ပဲဲ ပုုပ်် ဆက််စပ််မှုုအချျက််အလက်် ဇယားး�

အပင််ဖိုု�င်တို
် အ
ု� က််စထရိုု�ဂျျင််များ�း�

နှှင့် �် အက််စထရိုု�ဂျျင််ကြား�း� ခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�
် ဖ
�ု လေ�ဗုုန်းး�များ�း�)
(အိုုင်� ဆို

သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�မှာာ�၊
သုုက်ပိုးး��
် နှှင့် �် သုုက်ရ
် ည််

ရင််သားး�တစ််ရှူး��း

သားး�အိိမ််အတွွင်းး�ဆုံး ��လွှာ
း �ာ တစ််ရှူး��း

အမျိုး�း��သားး�များ�း�၏ ဟော်�်�မုုန်းး�ပမာာဏများ�း�

အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ ဟော်�်�မုုန်းး�အဆင့်များ
�် �း�
ကြွ�က််သားး�ထုုထည််နှင့်ှ �် ခွွန််အားး�

ပဲဲ ပုုပ််အစား�းအစာာများ�း�တွွင် ် လူူသားး�အက််စထရိုု� ဂျျင်် မပါါဝင််ပါါ။ ပဲဲ ပုုပ်် အိုုင်
� ဆို
် ဖ
�ု လေ�ဗုုန်းး�များ�း�သည််
လူူသားး�အက််စရိုု�ဂျျင််နှင့်
ှ �် မတူူညီပါ
ီ ါ။

အက််စထရိုု�ဂျျင််
ဟော်�်�မုန်း
ု �း များ�း�သည်် ခန္ဓာာ�ကိုုယ်
� ်မှှထုတ်
ု လု
် ပ်
ု ်ပေး�းသည့့်� ဓာာတုုပစ္စစည်းး�

အက််စထရိုု�ဂျျင်သ
် ည်် ဆယ််ကျော်�်��သက််အရွွ ယ််တွွင် ် ရင််သားး�ကြီး��း ထွားး��မှုု

အတိုု�င်းး�ပြု�ုမူူစေ�သော�ာ တစ််ရှူး��းများ�း�ကိုုဖြ� �စ််စေ�သည််။ ဟော်�်�မုန်း
ု �း များ�း�

တွွင် ် အရိုးး��သန််မာာမှုုကိုု� ထိိန်း�း ရန််အထော�ာက််အကူူပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� အရေ�ပြား�း�

သယ််ဆော�ာင််သူူများ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့�သည််
သတ််မှှတ််နည်းး�လမ်းး�
�
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�စေ�ရန််အတွွက်် အာာရုံံ�ခံဆဲ
ံ လ််များ
ဲ
�း�ကိုု� ချိိ�တ််ဆက််
လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�းရန််လိုသ
ု� ည််။

အက််စထရိုု�ဂျျင််ကိုု� မ ဟော်�်�မုန်း
ု �း အဖြ�စ််ရည််ညွှှန်း�း သည််။ ယင်းး�ကိုု�
သားး�ဥအိိမ််များ�း�မှှအဓိိက ထုုတ််လွှှတ်ပြီး် �း� တစ််ရှူး��းများ�း�နှှင့််�
ချိိ�တ််ဆက််ရန််သွေး�း�ကြော��ာထဲဲတွင်
ွ ် လည််ပတ််နေေသည််။

အက််စထရိုု�ဂျျင််သည်် အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးး၏ မျိုး�း��ပွား��းမှုုဆိုင်
�ု ်ရာာ
လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််နှှင့််� ရာာသီီစက််ဝန်းး�အတွွက်် အရေး�းပါါသည််။

သွေး�း�ဆုံးး��ခါါနီးး� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�တွွင် ် အက််စထရိုု�ဂျျင််ပမာာဏများ�း�သည််
ရာာသီီစက််ဝန်းး�လာာစဉ် ရုုတ််တရက််မြ�င့််�တက််ပြီး�း� ၎င်းး�သည်် မျိုး�း��

ဥကြွေ��ခြ�င်းး�ကိုုဖြ� �စ််ပေါ်�်စေ�သည််။ ဤအဆင့််�သည်် မျိုး�း��ဥကြွေ��ပြီး�း�
သည့််�နော�ာက်် လျျင််မြ�န််စွာာ�လျော့�့�ကျျသွားး�
�သည််။
�

