ශරීරය තුල සිදුවන රසායනික ක්රිතයාව ම ොනවාද?
අප ගන්නා ආහාර වලින් ශක්තිය නිපදවා ගැනීම සදහා
අප සිරුර එම ආහාර ද්රශවා නනොනයකුත් රසායනික
ක්රිියාවලි වලට භාජනය කරයි. එම ක්රිියාවලි මගින්
ආහාරවල ඇති පිෂ්ඨය, නේදය සහ නෝ.ටීන න නවනත්
රසායන ද්රශවා බවට පරිවර්තනය කරයි. නමම රසායන
ක්රිියාවලි එන්සයිම මගින් පාලනය නේ.
අපනේ ශරීරය තුල ඇති එන්සයිම නිපදවීමට අවශා
දත්ත අපනේම නදමවුපියන්නගන් අපට ලැනබන ජාන
වල අඩංගු නේ. එම ජාන වල යේ විකෘතිවීමක් සිදුවී
ඇතිවිට අප ශරීරය නිපදවන එන්සයිම අකාර්යක්ෂම
නේ. නැතනහොත් එම එන්සයිම මුළුමනින්ම අක්රීිය නේ.
අප ශරීරනේ එවැනි එන්සයිම ඇති විට ශරීරය තුල
සිදුවන රසායනික ක්රිියා අකර්මනා වී ශරීරය තුල ඇති
රසායනික සංඝටක වල අසමතුලිත බවක් ඇතිනේ.
එනේ සමහර ද්රශවා අනවශා නලස වැඩිනේ. තවත්
සමහර ද්රශවා ශරීරයට අවශා තරේ නනොමැති නේ.
සමහර ද්රශවා වැඩිවීමත් අනනක් ද්රශවා අඩුවීමත් ශරීරයට
අහිතකර වීනමන් දරුවන් නර.ගී බවට පත්නේ.
රසායනික ක්රිතයාවල රකමන නටතා සදහා දරුවකු
පරීක්ෂා කළ යුත්මත් ඇයි?
නලොව පුරා සෑම බිළිඳුන් 1000 කින් එක් අයකු නමවන්
නර.ග වලින් පීඩා විදී. නමම බිළිඳුන් සාමානා දරුවන්
නලස උපත ලබයි. නර.ග ලක්ෂණ මතුවන කාලය වන
විට ස්නායූ පද්ධතිය, වකුගඩු, ඇස්, කන් හා අනනකුත්
පද්ධතීන් වලට හානි සිදුවී හමාරය. ඉපදී දින කිහිපයක්
ඇතුලත නමම දරුණු අසාමානාතා පවතීද යන්න
හඳුනාගත යුතු වන්නන් එබැවිනි. ඉක්මනින් හඳුනා
ගැනීම හා නිසි ෝතිකාර ලබාදීම මගින් නමකී
අසාමානාතා ආ්රිිත නර.ගී තත්ත්වයන්ට, ආබාධිත
තත්ත්වයන්ට නමන්ම මරණයට පවා ඇති අවදානම
හඳුනානගන අවශා ෝතිකාර ක හැකිය. එබැවින්
බටහිර දියුණු රටවල උපදින සියළුම දරුවන් රසායන
ක්රිියාවලි අකර්මනාතා සහහා පරීක්ෂා කරු  ලැන .
එම පරීක්ෂණ දැන් අප රනේත් ඇත.

ාමේ බිළිදා පරීක්ෂා කරන්මන් මකමසේද?
ඔබනේ බිළිහානේ යටි පතුනලන් රුධිර බිදු කිහිපයක්
ලබා ගු  ලැන .

ාමේ බිළිඳාට ම වන් මරෝගයක් ඇතිනම් එය සුවකර
ගත හැකිද?
වර්තමානනේ ඇති ෝතිකාර ්රතම වලට අු ව නබොනහ.
රසායනික ක්රිියාවල අකර්මනාතා නිසා ඇතිවන නර.ග
සුව කිරීමට නනොහැකිය. මුල් අවධිනේදීම නර.ගය
හදුනා ගැනීම හා ෝතිකාර කිරීනේ අරමුණ වන්නන්
රසායනික ද්රශවා අඩුවීම නහ. වැඩිවීම නහ. නිසා සිදුවන
හානිය ව ක්වා ගැනීමයි. සිදු කරන ෝතිකාර අතර
විනශේෂ ආහාර ්රතම, නබනහත් සහ අනනකුත් ෝතිකාර
්රතම නේ.

බිළිඳාට ම වැනි මරෝග සෑමදන්මන් මකමසේද?

