සෝ�ෝයාා ආශ්රිිත තතු විස්තරය

සෝ�ෝයාා ආහාාර +
ළදරුුවන්, ළමුන් සහ
නව යො�ොවුන් දරුුවන්
සෝ�ෝයාා ළදරුු සූත්රරය

කො�ොලො�ොස්ටරෝ�ෝල්

අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ගුණය

ආසාාත්මිකතාා

ජීවිතයේ� මුල් අවධියේ� ආහාාර රටාා වැැඩිහිටි අවධියේ� නිදන්ගත රෝ�ෝගවලට බලපෑෑම් ඇති
කළ හැැකිය. ළදරුුවන්, ළමුන් සහ නව යො�ොවුන් වියේ� දරුුවන්ගේ� ආහාාර වේ�ල සඳහාා සෝ�ෝයාා
ආහාාරමඟින් ඉටු වන ප්රරයෝ�ෝජනවත් භූමිකාාව මෙ�ම කරුුණු පත්රිිකාාව මඟින් ගවේ�ෂණය
කෙ�රෙ�නු ඇත.

හැැඳින්වීම
ජීවිතයේ� මුල් අවදියේ� සිටම සෞ�ෞඛ්යය සම්පන්න ආහාාර
පුරුුදු ඇති කර ගැැනීම අවම වශයෙ�න් හේ�තු දෙෙකක්
නිසාා වැැදගත් වේ�. පළමු වැැනි කාාරණය ළමාා ආහාාර පුරුුදු
වැැඩිහිටි විය දක්වාා ගමන් කිරීම සහ වැැඩිහිටි ආහාාර රටාා
වෙ�නස් කිරීමට ඇති අපහසුවයි.1-6 ඇත්ත වශයෙ�න්ම,
ළදරුු අවධියේ�දී ඇති වූ ආහාාර පුරුුදු මධ්යය ළමාාවිය දක්වාා
ගමන් කරන බව මෑෑත කාාලීන පර්යේ�ෂණ මඟින් පෙ�න්නුම්
කරයි7 දෙෙවන හේ�තුව නම්, ළමාා වියේ� සහ නව යො�ොවුන්
වියේ� සෞ�ෞඛ්යය සම්පන්න චර්යාාවන් පසුකාාලීන ජීවිතයේ�

දියවැැඩියාාව,16 වැැනි ප්රරධාාන වශයෙ�න් වැැඩිහිටියන් තුළ

ඇතැැම් නිදන්ගත රෝ�ෝග වර්ධනය වීමේ� අවදාානමට

පමණක් වරක් දක්නට ලැැබුණු රෝ�ෝග ළමාා විය තුළ

බලපෑෑ හැැකි බව සාාක්ෂි යෝ�ෝජනාා කිරීමයි.

වැැඩිවෙ�මින් පවතී.

8-11

නිදසුනක්

ලෙ�ස, මුල් ජීවන රටාාවේ� සාාධක පියයුරුු පිළිකාා ඇතිවීමේ�
සම්භාාවිතාාව සඳහාා බලපාානු ඇතැැයි සැැලකේ�.12 මීට

සාාක්ෂිවලින් පෙ�නී යන්නේ� නිදන්ගත රෝ�ෝග ජීවිතයේ�

අමතරව, ළමාා තරබාාරුුකම වැැඩිහිටි වියේ�දී හෘෘද වාාහිනී

මුල් අවධියේ�දී ආරම්භ වනවාා පමණක් නො�ොව කලලරූූපී

රෝ�ෝගවලින් සිදුවන මරණ වැැඩි වීම හාා සම්බන්ධ වේ�.

අවධියේ�දී සහ ළදරුු අවධියේ�දී වර්ධනය වීම මඟින්

මෙ�ම නිරීක්ෂණය විශේ�ෂයෙ�න් වැැදගත් වන්නේ� එක්සත්

වැැඩිහිටි අවධියේ� දී බෝ�ෝ නො�ොවන රෝ�ෝග වර්ධනය වීමේ�

ජනපදයේ� ළමුන්ගෙ�න් සියයට 36 ක් ස්ථූලතාාවයෙ�න්

අවදාානම සඳහාා ස්ථිරවම බලපාාන බවයි. ක්රරමලේ�ඛනය

යුක්ත වීමයි. අධි රුුධිර පීඩනය සහ දෙෙවන වර්ගයේ�

යනු ජීවිත කාාලය පුරාාම සෞ�ෞඛ්යයයට බලපාාන ශරීරයේ�
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ව්යුුහය, කාායික සහ පරිවෘෘත්තීය ක්රිියාාවලියේ� ඇති
වන ස්ථිර වෙ�නස්කම්ය. ක්රරමලේ�ඛනය යනු ගර්භාාෂ
පරිසරයට පමණක් සීමාා නො�ොවී විවිධ අවයව හාා පද්ධති
විවිධ ඉඟිවලට අනුවර්තනය වෙ�මින් ළමාා කාාලය දක්වාා
විහිදීමයි.
පිළිගැැනිය යුතු තවත් කරුුණක් නම්, කිරීටක හෘෘද රෝ�ෝග
වැැනි නිදන්ගත රෝ�ෝගවල ආරම්භක අවධීන් නව යො�ොවුන්
වියේ� පසුවන්නන් තුළ දැැනටමත් පෙ�නෙ�න්නට ඇති
බවයි.17,18 වැැදගත් කරුුණක් වන්නේ�, මධ්යයසාාර නො�ොවන
මේ�ද අක්මාා රෝ�ෝගය (NAFLD) ස්ථුලතාාවයෙ�න් පෙ�ළෙ�න
දරුුවන් මිලියනයකට පමණත් ගෝ�ෝලීය වශයෙ�න් සෑෑම
වැැඩිහිටියන් හතර දෙෙනෙ�කුගෙ�න් එක් අයකුටත් බලපාාන
ආරම්භ වෙ�මින් පවතින වසංංගතයකි.21 මරණ පරීක්ෂණ
සො�ොයාාගැැනීම් පෙ�න්නුම් කරන්නේ� එක්සත් ජනපද
ජනගහනයෙ�න් 9.6%, වයස අවුරුුදු 2-19 සහ මෙ�ම වයස්
සීමාාව තුළ තරබාාරුු පුද්ගලයින්ගෙ�න් 38%ක් NAFLD
රෝ�ෝගය ඇති බවය.22 NAFLD ඔක්සිකාාරක ආතතිය,
දැැවිල්ල, ඇපො�ොප්ටෝ�ෝසිස් සහ ෆයිබ්රො�ො�ජෙ�නසිස් මගින්
සංංලක්ෂිත වන මධ්යයසාාර නො�ොවන ස්ටේ�ටො�ොහෙ�පටයිටිස්
දක්වාා වර්ධනය විය හැැකිය.23 සමහර සත්ව24-27 සහ
වසංංගත රෝ�ෝග28 දත්තවලට අනුව NAFLD වර්ධනය
වැැලැැක්වීමට සෝ�ෝයාා උපකාාරී වන බවය.

සෝ�ෝයාා ළදරුු සූත්රරය
මව්කිරි ළදරුුවන් සඳහාා සුදුසුම ආහාාරය වුවද, එක්සත්
ජනපදයේ� කාාන්තාාවන්ගෙ�න් තුනෙ�න් එකක් පමණ මව්කිරි
දීමට නො�ොහැැකි හෝ�ෝ එසේ� කිරීමෙ�න් වැැළකී සිටියි.29 මව්
කිරි ලබාාදෙෙන මවුවරුුන්ද ළදරුුවාාගේ� පළමු වසර තුළ
සූත්රර සඳහාා යො�ොමු වෙ�යි.30 මව් කිරි අතිරේ�ක කිරීමට
හෝ�ෝ ප්රරතිස්ථාාපනය කිරීමට වාාණිජමය වශයෙ�න් සකස්
කරන ලද, ශක්තිමත් කරන ලද ළදරුු සූත්රර පළමු වසර
තුළ සුදුසු වේ�. සෝ�ෝයාා ළදරුු සූත්රරය (SIF) අයඩින්, යකඩ,
මෙ�තියො�ොනීන්, කාාර්නිටීන් සහ ටෝ�ෝරීන්වලින් ශක්තිමත්
කර ඇති අතර එළකිරි සූත්රරවලට වඩාා සියයට 20ක්
වැැඩිපුර කැැල්සියම් සහ පො�ොස්පරස් අඩංංගු වේ�.
SIF පතල වීම සඳහාා විවිධ ඇගයීම් තිබේ�. 2003-2010
ජාාතික සෞ�ෞඛ්යය හාා පෝ�ෝෂණ පරීක්ෂණ සමීක්ෂණයෙ�න්
මුල් අවධියේ� ආහාාර රටාාවල වැැදගත්කම සැැලකිල්ලට

