
සෝ�ෝයාා ආහාාර මගින් පුරස්ථි ග්රරන්ථි පිළිකාා, හාෘද සෝරෝග්ර �හා තවත් සෝ�ාසෝහාෝ සෝේ 
ඇතිවීසෝ� අවදානම අඩු කිරීම වැනි �ැලකියා යුතු සෝ�ෞඛ්යය ප්රරතිලාභ පිරිමින් �ඳහාා 
අත්කාර දියා හාැකියා. සෝමම කාරැණු ප්රතිිකාාව ට අනුව, පිරිමින් ස්ති්රීකාරණ අවධාානම 
පිළි�ඳ බියා වියා යුතු නැත.

අයිසො�ොෆ්සො�සො�ෝන් සො�ෝයාො සො�ෝෝටීන් ගුණාොත්මකභාො�යා

සෝ�ෝයාා ආශි්රිත තතු විස්තරයා

හැැඳින්වීම

සො�ෝයාො +  
පිරිමින්සො� සො�ෞඛ්යයයා

පුරස්ථි පිළිකො �ැළැැක්වීම සොහැොසොමෝන

සිහින් �ටක �ර්ධනයා �ොඵල්යයයා

සෝ�ෝයාා ආහාාරයාන්හි සෝ�ෟඛ්යය බලපෑෑම් පිළිබඳ සිදු 
කළ සෝබාසෝහාෝ පෑර්සෝ�ෂණවල අවධාානයා පෑශ්චාාත් 
ආර්තවහාරණයාට පෑත් කාන්තාවන් සෝකසෝරහි සෝයාාමු වී 
ඇත. සෝබාසෝහාෝ විට, සෝ�� අවධාානයා බහුලව භාාවිත කරන 
ආහාාර අතර සෝ�ෝයාා සෝබෝ�චි යානු අයි�ෆ්සෝ�සෝවෝන්වලින් 
අද්විතීයා සෝල� සෝපෑාසෝහාා�ත් පෑරභාවයාක් වන අතර ඒවා 
ඊස්ටරජන් සෝහාෝසෝ�ෝනසෝයාන් අණුක �හා �ායානික �ට්ටමින් 
සෝවනස් වුවද ෆයිසෝටෝස්ටරජන් සෝල� වර්ගීකරණයා කරන ලද 
ස්වභාාවිකව ඇති වන ශාාක ර�ායානික ද්රවය �මූහායාක් වන 
සෝහායින් යා. සෝ�ෝයාා ආහාාරවල පෑවතින අයි�ෆ්සෝ�සෝවාන් 
සෝ�තුසෝවන් සෝ�ෝයාා පෑරිසෝභාෝජනයාට ගැැනීසෝ�න් පිරිමින් 
ස්තීීභාාවී වී� පිළිබඳ අවධාානයා සෝයාාමු වී ඇත. සෝකසෝස් 
වුවද, පුළු� �ායානික දත්ත සෝපෑන්වා සෝදන්සෝන් සෝ�ෝයාා 
ආහාාර සෝහාෝ අයි�ෆ්සෝ�සෝවාන් �ඟින් සෝටස්සෝටාස්සෝටසෝරෝන්1 
�හා ඒස්ටරජන්2 �ට්ටම් ���රණයාට බල සෝනාපෑාන බැවින් 
සෝහාෝ ශුකාාණු සෝහාෝ ශුකාාණු පෑරාමිතීන් සෝකසෝරහි බල 
සෝනාපෑාන බැවින් සෝ�� �ැලකි�ල අනවශාය බවයා.3,4

තවද, සෝ�ෝයාා ආහාාර ඔවුන්සෝ� ආහාාර සෝ��හි සෝකාට�ක් 
බවට පෑත් කිරී�ට පිරිමි පුද්ගැලයාන් දිරි�ත් කිරී�ට සෝ�තු 
කිහිපෑයාක් ඇත. උදාහාරණයාක් සෝල�, සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් 
අතිසෝර්කයා �ඟින් පෑරතිසෝරෝධාක වයායාාම් පුහුණුසෝ� සෝයාදී 
සිටින පිරිමි පුද්ගැලයාන්සෝ� සිහින් පෑටක වර්ධානයාට සෝ�තු 
සෝ�. සෝ�� ශාක්ති පෑරභාවයාන් සෝ� සෝපෑරෝටීන් ��ඟ පෑරිපූරණයා 
කිරී� හාා ��ාන සෝ�.5 පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකාව වර්ධානයා 
වීසෝම් අවදාන� සෝ�ෝයාා �ඟින් අඩු කරන බව කුතුහාලයා 
දනවන නමුත් ඉතා විචාාරාත්�ක �ාක්ෂි ද ඇත.6 ඊට 
අ�තරව, සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් අඩු ඝනත්ව ලිසෝපෑාසෝපෑරෝටීන් 
සෝකාසෝලස්ටසෝරෝ� �ට්ටම් අඩු කරන බව අධායයානවලින් 
සෝපෑනී යායි.7-9

සෝ�ෝයාා සෝ�ෝෝටීන් අඩු ඝනත්ව 
ලිසෝ�ාසෝ�ෝෝටීන් සෝ�ාසෝ�ස්ටසෝ�ෝල් 
මට්ටම් අඩු ��න බව 
අධ්යයයානවලින් සෝ�න්වා සෝෙයි 



ආහාාර සෝ�සෝලහි පෑවතින සෝම්ද අම්ල අන්තර්ගැතසෝ� 
හිතකර සෝවන�ක් සෝ�තුසෝවන් සෝ�ෝයාා ආහාාර �ඟින් 
සෝපෑාදු සෝපෑරෝටීන් පෑරභාවයාන් පෑරතිස්ථාාපෑනයා කරන විට 
සෝකාසෝලස්ටසෝරෝ� �ට්ට� ද අඩු සෝ�9 සෝබාසෝහාෝ සෝ�ෝයාා 
ආහාාර බහු අ��තෘප්ත සෝම්දවලින් සෝපෑාසෝහාා�ත් පෑරභාවයාන් 
සෝ�. ��ස්තයාක් සෝල�, සෝ�ෝයාා ආහාාර පිරිමි පුද්ගැලයාන්සෝ� 
සෝ�ෟඛ්යයයාට ධානාත්�ක සෝල� දායාක වියා හාැකි බව දත්ත 
සෝපෑන්නුම් කරයි. පිරිමි පුද්ගැලයාන්සෝ� පෑරිසෝභාෝජනයාට 
සෝ�ෝයාා ආරක්ෂිත බවත් සෝ�ෝයාා ආහාාර ඔවුන්සෝ� ආහාාර 
සෝ�ල �ඳහාා ඇතුළත් කර ගැැනීසෝ�න් පුතිලාභා අත් කර 
ගැත හාැකි බවත් පෑර්සෝ�ෂණවලින් සෝහාළි වී ඇත.

