සෝ�ෝයාා ආශ්රිත තතු විස්තරය

සෝ�ෝයාා
පිළිබඳ මිත්යා�ා
සහ තතු
සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය

අන්තරාාසර්ග බලපෑෑම්

පියයුරු පිළිකාාව

ඛනිජ තත්ත්වය

ආසාාත්මිකතාා

සෝ�ෝයාා ළදරු සූත්රය

සෝ�ෝයාා ආහාාර ආසියාානු සහ සෞ�ෞඛ්යය පිළිබඳ සැැලකිලිමත් බො�ොහෝ�ෝ බටහිර
ආහාාර වේ�ල්හි සුලබ අතර ඒ අනුව සමුච්චිත පර්යේ�ෂණවල විස්තර කර
ඇති පරිදි සෝ�ෝයාාවල ආරක්ෂිත බව ගවේ�ෂණය කිරීම උචිත ය. ඉදිරි
පරම්පරාාවන්ද ඔවුන්ගේ� පවුල් චිරස්ථාායී ලෙ�ස සෝ�ෝයාා ආහාාරවලින්
පෝ�ෝෂණය කිරීම සඳහාා පාාරිභෝ�ෝගිකයන් දිරිමත් කිරීම කළ හැැකිය.

හැැඳින්වීම
සාාම්ප්රදාායික සෝ�ෝයාා ආහාාර ශතවර්ෂ ගණනාාවක්
පුරාා ආසියාානු ආහාාර වේ�ල්හි වැැදගත් කාාර්ය භාාරයක්
ඉටු කළ අතර බටහිර රටවල සෞ�ෟඛ්යය පිළිබඳ
සැැලකිලිමත් පුද්ගලයන් දශක ගණනාාවක් තිස්සේ�
පරිභෝ�ෝජනය කරයි. සෝ�ෝයාා ආහාාර බටහිර සාාමාාන්යය
පාාරිභෝ�ෝගිකයන් අතර වැැඩි වැැඩියෙ�න් ජනප්රිය වී ඇත.
එසේ� වුවද, සෝ�ෝයාා ආහාාර මතභේ�දයකින් තො�ොරව
නො�ොවේ�. ඇතැැම් පුද්ගලයන්ට සෝ�ෝයාා අහිතකර
බලපෑෑම් ඇති කළ හැැකි බවට මතභේ�ද මතු වී ඇත.

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සඳහාා
ආසාාත්මිකතාා ඇති අය හැැර
අන් සියල්ලටම සෝ�ෝයාා ආහාාර
ආරක්ෂිත බව FDA නිගමනය
කළේ�ය.
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සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවල අද්විතීය අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්වලින්
(isoflavones) පො�ොහො�ොසත් අන්තර්ගතය සහ සතුන්
මඟින් සිදු කරන ලද අධ්යයයනයන් උත්සුකයන්ට හේ�තු
විය හැැකිය. කෙ�සේ� වුවද, සාායනික සහ වසංංගත
පර්යේ�ෂණවල සමස්තය පෙ�න්නුම් කරන්නේ� මෙ�ම
උත්සුකයන් විද්යා�ාත්මක කුසලතාාවලින් තො�ොර බවයපහත පෙ�ළෙ�හි සාාකච්ඡාා කර ඇති පරිදි. සහාායක
දත්ත විමර්ශනය කරන ලද සෞ�ෞඛ්යය ආයතන සහ
අධ්යයයන කණ්ඩාායම් මෙ�ම නිගමනයට සහය දක්වති.
1999 දී, සෝ�ෝයාාප්රෝ�ෝටීන් සහ කිරීටක හෘෘද රෝ�ෝග
හිමිකම් පෑෑම අනුමත කිරීමේ� ක්රියාාවළියේ� කො�ොටසක්
ලෙ�ස, සෝ�ෝයාාවලට ආසාාත්මිකතාා ඇති අය හැැර අන්
සියල්ලන්ටම සෝ�ෝයාා ආහාාර ආරක්ෂික බව එක්සත්
ජනපද ආහාාර හාා ඖෂධ පරිපාාලනය (FDA) නිගමනය
කළේ�ය.1
2005 දී, සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාා පර්යේ�ෂණ සහ තත්ත්ව
පිළිබඳ නියෝ�ෝජිතාායතනය හඳුනාාගෙ�න ඇත්තේ�
සෝ�ෝයාා විශාාල ප්රමාාණයක් ගැැනීම හාා සම්බන්ධ
සුළු ගැැටළු පමණි, එනම් සියුම් ආමාාශ ආන්ත්රයික
ගැැටලුකාාරී තත්ත්වයන්.2
2009 දී, ඔස්ට්රියාානු පර්යේ�ෂකයන් විසින්
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් (isoflavones) අතිරේ�කවල
ආරක්ෂිත බව සම්බන්ධයෙ�න් විශේ�ෂයෙ�න් සිදුකරන
ලද මෙ�ටාා විෂ්ලේ�ෂණයකින් ඒවාා සඳහාා ආරක්ෂිත
අතුරු ආබාාධ පැැතිකඩක් ඇති බව නිගමනය විය.3
2012 දී, ඇමරිකාානු පිළිකාා සංංසදය4 සහ ඇමරිකාානු
පර්යේ�ෂණ සඳහාා වූ ඇමරිකාානු5 පියයුරු පිළිකාාවලින්
පෙ�ළෙ�න කාාන්තාාවන්ට සෝ�ෝයාා ආහාාර ආරක්ෂිතව
පරිභෝ�ෝජනය කළ හැැකි බව නිගමනය කළේ�ය
2015 දී, හෙ�ල්ත් කැැනඩාා සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සහ
කිරීටක හෘෘද රෝ�ෝග සඳහාා 1999 දී සිදු කළ එක්සත්
ජනපද හිමිකම් පෑෑමට සමාාන සෞ�ෞඛ්යය හිමිකම්
පෑෑමක් අනුමත කරනු ලැැබීය. විද්යා�ාත්මක සාාහිත්යයය
පුළුල් ලෙ�ස විමර්ශනය කිරීමෙ�න් අනතුරුව, හෙ�ල්ත්
කැැනඩාා නිගමනය කළේ� සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය
බො�ොහෝ�ෝ විට ආමාාශ ආන්ත්රයික වැැනි සුළු අතුරු
ආබාාධ පමණක් සඳහාා හේ�තු වන බවය.6
2015 දී, යුරෝ�ෝපීය ආහාාර සුරක්ෂිතතාා අධිකාාරිය
පියයුරු, ගර්භාාෂය සහ තයිරො�ොයිඩ් ග්රන්ථිය යන
පටක තුනට අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්වලින් අහිතකර
බලපෑෑම් ඇති නො�ොකරන බව නිගමනය කළේ�ය.7
2017 දී, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සඳහාා වන සෞ�ෟඛ්යය ප්රකාාශය
නැැවත ඇගයීමේ� කො�ොටසක් ලෙ�ස, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්
ආරක්ෂිත බව FDA සිය ස්ථාාවරය යළි තහවුරු කළේ�ය.8
2018 දී, ඒකාාබද්ධ වාාර්තාාවක,පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා
වූ ඇමරිකාානු ආයතනය සහ ලෝ�ෝක පිළිකාා පර්යේ�ෂණ
අරමුදල නිගමනය කළේ� පශ්චාාත් රෝ�ෝග විනිශ්චයේ�
දී සෝ�ෝයාා ආහාාරයට ගැැනීමෙ�න් පියයුරු පිළිකාා ඇති
කාාන්තාාවන්ගේ� පැැවැැත්ම තහවුරු වන බවය.9
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සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය
ගෙ�වුණු වසර 25 තුළ ආසියාානු ආහාාර සමීක්ෂණ
බො�ොහෝ�ෝමයක් ප්රකාාශයට පත් වී ඇත, ඇතැැම් ඒවාා
සඳහාා සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය ගැැන සවිස්තරාාත්මක
ප්රශ්නද ඇතුළත්ව දහස් ගණනක පුද්ගලයන්ද සම්බන්ධ
කරගෙ�න ඇත. පැැහැැදිලි, වැැදගත් කරුණු කිහිපයක්
මෙ�ම සමීක්ෂණ මඟින් ඉදිරිපත් කෙ�රේ�. පළමුවැැන්න
ආසියාානු රටවල සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය සැැලකිය යුතු
ලෙ�ස වෙ�නස් වීම වේ�. ජපාානය වර්ණාාවලියේ� ඉහළ
අන්තයේ� සිටින අතර හොං�ං�කොං�ං� පහළ අන්තයේ�
සිටියි. දෙෙවැැනි කාාරණය නම් ලො�ොව පුරාා පරිභෝ�ෝජනයට
ගැැනෙ�න බො�ොහෝ�ෝ සෝ�ෝයාා පැැසීම් නො�ොකළ ඒවාා වීමයි.10
සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය පිළිබඳ හො�ොඳම දර්ශක
වන්නේ� සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සහ අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
පරිභෝ�ෝජන ප්රමාාණයයි. සාාම්ප්රදාායික සෝ�ෝයාා
ආහාාරවල ග්රෑෑම් ප්රෝ�ෝටීනයකට ආසන්න වශයෙ�න්
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් මි.ග්රෑෑ. 3.5 ඇති බැැවින් සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝටීන් පරිභෝ�ෝජනය අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ලබාාගන්නාා
ප්රමාාණයෙ�න් නිගණනය කළ හැැකිය. ඇතැැම් පිරිපහදු
කළ සෝ�ෝයාා නිෂ්පාාදන සඳහාා මෙ�ම අනුපාාතය අදාාළ
නො�ොවන්නේ� ඒවාා සෑෑදීමේ�දී භාාවිත කරන සැැකසුම් මඟින්
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් අන්තර්ගතයෙ�න් සියයට 80ක්
පමණ නැැති විය හැැකිය.
ජපාානයේ�, වැැඩිහිටි පුද්ගලයන් විසින් දෛෛනිකව
පරිභෝ�ෝජනය කරනු ලබන සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් ප්රමාාණය
දළ වශයෙ�න් ග්රෑෑම් 8 සිට 10 දක්වාා වන අතර එය ඔවුන්
පරිභෝ�ෝජනය කරන මුළු ප්රෝ�ෝටීන් ප්රමාාණයෙ�න් සියයට
10 ක් පමණ නියෝ�ෝජනය කරයි.10 අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
පරිභෝ�ෝජනය දිනකට මිලිග්රෑෑම් 30 සිට 50 දක්වාා
පරාාසයක පවතී (mg/d).11 චීනයේ� සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය
කලාාප අතර කැැපී පෙ�නෙ�න ලෙ�ස වෙ�නස් වේ�.12ඉහළ
සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනයක් ඇති ප්රදේේශයක් වන ෂැංං�හයිහි
විශාාල අධ්යයයනයකින් පෙ�නී යන්නේ�, පිරිමින් දිනකට
සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් ග්රෑෑම් නවයේ� සිට 13 දක්වාා ප්රමාාණයක්
පරිභෝ�ෝජනය කරන බවයි,13 අවසාාන අගය මුළු ප්රෝ�ෝටීන්
පරිභෝ�ෝජනයෙ�න් සියයට 15ක් පමණ නියෝ�ෝජනය
කරයි.14 ෂැංං�හයි කාාන්තාාවන් දිනකට සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්
ග්රෑෑම් 9ක් පමණ පරිභෝ�ෝජනය කරයි.15 ඉහළ පරිභෝ�ෝජන
කාාර්තුවේ� සිටින පුද්ගලයන් දිනකට සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්
ග්රෑෑම් 15 සිට 20 දක්වාා ප්රමාාණයක් පරිභෝ�ෝජනය කරයි
එක් වේ�ලකින් ප්රෝ�ෝටීන් ග්රෑෑම් 7 ක් පමණ ලබාා දෙෙන
බැැවින් සාාම්ප්රදාායික සෝ�ෝයාා ආහාාර දළ වශයෙ�න්
1.5 ක් ප්රමාාණයකින් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් ග්රෑෑම් 10 ක් පමණ
සපයයි. නමුත් සමහර සෝ�ෝයාා ආහාාර මඟින් මෙ�ම
ප්රමාාණයට වඩාා සැැලකිය යුතු වැැඩි ප්රමාාණයක් ලබාා
දිය හැැකිය. කො�ොරියාාවේ�, නිරෝ�ෝගී වැැඩිහිටියන්
11,000 කට අධික සංංඛ්යා�ාවක් සම්බන්ධ කරගනිමින්
සිදු කළ ජාාතික සමීක්ෂණය මඟින් හෙ�ළි වූයේ� මධ්යයන්යය
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ප්රමාාණය ආසන්න වශයෙ�න්
24 mg/d බවය.16
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ජපාානයේ�, සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනයෙ�න් අඩක් පමණ
පැැසීම් කළ ආහාාර වලින් පැැමිණෙ�යි, ආහාාර වර්ග
හතරක් - ටෝ�ෝෆු, මිසෝ�ෝ, නැැටෝ�ෝ සහ බැැදපු ටෝ�ෝෆු පරිභෝ�ෝජනය කරන සියලුම සෝ�ෝයාා වලින් සියයට
90 ක් පමණ වේ�.11,17,18 ෂැංං�හයිහි සහ චීනයේ� බො�ොහෝ�ෝ
ප්රදේේශවල, පරිභෝ�ෝජනය කරන සියලු සෝ�ෝයාා ආහාාර
සෝ�ෝයාා කිරි, ටෝ�ෝෆු ලෙ�ස පැැසීම් සිදු නො�ොකළ ඒවාා වේ�.
සමස්ත සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනයෙ�න් ටෝ�ෝෆු හැැරුණු විට
සෙ�සු සකසන ලද සෝ�ෝයාා නිෂ්පාාදන සියයට 80ක්
පමණ වේ�.19 කො�ොරියාාවේ�, පරිභෝ�ෝජනය කරනු ලබන
සෝ�ෝයාා ප්රමාාණයෙ�න් සියයට 70ක් පමණ පැැසීම් නො�ොකළ
ආකාාරයෙ�න් වේ�.20

