ်ဲ�ု�းရေး�း အ����အချ�ကျအ်လုကျဆ်ိုုငု်�်�ဌာ�န်း။

ပဲဲပုဲပ်ဲပဲရိုးုတွင်း် (အသ�းဓာ�တွ)်၏ ဇူး�စားဖ်ြများစားမ်ျား��း
ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား�

အ�းဖြ�ည်�ပဲ်ဲနှးု �

များနက်ေ်င်း်စား�းစား�� ပဲဲပုဲပ်ဲဆီးး�းယားယား်

ပဲဲပုဲပ်ဲဒါးန်ေ�ဉ်၊ သစားေွ်�ည််

များနက်စ်ား�ပဲဲပုဲပ်ဲေ�ပ်ဲရော�က်�်

ပဲဲပုဲပ်ဲရောတွ�င်�်

ပဲဲပုဲပ်ဲဖြပဲ�းများ��း

ပဲဲပုဲပ်ဲရောထ�ပဲတွ်

ပဲဲပုဲပ်ဲရောစား�ရော�က်�်များ��း၊ ရောလုံး�ှ်ထ�း
ရောသ�၊ ဆီး�းများပဲါရောသ�
တွးု ��းး

ပဲဲပုဲပ်ဲသးးရောတွ�င်�်

ပဲဲပုဲပ်ဲ ဘာ�ဂါါ

ပဲဲပုဲပ်ဲပဲါစားတွ�

ပဲဲပုဲပ်ဲ ပဲးတွင်း်

တွစားေ်ါဖြပဲင်ပ်ဲများ�ဏ

1 ချးကျ်

1 ¼ ချးကျ်

1 ချးကျ်

ပဲဲပဲပ်ုဲချ�ပ်ဲရေး�ကျ�် 2 ချု

1 ရေး��င်််

1 ထားပ်ုဲ

စား�းပဲးဲ�င်ဇ်းန်းး် 2 ဇးန်းး်

¼ ချးကျ်

½ ချးကျ်

½ ချးကျ်

ပဲဲပဲပ်ုဲချ�ပ်ဲရေး�ကျ�် 1 ချု

½ ချးကျ ်(ချ�ကျပ်ြီးပဲးး)

½ ချးကျ်

ပဲဲပုဲပ်ဲပဲရိုးုတွင်း်ဂါ�မ်ျားများ��း
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14

7

7
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များ�ကျ�ရေးသးများးကျ Applegate နှငိ်် ်အရေးပဲါင်း်အပဲါများ��းသည် ်6ပဲဲပဲပ်ုဲနှငိ်် ် 
ပဲဲပဲပ်ုဲရှိိ ုအုငု်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်များ��းနှငိ်် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားနှုငု်ရ်ေးပြုချ�ုုအ်�ကျ�း  
ဆိုကျစ်ားပ်ဲများကုျု ုအကျပဲြု��သ်ည်် ်ရေး��ဂျါပဲ�း� ပဲး�းပြုချင်း်နှငိ်် ်ကျ�ကျးယ်ပ်ြုချင်း်ဆိုုငု်�်�  

ရေးလုလ်ု�များ ု30 ၏ �လုဒိမ်ျား��းကျု ုရေးပဲါင်း်စားပ်ဲအကျပဲြု��မ်ျား�ုစ်ားချပုြုပဲ�လုပ်ုဲချဲ်
သည်။် ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုပြုချင်း်သည် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ကျု ုကျ�ကျးယ်ရ်ေး�ကျ�င်း် 
အချ�ကျအ်လုကျမ်ျား��းကျ ရေး��်ပြုပဲလု�ကျရ်ှိိုသည်။် အထားးးသပြု�င်် ် 
ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��း (p < 0.001)၊ ဂျ�င်န််းစ်ားစား�င်း် (p=0.008)၊  
ဒိ�ုဇ်င်း် (p=0.018) နှငိ်် ်အချ�ဉ်းများရေး��ကျထ်ား�းရေးသ� ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��း  
(p < 0.001) စား�းသးးုများ ု�စ်ားချစုားး�ုငု်း်�းင် ်ကျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားနှုငု်ရ်ေးပြုချကျု ု
ရေးလု��က်ျ�ရေးစားများနုှငိ်် ်သသုသု�သ� ဆိုကျစ်ားပ်ဲများရုှိိုသည်။် ဆိုန်း ်က်ျ�င်ဘ်ာကျအ်�း 
ပြု�င််၊် ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�စား�းသးးုပြုချင်း် သုုမ်ျား��ု ်ပဲ�း� နှိးရ်ေးန်းရေးသ� အုုင်ဆ်ိုု�ု
ရေးလုဗုုန်းး်များ��းသည် ်ပြုပဲင်း်ထားန်းရ်ေးသ�ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�နှငိ်် ်ဆိုကျစ်ားပ်ဲများမုျားရှိို
ရေးသ�လ်ုည်း် ဤဆိုကျစ်ားပ်ဲများကုျု ုအကျပဲြု��သ်ည်် ်ရေးလုလ်ု�များအုန်းည်း်င်ယ်သ်�  

ရှိိုရေးသးသည်။် ရေးယ်ဘာယု်�အ�းပြု�င််၊် စားစုားရုေးပဲါင်း် ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုများသုည် ်