මාාස 0 සිට 12 දක්වාා වූ ළදරුුවන් 1,864 දෙෙනෙ�කුගේ�

ගෙ�න, සෝ�ෝයාා ආහාාරවල පෝ�ෝෂණ ගුණයන් ළදරුු වියේ�

ජාාතික නියෝ�ෝජිත නියැැදියක් පිළිබඳ මෑෑත සමීක්ෂණයකින්

සිට නව යො�ොවුන් විය දක්වාා යො�ොවුන් වියේ� පසුවන්නන්ගේ�

හෙ�ළි වූයේ� සූත්රර හෝ�ෝ සාාමාාන්යය කිරි මඟින් පෝ�ෝෂණය කළ

සෞ�ෞඛ්යයයට බලපාාන්නේ� කෙ�සේ�ද යන්න තේ�රුුම් ගැැනීම

ළඳරුුවන් අතරින් සියයට 12ක් SIF පරිභෝ�ෝජනය කළ

ප්රරයෝ�ෝජනවත් වේ�.

බවය. පෝ�ෝෂණය කළ ළදරුුවන්ගෙ�න් සියයට 81ක් අතර
බව ය. කිරි, සියයට 12ක් SIF.31 පරිභෝ�ෝජනය කරන ලදී.
(P <0.05) අඩු ආදාායම් කණ්ඩාායම ඉහළ ආදාායම් ලබන
කණ්ඩාායම් හාා සසඳන විට SIF පරිභෝෝ��ෝ�ජනය කරන
ළදරුුු�වන්ගේ� ප්රරතිශතය සැැැ�ලකිය යුතු ලෙ�ස වැැැ�ඩිය.
ළදරුුවෙ�කු SIF සඳහාා යො�ොමු වීම සඳහාා කිරි ප්රෝ�ෝ�ටීන්වලට
ආසාාත්මිකතාාවය වඩාාත් පො�ොදු හේ�තු අතර වේ�. SIF අධි
ආසාාත්මිකතාා සහිත බව සහ එළකිරි සූත්රරයට සාාපේ�ක්ෂ
බවට සාාක්ෂි ඇතත්,32 එළ කිරි සූත්රරයට ආසාාත්මිකතාා
දක්වන ළදරුුවන්ගෙ�න් සියයට 10-14ක් SIF වලට ද
ආසාාත්මිකතාා පෙ�න්නුම් කරයි. එහි ප්රරතිඵලයක් වශයෙ�න්,
ඇමරිකාානු ළමාා රෝ�ෝග පිළිබඳ ආයතනය (AAP) එළකිරි
ප්රෝ�ෝ�ටීන් සඳහාා අසාාත්මිකතාා (CMA) සහිත බවට සටහන්
ඇති ළදරුුවන් සෘෘජුවම ජල විච්ඡේ�දනය කරන ලද
ප්රෝ�ෝ�ටීන් සූත්රරයකට මාාරුු කළ යුතු බව යෝ�ෝජනාා කරයි33
එය සටහන් කළ යුතු වන්නේ� සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි- විශේ�ෂිත
immunoglobulin E (IgE) titers ආහාාර අභියෝ�ෝගතාා
පරීක්ෂණයට ධනාාත්මක ප්රරතිචාාරයක් පිළිබඳ ඵලදාායි
අනාාවැැකියක් නො�ොවේ�.34
AAP ට ප්රරතිවිරුුද්ධව, එළකිරිවලට ආසාාත්මිකතාාවයක්

පර්යේ�ෂණ මගින් සො�ොයාා ගත්තේ� CMA සහිත සියලුම

සහ ඇටො�ොපික් එක්සීමාා සහ අනෙ�කුත් ආමාාශ ආන්ත්රිික

ළදරුුවන්ගෙ�න් 60% කට මුලින් SIF ලබාා දුන් අතර, ඉන්

රෝ�ෝග ස්වරූූපයෙ�න් ප්රරමාාද වූ ප්රරතික්රිියාාව පෙ�න්නුම් කරන

9% ක් පමණක් රෝ�ෝග ලක්ෂණ පෙ�න්නුම් කර ඇත.37

මාාස හයකට වැැඩි ළදරුුවන් සඳහාා SIF සුදුසු විකල්පයක්

ඊට වෙ�නස්ව, පුළුල් ලෙ�ස ජල විච්ඡේ�දනය කළ සූත්රරය

බව ඕස්ට්රේ�ේලියාානු විශේ�ෂඥ මණ්ඩලයක් නිගමනය

පරිභෝ�ෝජනය කරන රෝ�ෝගීන්ගෙ�න් 18% න් 29% ක් රෝ�ෝග

කළේ�ය ප්රංං�ශ ළමාා රෝ�ෝග විද්යා�ා සංංගමය ද එවැැනිම

ලක්ෂණ පෙ�න්නුම් කළේ�ය. SIF සූත්රරයට ජල විච්ඡේ�දනය

ස්ථාාවරයක් දරන නමුත් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් දරාාගැැනීමට

කළ සූත්රරවලට වඩාා වාාසි තිබිය හැැකි බව CMA සහිත

ප්රරථමයෙ�න් සාායනික අභියෝ�ෝගයකින් ස්ථාාපිත කළ යුතු

දරුුවන් ඇගයුම් කළ පෘෘතුගාාලයේ� කුඩාා ප්රරතිගාාමී

බවය. වැැදගත් කාාරණයක් ලෙ�ස, එක්සත් රාාජධාානි

අධ්යයයනයක ප්රරතිඵල ද යෝ�ෝජනාා කරයි.38

35

36

ළදරුුවන් සහ ළමුන් තුළ IgE-මිශ්රිිත සෝ�ෝයාා
අසාාත්මිකතාාවන්ගේ� ව්යා�ාප්තිය ඇගයීමට ලක් කළ
අධ්යයයන 40ක් ඇතුළත් ක්රරමාානුකූල සමාාලෝ�ෝචනයක්
සහ මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයක් මඟින් ජීවිතයේ� පළමු මාාස 
හය තුළ IgE-CMA සහිත ළදරුුවන්ට SIF හඳුන්වාාදීම
කල් දැැමීමේ� නිර්දේේශයන් බව නිගමනය කරන ලදී.
සෝ�ෝයාාවලට අසාාත්මිකතාා ඇතිවීමේ� වැැඩි අවදාානමක්
පිලිබඳ සැැලකිල්ල මත පදනම්ව සහ සහතික කර
නො�ොමැැත.39 බො�ොහෝ�ෝ40 රෝ�ෝගීන් සඳහාා CMA හි ප්රරතිකාාරය,
වඩාාත් දරුුණු අවස්ථාාවන් සඳහාා ඇමයිනෝ�ෝ අම්ල සූත්රර
වෙ�න් කර ඇති අතර සහල් හයිඩ්රො�ො�ලයිසේ�ට් සහ SIF
දෙෙවන තේ�රීම් විකල්ප වේ�.

