
Hemoglobin E (ဟီမိုဂလိုဘင)္မွာ 

အဘယ္နည္း။
Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E သည ္သင့္ေသြးထဲတြင္ပါဝင္မႈတစ္ခုျဖစ္ျပီး 
Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E မွာ ဟီမိုဂလုိဘင ္အမ် ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ကုိနားလည္ျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ေသြးအေၾကာင္း 
အနည္းငယ္ပိုမို   အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။

ေသြးႏွင္ ့Hemoglobin (ဟီမိုဂလိုဘင)္
ေသြး၏အခန္းက႑တစ္ရပ္မွာ အဆုတ္ထဲသို႔႐ွဴသြင္းလုိက္သည္ ့
ေလထံမ ွေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ စုပ္ယူရန္ျဖစ္ျပီး   

သယ္ေဆာင္သြားေပးပါသည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ေပးသည္ ့ေသြးတြင္းပါဝင္မႈတစ္ခုမွာ 

ေသြးနီဥဆဲလ္ျဖစ္ပါသည္။ Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ သည ္

ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိသယ္ေဆာင္ေပးသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

လူပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးထုတ္လႊတ္သည္ ့Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္

အမ် ိဳးအစားသည ္မိဘတစ္ဦးစီမ ွသူသုိ႔မဟုတ္သူမ အေမြဆက္ခံရရွသိည္ ့
မ် ိဳးဗီဇမ်ားေပၚမူတည္ပါသည္။ မ် ိဳးဗီဇမ်ားသည ္လူတစ္ဦး၏ မတူညီေသာအစိတ္
အပုိင္းမ်ားပံုလုပ္ပံုႏွင့္ဆက္စပ္သည္ ့ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ပါသည္။ 
မ် ိဳးဗီဇတစ္ခုစီတုိင္းသည ္မတူညီေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 

သယ္ေဆာင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည ္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏မ် ိဳးဗီဇမ်ားကုိ မိမိတုိ႔မိဘမ်ားထံမ ွ

အစုံလိုက္ျဖင္ ့အေမြဆက္ခံရရွပိါသည္။ အစံုတစ္စံုစီမ ွမ် ိဳးဗီဇတစ္ခုစီသည ္

မိဘတစ္ဦးစီထံမွလာသည္။ ကေလးတုိင္းသည ္Hemoglobin 

(ဟီမိုဂလုိဘင)္ ျပဳလုပ္ပံုအား ကုိယ္ခႏၶာကုိညႊန္ၾကားေပးမည္ ့မ် ိဳးဗီဇမ်ားကုိ 

ဖခင္ျဖစ္သူထံမွမ် ိဳးဗီဇမ်ားႏွင္ ့မိခင္ျဖစ္သူထံမ ွမ် ိဳးဗီဇမ်ားတုိ႔ကုိ 

အေမြလက္ခံရရွသိည္။

Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ပါသည့္သူမ်ားသည ္ေယဘုယ်အားျဖင္ ့
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကုိ ခံစားရေလ့မရွေိပ။

သင့္တြင ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ 
E ဥာဥ္ပါေကာင္းပါရွႏိိုင္ျပီး 
မသိရွပိဲျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

Cooley’s Anemia Foundation
330 Seventh Avenue, Suite 200 New York, NY 10001

(212) 279-8090 ဖက္စ ္(212) 279-5999

www.thalassemia.org
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သင္သုိ႔မဟုတ္သင့္အိမ္ေထာင္ဘက္တြင ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E 

ဥာဥ္  ကေလးယူရန္စီစဥ္ထားပါက မ် ိဳးဗီဇအေၾကာင္းအထူးကၽြမ္းက်င္သူ
ထံမွ အၾကံဥာဏ္ရယူသင့္ပါသည္။

E-beta Thalassemia (ေသြးတြင္း 
ဟီမိုဂလိုဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ)
E-beta Thalassemia (ေသြးတြင္း ဟီမိုဂလုိဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ)သည ္

မိဘတစ္ဦးထံမ ွHemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ႏွင္ ့ေနာက္မိဘထံမ ွ

ဘီတာThalassemia မ် ိဳးဗီဇ (ေသြးတြင္း ဟီမိုဂလုိဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ)တုိ႔ကုိ 