ရေး��ဂျါပြု�စ်ားနှုငု်ရ်ေးပြုချအ�း 29% ရေးလု��ခ်ျ�ပြုချင်း် (ဆိုကျစ်ားပ်ဲသည််အ်နှ�ိ�ယ် ်

[RR]၊ 0.71၊ ယ်း�ုကျည်ခ်ျ�ကျက်ျး�ပြုချ�းများ ု95%)၊ 0.58, 0.85, p < 0.001)  

နှငိ််ဆ်ိုကျစ်ားပ်ဲရေးန်းသည်။်

သုုရ်ေးသ�် ကျးးစားကျရ်ေး��ဂျါရေးလုလ်ု�များအုများ�ု�းအစား�းအလုုကုျ ် 

ထားုအုချ�ကျအ်လုကျက်ျုထုားပ်ဲများးစုားစားစ်ားလုုကုျသ်ည််အ်ချါ ၎င်း်ကျုရုေးထား�ကျပ်ြုပဲ�န်း ် 

အရေး�းကြီးကျးးပြီးပဲးး ထားနု်းး်ချ��ပ်ဲများအုရေး�ကျ�င်း် (n=9; RR = 0.61)  

�းင် ်အကျ�အကျးယ်ရ်ေးပဲးရေးသ�သကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျား��းကျု ုများ�ိသ်�းထား�း
ရေးသ�်လုည်း် အ�းဲ�လုုကုျရ်ေးလုလ်ု�များမုျား��း (n=7; RR = 0.90) �းင် ် 

များရှိိုပဲါ။ ရေး��ဂျါပြုပဲန်း ်ပ်ဲး�းသည််အ်ုပ်ဲစားအု�းင်း် အ�းဲ�လုုကုျရ်ေးလုလ်ု�များမုျား��းကျ  

ပုဲ၍ုအရေးလုးသ�သည်။် ထားုုရ်ေး�ကျ�င်် ်များ�ကျရေးသးများးကျ Perez-Cornago 

နှငိ်် ်အရေးပဲါင်း်အပဲါများ��း၏ သးးုသပ်ဲချ�ကျသ်ည် ်46 အထားးးစုား�ဝ်င်စ်ား�း
�းယ်ရ်ေးကျ�င်း်သည်။် ထားုစုား�ရေး�းသးများ��းသည် ်ဂျ�ပဲန်းန်ှုငု်င််းများ ိနှစ်ိားချ ု

(အရေးထား�ကျအ်ထား�း 241 ချနုှငိ်် ်ထားနု်းး်ချ��ပ်ဲများ ု503 ချ)ု နှငိ်် ်ဥရေး��ပဲများ ိင်ါးချ ု 

(အရေးထား�ကျအ်ထား�း 2828 ချ ုနှငိ်် ်ထားနု်းး်ချ��ပ်ဲများ ု5593 ချ)ု စားသည်် ်

အလု�းအလု�ရှိိုရေးသ� ရေးလုလ်ု�များ ုချနု်းစ်ားချထုားမဲျား ိ�စ်ားချ�ုးင် ်ပဲါဝင်သ်းများ��းများ ိ 

ရေးသးး�ည်�်ကျည် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်ပဲများ�ဏများ��း�ကျ�း ဆိုကျစ်ားပ်ဲများကုျု ု
အကျပဲြု��ခ်ျဲသ်ည်။် ဥရေး��ပဲအများ�ု�းသ�းများ��း�းင် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် 
ပဲများ�ဏများ��းနှငိ်် ်အနှ�ိ�ယ်�်ကျ�းဆိုကျစ်ားပ်ဲများကုျု ုများရေး�း� ရှိို�ပဲါ။ သုု�်��းင် ်

ဂျ�ပဲန်းန်ှုငု်င််းများအိများ�ု�းသ�းများ��း�းင် ်ပဲထားများ အုပ်ဲစား၏ု ဂျ�င်န််းစ်ားစား�င်း်ပဲများ�ဏ
များ��းနှငိ်် ်စား��ုထ  အပ်ုဲစား၏ု ဂျ�င်န််းစ်ားစား�င်း်ပဲများ�ဏများ��းကျု ုနှုငု်း်ယ်ဉိ်းသည််အ်ချါ  
အရေးလုးသ�များအုချ�ု�း (95% ယ်း�ုကျည်ခ်ျ�ကျက်ျး�ပြုချ�းများ)ု သည် ် 

0.70 (0.45, 1.10) ပြု�စ်ားသည်။် ဤ ရေး�း� ရှိိုချ�ကျသ်ည် ်ကျနု်းး်ဂျဏန်းး် 
အချ�ကျအ်လုကျမ်ျား��းအ� သသု�ထားင်ရ်ှိိ�းပြုချင်း်များရှိိုရေးသ�်လုည်း် ၎င်း်ကျ  

ကျ�ကျးယ်န်ှုငု်စ်ားးမ်ျားးရှိိုသည်က်ျုရုေး��်ပြုပဲရေးန်းသည်။် ဥရေး��ပဲအများ�ု�းသ�းများ��း၏ 

ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုများမုျား�ိ များရေးပြုပဲ�ပဲရေးလု�ကျပ်ြုချင်း်ရေး�ကျ�င်် ်သကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျားရှိိသုည်မ်ျား�ိ  