ළසෝ�ෝයාා සූත්රරය මඟින් පෝ�ෝෂිත
ළඳරුුවන්ගේ� ආහාාර වේ�ලෙ�හි
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
196041 ගණන්වල දී ප්රරථම වරට වාාණිජමය වශයෙ�න්
ලබාා ගත හැැකි වූ දාා පටන් එක්සත් ජනපදයේ�
තක්සේ�රුු කරන ලද මිලියන 20 ක ජනතාාවක් ළදරුු
අවධියේ�දී SIF පරිභෝ�ෝජනය කර ඇත.දිගු කාාලීනව
එය භාාවිත කළද මෑෑත වසරවල SIF අභියෝ�ෝගයට
ලක් වූයේ� ස්වාාභාාවිකව එහි ඇතුළත් වන ඉහළ
අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන් ප්රරමාාණයයි.42,43 1960 ගණන්වල මැැද
භාාගයේ�දී, SIF භාාවිතයෙ�න් ළදරුුවන් තුළ ගලගණ්ඩ
අවස්ථාා කිහිපයක් හඳුනාා ගන්නාා ලදී.44-46 ඉන් පසු,
සූත්රරයට අයඩීන් එකතු කරන ලද අතර SIF භාාවිත කළ
ළදරුුවන්ගේ� තයිරො�ොයිඩ් ගැැටළු හඳුනාාගෙ�න නො�ොමැැත,
සහ පර්යේ�ෂණවලින් පෙ�න්නුම් කරන්නේ� SIF මඟින්
පෝ�ෝෂණය කරන ලද ළදරුුවන් සාාමාාන්යය ලෙ�ස වර්ධනය
වන බවයි.41,47-50 කෘෘතිම තයිරො�ොයිඩ් හෝ�ෝමෝ�ෝනය
අවශ්යය ළදරුුවන් සඳහාා,51 සූත්රරයේ� අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන්
අඩංංගු නිසාා නො�ොව, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් තයිරො�ොයිඩ් ඖෂධ
අවශෝ�ෝෂණයට බාාධාා කරන සාාධක ගණනාාවකින් එකක්
යන හේ�තුවෙ�න් SIF මතභේ�දාාත්මකය.52
2006 දී,මාානව ප්රරජනනයට ඇති අවදාානම් ඇගයීම සඳහාා
වූ ජාාතික විෂ විද්යා�ා වැැඩසටහන (NTP) මධ්යයස්ථාානය SIF
හි ආරක්ෂිත බව ඇගයීමට ලක් කළේ�ය. SIF හි ආරක්ෂිත
බව කෙ�රෙ�හි ඔවුන්ගේ� මූලික නිගමන සහය දැැක්වූවත්,
අවසන් වාාර්තාාවක් නිකුත් කර නො�ොමැැත.53,54 2009 දී,
NTP නැැවතත් මෙ�ම ගැැටළුවට මුහුණ පෑෑවේ�ය. ස්වාාධීන
විද්යා�ාඥයින්ගේ� 14 දෙෙනෙ�කුගෙ�න් යුත් මණ්ඩලයේ� නිගමනය
වූයේ� SIF හි ආරක්ෂිත බව පිළිබඳව “අවම සැැලකිල්ලක්”
(සැැලකිල්ලේ� මට්ටම් පහ නො�ොසැැලකිය හැැකි සැැලකිල්ලක්,
අවම සැැලකිල්ලක්, යම් සැැලකිල්ලක්, සැැලකිල්ලක් සහ
බරපතල සැැලකිල්ලක්) ඇති බවයි.55 NTP වාාර්තාාවට
ප්රරතිචාාර වශයෙ�න්, AAP විසින් NTP වෙ�ත විධිමත් ලිපියක්
ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එහි SIF හි ආරක්ෂාාව පිළිබඳ
නො�ොසැැලකිලිමත් සැැලකිල්ලක් ඇති බවට ඔවුන්ගේ�
ස්ථාාවරය ප්රරකාාශ කරන ලදී. AAP හි වත්මන් ස්ථාාවරය
වන්නේ� “... සම්පූර්ණ සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් පදනම් කරගත් සූත්රර
සාාමාාන්යය වර්ධනය සහ වැැඩීම වෙ�නුවෙ�න් පෝ�ෝෂණය සැැපයීම
සඳහාා භාාවිත කළ හැැකි බවයි …”33
2014 දී, SIF හි ආරක්ෂාාව කෙ�රෙ�හි අවධාානය යො�ොමු
කිරීම සඳහාා ප්රරථම වරට ප්රරකාාශයට පත් කරන ලද
ක්රරමාානුකූල සමාාලෝ�ෝචනය සහ මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණය
නිගමනය කළේ� සාාමාාන්යය පූර්ණ කාාලීන ළදරුුවන් තුළ

- වඩාා වේ�ගවත් වර්ධන අවධියේ�දී පවාා - SIF සාාමාාන්යය
මාානවමිතික වර්ධනයක්, ප්රරමාාණවත් ප්රෝ�ෝ�ටීන් තත්ත්වය,
අස්ථි ඛනිජකරණය සහ සාාමාාන්යය ප්රරතිශක්තිකරණ
වර්ධනය නිපදවන බවයි.56 වඩාාත් මෑෑතක දී, ඊශ්රාා�යල
කුඩාා අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි වූයේ� SIF භාාවිතය පිරිමි
ළමයින්ගේ� හෝ�ෝ ගැැහැැණු ළමයින්ගේ� වැැඩිවිය පැැමිණීමට
සම්බන්ධ නො�ොවන බවයි.57 සියලු පර්යේ�ෂණ තිබියදීත්,
SIFහි පසුබිම මතභේ�දාාත්මක වේ�.

මෙ�ම මතභේ�දයට දාායක වන්නේ� ඇඩ්ජන්ට් සහ අල්.58
විසින් 2018 දී ප්රරකාාශයට පත් කරන ලද වසංංගත රෝ�ෝග
අධ්යයයනයක ප්රරතිඵලයන් වන අතර, එයින් ඇඟවෙ�න්නේ�
SIF ළදරුු ගැැහැැණු ළමයින් තුළ සාාමාාන්යය ඊස්ට්රරජනික
බලපෑෑම් ඇති කළ හැැකි නමුත් පිරිමි ළමයින්ට එසේ�
නො�ොවන බවයි. මෙ�ම අධ්යයයනය සැැලකිය යුතු මාාධ්යය
අවධාානයක් දිනාා ගැැනීමට සමත් විය. කෙ�සේ� වෙ�තත්,
පහත විස්තර කර ඇති පරිදි, SIF හාා සම්බන්ධ නො�ොවන
පසුව ප්රරකාාශයට පත් කරන ලද අධ්යයයනයක් ළදරුුවන්
පිළිබඳ අධ්යයයනයන් මත පදනම්ව SIF හි සෞ�ෞඛ්යය
බලපෑෑම් පිළිබඳ කිසියම් දිගුකාාලීන නිගමනවලට එළඹීම
සම්බන්ධයෙ�න් සැැලකිය යුතු විරාාමයක් ලබාා දිය යුතුය.59

අධ්යයයනය ඇඩ්ජන්ට් සහ අල්. 2010 සහ 2014 අතර

වෙ�නස්කම් හේ�තුවෙ�න් සලකුණු කළ වෙ�නස්කම්වල

ෆිලඩෙ�ල්ෆියාා ප්රරදේේශයේ� රෝ�ෝහල්වල උපත ලද ළදරුුවන්

ප්රරතිඵලයක් ලෙ�ස දිගු කාාලීන බලපෑෑම් නො�ොමැැති බව

410 ක් ඇතුළත් කර ඇති අතර ඔවුන් අධ්යයයනය පුරාාම

බෙ�ල්ග්රේ�ේඩ් මියුනිච් ළඳරුු කිරි පර්යේ�ෂණය මඟින්

SIF, එළකිරි සූත්රරය හෝ�ෝ මව්කිරි පමණක් ලබාා දෙෙන ලදී

සො�ොයාා ගන්නාා ලදී.59 මෙ�ම අධ්යයයනය සසම්භාාවී

(පිළිවෙ�ලින් පිරිමි සහ ගැැහැැණු ළමයින් සඳහාා උපතේ� සිට

පාාලිත පරීක්ෂණයක් වූ අතර එහිදී නිරෝ�ෝගී ළදරුුවන්ට

සති 28 හෝ�ෝ 36 දක්වාා).58 මාාතෘෘ ජන විකාාශනයන් එළකිරි

ප්රෝ�ෝ�ටීන්- අඩු කළ ළදරුු සූත්රරය හෝ�ෝ සම්මත සූත්රරය ලබාා

සහ SIF-පෝ�ෝෂණය කරන ලද ළදරුුවන් අතර වෙ�නස්

දෙෙන ලදී. මව්කිරිවලින් පෝ�ෝෂණය කරන ලද සසම්භාාවී

නො�ොවූ නමුත් සූත්රරවලින් පෝ�ෝෂණය කළ සහ මව් කිරි

නො�ොවන ළදරුුවන් යො�ොමු කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස භාාවිත

ලබාාදුන් ළදරුුවන් අතර කැැපී පෙ�නෙ�න ලෙ�ස වෙ�නස් විය.