මෙ�ම සිද්ධි වාාර්තාාවලට ප්රතිවිරුද්ධව, සම්පූර්ණ
ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන්, ලිංංගික හෝ�ෝමෝ�ෝන බන්ධන
ග්ලෝ�ෝබියුලින්, නිදහස් ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන් හෝ�ෝ නිදහස්
ඇන්ඩ්රො�ොජන් දර්ශක මට්ටම්වලට සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් හෝ�ෝ
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ගැැනීමෙ�න් සැැලකිය යුතු බලපෑෑමක්
නො�ොමැැති බව සාායනික අධ්යයයන 32 ක් සහ ප්රතිකාාර
කණ්ඩාායම් 36 ක් ඇතුළත් මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයකින්
හෙ�ළි වූවේ�ය.23 මෙ�ම විශ්ලේ�ෂණයෙ�න් පසුව ප්රකාාශයට
පත් කරන ලද අධ්යයයනයන් මෙ�ම නිගමනය තහවුරු
කරයි.24-28 මීට අමතරව, ඊස්ට්රජන් මට්ටම්වලට
සෝ�ෝයාාවලින් කිසිදු බලපෑෑමක් නො�ොමැැති බව සාායනික
අධ්යයයන නවයක් ඇතුළත් ආඛ්යා�ාන විමර්ශනයකින්
සො�ොයාා ගන්නාා ලදී.29 මෙ�ම විමර්ශනයට අනතුරුව
ප්රකාාශයට පත් කරන ලද පර්යේ�ෂණය මෙ�ම නිගමනය
තහවුරු කරයි.28,30 වැැදගත් දේේ නම්,අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
මට්ටම සාාමාාන්යය ජපන් මට්ටම් ඉක්මවාා ගිය විට දී පවාා,
හෝ�ෝර්මෝ�ෝන මට්ටම්වලට බලපෑෑමක් ඇති නො�ොකළ බව
සාායනික අධ්යයයනවලින් පෙ�න්නුම් කරයි.
පිරිමි පුද්ගලයන්ට මෙ�න්ම, සාායනික දත්ත වලට අනුව,
කාාන්තාාවන්ගේ� ඊස්ට්රජන් මට්ටම්වලට සෝ�ෝයාා බල
නො�ොපාාන බවයි. හූපර් සහ අල්.31 සාායනික පරීක්ෂණ
47 ක දත්ත මෙ�ටාා-විශ්ලේ�ෂණය කරන ලද අතර පූර්ව
සහ පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට ලක් වූ කාාන්තාාවන්ගේ�
එස්ට්රැැඩියෝ�ෝල් සහ අනෙ�කුත් ප්රජනක හෝ�ෝර්මෝ�ෝන මත
සෝ�ෝයාා හෝ�ෝ අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්හි කිසිදු බලපෑෑමක්
සො�ොයාා ගත්තේ� නැැත.

අන්තරාාසර්ග බලපෑෑම්
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ෆයිටො�ොස්ටජන් ලෙ�ස වර්ගීකරණය
කිරීම, පිරිමි සහ ගැැහැැණු යන දෙෙපාාර්ශවයේ�ම,
විශේ�ෂයෙ�න්ම ප්රජනක හෝ�ෝර්මෝ�ෝනවල හෝ�ෝමෝ�ෝන
මට්ටම් කෙ�රෙ�හි සෝ�ෝයාා ආහාාර මඟින් සිදුවන බලපෑෑම
කෙ�රෙ�හි සැැලකිය යුතු විමර්ශනයකට තුඩු දී ඇත.
පිරිමි පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙ�න්, ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන්
අඩුවීමක් සහ/හෝ�ෝ ඊස්ට්රජන් මට්ටම් වැැඩි වීමක්
අත්විඳින පුද්ගලයන් දෙෙදෙෙනකු වෙ�නම විස්තර කරන
සිද්ධි වාාර්තාා දෙෙකක් සාාමාාන්යයයෙ�න් හෝ�ෝර්මෝ�ෝන
මට්ටම් කෙ�රෙ�හි බලපෑෑම් පිළිබඳ සාාක්ෂි ලෙ�ස දක්වාා
ඇත.21,22 කෙ�සේ� වෙ�තත්, පිරිමි පුද්ගලයන් දෙෙදෙෙනාාම
පෝ�ෝෂණ ඌනතාා සහිත ආහාාර වේ�ලක සන්දර්භය තුළ,
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් 360 mg/dක් පමණ, සාාම්ප්රදාායික
ආහාාර වේ�ලක් ලබාා ගන්නාා ජපන් පිරිමින් සඳහාා
වන සාාමාාන්යය ප්රමාාණයට වඩාා නව ගුණයකින් වැැඩි
ප්රමාාණයක් ලබාා ගත් බවට වාාර්තාා වේ�.
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සාාඵල්යයය
විශාාල ජනගහනයක් සිටින, සාාම්ප්රදාායිකව ඉහළ
සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනයක් සහිත ආසියාාතික රටවල
සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය සහ සාාඵල්යයය පිළිබඳ ඇති වී
ඇති අවධාානය තරමක් උත්ප්රාාසාාත්මක ය. සෝ�ෝයාා
ආහාාර කාාන්තාාවන්ගේ� ඔසප් චක්රය දිනකින් පමණ
වැැඩි කරන බව පෙ�නේ�.31 කෙ�සේ� වුවත්, ඩිම්බ මෝ�ෝචනය
නො�ොවළක්වන අතර සරලව එය ප්රමාාද කරයි. තවද,
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් කාාන්තාාවන්ගේ� සාාඵල්යය බව සඳහාා
උපකාාර වන බවට ඇතැැම් සාාක්ෂි ඇත. උදාාහරණයක්
වශයෙ�න්, සාාමූහිකව සහාායක ප්රජනක තාාක්ෂණ
චක්ර 520කට භාාජනය වූ කාාන්තාාවන් 315ක් අතර,
සෝ�ෝයාා අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් පරිභෝ�ෝජනය සජීවී උපත්
අනුපාාත සඳහාා ධනාාත්මකව අදාාළ වූ බව පෙ�රදිසි
අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි විය.32
මෙ�යට අමතරව, සාාඵල්යයය කෙ�රෙ�හි අන්තරාාසර්ග
නිශේ�දකය බිස්ෆීනෝ�ෝල් ඒ (BPA) හි අහිතකර ප්රජනක
බලපෑෑම් සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය මඟින් ප්රතික්ෂේ�ප කරන
බව පෙ�නී යයි. නල දරු ප්රතිකාාරය (IVF) සඳහාා යො�ොමු වී
සිටින කාාන්තාාවන් 239 දෙෙනෙ�කු සම්බන්ධ කරගනිමින්
කළ අධ්යයයනයක දී, සෝ�ෝයාා ආහාාර අනුභව නො�ොකළ
අය අතර, මුත්රාා මට්ටම් ආරම්භක චක්රයක සජීවී
උපත් අනුපාාතවලට ප්රතිලෝ�ෝමව සම්බන්ධ වී ඇත නමුත් සෝ�ෝයාා-පරිභෝ�ෝජනය කරන්නන් අතර එවැැනි
සම්බන්ධතාාවයක් නො�ොතිබුණි.33 සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය
කරන අය අතර අඩු අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් පරිභෝ�ෝජනය
(මධ්යයන්යය පරිභෝ�ෝජනය, 3.4 mg/d) සාාමාාන්යයයෙ�න් මෙ�ම
සො�ොයාාගැැනීම්වල විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ සැැකයක් ඇති
කරයි, ඒවාා සත්ත්ව දත්ත සමඟ එකඟ වේ�.34,35

කළල ප්රමාාණ, වේ�ගවත් හෝ�ෝ මන්දගාාමී කළල බෙ�දීම්
අනුපාාතය, බද්ධ කිරීම, සාායනික ගැැබ් ගැැනීම සඳහාා
බලපෑෑමක් නො�ොමැැති බව ඔවුහු සො�ොයාා ගත්හ.37
අවසාාන වශයෙ�න්, අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ශුක්රාාණු
සාාන්ද්රණයට හෝ�ෝ ගුණාාත්මක භාාවයට කිසිදු
බලපෑෑමක් නො�ොකරන බව සිදු කළ සාායනික අධ්යයයන
තුනම පෙ�න්නුම් කරයි.38-40 ඉන් එකක, නිරෝ�ෝගී
ස්වේ�ච්ඡාාවෙ�න් ඉදිරිපත් වූවන් මාාස දෙෙකක් සඳහාා
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් මි.ග්රෑෑ. 40ක් අඩංංගු දෛෛනික
අතිරේ�කයක් ලබාා ගත්තේ�ය.38 තවත් එකක, සෞ�ෞඛ්යය
සම්පන්න තරුණයන් 32ක් දින 57 ක් පුරාා අහඹු
ලෙ�ස ප්රෝ�ෝටීන් බහුල කිරි හෝ�ෝ ප්රෝ�ෝටීන් බහුල සෝ�ෝයාා
පරිපූරක සමඟ අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් වැැඩි හෝ�ෝ අඩු
ප්රමාාණයක් අඩංංගු ආහාාර අනුභව කළේ�ය.40 තුන්වන
අධ්යයයනයේ�දී,ස්වේ�ච්ඡාාවෙ�න් ඉදිරිපත් වූවන් 20 දෙෙනෙ�කු
විවිධ කණ්ඩාායම් තුනකට සසම්භාාවී කරන ලද අතර
එහිදී ඔවුන්ට මාාස තුනක් සඳහාා අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
මි.ග්රෑෑ. 60, 320 හෝ�ෝ 480 ලබාා දෙෙන ලදී. සිත්ගන්නාා
කරුණ නම්, සිද්ධි වාාර්තාාවක් පෙ�න්නුම් කළේ�, මුලින් අඩු
ශුක්රාාණු ප්රමාාණයක් ඇති වඳ යුවලකගේ� පිරිමි සහකරුට
මාාස හයක් සඳහාා දිනපතාා අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්න්
අතිරේ�කය ලබාා දීම මඟින් ශුක්රාාණුවල ගුණාාත්මක
භාාවය සහ ප්රමාාණය සාාමාාන්යයකරණය කිරීමට හේ�තු වූ
අතර ගැැබ් ගැැනීම සිදු වී ඇත.

