အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္မ်ားႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္
အခ်က္အလက္စစ္ေဆးျခင္း
ေမး အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္မ်ားစားသံုးျခင္းသည္ အသက္အႏၲရာယ္ကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသလား။
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ေလ့ လ ာခ်က္ တ စ္ ခ ု သ ည္ အာလူ း ေခ်ာင္ း ေၾကာ္ မ ၾကာခဏစားသံ ု း ျခင္ း (တစ္ ပ တ္ တ ြ င ္ သံ ု း ၾကိ မ ္ အ ထက္ ) ႏွ င ္ ့ အသက္ အ ႏၲ ရ ာယ္
ထိ ခ ိ ု က ္ ႏ ိ ု င ္ ျ ခင္ း တိ ု ႔ ၾ ကား ဆက္ ႏ ြ ယ ္ မ ႈ က ိ ု ေတြ ႔ ရ ွ ိ ခ ဲ ့ သ ည္ ။

အေၾကာင္းအရာ
မၾကာေသးခင္ကထုတ္ေ၀ထားေသာ American Journal of Clinical Nutrition မွ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုသည္ အာလူးကိုေၾကာ္၍ျဖစ္ေစ
အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အာလူးမၾကာခဏစားသံုးျခင္းႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း (မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္
ျဖစ္ေစ ေသဆံုးျခင္း) တို႔ၾကား ဆက္ႏြယ္မွုကို အာလူးႏွစ္မ်ိဳး (ေၾကာ္ထားေသာအာလူးႏွင့္ မေၾကာ္ထားေသာအာလူး) ပါ၀င္ ေသာအစားအေသာက္
၇၀ ပါ စားေသာက္မွုၾကိမ္ႏွုန္းစစ္တမ္းေမးခြန္း စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ရလဒ္သည္ မေၾကာ္ထားေသာအာလူးႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ၾကားတြင္
ဆက္ႏြယ္မႈမရွိေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာရင္းအရ အာလူးေၾကာ္မၾကာခဏစားသံုးျခင္း (တစ္ပတ္တြင္ သံုးၾကိမ္ အထက္) ႏွင့္
အသက္ အႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ၾကား သိသာေသာဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား
ဤေလ့လာခ်က္တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုင္းျခားစိစစ္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနျပီး ၄င္းအခ်က္မ်ားသည္ ဤ
ေလ့လာခ်က္၏ ခိုင္လံုမႈႏွင့္ ရလဒ္အားေယဘုယ် ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းတို႔အေပၚတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။
• ေလ့လာထားေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေယဘုယ်လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ကိုယ္စားမျပဳပါ။ ဤေလ့လာခ်က္၏ အစမ္းသပ္ခံသည္
က်ီးေပါင္းေရာဂါ ခံစားေနရေသာလူတစ္စုျဖစ္ျပီး က်ီးေပါင္းေရာဂါခံစားေနရေသာသူ (သို႔) က်ီးေပါင္းေရာဂါျဖစ္ရန္အလားအလာ
မ်ားေသာလူမ်ားကို ေလ့လာထားေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ တိက်ျပီး ထူးျခားေသာေၾကာင့္
က်န္းမာေသာ (သို႔) အျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ေယဘုယ်ေကာက္ခ်က္ခ်၍ မရႏိုင္ပါ။

•

အတိုင္းအခ်င့္ႏွင့္စားသံုးျခင္း (အာလူးစားသံုးျခင္းအပါအ၀င္) ကိုအကဲျဖတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာမရွိပါ။
ဤေလ့လာမွုတြင္ The Block Brief 2000 စားေသာက္မွုၾကိမ္ႏွုန္း စစ္တမ္းေမးခြန္းကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၄င္းစစ္တမ္းေမးခြန္းတြင္
အစားအေသာက္ အမ်ိဳးေပါင္း၇၀ပါ၀င္ျပီး (အျခားသုေတသနမ်ားတြင္ပါရွိသည့္စံႏွုန္းအတိုင္း) (၁) အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္၊
Hash browns ႏွင့္ အာလူးေၾကာ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အာလူးေၾကာ္မ်ား (၂) အာလူးဖုတ္၊ အာလူးျပဳတ္၊ အာလူးေထာင္းႏွင့္အာလူး
သုတ္တို႔ပါ၀င္ေသာ မေၾကာ္ထားသည့္အာလူးမ်ားဟူ၍ အာလူးႏွင့္ဆိုင္ေသာအမ်ိဳးအစား ၂မ်ဳိး ပါ၀င္သည္။ ၄င္းတြင္ စားသံုး
သည့္ပမာဏကိုမေဖာ္ျပထားဘဲ စားသံုးသည့္ၾကိမ္ႏွုန္းကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္းစစ္တမ္းေမးခြန္းတြင္ နဂိုက မစားသံုးပါမွစ၍
တစ္ပတ္တြင္ေလးၾကိမ္ထက္ပိုေသာဟူ၍ ေရြးခ်ယ္ရန္ၾကိမ္ႏႈန္း ၉မ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္သည္ အစြန္းေရာက္ေသာ
ၾကိမ္ႏႈန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မႈနည္းေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကို ၅မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းလိုက္သည္။ ၄င္းေရြးခ်ယ္စရာ၅မ်ိဳးမွာ (၁) တစ္လ
လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ (သို႔) တစ္ၾကိမ္ထက္ပိုေသာ (၂)တစ္လလွ်င္ ၂ၾကိမ္မွ၃ၾကိမ္ (၃) တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္ (၄) တစ္ပတ္လွ်င္
၂ၾကိမ္ (၅)တစ္ပတ္လွ်င္၃ၾကိမ္ (သို႔) ၃ၾကိမ္ထက္ပိုေသာ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက ဤစစ္တမ္းေမးခြန္းကို အေျခခံ
ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အာလူးစားသံုးမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ၈ႏွစ္ခန္႔ကတည္းကစ၍ အစား
အေသာက္ပံုစံေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အတြက္ ေမးခြန္းတစ္ခုကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