කරන ලදී. වයස මාාස එකත් හතරත් අතර බර සහ දිග

යෝ�ෝනි-සෛෛල මේ�රීමේ� දර්ශකය (ඊස්ට්රරජන් නිරාාවරණයේ�

z-අගයන්වල වැැඩිවීම සම්මත සූත්රර-පෝ�ෝෂිත ළදරුුවන්ට

සලකුණක්) ඉහළ ප්රරවණතාාවක් පෙ�න්නුම් කරන අතර

වඩාා අඩු ප්රෝ�ෝ�ටීන් සූත්රර-පෝ�ෝෂිත ළදරුුවන් සඳහාා වැැඩි විය.

එළකිරි සූත්රර පෝ�ෝෂණය කරන ගැැහැැණු ළමයින්

කෙ�සේ� වෙ�තත්, වයස මාාස හතරකට පසු, සම්මත සූත්රරය

SIF-පෝ�ෝෂණය කරන ලද ගැැහැැණු ළමයින් හාා සසඳන

පෝ�ෝෂණය කරන ළදරුුවන්ට සාාපේ�ක්ෂව අඩු ප්රෝ�ෝ�ටීන්

විට ඔවුන්ගේ� ගර්භාාෂ පරිමාාව සෙ�මින් අඩු විය; කෙ�සේ�

සූත්රරය පෝ�ෝෂණය කරන ළදරුුවන් තුළ z-අගයන්වල

වෙ�තත්, ඔවුන්ගේ� පියයුරුු විෂ්කම්භය සහ හෝ�ෝමෝ�ෝන

(බර සහ දිග සඳහාා) සැැලකිය යුතු අඩු වැැඩිවීමක්

සාාන්ද්රණය වෙ�නස් නො�ොවීය. කතෘෘවරුු නිගමනය කළ

නිරීක්ෂණය විය. ප්රරතිඵලයක් වශයෙ�න්, වයස අවුරුුදු

ආකාාරයට SIF “බාාහිර ඊස්ට්රරජන් නිරාාවරණයට ප්රරතිචාාර

හතරේ�දී වෙ�නස්කම් නො�ොමැැත.

දැැක්වීමට අනුරූූප වන පටක සහ ඉන්ද්රිය මට්ටමේ�
සංංවර්ධන ගමන් පථයන් පෙ�න්නුම් කරන ලද” නමුත්

බිගිනින්ග්ස් අධ්යයයනයේ� 62 සහ බෙ�ල්ග්රේ�ේඩ්-මියුනිච්

මෙ�ම වෙ�නස්කම්වල දිගුකාාලීන ඇඟවුම් ඇතො�ොත් ඒවාා

ළදරුු කිරි අධ්යයයනයේ�59 ආහාාර වේ�ලෙ�හි වෙ�නස්කම්

නො�ොදන්නාා බව පහසුවෙ�න්ම පිළිගෙ�න ඇති බවයි.

හේ�තුවෙ�න් ළදරුුවන් තුළ ඇති වන සංංක්රාා�න්ති බලපෑෑම්
ළදරුුවන් තුළ නිරීක්ෂණය කරන ලද වෙ�නස්කම් මත

සාාහිත්යයය සඳහාා වැැදගත් දාායකත්වයක් මෙ�ම අධ්යයයනය

පදනම්ව සූත්රර පෝ�ෝෂණය කිරීමේ� දිගුකාාලීන සෞ�ෞඛ්යය

මගින් ලැැබෙ�යි. කෙ�සේ� වෙ�තත්, එය සසම්භාාවී පාාලිත

නිගමනවලට එළඹීම සම්බන්ධයෙ�න් සැැලකිය යුතු

පරීක්ෂණයකට වඩාා වසංංගත අධ්යයයනයක් වන බැැවින්,

විරාාමයක් ලබාා දිය යුතුය. ළදරුු පෝ�ෝෂණ රටාා පිළිබඳ

එහි ඇතුළත් ආවේ�නික සීමාාවන් හඳුනාා ගැැනීම වැැදගත්

ඥාානය දිගු කාාලීන අනාාගත අධ්යයයනයකින් හෝ�ෝ

වේ�. තවද, ගැැහැැණු ළමයින් තුළ ඇති වන බලපෑෑම්

පරික්ෂාාකාාරීව පාාලිත ප්රරත්යා�ාවර්ත අධ්යයයනවලින්

බිගිනින් අධ්යයයනයේ� ප්රරතිඵලවලට වඩාා වෙ�නස් වන

පැැමිණිය යුතුය.
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අතර, එළකිරි සූත්රරය හෝ�ෝ මව්කිරි සූත්රරයෙ�න් පෝ�ෝෂණය
කරන ළදරුුවන්ට සාාපේ�ක්ෂව SIF මගින් පෝ�ෝෂණය
වූ ගැැහැැණු ළමයින් හෝ�ෝ පිරිමි ළමුන් තුළ ඊස්ට්රරජනික
බලපෑෑම් ඇති නො�ොකරන බව පෙ�න්වාා දී ඇත.60 සිත්
ගන්නාා කරුුණ නම්, වයස මාාස හතරේ�දී, එළකිරි
සූත්රරයෙ�න් පෝ�ෝෂණය වූ ළදරුුවන්ගේ� ඩිම්බකෝ�ෝෂ පරිමාාව
අනෙ�ක් කණ්ඩාායම් දෙෙකේ� ළදරුුවන්ට වඩාා සංංඛ්යා�ානමය
වශයෙ�න් සැැලකිය යුතු ලෙ�ස විශාාල වූ අතර, එය
ඊස්ට්රරජනික බලපෑෑමක් පෙ�න්නුම් කරයි.61 කෙ�සේ� වෙ�තත්,
වයස අවුරුුදු පහ වන විට ඩිම්බකෝ�ෝෂ ප්රරමාාණයේ� මෙ�ම
වෙ�නස තවදුරටත් පැැහැැදිලි නො�ොවීය.62 මේ� අනුව, එළකිරි
සූත්රරයේ� බලපෑෑම අචිරය.
ඩිම්බකෝ�ෝෂ පරිමාාව මත එළකිරි සූත්රරයෙ�න් ඇති
සංංක්රාා�න්ති බලපෑෑම ෆ්ලෙ�ඩර්මන් සහ අල්. විසින් මෑෑත
කාාලයේ�දී කළ අධ්යයයනයක ප්රරතිඵලවලට අනුකූල වේ�.59
වයස අවුරුුදු හතරේ�දී මාානවමිතිය මත, සූත්රර පෝ�ෝෂණයේ�

දරුුවන්ගේ� ආහාාර වේ�ලෙ�හි
අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
ආසියාානු තරුුණයන් ශතවර්ෂ ගණනාාවක් තිස්සේ�
කිසිදු අහිතකර බලපෑෑමක් නො�ොමැැතිව සෝ�ෝයාා ආහාාර
පරිභෝ�ෝජනය කර ඇත. එසේ� වුවද, දරුුවන් සඳහාා
අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන්වල බලපෑෑම පිළිබඳ වඩාා හො�ොඳ
අවබෝ�ෝධයක් ලබාා ගැැනීමට උනන්දුවක් ඇත. දරුුවන්
වැැඩිහිටියන්ට වඩාා වැැඩි ප්රරමාාණයකට අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
අවශෝ�ෝෂණය කරන බව මූලික දත්තවලින් පෙ�නී යයි.63

සාාපේ�ක්ෂ වශයෙ�න් ළමුන් සම්බන්ධයෙ�න් සෝ�ෝයාා හෝ�ෝ
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ආශ්රිිත පර්යේ�ෂණ සිදු කර ඇති නමුත්
පහත සඳහන් කර ඇති පරිදි, අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් මඟින්
හෝ�ෝමෝ�ෝන බලපෑෑම් ඇති කරන බව යෝ�ෝජනාා නො�ොකරයි:

1

2
3

ඕස්ට්රේ�ේලියාානු අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි වූයේ�
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් නව යො�ොවුන් වියේ� පිරිමි ළමුන්ගේ�
අධි-ඝනත්ව ලිපො�ොප්රෝ�ෝ�ටීන් කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් (HDL-C)
මට්ටම් කෙ�රෙ�හි කිසිදු බලපෑෑමක් නො�ොකරන
බවයි, එයින් ඇඟවෙ�න්නේ� අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මඟින්
ඊස්ට්රරජනික බලපෑෑම් ඇති නො�ොකරන බවයි.64 HDL-C
මට්ටම පිරිමි ළමුන් තුළ ඔවුන් වැැඩිවියට පත්වෙ�ද්දී
අඩු වන අතර කාාන්තාාවන්ගේ� ඉහළ ඊස්ට්රරජන් ම්ට්ටම
නිසාා ගැැහැැණු ළමුන් තුළ එවැැනි අඩු වීමක් සිදු නො�ොවේ�.
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ලබාාගැැනීම පිරිමි ළමයින් තුළ HDL-C
මට්ටම ඉහළ නංංවනු ඇතැැයි උපකල්පනය කරන ලදී
කුඩාා ඊශ්රාා�යල සති 12 ක හරස් අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි වූයේ�
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් අතිරේ�ක (0,16 සහ 48 mg/d) තරුුණ
පිරිමි සහ ගැැහැැණු ළමුන්ගේ� රුුධිර ප්රරජනක හෝ�ෝර්මෝ�ෝන
මට්ටමට කිසිදු බලපෑෑමක් නො�ොකරන බවයි.65
ගැැහැැණු ළමයින් 17 දෙෙනෙ�කු සම්බන්ධව සිදු කරන
ලද එක්සත් ජනපද නියමු අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි
වූයේ� දළ වශයෙ�න් දිනපතාා එක් වාාරයක් (සාාමාාන්යය
අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ලබාා ගැැනීම, ~27mg) ආහාාරයට ගැැනීම
මඟින් මුත්රර ලිංංගික ස්ටෙ�රො�ොයිඩ් මට්ටම් කෙ�රෙ�හි
බලපෑෑමක් නැැත.66

ළමුන් සම්බන්ධ මෙ�ම සාායනික පරීක්ෂණවලදී දක්නට
ලැැබෙ�න හෝ�ෝමෝ�ෝන බලපෑෑම් නො�ොමැැතිකම වැැඩිහිටියන්
සම්බන්ධ පර්යේ�ෂණවලට අනුකූල වන අතර, සෝ�ෝයාා
ආහාාර හෝ�ෝ අතිරේ�කවලින් අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
ලබාාගැැනීම පිරිමි පුද්ගලයන් තුළ ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන්
සංංසරණයට හෝ�ෝ පිරිමි68 හෝ�ෝ ගැැහැැණුන්ගේ� ඊස්ට්රරජන්
මට්ටම්69 කෙ�රෙ�හි බලපෑෑමක් නැැති බව පෙ�න්නුම් කරයි67
එක්සත් ජනපදයේ� ගැැහැැණු ළමයින් තුළ වැැඩිවිය
පැැමිණීමේ� ලක්ෂණ මුල් අවධියේ� දී ඇති වන හේ�තුවෙ�න්
වැැඩිවිය පැැමිණීමේ� වර්ධනයට ආහාාර වේ�ලෙ�හි බලපෑෑම
අවබෝ�ෝධ කර ගැැනීමට උනන්දුව වැැඩි වෙ�මින් පවතී.70,71
මේ�දය වැැඩි වීම වැැනි බො�ොහෝ�ෝ සාාධක මෙ�ම ප්රරවණතාාවට
දාායක විය හැැකිය. සම්පූර්ණ ප්රෝ�ෝ�ටීන් සහ සත්ව ප්රෝ�ෝ�ටීන්
පරිභෝ�ෝජනය යන දෙෙකම කලින් ඔසප් වීම හාා මුල්
වැැඩිවිය පැැමිණීමේ� ලක්ෂණ වර්ධනය සමඟ සම්බන්ධ
වී ඇති බව වසංංගත රෝ�ෝග විද්යා�ාත්මක අධ්යයයනයන්
මඟින් සො�ොයාාගෙ�න ඇත.72,73 අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් වැැනි
ෆයිටෝ�ෝස්ට්රරජන් ඇතුළත් සෙ�නෝ�ෝඊස්ට්රරජන් නිරාාවරණය
තවත් කලින් වැැඩිවිය පැැමිණීමට තුඩු දෙෙන සාාධකයක්
ලෙ�ස යෝ�ෝජනාා කර ඇත. මේ� හේ�තුවෙ�න් සෝ�ෝයාා
ආහාාරයට ගැැනීම වැැඩිවිය පැැමිණීමේ� ඉක්මන් කිරීමට
බලපාාන්නේ�ද යන්න තීරණය කිරීමට උනන්දුවක් ඇත.
කො�ොරියාානු කුඩාා වසංංගත රෝ�ෝග අධ්යයයනයන් දෙෙකකින්
පෙ�ර වැැඩිවියට පත් ළමුන්ගේ� මුත්රර අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
පාාලනය කළ දරුුවන්ට වඩාා වැැඩි බව සො�ොයාා ගන්නාා ලදී
74,75
කො�ොරියාාවේ� ඔසප් වීමේ� වයස (AOM) අඩුවෙ�මින්
පවතින (එනම් තරුුණ වයසේ�දී) නමුත් විශ්ලේ�ෂණයකින්
සො�ොයාා ගන්නාා ලද්දේේ ආහාාර සහ පෝ�ෝෂණයට අමතරව,
මාාතෘෘ ඔසප් වීමේ� වයස, ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය සහ
උපතේ�දී මාාතෘෘ වයස කො�ොරියාානු ගැැහැැණු ළමයින් තුළ
AOM වලට බලපාාන විචල්යයයන් බවයි.76 සෝ�ෝයාා ආහාාර
පරිභෝ�ෝජනය නො�ොකරන රටවල් ඇතුළුව ලො�ොව පුරාා
AOM සාාමාාන්යයයෙ�න් අඩුවෙ�මින් පවතින බව සඳහන්
කිරීම වැැදගත් වේ�.
කො�ොරියාානු අධ්යයයනයන්ට ප්රරතිවිරුුද්ධව,74,75 අවුරුුදු
6-8 අතර එක්සත් ජනපද ගැැහැැණු ළමයින් 1,239
ක් සම්බන්ධ කර ගනිමින් අවුරුුදු හතක් තිස්සේ�
අනුගමනය කරන ලද පෙ�රදිසි අධ්යයයනයකින් සො�ොයාා
ගැැනුනේ� වැැඩිවිය පැැමිණීම ඉක්මන් වීම සහ මුත්රර
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් අතර සම්බන්ධයක් නො�ොමැැති
බවය.77 ඇත්ත වශයෙ�න්ම, තවත් එක්සත් ජනපද
අධ්යයයනයකින් පෙ�නී ගියේ� අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ලබාාගැැනීම
පියයුරුු වර්ධනය ප්රරමාාද කිරීම සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති
බවයි, නමුත් මෙ�ම අධ්යයයනය කුඩාා වූ අතර හරස්කඩ
සැැලසුමක් භාාවිතාා කර ඇත.78 කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෙ�ය
සො�ොයාා ගැැනීම ජර්මාානු කල්පවත්නාා අධ්යයයනයක
ප්රරතිඵල සමඟ ගැැලපෙ�යි.79

කෙ�සේ� වෙ�තත්, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් පරිභෝ�ෝජනය ඉතාා
අඩු (<2 mg/d) මට්ටමක පවතින බැැවින් ආසියාාවෙ�න්
පිටත සිදු කරන ලද වසංංගත රෝ�ෝග අධ්යයයනයන් සාාමාාන්යය
ජනතාාව සම්බන්ධ කර ගනිමින් සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනයේ�
සෞ�ෞඛ්යය බලපෑෑම් අවබෝ�ෝධ කර ගැැනීම ප්රරශ්න සහගතය.

