
පියයුරුු පිළිකාා සහිත කාාන්තාවන්ගේ� ආහාාරු  
ගේ�ගේ�හි ගේසෝයා ආහාාරු.

සාායනික දත්ත වසාංගත රෝ�ෝග දත්ත

හැැඳින්වීම

සාා�ාංශය සාහැ නිගමන

දශක තුනකට පෙ�ර පියයුරු පිළිකාවට එපෙරහිව පෙ�ෝයා 
ආහාාරවල ඇති ආරක්ෂිත බල�ෑම් පිළිබඳ උනන්දුව1 
ආරම්භ වූ අතර මූලික වශපෙයන් නිරීක්ෂණ පෙදකකට එය 
ආපෙරෝ�ණය කළ හාුකිය. පෙ�ෝයා ආහාාර �රිපෙභෝජනය 
කරන ආසියාතික රටවල ඓතිහාාසික වශපෙයන් අඩු 
පියයුරු පිළිකා මරණ අනු�ාතයක් ඇති බව �ළමු 
නිරීක්ෂණයයි.2 පෙදවුනි නිරීක්ෂණය වන්පෙන් �රති-ඊස්ටරජන් 
පෙල� පෙ�ෝයා පෙබෝ�චි අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන්වලට කිියා 
කිරීමට ඇති හාුකියාවයි.3 පෙ�ෝයා පෙබෝ�චිවලින් �ාදන 
ලද ආහාාර, ඩයිපෙ�පෙනාලික්, ස්ටීපෙරායිඩ් පෙනාවන 
අණු අඩ�ගු අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන්වලින් අද්විතීය පෙල� 
පෙ�ාපෙහාා�ත් මූලාශර ය.4 පෙමම පෙ�ෝයා පෙබෝ�චි ��ඝටක 
�යිපෙටෝස්ටරජන් �හා පෙතෝරාගත් ඊස්ටරජන් �රතිගාාහාක 
මූර්ජක(SERMs) පෙල� වර්ගීකරණය කර ඇත.5 

ඊස්ටරජන් �රතිගාාහාක (ER)�ාරක පෙල�, ER �රතිවිපෙරෝධක 
පෙල� නුතපෙහාාත් ERs ඇති �ටක වල කිසිදු බල�ෑමක් 
පෙනාමුති පෙල� SERM වලට කිියා කළ හාුකිය, Erα ට  
�ාපෙ�ක්ෂව ERβ බුඳීමට �හා �කිිය කිරීමට 
අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන්හි මනා�ය පෙමම පෙ�ෝයා පෙබෝ�චි 
��ඝටකවල SERM වුනි ගුණා�ග �ඳහාා පෙ�තු වනු 

ඇතුයි �ුලපෙකයි.5 ER ද්විත්වයම �කිිය කළ විට, ඉතා 
පෙවනස් �හා ඇතුම් විට �රතිවිරුද්ධ කායික බල�ෑම් 
�වා තිබිය හාුකිය. උදාහාරණයක් පෙල�, පියයුරුවල, 
ERβ �කිිය කිරීම ERα �කි්රීය කිරීපෙම් �රගුණන බල�ෑම් 
වලක්වනු ඇතුයි �ුලපෙක්.6 අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන් පෙමන් 
පෙනාව �රතිගාාහාක පෙදකටම �මාන �ම්බන්ධතාවයක් 
ඊස්ටරජන් �තුව ඇත.

පෙ�ෝයා �රිපෙභෝජනය පියයුරු පිළිකා ඇතිවීපෙම් අවදානම 
තුපෙනන් එකක් �මණ අඩු වීම �මඟ �ම්බන්ධ වී ඇති 
බව ව��ගත පෙරෝග විද�ාත්මක �ර්පෙ�ෂණවලින් පෙ�නී 
යයි.7 පෙකපෙස් පෙවතත්, �ාක්ෂි කිහි�යක් පෙ�න්නුම් 
කරන්පෙන් පෙ�ෝයා �ඳහාා පියයුරු පිළිකා අවදානම අවම 
කිරීම �ඳහාා ළමා කාලය �හා/පෙහාෝ නව පෙයාවුන් විපෙ� 
සිට �රිපෙභෝජනය කළ යුතු බවය. පෙමම කාලසීමාව තුළ 
පෙ�ෝයා වර්ග එකක් පෙහාෝ පෙදකක් �රිපෙභෝජනය කිරීපෙමන් 
පියයුරු පිළිකා අවදානම සියයට 60 කින් අඩු කළ හාුකි 
බව සිද්ධි �ාලිත අධ�යනවලින් පෙ�නී යයි.8-10 වර්ධනය 
වන සෛ�ල අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන් මඟිිින් පෙවනස් කරන බව 
පෙ�පෙනන අතර. පියයුරු පිළිකා සෛ�ල බවට �ත් වීපෙම් 
�ම්භාවිතාව අඩු කරයි. පෙ�ර සිට පෙ�ෝයා ආහාාරයට 

