
ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား�များ��းသည် ်စား�းသးးုသအူ�းလုံးးးုအတွကွ် ်က်�န််းးများ�ရေး�းအက်���းရေးက်�းဇူူးးများ��းက်�ရုေးပဲးနို�ငု်ရ်ေးသ�်လုံးည်း် 
ရေးလုံးလ့ုံး�မုျားများ��းက် ရေးသးွဆုံးးးုပြီးပဲးးရေးန်း�က် ်အများ���းသများးးများ��းသည် ်အထူးးူအက်���းရေးက်�းဇူူးးများ��းက်� ု�ရိှိ�နို�ငု်သ်ည်ဟ်ု ု
ရေးလုံးလ့ုံး�မုျားများ��းက် ရေး��်ပြပဲသည်။် ဤအချ�က်အ်လုံးက်ဇ်ူးယား�းသည် ်များကြာက်�ရေးသးများးက် သရုေးတွသန်းပြပဲ�ထူး�းသည့် ်
အများ���းသများးးများ��းအတွကွ် ်ပဲဲပုဲပ်ဲ၏ အက်���းရေးက်�းဇူူးးများ��းနိုငိ့် ်ရေး�းက်င်း်ရေး�းဆုံး�ငု်�်� သရုေးတွသန်းတွငွ် ် 
နိုလိုံးးးုရေး��ဂါါမိျားအပူဲပြပဲန််းပြချင်း်အထူး� ပြ�စားသ်ည်။်

အ�ငု်ဆ်ုံး��ုရေးလုံးဗုုန််းးများ��း၏ ပြချး�င်းသု းးုသပ်ဲချ�က်် အပူဲပြပဲန််းပြချင်း်များ��း

အာာရှနှိုု�င်င််အံာများ�ာ�အာပြား�ာ�တွငွ် ်တွု� �ဟူးး�နိုငှ်� ်မီျားဆိုု�ကဲ့့�သို့ု� � ရုိုး� �ရာာ�့���်
အာစားာ�အာစားာများ�ာ�ကဲ့ု� ရာာစား�နိုစ်ှားများ�ာ�စားာွကဲ့တွည်း�်ကဲ့ တွငွ်က်ဲ့�ယ်စ်ားာွ  

စားာ�သို့ံ��ခဲ့့�ကြကဲ့သို့ည်း။် အာနော�ာကဲ့န်ိုု�င်င််မံျား�ာ�တွငွ် ်ကဲ့���်များာနောရာ�နိုငှ်� ် 
ည်းညီွွတွသ်ို့းများ�ာ�သို့ည်း ်ထိုု�အာစားာ�အာစားာများ�ာ�ကဲ့ု� ဆိုယ်စ်ား�နိုစ်ှားများ�ာ�စားာွ  

စားာ�သို့ံ��ခဲ့့�ကြကဲ့သို့ည်း။် လွ�ွခ်ဲ့့�သို့ည်း� ်25 နိုစ်ှားအာတွငွ်�် တွု��လွာ�သို့ည်း�အ်ာာရှှ
သို့ာ�များ�ာ�များဟူး�တွသ်ို့းများ�ာ�သို့ည်း ်ကဲ့���်များာနောရာ�ဆိုု�င်ရ်ာာ အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�
များ�ာ�နောကြကဲ့ာင်� ်�့���်ကဲ့ု� ၎င်�်တွု� �၏အာစားာ�အာစားာများ�ာ�တွငွ် ်ထိုည်း�သ်ို့ငွ်�်
အာသို့ံ��ပြား��လွာခဲ့့�သို့ည်း။် �့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထို
ရုိုး�ဂျ�င် ်အာများ�ု��အာစားာ�တွစား်ခဲ့�ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း�အ်ာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် ထိုး�ပြားခဲ့ာ�စားာွ
ကြွကဲ့ယ်ဝ်နောသို့ာရာင်�်ပြားများစ်ားပြားဖိုစ်ားနောသို့ာနောကြကဲ့ာင်� ်နောသို့�ွဆိုံ��ခဲ့ါ��ီအာများ�ု��သို့မီျား�
များ�ာ�အာတွကွဲ့ ်အာထိုး�ဆိုွန့ောဆိုာင်န်ိုု�င်စ်ားမ်ွျား�ရှှု�ါသို့ည်း။် 

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်အာခဲ့�ု��နောသို့ာ စားမ်ျား�သို့�်များအုာနောပြားခဲ့အာနော�များ�ာ�တွငွ် ်

အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်က်ဲ့့�သို့ု� � အာာ�သုို့င်ပ်ြား�ပြီး�ီ� (CHD နိုလှွံ��နောရာာဂျါ )၊1  

န်း�ဒါါန််းး

အရိုး�ု းပွဲရေး��ဂါါပြ�စားပွ်ဲ�းမုျား နိုလိုံးးးုက်�န််းးများ�ရေး�း

�င်သ်�း က်င်ဆ်ုံး� အရေး�ပြပဲ�းက်�န််းးများ�ရေး�း သ�းအ�မ်ျားအတွငွ်း်ဆုံးးးုလုံးာ�တွစားရိ်ှိ�းများ���းရေးအ�င်ပ်ြချင်း်

အာရုိုး���နွောရာာဂျါ၊2 အာခဲ့�ု��ကဲ့င်ဆ်ိုာ�ံ�စံားများ�ာ�၊ 3 နိုငှ်� ်မီျား�ယ်�်နောသို့�ွဆိုံ��ပြားခဲ့င်�်ဆိုု�င်ရ်ာာ 

အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�ကဲ့ု� သို့ကဲ့သ်ို့ာနောစားသို့ည်း။်4 ထိုု� �နောကြကဲ့ာင်� ်အာများ�ု��သို့မီျား�
အာများ�ာ�စား�သို့ည်း ်�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�ကဲ့ု� သို့များာ�ရုိုး��ကဲ့� နောဟူးာ်များ���်
ကဲ့�ထိုံ��အာတွကွဲ့ ်သို့ဘာာဝ�ည်း�်လွမ်ျား�များ�ာ�အာပြားဖိုစ်ား ရုိုးပြားများင်က်ြကဲ့သို့ည်း။် 
အာစားာ�ထိုု��ကဲ့�ထိုံ��များ�ာ�ကဲ့ု�အာသို့ံ��ပြား��နောသို့ာ အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�သို့ည်း ် 

၎င်�်တွု� �၏နောရာာဂျါလွကဲ့ခဏာာများ�ာ�နိုငှ်� ်နောသို့�ွဆိုံ��ပြားခဲ့င်�်ကဲ့ု� ကဲ့�သို့သို့ည်း��်ည်း�်
လွမ်ျား�ကဲ့ု� ထို�ု�်ခဲ့���်လွု�နောသို့ာဆိုနိုဒကဲ့ု� နောဖိုာ်ပြား�ကြကဲ့သို့ည်း။် 5 

သို့ု� �နောသို့ာ် အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်၏ ကဲ့���်များာနောရာ�အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�များ�ာ� 
စုားတွဝ်င်စ်ားာ�စားရာာနောကဲ့ာင်�်နောသို့ာ်လွည်း�် ထိုု��့���်�ါဝင်�်စားစည်း�်များ�ာ�သို့ည်း ်

အာပြားင်င်�်�ာွ�စားရာာများရှှုဘာမ့ျားနော��ါ။ ၎င်�်တွု� �၏ အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်က်ဲ့့�သို့ု� � 
အာာ�သုို့င်မ်ျား�ာ�သို့ည်း ်၎င်�်တွု� �တွငွ် ်နောဟူးာ်များ���်ကဲ့�ထိုံ��ကဲ့့�သို့ု� � များလွု�လွာ�
အာ�်နောသို့ာ ဂျ�ဏာသ်ို့တိွအုာခဲ့�ု� �ကဲ့ု� �ု�င်ဆ်ိုု�င်ထ်ိုာ�နောကြကဲ့ာင်�် စုား��ရုာမ်ျားများမုျား�ာ� 
ပြားများင်�တ်ွကဲ့လ်ွာနောစားသို့ည်း။် ယ်င်�်နိုငှ်�စ်ား�်လွ�ဉ်း�၍ အာထိုင်ရ်ှာှ�ဆိုံ��များာှ 

ပဲဲပုဲပ်ဲ+ အများ���းသများးးများ��း၏ 
က်�န််းးများ�ရေး�း

ပဲဲပုဲပ်ဲ ဆုံးက်စ်ားပ်ဲမုျားအချ�က်အ်လုံးက် ်ဇူးယား�း
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�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့ရှှုသို့ည်း� ်
အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�ကဲ့ု� ဆိုု��ရွာာ�စားာွထိုခုဲ့ု�ကဲ့န်ောစားနိုု�င်ပ်ြီး�ီ� အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ� 
ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့ကဲ့ု� တွု��ပြားများင်�န်ောစားနိုု�င်သ်ို့ည်း� ်စုား��ရုာမ်ျား�း��မ်ျားု
ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။်6 ဤစုား��ရုာမ်ျားများသုို့ည်း ်သို့�ုံံ�ည်း�်ကဲ့��ံ��ု��များမုျား�ါဘာ ့ထိုု�လွကဲ့်
ကဲ့မ်ျား�စားာနောစားာင်ပ်ြားဖိုင်� ်နောဆို�ွနောနို�ွများည်းပ်ြားဖိုစ်ားသို့ည်း။် �့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ် 

နိုလှွံ��ကဲ့���်များာနောရာ�အာတွကွဲ့ ်အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�များ�ာ�နော��စားမ်ွျား�နိုု�င်သ်ို့ည်း� ်
အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�၊ ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်၏် ထိုး�ပြားခဲ့ာ�နောသို့ာ
အာစားာ�အာစားာ ရာင်�်ပြားများစ်ားတွစ်ားခဲ့�ပြားဖိုစ်ားပြီး�ီ� မီျား�ယ်�်နောသို့�ွဆိုံ��ခဲ့�ု�တ်ွငွ် ် 

အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�ကဲ့ု� သို့ကဲ့သ်ို့ာနောစားနိုု�င်သ်ို့ည်း။်

�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်နိုလှွံ��ကဲ့���်များာနောရာ�
အာတွကွဲ့ ်အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�များ�ာ�နော��စားမ်ွျား�နိုု�င်သ်ို့ည်း� ်
အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�၊ ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�
ဂျ�င်၏် ထိုး�ပြားခဲ့ာ�နောသို့ာအာစားာ�အာစားာ ရာင်�်ပြားများစ်ားတွစ်ား
ခဲ့�ပြားဖိုစ်ားပြီး�ီ� မီျား�ယ်�်နောသို့�ွဆိုံ��ခဲ့�ု�တ်ွငွ် ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်
များ�ာ�ကဲ့ု� သို့ကဲ့သ်ို့ာနောစားနိုု�င်သ်ို့ည်း။်

အ�ငု်ဆ်ုံး��ုရေးလုံးဗုုန််းးများ��း၏ ပြချး�င်းသု းးုသပ်ဲချ�က််

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်ထိုု�ပြား��်နော�ါင်�်များ�ာ�ကဲ့င်�်မ့ျား�လွ���ီ�ါ� ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း� ်
�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ� များ�ါဝင်န်ောသို့ာအာစားာ�အာစားာများ�ာ�ကဲ့့�သို့ု� � သို့ဘာာဝတွငွ် ် 

အာကဲ့� �အ်ာသို့တွပ်ြားဖိုင်��်�ံ� နို ှံ �လွ�ကဲ့ရ်ှှုသို့ည်း။်7 အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် ဂျ���8် 

နိုငှ်� ်ရှ�ှဟ်ူးု�င်�်8 ရှှု သို့ကဲ့က်ြီးကဲ့�ီရွာယ်အ်ာု�များ�ာ�အာကြကဲ့ာ� အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်
စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်တွစ်ားနော� �လွှင် ်30 များ ှ50 (mg/d) ခဲ့� �ရ်ှှုပြီး�ီ� အာနောများရုာကဲ့�်
ပြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား�၊ ဥနောရာာ�နိုငှ်� ်ကဲ့နော��ါတွု� �တွငွ် ်စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်တွစ်ားနော� �လွှင် ် 

3 mg (3 mg/d) ထိုကဲ့�်ည်း�်�ါ�သို့ည်း။်9-15 အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်
များ�ာ�သို့ည်း ်အာဓုိကဲ့အာာ�ပြားဖိုင်� ်�့���်တွငွ် ်ဂျလွု�င်က်ဲ့ု�ဆိုု�ကဲ့မ်ျား�ာ�အာပြားဖိုစ်ား  

နောတွွ�ရာနောသို့ာ်လွည်း�်၊ 16 စားာ�သို့ံ��မုျားနောသို့ာအာခဲ့ါတွငွ် ်သို့ကြကဲ့ာ�ကဲ့ု�  
ဟူးု�ကဲ့�်ရုိုး�လွု�ကဲ့စ််ားလွ��်ပြီး�ီ� စား��်ယ်းနောစားသို့ည်း။် 17 မီျားဆိုု�၊ �့���်ခဲ့�ဉ်း နိုငှ်� ်ဂျ���်
�့���် ကဲ့့�သို့ု� � အာခဲ့�ဉ်းနောဖိုာကဲ့ထ်ိုာ�နောသို့ာ �့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�တွငွ် ် 

များ�ာ�ပြား�ာ�လွနှောသို့ာ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�သို့ည်း ်ဘာကဲ့တ်ွ�ီရီာ�ယ်ာ�ဆိုု�င်ရ်ာာ  

ဟူးု�ကဲ့�်နောရာာလွစ်ားစားစ်ားနောကြကဲ့ာင်� ်ဂျလွု�င်က်ဲ့���်များ�ာ�အာပြားဖိုစ်ား နောတွွ�ရာသို့ည်း။် 
အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် သို့ံ��များ�ု��ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း� ်ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�်၊ �တုွဇ်ူးင်�် နိုငှ်� ် 
ဂျလွု�င်�်ဇုူး�င်တ်ွင်�်နိုငှ်� ်၎င်�်တွု� �၏ သို့ကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ ဂျလွု�င်က်ဲ့ု�ဆိုု�ကဲ့မ်ျား�ာ�သို့ည်း ်

�့���်၏ စား�စား�နော�ါင်�် အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်�ါဝင်မ်ျား၏ု 50၊ 40 နိုငှ်� ်10 % 

အာသို့�ီသို့�ီရှှုသို့ည်း။် 16 

�့���်နိုငှ်� ်ရုိုး� �ရာာအာာရှ�့ှ���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�တွငွ် ်�့���်�ရုိုး�တွင်�်  
တွစ်ားဂျရာမ်ျားစီားသို့ည်း ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် 3.5 mg ��ီ�ါ�နိုငှ်� ် 
ဆိုကဲ့စ်ား�်နော�သို့ည်း။်8 ထိုု� �နောကြကဲ့ာင်�၊် တွု� �ဟူးး� 3 နောအာာင်စ်ားများ ှ4 နောအာာင်စ်ား 

သို့ု� �များဟူး�တွ ်�့နိုု� � 1 ခဲ့ကွဲ့ ်ကဲ့့�သို့ု� � ရုိုး� �ရာာ�့���်အာစားာ�အာစားာ တွစား်နောယ်ာကဲ့စ်ားာ
သို့ည်း ်�ံ�များ�ှအ်ာာ�ပြားဖိုင်� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် 25 mg ခဲ့� � ်�ါဝင်သ်ို့ည်း။်

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်လ်ွကဲ့ခ်ဲ့မံျား�ာ� (ER) - ERα 

နိုငှ်� ်ERβ18,19နိုစ်ှားခဲ့�လွံ��နိုငှ်� ်ဖ့ွို�စားည်း�်လွ�ကဲ့ရ်ှှုပြီး�ီ� ယ်င်�်တွု� �ကဲ့ု� ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့်
စားထိုရုိုး�ဂျ�င်မ်ျား�ာ�အာပြားဖိုစ်ား အာများ�ု��အာစားာ�ခဲ့ွပ့ြားခဲ့ာ�ထိုာ�သို့ည်း်� အာခဲ့�ု��စားမ်ျား�သို့�်
အာနောပြားခဲ့အာနော�များ�ာ�တွငွ် ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်က်ဲ့့�သို့ု� � အာာ�သုို့င်မ်ျား�ာ�ကဲ့ု� 
အာသို့ံ��ပြား��နိုု�င်သ်ို့ည်း။် သို့ု� �နောသို့ာ် အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်သ်ို့ည်း ်ERα နိုငှ်� ်ERβ 

တွု� �ကဲ့ု� အာည်းအီာများှ နော�ါင်�်စား�်ကဲ့ာလွုံ�နောဆိုာ်နောသို့ာ်လွည်း�်၊ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွ
ဗု���်သို့ည်း ်ERβနိုငှ်� ်အာဓုိကဲ့ နော�ါင်�်စား�်ပြီး�ီ� လွုံ�နောဆိုာ်သို့ည်း။်20-23  

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် နိုငှ်� ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်အ်ာကြကဲ့ာ� နော�ါင်�်စား�်များနုိုငှ်� ်
လွုံ�နောဆိုာ်များတုွငွ် ်ကဲ့ာွပြားခဲ့ာ�ခဲ့�ကဲ့မ်ျားာှ ER နိုစ်ှားခဲ့�တွငွ် ်များတွးည်းနီောသို့ာ တွစား်ရှှ��
��ံ� နိုှံ �များမုျား�ာ�ရှှ၍ု လွုံ�နောဆိုာမ်ျားလုွ��်နောသို့ာအာခဲ့ါတွငွ် ်ကဲ့ွပ့ြား�ာ�ပြီး�ီ� ရံာဖို�ရံ်ာခဲ့ါတွငွ် ် 

ဆို� �က်ဲ့�င်ဘ်ာကဲ့ဇီ်ူးဝကဲ့များမဆိုု�င်ရ်ာာ အာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ��င် ် 

ရှှနုိုု�င်န်ောသို့ာနောကြကဲ့ာင်�ပ်ြားဖိုစ်ားသို့ည်း။် ERβ လွုံ�နောဆိုာမ်ျားသုို့ည်း ်ERα လွုံ�နောဆိုာမ်ျား၏ု  

တွစ်ားဟူး��ထ်ိုု��ကြီးကဲ့�ီထိုာွ�လွာသို့ည်း� ်အာာ�သုို့င်မ်ျား�ာ�ကဲ့ု� ဟူး� �တ်ွာ�သို့ည်းဟ်ူး�  
ယ်းဆိုရာနောသို့ာ ရာင်သ်ို့ာ�အာတွငွ်�်တွငွ် ်ထိုု�ပြားဖိုစ်ားရာ�်ပြားဖိုစ်ား�ံ�နော�်သို့ည်း။်24,25 

အာများ�ှမ်ျားာှ၊ များကြကဲ့ာနောသို့�များီကဲ့ နောတွွ� ရှှုခဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�တွငွ် ်ERβ-သို့�ီသို့� � ်
agonist များ�ာ�သို့ည်း ်ကဲ့င်ဆ်ိုာ�ံ�စံားများ�ာ�စားာွတွငွ် ်ကြီးကဲ့�ီထိုာွ�များ-ုဟူး� �တ်ွာ�
ပြားခဲ့င်�်ဆိုု�င်ရ်ာာ အာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�ရှှုပြားခဲ့င်�်နိုငှ်�ဆ်ိုကဲ့စ်ား�်သို့ည်း။် 26