පිරිමි පුද්ග�යාන්සෝ� �රිසෝ�ෝජනයාට 
සෝ�ෝයාා ආ�ක්ෂිත බවත් සෝ�ෝයාා 
ආහාා� ඔවුන්සෝ� ආහාා� සෝ�� 
�ඳහාා ඇතුළත් �� ගැනීසෝමන් 
පුති�ා� අත් �� ගත හාැකි බවත් 
�ර්සෝ�ෂණවලින් සෝහාළි වී ඇත.

අයිසො�ොෆ්සො�සො�ෝන් 

සෝ�ෝයාා ආහාාර යානු අයි�ෆ්සෝ�සෝවෝන්වලින් අද්විතීයා සෝල� 
සෝපෑාසෝහාා�ත් පෑරභාවයාන් සෝ�. සෝජනිස්ටීන්, සෝ�යිඩ්සීන් �හා 
�ලයිසිටීන් සෝ�ෝයාා සෝබෝ�චිවල ��ස්ත අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
අන්තර්ගැතසෝයාන් පිළිසෝවළින් සියායාට 50 ක්, 40 ක් �හා 
10 ක් පෑ�ණ සෝ�.10වැඩිහිටි ජපෑන් පිරිමි පුද්ගැලයාන් අතර 
දිනකට �ා�ානය අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් පෑරිසෝභාෝජනයා 
මිලිගැරෑම් 40 ක් පෑ�ණ සෝ� (mg/d), එ� පෑර�ාණයා 
�ාම්පෑරදායික සෝ�ෝයාා ආහාාරවලින් සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් ගැරෑම්  
10 සිට 12 දක්වා පෑර�ාණයාක් �පෑයාන පෑර�ාණයායි.11

කසූ සෝ�ෝයාා ආහාාර සෝ�ලකම  
(උදාා: සෝ�ෝයාා කිරි සෝකෝප්ප 1 සෝහාෝ සෝ�ෝෆු 
සෝහාෝ එඩමාම් සෝකෝප්ප ½) සෝපෝෝටීන් ග්රෑෑ�ම් 
එකක� අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝ�ෝන් මිලිග්රෑෑ�ම් 
25 ක් සෝහාෝ අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝ�ෝන් මිලිග්රෑෑ�ම් 
3.5 ක් පමණ �පයානු ලබයි.

�ා�ානයසෝයාන්, �ාම්පෑරදායික ආසියාානු සෝ�ෝයාා ආහාාරවලට 
ව�ා සෝවන් කළ සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් වැනි පිරිපෑහාදු කළ 
සෝ�ෝයාා නිෂ්පෑාදනවල සෝබාසෝහාෝ අඩු අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
�ාන්ද්රණයාක් (mg/g සෝපෑරෝටීන්) පෑවතී.

අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් යානු ඊස්ටරජන් සෝහාෝර්සෝ�ෝනයාට ��ාන 
ර�ායානික වුහායාක් ඇති ඩිසෝපෑසෝනාලික් ස්සෝටසෝරායිඩ් 
සෝනාවන අණු යා. පෑරතිඵලයාක් සෝල�, ඒවා ඊස්ටරජන් 
පෑරතිගැරාහාක (ER) �හා ඇතැම් පෑර්සෝ�ෂණාත්�ක 

තත්ත්වයාන් යාටසෝත් ඊස්ටරජන් වැනි බලපෑෑම් ඇති කිරී� 
යාන ද්විත්වයාට� බැදී�ට ��ත් සෝවයි. සෝ�� සෝ�තුසෝවන්, 
�ා�ානයසෝයාන් අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් ෆයිසෝටෝස්ටරජන් 
සෝල� හාැඳින්සෝවයි. සෝකසෝස් සෝවතත්, අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
වරණීයා ඊස්ටරජන් පෑරතිගැරාහාක මූර්ජක (SERMs) 
සෝල�ද වර්ගීකරණයා කර ඇත.12 SERM ER �ාරක, 
ER පෑරතිවිසෝරෝධාක සෝල� කිායාා කළ හාැකි අතර ER වල ඇති 
පෑටකවල කිසිඳු බලපෑෑ�ක් නැත. Erαට �ාසෝප්ක්ෂව ERβ 
බැඳී�ට �හා �කිායා කිරී�ට අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන්හි �නාපෑයා 
සෝ�� සෝ�ෝයාා සෝබෝ�චි ��ඝටකවල SERM වැනි ගුණා�ගැ 
�ඳහාා සෝ�තු වනු ඇතැයි �ැලසෝකයි.12 ER ද්විත්වයා� �කිායා 
කළ විට, ඉතා සෝවනස් �හා ඇතැම් විට පෑරතිවිරැද්ධා කායික 
බලපෑෑම් පෑවා තිබියා හාැකියා. 

ර�ායානික වුහාසෝ� කු�ා සෝවනස්කම් කායිකව විශාාල 
සෝවනස්කම් ඇති කළ හාැකි බැවින්, අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
�හා ඊස්ටරජන් අණුක හාා �ායානික �ට්ටමින් සෝවන�කට 
ලක් වී� පුදු�යාට කාරණයාක් සෝනාසෝ�. උදාහාරණයාක් 
සෝල�, වුහාසෝයාන් සෝබාසෝහාෝ දුරට ෆයිසෝටාස්සෝටසෝරෝ� �හා 
සෝකාසෝලස්ටසෝරෝ� එකිසෝනකට ��ාන වුවද (ඊස්ටරජන් �හා 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන්වලට ව�ා සෝබාසෝහාෝ වැඩි), ���රණ 
සෝකාසෝලස්ටසෝරෝ� �ට්ට� ෆයිසෝටාස්සෝටසෝරෝ� �ඟින් අඩු 
කරනු ලබයි13 එනමුත් සෝකාසෝලස්ටසෝරෝ� ඉතා �ධායස්ථා 
සෝල� රැධිර සෝකාසෝලස්ටසෝරෝ� පෑර�ාණයා වැඩි කරනු ලබයි14  
සෝම් අනුව, සියාලු� ආහාාරවල සෝ�න් සෝ�ෝයාා ආහාාරවලද 
ජීව විදයාත්�කව කිායාාකාරී ��රචාක සියා ගැණනක් අ��ගු 
සෝවන කාරණයා සෝ�තුසෝවන් අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් ඊස්ටරජන් 
��ඟ ��ාන සෝනාකළ යුතු යා.



