සෝ�ෝයාා ආශ්රිත
ි තතු විස්තරය

සෝ�ෝයාා +
කාාන්තාාවන්ගේ�
සෞ�ෞඛ්යයය
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් පිළිබඳ දළ විශ්ලේ�ෂණය
පියයුරුු පිළිකාාව

උෂ්ණ දැැවීම්

චවි සෞ�ෟඛ්යයය

සාාඵල්යයය

ඔස්ටියෝ�ෝපො�ොරෝ�ෝසිස්

හෘෘද සෞ�ෞඛ්යයය

එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් පටක

සෝ�ෝයාා ආහාාර සියලු පාාරිභෝ�ෝගිකයන් සඳහාා සෞ�ෞඛ්යය ප්රරතිලාාභ ලබාා දෙෙන නමුත් අධ්යයයනවලින්
පෙ�නී යන්නේ� පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන්ට විශේ�ෂ ප්රරතිලාාභ ලබාා ගත හැැකි
බවය. මෙ�ම කරුුණු පත්රිිකාාව හෘෘද රෝ�ෝගවල සිට උෂ්ණ දැැවීම් දක්වාා රෝ�ෝගවලට කාාන්තාාවන්ට
සෝ�ෝයාාවලින් ලබාාගත හැැකි ප්රරතිලාාභ සහ ආරක්ෂිත බව මෑෑත කාාලීන පර්යේ�ෂණ ආශ්රරයෙ�න්
සාාකච්ඡාා කරයි.

හැැඳින්වීම
බො�ොහෝ�ෝ ආසියාානු රටවල ටෝ�ෝෆු සහ මයිසෝ�ෝ වැැනි
සාාම්ප්රරදාායික සෝ�ෝයාා ආහාාර සියවස් ගණනාාවක්
පුරාා බහුලව පරිභෝ�ෝජනය කර ඇත. සෞ�ෞඛ්යය ගැැන
සැැලකිලිමත් බටහිර රටවල ජනයාා දශක ගණනාාවක්
තිස්සේ� මෙ�ම ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය කර ඇත. පසුගිය
වසර 25 තුළ, සෞ�ෞඛ්යය ප්රරතිලාාභ හේ�තුවෙ�න් ආසියාාතික
නො�ොවන පුද්ගලයන් වැැඩි සංංඛ්යා�ාවක් ඔවුන්ගේ� ආහාාර
වේ�ලට සෝ�ෝයාා ඇතුළත් කර ඇත. ෆයිටෙ�ස්ට්රො�ො�ජන්
වර්ගයක් වන අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වලින් අද්විතීය
ලෙ�ස පො�ොහො�ොසත් බැැවින් සෝ�ෝයාා ආහාාර පශ්චාාත්
ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන් සඳහාා සුවිශේ�ෂය.
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ඇතැැම් පර්යේ�ෂණාාත්මක තත්වයන්
යටතේ� ඊස්ට්රරජන් වැැනි බලපෑෑම් ඉදිරිපත් කරන අතර
කිරීටක හෘෘද රෝ�ෝග (CHD),1 ඔස්ටියෝ�ෝපො�ොරෝ�ෝසිස්,2
ඇතැැම් පිළිකාා වර්ග,3 සහ ආර්තවහරණය ආශ්රිිත

උෂ්ණ දැැවීම් සමනය කරයි.4 ප්රරතිඵලයක් වශයෙ�න්,
බො�ොහෝ�ෝ කාාන්තාාවන් සාාම්ප්රරදාායික හෝ�ෝමෝ�ෝන ප්රරතිකාාර
සඳහාා ස්වභාාවික විකල්ප ලෙ�ස සෝ�ෝයාා ආහාාර පෙ�න්වාා
දිය හැැකිය. විකල්ප ප්රරතිකාාර ක්රරම භාාවිත කරන
කාාන්තාාවන් තම රෝ�ෝග ලක්ෂණ සහ ආර්තවහරණයට
ප්රරතිකාාර කරන ආකාාරය පාාලනය කර ගැැනීමට ඇති
කැැමැැත්ත ප්රරකාාශ කරයි.5
කෙ�සේ� වෙ�තත්, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වල සෞ�ෞඛ්යය ප්රරතිලාාභ
තිබියදීත්, මෙ�ම සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි සංංඝටක මතභේ�දයක්
නැැතුවමද නො�ොවේ�. හෝ�ෝර්මෝ�ෝන ප්රරතිකාාරයට සමාාන
අනවශ්යය ගුණාංං�ග ඇති බැැවින් ඒවාායේ� ඊස්ට්රරජන්
වැැනි බලපෑෑම් පිළිබඳ සැැලකිලිමත් විය යුතුය. මේ�
සම්බන්ධයෙ�න් වඩාාත් අවධාානය යො�ොමු කළ යුතු
කරුුණ වන්නේ� සෝ�ෝයාා ආහාාර පියයුරුු පිළිකාා ඇති
කාාන්තාාවන්ගේ� පුරෝ�ෝකථනයට අහිතකර ලෙ�ස බලපෑෑ

හැැකි අතර ඉහළ අවදාානම් සහිත කාාන්තාාවන්ට පියයුරුු
පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම වැැඩි කළ හැැකි බවය.6
මෙ�ම පුරෝ�ෝකථනයට විද්යා�ාත්මක සහයක් නො�ොමැැති
අතර විවරණිකාාවෙ�හි මෙ�ය සාාකච්චාා කරනු ඇත.
සෝ�ෝයාා ආහාාර යනු හෘෘද සෞ�ෞඛ්යය ප්රරතිලාාභ ලබාා දිය
හැැකි සහ ආර්තවහරණයේ�දී ඇති වන උණුසුම් දැැවීම්
සමනය කිරීමට උපකාාරී වන ෆයිටෙ�ස්ට්රො�ො�ජනයක් වන
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වලින්හි අද්විතීය ආහාාර ප්රරභවයකි.

සෝ�ෝයාා ආහාාර යනු හෘෘද සෞ�ෞඛ්යය ප්රරතිලාාභ
ලබාා දිය හැැකි සහ ආර්තවහරණයේ�දී
ඇති වන උණුසුම් දැැවීම් සමනය කිරීමට
උපකාාරී වන ෆයිටෙ�ස්ට්රො�ො�ජනයක් වන
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වලින්හි අද්විතීය
ආහාාර ප්රරභවයකි.

අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් පිළිබඳ දළ
විශ්ලේ�ෂණය
අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන්වලට ස්වභාාවධර්මයේ� සීමිත
ව්යා�ාප්තියක් ඇත්තේ� සෝ�ෝයාා ආහාාර අඩංංගු නො�ොවන
ආහාාරයන්හි මෙ�ම සංංයෝ�ෝග අඩංංගු නො�ොවන
හේ�තුවෙ�න්ය.7 ජපාානයේ�8 සහ ෂැැන්හයිවල වැැඩිහිටි
පුද්ගලයන් අතර අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ලබාාගැැනීම8
දිනකට මිලිග්රෑෑ�ම් 30 සිට 50 දක්වාා (mg/d) පමණ වන
අතර, එක්සත් ජනපදය, කැැනඩාාව සහ යුරෝ�ෝපයෙ�හි
පරිභෝ�ෝජනය 3 mg/d ට වඩාා අඩුය.9-15 සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවල
ග්ලයිකෝ�ෝසයිඩ් ලෙ�ස අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් මූලික
වශයෙ�න් සිදු වෙ�න අතර16 ශරීරගත වීමේ�දී සීනි ජල
විච්ඡේ�දනය වන අතර එමඟින් අවශෝ�ෝෂණය සිදුවේ�.17
මයිසෝ�ෝ, ටෙ�ම්පේ� සහ නැැටෝ�ෝ වැැනි පැැසීම් කළ සෝ�ෝයාා
ආහාාරවල සැැලකිය යුතු ප්රරමාාණයක් අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
බැැක්ටීරියාා ජල විච්ඡේ�දනය හේ�තුවෙ�න් ඇග්ලිකෝ�ෝන්
ලෙ�ස සිදු වේ�. සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චිවල මුළු අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
අන්තර්ගතයෙ�න් ජෙ�නිස්ටෙ�යින්, ඩෙ�යිඩ්සෙ�යින් සහ
ග්ලයිස්ටෙ�යින් යන අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ත්රිිත්වය සහ
ඒවාාට අදාාළ ග්ලයිකො�ොසයිඩ් ප්රරමාාණය අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
අන්තර්ගතයෙ�න් පිළිවෙ�ළින් 50, 40 සහ 10% ක්
පමණ වේ�.16
සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි සහ සාාම්ප්රරදාායික ආසියාානු සෝ�ෝයාා ආහාාර
වල ඇති සෑෑම සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් ග්රෑෑ�ම් එකකම ආසන්න
වශයෙ�න් අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් 3.5 mg ප්රරමාාණයක් අඩංංගු
වේ�.8 ප්රරතිඵලයක් ලෙ�ස, ටෝ�ෝෆු අවුන්ස 3 සිට 4 දක්වාා
හෝ�ෝ සෝ�ෝයාා කිරි කෝ�ෝප්ප 1ක් වැැනි සාාම්ප්රරදාායික සෝ�ෝයාා

ආහාාරයක් සාාමාාන්යයයෙ�න් අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් 25 mg
පමණ සපයයි.
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිග්රාා�හක (ER) දෙෙකටම
බන්ධනය වන අතර - ERα β18,19 – සහ ඇතැැම්
පර්යේ�ෂණාාත්මක තත්ත්වයන් යටතේ� ඊස්ට්රරජනික
බලපෑෑම් ඇති කිරීමට හැැකියාාව ඇත; එබැැවින්,
ෆයිටෝ�ෝස්ට්රරජන් ලෙ�ස ඒවාායේ� වර්ගීකරණය. කෙ�සේ�
වෙ�තත්, ඊස්ට්රරජන් ERα සහ ERβ සමාාන ලෙ�ස බන්ධනය
කර සක්රිිය කරන අතර, අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ERβ බැැඳීම්
කර සක්රිිය කරයි.20-23 අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් සහ ඊස්ට්රරජන්
අතර බන්ධනය සහ සක්රිිය කිරීමේ� මෙ�ම වෙ�නස වැැදගත්
වන්නේ� ER ද්විත්වය සතුව විවිධ පටක බෙ�දාා හැැරීම්, සහ
සක්රිිය වූ විට වෙ�නස් සහ ඇතැැම් විට ප්රරතිවිරුුද්ධ කාායික
බලපෑෑම් ඇති විය හැැකිය. මෙ�ය පියයුරුු සම්බන්ධව සිදු
වන අතර එහිදී ERβ සක්රිිය කිරීම ERα සක්රිිය කිරීමේ� දී
ප්රරගුණන බලපෑෑම් වලක්වනු ඇතැැයි සැැලකේ�.24,25 ඇත්ත
වශයෙ�න්ම, මෑෑත කාාලීන සො�ොයාාගැැනීම් ERβවිශේ�ෂිත
ඇගො�ොනිස්ට් පිළිකාා ආකෘෘති කිහිපයක වර්ධනයට
බාාධාාවක් ඇති බව ඇඟවුම් කරයි.26
ERβ සඳහාා අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන්වල මනාාපය
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් පටක-විශේ�ෂිත බලපෑෑම් ඇති කිරීමට
හැැකියාාව ඇති ලෙ�ස සැැලකීමට සහ තෝ�ෝරාාගත් ඊස්ට්රරජන්
ප්රරතිග්රාා�හක මූර්ජක(SERMs) ලෙ�ස වර්ගීකරණය
කිරීමට මූලික හේ�තුව වේ�.27-29 ERs ඇති පටක වල,
SERMs ඇතැැම් පටකවල ඊස්ට්රරජනික බලපෑෑම් ඇති කරන
නමුත් අනෙ�ක් ඒවාායේ� කිසිදු බලපෑෑමක් හෝ�ෝ ඊස්ට්රරජනික
නො�ොවන බලපෑෑම් ඇති නො�ොකරයි.