කුඩාා නියමු හරස්කඩ අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි වූයේ�
ප්රමාාණවත් සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය පිරිමින්ගේ� අඩු ශුක්රාාණු
සාාන්ද්රණය හාා සම්බන්ධ බවය - ශුක්රාාණු ගණන අඩු
වී නැැත.නමුත් මෙ�ම අධ්යයයනයේ� බො�ොහෝ�ෝ දුර්වලතාා
තිබිණි.36 ඇත්ත වශයෙ�න්ම කියතො�ොත්, ශුක්රාාණු
සාාන්ද්රණය අඩුවීම බො�ොහෝ�ෝ සෙ�යින් සිදුවී ඇත්තේ�
සෝ�ෝයාා වැැඩි ප්රමාාණයක් පරිභෝ�ෝජනය කරන පිරිමින්ගේ�
ශුක්රාාණු පිටවන පරිමාාවේ� වැැඩි වීමක් නිසාා වන අතර එය
ජීව විද්යා�ාත්මකව පිළිගත නො�ොහැැකි බව පෙ�නේ�. තවද,
මෙ�ම පර්යේ�ෂක කණ්ඩාායම විසින්ම නල දරු ප්රතිකාාරය
(IVF) සඳහාා යො�ොමු වී සිටින ජෝ�ෝඩුවල පිරිමින්
184 දෙෙනෙ�කු සම්බන්ධ කර ගනිමින් හරස්කඩ
අධ්යයයනයක් සිදු කරන ලදී. මදසරුභාාවය සඳහාා
සාායනයකට සහභාාගී වූ ජෝ�ෝඩු අතරින් පිරිමි සහකරු
සෝ�ෝයාා ආහාාර සහ සෝ�ෝයාා අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ලබාා
ගැැනීමෙ�හි සංංසේ�චන අනුපාාත, දුර්වල තත්ත්වයේ�
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අතර එමඟින් තයිරො�ොයිඩ් හෝ�ෝමෝ�ෝන සංංශ්ලේ�ෂණය
වළක්වයි.54 එසේ� වුවද, අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්වල
අයඩීකරණය සැැලකිල්ලට ගත නො�ොහැැකි සහ
සාායනිකව අදාාළ නො�ොවන බව 2012 දී ප්රකාාශයට පත්
කරන ලද සාායනික පර්යේ�ෂණය පෙ�න්වාා දුන්නේ�ය.55
එක් බ්රිතාාන්යය කුඩාා අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි වූයේ� මධ්යයස්ථ
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් (16 mg/d)ප්රමාාණයකින් උප
සාායනික සිට අධි තයිරො�ොයිඩතාාවය දක්වාා වර්ධනය
වීමේ� සම්භාාවිතාාව වැැඩි කරන බවය.56 කෙ�සේ� වෙ�තත්,
එක් අධ්යයයනයකින් සො�ොයාා ගන්නාා ලද සාායනික තීරණ
මත පදනම් වීම අපරිණත දෙෙයක් වනු ඇත. තවද,
සියලුම සහභාාගිවන්නන් තුළ, අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
ගැැනීම හේ�තුවෙ�න් සිස්ටො�ොලික් සහ ඩයස්ටලික්
රුධිර පීඩනය, ඉන්සියුලින් ප්රතිරෝ�ෝධය සහ දැැවිල්ල
(C-ප්රතික්රියාාශීලී ප්රෝ�ෝටීන් මගින් තක්සේ�රු කර
ඇති පරිදි) කැැපී පෙ�නෙ�න ලෙ�ස සහ සංංඛ්යා�ානමය
වශයෙ�න් සැැලකිය යුතු අඩුවීමක් ඇති වුන බව මෙ�ම
අධ්යයයනයෙ�න් සො�ොයාා ගැැනිණි.56

සෝ�ෝයාා ආහාාරවල
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් අන්තර්ගතය

සෝ�ෝයාා,අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
සහ තයිරො�ොයිඩ් ක්රියාාකාාරිත්වය
තයිරො�ොයිඩ් ග්රන්ථියට සෝ�ෝයාා වල බලපෑෑම පිළිබඳ
සැැලකිල්ල මූලික වශයෙ�න් පදනම් වී ඇත්තේ� නළ
පර්යේ�ෂණ42,43 සහ අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් පාාදක
කරගත් මීයන් පිළිබඳ අධ්යයයනයන් මතය.44,45 කෙ�සේ�
වෙ�තත්, සෝ�ෝයාා ආහාාර හෝ�ෝ අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
නිරෝ�ෝගී පිරිමින් හෝ�ෝ කාාන්තාාවන් තුළ තයිරො�ොයිඩ්
ක්රියාාකාාරිත්වයට අහිතකර ලෙ�ස බලපාාන්නේ� නැැති
බව 2006 දී ප්රකාාශයට පත් කරන ලද සාායනික
අත්හදාා බැැලීම් 14 ක් ඇතුළත් විස්තීරණ විමර්ශනයක්
පෙ�න්නුම් කළේ�ය.46 මෙ�ම විමර්ශනයෙ�න් පසුව
ප්රකාාශයට පත් කරන ලද අධ්යයයනයන් මෙ�ම
නිගමනයට සහාාය දක්වයි.47-51 කලින් සඳහන් කළ
පරිදි, 2015 දී, යුරෝ�ෝපීය ආහාාර සුරක්ෂිතතාා අධිකාාරිය
නිගමනය කළේ� අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ලබාා ගැැනීම
තයිරො�ොයිඩ් ක්රියාාකාාරිත්වයට බලපාාන්නේ� නැැති බවයි.7
මෙ�ම වාාර්තාාවෙ�න් පසුව ප්රකාාශයට පත් කරන ලද
අධ්යයයනයන් මෙ�ම නිගමනය අනුමත කරයි.52,53
සෝ�ෝයාා මඟින් උප සාායනික හයිපෝ�ෝතයිරො�ොයිඩ්
රෝ�ෝගීන් සහ අයඩින් පරිභෝ�ෝජනය ආන්තික වන අය
වැැනි තයිරො�ොයිඩ් ග්රන්ථියේ� ක්රියාාකාාරිත්වය අඩපණ
අයගේ� තයිරො�ොයිඩ් ක්රියාාකාාරිත්වය වඩාාත් නරක
අතට හැැරීමේ� අවධාානමක් ඇත. ඇමයිනෝ�ෝ අම්ල
තයිරො�ොසින්වලට වඩාා අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් අයඩිනේ�ට්
කිරීමට ඇති හැැකියාාව මත පසු අවධාානය පදනම්ව ඇති
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සේ�වාා
ප්රමාාණය

මුළු (මි. ග්රූූ)
Iඅයිසො�ොෆ්්ලවෝ�ෝන්/
වාාරයන්

මයිසෝ�ෝ

මේ�ස හැැඳි 1

7

සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි, කො�ොළ, පිසින ලද

කෝ�ෝප්ප ½

50

සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි, කළු, පිසින ලද

කෝ�ෝප්ප ½

40

සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි, කහ, පිසින ලද

කෝ�ෝප්ප ½

78

සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි, බැැදපු, සාාමාාන්යය

කෝ�ෝප්ප ¼

78

සෝ�ෝයාා කිරි, සාාමාාන්යය,
ශක්ති නො�ොගැැන්වූ

කෝ�ෝප්ප 1

10

සෝ�ෝයාා කිරි, සාාමාාන්යය,
ශක්ති ගැැන්වූ

කෝ�ෝප්ප 1

43

සෝ�ෝයාා පිටි, මේ�ද රහිත

කෝ�ෝප්ප ¼

42

සෝ�ෝයාා පිටි, සම්පූර්ණ මේ�දය අඩංංගු

කෝ�ෝප්ප ¼

33

සෝ�ෝයාා පිටි, මේ�ද අඩු

කෝ�ෝප්ප ¼

50

සෝ�ෝයාා කැැබලි

කෝ�ෝප්ප ½

9

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් අඩංංගු කුඩු,
සාාමාාන්යය

කෝ�ෝප්ප ⅓

53

ටෙ�ක්ස්චර්ඩ් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්,
වියළි ගැැන්වූ

කෝ�ෝප්ප ¼

33

ටෙ�ම්පේ�

කෝ�ෝප්ප ½

53

ටෝ�ෝෆු

කෝ�ෝප්ප ½

25

සෝ�ෝයාා ආහාාර

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

1/19/2022 9:39:39 AM

ඉයුතයිරො�ොයිඩ් සහිත පුද්ගලයන්ගේ� තයිරො�ොයිඩ්
ක්රියාාකාාරිත්වය සඳහාා සෝ�ෝයාාවලින් කිසිදු බලපෑෑමක්
නැැතත්, අතිතයිරො�ොයිඩතාාව සහිත රෝ�ෝගීන්ට අවශ්යය
තයිරො�ොයිඩ් ඖෂධ ප්රමාාණය සෝ�ෝයාා ආහාාර මඟින් වැැඩි
වීමට ඉඩ ඇත. මෙ�ය තයිරො�ොයිඩ් ග්රන්ථියට බලපෑෑමක්
නිසාා නො�ොව, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් ඖෂධ අවශෝ�ෝෂණයට
යම් ප්රමාාණයකට බාාධාා කළ හැැකි බැැවින්ය.57-60
කෙ�සේ� වෙ�තත්, මේ� සම්බන්ධයෙ�න් සෝ�ෝයාා සුවිශේ�ෂී
නො�ොවන්නේ� බො�ොහෝ�ෝ ඖෂධ පැැළෑෑටි, ඖෂධ,
තන්තු, සහ කැැල්සියම් අතිරේ�කවලද සමාාන බලපෑෑම්
ඇති බැැවින්ය.61-69 ඕනෑෑම අවස්ථාාවක, තයිරො�ොයිඩ්
රෝ�ෝගීන් (අතිතයිරො�ොයිඩතාාව සහිත ළදරුවන් හැැර)
සෝ�ෝයාා ආහාාරවලින් වැැළකී සිටීම අවශ්යය නො�ොවීමට
හේ�තුව තයිරො�ොයිඩ් ඖෂධ හිස් බඩ ලබාාගැැනීම
වේ�. සාාමාාන්යයයෙ�න්, තයිරො�ොයිඩ් හෝ�ෝමෝ�ෝනය ලබාා
ගැැනීමෙ�න් පසු එහි අවශෝ�ෝෂණයට බාාධාා කරන ඕනෑෑම
දෙෙයක් ලබාාගැැනීමට පෙ�ර පැැය එකක් හෝ�ෝ තුනක් බලාා
සිටීම නිර්දේේශ කරනු ලැැබේ�.
තයිරො�ොයිඩ් හෝ�ෝමෝ�ෝනය ශරීරගත වීම සහ සෝ�ෝයාා
පරිභෝ�ෝජනය කිරීම අතර තාාවකාාලික දුරස්ත බවක්
සඳහාා විකල්ප ප්රවේ�ශයක් වන්නේ� අවශ්යය නම් ඖෂධ
මාාත්රාාව සකස් කළ හැැකි වන පරිදි ඖෂධ පාාලනය සහ
ආහාාර පුරුදුවල අනුකූලතාාව පවත්වාා ගැැනීමයි. ඖෂධ
ස්ථාාවර අන්දමින් ගන්නාා තාාක් සහ පරිභෝ�ෝජනය
කරන සෝ�ෝයාා ආහාාර ප්රමාාණය සාාපේ�ක්ෂව නියත වන
තාාක්, සෝ�ෝයාා ගැැටලුවක් නො�ොවිය යුතුය.70

අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
පිළිබඳ ශ්රීඝ්ර කරුණු

1

සෝ�ෝයාාවල ඇති පිළිකාා මර්දන
රසාායනික කාාණ්ඩ පහෙ�න් එකක්
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් වේ�.