සො�ෝයාො සො�ෝෝටීන් ගුණාොත්මකභාො�යා 
�හැ සිහින් �ටක �ර්ධනයා

ඉතා උ�ස් සෝ�ෟඛ්යයයාකට ජීවිත කාලයා පුරා �ා�ශා 
සෝප්ශී පෑවත්වා ගැැනීසෝම් වැදගැත්ක� ව�ාත් ගැ�ය�ාන 
සෝවමින් පෑවිතියි.15 සෝබාසෝහාෝ ඇ�රිකානු පිරිමි පුද්ගැලයාන් 
සෝපෑරෝටීන් �ඳහාා නිර්සෝද්ශිත ආහාාර දී�නාව (RDA) �ැපිරී� 
සෝහාෝ ඉක්�වා යාන බව �තයයා වුවද, වැඩිහිටි පිරිමි 
පුද්ගැලයාසෝගැන් සියායාට 40 ක් තරම් පෑර�ාණයාකට සෝ�යා 
අදාළ සෝනාසෝ�.16 තවද, ඇතැම් �ෑත කාලීන දත්තවලට 
අනුව RDA ඉතා අඩු වියා හාැකි අතර RDA පෑර�ාණයා 
ඉක්�වා සෝපෑරෝටීන් පෑරිසෝභාෝජනයා වාසිදායාක වියා හාැකියා.17-19  
වයා� අවුරැදු >65 පිරිමි පුද්ගැලයාන් �ඳහාා, වර්ත�ාන 
RDA අගැයා සියායාට 30 කින් පෑ�ණ ඌන නි�ානයා 
කර ඇති බවට තක්සෝස්රැ වී ඇත.20 උ�ස් තත්ත්වසෝ� 
සෝපෑරෝටීන් �පෑයාන බැවින් සෝ�ෝයාා ආහාාර සෝපෑරෝටීන් අවශායතා 
�පුරාලී� �ඳහාා සෝහාාඳ සෝත්රී�ක් සෝවයි.21

ආහාා� සෝ�ෝෝටීන් අවශ්යයතා �පු�ාලීම 
�ඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාා� සෝහාාඳ සෝත්රීමක් 
වන්සෝන් ඒවා උ�ස් තත්ත්වසෝ� 
සෝ�ෝෝටීන් ��යාන බැවින්යා.

සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන් දිරවීසෝම් හාැකියාාව විවිධා ප් රභාවයාන් 
අතරින් සියායාට 90 සිට 100 දක්වා පෑරා�යාක පෑවතියි.22-27  
සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන් �ඳහාා අනර්ඝ ඇ�යිසෝනෝ අම්ල පෑැතික�ක් 
ද ඇත. රනිල කුලයාට අයාත් සෝ�සු ප් සෝරෝටීන හාා ගැත් කළ, 
රනිල කුලයාට අයාත් ප් සෝරෝටීනවල සී�ාකාරී ඇ�යිසෝනෝ 
අම්ලවන ��ෆර් ඇ�යිසෝනෝ අම්ලවල අන්තර්ගැතයා 
(සෝ�තිසෝයාානීන් �හා සිස්ටීන්) ජීව විද් යාාත්�ක අවශ් යාතා 
�පුරාලී�ට ප් ර�ාණවත් සෝවයි.21 පුදු�යාට කාරණයාක් 
සෝනාවන්සෝන් විවිධා ප් රභාවයාන්සෝගැන් සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන් �ඳහාා 
ප් සෝරෝටීන් දිරවීසෝම් නිවැරදි ඇ�යිසෝනෝ අම්ල අගැයාන් 0.9 සිට 
1.0 දක්වා පෑරා�යාක පෑවතී �ත්ත්ව ප් සෝරෝටීන �ඳහාා වන 
අගැයාන්ට සෝ�� අගැයාන් ��ාන වන අතර අසෝනකුත් සියාලු� 
ශාාක ප් සෝරෝටීන් �ඳහාා වන අගැයාන්ට ව�ා සෝබාසෝහාෝ ඉහාළ 
අගැයාක් ගැනියි.21 දිරවියා හාැකි අත් යාවශ් යාක ඇ�යිසෝනෝ 
අම්ල අගැයාන් භාාවිතසෝයාන් ප් සෝරෝටීන් ගුණයා ඇගැයීසෝම්දී 
උ�ස් ගුණසෝයාන් යුත් සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන්ද ප් රත් යාක්ෂ සෝවයි.28,29

සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන්වල ඉහාළ ගුණාත්�කභාාවයාක් 
පෑැවතියාද, �ා�ශා සෝප්ශි වැඩි කිරී�ට අසෝප්ක්ෂාවක් ඇති 
පිරිමි පුද්ගැලයාන්ට සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන් සෝහාාඳ සෝත්රී�ක් 
සෝනාවන බවට ප් රකාශා සිදු කර ඇත.30 සෝකසෝස් 
වුවද, �ෑතකාලීනව ප් රකාශායාට පෑත් කරන ලද සෝ�ටා 
විශ්සෝ�ෂණයාකට අනුව, සෝ� වලට ව�ා සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන් 
ලියුසීන් අඩු �ට්ට�ක පෑැවතුනද,සෝ� ප් සෝරෝටීන් පෑරිපූරකයාට 
��ාන ප් ර�ාණයාකට ප් රතිසෝරෝධාක � යාායාා� පුහුණුසෝවහි 
සිටින පුද්ගැලයින්සෝ� ශාක්තියා �හා සිහින් පෑටක වර්ධානයාට 
සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන් අතිසෝර්කයා �ගැ පෑාදනු ලබයි.5 �ා�ශා 
සෝප්ශි ප් සෝරෝටීන් ��ස්සෝ�ෂණයා �ඳහාා මූලිකව� වැදගැත් 
වන ඇ�යිසෝනෝ අම්ලයා ලියුසීන් යා.31 

