සෝ�ෝයාා ආශ්රිිත තතු විස්තරය

සෝ�ෝයාා +
පිරිමින්ගේ� සෞ�ෞඛ්යයය
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ගුණාාත්මකභාාවය
පුරස්ථි පිළිකාා වැැළැැක්වීම

සිහින් පටක වර්ධනය

සාාඵල්යයය

හො�ොමෝ�ෝන

සෝ�ෝයාා ආහාාර මගින් පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාා, හෘෘද රෝ�ෝග සහ තවත් බො�ොහෝ�ෝ දේේ
ඇතිවීමේ� අවදාානම අඩු කිරීම වැැනි සැැලකිය යුතු සෞ�ෞඛ්යය ප්රරතිලාාභ පිරිමින් සඳහාා
අත්කර දිය හැැකිය. මෙ�ම කරුුණු පත්රිිකාාව ට අනුව, පිරිමින් ස්ත්රීීකරණ අවධාානම
පිළිබඳ බිය විය යුතු නැැත.

හැැඳින්වීම
සෝ�ෝයාා ආහාාරයන්හි සෞ�ෟඛ්යය බලපෑෑම් පිළිබඳ සිදු
කළ බො�ොහෝ�ෝ පර්යේ�ෂණවල අවධාානය පශ්චාාත්
ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන් කෙ�රෙ�හි යො�ොමු වී
ඇත. බො�ොහෝ�ෝ විට, මෙ�ම අවධාානය බහුලව භාාවිත කරන
ආහාාර අතර සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි යනු අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වලින්
අද්විතීය ලෙ�ස පො�ොහො�ොසත් ප්රරභවයක් වන අතර ඒවාා
ඊස්ට්රරජන් හෝ�ෝමෝ�ෝනයෙ�න් අණුක සහ සාායනික මට්ටමින්
වෙ�නස් වුවද ෆයිටෝ�ෝස්ට්රරජන් ලෙ�ස වර්ගීකරණය කරන ලද
ස්වභාාවිකව ඇති වන ශාාක රසාායනික ද්රව්යය සමූහයක් වන
හෙ�යින් ය. සෝ�ෝයාා ආහාාරවල පවතින අයිසෆ්ලේ�වො�ොන්
හේ�තුවෙ�න් සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනයට ගැැනීමෙ�න් පිරිමින්
ස්ත්රීීභාාවී වීම පිළිබඳ අවධාානය යො�ොමු වී ඇත. කෙ�සේ�
වුවද, පුළුල් සාායනික දත්ත පෙ�න්වාා දෙෙන්නේ� සෝ�ෝයාා
ආහාාර හෝ�ෝ අයිසෆ්ලේ�වො�ොන් මඟින් ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන්1
සහ ඒස්ට්රරජන්2 මට්ටම් සංංසරණයට බල නො�ොපාාන බැැවින්
හෝ�ෝ ශුක්රාා�ණු හෝ�ෝ ශුක්රාා�ණු පරාාමිතීන් කෙ�රෙ�හි බල
නො�ොපාාන බැැවින් මෙ�ම සැැලකිල්ල අනවශ්යය බවය.3,4

තවද, සෝ�ෝයාා ආහාාර ඔවුන්ගේ� ආහාාර වේ�ල්හි කො�ොටසක්
බවට පත් කිරීමට පිරිමි පුද්ගලයන් දිරිමත් කිරීමට හේ�තු
කිහිපයක් ඇත. උදාාහරණයක් ලෙ�ස, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන්
අතිරේ�කය මඟින් ප්රරතිරෝ�ෝධක ව්යා�ායාාම් පුහුණුවේ� යෙ�දී
සිටින පිරිමි පුද්ගලයන්ගේ� සිහින් පටක වර්ධනයට හේ�තු
වේ�. මෙ�ම ශක්ති ප්රරභවයන් වේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන් සමඟ පරිපූරණය
කිරීම හාා සමාාන වේ�.5 පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාාව වර්ධනය
වීමේ� අවදාානම සෝ�ෝයාා මඟින් අඩු කරන බව කුතුහලය
දනවන නමුත් ඉතාා විචාාරාාත්මක සාාක්ෂි ද ඇත.6 ඊට
අමතරව, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් අඩු ඝනත්ව ලිපො�ොප්රෝ�ෝ�ටීන්
කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් මට්ටම් අඩු කරන බව අධ්යයයනවලින්
පෙ�නී යයි.7-9

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් අඩු ඝනත්ව
ලිපො�ොප්රෝ�ෝ�ටීන් කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල්
මට්ටම් අඩු කරන බව
අධ්යයයනවලින් පෙ�න්වාා දෙෙයි

ආහාාර වේ�ලෙ�හි පවතින මේ�ද අම්ල අන්තර්ගතයේ�
හිතකර වෙ�නසක් හේ�තුවෙ�න් සෝ�ෝයාා ආහාාර මඟින්
පො�ොදු ප්රෝ�ෝ�ටීන් ප්රරභවයන් ප්රරතිස්ථාාපනය කරන විට
කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් මට්ටම ද අඩු වේ�9 බො�ොහෝ�ෝ සෝ�ෝයාා
ආහාාර බහු අසංංතෘෘප්ත මේ�දවලින් පො�ොහො�ොසත් ප්රරභවයන්
වේ�. සමස්තයක් ලෙ�ස, සෝ�ෝයාා ආහාාර පිරිමි පුද්ගලයන්ගේ�
සෞ�ෞඛ්යයයට ධනාාත්මක ලෙ�ස දාායක විය හැැකි බව දත්ත
පෙ�න්නුම් කරයි. පිරිමි පුද්ගලයන්ගේ� පරිභෝ�ෝජනයට
සෝ�ෝයාා ආරක්ෂිත බවත් සෝ�ෝයාා ආහාාර ඔවුන්ගේ� ආහාාර
වේ�ල සඳහාා ඇතුළත් කර ගැැනීමෙ�න් පුතිලාාභ අත් කර
ගත හැැකි බවත් පර්යේ�ෂණවලින් හෙ�ළි වී ඇත.