රෝසාෝයා +
පියයු�ැ
පිළිකා

ගේසෝයා ආශි්රිත තතු විස්තරුය



ගුනීම පියයුරු පිළිකා අවදානම අඩු කරයි යන මතය, 
ජීවිතපෙ� �ළමු ව�ර 20 තුළ සිදුවීම් පියයුරු පිළිකා 
වර්ධනය වීපෙම් අවදානමට �රබල පෙල� බල�ායි යන 
වර්තමාන අවපෙබෝධය �මඟ අනුකූල පෙ�.11

පෙයෝජිත පියයුරු පිළිකා වුළුක්වීපෙම් ආචරණ තිබියදීත්, 
පෙ�ෝයා ආහාාරවල අයිපෙ�ාෆ්ලපෙවෝන් අඩ�ගු නි�ා පියයුරු 
පිළිකා ඇති කාන්තාවන්පෙ� පුපෙරෝකථනය නරක අතට 
හාුපෙරන අතර පෙමම පෙරෝගය �ඳහාා ඉහාළ අවදානමක් 
ඇති කාන්තාවන් තුළ පියයුරු පිළිකා ඇතිවීපෙම් අවදානම 
වුඩි කරයි  1990 අග භාගපෙ�දී �රකාශයට �ත් කිරීමට 
ආරම්භ කළ මීයන් �ම්බන්ධ අධ�යන මාලාවක් මත 
පෙ�ෝයා �හා පියයුරු පිළිකා මතපෙ�දය �දනම් වී ඇති 
අතර, අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන් ඇටමික් ඩිම්බපෙකෝෂ කළ 
මීයන් තුළ �වතින ඊස්ටරජන්-��පෙ�දී ක්ෂීර�ායී පිළිකා 
වර්ධනය උත්පෙත්ජනය කරන බව එමඟිින් පෙ�න්නුම් 
කපෙ�ය.12,13 පෙ�ෝයා පෙබෝ�චිවල අඩ�ගු අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන් 
තිිත්වය පෙජනිස්ටයින්, පෙඩයිඩ්ස්ටයින් �හා �ලිසිපෙටයින් 
අතරින් පිළිකා වර්ධනය උත්පෙත්ජනය කරන්පෙන් මූලික 
වශපෙයන් පෙජනිස්ටයින්ය.

�ත්ව අධ�යනයන් �ඳහාා �රතල සීමාවන් ඇතත්, පෙ�ෝයා 
ආශ්රිරත �ර්පෙ�ෂණ �ම්බන්ධපෙයන් වන ක�හි මීයන් 
මිනිසුන්ට වඩා පෙවනස් ආකාරයට අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන් 
�රිවෘත්තීය කරන බුවින් පෙ�ෝයා ආහාාර පිළිබඳ 
අවපෙබෝධයක් ලබා දීම �ඳහාා විපෙ�ෂපෙයන් සීමිත 
වටිනාකමක් ඇති බව පෙ�නී යයි.14 තවද, 2011 දී පෙ�න්නුම් 
කළ ආකාරයට ඉහාත �ඳහාන් කරන ලද තයිම� පෙනාමුති 
�ායනිකව ඩිම්බ පෙකෝෂ ඉවත් කළ කෘන්තක ආකෘතිය 
තර්ක කළ හාුකි වඩාත් පෙභෞතික විද�ාත්මක දිශාවක් 
කරා යන බුවින් පෙජනිස්ටයින්වල පිළිකා-උත්පෙත්ජන 
බල�ෑම �ම්පූර්ණපෙයන්ම නුති කරයි.15 

�හාත �ාකච්ඡාා කර ඇති �රිදි වඩාත් වුදගත් වන්පෙන්, 
�සුගිය දශකය පුරා.මානව �ර්පෙ�ෂණ මගින් පෙ�න්නුම් 
කරන්පෙන් පියයුරු පිළිකා ඇති කාන්තාවන්ට පෙ�ෝයා 
ආහාාර ආරක්ෂිතව �රිපෙභෝජනය කළ හාුකි බවත් 
එපෙස් කිරීපෙමන් �රතිලාභ ලුබිය හාුකි බවත්ය. ඊස්ටරජන් 
�රතිකාරය පියයුරු පිළිකා අවදානම පෙකතරම් වුඩි 
කරනවාද යන්න අ�ුහාුදිලි ය. ඇත්ත වශපෙයන්ම, 
Women’s Health Initiative හි �රීක්ෂණවලදී, ඊස්ටරජන් 
�රතිකාරය පියයුරු පිළිකාපෙවන් මිය යාපෙම් අවදානම 
��ඛ්යා�ානමය වශපෙයන් �ුලකිය යුතු පෙල� අඩු කිරීමට 
පෙ�තු වූ අතර,ඊස්ටරජන් �හා පෙ�රාජස්පෙටපෙරෝන් චිකිත්�ාව 
මඟිින් �ුලකිය යුතු වුඩි වීමක් ඇති කපෙ�ය.16 පෙ�ෝයා 
මඟිින් පෙ�රාපෙජස්ටින් වුනි බල�ෑම් ඇති පෙනාකරයි.

