
සෝ�ෝයාා ආහාාර ආසියාානු �හා සෝ�ෞඛ්යය පිළිබඳ �ැලකිලිමත් සෝබොසෝහාෝ බටහිර 
ආහාාර සෝ�ල්හි සුලබ අතර ඒ අනුව �මුච්චිත පර්සෝ�ෂණවල විස්තර කර  
ඇති පරිදි සෝ�ෝයාාවල ආරක්ෂිත බව ගසෝ�ෂණයා කිරීම උචිත යා. ඉදිරි 
පරම්පරාවන්ද ඔවුන්සෝ� පවුල් චිරස්ථාායී සෝල� සෝ�ෝයාා ආහාාරවලින් 
සෝපෝෂණයා කිරීම �ඳහාා පාරිසෝ�ෝගිකයාන් දිරිමත් කිරීම කළ හාැකියා.

සෝ�ෝයාා  
පිළිබඳ මිතයා 
�හා තතු
සෝ�ෝයාා පරිසෝ�ෝජනයා අන්තරා�ර්ග බලපෑම්

සෝ�ෝයාා ආශ්රිත තතු විස්තරයා

පියායුරු පිළිකාව

සාාම්ප්රදාායික සෝසාෝයාා ආහාාර ශතවර්ෂ ගණනාාවක් 
පුරා ආසියාානු ආහාාර සෝ�ල්හි වැදාගත් කාර්යා භාාරයාක් 
ඉටු කළ අතර බටහිර රටවල සෝසාෟඛ්යය පිළිබඳ 
සාැලකිලිමත් පුද්ගලයාන් දාශක ගණනාාවක් තිස්සෝස් 
පරිසෝභාෝජනායා කරයි. සෝසාෝයාා ආහාාර බටහිර සාාමානාය 
පාරිසෝභාෝගිකයාන් අතර වැඩි වැඩිසෝයාන් ජනාප්රියා වී ඇත. 
එසෝස් වුවදා, සෝසාෝයාා ආහාාර මතසෝ�දායාකින් සෝතොරව 
සෝනාොසෝ�. ඇතැම් පුද්ගලයාන්ට සෝසාෝයාා අහිතකර 
බලපෑම් ඇති කළ හාැකි බවට මතසෝ�දා මතු වී ඇත.

හාැඳින්වීම

සෝ�ෝයාා සෝ�ෝටීන් �ඳහාා 
ආ�ාත්මිකතාා ඇති අයා හාැර  
අන් සියාල්ලටම සෝ�ෝයාා ආහාාර 
ආරක්ෂිතා බව FDA නිගමනයා  
කසෝ�යා.

ඛ්යනිජ තත්ත්වයා ආ�ාත්මිකතා සෝ�ෝයාා ළදරු සූත්රයා
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සෝ�ෝයාා සෝබෝ�චිවල අද්විතීයා අයිසෝ�ෝසෝ�සෝල්සෝවෝන්වලින්  
(isoflavones) සෝපොසෝහාො�ත් අන්තර්ගතයා �හා �තුන් 
මඟින් සිදු කරන ලද අධ්යයයානයාන් උත්සුකයාන්ට සෝ�තු 
වියා හාැකියා. සෝකසෝස් වුවද, �ායානික �හා ව��ගත 
පර්සෝ�ෂණවල �මස්තයා සෝපන්නුම් කරන්සෝන් සෝමම 
උත්සුකයාන් විදයාත්මක කු�ලතාවලින් සෝතොර බවයා-
පහාත සෝපසෝළහි �ාකච්ඡාා කර ඇති පරිදි. �හාායාක 
දත්ත විමර්ශනයා කරන ලද සෝ�ෞඛ්යය ආයාතන �හා 
අධ්යයයාන කණ්ඩාායාම් සෝමම නිගමනයාට �හායා දක්වති.

සෝ�ෝයාා පරිසෝ�ෝජනයා

1999 දී, සෝසාෝයාාසෝප්රෝටීන් සාහා කිරීටක හාෘදා සෝරෝග 
හිමිකම් පෑම අනුමත කිරීසෝම් ක්රියාාවළිසෝ� සෝකොටසාක් 
සෝලසා, සෝසාෝයාාවලට ආසාාත්මිකතා ඇති අයා හාැර අන් 
සියාල්ලන්ටම සෝසාෝයාා ආහාාර ආරක්ෂික බව එක්සාත් 
ජනාපදා ආහාාර හාා ඖෂධ පරිපාලනායා (FDA) නිගමනායා 
කසෝ�යා.1 

2005 දී, සෝසාෞඛ්යය සෝස්වා පර්සෝ�ෂණ සාහා තත්ත්ව 
පිළිබඳ නිසෝයාෝජිතායාතනායා හාඳුනාාසෝගනා ඇත්සෝත් 
සෝසාෝයාා විශාල ප්රමාණයාක් ගැනීම හාා සාම්බන්ධ 
සුළු ගැටළු පමණි, එනාම් සියුම් ආමාශ ආන්ත්රයික 
ගැටලුකාරී තත්ත්වයාන්.2 

2009 දී, ඔස්ට්රියාානු පර්සෝ�ෂකයාන් විසින් 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් (isoflavones) අතිසෝර්කවල 
ආරක්ෂිත බව සාම්බන්ධසෝයාන් විසෝ�ෂසෝයාන් සිදුකරනා 
ලදා සෝමටා විෂ්සෝල්ෂණයාකින් ඒවා සාඳහාා ආරක්ෂිත 
අතුරු ආබාධ පැතිකඩක් ඇති බව නිගමනායා වියා.3 

2012 දී, ඇමරිකානු පිළිකා සාංසාදායා4 සාහා ඇමරිකානු 
පර්සෝ�ෂණ සාඳහාා වූ ඇමරිකානු5 පියායුරු පිළිකාවලින් 
සෝපසෝළනා කාන්තාවන්ට සෝසාෝයාා ආහාාර ආරක්ෂිතව 
පරිසෝභාෝජනායා කළ හාැකි බව නිගමනායා කසෝ�යා

2015 දී, සෝහාල්ත් කැනාඩා  සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් සාහා 
කිරීටක හාෘදා සෝරෝග සාඳහාා 1999 දී සිදු කළ එක්සාත් 
ජනාපදා හිමිකම් පෑමට සාමානා සෝසාෞඛ්යය හිමිකම් 
පෑමක් අනුමත කරනු ලැබීයා. විදායාත්මක සාාහිතයයා 
පුළුල් සෝලසා විමර්ශනායා කිරීසෝමන් අනාතුරුව, සෝහාල්ත් 
කැනාඩා නිගමනායා කසෝ� සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායා 
සෝබොසෝහාෝ විට ආමාශ ආන්ත්රයික වැනි සුළු අතුරු 
ආබාධ පමණක් සාඳහාා සෝ�තු වනා බවයා.6

2015 දී, යුසෝරෝපීයා ආහාාර සුරක්ෂිතතා අධිකාරියා  
පියායුරු, ගර්භාාෂයා සාහා තයිසෝරොයිඩ් ග්රන්ථියා යානා 
පටක තුනාට අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන්වලින් අහිතකර 
බලපෑම් ඇති සෝනාොකරනා බව නිගමනායා කසෝ�යා.7

2017 දී, සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් සාඳහාා වනා සෝසාෟඛ්යය ප්රකාශයා 
නාැවත ඇගයීසෝම් සෝකොටසාක් සෝලසා, සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් 
ආරක්ෂිත බව FDA සියා ස්ථාාවරයා යාළි තහාවුරු කසෝ�යා.8

2018 දී, ඒකාබද්ධ වාර්තාවක,පිළිකා පර්සෝ�ෂණ සාඳහාා 
වූ ඇමරිකානු ආයාතනායා සාහා සෝලෝක පිළිකා පර්සෝ�ෂණ 
අරමුදාල නිගමනායා කසෝ� ප�චාාත් සෝරෝග විනි�චාසෝ� 
දී සෝසාෝයාා ආහාාරයාට ගැනීසෝමන් පියායුරු පිළිකා ඇති 
කාන්තාවන්සෝ� පැවැත්ම තහාවුරු වනා බවයා.9 

සෝගවුණු වසාර 25 තුළ ආසියාානු ආහාාර සාමීක්ෂණ 
සෝබොසෝහාෝමයාක් ප්රකාශයාට පත් වී ඇත, ඇතැම් ඒවා 
සාඳහාා සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායා ගැනා සාවිස්තරාත්මක 
ප්ර�නාදා ඇතුළත්ව දාහාස් ගණනාක පුද්ගලයාන්දා සාම්බන්ධ 
කරසෝගනා ඇත. පැහාැදිලි, වැදාගත් කරුණු කිහිපයාක් 
සෝමම සාමීක්ෂණ මඟින් ඉදිරිපත් සෝකසෝර්. පළමුවැන්නා 
ආසියාානු රටවල සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායා සාැලකියා යුතු 
සෝලසා සෝවනාස් වීම සෝ�. ජපානායා වර්ණාවලිසෝ� ඉහාළ 
අන්තසෝ� සිටිනා අතර සෝහාොංසෝකොං පහාළ අන්තසෝ� 
සිටියි. සෝදාවැනි කාරණයා නාම් සෝලොව පුරා පරිසෝභාෝජනායාට 
ගැසෝනානා සෝබොසෝහාෝ සෝසාෝයාා පැසීම් සෝනාොකළ ඒවා වීමයි.10

සෝසාෝයාා ආහාාර පරිසෝභාෝජනායා පිළිබඳ සෝහාොඳම දාර්ශක 
වන්සෝන් සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් සාහා අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
පරිසෝභාෝජනා ප්රමාණයායි. සාාම්ප්රදාායික සෝසාෝයාා 
ආහාාරවල ග්රෑම් සෝප්රෝටීනායාකට ආසාන්නා වශසෝයාන් 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් මි.ග්රෑ. 3.5 ඇති බැවින් සෝසාෝයාා 
සෝප්රෝටීන් පරිසෝභාෝජනායා අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් ලබාගන්නාා 
ප්රමාණසෝයාන් නිගණනායා කළ හාැකියා. ඇතැම් පිරිපහාදු 
කළ සෝසාෝයාා නිෂ්පාදානා සාඳහාා සෝමම අනුපාතයා අදාාළ 
සෝනාොවන්සෝන් ඒවා සාෑදීසෝම්දී භාාවිත කරනා සාැකසුම් මඟින් 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් අන්තර්ගතසෝයාන් සියායාට 80ක් 
පමණ නාැති වියා හාැකියා.

