
ජීවිතයේ� මුල් අවධියේ� ආහාාර රටාා වැඩිහිටි අවධියේ� නිදන්ගත යේරෝගවලටා බලපෑෑම් ඇති 
කළ හාැකිය. ළදරැවන්, ළමුන් සහා නව යේයාවුන් වියේ� දරැවන්යේ� ආහාාර යේ�ල සඳහාා යේසෝයා 
ආහාාරමඟින් ඉටු වන පෑරයේයෝජනවත් භූමිකාව යේමම කරැණු පෑතිිකාව මඟින් ගයේ�ෂණය 
යේකයේරනු ඇත. 

සෝ�ෝයාා ආහාාර +  
ළදරුවන්, ළමුන් �හා  
නව සෝයාාවුන් දරුවන්
සෝ�ෝයාා ළදරු සූත්රරයා අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන්

සෝ�ෝයාා ආශි්රිත තතු විස්තරයා

සෝ�ාසෝ�ාස්ටසෝරෝ� සෝ�ෝයාා සෝ�ෝෝටීන් ගුණයා ආ�ාත්මි�ත්රා

ජීවිතයේ� මුල් අවදියේ� සිටම යේ�ෞඛ්යය �ම්පන්න ආහාාර 

පුරුදු ඇති කර ගැුනීම අවම වශයේ�න් යේ�තු යේෙකක් 

නි�ා වුෙගැත් යේ�. පළමු වුනි කාරණ� ළමා ආහාාර පුරුදු 

වුඩිහිටි වි� ෙක්වා ගැමන් කිරීම �හා වුඩිහිටි ආහාාර රටා 

යේවනස් කිරීමට ඇති අපහාසුවයි.1-6 ඇත්ත වශයේ�න්ම, 

ළෙරු අවධියේ�දී ඇති වූ ආහාාර පුරුදු මධ්යය ළමාවි� ෙක්වා 

ගැමන් කරන බව මෑත කාලීන පර්යේ�ෂණ මඟින් යේපන්නුම් 

කරයි7 යේෙවන යේ�තුව නම්, ළමා වියේ� �හා නව යේ�ාවුන් 

වියේ� යේ�ෞඛ්යය �ම්පන්න චර්�ාවන් පසුකාලීන ජීවිතයේ� 

ඇතුම් නිෙන්ගැත යේරෝගැ වර්ධ්යන� වීයේම් අවොනමට 

බලපෑ හාුකි බව �ාක්ෂි යේ�ෝජනා කිරීමයි.8-11 නිෙසුනක් 

යේල�, මුල් ජීවන රටායේ� �ාධ්යක පි�යුරු පිළිකා ඇතිවීයේම් 

�ම්භාාවිතාව �ඳහාා බලපානු ඇතුයි �ුලයේක්.12 මීට 

අමතරව, ළමා තරබාරුකම වුඩිහිටි වියේ�දී හාෘෙ වාහිනී 

යේරෝගැවලින් සිදුවන මරණ වුඩි වීම හාා �ම්බන්ධ්ය යේ�.13 

යේමම නිරීක්ෂණ� වියේ�ෂයේ�න් වුෙගැත් වන්යේන් එක්�ත් 

ජනපෙයේ� ළමුන්යේගැන් සි��ට 36 ක් ස්ථූලතාවයේ�න් 

යුක්ත වීමයි.14 අධි රුධිර පීඩන�15 �හා යේෙවන වර්ගැයේ� 

හාුඳින්වීම

දි�වුඩි�ාව,16 වුනි පරධ්යාන වශයේ�න් වුඩිහිටි�න් තුළ 

පමණක් වරක් ෙක්නට ලුබුණු යේරෝගැ ළමා වි� තුළ 

වුඩියේවමින් පවතී.

�ාක්ෂිවලින් යේපනී �න්යේන් නිෙන්ගැත යේරෝගැ ජීවිතයේ� 

මුල් අවධියේ�දී ආරම්භා වනවා පමණක් යේනාව කලලරෑපී 

අවධියේ�දී �හා ළෙරු අවධියේ�දී වර්ධ්යන� වීම මඟින් 

වුඩිහිටි අවධියේ� දී යේබෝ යේනාවන යේරෝගැ වර්ධ්යන� වීයේම් 

අවොනම �ඳහාා ස්ථිරවම බලපාන බවයි. කරමයේල්ඛ්යන� 

�නු ජීවිත කාල� පුරාම යේ�ෞඛ්යය�ට බලපාන ශරීරයේ� 



ම�කිරි ළෙරුවන් �ඳහාා සුදුසුම ආහාාර� වුවෙ, එක්�ත් 

ජනපෙයේ� කාන්තාවන්යේගැන් තුයේනන් එකක් පමණ ම�කිරි 

දීමට යේනාහාුකි යේහාෝ එයේස් කිරීයේමන් වුළකී සිටියි.29 ම� 

කිරි ලබායේෙන මවුවරුන්ෙ ළෙරුවායේ� පළමු ව�ර තුළ 

සූතර �ඳහාා යේ�ාමු යේවයි.30 ම� කිරි අතියේර්ක කිරීමට 

යේහාෝ පරතිස්ථාාපන� කිරීමට වාණිජම� වශයේ�න් �කස් 

කරන ලෙ, ශක්තිමත් කරන ලෙ ළෙරු සූතර පළමු ව�ර 

තුළ සුදුසු යේ�. යේ�ෝ�ා ළෙරු සූතර� (SIF) අ�ඩින්, �කඩ, 

යේමතියේ�ානීන්, කාර්නිටීන් �හා යේටෝරීන්වලින් ශක්තිමත් 

කර ඇති අතර එළකිරි සූතරවලට වඩා සි��ට 20ක් 

වුඩිපුර කුල්සි�ම් �හා යේපාස්පරස් අඩංගු යේ�.

SIF පතල වීම �ඳහාා විවිධ්ය ඇගැයීම් තියේ�. 2003-2010 

ජාතික යේ�ෞඛ්යය හාා යේපෝෂණ පරීක්ෂණ �මීක්ෂණයේ�න් 

මා� 0 සිට 12 ෙක්වා වූ ළෙරුවන් 1,864 යේෙයේනකුයේ�  

ජාතික නියේ�ෝජිත නි�ුදි�ක් පිළිබඳ මෑත �මීක්ෂණ�කින්  

යේහාළි වූයේ� සූතර යේහාෝ �ාමානය කිරි මඟින් යේපෝෂණ� කළ 

ළඳරුවන් අතරින් සි��ට 12ක් SIF පරියේභාෝජන� කළ 

මුල් අවධියේ� ආහාාර රටාවල වුෙගැත්කම �ුලකිල්ලට 

යේගැන, යේ�ෝ�ා ආහාාරවල යේපෝෂණ ගුණ�න් ළෙරු වියේ� 

සිට නව යේ�ාවුන් වි� ෙක්වා යේ�ාවුන් වියේ� පසුවන්නන්යේ� 

යේ�ෞඛ්යය�ට බලපාන්යේන් යේකයේස්ෙ �න්න යේත්රුම් ගැුනීම 

පරයේ�ෝජනවත් යේ�.

වුහා�, කායික �හා පරිවෘත්තී� කිර�ාවලියේ� ඇති 

වන ස්ථිර යේවනස්කම්�. කරමයේල්ඛ්යන� �නු ගැර්භාාෂ 

පරි�ර�ට පමණක් සීමා යේනාවී විවිධ්ය අව�ව හාා පද්ධ්යති 

විවිධ්ය ඉඟිවලට අනුවර්තන� යේවමින් ළමා කාල� ෙක්වා 

විහිදීමයි.

පිළිගැුනි� යුතු තවත් කරුණක් නම්, කිරීටක හාෘෙ යේරෝගැ 

වුනි නිෙන්ගැත යේරෝගැවල ආරම්භාක අවධීන් නව යේ�ාවුන් 

වියේ� පසුවන්නන් තුළ ෙුනටමත් යේපයේනන්නට ඇති 

බවයි.17,18 වුෙගැත් කරුණක් වන්යේන්, මධ්යය�ාර යේනාවන 

යේම්ෙ අක්මා යේරෝගැ� (NAFLD) ස්ථුලතාවයේ�න් යේපයේළන 

ෙරුවන් මිලි�න�කට පමණත් යේගැෝලී� වශයේ�න් �ෑම 

වුඩිහිටි�න් හාතර යේෙයේනකුයේගැන් එක් අ�කුටත් බලපාන 

ආරම්භා යේවමින් පවතින ව�ංගැත�කි.21 මරණ පරීක්ෂණ 

යේ�ා�ාගැුනීම් යේපන්නුම් කරන්යේන් එක්�ත් ජනපෙ 

ජනගැහානයේ�න් 9.6%, ව�� අවුරුදු 2-19 �හා යේමම ව�ස් 

සීමාව තුළ තරබාරු පුද්ගැලයින්යේගැන් 38%ක් NAFLD 

යේරෝගැ� ඇති බව�.22 NAFLD ඔක්සිකාරක ආතති�, 

ෙුවිල්ල, ඇයේපාප්යේටෝසිස් �හා ෆයියේබොායේජනසිස් මගින් 

�ංලක්ෂිත වන මධ්යය�ාර යේනාවන ස්යේ�යේටායේහාපටයිටිස් 

ෙක්වා වර්ධ්යන� වි� හාුකි�.23 �මහාර �ත්ව24-27 �හා 

ව�ංගැත යේරෝගැ28 ෙත්තවලට අනුව NAFLD වර්ධ්යන� 

වුලුක්වීමට යේ�ෝ�ා උපකාරී වන බව�. 