2

සෝ�ෝයාා ආහාාර යනු අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
සහිත එකම සැැලකිය යුතු ස්වභාාවික
ආහාාර ප්රභවයයි

3

පර්යේ�ෂණවලින් පෙ�නී යන්නේ�
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් මඟින්
ඔස්ටියෝ�ෝපො�ොරෝ�ෝසිස් වළක්වන බවත්
විවිධ පිළිකාාවලින් ආරක්ෂාා කරන
බවත් ය.
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පියයුරු පිළිකාා රෝ�ෝගීන්
යෝ�ෝජිත පියයුරු පිළිකාා වැැලැැක්වීමේ� බලපෑෑම්
තිබියදීත්,71 සෝ�ෝයාා ආහාාරවල අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
අඩංංගු බැැවින්, ඒවාා මඟින් පියයුරු පිළිකාා ඇති
කාාන්තාාවන්ගේ� රෝ�ෝගය නරක අතට හැැරෙ�න
අතර මෙ�ම රෝ�ෝගය සඳහාා වැැඩි අවධාානමක් සහිත
කාාන්තාාවන්ගේ� පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම වැැඩි
කරන බවට මතයක් තිබේ�.72 ඊස්ට්රජන් ඇතැැම්
පියයුරු පිළිකාා වර්ධනය උත්තේ�ජනය කරන නමුත්,
ඊස්ට්රජන් ප්රතිකාාරය පියයුරු පිළිකාා අවදාානම වැැඩි
කරන බවට සාාක්ෂි ඉතාා අපැැහැැදිලි බව සඳහන්
කිරීම වටියි. ඇත්ත වශයෙ�න්ම, Women’s Health
Initiative හි පරීක්ෂණවලදී, ඊස්ට්රජන් ප්රතිකාාරය
පියයුරු පිළිකාාවෙ�න් මිය යාාමේ� අවදාානම සංංඛ්යා�ානමය
වශයෙ�න් සැැලකිය යුතු ලෙ�ස අඩු කිරීමට හේ�තු වූ
අතර,ඊස්ට්රජන් සහ ප්රො�ොජස්ටෙ�රෝ�ෝන් චිකිත්සාාව මඟින්
සැැලකිය යුතු වැැඩි වීමක් ඇති කළේ�ය.73
පියයුරු පිළිකාා නැැවත ඇතිවීම සහ/හෝ�ෝ මරත්යයතාාව
සඳහාා සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනයේ� බලපෑෑම කිසිදු අධ්යයයනයක්
පරික්ෂාා කර නො�ොමැැත. කෙ�සේ� වුවද මැැමෝ�ෝග්රැැෆික්
ඝනත්වය74,75 සහ පියයුරු සෛෛල ප්රගුණනය,76 ඇතුළුව
පියයුරු පිළිකාා අවදාානම මත ස්ථාාපිත සලකුණු
කිහිපයක් සඳහාා සෝ�ෝයාා මඟින් ඇති බලපෑෑම පුළුල් ලෙ�ස
අධ්යයයනය කර ඇත. මෙ�ම පර්යේ�ෂණයේ� ප්රතිඵල නිත්යය
ලෙ�ස ඔප්පු කරන අතර, ඒවාා එය පෙ�න්නුම්ද කරයි.
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අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ලබාා ගන්නාා ප්රමාාණය සාාමාාන්යය
ජපන් ජාාතිකයන් ලබාා ගන්නාා ප්රමාාණය ඉක්මවාා ගිය
විට (~40 mg/d), පියයුරු පටක 10 කට අහිතකර
ලෙ�ස බලපාාන්නේ� නැැත77-84 පුදුමයට කරුණක්
නො�ොවන්නේ�,සාාහිත්යයය පිළිබඳ වසර ගණනාාවක
විස්තීර්ණ ඇගයීමකින් පසුව 2015 දී යුරෝ�ෝපීය ආහාාර
සුරක්ෂිතතාා අධිකාාරිය එළඹි නිගමනය මෙ�ය වීමය.85
2012 දී, වසංංගත රෝ�ෝග දත්ත මත පදනම්ව, පිළිකාා
පර්යේ�ෂණ සඳහාා වූ ඇමරිකාානු ආයතනය (AICR)5 සහ
ඇමරිකාානු පිළිකාා සංංගමය4 පියයුරු පිළිකාා රෝ�ෝගීන්
සඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාාර ආරක්ෂිතව පරිභෝ�ෝජනය කළ
හැැකි බව නිගමනය කළේ�ය.

පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා වූ ඇමරිකාානු
ආයතනය සහ ඇමරිකාානු පිළිකාා
සංංගමය නිගමනය කළේ� පියයුරු
පිළිකාා රෝ�ෝගීන්ට ආරක්ෂිතව සෝ�ෝයාා
ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය කළ හැැකි බවයි.

2018 දී, පශ්චාාත් රෝ�ෝග විනිශ්චයේ�දී සෝ�ෝයාා ආහාාරයට
ගැැනීමෙ�න් පියයුරු පිළිකාා රෝ�ෝගීන්ගේ� පැැවැැත්ම වැැඩිදියුණු
කළ හැැකි බව AICR සහ ලෝ�ෝක පිළිකාා පර්යේ�ෂණ
අරමුදලේ� වාාර්තාාවක් නිගමනය කළේ�ය.9 මෙ�ම පිළිකාා
සංංවිධාානවල තනතුරු පුදුමයට කරුණක් නො�ොවේ�. මෙ�ටාා
විශ්ලේ�ශනයෙ�හි ප්රතිඵල (N=11,206)චී සහ අල්.86 එයට
චීනයෙ�න් පෙ�රදිසි අධ්යයයන තුනක් ඇතුළත් විය87-89 සහ
එක්සත් ජනපදයෙ�න් දෙෙකක්,90,91 පියයුරු පිළිකාා ඇති
කාාන්තාාවන් 11,000කට වඩාා සම්බන්ධ විය.
මෙ�ම විශ්ලේ�ෂණයේ� දී, පශ්චාාත්-රෝ�ෝග විනිශ්චයෙ�න්
අනතුරුව සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනයේ� අන්තයන්
සංංසන්දනය කරන විට, ඉහළ පරිභෝ�ෝජනය අඩු මරණ
අනුපාාතය සමඟ සම්බන්ධ ය (උපද්රව අනුපාාතය, 0.84;
සියයට 95 විශ්වාාසනීය පරතරය: 0.71, 0.99). පශ්චාාත්
රෝ�ෝග විනිශ්චයේ�දී අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් පරිභෝ�ෝජනයේ�
අන්තයන් සංංසන්දනය, නැැවත ඇතිවීම අඩුවීමක්
සමඟ පරිභෝ�ෝජනය හාා සම්බන්ධ බව පෙ�නන්නට
තිබේ�(උපද්රව අනුපාාතය, 0.74; සියයට 95 විශ්වාාසනීය
පරතරය: 0.64, 0.85).86 පශ්චාාත් රෝ�ෝග විනිශ්චයේ�දී
සෝ�ෝයාා ආහාාරයට ගැැනීමේ� ප්රයෝ�ෝජන ඊස්ට්රජන්
ප්රතිග්රාාහක සෘෘණාාත්මක සහ ඊස්ට්රජන් ප්රතිග්රාාහක
ධනාාත්මක පියයුරු පිළිකාා රෝ�ෝගීන් යන දෙෙ අංංශයෙ�න්ම
පැැහැැදිලි වූ අතර චීන සහ එක්සත් ජනපද කාාන්තාාවන්
දෙෙපාාර්ශ්වයටම සමාානව ප්රයෝ�ෝජනවත් විය.92
සිත්ගන්නාා කරුණ නම්, මීයන් පිළිබඳ අධ්යයයනයන්ට
ප්රතිවිරුද්ධව, වසංංගත රෝ�ෝග දත්ත මගින් පෙ�න්නුම්
කරන්නේ� සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය ඇත්ත වශයෙ�න්ම
පියයුරු පිළිකාාවට ප්රතිකාාර කිරීම සඳහාා භාාවිතාා කරන
රසාායනික චිකිත්සක කාාරකවල කාාර්යක්ෂමතාාව වැැඩි
කළ හැැකි බවයි.87,92
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ඛනිජ තත්ත්වය
සෝ�ෝයාා ආහාාර සත්ව ආහාාර වෙ�නුවට බහුලව භාාවිතාා
කෙ�රේ�. බො�ොහෝ�ෝ සත්ව ආහාාර යකඩ සහ සින්ක්වල
හො�ොඳ ප්රභවයන් වන අතර කිරි ආහාාර ගත් කළ
කැැල්සියම් වේ�. දිනපතාා යකඩ හාා සින්ක් අවශ්යයතාා
සපුරාාලීම සඳහාා සාාපේ�ක්ෂ වශයෙ�න් රතු මස්
ස්වල්පයක් අවශ්යය වේ�. ප්රතිඵලයක් වශයෙ�න්, මෙ�ම
ඛනිජ දෙෙවර්ගයෙ�හි තත්ත්වය මත සෝ�ෝයාාවල බලපෑෑම
පිළිබඳ ප්රශ්න ඇති බො�ොහෝ�ෝ දුරට අදාාළ වන්නේ�
ප්රධාාන වශයෙ�න් ශාාක මත පදනම් වූ ආහාාර වේ�ලක්
ලබාාගන්නාා අයට ය.93
අනෙ�කුත් රනිල කුලයට අයත් වන බෝ�ෝග සහ ධාාන්යය
වර්ග මෙ�න්ම, සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවලද ෆයිටේ�ට් අඩංංගු වේ�,94
සින්ක් සහ යකඩ අවශෝ�ෝෂණය අඩු කරන බව සියුම්
අධ්යයයනවලින් පෙ�න්වාා දෙෙයි.95 එක්සත් ජනපදයේ�,
ආහාාර හාා පෝ�ෝෂණ මණ්ඩලය (FNB) විසින් නිර්මාං�ංශ
නො�ොවන අය සඳහාා නිර්දේේශ කරන ලද ආහාාර
දීමනාාවට (RDA) වඩාා සියයට 50 කින් වැැඩි ධාාන්යය
සහ රනිල කුලයට අයත් ධාාන්යය වර්ග අඩංංගු ආහාාර
වේ�ලක් ලබාාගන්නාා නිර්මාං�ංශිකයින් සඳහාා සින්ක්
පරිභෝ�ෝජනය නිර්දේේශ කරනු ලබයි; කෙ�සේ� වෙ�තත්,
FNB විධිමත් ලෙ�ස නිර්මාං�ංශ නිර්දේේශිත ආහාාර
දීමනාාවක් (RDA) ස්ථාාපිත කර නො�ොමැැත.96
සත්ව ප්රභවයන්ට වඩාා සෝ�ෝයාා ආහාාරවලින් සින්ක්
අවශෝ�ෝෂණය ප්රමාාණවත් ලෙ�ස අඩුය. කෙ�සේ� වෙ�තත්,
සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවල සාාපේ�ක්ෂ වශයෙ�න් අඩු සින්ක්
ප්රමාාණයක් අඩංංගු වන බැැවින්, ශක්ති වර්ධනය
නො�ොකළ සෝ�ෝයාා ආහාාර මෙ�ම ඛනිජයේ� හො�ොඳ ප්රභවයන්
නො�ොවේ�.97-100 සින්ක් තත්ත්වය තක්සේ�රු කිරීම
අපහසුය.101,102 ආනුෂංංගිකව, ශාාක මත පදනම් වූ
ආහාාරවේ�ලක් ලබාාගන්නාා අය ඔවුන්ගේ� ආහාාර වේ�ල
සඳහාා සින්ක් ලබාා ගත හැැකි හො�ොඳ ශාාක ප්රභවයන්
හඳුනාා ගැැනීමට සහ/හෝ�ෝ සින්ක් අතිරේ�කයක් ගැැනීමට
උපදෙෙස් දෙෙනු ලැැබේ�.103-107