�ා�ාන් යාසෝයාන් �ා�ශා සෝප්ශි සෝගැා�නැඟී�ට සෝයාෝ� යා 
ප් සෝරෝටීන් සෝල� සෝ� ප් සෝරෝටීන් �ලකනු ලබන අතර, තී� ර 
අධ් යායානයාන්හි (<පෑැයා 5), ඒවා සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන්වලට  
ව�ා විශාාල ප් ර�ාණයාකට �ා�ශා සෝප්ශි ප් සෝරෝටීන් 
��ස්සෝ�ෂණයා උත්සෝත්ජනයා කරයි.30 සෝකසෝස් වුවද, සෝ�� 
සෝකටි කාලීන අධ් යායානයාන් ප් රබල �හා සිහින් පෑටක 
වර්ධානයා පෑරීක් ෂා සෝකසෝරන දිගු කාලීන අධ් යායානයාන්හි 
(> �ති 6ක කාලසී�ාසෝ�) බලපෑෑම් නිරීක්ෂණයා පිළිබඳ 
දුර්වල පුසෝරෝකථානයාන් බව සෝපෑනී යායි. �ත් යා සෝල�, �ෑත 
කාලීන දත්තවලට අනුව, කෘශා ශාරීර ස්කන්ධා වර්ධානයා 
�ම්බන්ධා ප් සෝරෝටීන් වර්ගැයාට ව�ා ප් සෝරෝටීන් ප් ර�ාණයා 
ඉතා වැදගැත් වන බවයා.32 සෝ�යාට අ�තරව, � යාායාා� 
�ගින් ඇතිවන සෝ�දනාව �හා ඔක්සිකරණයා අඩු කිරී� 
සෝ�තුසෝවන් සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන් ඇත්ත වශාසෝයාන්� අසෝනකුත් 
උ�ස් තත්ත්වසෝ� ප් සෝරෝටීනවලට ව�ා යාම් වාසි දායාකයා.33-35  
සෝ�ෝයාා ප් සෝරෝටීන් �හා සෝ� ප් සෝරෝටීන් අතර ��සෝයාෝගැයා තනි 
ප් සෝරෝටීනවලට ව�ා වාසි ඇති බවට �ාක්ෂි ද ඇත.36,37



සෝපෑරෝටීන් RDA ඉක්�වා සෝපෑරෝටීන් ලබා ගැැනී� නිසෝරෝගී 
පුද්ගැලයාන්සෝ� වකුගැඩු කිායාාකාරිත්වයාට අහිතකර 
සෝල� බල සෝනාපෑායි38 නමුත් වකුගැඩු සෝරෝගැයා වැළඳීසෝම් 
අවදාන�ක් ඇති පුද්ගැලයාන්සෝ� සෝපෑරෝටීන් පෑර�ාණයා �හා 
සෝපෑරෝටීන් වර්ගැයා වැදගැත් �ැලකි�ලක් වියා හාැකියා.39 
සෝම් �ම්බන්ධාසෝයාන් ජින්� �හා අ� 40 විසින් කරන ලද 
�ායානික අධායයානයාන්හි සෝ�ටා-විශ්සෝ�ෂණයාක් �ගින් 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් බහුල සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් �ඟින් සීරම් 
කිාසෝ�ටිනින්, සීරම් සෝපෑාස්පෑරස්, C-පෑරතිකිායාාශීලී සෝපෑරෝටීන් 
�හා පූර්ව �යාලිසිස් සෝරෝගීන්සෝ� සෝපෑරෝටීන් �ැලකියා යුතු සෝල� 
අඩු කළ බව සෝ�ායාා ගැන්නා ලදී. වකුගැඩු කිායාාකාරිත්වයා 
අ�පෑණ වී ඇති පුද්ගැලයින්සෝ� සීරම් සෝපෑාස්පෑරස් �ට්ට� 
සෝබාසෝහාෝ විට අ�ා�ානය සෝල� ඉහාළ යාන බැවින් �ත්ව 
සෝපෑරෝටීන් සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් ��ඟ පෑරතිස්ථාාපෑනයා කිරී� 
පෑරසෝයාෝජනවත් වියා හාැකියා. සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් �යාලිසිස් 
සෝරෝගීන්සෝ� සෝපෑෝෂණ තත්ත්වයා පෑවත්වා ගැැනී�ට උපෑකාරී 
වන බව ඉහාත �ඳහාන් කළ විශ්සෝ�ෂණයා �ගින් ද සෝ�ායාා 
ගැන්නා ලදී.40 එයාට කලින් පෑරකාශායාට පෑත් කරන ලද සෝ�ටා 
විශ්සෝ�ෂණයාක් �ඟින්ද41 ජින්� �හා අ� විසින් කරන ලද 
පෑරතිඵල හාා ��ාන පෑරතිඵල සෝ�ායාා ගැන්නා ලදී.40

පුරස්ථි පිළිකො�

පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකාව සෝලාව පුරා පිරිමින් අතර බහුලව 
හාඳුනාගැත් සෝදවන පිළිකාවයි. පිළිකා පෑර්සෝ�ෂණ �ඳහාා 
ජාතයන්තර කාර්යාා�ශාසෝයාහි GLOBOCAN දත්ත ගැබ�ාවට 
අනුව 2012 ව�සෝර්දී මිලියාන 1.1 ක් පිරිමි පුද්ගැලයාන්ට 
පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකා ඇති බව හාඳුනාසෝගැන ඇති අතර එයා 

පිරිමින්සෝ� සියාලු� පිළිකාවලින් සියායාට 15 ක් සෝ�.42 පුරස්ථි 
ගැරන්ථිසෝ� පිළිකා ඇතිවීසෝම් අවදාන� අව� කිරී� �ඳහාා 
සෝ�ෝයාා විසින් ඉටු කළ හාැකි කාර්යාභාාරයා දශාක තුනක් 
දුරට දිව යායි.43 විශාාල වශාසෝයාන්, ආසියාානු සෝ�ෝයාා ආහාාර 
පෑරිසෝභාෝජනයා කරන රටවල ඓතිහාාසික වශාසෝයාන් අඩු 
පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකා �රණ අනුපෑාතවලට පුරස්ථි ගැරන්ථි 
පිළිකා පිළිබඳ මූලික අවධාානයා සෝ�තු වියා හාැකියා.44 