ERβ အာတွကွဲ့ ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�၏အာာ�သို့ာခဲ့�ကဲ့မ်ျားာှ 27-29 

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�သို့ည်း ်တွစား်ရှှ��အာဓုိကဲ့သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�ကဲ့ု� 
ထို�တွန်ော��နိုု�င်စ်ားမ်ွျား�ရှှုသို့ည်းဟ်ူး� ပြားများင်က်ဲ့ာနောရွာ�ခဲ့�ယ်ထ်ိုာ�သို့ည်း� ် 
အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်လွကဲ့ခ်ဲ့ထံို�ု�်ညိ်း�ုစားစည်း�်များ�ာ� (SERM များ�ာ�)  

အာပြားဖိုစ်ားသို့တွမ်ျားတှွရ်ာပြားခဲ့င်�်၏ အာဓုိကဲ့အာနောကြကဲ့ာင်�်ရာင်�်ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။် 
ER များ�ာ�ရှှုသို့ည်း�တ်ွစ်ားရှှ��များ�ာ�တွငွ်၊် SERM များ�ာ�သို့ည်း ် 
အာခဲ့�ု� �နောသို့ာတွစား်ရှှ��များ�ာ�တွငွ် ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်က်ဲ့့�သို့ု� �အာာ�သုို့င်မ်ျား�ာ�ကဲ့ု�  
ထို�တွန်ော��နောသို့ာ်လွည်း�် အာပြားခဲ့ာ�အာရာာများ�ာ�တွငွ် ်သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျား ု
သို့ု� �များဟူး�တွ ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်အာာ�သုို့င်မ်ျား�ာ�များရှှု�ါ။
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အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�သို့ည်း ်နောသို့�ွဆိုံ��လွကဲ့ခဏာာများ�ာ�အာတွကွဲ့ ်ကဲ့�သို့များခုဲ့ယံ်း
နော�သို့ည်း� ်အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်အာပြားဖိုစ်ားများ�ာ�ဆိုံ��ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။် ယ်င်�်တွု� �ကဲ့ု� 
နောတွွ� ကြကဲ့�ံခဲ့စံားာ�ရာနောသို့ာ အာများ�ု��သို့မီျား�အာများ�ာ�စား�အာတွကွဲ့ ်မီျား�ယ်�်နောသို့�ွဆိုံ��
ခဲ့ါ��ီတွငွ် ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်စားတွင်ခ်ဲ့စံားာ�ရာသို့ည်း။် ထိုု�အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�၏ 

တွစ်ားဆိုယ် ်များ ှ15 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်သို့ည်းပ်ြား�င်�်ထို�ပ်ြီး�ီ� များကြကဲ့ာခဲ့ဏာ  

အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�ခဲ့စံားာ�ရာတွတွသ်ို့ည်း။်30 

အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်အာပြားဖိုစ်ား�ည်း�်သို့ည်း� ်ဂျ���အ်ာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ် 

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�သို့ည်း ်၎င်�်တွု� �၏ကြီးကဲ့�ုတွင်က်ဲ့ာကဲ့ယွ်မ်ျားတုွငွ် ်

အာသို့ံ��ဝင်န်ိုု�င်သ်ို့ည်းဟ်ူးးနောသို့ာ ကဲ့�ဦး�ထိုင်ပ်ြားများင်ခ်ဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�ကဲ့ု� ပြားများင်�မ်ျားာ�လွာ
နောစားသို့ည်း။်31 1995 ခဲ့�နိုစ်ှားများစှား၍၊ လွကဲ့န်ောတွွ�စားမ်ျား�သို့�်များ ု50 နောကဲ့�ာ်တွငွ် ်

နောသို့�ွဆိုံ��ပြားခဲ့င်�်နိုငှ်�ဆ်ိုကဲ့စ်ား�်သို့ည်း� ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�ကဲ့ု�သို့ကဲ့သ်ို့ာနောစားရာ� ် 

များတွးည်းသီို့ည်း�ရ်ာင်�်ပြားများစ်ားများ�ာ�များ ှအာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�၏  

အာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု�စားစ်ားနောဆို�ခဲ့့�သို့ည်း။် နောလွ�လွာများအုာများ�ာ�စား�သို့ည်း ်

လွု�ကဲ့န်ောလွ�ာည်းနီောထိုပွြားဖိုစ်ားနောစားရာ�န်ိုငှ်� ်နောလွ�လွာများ�ံု�စံား၏ရုိုး�်နောထို�ွများကုဲ့ု� 
နောလွှာ�ခဲ့�ရာ�အ်ာတွကွဲ့ ်�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�ထိုကဲ့ ်ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာများ�ာ�ပြားဖိုင်� ် 
နောဆိုာင်ရွ်ာကဲ့ထ်ိုာ�သို့ည်း။် ဤစားမ်ျား�သို့�်များမုျား�ာ�၏ ရာလွ�မ်ျား�ာ�များ ှ 

များကဲ့ု�ကဲ့ည််းသီို့ည်း�ရ်ာလွ�မ်ျား�ာ�ကဲ့ု� ထို�တွန်ော��သို့ည်း။် သို့ု� �နောသို့ာ်  
ခြွခဲ့င်�်ခဲ့�ကဲ့တ်ွစ်ားခဲ့�နိုငှ်� ်လွကဲ့န်ောတွွ�သို့�နောတွသို့�ပြား��ခဲ့�ကဲ့၏် သို့ံ��သို့�်ခဲ့�ကဲ့်
များ�ာ�တွငွ် ်အာစားမ်ွျား�ထိုကဲ့ဆ်ိုံ�� အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်ပြားဖိုစ်ားနောသို့ာ ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�်
�ါဝင်မ်ျားအုာာ�အာနောပြားခဲ့ခဲ့ကံဲ့ာ သို့ံ��သို့ည်း� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာ 

အာများ�ု��အာစားာ�အာလွု�ကဲ့ ်အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့ထ်ို�်မံျားစုားစားစ်ားပြားခဲ့င်�်၏  

အာနောရာ��ါများကုဲ့ု� ထိုည်း�သ်ို့ငွ်�်စားဉ်း�စားာ�ရာ� ်��ကဲ့က်ဲ့ကွဲ့ခ်ဲ့့�သို့ည်း။်32

ဤခြွခဲ့င်�်ခဲ့�ကဲ့မ်ျားာှ �့���်များရှာရှှုနောသို့ာ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့်
အာာ�နောဆို�များ�ာ�ပြားဖိုင်� ်ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားမ်ျား�သို့�်များ ု17 ခဲ့� နိုငှ်�1်9 ခဲ့�အာသို့�ီသို့�ီ
�ါဝင်သ်ို့ည်း� ်2012 ခဲ့�နိုစ်ှားတွငွ် ်ထို�တွပ်ြား��ခ်ဲ့့�နောသို့ာစား�စ်ားတွကဲ့�ပြား��လ်ွည်း်
သို့ံ��သို့�်ပြားခဲ့င်�်နိုငှ်� ်နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွပ်ြားခဲ့င်�်ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။်32 အာများ�ု��သို့မီျား� 
1,196 ဦး� �ါ၀င်သ်ို့ည်း�န်ောလွ�လွာများ ု13 ခဲ့�ရှှုသို့ည်း� ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်
ကြီးကဲ့မ်ုျားနို�ု�်အာာ� နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွမ်ျားတုွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်

အာပြီးမ့ျားထိုနုောရာာကဲ့န်ောကြကဲ့ာင်�်နောတွွ� ရှှုခဲ့့�ပြီး�ီ� တွစား်နော� �လွှင် ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်
အာနောရာအာတွကွဲ့သ်ို့ည်း ်အာသို့ငွ်တ်ွးအာာ�သုို့င်မ်ျားရှှုသို့ည်း�အ်ာ��်စား�  
(p< 0.00001) တွငွ်န်ောလွ�ာ�ကဲ့�များထုိုကဲ့ ်21 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်ခဲ့� � ်
�ု�၍နောလွ�ာ�ကဲ့�နောစားသို့ည်း။် အာလွာ�တွး၊ အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�် ပြား�င်�်ထို�မ်ျားကုဲ့ု�
အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွသ်ို့ည်း�အ်ာများ�ု��သို့မီျား� 988 ဦး��ါဝင်သ်ို့ည်း�စ်ားမ်ျား�သို့�်များ ု 

ကဲ့ု��ခဲ့�တွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်အာသို့ငွ်တ်ွးအာာ�သုို့င်မ်ျားရှှုသို့ည်း�်
နောဆို�အာ��်စား� (p<0.001) နောလွှာ�ခဲ့�ပြားခဲ့င်�်ထိုကဲ့ ်26 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်ခဲ့� � ်
�ု�သို့ည်း�အ်ာတွကွဲ့ ်နောရာာဂျါလွကဲ့ခဏာာများ�ာ�ကဲ့ု�နောလွ�ာ��ည်း�်နောစားသို့ည်း။် 
အာသို့ငွ်တ်ွးအာာ�သုို့င်မ်ျားရှှုသို့ည်း�န်ောဆို� နိုငှ်� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ� 
နော�ါင်�်စား�်ထိုာ�သို့ည်း� ်သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု� ထိုည်း�သ်ို့ငွ်�်စားဉ်း�စားာ�နောသို့ာအာခဲ့ါ၊  
အာကြီးကဲ့မ်ုျားနောရာနိုငှ်� ်ပြား�င်�်ထို�မ်ျား ုစား�စား�နော�ါင်�် နောလွ�ာ�ကဲ့�များသုို့ည်း ်ခဲ့� �မ်ျား�ှ�်နောပြားခဲ့ 

50 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။် 

အပူဲပြပဲန််းပြချင်း်များ��း

အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�ကဲ့ု� ထို�်မံျားစုားစားစ်ားသို့ံ��သို့�်များတုွငွ် ်စုားတွဝ်င်စ်ားာ�ဖွိုယ််
နောတွွ� ရှှုခဲ့�ကဲ့သ်ို့ံ��ခဲ့�ကဲ့ု� နောဖိုာ်ထို�တွခ်ဲ့့�သို့ည်း။် �ထိုများအာခဲ့�ကဲ့မ်ျားာှ အာနောပြားခဲ့ခဲ့ ံ

အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်ကြီးကဲ့မ်ုျားနို�ု�်သို့ည်း ်သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု� ထိုခုဲ့ု�ကဲ့န်ောစားပြားခဲ့င်�်များရှှု�ါ။  
ဆိုု�လွု�သို့ည်းမ်ျားာှ များကြကဲ့ာခဲ့ဏာ အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်နောလွ�ာ�ကဲ့�များသုို့ည်း ်

အာနောပြားခဲ့ခဲ့အံာဆိုင်�တ်ွငွ် ်အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ� တွစား်ရာကဲ့လ်ွှင် ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�် 
နိုစ်ှားကြီးကဲ့မ်ုျားလွာ� သို့ု� �များဟူး�တွ ်တွစား်ရာကဲ့လ်ွှင် ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�် 10 ကြီးကဲ့မ်ုျား
လွာ�ဆိုု�သို့ည်းက်ဲ့ု� �ဓိာ�များထိုာ�ဘာ ့ဆိုင်တ်ွးသို့ည်း။် ��တွယု်အာခဲ့�ကဲ့မ်ျားာှ 

နောလွ�လွာများမုျား�ာ�တွငွ် ်ကြကဲ့ာခဲ့�ု� ်12 �တွန်ိုငှ်�အ်ာထိုကဲ့ ်ကဲ့ာလွတွု�  
နောလွ�လွာများမုျား�ာ�အာတွငွ်�် အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�ကဲ့ု� �ု�၍နောလွ�ာ��ည်း�်နောစားသို့ည်း။်  
ဤနောတွွ� ရှှုခဲ့�ကဲ့သ်ို့ည်း ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�၏အာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့်
များသုို့ည်း ်ယ်ာယ်မီျားဟူး�တွန်ောကြကဲ့ာင်�် နောဖိုာ်ပြား�လွ�ကဲ့ ်ရှှုသို့ည်း။်  
တွတွယု်အာခဲ့�ကဲ့န်ိုငှ်� ်အာနောရာ�ကြီးကဲ့�ီဆိုံ��များာှ ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�်�များာဏာများ�ာ�နောသို့ာ  

ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာများ�ာ�သို့ည်း ်အာဆိုု��ါအာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်�ည်း�်�ါ�သို့ည်း� ်
ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာများ�ာ�ထိုကဲ့ ်အာနောတွာ်နောလွ��ု�ထိုနုောရာာကဲ့သ်ို့ည်း။် စီား��ာွ�ပြားဖိုစ်ားရာ
နိုု�င်န်ောသို့ာ အာဓုိကဲ့ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာနိုစ်ှားများ�ု��နိုငှ်� ်နောဆို�ဘာကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာစားမ်ျား�သို့�်များု
များ�ာ�တွငွ် ်အာသို့ံ��ပြား��ထိုာ�သို့ည်း� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုလွဗု���် များတှွတ်ွမ်ျား�များ�ာ�သို့ည်း ်

သို့သုို့သုို့ာသို့ာကဲ့ွပ့ြား�ာ�နောသို့ာနောကြကဲ့ာင်� ်ဤနောတွွ� ရှှမုျားသုို့ည်း ်အာနောရာ�ကြီးကဲ့�ီသို့ည်း။်  
တွစ်ားများ�ု��များာှ ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�် နိုငှ်� ်�တုွဇ်ူးင်�်တွငွ် ်ပြားများင်�မ်ျားာ�နောသို့ာ်လွည်း�် 
�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�၏ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် များတှွတ်ွမ်ျား�နိုငှ်� ်ဆိုင်တ်ွးသို့ည်း� ် 
ဂျလွု�င်�်ဇုူး�င်တ်ွင်�် �ည်း�်�ါ�ပြီး�ီ�ကဲ့��တ်ွစ်ားများ�ု��များာှ ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�်တွငွ် ်

အာလွ�ွ�်ည်း�်ပြီး�ီ� �တုွဇ်ူးင်�် နိုငှ်� ်ဂျလွု�င်�်ဇုူး�င်တ်ွင်�်ပြားများင်�မ်ျားာ�သို့ည်း။်

ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား�များ��းရိှိ� အ�ငု်ဆ်ုံး��ုရေးလုံးဗုုန််းးပဲါဝင်မု်ျား

သို့တွင်�်အာရာင်�်အာပြားများစ်ား၊ အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား� စုား�ကဲ့�်�ု��နောရာ� အာာဟူးာရာအာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာဌာာ�။

ပဲဲပုဲပ်ဲအစား�းအစား�

မီျားဆိုု�

�့���်နောစား�များ�ာ�၊ အာစုားမ်ျား�နောရာာင်၊် ခဲ့�ကဲ့ပ်ြီး�ီ�

�့���်နောစား�များ�ာ�၊ အာ�ကဲ့န်ောရာာင်၊် ခဲ့�ကဲ့ပ်ြီး�ီ�

�့���်နောစား�များ�ာ�၊ အာဝါနောရာာင်၊် ခဲ့�ကဲ့ပ်ြီး�ီ�

�့���်နောစား�များ�ာ�၊ နောလွာှ်ထိုာ�နောသို့ာ၊ ရုိုး��ရုိုး� �

�့နိုု� �၊ ရုိုး� �ရုိုး� �၊ သို့ဘာာဝ

�့နိုု� �၊ ရုိုး� �ရုိုး� �၊ အာာ�ပြားဖိုည်း�်

အာဆိုဓီိာတွပ်ြား�ည်း်�ဝသို့ည်း်� �့���်များ�ု် �၊  
အာဆိုထီို�တွထ်ိုာ�နောသို့ာ

အာဆိုဓီိာတွပ်ြား�ည်း်�ဝသို့ည်း်� �့���်များ�ု် �၊ အာဆိုပီြား�ည်း�်

အာဆိုဓီိာတွပ်ြား�ည်း်�ဝသို့ည်း်� �့���်များ�ု် �၊ အာဆို�ီည်း�်

�့���်များ�ု �မ်ျား�ာ�

�့���်များစှားစ်ားထို�တွထ်ိုာ�သို့ည်း်�  
�ရုိုး�တွင်�် (အာသို့ာ�ဓိာတွ)် အာများ�ု် �၊ ရုိုး� �ရုိုး� �

အာတွံ��အာခဲ့�ံ့�စံား �့���်�ရုိုး�တွင်�်၊ အာနောပြားခဲ့ာကဲ့်

�့���်ခဲ့�ဥ်

တွု� �ဟူးး�

တွစားခ်ျါပြပဲင်ပ်ဲများ�ဏ

စားာ��ွ့တွင်ဇွ်ူး��် 1 ဇွူး��်

½ ခဲ့ကွဲ့်

½ ခဲ့ကွဲ့်

½ ခဲ့ကွဲ့်

¼ ခဲ့ကွဲ့်

1 ခဲ့ကွဲ့်

1 ခဲ့ကွဲ့်

¼ ခဲ့ကွဲ့်

¼ ခဲ့ကွဲ့်

¼ ခဲ့ကွဲ့်

½ ခဲ့ကွဲ့်

⅓ ခဲ့ကွဲ့်

¼ ခဲ့ကွဲ့်

½ ခဲ့ကွဲ့်

½ ခဲ့ကွဲ့်

စားုစားုရေးပဲါင်း် (MG)  
အ�ငု်ဆ်ုံး��ုရေးလုံးဗုုန််းး/တွစားခ်ျါပြပဲင််

7

50

40

78

78

10

43

42

33

50

9

53

33

53

25
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အရိုး�ု းပွဲရေး��ဂါါပြ�စားပွ်ဲ�းမုျားဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�် 18.8 mg နိုငှ်�အ်ာထိုကဲ့ ်(နောလွ�လွာများအုာာ�လွံ��အာတွကွဲ့ ် 

��မ်ျား�များှ) နော��နောသို့ာ ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့အ်ာာ�နောဆို�များ�ာ�ပြားဖိုင်� ်ပြား��လွ��်သို့ည်း�်
နောလွ�လွာများမုျား�ာ�တွငွ် ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်ကြီးကဲ့မ်ုျားနို�ု�်သို့ည်း ်အာသို့ငွ်တ်ွးအာာ�သုို့င််
များရှှုသို့ည်း�န်ောဆို� သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားထုိုကဲ့ ်27% ��ီ�ါ� နောလွ�ာ�ကဲ့�
သို့ာွ�နောသို့ာ်လွည်း�် ထိုု��များာဏာထိုကဲ့�်ည်း�်သို့ည်း� ်စားမ်ျား�သို့�်များမုျား�ာ�တွငွ် ်