ကေလးကအေမြဆက္ခံသည့္အခါ ျဖစ္ပြားသည္။ ဘီတာThalassemia မ် ိဳးဗီဇ 

(ေသြးတြင္း ဟီမိုဂလုိဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ)သည ္ပံုမွန္ပမာဏထက္ေလ်ာ့နည္းျပီး 
Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ ထုတ္လုပ္ရန ္ကုိယ္ခႏၶာကိုညႊန္ၾကားသည္။ 
ဤမ် ိဳးဗီဇမ်ားသည ္ကေလးတစ္ဦးထံတြင ္အတူတကြ ေပါင္းစီးသြားသည့္အခါ 
ေသြးနီဥဆဲလ္မ်ားကုိဖ်က္စီးေးသည္ ့ေရာဂါကုိျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။

E-beta Thalassemia (ေသြးတြင္း ဟီမိုဂလုိဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ)
ပါသည့္သူအမ်ားစုသည ္အသက္ဆက္ရွင္သန္ရန ္

မၾကာခဏေသြးသြင္းဖို႔လုိအပ္သည္။ ေသြးလက္ခံသြင္းယူျခင္းမွာ ကုိယ္ခႏၶာ 
တြင္းသံဓါတ္မ်ားအပိုမ်ားကိုစုပံုေစသျဖင္ ့ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ 

ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္ ့ေသြးတြင္းပိုးဝင္ေရာက္မႈလည္းရွတိတ္ပါသည္။ 
ကိုယ္ခႏၶာတြင္းရွ ိ က်န္ေနသည့္သံဓါတ္ပမာဏကုိကူညီထိန္းခ်ဳပ္ရန ္ေဆးဝါးမ်ားျဖင္ ့
ကုသမႈေပးရပါသည္။

thalassemia (ေသြးတြင္း ဟီမိုဂလုိဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ)ႏွင့္ဆက္စပ္၍ 

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ရယူရန ္-

Cooley’s Anemia Foundation ကုိ (212) 279-8090 သုိ႔မဟုတ္  

info@thalassemia.org တြင္ဆက္သြယ္ပါ။
မိမိတို႔ဝဘ္ဆုိက္ www.thalassemia.org သုိ႔လည္းသြားေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E 
ဥာဥ္ကၽြႏ္ုပ္တြင္ရွ ိျပီး ကၽြႏ္ုပ္ကေလးလိုခ်င္ပါက 

ကၽြႏ္ုပ္ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။
သင့္တြင ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္  

ကေလးယူရန္စီစဥ္ထားလွ်င္ျဖစ္ေစ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ 

သင့္က်င္ေဖာ္တြင ္အျခားHemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ အမ် ိဳးအစားတစ္ခုခု
သိႏိုင္ရန ္သူသို႔မဟုတ္သူမက စမ္းသပ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သင့္သည္။

သင့္တြင ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ရွလွိ်င ္သင့္ဆရာဝန္ကုိ 

အေၾကာင္းၾကားပါ။ သင့္၏ မေမြးေသးသည္ ့ကေလးအတြက္ မည္သို႔အက် ိဳးသက္ 

ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကိ ုေဆြးေႏြးပါ။ သင္သုိ႔မဟုတ ္သင့္က်င္ေဖာ္ထံမ ွ

သင္၏မေမြးေသးသည့္ကေလးက အေမြဆက္ခံမည္ ့မ် ိဳးဗီဇမ်ား အေၾကာင္းကုိ 

စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။

မိဘတစ္ဦး သည္ beta ေသြးတြင္း 
ဟီမိုဂလိုဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ ဥာဥ္
ကိုသယ္ေဆာင္သည္။

25%

ႏွင္ ့ေနာက္မိဘတစ္ဦးက 

Hemoglobin (ဟီမုိဂလိုဘင္) E ဥာဥက္ိုသယ္ေဆာင္သည္

25%

ß

သာမန ္Hemoglobin 

(ဟီမိုဂလုိဘင္)

Hemoglobin (ဟီမုိဂလိုဘင္) 

E ဥာဥ္ကုိသယ္ေဆာင္သည္

25%
E-beta thalassemia (ေသြးတြင္း 

ဟီမိုဂလိုဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ)

25%

−

ဘီတာေသြးတြင္း 
ဟီမိုဂလိုဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ ဥာဥ္

ကၽြႏ္ုပ္တြင ္Hemoglobin 
(ဟီမိုဂလိုဘင)္ E ဥာဥ္ပါ  မည္သို႔ 
သိ ပါမည္နည္း။
သင့္တြင ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ပါရွမိရွကုိိသ္ိ ေရးမွာ 

လြယ္ကူပါသည္။

သင့္တြင ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ပါ သိႏိုင္ရန ္

ပထမဆုံးအဆင့္မွာ သင့္ေသြးနီဥဆဲလ္မ်ား၏အရြယ္အစားကုိ စစ္ေဆးရန ္

သင့္ဆရာဝန္ထံေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ေသြးနီဥဆဲလ္မ်ား၏အရြယ္အ
စားကိ ုMean Corpuscular Volume (သုိ႔မဟုတ ္MCV) ျဖင့္ျပသပါသည္။ 
သင့္တြင ္Complete Blood Count (CBC) တစ္ခုရွသိည့္အခါ ယင္းမွာ 