පිරිමි පුද්ගලයන්ගේ� පරිභෝ�ෝජනයට
සෝ�ෝයාා ආරක්ෂිත බවත් සෝ�ෝයාා
ආහාාර ඔවුන්ගේ� ආහාාර වේ�ල
සඳහාා ඇතුළත් කර ගැැනීමෙ�න්
පුතිලාාභ අත් කර ගත හැැකි බවත්
පර්යේ�ෂණවලින් හෙ�ළි වී ඇත.

අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
සෝ�ෝයාා ආහාාර යනු අයිසෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වලින් අද්විතීය ලෙ�ස
පො�ොහො�ොසත් ප්රරභවයන් වේ�. ජෙ�නිස්ටීන්, ඩෙ�යිඩ්සීන් සහ
ග්ලයිසිටීන් සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවල සමස්ත අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
අන්තර්ගතයෙ�න් පිළිවෙ�ළින් සියයට 50 ක්, 40 ක් සහ
10 ක් පමණ වේ�.10වැැඩිහිටි ජපන් පිරිමි පුද්ගලයන් අතර
දිනකට සාාමාාන්යය අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් පරිභෝ�ෝජනය
මිලිග්රෑෑ�ම් 40 ක් පමණ වේ� (mg/d), එම ප්රරමාාණය
සාාම්ප්රරදාායික සෝ�ෝයාා ආහාාරවලින් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ග්රෑෑ�ම්
10 සිට 12 දක්වාා ප්රරමාාණයක් සපයන ප්රරමාාණයයි.11

කසූ සෝ�ෝයාා ආහාාර වේ�ලකම
(උදාා: සෝ�ෝයාා කිරි කෝ�ෝප්ප 1 හෝ�ෝ ටෝ�ෝෆු
හෝ�ෝ එඩමාාම් කෝ�ෝප්ප ½) ප්රෝ�ෝ�ටීන් ග්රෑෑ�ම්
එකකට අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මිලිග්රෑෑ�ම්
25 ක් හෝ�ෝ අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මිලිග්රෑෑ�ම්
3.5 ක් පමණ සපයනු ලබයි.
සාාමාාන්යයයෙ�න්, සාාම්ප්රරදාායික ආසියාානු සෝ�ෝයාා ආහාාරවලට
වඩාා වෙ�න් කළ සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් වැැනි පිරිපහදු කළ
සෝ�ෝයාා නිෂ්පාාදනවල බො�ොහෝ�ෝ අඩු අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
සාාන්ද්රණයක් (mg/g ප්රෝ�ෝ�ටීන්) පවතී.
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් යනු ඊස්ට්රරජන් හෝ�ෝර්මෝ�ෝනයට සමාාන
රසාායනික ව්යුුහයක් ඇති ඩිපෙ�නො�ොලික් ස්ටෙ�රො�ොයිඩ්
නො�ොවන අණු ය. ප්රරතිඵලයක් ලෙ�ස, ඒවාා ඊස්ට්රරජන්
ප්රරතිග්රාා�හක (ER) සහ ඇතැැම් පර්යේ�ෂණාාත්මක

තත්ත්වයන් යටතේ� ඊස්ට්රරජන් වැැනි බලපෑෑම් ඇති කිරීම
යන ද්විත්වයටම බැැදීමට සමත් වෙ�යි. මෙ�ම හේ�තුවෙ�න්,
සාාමාාන්යයයෙ�න් අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ෆයිටෝ�ෝස්ට්රරජන්
ලෙ�ස හැැඳින්වෙ�යි. කෙ�සේ� වෙ�තත්, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
වරණීය ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිග්රාා�හක මූර්ජක (SERMs)
ලෙ�සද වර්ගීකරණය කර ඇත.12 SERM ER සාාරක,
ER ප්රරතිවිරෝ�ෝධක ලෙ�ස ක්රිියාා කළ හැැකි අතර ER වල ඇති
පටකවල කිසිඳු බලපෑෑමක් නැැත. Erαට සාාපේ�ක්ෂව ERβ
බැැඳීමට සහ සක්රිිය කිරීමට අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්හි මනාාපය
මෙ�ම සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි සංංඝටකවල SERM වැැනි ගුණාංං�ග
සඳහාා හේ�තු වනු ඇතැැයි සැැලකෙ�යි.12 ER ද්විත්වයම සක්රිිය
කළ විට, ඉතාා වෙ�නස් සහ ඇතැැම් විට ප්රරතිවිරුුද්ධ කාායික
බලපෑෑම් පවාා තිබිය හැැකිය.
රසාායනික ව්යුුහයේ� කුඩාා වෙ�නස්කම් කාායිකව විශාාල
වෙ�නස්කම් ඇති කළ හැැකි බැැවින්, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
සහ ඊස්ට්රරජන් අණුක හාා සාායනික මට්ටමින් වෙ�නසකට
ලක් වීම පුදුමයට කාාරණයක් නො�ොවේ�. උදාාහරණයක්
ලෙ�ස, ව්යුුහයෙ�න් බො�ොහෝ�ෝ දුරට ෆයිටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝල් සහ
කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් එකිනෙ�කට සමාාන වුවද (ඊස්ට්රරජන් සහ
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වලට වඩාා බො�ොහෝ�ෝ වැැඩි), සංංසරණ
කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් මට්ටම ෆයිටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝල් මඟින් අඩු
කරනු ලබයි13 එනමුත් කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් ඉතාා මධ්යයස්ථ
ලෙ�ස රුුධිර කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් ප්රරමාාණය වැැඩි කරනු ලබයි14
මේ� අනුව, සියලුම ආහාාරවල මෙ�න් සෝ�ෝයාා ආහාාරවලද
ජීව විද්යා�ාත්මකව ක්රිියාාකාාරී සංංරචක සිය ගණනක් අඩංංගු
වෙ�න කාාරණය හේ�තුවෙ�න් අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ඊස්ට්රරජන්
සමඟ සමාාන නො�ොකළ යුතු ය.