උණුසුම් ඇවිලීම්
ආර්තවහරණ රෝ�ෝග ලක්ෂණ සඳහාා ප්රරතිකාාර ලබාා
ගන්නාා කාාන්තාාවන් විසින් ලබාා දෙෙන වඩාාත් පො�ොදු හේ�තුව
වන්නේ� උණුසුම් දැැවිල්ලයි. එය අත්විඳින බො�ොහෝ�ෝ
කාාන්තාාවන් සඳහාා, ආර්තවහරණයට පෙ�ර උණුසුම්
දැැවීම් ආරම්භ වේ�. මෙ�ම කාාන්තාාවන්ගෙ�න් සියයට
10 සිට 15 දක්වාා ඉවසිය නො�ොහැැකි සහ නිතර නිතර
උණුසුම් දැැවීම් ඇති වේ�.30
ස්වදේේශික ජපන් කාාන්තාාවන් අතර දැැවීම් ඇතිවීමේ�
සම්භාාවිතාාව අඩු වීම, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝ මඟින් එය
වැැළැැක්වීම සඳහාා ප්රරයෝ�ෝජනවත් විය හැැකි බවට මූලික
අනුමාාන කිරීම් ඉහළ නැංං�වීමට උපකාාරී විය.31 1995
සිට, සාායනික අත්හදාා බැැලීම් 50 කට වැැඩි ප්රරමාාණයක්
විවිධ ප්රරභවයන්ගෙ�න් ආර්තවහරණය හාා සම්බන්ධ
දැැවීම් සමනය කිරීම කෙ�රෙ�හි අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්බල පෑෑම
පරීක්ෂාා කර ඇත. බො�ොහෝ�ෝ අධ්යයයන අනුකූලතාාව වැැඩි
කිරීමට සහ අධ්යයයන සැැලසුම් සංංකීර්ණත්වය අඩු කිරීමට
සෝ�ෝයාා ආහාාරයන්ට වඩාා අතිරේ�ක යො�ොදාා ගන්නට
යෙ�දුණි. මෙ�ම අත්හදාා බැැලීම්වල ප්රරතිඵල අසමාාන
ප්රරතිඵල ලබාා දී ඇත. කෙ�සේ� වෙ�තත්, එක් ව්යයතිරේ�කයක්
සමඟින්, සාායනික පර්යේ�ෂණවල විශ්ලේ�ෂණයන් වඩාාත්
ප්රරබල යැැයි සැැලකෙ�න අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් වර්ගයක් වන
ජෙ�නිස්ටයින් අන්තර්ගතය පදනම්ව භාාවිතාා කරන
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් අතිරේ�කයේ� වර්ගය අනුව දත්ත
උප-විශ්ලේ�ෂණය කිරීමේ� වැැදගත්කම සලකාා බැැලීමට
අපො�ොහො�ොසත් වී ඇත.32
සෝ�ෝයාා වලින් ලබාාගත් අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් අතිරේ�ක
ඇතුළත් පිළිවෙ�ලින් අත්හදාා බැැලීම් 17 සහ 19 ඇතුළත්
මෙ�ම ව්යයතිරේ�කය 2012 දී ප්රරකාාශයට පත් කරන ලද
ක්රරමාානුකූල සමාාලෝ�ෝචනයක් සහ මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයකි.32
උණුසුම් දැැවීම් සංංඛ්යා�ාතය සම්බන්ධ දත්තවල මෙ�ටාා
විශ්ලේ�ෂණය සඳහාා කාාන්තාාවන් 1,196 ක් සම්බන්ධ
කර ගත් අධ්යයයන 13 ක් ඇතුළත් වූ අතර එමගින්
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් නිරන්තරයෙ�න් ඵලදාායී බව සො�ොයාා ගත්
අතර, ප්ලේ�සෙ�බෝ�ෝ කාාණ්ඩයේ� (p<0.00001) අඩුවීමට
වඩාා දිනකට දැැවීම් ගණන සියයට 21 කින් පමණ අඩු
කරන බව සො�ොයාා ගැැනුණි. ඒ හාා සමාානව, කාාන්තාාවන්
988 ක් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ නවයේ� දැැවීම් තීව්රරතාාවය
ඇගයීමේ�දී, අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ප්ලේ�සෙ�බෝ�ෝ කාාණ්ඩයේ�
අඩුවීමට වඩාා සියයට 26 කින් රෝ�ෝග ලක්ෂණ අඩු
කළේ�ය (p<0.001). ප්ලේ�සෙ�බෝ�ෝ සහ අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්හි
ඒකාාබද්ධ බලපෑෑම සලකාා බැැලීමේ�දී, සංංඛ්යා�ාතයේ� සහ
බරපතලකමේ� සමස්ත අඩුවීම දළ වශයෙ�න් සියයට
50 ක් විය.

සෝ�ෝයාා ආහාාරවල අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන්
අන්තර්ගතය
සේ�වාා ප්රරමාාණය

මුළු (මිග්රෑෑ�)
Iඅයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්/වාාරයන්

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 1/3

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
මයිසෝ�ෝ

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

දත්තවල උප විශ්ලේ�ෂණයෙ�න් රසවත් සො�ොයාාගැැනීම් තුනක්
අනාාවරණය විය. පළමුවැැන්න, මූලික දැැවීම් සංංඛ්යා�ාත
කාාර්යක්ෂමතාාවයට බල නො�ොපාායි. එනම්, කාාන්තාාවන්ට
මූලික වශයෙ�න් දිනකට දැැවීම් දෙෙකක් හෝ�ෝ දිනකට දැැවීම්
10 ක් තිබේ�ද යන්න නො�ොසලකාා දැැවීම් සංංඛ්යා�ාතයේ� සියයට
ගාාන අඩු කිරීම සමාාන විය. දෙෙවැැන්න, කෙ�ටි කාාලීන
අධ්යයයනවලට වඩාා සති 12 කට වඩාා වැැඩි අධ්යයයනවලදී
දැැවීම් සංංඛ්යා�ාව අඩු විය. අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන්වල බලපෑෑම
තාාවකාාලික නො�ොවන බව මෙ�ම සො�ොයාා ගැැනීම පෙ�න්නුම්
කරයි. තුන්වැැන්න, සහ වඩාාත් වැැදගත්ම කරුුණ
වන්නේ�, මෙ�ම අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් අඩු අතිරේ�කවලට
වඩාා ජෙ�නිස්ටයින් වැැඩි ප්රරමාාණයක් සපයන අතිරේ�ක
සැැලකිය යුතු ලෙ�ස ඵලදාායී වන බවය. මෙ�ම සො�ොයාා
ගැැනීම වැැදගත් වන්නේ� වාාණිජමය වශයෙ�න් ලබාා ගත
හැැකි සහ සාායනික අත්හදාා බැැලීම්වලදී භාාවිතාා කර ඇති
ප්රාා�ථමික අතිරේ�ක වර්ග දෙෙකෙ�හි කැැපී පෙ�නෙ�න ලෙ�ස
වෙ�නස් අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් පැැතිකඩ ඇති බැැවින්ය. එකක්
ජෙ�නිස්ටයින් සහ ඩෙ�යිඩ්සෙ�යින් ඉහළ නමුත් ග්ලයිසයිටීන්
අඩුයි යන අතර සෝ�ෝයාා ආහාාරවල අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
පැැතිකඩට සමාාන වන අතර අනෙ�ක් කාාරණය වන්නේ�
ජෙ�නිස්ටයින් ඉතාා අඩු වන අතර ඩෙ�යිඩ්සෙ�යින් සහ
ග්ලයිස්ටෙ�යින් ඉහළ අගයක් ගනියි යන්නය.

