සෝ�ෝයාා ආශ්රිිත තතු විස්තරය

සෝ�ෝයාා +
පියයුරුු
පිළිකාා
සාායනික දත්ත

වසංංගත රෝ�ෝග දත්ත

සාාරාං�ංශය සහ නිගමන

පියයුරුු පිළිකාා සහිත කාාන්තාාවන්ගේ� ආහාාර
වේ�ලෙ�හි සෝ�ෝයාා ආහාාර.
හැැඳින්වීම
දශක තුනකට පෙ�ර පියයුරුු පිළිකාාවට එරෙ�හිව සෝ�ෝයාා

ඇතැැයි සැැලකෙ�යි.5 ER ද්විත්වයම සක්රිිය කළ විට, ඉතාා

ආහාාරවල ඇති ආරක්ෂිත බලපෑෑම් පිළිබඳ උනන්දුව

වෙ�නස් සහ ඇතැැම් විට ප්රරතිවිරුුද්ධ කාායික බලපෑෑම්

ආරම්භ වූ අතර මූලික වශයෙ�න් නිරීක්ෂණ දෙෙකකට එය

පවාා තිබිය හැැකිය. උදාාහරණයක් ලෙ�ස, පියයුරුුවල,

ආරෝ�ෝපණය කළ හැැකිය. සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය

ERβ සක්රිිය කිරීම ERα සක්රීීය කිරීමේ� ප්රරගුණන බලපෑෑම්

කරන ආසියාාතික රටවල ඓතිහාාසික වශයෙ�න් අඩු

වලක්වනු ඇතැැයි සැැලකේ�.6 අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මෙ�න්

පියයුරුු පිළිකාා මරණ අනුපාාතයක් ඇති බව පළමු

නො�ොව ප්රරතිග්රාා�හක දෙෙකටම සමාාන සම්බන්ධතාාවයක්

නිරීක්ෂණයයි. දෙෙවැැනි නිරීක්ෂණය වන්නේ� ප්රරති-ඊස්ට්රරජන්

ඊස්ට්රරජන් සතුව ඇත.

1

2

ලෙ�ස සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වලට ක්රිියාා
කිරීමට ඇති හැැකියාාවයි.3 සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවලින් සාාදන

සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය පියයුරුු පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම

ලද ආහාාර, ඩයිෆෙ�නො�ොලික්, ස්ටීරො�ොයිඩ් නො�ොවන

තුනෙ�න් එකක් පමණ අඩු වීම සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති

අණු අඩංංගු අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වලින් අද්විතීය ලෙ�ස

බව වසංංගත රෝ�ෝග විද්යා�ාත්මක පර්යේ�ෂණවලින් පෙ�නී

පො�ොහො�ොසත් මූලාාශ්රර ය. මෙ�ම සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි සංංඝටක

යයි.7 කෙ�සේ� වෙ�තත්, සාාක්ෂි කිහිපයක් පෙ�න්නුම්

ෆයිටෝ�ෝස්ට්රරජන් සහ තෝ�ෝරාාගත් ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිග්රාා�හක

කරන්නේ� සෝ�ෝයාා සඳහාා පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම අවම

මූර්ජක(SERMs) ලෙ�ස වර්ගීකරණය කර ඇත.

කිරීම සඳහාා ළමාා කාාලය සහ/හෝ�ෝ නව යො�ොවුන් වියේ�

4

5

සිට පරිභෝ�ෝජනය කළ යුතු බවය. මෙ�ම කාාලසීමාාව තුළ
ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිග්රාා�හක (ER)සාාරක ලෙ�ස, ER ප්රරතිවිරෝ�ෝධක

සෝ�ෝයාා වර්ග එකක් හෝ�ෝ දෙෙකක් පරිභෝ�ෝජනය කිරීමෙ�න්

ලෙ�ස නැැතහො�ොත් ERs ඇති පටක වල කිසිදු බලපෑෑමක්

පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම සියයට 60 කින් අඩු කළ හැැකි

නො�ොමැැති ලෙ�ස SERM වලට ක්රිියාා කළ හැැකිය, Erα ට

බව සිද්ධි පාාලිත අධ්යයයනවලින් පෙ�නී යයි.8-10 වර්ධනය

සාාපේ�ක්ෂව ERβ බැැඳීමට සහ සක්රිිය කිරීමට

වන සෛෛල අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මඟිිින් වෙ�නස් කරන බව

අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්හි මනාාපය මෙ�ම සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි

පෙ�නෙ�න අතර. පියයුරුු පිළිකාා සෛෛල බවට පත් වීමේ�

සංංඝටකවල SERM වැැනි ගුණාංං�ග සඳහාා හේ�තු වනු

සම්භාාවිතාාව අඩු කරයි. පෙ�ර සිට සෝ�ෝයාා ආහාාරයට

ගැැනීම පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම අඩු කරයි යන මතය,
ජීවිතයේ� පළමු වසර 20 තුළ සිදුවීම් පියයුරුු පිළිකාා
වර්ධනය වීමේ� අවදාානමට ප්රරබල ලෙ�ස බලපාායි යන
වර්තමාාන අවබෝ�ෝධය සමඟ අනුකූල වේ�.11
යෝ�ෝජිත පියයුරුු පිළිකාා වැැළැැක්වීමේ� ආචරණ තිබියදීත්,
සෝ�ෝයාා ආහාාරවල අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් අඩංංගු නිසාා පියයුරුු
පිළිකාා ඇති කාාන්තාාවන්ගේ� පුරෝ�ෝකථනය නරක අතට
හැැරෙ�න අතර මෙ�ම රෝ�ෝගය සඳහාා ඉහළ අවදාානමක්
ඇති කාාන්තාාවන් තුළ පියයුරුු පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම
වැැඩි කරයි 1990 අග භාාගයේ�දී ප්රරකාාශයට පත් කිරීමට
ආරම්භ කළ මීයන් සම්බන්ධ අධ්යයයන මාාලාාවක් මත
සෝ�ෝයාා සහ පියයුරුු පිළිකාා මතභේ�දය පදනම් වී ඇති
අතර, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ඇටමික් ඩිම්බකෝ�ෝෂ කළ
මීයන් තුළ පවතින ඊස්ට්රරජන්-සංංවේ�දී ක්ෂීරපාායී පිළිකාා
වර්ධනය උත්තේ�ජනය කරන බව එමඟින් පෙ�න්නුම්
කළේ�ය.12,13 සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවල අඩංංගු අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
ත්රිිත්වය ජෙ�නිස්ටයින්, ඩෙ�යිඩ්ස්ටයින් සහ ග්ලිසිටෙ�යින්
අතරින් පිළිකාා වර්ධනය උත්තේ�ජනය කරන්නේ� මූලික
වශයෙ�න් ජෙ�නිස්ටයින්ය.
සත්ව අධ්යයයනයන් සඳහාා ප්රරතල සීමාාවන් ඇතත්, සෝ�ෝයාා
ආශ්රිිත පර්යේ�ෂණ සම්බන්ධයෙ�න් වන කල්හි මීයන්
මිනිසුන්ට වඩාා වෙ�නස් ආකාාරයට අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
පරිවෘෘත්තීය කරන බැැවින් සෝ�ෝයාා ආහාාර පිළිබඳ
අවබෝ�ෝධයක් ලබාා දීම සඳහාා විශේ�ෂයෙ�න් සීමිත
වටිනාාකමක් ඇති බව පෙ�නී යයි.14 තවද, 2011 දී පෙ�න්නුම්
කළ ආකාාරයට ඉහත සඳහන් කරන ලද තයිමස නො�ොමැැති
සාායනිකව ඩිම්බ කෝ�ෝෂ ඉවත් කළ කෘෘන්තක ආකෘෘතිය
තර්ක කළ හැැකි වඩාාත් භෞ�ෞතික විද්යා�ාත්මක දිශාාවක්
කරාා යන බැැවින් ජෙ�නිස්ටයින්වල පිළිකාා-උත්තේ�ජන
බලපෑෑම සම්පූර්ණයෙ�න්ම නැැති කරයි.15
පහත සාාකච්ඡාා කර ඇති පරිදි වඩාාත් වැැදගත් වන්නේ�,
පසුගිය දශකය පුරාා.මාානව පර්යේ�ෂණ මගින් පෙ�න්නුම්
කරන්නේ� පියයුරුු පිළිකාා ඇති කාාන්තාාවන්ට සෝ�ෝයාා
ආහාාර ආරක්ෂිතව පරිභෝ�ෝජනය කළ හැැකි බවත්
එසේ� කිරීමෙ�න් ප්රරතිලාාභ ලැැබිය හැැකි බවත්ය. ඊස්ට්රරජන්
ප්රරතිකාාරය පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම කෙ�තරම් වැැඩි
කරනවාාද යන්න අපැැහැැදිලි ය. ඇත්ත වශයෙ�න්ම,
Women’s Health Initiative හි පරීක්ෂණවලදී, ඊස්ට්රරජන්
ප්රරතිකාාරය පියයුරුු පිළිකාාවෙ�න් මිය යාාමේ� අවදාානම
සංංඛ්යා�ානමය වශයෙ�න් සැැලකිය යුතු ලෙ�ස අඩු කිරීමට
හේ�තු වූ අතර,ඊස්ට්රරජන් සහ ප්රො�ො�ජස්ටෙ�රෝ�ෝන් චිකිත්සාාව
මඟින් සැැලකිය යුතු වැැඩි වීමක් ඇති කළේ�ය.16 සෝ�ෝයාා
මඟින් ප්රො�ො�ජෙ�ස්ටින් වැැනි බලපෑෑම් ඇති නො�ොකරයි.