ජපානාසෝ�, වැඩිහිටි පුද්ගලයාන් විසින් දෛදානිකව 
පරිසෝභාෝජනායා කරනු ලබනා සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් ප්රමාණයා 
දාළ වශසෝයාන් ග්රෑම් 8 සිට 10 දාක්වා වනා අතර එයා ඔවුන් 
පරිසෝභාෝජනායා කරනා මුළු සෝප්රෝටීන් ප්රමාණසෝයාන් සියායාට 
10 ක් පමණ නිසෝයාෝජනායා කරයි.10 අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
පරිසෝභාෝජනායා දිනාකට මිලිග්රෑම් 30 සිට 50 දාක්වා 
පරාසායාක පවතී (mg/d).11 චීනාසෝ� සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායා  
කලාප අතර කැපී සෝපසෝනානා සෝලසා සෝවනාස් සෝ�.12ඉහාළ 
සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායාක් ඇති ප්රසෝද්ශයාක් වනා ෂැංහායිහි 
විශාල අධයයානායාකින් සෝපනී යාන්සෝන්, පිරිමින් දිනාකට 
සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් ග්රෑම් නාවසෝ� සිට 13 දාක්වා ප්රමාණයාක් 
පරිසෝභාෝජනායා කරනා බවයි,13 අවසාානා අගයා මුළු සෝප්රෝටීන් 
පරිසෝභාෝජනාසෝයාන් සියායාට 15ක් පමණ නිසෝයාෝජනායා 
කරයි.14 ෂැංහායි කාන්තාවන් දිනාකට සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් 
ග්රෑම් 9ක් පමණ පරිසෝභාෝජනායා කරයි.15 ඉහාළ පරිසෝභාෝජනා 
කාර්තුසෝ� සිටිනා පුද්ගලයාන් දිනාකට සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් 
ග්රෑම් 15 සිට 20 දාක්වා ප්රමාණයාක් පරිසෝභාෝජනායා කරයි 
එක් සෝ�ලකින් සෝප්රෝටීන් ග්රෑම් 7 ක් පමණ ලබා සෝදානා  
බැවින් සාාම්ප්රදාායික සෝසාෝයාා ආහාාර දාළ වශසෝයාන්  
1.5 ක් ප්රමාණයාකින් සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් ග්රෑම් 10 ක් පමණ 
සාපයායි. නාමුත් සාමහාර සෝසාෝයාා ආහාාර මඟින් සෝමම 
ප්රමාණයාට වඩා සාැලකියා යුතු වැඩි ප්රමාණයාක් ලබා  
දියා හාැකියා. සෝකොරියාාසෝ�, නිසෝරෝගී වැඩිහිටියාන්  
11,000 කට අධික සාංඛ්යයාවක් සාම්බන්ධ කරගනිමින් 
සිදු කළ ජාතික සාමීක්ෂණයා මඟින් සෝහාළි වූසෝ� මධයනාය 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් ප්රමාණයා ආසාන්නා වශසෝයාන්  
24 mg/d බවයා.16
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අන්තරා�ර්ග බලපෑම්

ජපානාසෝ�, සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනාසෝයාන් අඩක් පමණ  
පැසීම් කළ ආහාාර වලින් පැමිසෝණයි, ආහාාර වර්ග 
හාතරක් - සෝටෝෆු, මිසෝසාෝ, නාැසෝටෝ සාහා බැදාපු සෝටෝෆු - 
පරිසෝභාෝජනායා කරනා සියාලුම සෝසාෝයාා වලින් සියායාට  
90 ක් පමණ සෝ�.11,17,18 ෂැංහායිහි සාහා චීනාසෝ� සෝබොසෝහාෝ 
ප්රසෝද්ශවල, පරිසෝභාෝජනායා කරනා සියාලු සෝසාෝයාා ආහාාර 
සෝසාෝයාා කිරි, සෝටෝෆු සෝලසා පැසීම් සිදු සෝනාොකළ ඒවා සෝ�. 
සාමස්ත සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනාසෝයාන් සෝටෝෆු හාැරුණු විට 
සෝසාසු සාකසානා ලදා සෝසාෝයාා නිෂ්පාදානා සියායාට 80ක් 
පමණ සෝ�.19 සෝකොරියාාසෝ�, පරිසෝභාෝජනායා කරනු ලබනා 
සෝසාෝයාා ප්රමාණසෝයාන් සියායාට 70ක් පමණ පැසීම් සෝනාොකළ 
ආකාරසෝයාන් සෝ�.20 

අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් �යිසෝටොස්ටජන් සෝලසා වර්ගීකරණයා 
කිරීම, පිරිමි සාහා ගැහාැණු යානා සෝදාපාර්ශවසෝ�ම, 
විසෝ�ෂසෝයාන්ම ප්රජනාක සෝහාෝර්සෝමෝනාවල සෝහාෝසෝමෝනා 
මට්ටම් සෝකසෝරහි සෝසාෝයාා ආහාාර මඟින් සිදුවනා බලපෑම 
සෝකසෝරහි සාැලකියා යුතු විමර්ශනායාකට තුඩු දී ඇත. 
පිරිමි පුද්ගලයාන් සාම්බන්ධසෝයාන්, සෝටස්සෝටොස්සෝටසෝරෝන් 
අඩුවීමක් සාහා/සෝහාෝ ඊස්ට්රජන් මට්ටම් වැඩි වීමක් 
අත්විඳිනා පුද්ගලයාන් සෝදාසෝදානාකු සෝවනාම විස්තර කරනා 
සිද්ධි වාර්තා සෝදාකක් සාාමානායසෝයාන් සෝහාෝර්සෝමෝනා 
මට්ටම් සෝකසෝරහි බලපෑම් පිළිබඳ සාාක්ෂි සෝලසා දාක්වා 
ඇත.21,22 සෝකසෝස් සෝවතත්, පිරිමි පුද්ගලයාන් සෝදාසෝදානාාම 
සෝපෝෂණ ඌනාතා සාහිත ආහාාර සෝ�ලක සාන්දාර්භායා තුළ, 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 360 mg/dක් පමණ, සාාම්ප්රදාායික 
ආහාාර සෝ�ලක් ලබා ගන්නාා ජපන් පිරිමින් සාඳහාා 
වනා සාාමානාය ප්රමාණයාට වඩා නාව ගුණයාකින් වැඩි 
ප්රමාණයාක් ලබා ගත් බවට වාර්තා සෝ�. 

සෝමම සිද්ධි වාර්තාවලට ප්රතිවිරුද්ධව, සාම්පූර්ණ 
සෝටස්සෝටොස්සෝටසෝරෝන්, ලිංගික සෝහාෝසෝමෝනා බන්ධනා 
�සෝලෝබියුලින්, නිදාහාස් සෝටස්සෝටොස්සෝටසෝරෝන් සෝහාෝ නිදාහාස් 
ඇන්සෝ�ොජන් දාර්ශක මට්ටම්වලට සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් සෝහාෝ 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් ගැනීසෝමන් සාැලකියා යුතු බලපෑමක් 
සෝනාොමැති බව සාායානික අධයයානා 32 ක් සාහා ප්රතිකාර 
කණ්ඩායාම් 36 ක් ඇතුළත් සෝමටා වි�සෝල්ෂණයාකින් 
සෝහාළි වූසෝ�යා.23 සෝමම වි�සෝල්ෂණසෝයාන් පසුව ප්රකාශයාට 
පත් කරනා ලදා අධයයානායාන් සෝමම නිගමනායා තහාවුරු 
කරයි.24-28 මීට අමතරව, ඊස්ට්රජන් මට්ටම්වලට 
සෝසාෝයාාවලින් කිසිදු බලපෑමක් සෝනාොමැති බව සාායානික 
අධයයානා නාවයාක් ඇතුළත් ආඛ්යයානා විමර්ශනායාකින් 
සෝසාොයාා ගන්නාා ලදී.29 සෝමම විමර්ශනායාට අනාතුරුව 
ප්රකාශයාට පත් කරනා ලදා පර්සෝ�ෂණයා සෝමම නිගමනායා 
තහාවුරු කරයි.28,30 වැදාගත් සෝද් නාම්,අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
මට්ටම සාාමානාය ජපන් මට්ටම් ඉක්මවා ගියා විට දී පවා, 
සෝහාෝර්සෝමෝනා මට්ටම්වලට  බලපෑමක් ඇති සෝනාොකළ බව 
සාායානික අධයයානාවලින් සෝපන්නුම් කරයි.