≥18.8 mg ජෙ�නිස්ටයින් (සියලු අධ්යයයනයන් සඳහාා
මධ්යයස්ථ) සපයන අතිරේ�ක සම්බන්ධ වූ අධ්යයයනයන්හි,
දැැවීම් සංංඛ්යා�ාතය ප්ලේ�සෙ�බෝ�ෝ ආචරණයෙ�න් ඔබ්බට
27% කින් පමණ අඩු වී ඇති අතර, මෙ�ම ප්රරමාාණයට
වඩාා අඩුවෙ�න් ලබාා දෙෙන අත්හදාා බැැලීම්වලදී සංංඛ්යා�ාතය
අඩු වූයේ� 12.5% කින් පමණි. (කණ්ඩාායම් අතර වෙ�නස,
P = 0.03). ජෙ�නිස්ටයින් බහුල අතිරේ�කවලට ප්රරතිචාාර
දැැක්වීමේ� විශාාල අඩුවීමක් අනෙ�කුත් සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ද්විත්වයට වඩාා ජෙ�නිස්ටයින්
ප්රරබල බව පෙ�න්නුම් කරන සාාක්ෂි කිහිපයක් සමඟ
අනුකූල වේ�.33,34
සාාමූහිකව, දැැවීම් අත්විඳින කාාන්තාාවන්ට
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් උපකාාරී විය හැැකි බව දත්ත
පෙ�න්වයි. 2012 මෙ�ටාා-විශ්ලේ�ෂණයට අනතුරුුව
ප්රරකාාශයට පත් කරන ලද අත්හදාා බැැලීම් කිහිපයක්
කාාර්යක්ෂමතාාව සඳහාා සහය දක්වයි.35-37 එක් කැැපී
පෙ�නෙ�න සහාාය නො�ොදක්වන අත්හදාා බැැලීමක් දැැවීම්
ඇගයීම සඳහාා අත්හදාා බැැලීම් පැැවැැත්වීම සඳහාා
මාාර්ගෝ�ෝපදේේශවලට නො�ොගැැලපෙ�න පර්යේ�ෂණාාත්මක
සැැලසුමක් භාාවිතාා කර ඇත.38
උෂ්ණ දැැවීම් සඳහාා හෝ�ෝමෝ�ෝන නො�ොවන ප්රරතිකාාර සො�ොයන
කාාන්තාාවන් සතුටුදාායක යැැයි සැැලකෙ�න ප්රරතිලාාභ
මට්ටමට අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මගින් සපයන සහන
මට්ටම අනුකූල වේ�39 අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් (~50 mg)
ප්රරමාාණය රෝ�ෝග ලක්ෂණ සඳහාා සහනයක් සපයයි.
සාාම්ප්රරදාායික සෝ�ෝයාා ආහාාර වර්ග දෙෙවේ�ලක පමණ
දක්නට ලැැබේ�.