බටහිර රටවලට �ාසෝප්ක්ෂව ආසියාානු රටව�වල අඩු 
පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකා අනුපෑාතයාක් පෑැවතී� විසෝශ්ෂසෝයාන් 
ඉහාළ ��ාජ ආර්ථික තත්ත්වයාක් ඇති රටක් වන ජපෑානයා, 
සෝ�� සෝවන� �ඳහාා වගැකිව යුතු �ාධාක හාඳුනා ගැැනී�ට 
උත්�ාහා කිරී�ට සෝ�තු වී තිසෝ�. ඒ හාා ��ානව, සෝබාසෝහාෝ 
ආසියාාතික රටවල �ෑත කාලීනව �ාසෝප්ක්ෂ වශාසෝයාන් 
පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකා අනුපෑාත වැඩිවී� සිදුවී ඇත. සෝ�� 
කාරණයාට, වයාස් අනුකූල ජපෑන් පුද්ගැලයාන්සෝ� පුරස්ථි 
ගැරන්ථි පිළිකා �රණ අනුපෑාතයා පිරිමි පුද්ගැලයාන්  
100,000 කට 1950 දී 0.5 ක්, 1970 දී 3.2 ක් �හා 1998 දී  
8.6 ක් වශාසෝයාන් අඩු යා.45 සෝම් වැඩිවී� �ඳහාා දායාක වන 
සෝබාසෝහාෝ �ාධාක තිබියා හාැකියා, බටහිරකරණයා වන ආහාාර 
සෝ�ල වැදගැත් එකක් සෝල� �ැලසෝකයි. අසෝනක් අතට, 
ඓතිහාාසික වශාසෝයාන් සෝ�ෝයාා ආහාාර පෑරිසෝභාෝජනයා අඩු 
අනුපෑාතයාන්ට දායාක වී�ට සෝයාෝජනා කර ඇත.

මූලාාශ්රරය: එක්සත් ජනපද කෘෘෂිකෘර්ම දෙදපාර්තදෙ�න්තු දෙපෝෂණ දත්ත ගබඩාාව.

සෝ�ෝයාා සෝප්රරෝටීන් ප්රරභවයාන්
සෝ�ෝයාා ආහාාර

ශක්ති ගැැන්වූ සෝ�ෝයාා කිරි

සෝ�ෝයාා ධාාන්යය

සෝ�ෝයාා සෝයාෝගැට්, වැැනිලාා

සෝ�ෝයාා උදෑෑ�න්ය ආහාාර පස්තෑෑලා

සෝ�ෝයාා බාාර්

සෝ�ෝයාා චිප්ස්

සෝ�ෝයාා න්යට් බාටර්

සෝ�ෝයාාන්යට්, බාැදෑපු, ලුණු රහිතෑ 

සෝටෝෆු

එඩමම්

සෝ�ෝයාා බාර්ගැර්

සෝ�ෝයාා පැස්ටා

සෝ�ෝයාා පුඩිංං

සෝස්වැා පරමාණයා

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

සෝ�ෝයාා සෝපරෝටීන්ය ගැෑෑම්
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�ෑතදී, ඇපෑ�සෝ�ට් �හා අ�.6 විසින් සෝ�ෝයාා �හා සෝ�ෝයාා සෝබෝ�චි 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් �හා පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකා අවදාන� 
අතර �ම්බන්ධායා වි�සී�ට ලක් කරන ලද ව��ගැත සෝරෝගැ 
අධායයාන 30 ක සෝ�ටා විශ්සෝ�ෂණයාක් සිදු කරන ලදී. සෝ�ෝයාා 
පෑරිසෝභාෝජනයා �ගින් පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකාසෝවන් ආරක්ෂා 
කරන බව දත්ත සෝපෑන්වා සෝදයි. නිශ්චිත සෝල�, �ම්පූර්ණ 
සෝ�ෝයාා ආහාාර පෑරිසෝභාෝජනයා (p <0.001),සෝජනිස්ටයින් 
(p=0.008), සෝ�යිඩ්සෝ�යින් (p=0.018) �හා පෑැසීම් සෝනාකළ 
සෝ�ෝයාා ආහාාර (p <0.001) සෝවන් සෝවන් වශාසෝයාන් �ැලකියා 
යුතු සෝල� පිළිකා අවදාන� අඩු කිරී� ��ඟ �ම්බන්ධා 
සෝ�. ඊට පෑරතිවිරැද්ධාව, සෝ�ෝයාා ආහාාර පෑරිසෝභාෝජනයා සෝහාෝ 
���රණයා වන අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් ඉහාළ පුරස්ථි ගැරන්ථි 
පිළිකා ��ඟ �ම්බන්ධා වී සෝනා�ැති නමුත් ඉතා ස්ව�පෑ 
අධායයාන පෑර�ාණයාක් සෝ�� �ම්බන්ධායා ඇගැයී�ට ලක් කර 
ඇත. ��ස්තයාක් වශාසෝයාන්,��ස්ත සෝ�ෝයාා පෑරිසෝභාෝජනයා 
අවදාන� 29% ක අඩුවී�ක් ��ඟ �ම්බන්ධායා (�ාසෝප්ක්ෂ 
අවදාන� [RR], 0.71; 95% විශ්වා�නීයා පෑරතරයා: 0.58, 0.85, 
p < 0.001).

සෝකසෝස් වුවද, ව��ගැත සෝරෝගැ අධායයානසෝ� වර්ගැයා 
අනුව දත්ත උපෑ-විශ්සෝ�ෂණයා කිරීසෝම්දී, සිද්ධි 
පෑාලනසෝයාහි (n=9; RR = 0.61) ආරක්ෂිත බලපෑෑම් 
�ටහාන් වුවද �මූහා අධායයානයාන්හි (n=7; RR = 0.90)
�ටහාන් සෝනාවිණි. ව��ගැත සෝරෝගැ පෑරජාව තුළ �මූහා 
අධායයානයාන් වැඩි බරක් දරයි. සෝම් සෝ�තුසෝවන්,සෝපෑසෝර් 
සෝකාර්නාසෝගැෝ �හා අ�.46 විසින් �ෑතකදී කළ විශ්සෝ�ෂණයා 
විසෝශ්ෂසෝයාන් සිත්ගැන්නා සුළුයා. සෝ�� කතුවරැන් විසින් 
සෝපෑරදිසි අධායයාන හාසෝතන් එකකට �හාභාාගී වන 
පුද්ගැලයින්සෝගැන් සීරම් අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් �ට්ටම් අතර 
�ම්බන්ධාතාවයා ඇගැයී�ට ලක් කරන ලදී, ඉන් ද්විත්වයාක් 
ජපෑානසෝයාන්යා(අවස්ථාා 241 �හා පෑාලන 503) �හා පෑහාක් 