සාායනික දත්ත

පියයුරු පිළිකා නුවත ඇතිවීම �හා/පෙහාෝ මරත�තාව 
�ඳහාා පෙ�ෝයා �රිපෙභෝජනපෙ� බල�ෑම කිසිදු අධ�යනයක් 
�රික්ෂා කර පෙනාමුත. පෙම් පෙ�තුපෙවන් පෙ�ෝයා හාා 
පියයුරු පිළිකා මතපෙ�දය නි�චිතව වි�ඳා ගත 
හාුකි දත්ත පෙනා�වතින බව පිළිගත යුතුය. පෙකපෙස් 
වුවද මුපෙමෝගාු ෆික් ඝනත්වය17,18 �හා පියයුරු සෛ�ල 
�රගුණනය,19 ඇතුළුව පියයුරු පිළිකා අවදානම මත 
ස්ථාපිත �ලකුණු කිහි�යක් �ඳහාා පෙ�ෝයා මඟිින් 
ඇති බල�ෑම පුළු� පෙල� අධ�යනය කර ඇත. පෙමම 
�ර්පෙ�ෂනපෙ� �රතිඵල අතිශයින් අස්වුසි�ලක් වීමට 
පෙ�තුව වන්පෙන් �ාමාන� ජ�න් �රමාණය ඉක්මවා 
අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන් �රමාණය වන එනම් දිනකට මිලිගාෑම් 
40 (mg/d) ගත් විට �වා,20 පියයුරු �ටකවලට අහිතකර 
බල�ෑමක් ඇති පෙනාවීමයි. �ාහිත� ලිපි පිළිබඳ බහු 
ව�රක විස්තීර්ණ ඇගයීමකින් �සු යුපෙරෝපීය ආහාාර 
සුරක්ෂිතතා අධිකාරිය විසින් එළඹි නිගමනය පෙමය වන 
අතර එය පුදුමයට කාරණයක් පෙනාපෙ�.21 



�රතිශත මුපෙමෝගාු ෆික් ඝනත්වපෙ� විචලනයන් මඟිින් 
පෙකාලජන් �රමාණපෙ� �හා පියයුරුවල අපිච්ඡාද �හා 
අපිච්ඡාද පෙනාවන සෛ�ල ��ඛ්යා�ාපෙ� පෙවනස්කම් 
පිළිබිඹු පෙකපෙර්. ආකිමණශීලී පියයුරු පිළිකා 
ඇතිවීපෙම් �ුලකිය යුතු වුඩි අවදානමක් �මඟ 
විස්තීර්ණ මුපෙමෝගාු ෆික් ඝනත්වය �ම්බන්ධ පෙ�.17 22 
අයි�ෆ්පෙ�පෙවෝන් �ානය ��චාත් ආර්තවහාරණයට 
�ත් කාන්තාවන්පෙ� (කණ්ඩායම අයිපෙ�ාෆ්ලපෙවෝන් 
නිරාවරණපෙයන් අවදානමක් ඇති බව පෙයෝජනා වී ඇත)
පියයුරු �ටක ඝනත්වය පෙවනස් පෙනාකරන නමුත් පූර්ව 
ආර්තවහාරණයට �ත් කාන්තාවන්පෙ� කුඩා වුඩිවීමක් 
ඇති කළ හාුකි බව 2009 දී, හූ�ර් �හා පෙවනත් අය විසින් 
කරන ලද පෙමටා-වි�පෙ�ෂණයකින් නිගමනය විය. 
පෙකපෙස් වුවද, පෙමම අව�ාන පෙ�ායාගුනීපෙම් �ායනික 
වුදගත්කම අ�ුහාුදිලියි යන්න �ලකනු ලුබූ අතර 
��පෙ�දීතා වි�පෙ�ෂණ තුපෙනන් එකක ��ඛ්යා�ානමය 
වුදගත්කම නුති විය. �සුව �රකාශයට �ත් කළ ව�රක 
අධ�යන පෙදකක් �මඟ ��චාත් ආර්තවහාරණයට �ත් 
කාන්තාවන්පෙ� �රතිඵල �ම�ාත පෙ�. එකක, වූ �හා 
අ�.23 අයි�ෆ්පෙ�පෙවෝන් 50 mg/d �රමාණය අධි අවදානම් 
පෙහාෝ කලින් පියයුරු පිළිකා �ඳහාා �රතිකාර ලබා ගත් 
කාන්තාවන්පෙ� පියයුරු MRI �යිපෙබොාගලුන්ඩියුලර් �ටක 
ඝනත්වයට පෙහාෝ මුපෙමාගාු ෆික් ඝනත්වයට බල�ාන බවට 
කිසිදු �ාක්ෂියක් පෙ�ායාපෙගන නුත. මීට අමතරව,අඩු 
මාතිා පෙහාෝර්පෙමෝන �රතිකාරය �ඳහාාද පෙමය �ත� වුවද 
��චාත් ආර්තවහාරණයට �ත් කාන්තාවන් පිළිබඳ ගීාක 
අධ�යනයකින් මුපෙමාගාු ෆික් ඝනත්වයට පෙ�ෝයා මඟිින් 
කිසිදු බල�ෑමක් පෙ�ායා පෙනාගත්පෙත්ය.24