සින්ක්වලට වඩාා, සෝ�ෝයාා ආහාාරවල අඩංංගු යකඩ
සාාපේ�ක්ෂ වශයෙ�න් ඉහළ මට්ටමක පවතී.108 මෑෑතක්
වන තුරුම, සෝ�ෝයාා ආහාාර ඇතුළු සියලුම ශාාක
ආහාාරවලින් දුර්වල ලෙ�ස යකඩ අවශෝ�ෝෂණය කර
ඇති බව විශ්වාාස කෙ�රේ� මේ� හේ�තුවෙ�න්, නිර්මාං�ංශ
යකඩ RDA නිර්මාං�ංශ නො�ොවන යකඩවලට වඩාා සියයට
80 කින් වැැඩි ය. නිර්මාං�ංශ ආහාාර වේ�ලක යකඩවල
ජෛෛව උපයෝ�ෝගීතාාව සියයට 10ක් පමණ සහ නිර්මාං�ංශ
නො�ොවන ආහාාර වේ�ලක එය සියයට 18ක් වේ� යන
උපකල්පනයෙ�න් මෙ�ම ඉහළ RDA ලබාා ගනියි109
කෙ�සේ� වුවත්, සෝ�ෝයාාවල ඇති යකඩ වැැඩි ප්රමාාණයක්
ෆෙ�රිටින් ස්වරූපයෙ�න් පවතින බැැවින් සෝ�ෝයාාවලින්
යකඩ අවශෝ�ෝෂණය කලින් සිතුවාාට වඩාා බො�ොහෝ�ෝ වැැඩි
විය හැැකි බව වැැඩිදියුණු කළ ක්රමවේ�දයන් උපයෝ�ෝගී
කර ගනිමින් සාාපේ�ක්ෂ නව පර්යේ�ෂණයකින් පෙ�නී
යයි. ෆෙ�රිටින් යකඩවල පවතින ජෛෛව උපයෝ�ෝගීතාාව
පිළිබඳ විවාාදයක් ඇතත්, සහභාාගිවන පුද්ගලයන්ට
සෝ�ෝයාා ආහාාර හෝ�ෝ සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ෆෙ�රිටින් ආහාාරයට
ලබාා දුන් සාායනික අධ්යයයනවලින් පෙ�න්නුම් කරන්නේ�
ඉහළ ජෛෛව උපයෝ�ෝගීතාාවයක් පවතින බවය.51,110,111
අවසාාන වශයෙ�න්,පැැරණි මතයට ප්රතිවිරුද්ධව, 2015
දී ප්රකාාශයට පත් කරන ලද අධ්යයයනයකින් පෙ�නී
යන්නේ�,112 ෆයිටේ�ට්වල නිෂේ�ධනීය බලපෑෑම්වලට යකඩ
අවශෝ�ෝෂණය සඳහාා අනුවර්තනයක් ඇති බව ය.113
මෙ�ම අධ්යයයනය සඳහාා, උප ප්රශස්ත යකඩ සම්භාාරයක්
සහිත රක්තහීන නො�ොමැැති පූර්ව ආර්තවහරණයට පත්
කාාන්තාාවන් 32 දෙෙනෙ�කුට අහඹු ලෙ�ස සති අටක් සඳහාා
ඉහළ හෝ�ෝ අඩු ෆයිටේ�ට් ආහාාර වේ�ලක් ලබාා දෙෙන ලදී.
පැැය හතරකට වැැඩි කාාලයක මස්තු යකඩ ප්රතිචාාරය
ෆයිටේ�ට් මිලිග්රෑෑම් 350 ක් අඩංංගු පරීක්ෂණ ආහාාර
වේ�ලකින් අනතුරුව මූලික සහ පශ්චාාත් මැැදිහත්වීමෙ�න්
මනිනු ලැැබේ�.
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පශ්චාාත් මැැදිහත්වීමේ�දී පරීක්ෂණ ආහාාර වේ�ල සඳහාා
මස්තු යකඩ ප්රතිචාාරය ඉහළ-ෆයිටේ�ට් කාාණ්ඩයෙ�හි
වැැඩි වූ අතර එහි ප්රතිඵලයක් ලෙ�ස වක්රය යට ඇති
ප්රදේේශය සියයට 41 කින් වැැඩි විය. කෙ�සේ� වුවද,
පහළ ෆයිටේ�ට් කාාණ්ඩය සඳහාා කිසිදු බලපෑෑමක්
නිරීක්ෂණය වූයේ� නැැත. අධි ෆයිටේ�ට් අඩංංගු ආහාාර
වේ�ලක් කාාලයක් තිස්සේ� පරිභෝ�ෝජනය කිරීම මඟින්
යකඩ පමණක් නො�ොව, ඇතැැම් විට අනෙ�කුත් ඛනිජ
ලවණ ද අවශෝ�ෝෂණය සඳහාා ෆයිටේ�ට්වල නිෂේ�ධනීය
බලපෑෑම් අවම කිරීමට හේ�තු වනු ඇතැැයි අනුමාාන කිරීම
සාාධාාරණ වේ�.
ෆයිටේ�ට්වලට අමතරව, සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවල ඔක්සලේ�ට්
ද ඉහළ මට්ටමක පවතී, එය කැැල්සියම් බන්ධනය කර
එහි අවශෝ�ෝෂණය අඩු කරන තවත් සංංයෝ�ෝගයකි.114
නිවිතිවල කැැල්සියම් වැැඩි වුවද ඔක්සලේ�ට් අඩංංගු
වීම එය හො�ොඳ ප්රභවයක් නො�ොවීමට එක් හේ�තුවකි.
ෆයිටේ�ට් සහ ඔක්සලේ�ට් යන දෙෙවර්ගයම තිබියදීත්
සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවලින් කැැල්සියම් අවශෝ�ෝෂණය කිරීම
සැැබැැවින්ම යහපත්ය.115 මෙ�ය කැැල්සියම් අඩංංගු
ටෝ�ෝෆු116සහ කැැල්සියම් වර්ධිත සෝ�ෝයාා කිරි සඳහාා ද
සත්යය වේ�.117-119 ඇත්ත වශයෙ�න්ම, මෙ�ම ආහාාරවලින්
කැැල්සියම් අවශෝ�ෝෂණය කිරීම එළකිරි වලින් කැැල්සියම්
අවශෝ�ෝෂණය කිරීම හාා සැැසඳිය හැැක

ආසාාත්මිකතාා
ප්රධාාන වශයෙ�න් සියලුම ආහාාර ප්රෝ�ෝටීන සඳහාාද
මෙ�න්ම සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සංංවේ�දී පුද්ගලයන් තුළ
අසාාත්මික ප්රතික්රියාා ඇති කළ හැැකි ය. Big 8 සම්මුතියට
නම් කරන ආහාාර අටෙ�න් එකක් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්
වන අතර දළ වශයෙ�න් එක්සත් ජනපදයේ� පවතින
ආහාාර ප්රේ�රිත අසාාත්මිකතාාවලින් සියයට 90කට
හේ�තුව වේ�.120 කෙ�සේ� වෙ�තත්, මෙ�ම ආහාාර සමාානව
අසාාත්මික නො�ොවන අතර සෝ�ෝයාාවලට අසාාත්මිකතාාව
සාාපේ�ක්ෂ වශයෙ�න් දුර්ලභ ය.121 තවද, මෙ�ම කාාණ්ඩයේ�
ආහාාර අටකින් සමන්විත වීම සඳහාා විද්යා�ාත්මක
පදනමක් නො�ොමැැති හේ�තුවෙ�න්, Big 8 පහසුවෙ�න්
වෙ�නස් ප්රමාාණයේ� ලැැයිස්තුවක් විය හැැකි බව හඳුනාා
ගැැනීම වැැදගත් වේ�. යුරෝ�ෝපයේ�, Big 14122 වන අතර
ජපාානයේ� එය Big 7 වේ�.123
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එක්සත් ජනපද ලැැයිස්තුවට ඇතුළත් වූයේ� ආහාාර
හතක් පමණක් නම්, සෝ�ෝයාා ලැැයිස්තුවේ� නො�ොතිබෙ�නු
ඇත. FDA විසින් දළ වශයෙ�න් සෑෑම වසර පහකට
වරක්ම පවත්වනු ලබන ආහාාර සුරක්ෂිතතාා
සමීක්ෂණයේ� ප්රතිඵල මෙ�ම ප්රකාාශය සනාාථ කරයි.
සහභාාගිවන්නන් 5,000කට ආසන්න සංංඛ්යා�ාවක්
සම්බන්ධ කර ගත් මෑෑත කාාලීන සමීක්ෂණය (2010)
සඳහාා යො�ොදාා ගත් දත්ත මඟින් හඳුනාා ගැැනුනේ� සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝටීන්වලට අසාාත්මිකතාාවයක් පෙ�න්නුම් කරන්නේ�
වැැඩිහිටියන් 1,000 න් (සියයට 0.1) එක් අයෙ�කු
පමණක් බවයි.124 සංංසන්දනය කර බැැලීමේ�දී, Big
8 හි අනෙ�කුත් ආහාාර හතට අසාාත්මිකතාා පැැතිරීම
බෙ�හෙ�වින් වැැඩි ය: කිරි/කිරි නිෂ්පාාදන (2%), බෙ�ල්ලන්
(1.6%), තිරිඟු සහ/හෝ�ෝ ග්ලූටන් (0.9%), මාාළු (0.8%),
ගස් කජු වර්ග (0.7%), රටකජු (0.6%) සහ බිත්තර
(0.5%). තවද, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්වලට සමාානව කඩල
ප්රෝ�ෝටීන් සහ චො�ොකලට් සඳහාා අසාාත්මිකතාා පැැතිරීම
වෙ�න් වෙ�න්ව 0.1% බැැගින් වුවද, මෙ�ම ආහාාර කිසිවක්
Big 8 හි ඇතුළත් නො�ොවන බව මෙ�ම සමීක්ෂණයෙ�න්
හෙ�ළි විය.
පො�ොදුවේ� ගත් කල, ආහාාර අසාාත්මිකතාාවන්
වැැඩිහිටියන්ට වඩාා ළමුන් අතර වැැඩි ය. කෙ�සේ�
වෙ�තත්, වැැඩිහිටියන්ට සමාානව, වෙ�නත් බො�ොහෝ�ෝ
ආහාාරවලට සාාපේ�ක්ෂව ළමුන් අතර සෝ�ෝයාාවලට
දක්වන අසාාත්මිකතාාව සාාපේ�ක්ෂව අඩුය.125
නිදසුනක් වශයෙ�න්, වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පුද්ගලයින්
40,000 කට ආසන්න සංංඛ්යා�ාවක් සම්බන්ධ කර
ගත් සමීක්ෂණයක දී, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්වලට දක්වන
අසාාත්මික ප්රතික්රියාාවල ව්යා�ාප්තියට වඩාා රටකජු සහ
කිරි සඳහාා අසාාත්මිකතාා ප්රතික්රියාා පිළිවෙ�ලින් පස්
ගුණයකින් සහ හතර ගුණයකින් වැැඩිය.125

සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් අසාාත්මිකතාාව තරමක් දුර්ලභ
බව අවධාාරණය කිරීමට යුරෝ�ෝපයේ� දත්ත උපකාාරී
වේ�. සෝ�ෝයාා Big 14න් එකක් වුවද, යුරෝ�ෝපීය රටවල්
හයක් සම්බන්ධව මෑෑතකදී ප්රකාාශයට පත් කරන
ලද අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි වූයේ� ආහාාර 19 කට
ඇතිවන අසාාත්මිකතාාවන් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්වලට
ඇතිවන අසාාත්මිකතාාවයට වඩාා වැැඩි බවය.126
එකඟතාාවයකට අනුව, බටහිර යුරෝ�ෝපයේ� වැැඩිහිටියන්
5,000 කට ආසන්න සංංඛ්යා�ාවක් යො�ාදාා ගනිමින්
කළ සමීක්ෂණයකින් සො�ොයාා ගනු ලැැබූවේ� ඇගයීම්
කළ ආහාාර වර්ග 24 කින්, ආහාාර වරග 18 කට
අසාාත්මිකතාා ඇතිවීම, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්වලට දක්වන
ප්රතික්රියාාවලට වඩාා සුලබ බවය.127
Europrevallහි වාාර්තාාවකට අනුව, “දත්ත මගින්
පෙ�න්වාා දෙෙන්නේ� ලේ�බල් කිරීම අනිවාාර්ය කර ඇති සහ
එම නිසාා කළමනාාකරණ ක්රියාාමාාර්ග (උදාා: සෝ�ෝයාා,
අබ) ආරම්භ කර ඇති සමහර අසාාත්මිකාාරකයන්
මහජන සෞ�ෞඛ්යයයට ප්රකාාශ කිරීමට අවශ්යය නො�ොවන
ඇතැැම් ඒවාාට වඩාා අඩු බලපෑෑමක් ඇති කරන බවය.
(උදාා: සමහර පලතුරු).”128 EuroPrevall යනු යුරෝ�ෝපීය
රටවල් 22ක ආයතන 62කින් සමන්විත බහුවිධ
ව්යා�ාපෘෘතියකි. යුරෝ�ෝපයේ� ළදරුවන්, ළමුන්, නව යො�ොවුන්
වියේ� පසුවන දරුවන් සහ වැැඩිහිටියන්ගේ� ආහාාර
අසාාත්මිකතාා ව්යා�ාප්තිය අධ්යයයනය කිරීම සඳහාා
සංංවිධාානය වගකීම් දරයි.129
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සෝ�ෝයාා ළදරු සූත්රය
වර්ෂ 50 කට වඩාා වැැඩි කාාලයක් සෝ�ෝයාා ළදරු සූත්රය
(SIF) භාාවිත කර ඇත. මෙ�ම කාාලය තුළ, ළදරු
අවධියේ�දී ඇමරිකන් ජාාතිකයෝ�ෝ මිලියන 20 ක් SIF
භාාවිතාා කර ඇත. 2003-2010, ජාාතික සෞ�ෞඛ්යය හාා
පෝ�ෝෂණ පරීක්ෂණ සමීක්ෂණය මඟින් බිංංදුවේ� සිට මාාස
12 දක්වාා ළදරුවන් 1,864 කගෙ�න් සූත්රය හෝ�ෝ සාාමාාන්යය
කිරි පෝ�ෝෂණය කළ ළදරුවන්ගෙ�න් 81% කින් 12.9% ක්
SIF පරිභෝ�ෝජනය කළ බව ජාාතික නියෝ�ෝජිත නියැැදියක
වත්මන් දත්ත පෙ�න්නුම් කරයි.130
සාාමාාන්යය වර්ධනය සහ සංංවර්ධනය SIF මඟින් ඇති
කරයි; කෙ�සේ� වෙ�තත්, එහි ඉහළ අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
අන්තර්ගතය නිසාා SIF භාාවිතය මතභේ�දාාත්මක
වී ඇත. 2009 දී, එක්සත් ජනපද ජාාතික විෂ විද්යා�ා
වැැඩසටහන (NTP) නිගමනය කළේ� SIF හි ආරක්ෂාාව
පිළිබඳ අවම සැැලකිල්ලක් ඇති බවය.131 මෙ�ම
නිගමනයට ප්රතිචාාර වශයෙ�න්, ඇමරිකාානු ළමාා රෝ�ෝග
විද්යා�ා විද්යා�ායතනය, SIF හි ආරක්ෂිත බව පිළිබඳ
නො�ොසැැලකිල්ලක් ඇති බව සඳහන් කරමින් NTP වෙ�ත
ලිපියක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර මේ� වන විට එය පො�ොදු
වාාර්තාාවේ� කො�ොටසක් වේ�. මෙ�ම ලිපිය ඉදිරිපත් කරන
අවස්ථාාවේ� දී සැැලකිලිමත් වූ මට්ටම් පහ නො�ොසැැලකිය
හැැකි, අවම, යම් තරමක්, සැැලකිල්ලක් දැැක්විය යුතු
සහ බරපතල ලෙ�ස සැැලකිය යුතු අධ්යයයනයන් විය.
ඊශ්රාායලයේ� කුඩාා අධ්යයයනයකින් SIF භාාවිතය පිරිමි
හෝ�ෝ ගැැහැැණු ළමුන් වැැඩිවිය පැැමිණීමට සම්බන්ධ
නො�ොවන බව සො�ොයාා ගැැනීම කැැපී පෙ�නේ�. 140

