ແຜໍ່ ນຂີ້ ມນ

ລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ E
ຜົນການກວດຄັດກອງພາຫະທໍ່ີ ເປັນບວກ

ບໍ່ ດົນມານີ້ີ ທໍ່ ານໄດີ້ ຮຽນຮີ້ ວໍ່າທໍ່ ານມີລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ E.
ນີ້ີ ແມໍ່ ນຂີ້ ມນທໍ່ີ ສາຄັນກໍ່ ຽວກັບຜີ້ ເປັນຜີ້ ທໍ່ີ ເປັນພາຫະ.
ທຸ ກຄົນມີສອງອັນຂອງຢີນທີ່ີ ຜະລິດຮີໂມໂກບິນ. ຮີໂບໂກບິນແມີ່ ນມີຢີ່ ູໃນເຊວເມັດເລືອດແດງ ແລະ ລຳລຽງອອກຊີເຈັນທີ່ົ ວຮີ່ ຳງກຳຍ.
ບຸ ກຄົນທີ່ີ ມີລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ E (hemoglobin E, Hb AE) ມີໜີ່ ງອັນຂອງຢີນທີ່ີ ຜະລິດຮີໂມໂກບິນປົກກະຕິ (Hb A) ແລະ
ໜີ່ ງອັນທີ່ີ ຜະລິດຮີໂມໂກບິນ E (Hb E). Hb E ແມີ່ ນປະເພດຂອງຮີໂມໂກບິນທີ່ີ ສຳມຳດເຮັດໃຫ້ ສະພຳວະໂຣກເລືອດທີ່ີ ສືບທອດມຳ
ເມີ່ື ອລວມເຂ້ົ ຳກັບຮີໂມໂກບິນອີ່ື ນທີ່ີ ບີ່ ແມີ່ ນ Hb A.

ລັກສະນະ Hb E ບໍ່ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ຮໍ່ າງກາຍຂອງທໍ່ ານ. ຜ້ ທີ່ີ ເປັນພຳຫະຈະບີ່ ພັດທະນຳສະພຳວະໂຣກເລືອດ.

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ ວບີ່ ມີສັນຍຳນຂອງກຳນເປັນຜ້ ທີ່ີ ເປັນພຳຫະ, ແຕີ່ ບຳງຄົນທີ່ີ ມີອຳກຳນ Hb E ທີ່ີ ມີເມັດເລືອດແດງນ້ ອຍ ແລະ
ພະຍຳດເລືອດຈຳງອີ່ ອນໆ. ກຳນປີ່ິ ນປົວພະຍຳດເລືອດຈຳງອີ່ ອນໆແມີ່ ນບີ່ ຈຳເປັນ. ມີໂອກຳດ 1 ໃນ 2 (50%)
ທີ່ີ ຈະສີ່ົ ງໂຕລັກສະນະນ້ີ ໄປຍັງລກຂອງທີ່ ຳນ.

ຖີ້ າທໍ່ ານຖືພາ, ຂີ້ັ ນຕອນຕໍ່ ໄປແມໍ່ ນການກວດຄໍ່ ຮັກຂອງທໍ່ ານ. ທັງ

ພີ່ ແມີ່ ຕ້ ອງຖືລັກສະນະຮີໂມໂກບິນທີ່ີ ເປັນຄວຳມສີ່ ຽງຕີ່ ເດັກທີ່ີ ມີສະພຳວະໂຣກເລືອດ.
ຖ້ ຳຄີ່ ຮັກຂອງທີ່ ຳນມີຜົນກວດເລືອດປົກກະຕິ (Hb AA), ໂອກຳດທີ່ີ ລກຈະມີສະພຳວະໂຣກເລືອດແມີ່ ນມີໜ້ ອຍຫຼຳຍ.
ຄີ່ ຮັກຂອງທີ່ ຳນສຳມຳດມຳກວດໄດ້ ຢີ່ ຫ້ອງທົດລອງ Kaiser Permanente ໂດຍບີ່ ມີຄີ່ ຳໃຊ້ ຈີ່ຳຍໃດໆ.
ທີ່ີ ປກສຳດ້ ຳນພັນທຸ ກຳຈະແຈ້ ງໃຫ້ ທີ່ຳນຮ້ ວິທີກຳນຈັດກຳນກວດ.
ເປັນຫຍັງຕີ້ ອງກວດຄໍ່ ຮັກຂອງທໍ່ ານ?
• ທີ່ ຳນຕ້ ອງກຳນຢຳກຮ້ ໂອກຳດທີ່ີ ລກຂອງທີ່ ຳນຈະສຳມຳດເປັນພະຍຳດເລືອດໄດ້ .
• ທີ່ ຳນຕ້ ອງກຳນກຽມພ້ ອມຖ້ ຳລກຂອງທີ່ ຳນຖືກກວດພົບວີ່ ຳມີຄວຳມສີ່ ຽງຕີ່ ກຳນເປັນພະຍຳດເລືອດ.
• ທີ່ ຳນອຳດຈະພິຈຳລະນຳກຳນກວດລກໃນທ້ ອງສຳລັບພະຍຳດເລືອດໃນລະຫວີ່ ຳງກຳນຖືພຳ.
ເປັນຫຍັງຕີ້ ອງບໍ່ ກວດຄໍ່ ຮັກຂອງທໍ່ ານ?
• ທີ່ ຳນບີ່ ຕ້ ອງກຳນທີ່ີ ຈະຮຽນຮ້ ກີ່ຽວກັບຄວຳມສີ່ ຽງສຳລັບພະຍຳດໃນລະຫວີ່ ຳງກຳນຖືພຳ.
• ຜົນໄດ້ ຮັບຈະບີ່ ປີ່ ຽນແປງສີ່ິ ງທີ່ີ ທີ່ ຳນເຮັດໃນລະຫວີ່ ຳງກຳນຖືພຳ.