ඔස්ටියෝ�ෝපො�ොරෝ�ෝසිස්
ඊස්ට්රරජන් මට්ටම පහත වැැටීම හාා ප්රරතිචාාර වශයෙ�න්,
ආර්තවහරණය වී පසු දශකය තුළ කාාන්තාාවන්ට අස්ථි
ප්රරමාාණය සැැලකිය යුතු මට්ටමකින් අහිමි විය හැැකි
අතර, එය ඔවුන්ගේ� අස්ථි බිඳීමේ� අවදාානමද සැැලකිය
යුතු ලෙ�ස වැැඩි කරයි.40 ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිකාාරය පශ්චාාත්
ආර්තවහරණයෙ�න් අනතුරුුව අස්ථි අහිමිවීම් සහ උකුල්
අස්ථි බිඳීමේ� අවදාානම දළ වශයෙ�න් තුනෙ�න් එකකින් අඩු
කරයි.41 ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිකාාරය නැැවැැත්වීමෙ�න් වසර දෙෙකක්
ඇතුළත උකුල් අස්ථි බිඳීමට එරෙ�හි ආරක්ෂිත බලපෑෑම්
නැැති වී යන බවදත්ත පෙ�න්වාා දෙෙයි.42 සෝ�ෝයාා ආහාාර
මගින් ආර්තවහරණයට පත් වූ කාාන්තාාවන්ගේ� අස්ථි
සෞ�ෞඛ්යය දියුණු කළ හැැකි බවට මූලික උපකල්පනය විය.
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වල ඊස්ට්රරජන්වලට සමාාන බලපෑෑම් මත
පදනම්ව සහ කෘෘතිම අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්, ඉප්රිෆ්ලේ�වෝ�ෝන්,
අස්ථි ප්රරතිලාාභ ලබාා දුන් බව මුල් පර්යේ�ෂණ පෙ�න්වයි.43
ආසියාානු වසංංගත රෝ�ෝග පෙ�රදිසි අධ්යයයනයන් දෙෙකක්
සෝ�ෝයාා ආහාාරයට ගැැනීම සහ අස්ථි බිඳීමේ� අවදාානම අතර
සම්බන්ධය ඇගයීමට ලක් කර ඇත. මෙ�ම අධ්යයයනය
දෙෙකෙ�හිම, ඉහළ සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය කරන කාාණ්ඩයේ�
කාාන්තාාවන් අඩු පරිභෝ�ෝජන කාාන්තාාවන් හාා සසඳන විට
අවදාානම දළ වශයෙ�න් තුනෙ�න් එකකින් අඩු විය. මෙ�ම
ආරක්ෂණ මට්ටම ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිකාාරය සඳහාා සටහන්
කර ඇති ආකාාරයට සමාානය.41 එක් අධ්යයයනයක, වසර
4.5 ක් නිරීක්ෂණය කරන ලද පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට
පත් වූ ෂැං�ංහයි කාාන්තාාවන් 24,000 ක් තුළ සියලුම
වර්ගවල අස්ථි බිඳීම් 1,800 ක් පමණ සිදු වීඇත.44 අනෙ�ක්
අධ්යයයනයේ�, වසර 7ක පසු විපරම් කාාලය තුළ පශ්චාාත්
ආර්තවහරණයට පත් සිංංගප්පූරුු කාාන්තාාවන් 35,000
ක් අතර උකුල් අස්ථි බිඳීම් 700 ක් පමණ (අධ්යයයනය
කරන ලද එකම ස්ථාානය)නිරීක්ෂණය වී ඇත.45
එක්සත් ජනපද සෙ�වන්ත්-ඩේ� ඇඩ්වෙ�න්ටිස්ට්වරුුන්
සම්බන්ධ වූ තුන්වන පෙ�රදිසි වසංංගත අධ්යයයනයක දී,
සෝ�ෝයාා කිරි ගැැනීම මගින් ඔස්ටියෝ�ෝපො�ොරෝ�ෝසිස් අවදාානම
සමඟ සැැලකිය යුතු ලෙ�ස ප්රරතිලෝ�ෝමව සම්බන්ධ විය.46
කෙ�සේ� වෙ�තත්, සාාක්ෂි අනුව සෝ�ෝයාා කිරි වල වාාසිදාායක
බලපෑෑම කිරි නිෂ්පාාදන පරිභෝ�ෝජනය ද ඒ හාා සමාාන
ආරක්ෂිත බැැවින් එහි අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් අන්තර්ගතයට
වඩාා එහි කැැල්සියම් අන්තර්ගතයයි. මෙ�ම අධ්යයයනයේ�
ප්රරතිඵල46 සහ මීට පෙ�ර සාාකච්ඡාා කරන ලද ආසියාානු
අධ්යයයන දෙෙකෙ�හි ප්රරතිඵල44,45 කුතුහලය දනවන සුළු
වුවද, සෝ�ෝයාා ආහාාරවල අස්ථිමය බලපෑෑම් පිළිබඳ නිශ්චිත
නිගමන පදනම් විය හැැක්කේ� නිසි ලෙ�ස නිර්මාාණය කරන
ලද සාායනික අධ්යයයනවල ප්රරතිඵල මත පමණි.

ඩෙ�න්මාාර්ක් ජාාතික පර්යේ�ෂකයන් විසින් මෑෑතකදී අස්ථි
ඛනිජ ඝනත්වය (BMD) මත අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ලබාා ගැැනීමේ�
බලපෑෑම ඇගයීමට පෙ�ර හෝ�ෝ පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට
පත් කාාන්තාාවන් 2,652 සම්බන්ධ සසම්භාාවී පාාලිත
පරීක්ෂණ 26 ප්රරතිඵල මෙ�ටාා-විශ්ලේ�ෂණය කරන ලදී.47
කො�ොඳු ඇට පෙ�ළ සහ කලවාා බෙ�ල්ල, පාාලනය/ප්ලේ�සෙ�බෝ�ෝ
හාා සසඳන විට, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ප්රරතිකාාරය BMD
වෙ�නස් වීමේ� සැැලකිය යුතු ඉහළ බරක් සහිත මධ්යය
වෙ�නසක් සමඟ සම්බන්ධ විය. කෙ�සේ� වෙ�තත්, දත්ත
උප-විශ්ලේ�ෂණය කිරීමේ�දී, ඇගිල්කෝ�ෝන් ස්වරූූපයෙ�න්
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් සමඟ මැැදිහත් වන අත්හදාා බැැලීම්වලට
විශ්ලේ�ෂණය සීමාා කිරීමේ�දී ප්රරතිකාාරයේ� ප්රරතිලාාභය වැැඩි
දියුණු කරන ලද අතර, ප්රරධාාන වශයෙ�න් අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
ග්ලයිකො�ොසයිඩ් අඩංංගු සංංයෝ�ෝග සහිත අධ්යයයනයන්
පමණක් ඇතුළත් කළ විට ප්රරතිලාාභය අතුරුුදහන් විය.

බො�ොහෝ�ෝ මැැදිහත්වීම් අත්හදාා බැැලීම් අතරින්, ඒවාායේ�
විශාාලත්වය සහ කාාලසීමාාව මත හතරක් රඳාා පවතියි.
(≥2 වසරක කාාලය) සඳහාා කැැපී පෙ�නේ�. දෙෙකක්
එක්සත් ජනපදයේ� ද,38,48 එකක් ඉතාාලියේ�49 සහ
එකක් තාායිවාානයේ�ද පවත්වන ලදී.50 අත්හදාා බැැලීම්
හතරෙ�න් තුනක් BMD මත වාාසිදාායක බව පෙ�න්වීමට