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ගුණාාත්මකභාාවය
සහ සිහින් පටක වර්ධනය
ඉතාා උසස් සෞ�ෞඛ්යයයකට ජීවිත කාාලය පුරාා මාං�ංශ
පේ�ශී පවත්වාා ගැැනීමේ� වැැදගත්කම වඩාාත් ගම්යයමාාන
වෙ�මින් පවිතියි.15 බො�ොහෝ�ෝ ඇමරිකාානු පිරිමි පුද්ගලයන්
ප්රෝ�ෝ�ටීන් සඳහාා නිර්දේේශිත ආහාාර දීමනාාව (RDA) සැැපිරීම
හෝ�ෝ ඉක්මවාා යන බව සත්යයය වුවද, වැැඩිහිටි පිරිමි
පුද්ගලයගෙ�න් සියයට 40 ක් තරම් ප්රරමාාණයකට මෙ�ය
අදාාළ නො�ොවේ�.16 තවද, ඇතැැම් මෑෑත කාාලීන දත්තවලට
අනුව RDA ඉතාා අඩු විය හැැකි අතර RDA ප්රරමාාණය
ඉක්මවාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් පරිභෝ�ෝජනය වාාසිදාායක විය හැැකිය.17-19
වයස අවුරුුදු >65 පිරිමි පුද්ගලයන් සඳහාා, වර්තමාාන
RDA අගය සියයට 30 කින් පමණ ඌන නිමාානය
කර ඇති බවට තක්සේ�රුු වී ඇත.20 උසස් තත්ත්වයේ�
ප්රෝ�ෝ�ටීන් සපයන බැැවින් සෝ�ෝයාා ආහාාර ප්රෝ�ෝ�ටීන් අවශ්යයතාා
සපුරාාලීම සඳහාා හො�ොඳ තේ�රීමක් වෙ�යි.21

ආහාාර ප්රෝ��ෝ ටීන් අවශ්යයතාා සපුරාාලීම
සඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාාර හො�ොඳ තේ�රීමක්
වන්නේ� ඒවාා උසස් තත්ත්වයේ�
ප්රෝ��ෝ ටීන් සපයන බැැවින්ය.

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් දිරවීමේ� හැැකියාාව විවිධ ප්රභවයන්
අතරින් සියයට 90 සිට 100 දක්වාා පරාාසයක පවතියි.22-27
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සඳහාා අනර්ඝ ඇමයිනෝ�ෝ අම්ල පැැතිකඩක්
ද ඇත. රනිල කුලයට අයත් සෙ�සු ප්රෝ�ෝටීන හාා ගත් කළ,
රනිල කුලයට අයත් ප්රෝ�ෝටීනවල සීමාාකාාරී ඇමයිනෝ�ෝ
අම්ලවන සල්ෆර් ඇමයිනෝ�ෝ අම්ලවල අන්තර්ගතය
(මෙ�තියො�ොනීන් සහ සිස්ටීන්) ජීව විද්යාාත්මක අවශ්යතාා
සපුරාාලීමට ප්රමාාණවත් වෙ�යි.21 පුදුමයට කාාරණයක්
නො�ොවන්නේ� විවිධ ප්රභවයන්ගෙ�න් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සඳහාා
ප්රෝ�ෝටීන් දිරවීමේ� නිවැැරදි ඇමයිනෝ�ෝ අම්ල අගයන් 0.9 සිට
1.0 දක්වාා පරාාසයක පවතී සත්ත්ව ප්රෝ�ෝටීන සඳහාා වන
අගයන්ට මෙ�ම අගයන් සමාාන වන අතර අනෙ�කුත් සියලුම
ශාාක ප්රෝ�ෝටීන් සඳහාා වන අගයන්ට වඩාා බො�ොහෝ�ෝ ඉහළ
අගයක් ගනියි.21 දිරවිය හැැකි අත්යවශ්යක ඇමයිනෝ�ෝ
අම්ල අගයන් භාාවිතයෙ�න් ප්රෝ�ෝටීන් ගුණය ඇගයීමේ�දී
උසස් ගුණයෙ�න් යුත් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්ද ප්රත්යක්ෂ වෙ�යි.28,29
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්වල ඉහළ ගුණාාත්මකභාාවයක්
පැැවතියද, මාං�ංශ පේ�ශි වැැඩි කිරීමට අපේ�ක්ෂාාවක් ඇති
පිරිමි පුද්ගලයන්ට සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් හො�ොඳ තේ�රීමක්
නො�ොවන බවට ප්රකාාශ සිදු කර ඇත.30 කෙ�සේ�
වුවද, මෑෑතකාාලීනව ප්රකාාශයට පත් කරන ලද මෙ�ටාා
විශ්ලේ�ෂණයකට අනුව, වේ� වලට වඩාා සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්
ලියුසීන් අඩු මට්ටමක පැැවතුනද,වේ� ප්රෝ�ෝටීන් පරිපූරකයට
සමාාන ප්රමාාණයකට ප්රතිරෝ�ෝධක ව්යාායාාම පුහුණුවෙ�හි
සිටින පුද්ගලයින්ගේ� ශක්තිය සහ සිහින් පටක වර්ධනයට
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් අතිරේ�කය මග පාාදනු ලබයි.5 මාං�ංශ
පේ�ශි ප්රෝ�ෝටීන් සංංස්ලේ�ෂණය සඳහාා මූලිකවම වැැදගත්
වන ඇමයිනෝ�ෝ අම්ලය ලියුසීන් ය.31
සාාමාාන්යයෙ�න් මාං�ංශ පේ�ශි ගො�ොඩනැැඟීමට යෝ�ෝග්ය
ප්රෝ�ෝටීන් ලෙ�ස වේ� ප්රෝ�ෝටීන් සලකනු ලබන අතර, තීව්ර
අධ්යයනයන්හි (<පැැය 5), ඒවාා සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්වලට
වඩාා විශාාල ප්රමාාණයකට මාං�ංශ පේ�ශි ප්රෝ�ෝටීන්
සංංස්ලේ�ෂණය උත්තේ�ජනය කරයි.30 කෙ�සේ� වුවද, මෙ�ම
කෙ�ටි කාාලීන අධ්යයනයන් ප්රබල සහ සිහින් පටක
වර්ධනය පරීක්ෂාා කෙ�රෙ�න දිගු කාාලීන අධ්යයනයන්හි
(> සති 6ක කාාලසීමාාවේ�) බලපෑෑම් නිරීක්ෂණය පිළිබඳ
දුර්වල පුරෝ�ෝකථනයන් බව පෙ�නී යයි. සත්ය ලෙ�ස, මෑෑත
කාාලීන දත්තවලට අනුව, කෘෘශ ශරීර ස්කන්ධ වර්ධනය
සම්බන්ධ ප්රෝ�ෝටීන් වර්ගයට වඩාා ප්රෝ�ෝටීන් ප්රමාාණය
ඉතාා වැැදගත් වන බවය.32 මෙ�යට අමතරව, ව්යාායාාම
මගින් ඇතිවන වේ�දනාාව සහ ඔක්සිකරණය අඩු කිරීම
හේ�තුවෙ�න් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් ඇත්ත වශයෙ�න්ම අනෙ�කුත්
උසස් තත්ත්වයේ� ප්රෝ�ෝටීනවලට වඩාා යම් වාාසි දාායකය.33-35
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සහ වේ� ප්රෝ�ෝටීන් අතර සංංයෝ�ෝගය තනි
ප්රෝ�ෝටීනවලට වඩාා වාාසි ඇති බවට සාාක්ෂි ද ඇත.36,37