පිරිමි පුද්ගලයාන්ට සෝමන්ම, සාායානික දාත්ත වලට අනුව, 
කාන්තාවන්සෝ� ඊස්ට්රජන් මට්ටම්වලට සෝසාෝයාා බල 
සෝනාොපානා බවයි. හූපර් සාහා අල්.31 සාායානික පරීක්ෂණ 
47 ක දාත්ත සෝමටා-වි�සෝල්ෂණයා කරනා ලදා අතර පූර්ව 
සාහා ප�චාාත් ආර්තවහාරණයාට ලක් වූ කාන්තාවන්සෝ� 
එස්ට්රැඩිසෝයාෝල් සාහා අසෝනාකුත් ප්රජනාක සෝහාෝර්සෝමෝනා මත 
සෝසාෝයාා සෝහාෝ අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන්හි කිසිදු බලපෑමක් 
සෝසාොයාා ගත්සෝත් නාැත. 
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විශාල ජනාගහානායාක් සිටිනා, සාාම්ප්රදාායිකව ඉහාළ 
සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායාක් සාහිත ආසියාාතික රටවල 
සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායා සාහා සාාඵලයයා පිළිබඳ ඇති වී 
ඇති අවධානායා තරමක් උත්ප්රාසාාත්මක යා. සෝසාෝයාා 
ආහාාර කාන්තාවන්සෝ� ඔසාප් චාක්රයා දිනාකින් පමණ 
වැඩි කරනා බව සෝපසෝන්.31 සෝකසෝස් වුවත්, ඩිම්බ සෝමෝචානායා 
සෝනාොවළක්වනා අතර සාරලව එයා ප්රමාදා කරයි. තවදා, 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් කාන්තාවන්සෝ� සාාඵලය බව සාඳහාා 
උපකාර වනා බවට ඇතැම් සාාක්ෂි ඇත. උදාාහාරණයාක් 
වශසෝයාන්, සාාමූහිකව සාහාායාක ප්රජනාක තාක්ෂණ 
චාක්ර 520කට භාාජනායා වූ කාන්තාවන් 315ක් අතර, 
සෝසාෝයාා අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් පරිසෝභාෝජනායා සාජීවී උපත් 
අනුපාත සාඳහාා ධනාාත්මකව අදාාළ වූ බව සෝපරදිසි 
අධයයානායාකින් සෝහාළි වියා.32 

සෝමයාට අමතරව, සාාඵලයයා සෝකසෝරහි අන්තරාසාර්ග 
නිසෝ�දාකයා බිස්ෆීසෝනාෝල් ඒ (BPA) හි අහිතකර ප්රජනාක 
බලපෑම් සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායා මඟින් ප්රතික්සෝෂ්ප කරනා 
බව සෝපනී යායි. නාල දාරු ප්රතිකාරයා (IVF) සාඳහාා සෝයාොමු වී 
සිටිනා කාන්තාවන් 239 සෝදාසෝනාකු සාම්බන්ධ කරගනිමින් 
කළ අධයයානායාක දී, සෝසාෝයාා ආහාාර අනුභාව සෝනාොකළ 
අයා අතර, මුත්රා මට්ටම් ආරම්භාක චාක්රයාක සාජීවී 
උපත් අනුපාතවලට ප්රතිසෝලෝමව සාම්බන්ධ වී ඇත - 
නාමුත් සෝසාෝයාා-පරිසෝභාෝජනායා කරන්නාන් අතර එවැනි 
සාම්බන්ධතාවයාක් සෝනාොතිබුණි.33 සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායා 
කරනා අයා අතර අඩු අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් පරිසෝභාෝජනායා 
(මධයනාය පරිසෝභාෝජනායා, 3.4 mg/d) සාාමානායසෝයාන් සෝමම 
සෝසාොයාාගැනීම්වල වි�වසානීයාත්වයා පිළිබඳ සාැකයාක් ඇති 
කරයි, ඒවා සාත්ත්ව දාත්ත සාමඟ එකඟ සෝ�.34,35

කුඩා නියාමු හාරස්කඩ අධයයානායාකින් සෝහාළි වූසෝ� 
ප්රමාණවත් සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායා පිරිමින්සෝ� අඩු ශුක්රාණු 
සාාන්ද්රණයා හාා සාම්බන්ධ බවයා - ශුක්රාණු ගණනා අඩු 
වී නාැත.නාමුත් සෝමම අධයයානාසෝ� සෝබොසෝහාෝ දුර්වලතා 
තිබිණි.36 ඇත්ත වශසෝයාන්ම කියාසෝතොත්, ශුක්රාණු 
සාාන්ද්රණයා අඩුවීම සෝබොසෝහාෝ සෝසායින් සිදුවී ඇත්සෝත් 
සෝසාෝයාා වැඩි ප්රමාණයාක් පරිසෝභාෝජනායා කරනා පිරිමින්සෝ� 
ශුක්රාණු පිටවනා පරිමාසෝ� වැඩි වීමක් නිසාා වනා අතර එයා 
ජීව විදායාත්මකව පිළිගත සෝනාොහාැකි බව සෝපසෝන්. තවදා, 
සෝමම පර්සෝ�ෂක කණ්ඩායාම විසින්ම නාල දාරු ප්රතිකාරයා 
(IVF) සාඳහාා සෝයාොමු වී සිටිනා සෝජෝඩුවල පිරිමින්  
184 සෝදාසෝනාකු සාම්බන්ධ කර ගනිමින් හාරස්කඩ 
අධයයානායාක් සිදු කරනා ලදී. මදාසාරුභාාවයා සාඳහාා 
සාායානායාකට සාහාභාාගී වූ සෝජෝඩු අතරින් පිරිමි සාහාකරු 
සෝසාෝයාා ආහාාර සාහා සෝසාෝයාා අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් ලබා 
ගැනීසෝමහි සාංසෝස්චානා අනුපාත, දුර්වල තත්ත්වසෝ� 

�ාඵලයයා කළල ප්රමාණ, සෝ�ගවත් සෝහාෝ මන්දාගාමී කළල සෝබදීම් 
අනුපාතයා, බද්ධ කිරීම, සාායානික ගැබ් ගැනීම සාඳහාා 
බලපෑමක් සෝනාොමැති බව ඔවුහු සෝසාොයාා ගත්හා.37 

අවසාානා වශසෝයාන්, අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් ශුක්රාණු 
සාාන්ද්රණයාට සෝහාෝ ගුණාත්මක භාාවයාට කිසිදු 
බලපෑමක් සෝනාොකරනා බව සිදු කළ සාායානික අධයයානා 
තුනාම සෝපන්නුම් කරයි.38-40 ඉන් එකක, නිසෝරෝගී 
ස්සෝ�ච්ඡාාසෝවන් ඉදිරිපත් වූවන් මාසා සෝදාකක් සාඳහාා 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් මි.ග්රෑ. 40ක් අඩංගු දෛදානික 
අතිසෝර්කයාක් ලබා ගත්සෝත්යා.38 තවත් එකක, සෝසාෞඛ්යය 
සාම්පන්නා තරුණයාන් 32ක් දිනා 57 ක් පුරා අහාඹු 
සෝලසා සෝප්රෝටීන් බහුල කිරි සෝහාෝ සෝප්රෝටීන් බහුල සෝසාෝයාා 
පරිපූරක සාමඟ අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් වැඩි සෝහාෝ අඩු 
ප්රමාණයාක් අඩංගු ආහාාර අනුභාව කසෝ�යා.40  තුන්වනා 
අධයයානාසෝ�දී,ස්සෝ�ච්ඡාාසෝවන් ඉදිරිපත් වූවන් 20 සෝදාසෝනාකු 
විවිධ කණ්ඩායාම් තුනාකට සාසාම්භාාවී කරනා ලදා අතර 
එහිදී ඔවුන්ට මාසා තුනාක් සාඳහාා අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
මි.ග්රෑ. 60, 320 සෝහාෝ 480 ලබා සෝදානා ලදී. සිත්ගන්නාා 
කරුණ නාම්, සිද්ධි වාර්තාවක් සෝපන්නුම් කසෝ�, මුලින් අඩු 
ශුක්රාණු ප්රමාණයාක් ඇති වඳ යුවලකසෝ� පිරිමි සාහාකරුට 
මාසා හායාක් සාඳහාා දිනාපතා අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන්න් 
අතිසෝර්කයා ලබා දීම මඟින් ශුක්රාණුවල ගුණාත්මක 
භාාවයා සාහා ප්රමාණයා සාාමානායකරණයා කිරීමට සෝ�තු වූ 
අතර ගැබ් ගැනීම සිදු වී ඇත.  
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තයිසෝරොයිඩ් ග්රන්ථියාට සෝසාෝයාා වල බලපෑම පිළිබඳ 
සාැලකිල්ල මූලික වශසෝයාන් පදානාම් වී ඇත්සෝත් නාළ 
පර්සෝ�ෂණ42,43 සාහා අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් පාදාක 
කරගත් මීයාන් පිළිබඳ අධයයානායාන් මතයා.44,45 සෝකසෝස් 
සෝවතත්, සෝසාෝයාා ආහාාර සෝහාෝ අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
නිසෝරෝගී පිරිමින් සෝහාෝ කාන්තාවන් තුළ තයිසෝරොයිඩ් 
ක්රියාාකාරිත්වයාට අහිතකර සෝලසා බලපාන්සෝන් නාැති 
බව 2006 දී ප්රකාශයාට පත් කරනා ලදා සාායානික 
අත්හාදාා බැලීම් 14 ක් ඇතුළත් විස්තීරණ විමර්ශනායාක් 
සෝපන්නුම් කසෝ�යා.46 සෝමම විමර්ශනාසෝයාන් පසුව 
ප්රකාශයාට පත් කරනා ලදා අධයයානායාන් සෝමම 
නිගමනායාට සාහාායා දාක්වයි.47-51 කලින් සාඳහාන් කළ 
පරිදි, 2015 දී, යුසෝරෝපීයා ආහාාර සුරක්ෂිතතා අධිකාරියා 
නිගමනායා කසෝ� අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් ලබා ගැනීම 
තයිසෝරොයිඩ් ක්රියාාකාරිත්වයාට බලපාන්සෝන් නාැති බවයි.7 
සෝමම වාර්තාසෝවන් පසුව ප්රකාශයාට පත් කරනා ලදා 
අධයයානායාන් සෝමම නිගමනායා අනුමත කරයි.52,53