අසමත් විය. සිදු කරන ලද එක් පරීක්ෂණයකින්,
54 mg/d ජෙ�නිස්ටයින් ප්රරමාාණයක් පරිභෝ�ෝජනය කරන
ඔස්ටියෝ�ෝපෙ�නික් සහිත ඉතාාලි කාාන්තාාවන් තුළ, වසර
තුනක කාාලයක් තුළ කො�ොඳු ඇට පෙ�ළේ� සහ උකුලේ� BMD
කැැපී පෙ�නෙ�න ලෙ�ස වැැඩි වූ අතර ප්ලේ�සෙ�බෝ�ෝ කාාණ්ඩයේ�
කැැපී පෙ�නෙ�න අඩුවීමක් දක්නට ලැැබෙ�න බව ය.49 මෙ�ම
පරීක්ෂණය ඇග්ලිකෝ�ෝන් ආකාාරයෙ�න් ජෙ�නිස්ටයින් සමඟ
සම්බන්ධ විය.
විශාාල පරීක්ෂණ හතරෙ�න් තුනක්ම අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වල
අස්ථි සඳහාා ප්රරතිලාාභ පෙ�න්වීමට අසමත් වීම
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් කාාර්යක්ෂමතාාවය පිලිබඳව සැැක පහළ
කරයි. නව ක්රරමවේ�දයක් භාාවිතාා කරමින් පර්ඩිව් විශ්ව
විද්යා�ාලයේ� පර්යේ�ෂණයක් මගින් අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වල
විභව අස්ථි ප්රරතිලාාභ ඉස්මතු කරන ලද අතර දිගු කාාලීන
සාායනික අත්හදාා බැැලීම්වල බලපෑෑමක් නො�ොමැැතිකම සඳහාා
අවම වශයෙ�න් අර්ධ පැැහැැදිලි කිරීමක් සපයනු ලබයි.51
මෙ�ම හරස් කඩ අධ්යයයනයෙ�නය සඳහාා නිරෝ�ෝගී පශ්චාාත්
ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන් 24 දෙෙනෙ�කුට දිනකට
විවිධ අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් අතිරේ�ක හෝ�ෝ රයිස්ඩ්රො�ො�නේ�ට්,
බිස්පො�ොස්ෆො�ොනේ�ට් ඔස්ටියෝ�ෝපො�ොරෝ�ෝටික් විරෝ�ෝධී
ඖෂධයක්, දින 50 ක් ලබාා දෙෙන ලදී.51 මැැදිහත් වීමට පෙ�ර,
සෑෑම කාාන්තාාවක්ම 41Ca එන්නත් කරන ලදී. සුවිශේ�ෂීව
දිගු අර්ධ ආයු කාාලයක් ඇති දුර්ලභ කැැල්සියම්
සමස්ථාානිකයක් වන අතර එමඟින් අස්ථිවල කැැල්සියම්
අන්තර්ගතයේ� වෙ�නස්කම් නිවැැරදිව හඳුනාා ගැැනීමට
හැැකියාාව ලැැබුණි. රයිසඩ්රෝ�ෝ�නේ�ට්, අස්ථි කැැල්සියම්
අන්තර්ගතය සංංඛ්යා�ානමය වශයෙ�න් සියයට 15.3 කින් වැැඩි
කළේ�ය. එබැැවින්, මෙ�ම අධ්යයයනයේ� භාාවිත කළ ක්රරමවේ�දය
මෙ�ම ඖෂධයේ� අස්ථි ආරක්ෂිත බලපෑෑම් හඳුනාාගෙ�න ඇත.
රයිසඩ්රෝ�ෝ�නේ�ට්, කශේ�රුුකාා සහ උකුල් අස්ථි බිඳීම් යන
ද්විත්වයම වර්ධනය වීමේ� අවදාානම ආසන්න වශයෙ�න්
සියයට 50 කින් අඩු කරන බව දන්නාා කරුුණකි.52
මි. ග්රෑෑ� 105 අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් අඩංංගු දෛෛනික අතිරේ�කයට
ප්රරතිචාාර වශයෙ�න්, අස්ථි කැැල්සියම් අන්තර්ගතය සැැලකිය
යුතු ලෙ�ස සියයට 7.6 කින් වැැඩි විය. මේ� අනුව, මෙ�ම මාාත්රාා�
මට්ටමේ�දී, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ඔස්ටියෝ�ෝපො�ොරෝ�ෝසිස් සඳහාා
ප්රරතිකාාරයට භාාවිත කෙ�රෙ�න නිසි ස්ථාාපිත ඖෂධයක
අඩක් මෙ�න් ප්රරබල විය. මෙ�ම අධ්යයයනයේ� කතුවරුුන්
නිගමනය කළේ� “...සෝ�ෝයාා අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන් භාාවිතය
මගින් පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන්ට අවම
අවදාානමක් සහ නො�ොසැැලකිලිමත් අවදාානමක් ඇති කරන
බව … සහ පශ්චාාත් ආර්තවහරණයෙ�න් අනතුරුුව අස්ථි
අහිමිවීමට යම් ආරක්ෂාාවක් සඳහාා දිගු කාාලීනව භාාවිතාා
කළ හැැකි” බවය. මි. ග්රෑෑ�. 105 ක මාාත්රාා�වට වඩාා බෙ�හෙ�වින්
වැැඩි අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මාාත්රාා�ව ඇත්ත වශයෙ�න්ම අඩු
කාාර්යක්ෂමතාාවයක් බව මෙ�ම පරීක්ෂණයෙ�න් පෙ�න්නුම්
කළේ�ය. කලින් උපුටාා දක්වන ලද සාායනික අත්හදාා බැැලීම්

තුනෙ�න් දෙෙකක් සඳහාා ඉතාා ඉහළ මාාත්රාා� භාාවිත කර ඇති
අතර, එය අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් BMD කෙ�රෙ�හි බලපාාන බව
පෙ�න්වීමට අසමත් වූයේ� ඇයිදැැයි පැැහැැදිලි කළ හැැකිය.38,50
අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්වල බලපෑෑම කුමක් වුවත්, සෝ�ෝයාා ආහාාර
අස්ථි සෞ�ෞඛ්යයය වැැඩි කළ හැැකි උසස් තත්ත්වයේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන්,53
සපයන බැැවින් අස්ථවලට ප්රරයෝ�ෝජනවත් විය හැැකිය.54-56
මීට අමතරව, සමහර සෝ�ෝයාා ආහාාර කැැල්සියම් මෙ�න්ම
විටමින් D හි හො�ොඳ ප්රරභවයන් වේ�.57 වැැදගත් කරුුණ වන්නේ�,
කැැල්සියම් අඩංංගු ටෝ�ෝෆු326 සහ කැැල්සියම් ශක්ති ගැැන්වූ
සෝ�ෝයාා කිරි58 කැැල්සියම් අවශෝ�ෝෂණය කර ගැැනීමයි.57, 59
මෙ�ම ඛනිජය එළකිරිවලින් අවශෝ�ෝෂණය වීම හාා සැැසඳිය
හැැකිය. හේ�තු කිහිපයක් නිසාාවෙ�න් අස්ථි සඳහාා සෞ�ෞඛ්යය
සම්පන්න ආහාාර වේ�ලකට සෝ�ෝයාා ආහාාර දාායක විය හැැකිය.