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.

ප්රෝ�ෝ�ටීන් RDA ඉක්මවාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ලබාා ගැැනීම නිරෝ�ෝගී
පුද්ගලයන්ගේ� වකුගඩු ක්රිියාාකාාරිත්වයට අහිතකර
ලෙ�ස බල නො�ොපාායි38 නමුත් වකුගඩු රෝ�ෝගය වැැළඳීමේ�
අවදාානමක් ඇති පුද්ගලයන්ගේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන් ප්රරමාාණය සහ
ප්රෝ�ෝ�ටීන් වර්ගය වැැදගත් සැැලකිල්ලක් විය හැැකිය.39
මේ� සම්බන්ධයෙ�න් ජින්ග් සහ අල් 40 විසින් කරන ලද
සාායනික අධ්යයයනයන්හි මෙ�ටාා-විශ්ලේ�ෂණයක් මගින්
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් බහුල සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් මඟින් සීරම්
ක්රිියේ�ටිනින්, සීරම් පො�ොස්පරස්, C-ප්රරතික්රිියාාශීලී ප්රෝ�ෝ�ටීන්
සහ පූර්ව ඩයලිසිස් රෝ�ෝගීන්ගේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන් සැැලකිය යුතු ලෙ�ස
අඩු කළ බව සො�ොයාා ගන්නාා ලදී. වකුගඩු ක්රිියාාකාාරිත්වය
අඩපණ වී ඇති පුද්ගලයින්ගේ� සීරම් පො�ොස්පරස් මට්ටම
බො�ොහෝ�ෝ විට අසාාමාාන්යය ලෙ�ස ඉහළ යන බැැවින් සත්ව
ප්රෝ�ෝ�ටීන් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් සමඟ ප්රරතිස්ථාාපනය කිරීම
ප්රරයෝ�ෝජනවත් විය හැැකිය. සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ඩයලිසිස්
රෝ�ෝගීන්ගේ� පෝ�ෝෂණ තත්ත්වය පවත්වාා ගැැනීමට උපකාාරී
වන බව ඉහත සඳහන් කළ විශ්ලේ�ෂණය මගින් ද සො�ොයාා
ගන්නාා ලදී.40 එයට කලින් ප්රරකාාශයට පත් කරන ලද මෙ�ටාා
විශ්ලේ�ෂණයක් මඟින්ද41 ජින්ග් සහ අල් විසින් කරන ලද
ප්රරතිඵල හාා සමාාන ප්රරතිඵල සො�ොයාා ගන්නාා ලදී.40

පුරස්ථි පිළිකාාව
පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාාව ලො�ොව පුරාා පිරිමින් අතර බහුලව
හඳුනාාගත් දෙෙවන පිළිකාාවයි. පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා
ජාාත්යයන්තර කාාර්යාං�ංශයෙ�හි GLOBOCAN දත්ත ගබඩාාවට
අනුව 2012 වසරේ�දී මිලියන 1.1 ක් පිරිමි පුද්ගලයන්ට
පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාා ඇති බව හඳුනාාගෙ�න ඇති අතර එය

පිරිමින්ගේ� සියලුම පිළිකාාවලින් සියයට 15 ක් වේ�.42 පුරස්ථි
ග්රරන්ථියේ� පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම අවම කිරීම සඳහාා
සෝ�ෝයාා විසින් ඉටු කළ හැැකි කාාර්යභාාරය දශක තුනක්
දුරට දිව යයි.43 විශාාල වශයෙ�න්, ආසියාානු සෝ�ෝයාා ආහාාර
පරිභෝ�ෝජනය කරන රටවල ඓතිහාාසික වශයෙ�න් අඩු
පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාා මරණ අනුපාාතවලට පුරස්ථි ග්රරන්ථි
පිළිකාා පිළිබඳ මූලික අවධාානය හේ�තු විය හැැකිය.44
බටහිර රටවලට සාාපේ�ක්ෂව ආසියාානු රටවල්වල අඩු
පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාා අනුපාාතයක් පැැවතීම විශේ�ෂයෙ�න්
ඉහළ සමාාජ ආර්ථික තත්ත්වයක් ඇති රටක් වන ජපාානය,
මෙ�ම වෙ�නස සඳහාා වගකිව යුතු සාාධක හඳුනාා ගැැනීමට
උත්සාාහ කිරීමට හේ�තු වී තිබේ�. ඒ හාා සමාානව, බො�ොහෝ�ෝ
ආසියාාතික රටවල මෑෑත කාාලීනව සාාපේ�ක්ෂ වශයෙ�න්
පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාා අනුපාාත වැැඩිවීම සිදුවී ඇත. මෙ�ම
කාාරණයට, වයස් අනුකූල ජපන් පුද්ගලයන්ගේ� පුරස්ථි
ග්රරන්ථි පිළිකාා මරණ අනුපාාතය පිරිමි පුද්ගලයන්
100,000 කට 1950 දී 0.5 ක්, 1970 දී 3.2 ක් සහ 1998 දී
8.6 ක් වශයෙ�න් අඩු ය.45 මේ� වැැඩිවීම සඳහාා දාායක වන
බො�ොහෝ�ෝ සාාධක තිබිය හැැකිය, බටහිරකරණය වන ආහාාර
වේ�ල වැැදගත් එකක් ලෙ�ස සැැලකෙ�යි. අනෙ�ක් අතට,
ඓතිහාාසික වශයෙ�න් සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය අඩු
අනුපාාතයන්ට දාායක වීමට යෝ�ෝජනාා කර ඇත.