ຈະເກີດຫຍັງຂີ້ ນຖີ້ າຄໍ່ ຮັກຂອງຂີ້ ອຍມີລັກສະນະເປັນຜີ້ ຖືເຊີ້ື ອ?

ເມືີ່ອທັງພີ່ ແມີ່ ທັງມີລັກສະນະເປັນຜ້ ທີີ່ເປັນພຳຫະ ມີໂອກຳດ 1 ໃນ 4 (25%) ສຳລັບເດັກນ້ ອຍທີີ່ຈະເປັນພະຍຳດເລືອດ.
ຍັງມີໂອກຳດ 3 ໃນ 4 (75%) ທີ່ີ ເດັກນ້ ອຍຈະບີ່ ເປັນພະຍຳດພະຍຳດເລືອດ. ຖ້ ຳທີ່ ຳນຖືພຳ,
ທີ່ ຳນຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ ກວດກີ່ ອນເກີດລກເພີ່ື ອຊອກຫຳວີ່ ຳລກຂອງທີ່ ຳນສຳມຳດເປັນພະຍຳດເລືອດບ. ຂ້ັ ນຕອນເຊີ່ັ ນ:
ກຳນເຈຳະນ້ ຳຄຳວປຳ ຫື ຼ CVS, ສຳມຳດບົີ່ງມະຕິພະຍຳດເລືອດໃນລະຫວີ່ ຳງກຳນຖືພຳ.
ກຳນກວດກີ່ ອນເກີດລກສຳມຳດຊີ່ ວຍກຳນດແລກຳນຖືພຳ ແລະ ກຳນເກີດລກ.
ພີ່ ແມີ່ ບຳງຄົນອຳດໃຊ້ ຜົນເພີ່ື ອພິຈຳລະນຳວີ່ ຳຈະສືບຕີ່ ຖືພຳ ຫື ຼ ຢຸ ດກຳນຖືພຳ.
ນອກນ້ັ ນທີ່ ຳນຍັງສຳມຳດລຖ້ ຳຫັ ຼ ງຈຳກເກີດເພີ່ື ອທົດສອບລກຂອງທີ່ ຳນໂດຍຜີ່ ຳນໂຄງກຳນກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝີ່ .