සාායනික දත්ත
පියයුරුු පිළිකාා නැැවත ඇතිවීම සහ/හෝ�ෝ මරත්යයතාාව
සඳහාා සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනයේ� බලපෑෑම කිසිදු අධ්යයයනයක්
පරික්ෂාා කර නො�ොමැැත. මේ� හේ�තුවෙ�න් සෝ�ෝයාා හාා
පියයුරුු පිළිකාා මතභේ�දය නිශ්චිතව විසඳාා ගත
හැැකි දත්ත නො�ොපවතින බව පිළිගත යුතුය. කෙ�සේ�
වුවද මැැමෝ�ෝග්රැැ�ෆික් ඝනත්වය17,18 සහ පියයුරුු සෛෛල
ප්රරගුණනය,19 ඇතුළුව පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම මත
ස්ථාාපිත සලකුණු කිහිපයක් සඳහාා සෝ�ෝයාා මඟින්
ඇති බලපෑෑම පුළුල් ලෙ�ස අධ්යයයනය කර ඇත. මෙ�ම
පර්යේ�ෂනයේ� ප්රරතිඵල අතිශයින් අස්වැැසිල්ලක් වීමට
හේ�තුව වන්නේ� සාාමාාන්යය ජපන් ප්රරමාාණය ඉක්මවාා
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ප්රරමාාණය වන එනම් දිනකට මිලිග්රෑෑ�ම්
40 (mg/d) ගත් විට පවාා,20 පියයුරුු පටකවලට අහිතකර
බලපෑෑමක් ඇති නො�ොවීමයි. සාාහිත්යය ලිපි පිළිබඳ බහු
වසරක විස්තීර්ණ ඇගයීමකින් පසු යුරෝ�ෝපීය ආහාාර
සුරක්ෂිතතාා අධිකාාරිය විසින් එළඹි නිගමනය මෙ�ය වන
අතර එය පුදුමයට කාාරණයක් නො�ොවේ�.21

මැැමො�ොග්රැැ�ෆික් ඝනත්වය

පියයුරුු සෛෛල ප්රරගුණනය

ප්රරතිශත මැැමෝ�ෝග්රැැ�ෆික් ඝනත්වයේ� විචලනයන් මඟින්
කො�ොලජන් ප්රරමාාණයේ� සහ පියයුරුුවල අපිච්ඡද සහ
අපිච්ඡද නො�ොවන සෛෛල සංංඛ්යා�ාවේ� වෙ�නස්කම්
පිළිබිඹු කෙ�රේ�. ආක්රරමණශීලී පියයුරුු පිළිකාා
ඇතිවීමේ� සැැලකිය යුතු වැැඩි අවදාානමක් සමඟ
විස්තීර්ණ මැැමෝ�ෝග්රැැ�ෆික් ඝනත්වය සම්බන්ධ වේ�.17 22
අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන් පාානය පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට
පත් කාාන්තාාවන්ගේ� (කණ්ඩාායම අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
නිරාාවරණයෙ�න් අවදාානමක් ඇති බව යෝ�ෝජනාා වී ඇත)
පියයුරුු පටක ඝනත්වය වෙ�නස් නො�ොකරන නමුත් පූර්ව
ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන්ගේ� කුඩාා වැැඩිවීමක්
ඇති කළ හැැකි බව 2009 දී, හූපර් සහ වෙ�නත් අය විසින්
කරන ලද මෙ�ටාා-විශ්ලේ�ෂණයකින් නිගමනය විය.
කෙ�සේ� වුවද, මෙ�ම අවසාාන සො�ොයාාගැැනීමේ� සාායනික
වැැදගත්කම අපැැහැැදිලියි යන්න සලකනු ලැැබූ අතර
සංංවේ�දීතාා විශ්ලේ�ෂණ තුනෙ�න් එකක සංංඛ්යා�ානමය
වැැදගත්කම නැැති විය. පසුව ප්රරකාාශයට පත් කළ වසරක
අධ්යයයන දෙෙකක් සමඟ පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත්
කාාන්තාාවන්ගේ� ප්රරතිඵල සමපාාත වේ�. එකක, වූ සහ
අල්.23 අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන් 50 mg/d ප්රරමාාණය අධි අවදාානම්
හෝ�ෝ කලින් පියයුරුු පිළිකාා සඳහාා ප්රරතිකාාර ලබාා ගත්
කාාන්තාාවන්ගේ� පියයුරුු MRI ෆයිබ්රො�ො�ගලැැන්ඩියුලර් පටක
ඝනත්වයට හෝ�ෝ මැැමො�ොග්රැැ�ෆික් ඝනත්වයට බලපාාන බවට
කිසිදු සාාක්ෂියක් සො�ොයාාගෙ�න නැැත. මීට අමතරව,අඩු
මාාත්රාා� හෝ�ෝර්මෝ�ෝන ප්රරතිකාාරය සඳහාාද මෙ�ය සත්යය වුවද
පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන් පිළිබඳ ග්රීීක
අධ්යයයනයකින් මැැමො�ොග්රැැ�ෆික් ඝනත්වයට සෝ�ෝයාා මඟින්
කිසිදු බලපෑෑමක් සො�ොයාා නො�ොගත්තේ�ය.24