ကြီးကဲ့မ်ုျားနို�ု�် 12.5% ခဲ့� � ်( အာ��်စား�များ�ာ�အာကြကဲ့ာ�ပြားခဲ့ာ��ာ�ခဲ့�ကဲ့ ်P = 0.03)။ 
သို့ာ နောလွ�ာ�ကဲ့�သို့ာွ�သို့ည်း။် ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�်ကြွကဲ့ယ်ဝ်နောသို့ာ ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့်
စားာများ�ာ�အာာ� တွံ� �ပြား��မ်ျားနုောလွ�ာ��ည်း�်ပြားခဲ့င်�်သို့ည်း ်ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�် သို့ည်း ်

အာပြားခဲ့ာ��့���် အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်နိုစ်ှားများ�ု��ထိုကဲ့ ်�ု�၍အာစားမ်ွျား�ထိုကဲ့န်ောကြကဲ့ာင်�် 
ညွှ�ပ်ြား�သို့ည်း� ်အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�များ�ာ�စားာွနိုငှ်� ်ကဲ့ု�ကဲ့ည််း�ီါသို့ည်း။်33,34

စား�နော�ါင်�်အာာ�ပြားဖိုင်� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�သို့ည်း ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�ခဲ့စံားာ�
ရာသို့ည်း� ်အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�အာတွကွဲ့ ်အာနောထိုာကဲ့အ်ာကဲ့းပြားဖိုစ်ားနိုု�င်သ်ို့ည်းဟ်ူး� 
ထိုု�အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့က်ဲ့ ယ်ံ�ကြကဲ့ည်းန်ောလွာကဲ့သ်ို့ည်း� ်အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�
ပြားဖိုစ်ားနောစားသို့ည်း။် 2012 နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွမ်ျား ုနော�ာကဲ့ဆ်ိုကဲ့တ်ွွထ့ို�တွ်
ပြား��သ်ို့ည်း� ်စားမ်ျား�သို့�်များအုာများ�ာ�အာပြား�ာ�သို့ည်း ်ထိုနုောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု�  
အာနောထိုာကဲ့အ်ာကဲ့းပြားဖိုစ်ားနောစားသို့ည်း။် 35-37 ထိုင်ရ်ှာှ�သို့ည်း��ံ်��ု��များမုျားရှှုနောသို့ာ  

စားမ်ျား�သို့�်များတုွစ်ားခဲ့�သို့ည်း ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�ကဲ့ု�အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွသ်ို့ည်း� ်
စားမ်ျား�သို့�်များမုျား�ာ�ပြား��လွ��်ရာ�အ်ာတွကွဲ့ ်လွမ်ျား�ညွှ�ခ်ဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�နိုငှ်� ် 
များကဲ့ု�ကဲ့ည််းသီို့ည်း� ်စားမ်ျား�သို့�်များဆုိုု�င်ရ်ာာ�ံ�စံားကဲ့ု� အာသို့ံ��ပြား��ထိုာ�သို့ည်း။်38 

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�များ ှနော��သို့ည်း�သ်ို့ကဲ့သ်ို့ာရာာရာများ�ုများာဏာသို့ည်း ်

အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်အာတွကွဲ့ ်နောဟူးာ်များ���်ဆိုု�င်ရ်ာာများဟူး�တွသ်ို့ည်း� ် 
ကဲ့�သို့များမုျား�ာ�ကဲ့ု�ရှာှနောဖွိုနော�နောသို့ာ အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�လွကဲ့ခ်ဲ့နံိုု�င်သ်ို့ည်းဟ်ူး�
ယ်းဆိုရာသို့ည်း� ်အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး��များာဏာနိုငှ်� ်ကဲ့ု�ကဲ့ည််း�ီါသို့ည်း။်39  

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ��များာဏာ (~50 mg) ကဲ့ု� ရုိုး��ရာာ�့���်အာစားာ�အာစားာ  

နိုစ်ှားနောယ်ာကဲ့စ်ားာနောလွာကဲ့တ်ွငွ် ်နောတွွ�ရာသို့ည်း။် 

အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်�်များာဏာကဲ့�ဆိုင်�်များကုဲ့ု� တွံ� �ပြား��န်ောသို့ာအာာ�ပြားဖိုင်� ်
အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�နော�ာကဲ့ ်ဆိုယ်စ်ား�နိုစ်ှားအာတွငွ်�် အာရုိုး��အာများ�ာ�
အာပြား�ာ� ဆိုံ��ရံုိုး�နိုု�င်က်ဲ့ာ အာရုိုး��ကဲ့�ု��နိုု�င်န်ောပြားခဲ့သို့သုို့သုို့ာသို့ာ တွု��လွာနောစားသို့ည်း။်40  

အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်က်ဲ့�ထိုံ��သို့ည်း ်နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ� အာရုိုး��ဆိုံ��ရံုိုး�များနုိုငှ်� ် 
တွင်�်ါ�ဆိုံ�ရုိုး� �ကဲ့�ု��နိုု�င်န်ောပြားခဲ့ကဲ့ု� သို့ံ���ံ�တွစ်ား�ံ���ီ�ါ� နောလွှာ�ခဲ့�နော��သို့ည်း။်41  

အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်က်ဲ့�ထိုံ��ကဲ့ု� ရာ�်ဆိုု�င်�်ပြီး�ီ� နိုစ်ှားနိုစ်ှားအာတွငွ်�် တွင်�်ဆိုံ�ရုိုး� �
ကဲ့�ု��ပြားခဲ့င်�်အာတွကွဲ့ ်ကဲ့ာကဲ့ယွ်န်ော��သို့ည်း�အ်ာာ�သုို့င်မ်ျား�ာ� ဆိုံ��ရံုိုး�သို့ာွ�
နောကြကဲ့ာင်�် အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ� နောဖိုာ်ပြား�လွ�ကဲ့ရ်ှှုသို့ည်း။်42 နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�
အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်အာရုိုး��ကဲ့���်များာနောရာ�ကဲ့ု�  
တွု��တွကဲ့န်ောစားနိုု�င်သ်ို့ည်းဟ်ူးးသို့ည်း� ်ကဲ့�ဦး�ယ်းဆိုခဲ့�ကဲ့မ်ျားာှ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွ
ဗု���်များ�ာ�၏ အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်က်ဲ့့�သို့ု� �အာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�နိုငှ်� ်
နော�ါင်�်စား�်ဖ့ွို�စားည်း�်ထိုာ�နောသို့ာ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်၊ အာု�င်�်ရီာဖိုနောလွဗု���်၊ 
အာရုိုး��စား�ဆိုု�င်ရ်ာာအာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�များ�ာ�ကဲ့ု�ပြား�သို့ည်း� ်အာနောစားာ�ု�င်�်သို့�နောတွသို့�ကဲ့ု�  
အာနောပြားခဲ့ခဲ့ထံိုာ�သို့ည်း။်43 

အာလွာ�အာလွာရှှနုောသို့ာ အာာရှကှဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါဆိုု�င်ရ်ာာ နောလွ�လွာများနုိုစ်ှားခဲ့�တွငွ် ် 

�့���်စားာ�သို့ံ��များနုိုငှ်� ်အာရုိုး��ကဲ့�ု��နိုု�င်န်ောပြားခဲ့ကြကဲ့ာ� ဆိုကဲ့စ်ား�်များကုဲ့ု� အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွ်
ခဲ့့�သို့ည်း။် နိုစ်ှားများ�ု��လွံ��တွငွ် ်�့���်စားာ�သို့ံ��များ ုအာများ�ာ�ဆိုံ��အာများ�ု��သို့မီျား�
များ�ာ�သို့ည်း ်စားာ�သို့ံ��များအုာ�ည်း�်ဆိုံ�� အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�နိုငှ်� ်နိုုငု်�်ယ်ဉှ်းလွှင် ်

ပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့ သို့ံ���ံ�တွစ်ား�ံ���ီ�ါ� နောလွ�ာ��ည်း�်သို့ည်း။် ဤကဲ့ာကဲ့ယွ်န်ောရာ�
�များာဏာသို့ည်း ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်က်ဲ့�ထိုံ��အာတွကွဲ့ ်နောဖိုာ်ပြား�ထိုာ�သို့ည်းန်ိုငှ်� ် 
တွးသို့ည်း။်41 နောလွ�လွာများတုွစ်ားခဲ့�တွငွ် ်နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�သို့ည်းမ်ျားာှ  

4.5 နိုစ်ှားကြကဲ့ာပြီး�ီပြားဖိုစ်ားသို့ည်း� ်ရှှ�ဟ်ူးု�င်�်အာများ�ု��သို့မီျား� 24,000 တွငွ် ်

အာရုိုး��ကဲ့�ု��သို့ည်း� ်အာများ�ု��အာစားာ�အာာ�လွံ��၏ 1,800 ��ီ�ါ�ကဲ့ု�နောတွွ�ရာသို့ည်း။်44  

အာပြားခဲ့ာ�နောလွ�လွာများတုွစ်ားခဲ့�တွငွ် ်7 နိုစ်ှားတွာကဲ့ာလွအာတွငွ်�် နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�
စားကဲ့ာာ�းအာများ�ု��သို့မီျား� 35,000 တွငွ် ်တွင်�်ါ�ရုိုး��ကဲ့�ု��ပြားခဲ့င်�် 700 ��ီ�ါ� 
(နောလွ�လွာခဲ့့�သို့ည်း�တ်ွစ်ားခဲ့�တွည်း�်နောသို့ာနော�ရာာ) ရှှုခဲ့့�သို့ည်း။်45 

အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား�ရှှု သို့တိွများနော� �ဥ��သို့သ်ို့ည်းမ်ျား�ာ��ါ၀င်သ်ို့ည်း� ်
တွတွယု်အာလွာ�အာလွာရှှုသို့ည်း�က်ဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါဆိုု�င်ရ်ာာ  

နောလွ�လွာများတုွစ်ားခဲ့�တွငွ် ်�့နိုု� �စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်အာရုိုး���နွောရာာဂျါပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့နိုငှ်� ် 
သို့သုို့သုို့ာသို့ာ နောပြား�ာင်�်ပြား��ဆ်ိုကဲ့စ်ား�်နော�သို့ည်း။်46 သို့ု� �နောသို့ာ် သို့ကဲ့န်ောသို့
အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�များ�ာ�အာရာ နိုု� �ထိုကွဲ့�်စားစည်း�် စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်းအ်ာလွာ�တွး  
အာကဲ့ာအာကဲ့ယွ်ပ်ြားဖိုစ်ားနောသို့ာနောကြကဲ့ာင်� ်ယ်င်�်၏ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်
�ါဝင်မ်ျားထုိုကဲ့ ်၎င်�်၏ ကဲ့ယ်လ်ွစီ်ားယ်မ်ျား �ါဝင်မ်ျားနုောကြကဲ့ာင်� ်�့နိုု� �သို့ည်း်
အာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားရုှှုပြားခဲ့င်�်ပြားဖိုစ်ားနောကြကဲ့ာင်�် သို့ရုာသို့ည်း။် ဤနောလွ�လွာ
များ၏ုရာလွ�မ်ျား�ာ�46 နိုငှ်�ယ််ခဲ့င်န်ောဆို�ွနောနို�ွခဲ့့�သို့ည်း�အ်ာာရှှနောလွ�လွာများနုိုစ်ှားခဲ့�44,45 

သို့ည်း ်စုားတွဝ်င်စ်ားာ�ဖွိုယ်ပ်ြားဖိုစ်ားနောသို့ာ်လွည်း�် �့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�၏ 

အာရုိုး��ဆိုု�င်ရ်ာာအာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�နိုငှ်��်တွသ်ို့ကဲ့၍်  

တွကုဲ့�သို့ည်း�န်ောကဲ့ာကဲ့ခ်ဲ့�ကဲ့ခ်ဲ့�များသုို့ည်း ်နောကဲ့ာင်�်စားာွ�ံ�စံားထို�တွထ်ိုာ�သို့ည်း� ် 
လွကဲ့န်ောတွွ�နောလွ�လွာများမုျား�ာ�များ ှရာလွ�မ်ျား�ာ�တွငွ်သ်ို့ာ အာနောပြားခဲ့ခဲ့နံိုု�င်သ်ို့ည်း။်
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များကြကဲ့ာနောသို့�များီကဲ့ ��ု�်များတွသ်ို့�နောတွသို့မီျား�ာ�သို့ည်း ်အာရုိုး��တွငွ်�်သို့တိွ�ဓိာတွ်
သို့�်ုသို့ည်း�်ဆို (BMD) တွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် ထိုနုောတွွ� များ၏ု အာကဲ့�ု��
သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု� အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွသ်ို့ည်း� ်နောသို့�ွဆိုံ��ခဲ့ါ��ီနိုငှ်� ်နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�
နောသို့ာ အာများ�ု��သို့မီျား� 2,652 ဦး��ါဝင်သ်ို့ည်း� ်ကဲ့����်ထို�ု�်ခဲ့���်စားမ်ျား�သို့�်များ ု 

26 ခဲ့�၏ ရာလွ�မ်ျား�ာ�ကဲ့ု� နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွခ်ဲ့့�ကြကဲ့သို့ည်း။်47   

ခဲ့ါ�နောကဲ့�ာရုိုး��နိုငှ်� ်နော�ါင်ရု်ိုး��ရာင်�်အာဆိုစ်ားနိုစ်ှားခဲ့�စားလွံ��တွငွ် ်ထို�ု�်ခဲ့���်များ/ု 

အာသို့ငွ်တ်ွးအာာ�သုို့င်မ်ျားရှှုသို့ည်း�န်ောဆို�ကဲ့�သို့များ ုနိုငှ်�ယ််ဉှ်းလွှင် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖို
နောလွဗု���်ကဲ့�သို့များသုို့ည်း ်သို့သုို့သုို့ာသို့ာ�ု�များ�ာ�နောသို့ာ BMD နောပြား�ာင်�်လွမ့ျားု
အာနောလွ�ခဲ့�ု� ်ကဲ့ာွပြားခဲ့ာ�ခဲ့�ကဲ့န်ိုငှ်� ်ဆိုကဲ့စ်ား�်သို့ည်းက်ဲ့ု�နောတွွ�ရာသို့ည်း။် သို့ု� �နောသို့ာ် 
အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�ထို�်မံျားစုားစားစ်ားသို့ံ��သို့�်ရာာတွငွ် ်ဂျလွု�င်က်ဲ့���်�ံ�စံားရှှု  
အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�နိုငှ်� ်ခဲ့�ုတွဆ်ိုကဲ့ပ်ြီး�ီ� စားမ်ျား�သို့�်များမုျား�ာ�အာတွကွဲ့ ်

သို့ံ��သို့�်ခဲ့�ကဲ့က်ဲ့ု�ကဲ့� �သ်ို့တွလ်ွု�ကဲ့သ်ို့ည်း�အ်ာခဲ့ါ ကဲ့�သို့များ၏ု အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�ကဲ့ု�  
တွု��ပြားမိျားင်�န်ောစားပြီး�ီ� အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် ဂျလွု�င်က်ဲ့ု�ဆိုု�ကဲ့အ်ာများ�ာ�ဆိုံ���ါဝင်သ်ို့ည်း�်
�ံ�နောသို့�ည်း�်များ�ာ�ကဲ့ု�သို့ာ နောလွ�လွာများမုျား�ာ�တွငွ် ်ထိုု�အာာ�သုို့င် ် 

နော��ာကဲ့က်ဲ့ယွ်သ်ို့ာွ�သို့ည်း။်

စားမ်ျား�သို့�်လွ��်နောဆိုာင်မ်ျားအုာများ�ာ�စား�များ ှနောလွ�ခဲ့�သို့ည်း ်၎င်�်
တွု� �၏အာရွာယ်အ်ာစားာ�နိုငှ်� ်ကြကဲ့ာခဲ့�ု� ်(2 နိုစ်ှားနိုငှ်�အ်ာထိုကဲ့က်ြကဲ့ာခဲ့�ု�)် အာတွကွဲ့ ်
သို့သုို့ာထိုင်ရ်ှာှ�သို့ည်း။် အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား�တွငွ် ်နိုစ်ှားခဲ့�၊38,48 
အာတီွလွတီွငွ် ်တွစ်ားခဲ့�49 နိုငှ်� ်ထိုု�င်ဝ်မ်ျားတွငွ် ်တွစ်ားခဲ့� ပြား��လွ��်ခဲ့့�သို့ည်း။်50 
စားမ်ျား�သို့�်များနုောလွ�ခဲ့�တွငွ် ်သို့ံ��ခဲ့�သို့ည်း ်BMD တွငွ်န်ောကဲ့ာင်�်နောသို့ာ အာကဲ့�ု�� 

သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ� ကဲ့ု� များပြား�နိုု�င်ခ်ဲ့့��ါ။ ပြား��လွ��်ခဲ့့�နောသို့ာ စားမ်ျား�သို့�်များု
တွစ်ားခဲ့�တွငွ် ်တွစား်နော� �လွှင် ်ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�် 54 mg စားာ�သို့ံ��သို့ည်း� ် 
အာတီွလွ ီအာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်နောကဲ့�ာရုိုး��နိုငှ်� ်တွင်�်ါ�ဆိုံ�ရုိုး� �ရှှု BMD 
သို့ည်း ်သို့ံ��နိုစ်ှားတွာကဲ့ာလွအာတွငွ်�် သို့သုို့သုို့ာသို့ာ တွု��လွာနောသို့ာ်လွည်း�် 
အာသို့ငွ်တ်ွးအာာ�သုို့င်မ်ျားတွးသို့ည်း�န်ောဆို�ကဲ့�သို့များအုာ��်စား�တွငွ် ်သို့သုို့သုို့ာသို့ာ  
နောလွ�ာ�ကဲ့�သို့ာွ�သို့ည်းက်ဲ့ု� နောတွွ� ရှှုခဲ့့�သို့ည်း။်49 ဤစားမ်ျား�သို့�်များသုို့ည်း ်ဂျလွု�င််
ကဲ့���်�ံ�စံားရှှုသို့ည်း� ်ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�်နိုငှ်� ်ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့လ်ွ��်နောဆိုာင်ခ်ဲ့့�သို့ည်း။် 