ဘံုဖတ္႐ႈမႈျဖစ္သည္။

သင့္ MCV ဖတ္႐ႈမႈမွာ 80 ထက္ေလ်ာ့နည္းေနလွ်င ္သင့္တြင ္Hemoglobin 

(ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ပါရွေိၾကာင္း ပထမဆုံး သေကၤတျဖစ္သည္။

ထိုအခါသင့္ဆရာဝန္သည ္အထူးသီးသန္႔စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ ့
Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ လွ်ပ္လုိက္ရည္ျဖင့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း 
ႏွင္ ့သံဓါတ္ေလ့လာမႈမ်ားတုိ႔ကုိ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ သင့္တြင ္

မတူညီေသာ Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ အမ် ိဳးအစားတစ္ခုခုရွလွိ်င ္ထုိစမ္းသပ္
စစ္ေဆးမႈမ်ားကသင့္ဆရာဝန္အားျပသေပးမည္။

Hemoglobin (ဟီမိုဂလိုဘင)္ E ဥာဥ္
အကယ္၍ ကေလးတစ္ဦးသည ္မ် ိဳးဗီဇတစ္ခုကုိ ပံုမွန ္Hemoglobin 

(ဟီမိုဂလုိဘင)္ ႏွင္ ့ေနာက္မ် ိဳးဗီဇတစ္ခုကုိ Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E 

ဥာဥ္အျဖစ္အေမြဆက္ခံရရွလွိ်င ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥပ္ါ 
သည္ကေလးမ်ားအျဖစ္ေျပာႏိုင္ပါသည္။ Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ ္

သည ္ေရာဂါတစ္မ် ိဳးမဟုတ္ သလုိ ကေလးအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ 

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္ေစ ျပႆနာဖန္တီးမႈ မရွေိပ။

Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္သည ္ေသြးနီဥဆဲလ္မ်ား၏အရြယ္အစားကုိ 

သာမန္ထက္ပို၍ေသးငယ္ေစတတ္ပါသည္။ သာမန ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ 

ပါသည့္သူတစ္ဦးတြင ္ေသးငယ္သည္ ့ေသြးနီဥဆဲလ္မ်ားရွလွိ်င ္ဆဲလ္မ်ားပိုမိုၾကီး
ထြားသန္မာေစရန ္ဆရာဝန္က ထုိသူကိ ုသံဓါတ္အားေဆး ေသာက္ခိုင္းပါမည္။ 
အကယ္၍ လူတစ္ဦးတြင ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ပါရွလွိ်င ္

ယင္းကအလုပ္မျဖစ္ေပ၊ အေၾကာင္းမွာ ယင္းတို႔ကုိ ပိုမိုၾကီးထြားေအာင္ျပဳလုပ္ရန ္

သူ႔ကိုယ္ခႏၶာက မသိရွေိသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ပါသည့္သူမ်ားသည ္

၎တုိ႔၏ကေလးမ်ားထံသုိ႔ Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ကုိ 

လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပးႏိုင္ပါသည္။ မိဘတစ္ဦး ကသာလွ်င ္Hemoglobin 

(ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ပါရွခိဲ့လွ်င ္ထုိဥာဥ္ကုိကေလးကအေမြဆက္ခံႏိုင္ေရး 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တုိင္းတြင ္50/50 ရာခိုင္းႏႈန္းရွသိည္။

ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဥာဥ္ပါမပါကိုသိရွရိန္မွာ 
အဘယ္ေၾကာင့္အေရးၾကီးပါသနည္း။
သင့္တြင ္Hemoglobin (ဟီမိုဂလုိဘင)္ E ဥာဥ္ပါ  ဘီတာ ေသြးတြင္း 
ဟီမုိဂလုိဘင္ပံုမွန္မဟုတ္မႈ ဥာဥ္ပါရွသူိတစ္ျဖင္ ့ကေလးတစ္ဦးရွပိါက 

သင့္ကေလးမွာ ျပင္းထန္ေသာေသြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း 25%  

ျဖင့္ေမြးဖြားႏိုင္ေခ်  ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ေသြးသြင္းျခင္းႏွင္ ့ေဆးဝါးကုသမႈခံ
ယူရန္လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္ႏိုင္သည္။

ß ß ßE ß

−ß ßE ß

− ßE