සෝ�ෝයාා ළදරු සූත්රරයා



පර්යේ�ෂණ මගින් යේ�ා�ා ගැත්යේත් CMA �හිත සි�ලුම 

ළෙරුවන්යේගැන් 60% කට මුලින් SIF ලබා දුන් අතර, ඉන් 

9% ක් පමණක් යේරෝගැ ලක්ෂණ යේපන්නුම් කර ඇත.37 

ඊට යේවනස්ව, පුළුල් යේල� ජල විච්යේ�ෙන� කළ සූතර� 

පරියේභාෝජන� කරන යේරෝගීන්යේගැන් 18% න් 29% ක් යේරෝගැ 

ලක්ෂණ යේපන්නුම් කයේ��. SIF සූතර�ට ජල විච්යේ�ෙන� 

කළ සූතරවලට වඩා වාසි තිබි� හාුකි බව CMA �හිත 

ෙරුවන් ඇගැයුම් කළ පෘතුගැාලයේ� කුඩා පරතිගැාමී 

අධ්යය�න�ක පරතිඵල ෙ යේ�ෝජනා කරයි.38

ළෙරුවන් �හා ළමුන් තුළ IgE-මිශි්රිත යේ�ෝ�ා 

අ�ාත්මිකතාවන්යේ� වයාප්ති� ඇගැයීමට ලක් කළ 

අධ්යය�න 40ක් ඇතුළත් කරමානුකූල �මායේලෝචන�ක් 

�හා යේමටා වි�යේල්ෂණ�ක් මඟින් ජීවිතයේ� පළමු මා�  

හා� තුළ IgE-CMA �හිත ළෙරුවන්ට SIF හාඳුන්වාදීම 

කල් ෙුමීයේම් නිර්යේද්ශ�න් බව නිගැමන� කරන ලදී. 

යේ�ෝ�ාවලට අ�ාත්මිකතා ඇතිවීයේම් වුඩි අවොනමක් 

පිලිබඳ �ුලකිල්ල මත පෙනම්ව �හා �හාතික කර 

යේනාමුත.39 යේබායේහාෝ40 යේරෝගීන් �ඳහාා CMA හි පරතිකාර�,  

වඩාත් ෙරුණු අවස්ථාාවන් �ඳහාා ඇමයියේනෝ අම්ල සූතර 

යේවන් කර ඇති අතර �හාල් හායියේඩොාලයියේස්� �හා SIF 

යේෙවන යේත්රීම් විකල්ප යේ�.

බව�. යේපෝෂණ� කළ ළෙරුවන්යේගැන් සි��ට 81ක් අතර 

බව �. කිරි, සි��ට 12ක් SIF.31 පරියේභාෝජන� කරන ලදී.  

(P <0.05) අඩු ආො�ම් කණ්ඩා�ම ඉහාළ ආො�ම් ලබන 

කණ්ඩා�ම් හාා ��ඳන විට SIF පරියේයේභාෝෝජන� කරන 

ළෙර �ුවන්යේ� පරතිශත� �ුුලකි� යුතු යේල� වුුඩි�.

ළෙරුයේවකු SIF �ඳහාා යේ�ාමු වීම �ඳහාා කිරි යේපරෝටීන්වලට 

ආ�ාත්මිකතාව� වඩාත් යේපාදු යේ�තු අතර යේ�. SIF අධි  

ආ�ාත්මිකතා �හිත බව �හා එළකිරි සූතර�ට �ායේප්ක්ෂ 

බවට �ාක්ෂි ඇතත්,32 එළ කිරි සූතර�ට ආ�ාත්මිකතා 

ෙක්වන ළෙරුවන්යේගැන් සි��ට 10-14ක් SIF වලට ෙ  

ආ�ාත්මිකතා යේපන්නුම් කරයි. එහි පරතිඵල�ක් වශයේ�න්, 

ඇමරිකානු ළමා යේරෝගැ පිළිබඳ ආ�තන� (AAP) එළකිරි 

යේපරෝටීන් �ඳහාා අ�ාත්මිකතා (CMA) �හිත බවට �ටහාන් 

ඇති ළෙරුවන් �ෘජුවම ජල විච්යේ�ෙන� කරන ලෙ 

යේපරෝටීන් සූතර�කට මාරු කළ යුතු බව යේ�ෝජනා කරයි33 

එ� �ටහාන් කළ යුතු වන්යේන් යේ�ෝ�ා යේබෝංචි- වියේ�ෂිත 

immunoglobulin E (IgE) titers ආහාාර අභියේ�ෝගැතා 

පරීක්ෂණ�ට ධ්යනාත්මක පරතිචාර�ක් පිළිබඳ ඵලොයි 

අනාවුකි�ක් යේනායේ�.34

AAP ට පරතිවිරුද්ධ්යව, එළකිරිවලට ආ�ාත්මිකතාව�ක් 

�හා ඇයේටාපික් එක්සීමා �හා අයේනකුත් ආමාශ ආන්තිරක 

යේරෝගැ ස්වරෑපයේ�න් පරමාෙ වූ පරතිකිර�ාව යේපන්නුම් කරන 

මා� හා�කට වුඩි ළෙරුවන් �ඳහාා SIF සුදුසු විකල්ප�ක් 

බව ඕස්යේ�ේලි�ානු වියේ�ෂඥ මණ්ඩල�ක් නිගැමන� 

කයේ��35 පරංශ ළමා යේරෝගැ විෙයා �ංගැම� ෙ එවුනිම 

ස්ථාාවර�ක් ෙරන නමුත් යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් ෙරාගැුනීමට 

පරථාමයේ�න් �ා�නික අභියේ�ෝගැ�කින් ස්ථාාපිත කළ යුතු 

බව�.36 වුෙගැත් කාරණ�ක් යේල�, එක්�ත් රාජධ්යානි 



ළසෝ�ෝයාා සූත්රරයා මඟින් සෝ�ෝෂිත්ර 
ළඳරුවන්සෝ� ආහාාර සෝ�සෝ�හි 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන්

196041  ගැණන්වල දී පරථාම වරට වාණිජම� වශයේ�න් 
ලබා ගැත හාුකි වූ ො පටන් එක්�ත් ජනපෙයේ� 
තක්යේස්රු කරන ලෙ මිලි�න 20 ක ජනතාවක් ළෙරු 
අවධියේ�දී SIF පරියේභාෝජන� කර ඇත.දිගු කාලීනව 
එ� භාාවිත කළෙ මෑත ව�රවල SIF අභියේ�ෝගැ�ට 
ලක් වූයේ� ස්වාභාාවිකව එහි ඇතුළත් වන ඉහාළ 
අයියේ�ාෆ්යේල්යේවාන් පරමාණ�යි.42,43 1960 ගැණන්වල මුෙ 
භාාගැයේ�දී, SIF භාාවිතයේ�න් ළෙරුවන් තුළ ගැලගැණ්ඩ 
අවස්ථාා කිහිප�ක් හාඳුනා ගැන්නා ලදී.44-46 ඉන් පසු, 
සූතර�ට අ�ඩීන් එකතු කරන ලෙ අතර SIF භාාවිත කළ 
ළෙරුවන්යේ� තයියේරායිඩ් ගැුටළු හාඳුනායේගැන යේනාමුත, 
�හා පර්යේ�ෂණවලින් යේපන්නුම් කරන්යේන් SIF මඟින් 
යේපෝෂණ� කරන ලෙ ළෙරුවන් �ාමානය යේල� වර්ධ්යන� 
වන බවයි.41,47-50 කෘතිම තයියේරායිඩ් යේහාෝයේමෝන� 
අවශය ළෙරුවන් �ඳහාා,51 සූතරයේ� අයියේ�ාෆ්යේල්යේවාන් 
අඩංගු නි�ා යේනාව, යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් තයියේරායිඩ් ඖෂධ්ය 
අවයේශෝෂණ�ට බාධ්යා කරන �ාධ්යක ගැණනාවකින් එකක් 
�න යේ�තුයේවන් SIF මතයේ�ොත්මක�.52 

2006 දී,මානව පරජනන�ට ඇති අවොනම් ඇගැයීම �ඳහාා 
වූ ජාතික විෂ විෙයා වුඩ�ටහාන (NTP) මධ්යයස්ථාාන� SIF 
හි ආරක්ෂිත බව ඇගැයීමට ලක් කයේ��. SIF හි ආරක්ෂිත 
බව යේකයේරහි ඔවුන්යේ� මූලික නිගැමන �හා� ෙුක්වූවත්, 
අව�න් වාර්තාවක් නිකුත් කර යේනාමුත.53,54 2009 දී, 
NTP නුවතත් යේමම ගැුටළුවට මුහුණ පෑයේ��. ස්වාධීන 
විෙයාඥයින්යේ� 14 යේෙයේනකුයේගැන් යුත් මණ්ඩලයේ� නිගැමන� 
වූයේ� SIF හි ආරක්ෂිත බව පිළිබඳව “අවම �ුලකිල්ලක්” 
(�ුලකිල්යේල් ම�ටම් පහා යේනා�ුලකි� හාුකි �ුලකිල්ලක්, 
අවම �ුලකිල්ලක්, �ම් �ුලකිල්ලක්, �ුලකිල්ලක් �හා 
බරපතල �ුලකිල්ලක්) ඇති බවයි.55 NTP වාර්තාවට 
පරතිචාර වශයේ�න්, AAP විසින් NTP යේවත විධිමත් ලිපි�ක් 
ඉදිරිපත් කරන ලෙ අතර, එහි SIF හි ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
යේනා�ුලකිලිමත් �ුලකිල්ලක් ඇති බවට ඔවුන්යේ� 
ස්ථාාවර� පරකාශ කරන ලදී. AAP හි වත්මන් ස්ථාාවර� 
වන්යේන් “... �ම්පූර්ණ යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් පෙනම් කරගැත් සූතර 
�ාමානය වර්ධ්යන� �හා වුඩීම යේවනුයේවන් යේපෝෂණ� �ුපයීම 
�ඳහාා භාාවිත කළ හාුකි බවයි …”33 