ශක්තිමත් ගැැන්වූ සෝ�ෝයාා කිරි යනු
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් හො�ොඳ ප්රරභවයක්
වන අතර අමතර අස්ථි සෞ�ෞඛ්යය
ප්රරතිලාාභ ලබාා දෙෙන කැැල්සියම්,
විටමින් ඩී සහ ප්රෝ�ෝ�ටීන් ද අඩංංගු වේ�.
හෘෘද සෞ�ෞඛ්යයය
සෝ�ෝයාා ආහාාර මගින් හෘෘද රෝ�ෝගවලට එරෙ�හිව
යාාන්ත්රරණ කිහිපයක් හරහාා ආරක්ෂාාව සැැපයිය හැැකිය.
උදාාහරණයක් ලෙ�ස, සෝ�ෝයාා ආහාාරවල සංංතෘෘප්ත මේ�ද
අඩු වන අතර බහු අසංංතෘෘප්ත මේ�ද වැැඩියෙ�න් අඩංංගු
වේ�.60 සෝ�ෝයාා ආහාාර එක්සත් ජනපද ආහාාර වේ�ලෙ�හි
පො�ොදු ප්රෝ�ෝ�ටීන් ප්රරභවයන් ප්රරතිස්ථාාපනය කරන විට, මේ�ද
අම්ල පරිභෝ�ෝජනයේ� හිතකර වෙ�නසක් හේ�තුවෙ�න්,
ඇගයීම් කර ඇත්තේ� LDL-කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් සාාන්ද්රණය
සියයට 4 කින් අඩු විය හැැකි බවය.61 අසංංතෘෘප්ත මේ�දය
සංංතෘෘප්ත මේ�දය ප්රරතිස්ථාාපනය කරන විට එන්ඩො�ොතලියම්
ක්රිියාාකාාරිත්වය62 සහ කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් පිටකිරීමේ�
ධාාරිතාාව සංංසරණය වැැඩිදියුණු කරන බවට සාාක්ෂි ඇත.63
මේ�ද ප්රරමාාණයෙ�න් මත පදනම් නො�ොවී, සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන්
සෘෘජුවම රුුධිර කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් මට්ටම අඩු කරයි, එය
1999 දී එක්සත් ජනපද ආහාාර හාා ඖෂධ පරිපාාලනය
(FDA) විසින් විධිමත් ලෙ�ස හඳුනාා ගන්නාා ලදී.64 FDA
විසින් මේ� වන විට සාාක්ෂි නැැවත ඇගයීමට ලක් කළද,
සාායනික දත්තවල මෙ�ටාා-විශ්ලේ�ෂණ මඟින් සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝ�ටීන් LDL-කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් සියයට 4 කින් පමණ අඩු
කරන බව පෙ�න්නුම් කරයි.61,65-73 සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් රුුධිර
පීඩන තත්ත්වය මධ්යයස්ථ ලෙ�ස අඩු කරයි.71,74-76

අවසාාන වශයෙ�න්, පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත්
කාාන්තාාවන්ගේ� එන්ඩො�ොතලියල් ක්රිියාාකාාරිත්වය වැැඩි
කරන බවට සාාක්ෂි ඇත.52,53 හෘෘද සෞ�ෞඛ්යයය පිළිබඳ
වඩාාත් පුළුල් සාාකච්ඡාාවක් සඳහාා, සෝ�ෝයාා සම්බන්ධතාා
සෝ�ෝයාා හෘෘද සෞ�ෞඛ්යයය කරුුණු පත්රරය බලන්න.

සන්තෘෘප්ත මේ�දය අඩු ප්රරමාාණයක්
සහ බහුසංංතෘෘප්ත මේ�දවලින් වැැඩි
ප්රරමාාණයක් අඩංංගු බැැවින් සෝ�ෝයාා
ආහාාර මගින් හෘෘද රෝ�ෝගවලින්
ආරක්ෂාා විය හැැකිය.