ප්රරතිඵලවලින් පෙ�න්නුම් කළේ� ය.80 පිරිමි ළමුන් සම්බන්ධ
අධ්යයයනයේ�දී, ඉහළ සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජකයින් (>20 mg/d
අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන්) ප්රරථම වරට රහස් ප්රෙ�ෙද්ශයන්හි රෝ�ෝම
වැැවීම මඟින් වැැඩිවිය පැැමිණීම නිශ්චය කිරීම එක්සත්
ජනපද ළමුන් සඳහාා සාාමාාන්යය පරාාසයක් තුළ තිබිණි.81
කලින් වැැඩිවියට පත්වන ගැැහැැණු ළමුන් හාා සම්බන්ධ එක්
අහිතකර බලපෑෑමක් වන්නේ� පසුකාාලීන ජීවිතයේ� පියයුරුු
පිළිකාා වර්ධනය වීමේ� අවදාානම වැැඩි වීමයි. වැැඩිවිය
පැැමිණීම සමඟ සෝ�ෝයාාවල ඇති බලපෑෑම අධ්යයයනය කර
ඇත්තේ� ඉතාා සීමිත ප්රරමාාණයකට වන අතර, වසංංගත
රෝ�ෝග83-86 සහ සත්ව87-89 යන දෙෙඅංංශයෙ�න්ම සමන්විත
විශ්මයජනක පර්යේ�ෂණ සමූහයක් ඇත. දත්ත මගින්
පෙ�න්වාා දෙෙන්නේ� ජීවිතයේ� තරුුණ අවධියේ� දී සෝ�ෝයාා
ආහාාරයට ගැැනීම මගින් පසු කාාලීනව පියයුරුු පිළිකාා
අවදාානම අඩු කරන බවය.

ජීවිතයේ� තරුුණ අවධියේ�දී සෝ�ෝයාා
ආහාාරයට ගැැනීම පසුකාාලීනව
පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම අඩු කරයි.
මෙ�ම සාාක්ෂිය ජීවිතයේ� මුල් අවධියේ� සිදුවීම් පියයුරුු පිළිකාා
අවධාානම90 ට සහ පො�ොදුවේ� පිළිකාා අවදාානමට බෙ�හෙ�වින්
බලපාාන බවට වර්ධනය වන දත්ත සමඟ අනුකූල වේ�.91
ජීවිතයේ� පළමු වසර 20 විශේ�ෂයෙ�න් වැැදගත් බව පෙ�නේ�.92
එක්සත් ජනපදයේ� හරස්කඩ අධ්යයයනයන් දෙෙකක් සෝ�ෝයාා
ආහාාරයට ගැැනීම වැැඩිවිය පැැමිණීම ඉක්මන් කිරීමට
බලපාාන්නේ�ද යන්න පිළිබඳ වඩාාත් අර්ථවත් අවබෝ�ෝධයක්
සපයයි. එක් අධ්යයයනයකට සෙ�වන්ත්-ඩේ� ඇඩ්වෙ�න්ටිස්ට්
(එස්ඩීඒ) ගැැහැැණු ළමයින් (N=327; වයස් සීමාාව 12 සිට
18 දක්වාා; මධ්යයන්යය වයස, 15)80 සහ අනෙ�ක් අධ්යයයනයට
SDA පිරිමි ළමයින් සම්බන්ධ විය.81 SDA වලින් ආසන්න
වශයෙ�න් සියයට 40ක් නිර්මාං�ංශිකයින් වන බැැවින්
ඔවුන්ගේ� සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය සාාමාාන්යය එක්සත්
ජනපද ජනගහනයට වඩාා බෙ�හෙ�වින් වැැඩි ය. මෙ�ම
අධ්යයයනයන්හි කතුවරුු, වර්තමාාන සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය
අතීත පරිභෝ�ෝජනය පිළිබිඹු කරනවාා යන උපකල්පනය
සාාහිත්යයය මගින් උපකල්පනය කළහ.82
නව යො�ොවුන් වියේ� ගැැහැැණු ළමුන් අතර සාාමාාන්යය සෝ�ෝයාා
ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය සතියකට 12.9 ක් වූ අතර ගැැහැැනු
ළමයින්ගෙ�න් සියයට 21.1 ක් සතියකට ≥4x සෝ�ෝයාා
ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය කළහ. සම්පූර්ණ සෝ�ෝයාා ආහාාර
පරිභෝ�ෝජනය සහ නිශ්චිත සෝ�ෝයාා ආහාාර තුනක් ගැැනීම
AOM සමඟ හෝ�ෝ කලින් හෝ�ෝ ප්රරමාාද-AOM සඳහාා ඇති
අවාාසි සමඟ සැැලකිය යුතු ලෙ�ස සම්බන්ධ වී නො�ොමැැති බව

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ගුණාාත්මකභාාවය

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ප්රරභවයන්
සෝ�ෝයාා ආහාාර

සේ�වාා ප්රරමාාණය

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන ග්රෑෑ�ම්

කෝ�ෝප්ප 1

6-7

කෝ�ෝප්ප 1 ¼

7

සෝ�ෝයාා යෝ�ෝගට්, වැැනිලාා

කෝ�ෝප්ප 1

6

සෝ�ෝයාා උදෑෑසන ආහාාර පස්තෑෑල

පස්තෑෑල 2

11

සෝ�ෝයාා බාාර්

බාාර් 1

14

සෝ�ෝයාා චිප්ස්

බෑෑග් 1

7

මේ�ස හැැඳි 2

7

සෝ�ෝයාානට්, බැැදපු, ලුණු රහිත

කෝ�ෝප්ප ¼

11

ටෝ�ෝෆු

කෝ�ෝප්ප ½

10

එඩමම්

කෝ�ෝප්ප ½

11

සෝ�ෝයාා බර්ගර්

පස්තෑෑල 1

13-14

සෝ�ෝයාා පැැස්ටාා

කෝ�ෝප්ප ½ (පිසින ලද)

13

කෝ�ෝප්ප ½

6

ශක්ති ගැැන්වූ සෝ�ෝයාා කිරි
සෝ�ෝයාා ධාාන්යය

සෝ�ෝයාා නට් බටර්

සෝ�ෝයාා පුඩිංං

මූලාාශ්රරය: එක්සත් ජනපද කෘෘෂිකර්ම දෙෙපාාර්තමේ�න්තු පෝ�ෝෂණ දත්ත ගබඩාාව.

ළමුන්ගේ� කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් මට්ටම්
කෙ�රෙ�හි සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් වල බලපෑෑම
වැැඩිහිටියන්ට මෙ�න්, ළමුන් සම්බන්ධ සාායනික
පර්යේ�ෂණවලින් පෙ�නී යන්නේ� සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ලිපිඩ
මට්ටමට හිතකර ලෙ�ස බලපාාන බවයි.93-97 මෑෑතකදී
සිදු කළ අධ්යයයනයේ� දී, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් (සාාමාාන්යය
ශරීර බර 0.5 g/kg ශරීර බර) ඇතුළත් කළ විට පවුල්
සහ බහුජනීය හයිපර් කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල්මියාාව සහිත
ළමුන්ගේ� සහ නව යො�ොවුන් වියේ� (වයස අවුරුුදු 8.8;
අවුරුුදු 4-18 පරාාසයේ�) ආහාාර වේ�ල, අඩු-ඝනත්ව
ලිපො�ොප්රෝ�ෝ�ටීන් කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් සම්මත අඩු සංංතෘෘප්ත
භාාවිතයට ප්රරතිචාාර වශයෙ�න් සිදු වූ 11% ට වඩාා 6.4%
කින් අඩු විය.97 එබැැවින් වෙ�නත් ආහාාර ප්රරතිකාාර සමඟ
ඒකාාබද්ධව භාාවිතාා කරන සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ඉලක්කගත
ඉලක්කයට කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් මට්ටම අඩු කිරීමට
උපකාාරී වේ�.98 සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් අඩු
කිරීම සඳහාා ඖෂධ ලබාා ගන්නාා ළමුන් තුළ ප්රරතිකාාර
සඳහාා අතිරේ�කයක් ලෙ�ස ද ක්රිියාා කළ හැැකි අතර,
එමඟින් අවශ්යය ඖෂධ මාාත්රාා�ව අඩු කරයි, එමඟින් අතුරුු
ආබාාධ අවම කිරීමට හෝ�ෝ ඉවත් කිරීමට උපකාාරී වේ�.99