2014 දී, SIF හි ආරක්ෂාව යේකයේරහි අවධ්යාන� යේ�ාමු 
කිරීම �ඳහාා පරථාම වරට පරකාශ�ට පත් කරන ලෙ 
කරමානුකූල �මායේලෝචන� �හා යේමටා වි�යේල්ෂණ� 
නිගැමන� කයේ� �ාමානය පූර්ණ කාලීන ළෙරුවන් තුළ 

- වඩා යේ�ගැවත් වර්ධ්යන අවධියේ�දී පවා - SIF �ාමානය 
මානවමිතික වර්ධ්යන�ක්, පරමාණවත් යේපරෝටීන් තත්ත්ව�, 
අස්ථි ඛ්යනිජකරණ� �හා �ාමානය පරතිශක්තිකරණ 
වර්ධ්යන� නිපෙවන බවයි.56 වඩාත් මෑතක දී, ඊශාි�ල 
කුඩා අධ්යය�න�කින් යේහාළි වූයේ� SIF භාාවිත� පිරිමි 
ළමයින්යේ� යේහාෝ ගැුහාුණු ළමයින්යේ� වුඩිවි� පුමිණීමට 
�ම්බන්ධ්ය යේනාවන බවයි.57 සි�ලු පර්යේ�ෂණ තිබි�දීත්, 
SIFහි පසුබිම මතයේ�ොත්මක යේ�. 

යේමම මතයේ�ෙ�ට ො�ක වන්යේන් ඇඩ්ජන්� �හා අල්.58 
විසින් 2018 දී පරකාශ�ට පත් කරන ලෙ ව�ංගැත යේරෝගැ 
අධ්යය�න�ක පරතිඵල�න් වන අතර, එයින් ඇඟයේවන්යේන් 
SIF ළෙරු ගැුහාුණු ළමයින් තුළ �ාමානය ඊස්ටේජනික 
බලපෑම් ඇති කළ හාුකි නමුත් පිරිමි ළමයින්ට එයේස් 
යේනාවන බවයි. යේමම අධ්යය�න� �ුලකි� යුතු මාධ්යය 
අවධ්යාන�ක් දිනා ගැුනීමට �මත් වි�. යේකයේස් යේවතත්, 
පහාත විස්තර කර ඇති පරිදි, SIF හාා �ම්බන්ධ්ය යේනාවන 
පසුව පරකාශ�ට පත් කරන ලෙ අධ්යය�න�ක් ළෙරුවන් 
පිළිබඳ අධ්යය�න�න් මත පෙනම්ව SIF හි යේ�ෞඛ්යය 
බලපෑම් පිළිබඳ කිසි�ම් දිගුකාලීන නිගැමනවලට එළඹීම 
�ම්බන්ධ්යයේ�න් �ුලකි� යුතු විරාම�ක් ලබා දි� යුතු�.59



යේවනස්කම් යේ�තුයේවන් �ලකුණු කළ යේවනස්කම්වල 
පරතිඵල�ක් යේල� දිගු කාලීන බලපෑම් යේනාමුති බව 
යේබල්යේ�ේඩ් මියුනිච් ළඳරු කිරි පර්යේ�ෂණ� මඟින් 
යේ�ා�ා ගැන්නා ලදී.59 යේමම අධ්යය�න� ��ම්භාාවී 
පාලිත පරීක්ෂණ�ක් වූ අතර එහිදී නියේරෝගී ළෙරුවන්ට 
යේපරෝටීන්- අඩු කළ ළෙරු සූතර� යේහාෝ �ම්මත සූතර� ලබා 
යේෙන ලදී. ම�කිරිවලින් යේපෝෂණ� කරන ලෙ ��ම්භාාවී 
යේනාවන ළෙරුවන් යේ�ාමු කණ්ඩා�මක් යේල� භාාවිත 
කරන ලදී. ව�� මා� එකත් හාතරත් අතර බර �හා දිගැ 
z-අගැ�න්වල වුඩිවීම �ම්මත සූතර-යේපෝෂිත ළෙරුවන්ට 
වඩා අඩු යේපරෝටීන් සූතර-යේපෝෂිත ළෙරුවන් �ඳහාා වුඩි වි�. 
යේකයේස් යේවතත්, ව�� මා� හාතරකට පසු, �ම්මත සූතර� 
යේපෝෂණ� කරන ළෙරුවන්ට �ායේප්ක්ෂව අඩු යේපරෝටීන් 
සූතර� යේපෝෂණ� කරන ළෙරුවන් තුළ z-අගැ�න්වල 
(බර �හා දිගැ �ඳහාා) �ුලකි� යුතු අඩු වුඩිවීමක් 
නිරීක්ෂණ� වි�. පරතිඵල�ක් වශයේ�න්, ව�� අවුරුදු 
හාතයේර්දී යේවනස්කම් යේනාමුත.

බිගිනින්�ස් අධ්යය�නයේ� 62 �හා යේබල්යේ�ේඩ්-මියුනිච් 
ළෙරු කිරි අධ්යය�නයේ�59 ආහාාර යේ�යේලහි යේවනස්කම් 
යේ�තුයේවන් ළෙරුවන් තුළ ඇති වන �ංකරාන්ති බලපෑම් 
ළෙරුවන් තුළ නිරීක්ෂණ� කරන ලෙ යේවනස්කම් මත 
පෙනම්ව සූතර යේපෝෂණ� කිරීයේම් දිගුකාලීන යේ�ෞඛ්යය 
නිගැමනවලට එළඹීම �ම්බන්ධ්යයේ�න් �ුලකි� යුතු 
විරාම�ක් ලබා දි� යුතු�. ළෙරු යේපෝෂණ රටා පිළිබඳ 
ඥාන� දිගු කාලීන අනාගැත අධ්යය�න�කින් යේහාෝ 
පරික්ෂාකාරීව පාලිත පරතයාවර්ත අධ්යය�නවලින් 
පුමිණි� යුතු�.

අධ්යය�න� ඇඩ්ජන්� �හා අල්. 2010 �හා 2014 අතර 
ෆිලයේඩල්ෆි�ා පරයේද්ශයේ� යේරෝහාල්වල උපත ලෙ ළෙරුවන් 
410 ක් ඇතුළත් කර ඇති අතර ඔවුන් අධ්යය�න� පුරාම 
SIF, එළකිරි සූතර� යේහාෝ ම�කිරි පමණක් ලබා යේෙන ලදී 
(පිළියේවලින් පිරිමි �හා ගැුහාුණු ළමයින් �ඳහාා උපයේත් සිට 
�ති 28 යේහාෝ 36 ෙක්වා).58 මාතෘ ජන විකාශන�න් එළකිරි 
�හා SIF-යේපෝෂණ� කරන ලෙ ළෙරුවන් අතර යේවනස් 
යේනාවූ නමුත් සූතරවලින් යේපෝෂණ� කළ �හා ම� කිරි 
ලබාදුන් ළෙරුවන් අතර කුපී යේපයේනන යේල� යේවනස් වි�. 
යේ�ෝනි-සෛ�ල යේම්රීයේම් ෙර්ශක� (ඊස්ටේජන් නිරාවරණයේ� 
�ලකුණක්) ඉහාළ පරවණතාවක් යේපන්නුම් කරන අතර 
එළකිරි සූතර යේපෝෂණ� කරන ගැුහාුණු ළමයින්  
SIF-යේපෝෂණ� කරන ලෙ ගැුහාුණු ළමයින් හාා ��ඳන 
විට ඔවුන්යේ� ගැර්භාාෂ පරිමාව යේ�මින් අඩු වි�; යේකයේස් 
යේවතත්, ඔවුන්යේ� පි�යුරු විෂ්කම්භා� �හා යේහාෝයේමෝන 
�ාන්ද්රණ� යේවනස් යේනාවී�. කතෘවරු නිගැමන� කළ 
ආකාර�ට SIF “බාහිර ඊස්ටේජන් නිරාවරණ�ට පරතිචාර 
ෙුක්වීමට අනුරෑප වන පටක �හා ඉන්ද්රි� ම�ටයේම් 
�ංවර්ධ්යන ගැමන් පථා�න් යේපන්නුම් කරන ලෙ” නමුත් 
යේමම යේවනස්කම්වල දිගුකාලීන ඇඟවුම් ඇයේතාත් ඒවා 
යේනාෙන්නා බව පහාසුයේවන්ම පිළියේගැන ඇති බවයි.