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�၏ အာရုိုး��အာဆိုစ်ားဆိုု�င်ရ်ာာ အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�များ�ာ�ကဲ့ု�
ပြား�ရာ� ်ကြီးကဲ့�ီများာ�နောသို့ာစားမ်ျား�သို့�်များ ုနောလွ�ခဲ့�များ ှသို့ံ��ခဲ့� များနောအာာင်ပ်ြားများင်ပ်ြားခဲ့င်�်သို့ည်း ် 
အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�၏ ထိုနုောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု� နောသို့ခဲ့�ာနော�ါကဲ့သ်ို့သံို့ယ်ပြားဖိုစ်ား
နောစားသို့ည်း။် ဆိုု�လွု�သို့ည်းမ်ျားာှ Purdue တွကဲ့က သို့ု�လွမ်ျား ှသို့�နောတွသို့�ပြား��
ခဲ့�ကဲ့သ်ို့ည်း ်ဆို��်သို့စ်ားနောသို့ာ�ည်း�်�ည်းာကဲ့ု� အာသို့ံ��ပြား��၍ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွ
ဗု���်၏ ပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောခဲ့�ရှှုနောသို့ာ အာရုိုး��စား�ဆိုု�င်ရ်ာာ အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�များ�ာ�ကဲ့ု�  
အာသို့ာ�နော��ပြီး�ီ� နောရာရှှည်းလ်ွကဲ့န်ောတွွ�စားမ်ျား�သို့�်များမုျား�ာ�တွငွ် ်အာကဲ့�ု��
သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျားရှှုပြားခဲ့င်�်အာတွကွဲ့ ်အာ�ည်း�်ဆိုံ�� တွစ်ားစုားတွတ်ွစ်ား�ု�င်�် 
ရှှင်�်လွင်�်ခဲ့�ကဲ့တ်ွစ်ားခဲ့� ပြားဖိုစ်ားနိုု�င်သ်ို့ည်း။်51 ဤကဲ့ဏ္ဍခဲ့ွန့ောလွ�လွာများအုာတွကွဲ့၊် 
ကဲ့���်များာနောသို့ာနောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ� အာများ�ု��သို့မီျား� 24 ဦး�ကဲ့ု� များတွးသို့ည်း� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖို
နောလွဗု���်ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာများ�ာ� သို့ု� �များဟူး�တွ ်ရုိုး�ကဲ့စ််ား�ရုိုး��တုွ၊် ဘာစီားနောဖိုာ�စားနောဖိုာ�ု
တွ ်အာရုိုး���နွောရာာဂျါကဲ့ာကဲ့ယွ်န်ောဆို�ကဲ့ု� ရာကဲ့န်ော�ါင်�် 50 နော��ခဲ့့�သို့ည်း။်51  
ထိုု�သို့ု� �များပြား��မီျား အာများ�ု��သို့မီျား�တွစ်ားဦး�စီားအာာ� ရှာှ��ါ�နောသို့ာ ကဲ့ယ်လ်ွစီ်ားယ်မ်ျား
အာု�င်ဆ်ိုု�တွ��် 41Ca ပြားဖိုင်� ်ထိုု��သို့ငွ်�်ခဲ့့�ပြီး�ီ� ၎င်�်သို့ည်းအ်ာရုိုး��တွငွ် ်ကဲ့ယ်လ်ွစီ်ား
ယ်မ်ျား�ါဝင်မ်ျား ုအာနောပြား�ာင်�်အာလွမ့ျား�ာ�ကဲ့ု� တွကုဲ့�စားာွသို့ရုှှနုိုု�င်န်ောစားသို့ည်း။် ရုိုး�ကဲ့စ််ား
�ရုိုး��တုွသ်ို့ည်း ်စားာရာင်�်အာင်�်အာရာ သို့သုို့ာထိုင်ရ်ှာှ�သို့ည်း� ်15.3 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်
ပြားဖိုင်� ်အာရုိုး��ကဲ့ယ်လ်ွစီ်ားယ်မ်ျား�ါဝင်မ်ျားကုဲ့ု� တွု��နောစားသို့ည်း။် ထိုု� �နောကြကဲ့ာင်� ်ဤ
နောလွ�လွာများတုွငွ်သ်ို့ံ��သို့ည်း� ်�ည်း�်စား�စ်ားသို့ည်း ်ထိုု�နောဆို�၏အာရုိုး��ကဲ့ာကဲ့ယွ််
နော��သို့ည်း� ်အာကဲ့�ု�� သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျား ုကဲ့ု� နောဖိုာ်ထို�တွခ်ဲ့့�သို့ည်း။် ရုိုး�ကဲ့စ််ား�ရုိုး��ု
တွသ်ို့ည်း ်နောကဲ့�ာရုိုး��နိုငှ်� ်တွင်�်ါ�ဆိုံ�ရုိုး� �ကဲ့�ု��ပြားခဲ့င်�် အာနိုရိာာယ်က်ဲ့ု�  
50 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်��ီ�ါ�အာထို ုနောလွှာ�ခဲ့�နော��နိုု�င်န်ောကြကဲ့ာင်�် နောကဲ့�ာ်ကြကဲ့ာ�သို့ည်း။်52

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် 105 mg �ါ၀င်သ်ို့ည်း� ်နော� �စားဉ်းပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာ  
အာာ�တွံ� �ပြား��မ်ျားတုွငွ် ်အာရုိုး��ကဲ့ယ်လ်ွစီ်ားယ်မ်ျား�ါဝင်မ်ျားသုို့ည်း ်7.6 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်
သို့သုို့သုို့ာသို့ာတွု��လွာသို့ည်း။် ထိုု� �နောကြကဲ့ာင်� ်ဤနောဆို��များာဏာတွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�
ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်အာရုိုး���နွောရာာဂျါကဲ့ု�ကဲ့�သို့ရာ� ်အာသို့ံ��ပြား��သို့ည်း� ်နောသို့ခဲ့�ာ
နောဖိုာစ်ား�်ထိုာ�သို့ည်း� ်နောဆို�ဝါ�တွစားဝ်ကဲ့န်ောလွာကဲ့ ်အာစားမ်ွျား�ထိုကဲ့သ်ို့ည်း။် 
“�့���်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ံ��စားွ့ပြားခဲ့င်�်သို့ည်း ်နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�အာများ��ု�သို့မီျား�
များ�ာ�အာတွကွဲ့ ်များနောပြား�ာ�နောလွာကဲ့သ်ို့ည်း� ်ပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့ အာ�ည်း�်ဆိုံ��ပြားဖိုစ်ားပြီး�ီ� 
နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�နော�ာကဲ့တ်ွငွ် ်အာရုိုး��ဆိုံ��ရံုိုး�များကုဲ့ု�အာ�ည်း�်င်ယ်က်ဲ့ာကဲ့ယွ်န်ော��ပြားခဲ့င်�်
နောကြကဲ့ာင်� ်နောရာရှညှ်းအ်ာသို့ံ��ပြား��နိုု�င်သ်ို့ည်း”် ဟူး� ဤနောလွ�လွာများ၏ု သို့�နောတွသို့မီျား�ာ�
များ ှနောကဲ့ာကဲ့ခ်ဲ့�ကဲ့ခ်ဲ့�ခဲ့့�သို့ည်း။် ဤစားမ်ျား�သို့�်များတုွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်�များာဏာ
များ�ာ�သို့ည်း ်105 mg ထိုကဲ့မ်ျား�ာ�စားာွ�ု�၍ ထိုနုောရာာကဲ့မ်ျား ုအာလွ�ွ�်ည်း�်နောကြကဲ့ာင်�် 
ပြား�ခဲ့့�သို့ည်း။် ယ်ခဲ့င်က်ဲ့ ကဲ့ု��ကဲ့ာ�ထိုာ�သို့ည်း� ်နောဆို�ဘာကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာစားမ်ျား�သို့�်များ ု
သို့ံ��ခဲ့�အာ�ကဲ့ ်နိုစ်ှားခဲ့�သို့ည်း ်အာလွ�ွမ်ျား�ာ�ပြား�ာ�သို့ည်း� ်�များာဏာကဲ့ု� သို့ံ��ခဲ့့�ပြီး�ီ� ယ်င်�်
သို့ည်း ်BMD ကဲ့ု� အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�၏သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု� များပြား�နိုု�င်ရ်ာ
ပြားခဲ့င်�်အာနောကြကဲ့ာင်�်ကဲ့ု� ရှငှ်�်ပြား�နိုု�င် ်�ါသို့ည်း။် 38,50
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အာာ�ပြားဖိုည်း��့်နိုု� �သို့ည်း ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်၏ 
အာရာင်�်အာပြားများစ်ားနောကဲ့ာင်�်တွစား်ခဲ့�ပြားဖိုစ်ားပြီး�ီ� ကဲ့ယ်လ်ွစီ်ား
ယ်မ်ျား၊ ဗီုတွာများင် ်� ီနိုငှ်� ်�ရုိုး�တွင်�်ဓိာတွတ်ွု� �လွည်း�်
�ါ၀င်ပ်ြီး�ီ� ထို�်တွု��အာရုိုး��ကဲ့���်များာနောရာ�ဆိုု�င်ရ်ာာ 
အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�များ�ာ�ကဲ့ု� နော��စားမ်ွျား�သို့ည်း။်

နိုလိုံးးးုက်�န််းးများ�ရေး�း

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်၏ အာာ�သုို့င်မ်ျား�ာ� များည်းသ်ို့ု� ��င်ရ်ှှုနောစားကဲ့ာများး �့���်
အာစားာ�အာစားာများ�ာ� သို့ည်း ်အာရာည်းအ်ာနောသို့�ွပြားများင်��်ရုိုး�တွင်�်ဓိာတွ5်3 ကဲ့ု�နော��
သို့ည်း�အ်ာတွကွဲ့ ်အာရုိုး��ကဲ့���်များာနောရာ�ကဲ့ု� အာနောထိုာကဲ့အ်ာကဲ့းပြား��နိုု�င်သ်ို့ည်း။်
54-56 ထိုု� �အာပြား�င် ်အာခဲ့�ု���့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်ကဲ့ယ်လ်ွစီ်ားယ်မ်ျားနိုငှ်� ်
ဗီုတွာများင် ်� ီ၏ အာရာင်�်အာပြားများစ်ားနောကဲ့ာင်�်များ�ာ�ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။်57 အာနောရာ�ကြီးကဲ့�ီ
သို့ည်းမ်ျားာှ၊ ကဲ့ယ်လ်ွစီ်ားယ်မ်ျား�ါသို့ည်း� ်တွု� �ဟူးး�များ ှကဲ့ယ်လ်ွစီ်ားယ်မ်ျားစား��်ယ်း
များ5ု8 နိုငှ်� ်ကဲ့ယ်လ်ွစီ်ားယ်မ်ျားအာာ�ပြားဖိုည်း��့်နိုု� �57,59 သို့ည်း ်နိုာွ�နိုု� �များ ှသို့တိွ�ဓိာတွ်
စား��်ယ်းများနုိုငှ်� ်ယ်ဉှ်းနိုု�င်သ်ို့ည်း။် ထိုု� �နောကြကဲ့ာင်� ်အာနောကြကဲ့ာင်�်အာများ�ု��များ�ု��နောကြကဲ့ာင်� ်
�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်အာရုိုး��ကဲ့���်များာနောရာ�နောကဲ့ာင်�်နောစားသို့ည်း� ်
အာစားာ�အာစားာတွငွ် ်�ါဝင်န်ိုု�င်သ်ို့ည်း။်
 

�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်�ည်း�်လွမ်ျား�များ�ာ�စားာွပြားဖိုင်� ်နိုလှွံ��နောရာာဂျါကဲ့ု� ကဲ့ာ
ကဲ့ယွ်န်ော��နိုု�င်န်ောပြားခဲ့ရှှသုို့ည်း။် ဥ�များာအာာ�ပြားဖိုင်�၊် �့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်
ပြား�ည်း�ဝ်ဆို�ီည်း�်ပြီး�ီ� များပြား�ည်း�ဝ်ဆိုမီျား�ာ�သို့ည်း။် 60 �့���်အာစားာ�အာစားာ
များ�ာ�သို့ည်း ်အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား�ရှှ ုအာစားာ�အာနောသို့ာကဲ့မ်ျား�ာ�တွငွ် ်
တွးည်းသီို့ည်း� ်�ရုိုး�တွင်�်ရာင်�်ပြားများစ်ားများ�ာ�ကဲ့ု� အာစားာ�ထိုု��သို့ည်း�အ်ာခဲ့ါ ဖိုကဲ့တ်ွ�ီ
အာကဲ့ဆ်ိုစ်ားစားာ�သို့ံ��များတုွငွ် ်နောကဲ့ာင်�်များ�ွသ်ို့ည်း�န်ောပြား�ာင်�်လွမ့ျားရုာလွ�အ်ာပြားဖိုစ်ား 
လွည်း�်တွန်ော�သို့ည်း� ်LDL ကဲ့ု�လွကဲ့စ်ားထိုနောရာာ�ါဝင်မ်ျား ု4 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်အာထို ု
နောလွ�ာ�ကဲ့�သို့ာွ�နိုု�င်န်ောကြကဲ့ာင်�် ခဲ့� �မ်ျား�ှ�်ခဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�အာရာသို့ရုာသို့ည်း။်61 များပြား�ည်း�်
ဝဆိုသီို့ည်း ်ပြား�ည်း�ဝ်ဆိုမီျား�ာ�အာာ� အာစားာ�ထိုု��သို့ည်း�အ်ာခဲ့ါ62 endothelial 
(နိုလှွံ��နိုငှ်�န်ောသို့�ွနောကြကဲ့ာများ�ာ�ကြကဲ့ာ�အာနောပြားမိျား��ါ�ဆိုု�င်ရ်ာာ) လွ��်နောဆိုာင်ခ်ဲ့�ကဲ့န်ိုငှ်�6်3  
ကဲ့ု�လွကဲ့စ်ားထိုနောရာာထိုကွဲ့သ်ို့ည်း��်များာဏာကဲ့ု� ပြားများင်�မ်ျားာ�နောစားနောကြကဲ့ာင်�် ညွ�ှပ်ြား�သို့ည်း� ်
အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�လွည်း�်ရှှသုို့ည်း။် 

1999 ခဲ့�နိုစ်ှားတွငွ် ်အာဆို�ီါဝင်မ်ျားကုဲ့င်�်နောသို့ာ အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား� 
အာစားာ�အာစားာနိုငှ်� ်နောဆို�ဝါ�စားီမံျားခဲ့� �ခ်ဲ့ွမ့ျား ု(FDA) များ ှတွရာာ�ဝင််
အာသို့အုာများတှွပ်ြား��ထိုာ�နောသို့ာ ယ်းဆိုခဲ့�ကဲ့တ်ွစ်ားခဲ့�ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း� ်�့���်�ရုိုး�
တွင်�်သို့ည်း ်နောသို့�ွတွငွ်�် ကဲ့ု�လွကဲ့စ်ားထိုနောရာာ �များာဏာများ�ာ�ကဲ့ု� တွု�ကဲ့ရု်ိုး�ကဲ့်
နောလွှာ�ခဲ့�နော��သို့ည်း။်64 လွကဲ့ရ်ှှုတွငွ် ်FDA သို့ည်းထ်ိုု�အာဆိုု�ကဲ့ု�နောထိုာကဲ့ခ်ဲ့ံ
သို့ည်း� ်သို့ကဲ့န်ောသို့အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�များ�ာ�ကဲ့ု� ပြား��လ်ွည်းအ်ာကဲ့ပ့ြားဖိုတွန်ော�
နောသို့ာ်လွည်း�် လွကဲ့န်ောတွွ�အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�၏ နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွ်
များမုျား�ာ�အာရာ �့���်�ရုိုး�တွင်�်သို့ည်း ်ခဲ့� �မ်ျား�ှ�်နောပြားခဲ့အာာ�ပြားဖိုင်� ်LDL  
ကဲ့ု�လွကဲ့စ်ားထိုနောရာာကဲ့ု� 4 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်အာထို ုနောလွ�ာ�ကဲ့�နောစားသို့ည်းဟ်ူး�  
နောဖိုာ်ပြား�ထိုာ�သို့ည်း။်61,65-73 �့���်�ရုိုး�တွင်�်သို့ည်း ်နောသို့�ွနော�ါင်ခ်ဲ့�ု�က်ဲ့ု�လွည်း�်  
အာတွ�အ်ာသို့င်�က်ဲ့�ဆိုင်�်နောစားနိုု�င်သ်ို့ည်း။်71,74-76

နော�ာကဲ့ဆ်ိုံ��တွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�သို့ည်း ်နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ� အာများ�ု��သို့မီျား�
များ�ာ�တွငွ် ်အာ��်ု�သို့လီွယီ်ယ် ်လွ��်နောဆိုာင်ခ်ဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�ကဲ့ု� တွု��တွကဲ့်
နောကဲ့ာင်�်များ�ွန်ောစားသို့ည်း� ်အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�များ�ာ� ရှှုသို့ည်း။်52,53 နိုလှွံ��
ကဲ့���်များာနောရာ�နိုငှ်� ်�တွသ်ို့ကဲ့၍် �ု�မုျား�ကဲ့�ယ်ပ်ြား�� �န်ောသို့ာ နောဆို�ွနောနို�ွများအုာတွကွဲ့ ်
�့���်ဆိုကဲ့စ်ား�်များ ု�့���်နိုငှ်� ်နိုလှွံ��ကဲ့���်များာနောရာ� အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့ ် 

ဇူးယ်ာ�ကဲ့ု�ကြကဲ့ည်း��်ါ။

�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�တွငွ် ်ပြား�ည်း�ဝ်ဆို�ီည်း�်�ါ�ပြီး�ီ�  
များပြား�ည်း�ဝ်ဆိုမီျား�ာ�နောသို့ာနောကြကဲ့ာင်� ် 
�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်နိုလှွံ��နောရာာဂျါကဲ့ု�  
ကဲ့ာကဲ့ယွ်န်ော��နိုု�င်သ်ို့ည်း။်
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ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာအာနိုရိာာယ်က်ဲ့ု� နောလွှာ�ခဲ့�ရာာတွငွ် ်�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�၏  

အာခဲ့��်ကဲ့ဏ္ဍကဲ့ု� ဆိုယ်စ်ား�နိုစ်ှား နိုစ်ှားစား�နောကဲ့�ာ်ကြကဲ့ာ နောသို့ခဲ့�ာ စားး�စားမ်ျား�နောလွ�လွာ
ခဲ့့�သို့ည်း။် အာာရှမှျားနှောလွ�လွာများ ု12 ရာ�်�ါဝင်သ်ို့ည်း� ်2013 ခဲ့�နိုစ်ှားတွငွ် ်ထို�တွ်
ပြား��ခ်ဲ့့�နောသို့ာ ကဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါဆိုု�င်ရ်ာာ နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွမ်ျားတုွငွ် ်�့���်
စားာ�သို့ံ��များ ုပြားများင်�မ်ျားာ�ပြားခဲ့င်�်သို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့  

29 ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်ကဲ့ု� ကဲ့�ု�်ဂျဏာ��်အာရာ သို့သုို့ာထိုင်ရ်ှာှ�စားာွ နောလွှာ�ခဲ့�ပြားခဲ့င်�်နိုငှ်� ် 
ဆိုကဲ့စ်ား�်နော�နောကြကဲ့ာင်�် နောတွွ� ရှှုခဲ့့�သို့ည်း။်3 သို့ု� �ရာာတွငွ် ်ဤအာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�
ကဲ့ု�ရာရှှုရာ� ်�့���်စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်ကဲ့နောလွ�ဘာဝနိုငှ်�/်သို့ု� �များဟူး�တွ ်

ဆိုယ်န်ောကဲ့�ာ်သို့ကဲ့အ်ာရွာယ်အ်ာတွငွ်�် ပြားဖိုစ်ားရာများည်းဟ်ူးးနောသို့ာ စုားတွဝ်င်စ်ားာ�
ဖွိုယ်အ်ာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�များ�ာ�ရှှုသို့ည်း။်77-79