အးဩ်စား��များ��ုပ်ဲါ။ ဇးဝကျများမဆိုုငု်�်� သကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျား��း ပြု�စ်ားရေးပဲ်လု��န်း ် 

ရေးများ့�်လုင််ခ်ျ�ကျ ်န်းည်း်ပဲါးလုးန်းး်သည်် ်စား�းသးးုများရုေး�ကျ�င်် ်သ�များန်းလ်ုးများ��းပဲါဝင််
သည်် ်အရေးန်း�ကျ�်ုငု်း် ကျးးစားကျရ်ေး��ဂျါပြုပဲန်း ်ပ်ဲး�းပြုချင်း်နှငိ်် ်ကျ�ကျးယ်ပ်ြုချင်း်
ဆိုုငု်�်� ရေးလုလ်ု�များမုျား��းသည် ်ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��း၏ ကျ�န်းး်များ�ရေး�း
သကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျား��းကျု ုရေးလုးန်းကျသ်ည််အ်ပြုများင်မ်ျားရေးပဲးစားးမ်ျားးနှုငု်ပ်ဲါ။ 47

ကျးးစားကျရ်ေး��ဂျါဆိုုငု်�်� သရုေး�သန်းအပြုပဲင်၊် စားးစုားမ်ျားးစားစ်ားရေးဆိုးသးအရေးပြုများ�ကျ်
အများ��းသည် ်ဆိုးးကျ�ု�မ်ျားထိားးကျသ်ည်် ်အင်�်းဂျ�င် ်(PSA) ပဲများ�ဏများ��း�းင် ် 

အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်ထားရုေး�း� များ၏ု သကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျား��းကျု ုအကျပဲြု��ခ်ျဲသ်ည်။် 
PSA သည် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ကျု ုရေး��်ထား�ု�်��းင် ်အသးးုအများ��းဆိုးးု  
ရေးဆိုးဘာကျဆ်ိုုငု်�်�စားမ်ျားးသပ်ဲများပုြု�စ်ားရေးသ�်လုည်း် ပဲးမုျားနိ်းစ်ားစ်ားရေးဆိုးများ�ုးင် ်

၎င်း်၏အသးးုပြုပဲ�များသုည် ်များ��းများ�ကျ�များးကျ စုားန်းရ်ေးချ်များမုျား��းရှိိုချဲသ်ည်။်48-51 

ရေးလုလ်ု�များအုချ�ု� �အ� အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်သည် ်PSA ပဲများ�ဏများ��းအရေးပဲ် 
ရေးကျ�င်း်များးန်းစ်ားး�သကျရ်ေး��ကျမ်ျားရုှိိုရေး�ကျ�င်း် ရေး��်ပြုပဲချဲရ်ေးသ�်လုည်း် အဆိုုပုဲါ
သရုေး�သန်းပြုပဲ�ချ�ကျ�်စ်ားချလုုးးုသည် ်�လုဒိမ်ျား�ု�းစားးထုားးကျလ်ု�သည်။် 52-58 

ရေးန်း�ကျဆ်ိုးးု�းင်၊် ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားပဲး�းများအုရေးပဲ် အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် 
ထားရုေး�း� များ၏ုအကျ�ု�းသကျရ်ေး��ကျမ်ျားကုျု ုအကျပဲြု��သ်ည်် ်ရေး�ရှိိည််
စားမ်ျားးသပ်ဲများနုှစ်ိားချစုားလုးးု�းင် ်အကျ�ု�းရေးကျ�းဇးးများ��းကျု ုရေး��်ပြုပဲပြုချင်း်များရှိိုရေးပဲ။ 
သုုရ်ေးသ�်လုည်း် ဤရေးလုလ်ု�များမုျား��းအန်းကျမ်ျား�ိစ်ားချ�ုးင်၊် ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုသည်် ် 
အများ�ု�းသ�းများ��း အုပ်ဲစားသုည် ်�စား်ရေးန်းလ်ု့င် ်ဂျ�င်န််းစ်ားစား�င်း် 24 mg  

ချန်း ်သ်� �ရှိိုသည်။် 59 ၎င်း်သည် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ကျု ုကျသု�န်းအ်�းကျ်
လုည်း်ရေးကျ�င်း်၊ ဆိုးးကျ�ု�ခ်ျးစုဲား�က်ျသုများခုျးယ်းထား�းသည်် ်အများ�ု�းသ�းများ��း
အ�းကျလ်ုည်း်ရေးကျ�င်း် အရေး��်ရေးလုးန်းည်း်သည်် ်ဂျ�င်န််းစ်ားစား�င်း်ပဲများ�ဏ
ပြု�စ်ားသည်။် အပြုချ�းရေးလုလ်ု�များ�ုးင်၊် ကျသုထား�းရေးသ�အုပ်ဲစားသုည် ်အုုင်ဆ်ိုုု
�ရေးလုဗုုန်းး် ကြွကျယ်ဝ်ရေးသ� ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်ကျု ုစား�းသးးုသည််အ်ပြုပဲင် ်၎င်း်�ုု ်
အ�း ဗုး��များင် ်E နှငိ်် ်ဆိုးလုးန်းးယ်မ်ျား ပြု�ည််စ်ားးကျစ်ား�များ��း စားးများးရေးပဲးချဲသ်ည်။်60 