යුසෝරෝපෑසෝයාන් (අවස්ථාා 2,828 �හා පෑාලන 5,593). යුසෝරෝපීයා 
පිරිමි පුද්ගැලයාන් තුළ අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් �ට්ටම් �හා 
අවදාන� අතර කිසිදු �ම්බන්ධායාක් �ටහාන් වී සෝනා�ැත. 
පෑරතිවිරැද්ධාව, ජපෑානසෝ� පිරිමි පුද්ගැලයාන් තුළ, පෑළමු 
කාර්තු�යා සෝජනිස්ටයින් �ට්ටම් ��ඟ සි�වන කාර්තුව 
��ඳන විට, අ��තුලිතතා අනුපෑාතයා (95% විශ්වා�නීයා 
පෑරතරයා) 0.70 (0.45, 1.10) වියා. සෝම් සෝ�ායාා ගැැනී� 
��ඛ්යයාන�යා වශාසෝයාන් එතරම් වැදගැත් සෝනාවූවද, එයා 
ආරක්ෂිත බලපෑෑ�ක් අඟවයි. යුසෝරෝපීයා පිරිමි පුද්ගැලයාන් 
�ඳහාා බලපෑෑ�ක් සෝනා�ැති වී� පුදු�යාක් සෝනාවන්සෝන් 
ඔවුන්සෝ� සෝනා�ැලකිලි�ත් සෝ�ෝයාා ආහාාර පෑරිසෝභාෝජනයායි. 
�ා�ානය ජනගැහානයා �ම්බන්ධා බටහිර ව��ගැත සෝරෝගැ 
අධායයානයාන්ට සෝ�ෝයාා ආහාාරවල සෝ�ෟඛ්යය බලපෑෑම් පිළිබඳ 
අර්ථාවත් අවසෝබෝධායාක් ලබා දී�ට සෝනාහාැකි වී ඇත්සෝත් 
කායික බලපෑෑම් අසෝප්ක්ෂා කිරී�ට තරම් අඩු පෑර�ාණයාක් 
පෑරිසෝභාෝජනයා කිරී�යි.47

ව��ගැත සෝරෝගැ පෑර්සෝ�ෂණවලට අ�තරව, පුරස්ථි 
ගැරන්ථි විසෝශ්ෂිත පෑරතිසෝද්හාජනක (PSA) �ට්ටම් �ත 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් නිරාවරණසෝ� බලපෑෑ� පෑර්සෝ�ෂකයාන් 
කිහිපෑ සෝදසෝනකු විසින් ඇගැයී�ට ලක් කර ඇත. පුරස්ථි 
ගැරන්ථි පිළිකා හාඳුනා ගැැනී� �ඳහාා වන ව�ාත් සෝපෑාදු 
�ායානික පෑරීක්ෂණයා PSA වන අතර, �ෑතකදී �ා�ානය 
පෑරීක්ෂණසෝ�දී එහි භාාවිතයා අභිසෝයාෝගැයාට ලක්ව ඇත.48-51  

අධායයානයාන් කිහිපෑයාක් අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් PSA 
�ට්ටම්වලට හිතකර සෝල� බලපෑාන බව සෝපෑන්වා දී ඇති 
නමුත්, ��ස්තයාක් සෝල� සෝ�� පෑර්සෝ�ෂණයා ඉතා මිශාර 
පෑරතිඵල ඉදිරිපෑත් කර ඇත.52-58 

අව�ාන වශාසෝයාන්, පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකාසෝවහි පෑරගැ�ණයා 
සෝකසෝරහි අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන්හි බලපෑෑ� ඇගැයී�ට ලක් 
කළ දිගු කාලීන පෑරීක්ෂණ සෝදසෝකන් එකක්වත් පෑරතිලාභා 
වාර්තා කසෝ� නැත. සෝකසෝස් සෝවතත්, සෝ�හි එක් 
අධායයානයාක දී, සෝ�ෝයාා කාණ්�සෝ� පිරිමි පුද්ගැලයාන්ට 
දිනකට ලැබුසෝණ් ආ�න්න වශාසෝයාන් 24 mg සෝජනිස්ටීන් 
පෑර�ාණයාක් පෑ�ණි.59 සෝ�යා පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකා �ඳහාා 
පෑරතිකාරයාට දැනට�ත් රැඩික� සෝපෑරාස්ටසෝටක්සෝටාමි 
සිදු කර ඇති පිරිමි පුද්ගැලයාන් �ඳහාා �ාසෝප්ක්ෂව 
අඩු සෝජනිස්ටයින් �ාතීාවකි. අසෝනක් අධායනසෝ�දී, 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් බහුල සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් පෑරිසෝභාෝජනයාට 
ගැත් පෑරතිකාර කළ කණ්�ායා�ට අ�තරව, විටමින් E �හා  
සෝ�සෝ�නියාම් අතිසෝර්ක ඔවුනට ලබා සෝදන ලදී.60 ඇතැම් 
තත්වයාන් යාටසෝත් සෝ�� ක්ෂුද්ර සෝපෑෝෂක ද්විත්වයා� පුරස්ථි 
ගැරන්ථි පිළිකා වර්ධානයා උත්සෝත්ජනයා කරන බවට යාම් 
�ාක්ෂි තිසෝ�. පිළිකා.61 සෝ�ෝයාා �ම්බන්ධා සෝ�� දිගු 
කාලීන අත්හාදා බැලීම්වල පෑරතිඵල පෑර්සෝ�ෂණාත්�ක 
නිර්මිතයාන්හි සී�ාවන් �ැලකීසෝම්දී පුදු�යාක් සෝනාසෝ�. 