အာထိုကဲ့န်ောဖိုာ်ပြား��ါ ကဲ့�်နောရာာဂျါနောဗု�ဆိုု�င်ရ်ာာ သို့�နောတွသို့�ရာလွ�မ်ျား�ာ�3 နိုငှ်� ် 
ဂျ���န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာနောသို့ဆိုံ��များနုို�ု�် �ည်း�်�ါ�နောသို့ာလ်ွည်း�်80 

�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�နိုငှ်� ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာကြကဲ့ာ� ဆိုကဲ့န်ိုယွ်မ်ျားသုို့ည်း ်

အာပြားင်င်�်�ာွ�ဖွိုယ်ပ်ြားဖိုစ်ားသို့ည်း။် ဤအာပြားင်င်�်�ာွ�များသုို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာရှှု
နောသို့ာအာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�နိုငှ်� ်အာဆိုု��ါနောရာာဂျါပြားဖိုစ်ား�ာွ�နိုု�င်န်ောပြားခဲ့ ပြားများင်�မ်ျားာ�နောသို့ာ 

အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�အာတွကွဲ့ ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�ကဲ့ု� တွာ�ပြားများစား်�ုတွ�်င််
နိုု�င်သ်ို့ည်း� ်ဗီုထိုရုိုး�နိုငှ်� ်ကြွကဲ့ကဲ့အ်ာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�တွငွ် ်သို့�ီသို့� ��်�ီ�ါ�
အာနောပြားခဲ့ခဲ့သံို့ည်း� ်စုား��ရုာမ်ျားစားရာာနောကြကဲ့ာင်�ပ်ြားဖိုစ်ားသို့ည်း။်81 သို့ု� �ရာာတွငွ် ်နောဆို�ွနောနို�ွ
ခဲ့�ကဲ့အ်ာရာ �့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာရှှုနောသို့ာ  

အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�အာတွကွဲ့ ်နောဘာ�ကဲ့င်�်ပြီး�ီ� ၎င်�်တွု� �ကဲ့ု��င် ်အာကဲ့�ု��ပြား��
နိုု�င်န်ောကြကဲ့ာင်�် နောဆို�ဘာကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာနိုငှ်� ်ကဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါဆိုု�င်ရ်ာာ 

အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�များ ှနောဖိုာ်ပြား�လွ�ကဲ့ရ်ှှုသို့ည်း။်

ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာပြား��ပ်ြားဖိုစ်ားပြားခဲ့င်�်အာာ� �့���် သို့ု� �များဟူး�တွ ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်၏  

သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�ကဲ့ု� အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွသ်ို့ည်း� ်နောဆို�ဘာကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာစားမ်ျား�သို့�်များု
များ�ာ� များပြား��လွ��်ရာနောသို့�နောသို့ာ်လွည်း�်၊ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်ထိုနုောတွွ� များသုို့ည်း ်

ရာင်သ်ို့ာ�တွစား်ရှှ�� သို့�်ုသို့ည်း�်ဆို82,83 နိုငှ်� ်ဗီုဗုု�ရာင်သ်ို့ာ�ဆိုလ့ွက်ြီးကဲ့�ီထိုာွ�
များအုာ�ါအာဝင် ်ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့အာများတှွအ်ာသို့ာ�များ�ာ�ကဲ့ု� ဆိုု��ရွာာ�စားာွ
ထိုခုဲ့ု�ကဲ့န်ောစားပြားခဲ့င်�်များရှှုနောကြကဲ့ာင်�် ပြား�သို့ခဲ့့�သို့ည်း။်84-89 ထိုု� �ပြား�င် ်နောရာာဂျါနောတွွ� ရှှု
ပြီး�ီ�နော�ာကဲ့ ်�့���်စားာ�သို့ံ��ပြားခဲ့င်�်သို့ည်း ်နောရာာဂျါအာလွာ�အာလွာကဲ့ု�  
�ု�မုျား�နောကဲ့ာင်�်များ�ွန်ောစားသို့ည်းဟ်ူး� အာလွာ�အာလွာရှှသုို့ည်း�က်ဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါဆိုု�င်ရ်ာာ  

အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�များနှောဖိုာ်ပြား�သို့ည်း။် ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာရှှုနောသို့ာ 

အာများ�ု��သို့မီျား� 11,000 နောကဲ့�ာ်�ါဝင်သ်ို့ည်း� ်အာနောများရုာကဲ့�မ်ျား ှနိုစ်ှားဦး�နိုငှ်� ် 
တွရိုး�တွန်ိုု�င်င််မံျား ှသို့ံ��ဦး�တွု� ��ါဝင်န်ောသို့ာ ယ်င်�်ထို�တွပ်ြား��ခ်ဲ့�ကဲ့က်ဲ့ု� 
အာလွာ�အာလွာရှှုသို့ည်း� ်နောလွ�လွာများငု်ါ�ခဲ့�၏ နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွမ်ျား ု

ရာလွ�မ်ျား�ာ�များ ှနောထိုာကဲ့ခ်ဲ့ပံြီး�ီ� ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာနောရာာဂျါနောတွွ� ရှှုပြီး�ီ�နော�ာကဲ့ ်

�့���်စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာ ပြား��ပ်ြားဖိုစ်ားများ ု(အာနိုရိာာယ်အ်ာခဲ့�ု��၊ 
0.84၊ ယ်ံ�ကြကဲ့ည်းခ်ဲ့�ကဲ့က်ဲ့ာွပြားခဲ့ာ�များ ု95%၊ 0.71, 0.99) နိုငှ်� ်နောသို့ဆိုံ��
များ ု(အာနိုရိာာယ်အ်ာခဲ့�ု��၊ 0.74၊ ယ်ံ�ကြကဲ့ည်းခ်ဲ့�ကဲ့က်ဲ့ာွပြားခဲ့ာ�များ ု95%၊ 0.64, 

0.85) နိုစ်ှားခဲ့�လွံ��တွငွ် ်နောလွ�ာ��ည်း�်သို့ာွ�ပြားခဲ့င်�်နိုငှ်�ဆ်ိုကဲ့စ်ား�်သို့ည်းက်ဲ့ု�နောတွွ�
ရာသို့ည်း။် အာနောရာ�ကြီးကဲ့�ီသို့ည်းမ်ျားာှ �့���်စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်အာာရှှဖွိုာ�နိုငှ်� ်အာာရှှ

�င်သ်�း က်င်ဆ်ုံး� ဖွိုာ�များဟူး�တွန်ောသို့ာ အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�အာတွကွဲ့ ်အာလွာ�တွးအာကဲ့�ု��ရှှုသို့ည်း။်  
ကြွကဲ့ကဲ့မ်ျား�ာ�တွငွ် ်နောလွ�လွာများမုျား�ာ�နိုငှ်� ်ဆို� �က်ဲ့�င်ဘ်ာကဲ့အ်ာပြားဖိုစ်ား �့���်စားာ�
သို့ံ��ပြားခဲ့င်�်သို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာကဲ့ု� ကဲ့�သို့ရာာတွငွ် ်အာသို့ံ��ပြား��သို့ည်း� ် 
ဓိာတွ�ကဲ့�ထိုံ��နောအာ�ဂျ�င်�မ်ျား�ာ�၏ ထိုနုောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု� ပြားမိျားင်�တ်ွင်န်ော��နိုု�င်န်ောကြကဲ့ာင်�်  
ကဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါဆိုု�င်ရ်ာာ အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�တွငွ် ် 

အာကြကဲ့ပံြား��လွ�ကဲ့ရ်ှှုသို့ည်း။်90,91

ယ်ခဲ့င်အ်ာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�အာရာ သို့ကဲ့ဆ်ိုု�င်သ်ို့ည်း�စ်ားာတွမ်ျား�များ�ာ�ကဲ့ု�  
နိုစ်ှားနော�ါင်�်များ�ာ�စားာွ ကဲ့�ယ်က်ဲ့�ယ်ပ်ြား�� �ပ်ြား�� � ်ပြား��လ်ွည်းသ်ို့ံ��သို့�်ပြီး�ီ�နော�ာကဲ့၊်  
နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ� စားာ�သို့ံ��သို့ည်း�အ်ာခဲ့ါ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်  
ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာများ�ာ�သို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့ကဲ့ု� များတွု��နောစားနောကြကဲ့ာင်�်  
ဥနောရာာ� အာစားာ�အာစားာနောဘာ�ကဲ့င်�်နောရာ� အာာဏာာ�ု�င်မ်ျား ှနောကဲ့ာကဲ့ခ်ဲ့�ကဲ့ခ်ဲ့�ခဲ့့�
သို့ည်း။်92 2012 ခဲ့�နိုစ်ှားတွငွ် ်အာနောများရုာကဲ့�က်ဲ့င်ဆ်ိုာ အာဖ့ွို�အာစားည်း�် 93 နိုငှ်� ်
အာနောများရုာကဲ့�က်ဲ့င်ဆ်ိုာ သို့�နောတွသို့�အာဖ့ွို�အာစားည်း�် (AICR)94သို့ည်း ်�့���်
အာစားာ�အာစားာများ�ာ�ကဲ့ု� ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာလွး�ာများ�ာ� နောဘာ�ကဲ့င်�်စားာွ စားာ�သို့ံ��
နိုု�င်သ်ို့ည်းဟ်ူး� နောကဲ့ာကဲ့ခ်ဲ့�ကဲ့ခ်ဲ့�ခဲ့့�သို့ည်း။် 2018 ခဲ့�နိုစ်ှားတွငွ် ်AICR နိုငှ်� ်ကဲ့များ္
ဘာာ� ကဲ့င်ဆ်ိုာသို့�နောတွသို့� ရံာ�ံ�နောင်အွာဖ့ွို�၏ �း�နော�ါင်�်များတှွတ်ွမ်ျား�တွငွ် ်�့���်
များ�ာ� စားာ�သို့ံ��ပြားခဲ့င်�်နိုငှ်� ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာများ ှလွတွွန်ောပြားများာကဲ့န်ောရာ�ဆိုု�င်ရ်ာာ 

တွု��တွကဲ့မ်ျားကုြကဲ့ာ� ဆိုကဲ့စ်ား�်များရုှှုနိုု�င်သ်ို့ည်းဟ်ူး� နောကဲ့ာကဲ့ခ်ဲ့�ကဲ့ခ်ဲ့�ခဲ့့�သို့ည်း။်95 

အာခဲ့�ကဲ့အ်ာများ�ာ�စား�တွငွ် ်သို့�ုံံ�ည်း�်ကဲ့�ရုိုးနောထိုာင်�သ်ို့ည်း ်�့���်အာစားာ�အာစားာ
စားာ�သို့ံ��နောသို့ာ ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာရှှုသို့ည်း� ်အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�နိုငှ်� ် 
�တွသ်ို့ကဲ့သ်ို့ည်း� ်စုား��ရုာမ်ျားများမုျား ှပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောခဲ့�ရှှုနောသို့ာ အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�များ�ာ�ကဲ့ု� 
အာသို့အုာများတှွပ်ြား��ပြားခဲ့င်�်သို့ု� � နောပြား�ာင်�်လွသ့ို့ာွ�သို့ည်း။် နိုလှွံ��ကဲ့���်များာနောရာ�နိုငှ်� ်
�တွသ်ို့ကဲ့၍်�ု�မုျား�ကဲ့�ယ်ပ်ြား�� �န်ောသို့ာ နောဆို�ွနောနို�ွများအုာတွကွဲ့ ်�့���်ဆိုကဲ့စ်ား�်များ ု

�့���်နိုငှ်� ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာလွး�ာ အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့ဇ်ူးယ်ာ�ကဲ့ု� ကြကဲ့ည်း��်ါ။

အာနောများရုာကဲ့�က်ဲ့င်ဆ်ိုာ အာဖ့ွို�အာစားည်း�် နိုငှ်� ် 
အာနောများရုာကဲ့�က်ဲ့င်ဆ်ိုာ သို့�နောတွသို့�အာဖ့ွို�အာစားည်း�်
သို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာရှှုသို့ည်း� ်လွး�ာများ�ာ�သို့ည်း ်
�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�ကဲ့ု� ယ်ံ�ကြကဲ့ည်းစု်ားတွခ်ဲ့�စားာွ  
စားာ�သို့ံ��နိုု�င်န်ောကြကဲ့ာင်�် နောကဲ့ာကဲ့ခ်ဲ့�ကဲ့ခ်ဲ့�ခဲ့့�သို့ည်း။်
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အာနောရာပြား�ာ�ကဲ့���်များာနောရာ�အာနော�် �့���်၏ သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�တွငွ် ်
စုားတွဝ်င်စ်ားာ�စားရာာများာှ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�သို့ည်း ်အာနောရာပြား�ာ�တွငွ်ရ်ှှု
နောသို့ာ ER များ�ာ�နိုငှ်�န်ော�ါင်�်စား�်သို့ည်းမ်ျားာှ အာံ�အာာ�သို့င်�ဖွ်ိုယ်မ်ျားဟူး�တွဘ်ာ၊့96,97  
အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်က်ဲ့�ထိုံ��သို့ည်း9်8-101 အာနောရာပြား�ာ� ဆို� �က်ဲ့�ံ� �သို့တိွ၊ု102 

နောရာဓိာတွထ်ို�ု�်နိုု�င်စ်ားမ်ွျား�၊103 ဆို�ံင်၊် အာသို့ာ�အာနောရာတွု� �တွငွ် ်အာနောရာာင််
ပြားဖိုစ်ားနော�်များ၊ု104 နောသို့�ွနောကြကဲ့ာဆိုု�င်ရ်ာာ အာ�ါအာဝင် ်အာနောရာပြား�ာ�ဆိုု�င်ရ်ာာ 
ကဲ့� �သ်ို့တွခ်ဲ့�ကဲ့အ်ာများ�ာ�အာပြား�ာ�ကဲ့ု�တွု��တွကဲ့န်ောစားသို့ည်းဟ်ူး� ယ်းဆိုရာသို့ည်း။်
105 ဆို�ံင်န်ောများ�ွည်းင်�်နော�ါကဲ့မ်ျား�ာ�ကဲ့့�သို့ု� � အာနောရာပြား�ာ�အာစုားတွအ်ာ�ု�င်�်များ�ာ�ကဲ့ု�
လွည်း�် အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်မ်ျားသှို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားရုှှုသို့ည်း။်106 

အရေး�ပြပဲ�းက်�န််းးများ�ရေး�း

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်အာနောရာ�အာနောကြကဲ့ာင်�်များ�ာ�ကဲ့ု� နောလွ�ာ��ါ�
နောစားသို့ည်းဟ်ူး� စားမ်ျား�သို့�်များအုာများ�ာ�အာပြား�ာ�တွငွ် ်အာကြကဲ့ပံြား��ထိုာ�သို့ည်း။် 
ဥ�များာအာာ�ပြားဖိုင်� ်နောလွ�လွာများတုွစ်ားခဲ့�တွငွ် ်အာသို့ကဲ့ ်50 များ ှ65 နိုစ်ှားကြကဲ့ာ� 
ကဲ့���်များာနောသို့ာနောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�အာများ�ု��သို့မီျား�အာ��်စား� 20 များ ှအာ��်စား�နိုစ်ှားစား�ကဲ့ု� 
၎င်�်တွု� �စားာ�နော�ကဲ့� အာစားာ�အာစားာတွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်ကြွကဲ့ယ်ဝ်နောသို့ာ 
�့���်�ရုိုး�တွင်�်ကဲ့ု� တွစား်နော� �လွှင် ်20 g/d နိုငှ်�တ်ွွစ့ားာ�ရာ� ်သို့ု� �များဟူး�တွ ်၎င်�်
များ�ါဘာ ့သို့ံ��လွကြကဲ့ာစားာ�သို့ံ��ရာ� ်ညွှ�က်ြကဲ့ာ�ထိုာ�သို့ည်း။်107 ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာ�
သို့ည်း�အ်ာ��်စား�တွငွ် ်များ�ကဲ့န်ိုာှအာသို့ာ�အာရာည်းတ်ွ�ွ �ပ်ြားခဲ့င်�်၊ အာနောရာာင်န်ောပြား�ာင်�်
ပြားခဲ့င်�်နိုငှ်� ်အာလွံ��စံား�အာသို့ငွ်အ်ာပြား�င်တ်ွု� �တွငွ် ်ကဲ့�ု�်ဂျဏာ��်အာရာ သို့သုို့ာ
ထိုင်ရ်ှာှ�နောသို့ာတွု��တွကဲ့မ်ျားမုျား�ာ� ရှှုခဲ့့�သို့ည်း။် အာသို့ကဲ့ ်30 နိုငှ်� ်40 နိုစ်ှား
နော�ာကဲ့�ု်�င်�် ဂျ���အ်ာများ�ု��သို့မီျား� 26 ဦး�တွု� ��ါဝင်န်ောသို့ာ အာပြားခဲ့ာ�နောလွ�လွာ
များတုွစ်ားခဲ့�တွငွ် ်သို့ံ��လွတွာကဲ့ာလွအာတွငွ်�်၊ တွစ်ားနော� �လွှင် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွ
ဗု���် 40 mg/d ရာရှှုနောစားသို့ည်း� ်ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာများ�ာ� အာသို့ံ��ပြား��ပြားခဲ့င်�်သို့ည်း ်
အာသို့ငွ်တ်ွးအာာ�သုို့င်မ်ျားရှှုသို့ည်း�န်ောဆို�နော��သို့ည်း� ်အာ��်စား�တွငွ် ်နောပြား�ာင်�်လွ့
များမုျားရှှုနောသို့ာ်လွည်း�် ကဲ့�ီ�ကဲ့��်နောပြားခဲ့ရာာလွု�အာနောရာ�အာနောကြကဲ့ာင်�်များ�ာ�ကဲ့ု� 
ကဲ့�ု�်ဂျဏာ��်အာရာ သို့သုို့ာစားာွ နောလွ�ာ�ကဲ့�နောစားခဲ့့�သို့ည်း။်108 

နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�အာများ�ု��သို့မီျား� 159 ဦး� �ါဝင်သ်ို့ည်း�1်09Jenkins နိုငှ််� 
အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�များပှြား��လွ��်သို့ည််း� ်14 �တွက်ြကဲ့ာ စားမ်ျား�သို့�်များ ုတွစ်ားခဲ့�
တွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ��ါဝင်န်ောသို့ာနောဖို�ာ်ရာည်းသ်ို့ည်း ်��မ်ျား�များှ10 
ရာာခဲ့ု�င်န်ို�ု�်ခဲ့� � ်အာနောရာ�အာနောကြကဲ့ာင်�်များ�ာ�ကဲ့ု� သို့သုို့သုို့ာသို့ာ နောလွ�ာ�ကဲ့�
နောစားနောကြကဲ့ာင်�် နောတွွ� ရှှုခဲ့့�သို့ည်း။် အာနောပြားခဲ့ခဲ့ ံအာနောရာ�အာနောကြကဲ့ာင်�်၏ အာ�ကဲ့ ်
နိုငှ်� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်�ါဝင်သ်ို့ည်း�န်ောဖို�ာ်ရာည်းအ်ာာ� တွံ� �ပြား��မ်ျားကုြကဲ့ာ�တွငွ် ်
အာပြား��သို့နောဘာာနောဆိုာင်သ်ို့ည်း�ဆ်ိုကဲ့စ်ား�်လွည်း�် ရှှုသို့ည်း။် ဆိုု�လွု�သို့ည်းမ်ျားာှ၊ 
အာနောပြားခဲ့ခဲ့တံွငွ် ်အာနောရာ�အာနောကြကဲ့ာင်�်၏အာ�ကဲ့ ်�ု�များ�ာ�နောလွ၊ တွု��တွကဲ့မ်ျား ု
ကြီးကဲ့�ီနောလွပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။် အာနောရာ�အာနောကြကဲ့ာင်�်များ�ာ�အာနော�် သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့်
များအုာပြား�င် ်နောကဲ့ာ်လွာဂျ�င်န်ော�ါင်�်စား�်များတုွငွ် ်ကဲ့�ု�်ဂျဏာ��်အာရာ သို့သုို့ာ
ထိုင်ရ်ှာှ�စားာွ တွု��လွာနောစား�ါတွယ်။် 