සෝසාෝයාා මඟින් උප සාායානික හායිසෝපෝතයිසෝරොයිඩ් 
සෝරෝගීන් සාහා අයාඩින් පරිසෝභාෝජනායා ආන්තික වනා අයා 
වැනි තයිසෝරොයිඩ් ග්රන්ථිසෝ� ක්රියාාකාරිත්වයා අඩපණ 
අයාසෝ� තයිසෝරොයිඩ් ක්රියාාකාරිත්වයා වඩාත් නාරක 
අතට හාැරීසෝම් අවධානාමක් ඇත. ඇමයිසෝනාෝ අම්ල 
තයිසෝරොසින්වලට වඩා අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් අයාඩිසෝන්ට් 
කිරීමට ඇති හාැකියාාව මත පසු අවධානායා පදානාම්ව ඇති 

සෝ�ෝයාා,අයිසෝ�ෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
�හා තයිසෝරොයිඩ් ක්රියාාකාරිත්වයා 7
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සෝ�ෝයාා ආහාාරවල 
අයිසෝ�ෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් අන්තර්ගතයා

අතර එමඟින් තයිසෝරොයිඩ් සෝහාෝසෝමෝනා සාං�සෝල්ෂණයා 
වළක්වයි.54 එසෝස් වුවදා, අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන්වල 
අයාඩීකරණයා සාැලකිල්ලට ගත සෝනාොහාැකි සාහා 
සාායානිකව අදාාළ සෝනාොවනා බව 2012 දී ප්රකාශයාට පත් 
කරනා ලදා සාායානික පර්සෝ�ෂණයා සෝපන්වා දුන්සෝන්යා.55 
එක් බ්රිතානාය කුඩා අධයයානායාකින් සෝහාළි වූසෝ� මධයස්ථා 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් (16 mg/d)ප්රමාණයාකින් උප 
සාායානික සිට අධි තයිසෝරොයිඩතාවයා දාක්වා වර්ධනායා 
වීසෝම් සාම්භාාවිතාව වැඩි කරනා බවයා.56 සෝකසෝස් සෝවතත්, 
එක් අධයයානායාකින් සෝසාොයාා ගන්නාා ලදා සාායානික තීරණ 
මත පදානාම් වීම අපරිණත සෝදායාක් වනු ඇත. තවදා, 
සියාලුම සාහාභාාගිවන්නාන් තුළ, අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
ගැනීම සෝ�තුසෝවන් සිස්සෝටොලික් සාහා ඩයාස්ටලික් 
රුධිර පීඩනායා, ඉන්සියුලින් ප්රතිසෝරෝධයා සාහා දාැවිල්ල 
(C-ප්රතික්රියාාශීලී සෝප්රෝටීන් මගින් තක්සෝස්රු කර 
ඇති පරිදි) කැපී සෝපසෝනානා සෝලසා සාහා සාංඛ්යයානාමයා 
වශසෝයාන් සාැලකියා යුතු අඩුවීමක් ඇති වුනා බව සෝමම 
අධයයානාසෝයාන් සෝසාොයාා ගැනිණි.56

මූලාශ්රයා: එක්සාත් ජනාපදා කෘෂිකර්ම සෝදාපාර්තසෝම්න්තු සෝපෝෂණ දාත්ත ගබඩාව.

සෝ�ෝයාා ආහාාර සෝස්වා 
ප්රමාණයා

මුළු (මි. ග්රූූ) 
Iඅයිසෝ�ො�්ලසෝවෝන්/

වාරයාන්

මයිසෝසාෝ

සෝසාෝයාා සෝබෝංචි, සෝකොළ, පිසිනා ලදා

සෝසාෝයාා සෝබෝංචි, කළු, පිසිනා ලදා

සෝසාෝයාා සෝබෝංචි, කහා, පිසිනා ලදා

සෝසාෝයාා සෝබෝංචි, බැදාපු, සාාමානාය

සෝසාෝයාා කිරි, සාාමානාය,  
ශක්ති සෝනාොගැන්වූ

සෝසාෝයාා කිරි, සාාමානාය,  
ශක්ති ගැන්වූ

සෝසාෝයාා පිටි, සෝම්දා රහිත

සෝසාෝයාා පිටි, සාම්පූර්ණ සෝම්දායා අඩංගු 

සෝසාෝයාා පිටි, සෝම්දා අඩු

සෝසාෝයාා කැබලි

සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් අඩංගු කුඩු, 
සාාමානාය

සෝටක්ස්චාර්ඩ් සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන්,  
වියාළි ගැන්වූ

සෝටම්සෝප්

සෝටෝෆු

සෝම්සා හාැඳි 1

සෝකෝප්ප ½

සෝකෝප්ප ½

සෝකෝප්ප ½

සෝකෝප්ප ¼

සෝකෝප්ප 1

සෝකෝප්ප 1

සෝකෝප්ප ¼

සෝකෝප්ප ¼

සෝකෝප්ප ¼

සෝකෝප්ප ½

සෝකෝප්ප ⅓

සෝකෝප්ප ¼

සෝකෝප්ප ½

සෝකෝප්ප ½
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ඉයුතයිසෝරොයිඩ් සාහිත පුද්ගලයාන්සෝ� තයිසෝරොයිඩ් 
ක්රියාාකාරිත්වයා සාඳහාා සෝසාෝයාාවලින් කිසිදු බලපෑමක් 
නාැතත්, අතිතයිසෝරොයිඩතාව සාහිත සෝරෝගීන්ට අවශය 
තයිසෝරොයිඩ් ඖෂධ ප්රමාණයා සෝසාෝයාා ආහාාර මඟින් වැඩි 
වීමට ඉඩ ඇත. සෝමයා තයිසෝරොයිඩ් ග්රන්ථියාට බලපෑමක් 
නිසාා සෝනාොව, සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් ඖෂධ අවසෝශෝෂණයාට 
යාම් ප්රමාණයාකට බාධා කළ හාැකි බැවින්යා.57-60 
සෝකසෝස් සෝවතත්, සෝම් සාම්බන්ධසෝයාන් සෝසාෝයාා සුවිසෝ�ෂී 
සෝනාොවන්සෝන් සෝබොසෝහාෝ ඖෂධ පැළෑටි, ඖෂධ, 
තන්තු, සාහා කැල්සියාම් අතිසෝර්කවලදා සාමානා බලපෑම් 
ඇති බැවින්යා.61-69 ඕනාෑම අවස්ථාාවක, තයිසෝරොයිඩ් 
සෝරෝගීන් (අතිතයිසෝරොයිඩතාව සාහිත ළදාරුවන් හාැර) 
සෝසාෝයාා ආහාාරවලින් වැළකී සිටීම අවශය සෝනාොවීමට 
සෝ�තුව තයිසෝරොයිඩ් ඖෂධ හිස් බඩ ලබාගැනීම 
සෝ�. සාාමානායසෝයාන්, තයිසෝරොයිඩ් සෝහාෝසෝමෝනායා ලබා 
ගැනීසෝමන් පසු එහි අවසෝශෝෂණයාට බාධා කරනා ඕනාෑම 
සෝදායාක් ලබාගැනීමට සෝපර පැයා එකක් සෝහාෝ තුනාක් බලා 
සිටීම නිර්සෝද්ශ කරනු ලැසෝබ්. 

තයිසෝරොයිඩ් සෝහාෝසෝමෝනායා ශරීරගත වීම සාහා සෝසාෝයාා 
පරිසෝභාෝජනායා කිරීම අතර තාවකාලික දුරස්ත බවක් 
සාඳහාා විකල්ප ප්රසෝ�ශයාක් වන්සෝන් අවශය නාම් ඖෂධ 
මාත්රාව සාකස් කළ හාැකි වනා පරිදි ඖෂධ පාලනායා සාහා 
ආහාාර පුරුදුවල අනුකූලතාව පවත්වා ගැනීමයි. ඖෂධ 
ස්ථාාවර අන්දාමින් ගන්නාා තාක් සාහා පරිසෝභාෝජනායා 
කරනා සෝසාෝයාා ආහාාර ප්රමාණයා සාාසෝප්ක්ෂව නියාත වනා 
තාක්, සෝසාෝයාා ගැටලුවක් සෝනාොවියා යුතුයා.70

සෝසාෝයාාවල ඇති පිළිකා මර්දානා 
රසාායානික කාණ්ඩ පසෝහාන් එකක් 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් සෝ�.

සෝසාෝයාා ආහාාර යානු අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
සාහිත එකම සාැලකියා යුතු ස්වභාාවික 
ආහාාර ප්රභාවයායි

පර්සෝ�ෂණවලින් සෝපනී යාන්සෝන් 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් මඟින් 
ඔස්ටිසෝයාෝසෝපොසෝරෝසිස් වළක්වනා බවත් 
විවිධ පිළිකාවලින් ආරක්ෂා කරනා 
බවත් යා. 