�ාහිතය� �ඳහාා වුෙගැත් ො�කත්ව�ක් යේමම අධ්යය�න� 
මගින් ලුයේබයි.58 යේකයේස් යේවතත්, එ� ��ම්භාාවී පාලිත 
පරීක්ෂණ�කට වඩා ව�ංගැත අධ්යය�න�ක් වන බුවින්, 
එහි ඇතුළත් ආයේ�නික සීමාවන් හාඳුනා ගැුනීම වුෙගැත් 
යේ�. තවෙ, ගැුහාුණු ළමයින් තුළ ඇති වන බලපෑම් 
බිගිනින් අධ්යය�නයේ� පරතිඵලවලට වඩා යේවනස් වන 
අතර, එළකිරි සූතර� යේහාෝ ම�කිරි සූතරයේ�න් යේපෝෂණ� 
කරන ළෙරුවන්ට �ායේප්ක්ෂව SIF මගින් යේපෝෂණ� 
වූ ගැුහාුණු ළමයින් යේහාෝ පිරිමි ළමුන් තුළ ඊස්ටේජනික 
බලපෑම් ඇති යේනාකරන බව යේපන්වා දී ඇත.60 සිත් 
ගැන්නා කරුණ නම්, ව�� මා� හාතයේර්දී, එළකිරි 
සූතරයේ�න් යේපෝෂණ� වූ ළෙරුවන්යේ� ඩිම්බයේකෝෂ පරිමාව 
අයේනක් කණ්ඩා�ම් යේෙයේක් ළෙරුවන්ට වඩා �ංඛ්යයානම� 
වශයේ�න් �ුලකි� යුතු යේල� විශාල වූ අතර, එ� 
ඊස්ටේජනික බලපෑමක් යේපන්නුම් කරයි.61 යේකයේස් යේවතත්, 
ව�� අවුරුදු පහා වන විට ඩිම්බයේකෝෂ පරමාණයේ� යේමම 
යේවන� තවදුරටත් පුහාුදිලි යේනාවී�.62 යේම් අනුව, එළකිරි 
සූතරයේ� බලපෑම අචිර�.

ඩිම්බයේකෝෂ පරිමාව මත එළකිරි සූතරයේ�න් ඇති 
�ංකරාන්ති බලපෑම ෆ්යේලඩර්මන් �හා අල්. විසින් මෑත 
කාලයේ�දී කළ අධ්යය�න�ක පරතිඵලවලට අනුකූල යේ�.59  
ව�� අවුරුදු හාතයේර්දී මානවමිති� මත, සූතර යේපෝෂණයේ� 



ළමුන් �ම්බන්ධ්ය යේමම �ා�නික පරීක්ෂණවලදී ෙක්නට 
ලුයේබන යේහාෝයේමෝන බලපෑම් යේනාමුතිකම වුඩිහිටි�න් 
�ම්බන්ධ්ය පර්යේ�ෂණවලට අනුකූල වන අතර, යේ�ෝ�ා 
ආහාාර යේහාෝ අතියේර්කවලින් අයියේ�ාෆ්යේල්යේවෝන් 
ලබාගැුනීම පිරිමි පුද්ගැල�න් තුළ යේටස්යේටාස්යේටයේරෝන් 
�ං�රණ�ට යේහාෝ පිරිමි68 යේහාෝ ගැුහාුණුන්යේ� ඊස්ටේජන් 
ම�ටම්69 යේකයේරහි බලපෑමක් නුති බව යේපන්නුම් කරයි67 

එක්�ත් ජනපෙයේ� ගැුහාුණු ළමයින් තුළ වුඩිවි� 
පුමිණීයේම් ලක්ෂණ මුල් අවධියේ� දී ඇති වන යේ�තුයේවන් 
වුඩිවි� පුමිණීයේම් වර්ධ්යන�ට ආහාාර යේ�යේලහි බලපෑම 
අවයේබෝධ්ය කර ගැුනීමට උනන්දුව වුඩි යේවමින් පවතී.70,71 
යේම්ෙ� වුඩි වීම වුනි යේබායේහාෝ �ාධ්යක යේමම පරවණතාවට 
ො�ක වි� හාුකි�. �ම්පූර්ණ යේපරෝටීන් �හා �ත්ව යේපරෝටීන් 
පරියේභාෝජන� �න යේෙකම කලින් ඔ�ප් වීම හාා මුල් 
වුඩිවි� පුමිණීයේම් ලක්ෂණ වර්ධ්යන� �මඟ �ම්බන්ධ්ය 
වී ඇති බව ව�ංගැත යේරෝගැ විෙයාත්මක අධ්යය�න�න් 
මඟින් යේ�ා�ායේගැන ඇත.72,73 අයියේ�ාෆ්ලයේවෝන් වුනි 
ෆයියේටෝස්ටේජන් ඇතුළත් යේ�යේනෝඊස්ටේජන් නිරාවරණ� 
තවත් කලින් වුඩිවි� පුමිණීමට තුඩු යේෙන �ාධ්යක�ක් 
යේල� යේ�ෝජනා කර ඇත. යේම් යේ�තුයේවන් යේ�ෝ�ා 
ආහාාර�ට ගැුනීම වුඩිවි� පුමිණීයේම් ඉක්මන් කිරීමට 
බලපාන්යේන්ෙ �න්න තීරණ� කිරීමට උනන්දුවක් ඇත.

යේකාරි�ානු කුඩා ව�ංගැත යේරෝගැ අධ්යය�න�න් යේෙකකින් 
යේපර වුඩිවි�ට පත් ළමුන්යේ� මුතර අයියේ�ාෆ්ලයේවෝන් 
පාලන� කළ ෙරුවන්ට වඩා වුඩි බව යේ�ා�ා ගැන්නා ලදී 
74,75 යේකාරි�ායේ� ඔ�ප් වීයේම් ව�� (AOM) අඩුයේවමින් 
පවතින (එනම් තරුණ ව�යේස්දී) නමුත් වි�යේල්ෂණ�කින් 
යේ�ා�ා ගැන්නා ලද්යේද් ආහාාර �හා යේපෝෂණ�ට අමතරව, 
මාතෘ ඔ�ප් වීයේම් ව��, ශරීර ස්කන්ධ්ය ෙර්ශක� �හා 
උපයේත්දී මාතෘ ව�� යේකාරි�ානු ගැුහාුණු ළමයින් තුළ 
AOM වලට බලපාන විචලය�න් බවයි.76 යේ�ෝ�ා ආහාාර 
පරියේභාෝජන� යේනාකරන රටවල් ඇතුළුව යේලාව පුරා 
AOM �ාමානයයේ�න් අඩුයේවමින් පවතින බව �ඳහාන් 
කිරීම වුෙගැත් යේ�. 

යේකාරි�ානු අධ්යය�න�න්ට පරතිවිරුද්ධ්යව,74,75 අවුරුදු  
6-8 අතර එක්�ත් ජනපෙ ගැුහාුණු ළමයින් 1,239 
ක් �ම්බන්ධ්ය කර ගැනිමින් අවුරුදු හාතක් තිස්යේස් 
අනුගැමන� කරන ලෙ යේපරදිසි අධ්යය�න�කින් යේ�ා�ා 
ගැුනුයේන් වුඩිවි� පුමිණීම ඉක්මන් වීම �හා මුතර 
අයියේ�ාෆ්යේල්යේවෝන් අතර �ම්බන්ධ්ය�ක් යේනාමුති 
බව�.77 ඇත්ත වශයේ�න්ම, තවත් එක්�ත් ජනපෙ 
අධ්යය�න�කින් යේපනී ගියේ� අයියේ�ාෆ්ලයේවෝන් ලබාගැුනීම 
පි�යුරු වර්ධ්යන� පරමාෙ කිරීම �මඟ �ම්බන්ධ්ය වී ඇති 
බවයි, නමුත් යේමම අධ්යය�න� කුඩා වූ අතර හාරස්කඩ 
�ුලසුමක් භාාවිතා කර ඇත.78 යේකයේස් යේවතත්, යේම� 
යේ�ා�ා ගැුනීම ජර්මානු කල්පවත්නා අධ්යය�න�ක 
පරතිඵල �මඟ ගැුලයේපයි.79 

දරුවන්සෝ� ආහාාර සෝ�සෝ�හි 
අයි�ෆ්සෝ�සෝවෝන් 

සාාපේ�ක්ෂ වශපේ�න් ළමුන් සාම්බන්ධපේ�න් පේසාෝ�ා පේ�ෝ 
අයිපේසාාෆ්ලපේවෝන් ආශි්රිත පර්පේ�ෂණ සිදු කර ඇති නමුත් 
ප�ත සාඳ�න් කර ඇති පරිදි, අයිපේසාාෆ්ලපේවෝන් මඟින් 
පේ�ෝපේමෝන බලපෑම් ඇති කරන බව පේ�ෝජනා පේනාකරයි:

ගැැහැැණු ළමයින් 17 දෙෙදෙ�කු සම්බන්ධව සිදු කර� 
ලෙ එක්සත් ජ�පෙ නියමු අධයය�යකින් දෙහැළි 
වූදෙ� ෙළ වශදෙයන් දි�පතාා එක් වාරයක් (සාමා�ය 
අයිසෆ්දෙ�දෙවෝන් ලබා ගැැනීම, ~27mg) ආහැාරයට ගැැනීම 
මඟින් මුතාර ලිංංගික ස්දෙටදෙරායිඩ් මට්ටම් දෙකදෙරහි 
බලපෑමක් �ැතා.66

කුඩාා ඊශාායල සති 12 ක හැරස් අධයය�යකින් දෙහැළි වූදෙ� 
අයිදෙසාෆ්දෙ�දෙවෝන් අතිදෙ�ක (0,16 සහැ 48 mg/d) තාරැණ 
පිරිමි සහැ ගැැහැැණු ළමුන්දෙ� රැධිර පරජ�ක දෙහැෝ�දෙමෝ� 
මට්ටමට කිසිදු බලපෑමක් දෙ�ාකර� බවයි.65