වයිපෙවා පියයුරු සෛ�ල �රගුණනය මුපෙමාගාු ෆික් 
ඝනත්වයට වඩා පියයුරු පිළිකා අවධානම පිළිබඳ වඩා 
පෙහාාඳ පුපෙරෝකථනයක් ය.25 �රගුණනය මුනීම �ඳහාා 
බහුලව භාවිතා වන රයිපෙබාපෙ�ාම� RNA ���පෙ�ෂණය 
ඇතුළත් න�ෂ්ටික හිස්පෙටෝන් පෙනාවන පෙ�රෝටීන් Ki67 
�රතිශක්තිකරණ හාඳුනාගුනීමයි.26,27 පියයුරු පිළිකා 
අවදානම් තක්පෙස්රුව �ඳහාා �ාමාන� පියයුරු �ටකවල 
කිියාකාරීව චකයි වන සෛ�ලවල ඛ්යාණ්ඩය �ලකුණක් 
නිපෙයෝජනය කරයි.19 ඊට අමතරව, Ki-67 මට්ටම පියයුරු 
පිළිකා පෙරෝගීන්පෙ� �රතිකාර හාා �සු වි�රම් �ඳහාා 
භාවිතා කළ හාුකි වටිනා සෛජව �ලකුණු කාරකයක් 
පෙල� �ුලපෙක්.28 නිරීක්ෂණ අධ�යනවලින් පෙ�න්නුම් 
කරන �රිදි පියයුරු පිළිකා ඇතිවීපෙම් කුපී පෙ�පෙනන 
වුඩි අවදානමක් �මඟ �ම්බන්ධ වී ඇති ඊස්ටරජන් �හා 
පෙ�රාපෙජස්ටින් චිකිත්�ාව, �ති 12ක් ඇතුළත ව�ා�තිය 
හාතර ගුණයක සිට 10 ගුණයක් දක්වා වුඩි වන බව 
පෙ�න්වා දී ඇත.29-31 

ඒකාබද්ධ පෙහාෝර්පෙමෝන �රතිකාරපෙ� �රජනන බල�ෑම්වලට 
�රතිවිරුද්ධව, වයිපෙවා පියයුරු සෛ�ල �රගුණනපෙ�දී 
අයි�ෆ්පෙ�පෙවෝන්වල බල�ෑම ඇගයීමට ලක් කළ 
අධ�යන හාපෙයන් කිසිවක් �ාලිත පෙහාෝ �පෙ�පෙ�පෙබෝ 
කාණ්ඩයට �ාපෙ�ක්ෂව වුඩි වීමක් පෙ�න්නුම් කපෙ� 
නුත.32-37 නිපෙරෝගී කාන්තාවන්, පියයුරු පිළිකා වර්ධනය 
වීපෙම් වුඩි අවදානමක් ඇති කාන්තාවන් �හා පියයුරු 
පිළිකාපෙවන් දිවි ගලවා ගත් අය පෙමම අධ�යනයන් 
�ඳහාා �ම්බන්ධ වී ඇත. පෙමම අධ�යනයන්හි 
කාලසීමාව �ති පෙදකක32 සිට ව�රක් දක්වා විය.34 

මැරෝමාගැැෆික් ඝනත්වය පියයු�ැ සෛසාල ප්රරගුණනය



සෛදනික අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන් �රමාණය - ඇ�ලයිපෙකෝන් 
තුල�යන්වලින් �රකාශ්රිත - 3635 සිට mg 23536 �රා�යක 
�වතී. ���න්දනය කිරීම �ඳහාා, �ාම්�රදායික පෙ�ෝයා 
ආහාාරයක (උදා, පෙටෝෆු ගාෑම් 100 පෙහාෝ පෙ�ෝයා කිරි මිලි 
ලීටර් 250) අයිපෙ�ාෆ්පෙ�පෙවෝන් ~25 mg අඩ�ගු වන අතර 
ජ�ානපෙ� වුඩිහිටි පුද්ගලයන්පෙ� සෛදනික �රිපෙභෝජනය 
mg 30 සිට 50 දක්වා �රා�යක �වතී.20 �ුපෙලාමාර් �හා 
අ�.,34 විසින් පියයුරු පිළිකාපෙවන් දිවි ගලවා ගත් අය 
�ම්බන්ධව කරන ලද අධ�යනපෙ� දී සෛ�ල �රගුණනය 
තක්පෙස්රු කිරීමට �රතිවිරුද්ධ පියයුරු භාවිතා කරන ලද 
අතර �ාතිපූර් �හා අ�.33 විසින් කරන ලද අධ�නපෙයහි 
�රගුණනය තක්පෙස්රු කිරීමක් පෙල� ඇපෙ�ා�පෙටෝටික් �හා 
මයිපෙටාටික් සෛ�ල ��ඛ්යා�ාපෙ� අනු�ාතය භාවිතා  
කරන ලදී.