පියායුරු පිළිකා සෝරෝගීන්

1

2

3

අයිසෝ�ෝසෝ�සෝල්සෝවෝන්  
පිළිබඳ ශ්රීඝ්ර කරුණු

සෝයාෝජිත පියායුරු පිළිකා වැලැක්වීසෝම් බලපෑම් 
තිබියාදීත්,71 සෝසාෝයාා ආහාාරවල අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
අඩංගු බැවින්, ඒවා මඟින් පියායුරු පිළිකා ඇති 
කාන්තාවන්සෝ� සෝරෝගයා නාරක අතට හාැසෝරනා 
අතර සෝමම සෝරෝගයා සාඳහාා වැඩි අවධානාමක් සාහිත 
කාන්තාවන්සෝ� පිළිකා ඇතිවීසෝම් අවදාානාම වැඩි 
කරනා බවට මතයාක් තිසෝබ්.72 ඊස්ට්රජන් ඇතැම් 
පියායුරු පිළිකා වර්ධනායා උත්සෝත්ජනායා කරනා නාමුත්, 
ඊස්ට්රජන් ප්රතිකාරයා පියායුරු පිළිකා අවදාානාම වැඩි 
කරනා බවට සාාක්ෂි ඉතා අපැහාැදිලි බව සාඳහාන් 
කිරීම වටියි. ඇත්ත වශසෝයාන්ම, Women’s Health 
Initiative හි පරීක්ෂණවලදී, ඊස්ට්රජන් ප්රතිකාරයා 
පියායුරු පිළිකාසෝවන් මියා යාාසෝම් අවදාානාම සාංඛ්යයානාමයා 
වශසෝයාන් සාැලකියා යුතු සෝලසා අඩු කිරීමට සෝ�තු වූ 
අතර,ඊස්ට්රජන් සාහා සෝප්රොජස්සෝටසෝරෝන් චිකිත්සාාව මඟින් 
සාැලකියා යුතු වැඩි වීමක් ඇති කසෝ�යා.73

පියායුරු පිළිකා නාැවත ඇතිවීම සාහා/සෝහාෝ මරතයතාව 
සාඳහාා සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනාසෝ� බලපෑම කිසිදු අධයයානායාක් 
පරික්ෂා කර සෝනාොමැත. සෝකසෝස් වුවදා මැසෝමෝග්රැෆික් 
ඝනාත්වයා74,75 සාහා පියායුරු දෛසාල ප්රගුණනායා,76 ඇතුළුව 
පියායුරු පිළිකා අවදාානාම මත ස්ථාාපිත සාලකුණු 
කිහිපයාක් සාඳහාා සෝසාෝයාා මඟින් ඇති බලපෑම පුළුල් සෝලසා 
අධයයානායා කර ඇත. සෝමම පර්සෝ�ෂණසෝ� ප්රතිඵල නිතය 
සෝලසා ඔප්පු කරනා අතර, ඒවා එයා සෝපන්නුම්දා කරයි.  

2018_HP Fact Sheet_Myths & Facts_Approved_SI.indd   62018_HP Fact Sheet_Myths & Facts_Approved_SI.indd   6 1/19/2022   9:39:41 AM1/19/2022   9:39:41 AM



පිළිකා පර්සෝ�ෂණ සාඳහාා වූ ඇමරිකානු 
ආයාතනායා සාහා ඇමරිකානු පිළිකා 
සාංගමයා නිගමනායා කසෝ� පියායුරු 
පිළිකා සෝරෝගීන්ට ආරක්ෂිතව සෝසාෝයාා 
ආහාාර පරිසෝභාෝජනායා කළ හාැකි බවයි.

2012 දී, වසාංගත සෝරෝග දාත්ත මත පදානාම්ව, පිළිකා 
පර්සෝ�ෂණ සාඳහාා වූ ඇමරිකානු ආයාතනායා (AICR)5 සාහා 
ඇමරිකානු පිළිකා සාංගමයා4 පියායුරු පිළිකා සෝරෝගීන් 
සාඳහාා සෝසාෝයාා ආහාාර ආරක්ෂිතව පරිසෝභාෝජනායා කළ 
හාැකි බව නිගමනායා කසෝ�යා.

2018 දී, ප�චාාත් සෝරෝග විනි�චාසෝ�දී සෝසාෝයාා ආහාාරයාට 
ගැනීසෝමන් පියායුරු පිළිකා සෝරෝගීන්සෝ� පැවැත්ම වැඩිදියුණු 
කළ හාැකි බව AICR සාහා සෝලෝක පිළිකා පර්සෝ�ෂණ 
අරමුදාසෝල් වාර්තාවක් නිගමනායා කසෝ�යා.9 සෝමම පිළිකා 
සාංවිධානාවල තනාතුරු පුදුමයාට කරුණක් සෝනාොසෝ�. සෝමටා 
වි�සෝල්ශනාසෝයාහි ප්රතිඵල (N=11,206)චී සාහා අල්.86 එයාට 
චීනාසෝයාන් සෝපරදිසි අධයයානා තුනාක් ඇතුළත් වියා87-89 සාහා 
එක්සාත් ජනාපදාසෝයාන් සෝදාකක්,90,91 පියායුරු පිළිකා ඇති 
කාන්තාවන් 11,000කට වඩා සාම්බන්ධ වියා. 

සෝමම වි�සෝල්ෂණසෝ� දී, ප�චාාත්-සෝරෝග විනි�චාසෝයාන් 
අනාතුරුව සෝසාෝයාා ආහාාර පරිසෝභාෝජනාසෝ� අන්තයාන් 
සාංසාන්දානායා කරනා විට, ඉහාළ පරිසෝභාෝජනායා අඩු මරණ 
අනුපාතයා සාමඟ සාම්බන්ධ යා (උපද්රව අනුපාතයා, 0.84; 
සියායාට 95 වි�වාසානීයා පරතරයා: 0.71, 0.99). ප�චාාත් 
සෝරෝග විනි�චාසෝ�දී අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් පරිසෝභාෝජනාසෝ� 
අන්තයාන් සාංසාන්දානායා, නාැවත ඇතිවීම අඩුවීමක් 
සාමඟ පරිසෝභාෝජනායා හාා සාම්බන්ධ බව සෝපනාන්නාට 
තිසෝබ්(උපද්රව අනුපාතයා, 0.74; සියායාට 95 වි�වාසානීයා 
පරතරයා: 0.64, 0.85).86 ප�චාාත් සෝරෝග විනි�චාසෝ�දී 
සෝසාෝයාා ආහාාරයාට ගැනීසෝම් ප්රසෝයාෝජනා ඊස්ට්රජන් 
ප්රතිග්රාහාක සාෘණාත්මක සාහා ඊස්ට්රජන් ප්රතිග්රාහාක 
ධනාාත්මක පියායුරු පිළිකා සෝරෝගීන් යානා සෝදා අංශසෝයාන්ම 
පැහාැදිලි වූ අතර චීනා සාහා එක්සාත් ජනාපදා කාන්තාවන් 
සෝදාපාර්�වයාටම සාමානාව ප්රසෝයාෝජනාවත් වියා.92 
සිත්ගන්නාා කරුණ නාම්, මීයාන් පිළිබඳ අධයයානායාන්ට 
ප්රතිවිරුද්ධව, වසාංගත සෝරෝග දාත්ත මගින් සෝපන්නුම් 
කරන්සෝන් සෝසාෝයාා පරිසෝභාෝජනායා ඇත්ත වශසෝයාන්ම 
පියායුරු පිළිකාවට ප්රතිකාර කිරීම සාඳහාා භාාවිතා කරනා 
රසාායානික චිකිත්සාක කාරකවල කාර්යාක්ෂමතාව වැඩි 
කළ හාැකි බවයි.87,92

අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් ලබා ගන්නාා ප්රමාණයා සාාමානාය 
ජපන් ජාතිකයාන් ලබා ගන්නාා ප්රමාණයා ඉක්මවා ගියා 
විට (~40 mg/d), පියායුරු පටක 10 කට අහිතකර 
සෝලසා බලපාන්සෝන් නාැත77-84 පුදුමයාට කරුණක් 
සෝනාොවන්සෝන්,සාාහිතයයා පිළිබඳ වසාර ගණනාාවක 
විස්තීර්ණ ඇගයීමකින් පසුව 2015 දී යුසෝරෝපීයා ආහාාර 
සුරක්ෂිතතා අධිකාරියා එළඹි නිගමනායා සෝමයා වීමයා.85 
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සෝසාෝයාා ආහාාර සාත්ව ආහාාර සෝවනුවට බහුලව භාාවිතා  
සෝකසෝර්. සෝබොසෝහාෝ සාත්ව ආහාාර යාකඩ සාහා සින්ක්වල 
සෝහාොඳ ප්රභාවයාන් වනා අතර කිරි ආහාාර ගත් කළ 
කැල්සියාම් සෝ�. දිනාපතා යාකඩ හාා සින්ක් අවශයතා 
සාපුරාලීම සාඳහාා සාාසෝප්ක්ෂ වශසෝයාන් රතු මස් 
ස්වල්පයාක් අවශය සෝ�. ප්රතිඵලයාක් වශසෝයාන්, සෝමම 
ඛ්යනිජ සෝදාවර්ගසෝයාහි තත්ත්වයා මත සෝසාෝයාාවල බලපෑම 
පිළිබඳ ප්ර�නා ඇති සෝබොසෝහාෝ දුරට අදාාළ වන්සෝන් 
ප්රධානා වශසෝයාන් ශාක මත පදානාම් වූ ආහාාර සෝ�ලක් 
ලබාගන්නාා අයාට යා.93

අසෝනාකුත් රනිල කුලයාට අයාත් වනා සෝබෝග සාහා ධානාය 
වර්ග සෝමන්ම, සෝසාෝයාා සෝබෝංචිවලදා �යිසෝට්ට් අඩංගු සෝ�,94 
සින්ක් සාහා යාකඩ අවසෝශෝෂණයා අඩු කරනා බව සියුම් 
අධයයානාවලින් සෝපන්වා සෝදායි.95 එක්සාත් ජනාපදාසෝ�, 
ආහාාර හාා සෝපෝෂණ මණ්ඩලයා (FNB) විසින් නිර්මාංශ 
සෝනාොවනා අයා සාඳහාා නිර්සෝද්ශ කරනා ලදා ආහාාර 
දීමනාාවට (RDA) වඩා සියායාට 50 කින් වැඩි ධානාය 
සාහා රනිල කුලයාට අයාත් ධානාය වර්ග අඩංගු ආහාාර 
සෝ�ලක් ලබාගන්නාා නිර්මාංශිකයින් සාඳහාා සින්ක් 
පරිසෝභාෝජනායා නිර්සෝද්ශ කරනු ලබයි; සෝකසෝස් සෝවතත්, 
FNB විධිමත් සෝලසා නිර්මාංශ නිර්සෝද්ශිත ආහාාර 
දීමනාාවක් (RDA) ස්ථාාපිත කර සෝනාොමැත.96 