နော�ာကဲ့ဆ်ိုံ��တွငွ် ်ဂျ���သ်ို့�နောတွသို့မီျား�ာ�သို့ည်း ်များကြကဲ့ာနောသို့�များီကဲ့ 
အာများ�ု��သို့မီျား� 60 တွငွ်အ်ာနောရာပြား�ာ�ကဲ့���်များာနောရာ�ဆိုု�င်ရ်ာာ ��ဂျဂလွဓုိဋ္ဌာာ�်
ကဲ့�တွု�င်�်တွာများနုိုငှ်� ်ဓိများမဓုိဋ္ဌာာ�က်ဲ့� တွု�င်�်တွာများမုျား�ာ�တွငွ် ်�့နိုု� �စားာ�သို့ံ��
များ၏ု အာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု� စားစ်ားနောဆို�ခဲ့့�သို့ည်း။်110ဤ 8 �တွက်ြကဲ့ာ
နောလွ�လွာများတုွငွ် ်အာနောပြားခဲ့ခဲ့အံာဆိုင်�န်ိုငှ်� ်နိုုငု်�်ယ်ဉှ်းလွှင် ်�့နိုု� �သို့ည်း ်နောကဲ့���်များ၊ု 
နောပြားခဲ့ာကဲ့န်ောသို့ွ� များ၊ု စုား�ထိုု�င်�်များ၊ု နောပြား�ာင်�်လွန့ိုု�င်�်များ၊ု ကြကဲ့မ်ျား�တွများ်�များနုိုငှ်� ်ဆို�ံင်၊် 
အာသို့ာ�အာနောရာတွငွ်အ်ာနောရာာင်ပ်ြားဖိုစ်ားနော�်များအုာလွံ��စံား�တွု� �၏ ရာများတှွမ်ျား�ာ�များ ှ
��ဂျဂလွဓုိဋ္ဌာာ�က်ဲ့�ကဲ့�အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွထ်ိုာ�သို့ည်း� ်အာနောရာပြား�ာ�အာနောပြားခဲ့အာနော�ကဲ့ု� 
တွု��တွကဲ့န်ောကဲ့ာင်�်များ�ွန်ောစားသို့ည်း။် ထိုု� �ပြား�င် ်အာနောရာပြား�ာ�အာသို့ာ�စားထို�တွယ််း
စားစ်ားနောဆို�ပြားခဲ့င်�်များ�ာ�တွငွ် ်အာနောရာပြား�ာ�အာနော�်ဘာကဲ့အ်ာလွာှ ရိုး��်သို့ငွ်�်ည်းာ
တွငွ် ်သို့သုို့ာထိုင်ရ်ှာှ�နောသို့ာတွု��တွကဲ့မ်ျားကုဲ့ု�ပြား�သို့ခဲ့့�သို့ည်း။်

သ�းအ�မ်ျားအတွငွ်း်ဆုံးးးုလုံးာ�တွစားရိ်ှိ�း

သို့ာ�အာမ်ုျားကဲ့င်ဆ်ိုာ၊ သို့ာ�အာမ်ုျားတွငွ်�်ကဲ့င်ဆ်ိုာသို့ည်း ်စားကဲ့မ်ျားထုို�ွ�်ကဲ့ာ�
သို့ည်း�က်ဲ့များာာတွငွ် ်အာပြားဖိုစ်ားအာများ�ာ�ဆိုံ�� မီျား�ယ်�်နောရာာဂျါကဲ့ု� ကဲ့ု�ယ်စ်ားာ�ပြား��ပြီး�ီ�  
အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်သို့တိွများနောပြားများာကဲ့ ်အာပြားဖိုစ်ားအာများ�ာ�ဆိုံ��  
ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။် ပြားဖိုစ်ား�ာွ�များနုိုငှ်� ်နောသို့ဆိုံ��များနုို�ု�်များ�ာ�သို့ည်း ် 
�ထိုဝီဝင်န်ော�သို့များ�ာ�နိုငှ်� ်နိုု�င်င််မံျား�ာ�ကြကဲ့ာ�တွငွ် ်သို့သုို့သုို့ာသို့ာကဲ့ွပ့ြား�ာ�
သို့ည်း။် 80 အာပြားများင်�ဆ်ိုံ��နို�ု�်များ�ာ�များာှ အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား� နိုငှ်� ်ဥ
နောရာာ�တွငွ်ပ်ြားဖိုစ်ားပြီး�ီ� အာာရှှနိုငှ်� ်အာာဖိုရုာကဲ့တွငွ် ်အာ�မုျား�်ဆိုံ��ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။်111  
အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ��ါဝင်မ်ျားနုောကြကဲ့ာင်� ်�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်
သို့ာ�အာမ်ုျားကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ား�ာွ�နိုု�င်န်ောပြားခဲ့ကဲ့ု� တွု��ပြားများင်�န်ောစားနိုု�င်ပ်ြီး�ီ� ရှှုပြီး�ီ�သို့ာ� 
သို့ာ�အာမ်ုျားတွငွ်�်အာကဲ့�ုတွမ်ျား�ာ� ကြီးကဲ့�ီထိုာွ�များကုဲ့ု� လွုံ�နောဆိုာ်နော��နိုု�င်သ်ို့ည်း်
ဟူးးနောသို့ာ စုား��ရုာမ်ျားစားရာာရှှုသို့ည်း။် ဆို� �က်ဲ့�င်ဘ်ာကဲ့ပ်ြားဖိုစ်ားသို့ည်း� ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�
ဂျ�င်က်ဲ့�ထိုံ��ကဲ့ု� အာပြီးမ့ျားအာသို့ံ��ပြား��သို့းများ�ာ�သို့ည်း ်လွံ��ဝအာသို့ံ��များပြား��သို့းများ�ာ�
ထိုကဲ့ ်သို့ာ�အာမ်ုျားတွငွ်�်ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ား�ာွ�နိုု�င်န်ောပြားခဲ့ နိုစ်ှားဆိုများသှို့ံ��ဆိုခဲ့� ��ု်�
များ�ာ�သို့ည်း။်112-114 

သို့ာ�အာမ်ုျားအာတွွင်�်သို့ာ�အာထိုးကဲ့ု�တွု�င်�်တွာသို့ည်း�် နောလွ�လွာများု 25 ခဲ့�
နိုငှ်� ်တွစ်ားရှှ��များ�ာ�နောလွ�လွာပြားခဲ့င်�်ဆိုု�င်ရ်ာာ နောပြား�ာင်�်လွ့များုများ�ာ�ကဲ့ု�တွု�င်�်တွာ
သို့ည်း� ်နောဆို�ဘာကဲ့်ဆိုု�င်ရ်ာာနောလွ�လွာများု ကဲ့ု��ခဲ့�ကဲ့ု�ပြား��လ်ွည်း်သို့ံ��သို့�်ပြီး�ီ�
နော�ာကဲ့် ဥနောရာာ� အာစားာ�အာစားာနောဘာ�ကဲ့င်�်နောရာ� အာာဏာာ�ု�င်မ်ျားှ အာု�င််
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ဆိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း် သို့ာ�အာမ်ုျားကဲ့ု� ဆိုု��ဆိုု��ရွာာ�ရွာာ� ထိုခုဲ့ု�ကဲ့်နောစားပြားခဲ့င်�်များ
ရှှုနောကြကဲ့ာင်�် နောကဲ့ာကဲ့်ခဲ့�ကဲ့်ခဲ့�ခဲ့့�သို့ည်း။်115  စုားတွ်ဝင်စ်ားာ�စားရာာနောကဲ့ာင်�်
သို့ည်း်များှာ၊ နောလွ�လွာများုအာာ�လွံ�� (N=23၊ �ါဝင်သ်ို့း 2,167 ဦး�) ကဲ့ု� 
ဆို��်စားစ်ားများုတွွင် ်ထိုည်း�သ်ို့ငွ်�်သို့ည်း�အ်ာခဲ့ါတွွင် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်
သို့ာ�အာမ်ုျားအာနောပြားမိျား�ထိုးပြားခဲ့င်�်အာနော�် သို့ကဲ့်နောရာာကဲ့်များုများရှှုနောကြကဲ့ာင်�် များ
ကြကဲ့ာနောသို့�များီကဲ့ ထို�တွပ်ြား��ခ်ဲ့့�နောသို့ာ နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွ်များုတွွင်န်ောတွွ�
ရှှုခဲ့့�သို့ည်း။် သို့ု� �နောသို့ာ်၊ အာများ�ု��သို့မီျား� 726 ဦး��ါဝင်သ်ို့ည်း� ်နောပြားများာကဲ့်အာ
နောများရုာကဲ့စားမ်ျား�သို့�်များု ခဲ့��စ်ားခဲ့�ကဲ့ု�သို့ာ ထိုည်း�သ်ို့ငွ်�်စားဉ်း�စားာ�သို့ည်း�အ်ာခဲ့ါ 
(P=0.04) အာတွု အာထိုးနောလွ�ာ�ကဲ့�သို့ာွ�သို့ည်း။် 116 ဆို� �က်ဲ့�င်ဘ်ာကဲ့်
အာနော�ပြားဖိုင်� ်အာာရှှစားမ်ျား�သို့�်များုသို့ံ��ခဲ့�တွွင် ်�ါဝင်သ်ို့ည်း� ်အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�
တွွင် ်အာထိုး�ည်း�်�ည်း်� တွု��လွာနောသို့ာ်လွည်း်� ယ်င်�်နောလွ�လွာများုများ�ာ�တွွင််
တွစ်ားခဲ့�များှ �့���်များှရာရှှုနောသို့ာ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်နိုငှ်� ်အာများှ�တ်ွကဲ့ယ် ် 
ကြကဲ့ာ�ဝင်န်ော��နိုု�င်ပ်ြားခဲ့င်�် များရှှု�ါ။

များကြကဲ့ာနောသို့�များီကဲ့ စားး�စားမ်ျား�နောလွ�လွာများု 10 ခဲ့�၊ ပြားဖိုစ်ားရာ�်များှ�ထ်ို�ု�်ခဲ့���်များ ု 
ရှှစ်ားခဲ့�နိုငှ်� ်အာလွာ�အာလွာနိုစ်ှားခဲ့�ကဲ့ု� နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွပ်ြားခဲ့င်�်ပြားဖိုင်� ် 
�့���်စားာ�သို့ံ��များုသို့ည်း် အာလွံ��စံား�ပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့ ခဲ့� �မ်ျားှ��်ခဲ့�ကဲ့် (RE)  
0.81 (95% ယ်ံ�ကြကဲ့ည်းခ်ဲ့�ကဲ့်ကဲ့ွာပြားခဲ့ာ�များုရှှုသို့ည်း�် သို့ာ�အာမ်ုျားကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ား
နိုု�င်န်ောပြားခဲ့နိုငှ်� ်နောပြား�ာင်�်ပြား��ဆ်ိုကဲ့်စား�်နော�နောကြကဲ့ာင်�် နောတွွ� ရှှုခဲ့့�သို့ည်း၊်  
0.72, 0.91).117 အာ��်စား�ခဲ့ွ့ သို့ံ��သို့�်ခဲ့�ကဲ့်များ�ာ�တွွင် ်အာာရှှသို့ာ�  
(RE: 0.79, 95% CI: 0.66, 0.95)နိုငှ်� ်အာာရှှသို့ာ�များဟူး�တွ်နောသို့ာ  
(RE: 0.83, 95% CI: 0.71, 0.96) လွးဦး�နောရာ နိုစ်ှားများ�ု��စားလွံ��
အာတွွကဲ့်ကဲ့ု��်ဂျဏာ��်အာရာသို့သုို့ာထိုင်ရ်ှှာ�သို့ည်း�် ကဲ့ာကဲ့ွယ််နောရာ�
သို့ကဲ့်နောရာာကဲ့်များုများ�ာ�ကဲ့ု� နောတွွ�ရာသို့ည်း။် နော�ာကဲ့်ဆိုံ��တွွင်၊် Bitto နိုငှ််� 
အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ� 118 သို့ည်း်�ံ�များှ�မ်ျားဟူး�တွ်သို့ည်း�သ်ို့ာ�အာမ်ုျားအာတွွင်�်လွှာ
ထိုးသို့ည်း� ်နောသို့ွ�ဆိုံ��ခဲ့ါ��ီ အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�အာ��်စား�တွွင် ်တွစ်ားနော� �လွှင် ် 
ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�် 54 mg/d သို့ည်း် နော�ာ်အာသီို့စီားတွီရိုး���်အာနော�ပြားဖိုင်� ် 
ဆိုတွး��ီ�ါ�အာထို ုနောပြားခဲ့ာကဲ့်လွအာကြကဲ့ာတွွင် ်နောရာာဂျါလွကဲ့ခဏာာများ�ာ� 
တွု��တွကဲ့်နောကဲ့ာင်�်များွ�လ်ွာသို့ည်း်ကဲ့ု� နောတွွ� ရှှုခဲ့့�သို့ည်း။်  ထိုု� �နောကြကဲ့ာင်� ် 
ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�်သို့ည်း် �ရုိုး�ဂျ�ကဲ့်စားတွင် ်နိုငှ်�မ်ျားကဲ့�သို့နိုု�င်န်ောသို့ာအာများ�ု��သို့မီျား�
များ�ာ�တွွင် ်ထိုး�ပြားခဲ့ာ�များုများရှှုသို့ည်း� ်သို့ာ�အာမ်ုျားအာတွွင်�်လွှာထိုးပြားခဲ့င်�်  
နောပြားဖိုရှှင်�်ရာ�အ်ာတွွကဲ့် အာသို့ံ��ဝင်န်ိုု�င်သ်ို့ည်း်ဟူး� သို့�နောတွသို့မီျား�ာ�များ ှ
နောကဲ့ာကဲ့်ခဲ့�ကဲ့်ခဲ့�ခဲ့့�သို့ည်း။်118

များ���းရေးအ�င်ပ်ြချင်း်

သို့ကဲ့တ်ွးရွာယ်တ်ွးသို့ံ��သို့�်ထိုာ�သို့ည်း� ်စားာတွမ်ျား�တွငွ် ်တွကဲ့ယ်�က်ဲ့ု�
အာသို့ကဲ့ဝ်င်သ်ို့ည်း�န်ောဆို�ွနောနို�ွများမုျား�ာ� ပြားဖိုစ်ားနော�်နောစားသို့ည်း� ်�့���်အာစားာ�အာစားာ
များ�ာ�နိုငှ်� ်�တွသ်ို့ကဲ့သ်ို့ည်း� ်အာခဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�စားာွရှှသုို့ည်း။် ၎င်�်တွု� �ထိုမ့ျား ှတွစ်ားခဲ့�များာှ  
သို့မုျား�င်�်နောကြကဲ့ာင်�်အာရာ �့���်ကဲ့ု� စားာ�သို့ံ��ခဲ့့�နောသို့ာအာာရှနှိုု�င်င််မံျား�ာ�၏  
များ�ာ�ပြား�ာ�သို့ည်း�လ်ွးဦး�နောရာနောကြကဲ့ာင်� ်�့���်၏ များ�ု���ာွ�များအုာနော�် 
သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားရုှှုနောစားသို့ည်း။် အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်�့���်အာစားာ�အာစားာ
များ�ာ�သို့ည်း ်များ�ု��ဥထိုကွဲ့ပ်ြားခဲ့င်�်ကဲ့ု� များကဲ့ာကဲ့ယွ်န်ိုု�င်န်ောသို့ာ်လွည်း�် ဓိများမတွာ
စားကဲ့ဝ်��်ကြကဲ့ာခဲ့�ု�က်ဲ့ု�တွု��ပြားများင်�န်ောစားပြီး�ီ� များ�ု��ဥထိုကွဲ့ပ်ြားခဲ့င်�်ကဲ့ု� တွစား်ရာကဲ့်
တွာ နောနိုာှင်�န်ောနို�ှနောစားသို့ည်း။် 119 အာကဲ့� �အ်ာသို့တွရ်ှှုနောသို့ာ ကဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါ
ဆိုု�င်ရ်ာာ အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�အာရာ ဓိများမတွာစားကဲ့ဝ်��်အာာ� ဤအာနောသို့�
စားာ�သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားသုို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့ကဲ့ု� နောလွ�ာ�ကဲ့�
နောစားရာ� ်နောထိုာကဲ့�ံ်�နော��သို့ည်း။်120

အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်များ�ု���ာွ�များကုဲ့ု� အာနောထိုာကဲ့အ်ာကဲ့းပြား��နောကြကဲ့ာင်�် 
အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�အာခဲ့�ု� � ရှှုသို့ည်း။် အာလွာ�အာလွာရှှုသို့ည်း� ်နောလွ�လွာများု
တွစ်ားခဲ့�တွငွ် ်အာနောထိုာကဲ့အ်ာကဲ့းပြား��သို့ည်း� ်များ�ု���ာွ�များ�ုည်း�်�ည်းာစားကဲ့ဝ်��် 
520 ကဲ့ု� စား�နော�ါင်�်လွ��်နောဆိုာင်ခ်ဲ့့�သို့ည်း� ်အာများ�ု��သို့မီျား� 315 ဦး�တွငွ် ်�့���်
အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်အာသို့ကဲ့ရ်ှငှ်န်ို�ု�်နိုငှ်� ်တွကဲ့ယ်�က်ဲ့ု�
ဆိုကဲ့စ်ား�်နော�သို့ည်း။်121 အာလွာ�တွး�င်၊် ဗီုထိုရုိုး�များ�ု���ာွ��ည်း�်ပြား��လွ��်နော�
သို့ည်း� ်အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်�့���်စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်အာင်�်ရုိုး�ခဲ့ရုိုး�င်�်��ကဲ့စီ်ား�
နောစားသို့ည်း� ်ဘာစ်ားဖီိုနော�ာ နောအာ (BPA) များ�ု���ာွ�များအုာနော�် ဆိုု��ရွာာ�နောသို့ာ 
များ�ု���ာွ�များဆုိုု�င်ရ်ာာသို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�ကဲ့ု� အာခဲ့�ည်း�်နိုှ�ီပြားဖိုစ်ားနောစားသို့ည်း။်
122 �့���်စားာ�သို့ံ��သို့းများ�ာ�တွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် �ည်း�်�ါ�နောသို့ာ်လွည်း�် 
(��မ်ျား�များှ စားာ�သို့ံ��များတုွစ်ားနော� �လွှင် ်3.4 mg/d ကဲ့ု�ဆိုု�လွု�သို့ည်း)်သို့ည်း ်
အာဆိုု��ါနောတွွ� ရှှုခဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�၏ ပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့နိုငှ်��်တွသ်ို့ကဲ့၍် သို့သံို့ယ်ပြားဖိုစ်ား
နိုု�င်န်ောပြားခဲ့တွု��လွာများည်းပ်ြားဖိုစ်ားနောသို့ာ်လွည်း�် တွရုာစားာာ�အ်ာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�
နိုငှ်� ်ကဲ့ု�ကဲ့ည််းသီို့ည်း။်123,124
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အနိုစိားခ်ျ��ပ်ဲ နိုငိ့် ်သးးုသပ်ဲချ�က်မ်ျား��း

�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်မ်ျား�ာ�အာပြားဖိုစ်ား 
သို့တွမ်ျားတှွထ်ိုာ�နောသို့ာ ပြား��်နော�ါင်�်များ�ာ�ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်
များ�ာ� ထိုး�ထိုး�ပြားခဲ့ာ�ပြားခဲ့ာ� ကြွကဲ့ယ်ဝ်နောသို့ာ အာစားာ�အာစားာများ�ာ�ရာင်�်ပြားများစ်ားပြားဖိုစ်ား
နောသို့ာလ်ွည်း�် အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်န်ောဟူးာမ်ျား���်နိုငှ်� ်ကဲ့ွပ့ြား�ာ�သို့ည်း။် အာထိုး�သို့ပြားဖိုင်�်
နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ� အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�၏ ကဲ့���်များာနောရာ�အာတွကွဲ့ ်�့���်အာစားာ�အာစားာ
များ�ာ�သို့ည်း ်အာနောရာ�ကြီးကဲ့�ီနောသို့ာ �ံ��ု��ကဲ့းည်းမီျားမုျား�ာ� နော��နိုု�င်န်ောကြကဲ့ာင်�် 
ကဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါနိုငှ်� ်နောဆို��ည်းာဆိုု�င်ရ်ာာအာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့မ်ျား�ာ�အာရာ သို့ရုာ
သို့ည်း။် �့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်�ည်း�်လွမ်ျား�များ�ာ�စားာွပြားဖိုင်� ်CHD ကဲ့ု� 
နောလွှာ�ခဲ့�နိုု�င်န်ောပြားခဲ့ရှှသုို့ည်း။် နောဆို�ဘာကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာသို့�နောတွသို့�ပြား��ခဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�
အာရာ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်သို့ည်း ်အာရုိုး��ဆိုံ��ရံုိုး�များကုဲ့ု� နောလွ�ာ��ည်း�်နောစားနောသို့ာ 
အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�များ�ာ�ရှှနုောသို့ာလ်ွည်း�် အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ� သို့ကဲ့သ်ို့ာ
နောစားနောကြကဲ့ာင်�် ညွ�ှပ်ြား�လွ�ကဲ့ရ်ှှသုို့ည်း။် အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်၏ အာရုိုး��ဆိုု�င်ရ်ာာ
သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�ကဲ့ု� အာနောလွ�များထိုာ�ဘာ ့�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�သို့ည်း ်
အာရာည်းအ်ာနောသို့�ွပြားများင်� ်�ရုိုး�တွင်�်များ�ာ�ကဲ့ု� နော��စားမ်ွျား�နိုု�င်ပ်ြီး�ီ� အာများ�ာ�စား�သို့ည်း ်ကဲ့
ယ်လ်ွစီ်ားယ်မ်ျားနောကဲ့ာင်�်စားာွ စား��်ယ်းသို့ည်း� ်ရာင်�်ပြားများစ်ားနောကဲ့ာင်�်များ�ာ�ပြားဖိုစ်ား၍ အာရုိုး��
ကဲ့���်များာနောရာ�၏ တွစ်ားစုားတွတ်ွစ်ား�ု�င်�်ပြားဖိုစ်ားနိုု�င်သ်ို့ည်း။် 

သို့ကဲ့န်ောသို့အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�များ�ာ�အာရာ ကဲ့နောလွ�ဘာဝနိုငှ်� ်
ပြီးမီျား�နောကဲ့ာင်န်ော�ါကဲ့အ်ာရွာယ်တ်ွငွ် ်�့���်စားာ�သို့ံ��များကုဲ့ု� အာကြကဲ့ပံြား��ထိုာ�
နောသို့ာလ်ွည်း�် အာရွာယ်န်ောရာာကဲ့သ်ို့းများ�ာ� �့���်စားာ�သို့ံ��ပြားခဲ့င်�်သို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�
ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့ကဲ့ု� နောလွှာ�ခဲ့�နိုု�င်�ံ်�များနော�်�ါ။ ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာနောဝ��ာ
ရှငှ်မ်ျား�ာ�အာတွကွဲ့ ်တွာ�ပြားများစ်ားထိုာ�သို့ည်း� ်�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�ကဲ့ု� နောဆို�
ဘာကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာနိုငှ်� ်ကဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါဆိုု�င်ရ်ာာ သို့ကဲ့န်ောသို့အာနောထိုာကဲ့အ်ာထိုာ�
များ�ာ�ပြားဖိုင်� ်သို့ကဲ့န်ောသို့ပြား�ထိုာ�ပြားခဲ့င်�်များရှှဘုာ၊့ �့���်နိုငှ်� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်
များ�ာ�သို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာ ပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့ အာများတှွအ်ာသို့ာ�များ�ာ�ကဲ့ု� ဆိုု��ရွာာ�
စားာွ ထိုခုဲ့ု�ကဲ့န်ောစားပြားခဲ့င်�် များရှှနုောကြကဲ့ာင်�် ယ်ခဲ့င်က်ဲ့နောဖိုာ်ပြား�ပြီး�ီ� နောရာာဂျါနောတွွ� ရှှုပြီး�ီ�
နော�ာကဲ့ ်�့���်စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာပြား��ပ်ြားဖိုစ်ားများနုိုငှ်� ်နောသို့ဆိုံ��
များနုို�ု�်ကဲ့ု� နောလွ�ာ��ည်း�်နောစားနောကြကဲ့ာင်�် နော�ာကဲ့�ု်�င်�်တွငွ်န်ောဖိုာ်ပြား�ထိုာ�သို့ည်း်
ဟူး� ဆိုု�သို့ည်း။် �့���်စားာ�သို့ံ��ပြားခဲ့င်�်သို့ည်း ်သို့ာ�အာမ်ုျားတွငွ်�်ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ား�ာွ�
နိုု�င်န်ောပြားခဲ့ကဲ့ု� နောလွ�ာ�ကဲ့�နောစားပြီး�ီ� အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�သို့ည်း ်အာနောရာပြား�ာ�
ကဲ့���်များာနောရာ�ကဲ့ု� နောကဲ့ာင်�်များ�ွန်ောစားနောကြကဲ့ာင်�် ကဲ့�ဦး�လွကဲ့န်ောတွွ� သို့�နောတွသို့�
ပြား��ခဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�အာရာသို့ရုာသို့ည်း။် နော�ာကဲ့ဆ်ိုံ��အာနော��့ ��့���်စားာ�သို့ံ��များဟုူးာ 
အာများ�ု��သို့မီျား�နောတွရ့ွာ � များ�ု���ာွ�များကုဲ့ု� ဆိုု��ရွာာစားာွ ထိုခုဲ့ု�ကဲ့န်ောစားပြားခဲ့င်�်များရှှ�ုါ။
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နောကဲ့�ာရုိုး��ရှှု နောကဲ့�ာရုိုး��တွငွ်�်သို့တိွ�သို့�်ုသို့ည်း�်ဆိုကဲ့ု� တွု��နောစားသို့ည်း၊် အာဖ့ွို� နိုစ်ှားဖ့ွို�သို့ု� � အာလွ�ဥ်�သို့င််�ရာာတွာဝ�န်ော��ထိုာ�သို့ည်း်�နောလွ�လွာများမုျား�ာ�၏ 
နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွပ်ြားခဲ့င်�်။ နောဆို�ဘာကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ အာာဟူးာရာ။ 2008;27(1):57-64.

3။ Wu AH၊ Yu MC၊ Tseng CC နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ �့���်ထိုနုောတွွ� များမုျား�ာ�နိုငှ်� ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့၏ ကဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါနောဗု�။ 
ပြီးဗုုတွသုို့ှ ကဲ့င်ဆ်ိုာဆိုု�င်ရ်ာာဂျ�ာ�ယ်။် 2008;98(1):9-14.

4။ Howes LG၊ Howes JB၊ Knight DC။ နောသို့�ွဆိုံ��ပြားခဲ့င်�်ဆိုု�င်ရ်ာာ ပြား�င်�်ထို�သ်ို့ည်း�ခ်ဲ့စံားာ�များမုျား�ာ�အာတွကွဲ့ ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်ကဲ့�ထိုံ��၊
စား�စ်ားတွကဲ့� ပြား��လ်ွည်းသ်ို့ံ��သို့�်ပြားခဲ့င်�်နိုငှ်� ်နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွပ်ြားခဲ့င်�်။ Maturitas။ 2006;55(3):203-11.

5။ Gollschewski S၊ Kitto S၊ Anderson D နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ မီျား�ယ်�်နောသို့�ွဆိုံ��ခဲ့�ု�အ်ာတွငွ်�် ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့န်ောဆို�ဝါ�များ�ာ�နိုငှ်� ်
အာစားာ�ထိုု��နောဆို�ဝါ�များ�ာ�အာသို့ံ��ပြား��ပြားခဲ့င်�်ဆိုု�င်ရ်ာာ အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�၏ အာပြားများင်မ်ျား�ာ� နိုငှ်� ်ယ်ံ�ကြကဲ့ည်းခ်ဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�။ နောဆို��ည်းာရှှု ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့က်ဲ့�ထိုံ��များ�ာ�။ 
2008;16(3):163-8.

6။ Helferich WG၊ Andrade JE၊ Hoagland MS။ ဖုို�င်တ်ွု�အာစီားထိုရုိုး�ဂျ�င်မ်ျား�ာ�နိုငှ်� ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာ၊ ရုိုး�်နောထို�ွသို့ည်း�ပ်ြားဖိုစ်ားရာ�်တွစ်ားခဲ့�။ 
နောရာာင်ရ်ာမ်ျား�များမုျား�ာ�နိုငှ်� ်ဆိုု�င်န်ောသို့ာ နောဆို��ည်းာ။ 2008;16(5):219-26.

7။ Franke AA၊ Custer LJ၊ Wang W နိုငှ်� ်အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ အာစားာ�အာစားာများ�ာ�နိုငှ်� ်လွး �ခဲ့နိုာာကဲ့ု�ယ်တ်ွငွ်�် အာရာည်းမ်ျား�ာ�များ ှအာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွ
ဗု���်နိုငှ်� ်အာပြားခဲ့ာ� ဖီိုနော�ာလွစ်ားနောအာ�ဂျ�င်�မ်ျား�ာ�အာာ� HPLC (အာရာည်းတ်ွငွ်န်ော��ာ်ဝင်န်ော�သို့ည်း� ်ပြား��်နော�ါင်�်များ�ာ�ကဲ့ု� ခဲ့ွပ့ြားခဲ့မ်ျား�စုားတွပ်ြားဖိုာသို့ည်း� ်�ည်း�်စား�စ်ား) 
စုားစားစ်ားနောတွွ� ရှှုခဲ့�ကဲ့။် Proc Soc Exp Biol Med။ 1998;217(3):263-73.

8။ Messina M၊ Nagata C၊ Wu AH။ ခဲ့� �မ်ျား�ှ�်နောပြားခဲ့ အာာရှှ အာရွာယ်န်ောရာာကဲ့သ်ို့း �့���်�ရုိုး�တွင်�်နိုငှ်� ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် စားာ�သို့ံ��များမုျား�ာ�။  
အာဟူးာရာ နိုငှ်� ်ကဲ့င်ဆ်ိုာနောရာာဂျါဂျ�ာ�ယ်။် 2006;55(1):1-12.

9။ Horn-Ross PL၊ John EM၊ Canchola AJ နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ ဖုို�င်တ်ွု� အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်စ်ားာ�သို့ံ��များနုိုငှ်�သ်ို့ာ�အာမ်ုျားကဲ့င်ဆ်ိုာ  
ပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့။ အာများ�ု��သို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာဌာာ�ဂျ�ာ�ယ်။် 2003;95(15):1158-64.

10။  Goodman-Gruen D၊ Kritz-Silverstein D။ �ံ�များ�ှအ်ာစားာ�အာစားာ အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်စားာ�သို့ံ��များသုို့ည်း ်နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ�အာများ�ု��သို့မီျား�
များ�ာ�တွငွ် ်နိုလှွံ��နောသို့�ွနောကြကဲ့ာဆိုု�င်ရ်ာာ နောရာာဂျါပြားဖိုစ်ားနိုု�င်န်ောပြားခဲ့အာခဲ့�ကဲ့မ်ျား�ာ�နိုငှ်� ်ဆိုကဲ့စ်ား�်နော�သို့ည်း။် အာာဟူးာရာ ဂျ�ာ�ယ်။် 2001;131(4):1202-6.

11. de Kleijn MJ၊ van der Schouw YT၊ Wilson PW နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား�ရှှုနောသို့�ွဆိုံ��
ပြီး�ီ�အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ်ဖု်ို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်စ်ားာ�သို့ံ��များ ု�ည်း�်�ါ�သို့ည်း၊် ဖိုရာမ်ျားများင်ဂ်ျမ်ျားနောလွ�လွာများ ု(1-4)။ အာာဟူးာရာ ဂျ�ာ�ယ်။် 
2001;131(6):1826-32.

12. van Erp-Baart MA၊ Brants HA၊ Kiely M နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ များတွးသို့ည်း� ်ဥနောရာာ�နိုု�င်င်် ံနောလွ�နိုု�င်င််တံွငွ် ်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်
စားာ�သို့ံ��များ၊ု VENUS ခဲ့�ဉ်း�ကဲ့�်များ။ု ပြီးဗုုတွသုို့ှ အာာဟူးာရာဆိုု�င်ရ်ာာဂျ�ာ�ယ်။် 2003;89 Suppl 1S25-30.

13. van der Schouw YT၊ Kreijkamp-Kaspers S၊ Peeters PH နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ အာနော�ာကဲ့တ်ွု�င်�်အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်
�ံ�များ�ှအ်ာတွု�င်�်ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်စားာ�သို့ံ��များနုိုငှ်� ်နိုလှွံ��နောသို့�ွနောကြကဲ့ာဆိုု�င်ရ်ာာ နောရာာဂျါအာနိုရိာာယ်အ်ာာ� အာလွာ�အာလွာရှှုနောသို့ာ နောလွ�လွာများ။ု ��ံ� နိုှံ �
လွည်း�်တွပ်ြားခဲ့င်�်။ 2005;111(4):465-71.

14။ Boker LK၊ Van der Schouw YT၊ De Kleijn MJ နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ �တွခ်ဲ့�်အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ� ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်
အာစားာ�အာစားာများ�ာ� စားာ�သို့ံ��ပြားခဲ့င်�်။ အာာဟူးာရာ ဂျ�ာ�ယ်။် 2002;132(6):1319-28.

15။ Faulkner-Hogg KB၊ Selby WS၊ Loblay RH။ နောစား���စ်ားသို့ည်း�အ်ာသို့ာ�ဓိာတွမ်ျား�ါသို့ည်း� ်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�တွငွ် ်နောစား���စ်ားသို့ည်း� ်
အာသို့ာ�ဓိာတွ ်(ဂျလွးတွ�ဓ်ိာတွ)် များတွည်း�အ်ားသို့မ်ုျား နောရာာဂျါလွကဲ့ခဏာာရှှုသို့းများ�ာ�တွငွ် ်အာစားာ�အာစားာစုားစားစ်ားအာကဲ့ပ့ြားဖိုတွပ်ြားခဲ့င်�်၊ ဂျလွးတွ� ်�များာဏာ
နိုငှ်� ်ဂျလွးတွ�မ်ျားဟူး�တွသ်ို့ည်း� ်အာစားာ�အာစားာဓိာတွမ်ျားတွည်း�မ်ျားမုျား�ာ�၏ အာခဲ့��်ကဲ့ဏ္ဍ။ စားကဲ့င်�်နီော��ဗီု�ယ်ာ� အာစားာအာမ်ုျားနောရာာဂျါဆိုု�င်ရ်ာာ ဂျ�ာ�ယ်။် 
1999;34(8):784-9.

16။ Murphy PA၊ Barua K၊ Hauck CC။ �့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�ရှှု အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ� စုားစားစ်ားတွကွဲ့ခ်ဲ့�ကဲ့ရ်ာာတွငွ် ်အာရာည်း်
ထို�တွယ််း နောရွာ�ခဲ့�ယ်ပ်ြားခဲ့င်�်။ ခဲ့ရုိုး�များတွတ်ွု�ဂျရာ�်ဖီို ဘာ ီဂျ�ာ�ယ်၊် ဇီူးဝနောဆို��ည်းာနိုငှ်� ်ဇီူးဝသို့�ုံံ�ည်းာများ�ာ�တွငွ် ်�ု�င်�်ပြားခဲ့ာ�စားုတွပ်ြားဖိုာ �ည်း�်�ည်းာများ�ာ�။ 
2002;777(1-2):129-38.

17။ Rowland I၊ Faughnan M၊ Hoey L နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်ရာရှှုနိုု�င်မ်ျားစုားမ်ွျား�ရာည်း။် ပြီးဗုုတွသုို့ှအာာဟူးာရာ
ဆိုု�င်ရ်ာာဂျ�ာ�ယ်။် 2003;89 Suppl 1S45-58.

18။ Kuiper GG၊ Carlsson B၊ Grandien K နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ လွဂီျ�ဖ့ွ်ို�စားည်း�်�ံ� တွကုဲ့�များနုိုငှ်� ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်လ်ွကဲ့ခ်ဲ့ ံအာယ်လ်ွဖ်ိုာ
နိုငှ်� ်ဘာတီွာ၏ တွစား်ရှှ��များ�ာ���ံ� နို ှံ �များမုျားတှွတ်ွမ်ျား�ကဲ့ု� နိုုငု်�်ယ်ဉှ်းပြားခဲ့င်�်။ နောဟူးာ်များ���်နောဗု�။ 1997;138(3):863-70.

19။ Kuiper GG၊ Lemmen JG၊ Carlsson B နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်ဓ်ိာတွ��စားစည်း�်များ�ာ�နိုငှ်�အ်ာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်လ်ွကဲ့ခ်ဲ့ ံ
ဘာတီွာနိုငှ်�အ်ာတွး ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်မ်ျား�ာ�၏ အာပြား��အ်ာလွ�ှအ်ာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျား။ု နောဟူးာ်များ���်နောဗု�။ 1998;139(10):4252-63.