ෂිපෙක් �හා අ�.37 �හා කාන් �හා අ�.,36 විසින් කරන 
ලද අධ�යනයන්හි දී කාන්තාවන් ආ�න්න වශපෙයන් 
පෙජනිස්ටයින් පිළිපෙවලින් 62 mg/d �හා 150 mg/dක් 
�ාම්�රදායික පෙ�ෝයා ආහාාර පිළිපෙවළින් ආ�න්න වශපෙයන් 
�හාක් �හා 12ක් ��යන �රමාණයක් �ඳහාා නිරාවරණය 
වී ඇති බවත් �ුලකිය යුතු කරුණකි. පෙම් අනුව, පෙ�ෝයා 
ආහාාර හාරහාා නියමිත �රිපෙභෝජන �රමාණය ඉක්මවා 
අයි�ෆ්පෙ�පෙවෝන් �රමාණයට �රතිචාර වශපෙයන් �වා 
පියයුරු පෙකපෙරහි අහිතකර බල�ෑම් �ටහාන් පෙනාවීය. 
අධ�යනයන් හාපෙයන් තුනක් ජාන �රකාශනය �රගුණ 
කිරීපෙම් බල�ෑමක් �හා පියයුරු පිළිකා අවදානම වුඩි 
කිරීම පෙයෝජනා කරන ආකාරයට පෙවනස් කර ඇති බව ද 
�ුලකිය යුතු කරුණකි, එය ඊස්පෙටරාජන් නිරාවරණපෙයන් 
අපෙ�ක්ෂා කළ හාුකි නමුත් �රගුණනයට බල�ෑමක් 
පෙනාවීය.32,36,37 

රෝප්ර�දිසි වසාංගත දත්ත

�සුගිය ව�ර 10 තුළ, චීනපෙයන් තුනක් 38-40 �හා එක්�ත් 
ජන�දපෙයන් පෙදකක්පෙල� පෙ�රදිසි ව��ගත අධ�යනයන් 
�හාක්,41,42 පියයුර  ුපිළිකාපෙවන් දිවි ගලවා ගත් අයපෙ� 
පුපෙරෝකථනය මත ��චාත් පෙරෝග විනි�චපෙ�දී පෙ�ෝයාහි 
බල�ෑම ඇගයීමට ලක් කර ඇත. පෙ�ෝයා ආහාාර 
�රිපෙභෝජනපෙ� ආරක්ෂිත බව �ඳහාා �හාාය පෙදනවා �මණක් 
පෙනාව එය පියයුර  ුපිළිකා නුවත ඇතිවීම �හා පියයුර  ුපිළිකා 
විපෙ�ෂිත මරණ අනු�ාතය �ුලකිය යුතු පෙල� අඩු කරන බව 
පෙමම අධ�යනවල �රතිඵල පෙයෝජනා කරයි. 2012 දී, ව��ගත 
පෙරෝග දත්ත මත �දනම්ව, පිළිකා �ර්පෙ�ෂණ �ඳහාා වූ 
ඇමරිකානු ආයතනය (AICR)43 �හා ඇමරිකානු පිළිකා 
��ගමය44 පියයුර  ුපිළිකා පෙරෝගීන් �ඳහාා පෙ�ෝයා ආහාාර 
ආරක්ෂිතව �රිපෙභෝජනය කළ හාුකි බව නිගමනය කපෙ�ය.

2018 දී, ��චාත් පෙරෝග විනි�චපෙ� දී පෙ�ෝයා ආහාාරයට 
ගුනීපෙමන් පියයුරු පිළිකා පෙරෝගීන්පෙ� �ුවුත්ම වුඩිදියුණු 
කළ හාුකි බව AICR �හා පෙලෝක පිළිකා �ර්පෙ�ෂණ 
අරමුදපෙ� වාර්තාවක් නිගමනය කපෙ�ය.45

2013 දී පියයුරු පිළිකාපෙවන් දිවි ගලවා ගත් අයපෙ� 
පුපෙරෝකථනය පෙකපෙරහි පෙ�ෝයා �රිපෙභෝජනපෙ� බල�ෑම හාා 
�ම්බන්ධ �රධාන ව��ගත පෙරෝග �ර්පෙ�ෂණය �රකාශයට 
�ත් කරන ලදී. චී �හා අ�.46 චීනපෙයන් තුනක් �හා එක්�ත් 
ජන�දපෙයන් පෙදකක් පෙල� පෙ�රදිසි අධ�යන �හාක �රතිඵල 
පෙමටා-වි�පෙ�ෂණය කරන ලදී. පෙමම අධ�යනයන් �ඳහාා 
දළ වශපෙයන් අවුරුදු හාතරත් හාතත් අතර කාලයක් 
වි�රමට ලක් වූ කාන්තාවන් 11,000 කට අධික ��ඛ්යා�ාවක් 
�ම්බන්ධ විය. පියයුරු පිළිකා හාඳුනා ගුනීපෙමන් �සු 
අධික පෙ�ෝයා �රමාණයක් (දිනකට ~2 වාරයක්) අඩු පෙ�ෝයා 
�රමාණයක් (දිනකට <½ �රමාණයක්) �මඟ ��ඳන විට, 
අධික පෙ�ෝයා �රිපෙභෝජනය මරණ අනු�ාතය 16% කින් 
අඩුවීම �හා නුවත ඇතිවීම 26% අඩුවීම �මඟ �ම්බන්ධ 
වුන බව නිරීක්ෂණය විය. පෙමම පෙ�ායාගුනීම් ද්විත්වයම 
��ඛ්යා�ානමය වශපෙයන් වුදගත් විය. තවද, ��චාත් පෙරෝග 
විනි�චපෙ�දී ඇමරිකානු කාන්තාවන්ට �මානව චීන 
කාන්තාවන් තුළ පෙ�ෝයා ආහාාරයට ගුනීපෙම් වාසිදායක 
බල�ෑම දක්නට ලුබුණි. එපෙස්ම, පෙ�ෝයා මඟිින් ER+ �හා 
ER- පියයුර  ුපිළිකා පෙරෝගීන් යන පෙදඅ�ශයම �රතිලාභ ලබයි.

පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා ඇමරිකාානු 
ආයතනය (AICR)43 සහා ඇමරිකාානු 
පිළිකාා සංගමය44 පියයුරුු පිළිකාා 
යේරුෝගීන්ට ආරුක්ෂිතව යේසෝයා  
ආහාාරු පරියේ�ෝජනය කාළ හාුකි බව 
නිගමනය කායේ�ය.



අදාළ �ායනික දත්ත අනුව පෙ�ෝයා/අයිපෙ�ාෆ්ලපෙවෝන් 
ලබාගුනීම පියයුරු පිළිකා අවදානම් �ලකුණු පෙකපෙරහි 
බල පෙනා�ා ඇති බුවින් ��චාත් පෙරෝග විනි�චපෙ�දී පෙ�ෝයා 
ආහාාරයට ගුනීපෙම් වාසිදායක බල�ෑම් �ඳහාා අන්වර්ථ 
යාන්තිික �ුහාුදිලි කිරීමක් පෙනාමුත. මුපෙමෝගාු ෆික් 
ඝණත්වපෙ� පෙහාෝ සෛ�ල �රගුණනපෙ� පෙවනස්වීම් මගින් 
පෙ�ෝයා/අයිපෙ�ාෆ්ලපෙවෝන් ලබාගුනීම අනාවරණය පෙනාවූ 
බල�ෑම් ඇති කරයි. උදාහාරණයක් පෙල�, පෙ�ෝයා ආහාාර 
මගින් ඇන්ජිපෙයෝපෙජනසිස් (රුධිර වාහිනී වර්ධනය)48,49  
�හා පෙමටාස්ටුටිස් වලක්වන බව පෙයෝජනා කරන 
�ර්පෙ�ෂණ ඇත.50,51.52

ඉහාත �ාකච්ඡාා කරන ලද පෙ�රදිසි ව��ගත 
අධ�යනයන්හි, පෙ�ෝයා ආහාාර �රිපෙභෝජනය හාරහාා 
අයි�ෆ්පෙ�පෙවෝන් ශරීර ගත වුණි. එයට පෙවනස්ව, 
පෙ�ෝයා පෙ�රෝටීන් පෙහාෝ අයිපෙ�ාෆ්ලපෙවෝන් අතිපෙර්ක �මඟ 
�ායනික අධ�යනයන් මූලික වශපෙයන් මුදිහාත් ව ඇත. 
සියලුම දත්ත ලබා දී ඇති අතර, පියයුරු පිළිකාපෙවන් 
දිවි ගලවා ගත් අය �ඳහාා පෙ�ෝයා ආහාාර ගුනීම �ඳහාා 
නිර්පෙද්ශ නිපෙරෝගී කාන්තාවන්ට වඩා පෙවනස් පෙනාවන 
බව �ාක්ෂිවලින් පෙ�නී යයි. SBCSS හි, පෙරෝග විනි�චය 
කිරීපෙමන් �සු පෙ�ෝයා පෙ�රෝටීන් ලබා ගුනීම �රතිලාභ ලගා 
කරපෙදයි. 20 g/d ඉක්මවා ඇත. මීට අමතරව, සි�වන 
කාර්තුපෙ�දී, SBCSS හි අයි�ෆ්පෙ�පෙවෝන් කඩඉම  
> 62.68 mg/d විය. දිනකට පෙ�ෝයා ආහාාර වර්ග තුනක් 
�මණ පෙමම කණ්ඩායපෙම් කාන්තාවන් �රිපෙභෝජනය කර 
ඇත. පෙකපෙස් පෙවතත්, ජ�ානපෙ� �හා චීනපෙ� ෂු�හායි වුනි 
ඉහාළ පෙ�ෝයා �රමාණයක් �රිපෙභෝජනය කරන කලා�වල, 
පෙ�ෝයා ආහාාර �රිපෙභෝජනය දිනකට 1½ සිට 2 කට 
ආ�න්න පෙ�.

සාා�ාංශය සාහැ නිගමන

පියයුරුු පිළිකාා රෝරුෝගීන්ට ආරුක්ෂිතව 
රෝ�ෝයා ආහාාරු පරිරෝ�ෝජනය කාළ හාුකි බව 
මාානව පර්රෝ�ෂණ රෝ�� රෝපන්නුම් කාරුයි.  
රෝමාමා නිගමානයට එළඹිණි ස්වාධීන 
රෝ�ෞඛ්යය �ංවිධාාන හාතරුක් විසින්.