බිළිහා ඉපදී පැය 24 ක් ගතවූ පසු රුධිර සාේපලය ලබා
ගැනීම සාමානා නිර්නද්ශයයි. එයට නහේතුව නේ ඒ
වනවිට බිළිහාට ලබා දුන් මේකිරි නිසා ඔහනේ/ඇයනේ
සියළුම රසායනික ක්රිියා ක්රිියාත්මක වීම ආරේභ වී
තිබීමයි.
ාමේ බිළිඳාමේ පරීක්ෂණ වාමනතා මහොඳනැතිනම්
කු ක් මේද?
පූර්ව පරීක්ෂණ සහ නර.ගය තහවුරු කරන
පරීක්ෂණ යු නවන් පරීක්ෂණ වර්ග නකොටස් නදකකි.
මුල්
අවස්ථානේදී
සිදුකරු 
ලබන
පූර්ව
පරීක්ෂණ නර.ගය පිළිබහව ද අදහසක් පමණක් ලබා
නදන අතර එය නර.ගය තහවුරු කරන පරීක්ෂණ මගින්
තහවුරු කරගත යුතුය. ඇතැේ අවස්ථාවලදී පූර්ව
පරීක්ෂණ නර.ගය ඇති බවට වාර්තා කලද තව දුරටත්
පරීක්ෂා කිරීනේදී නර.ගයක් නනොමැති බවට තහවුරු
විය හැකිය. නමුත් නර.ගය තහවුරු කරන
පරීක්ෂණ මඟින් ඔන බිළිහාට නර.ගය ඇතැයි නිශ්චය
කනල් නේ ඒ සදහා ෝතිකාර කිරීම අතාවශා නේ.
අප කරන පරීක්ෂාව පූර්ව පරීක්ෂණයකි. එමනිසා එම
පරීක්ෂණ වාර්තා නහොහ නැති වුවද කලබල වීමට
නහේතුවක් නනොමැත. නර.ගය ඇතිදැයි තවත් පරීක්ෂණ
මඟින් තහවුරු කරගත හැක.

අප සියළු නදනාටම සෑම ජානයකම පිටපත් නදකක්
බැගින් ඇත. ඉන් එක් පිටපතක් මවනගන්ද අනනක
පියානගන්ද උරුම නේ. මවනේ හා පියානගන් යන
නදනදනානගන්ම උරුම වන එන්සයිම සෑදීම සදහා
අවශා වන ජානයක් විකෘතිතාවයකට ලක්වී තිබීම
නමම නර.ග සෑදීම සදහා නහේතුවයි. නමම නර.ග ඇති
දරුවන්නේ නදමාපියන් නබොනහ. විට සාමානා අය
නවති. ඔවුන්නේ ඇති ජාන පිටපත් නදනකන් එක්
පිටපතක් සාමානා අතර අනනක විකෘතිවී ඇත. එම
නිසා ඔවුන් නර.ග වාහකනය. නලස සලකති.
ාමේ රමනක් දරුවනුත් ම

මරෝගයට මගොදුරු මේද?

සාමානානයන් රසායනික ක්රිියාවලි අකර්මනා වීනමන්
ඇතිවන නර.ගයකින් නපනලන දරුවකු නැවත ලැබීනේ
හැකියාව 25% ක් පමණ නේ. එනහත් නමම ෝශ්ණය
සදහා නියම පිළිතුර ඔබනේ දරුවානේ නර.ග නිර්ණය
මත රදා පවතී. සුදුසුකේ ලත් වවදාවරනයකුට ඔබනේ
පවුනල් නසෞඛ්යා ඉතිහාසය හැදෑරීනමන් අනතුරුව නමම
නර.ගය නැවත ඇතිවීනේ හැකියාව පැහැදිලි කරදිය
හැකිය.

මනේ බිළිහා නිනර.ගීද?
පරීක්ෂා කළ හැකි රසා ානටතා ම ොනවාද?
පහත සහහන් නර.ග වලට පරීක්ෂා කිරීම සදහා අප
විසින් පහසුකේ සලසු  ලැබ ඇත.










තයිනරොයිඩ් ග්රබන්ි  ණණ ක්රිියාකාරීත්වය
අධිවෘක්ක ග්රබන්ි  අධි ක්රිියාකාරීත්වය
රුධිරගත ගැලැක්නට.ස් සාන්ද්රශණය ඉහ
යාම.
G6PD එන්සයිමය ණණතාවය
සිස්ටික් ෆයිනෝ.සිස් තත්ත්වය
බනයොටිනිනඩ්ස් තත්ත්වය
නේද අේල ඔක්සිකරණ අසාමානාතා තත්ත්ව
ඇමයිනන. අේල අසාමානාතා තත්ත්ව
කාබනික අේල අසාමානාතා තත්ත්ව
මානව ෝනේණි වවදා අංශය
වවදා පීඨය
නකො ඹ විශ්ව විදාාලය
කින්සි පාර
නකො ඹ 8
දුරකථන: 0112-689545
ෆැක්ස්: 0112-2689979
විදු ත් තැපෑල - office@hgucolombo.org
www.hgucolombo.org

මානව ෝනේණි වවදා අංශය ඉන්දියානේ NeoGen
Labs ආයතනය සමග එක්ව නමම නසේවාව සපයු 
ලබයි

පිළිතුර රුධිර පරීක්ෂාවකින්
දැනගත හැකිය
ඔබ දත යුතු කරුණු