ඕස්දෙට්ේලිංයානු අධයය�යකින් දෙහැළි වූදෙ� 
අයිදෙසාෆ්ලදෙවෝන් �ව දෙයාවුන් විදෙ� පිරිමි ළමුන්දෙ� 
අධි-ඝ�ත්ව ලිංදෙපාදෙපරෝටීන් දෙකාදෙලස්ටදෙරෝ� (HDL-C) 
මට්ටම් දෙකදෙරහි කිසිදු බලපෑමක් දෙ�ාකර� 
බවයි, එයින් ඇඟදෙවන්දෙන් අයිසෆ්දෙ�දෙවෝන් මඟින් 
ඊස්ටේජනික බලපෑම් ඇති දෙ�ාකර� බවයි.64 HDL-C 
මට්ටම පිරිමි ළමුන් තුළ ඔවුන් වැඩිවියට පත්දෙවද්දී 
අඩු ව� අතාර කාන්තාාවන්දෙ� ඉහැළ ඊස්ටේජන් ම්ට්ටම 
නිසා ගැැහැැණු ළමුන් තුළ එවැනි අඩු වීමක් සිදු දෙ�ාදෙ�. 
අයිදෙසාෆ්ලදෙවෝන් ලබාගැැනීම පිරිමි ළමයින් තුළ HDL-C 
මට්ටම ඉහැළ �ංවනු ඇතාැයි උපක�ප�ය කර� ලදී

1

2
3

ආසි�ානු තරුණ�න් ශතවර්ෂ ගැණනාවක් තිස්යේස් 
කිසිදු අහිතකර බලපෑමක් යේනාමුතිව යේ�ෝ�ා ආහාාර 
පරියේභාෝජන� කර ඇත. එයේස් වුවෙ, ෙරුවන් �ඳහාා 
අයියේ�ාෆ්යේල්යේවාන්වල බලපෑම පිළිබඳ වඩා යේහාාඳ 
අවයේබෝධ්ය�ක් ලබා ගැුනීමට උනන්දුවක් ඇත. ෙරුවන් 
වුඩිහිටි�න්ට වඩා වුඩි පරමාණ�කට අයියේ�ාෆ්යේල්යේවෝන් 
අවයේශෝෂණ� කරන බව මූලික ෙත්තවලින් යේපනී �යි.63



ජීවිතයේ� තරුුණ අවධියේ�දී යේ�ෝයාා 
ආහාාරුයාට ගැුනීම පසුකාාලීනව 
පියායුරු  ුපිළිකාා අවදාානම අඩු කාරුයි.

යේමම �ාක්ෂි� ජීවිතයේ� මුල් අවධියේ� සිදුවීම් පි�යුරු පිළිකා 
අවධ්යානම90 ට �හා යේපාදුයේ� පිළිකා අවොනමට යේබයේහාවින් 
බලපාන බවට වර්ධ්යන� වන ෙත්ත �මඟ අනුකූල යේ�.91 
ජීවිතයේ� පළමු ව�ර 20 වියේ�ෂයේ�න් වුෙගැත් බව යේපයේන්.92

එක්�ත් ජනපෙයේ� හාරස්කඩ අධ්යය�න�න් යේෙකක් යේ�ෝ�ා 
ආහාාර�ට ගැුනීම වුඩිවි� පුමිණීම ඉක්මන් කිරීමට 
බලපාන්යේන්ෙ �න්න පිළිබඳ වඩාත් අර්ථාවත් අවයේබෝධ්ය�ක් 
�ප�යි. එක් අධ්යය�න�කට යේ�වන්ත්-යේඩ් ඇඩ්යේවන්ටිස්� 
(එස්ඩීඒ) ගැුහාුණු ළමයින් (N=327; ව�ස් සීමාව 12 සිට 
18 ෙක්වා; මධ්යයනය ව��, 15)80 �හා අයේනක් අධ්යය�න�ට 
SDA පිරිමි ළමයින් �ම්බන්ධ්ය වි�.81 SDA වලින් ආ�න්න 
වශයේ�න් සි��ට 40ක් නිර්මාංශ්රිකයින් වන බුවින් 
ඔවුන්යේ� යේ�ෝ�ා පරියේභාෝජන� �ාමානය එක්�ත් 
ජනපෙ ජනගැහාන�ට වඩා යේබයේහාවින් වුඩි �. යේමම 
අධ්යය�න�න්හි කතුවරු, වර්තමාන යේ�ෝ�ා පරියේභාෝජන� 
අතීත පරියේභාෝජන� පිළිබිඹු කරනවා �න උපකල්පන� 
�ාහිතය� මගින් උපකල්පන� කළහා.82

නව යේ�ාවුන් වියේ� ගැුහාුණු ළමුන් අතර �ාමානය යේ�ෝ�ා 
ආහාාර පරියේභාෝජන� �ති�කට 12.9 ක් වූ අතර ගැුහාුනු 
ළමයින්යේගැන් සි��ට 21.1 ක් �ති�කට ≥4x යේ�ෝ�ා 
ආහාාර පරියේභාෝජන� කළහා. �ම්පූර්ණ යේ�ෝ�ා ආහාාර 
පරියේභාෝජන� �හා නි�චිත යේ�ෝ�ා ආහාාර තුනක් ගැුනීම 
AOM �මඟ යේහාෝ කලින් යේහාෝ පරමාෙ-AOM �ඳහාා ඇති 
අවාසි �මඟ �ුලකි� යුතු යේල� �ම්බන්ධ්ය වී යේනාමුති බව 

යේකයේස් යේවතත්, අයියේ�ාෆ්යේල්යේවෝන් පරියේභාෝජන� ඉතා 
අඩු (<2 mg/d) ම�ටමක පවතින බුවින් ආසි�ායේවන් 
පිටත සිදු කරන ලෙ ව�ංගැත යේරෝගැ අධ්යය�න�න් �ාමානය 
ජනතාව �ම්බන්ධ්ය කර ගැනිමින් යේ�ෝ�ා පරියේභාෝජනයේ� 
යේ�ෞඛ්යය බලපෑම් අවයේබෝධ්ය කර ගැුනීම පර�න �හාගැත�. 

පරතිඵලවලින් යේපන්නුම් කයේ� �.80 පිරිමි ළමුන් �ම්බන්ධ්ය 
අධ්යය�නයේ�දී, ඉහාළ යේ�ෝ�ා පරියේභාෝජකයින් (>20 mg/d 
අයි�ෆ්යේල්යේවෝන්) පරථාම වරට රහාස් යේපරද්ශ�න්හි යේරෝම 
වුවීම මඟින් වුඩිවි� පුමිණීම නි�ච� කිරීම එක්�ත් 
ජනපෙ ළමුන් �ඳහාා �ාමානය පරා��ක් තුළ තිබිණි.81

කලින් වුඩිවි�ට පත්වන ගැුහාුණු ළමුන් හාා �ම්බන්ධ්ය එක් 
අහිතකර බලපෑමක් වන්යේන් පසුකාලීන ජීවිතයේ� පි�යුරු 
පිළිකා වර්ධ්යන� වීයේම් අවොනම වුඩි වීමයි. වුඩිවි� 
පුමිණීම �මඟ යේ�ෝ�ාවල ඇති බලපෑම අධ්යය�න� කර 
ඇත්යේත් ඉතා සීමිත පරමාණ�කට වන අතර, ව�ංගැත 
යේරෝගැ83-86 �හා �ත්ව87-89 �න යේෙඅංශයේ�න්ම �මන්විත 
වි�ම�ජනක පර්යේ�ෂණ �මූහා�ක් ඇත. ෙත්ත මගින් 
යේපන්වා යේෙන්යේන් ජීවිතයේ� තරුණ අවධියේ� දී යේ�ෝ�ා 
ආහාාර�ට ගැුනීම මගින් පසු කාලීනව පි�යුරු පිළිකා 
අවොනම අඩු කරන බව�. 



සෝ�ෝයාා සෝ�ෝෝටීන් ගුණාත්ම�භාාවයා

යේ�ෝ�ා ආහාාර උ�ස් තත්ත්වයේ� යේපරෝටීන් �ප�න 
අතර �ාමානයයේ�න් �ංතෘප්ත යේම්ෙ� අඩු�.100 යේ�ෝ�ා 
යේපරෝටීන් මඟින් වුයේඩන ෙරුවන්යේ� යේපරෝටීන් අවශයතා 
�පුරාලි� හාුකි�. 2000 දී, එක්�ත් ජනපෙ කෘෂිකර්ම 
යේෙපාර්තයේම්න්තුව, ජාතික පා�ල් දිවා ආහාාර 
වුඩ�ටහානයේනහි (NSLP) භාාවිතා කළ හාුකි යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් 
පරමාණයේ� සීමාවන් ඉවත් කයේ�� 101 NSLPහි විකල්ප 
යේපරෝටීන් නිෂ්පාෙන�ක් යේල� සුදුසුකම් ලුබීමට යේපරෝටීන�ක 
යේපරෝටීන් දිරවීයේම් හාුකි�ාව නිවුරදි කළ ඇමයියේනෝ අම්ල 
ලකුණු අවම වශයේ�න් සි��ට 80ක් තිබි� යුතු යේ�; 
යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් පහාසුයේවන් යේමම පරමිති� �පුරාලයි.102