အတွွက််လည်းး� အဓိိကလုုပ််ဆော�ာင်သ
် ည်။် အခြား�း�လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််များ�း�
အထူူနှင့််
ှ � အရည်အ
် သွေး�း�တိုးး��တက််ခြ�င်းး�တို့့� ပါါဝင်
သ
် ည်။် သွေး�း�ဆုံးး��ပြီး�း�
�

သည့််�နော�ာက််တွင်
ွ ် သားး�ဥအိိမ််သည်် အက််စထရိုု�ဂျျင််ပမာာဏထုုတ််လွှှတ််
မှုုအလွွန််နည်းး�သော�ာကြော��ာင့််� သွေး�း�တွွင်းး� အက််စထရိုု�ဂျျင််ပမာာဏ သိိသိိ
သာာသာာ ကျျဆင်းး�သွားး��သည်။် သွေး�း�ထဲဲတွင်
ွ ်ရှိိ�သည့််� အရာာသည်် အဆီီ
တစ််ရှူး�� းရှိိ� အက််စထရိုု�ဂျျင််ထွွက််ရှိိ�မှုမှ
ု ှ အဓိိကဖြ�စ််ပေါ်�်သည်။်

မ ဟော်�်�မုန်း
ု �း အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သော်�်�လည်းး� အမျိုး�း��သားး�များ�း�တွွင် ်
လည်းး� အက််စထရိုု�ဂျျင််ထွွက််သည််။ အမျိုး�း��သားး�များ�း�တွွင် ် အက််စထ

ရိုု�ဂျျင််ကိုု� အဒရီီနယ််ဂလင်းး�များ�း�နှှင့််� အမျိုး�း��သားး�လိိင််အင်္ဂါါ �များ�း�မှှ ထုုတ််
လွှှတ်သ
် ည်။် သက််တမ်းး�တစ််လျှော�ာ�က််တွွင် ် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�ရှိိ� အက််

စထရိုု�ဂျျင််ပမာာဏများ�း�သည်် အမျိုး�း��သားး�များ�း�ထက်် ပိုု�များ�း�သော်�်�လည်းး�

အသက််ကြီး��း သည့််�အမျိုး�း��သားး�များ�း�ရှိိ� သွေး�း�တွွင်းး�အက််စထရိုု�ဂျျင််ပမာာဏ
များ�း�သည်် အမျိုး�း��သမီးး�ကြီး��း များ�း�ထက်် အမှှန််တကယ််ပိုု�များ�း�သည််။ 1

အိုုင်� ဆို
် ဖ
�ု လေ�ဗုုန်းး�များ�း� (ဖိုု�င်တို
် ု� အက််စထရိုု�ဂျျင််)
အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�သည်် သဘာာဝအတိုု�င်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�်နေေသည့််�

အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု အမျိုး�း��သားး�ကင််ဆာာဌာာနမှှ ကင််ဆာာ

တွွင် ် ကျျယ််ကျျယ််ပြ�န့််ပြ�န့််
� တွေ့�့
�
�ရသည််။ သို့့�သော်�်�
အများ�း�အားး�ဖြ�င့််�
�

ကဏ္ဍကိုု� သဘော�ာပေါ�ါက််နား�းလည််ရန်် စိိတ််ဝင််စား�းကြော��ာင်းး� ဦးးစွာာ�

ဒြ�ပ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�ဖြ�စ််ပြီး�း� အပင််လော�ာကနှှင့််� အထူးး�သဖြ�င့််� ပဲဲပင််များ�း�
စား�းသုံးး��လေ့�့ရှိိ�သည့််� အစား�းအစာာများ�း�တွွင်၊် ပဲဲပုပ်
ု ်များ�း�နှှင့််ပဲ
� ဲပုပ်
ု ်ဖြ�င့််�
ပြု�ုလုုပ််ထားး�သည့််� အစား�းအစာာ အများ�း�စုုသည်် ထူးး�ထူးး�ခြား�း�ခြား�း�
ကြွ�ယ််ဝသည့််�အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�ဖြ�စ််သည််။