අර්කන්සාාස් වෛෛද්ය� විශ්ව විද්යා�ාලයේ� අර්කන්සාාස්
ළමාා පෝ�ෝෂණ මධ්යයස්ථාානයේ� සිදු කෙ�රෙ�මින් පවතින
පර්යේ�ෂණවල ප්රතිඵලයක් ලෙ�ස ඉදිරි වසර කිහිපයේ�දී
SIFහි සෞ�ෞඛ්යය බලපෑෑම් පිළිබඳ සැැලකිය යුතු අන්දමේ�
අවබෝ�ෝධයක් ලැැබෙ�නු ඇත. මෙ�ම මධ්යයස්ථාානයේ� දී,
ඔවුන් මව්කිරි, එළකිරි සූත්රය සහ SIF පෝ�ෝෂණය කරන
ළදරුවන්ගේ� සෞ�ෞඛ්යය තත්ත්වය සංංසන්දනය කරයි. මේ�
දක්වාා, සො�ොයාාගැැනීම්වලින් පෙ�නී යන්නේ� SIF මඟින්
පෝ�ෝෂණය කෙ�රෙ�න ළදරුවන් තුළ තක්සේ�රු කර ඇති
සියලුම සෞ�ෞඛ්යය පරාාමිතීන් සාාමාාන්යය පරාාසය තුළ ඇති
බවයි.132-136
ළදරුවන් තුළ සාාමාාන්යය පූර්ණ කාාලීන SIF ලබාා ගැැනීම වර්ධනයේ� වේ�ගවත්ම අවධියේ�දී පවාා - සාාමාාන්යය
මාානවමිතික වර්ධනය, ප්රමාාණවත් ප්රෝ�ෝටීන් තත්ත්වය,
අස්ථි ඛනිජකරණය සහ සාාමාාන්යය ප්රතිශක්තිකරණ
සංංවර්ධනය සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති බව SIF හි
ආරක්ෂිත බව පිළිබඳව අවධාානය යො�ොමු කෙ�රූ ප්රථම
ක්රමාානුකූල විමර්ශනය සහ මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණය
නිගමනය කළේ�ය.137 කෙ�සේ� වෙ�තත්, SIF ළදරු
ගැැහැැණු ළමයින් (පිරිමි ළමයින් නො�ොවේ�) තුළ සාාමාාන්යය
ඊස්ට්රජනික් බලපෑෑම් ඇති කළ හැැකි බව ඉතාා මෑෑතකදී
ප්රකාාශයට පත් කරන ලද වසංංගත රෝ�ෝග අධ්යයයනයක
ප්රතිඵලවලින් පෙ�නී යයි. කෙ�සේ� වෙ�තත්, නිරීක්ෂණය
කරන ලද මෙ�ම බලපෑෑම් තාාවකාාලිකද සහ ඒවාා සඳහාා
දිගුකාාලීන සාායනික ප්රතියමාාන තිබේ�ද යන්න තීරණය
කිරීමට නො�ොහැැකි වී ඇත.138
මේ� සම්බන්ධයෙ�න් වයස අවුරුදු හතරේ�දී මාානවමිතිය
මත සූත්ර පෝ�ෝෂණයේ� වෙ�නස්කම් හේ�තුවෙ�න් මාාස
හතරක් දක්වාා වර්ධන රටාාවන්හි කැැපී පෙ�නෙ�න
වෙ�නස්කම් හේ�තුවෙ�න් දිගුකාාලීන බලපෑෑම් නො�ොමැැති
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බව ඉතාා මෑෑත කාාලීන අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි වී ඇත.139
ළදරුවන් තුළ දක්නට ලැැබෙ�න වෙ�නස්කම් මත පදනම්ව
සූත්ර පෝ�ෝෂණයේ� දිගුකාාලීන සෞ�ෞඛ්යය ඇඟවුම් පිළිබඳ
නිගමනවලට එළඹීම සම්බන්ධයෙ�න් සැැලකිය යුතු
විරාාමයක් මෙ�ම අධ්යයයනයෙ�න් ලබාා දිය යුතුය. ළදරු
පෝ�ෝෂණ රටාා පිළිබඳ ඥාානය දිගු කාාලීන අනාාගත
අධ්යයයනයකින් හෝ�ෝ පරික්ෂාාකාාරීව පාාලිත ප්රත්යා�ාවර්ත
අධ්යයයනවලින් පැැමිණිය යුතුය. ඊශ්රාායලයේ� කුඩාා
අධ්යයයනයකින් SIF භාාවිතය පිරිමි හෝ�ෝ ගැැහැැණු ළමුන්
වැැඩිවිය පැැමිණීමට සම්බන්ධ නො�ොවන බව සො�ොයාා
ගැැනීම කැැපී පෙ�නේ�. 140

සෝ�ෝයාා ආහාාර සැැකසීම
ආසියාාවේ� බහුලව පරිභෝ�ෝජනය කරන සෝ�ෝයාා ආහාාර
ටෝ�ෝෆු සහ මයිසෝ�ෝ වන අතර සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්වල මූලික
සාාන්ද්රිත ආකාාර ලෙ�ස භාාවිතාා කරන මස් ඇනලො�ොග්
සහ ශක්ති බාාර් වැැනි වඩාාත් පිරිපහදු කළ සෝ�ෝයාා
වර්ග එක්සත් ජනපදයේ� බො�ොහෝ�ෝ අය තෝ�ෝරාා ගනියි.10
මාානව අධ්යයයන බො�ොහෝ�ෝමයකින් පෙ�නී යන්නේ�
මෙ�ම නවීන සෝ�ෝයාා නිෂ්පාාදන ඉතාා උසස් තත්ත්වයේ�
ප්රෝ�ෝටීන් සපයන බවය.141,142
සැැකසීමේ� ක්රම මත පදනම්ව, මෙ�ම ආහාාරවල
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් අන්තර්ගතය කැැපී පෙ�නෙ�න
ලෙ�ස අඩු කළ හැැකිය.143 සෝ�ෝයාා අඩංංගු ආහාාර විශාාල
ප්රමාාණයක අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් අන්තර්ගතය අයෝ�ෝවාා
ප්රාාන්ත විශ්ව විද්යා�ාලය සහ එක්සත් ජනපද කෘෘෂිකර්ම
දෙෙපාාර්තමේ�න්තුව විසින් නිර්මාාණය කරන ලද
මාාර්ගගත දත්ත ගබඩාාවක් මඟින් සො�ොයාාගත හැැකිය.
හෙ�ක්සේ�න් බො�ොහෝ�ෝ විට සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ඉවත් කිරීමට
භාාවිතාා කරන නමුත් ආහාාර වේ�ලෙ�හි හෝ�ෝ තෙ�ල්වල
මෙ�ම ඇල්කේ�න්වල ඉතාා සුළු ප්රමාාණයක් පමණක්
දක්නට ලැැබේ�.144,145

මයිසෝ�ෝ, ටෙ�ම්පේ�, සහ නටාා වැැනි බො�ොහෝ�ෝ සාාම්ප්රදාායික
සෝ�ෝයාා ආහාාර පැැසවීමට ලක් කරයි. ෆයිටේ�ට්146
සහ ප්රෝ�ෝටීස් නිෂේ�ධකය,147 ඇතුළුව ප්රති-පෝ�ෝෂක
ලෙ�ස වර්ගීකරණය කරන ලද සංංයෝ�ෝග කිහිපයක
අන්තර්ගතය පැැසවීම මගින් අඩු කෙ�රෙ�න අතර
ප්රතිදේේහජනකබව පවාා අඩු කෙ�රේ�.148 කෙ�සේ� වෙ�තත්,
සාායනිකව මෙ�ම පැැසවීම්-ප්රේ�රිත වෙ�නස්කම්වල
ප්රතිලාාභ තවමත් ඉදිරිපත් කර නො�ොමැැත. ඊට විරුද්ධව,
නො�ොපැැසුණු සෝ�ෝයාා ආහාාර පමණක් ගැැනීම හාා
සම්බන්ධ විවිධ පිළිකාාවලට එරෙ�හිව ආරක්ෂිත බලපෑෑම්
වසංංගත රෝ�ෝග අධ්යයයනයන් කිහිපයක් මඟින් පෙ�න්වාා
දෙෙයි.149,150 ජපාානය151 සහ චීනය152 අවම වශයෙ�න්
වසර 500 ක් සහ 1,000 ක් තිස්සේ� නො�ොපැැසුණු සෝ�ෝයාා
ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය කර ඇත. ජපාානයේ� ද, මයිසෝ�ෝ
සහ නටාා වැැනි පැැසුණු සෝ�ෝයාා ආහාාර ඉතාා ජනප්රිය වන
අතර, පරිභෝ�ෝජනය කරන මුළු සෝ�ෝයාා ප්රමාාණයෙ�න්
අඩක් පමණ පැැමිණෙ�න්නේ� පැැසවීම් නො�ොකළ (මූලික
වශයෙ�න් ටෝ�ෝෆු) ආහාාරවලින් ය.17,18 චීනය, සිංංගප්පූරුව
සහ හොං�ං�කොං�ං�හි වෙ�සෙ�න චීන සම්භවයක් සහිත
පුද්ගලයන් - පරිභෝ�ෝජනය කරන සෝ�ෝයාා සියල්ලම
පාාහේ� පැැසීම් සිදු නො�ොකළ ඒවාා ය.19
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ආශ්රිත ග්රන්ථ නාාමාාවලිය
1. ආහාාර ලේ�බල් කිරීම: සෞ�ෞඛ්යය හිමිකම්; සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සහ කිරීටක හෘෘද රෝ�ෝග. තුළ: ෆෙ�ඩරල්
ලේ�ඛනය: (වෙ�ළුම 64, අංංක 206)]; 1999:57699-733.
 . බො�ොල්ක් ඊ, චන්ග් පී, චෙ�ව් පී සහ අල් සෞ�ෞඛ්යය ප්රතිඵල සඳහාා සෝ�ෝයාාවල ඇති බලපෑෑම. සාාක්ෂි
2
වාාර්තාාව/තාාක්ෂණ ඇගයීම් අංංක 126 ( කො�ොන්ත්රාාත් අංංක 290-02-0022 යටතේ� ටෆ්්ට්ස්-නිව්
ඉන්ග්ලන්ඩ් වෛෛද්ය� මධ්යයස්ථාානය සාාක්ෂි මත පදනම් වූ ප්රාායෝ�ෝගික මධ්යයස්ථාානය විසින් සකස්
කරන ලද.) AHRQ ප්රකාාශන අංංක 05-E024-2 රො�ොක්විල්, සෞ�ෞඛ්යය පර්යේ�ෂණ සහ තත්ත්ව පිළිබඳ
එම්ඩී නියෝ�ෝජිතාායතනය; ජූලි 2005.
 . ටෙ�ම්ෆර් සීබී, ෆ්්රෝ�ෝඒස් ජී, හෙ�යින්ස් ජී, සහ අල් ෆයිටො�ොඊස්ට්රජන්වල අතුරු ආබාාධ: සසම්භාාවී
3
අත්හදාා බැැලීම්වල මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණය. ඇම ජේ� මෙ�ඩි. 2009;122(10):939-46 e9.
 . රො�ොක් සීඑල්, ඩො�ොයිලි සී, ඩිමාාර්ක් වෑෑන්ෆ්රයිඩ් ඩබ්, සහ අල් පිළිකාාවලින් සුවපත් වූවන් සඳහාා
4
පෝ�ෝෂණය හාා ශාාරීරික අභ්යා�ාස මාාර්ගෝ�ෝපදේේශ. සීඒ කාාන්සර් ජේ� ක්ලින්. 2012;62(4):242-74.
 . පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා ඇමරිකාානු ආයතනය. පියයුරු පිළිකාාවෙ�න් සුවපත් වූවන්ට සෝ�ෝයාා
5
ආරක්ෂිතය. http://wwwaicrorg/cancer-research-update/november_21_2012/cru-soysafehtml(2013 පෙ�බරවාාරි 5 වැැනි දි ප්රවේ�ශය විය) 2012.
6. බෙ�න්කෙ�ඩ්ඩාා කේ�, බුද්රෝ�ෝල්ට් සී, සින්ක්ලෙ�යාාර් එස්ඊ, සහ අල් ආහාාර අවදාානම් විශ්ලේ�ෂණ
සන්නිවේ�දනය. හෙ�ල්ත් කැැනඩාාහි ආහාාර අධ්යයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලදී. හෙ�ල්ත්
කැැනඩාාහි සෝ�ෝයාා නිෂ්පාාදන සහ කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් අඩු කිරීම පිළිබඳ සෞ�ෞඛ්යය හිමිකම්පෑෑම
පිළිගැැනීමේ� යෝ�ෝජනාාව. ඉන්ට් ෆුඩ් රිස්ක් ඇනල් ජේ�. 2014;4:22 | doi: 10.5772/59411.
7.EFSA ANS මණ්ඩලය (ආහාාර වෙ�ත එකතු කරන ලද ආහාාර ආකලන සහ පෝ�ෝෂක ප්රභවයන්
පිළිබඳ EFSA මණ්ඩලය), 2015. අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් අඩංංගු ආහාාර අතිරේ�ක ලබාා ගන්නාා පූර්ව
සහ පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන් සඳහාා අවදාානම් ඇගයීම් පිළිබඳ විද්යා�ාත්මක
මතය. EFSA J. 2015;13(10):4246 (342 pp).
8.එක්සත් ජනපද ආහාාර හාා ඖෂධ පරිපාාලනය. ආහාාර ලේ�බල් කිරීම: සෞ�ෞඛ්යය හිමිකම්; සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝටීන් සහ කිරීටක හෘෘද රෝ�ෝගය. Fed Reg. 2017;8250324-46.
9.පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා ඇමරිකාානු ආයතනය, ලෝ�ෝක පිළිකාා පර්යේ�ෂණ අරමුදල. ආහාාර ,
පෝ�ෝෂණය, ශාාරීරික අභ්යා�ාස සහ පියයුරු පිළිකාාවෙ�න් සුවපත් වූ අය. 2018 යාාවත්කාාලීන කරන
ලදි. අඛණ්ඩව යාාවත්කාාලීන කරන ලද ව්යා�ාපෘෘතිය (http://www.aicr.org/continuous-updateproject/breast-cancer.html). ප්රවේ�ශය ජූලි 14, 2018.
10. මෙ�සීනාා එම්, නගාාටාා සී, වූ ඒඑච්. ආසියාානු වැැඩිහිටියකුගේ� ඇස්තමේ�න්තුගත සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන්
සහ අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් පරිභෝ�ෝජනය. නියුට්රි කැැන්සර්. 2006;55(1):1-12.
11. නකාාමො�ොටෝ�ෝ එම්, ඔට්සුකාා ආර්, නිෂිටාා වයි, සහ අල්. වයස්ගත ජපන් කාාන්තාාවන්ගේ�
සංංජාානන දුර්වලතාා අවදාානම සෝ�ෝයාා ආහාාර සහ අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් ගැැනීම මඟින් අඩු කරයි
යුරෝ�ෝ ජේ� ක්ලින් නියුට්රි. 2018.
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ඇකඩමීස් ප්රෙ�ස්; 2001:290-393.

