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ဟီမိုဂလိုဘင္ H ေရာဂါဆိုတာ ဘာလဲ။ 
ဟီမိုဂလိုဘင္ H ေရာဂါရွေိသာသူမ်ားတြင္ 
အယ္ဖာဂလုိဘင္ထုတ္လုပ္ႏိင္ုေသာ မ် ိဳးေစ့ဗီဇတစ္ခုသာ ရွသိည္။ 
အက် ိဳးဆက္အေနျဖင့္၊ ၎တုိ႔သည္ သာမန္ထက္ေလ်ာ့နည္းေသာ 
အယ္ဖာဂလုိဘင္ပမာဏကုိ ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ထုိမွတဆင့္ 
ေသြးနီဥဆလ္ဲမ်ား ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ၾကသည္။

ဟီမိုဂလိုဘင္ H ေရာဂါရွေိသာသူအမ်ားစုတြင္ ဆိုးရြားေသာ 
က်န္းမာေရးအခက္အခဲမ်ား မရွပိါ။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔ထံတြင္ 
ေသြးနီဥမ်ားေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ အေပ်ာ့စားႏွင့္ အသင့္အတင့္ 
ေသြးအားနည္းျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ၎တို႔အား ပိုမိုေမာပန္းႏြမ္းန
ယ္ေစႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသြးအားနည္းျခင္းမွတဆင့္ 
အျခားအခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ကုိယ္ပူခ်န္ိျမင့္တက္လွ်င္ ေသြးအားနည္းျခင္းကုိ ဆုိးရြားေစႏိင္ုသည္။ 
အခ် ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးႏွင့္ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားတုိ႔သည္ လူနာ၏ 
ေသြးအားနည္းျခင္းကုိ ဆုိးရြားေစႏိင္ုသည္။ အခ် ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးႏွင့္ 
အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံတုိ႔မွလည္း မည္သည့္ ေဆးဝါးႏွင့္ 
ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ကုိ ေျပာျပႏိင္ုသည္။ 

ဟီမိုဂလိုဘင္ H – Constant Spring 
ေရာဂါဆိုတာ ဘာလဲ။ 
ဟီမုိဂလုိဘင္ H – Constant Spring ေရာဂါဆုိသည္မွာ 
ပုိမုိမတည္ၿငိမ္ေသာ အယ္ဖာဂလုိဘင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
ေရာဂါျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသြးနီဥမ်ား ပုံမွန္ထက္ 
လွ်င္ျမန္စြာ ပ်က္စီးေစၿပီး ကုိယ္ခႏၵာအတြင္း ေသြးနီဥ 
ပမာဏကုိ ပုိမုိေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ထုိမွတဆင့္ ဆုိးရြားေသာ 
ေသြးအားနည္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သရက္ရြက္ႀကီးျခင္း၊ 
သည္းေျခေက်ာက္တည္ျခင္း၊ ေရာဂါပုိးဝင္ရန္ အခြင့္အလမ္းပုိမ်ားျခင္း၊ 
အသားဝါျခင္းႏွင့္ ေျခေထာက္အနာျဖစ္ျခင္း အစရွေိသာ 
အျခားျပႆနာမ်ား ျဖစ္ႏိင္ုသည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါ သုိ႔မဟုတ္ 
မၾကာခဏ ပုံမွန္ေသြးသြင္းရန္ လုိအပ္ႏိင္ုပါသည္။

ဟီမိုဂလိုဘင္ H ေရာဂါဆိုတာ ဘာလဲ။ 
ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏ေသြးအေၾကာင္း အနည္းငယ္သိထားလွ်င္ ဟီမုိဂလုိဘင္ 
H ေရာဂါအေၾကာင္းနားလည္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္သည္။ 
ဟီမုိဂလုိဘင္ H ေရာဂါဆုိသည္မွာ အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားတစ္
မ် ိဳးျဖစ္ၿပီး ေသြးအတြင္းရွ ိ ဟီမုိဂလုိဘင္ကုိထိခုိက္ေစေသာ ေမြးရာပါ 
ေသြးေရာဂါတစ္မ် ိဳးျဖစ္သည္။ 
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ဟီမိုဂလိုဘင္ H 
ဆိုတာ ဘာလဲ။