මෑෑතදී, ඇපල්ගේ�ට් සහ අල්.6 විසින් සෝ�ෝයාා සහ සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් සහ පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාා අවදාානම
අතර සම්බන්ධය විමසීමට ලක් කරන ලද වසංංගත රෝ�ෝග
අධ්යයයන 30 ක මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයක් සිදු කරන ලදී. සෝ�ෝයාා
පරිභෝ�ෝජනය මගින් පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාාවෙ�න් ආරක්ෂාා
කරන බව දත්ත පෙ�න්වාා දෙෙයි. නිශ්චිත ලෙ�ස, සම්පූර්ණ
සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය (p <0.001),ජෙ�නිස්ටයින්
(p=0.008), ඩෙ�යිඩ්සෙ�යින් (p=0.018) සහ පැැසීම් නො�ොකළ
සෝ�ෝයාා ආහාාර (p <0.001) වෙ�න් වෙ�න් වශයෙ�න් සැැලකිය
යුතු ලෙ�ස පිළිකාා අවදාානම අඩු කිරීම සමඟ සම්බන්ධ
වේ�. ඊට ප්රරතිවිරුුද්ධව, සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය හෝ�ෝ
සංංසරණය වන අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ඉහළ පුරස්ථි ග්රරන්ථි
පිළිකාා සමඟ සම්බන්ධ වී නො�ොමැැති නමුත් ඉතාා ස්වල්ප
අධ්යයයන ප්රරමාාණයක් මෙ�ම සම්බන්ධය ඇගයීමට ලක් කර
ඇත. සමස්තයක් වශයෙ�න්,සමස්ත සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය
අවදාානම 29% ක අඩුවීමක් සමඟ සම්බන්ධය (සාාපේ�ක්ෂ
අවදාානම [RR], 0.71; 95% විශ්වාාසනීය පරතරය: 0.58, 0.85,
p < 0.001).

යුරෝ�ෝපයෙ�න් (අවස්ථාා 2,828 සහ පාාලන 5,593). යුරෝ�ෝපීය
පිරිමි පුද්ගලයන් තුළ අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මට්ටම් සහ
අවදාානම අතර කිසිදු සම්බන්ධයක් සටහන් වී නො�ොමැැත.
ප්රරතිවිරුුද්ධව, ජපාානයේ� පිරිමි පුද්ගලයන් තුළ, පළමු
කාාර්තුමය ජෙ�නිස්ටයින් මට්ටම් සමඟ සිව්වන කාාර්තුව
සසඳන විට, අසමතුලිතතාා අනුපාාතය (95% විශ්වාාසනීය
පරතරය) 0.70 (0.45, 1.10) විය. මේ� සො�ොයාා ගැැනීම
සංංඛ්යා�ානමය වශයෙ�න් එතරම් වැැදගත් නො�ොවූවද, එය
ආරක්ෂිත බලපෑෑමක් අඟවයි. යුරෝ�ෝපීය පිරිමි පුද්ගලයන්
සඳහාා බලපෑෑමක් නො�ොමැැති වීම පුදුමයක් නො�ොවන්නේ�
ඔවුන්ගේ� නො�ොසැැලකිලිමත් සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනයයි.
සාාමාාන්යය ජනගහනය සම්බන්ධ බටහිර වසංංගත රෝ�ෝග
අධ්යයයනයන්ට සෝ�ෝයාා ආහාාරවල සෞ�ෞඛ්යය බලපෑෑම් පිළිබඳ
අර්ථවත් අවබෝ�ෝධයක් ලබාා දීමට නො�ොහැැකි වී ඇත්තේ�
කාායික බලපෑෑම් අපේ�ක්ෂාා කිරීමට තරම් අඩු ප්රරමාාණයක්
පරිභෝ�ෝජනය කිරීමයි.47
වසංංගත රෝ�ෝග පර්යේ�ෂණවලට අමතරව, පුරස්ථි
ග්රරන්ථි විශේ�ෂිත ප්රරතිදේේහජනක (PSA) මට්ටම් මත
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් නිරාාවරණයේ� බලපෑෑම පර්යේ�ෂකයන්
කිහිප දෙෙනෙ�කු විසින් ඇගයීමට ලක් කර ඇත. පුරස්ථි
ග්රරන්ථි පිළිකාා හඳුනාා ගැැනීම සඳහාා වන වඩාාත් පො�ොදු
සාායනික පරීක්ෂණය PSA වන අතර, මෑෑතකදී සාාමාාන්යය
පරීක්ෂණයේ�දී එහි භාාවිතය අභියෝ�ෝගයට ලක්ව ඇත.48-51
අධ්යයයනයන් කිහිපයක් අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් PSA
මට්ටම්වලට හිතකර ලෙ�ස බලපාාන බව පෙ�න්වාා දී ඇති
නමුත්, සමස්තයක් ලෙ�ස මෙ�ම පර්යේ�ෂණය ඉතාා මිශ්රර
ප්රරතිඵල ඉදිරිපත් කර ඇත.52-58
අවසාාන වශයෙ�න්, පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාාවෙ�හි ප්රරගමණය
කෙ�රෙ�හි අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්හි බලපෑෑම ඇගයීමට ලක්
කළ දිගු කාාලීන පරීක්ෂණ දෙෙකෙ�න් එකක්වත් ප්රරතිලාාභ
වාාර්තාා කළේ� නැැත. කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෙ�හි එක්
අධ්යයයනයක දී, සෝ�ෝයාා කාාණ්ඩයේ� පිරිමි පුද්ගලයන්ට