සෝ�ෝයාා ආහාාර උසස් තත්ත්වයේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන් සපයන
අතර සාාමාාන්යයයෙ�න් සංංතෘෘප්ත මේ�දය අඩුය.100 සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝ�ටීන් මඟින් වැැඩෙ�න දරුුවන්ගේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන් අවශ්යයතාා
සපුරාාලිය හැැකිය. 2000 දී, එක්සත් ජනපද කෘෘෂිකර්ම
දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව, ජාාතික පාාසල් දිවාා ආහාාර
වැැඩසටහනනෙ�හි (NSLP) භාාවිතාා කළ හැැකි සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන්
ප්රරමාාණයේ� සීමාාවන් ඉවත් කළේ�ය 101 NSLPහි විකල්ප
ප්රෝ�ෝ�ටීන් නිෂ්පාාදනයක් ලෙ�ස සුදුසුකම් ලැැබීමට ප්රෝ�ෝ�ටීනයක
ප්රෝ�ෝ�ටීන් දිරවීමේ� හැැකියාාව නිවැැරදි කළ ඇමයිනෝ�ෝ අම්ල
ලකුණු අවම වශයෙ�න් සියයට 80ක් තිබිය යුතු වේ�;
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් පහසුවෙ�න් මෙ�ම ප්රරමිතිය සපුරාාලයි.102
අධික සංංතෘෘප්ත මේ�ද ප්රරමාාණයකින් තො�ොරව සෞ�ෞඛ්යය
සම්පන්න ප්රෝ�ෝ�ටීන් ප්රරභවයන් සැැපයීම දරුුවන් සඳහාා
වැැදගත් වේ�. ඉහළ ප්රෝ�ෝ�ටීන් ප්රරමාාණයක් අඩංංගු ආහාාර
ඉහළ තෘෘප්තියක් සහ බර අඩුවීම සමඟ සම්බන්ධය.103
කුඩාා පිරිමි ළමුන් සම්බන්ධ සාාක්ෂි සීමිත වුවද, නිර්දේේශිත
ආහාාර දීමනාාවට වඩාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් පරිභෝ�ෝජනය මඟින් අස්ථි
ඛනිජ ඝනත්වය මත ශාාරීරික ක්රිියාාකාාරකම්වල හිතකර
බලපෑෑම වැැඩි කරන බව පෙ�න්නුම් කරයි.104 ඊට අමතරව,
දරුුවන්ගේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන් අවශ්යයතාා දැැනට නිර්දේේශිත ආහාාර
දීමනාාවට වඩාා සියයට 50කින් වැැඩි විය හැැකි බව සාාක්ෂි
පෙ�න්නුම් කරයි.105
ළමාා ආහාාර සඳහාා ඇතුළත් බො�ොහෝ�ෝ ප්රෝ�ෝ�ටීන් බහුල
ආහාාරවල සංංතෘෘප්ත මේ�දය ඉහළ ප්රරමාාණයක් ඇත. වඩාා
සාාම්ප්රරදාායික ප්රෝ�ෝ�ටීන් ප්රරභවයන් සඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාාර
ආදේේශ කිරීම සමස්ත ආහාාරයේ� ගුණාාත්මකභාාවය
සාාමාාන්යයයෙ�න් වැැඩි දියුණු කරයි. වට්ටෝ�ෝරුුවක හරක් මස්
හෝ�ෝ ඌරුු මස් ප්රෝ�ෝ�ටීන් කො�ොටසක් සඳහාා සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන්
ආදේේශ කිරීම පවාා, කො�ොටස් ප්රරමාාණය එලෙ�සම පවතින
තාාක්, මුළු ප්රරවේ�ශය සඳහාා මේ�දය, සංංතෘෘප්ත මේ�දය සහ
කැැලරි ප්රරමාාණය අඩුවීමට හේ�තු විය හැැක.106,107 ඒ හාා
සමාානව, ටෝ�ෝෆු සමඟ චීස්, බිත්තර හෝ�ෝ මස් ඒකාාබද්ධ
කිරීම මගින් ආහාාර වේ�ලෙ�හි පෝ�ෝෂණ ගුණය වැැඩි දියුණු
කිරීමට හේ�තු වේ�.108
සාාමාාන්යයයෙ�න්, දරුුවන්ට ආහාාර මාාර්ගෝ�ෝපදේේශ
සපුරාාලීම සඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාාර උදවු කරයි. කෙ�ටි කාාලීන
අධ්යයයනවලින් පෙ�නී යන්නේ� සෝ�ෝයාා ආහාාර මගින්
දරුුවන්ගේ� සාාමාාන්යය වර්ධනයට සහ වැැඩීමට සහාාය දීම109
සහ මන්දපෝ�ෝෂණයෙ�න් පෙ�ළෙ�න පෙ�ර පාාසල් වියේ�
දරුුවන්ගේ� ආහාාර වේ�ලෙ�හි රනිල කුලයට අයත් බෝ�ෝග
වෙ�නුවට ආදේේශකයක් ලෙ�ස යෙ�දූ විට වර්ධනය වැැඩි
දියුණු කරන බවය.110,111 තවද, මාාස 18 සිට 114 දක්වාා වූ
ඕස්ට්රේ�ේලියාානු ළමුන් සම්බන්ධ කරගනිමින් මෑෑත කාාලීනව

කළ සාායනික පරීක්ෂණයක් මගින්, සෝ�ෝයාා කිරි නිදන්ගත
ක්රිියාාකාාරී මලබද්ධය (CFC) සමනය කිරීමට උපකාාරී
වන බවත්, එය සෑෑම දින තුනකට හෝ�ෝ 15 කට වරක් එක්
බඩවැැල් චලනයක් ලෙ�ස අර්ථ දක්වාා ඇති බවත් සො�ොයාා
ගෙ�න ඇත.112 CFC බහුලව ළමුන් තුළ සිදු වන අතර ළමාා
රෝ�ෝග විශේ�ෂඥ වෛෛද්ය�වරයෙ�කුගේ� උපදේේශනයකට
සහභාාගී වන ළමුන් අතර, ව්යා�ාප්තිය සියයට 36ක් තරම්
ඉහළ අගයක් විය හැැකි ය. සාාමූහිකව, සෝ�ෝයාා ආහාාර
සෞ�ෞඛ්යය සම්පන්න සහ විවිධ ආහාාර වේ�ලක වැැදගත්
කාාර්යභාාරයක් ඉටු කළ හැැකි බව සාාක්ෂි පෙ�න්නුම් කරයි.

සාාමූහිකව, සෝ�ෝයාා ආහාාර සෞ�ෞඛ්යය
සම්පන්න සහ විවිධ ආහාාර වේ�ලක
වැැදගත් කාාර්යභාාරයක් ඉටු කළ හැැකි
බව සාාක්ෂි පෙ�න්නුම් කරයි.
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් අසාාත්මිකතාා
අත්යයවශ්යයයෙ�න්ම සියලුම ආහාාර ප්රෝ�ෝ�ටීන සඳහාා ඇතැැම්
පුද්ගලයන් තුළ අසාාත්මිකතාා ඇති කිරීමට හැැකියාාව ඇත.
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් සියලුම අසාාත්මික ප්රරතික්රිියාාවලින් සියයට
90 කට පමණ වගකිව යුතු ආහාාර ප්රෝ�ෝ�ටීන් අටෙ�න් එකක්
වුවද, මෙ�ම ආහාාර අට සමාාන ලෙ�ස අසාාත්මික නො�ොවේ�.
අසාාත්මිකතාා ඇති වැැඩිහිටියන් සංංඛ්යා�ාව සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන්
තරමක් කුඩාා වේ�. අනුව එක්සත් ජනපද ආහාාර හාා ඖෂධ
පරිපාාලනය විසින් සිදු කරන ලද නවතම සමීක්ෂණයට
අනුව, සැැම ඇමරිකාානු වැැඩිහිටියන් 1,000 න් එක් අයෙ�කු
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් සඳහාා ආසාාත්මිකතාා දක්වන බවය. සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝ�ටීන් ආසාාත්මිකතාාවට වඩාා 20 සිට 40 ගුණයකින්
කිරිවලට දක්වන අසාාත්මිකතාාවයේ� ව්යා�ාප්තිය සුලබ බව
මෙ�ම සමීක්ෂණය මඟින් සො�ොයාා ගන්නාා ලදී.113
දරුුවන් සාාමාාන්යයයෙ�න් ආහාාර ප්රෝ�ෝ�ටීනවලට වඩාා සංංවේ�දී
බැැවින් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන්වලට ආසාාත්මික වන ළමුන්
ප්රරමාාණය සාාපේ�ක්ෂව වැැඩිහිටියන්ගේ� සංංඛ්යා�ාවට වඩාා
වැැඩි විය හැැකිය114 කෙ�සේ� වෙ�තත්, නව ක්රරමාානුකූල
සමාාලෝ�ෝචනයකට අනුව, ළදරුුවන් සහ ළමුන් අතරත්,
සාාමාාන්යය ජනගහනය අතර සෝ�ෝයාා අසාාත්මිකතාා පැැතිරීම
සියයට 0 සිට 0.5 දක්වාා පරාාසයක පවතින බවය.39
බො�ොහෝ�ෝ දරුුවන්ගේ� ජීවිතයේ� මුල් කාාලයේ�දීම ඔවුන්ගේ�
සෝ�ෝයාා ආසාාත්මිකතාාවයන් පෙ�න්නුම් කරයි යැැයි
සැැලකේ�,114 එහෙ�ත් මෙ�ය සිදුවන වේ�ගය යම් සාාකච්ඡාාවට
කරුුණක් ය.115 වයස අවුරුුදු 10 වන විට ළමුන්ගෙ�න්
සියයට 70 ක් සෝ�ෝයාා සඳහාා අසාාත්මිකතාාවන් පෙ�න්වන
බව වඩාාත් මෑෑත අධ්යයයනයෙ�න් සො�ොයාා ගන්නාා ලදී.116
මූලික සෝ�ෝයාා-විශේ�ෂිත මස්තු IgE මට්ටම් වැැඩි වන