2

ကာာကွွယ််ရေး�းနှှင့််� ကုုသရေး�းတွွင် ် အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�၏ အခန်းး�
ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုသ
�ု ည့််�အခါါ လွွန််ခဲ့့သ
� ည့််� နှှစ််ပေါ�ါင်းး� 30 ကျော်�်��မှှ
ကျျန်းး�မာာရေး�းသိိပ္ပံံ�ပညာာရှင်
ှ ်များ�း�မှှ အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�ကိုု�
ကြိုး�း��ကြိုး�း��စား�းစား�းလေ့�့လာာခဲ့့ကြ� �သည််။5

အပင််များ�း�တွွင် ် အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�သည်် အပိုု�င်းး�နှှစ််ပိုု�င်းး�

အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�တွွင် ် အက််စထရိုု�ဂျျင််နှှင့််� အလားး�တူူသည့််�

ဖြ�စ််သည််၊ ဆိုု�လိုု�ရင်းး�မှာာ�၊ အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�သည်် ရော�ာဂါါဖြ�စ််

ရိုု�ဂျျင််ဟော်�်�မုန်း
ု �း နှှင့််� ဆင််တူူသည့််� သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ထုုတ််ပေး�း

လုုပ််ဆော�ာင််သည််။ ယင်းး�တို့့�သည််
ကာာကွွယ််ရေး�းမော်�်�လီီကျူးး��များ�း�
�
စေ�သော�ာ မှိုု�များ�း�နှှင့််� အခြား�း�အဏုုဇီီဝပိုးး��များ�း�ကိုု� ဖယ််ရှား��းပေး�းသည််။
3

ထို့့�ပြ�င််
ု ်များ�း�သည်် နိုု�က််ထရို� ုဂျျင််ပြု�ုပြ�င််ပေး�းမည့််� သစ််မြ�စ််
� ပဲဲပုပ်

သစ််ဖုုများ�း�ပေါ်�်ထွွန်း�း စေ�သည့််� မြေ�ေဆီီလွှာာ�-အဏုုဇီီဝပိုးး�� ရိုု�င် ်ဇိုု�ဘီီယ
မ််ကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�ရန်် အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�ကိုု�သုံးး��သည််။ နိုု�က််ထရို� ု
4

ဓာာတုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�ရှိိ�ပြီး�း� အချို့့���သော�ာအခြေ�ေအနေေများ�း�တွွင် ် အက််စထ
သည့််�အတွွက်် အပင်အ
် က််စထရိုု�ဂျျင််များ�း�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််။
သို့့�သော်�်�
အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�သည်် အက််စထရိုု�ဂျျင််နှှင့််အ
� လွွန််
�
ကွာာ�ခြား�း�သည််။

ဂျျင််ပြု�ုပြ�င််ခြ�င်းး�ဆိုုသ
� ည််မှာာ� လေ�ထဲဲရှိိ� မော်�်�လီီကျူူ�လာာနိုု�က််ထရို� ုဂျျင််

အလားး�တူူ ဓာာတုုဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ�း�ရှိိ�သည့််� ဒြ�ပ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�တွွင် ် အလွွန််

အမိုုင်
� ်နိုုအ
� က််ဆစ််များ�း�ကဲ့့�သို့့� ၎င်းး�ရှှ
င်သ
် န််ရန််အတွွက််လိုအ
ု� ပ််သည့််�
�

ကိုု�လက််စထရော�ာနှှင့််� ဖိုု�င် ်တိုု�စထရော�ာများ�း�တွွင် ် ဖွဲ့့��စည်းး�ပုံံ�များ�း�

မှှ အမိုးး��နီးး�ယားး�အဖြ�စ််ပြော��ာင်းး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�စဉ်ဖြ�စ််ပြီး�း� ယင်းး�သည််
ဒြ�ပ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�မည့််� ထိုုအ
� ပင််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုုင်
� သ
် ည််။