ປະເພດຂອງພະຍາດເລືອດທີໍ່ກໍ່ ຽວຂີ້ ອງກັບ Hb E:
ໂຣກ Hb EE- ຄົນທີ່ີ ມີສະພຳວະສີ່ົ ງຕີ່ Hb E ຈຳກທັງພີ່ ແມີ່ . ນ້ີ ເຮັດໃຫ້ ເກີດພະຍຳດເລືອດຈຳງອີ່ ອນຫຳປຳນກຳງ ແລະ
ເມັດເລືອດແດງນ້ ອຍ. ຄົນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ບີ່ ຕ້ ອງກຳນກຳນປິີ່ນປົວທຳງກຳນແພດ.
ໂຣກ Hb E ເບຕາ ທາລາຊີເມຍ - ຄົນທີ່ີ ເປັນພະຍຳດນ້ີ ສືບທອດ Hb E ຈຳກພີ່ ແມີ່ ຜ້ ໃດໜີ່ ງ ແລະ ສຳຍພັນ ເບຕຳ
ທຳລຳຊີເມຍ ຈຳກພີ່ ຫື ຼ ແມີ່ . ນີ້ເຮັດໃຫ້ ເກີດພະຍຳດເລືອດຈຳງອີ່ ອນໆຫຳຮ້ ຳຍແຮງ ແລະ
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ສຳມຳດລວມເຖິງບັນຫຳທຳງກຳນແພດທີ່ີ ຮ້ ຳຍແຮງ, ຂ້ ນກັບຊະນິດຂອງ ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ.
ກຳນກວດເລືອດເພີ່ີ ມເຕີມແມີ່ ນຈຳເປັນເພີ່ື ອກຳນົດປະເພດຂອງສຳຍພັນ ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ.
ໂຣກ Hb SE - ຄົນທີ່ີ ເປັນພະຍຳດນ້ີ ສືບທອດ Hb E ຈຳກພີ່ ແມີ່ ຜ້ ໃດໜີ່ ງ ແລະ Hb S ຈຳກພີ່ ຫື ຼ ແມີ່ .
ນ້ີ ແມີ່ ນປະເພດຂອງພະຍຳດເມັດເລືອດແດງຮບຄຽວ ແລະ ສຳມຳດເຮັດໃຫ້ ເກີດບັນຫຳສຸ ຂະພຳບໃນບຳງຄົນ.

ຂີ້ ມນເພໍ່ີ ມເຕີມກໍ່ ຽວກັບ Hb ເບຕາ ທາລາຊີເມຍ ແລະ ພະຍາດ Hb SE
ຄົນທີ່ີ ມີ Hb E-ເບຕາ ທາລາຊີເມຍ ບີ່ ຜະລິດຈຳນວນປົກກະຕິຂອງເມັດເລືອດແດງ (RBCs).
ນອກຈຳກນ້ີ , RBCs ຂອງພວກເຂົຳບີ່ ມີຊີວິດຢີ່ ດົນເທີ່ົ ຳທີ່ີ RBCs ປົກກະຕິ.
ນີ້ສຳມຳດນຳໄປສີ່ ອຳກຳນທີີ່ຫຼຳກຫຼຳຍ. ບຳງຄົນທີມີອຳກຳນເລືອດຈຳງອີ່ ອນໆ ແລະ
ບີ່ ມີບັນຫຳທຳງກຳນແພດທີ່ີ ຮ້ ຳຍແຮງ. ບຳງຄົນທີມີອຳກຳນເລືອດຈຳງອີ່ ອນໆ ແລະ
ບັນຫຳທຳງກຳນແພດທີ່ີ ຕ້ ອງກຳນກຳນຮັກສຳ. ອຳກຳນຕີ່ ຳງໆສຳມຳດປະກອບມີ ມ້ ຳມໃຫຍີ່ , ເມີ່ື ອຍລ້ ຳ ແລະ
ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວຊ້ ຳ. ສຳລັບຄົນທີ່ີ ມີພະຍຳດເລືອດຈຳງຮ້ ຳຍແຮງ,
ກຳນປິີ່ນປົວທົີ່ວໄປແມີ່ ນກຳນໃສີ່ ເລືອດເປັນປົກກະຕິຕັ້ງແຕີ່ ໄວເດັກ. ຢີ່ ຳງໃດກຕຳມ,
ກຳນປີ່ິ ນປົວແມີ່ ນບີ່ ຈຳເປັນສຳລັບທຸ ກຄົນ.
ຄົນທີ່ີ ມີ Hb E-ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ ອຳດຈະມີອຳກຳນອີ່ ອນໆຖ້ ຳພວກເຂົຳສົີ່ງຕີ່ ປັດໃຈທຳງພັນທຸ ກຳອືີ່ນໆ,
ເຊີ່ັ ນ: ລັກສະນະ ອັລຟຳ ທຳລຳຊີເມຍ.
ກຳນກວດທຳງພັນທຸ ກຳສຳມຳດເຮັດໄດ້ ເພີ່ື ອຊອກຫຳບຳງປັດໃຈເຫີ່ົ ຼ ຳນ້ີ .
ຄົນທີ່ີ ມີພະຍຳດHb SE
ມີເມັດເລືອດແດງທີ່ີ ສຳມຳດຍຸ ບຕົວລົງເປັນຮບຄຽວແທນທີ່ີ ຈະເປັນຮບກົມປົກກະຕິ.
ເມັດເລືອດແດງຮບຄຽວສຳມຳດຕິດຢີ່ ໃນເສ້ັ ນເລືອດທີ່ີ ເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວຳມເຈັບປວດ ແລະ
ຄວຳມເສຍຫຳຍຕີ່ ພື້ນທີີ່ໃດກຕຳມບີ່ ອນທີີ່ສິີ່ງນີ້ເກີດຂ້ ນ. ອຳກຳນຂອງ Hb SE
ແມີ່ ນແຕກຕີ່ ຳງກັນສຳລັບແຕີ່ ລະຄົນ ແລະ ອຳດຈະປະກອບມີກຳນຕິດເຊື້ອ, ຄວຳມເຈັບປວດ
ແລະຄວຳມເມີ່ື ອຍລ້ ຳ. ອຳກຳນສຳມຳດເປັນຕ້ັ ງແຕີ່ ໃນໄວເດັກ ຫື ຼ ໄວໜຸ ີ່ ມ. ຫຼຳຍຄົນທີ່ີ ມີ Hb SE
ບີ່ ມີອຳກຳນ. ໃນເວລຳທີ່ີ ຈຳເປັນ, ກຳນຮັກສຳອຳດຈະປະກອບມີກຳນໄປຫຳທີ່ ຳນໝເລ້ື ອຍໆ, ກຳນໃສີ່ ເລືອດ
ແລະ ກຳນພັກເຊົຳຢີ່ ໂຮງໝຂ້ ຳມຄືນ.
ກຳລັງດຳເນີນກຳນຄ້ົ ນຄ້ ວຳເພີ່ື ອຊອກຫຳວິທີທີ່ີ ຈະຮັກສຳຄົນທີ່ີ ມີ Hb E-ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ ແລະ Hb SE
ໃຫ້ ມີສຸ ຂະພຳບແຂງແຮງເທີ່ົ ຳທີ່ີ ເປັນໄປໄດ້ . ກຳນວິນິດໄສ ແລະ ກຳນປີ່ິ ນປົວຕ້ັ ງແຕີ່ ເນ້ີ ນໆສຳມຳດຊີ່ ວຍໄດ້ .