අධික �ංතෘප්ත යේම්ෙ පරමාණ�කින් යේතාරව යේ�ෞඛ්යය 
�ම්පන්න යේපරෝටීන් පරභාව�න් �ුපයීම ෙරුවන් �ඳහාා 
වුෙගැත් යේ�. ඉහාළ යේපරෝටීන් පරමාණ�ක් අඩංගු ආහාාර 
ඉහාළ තෘප්ති�ක් �හා බර අඩුවීම �මඟ �ම්බන්ධ්ය�.103 
කුඩා පිරිමි ළමුන් �ම්බන්ධ්ය �ාක්ෂි සීමිත වුවෙ, නිර්යේද්ශ්රිත 
ආහාාර දීමනාවට වඩා යේපරෝටීන් පරියේභාෝජන� මඟින් අස්ථි 
ඛ්යනිජ ඝනත්ව� මත ශාරීරික කිර�ාකාරකම්වල හිතකර 
බලපෑම වුඩි කරන බව යේපන්නුම් කරයි.104 ඊට අමතරව, 
ෙරුවන්යේ� යේපරෝටීන් අවශයතා ෙුනට නිර්යේද්ශ්රිත ආහාාර 
දීමනාවට වඩා සි��ට 50කින් වුඩි වි� හාුකි බව �ාක්ෂි 
යේපන්නුම් කරයි.105

ළමා ආහාාර �ඳහාා ඇතුළත් යේබායේහාෝ යේපරෝටීන් බහුල 
ආහාාරවල �ංතෘප්ත යේම්ෙ� ඉහාළ පරමාණ�ක් ඇත. වඩා 
�ාම්පරොයික යේපරෝටීන් පරභාව�න් �ඳහාා යේ�ෝ�ා ආහාාර 
ආයේද්ශ කිරීම �මස්ත ආහාාරයේ� ගුණාත්මකභාාව� 
�ාමානයයේ�න් වුඩි දියුණු කරයි. ව�යේටෝරුවක හාරක් මස් 
යේහාෝ ඌරු මස් යේපරෝටීන් යේකාට�ක් �ඳහාා යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් 
ආයේද්ශ කිරීම පවා, යේකාටස් පරමාණ� එයේල�ම පවතින 
තාක්, මුළු පරයේ�ශ� �ඳහාා යේම්ෙ�, �ංතෘප්ත යේම්ෙ� �හා 
කුලරි පරමාණ� අඩුවීමට යේ�තු වි� හාුක.106,107 ඒ හාා 
�මානව, යේටෝෆු �මඟ චීස්, බිත්තර යේහාෝ මස් ඒකාබද්ධ්ය 
කිරීම මගින් ආහාාර යේ�යේලහි යේපෝෂණ ගුණ� වුඩි දියුණු 
කිරීමට යේ�තු යේ�.108

�ාමානයයේ�න්, ෙරුවන්ට ආහාාර මාර්යේගැෝපයේද්ශ 
�පුරාලීම �ඳහාා යේ�ෝ�ා ආහාාර උෙවු කරයි. යේකටි කාලීන 
අධ්යය�නවලින් යේපනී �න්යේන් යේ�ෝ�ා ආහාාර මගින් 
ෙරුවන්යේ� �ාමානය වර්ධ්යන�ට �හා වුඩීමට �හාා� දීම109  
�හා මන්ෙයේපෝෂණයේ�න් යේපයේළන යේපර පා�ල් වියේ� 
ෙරුවන්යේ� ආහාාර යේ�යේලහි රනිල කුල�ට අ�ත් යේබෝගැ 
යේවනුවට ආයේද්ශක�ක් යේල� යේ�දූ විට වර්ධ්යන� වුඩි 
දියුණු කරන බව�.110,111 තවෙ, මා� 18 සිට 114 ෙක්වා වූ 
ඕස්යේ�ේලි�ානු ළමුන් �ම්බන්ධ්ය කරගැනිමින් මෑත කාලීනව 

ළමුන්සෝ� සෝ�ාසෝ�ස්ටසෝරෝ� මට්ටම් 
සෝ�සෝරහි සෝ�ෝයාා ප්සෝරෝටීන් ව� බ��ෑම

වුඩිහිටි�න්ට යේමන්, ළමුන් �ම්බන්ධ්ය �ා�නික 
පර්යේ�ෂණවලින් යේපනී �න්යේන් යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් ලිපිඩ 
ම�ටමට හිතකර යේල� බලපාන බවයි.93-97 මෑතකදී 
සිදු කළ අධ්යය�නයේ� දී, යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් (�ාමානය 
ශරීර බර 0.5 g/kg ශරීර බර) ඇතුළත් කළ විට පවුල් 
�හා බහුජනී� හායිපර් යේකායේලස්ටයේරෝල්මි�ාව �හිත 
ළමුන්යේ� �හා නව යේ�ාවුන් වියේ� (ව�� අවුරුදු 8.8; 
අවුරුදු 4-18 පරා�යේ�) ආහාාර යේ�ල, අඩු-ඝනත්ව 
ලියේපායේපරෝටීන් යේකායේලස්ටයේරෝල් �ම්මත අඩු �ංතෘප්ත 
භාාවිත�ට පරතිචාර වශයේ�න් සිදු වූ 11% ට වඩා 6.4% 
කින් අඩු වි�.97 එබුවින් යේවනත් ආහාාර පරතිකාර �මඟ 
ඒකාබද්ධ්යව භාාවිතා කරන යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් ඉලක්කගැත 
ඉලක්ක�ට යේකායේලස්ටයේරෝල් ම�ටම අඩු කිරීමට 
උපකාරී යේ�.98 යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් යේකායේලස්ටයේරෝල් අඩු 
කිරීම �ඳහාා ඖෂධ්ය ලබා ගැන්නා ළමුන් තුළ පරතිකාර 
�ඳහාා අතියේර්ක�ක් යේල� ෙ කිර�ා කළ හාුකි අතර, 
එමඟින් අවශය ඖෂධ්ය මාතරාව අඩු කරයි, එමඟින් අතුරු 
ආබාධ්ය අවම කිරීමට යේහාෝ ඉවත් කිරීමට උපකාරී යේ�.99

මූලාශාය: එක්සත් ජ�පෙ කෘෂික�ම දෙෙපා�තාදෙම්න්තු දෙපෝෂණ ෙත්තා ගැබඩාාව.

සෝ�ෝයාා සෝ�ෝෝටීන් �ෝභවයාන්
යේසෝයා ආහාාර

ශක්ති ගැන්වූ යේසෝයා කිරි

යේසෝයා ධාානය

යේසෝයා යේයෝගට්, වැනිලා

යේසෝයා උදෑසන ආහාාර පෑස්තෑල

යේසෝයා බාර්

යේසෝයා චිප්ස්

යේසෝයා නට් බටාර්

යේසෝයානට්, බැදපු, ලුණු රහිත 

යේටාෝෆු

එඩමම්

යේසෝයා බර්ගර්

යේසෝයා පෑැස්ටාා

යේසෝයා පුඩිං

යේස්වා පෑරමාණය

කෝ�ෝප්ප 1

කෝ�ෝප්ප 1 ¼

කෝ�ෝප්ප 1

පස්තෑෑල 2

බාාර් 1

බාෑග් 1

කෝ�ස හැැඳි 2

කෝ�ෝප්ප ¼ 

කෝ�ෝප්ප ½

කෝ�ෝප්ප ½

පස්තෑෑල 1

කෝ�ෝප්ප ½ (පිසින ලද)

කෝ�ෝප්ප ½

යේසෝයා යේපෑරෝටීන ගෑෑම්
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පර්යේ�ෂණවලින් යේපනී �න්යේන් යේ�ෝ�ා ආහාාර 
�ාමානයයේ�න් ළමයින් විසින් පිළිගැනු ලබන.108,117,118 
උොහාරණ�ක් වශයේ�න්, යේහාඩ් ස්ටා� වුඩ�ටහානකට 
�හාභාාගී වූ අවුරුදු තුයේන් සිට හා� ෙක්වා වූ යේපර පා�ල් 
ෙරුවන් අතර, යේ�ෝ�ා වුඩි දියුණු කළ දිවා ආහාාර� 
වඩාත් �ාම්පරොයික අමුද්රවයවලින් �ාෙන ලෙ ඒවා යේමන් 
පහාසුයේවන් පරියේභාෝජන� කරන ලදී. අනුභාව කරන ලෙ 
පරමාණ� �ාක්ෂි යේල�.117 

�මහාර ජනගැහාණ�න් අතර යේ�ෝ�ාවල ර�වත් බව 
පිළිබඳ නියේෂ්ධ්යාත්මක වි�වා��න් පවතී. නිර්මාංශ 
යේනාවන අධ්යය�න�ට �හාභාාගිවන්නන් �ඳහාා 
නිෂ්පාෙන�ක යේ�ෝ�ා අඩංගු බව පුවසූ විට, නිෂ්පාෙනයේ� 
ඇත්ත වශයේ�න්ම යේ�ෝ�ා අමුද්රවය කිසිවක් අඩංගු 
යේනාවූවත්, ඔවුන් එ� “ධ්යානය, හුණු, වි�ලි �හා අපර�න්න” 
යේල� යේ�ිණිගැත කිරීමට වුඩි ඉඩක් තිබිණි.119 යේ�ෝ�ා 
අඩංගු ආහාාර �ාමානයයේ�න් වඩාත් “යේ�ෞඛ්යය �ම්පන්න 
ර�යේ�න් යුක්ත”119 යේල� එක්�ත් ජනපෙ පාරියේභාෝගිකයින් 
විසින් �ලකනු ලුයේ�.