2018_HP Fact Sheet_Myths & Facts_Approved_SI.indd 15

110. මුරේ�-කො�ොල්බ් එල්ඊ, වෙ�ල්ෂ් ආර්, තෙ�යිල් ඊසි, සහ අල් අඩු යකඩ තැැන්පතුවක් සහිත
කාාන්තාාවන් සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි මඟින් යකඩ අවශෝ�ෝෂණය කරයි. ඇම් ජේ� ක්ලින් නියුට්රි.
2003;77(1):180-4.
111. ලො�ොනර්ඩෑෑල් බී, බ්රයන්ට් ඒ, ලියු එක්ස්, සහ අල් ලේ� ඌණ නො�ොවන කාාන්තාාවන් තුළ සෝ�ෝයාා
බෝං�ං�චි ෆෙ�රිටින් වලින් යකඩ අවශෝ�ෝෂණය. ඇම් ජේ� ක්ලින් නියුට්රි. 2006;83(1):103-7.
112. බෘෘන් එම්, රො�ොසැැන්ඩර් එල්, හෝ�ෝල්බර්ග් එල්.යකඩ අවශෝ�ෝෂණය: ඉහළ ෆයිටේ�ට් ආහාාර වේ�ල්
සඳහාා ආන්ත්රික අනුගත නො�ොවීම. ඇම් ජේ� ක්ලින් නියුට්රි. 1989;49(3):542-5.
113. අර්මාා එස්එම්, බෝ�ෝයි ඊ, චෙ�න් ඩී, සහ අල් ඉහළ ෆයිටේ�ට් ප්රමාාණයක් සහිත ආහාාර වේ�ලක්
නිතිපතාා පරිභෝ�ෝජනය කිරීම උප ප්රශස්ත යකඩ තැැන්පතු සහිත කාාන්තාාවන්ගේ� හීම් නො�ොවනයකඩ අවශෝ�ෝෂණයට ෆයිටේ�ට්වල නිෂේ�ධනීය බලපෑෑම අඩු කරයි. ජේ� නියුට්රි. 2015;145(8):1735-9.
114. සෑෑන්ඩ්බර්ග් ඒඑස්. රනිල කුලයට අයත් බෝ�ෝගවල ඛනිජ ජෛෛව උපයෝ�ෝගීතාාව. බීආර් ජේ�
නියුට්රි. 2002;88 අතිරේ�ක 3S281-5.
115. හේ�නේ� ආර්පී, වීවර් සීඑම්, ෆිට්සිමන්ස් එම්එල්. සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවල ෆයිටේ�ට් අන්තර්ගතය:
කැැල්සියම් අවශෝ�ෝෂණය මත වන බලපෑෑම. ඇම් ජේ� ක්ලින් නියුට්රි. 1991;53(3):745-7.
116. වීවර් සීඑම්, හේ�නේ� ආර්පී, කො�ොනර් එල්, සහ අල් පූර්ව ආර්තවහරණයේ� සිටින
කාාන්තාාවන්ගේ�, කිරි හාා ටෝ�ෝෆු අතර කැැල්සියම් ජෛෛව උපයෝ�ෝගීතාාව. ජේ� ෆුඩ් සයි.
2002;683144-7.
117. සාාඕ වයි, මාාටින් බීආර්, වීවර් සීඑම්. තරුණ කාාන්තාාවන්ගේ� කැැල්සියම් කාාබනේ�ට් ශක්ති
ගැැන්වූ සෝ�ෝයාා කිරිවල කැැල්සියම් ජෛෛව උපයෝ�ෝගීතාාව එළකිරි වලට සමාාන වේ�. ජේ� නියුට්රි.
2005;135(10):2379-82.
118. ටැැන්ග් ඒඑල්, වෝ�ෝකර් කේ�ඉසෙ�ඩ්, විල්කො�ොස් ජී, සහ අල් ඕස්ට්රේ�ලියාානු ඔස්ටියෝ�ෝපීනික්
පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට ලක් වූ කාාන්තාාවන්ගේ� කැැල්සියම් අවශෝ�ෝෂණය: ශක්ති ගැැන්වූ සෝ�ෝයාා
කිරි සහ එළ කිරි අතර සංංසන්දනාාත්මක අධ්යයයනයක්. සාායනික පෝ�ෝෂණය පිළිබඳ ආසියාා
පැැසිෆික් සඟරාාව. 2010;19(2):243-9.
119. හේ�නේ� ආර්පී, ඩො�ොවෙ�ල් එම්එස්, රැෆර්ටි කේ�, සහ අල් ශක්ති ගැැන්වූ සෝ�ෝයාා අනුකරණ
කිරිවල කැැල්සියම් ජෛෛව උපයෝ�ෝගීතාාව, ක්රමය පිළිබඳ ඇතැැම් නිරීක්ෂණ සමඟ. ඇම් ජේ� ක්ලින්
නියුට්රි. 2000;71(5):1166-9.
120. ආහාාර හාා ඖෂධ පරිපාාලනය (FDA). ආහාාර අසාාත්මිකතාා ලේ�බල් කිරීම සහ පාාරිභෝ�ෝගික
ආරක්ෂණ පනත(FALCP) 2004 hwcfgaap. http:// www.cfsan.fda.gov/~acrobat/alrgact.pdf.
121. ආහාාර හාා ඖෂධ පරිපාාලනය (FDA). ආහාාර අසාාත්මිකතාා ලේ�බල් කිරීම සහ පාාරිභෝ�ෝගික
ආරක්ෂණ පනත(FALCP) 2004 http://www.cfsan.fda.gov/~acrobat/alrgact.pdf,. 2004.
122. ඇසරෝ�ෝ ආර්, මිස්ටෙ�ලෝ�ෝ ජී, අමාාටෝ�ෝ එස්, සහ අල් වැැඩිහිටි අවධියේ�දී සෝ�ෝයාා සඳහාා
අසාාමාාන්යය අසාාත්මිකතාාවයක් ඇති විය. අසාාත්මිකතාා සහ සාායනික ප්රතිශක්ති විද්යා�ාව පිළිබඳ
යුරෝ�ෝපීය වාාර්ෂික වාාර්තාාව. 2016;48(3):94-6.
123. ෂෝ�ෝජි එම්, අඩාාචි ආර්, අකියාාමාා එච්. ජපන් ආහාාර අසාාත්මිකතාා ලේ�බල් කිරීමේ� නියාාමනය:
යාාවත්කාාලීන කිරීමක්. ජේ� ඒඕඒසී ඉන්ට්. 2018;101(1):8-13.
124. වෙ�රිල් එල්, බෘෘන් ආර්, ලුසියෝ�ෝලි එස්. එක්සත් ජනපදයේ� වැැඩිහිටියන්ගේ� ස්වයංං-වාාර්තාාපිත
ආහාාර අසාාත්මිකතාාවන්ගේ� ව්යා�ාප්තිය: 2001, 2006, සහ 2010. ඇලර්ජි ඇස්ත්මාා ප්රො�ොස්.
2015;36(6):458-67.
125. ගුප්තාා ආර්එස්, ස්ප්රින්ග්ස්ටන් ඊඊ, වො�ොරියර් එම්ආර්, සහ අල් එක්සත් ජනපද ළමාා අවධියේ�
ආහාාර අසාාත්මිකතාාවයේ� පැැවතීම, බරපතලකම සහ ව්යා�ාප්තිය. ළමාා රෝ�ෝග. 2011;128(1): e9 -17.
126. බර්ට්රාා ජේ�, ගාාර්ෂියාා-මෝ�ෝරල් ඒ, එන්රික් ඊ. ආහාාර ආසාාත්මිකතාාවයේ�
භූගෝ�ෝලීය වෙ�නස්කම්. බුන්ඩෙ�ස්ගෙ�සන්ඩ්යෙි�ට්ස්බ්ලට්, ගෙ�සන්ඩ්හෙ�යිට්ස්ෆො�ොෂන්ග්,
ගෙ�සන්ඩ්හෙ�යිට්ස්ෂුට්ස්. 2016;59(6):755-63.
127. බර්නි පී, සමර්ස් සී, චින් එස්, සහ අල් යුරෝ�ෝපීය ප්රජාා ශ්වසන සෞ�ෞඛ්යය සමීක්ෂණයේ� ආහාාර
සඳහාා සංංවේ�දීතාාව පැැතිරීම සහ බෙ�දාා හැැරීම: යුරෝ�ෝප්රිවෝ�ෝල් විශ්ලේ�ෂණය. අසාාත්මිකතාා.
2010;65(9):1182-8.
128. ව්යා�ාපෘෘති අංංකය FOOD-CT-2005-514000 ව්යා�ාපෘෘති කෙ�ටි යෙ�දුම: යුරෝ�ෝප්රිවෝ�ෝල් ව්යා�ාපෘෘති
මාාතෘෘකාාව: යුරෝ�ෝපය පුරාා ආහාාර අසාාත්මිකතාාවන්ගේ� පැැතිරීම, පිරිවැැය සහ පදනම. අන්තිම
ක්රියාාකාාරකම් වාාර්තාාව.
129. වීත් එස්, රීස් ජී, බෝ�ෝල්මර්-වෙ�බර් බීකේ�, සහ අල් යුරෝ�ෝප්රිවෝ�ෝල්හි මස්තු බැංං�කුව - යුරෝ�ෝපය
පුරාා ආහාාර අසාාත්මිකතාාවන්ගේ� ව්යා�ාප්තිය, පිරිවැැය සහ පදනම. ෆුඩ් කෙ�ම් ටො�ොක්සිකො�ොල්.
2008;46 අතිරේ�ක 10S12-4.
130. රො�ොසෙ�න් එල්එම්, සිමො�ොන් ඒඊ, හෙ�රික් කේ�ඒ. එක්සත් ජනපදයේ� පරිභෝ�ෝජනය කරන ළදරු
සූත්ර වර්ග. ක්ලින් පීඩියාාට්රි (Phila). 2015.
131. මැැක්කාාවර් ජී, බාාෂියාා ජේ�, චේ�ම්බර්ස් සී, සහ අල් සෝ�ෝයාා ළදරු සූත්රයේ� සංංවර්ධන ධූලකත්වය
පිළිබඳ NTP-CERHR විශේ�ෂඥ කමිටු වාාර්තාාව. උපත් දෝ�ෝෂ රෙ�ස් බී ඩෙ�ව් රෙ�ප්රො�ොඩ්
ටො�ොක්සිකො�ොල්. 2011;92(5):421-68.
132. ලී ජේ�, ඩයික්මන් ආර්ඒ, ජින්ග් එච්, සහ අල් මව්කිරිවලින්, කිරි සූත්රය හෝ�ෝ සෝ�ෝයාා සූත්රයෙ�න්
පෝ�ෝෂණය කළ මාාස 3 සහ 6 ළදරුවන් තුළ කථන ශබ්දවලට බාාහික ප්රතිචාාර. නියුරො�ොසයිකො�ොල්.
2010;35(6):762-84.
133. පිවික් ආර්ටී, ඇන්ඩ්රස් ඒ, බැැජර් ටීඑම්. මාාස 3- සහ 6- ළදරුවන්ගේ� කථන ශබ්ද සැැකසීම
සඳහාා සහ වෙ�නස් කො�ොට සැැලකීමට ආහාාර සහ ස්ත්රී පුරුෂ භාාවය බලපෑෑම්: සංංවර්ධන ERP
අධ්යයයනයක්. ඩිව් සයි. 2011;14(4):700-12.
134. ගිල්ක්රිස්ට් ජේ�එම්, මූරේ� එම්බී, ඇන්ඩ්රස් ඒ, සහ අල් සෝ�ෝයාා සූත්රය පෝ�ෝෂණය කරන
ළදරුවන්ගේ� ප්රජනක අවයවවල අල්ට්රාා සවුන්ඩ් රටාා: මව්කිරිවලින් සහ කිරි සූත්රයෙ�න් පෝ�ෝෂණය
වන ළදරුවන්ට සංංසන්දනාාත්මකව. ජේ� පීඩියාාට්රි. 2010;156(2):215-20.
135. පිවික් ආර්ටී, ඇන්ඩ්රස් ඒ, ටෙ�නල් කේ�බී, සහ අල් ළදරු ආහාාර, ස්ත්රී පුරුෂ භාාවය සහ ජීවිතයේ�
පළමු වසර දෙෙක තුළ වේ�ගල් නාාද ස්ථාායීතාාවය වර්ධනය කිරීම. ඉන්ට් ජේ� සයිකො�ොෆිසියෝ�ෝල්.
2015;96(2):104-14.
136. ඇන්ඩ්රස් ඒ, ක්ලේ�ව්ස් එම්ඒ, බො�ොලන්ඩෝ�ෝ ජේ�බී, සහ අල් මව්කිරි, එළකිරි සූත්රය හෝ�ෝ සෝ�ෝයාා
සූත්රය මඟින් පෝ�ෝෂණය කරන අවුරුදු එකක් වයසැැති ළදරුවන්ගේ� සංංවර්ධන තත්ත්වය. ළමාා
රෝ�ෝග. 2012;129(6):1134-40.
137. වැැන්ඩන්ප්ලාාස් වයි, කැැස්ට්රලෝ�ෝන් පීජී, රිවාාස් ආර්, සහ අල් ළමුන්ගේ� සෝ�ෝයාා පදනම් ළදරු
සූත්රවල ආරක්ෂිත බව. බීආර් ජේ� නියුට්රි. 2014;111(8):1340-60.