ຂ້ ມນນີ້ບີ່ ໄດ້ ມີຈຸ ດປະສົງເພືີ່ອວິນິດໄສບັນຫຳສຸ ຂະພຳບ ຫື ຼ ໃຊ້ ແທນຄຳແນະນຳທຳງກຳນແພດ ຫື ຼ ກຳນດແລທີີ່ທີ່ ຳນໄດ້ ຮັບຈຳກແພດ ຫື ຼ ຜ້ ຊີ່ ຽວຊຳນດ້ ຳນກຳນດແລສຸ ຂະພຳບອືີ່ນໆຂອງທີ່ ຳນ.
ຖ້ ຳທີ່ ຳນມີບັນຫຳສຸ ຂະພຳບຢີ່ ຳງຕີ່ ເນືີ່ອງ ຫື ຼ ຖ້ ຳທີ່ ຳນມີຄຳຖຳມເພີີ່ມເຕີມ, ກະລຸ ນຳປກສຳກັບທີ່ ຳນໝຂອງທີ່ ຳນ.
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ກວດຄໍ່ ຮັກງານຂອງທໍ່ ານເພືໍ່ອຮີ້ ລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ
ທຸ ກໆຄົນສຳມຳດມີຄຸ ນລັກສະນະຂອງຮີໂມໂກບິນ,
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ ຳບີ່ ມີປະຫວັດຂອງສະພຳວະໂຣກເລືອດຢີ່ ໃນຄອບຄົວ.
ກຳນກວດຄັດກອງຜ້ ທີ່ີ ເປັນພຳຫະກວດຫຳລັກສະນະຂອງຜ້ ທີ່ີ ເປັນພຳຫະຮີໂມໂກບິນເປັນສີ່ ວນໃຫຍີ່ .
ໂອກຳດສຳລັບຄີ່ ຮັກຂອງທີ່ ຳນທີີ່ຈະເປັນລັກສະນະຜ້ ທີີ່ເປັນພຳຫະແມີ່ ນຂ້ ນກັບເຊື້ອສຳຍ ຫື ຼ
ພ້ື ນຖຳນຊົນເຜີ່ົ ຳຂອງເຂົຳເຈ້ົ ຳ.
• ລັກສະນະ Hb E (Hb AE) ແມີ່ ນພົບຫຼຳຍໃນຄົນອຳຊີຕຳເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ເຊີ່ັ ນ: ກຳປເຈຍ, ໄທ, ລຳວ,
ຫວຽດນຳມ, ມຽນມຳ, ມຳເລເຊຍ ແລະ ມົ້ງ) ຫື ຼ ເຊື້ອສຳຍອຳຊີອິນເດຍ.
• ລັກສະນະ ເບຕາ ທາລາຊີເມຍ (Hb Ab) ແມີ່ ນພົບເລ້ື ອຍໃນຄົນທີ່ີ ມີເຊ້ື ອສຳຍຈີນ,
ອຳຊີຕຳເວັນອອກສຽງໃຕ້ , ເມດິເຕີເລນຽນ, ຕຳເວັນອອກກຳງ, ອຳຊີອິນເດຍ ແລະ ເຊື້ອສຳຍອຳຟຣິກຳ.
• ລັກສະນະເມັດເລືອດແດງຮບຄຽວ (Hb AS)ແມີ່ ນພົບຫຼຳຍໃນຄົນທີ່ີ ມີເຊ້ື ອສຳຍອຳຟຣິກຳ ແລະ
ຮິສປຳນິກ/ລຳຕິນ.
ຄົນທີີ່ມີເຊື້ອສຳຍເຫົີ່ ຼ ຳນີ້ມີແນວໂນ້ ມທີີ່ຈະມີລັກສະນະເປັນພຳຫະ,
ແຕີ່ ມັນເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບບຸ ກຄົນໃດຫນີ່ ງທີ່ີ ຈະມີລັກສະນະຂອງຮີໂມໂກບິນ.
ໂອກຳດອຳດຈະສງກວີ່ ຳຖ້ ຳມີປະຫວັດຂອງພຳວະໂຣກເລືອດຢີ່ ໃນຄອບຄົວ.
ໃຫ້ ຜ້ ໃຫ້ ບລິກຳນຂອງທີ່ ຳນຮ້ ວີ່ຳຄົນໃນຄອບຄົວມີພຳວະໂຣກເລືອດ ຫື ຼ ລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ.

ການກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝໍ່ສາລັບໂຣກເລືອດທໍ່ີ ສືບທອດໄດີ້ .
ໃນ California,
ເດັກນ້ ອຍທັງໝົດໄດ້ ຖືກກວດຄັດກອງຫຳສະພຳວະທຳງໂຣກເລືອດທີີ່ສືບທອດມຳໃນສອງສຳມມື້ທຳອິດ
ຫັ ຼ ງຈຳກເກີດ. ກຳນກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝີ່ ຊີ່ ວຍລະບຸ ພະຍຳດ Hb EE, Hb E-ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ
ແລະ ພະຍຳດ Hb SE. ຖ້ ຳລກຂອງທີ່ ຳນມີໜີ່ ງໃນອຳກຳນເຫີ່ົ ຼ ຳນ້ີ ,
ຜ້ ປະສຳນງຳນດ້ ຳນກຳນກວດຄັດກອງຈະຕິດຕີ່ ພ້ ອມກັບຜົນກວດ.
ກຳນກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝີ່ ຊີ່ ວຍລະບຸ ລັກສະນະ Hb E.
ຂີ້ ຈາກັດຂອງການກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃຫມໍ່ :
• ອຳດຈະບີ່ ຖືກລະບຸ ເດັກນ້ ອຍບຳງຄົນທີ່ີ ມີອຳກຳນໂຣກເລືອດອີ່ື ນໆທີ່ີ ສືບທອດມຳໄດ້ (ບີ່ ຄີ່ ອຍພົບ).

ຂ້ ມນນີ້ບີ່ ໄດ້ ມີຈຸ ດປະສົງເພືີ່ອວິນິດໄສບັນຫຳສຸ ຂະພຳບ ຫື ຼ ໃຊ້ ແທນຄຳແນະນຳທຳງກຳນແພດ ຫື ຼ ກຳນດແລທີີ່ທີ່ ຳນໄດ້ ຮັບຈຳກແພດ ຫື ຼ ຜ້ ຊີ່ ຽວຊຳນດ້ ຳນກຳນດແລສຸ ຂະພຳບອືີ່ນໆຂອງທີ່ ຳນ.
ຖ້ ຳທີ່ ຳນມີບັນຫຳສຸ ຂະພຳບຢີ່ ຳງຕີ່ ເນືີ່ອງ ຫື ຼ ຖ້ ຳທີ່ ຳນມີຄຳຖຳມເພີີ່ມເຕີມ, ກະລຸ ນຳປກສຳກັບທີ່ ຳນໝຂອງທີ່ ຳນ.
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