වයිවො�ො පියයුරුු සෛෛල ප්රරගුණනය මැැමො�ොග්රැැ�ෆික්
ඝනත්වයට වඩාා පියයුරුු පිළිකාා අවධාානම පිළිබඳ වඩාා
හො�ොඳ පුරෝ�ෝකථනයක් ය.25 ප්රරගුණනය මැැනීම සඳහාා
බහුලව භාාවිතාා වන රයිබො�ොසො�ොමල් RNA සංංශ්ලේ�ෂණය
ඇතුළත් න්යයෂ්ටික හිස්ටෝ�ෝන් නො�ොවන ප්රෝ�ෝ�ටීන් Ki67
ප්රරතිශක්තිකරණ හඳුනාාගැැනීමයි.26,27 පියයුරුු පිළිකාා
අවදාානම් තක්සේ�රුුව සඳහාා සාාමාාන්යය පියයුරුු පටකවල
ක්රිියාාකාාරීව චක්රරය වන සෛෛලවල ඛණ්ඩය සලකුණක්
නියෝ�ෝජනය කරයි.19 ඊට අමතරව, Ki-67 මට්ටම පියයුරුු
පිළිකාා රෝ�ෝගීන්ගේ� ප්රරතිකාාර හාා පසු විපරම් සඳහාා
භාාවිතාා කළ හැැකි වටිනාා ජෛෛව සලකුණු කාාරකයක්
ලෙ�ස සැැලකේ�.28 නිරීක්ෂණ අධ්යයයනවලින් පෙ�න්නුම්
කරන පරිදි පියයුරුු පිළිකාා ඇතිවීමේ� කැැපී පෙ�නෙ�න
වැැඩි අවදාානමක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති ඊස්ට්රරජන් සහ
ප්රො�ො�ජෙ�ස්ටින් චිකිත්සාාව, සති 12ක් ඇතුළත ව්යා�ාප්තිය
හතර ගුණයක සිට 10 ගුණයක් දක්වාා වැැඩි වන බව
පෙ�න්වාා දී ඇත.29-31
ඒකාාබද්ධ හෝ�ෝර්මෝ�ෝන ප්රරතිකාාරයේ� ප්රරජනන බලපෑෑම්වලට
ප්රරතිවිරුුද්ධව, වයිවො�ො පියයුරුු සෛෛල ප්රරගුණනයේ�දී
අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වල බලපෑෑම ඇගයීමට ලක් කළ
අධ්යයයන හයෙ�න් කිසිවක් පාාලිත හෝ�ෝ ප්ලේ�සෙ�බෝ�ෝ
කාාණ්ඩයට සාාපේ�ක්ෂව වැැඩි වීමක් පෙ�න්නුම් කළේ�
නැැත.32-37 නිරෝ�ෝගී කාාන්තාාවන්, පියයුරුු පිළිකාා වර්ධනය
වීමේ� වැැඩි අවදාානමක් ඇති කාාන්තාාවන් සහ පියයුරුු
පිළිකාාවෙ�න් දිවි ගලවාා ගත් අය මෙ�ම අධ්යයයනයන්
සඳහාා සම්බන්ධ වී ඇත. මෙ�ම අධ්යයයනයන්හි
කාාලසීමාාව සති දෙෙකක32 සිට වසරක් දක්වාා විය.34