အချ�ု��အရေးပြုချအရေးန်းများ��း�းင် ်ဤအရေးသးစား�းအ����ဓိ��န်ှစ်ိားများ�ု�းလုးးု
သည် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားပဲး�းများကုျု ုလုုး�ရေးဆို�်ရေးပဲးသည်�်းရေးသ�  

အရေးထား�ကျအ်ထား�းအချ�ု� � ရှိိုသည်။် 61 ပဲဲပဲပ်ုဲ�းင်ပ်ဲါဝင်သ်ည်် ် 
အဆိုုပုဲါရေး�ရှိညိ်စ်ားမ်ျားးသပ်ဲများ�ုလုဒိမ်ျား��းသည် ်စားမ်ျားးသပ်ဲများဆုိုုငု်�်�ပဲးစုားးများ��း၏ 

ကျန်း ်သ်�ခ်ျ�ကျမ်ျား��းကျု ုထားည််သ်းင်း်စားဉ်းးစား�းသည််အ်ချါ  
အးအ်�းသင််စ်ား��များ��ုပ်ဲါ။ 
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ရော��်မုျားန်းအဆီးင်�မ်ျား��းနှငှ်� ်များ�း�းရောအ�င်ဖ်ြေင်း်။

လုး�စ်ားဦးးစားးအရေး�ကျ�င်း်ကျု ုရေး��်ပြုပဲထား�းထား�းသည်် ်အစားး�င်ခ်ျးစား� နှစ်ိားရေးစား�င် ်
62,63 အပြုပဲင် ်အစား�းအစား�၊ သ�ုပု်ဲးုအရေး�အ�းကျ ်စားစုားရုေးပဲါင်း် နှငိ်် ်�စ်ား
ယ်းန်းစ်ားပဲါ သ�ုပု်ဲးုအရေးကျ�င်ရ်ေး�အ�ကျ�း ဆိုကျစ်ားပ်ဲများကုျု ုရေးလုလ်ု�သးးုသပ်ဲ
ထား�းသည်် ်ထားနု်းး်ချ��ပ်ဲရေးလုလ်ု�များ ု64�ုုက်ျ ပဲဲပဲပ်ုဲသည် ်အများ�ု�းသ�းများ��းကျု ု
မုျားန်းး်များဆိုန်းရ်ေးစားသည်ဆ်ိုုသုည်် ်အရေး�ကျ�င်း် အ��ကျု ုရေး��်ပြုပဲထား�းသည်။် 
အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င် ်ပဲများ�ဏ သသုသု�သ� �ုးု�ကျပ်ဲ�း� နှိးမ်ျား၏ု �လုဒိအ်ပြု�စ်ား 

ပဲးမုျားနိ်းမ်ျား��ုရ်ေးသ� �င်သ်�းကြီးကျးးထားး�းများပုြု�စ်ားနှုငု်ရ်ေးပြုချရှိိုရေးသ� အသကျ ် 

60 အ�းယ် ်အများ�ု�းသ�း�စားဦ်းးကျု ုများ�ိ�်မ်ျားး�စ်ားချ�ုးင် ်ရေး��်ပြုပဲထား�းသည်။်62  

ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုများကုျု ု�ပ်ဲဆိုုငု်း်ပြီးပဲးးရေးန်း�ကျ ်အဆိုုပုဲါပဲများ�ဏထားကျ ်ဆိုယ်ဆ်ိုပုဲု
များ��းချဲသ်ည်။် အပြုချ�း�ုးု�ကျမ်ျားမုျား�ိ�်မ်ျားး�းင် ်သကျသ်�လ်ုး�စ်ား�းသည်် ် 
အသကျ ်19 နှစ်ိားအ�းယ်အ်များ�ု�းသ�းသည် ်�ကျစ်ား�ုစုား�းရုိုန်းး်ပဲများ�ဏန်းည်း်
ပြုချင်း်၊ လုငု်ဆ်ိုကျဆ်ိုးလုုစုုား�မ်ျားရှိိုပြုချင်း် နှငိ်် ်ပဲန်းး်ရေးသပဲန်းး်ညိ်�ုးပြုချင်း်�ုု ်ပြု�စ်ားရေးပဲ်
ရေးန်းပဲါသည်။်63

ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုများသုည် ်အများနိ်း�်ကျယ် ်များ ရေး��်များနု်းး်သကျရ်ေး��ကျရ်ေးစားသည််
ဆိုုပုဲါကျ၊ ယ်င်း်သည် ်များ့�များမုျားရှိိုဘာ ဲအ����ချ�ု� ��ဲန်ှုငု်ရ်ေးပြုချရှိိုသည်် ်
အစား�းအစား�အရေးပြုချအရေးန်း�းင် ်ထားုပုဲများ�ဏကျု ုအလုးန်းအ်ကျံး  
စား�းသးးုပြုချင်း်ရေး�ကျ�င််ပ်ြု�စ်ားသည်။် �ုကုျဆ်ိုုငု်စ်ားး�ပဲင်၊် အများ�ု�းသ�းနှစ်ိားဦးးစားလုးးု
သည် ်�စား်ရေးန်းလ်ု့င် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် 360 mg/d ကျု ုစား�းသးးု�ကျပြီးပဲးး 
စား�းသးးုများသုည် ်ဂျ�ပဲန်းအ်များ�ု�းသ�းများ��း ရုုိုး��အစား�းအစား� စား�းသးးုရေးလုရ်ှိို
သည်ထ်ားကျ ်9 ဆိုချန်း ် ်ပုဲမုျား��းသည်။် 