ဟီမိုဂလိုဘင္ 
ေသြး၏အလုပ္တစ္ခုသည္ အဆုတ္အတြင္းသို႔ ႐ႈသြင္းလိုက္ေ
သာေလထဲမွေအာက္ဆီဂ်င္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ခႏၶာအႏွ ံ႔သို႔ 
သယ္ေဆာင္သြားသည္။ ဤအပိုင္းကို ေသြးတြင္းရွ ိ ေသြးနီဥမ်ားမွ 
လုပ္ေဆာင္သည္။ ဟီမိုဂလိုဘင္သည္ ေသြးနီဥ၏အစိတ္အပိုင္းတ
စ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ကို သယ္ေဆာင္သည္။ 

မည္သည့္ဟီမုိဂလုိဘင္ရရွလိာျခင္းမွာ ကေလးသည္ 
မိဘထံမွဆက္ခံရရွေိသာ မ် ိဳးေစ့ဗီဇအေပၚ မူတည္သည္။ မ် ိဳးေစ့ဗီဇသည္ 
လူတစ္ဦးစီ၏ မတူညီေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္လာသည္။ မ် ိဳးေစ့ဗီဇတုိင္းသည္ 
မတူညီေသာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သယ္ေဆာင္သည္။ 

မ် ိဳးေစ့ဗီဇကုိ ကၽြႏ္ပ္ုတုိ႔၏မိဘမ်ားထံမွ အစုံလုိက္ လက္ခံရရွသိည္။ 
တစ္စုံစီ၏တစ္ဝက္ကုိ မိဘတစ္ဦးစီမွ ရရွသိည္။ ထုိနည္းျဖင့္ 
ကေလးသည္ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ထံမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ညီတူညီမွ်ျဖင့္ 
တည္ေဆာက္ထားသည္။ ကေလးတုိင္း၏ကုိယ္ခႏၶာသည္ ဟီမုိဂလုိဘ
င္မည္သုိ႔တည္ေဆာက္ရမည္ဆုိေသာ မ် ိဳးေစ့ဗီဇကုိ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္ထံမွ 
ဆက္ခရံရွသိည္။ 

ပုံမွန္လူႀကီးမ်ား၏ ဟီမုိဂလုိဘင္တြင္ အယ္ဖာဂလုိဘင္ႏွင့္ 
ဘီတာဂလုိဘင္ဟုေခၚေသာ ပ႐ိတုင္းႏွစ္မ် ိဳးကုိ ေတြ႔ရသည္။ ပုံမွန္လူႀကီးမ်ား၏ 
ဟီမုိဂလုိဘင္တြင္ အယ္ဖာဂလုိဘင္ႏွစ္ခု ဘီတာဂလုိဘင္ႏွစ္ခုရွသိည္။ 
အယ္ဖာဂလုိဘင္၏ပမာဏသည္ အလုပ္လုပ္ေသာမ် ိဳးေစ့ဗီဇအေပၚတြင္ 
မူတည္သည္။ လူအမ်ားစုတြင္ အယ္ဖာဂလုိဘင္ကုိျပဳလုပ္သည့္ 
အလုပ္လုပ္ေသာ မ် ိဳးေစ့ဗီဇေလးခုရွသိည္။ 

အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဆိုတာ ဘာလဲ။ 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားအမ် ိဳးမ် ိဳးရွသိည္။ အလုပ္လုပ္ေသာ 
အယ္ဖာဂလုိဘင္မ် ိဳးေစ့ဗီဇပမာဏအေပၚမူတည္ၿပီး 
အမ် ိဳးအစားကြ ဲျပားသည္။ အလုပ္လုပ္ေသာမ် ိဳးေစ့ဗီဇပမာဏနည္းလွ်
င္၊ ၎၏အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားသည္ ပုိမုိျပင္းထန္သည္။ အလုပ္
လုပ္ေသာမ် ိဳးေစ့ဗီဇသုံးခုရွသူိကုိ ၿငိမ္သက္သယ္ေဆာင္သူဟုေခၚသည္။ 
ထုိသူအမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔ထံတြင္ အလုပ္မလုပ္ေသာမ် ိဳးေစ့ဗီဇတစ္
ခုရွသိည္ကုိ မသိၾကပါ။ အလုပ္လုပ္ေသာမ် ိဳးေစ့ဗီဇႏွစ္ခုရွသူိမ်ားသည္ 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ရွသိည္။ အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္
ရွသူိမ်ားသည္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားမရွ ိၾကဘ ဲ၎တုိပထံတြင္ အလု
ပ္မလုပ္ေသာမ် ိဳးေစ့ဗီဇႏွစ္ခုရွသိည္ကုိ မသိၾကပါ။ အယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ထုိအလုပ္လုပ္ေသာမ် ိဳးေစ့ဗီဇႏွစ္ခုမွ က်န္းမာေစရန္လုိအပ္ေသာ 
အယ္ဖာဂလုိဘင္ပမာဏကုိ ထုတ္လုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္လုပ္ေသာမ် ိဳးေစ့ဗီဇတစ္ခုသာရွေိသာသူမ်ားတြင္ ဟီမိဂုလုိဘင္ 
H ေရာဂါျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔ထံတြင္ အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယား 
အဓိကျဖစ္သည္။  

အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားသည္ တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထုိင္း၊ 
ဗီယက္နမ္၊ ကေမာၻဒးီယား၊ လာအုိႏွင့္ အျခားအေရွ႕ေတာ
င္အာရွႏိင္ုငံမ်ားမွ ဘုိးေဘးဘီဘင္အဆက္ရွသူိမ်ားတြင္ 
အလြန္အျဖစ္အျဖစ္မ်ားၾကသည္။ အေနာက္အင္ဒီးယန္းႏွင့္ 
အာဖရိကန္ အေမရိကန္အပါအဝင္ အာဖရိကန္မ် ိဳး႐ိးုရွေိသာသူမ်ားတြ
င္လည္း အျဖစ္မ်ားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သည့္မ် ိဳးႏြယ္စုဝင္မဆုိ 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားတစ္မ် ိဳးမ် ိဳး ရွႏိိင္ုပါသည္။



ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ေဆးဝါးႏွင့္ 
ပစၥည္းမ်ား

ဆာလဖာေဆးမ်ား 
Sulfacetamide (မ်က္စဥ္းေဆး) 
Sulfapyridine 
Suflasalazine 
(Salicylazosulfapyridine) 
Sulfanilamide 
Dapsone 

ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ား 
Primaquine Chloroquine 
Hydrozychloroquine sulfate 

အျခားပိုးသတ္ေဆးမ်ား 
Nalidixic acid (Negram) 
Nitrofurantonin 
Furazolidone 
Chloramphenicol 
Beta-amniosalicylic acid 
Ciprofloxacin 
Doxycycline 

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား 
Aspirin*
Phenacetin
Acetanilide
တီဘီေဆးမ်ား 
Isoniazid
Rifampin
Folic Acid Antagonists
Pyrimethamine
အျခားအရာမ်ား 
Iron Supplements
Vitamin K analogues
Quinidine Gluconate
Phenazopyridine (pyridium)
Toluidine Blue (a dye)
Methylene Blue (a dye)
Naphthalene (Mothballs)
Fava Beans
*(Acetaminophen ကုိ အႏၱရာယ္ကင္း အစားထုိးအသုံးျပဳႏိင္ုသည္) 

သင့္ကေလးကုိ ေတာင္ႀကီးပ၊ဲ ပ႐ုတ္လုံးတုိ႔ႏွင့္ထိေတြ႔ျခင္းမွ 
ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ၎တုိ႔သည္ ဆုိးရြားေသာေသြးအားနည္းျခင္းကုိ 
ျဖစ္ေစႏိင္ုသည္။ အျခားပမဲ်ားသည္ ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ 
ပ႐ုတ္လုံးမ် ိဳခ်မိျခင္းႏွင့္ ႐ႈမိျခင္းတုိ႔သည္ သင့္ကေလးအတြက္ 
အႏၱရာယ္အလြန္ရွေိစႏိင္ုသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလး 
ပ႐ုတ္လုံးမ် ိဳခ်မိလွ်င္ သင့္ဆရာဝန္ကုိ ခ်က္ျခင္းဆက္သြယ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ဟီမိုဂလိုဘင္ H ေရာဂါရွေိသာကေလး ရႏိုင္ျခင္းအႏၱရာယ္ရွေိၾကာင္း မည္သို႔သိရွႏိိုင္ပါသလဲ။
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သင့္ထံတြင္ အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ရွ ိ မရွကုိိ 
ရွာေဖြရမည္။ သင့္ေသြးနီဥ၏အေရအတြက္ႏွင့္ အရြယ္အစားအေၾကာင္း 
စစ္ၾကည့္ရန္ သင့္ဆရာဝန္ကုိ ေမးျမန္းပါ။ သင့္ေသြး၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာအေရအတြက္ 
(CBC) ကုိစစ္ၾကည့္လွ်င္ ၎တုိ႔ကုိေတြ႔ရွႏိိင္ုသည္။  

ဟီမုိဂလုိဘင္ electrophoresis ဟုေခၚေသာ အထူးစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
ေသြးအတြင္းသံဓာတ္ပမာဏ အစရွေိသာ စစ္ေဆးမႈတုိ႔ကုိ သင့္ဆရာဝန္မွ 
ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ႏိင္ုသည္။

အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ ႏွစ္မ် ိဳးရွသိည္-

ၿငိမ္သက္သယ္ေဆာင္- 

ဤအေျခအေနတြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာမရွ ိ၊ 
အထူး ဒအီင္ေအစစ္ေဆးမႈျဖင့္သာ သိရွႏိိင္ုသည္။

အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္-

အနည္းငယ္ေသြးအားနည္းႏိင္ုသည္မွအပ 
ဤအေျခအေနတြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာ 
မရွပိါ။ ေသြးနီဥမ်ားသည္ ပုံမွန္ထက္ 
အရြယ္အစားေသးငယ္သည္။ ဆရာဝန္မ်ားသည္ 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ကုိ သံဓာတ္ေ
လ်ာ့ေသြးအားနည္းေရာဂါႏွင့္ မွားတတ္ၾကသည္။

သင့္ထံတြင္ အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ရွလွိ်င္ သင့္ဆရာဝန္ကုိ 
အေၾကာင္းၾကားပါ။ သင္၏မေမြးေသးေသာကေလးအတြက္ မည္သုိ႔ျဖစ္ႏိင္ုမည္ကုိ 
ေဆြးေႏြးပါ။ သင္၏မေမြးေသးေသာကေလးသည္ မည္သည့္မ် ိဳး႐ိးုဗီဇကုိ သင္ႏွင့္ 
သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ထံမွ ဆက္ခံရရွသိည္ကုိ စစ္ေဆးႏိင္ုၿပီး ၎ထံတြင္ မည္သည့္ 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားရွသိည္ကုိ သိႏိင္ုသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
စစ္ေဆးမႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိင္ုသည္။ 

သာလာဆီးမီးယားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
ဆက္သြယ္ရန္- Cooley’s Anemia Foundation at (212) 279-8090 
သုိ႔မဟုတ္  info@thalassemia.org 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ- www.thalassemia.org  

အကယ္၍ သင္သည္ အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ကုိ 
သယ္ေဆာင္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွလွိ်င္ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိလည္း 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ စစ္ေဆးၾကည့္သင့္သည္။ 

အကယ္၍ သင္ႏွင့္သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွစ္ဦးလုံးတြင္ အယ္ဖာ
သာလာဆီးမီးယားဉာဥ္သယ္ေဆာင္ၿပီး ကေလးယူရန္စဥ္းစားလွ်င္ 
မ် ိဳး႐ိးုဗီဇအတုိင္ပင္ခံထံမွ အႀကံဉာဏ္ရယူသင့္သည္။
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အေရာင္ေဖ်ာ့ သို႔မဟုတ္ အသားဝါ
မ်က္လံုးဝါ
အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္
ဝမ္းဗိုက္ သို႔မဟုတ္ ခါးနာ
အမည္းရင့္ေရာင္မစင္မ်ား
လိေမၼာ္ရင့္ေရာင္ဆီး

အထက္ေဖာ္ျပပါျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစရန္ သင့္ကေလးဖ်ားသည့္အခါတုိင္း 
ကေလးဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးပညာဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

ဟီမုိဂလုိဘင္ H ေရာဂါရွေိသာလူမ်ားသည္ 
အခ် ိဳ႕ေသာေဆးဝါးမ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ 
အစားအေသာက္မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္ထိေတြ႔လွ်င္ 
ေသြးအားနည္းေရာဂါကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစႏိင္ုသည္။ ဟီမုိဂလုိဘင္ H 
ေရာဂါရွေိသာလူအမ်ားစုသည္ ဗီတာမင္ဘီအားေဆးတစ္မ် ိဳးျဖစ္သည့္ 
ေဖာ္လစ္အက္ဆစ္ကုိေသာက္ႏိင္ုသည္။ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ 
ေသြးသြင္းျခင္းမ်ားလက္ခံရရွလွိ်င္ သံဓာတ္အလြန္မ်ားေနႏိင္ုသည္။ 
သင့္ကေလး သံဓာတ္အားနည္းေၾကာင္း ေသြးစစ္ခ်က္မရွဘိဲ 
ကေလးကုိ သံဓာတ္ထပ္မံျဖည့္စြက္မေပးသင့္ပါ။ ကေလးကုိ 
သံဓာတ္ထပ္မံျဖည့္စြက္မေပးမီတြင္ ေသြးပညာဌာနႏွင္ ့စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ 