දෛෛනික අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ප්රරමාාණය - ඇග්ලයිකෝ�ෝන්
තුල්යයයන්වලින් ප්රරකාාශිත - 3635 සිට mg 23536 පරාාසයක
පවතී. සංංසන්දනය කිරීම සඳහාා, සාාම්ප්රරදාායික සෝ�ෝයාා
ආහාාරයක (උදාා, ටෝ�ෝෆු ග්රෑෑ�ම් 100 හෝ�ෝ සෝ�ෝයාා කිරි මිලි
ලීටර් 250) අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ~25 mg අඩංංගු වන අතර
ජපාානයේ� වැැඩිහිටි පුද්ගලයන්ගේ� දෛෛනික පරිභෝ�ෝජනය
mg 30 සිට 50 දක්වාා පරාාසයක පවතී.20 පැැලො�ොමාාර් සහ
අල්.,34 විසින් පියයුරුු පිළිකාාවෙ�න් දිවි ගලවාා ගත් අය
සම්බන්ධව කරන ලද අධ්යයයනයේ� දී සෛෛල ප්රරගුණනය
තක්සේ�රුු කිරීමට ප්රරතිවිරුුද්ධ පියයුරුු භාාවිතාා කරන ලද
අතර සාාතිපූර් සහ අල්.33 විසින් කරන ලද අධ්යයනයෙ�හි
ප්රරගුණනය තක්සේ�රුු කිරීමක් ලෙ�ස ඇපො�ොප්ටෝ�ෝටික් සහ
මයිටො�ොටික් සෛෛල සංංඛ්යා�ාවේ� අනුපාාතය භාාවිතාා
කරන ලදී.
ෂිකේ� සහ අල්.37 සහ කාාන් සහ අල්.,36 විසින් කරන
ලද අධ්යයයනයන්හි දී කාාන්තාාවන් ආසන්න වශයෙ�න්
ජෙ�නිස්ටයින් පිළිවෙ�ලින් 62 mg/d සහ 150 mg/dක්
සාාම්ප්රරදාායික සෝ�ෝයාා ආහාාර පිළිවෙ�ළින් ආසන්න වශයෙ�න්
පහක් සහ 12ක් සපයන ප්රරමාාණයක් සඳහාා නිරාාවරණය
වී ඇති බවත් සැැලකිය යුතු කරුුණකි. මේ� අනුව, සෝ�ෝයාා
ආහාාර හරහාා නියමිත පරිභෝ�ෝජන ප්රරමාාණය ඉක්මවාා
අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ප්රරමාාණයට ප්රරතිචාාර වශයෙ�න් පවාා
පියයුරුු කෙ�රෙ�හි අහිතකර බලපෑෑම් සටහන් නො�ොවීය.
අධ්යයයනයන් හයෙ�න් තුනක් ජාාන ප්රරකාාශනය ප්රරගුණ
කිරීමේ� බලපෑෑමක් සහ පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම වැැඩි
කිරීම යෝ�ෝජනාා කරන ආකාාරයට වෙ�නස් කර ඇති බව ද
සැැලකිය යුතු කරුුණකි, එය ඊස්ට්රො�ො�ජන් නිරාාවරණයෙ�න්
අපේ�ක්ෂාා කළ හැැකි නමුත් ප්රරගුණනයට බලපෑෑමක්
නො�ොවීය.32,36,37

පෙ�රදිසි වසංංගත දත්ත
පසුගිය වසර 10 තුළ, චීනයෙ�න් තුනක් 38-40 සහ එක්සත්
ජනපදයෙ�න් දෙෙකක්ලෙ�ස පෙ�රදිසි වසංංගත අධ්යයයනයන්
පහක්,41,42 පියයුරුු පිළිකාාවෙ�න් දිවි ගලවාා ගත් අයගේ�
පුරෝ�ෝකථනය මත පශ්චාාත් රෝ�ෝග විනිශ්චයේ�දී සෝ�ෝයාාහි
බලපෑෑම ඇගයීමට ලක් කර ඇත. සෝ�ෝයාා ආහාාර
පරිභෝ�ෝජනයේ� ආරක්ෂිත බව සඳහාා සහාාය දෙෙනවාා පමණක්
නො�ොව එය පියයුරුු පිළිකාා නැැවත ඇතිවීම සහ පියයුරුු පිළිකාා
විශේ�ෂිත මරණ අනුපාාතය සැැලකිය යුතු ලෙ�ස අඩු කරන බව
මෙ�ම අධ්යයයනවල ප්රරතිඵල යෝ�ෝජනාා කරයි. 2012 දී, වසංංගත
රෝ�ෝග දත්ත මත පදනම්ව, පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා වූ
ඇමරිකාානු ආයතනය (AICR)43 සහ ඇමරිකාානු පිළිකාා
සංංගමය44 පියයුරුු පිළිකාා රෝ�ෝගීන් සඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාාර
ආරක්ෂිතව පරිභෝ�ෝජනය කළ හැැකි බව නිගමනය කළේ�ය.

පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා ඇමරිකාානු
ආයතනය (AICR)43 සහ ඇමරිකාානු
පිළිකාා සංංගමය44 පියයුරුු පිළිකාා
රෝ�ෝගීන්ට ආරක්ෂිතව සෝ�ෝයාා
ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය කළ හැැකි බව
නිගමනය කළේ�ය.
2018 දී, පශ්චාාත් රෝ�ෝග විනිශ්චයේ� දී සෝ�ෝයාා ආහාාරයට
ගැැනීමෙ�න් පියයුරුු පිළිකාා රෝ�ෝගීන්ගේ� පැැවැැත්ම වැැඩිදියුණු
කළ හැැකි බව AICR සහ ලෝ�ෝක පිළිකාා පර්යේ�ෂණ
අරමුදලේ� වාාර්තාාවක් නිගමනය කළේ�ය.45
2013 දී පියයුරුු පිළිකාාවෙ�න් දිවි ගලවාා ගත් අයගේ�
පුරෝ�ෝකථනය කෙ�රෙ�හි සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනයේ� බලපෑෑම හාා
සම්බන්ධ ප්රරධාාන වසංංගත රෝ�ෝග පර්යේ�ෂණය ප්රරකාාශයට
පත් කරන ලදී. චී සහ අල්.46 චීනයෙ�න් තුනක් සහ එක්සත්
ජනපදයෙ�න් දෙෙකක් ලෙ�ස පෙ�රදිසි අධ්යයයන පහක ප්රරතිඵල
මෙ�ටාා-විශ්ලේ�ෂණය කරන ලදී. මෙ�ම අධ්යයයනයන් සඳහාා
දළ වශයෙ�න් අවුරුුදු හතරත් හතත් අතර කාාලයක්
විපරමට ලක් වූ කාාන්තාාවන් 11,000 කට අධික සංංඛ්යා�ාවක්
සම්බන්ධ විය. පියයුරුු පිළිකාා හඳුනාා ගැැනීමෙ�න් පසු
අධික සෝ�ෝයාා ප්රරමාාණයක් (දිනකට ~2 වාාරයක්) අඩු සෝ�ෝයාා
ප්රරමාාණයක් (දිනකට <½ ප්රරමාාණයක්) සමඟ සසඳන විට,
අධික සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය මරණ අනුපාාතය 16% කින්
අඩුවීම සහ නැැවත ඇතිවීම 26% අඩුවීම සමඟ සම්බන්ධ
වුන බව නිරීක්ෂණය විය. මෙ�ම සො�ොයාාගැැනීම් ද්විත්වයම
සංංඛ්යා�ානමය වශයෙ�න් වැැදගත් විය. තවද, පශ්චාාත් රෝ�ෝග
විනිශ්චයේ�දී ඇමරිකාානු කාාන්තාාවන්ට සමාානව චීන
කාාන්තාාවන් තුළ සෝ�ෝයාා ආහාාරයට ගැැනීමේ� වාාසිදාායක
බලපෑෑම දක්නට ලැැබුණි. එසේ�ම, සෝ�ෝයාා මඟින් ER+ සහ
ER- පියයුරුු පිළිකාා රෝ�ෝගීන් යන දෙෙඅංංශයම ප්රරතිලාාභ ලබයි.

අදාාළ සාායනික දත්ත අනුව සෝ�ෝයාා/අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
ලබාාගැැනීම පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම් සලකුණු කෙ�රෙ�හි
බල නො�ොපාා ඇති බැැවින් පශ්චාාත් රෝ�ෝග විනිශ්චයේ�දී සෝ�ෝයාා
ආහාාරයට ගැැනීමේ� වාාසිදාායක බලපෑෑම් සඳහාා අන්වර්ථ
යාාන්ත්රිික පැැහැැදිලි කිරීමක් නො�ොමැැත. මැැමෝ�ෝග්රැැ�ෆික්
ඝණත්වයේ� හෝ�ෝ සෛෛල ප්රරගුණනයේ� වෙ�නස්වීම් මගින්
සෝ�ෝයාා/අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ලබාාගැැනීම අනාාවරණය නො�ොවූ
බලපෑෑම් ඇති කරයි. උදාාහරණයක් ලෙ�ස, සෝ�ෝයාා ආහාාර
මගින් ඇන්ජියෝ�ෝජෙ�නසිස් (රුුධිර වාාහිනී වර්ධනය)48,49
සහ මෙ�ටාාස්ටැැටිස් වලක්වන බව යෝ�ෝජනාා කරන
පර්යේ�ෂණ ඇත.50,51.52