အရေး�းအကြီးကျးးဆိုးးုများ�ိ ပဲဲပဲပ်ုဲနှငိ်် ်အုငု်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် နှစ်ိားများ�ု�းလုးးုစား�းသးးုများသုည် ် 

ဂျ�ပဲန်းလ်ုးများ�ု�းများ��း ပဲးမုျားနိ်းစ်ား�းသးးုများထုားကျ ်ရေးကျ��လ်ုးန်းရ်ေးန်းလု့င်ပ်ဲင် ်ပဲ�း� နှိးရ်ေးန်းသည်် ် 
အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င် ်သုုမ်ျား��ု ်�ကျစ်ား�ုစုား�းရုိုန်းး်ပဲများ�ဏများ��းကျု ု 
များထားခုျုကုျရ်ေးစားရေး�ကျ�င်း် လုကျရ်ေး�း�ရေးလုလ်ု�များမုျား��းကျ ပြုပဲသရေးန်းသည်။် 
အဆိုုပုဲါရေးကျ�ကျခ်ျ�ကျမ်ျား��းအ�း ရေးထား�ကျခ်ျးသည််အ်ရေးန်းပြု�င်် ်ရေးလုလ်ု�များ ု 

32 ချ ု(အထားကျရ်ေး��်ပြုပဲပဲါ နှစ်ိားချအုပဲါအဝင်)် နှငိ်် ်စားစုားရုေးပဲါင်း် �ကျစ်ား�ုစုား�းရုိုန်းး် 
ပဲများ�ဏ၊ ဂျလုုဘုာ��လုင်ပ်ဲါဝင်သ်ည်် ်လုငု်ရ်ေး��မ်ျားနု်းး်၊ �ကျစ်ား�ုစုား�းရုိုန်းး်များရှိိမုျား ု 

သုုမ်ျား��ု ်အင်ဒ်ိရုုိုဂျ�င်အ်ညွှှန်းး်ကျနု်းး်များရှိိုများ�ုးင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း် သုုမ်ျား��ု ်

အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် စား�းသးးုများ၏ု သသု�ထားင်ရ်ှိိ�းသည်် ်အကျ�ု�းသကျရ်ေး��ကျ်
များမုျား��း များရှိိုပြုချင်း်ကျုရုေး�း��သည်် ်ကျသုများခုျးယ်းရေးန်းရေးသ� အုပ်ဲစား ု36 စား ု 

ပဲါဝင်သ်ည်။်1 ထားုသုးးုသပ်ဲများ၏ု ရေးန်း�ကျဆ်ိုကျ�်းထဲား�ုပ်ြုပဲန်းသ်ည်် ် 
ရေးလုလ်ု�များမုျား��းသည် ်ထားုရုေးကျ�ကျခ်ျ�ကျက်ျု ုအရေးထား�ကျအ်ကျးပြုပဲ�သည်။်37,65-68  

ထားုုအ်ပြုပဲင် ်လုကျရ်ေး�း�ရေးလုလ်ု�များကုျုးုချပုဲါ၀င်ရ်ေးသ� ဇ��ရ်ေး�ကျ�င်း်ပြုပဲန်းလ်ုည််
သးးုသပ်ဲချ�ကျ�်းင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲသည် ်အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်ပ်ဲများ�ဏအရေးပဲ်  
အကျ�ု�းသကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျားရှိိုသည်က်ျု ုရေး�း� ရှိို�သည်။် 2 

ရေးလုလ်ု�များမုျား��းအ� ပဲဲပဲပ်ုဲသည် ်အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င် ်
အဆိုင််မ်ျား��းကျု ုသကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျားရှိိပုဲါ။

ထားုရုေးကျ�ကျခ်ျ�ကျက်ျု ုအရေးထား�ကျအ်ကျးပြုပဲ�ရေး�ကျ�င်း် ရေးန်း�ကျပု်ဲငု်း်�းင် ် 

ထားုသုးးုသပ်ဲချ�ကျက်ျု ုသရုေး�သန်းပြုပဲ� ထား�ုပ်ြုပဲန်းခ်ျဲသ်ည်။်37,69

အရေးသးစား�းရေးရှိိ �ရေးပြုပဲး ထားနု်းး်ချ��ပ်ဲရေးလုလ်ု�များ၏ု �လုဒိမ်ျား��းကျ ပဲဲပဲပ်ုဲသည် ်

အများ�ု�းသ�းများ��း၏ များ�ု�းပဲး�းများကုျု ုဆိုုးု�း�းစားး�ထားခုျုကုျရ်ေးစားနှုငု်သ်ည်�်းရေးသ� 

စုားးု�ုမ်ျားများကုျု ုပြုများင််မ်ျား�းရေးစားချဲသ်ည်။် Chavarro နှငိ်် ်အရေးပဲါင်း်အပဲါများ��း70ကျ 

ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုသးများ��းအပြု�စ်ားသ�မ်ျား�ိခ်ျး�သည်် ်အများ�ု�းသ�းများ��းသည် ်

ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုပြုချင်း်များရှိိုသးများ��းထားကျ ်သကုျပု်ဲးုပဲါဝင်မ်ျား ုန်းည်း်ပဲါးရေး�ကျ�င်း် 
ရေး�း� ရှိိုချဲသ်ည်။် သုုရ်ေးသ�်လုည်း် ၎င်း်သရုေး�သန်း�းင် ်အ�းန်းည်း်ချ�ကျ ်

အများ��းအပြုပဲ�း ရှိိခုျဲသ်ည်။် ဥပဲများ�အ�းပြု�င််၊် သကုျလ်ု�ှသ်ည််ပ်ဲများ�ဏများ��း��များ ိ 

သကုျပု်ဲးုပဲါဝင်မ်ျား ုထားကျဝ်ကျခ်ျန်း ် ်ရေးလု��န််းည်း်သး�းပြုချင်း်သည် ်သကုျပု်ဲးုပဲါဝင်မ်ျား ု 

ရေးလု��က်ျ�သး�းရေးသ�်လုည်း် သ�ုပု်ဲးုအရေး�အ�းကျ ်ရေးလု��န််းည်း်ပြုချင်း် 
များရှိိုပြုချင်း်ရေး�ကျ�င််ပ်ြု�စ်ားသည်။် ပဲဲပဲပ်ုဲစား�းသးးုများသုည် ်သကုျထ်ားးကျမ်ျားပုဲများ�ဏကျု ု
�ုးုရေးစားသည်က်ျု ုဇးဝရေးဗုဒိအ� ယ်းမုျား�ိး�းယ်မ်ျားရှိိုပဲါ။

ထားုုအ်ပြုပဲင် ်စား�များးအပြုပဲည််အ်စားးပုြု�င်် ်ထား�ုရ်ေးဝချဲရ်ေးသ� ရေးလုလ်ု�များနုှစ်ိားချပုြု�စ်ားသည်် ် 
ရေးဆိုးဘာကျဆ်ိုုငု်�်�ရေးလုလ်ု�များမုျား��း�းင် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် ထားရုေး�း� များသုည် ် 

သကုျပု်ဲးု သုုမ်ျား��ု ်သကုျ�်ည်ဆ်ိုုငု်�်� ကျန်း ်သ်�ခ်ျ�ကျမ်ျား��းကျု ုများထားခုျုကုျ်
ရေးစားရေး�ကျ�င်း် ရေး�း� ရှိိုချဲသ်ည်။် ၎င်း်�ုုမ်ျား�ိစ်ားချ�ုးင် ်ကျ�န်းး်များ�ရေးသ�
ရေးစား�န်း�ဝ်န်းထ်ားမ်ျားးများ��းသည် ်40 mg ရှိိုသည်် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်ပဲါဝင််
ရေးသ�ရေးန်းစ်ားဉ်းပြု�ည််စ်ားးကျအ်�းရေးဆိုးကျု ုနှစ်ိားလု�ကျ�ရေးသ�ကျခ်ျဲသ်ည်။် 3  

ရေးန်း�ကျ�်စ်ား�းဲ��းင်၊် ကျ�န်းး်များ�ရေးသ�လုးင်ယ် ်32 ရေးယ်�ကျသ်ည် ်အုုင်ဆ်ိုုု
�ရေးလုဗုုန်းး်ဓိ��မ်ျား��းရေးသ� သုုမ်ျား��ု ်န်းည်း်ရေးသ� နှုုပ်ဲရုုို�င်း်သးးသန်း ် ်
သုုမ်ျား��ု ်အသ�းဓိ��ထ်ား�ုယ််းထား�းရေးသ� ပဲဲပဲပ်ုဲပဲါဝင်သ်ည်် ်ပြု�ည််စ်ားးကျ်
စား�ကျု ု57 �ကျ�်ကျ� အလု�ဉ်းးသင််သ်လုု ုစား�းသးးုချဲသ်ည်။် 4 ��ယု်
ရေးလုလ်ု�များ�ုးင်၊် ရေးစား�န်း�ဝ်န်းထ်ားမ်ျားး 20 ဦးးကျု ုအလု�ဉ်းးသင််သ်လုု ု 
များ�းည်းသည်် ်အုပ်ဲစားသုးးုစားခုျးကဲျ� �စ်ားရေးန်းလ်ု့င် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် 60၊ 320 

သုုမ်ျား��ု ်480 mg/d ရေးပဲးပြုချင်း်ကျု ုသးးုလု�ကျ� လုပ်ုဲရေးဆို�င်ခ်ျဲသ်ည်။် 71  

ထားင်ရ်ှိိ�းသည်် ်ရေး�း� ရှိိုချ�ကျ�်စ်ားချမုျား�ိ ထားုကုျဲသ်ုု ် အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်ပဲများ�ဏ
အများ��းအပြုပဲ�းကျု ု�းု ်ပြုပဲန်း�်��းင် ်သ�ုပု်ဲးုများ��းပဲါဝင်မ်ျားသုည် ်သကျရ်ေး��ကျ်
များမုျားရှိိုပဲါ။ စုား�ဝ်င်စ်ား�းစား��များ�ိ သကုျပု်ဲးုပဲါဝင်မ်ျားနု်းည်း်ရေးသ� ကျရေးလုး
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များ�နှုငု်သ်ည်် ်အများ�ု�းသ�းများ��း�းင် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်ပြု�ည််စ်ားးကျမ်ျားမုျား ိ

