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ခရဂ သညလအပ အဝင သ"သတ# ဝ မ$တင ဦ"&ကရငယမစသ Rhabdo
ဗင
 ရပစကင. ဖစစသည
. ရဂ တစမ$0ဖစသည။ ခရဂ သည တရ စ2နမ& လသ .ကစကစ"င

သည. (Zoonotic) ရဂ တစခဖစသည။ Asia "&င. Africa တင ဖစပမ>အမ$ဆဖစသည။ ခရဂ က
BC 2300 ဝနက$ငလကမ& အDတလD ပဗဒပညရ&င Girolamo Fracastoro က စတငတ ရ&. ခ
 .J
ခငဖစသည။
ခရဂ ပ က ရဂ ဖစနသည. သတ# ဝ ၏ သရည၊ ဦ"&က"&င. အ
 ကတစရ&Mမ$
တင တ ရသည
.
။ ခရဂ သည ရဂ ဖစနသညတ
. ရ
 စ2န(ဥပမ..ခ၊ကင)မ& ကက
 ခရခင
ကင. သလညကင၊၎ငခ၏ သရညက အန၊ပနရ&ဒဏရ ရ&သ
 ည. သတ# ဝ မ& ထတ က
. င

တယ မခငကင
. သလညကင ကစကပ$ ."& ."င
 ပ သည။
ဤနညအဖင. အမ$ဆ ကစကSပD တခသနညမ$ဖင. ကစပခငမ& မရ&သ
 လကပင
ဖစသည။ရဂ ကစကမ>"န
> ၏ ၉၉ ရခင
 ">နသည ရဂ ပ ရ&
 နသည. ခကက
 ခရခင မ& ဖစလ.ရ&
သည။ခရဂ ပ သည peripheral nerves အဖင. ဦ"&ကက ရကသည။ရဂ လကXဏမ$
က ကစကခရSပD (၁-၃)လ တင တ ရသည
.
။ခကက
 ခရလ\င ခရဂ

ဗင
 ရပစပ သည

]ကကသအကတင ရ&
 နSပD peripheral nerves ကမ$အဖင. ဦ"&ကက ရကသည။
ခရဂ သည စဖစခ$နတင ရဂ လကXဏမ$သည မပငထနသလည ပငထနသ
အဆငသ
.  . အလနလ\ငမနစ ရကရ&"
 င
 သည။ စတငဖစပခ$နတင တပကရဂ လကXဏမ$"&င.
ဆငတသည။ အပခ$နမ^ငတ
. ကခင၊ ခ$မတနခင၊ မပနလယခင၊အစစ">န က$ဆငခင၊ ခ င
ကက
 ခင၊အ.အနခင၊ယယခင "&င. လညခ$ငနခင စသညတ .က ဖစစSပD ဖစပခ$နသည (၂၁၀) ရကကမငသ
. ညကတ ရသည
.
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တခ$0 .သ ရဂ ပငထနနသည. တရ စ2န(ဥပမ-ခ)မ$သည အရမက တက]ကနသည.
(Hyper active behaviour) အမအရမ$က ပတကသကJသ
.  . တခ$0 .သညလည ]ကကသမ$အ
နညSပD အကသလSပD မလ>ပရ&"င
 တ.သည. အမအရမ$ကလ
 J တ ရပ
. သည။ စတသည ပမ
 န
&
မဖစတ.ဘJ စတတ ရနလက
 တ သမ\၊မင
.
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 ဖJ
. န တကသည။ ခရဂ ဗင
 ရပစပ
သည ဦ"&ကက ရကခ$နတင လပဆငခ$ကမ$သည ပမ
 န
& မဟတတ.ဘJ အမ&က အမ&န၊အမ&နက
အမ&

ထငSပD

တန .ပနနတတသည။ဥပမ..အသတထငယငထငမ&ကSပD

လသ လလမ$

ရ&သ
 ညအထင"&င.

ဟငန၊အနတကခင

စသညဖင.

တန .ပနနခင၊
ထငယငထငမ&

အမအမ$ဖင. တန .ပနနတတသည။
သရညတ အလနအမငထကခင၊ ခfထကလနခင၊ အပခ$နမငS. ပDအဖ$တကခင၊ လည
ခ$ငနSပD အစမ$0ရနခကခJနခငစသညတ .က
 တ ရသည
.
။ ထ .ပင ရ၊ အလငရင"&င
. လတက
 ခင
စသညတ .က အလနပငကကကသည။ နကပင
 သတလစမ.မ$SပD "&လ "&င. အသည၏လပဆင
ခ$ကမ$ ခ$0 .ယငပ$ကဆDSပD သဆ ကသည။
သ .သ ခရဂ သည ၁၀၀ရခင
 ">န gက0တငကကယ"င
 သရဂ ပငဖစသည။ လသ
မ$သည အမမတရ စ2နကတ
 ရငတ"&D ရရထထ ခ$စခငစနတတကသဖင. ခရဂ
ကကယဆက ထ ပရန အထအရgကDပ သည။ တရ စ2နမ& လသ .ကစပ သည
. ရဂ ဖစသဖင.
မမတ
  .၏ အမမတရ စ2နမ$က ခရဂ ကကယဆgက0တငထ "& ခငဖင. အမမ တရ စ2နမ$
က ရဂ ကကယ"င
 သညအ
. ပင လသမ$သ . ကစကခငကပ


ကကယ ဟန .တ"င
 ပ သည။

ခပ ကကလမ$က (၃)လသအရယတင ခရဂ ကကယဆ စတငထ ပသငS. ပD နက
ပင
  "&စစh ထ ပသငပ
. သည။
“လကပပင
 ခ
. $န ခခ$န”ဆသ
 ည. အဆသ
 ည လကပပင
 ခ
. $နမ& ခရဂ
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ခရဂ သည

ဗင
 ရပပ ကင. ဖစပခငဖစသည။

မနမ

ဖစတတသည
လမ$ဖစသည.

တသလင၊ သတငကfတ စသည. လမ$တင ခမ$ မတလက
 တတသရသD ဖစသဖင. ရဂ ပမ
 
ပ$ .ပသ ကလ ပငဖစသည။ ထ .ကင. ခရဂ ကကယဆက ခမ$အရယမရကခင
ငယစh အရယ(၃)လသကပင စတငSပDထ ထခငဖင. စတခ$"င
 ပ သည။ ထ .ကင. မမMရ"&င.
ကသရဦစDဌန မ&လJ Sမ0 .နယမ$အလက

ခရဂ ကကယဆမ$က အခမJ. ထ "& ပနSပD
ဖစပ သည။
ကမl
. ခရဂ ကကယရန .သည စကတငဘလ (၂၈)ရကန .ဖစသည။ထ .ကင. Sမ0 .နယ
အသDသDရ& မ/ကဦစDဌနမ$မ& ခရဂ ကကယဆအခမJ. ထ "& ခငဖင. Sမ0 .နယမ$မ& သည
တစ"င
 ငလ ခရဂ ကငစင"င
 ပ ရန ဆ"oပ0 ရသလက
 ရပ သည။