කෙ�සේ� වුවද, වසංංගත රෝ�ෝග අධ්යයයනයේ� වර්ගය
අනුව දත්ත උප-විශ්ලේ�ෂණය කිරීමේ�දී, සිද්ධි
පාාලනයෙ�හි (n=9; RR = 0.61) ආරක්ෂිත බලපෑෑම්
සටහන් වුවද සමූහ අධ්යයයනයන්හි (n=7; RR = 0.90)
සටහන් නො�ොවිණි. වසංංගත රෝ�ෝග ප්රරජාාව තුළ සමූහ
අධ්යයයනයන් වැැඩි බරක් දරයි. මේ� හේ�තුවෙ�න්,පෙ�රේ�
කො�ොර්නාාගෝ�ෝ සහ අල්.46 විසින් මෑෑතකදී කළ විශ්ලේ�ෂණය
විශේ�ෂයෙ�න් සිත්ගන්නාා සුළුය. මෙ�ම කතුවරුුන් විසින්
පෙ�රදිසි අධ්යයයන හතෙ�න් එකකට සහභාාගී වන
පුද්ගලයින්ගෙ�න් සීරම් අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මට්ටම් අතර
සම්බන්ධතාාවය ඇගයීමට ලක් කරන ලදී, ඉන් ද්විත්වයක්
ජපාානයෙ�න්ය(අවස්ථාා 241 සහ පාාලන 503) සහ පහක්

දිනකට ලැැබුණේ� ආසන්න වශයෙ�න් 24 mg ජෙ�නිස්ටීන්
ප්රරමාාණයක් පමණි.59 මෙ�ය පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාා සඳහාා
ප්රරතිකාාරයට දැැනටමත් රැඩිකල් ප්රො�ො�ස්ටටෙ�ක්ටො�ොමි
සිදු කර ඇති පිරිමි පුද්ගලයන් සඳහාා සාාපේ�ක්ෂව
අඩු ජෙ�නිස්ටයින් මාාත්රාා�වකි. අනෙ�ක් අධ්යයනයේ�දී,
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් බහුල සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් පරිභෝ�ෝජනයට
ගත් ප්රරතිකාාර කළ කණ්ඩාායමට අමතරව, විටමින් E සහ
සෙ�ලේ�නියම් අතිරේ�ක ඔවුනට ලබාා දෙෙන ලදී.60 ඇතැැම්
තත්වයන් යටතේ� මෙ�ම ක්ෂුද්ර පෝ�ෝෂක ද්විත්වයම පුරස්ථි
ග්රරන්ථි පිළිකාා වර්ධනය උත්තේ�ජනය කරන බවට යම්
සාාක්ෂි තිබේ�. පිළිකාා.61 සෝ�ෝයාා සම්බන්ධ මෙ�ම දිගු
කාාලීන අත්හදාා බැැලීම්වල ප්රරතිඵල පර්යේ�ෂණාාත්මක
නිර්මිතයන්හි සීමාාවන් සැැලකීමේ�දී පුදුමයක් නො�ොවේ�.

හෝ�ෝමෝ�ෝන මට්ටම් සහ සාාඵල්යයය
ශුක්රාා�ණු ප්රරමාාණය සහ සාාන්ද්රණය අතර සම්බන්ධය
ඇගයීමට ලක් කිරීමට එක් පුරුුෂයකු හාා එක් සිද්ධි
පාාලන අධ්යයයනයක්64 ලෙ�ස විස්තර කෙ�රෙ�න සිද්ධි
වාාර්තාා දෙෙකක්62,63 රිමි පුද්ගලයන් ස්ත්රීීකරණය වන බව
යටපත් කරයි. එක් සිද්ධි වාාර්තාාවකට අනුව 60-හැැවිරිදි
පුද්ගලයකුගේ� ඊස්ට්රරජන් සංංසරණ මට්ටම අතිශයෙ�න් ඉහළ
යාාමේ� ප්රරතිඵලයක් ලෙ�ස නාාරි ලක්ෂණ වර්ධනය වූ බව
විස්තර වේ�.62 සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය නතර කිරීමෙ�න් පසු
මට්ටම්වලට වඩාා මෙ�ම මට්ටම් දස ගුණයකින් වැැඩි ය.
අනෙ�ක් සිද්ධි වාාර්තාාවට අනුව නිර්මාං�ංශක 19-හැැවිරිදි
පිරිමි පුද්ගලයකුට අඩු ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන් මට්ටම්, ලුබ්ධිය
නැැතිවීම සහ ශිෂ්ණය ඍජු වීම දුෂ්කෘෘතිය ඇති විය.63

සෝ�ෝයාා පුරුුෂ සාාඵල්යයයට අහිතකර ලෙ�ස බලපෑෑ හැැකි
බව කුඩාා නියමු සිද්ධි පාාලන අධ්යයයනයක ප්රරතිඵල මඟින්
උත්සුක විය. චවාාරෝ�ෝ සහ අල්.70 යාා-පාාරිභෝ�ෝගිකයින්
ලෙ�ස වර්ගීකරණය කරන ලද පිරිමි පුද්ගලයන් සෝ�ෝයාා
පරිභෝ�ෝජනය නො�ොකරන අයට සාාපේ�ක්ෂව අඩු ශුක්රාා�ණු
සාාන්ද්රණයක් තිබූ බව සො�ොයාා ගන්නාා ලදී. කෙ�සේ� වුවද,
මෙ�ම පර්යේ�ෂණය සඳහාා සීමාාවන් කිහිපයක් තිිිබිණි.
නිදසුනක් ලෙ�ස, ශුක්රාා�ණු සාාන්ද්රණයෙ�න් අඩක් පමණ අඩුවී
ඇත්තේ� ශුක්රාා�ණු පිටවන පරිමාාව වැැඩිවීම නිසාා වන අතර
එය ශුක්රාා�ණු සාාන්ද්රණය අඩුවීමට හේ�තු වන නමුත් ශුක්රාා�ණු
සංංඛ්යා�ාව අඩුවීම සඳහාා අදාාළ නො�ොවේ�. ජීව විද්යා�ාත්මක
ලෙ�ස සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය මඟින් ශුක්රාා�ණු පිටවන පරිමාාව
වැැඩි කරන බව පිළිගත නො�ොහැැකිය.