အကျ�ု�းရေးကျ�းဇးးကျု ုများ�ိ�်မ်ျားး�စား်ချ�ုးင်ရ်ေး��်ပြုပဲထား�းပဲါသည်။် ရေးပြုချ�ကျ်
လု�ကျ� ရေးန်းစ်ားဉ်း အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး် ပြု�ည််စ်ားးကျရ်ေးပဲးပြုချင်း်သည် ်သကုျပု်ဲးု
အ�ည်အ်ရေးသးးနှငိ်် ်ပဲများ�ဏကျု ုပဲးမုျားနိ်းပ်ြု�စ်ားရေးစားပြီးပဲးး ကျ�န်းး်များ�ရေးသ�ကျရေးလုးကျု ု 
ရေးများးး�း�းလု�ရေးစားသည်။် 72 �လုဒိအ်ရေးန်းပြု�င်် ်ဤများ�ိ�်မ်ျားးရေး�းသးများ��းများ ိ

အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်သည် ်သကုျပု်ဲးုပဲါဝင်မ်ျားနု်းည်း်ပြုချင်း်အ�းကျ ်ကျသုများ�ုစ်ားချု
ပြု�စ်ားနှုငု်သ်ည်�်အု�ကျးပြုပဲ�ထား�းသည်။်

ရေးန်း�ကျဆ်ိုးးု၌ ကျဏ္ဍချးရဲေးလုလ်ု�များ�ုစ်ားချ�ုးင် ်ကျရေးလုးများ�နှုငု်သ်ည််စ်ားး�ုးမဲျား��းများ ိ 

ဗုစ်ားထားရုုိုများ�ု�းပဲး�းန်းည်း်ပြု�င်် ်ကျသုများခုျးယ်းရေးန်းရေးသ� အများ�ု�းသ�း 184 ဦးးပဲါဝင်ပ်ြီးပဲးး  
အများ�ု�းသ�းပြု�စ်ားသးကျ ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��း နှငိ်် ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်များ��း 
စား�းသးးုပြုချင်း်သည် ်များ�ု�းရေးအ�င်န်ှုငု်သ်ည််န်ှနု်းး်များ��း၊ အ�းန်းည်း်သည်် ်
သရေးနှာသ�းလုကျခဏ�များ��း၊ သရေးနှာသ�းရေးလု�င်း် ကျးထဲားးကျမ်ျားနုှနု်းး် အရှိိနု်းပ်ြုများန်းပ်ြုချင်း်  
သုုမ်ျား��ု ်ရေးနှးိပြုချင်း်၊ သရေးနှာ�ည်ပ်ြုချင်း်၊ ရေးဆိုးရိုးုများအိ�ည်ပ်ြုပဲ�ထား�းသည်် ်
ကျုယု်ဝ်န်း ်နှငိ်် ်ကျရေးလုးများ�နှုငု်သ်းများ��းအ�းကျ ်ဝန်းရ်ေးဆို�င်မ်ျားရုေးပဲးရေးသ�ရေးဆိုးရိုးု
�းင် ်�ကျရ်ေး��ကျရ်ေးန်းသည်် ်စားး�ုးမဲျား��း�ကျ�းများးး�း�းပြုချင်း်�ုုန်ှငိ်် ်ဆိုကျစ်ားပ်ဲများမုျား
ရှိိပုဲါ။73 ဤရေးလုလ်ု�များကုျု ုယ်ချင်က်ျ ကျုးုကျ�းထား�းသည်် ်ထားနု်းး်ချ��ပ်ဲရေးလုလ်ု�
များမုျား ိသရုေး�သးများ��းသည် ်သကုျပု်ဲးုပဲါဝင်မ်ျားအုရေးပဲ် သကျရ်ေး��ကျန်ှုငု်ပ်ြုချင်း်�းင် ်

ပဲဲပဲပ်ုဲ၏ သကျရ်ေး��ကျမ်ျားနုှငိ််ပ်ဲ�သ်ကျ၍် စုားးု�ုမ်ျားများမုျား��း ပြုများင််�်ကျခ်ျဲသ်ည်။် 70

အနှစှားေ်��ပ်ဲ နှငှ်� ်သးးုသပ်ဲေ�က်မ်ျား��း

ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�များ��းသည် ်အများ�ု�းသ�းများ��း၏ အစား�းအစား�များ��း�းင် ်

အဓုိကျအချန်းး်ကျဏ္ဍ�စား်ချအုပြု�စ်ား ပဲါဝင်န်ှုငု်သ်ည်။် ယ်င်း်�ုုသ်ည် ်

အ�ည်အ်ရေးသးးပြုများင်် ်ပဲရုုို�င်း် နှငိ်် ်ကျ�န်းး်များ�သည််အ်ဆိုးကျုရုေးပဲးစားးမ်ျားးနှုငု််
သည်။် ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း်သည် ်ရေးသးး�းင်း် ကျုလုုကျစ်ားထားရေး��ပဲများ�ဏ
များ��းကျု ုအ�န်းအ်သင်် ်ရေးလု��န််းည်း်ရေးစားပြီးပဲးး ကြွကျကျသ်�းထားထုားည် ်�ုးုလုုု
သးများ��းအ�းကျ ်ရေး�း းချ�ယ်မ်ျားရုေးကျ�င်း်�စား်ချပုြု�စ်ားသည်။် ပဲဲပဲပ်ုဲအစား�းအစား�
များ��းသည် ်ဆိုးးကျ�ု�က်ျင်ဆ်ို�ပြု�စ်ားနှုငု်ရ်ေးပြုချကျု ုရေးလု့�ခ်ျ�ရေးပဲးရေး�ကျ�င်း် ယ်း
ဆို�ထား�းသည်် ်အရေးထား�ကျအ်ထား�းရှိိုသည်။် ရေးန်း�ကျဆ်ိုးးု�းင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲ
သည် ်အများ�ု�းသ�းများ��းအ�း အကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င်ပ်ဲများ�ဏများ��း သုုမ်ျား��ု ်