ගේසෝයා අයිසෆ්ගේ�ගේවෝන්ව� බ�පෑෑම් ඇගයීගේම් සායනිකා අධ්යයයන.  
නිරුාවරුණය සහා පියයුරුු සෛස� පෑරගුණනය සහා ඇගේපෑාප්ගේ�ෝසිස්

1 ප්රරගුණනය සඳහාා ඇගයීමට ලක් කළ සංඛ්යා�ාව මත ප්රදනම්ව 2 ඇග්ලිකෝකෝන් 3 ෆයිකෝ�ොාකෝ�කෝනෝමා (38), ආකරමණශීලී නාල පියයුරුු පිළිකා (13), ෆයිකෝ�ාසිස්ටික් ස්කන්ධයන් (9), �ක්කෝටක්කෝ�ෂියා (6), ස්ක්කෝලකෝරුෝසින් 
ඇඩිකෝනාසිස් (3), නාල පිළිකා (3)ලිකෝප්රෝමා (1), ඇගයුම් පියයුරුු ඉවත් කිරීම (1) 4 සාම්ප්රල ප්රරතිවිරුුද්ධ පියයුරුුවලින් ල�ාගත් සාමාන� ප්රටක විය. 5n=45 ප්රශ්චාාත් ආර්තවහාරුණය,   ප්රශ්චාාත් ආර්තවහාරුණයයට ප්රත් 
කාන්තාවන් 53 6 ඒකප්රාර්ශ්වික අවදානම් පියයුරුු පිළිකා ඉතිහාාසයක් ඇති කෝහාෝ අවුරුුදු 5ක Gail කෝහාෝ Claus අවදානම් ඇස්තකෝම්න්තුවක් ≥1.66% ඇති වයස අවුරුුදු 40 ට වුඩි කාන්තාවන්, වයස අවුරුුදු 30 සහා 39 අතරු අය 
සඳහාා ≥1.0%, සහා වයස අවුරුුදු 20 සහා 29 අතරු කාන්තාවන් සඳහාා ≥0.1%. සහිත 

කර්තෘ/වසා�/
(රෝයාමුව)

ආර්තවහැ�ණ 
තත්ත්වය

පියයු�ැ පිළිකා 
තත්ත්වය

සියයට ඊආර්+ 
රෝ�ෝගීන්

(N)1
අධ්යයයන  

කාලය, මධ්යයනය 
(ප්ර�ාසාය)

මැදිහැත්වීරෝ� 
නිප්රැයුම

සා�පූර්ණ 
අයිරෝසාෝරෝ�රෝ�රෝවෝන් 
නි�ාව�ණය (MG/D)2

වයාප්තිය ඇරෝප්රාප්රෝටෝසිස්

හාාර්ගී්රීව්ස්/ 
1999/(17)

පූර්ව 
ආර්තවහාරණය

මිශ්රර3 සූචනය කර නැත
සෝ�ෝයා 28

53 පාාලනය
~ දින 14
(8-14)

සෝ�ක්ස්චර්ඩ් 
එළවළු සෝපාෝෝටීන්

45 සෝවන�ක් නැත සෝවන�ක් නැත

�ාර්තිපූර්/ 
2004/(18)

පාශ්චාත් 
ආර්තවහාරණය

ඔව් 84 සෝ�ෝයා 17
26 පාාලනය

දින 23
(13-45)

�ැබ්ලට්ස් 120 සෝවන�ක් නැත සෝවන�ක් නැත

පාැසෝලාමාාර්ස්/ 
2004/(19)

පාශ්චාත් 
ආර්තවහාරණය

ඔව් 74 සෝ�ෝයා 9
9 පාාලනය

මාා� 11.7 �ැබ්ලට්ස් 100 සෝවන�ක් සෝනාමාැත4 ඇගයීම් කර නැත

සෝචන්ග්/ 
2007/(20)

පාශ්චාත් 
ආර්තවහාරණය

නැත අදාාළ සෝනාසෝව්
සෝ�ෝයා 26

25 පාාලනය
මාා� 12 �ැබ්ලට්ස් 36 සෝවන�ක් නැත ඇගයීම් කර නැත

කාන්/ 
2012/(21)

පූර්ව �හා 
පාශ්චාත් 

ආර්තවහාරණ5
අධි අවදාානම්6 අදාාළ සෝනාසෝව්

සෝ�ෝයා 49
49 පාාලනය

මාා� 6 �ැබ්ලට්ස්
235  

(සෝ�නිස්�යින් 150) සෝවන�ක් නැත සෝවන�ක් නැත

ෂයික්/ 
2014/(11)

පාශ්චාත් 
ආර්තවහාරණය

ඔව් 85 සෝ�ෝයා 54
50 පාාලනය

දින 14
(7-30)

සෝවන් කරන ලදා 
සෝ�ෝයා සෝපාෝෝටීන්

103  
(සෝ�නිස්�යින් 62) සෝවන�ක් නැත සෝවන�ක් නැත



රෝ�ෝගීන්රෝ� �ැකව�ණය සාඳහැා ප්රරධ්යාන ප්රරරෝ�ශයන්

1
2
3
4
5
6
7

කෝසෝයා ආහාාරු යනු අයිසෆ්කෝ�කෝවාන්වලින් අනන� කෝලස කෝප්රාකෝහාාසත් ප්රරභවයන් කෝ�.