සොහැෝසොමෝන මට්ටම් �හැ �ොඵල්යයයා

ශුකාාණු පෑර�ාණයා �හා �ාන්ද්රණයා අතර �ම්බන්ධායා 
ඇගැයී�ට ලක් කිරී�ට එක් පුරැෂයාකු හාා එක් සිද්ධි 
පෑාලන අධායයානයාක්64 සෝල� විස්තර සෝකසෝරන සිද්ධි 
වාර්තා සෝදකක්62,63 රිමි පුද්ගැලයාන් ස්තීීකරණයා වන බව 
යාටපෑත් කරයි. එක් සිද්ධි වාර්තාවකට අනුව 60-හාැවිරිදි 
පුද්ගැලයාකුසෝ� ඊස්ටරජන් ���රණ �ට්ට� අතිශාසෝයාන් ඉහාළ 
යාාසෝම් පෑරතිඵලයාක් සෝල� නාරි ලක්ෂණ වර්ධානයා වූ බව 
විස්තර සෝ�.62 සෝ�ෝයාා පෑරිසෝභාෝජනයා නතර කිරීසෝ�න් පෑසු 
�ට්ටම්වලට ව�ා සෝ�� �ට්ටම් ද� ගුණයාකින් වැඩි යා.  
අසෝනක් සිද්ධි වාර්තාවට අනුව නිර්�ා�ශාක 19-හාැවිරිදි 
පිරිමි පුද්ගැලයාකුට අඩු සෝටස්සෝටාස්සෝටසෝරෝන් �ට්ටම්, ලු�ධියා 
නැතිවී� �හා ශිෂ්ණයා ඍජු වී� දුෂ්කෘතියා ඇති වියා.63

ස්තීීකරණ ලක්ෂණ නිරීක්ෂණයා �ඳහාා සෝ�ෝයාා 
පෑරිසෝභාෝජනයා වගැකිව යුතු වූසෝ� නම්, එයාට සෝ�තුව 
අ��තුලිත හාා සෝපෑෝෂය පෑදාර්ථා ඌනතාවසෝයාන් යුත් ආහාාර 
�න්දර්භායා තුළ අධික පෑර�ාණයාක් පෑරිසෝභාෝජනයා කිරී�යා. 
අහාඹු සෝල�, පිරිමි පුද්ගැලයාන් සෝදසෝදනා� අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
360 mg/d පෑර�ාණයාක් ලබා ගැත් බව වාර්තා වන අතර, 
එයා �ම්පෑරදායික ආහාාර සෝ�ලක් ලබා ගැන්නා ජපෑන් 
පිරිමින්ට ව�ා 9 ගුණයාකින් වැඩි යා.

වැදගැත් කරැණ වන්සෝන්, �ායානික අධායයානවලින් 
සෝපෑනී යාන ආකාරයාට සෝ�ෝයාා සෝහාෝ අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
පෑරිසෝභාෝජනයා �ා�ානය ජපෑන් පෑර�ාණයා ඉක්�වා ගියාත්, 
ඊස්ටජන් සෝහාෝ සෝටස්සෝටාස්සෝටසෝරෝන් �ට්ටම් ���රණයාට 
බල සෝනාපෑාන බවයි. සෝ�� නිගැ�නවලට �හායා සෝවමින් 
�ම්පූර්ණ සෝටස්සෝටාස්සෝටසෝරෝන් �ට්ටම්වලට, ලි�ගික 
සෝහාෝසෝ�ෝන බන්ධාන �සෝලෝබියුලින් �ට්ට�ට, නිදහාස් 
සෝටස්සෝටාස්සෝටසෝරෝන් සෝහාෝ නිදහාස් ඇන්සෝ�ොාජන් දර්ශාකයාට 
සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් සෝහාෝ අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් ගැැනීසෝ�න් 
�ැලකියා යුතු බලපෑෑ�ක් සෝනා�ැති බව අධායයානයාන් 32 ක් 
(ඉහාත �ඳහාන් කර ඇති සෝදක ඇතුළුව) �හා පෑරතිකාර 
කණ්�ායාම් 36 ක් ඇතුළත් සෝ�ටා විශ්සෝ�ෂණයින් සෝ�ායාා 
ගැැනිණි1 සෝ�� විශ්සෝ�ෂණසෝයාන් අනතුරැව පෑරකාශායාට 
පෑත් කළ අධායයාන සෝ�� නිගැ�නයා හාා �හාායා සෝ�.37,65-68 
එසෝස්�, �ායානික අධායයාන නවයාක් ඇතුළත් ආඛ්යයාන 
��ාසෝලෝචානයාකින් ඊස්ටරජන් �ට්ටම් �ත සෝ�ෝයාාවල 
බලපෑෑ�ක් සෝනා�ැති බව සෝ�ායාා ගැන්නා ලදී.2 

ඊස්ටරජන් මට්ටම් සෝ�සෝ�හි සෝ�ෝයාාව� 
කිසිදු බ��ෑමක් අධ්යයයානවලින් 
සෝ�ායාාසෝගන සෝනාමැත.

සෝ�� වි�ර්ශානයාට පෑසුව පෑරකාශායාට පෑත් කරන ලද 
පෑර්සෝ�ෂණ සෝම් නිගැ�නයා හාා �හාායා සෝ�.37,69

සෝ�ෝයාා පුරැෂ �ාඵලයයාට අහිතකර සෝල� බලපෑෑ හාැකි 
බව කු�ා නියාමු සිද්ධි පෑාලන අධායයානයාක පෑරතිඵල �ඟින් 
උත්සුක වියා. චාවාසෝරෝ �හා අ�.70 යාා-පෑාරිසෝභාෝගිකයින් 
සෝල� වර්ගීකරණයා කරන ලද පිරිමි පුද්ගැලයාන් සෝ�ෝයාා 
පෑරිසෝභාෝජනයා සෝනාකරන අයාට �ාසෝප්ක්ෂව අඩු ශුකාාණු 
�ාන්ද්රණයාක් තිබූ බව සෝ�ායාා ගැන්නා ලදී. සෝකසෝස් වුවද, 
සෝ�� පෑර්සෝ�ෂණයා �ඳහාා සී�ාවන් කිහිපෑයාක් තිිබිණි. 
නිදසුනක් සෝල�, ශුකාාණු �ාන්ද්රණසෝයාන් අ�ක් පෑ�ණ අඩුවී 
ඇත්සෝත් ශුකාාණු පිටවන පෑරි�ාව වැඩිවී� නි�ා වන අතර 
එයා ශුකාාණු �ාන්ද්රණයා අඩුවී�ට සෝ�තු වන නමුත් ශුකාාණු 
��ඛ්යයාව අඩුවී� �ඳහාා අදාළ සෝනාසෝ�. ජීව විදයාත්�ක 
සෝල� සෝ�ෝයාා පෑරිසෝභාෝජනයා �ඟින් ශුකාාණු පිටවන පෑරි�ාව 
වැඩි කරන බව පිළිගැත සෝනාහාැකියා.