ජීවිතයේ� මුල් අවදියේ�දීම යේහාාඳ ආහාාර පුරුදු ඇති කර 
ගැුනීම වුෙගැත්�. ළමා කාලයේ� ආහාාර පුරුදු වුඩිහිටි 
වියේ� නිෙන්ගැත යේරෝගැ අවොනමට බලපෑම් කළ හාුකි 
අතර වුඩිහිටි වියේ�දී ආහාාර පුරුදුවලට බලපෑම් සිදු කළ 
හාුකි�. තරුණ පුද්ගැල�න්යේ� ආහාාර රටාව වුඩිදියුණු 
කිරීම �ඳහාා යේ�ෝ�ා ආහාාර වුෙගැත් විකල්ප �ප�න 
අතර පර්යේ�ෂණවලින් යේපනී �න්යේන් යේමම ආහාාර 
ෙරුවන් විසින් පිළියේගැන අනුභාව කරන බවයි. 

එමනි�ා, යේ�ෝ�ා ආහාාර ෙරුවන්යේ� �හා නව 
යේ�ෞවන�න්යේ� ආහාාර යේ�ල �ඳහාා යේ�ෞඛ්යය �ම්පන්න 
එකතු කිරීමක් යේල� �ුලකි� හාුකි�. යේ�ෝ�ා 
යේපරෝටීන්වලට �ායේප්ක්ෂව අ�ාමානය අ�ාත්මික 
පරතිකිර�ා හාුරුණු විට, යේ�ෝ�ා ආහාාර ෙරුවන්ට අහිතකර 
බලපෑම් ඇති කරන බවට �ා�නික �ාක්ෂි යේනාමුත. 
ඊට පරතිවිරුද්ධ්යව, ළමා වියේ�දී �හා නව යේ�ාවුන් වියේ�දී 
යේ�ෝ�ා වලට නිරාවරණ� වීයේමන් පසු ජීවිතයේ� පි�යුරු 
පිළිකා අවොනම අඩු වන බවට �ාක්ෂි තියේ�.

කළ �ා�නික පරීක්ෂණ�ක් මගින්, යේ�ෝ�ා කිරි නිෙන්ගැත 
කිර�ාකාරී මලබද්ධ්ය� (CFC) �මන� කිරීමට උපකාරී 
වන බවත්, එ� �ෑම දින තුනකට යේහාෝ 15 කට වරක් එක් 
බඩවුල් චලන�ක් යේල� අර්ථා ෙක්වා ඇති බවත් යේ�ා�ා 
යේගැන ඇත.112 CFC බහුලව ළමුන් තුළ සිදු වන අතර ළමා  
යේරෝගැ වියේ�ෂඥ සෛවෙයවරයේ�කුයේ� උපයේද්ශන�කට 
�හාභාාගී වන ළමුන් අතර, වයාප්ති� සි��ට 36ක් තරම් 
ඉහාළ අගැ�ක් වි� හාුකි �. �ාමූහිකව, යේ�ෝ�ා ආහාාර 
යේ�ෞඛ්යය �ම්පන්න �හා විවිධ්ය ආහාාර යේ�ලක වුෙගැත් 
කාර්�භාාර�ක් ඉටු කළ හාුකි බව �ාක්ෂි යේපන්නුම් කරයි.

�ාමූහිකාව, යේ�ෝයාා ආහාාරු යේ�ෞඛ්යය 
�ම්පන්න �හා විවිධ ආහාාරු යේ�ලකා 
වුදාගැත් කාාර්යාභාාරුයාක් ඉටු කාළ හාුකි 
බව �ාක්ෂි යේපන්නුම් කාරුයි.

සෝ�ෝයාා සෝ�ෝෝටීන් අ�ාත්මි�ත්රා
අතයවශයයේ�න්ම සි�ලුම ආහාාර යේපරෝටීන �ඳහාා ඇතුම් 
පුද්ගැල�න් තුළ අ�ාත්මිකතා ඇති කිරීමට හාුකි�ාව ඇත. 
යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් සි�ලුම අ�ාත්මික පරතිකිර�ාවලින් සි��ට 
90 කට පමණ වගැකිව යුතු ආහාාර යේපරෝටීන් අයේටන් එකක් 
වුවෙ, යේමම ආහාාර අට �මාන යේල� අ�ාත්මික යේනායේ�. 
අ�ාත්මිකතා ඇති වුඩිහිටි�න් �ංඛ්යයාව යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් 
තරමක් කුඩා යේ�. අනුව එක්�ත් ජනපෙ ආහාාර හාා ඖෂධ්ය 
පරිපාලන� විසින් සිදු කරන ලෙ නවතම �මීක්ෂණ�ට 
අනුව, �ුම ඇමරිකානු වුඩිහිටි�න් 1,000 න් එක් අයේ�කු  
යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් �ඳහාා ආ�ාත්මිකතා ෙක්වන බව�. යේ�ෝ�ා  
යේපරෝටීන් ආ�ාත්මිකතාවට වඩා 20 සිට 40 ගුණ�කින් 
කිරිවලට ෙක්වන අ�ාත්මිකතාවයේ� වයාප්ති� සුලබ බව 
යේමම �මීක්ෂණ� මඟින් යේ�ා�ා ගැන්නා ලදී.113

ෙරුවන් �ාමානයයේ�න් ආහාාර යේපරෝටීනවලට වඩා �ංයේ�දී 
බුවින් යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන්වලට ආ�ාත්මික වන ළමුන් 
පරමාණ� �ායේප්ක්ෂව වුඩිහිටි�න්යේ� �ංඛ්යයාවට වඩා 
වුඩි වි� හාුකි�114 යේකයේස් යේවතත්, නව කරමානුකූල 
�මායේලෝචන�කට අනුව, ළෙරුවන් �හා ළමුන් අතරත්, 
�ාමානය ජනගැහාන� අතර යේ�ෝ�ා අ�ාත්මිකතා පුතිරීම 
සි��ට 0 සිට 0.5 ෙක්වා පරා��ක පවතින බව�.39

යේබායේහාෝ ෙරුවන්යේ� ජීවිතයේ� මුල් කාලයේ�දීම ඔවුන්යේ� 
යේ�ෝ�ා ආ�ාත්මිකතාව�න් යේපන්නුම් කරයි �ුයි 
�ුලයේක්,114  එයේහාත් යේම� සිදුවන යේ�ගැ� �ම් �ාකච්ඡාාවට 
කරුණක් �.115 ව�� අවුරුදු 10 වන විට ළමුන්යේගැන් 
සි��ට 70 ක් යේ�ෝ�ා �ඳහාා අ�ාත්මිකතාවන් යේපන්වන 
බව වඩාත් මෑත අධ්යය�නයේ�න් යේ�ා�ා ගැන්නා ලදී.116 
මූලික යේ�ෝ�ා-වියේ�ෂිත මස්තු IgE ම�ටම් වුඩි වන 

තරමට එ� සිදුවීමට වුඩි කාල�ක් ගැතයේ�. ෙත්ත මගින් 
යේ�ෝජනා යේකයේරන්යේන් ව�� අවුරුදු 10 වන විට, යේ�ෝ�ා 
යේපරෝටීන්වලට ආ�ාත්මිකතා යේපන්වන්යේන් ෙළ වශයේ�න් 
�ෑම ෙරුවන් 1,000 කින් එක් අයේ�ක් පමණක් බව�.

�ාරාංශයා �හා නිගමන

දරුවන් විසින් සෝ�ෝයාා ආහාාර පිළිගුනීම



1. මිකිලා වී, ර�ායේනන් එල්, රයිටකාරි ඕටී, �හා අල්. ළමා කාලයේ� සිට වුඩිහිටි වි� 
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2006;16(3):249-58.

53. යේරාස්මන් යේක්යේක්, බාති�ා යේ�, කලාෆු� ඒඑම්, �හා අල්. යේජනිස්යේටයින්වල පරජනන 
�හා �ංවර්ධ්යන ධූලකතාව පිළිබඳ NTP-CERHR වියේ�ෂඥ මණ්ඩල වාර්තාව. උපත් 
යේෙෝෂ යේරස් බී යේඩ� යේරප්යේරාඩ් යේටාක්සියේකාල්. 2006;77(6):485-638.

54. යේරාස්මන් යේක්යේක්, බාති�ා යේ�, කලාෆු� ඒඑම්, �හා අල්. NTP-CERHR වියේ�ෂඥ 
මණ්ඩල වාර්තාව යේ�ෝ�ා සූතරයේ� පරජනක හාා �ංවර්ධ්යන ධූලකතායේවහි. උපත් යේෙෝෂ 
යේරස් බී යේඩ� යේරප්යේරාඩ් යේටාක්සියේකාල්. 2006;77(4):280-397.

55. මුක්කාවර් ජී, බාෂි�ා යේ�, යේච්ම්බර්ස් සී, �හා අල් යේ�ෝ�ා ළෙරු සූතරයේ� �ංවර්ධ්යන 
ධූලකත්ව� පිළිබඳ NTP-CERHR වියේ�ෂඥ කමිටු වාර්තාව. උපත් යේෙෝෂ යේරස් බී යේඩ� 
යේරප්යේරාඩ් යේටාක්සියේකාල්. 2011;92(5):421-68.