අයිසෆ්කෝ�කෝවෝන් ෆයිකෝටෝස්ටරජන් කෝලස වර්ගීකරුණය කරු ඇති නමුත් අණුක සහා සායනික 
ම�ටම් කෝදකෝකහිම ඊස්ටරජන් කෝහාෝර්කෝමෝනයට ව�ා කෝවනස් කෝ�.

අයිසෆ්කෝ�කෝවෝන්වල ඊස්ටරජන්වලට සමාන කිරයාකාරිත්වය කෝ�තුකෝවන් කෝසෝයා ආහාාරු පියයුරුු 
පිළිකා ඇති කාන්තාවන්කෝග් පුකෝරුෝකථනයට අහිතකරු කෝලස �ලප්රෑ හාුකි �වට මතයක් 
කෝගා�නුඟී ඇත.

සීමිත සායනික දත්ත ප්රරමාණයක් කෝප්රන්නුම් කරුන්කෝන් අයිකෝසාෆ්ලකෝවෝන් ඉහාළ මාතාාවකට 
නිරුාවරුණය වීම මඟින් සෛසල ප්රරගුණනය ප්රාලනය කිරීමට සම්�න්ධ පියයුරුු ප්රටකවල ජාන 
ප්රරකාශනයට �ලප්රෑමක් එ�ලවන �වයි.

අයිකෝසාෆ්ලකෝවෝන් අධි මාතාාවකට නිරුාවරුණය වීම මඟින් කෝසෞඛ්යා� සම්ප්රන්න සහා පියයුරුු 
පිළිකා ඇති �ව හාඳුනාගත් කාන්තාවන්කෝග් පියයුරුු සෛසල ප්රරතිවර්තනය වීකෝම් කෝ�ගයට 
�ලප්රෑමක් නුති �ව විස්තීර්ණ සායනික දත්ත කෝප්රන්නුම් කරුයි.

පියයුරුු පිළිකා හාඳුනා ගුනීකෝමන් ප්රසු කෝසෝයා ආහාාරු ප්රරිකෝභෝජනය මඟින් පියයුරුු පිළිකා 
විකෝශ්ෂිත මරුණ සහා පිළිකා නුවත ඇතිවීම අඩු කරුන �ව චීනකෝ� සහා එක්සත් ජනප්රදකෝ� 
විස්තීර්ණ කෝප්රරුදිසි වසංගත කෝරුෝග දත්ත කෝප්රන්නුම් කරුයි.

ඇමරිකානු පිළිකා සංගමකෝ� සහා පිළිකා ප්රර්කෝ�ෂණ සඳහාා වූ ඇමරිකානු ආයතනකෝ� එනම් 
පියයුරුු පිළිකා ඇති කාන්තාවන්ට ආරුක්ෂිතව කෝසෝයා ආහාාරු ප්රරිකෝභෝජනය කළ හාුකියි යන 
ස්ථාවරුයන් සමඟ සායනික හාා වසංගත කෝරුෝග දත්ත අනුකූල කෝ�.



ආශි්රිත ගැන්ථ නාමාවලිය

1. පෙමසීනා එම්, බාර්න්ස් එස්. පිළිකා අවදානම අඩු කිරීම �ඳහාා පෙ�ෝයා ආහාාරවල කාර්ය 
භාරය. පෙ� නුෂ කුන්�ර් ඉන්ස්ට්. 1991;83(8):541-6.

2. පි�ානි පී, �ාකින් ඩීඑම්, පෙ�ො එෆ්, �හා අ�. 1990 දී පිළිකා 25 ක් ආශරපෙයන් පෙලෝකය 
පුරා මරණ ��ඛ්යා�ාව පිළිබඳ ඇගයුම. ඉන්ට් පෙ� කුන්�ර්. 1999;83(1):18-29.

3. පෙ�ා�මන් වයි, පෙ�ෝ� ජීඑස්. පෙනාපෙම්රෑ මූසිකපෙයහි �රබල ඊස්ටරජන්වල ක�පෙමස්පෙටරා�, 
පෙජනිස්පෙටයින් �හා අඩු විභවයක් ඇති අපෙනකුත් යුටපෙරෝ වුජිපෙනාපෙටරාෆික් ��පෙයෝග 
�මඟ අන්තර්කිියා කිරීම. පෙ� එන්පෙඩාකයිින�. 1966;34(2):215-25.

4. ෆ්රෑන්ක් ඒඒ. කස්ටර් එ�පෙ�, �හා අ� ආහාාර �හා මානව තරල ආශරපෙයන් 
අයිපෙ�ාෆ්ලවපෙනායිඩ් �හා අපෙනකුත් ෆීපෙනෝලික් කාරක පිළිබඳ HPLC වි�පෙ�ෂණය. 
පෙ�රාස් පෙ�ෝ එක්ස්� බපෙයෝ පෙමඩ්. 1998;217(3):263-73.

5. ඔපෙ�නි ටී, �පෙට� ආර්, �යිලි පෙ�, �හා අ�. වරණීය ඊස්ටරජන් �රතිගාාහාක මූර්ජක �හා 
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