ကၽြႏ္ပ္ုကေလး 
ဘာေတြကုိ 
ေရွာင္ရမလ။ဲ

ကၽြႏ္ုပ္ကေလးကို ဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္ရမလဲ။ 
ေသြးပညာဌာနမွ ဆရာဝန္ႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သင့္ကေလးကုိ မည္သုိ႔
အေကာင္းဆုံးဂ႐ုစုိက္ရမည္ဆုိသည္ကုိ ေဆြးေႏြးေျပာျပပါလိမ့္မည္။ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာကုသမႈျဖင့္ ဟီမုိဂလုိဘင္ H ေရာဂါရွေိသာ 
လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပုံမွန္အတုိင္းနီးပါး ဘဝကုိေရွ႕ဆက္သြားၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ဟီမုိဂလုိဘင္ H ေရာဂါရွေိသာကေလးမ်ားသည္ 
အျခားကေလးမ်ားထက္ ေရာဂါပုိးဝင္ႏိင္ုရန္ပုိမ်ားသည္။ 
ထုိေရာဂါပုိးမ်ား၊ ကုိယ္ပူခ်န္ိျမင့္မားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေသြးနီဥဆလ္ဲမ်ား 
ပုိမုိလ်င္ျမန္စြာပ်က္စီးေစၿပီး ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစေ္စႏိင္ုသည္။ 

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ေဖာ္ျပပါ ဆိုးရြားေသာေသြး
အားနည္းျခင္းလကၡဏာမ်ားျပသလွ်င္ သင့္ကေလးဆရာဝန္ 
သို႔မဟုတ္ ေသြးပညာဌာနသို႔ ခ်က္ျခင္းဆက္သြယ္ပါ။

တစ္ဖက္ပါစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ေဆးဝါးမ်ား၊ 
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားစာရင္း ပါဝင္သည္။ ဤစာရင္းကို 
သင္ဆရာဝန္ျပသည့္အခ်နိ္ သို႔မဟုတ္ 
အေရးေပၚခန္းသြားသည့္အခါတိုင္း ယူေဆာင္သြားၿပီး ကေလးသည္ 
ဟီမိုဂလိုဘင္ H ေရာဂါရွေိၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားကို ေျပာျပပါ။ 
သင့္ကေလးေဆးစာကို ေဆးထုတ္ေပးမည့္ ေဆးစပ္သမားကိုလည္း 
ဤစာရင္းကိုျပသပါ။ သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္အရင္တိုင္ပင္ျခင္းမရွဘိဲ 
မိမိဘာသာ ေဆးစာမဲ့ေဆးမ်ားကို မတိုက္ပါႏွင့္။

ဤစစ္ေဆးမႈမ်ားမွ သင္သည္ မည္သည့္ အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ရွသိည္ကုိ 
သင့္ဆရာဝန္အား ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ သင့္ထံတြင္ အယ္ဖာသာလာဆီးမးီယားဉာဥ္ရွ ိၿပီး 
ကေလးယူရန္စဥ္းစားလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ဝန္ရွေိနလွ်င္ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္တြင္ 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ ရွ ိ မရွကုိိ စစ္ေဆးၾကည့္သင့္သည္။

အကယ္၍ မိဘတစ္ဦးသည္ 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ရွ ိၿပီး၊ 
က်န္သည့္မိဘတစ္ဦးသည္ 
ၿငိမ္သက္သယ္ေဆာင္သူျဖစ္လွ်င္ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည့္အႀကိမ္တုိင္း၏ 
၂၅% တြင္ ဟီမိုဂလုိဘင္ 
H ေရာဂါရွေိသာကေလး 
ေမြးဖြားႏိုင္သည္။ 
ဤအေျခအေနတြင္ 
သရက္ရြက္ႀကီးျခင္း၊ 
အ႐ိုးပုံပန္းမက်ျခင္းႏွင့္ 
ပင္ပန္းျခင္း အစရွေိသာ 
က်န္းမာေရးဆုိးက် ိဳးမ်ားကုိ 
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

အကယ္၍ မိဘႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားဉာဥ္ရွလိွ်င ္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အ့ႀကိမ္တိုင္း၏ 
၂၅% တြင္ ကေလးသည္ 
hydrops fetalis ဟုေခၚဆိုေသာ 
အယ္ဖာသာလာဆီးမီးယားအဓိကကိ ု
ဆက္ခံရရွႏိိုင္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ 
ကေလးအသက္ရွင္သန္ရန္အတြက္ 
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်နိ္တြင္ 
ေဆးကုသရမည္။ 25% 

hydrops fetalis (အယ္ဖာ 
သာလာ အဓိက)

25% 
ဟီမိုဂလိုဘင္ H ေရာဂါ