ကွာာ�ခြား�း�သည့််�အာာနိိသင််များ�း�ရှိိ�သည််မှာာ� မထူးး�ခြား�း�ပါါ။ ဥပမာာ၊

ထပ််တူူနီး�း ပါးး�ရှိိ�သော်�်�လည်းး� ကိုု�လက််စထရော�ာသည်် သွေး�း�တွွင်းး�ကိုု�
လက််စထရော�ာကိုု� အတန််အသင့််�မြ�င့််စေ�သော်�
�
်�လည်းး�6 ဖိုု�င် ်တိုု�စထ
ရော�ာသည်် ပိုု၍
� လျော့�့�နည်းး
�စေ�သည််။7
�

အက််စထရိုု�ဂျျင််လက််ခံံများ�း�ဖြ�င့် �် တုံ့့��ပြ�န််ခြ�င်းး�
ဆဲဲလ််များ�း�တွွင် ် အက််စထရိုု�ဂျျင််လက််ခံံ အယ််လ််ဖာာ (ER-alpha) နှှင့််�
အက််စထရိုု�ဂျျင််လက််ခံံ ဘီီတာာ (ER-beta) ဟူူ၍ အက််စထရိုု�ဂျျင် ်
ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�သည့််� အာာရုံံ�ခံဆဲ
ံ လ််နှ
ဲ
စ််ခု
ှ ရှိိ�
ု သည််။ ထိုု�လက််ခံများ
ံ �း�သို့့� �

အက််စထရိုု�ဂျျင်် ပေါ�ါင်းး�စပ််မှုုသည်် လုုပ််ဆော�ာင််ချျက််ကိုု� သက််ရော�ာက််

စေ�သည့််� ဆဲဲလ််အတွွင်းး�တုံ့့�ပြ�န််မှုု
များ�း�ကိုုဖြ� �စ််ပေါ်�်စေ�သည်။် အက််စထရိုု�
�

ဂျျင််သည်် လက််ခံံပစ္စစည်းး�နှှစ််ခုလုံးး�
ု �နှှင့််� တန်းး�တူူပေါ�ါင်းး�စပ််နိုုင်
� ်စွွမ်းး�ရှိိ�သည်။်
အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�သည်် အက််စထရိုု�ဂျျင််လက််ခံံနှစ််ခု
ှ လုံးး�
ု �နှှင့််ပါ
� ါ
ချိိ�တ််ဆက််ထားး�သော်�်�လည်းး� အက််စထရိုု�ဂျျင််နှှင့််� ဆန့််ကျျ
� င််ကာာ

ER-beta နှှင့််ဦး
� းစား�းပေး�းပေါ�ါင်းး�စပ််ကာာ အသက််ဝင််စေ�သည််။8

အက််စထရိုု�ဂျျင််နှှင့််� အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း� ပေါ�ါင်းး�စပ််သည့််� အားး�သာာ
ချျက််တွွင် ် ထိုု�ကွာာ�ခြား�း�ချျက််သည်် အရေး�းကြီး��း သည်် အဘယ််ကြော��ာင့််�
ဆိုု�သော်�်� လှုံ့့��ဆော်�်�လိုု�က််သည့််�အခါါ၊ ER-alpha နှှင့််� ER-beta
သည်် အလွွန််ကွာာ�ခြား�း�မှုုရှိိ�နိုင်
ု� ပြီး် �း� ဆဲဲလ််များ�း�တွွင် ် ဆန့််ကျျ
� င််ဘက််

သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�ပင်် ဖြ�စ််နိုုင်
� သ
် ည််။9 အထူးး�သဖြ�င့််� ER-beta

ကိုုဦး
� းတည််သည့််� ဒြ�ပ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�ကိုု� ကင််ဆာာတိုု�က််ဖျျက််ရေး�းကြား�း�ခံံ
ပစ္စစည်းး�များ�း�အဖြ�စ််ရှုု မြ�င််ကြ�သည််။10,11

သက််ရော�ာက််မှုုများ�း�မှာာ�၊

ရင််သားး�တစ််ရှူး��း

သုုက်ပိုးး��
် နှှင့် �် သုုက်ရ
် ည််

အက််စထရိုု�ဂျျင်် ကုုထုံးး��ကိုုအ
� သုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် ရင််သားး�ကင််ဆာာဖြ�စ််

အမျိုး�း��သားး�တွွင် ် အက််စထရိုု�ဂျျင််သည်် သုုက််ပိုးး��လှုုပ််ရှား��းမှုုနှင့််
ှ �

ဆက််စပ််မှုုရှိိ�သည််။ ဆေး�းဘက််ဆိုုင်
� ်ရာာလက််တွေ့�့�လေ့�့လာာမှုများ
ု �း�တွွင် ်

ဆေး�းဘက််ဆိုုင်
� ်ရာာလက််တွေ့�့�လေ့�့လာာချျက််များ�း�တွွင် ် အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�

နိုုင်
� ်ခြေ�ေကိုု� မြ�င့််�မား�းလာာစေ�သည့််� ရင််သားး�ရှိိ�ဆဲဲလ််များ�း�တိုးး��ပွား��းလာာခြ�င်းး�နှှင့််�
12

အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�သည််

13-18

အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�တွွင် ် ရင််သားး�ဆဲဲလ််

တိုးး��ပွား��းလာာမှုုကိုု� လှုံ့့��ဆော်�်�ခြ�င်းး�မရှိိ�ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပြီး�း� လူူဦးးရေ�
လေ့�့လာာမှုုများ�း�တွွင် ် အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�နှှင့််� ထိိတွေ့�့� မှုုသည််

သုုက််ပိုးး��သိိပ််သည်းး�ဆကိုု�လျှော့�့�ချျပေး�းကြော��ာင်းး
� လေ့�့လာာတွေ့�့� ရှိိ�ရသည််။26
�
ဗုုန်း�း များ�း�သည်် သုုက််ပိုးး�� သို့့�မဟုု
ု� က််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�
� တ်် သုုက််ရည််ကိုသ
ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရသည််။27,28

ရင််သားး�ကင််ဆာာဖြ�စ််နိုုင်
� ်ခြေ�ေပေါ်�်တွွင် ် သက််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�သလိုု�

အမျိုး�း��သားး�များ�း�၏ ဟော်�်�မုုန်းး�ပမာာဏများ�း�

တွေ့�့�ရသည််။19,20

အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း သည်် သွေး�း�တွွင်းး�အက််စထရိုု�ဂျျင််ပမာာဏကိုု�

ထိုု�ရော�ာဂါါကိုု� ကာာကွွယ််ရာာတွွင် ်လည်းး� သက််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�ကြော��ာင်းး�

မတိုးး��စေ�ပါါ29 သို့့�မဟုု
� တ်် တက််စတိုု�စတီီရုုန်း�း ပမာာဏ
ပိုု၍
� နည်းး�စေ�သည််။ 30

ကြွ�က််သားး�ထုုထည််နှင့်ှ �် ခွွန််အားး�
အိုုင်
� ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�ကြွ�ယ်ဝ
် သော�ာ ပဲဲပုပ်
ု ်ပရိုု�တင်းး� ဖြ�ည့််�စွက််စာာ
ွ
သည််

အလေး�းမခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့� ကိုု
� ်ခံံအားး�လေ့�့ကျျင့််�ရေး�း လုုပ််ထားး�သည့််�သူများ
ူ �း�
� ယ်
ကြွ�က််သားး�ထုုနှင့််
ှ � ခွွန််အားး�ကိုု�တိုးး��စေ�ပြီး�း� ဒိိန််ရည််ပရိုု�တင်းး�ပါါဝင််သည့််�
အသားး�ပရိုု�တင်းး� ဖြ�ည့််�စွက််စာာနှ
ွ
င့််
ှ � ပမာာဏတူူသည််။31

သားး�အိိမ််အတွွင်းး�ဆုံး ��လွှာ
း �ာ တစ််ရှူး��း
အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�တွွင်၊် အက််စထရိုု�ဂျျင််သည်် သားး�အိိမ််တွွင်းး�

(သားး�အိိမ််အတွွင်းး�ပိုု�င်းး�နံံရံတွ
ံ င်းး
ွ �) ဆဲဲလ််များ�း�ပွား��းလာာမှုုကိုု�လှုံ့့�ဆော်
� �်�ပေး�းပြီး��း ၊
သားး�အိိမ််ကင််ဆာာဖြ�စ််နိုုင်
� ်ခြေ�ေ မြ�င့််�မား�းနိုင်
ု� သ
် ည််။21 အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း
များ�း�သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�တွွင် ် သားး�အိိမ််ဆဲဲလ််ပွား��းခြ�င်းး�ကိုု�
လှုံ့့��ဆော်�်�ပေး�းခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ22 လူူဦးးရေ�လေ့�့လာာမှုုများ�း�တွွင် ်

အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း ထိိတွေ့�့� မှုုသည်် သားး�အိိမ််ကင််ဆာာဖြ�စ််နိုုင်
� ်ခြေ�ေ
လျော့�့�ကျျမှု
နှ
ု င့််
ှ � ဆက််စပ််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့� ရှိိ�ရသည််။23
�

အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ ဟော်�်�မုုန်းး�အဆင့်များ
�် �း�
အက််စထရိုု�ဂျျင််ကုုထုံးး��သည်် သွေး�း�တွွင်းး�အက််စထရိုု�ဂျျင််ပမာာဏကိုု�
တိုးး��စေ�သည််။24 အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း များ�း�သည်် သွေး�း�တွွင်းး�အက််စထ
ရိုု�ဂျျင််ပမာာဏကိုု� သက််ရော�ာက််မှုုမရှိိ�ပါါ။25

ကိုးး��ကားး�ချျက််များ�း�

17။ Khan SA၊ Chatterton RT၊ Michel N နှှင့့်� အပေါ�ါင်းး�အပါါများ�း�။ ရင််သားး�ကင််ဆာာ ဖြ�စ််နိုုင်
� ်ခြေ�ေ လျော့�့��နည်းး�စေ�ရန််အတွွက််
ပဲဲပုပ်
ု ်အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း ဖြ�ည့််�စွက််စာာ
ွ
၊ ကျျပန်းး�အဆင့််� ၂ စမ်းး�သပ််မှုုတစ််ခု။ု ကင််ဆာာကာာကွွယ််ရေး�း သုုတေ�သန (ဖီီလာာ)။
2012;5(2):309-19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22307566.

18။ Shike M၊ Doane AS၊ Russo L နှှင့့်� အပေါ�ါင်းး�အပါါများ�း�။ ရင််သားး�ကင််ဆာာတွွင် ် DNA ထဲဲမှှ ညွှှန််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု�
1။

Simpson ER။ အက််စထရိုု�ဂျျင််အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�နှှင့််� ၎င်းး�တို့့�၏အရေး�းပါါမှုု
။ J Steroid Biochem Mol Biol။ 2003;
�
86(3-5):225-30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14623515.

2။ Franke AA၊ Custer LJ၊ Wang W နှှင့််� အပေါ�ါင်းး�အပါါများ�း�။ အစား�းအစာာများ�း�နှှင့််� လူ့့ခန္ဓာာ
� ်တွွင်းး�အရည််များ�း�မှှ အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�
� �ကိုုယ်

ဗုုန်း�း နှှင့််� အခြား�း� ဖီီနော�ာလစ််အေး�းဂျျင့််�များ�း�အားး�HPLC (အရည််တွွင် ်ပျော်�်��ဝင််နေေသည့််� ဒြ�ပ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�ကိုု�ခွဲဲ�ခြ�မ်းး�စိိတ််ဖြာ�ာသည့််�နည်းး�စနစ််)
စိိစစ််တွေ့�့� ရှိိ�ချျက််။ Proc Soc Exp Biol Med။ 1998;217(3):263-73.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9492334.

3။ Subramanian S၊ Hu X၊ Lu G နှှင့့်� အပေါ�ါင်းး�အပါါများ�း�။ အိုု�င် ်ဆိုု�ဖလေ�ဗုုန်း�း ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�သည့့်�မျိုး�း��ရိုးး��ဗီီဇနှှစ််ခုသ
ု ည်် မျိုး�း��ပွား��းယူူထားး�

သော�ာ ပဲဲပုပ်
ု ်အမြ�စ််များ�း�တွွင် ် မျိုး�း��ကွဲဲ�ဘက််တီးး�ရီးး�ယားး�များ�း�ပါါသည့့်� အဖုုများ�း�ဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�နှှင့့်� ကာာကွွယ််မှုုလက္ခခဏာာရပ််များ�း�ကိုု� ကွဲဲ�ပြား�း�စွာာ�
တုံ့့�ပြ�န််သည််
။ Plant Mol Biol။ 2004;54(5):623-39. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15356384.
�
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