�ကျစ်ား�ုစုား�းရုိုန်းး် ပဲ�း� နှိးရ်ေး��ကျရ်ှိိုပြုချင်း် သုုမ်ျား��ု ်သကုျပု်ဲးု သုုမ်ျား��ု ်

သကုျ�်ည် ်ထားခုျုကုျရ်ေးစားရေး�ကျ�င်း် ရေးလုးန်းကျသ်ည်် ်ရေးဆိုးဘာကျဆ်ိုုငု်�်� 

အရေးထား�ကျအ်ထား�းများရှိိုပဲါ။

က်းးုက်�းေ�က်မ်ျား��း

 1။ Hamilton-Reeves JM၊ Vazquez G၊ Duval SJ နှငိ်် ်အရေးပဲါင်း်အပဲါများ��း။ ရေးဆိုးဘာကျဆ်ိုုငု်�်�လုကျရ်ေး�း�ရေးလုလ်ု�များမုျား��း�းင် ်
အများ�ု�းသ�းများ��း�းင် ်များ�ု�းပဲး�းများရုေး��်များနု်းး်များ��း�းင် ်ပဲဲပဲပ်ုဲပဲရုုို�င်း် သုုမ်ျား��ု ်အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်များ��း၏ သကျရ်ေး��ကျမ်ျားမုျားရှိိုပဲါ၊ ရေးပဲါင်း်စားပ်ဲ
အကျပဲြု��မ်ျား�ုလုဒိမ်ျား��း။ Fertil Steril။ 2010;94(3):997-1007.

 2။ Messina M။ ပဲဲပဲပ်ုဲအုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်ထားရုေး�း� များသုည် ်အများ�ု�းသ�းများ��း�းင် ်များ ရေး��်များနု်းး်သကျရ်ေး��ကျရ်ေးစားပြုချင်း်များရှိိုပဲါ၊  
ရေးဆိုးဘာကျဆ်ိုုငု်�်�အရေးထား�ကျအ်ထား�း အကျပဲြု��ဆ်ိုန်းး်စားစ်ားချ�ကျ။် Fertil Steril။ 2010;93(7):2095-104.

 3။ Mitchell JH၊ Cawood E၊ Kinniburgh D နှငိ်် ်အရေးပဲါင်း်အပဲါများ��း။ သ�များန်းအ်များ�ု�းသ�းများ��း�းင် ်များ�ု�းပဲး�းများဆုိုုငု်�်�
ကျ�န်းး်များ�ရေး�းအရေးပဲ် �ုုင်�်ုအုကျစ်ားထားရုုိုဂျ�င် ်ပြု�ည််စ်ားးကျစ်ား�၏ သကျရ်ေး��ကျမ်ျား။ု Clin Sci (Lond)။ 2001;100(6):613-8.

 4။ Beaton LK၊ McVeigh BL၊ Dillingham BL နှငိ်် ်အရေးပဲါင်း်အပဲါများ��း။ အုုင်ဆ်ိုု�ုရေးလုဗုုန်းး်ပဲါဝင်မ်ျားပုဲများ�ဏ ကျး�ပြုချ�းသည်် ်
အသ�းဓိ�� ်ချးထဲား�ုထ်ား�းသည်် ်ပဲဲပဲပ်ုဲသည် ်ကျ�န်းး်များ�သည်် ်လုးင်ယ်အ်များ�ု�းသ�းများ��း�းင် ်သကုျ�်ည်အ်�ည်အ်ရေးသးးကျု ုဆိုုးု�း�းစားး� 
ထားခုျုကုျရ်ေးစားများည်မ်ျား��ုပ်ဲါ။ Fertil Steril။ 2010;94(5):1717-22.
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သ�င်း်အချ�ကျအ်လုကျဆ်ိုုငု်�်� ဥပဲရေးဒိ�းင် ်ပြုပဲဋ္ဌာ�န်းး်ထား�းသည််အ်�ုငု်း် အရေးများ�ုကျန်း ်ပြုပဲည်ရ်ေးထား�င်စ်ား ုစုားကုျပ်ဲ�ု�းရေး�း ဝန်းက်ြီးကျးးဌာ�န်း၊ စုားကုျပ်ဲ�ု�းရေး�းဆိုုငု်�်� ရေး�းကျးကျရ်ှိိ�ရေး�းရေး�းဝန်းရ်ေးဆို�င်မ်ျားု

သည် ်USB နှငိ်် ်ပဲဲပဲပ်ုဲစုားစားစ်ားရေး�းအ�းကျ ်ကြီးကျးး�ကျပ်ဲရေး�း��ဝန်းမ်ျား��းရှိိုသည်။်
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