සාාරාං�ංශය සහ නිගමන
පියයුරුු පිළිකාා රෝ�ෝගීන්ට ආරක්ෂිතව
සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය කළ හැැකි බව
මාානව පර්යේ�ෂණ ලෙ�ස පෙ�න්නුම් කරයි.
මෙ�ම නිගමනයට එළඹිණි ස්වාාධීන
සෞ�ෞඛ්යය සංංවිධාාන හතරක් විසින්.
ඉහත සාාකච්ඡාා කරන ලද පෙ�රදිසි වසංංගත
අධ්යයයනයන්හි, සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය හරහාා
අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ශරීර ගත වුණි. එයට වෙ�නස්ව,
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් හෝ�ෝ අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් අතිරේ�ක සමඟ
සාායනික අධ්යයයනයන් මූලික වශයෙ�න් මැැදිහත් ව ඇත.
සියලුම දත්ත ලබාා දී ඇති අතර, පියයුරුු පිළිකාාවෙ�න්
දිවි ගලවාා ගත් අය සඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාාර ගැැනීම සඳහාා
නිර්දේේශ නිරෝ�ෝගී කාාන්තාාවන්ට වඩාා වෙ�නස් නො�ොවන
බව සාාක්ෂිවලින් පෙ�නී යයි. SBCSS හි, රෝ�ෝග විනිශ්චය
කිරීමෙ�න් පසු සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ලබාා ගැැනීම ප්රරතිලාාභ ලගාා
කරදෙෙයි. 20 g/d ඉක්මවාා ඇත. මීට අමතරව, සිව්වන
කාාර්තුවේ�දී, SBCSS හි අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන් කඩඉම
> 62.68 mg/d විය. දිනකට සෝ�ෝයාා ආහාාර වර්ග තුනක්
පමණ මෙ�ම කණ්ඩාායමේ� කාාන්තාාවන් පරිභෝ�ෝජනය කර
ඇත. කෙ�සේ� වෙ�තත්, ජපාානයේ� සහ චීනයේ� ෂැං�ංහයි වැැනි
ඉහළ සෝ�ෝයාා ප්රරමාාණයක් පරිභෝ�ෝජනය කරන කලාාපවල,
සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය දිනකට 1½ සිට 2 කට
ආසන්න වේ�.

සෝ�ෝයාා අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වල බලපෑෑම් ඇගයීමේ� සාායනික අධ්යයයන.
නිරාාවරණය සහ පියයුරුු සෛෛල ප්රරගුණනය සහ ඇපො�ොප්ටෝ�ෝසිස්
කර්තෘෘ/වසර/
(යො�ොමුව)

ආර්තවහරණ
තත්ත්වය

පියයුරුු පිළිකාා
තත්ත්වය

සියයට ඊආර්+
රෝ�ෝගීන්

(N)1

අධ්යයයන
කාාලය, මධ්යයන්යය
(පරාාසය)

මැැදිහත්වීමේ�
නිපැැයුම

සම්පූර්ණ
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
නිරාාවරණය (MG/D)2

ව්යා�ාප්තිය

ඇපො�ොප්ටෝ�ෝසිස්

හාාර්ග්රීීව්ස්/
1999/(17)

පූර්ව
ආර්තවහරණය

මිශ්රර3

සූචනය කර නැැත

සෝ�ෝයාා 28
53 පාාලනය

~ දින 14
(8-14)

ටෙ�ක්ස්චර්ඩ්
එළවළු ප්රෝ�ෝ�ටීන්

45

වෙ�නසක් නැැත

වෙ�නසක් නැැත

සාාර්තිපූර්/
2004/(18)

පශ්චාාත්
ආර්තවහරණය

ඔව්

84

සෝ�ෝයාා 17
26 පාාලනය

දින 23
(13-45)

ටැැබ්ලට්ස්

120

වෙ�නසක් නැැත

වෙ�නසක් නැැත

පැැලො�ොමාාර්ස්/
2004/(19)

පශ්චාාත්
ආර්තවහරණය

ඔව්

74

සෝ�ෝයාා 9
9 පාාලනය

මාාස 11.7

ටැැබ්ලට්ස්

100

වෙ�නසක් නො�ොමැැත4

ඇගයීම් කර නැැත

චෙ�න්ග්/
2007/(20)

පශ්චාාත්
ආර්තවහරණය

නැැත

අදාාළ නො�ොවේ�

සෝ�ෝයාා 26
25 පාාලනය

මාාස 12

ටැැබ්ලට්ස්

36

වෙ�නසක් නැැත

ඇගයීම් කර නැැත

කාාන්/
2012/(21)

පූර්ව සහ
පශ්චාාත්
ආර්තවහරණ5

අධි අවදාානම්6

අදාාළ නො�ොවේ�

සෝ�ෝයාා 49
49 පාාලනය

මාාස 6

ටැැබ්ලට්ස්

235
(ජෙ�නිස්ටයින් 150)

වෙ�නසක් නැැත

වෙ�නසක් නැැත

ෂයික්/
2014/(11)

පශ්චාාත්
ආර්තවහරණය

ඔව්

85

සෝ�ෝයාා 54
50 පාාලනය

දින 14
(7-30)