සාත්ව ප්රභාවයාන්ට වඩා සෝසාෝයාා ආහාාරවලින් සින්ක් 
අවසෝශෝෂණයා ප්රමාණවත් සෝලසා අඩුයා. සෝකසෝස් සෝවතත්, 
සෝසාෝයාා සෝබෝංචිවල සාාසෝප්ක්ෂ වශසෝයාන් අඩු සින්ක් 
ප්රමාණයාක් අඩංගු වනා බැවින්, ශක්ති වර්ධනායා 
සෝනාොකළ සෝසාෝයාා ආහාාර සෝමම ඛ්යනිජසෝ� සෝහාොඳ ප්රභාවයාන් 
සෝනාොසෝ�.97-100 සින්ක් තත්ත්වයා තක්සෝස්රු කිරීම 
අපහාසුයා.101,102 ආනුෂංගිකව, ශාක මත පදානාම් වූ 
ආහාාරසෝ�ලක් ලබාගන්නාා අයා ඔවුන්සෝ� ආහාාර සෝ�ල 
සාඳහාා සින්ක් ලබා ගත හාැකි සෝහාොඳ ශාක ප්රභාවයාන් 
හාඳුනාා ගැනීමට සාහා/සෝහාෝ සින්ක් අතිසෝර්කයාක් ගැනීමට 
උපසෝදාස් සෝදානු ලැසෝබ්.103-107 

සින්ක්වලට වඩා, සෝසාෝයාා ආහාාරවල අඩංගු යාකඩ 
සාාසෝප්ක්ෂ වශසෝයාන් ඉහාළ මට්ටමක පවතී.108 මෑතක් 
වනා තුරුම, සෝසාෝයාා ආහාාර ඇතුළු සියාලුම ශාක 
ආහාාරවලින් දුර්වල සෝලසා යාකඩ අවසෝශෝෂණයා කර 
ඇති බව වි�වාසා සෝකසෝර් සෝම් සෝ�තුසෝවන්, නිර්මාංශ 
යාකඩ RDA නිර්මාංශ සෝනාොවනා යාකඩවලට වඩා සියායාට 
80 කින් වැඩි යා. නිර්මාංශ ආහාාර සෝ�ලක යාකඩවල 
දෛජව උපසෝයාෝගීතාව සියායාට 10ක් පමණ සාහා නිර්මාංශ 
සෝනාොවනා ආහාාර සෝ�ලක එයා සියායාට 18ක් සෝ� යානා 
උපකල්පනාසෝයාන් සෝමම ඉහාළ RDA ලබා ගනියි109 

සෝකසෝස් වුවත්, සෝසාෝයාාවල ඇති යාකඩ වැඩි ප්රමාණයාක් 
සෝ�රිටින් ස්වරූපසෝයාන් පවතිනා බැවින් සෝසාෝයාාවලින් 
යාකඩ අවසෝශෝෂණයා කලින් සිතුවාට වඩා සෝබොසෝහාෝ වැඩි 
වියා හාැකි බව වැඩිදියුණු කළ ක්රමසෝ�දායාන් උපසෝයාෝගී 
කර ගනිමින් සාාසෝප්ක්ෂ නාව පර්සෝ�ෂණයාකින් සෝපනී 
යායි. සෝ�රිටින් යාකඩවල පවතිනා දෛජව උපසෝයාෝගීතාව 
පිළිබඳ විවාදායාක් ඇතත්, සාහාභාාගිවනා පුද්ගලයාන්ට 
සෝසාෝයාා ආහාාර සෝහාෝ සෝසාෝයාා සෝබෝංචි සෝ�රිටින් ආහාාරයාට 
ලබා දුන් සාායානික අධයයානාවලින් සෝපන්නුම් කරන්සෝන් 
ඉහාළ දෛජව උපසෝයාෝගීතාවයාක් පවතිනා බවයා.51,110,111 

අවසාානා වශසෝයාන්,පැරණි මතයාට ප්රතිවිරුද්ධව, 2015 
දී ප්රකාශයාට පත් කරනා ලදා අධයයානායාකින් සෝපනී 
යාන්සෝන්,112 �යිසෝට්ට්වල නිසෝෂ්ධනීයා බලපෑම්වලට යාකඩ 
අවසෝශෝෂණයා සාඳහාා අනුවර්තනායාක් ඇති බව යා.113 
සෝමම අධයයානායා සාඳහාා, උප ප්රශස්ත යාකඩ සාම්භාාරයාක් 
සාහිත රක්තහීනා සෝනාොමැති පූර්ව ආර්තවහාරණයාට පත් 
කාන්තාවන් 32 සෝදාසෝනාකුට අහාඹු සෝලසා සාති අටක් සාඳහාා 
ඉහාළ සෝහාෝ අඩු �යිසෝට්ට් ආහාාර සෝ�ලක් ලබා සෝදානා ලදී. 
පැයා හාතරකට වැඩි කාලයාක මස්තු යාකඩ ප්රතිචාාරයා 
�යිසෝට්ට් මිලිග්රෑම් 350 ක් අඩංගු පරීක්ෂණ ආහාාර 
සෝ�ලකින් අනාතුරුව මූලික සාහා ප�චාාත් මැදිහාත්වීසෝමන් 
මනිනු ලැසෝබ්. 

ඛ්යනිජ තත්ත්වයා
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ආ�ාත්මිකතා

ප්රධානා වශසෝයාන් සියාලුම ආහාාර සෝප්රෝටීනා සාඳහාාදා 
සෝමන්ම සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් සාංසෝ�දී පුද්ගලයාන් තුළ 
අසාාත්මික ප්රතික්රියාා ඇති කළ හාැකි යා. Big 8 සාම්මුතියාට 
නාම් කරනා ආහාාර අසෝටන් එකක් සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් 
වනා අතර දාළ වශසෝයාන් එක්සාත් ජනාපදාසෝ� පවතිනා 
ආහාාර සෝ�රිත අසාාත්මිකතාවලින් සියායාට 90කට 
සෝ�තුව සෝ�.120 සෝකසෝස් සෝවතත්, සෝමම ආහාාර සාමානාව 
අසාාත්මික සෝනාොවනා අතර සෝසාෝයාාවලට අසාාත්මිකතාව 
සාාසෝප්ක්ෂ වශසෝයාන් දුර්ලභා යා.121 තවදා, සෝමම කාණ්ඩසෝ� 
ආහාාර අටකින් සාමන්විත වීම සාඳහාා විදායාත්මක 
පදානාමක් සෝනාොමැති සෝ�තුසෝවන්, Big 8 පහාසුසෝවන් 
සෝවනාස් ප්රමාණසෝ� ලැයිස්තුවක් වියා හාැකි බව හාඳුනාා 
ගැනීම වැදාගත් සෝ�. යුසෝරෝපසෝ�, Big 14122 වනා අතර 
ජපානාසෝ� එයා Big 7 සෝ�.123

ප�චාාත් මැදිහාත්වීසෝම්දී පරීක්ෂණ ආහාාර සෝ�ල සාඳහාා 
මස්තු යාකඩ ප්රතිචාාරයා ඉහාළ-�යිසෝට්ට් කාණ්ඩසෝයාහි 
වැඩි වූ අතර එහි ප්රතිඵලයාක් සෝලසා වක්රයා යාට ඇති 
ප්රසෝද්ශයා සියායාට 41 කින් වැඩි වියා. සෝකසෝස් වුවදා, 
පහාළ �යිසෝට්ට් කාණ්ඩයා සාඳහාා කිසිදු බලපෑමක් 
නිරීක්ෂණයා වූසෝ� නාැත. අධි �යිසෝට්ට් අඩංගු ආහාාර 
සෝ�ලක් කාලයාක් තිස්සෝස් පරිසෝභාෝජනායා කිරීම මඟින් 
යාකඩ පමණක් සෝනාොව, ඇතැම් විට අසෝනාකුත් ඛ්යනිජ 
ලවණ දා අවසෝශෝෂණයා සාඳහාා �යිසෝට්ට්වල නිසෝෂ්ධනීයා 
බලපෑම් අවම කිරීමට සෝ�තු වනු ඇතැයි අනුමානා කිරීම 
සාාධාරණ සෝ�.

�යිසෝට්ට්වලට අමතරව, සෝසාෝයාා සෝබෝංචිවල ඔක්සාසෝල්ට් 
දා ඉහාළ මට්ටමක පවතී, එයා කැල්සියාම් බන්ධනායා කර 
එහි අවසෝශෝෂණයා අඩු කරනා තවත් සාංසෝයාෝගයාකි.114 