20။ An J၊ Tzagarakis-Foster C၊ Scharschmidt TC နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်လွကဲ့ခ်ဲ့ဘံာတီွာ -ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့်
စားထိုရုိုး�ဂျ�င်ပ်ြားဖိုင်�က်ဲ့ု�ရာကဲ့က်ဲ့းလွတုွတ်ွာ၏ (များတွးကဲ့ွပ့ြား�ာ�သို့ည်း� ်နောများာ်လွကီဲ့���အာ��်စား�) နောရွာ�ခဲ့�ယ်ထ်ိုာ�သို့ည်း� ်ကဲ့း�ယ်းများဆုိုု�င်ရ်ာာ လွ��်နောဆိုာင်ခ်ဲ့�ကဲ့န်ိုငှ်� ်
စား�နောဆိုာင်�်များ။ု ဇီူးဝဓိာတွ� ဂျ�ာ�ယ်။် 2001;276(21):17808-14.

21။ Margeat E၊ Bourdoncle A၊ Margueron R နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ လွဂီျ�မ်ျား�ာ� သို့ည်း ်လွးသို့ာ� အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်လ်ွကဲ့ခ်ဲ့ ံအာ
ယ်လ်ွဖ်ိုာနိုငှ်� ်ဘာတီွာတွု� �၏ �ရုိုး�တွင်�် အာပြား��အ်ာလွ�ှ ်အာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားကုဲ့ု� ကဲ့ွပ့ြား�ာ�စားာွ ပြား��ပြား�င်န်ော��သို့ည်း။် နောများာ်လွကီဲ့���ဆိုု�င်ရ်ာာ ဇီူးဝနောဗု�
ဂျ�ာ�ယ်။် 2003;326(1):77-92.

22။ Kostelac D၊ Rechkemmer G၊ Briviba K။ ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်သ်ို့ည်း ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်လွကဲ့ခ်ဲ့ ံအာယ်လ်ွဖ်ိုာ နိုငှ်� ်ဘာတီွာ၏ 
အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်တွံ� �ပြား��မ်ျားပုြား��်စားင်က်ဲ့ု� နော�ါင်�်စား�်ထိုာ�သို့ည်း� ်တွံ� �ပြား��မ်ျားကုဲ့ု� ပြား��ပြား�င်န်ော��သို့ည်း။် စုား�ကဲ့�်�ု��နောရာ�နိုငှ်� ်အာစားာ�အာစားာဓိာတွသ်ို့နောဘာာ 
ဂျ�ာ�ယ်။် 2003;51(26):7632-5.

23။ Pike AC၊ Brzozowski AM၊ Hubbard RE နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ တွစ်ားစုားတွတ်ွစ်ား�ု�င်�် တွံ� �ပြား��န်ော��နောသို့ာ�စားစည်း�် နိုငှ်� ်
ဆို� �က်ဲ့�င်ဘ်ာကဲ့ ်အာပြား�ည်း�မ်ျားတွံ� �ပြား��န်ော��နောသို့ာ �စားစည်း�်နောရှှ �တွငွ် ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်လ်ွကဲ့ခ်ဲ့ ံဘာတီွာ ၏ လွဂီျ�န်ော�ါင်�်စား�်များ�ုယ်�်ယ်၏် ဖ့ွို�စားည်း�်�ံ�။ 
EMBO J. 1999;18(17):4608-18.

24။ Lindberg MK၊ Moverare S၊ Skrtic S နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်လွကဲ့ခ်ဲ့ ံ(ER)-ဘာတီွာသို့ည်း ်ကြွကဲ့ကဲ့မ်ျား�ာ�တွငွ် ်
ER အာယ်လ်ွဖ်ိုာ နိုငှ်� ်ER ဘာတီွာ ကြကဲ့ာ� “ying yang” ဆိုကဲ့စ်ား�်များကုဲ့ု� �ံ��ု��နော��သို့ည်း� ်ER အာယ်လ်ွဖ်ိုာ အာထို�ု�်ဗီုဇူးကဲ့း�နောပြား�ာင်�်များကုဲ့ု� နောလွှာ�ခဲ့�
နော��သို့ည်း။် နောများာ်လွကီဲ့���ဆိုု�င်ရ်ာာ နောဟူးာ်များ���်။ 2003;17(2):203-8.

25။ Maehle BO၊ Collett K၊ Tretli S နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်လ်ွကဲ့ခ်ဲ့ ံဘာတီွာသို့ည်းအ်ာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်လ်ွကဲ့ခ်ဲ့ ံအာယ်လ်ွ်
ဖိုာ နိုငှ်� ်�ရုိုး�ဂျ�ကဲ့စ်ားတွရီိုး���်နောဟူးာ်များ���်နိုငှ်�ဆ်ိုကဲ့စ်ား�်သို့ည်း� ်�ရုိုး�တွင်�်ဓိာတွ�်ါသို့ည်း�ဆ်ိုလ့ွရ်ှှုသို့ည်း� ်ရာင်သ်ို့ာ�ကဲ့င်ဆ်ိုာတွငွ် ်သို့�ီပြားခဲ့ာ�နောရာာဂျါရှာှနောဖွိုနောရာ� 
အာများတှွအ်ာသို့ာ�တွစား်ခဲ့�။ APMIS။ 2009;117(9):644-50.

26။ Sareddy GR၊ Vadlamudi RK။ အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်လ်ွကဲ့ခ်ဲ့ဘံာတီွာကဲ့ု� �စ်ားများတှွထ်ိုာ�သို့ည်း�သ်ို့ဘာာဝ လွဂီျ�မ်ျား�ာ�ကဲ့ု� သို့ံ��သို့ည်း�က်ဲ့င်ဆ်ိုာ
ကဲ့�ထိုံ��။ တွရိုး�တွန်ိုု�င်င်် ံသို့ဘာာဝနောဆို��ည်းာဂျ�ာ�ယ်။် 2015;13(11):801-7.

27။ Brzezinski A၊ Adlercreutz H၊ Shaoul R နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ� အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င််
ကြွကဲ့ယ်ဝ်သို့ည်း� ်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�၏နောရာတွု�အာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျား။ု မီျား�ယ်�်နောသို့�ွဆိုံ��ပြားခဲ့င်�်။ 1997;489-94.

28။ Diel P၊ Geis RB၊ Caldarelli A နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်ဂျ�င်�်စ်ားစားတွင်�်နိုငှ်� ်အာကဲ့စ်ားထိုရာာ�နီောရာာများ�ာ�၏ 
ကြွကဲ့ကဲ့တ်ွငွ် ်သို့ာ�အာမ်ုျားအာနောလွ�ခဲ့�ု�န်ိုငှ်� ်ကြီးကဲ့�ီထိုာွ�များကုဲ့ု� လွုံ�နောဆိုာ်နော��နိုု�င်သ်ို့ည်း� ်များတွးည်းသီို့ည်း�စ်ားမ်ွျား�ရာည်းသ်ို့ည်း ်သို့ာ�အာမ်ုျားဗီုဇူးနောဖိုာ်ပြား�များ၏ု ပြား��်�စားစည်း�်
သို့�ီပြားခဲ့ာ� �ံ�စံားနောပြား�ာင်�်လွမ့ျားတုွစ်ားခဲ့�နိုငှ်� ်ဆိုကဲ့စ်ား�်နော�သို့ည်း။် နောများာ်လွကီဲ့���ဆိုု�င်ရ်ာာ ဆိုလ့ွ ်နောဟူးာ်များ���်။ 2004;221(1-2):21-32.

29။ Yildiz MF၊ Kumru S၊ Godekmerdan A နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ� အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်နောသို့�ွရာည်းက်ြကဲ့ည်းရ်ှှု 
အာာရံိုး�ခဲ့စံားာ�များပုြားများင်�မ်ျားာ�သို့ည်း� ်စီားရီာအာကဲ့တ်ွစ်ား �ရုိုး�တွင်�်များ�ာ�အာာ� ရာာလွု�ဇီူးဖုို��်၊ နောဟူးာ်များ���်ကဲ့�ထိုံ��နိုငှ်� ်�့���် အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���် တွု� �၏ အာကဲ့�ု��
သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�။ နိုု�င်င််တံွကဲ့ာ မီျား�ယ်�်သို့ာ�ဖိုွာ��ည်းာ ဂျ�ာ�ယ်။် 2005;90(2):128-33.

30။ Kronenberg F။ အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�၊ ကဲ့း�စားကဲ့န်ောရာာဂျါနိုငှ်� ်ဇီူးဝကဲ့များမနောဗု�။ �ယ်း�နောယ်ာ�ခဲ့ ်သို့�ုံံအာကဲ့ယ်�်မီျား များတှွတ်ွမ်ျား�။ 1990;59252-
86; discussion 123-33.

31။ Adlercreutz H၊ Hamalainen E၊ Gorbach S နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ ဂျ���တ်ွငွ် ်ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်အာစားာ�အာစားာနိုငှ်�်
နောသို့�ွဆိုံ��ပြားခဲ့င်�်။ လွ��်ဆိုကဲ့။် 1992;339(8803):1233.

32။ Taku K၊ Melby MK၊ Kronenberg F နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ ထို�တွယ််းထိုာ�နောသို့ာ သို့ု� �များဟူး�တွ ်နော�ါင်�်စား�်ထိုာ�နောသို့ာ  
�့���်အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�သို့ည်း ်မီျား�ယ်�်နောသို့�ွဆိုံ��ခဲ့�ု� ်အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်ကြီးကဲ့မ်ုျားနို�ု�် နိုငှ်� ်ပြား�င်�်ထို�မ်ျားကုဲ့ု� နောလွှာ�ခဲ့�နော��သို့ည်း၊် စား�စ်ားတွကဲ့� ပြား��လ်ွည်း ်
သို့ံ��သို့�်ပြားခဲ့င်�် နိုငှ်� ်အာဖ့ွို� နိုစ်ှားဖ့ွို�သို့ု� � အာလွ�ဥ်�သို့င််�ရာာတွာဝ�န်ော��ထိုာ�သို့ည်း်�နောလွ�လွာများမုျား�ာ�၏ နော�ါင်�်စား�်အာကဲ့ပ့ြားဖိုတွပ်ြားခဲ့င်�်။ မီျား�ယ်�်နောသို့�ွဆိုံ��ပြားခဲ့င်�်။ 
2012;19(7):776-90.

33။ Weaver CM၊ Martin BR၊ Jackson GS နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ မီျား�ယ်�်နောသို့�ွဆိုံ��ပြီး�ီ� အာများ�ု��သို့မီျား�များ�ာ�တွငွ် ်(41)Ca �ည်း�်စား�စ်ား
ကဲ့ု� အာသို့ံ��ပြား��၍ ဖုို�င်တ်ွု�အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ်ပြားဖိုည်း�စ်ားကွဲ့စ်ားာများ�ာ�၏ ဆို� �က်ဲ့�င်ဘ်ာကဲ့အ်ာကဲ့�ု��သို့ကဲ့န်ောရာာကဲ့မ်ျားမုျား�ာ�ကဲ့ု� အာကဲ့စ်ားထိုရာာ�နီောရာာ သို့ု� �များဟူး�တွ ် 
ရုိုး�ကဲ့စ််ား�ရုိုး��တုွန်ိုငှ်� ်နိုုငု်�်ယ်ဉှ်းပြားခဲ့င်�်။ နောဆို�ဘာကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာနောဟူးာ်များ���်နိုငှ်� ်ဇီူးဝကဲ့များမပြားဖိုစ်ားစားဉ်း ဂျ�ာ�ယ်။် 2009;94(10):3798-805.

34။ Muthyala RS၊ Ju YH၊ Sheng S နိုငှ််� အာနော�ါင်�်အာ�ါများ�ာ�။ �့���် အာု�င်ဆ်ိုု�ဖိုနောလွဗု���်များ�ာ�များ ှEquol၊ သို့ဘာာဝ အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င် ် 
ဇီူးဝပြားဖိုစ်ားစားဉ်း၊ R- နိုငှ်� ်S-equol များ�ာ�၏ အာဆိုင်န်ောပြား�သို့ည်း�အ်ာပြား�င်အ်ာဆိုင်န်ိုငှ်�ပ်ြား�တွသ်ို့ာ�များ ုနိုငှ်� ်အာကဲ့စ်ားထိုရုိုး�ဂျ�င်လ်ွကဲ့ခ်ဲ့ ံအာယ်လ်ွဖ်ိုာ နိုငှ်� ် 
ဘာတီွာများတှွဆိုင်�၎်င်�်တွု� �၏ များတွးည်းနီောသို့ာ နော�ါင်�်စား�်များနုိုငှ်� ်ဇီူးဝနောဗု�ဆိုု�င်ရ်ာာ လွ��်နောဆိုာင်မ်ျား။ု ဇီူးဝကြသို့ဂ့ျ�စ်ားနိုငှ်� ်နောဆို�ဖိုကဲ့ဝ်င်ပ်ြားခဲ့င်�်ဆိုု�င်ရ်ာာ 
ဓိာတွ�နောဗု�။ 2004;12(6):1559-67.

35။ Imhof M၊ Gocan A၊ Schmidt M။ �့���်ဗီုဇူးသို့ည်း ်နောသို့�ွဆိုံ��ပြားခဲ့င်�်ဆိုု�င်ရ်ာာ အာ�းပြား��ပ်ြားခဲ့င်�်များ�ာ�ကဲ့ု� သို့ကဲ့သ်ို့ာနောစားသို့ည်း၊် အာသို့ငွ်တ်ွး
အာာ�သုို့င်မ်ျားရှှုသို့ည်း� ်ဘာကဲ့မ်ျားလွု�ကဲ့ ်ထို�ု�်ခဲ့���်စားမ်ျား�သို့�်များ။ု ဥနောရာာ� နောဆို�ဘာကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာအာာဟူးာရာဂျ�ာ�ယ်။် 2018။
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ပဲ�ုများ�ုသ�ရိှိ��န််း SoyConnection.com သ�ုမ့ျားဟုတုွ ်info@soyconnection.com သ�ုဝ့င်ရ်ေး��က်က်ြာက်ည့်ရု်ိုးပဲါ

Soy Connection သို့ည်း ်United Soybean Board (USB) ကဲ့ု�ယ်စ်ားာ� နိုလှွံ��ကဲ့���်များာနောရာ�နိုငှ်�ည််းညီွွတွသ်ို့ည်း� ်�့���်ဆိုနီိုငှ်� ်�့���်အာစားာ�အာစားာများ�ာ�အာ�ါအာဝင် ်အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား�တွငွ် ်စုား�ကဲ့�်�ု��ထိုာ�
သို့ည်း� ်�့���်၏အာကဲ့�ု��နောကဲ့��ဇူးး�များ�ာ�ကဲ့ု�အာသို့�ုည်းာနော��ရာ� ်အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား� �့���်စုား�ကဲ့�်�ု��နောရာ�သို့များာ�များ�ာ�နိုငှ်�အ်ာတွး ကဲ့���်များာနောရာ�၊ အာာဟူးာရာနိုငှ်� ်အာစားာ�အာနောသို့ာကဲ့လ်ွ��်င်��်ကဲ့ွမ်ျား�ကဲ့�င်သ်ို့းများ�ာ� 
�း�နော�ါင်�်နောဆိုာင်ရွ်ာကဲ့မ်ျားတုွစ်ားခဲ့�ပြားဖိုစ်ားသို့ည်း။် �့���်စားစ်ားနောဆို�ရာင်�်နိုှ�ီပြားမိျား��်နိုှမံျားမုျား�ာ�အာတွကွဲ့ ်အာပြားများင်�ဆ်ိုံ��တွ�ဖု်ို��ရာရှှုရာ�အ်ာတွကွဲ့ ်အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား� �့���်စုား�ကဲ့�်�ု��နောရာ�သို့များာ�များ�ာ�အာာ�လွံ��၏ကဲ့ု�ယ်စ်ားာ� USB 

၏ လွယ်ယ််ာလွ��်င်��် လွ��်ကဲ့ု�င် ်ညွှ�က်ြကဲ့ာ�သို့း 73 ဦး�ကဲ့ နောဆိုာင်ရွ်ာကဲ့န်ော��သို့ည်း။် ထိုု�နောစားတွ�ာ�ဝ�ထ်ိုမ်ျား�များ�ာ�သို့ည်း ်၈ဂျါလွဝံင်�ံ်��ထိုကဲ့�ု်�လွ�ွ၍် �့���်ဆို��်သို့စ်ားဖို�တ်ွ�ီများကုဲ့ု� တွ�ွ�်အာာ�ပြားဖိုစ်ားနောစားရာ�န်ိုငှ်� ်အာနောများ
ရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား� �့���်ကဲ့ု�စုားတွဝ်င်စ်ားာ�များတုွု��လွာနောစားရာ� ်အာစီားအာစားဉ်းများ�ာ� နိုငှ်� ်အာစား�စား�်လွ��်င်��်များ�ာ�တွငွ် ်ရာင်�်နိုှ�ီပြားမိျား��်နိုှပံြီး�ီ� တွု��တွကဲ့န်ောရာ�ရာ��ံ်�နောင်မွျား�ာ�နောထိုာကဲ့�ံ်�သို့ည်း။် အာဆိုု��ါ ဦး�စားာ�နော��များသုို့ည်း ်�့���်
အာစားာ�အာစားာ၊ ဆိုအီာရာည်းအ်ာနောသို့�ွနိုငှ်� ်အာနောများရုာကဲ့�ပ်ြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား�ရှှု �့���်စုား�ကဲ့�်�ု��သို့းများ�ာ�၏ နောရာရှညှ်းထ်ို�ု�်ထိုာ�နိုု�င်စ်ားမ်ွျား�နော�်တွငွ် ်များးတွည်းသ်ို့ည်း။် ပြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား� �့���်ပြားမိျားင်�တ်ွင်န်ောရာ�၊ သို့�နောတွသို့�နိုငှ်�စ်ားာ�သို့ံ��သို့း 
သို့တွင်�်အာခဲ့�ကဲ့အ်ာလွကဲ့ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ ဥ�နော�တွငွ် ်ပြား�ဋ္ဌာာ��်ထိုာ�သို့ည်း�အ်ာတွု�င်�် အာနောများရုာကဲ့� ်ပြား�ည်းန်ောထိုာင်စ်ား� စုား�ကဲ့�်�ု��နောရာ� ဝ�က်ြီးကဲ့�ီဌာာ�၏ စုား�ကဲ့�်�ု��နောရာ�ဆိုု�င်ရ်ာာ နော��ကဲ့ကွဲ့ရ်ှာှနောဖွိုနောရာ�ဝ�န်ောဆိုာင်မ်ျားသုို့ည်း ်USB နိုငှ်� ်
�့���်စုားစားစ်ားနောရာ�အာတွကွဲ့ ်ကြီးကဲ့�ီကြကဲ့�်နောရာ�တွာဝ�မ်ျား�ာ�ရှှုသို့ည်း။်
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