ස්ත්රීීකරණ ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය සඳහාා සෝ�ෝයාා
පරිභෝ�ෝජනය වගකිව යුතු වූයේ� නම්, එයට හේ�තුව
අසමතුලිත හාා පෝ�ෝෂ්යය පදාාර්ථ ඌනතාාවයෙ�න් යුත් ආහාාර
සන්දර්භය තුළ අධික ප්රරමාාණයක් පරිභෝ�ෝජනය කිරීමය.
අහඹු ලෙ�ස, පිරිමි පුද්ගලයන් දෙෙදෙෙනාාම අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
360 mg/d ප්රරමාාණයක් ලබාා ගත් බව වාාර්තාා වන අතර,
එය සම්ප්රරදාායික ආහාාර වේ�ලක් ලබාා ගන්නාා ජපන්
පිරිමින්ට වඩාා 9 ගුණයකින් වැැඩි ය.
වැැදගත් කරුුණ වන්නේ�, සාායනික අධ්යයයනවලින්
පෙ�නී යන ආකාාරයට සෝ�ෝයාා හෝ�ෝ අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
පරිභෝ�ෝජනය සාාමාාන්යය ජපන් ප්රරමාාණය ඉක්මවාා ගියත්,
ඊස්ටජන් හෝ�ෝ ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන් මට්ටම් සංංසරණයට
බල නො�ොපාාන බවයි. මෙ�ම නිගමනවලට සහය වෙ�මින්
සම්පූර්ණ ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන් මට්ටම්වලට, ලිංංගික
හෝ�ෝමෝ�ෝන බන්ධන ග්ලෝ�ෝබියුලින් මට්ටමට, නිදහස්
ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන් හෝ�ෝ නිදහස් ඇන්ඩ්රො�ො�ජන් දර්ශකයට
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් හෝ�ෝ අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ගැැනීමෙ�න්
සැැලකිය යුතු බලපෑෑමක් නො�ොමැැති බව අධ්යයයනයන් 32 ක්
(ඉහත සඳහන් කර ඇති දෙෙක ඇතුළුව) සහ ප්රරතිකාාර
කණ්ඩාායම් 36 ක් ඇතුළත් මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයින් සො�ොයාා
ගැැනිණි1 මෙ�ම විශ්ලේ�ෂණයෙ�න් අනතුරුුව ප්රරකාාශයට
පත් කළ අධ්යයයන මෙ�ම නිගමනය හාා සහාාය වේ�.37,65-68
එසේ�ම, සාායනික අධ්යයයන නවයක් ඇතුළත් ආඛ්යා�ාන
සමාාලෝ�ෝචනයකින් ඊස්ට්රරජන් මට්ටම් මත සෝ�ෝයාාවල
බලපෑෑමක් නො�ොමැැති බව සො�ොයාා ගන්නාා ලදී.2

ඊස්ට්රරජන් මට්ටම් කෙ�රෙ�හි සෝ�ෝයාාවල
කිසිදු බලපෑෑමක් අධ්යයයනවලින්
සො�ොයාාගෙ�න නො�ොමැැත.
මෙ�ම විමර්ශනයට පසුව ප්රරකාාශයට පත් කරන ලද
පර්යේ�ෂණ මේ� නිගමනය හාා සහාාය වේ�.37,69

තවද, සම්පූර්ණ අත්පිටපත් ආකාාරයෙ�න් ප්රරකාාශයට පත්
කරන ලද සාායනික අධ්යයයනයන් දෙෙකක් මඟින්, ශුක්රාා�ණු
හෝ�ෝ ශුක්රාා�ණු පරාාමිතීන් කෙ�රෙ�හි අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
බලපාාන්නේ� නැැති බව සො�ොයාා ගැැනිණි. මින් එකක,
ස්වෙ�ච්ඡාාවෙ�න් ඉදිරිපත් වූ නිරෝ�ෝගී පුද්ගලයන් මාාස
දෙෙකක් පුරාා අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් 40 mg ක ප්රරමාාණයක්
අඩංංගු දෛෛනික අතිරේ�කයක් ලබාා ගෙ�න ඇත.3 තවත්
අවස්ථාාවක, නිරෝ�ෝගී තරුුණයන් 32 දෙෙනෙ�ක් අහඹු
ලෙ�ස දින 57 ක් සඳහාා සම්පූර්ණ කිරි ප්රෝ�ෝ�ටීන් හෝ�ෝ
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ඉහළ හෝ�ෝ අඩු ප්රරමාාණයක් අඩංංගු
සම්පූර්ණ සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් අතිරේ�ක ආහාාරයට ලබාාගෙ�න
ඇත.4 තෙ�වන අධ්යයනයේ�දී ස්වෙ�ච්ඡාාවෙ�න් ඉදිරිපත්
වූ පුද්ගලයන් 20 දෙෙනෙ�කු විවිධ කණ්ඩාායම් තුනකට
සසම්භාාවී කරන ලද අතර එහිදී ඔවුන්ට මාාස තුනකට
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් mg/d 60, 320 හෝ�ෝ 480 ලබාා දෙෙන
ලදී.71 සැැලකිය යුතු සො�ොයාා ගැැනීමක් නම්, එවැැනි විශාාල

අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ප්රරමාාණයකට ප්රරතිචාාර වශයෙ�න්
ශුක්රාා�ණු සාාන්ද්රණයට බලපෑෑමක් සිදු නො�ොවීමයි. සිත්ගන්නාා
කරුුණ නම්, දරුුවෙ�කු ලබාාදීමට නො�ොහැැකි වූ අඩු ශුක්රාා�ණු
සාාන්ද්රණයක් ඇති පිරිමි පුද්ගලයකුට අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
අතිරේ�කයේ� වාාසියක් පිළිබඳ සිද්ධි වාාර්තාාවක් විස්තර
කර ඇත. මාාස හයක් පුරාා දිනපතාා අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
අතිරේ�කය ලබාා ගැැනීමෙ�න් ශුක්රාා�ණුවල ගුණාාත්මක භාාවය
සහ ප්රරමාාණය සාාමාාන්යයකරණය වීම සහ නිරෝ�ෝගී ළදරුු
උප්පත්තියක් ලැැබීම සිදු වේ�.72 එහි ප්රරතිඵලයක් වශයෙ�න්,
අඩු ශුක්රාා�ණු සාාන්ද්රණය සඳහාා අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
ප්රරතිකාාරයක් විය හැැකි බව මෙ�ම වාාර්තාාවේ� කතුවරුුන්
යෝ�ෝජනාා කළේ�ය.
අවසාාන වශයෙ�න්, හාා සම්බන්ධ හරස්කඩ අධ්යයයනයක
නල සංංසේ�චන ක්රිියාාවලිය යටතේ� වඳභාාවයට ප්රරතිකාාර
කරන යුවල අතරින් පිරිමි පුද්ගලයන් 184 ක්, පිරිමි
සහකරුු සෝ�ෝයාා ආහාාර සහ සෝ�ෝයාා අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
ආහාාරයට ගැැනීම සංංසේ�චන අනුපාාත සමඟ සම්බන්ධයක්
නො�ොමැැත දුර්වල ගුණයෙ�න් යුත් කළල, වේ�ගවත් හෝ�ෝ
මන්දගාාමී කළල බෙ�දීම් අනුපාාතය, බද්ධ කිරීම, සාායනික
ගැැබ් ගැැනීම සහ වඳ සාායනයකට සහභාාගී වන යුවල අතර
සජීවී උපත්.73 ශුක්රාා�ණු සාාන්ද්රණයට සෝ�ෝයාා වල බලපෑෑම
පිළිබඳ ගැැන කලින් සඳහන් කළ සිද්ධි පාාලන අධ්යයයනයේ�
කතුවරුුන් විසින් මෙ�ම අධ්යයයනය සිදු කරන ලද්දේේය.70

සාාරාං�ංශය සහ නිගමන
සෝ�ෝයාා ආහාාර මඟින් පිරිමි පුද්ගලයන්ගේ� ආහාාර වේ�ල්හි
වැැදගත් කාාර්යභාාරයක් ඉටු කළ හැැකිය. ඒවාා උසස්
තත්ත්වයේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන් සහ සෞ�ෞඛ්යය සම්පන්න මේ�දය සපයයි.
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් මඟින් රුුධිර කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් මට්ටම
සාාමාාන්යය ලෙ�ස කෙ�රෙ�න අතර මාං�ංශ පේ�ශි වර්ධනය
කරගැැනීමට කැැමති අයට හො�ොඳ තේ�රීමක් වේ�. සෝ�ෝයාා
ආහාාර මඟින් පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම
අඩු කරන බවට අනුමාාන සාාක්ෂි ඇත. අවසාාන වශයෙ�න්,
සෝ�ෝයාා මඟින් පිරිමි පුද්ගලයන් ස්ත්රීීකරණය වන බවට
අර්ථවත් සාායනික සාාක්ෂි නො�ොවන්නේ� එමඟින් ඊස්ටජන්
හෝ�ෝ ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන් සංංසරණ මට්ටමට හෝ�ෝ ශුක්රාා�ණු
සඳහාා බල පෑෑමක් නො�ොතිබීමයි.

ආශ්රිිත ග්රරන්ථ නාාමාාවලිය
1. හැැමිල්ටන් රීව්ස් ජේ�එම්, වස්කර් ජී, ඩුවාාල් එස්ජේ�, සහ අල් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් හෝ�ෝ අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
පිරිමින්ගේ� ප්රරජනක හෝ�ෝර්මෝ�ෝන මත කිසිදු බලපෑෑමක් නො�ොපෙ�න්වන බව සාායනික අධ්යයයනයන්
පෙ�න්වයි: මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයක ප්රරතිඵල. සරුු නිසරුු 2010;94(3):997-1007.
 . මෙ�සීනාා එම්. සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ලබාාගැැනීම මඟින් පිරිමින්ට කාාන්තාා බලපෑෑම් ඇති
2
නො�ොකරයි: සාායනික සාාක්ෂි පිළිබඳ විවේ�චනාාත්මක පරීක්ෂණයක්. සරුු නිසරුු 2010;93(7):2095-104.

5. මෙ�සීනාා එම්, ලින්ච් එච්, ඩිකින්සන් ජේ�එම්, සහ අල්. ප්රරතිරෝ�ෝධක ව්යා�ායාාමයට ප්රරතිචාාර වශයෙ�න්
මාං�ංශ පේ�ශි ප්රරමාාණය සහ ජවය සඳහාා සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් හාා සත්ව ප්රෝ�ෝ�ටීන් අතිරේ�ක අතර වෙ�නසක් නැැත.
ක්රීීඩාා පෝ�ෝෂණය සහ ව්යා�ායාාම පරිවෘෘත්තීය සඳහාා වන ජාාත්යයන්තර සඟරාාව. 20181-36.
 . ඇපල්ගේ�ට් සීසී, රෝ�ෝවෙ�ල්ස් ජේ�එල්, රනාාර්ඩ් කේ�එම්, සහ අල්. සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය සහ පුරස්ථි
6
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සියලුම එක්සත් ජනපද සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ගො�ොවීන්ගේ� ලාාභ අවස්ථාා ඉහළ දැැමීම සඳහාා USB හි ගො�ොවි අධ්යයක්ෂකවරුුන් 70 දෙෙනාා
සෝ�ෝයාා ආයෝ�ෝජන අනුමත කරයි. මෙ�ම ස්වේ�ච්ඡාා සේ�වකයන් විසින් එක්සත් ජනපදයේ� සෝ�ෝයාා අහාාරවල සහ තෙ�ල්වල වටිනාාකම
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යටිතල පහසුකම් ඇති බව සහතික කිරීමට සහ එක්සත් ජනපදයේ� සෝ�ෝයාා පාාරිභෝ�ෝගිකයින්ගේ� අවශ්යයතාා සපුරාාලීමට අරමුදල්
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