1/19/2022 9:40:05 AM

138. ඇඩ්ජන්ට් එම්ඒ, උම්බාාෂ් ඩීඑම්, සෙ�මෙ�ල් බීඑස්, සහ අල් සෝ�ෝයාා සූත්රයෙ�න් පෝ�ෝෂණය වන
ළදරුවන්ගේ� ඊස්ට්රජන් ප්රතිචාාරාාත්මක පටක සහ හෝ�ෝමෝ�ෝන සාාන්ද්රණය පිළිබඳ අන්වාායාාම
අධ්යයයනයක්. ජේ� ක්ලින් එන්ඩක්රයිනෝ�ෝල් මෙ�ටාාබ්. 2018;103(5):1899-909.

145. වො�ොල්ෆ්් ජේ�පී. ආහාාර වේ�ල්හි හෙ�ක්සේ�න් අවශේ�ෂ. JOACS. 1983;60(2):220-3.
146. හාාරො�ොන් එච්, රාාඕබ් එන්. ටෙ�ම්පේ� සකස් කිරීමේ�දී සාාර්ව පෝ�ෝෂක, මුළු ෆීනො�ොලික් සහ ප්රතිපෝ�ෝෂක අන්තර්ගතයේ� වෙ�නස්වීම්. ජේ� නියුට්රි ෆුඩ් සයි. 2014;4(2).

139. ෆ්්ලෙ�ඩර්මන් එම්, ඩෙ�මල්මෙ�යාා එච්, හෙ�ල්මුත් සී, සහ අල් අවුරුදු හතරේ�දී ළදරු සූත්ර
සංංයුතිය සහ මාානවමිතිය පිළිබඳ සංංගමය: සසම්භාාවී පාාලිත පරීක්ෂණයක (BeMIM අධ්යයයනය)
පසු විපරම්. පීඑල්ඕඑස් වන්. 2018;13(7):e0199859.

147. හෙ�ර්නන්ඩේ�-ලෙ�ඩෙ�ස්මාා බී, සියේ� සී, ද ලූමන් බීඕ. එක්සත් ජනපදයේ� වාාණිජ සෝ�ෝයාා
ආහාාරවල ලුනසින් සහ බෝ�ෝවන් බර්ක් ප්රෝ�ෝටේ�ස් නිෂේ�ධකය (BBI). ෆුඩ් කෙ�ම්. 2009;115574-80.

140. සිනාායි ටී, බෙ�න්-අව්රහම් එස්, ගුඑල්මන්-මිස්රහි අයි, සහ අල් සෝ�ෝයාා පදනම් ළදරු සූත්රය
පරිභෝ�ෝජනය වැැඩිවිය පැැමිණීම ඉක්මන්වීම හාා සමඟ සම්බන්ධ නො�ොවේ�. යුරෝ�ෝ ජේ� නියුට්රි. 2018.

148. සෝ�ෝන්ග් වයිඑස්, ෆ්රිියාාස් ජේ�, මාාර්ටිනේ�-විලාාලුවෙ�න්ගාා සී, සහ අල් පැැසවීමෙ�න් සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි
ආහාාරයේ� ප්රතිශක්තිකරණ ප්රතික්රියතාාව අඩු කිරීම, ඇමයිනෝ�ෝ අම්ල සංංයුතියට සහ වාාණිජ සෝ�ෝයාා
නිෂ්පාාදනවල ප්රතිදේේහජනකතාාව මත වන බලපෑෑම. ෆුඩ් කෙ�ම්. 2008;108(2):571-81.

141. රැන්ඩ් ඩබ්එම්, පෙ�ලෙ�ට් පීඑල්, යන්ග් වීආර්. නිරෝ�ෝගී වැැඩිහිටියන්ගේ� ප්රෝ�ෝටීන් අවශ්යයතාා
නිර්ණය කිරීම සඳහාා වන නයිට්රජන් සමතුලිත අධ්යයයනයන්හි මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණය. ඇම් ජේ� ක්ලින්
නියුට්රි. 2003;77(1):109-27.
142. හියුග් ජීජේ�, රයන් ඩීජේ�, මුකර්බියාා ආර්, සහ අල් සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝටීන් සහ සාාන්ද්රණය සඳහාා
ප්රෝ�ෝටීන් ජීර්ණය නිවැැරදි කරන ලද ඇමයිනෝ�ෝ අම්ල අගයන් (PDCAAS): ඇගයීම සඳහාා වන
නිර්ණාායක. ජේ� ඇග්රි ෆුඩ් කෙ�ම්. 2011;59(23):12707-12.
143. මර්ෆි පීඒ, සෝ�ෝන්ග් ටී, බියුස්මන් ජී, සහ අල් වෙ�ළෙ�ඳ සහ ආයතනික සෝ�ෝයාා ආහාාරවල
අයිසො�ොෆ්්ලවෝ�ෝන්. ජේ� ඇග්රි ෆුඩ් කෙ�ම්. 1999;47(7):2697-704.
144. ඩවුන්ස් එම්ජේ�, රො�ොසෙ�ල් ජේ�බී. පිරිපහදු කළ තෙ�ල් සහ මේ�දවල සැැහැැල්ලු පෙ�ට්රෝ�ෝලියම්
අවශේ�ෂ තීරණය කිරීම. JAOCS. 1984;61(5):896-900.

149. යන්ග් ඩබ්එස්, වාා පී, වො�ොන්ග් එම්වයි, සහ අල් සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය අඩු පෙ�නහළු පිළිකාා
අවදාානම සමඟ සම්බන්ධිතය: වසංංගත රෝ�ෝග අධ්යයයනයන්හි මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයක ප්රතිඵල. ඇම්
ජේ� ක්ලින් නියුට්රි. 2011;94(6):1575-83.
150. කිම් ජේ�, කන්ග් එම්, ලී ජේ�එස්, සහ අල් ජපන් සහ කො�ොරියාානු ජනගහනයන්හි පැැසීම්
කළ සහ පැැසීම් නො�ොකළ සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය සහ ආමාාශගත පිළිකාා: නිරීක්ෂණ
අධ්යයයනයන්හි මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයක්. කැැන්සර් සයි. 2011;102(1):231-44.
151. ෂර්ට්ලෙ�ෆ්් ඩබ්ලිව්. 1900 ට පෙ�ර ටෝ�ෝෆු සහ ජපාානය දත්ත සමුදාාය සෙ�වීම. ලාාෆයෙ�ට්: සෝ�ෝයාා
ආහාාර මධ්යයස්ථාානය; 2003.
152. ෂර්ට්ලෙ�ෆ්් ඩබ්ලිව්. 1900 ට පෙ�ර ටෝ�ෝෆු සහ චීනය දත්ත සෙ�වීම. ලාාෆයෙ�ට්: සෝ�ෝයාා ආහාාර
මධ්යයස්ථාානය; 2003.

SoyConnection.com වෙ�ත වැැඩි විස්තර සඳහාා පිවිසෙ�න්න හෝ�ෝ
info@soyconnection.com 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 ප්රතිලාාභ පිළිබඳව දැැනුවත් කිරීම සඳහාා සෞ�ෞඛ්යය, පෝ�ෝෂණය සහ ආහාාර කර්මාාන්තයේ� ප්රවීණයන්
සහ එක්සත් ජනපදයේ� සෝ�ෝයාා ගො�ොවීන්ගේ� සහයෝ�ෝගයකි. USB හි ගො�ොවි අධ්යයක්ෂකවරු 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 ප්රවර්ධන,
පර්යේ�ෂණ සහ පාාරිභෝ�ෝගික තො�ොරතුරු පනතේ� නියම කර ඇති පරිදි, USDA කෘෘෂිකාාර්මික අලෙ�විකරණ සේ�වාාවට USB සහ සෝ�ෝයාා පරික්ෂාා
කිරීම සඳහාා අධීක්ෂණ වගකීම් ඇත.
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