තවද, �ම්පූර්ණ අත්පිටපෑත් ආකාරසෝයාන් පෑරකාශායාට පෑත් 
කරන ලද �ායානික අධායයානයාන් සෝදකක් �ඟින්, ශුකාාණු 
සෝහාෝ ශුකාාණු පෑරාමිතීන් සෝකසෝරහි අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
බලපෑාන්සෝන් නැති බව සෝ�ායාා ගැැනිණි. මින් එකක, 
ස්සෝවච්ඡාාසෝවන් ඉදිරිපෑත් වූ නිසෝරෝගී පුද්ගැලයාන් �ා� 
සෝදකක් පුරා අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 40 mg ක පෑර�ාණයාක් 
අ��ගු දෛදනික අතිසෝර්කයාක් ලබා සෝගැන ඇත.3 තවත් 
අවස්ථාාවක, නිසෝරෝගී තරැණයාන් 32 සෝදසෝනක් අහාඹු 
සෝල� දින 57 ක් �ඳහාා �ම්පූර්ණ කිරි සෝපෑරෝටීන් සෝහාෝ 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් ඉහාළ සෝහාෝ අඩු පෑර�ාණයාක් අ��ගු 
�ම්පූර්ණ සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් අතිසෝර්ක ආහාාරයාට ලබාසෝගැන 
ඇත.4 සෝතවන අධායනසෝ�දී ස්සෝවච්ඡාාසෝවන් ඉදිරිපෑත් 
වූ පුද්ගැලයාන් 20 සෝදසෝනකු විවිධා කණ්�ායාම් තුනකට 
��ම්භාාවී කරන ලද අතර එහිදී ඔවුන්ට �ා� තුනකට 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් mg/d 60, 320 සෝහාෝ 480 ලබා සෝදන 
ලදී.71 �ැලකියා යුතු සෝ�ායාා ගැැනී�ක් නම්, එවැනි විශාාල 



අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් පෑර�ාණයාකට පෑරතිචාාර වශාසෝයාන් 
ශුකාාණු �ාන්ද්රණයාට බලපෑෑ�ක් සිදු සෝනාවී�යි. සිත්ගැන්නා 
කරැණ නම්, දරැසෝවකු ලබාදී�ට සෝනාහාැකි වූ අඩු ශුකාාණු 
�ාන්ද්රණයාක් ඇති පිරිමි පුද්ගැලයාකුට අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
අතිසෝර්කසෝ� වාසියාක් පිළිබඳ සිද්ධි වාර්තාවක් විස්තර 
කර ඇත. �ා� හායාක් පුරා දිනපෑතා අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
අතිසෝර්කයා ලබා ගැැනීසෝ�න් ශුකාාණුවල ගුණාත්�ක භාාවයා 
�හා පෑර�ාණයා �ා�ානයකරණයා වී� �හා නිසෝරෝගී ළදරැ 
උප්පෑත්තියාක් ලැබී� සිදු සෝ�.72 එහි පෑරතිඵලයාක් වශාසෝයාන්, 
අඩු ශුකාාණු �ාන්ද්රණයා �ඳහාා අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
පෑරතිකාරයාක් වියා හාැකි බව සෝ�� වාර්තාසෝ� කතුවරැන් 
සෝයාෝජනා කසෝ�යා.

අව�ාන වශාසෝයාන්, හාා �ම්බන්ධා හාරස්ක� අධායයානයාක 
නල ��සෝස්චාන කිායාාවලියා යාටසෝත් වඳභාාවයාට පෑරතිකාර 
කරන යුවල අතරින් පිරිමි පුද්ගැලයාන් 184 ක්, පිරිමි 
�හාකරැ සෝ�ෝයාා ආහාාර �හා සෝ�ෝයාා අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
ආහාාරයාට ගැැනී� ��සෝස්චාන අනුපෑාත ��ඟ �ම්බන්ධායාක් 
සෝනා�ැත දුර්වල ගුණසෝයාන් යුත් කළල, සෝ�ගැවත් සෝහාෝ 
�න්දගැාමී කළල සෝබදීම් අනුපෑාතයා, බද්ධා කිරී�, �ායානික 
ගැැ� ගැැනී� �හා වඳ �ායානයාකට �හාභාාගී වන යුවල අතර 
�ජීවී උපෑත්.73 ශුකාාණු �ාන්ද්රණයාට සෝ�ෝයාා වල බලපෑෑ� 
පිළිබඳ ගැැන කලින් �ඳහාන් කළ සිද්ධි පෑාලන අධායයානසෝ� 
කතුවරැන් විසින් සෝ�� අධායයානයා සිදු කරන ලද්සෝද්යා.70

�ොරොංශයා �හැ නිගමන

 සෝ�ෝයාා ආහාාර �ඟින් පිරිමි පුද්ගැලයාන්සෝ� ආහාාර සෝ��හි 
වැදගැත් කාර්යාභාාරයාක් ඉටු කළ හාැකියා. ඒවා උ�ස් 
තත්ත්වසෝ� සෝපෑරෝටීන් �හා සෝ�ෟඛ්යය �ම්පෑන්න සෝම්දයා �පෑයායි. 
සෝ�ෝයාා සෝපෑරෝටීන් �ඟින් රැධිර සෝකාසෝලස්ටසෝරෝ� �ට්ට� 
�ා�ානය සෝල� සෝකසෝරන අතර �ා�ශා සෝප්ශි වර්ධානයා 
කරගැැනී�ට කැ�ති අයාට සෝහාාඳ සෝත්රී�ක් සෝ�. සෝ�ෝයාා 
ආහාාර �ඟින් පුරස්ථි ගැරන්ථි පිළිකා ඇතිවීසෝම් අවදාන� 
අඩු කරන බවට අනු�ාන �ාක්ෂි ඇත. අව�ාන වශාසෝයාන්, 
සෝ�ෝයාා �ඟින් පිරිමි පුද්ගැලයාන් ස්තීීකරණයා වන බවට 
අර්ථාවත් �ායානික �ාක්ෂි සෝනාවන්සෝන් එ�ඟින් ඊස්ටජන් 
සෝහාෝ සෝටස්සෝටාස්සෝටසෝරෝන් ���රණ �ට්ට�ට සෝහාෝ ශුකාාණු 
�ඳහාා බල පෑෑ�ක් සෝනාතිබී�යි.
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