නිවිතිවල කැල්සියාම් වැඩි වුවදා ඔක්සාසෝල්ට් අඩංගු 
වීම එයා සෝහාොඳ ප්රභාවයාක් සෝනාොවීමට එක් සෝ�තුවකි.  
�යිසෝට්ට් සාහා ඔක්සාසෝල්ට් යානා සෝදාවර්ගයාම තිබියාදීත් 
සෝසාෝයාා සෝබෝංචිවලින් කැල්සියාම් අවසෝශෝෂණයා කිරීම 
සාැබැවින්ම යාහාපත්යා.115 සෝමයා කැල්සියාම් අඩංගු 
සෝටෝෆු116සාහා කැල්සියාම් වර්ධිත සෝසාෝයාා කිරි සාඳහාා දා 
සාතය සෝ�.117-119 ඇත්ත වශසෝයාන්ම, සෝමම ආහාාරවලින් 
කැල්සියාම් අවසෝශෝෂණයා කිරීම එළකිරි වලින් කැල්සියාම් 
අවසෝශෝෂණයා කිරීම හාා සාැසාඳියා හාැක 
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එක්සාත් ජනාපදා ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූසෝ� ආහාාර 
හාතක් පමණක් නාම්, සෝසාෝයාා ලැයිස්තුසෝ� සෝනාොතිසෝබනු 
ඇත. FDA විසින් දාළ වශසෝයාන් සාෑම වසාර පහාකට 
වරක්ම පවත්වනු ලබනා ආහාාර සුරක්ෂිතතා 
සාමීක්ෂණසෝ� ප්රතිඵල සෝමම ප්රකාශයා සානාාථා කරයි. 
සාහාභාාගිවන්නාන් 5,000කට ආසාන්නා සාංඛ්යයාවක් 
සාම්බන්ධ කර ගත් මෑත කාලීනා සාමීක්ෂණයා (2010) 
සාඳහාා සෝයාොදාා ගත් දාත්ත මඟින් හාඳුනාා ගැනුසෝන් සෝසාෝයාා 
සෝප්රෝටීන්වලට අසාාත්මිකතාවයාක් සෝපන්නුම් කරන්සෝන් 
වැඩිහිටියාන් 1,000 න් (සියායාට 0.1) එක් අසෝයාකු 
පමණක් බවයි.124 සාංසාන්දානායා කර බැලීසෝම්දී, Big 
8 හි අසෝනාකුත් ආහාාර හාතට අසාාත්මිකතා පැතිරීම 
සෝබසෝහාවින් වැඩි යා: කිරි/කිරි නිෂ්පාදානා (2%), සෝබල්ලන් 
(1.6%), තිරිඟු සාහා/සෝහාෝ �ලූටන් (0.9%), මාළු (0.8%), 
ගස් කජු වර්ග (0.7%), රටකජු (0.6%) සාහා බිත්තර 
(0.5%). තවදා, සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන්වලට සාමානාව කඩල 
සෝප්රෝටීන් සාහා සෝචාොකලට් සාඳහාා අසාාත්මිකතා පැතිරීම 
සෝවන් සෝවන්ව 0.1% බැගින් වුවදා, සෝමම ආහාාර කිසිවක් 
Big 8 හි ඇතුළත් සෝනාොවනා බව සෝමම සාමීක්ෂණසෝයාන් 
සෝහාළි වියා. 

සෝපොදුසෝ� ගත් කල, ආහාාර අසාාත්මිකතාවන් 
වැඩිහිටියාන්ට වඩා ළමුන් අතර වැඩි යා. සෝකසෝස් 
සෝවතත්, වැඩිහිටියාන්ට සාමානාව, සෝවනාත් සෝබොසෝහාෝ 
ආහාාරවලට සාාසෝප්ක්ෂව ළමුන් අතර සෝසාෝයාාවලට 
දාක්වනා අසාාත්මිකතාව සාාසෝප්ක්ෂව අඩුයා.125 
නිදාසුනාක් වශසෝයාන්, වයාසා අවුරුදු 18 ට අඩු පුද්ගලයින් 
40,000 කට ආසාන්නා සාංඛ්යයාවක් සාම්බන්ධ කර 
ගත් සාමීක්ෂණයාක දී, සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන්වලට දාක්වනා 
අසාාත්මික ප්රතික්රියාාවල වයාප්තියාට වඩා රටකජු සාහා 
කිරි සාඳහාා අසාාත්මිකතා ප්රතික්රියාා පිළිසෝවලින් පස් 
ගුණයාකින් සාහා හාතර ගුණයාකින් වැඩියා.125

සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් අසාාත්මිකතාව තරමක් දුර්ලභා 
බව අවධාරණයා කිරීමට යුසෝරෝපසෝ� දාත්ත උපකාරී 
සෝ�. සෝසාෝයාා Big 14න් එකක් වුවදා, යුසෝරෝපීයා රටවල් 
හායාක් සාම්බන්ධව මෑතකදී ප්රකාශයාට පත් කරනා 
ලදා අධයයානායාකින් සෝහාළි වූසෝ� ආහාාර 19 කට 
ඇතිවනා අසාාත්මිකතාවන් සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන්වලට 
ඇතිවනා අසාාත්මිකතාවයාට වඩා වැඩි බවයා.126 

එකඟතාවයාකට අනුව, බටහිර යුසෝරෝපසෝ� වැඩිහිටියාන් 
5,000 කට ආසාන්නා සාංඛ්යයාවක් සෝයාාදාා ගනිමින් 
කළ සාමීක්ෂණයාකින් සෝසාොයාා ගනු ලැබූසෝ� ඇගයීම් 
කළ ආහාාර වර්ග 24 කින්, ආහාාර වරග 18 කට 
අසාාත්මිකතා ඇතිවීම, සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන්වලට දාක්වනා 
ප්රතික්රියාාවලට වඩා සුලබ බවයා.127 

Europrevallහි වාර්තාවකට අනුව, “දාත්ත මගින් 
සෝපන්වා සෝදාන්සෝන් සෝල්බල් කිරීම අනිවාර්යා කර ඇති සාහා 
එම නිසාා කළමනාාකරණ ක්රියාාමාර්ග (උදාා: සෝසාෝයාා, 
අබ) ආරම්භා කර ඇති සාමහාර අසාාත්මිකාරකයාන්  
මහාජනා සෝසාෞඛ්යයයාට ප්රකාශ කිරීමට අවශය සෝනාොවනා 
ඇතැම් ඒවාට වඩා අඩු බලපෑමක් ඇති කරනා බවයා.
(උදාා: සාමහාර පලතුරු).”128 EuroPrevall යානු යුසෝරෝපීයා 
රටවල් 22ක ආයාතනා 62කින් සාමන්විත බහුවිධ 
වයාපෘතියාකි. යුසෝරෝපසෝ� ළදාරුවන්, ළමුන්, නාව සෝයාොවුන් 
විසෝ� පසුවනා දාරුවන් සාහා වැඩිහිටියාන්සෝ� ආහාාර 
අසාාත්මිකතා වයාප්තියා අධයයානායා කිරීම සාඳහාා 
සාංවිධානායා වගකීම් දාරයි.129
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සෝ�ෝයාා ළදරු සූත්රයා

වර්ෂ 50 කට වඩා වැඩි කාලයාක් සෝසාෝයාා ළදාරු සූත්රයා 
(SIF) භාාවිත කර ඇත. සෝමම කාලයා තුළ, ළදාරු 
අවධිසෝ�දී ඇමරිකන් ජාතිකසෝයාෝ මිලියානා 20 ක් SIF 
භාාවිතා කර ඇත. 2003-2010, ජාතික සෝසාෞඛ්යය හාා 
සෝපෝෂණ පරීක්ෂණ සාමීක්ෂණයා මඟින් බිංදුසෝ� සිට මාසා 
12 දාක්වා ළදාරුවන් 1,864 කසෝගන් සූත්රයා සෝහාෝ සාාමානාය 
කිරි සෝපෝෂණයා කළ ළදාරුවන්සෝගන් 81% කින් 12.9% ක් 
SIF පරිසෝභාෝජනායා කළ බව ජාතික නිසෝයාෝජිත නියාැදියාක 
වත්මන් දාත්ත සෝපන්නුම් කරයි.130 

සාාමානාය වර්ධනායා සාහා සාංවර්ධනායා SIF මඟින් ඇති 
කරයි; සෝකසෝස් සෝවතත්, එහි ඉහාළ අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් 
අන්තර්ගතයා නිසාා SIF භාාවිතයා මතසෝ�දාාත්මක 
වී ඇත. 2009 දී, එක්සාත් ජනාපදා ජාතික විෂ විදායා 
වැඩසාටහානා (NTP) නිගමනායා කසෝ� SIF හි ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ අවම සාැලකිල්ලක් ඇති බවයා.131 සෝමම 
නිගමනායාට ප්රතිචාාර වශසෝයාන්, ඇමරිකානු ළමා සෝරෝග 
විදායා විදායායාතනායා, SIF හි ආරක්ෂිත බව පිළිබඳ 
සෝනාොසාැලකිල්ලක් ඇති බව සාඳහාන් කරමින් NTP සෝවත 
ලිපියාක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර සෝම් වනා විට එයා සෝපොදු 
වාර්තාසෝ� සෝකොටසාක් සෝ�. සෝමම ලිපියා ඉදිරිපත් කරනා 
අවස්ථාාසෝ� දී සාැලකිලිමත් වූ මට්ටම් පහා සෝනාොසාැලකියා 
හාැකි, අවම, යාම් තරමක්, සාැලකිල්ලක් දාැක්වියා යුතු 
සාහා බරපතල සෝලසා සාැලකියා යුතු අධයයානායාන් වියා. 
ඊශ්රායාලසෝ� කුඩා අධයයානායාකින් SIF භාාවිතයා පිරිමි 
සෝහාෝ ගැහාැණු ළමුන් වැඩිවියා පැමිණීමට සාම්බන්ධ 
සෝනාොවනා බව සෝසාොයාා ගැනීම කැපී සෝපසෝන්. 140

අර්කන්සාාස් දෛවදාය වි�ව විදායාලසෝ� අර්කන්සාාස් 
ළමා සෝපෝෂණ මධයස්ථාානාසෝ� සිදු සෝකසෝරමින් පවතිනා 
පර්සෝ�ෂණවල ප්රතිඵලයාක් සෝලසා ඉදිරි වසාර කිහිපසෝ�දී 
SIFහි සෝසාෞඛ්යය බලපෑම් පිළිබඳ සාැලකියා යුතු අන්දාසෝම් 
අවසෝබෝධයාක් ලැසෝබනු ඇත. සෝමම මධයස්ථාානාසෝ� දී, 
ඔවුන් ම�කිරි, එළකිරි සූත්රයා සාහා SIF සෝපෝෂණයා කරනා 
ළදාරුවන්සෝ� සෝසාෞඛ්යය තත්ත්වයා සාංසාන්දානායා කරයි. සෝම් 
දාක්වා, සෝසාොයාාගැනීම්වලින් සෝපනී යාන්සෝන් SIF මඟින් 
සෝපෝෂණයා සෝකසෝරනා ළදාරුවන් තුළ තක්සෝස්රු කර ඇති 
සියාලුම සෝසාෞඛ්යය පරාමිතීන් සාාමානාය පරාසායා තුළ ඇති 
බවයි.132-136