•

အဓိကက်ေသာ confounding variablesမ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာကိန္းဂဏန္း စာရင္းဇယားမ်ားလည္း မရွိပါ။ အသံုးျပဳထား
ေသာကိန္းဂဏန္း စာရင္းဇယားမ်ားမွာ အသက္အရြယ္၊ BMI၊ Mediterranean diet ကို လုိက္နာမႈ၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ၊
စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ
variablesမ်ား
(တိက်စြာမေဖာ္ျပထား)ျဖစ္သည္။
၄င္းသည္ေကာင္းမြန္ေသာတာထြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း
၄င္းတို႔သည္ ျပည့္စံုေသာစာရင္းမဟုတ္ပါ။ (အထူးသျဖင့္ စားေသာက္မွုပံုစံအတြက္)။ ထို႔အျပင္ အသက္အႏၲရာယ္ဆံုးရႈံးႏိုင္မႈ
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ စားေသာက္ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္း အျပည့္အစံုလည္း မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သုေတသန
ပညာရွင္သည္ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ (အာလူးေၾကာ္စားသူမ်ား စားသံုးေသာ) ျပည္႔၀ဆီ၊ အသြင္ေျပာင္းဆီ၊ ဆား၊
Fast Food၊ အသားတုမ်ား၊ အခ်ိဳရည္မ်ားစေသာ အျခားအာဟာရမ်ား၊ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အစားအစာအုပ္စုမ်ားကိုလည္း
မျပင္ဆင္ထားပါ။ Mediterranean diet ကို လုိက္နာရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အျခားအာဟာရဓာတ္မ်ားကို စားသံုးရန္
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ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ မလံုေလာက္သည့္အျပင္ အျခားလိုရာဆြဲေျပာဆိုမွုမ်ားကိုလည္း ခ်န္ထား၍မရပါ။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမ်ားကို
မည္ကဲ့သို႔ တိုင္းတာထားသည္ကိုလည္း မေဖာ္ျပထားပါ။ ထို႔အျပင္ ပညာရွင္သည္ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ variablesမ်ားကိုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ အစမ္းသပ္ခံမ်ားက တင္ျပထားျခင္းမ်ားျဖစ္ျပီး (အတြက္မွား
ျခင္းႏွင့္ေ၀ခြဲမရျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္) ႏွလံုးေဖာက္ျပန္မွု၊ ရုတ္တရတ္ႏွလံုးခုန္ရပ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ကင္ဆာေရာဂါတုိ႔
သာ ပါ၀င္ျပီး ၄င္းတို႔သည္အသက္ဆုံးရႈံးျခင္းကိုျဖစ္ေစရန္ အလြန္နည္းေသာစာရင္းျဖစ္သည္။ ပညာရွင္မ်ားသည္ ေရာဂါျဖစ္ေစရန္
တြန္းအားေပးသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား(ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ ေသြးတြင္းအဆီဓာတ္ပမာဏ၊ သၾကားဓာတ္တုန္႔ျပန္မွုႏွင့္ ေယာင္ယမ္း
ျခင္းမ်ား) ကိုလည္း မတိုင္းတာထားပါ။

•

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထည့္သမွ်ျပန္ထြက္ေသာတုန္႔ျပန္မွု (dose-response)ကို လက္ေတြ႔မျပႏိုင္ပါ။ မေၾကာ္ထားေသာ
အာလူးမ်ား စားသံုးျခင္းတြင္ dose-response ပံုစံအတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ အာလူးေၾကာ္စားသံုးေသာ
ပမာဏတိုးလာျခင္းႏွင့္ အသက္အႏၲရာယ္ဆံုးရွုံးႏိုင္မႈတုိ႔ၾကား အလားအလာသည္ တသတ္မတ္တည္းမရွိပါ။ အျခားျဖစ္ရပ္တုိ႔ႏွင့္
ႏွိုင္းစာပါက အာလူးေၾကာ္စားသံုးျခင္း(တစ္လလွ်င္ ၂ၾကိမ္မွ၃ၾကိမ္)ေၾကာင့္ ေသဆံုးႏိုင္ေသာအႏၲရာယ္သည္ တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္
စားသံုးျခင္းထက္ ပိုမိုသိသာသည္။ ဤေလ့လာခ်က္၏ရလဒ္အေပၚတြင္ လိုရာဆြဲ၍ေျပာျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။

•

ဤေလ့လာမွုသည္ တိက်ေသာေသဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုမရွင္းျပထားပါ။ အစမ္းသပ္ခံမ်ားသည္ မည္သည့္အေၾကာင္း
ေၾကာင့္ေသဆံုးသြားသည္ကိုေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ေသဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကို မသိရွိပါက စားေသာက္မႈပံုစံႏွင့္ဆက္ႏြယ္
ေနေသာအခ်က္မ်ားသည္လည္း အဓိပၸာယ္မရွိပါ။ ဤေလ့လာမႈသည္ သာမာန္လူမ်ားထက္ က်ီးေပါင္းေရာဂါျဖစ္ရန္အလားအလာ
မ်ားေသာလူမ်ားႏွင့္ သီးျခားဆက္ႏြယ္ေနသည္။

ဤေလ့လာမႈသည္ ေရာဂါပ်ံ႕ပြားျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္းကိုေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေရာဂါႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈကို
သာေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားေစေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ားကို ေလ့လာျခင္းမဟုတ္ပါ။
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