තරමට එය සිදුවීමට වැැඩි කාාලයක් ගතවේ�. දත්ත මගින්
යෝ�ෝජනාා කෙ�රෙ�න්නේ� වයස අවුරුුදු 10 වන විට, සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝ�ටීන්වලට ආසාාත්මිකතාා පෙ�න්වන්නේ� දළ වශයෙ�න්
සෑෑම දරුුවන් 1,000 කින් එක් අයෙ�ක් පමණක් බවය.

දරුුවන් විසින් සෝ�ෝයාා ආහාාර පිළිගැැනීම
පර්යේ�ෂණවලින් පෙ�නී යන්නේ� සෝ�ෝයාා ආහාාර
සාාමාාන්යයයෙ�න් ළමයින් විසින් පිළිගනු ලබන.108,117,118
උදාාහරණයක් වශයෙ�න්, හෙ�ඩ් ස්ටාාට් වැැඩසටහනකට
සහභාාගී වූ අවුරුුදු තුනේ� සිට හය දක්වාා වූ පෙ�ර පාාසල්
දරුුවන් අතර, සෝ�ෝයාා වැැඩි දියුණු කළ දිවාා ආහාාරය
වඩාාත් සාාම්ප්රරදාායික අමුද්රව්යයවලින් සාාදන ලද ඒවාා මෙ�න්
පහසුවෙ�න් පරිභෝ�ෝජනය කරන ලදී. අනුභව කරන ලද
ප්රරමාාණය සාාක්ෂි ලෙ�ස.117
සමහර ජනගහණයන් අතර සෝ�ෝයාාවල රසවත් බව
පිළිබඳ නිෂේ�ධාාත්මක විශ්වාාසයන් පවතී. නිර්මාං�ංශ
නො�ොවන අධ්යයයනයට සහභාාගිවන්නන් සඳහාා
නිෂ්පාාදනයක සෝ�ෝයාා අඩංංගු බව පැැවසූ විට, නිෂ්පාාදනයේ�
ඇත්ත වශයෙ�න්ම සෝ�ෝයාා අමුද්රව්යය කිසිවක් අඩංංගු
නො�ොවූවත්, ඔවුන් එය “ධාාන්යය, හුණු, වියලි සහ අප්රරසන්න”
ලෙ�ස ශ්රේ�ණි
ේ ගත කිරීමට වැැඩි ඉඩක් තිබිණි.119 සෝ�ෝයාා
අඩංංගු ආහාාර සාාමාාන්යයයෙ�න් වඩාාත් “සෞ�ෞඛ්යය සම්පන්න
රසයෙ�න් යුක්ත”119 ලෙ�ස එක්සත් ජනපද පාාරිභෝ�ෝගිකයින්
විසින් සලකනු ලැැබේ�.

සාාරාං�ංශය සහ නිගමන
ජීවිතයේ� මුල් අවදියේ�දීම හො�ොඳ ආහාාර පුරුුදු ඇති කර
ගැැනීම වැැදගත්ය. ළමාා කාාලයේ� ආහාාර පුරුුදු වැැඩිහිටි
වියේ� නිදන්ගත රෝ�ෝග අවදාානමට බලපෑෑම් කළ හැැකි
අතර වැැඩිහිටි වියේ�දී ආහාාර පුරුුදුවලට බලපෑෑම් සිදු කළ
හැැකිය. තරුුණ පුද්ගලයන්ගේ� ආහාාර රටාාව වැැඩිදියුණු
කිරීම සඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාාර වැැදගත් විකල්ප සපයන
අතර පර්යේ�ෂණවලින් පෙ�නී යන්නේ� මෙ�ම ආහාාර
දරුුවන් විසින් පිළිගෙ�න අනුභව කරන බවයි.
එමනිසාා, සෝ�ෝයාා ආහාාර දරුුවන්ගේ� සහ නව
යෞ�ෟවනයන්ගේ� ආහාාර වේ�ල සඳහාා සෞ�ෞඛ්යය සම්පන්න
එකතු කිරීමක් ලෙ�ස සැැලකිය හැැකිය. සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝ�ටීන්වලට සාාපේ�ක්ෂව අසාාමාාන්යය අසාාත්මික
ප්රරතික්රිියාා හැැරුුණු විට, සෝ�ෝයාා ආහාාර දරුුවන්ට අහිතකර
බලපෑෑම් ඇති කරන බවට සාායනික සාාක්ෂි නො�ොමැැත.
ඊට ප්රරතිවිරුුද්ධව, ළමාා වියේ�දී සහ නව යො�ොවුන් වියේ�දී
සෝ�ෝයාා වලට නිරාාවරණය වීමෙ�න් පසු ජීවිතයේ� පියයුරුු
පිළිකාා අවදාානම අඩු වන බවට සාාක්ෂි තිබේ�.
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හාා සම්බන්ධ වෙ�න්න
සෝ�ෝයි කනෙ�ක්ෂන් යනු එක්සත් සෝ�ෝයාා මණ්ඩලය (USB) වෙ�නුවෙ�න් හදවතට හිතකර සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි තෙ�ල් සහ සෝ�ෝයාා ආහාාර ඇතුළුව එක්සත්
ජනපදයේ� වගාා කරන සෝ�ෝයාාවල ප්රරතිලාාභ පිළිබඳව දැැනුවත් කිරීම සඳහාා සෞ�ෞඛ්යය, පෝ�ෝෂණය සහ ආහාාර කර්මාාන්තයේ� ප්රරවීණයන් සහ එක්සත්
ජනපදයේ� සෝ�ෝයාා ගො�ොවීන්ගේ� සහයෝ�ෝගයකි. USB හි ගො�ොවි අධ්යයක්ෂකවරුු හැැත්තෑෑ තුන් දෙෙනාා සියලුම එක්සත් ජනපද සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ගො�ොවීන් වෙ�නුවෙ�න්
ඔවුන්ගේ� සෝ�ෝයාා ආයෝ�ෝජන සඳහාා උපරිම වටිනාාකමක් ලබාා ගැැනීමට කටයුතු කරති. මෙ�ම ස්වේ�ච්ඡාා සේ�වකයන් සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි නවෝ�ෝත්පාාදනයන්
බුසලෙ�න් ඔබ්බට ගෙ�න යාාමට සහ එක්සත් ජනපදයේ� සෝ�ෝයාා සඳහාා මනාාපය වැැඩි කිරීමට වැැඩසටහන් සහ හවුල් ව්යා�ාපාාරයන්හි ආයෝ�ෝජනය සහ අඩු
කිරීම් අරමුදල් භාාවිත කරයි. එම මනාාපය රඳාා පවතින්නේ� එක්සත් ජනපද සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ආහාාර සහ තෙ�ල්වල ගුණාාත්මකභාාවය සහ එක්සත් ජනපද
සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ගො�ොවීන්ගේ� තිරසරභාාවය මතය. ෆෙ�ඩරල් සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ප්රරවර්ධන, පර්යේ�ෂණ සහ පාාරිභෝ�ෝගික තො�ොරතුරුු පනතේ� නියම කර ඇති පරිදි,
USDA කෘෘෂිකාාර්මික අලෙ�විකරණ සේ�වාාවට USB සහ සෝ�ෝයාා පරික්ෂාා කිරීම සඳහාා අධීක්ෂණ වගකීම් ඇත.