වෙ�න් කරන ලද
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන්

103
(ජෙ�නිස්ටයින් 62)

වෙ�නසක් නැැත

වෙ�නසක් නැැත

ප්රරගුණනය සඳහාා ඇගයීමට ලක් කළ සංංඛ්යා�ාව මත පදනම්ව 2 ඇග්ලිකෝ�ෝන් 3 ෆයිබ්රො�ො�ඩෙ�නෝ�ෝමාා (38), ආක්රරමණශීලී නාාල පියයුරුු පිළිකාා (13), ෆයිබො�ොසිස්ටික් ස්කන්ධයන් (9), ඩක්ටෙ�ක්ටේ�ෂියාා (6), ස්ක්ලෙ�රෝ�ෝසින්
ඇඩිනො�ොසිස් (3), නාාල පිළිකාා (3)ලිපෝ�ෝමාා (1), ඇගයුම් පියයුරුු ඉවත් කිරීම (1) 4 සාාම්පල ප්රරතිවිරුුද්ධ පියයුරුුවලින් ලබාාගත් සාාමාාන්යය පටක විය. 5n=45 පශ්චාාත් ආර්තවහරණය, පශ්චාාත් ආර්තවහරණයයට පත්
කාාන්තාාවන් 53 6 ඒකපාාර්ශ්වික අවදාානම් පියයුරුු පිළිකාා ඉතිහාාසයක් ඇති හෝ�ෝ අවුරුුදු 5ක Gail හෝ�ෝ Claus අවදාානම් ඇස්තමේ�න්තුවක් ≥1.66% ඇති වයස අවුරුුදු 40 ට වැැඩි කාාන්තාාවන්, වයස අවුරුුදු 30 සහ 39 අතර අය
සඳහාා ≥1.0%, සහ වයස අවුරුුදු 20 සහ 29 අතර කාාන්තාාවන් සඳහාා ≥0.1%. සහිත
1

රෝ�ෝගීන්ගේ� රැැකවරණය සඳහාා ප්රරධාාන ප්රරවේ�ශයන්

1
2
3
4
5
6
7

සෝ�ෝයාා ආහාාර යනු අයිසෆ්ලේ�වො�ොන්වලින් අනන්යය ලෙ�ස පො�ොහො�ොසත් ප්රරභවයන් වේ�.

අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ෆයිටෝ�ෝස්ට්රරජන් ලෙ�ස වර්ගීකරණය කර ඇති නමුත් අණුක සහ සාායනික
මට්ටම් දෙෙකෙ�හිම ඊස්ට්රරජන් හෝ�ෝර්මෝ�ෝනයට වඩාා වෙ�නස් වේ�.
අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වල ඊස්ට්රරජන්වලට සමාාන ක්රිියාාකාාරිත්වය හේ�තුවෙ�න් සෝ�ෝයාා ආහාාර පියයුරුු
පිළිකාා ඇති කාාන්තාාවන්ගේ� පුරෝ�ෝකථනයට අහිතකර ලෙ�ස බලපෑෑ හැැකි බවට මතයක්
ගො�ොඩනැැඟී ඇත.
සීමිත සාායනික දත්ත ප්රරමාාණයක් පෙ�න්නුම් කරන්නේ� අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ඉහළ මාාත්රාා�වකට
නිරාාවරණය වීම මඟින් සෛෛල ප්රරගුණනය පාාලනය කිරීමට සම්බන්ධ පියයුරුු පටකවල ජාාන
ප්රරකාාශනයට බලපෑෑමක් එල්ලවන බවයි.
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් අධි මාාත්රාා�වකට නිරාාවරණය වීම මඟින් සෞ�ෞඛ්යය සම්පන්න සහ පියයුරුු
පිළිකාා ඇති බව හඳුනාාගත් කාාන්තාාවන්ගේ� පියයුරුු සෛෛල ප්රරතිවර්තනය වීමේ� වේ�ගයට
බලපෑෑමක් නැැති බව විස්තීර්ණ සාායනික දත්ත පෙ�න්නුම් කරයි.
පියයුරුු පිළිකාා හඳුනාා ගැැනීමෙ�න් පසු සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය මඟින් පියයුරුු පිළිකාා
විශේ�ෂිත මරණ සහ පිළිකාා නැැවත ඇතිවීම අඩු කරන බව චීනයේ� සහ එක්සත් ජනපදයේ�
විස්තීර්ණ පෙ�රදිසි වසංංගත රෝ�ෝග දත්ත පෙ�න්නුම් කරයි.
ඇමරිකාානු පිළිකාා සංංගමයේ� සහ පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා වූ ඇමරිකාානු ආයතනයේ� එනම්
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