ආශි්රිත්ර ගරන්ථ නාමාවලියා



56. වුන්ඩන්ප්ලාස් වයි, කුස්ටේයේලෝන් පීජී, රිවාස් ආර්, �හා අල් ළමුන්යේ� යේ�ෝ�ා පෙනම් 
ළෙරු සූතරවල ආරක්ෂිත බව. බීආර් යේ� නියුටිේ. 2014;111(8):1340-60.

57. සිනායි ටී, යේබන්-අ�රහාම් එස්, ගුඑල්මන්-මිස්රහි අයි, �හා අල් යේ�ෝ�ා පෙනම් ළෙරු 
සූතර� පරියේභාෝජන� වුඩිවි� පුමිණීම ඉක්මන්වීම හාා �මඟ �ම්බන්ධ්ය යේනායේ�. යුයේරෝ 
යේ� නියුටිේ. 2018.

58. ඇඩ්ජන්� එම්ඒ, උම්බාෂ් ඩීඑම්, යේ�යේමල් බීඑස්, �හා අල් යේ�ෝ�ා සූතරයේ�න් යේපෝෂණ� 
වන ළෙරුවන්යේ� ඊස්ටේජන් පරතිචාරාත්මක පටක �හා යේහාෝයේමෝන �ාන්ද්රණ� පිළිබඳ 
අන්වා�ාම අධ්යය�න�ක්. යේ� ක්ලින් එන්ඩකරයියේනෝල් යේමටා�. 2018;103(5):1899-909.

59. ෆ්යේලඩර්මන් එම්, යේඩමල්යේම�ා එච්, යේහාල්මුත් සී, �හා අල් අවුරුදු හාතයේර්දී ළෙරු සූතර 
�ංයුති� �හා මානවමිති� පිළිබඳ �ංගැම�: ��ම්භාාවී පාලිත පරීක්ෂණ�ක (BeMIM 
අධ්යය�න�) පසු විපරම්. පීඑල්ඕඑස් වන්. 2018;13(7):e0199859.

60. ඇන්ඩොස් ඒ, ක්යේල්�ස් එම්ඒ, යේබාලන්යේඩෝ යේ�බී, �හා අල් ම�කිරි, එළකිරි සූතර� යේහාෝ 
යේ�ෝ�ා සූතර� මඟින් යේපෝෂණ� කරන අවුරුදු එකක් ව��ුති ළෙරුවන්යේ� �ංවර්ධ්යන 
තත්ත්ව�. ළමා යේරෝගැ. 2012;129(6):1134-40.

61. ගිල්කිරස්� යේ�එම්, මූයේර් එම්බී, ඇන්ඩොස් ඒ, �හා අල් යේ�ෝ�ා සූතර� යේපෝෂණ� කරන 
ළෙරුවන්යේ� පරජනක අව�වවල අල්ටේා �වුන්ඩ් රටා: ම�කිරිවලින් �හා කිරි සූතරයේ�න් 
යේපෝෂණ� වන ළෙරුවන්ට �ං�න්ෙනාත්මකව. යේ� පීඩි�ාටිේ. 2010;156(2):215-20.

62. ඇන්යේඩ්ො ඒ, මූයේර් එම්බී, ලිනාම් එල්ඊ, �හා අල්. ළෙරුවන්ට ම�කිරි යේහාෝ එළකිරි 
සූතර� ලබාදීම ��ඳන විට, යේ�ෝ�ා සූතර� මඟින් යේපෝෂණ� කිරීයේම්දී ව�� අවුරුදු 5 දී 
පරජනක ඉන්ද්රි� පරමාණ�ට බලපාන්යේන් නුත. යේ� නියුටිේ. 2015;145(5):871-5.

63. හාාල්ම් බීඑම්, ඈෂ්බර්න් එල්ඒ, ෆෑෑන්ක් ඒඒ. යේ�ෝ�ා ආහාාරවල පවතින 
අයියේ�ාෆ්යේල්යේවෝන් වුඩිහිටි�න්ට �ායේප්ක්ෂව ළමුන් තුළ �කීර� යේ�. බීආර් යේ� නියුටිේ. 
2007;98(5):998-1005.

64. ඩ��ර් ටී, හායින් යේක්එල්, ෆෑ�ර් යේ�එල්, �හා අල්. නව යේ�ාවුන් පිරිමි ළමුන්යේ� 
අධි ඝනත්ව ලියේපායේපරෝටීන් යේකායේලස්ටයේරෝල් �ාන්ද්රණ� �ඳහාා අයියේ�ාෆ්යේල්යේවාන්වල 
බලපෑමක් යේනාමුතිකම: �ති 6ක අහාඹු පරීක්ෂණ�ක්. ප�ලික් යේහාල්ත් නි�ටිේෂන්. 
2008;11(9):955-62.

65. �න්� ඒ, �ෂාර් එස්, �ාඩික් ඉයේ�ඩ්, �හා අල්. අධි යේකායේලස්ටයේරෝල්මි�ා �හිත ළමුන් 
�ඳහාා යේ�ෝ�ා-වුත්පන්න අයියේ�ාෆ්යේල්යේවෝන් පරතිකාර�: නි�මු අධ්යය�න�ක්.  
යේ� පීඩි�ාටේ එන්යේඩාකරයිනල් යේමට�. 2010;23(1-2):133-41.

66. මස්කරියේනක් ජී, යේමාරියේමායේටෝ වයි, යේනාව�නි ආර් �හා අල්. තරුණ ගැුහාුණු 
ළමුන්යේ� යේ�ෝ�ා මුදිහාත්වීමකදී මුතර ලිංගික ස්යේටයේරායිඩ් පිටවීයේම් ම�ටම්: නි�මු 
අධ්යය�න�ක්. නියුටිේ කුන්�ර්. 2005;52(1):22-8.

67. හාුමිල්ටන් රී�ස් යේ�එම්, වස්කර් ජී, ඩුවාල් එස්යේ�, �හා අල් යේ�ෝ�ා යේපරෝටීන් යේහාෝ 
අයියේ�ෝයේෆයේල්යේවෝන් පිරිමින්යේ� පරජනක යේහාෝර්යේමෝන මත කිසිදු බලපෑමක් යේනායේපන්වන 
බව �ා�නික අධ්යය�න�න් යේපන්වයි : යේමටා වි�යේල්ෂණ�ක පරතිඵල. �රු නි�රු 
2010;94(3):997-1007.

68. යේමසීනා එම්. යේ�ෝ�ා යේබෝංචි අයියේ�ෝයේෆයේල්යේවෝන් ලබාගැුනීම මඟින් පිරිමින්ට 
කාන්තා බලපෑම් ඇති යේනාකරයි: �ා�නික �ාක්ෂි පිළිබඳ වියේ�චනාත්මක 
පරීක්ෂණ�ක්. �රු නි�රු 2010;93(7):2095-104.

69. හූපර් එල්, රයිඩර් යේ�යේ�, කුර්�ර් එම්එස්, �හා අල් පූර්ව �හා ප�චාත් 
ආර්තවහාරණ�ට ලක් වූ කාන්තාවන්යේ� �ං�රණ යේහාෝයේමෝන �ාන්ද්රණ� �ඳහාා යේ�ෝ�ා 
යේපරෝටීන් �හා අයියේ�ෝයේෆයේල්යේවෝන්වල ඇති බලපෑම: කරමානුකූල විමර්ශන�ක් �හා යේමටා 
වි�යේල්ෂණ�ක්. හියුම් රීයේපරා �ාවත්කාලීන කිරීම. 2009;15(4):423-40.

70. ඉයුලින්� එස්වයි, හාර්මන් ගිඩන්ස් එම්ඊ, ලී පීඒ, �හා අල්. පරවණතා �ඳහාා 1940 සිට 
1994 ෙක්වා එක්�ත් ජනපෙයේ� වුඩිවි� පුමිණීයේම් කාල ෙත්ත පරීක්ෂා කිරීම: මණ්ඩල 
යේ�ා�ාගැුනීම්. ළමා යේරෝගැ. 2008;121 අතියේර්ක 3S172-91.

71. බියේරෝ එෆ්එම්, ගැුල්යේ�ස් එම්පී, ගීේන්ස්පෑන් එල්සී, �හා අල්. ගැුහාුණු ළමුන්යේ� මිශ ි
කල්පවත්නා අධ්යය�න�ක වුඩිවි� පුමිණීම ඇගැයීම් කරම� �හා මූලික ලක්ෂණ. ළමා 
යේරෝගැ. 2010;126(3): e583 -90.

72. යේරාජර්ස් අයිඑස්, යේනෝත්ස්යේටෝන් යේක්, ඩන්ජර් ඩීබී, �හා අල්. �මකාලීන බි ොතානය 
ගැුහාුණු ළමුන් කණ්ඩා�මක ළමා කාල� �හා පරථාම ආර්තව� තුළ ආහාාර ගැුනීම. 
ප�ලික් යේහාල්ත් නි�ටේ. 20101-12.

73. ගැන්තර්ඒඑල්, කයේරෝලිස් ඩන්කර්� එන්, යේකරායේක් ඒ, �හා අල්. ළමා කාල� පුරා 
ආහාාර යේපරෝටීන් ගැුනීම වුඩිවි� පුමිණීයේම් කාල� �මඟ �ම්බන්ධ්ය යේ�. යේ� නියුටිේ. 
2010;140(3):565-71.

74. කිම් යේ�, කිම් එස්, හා� යේක්, �හා අල්. යේකාරි�ානු ගැුහාුණු ළමයින්යේ� පූර්ව වුඩිවි� 
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