ළදාරුවන් තුළ සාාමානාය පූර්ණ කාලීනා SIF ලබා ගැනීම -  
වර්ධනාසෝ� සෝ�ගවත්ම අවධිසෝ�දී පවා - සාාමානාය 
මානාවමිතික වර්ධනායා, ප්රමාණවත් සෝප්රෝටීන් තත්ත්වයා, 
අස්ථි ඛ්යනිජකරණයා සාහා සාාමානාය ප්රතිශක්තිකරණ 
සාංවර්ධනායා සාමඟ සාම්බන්ධ වී ඇති බව SIF හි 
ආරක්ෂිත බව පිළිබඳව අවධානායා සෝයාොමු සෝකරූ ප්රථාම 
ක්රමානුකූල විමර්ශනායා සාහා සෝමටා වි�සෝල්ෂණයා 
නිගමනායා කසෝ�යා.137 සෝකසෝස් සෝවතත්, SIF ළදාරු 
ගැහාැණු ළමයින් (පිරිමි ළමයින් සෝනාොසෝ�) තුළ සාාමානාය 
ඊස්ට්රජනික් බලපෑම් ඇති කළ හාැකි බව ඉතා මෑතකදී 
ප්රකාශයාට පත් කරනා ලදා වසාංගත සෝරෝග අධයයානායාක 
ප්රතිඵලවලින් සෝපනී යායි. සෝකසෝස් සෝවතත්, නිරීක්ෂණයා 
කරනා ලදා සෝමම බලපෑම් තාවකාලිකදා සාහා ඒවා සාඳහාා 
දිගුකාලීනා සාායානික ප්රතියාමානා තිසෝබ්දා යාන්නා තීරණයා 
කිරීමට සෝනාොහාැකි වී ඇත.138

සෝම් සාම්බන්ධසෝයාන් වයාසා අවුරුදු හාතසෝර්දී මානාවමිතියා 
මත සූත්ර සෝපෝෂණසෝ� සෝවනාස්කම් සෝ�තුසෝවන් මාසා 
හාතරක් දාක්වා වර්ධනා රටාවන්හි කැපී සෝපසෝනානා 
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ආසියාාසෝ� බහුලව පරිසෝභාෝජනායා කරනා සෝසාෝයාා ආහාාර 
සෝටෝෆු සාහා මයිසෝසාෝ වනා අතර සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන්වල මූලික 
සාාන්ද්රිත ආකාර සෝලසා භාාවිතා කරනා මස් ඇනාසෝලො� 
සාහා ශක්ති බාර් වැනි වඩාත් පිරිපහාදු කළ සෝසාෝයාා 
වර්ග එක්සාත් ජනාපදාසෝ� සෝබොසෝහාෝ අයා සෝතෝරා ගනියි.10 
මානාව අධයයානා සෝබොසෝහාෝමයාකින් සෝපනී යාන්සෝන් 
සෝමම නාවීනා සෝසාෝයාා නිෂ්පාදානා ඉතා උසාස් තත්ත්වසෝ� 
සෝප්රෝටීන් සාපයානා බවයා.141,142

සාැකසීසෝම් ක්රම මත පදානාම්ව, සෝමම ආහාාරවල 
අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් අන්තර්ගතයා කැපී සෝපසෝනානා 
සෝලසා අඩු කළ හාැකියා.143 සෝසාෝයාා අඩංගු ආහාාර විශාල 
ප්රමාණයාක අයිසෝසාෝසෝ�සෝල්සෝවෝන් අන්තර්ගතයා අසෝයාෝවා 
ප්රාන්ත වි�ව විදායාලයා සාහා එක්සාත් ජනාපදා කෘෂිකර්ම 
සෝදාපාර්තසෝම්න්තුව විසින් නිර්මාණයා කරනා ලදා 
මාර්ගගත දාත්ත ගබඩාවක් මඟින් සෝසාොයාාගත හාැකියා.  
සෝහාක්සෝස්න් සෝබොසෝහාෝ විට සෝසාෝයාා සෝබෝංචි ඉවත් කිරීමට 
භාාවිතා කරනා නාමුත් ආහාාර සෝ�සෝලහි සෝහාෝ සෝතල්වල 
සෝමම ඇල්සෝක්න්වල ඉතා සුළු ප්රමාණයාක් පමණක් 
දාක්නාට ලැසෝබ්.144,145

මයිසෝසාෝ, සෝටම්සෝප්, සාහා නාටා වැනි සෝබොසෝහාෝ සාාම්ප්රදාායික 
සෝසාෝයාා ආහාාර පැසාවීමට ලක් කරයි. �යිසෝට්ට්146 
සාහා සෝප්රෝටීස් නිසෝෂ්ධකයා,147 ඇතුළුව ප්රති-සෝපෝෂක 
සෝලසා වර්ගීකරණයා කරනා ලදා සාංසෝයාෝග කිහිපයාක 
අන්තර්ගතයා පැසාවීම මගින් අඩු සෝකසෝරනා අතර 
ප්රතිසෝද්හාජනාකබව පවා අඩු සෝකසෝර්.148 සෝකසෝස් සෝවතත්,  
සාායානිකව සෝමම පැසාවීම්-සෝ�රිත සෝවනාස්කම්වල 
ප්රතිලාභා තවමත් ඉදිරිපත් කර සෝනාොමැත. ඊට විරුද්ධව, 
සෝනාොපැසුණු සෝසාෝයාා ආහාාර පමණක් ගැනීම හාා 
සාම්බන්ධ විවිධ පිළිකාවලට එසෝරහිව ආරක්ෂිත බලපෑම් 
වසාංගත සෝරෝග අධයයානායාන් කිහිපයාක් මඟින් සෝපන්වා 
සෝදායි.149,150 ජපානායා151 සාහා චීනායා152 අවම වශසෝයාන් 
වසාර 500 ක් සාහා 1,000 ක් තිස්සෝස් සෝනාොපැසුණු සෝසාෝයාා 
ආහාාර පරිසෝභාෝජනායා කර ඇත. ජපානාසෝ� දා, මයිසෝසාෝ 
සාහා නාටා වැනි පැසුණු සෝසාෝයාා ආහාාර ඉතා ජනාප්රියා වනා 
අතර, පරිසෝභාෝජනායා කරනා මුළු සෝසාෝයාා ප්රමාණසෝයාන් 
අඩක් පමණ පැමිසෝණන්සෝන් පැසාවීම් සෝනාොකළ (මූලික 
වශසෝයාන් සෝටෝෆු) ආහාාරවලින් යා.17,18 චීනායා, සිංගප්පූරුව 
සාහා සෝහාොංසෝකොංහි සෝවසෝසානා චීනා සාම්භාවයාක් සාහිත 
පුද්ගලයාන් - පරිසෝභාෝජනායා කරනා සෝසාෝයාා සියාල්ලම 
පාසෝ� පැසීම් සිදු සෝනාොකළ ඒවා යා.19

බව ඉතා මෑත කාලීනා අධයයානායාකින් සෝහාළි වී ඇත.139 
ළදාරුවන් තුළ දාක්නාට ලැසෝබනා සෝවනාස්කම් මත පදානාම්ව 
සූත්ර සෝපෝෂණසෝ� දිගුකාලීනා සෝසාෞඛ්යය ඇඟවුම් පිළිබඳ 
නිගමනාවලට එළඹීම සාම්බන්ධසෝයාන් සාැලකියා යුතු 
විරාමයාක් සෝමම අධයයානාසෝයාන් ලබා දියා යුතුයා. ළදාරු 
සෝපෝෂණ රටා පිළිබඳ ඥාානායා දිගු කාලීනා අනාාගත 
අධයයානායාකින් සෝහාෝ පරික්ෂාකාරීව පාලිත ප්රතයාවර්ත 
අධයයානාවලින් පැමිණියා යුතුයා. ඊශ්රායාලසෝ� කුඩා 
අධයයානායාකින් SIF භාාවිතයා පිරිමි සෝහාෝ ගැහාැණු ළමුන් 
වැඩිවියා පැමිණීමට සාම්බන්ධ සෝනාොවනා බව සෝසාොයාා 
ගැනීම කැපී සෝපසෝන්. 140 
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ආශ්රිත ග්රූන්ථා නාමාවලියා

�ාරා�ශයා �හා නිගමන

 1. ආහාාර සෝල්බල් කිරීම: සෝසාෞඛ්යය හිමිකම්; සෝසාෝයාා සෝප්රෝටීන් සාහා කිරීටක හාෘදා සෝරෝග. තුළ: සෝ�ඩරල් 
සෝල්ඛ්යනායා: (සෝවළුම 64, අංක 206)]; 1999:57699-733.

 2. සෝබොල්ක් ඊ, චාන්� පී, සෝචා� පී සාහා අල් සෝසාෞඛ්යය ප්රතිඵල සාඳහාා සෝසාෝයාාවල ඇති බලපෑම. සාාක්ෂි 
වාර්තාව/තාක්ෂණ ඇගයීම් අංක 126 ( සෝකොන්ත්රාත් අංක 290-02-0022 යාටසෝත් ට�්ට්ස්-නි� 
ඉන්�ලන්ඩ් දෛවදාය මධයස්ථාානායා සාාක්ෂි මත පදානාම් වූ ප්රාසෝයාෝගික මධයස්ථාානායා විසින් සාකස් 
කරනා ලදා.) AHRQ ප්රකාශනා අංක 05-E024-2 සෝරොක්විල්, සෝසාෞඛ්යය පර්සෝ�ෂණ සාහා තත්ත්ව පිළිබඳ 
එම්ඩී නිසෝයාෝජිතායාතනායා; ජූලි 2005.

 3. සෝටම්�ර් සීබී, �්සෝරෝඒස් ජී, සෝහායින්ස් ජී, සාහා අල් �යිසෝටොඊස්ට්රජන්වල අතුරු ආබාධ: සාසාම්භාාවී 
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