පියයුරුු පිළිකාාව
පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම අවම කිරීම සඳහාා සෝ�ෝයාා
ආහාාරවල කාාර්යභාාරය දශක දෙෙකකට වැැඩි කාාලයක්
තිස්සේ� දැැඩි ලෙ�ස විමර්ශනය කර ඇත. ආසියාාවේ� අධ්යයයන
12 ක් ඇතුළත් 2013 දී ප්රරකාාශයට පත් කරන ලද වසංංගත
රෝ�ෝග අධ්යයයන පිළිබඳ මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයකින් හෙ�ළි
වූයේ� වැැඩි සෝ�ෝයාා ආහාාරයට ගැැනීම සංංඛ්යා�ානමය වශයෙ�න්
සැැලකිය යුතු 29% කින් පියයුරුු පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම
අඩු කිරීම සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති බවයි.3 කෙ�සේ� වෙ�තත්,
තිබේ�. මෙ�ම ප්රරතිලාාභය ලබාා ගැැනීමට නම්, ළමාා කාාලය
සහ/හෝ�ෝ නව යො�ොවුන් වියේ�දී සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය සිදු විය
යුතු බව පෙ�න්නුම් කරන කුතුහලය දනවන සාාක්ෂි.77-79
ඉහත සඳහන් කළ වසංංගත පර්යේ�ෂණවල ප්රරතිඵලවලට
අමතරව 3ජපාානයේ� අඩු පියයුරුු පිළිකාා මරණ
අනුපාාතිකය80 සෝ�ෝයාා ආහාාර සහ පියයුරුු පිළිකාා අතර
සම්බන්ධය මතභේ�දාාත්මක කිරීමට සමත් විය.
මෙ�ම මතභේ�දයට හේ�තු වී ඇත්තේ�, සම්පූර්ණයෙ�න් නල
සහ කෘෘන්තක දත්ත මත පදනම්ව, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
පියයුරුු පිළිකාා ඇති කාාන්තාාවන්ට සහ මෙ�ම රෝ�ෝගය
වර්ධනය වීමේ� වැැඩි අවදාානමක් ඇති කාාන්තාාවන්ට
හාානිකර විය හැැකි බව සැැලකිල්ලට ගැැනීමයි.81 කෙ�සේ�
වෙ�තත්, සාාකච්ඡාා කළ පරිදි, සාායනික හාා වසංංගත
රෝ�ෝග දත්ත පෙ�න්නුම් කරන්නේ� පියයුරුු පිළිකාා ඇති
කාාන්තාාවන් සඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාාර ආරක්ෂිත වන අතර
ඔවුන්ට ප්රරතිලාාභ ලබාා ගත හැැකි බවයි.
පියයුරුු පිළිකාා පුනරාාවර්තනය මත සෝ�ෝයාා හෝ�ෝ
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වල බලපෑෑම් ඇගයීමට කිසිදු සාායනික
අත්හදාා බැැලීමක් සිදු නො�ොකර තිබුණද, බො�ොහෝ�ෝ
අධ්යයයනයන් අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ලබාාගැැනීම මැැමො�ොග්රැැ�ෆික්
ඝනත්වය82,83 අතර ඉන් වයිවෝ�ෝ පියයුරුු සෛෛල ප්රරගුණනය
ඇතුළු පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම් සලකුණු කෙ�රෙ�හි
අහිතකර ලෙ�ස බලපාාන්නේ� නැැති බව පෙ�න්වාා දී ඇත.
84-89
තවද, පෙ�රදිසි වසංංගත රෝ�ෝග දත්ත මගින් පෙ�න්නුම්
කරන්නේ� පශ්චාාත් රෝ�ෝග විනිශ්ච සෝ�ෝයාා ආහාාරයට
ගැැනීමෙ�න් පුරෝ�ෝකථනය වැැඩි දියුණු කරන බවයි. එක්සත්
ජනපදයෙ�න් දෙෙකක් සහ චීනයෙ�න් තුනක් ලෙ�ස පෙ�රදිසි
අධ්යයයන පහක මෙ�ටාා විශ්ලේ�ෂණයක ප්රරතිඵල මෙ�ම
ප්රරකාාශය සඳහාා සහාාය වන අතර පියයුරුු පිළිකාා ඇති
කාාන්තාාවන් 11,000 කට වැැඩි සංංඛ්යා�ාවක් සම්බන්ධ කර
ගත් අතර, පශ්චාාත් රෝ�ෝග විනිශ්චය සෝ�ෝයාා ආහාාරයට
ගැැනීම පියයුරුු පිළිකාා දෙෙකම අඩු කිරීමට සම්බන්ධ බව
සො�ොයාා ගන්නාා ලදී. (අවදාානම් අනුපාාතය, 0.84; 95%
විශ්වාාසනීය පරතරය: 0.71, 0.99) සහ මරණ අනුපාාතය
(උවදුරුු අනුපාාතය, 0.74; 95% විශ්වාාසනීය පරතරය:

0.64, 0.85). වැැදගත් කරුුණ නම්, සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය
ආසියාාතික සහ ආසියාාතික නො�ොවන කාාන්තාාවන්ටද ඒ හාා
සමාානව ප්රරයෝ�ෝජනවත් විය. මීයන් පිළිබඳ අධ්යයයනයන්ට
ප්රරතිවිරුුද්ධව, වසංංගත රෝ�ෝග දත්ත යෝ�ෝජනාා කරන්නේ�
සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය මඟින් පියයුරුු පිළිකාාවට ප්රරතිකාාර
කිරීම සඳහාා භාාවිත කරන රසාායනික චිකිත්සක
කාාරකවල කාාර්යක්ෂමතාාව වැැඩි කළ හැැකි බවය.90,91
පෙ�ර දී ඇති දත්තවලට අනුවඅදාාළ සාාහිත්යයය බහු-වසරක
විස්තීර්ණ සමාාලෝ�ෝචනයකින් අනතුරුුව, පශ්චාාත්
ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන් විසින් අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
අතිරේ�ක ලබාා ගත් විට පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම වැැඩි
නො�ොකරන බව යුරෝ�ෝපීය ආහාාර සුරක්ෂිතතාා අධිකාාරිය
නිගමනය කළේ� ය.92 2012 දී, ඇමරිකාානු පිළිකාා සංංගමය93
සහ පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා ඇමරිකාානු ආයතනය
(AICR)94 නිගමනය කළේ� සෝ�ෝයාා ආහාාර පියයුරුු පිළිකාා
රෝ�ෝගීන් සඳහාා ආරක්ෂිතව පරිභෝ�ෝජනය කළ හැැකි බවයි.
2018 දී, AICR සහ ලෝ�ෝක පිළිකාා පර්යේ�ෂණ අරමුදල
සමඟ ඒකාාබද්ධ වාාර්තාාවක් මගින් නිගමනය කළේ� සෝ�ෝයාා
ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය සහ පියයුරුු පිළිකාාවෙ�න් බේ�රීම අතර
සම්බන්ධයක් ඇති බවය.95

ඇමරිකාානු පිළිකාා සංංගමයසහ
පිළිකාා පර්යේ�ෂණ සඳහාා
ඇමරිකාානු ආයතනය නිගමනය
කළේ� පියයුරුු පිළිකාා රෝ�ෝගීන්ට
සෝ�ෝයාා ආහාාර ආරක්ෂිතව
පරිභෝ�ෝජනය කළ හැැකි බවයි.
බො�ොහෝ�ෝ ආකාාරවලින්, විද්යා�ාත්මක ඉදිරිදර්ශනය පියයුරුු
පිළිකාා ඇති කාාන්තාාවන් සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය කිරීම
පිළිබඳ සැැලකිල්ලේ� සිට විභව ප්රරතිලාාභ හඳුනාා ගැැනීම
දක්වාා පරිවර්තනය වී ඇත. හෘෘද සෞ�ෞඛ්යයය සම්බන්ධ වඩාා
පුළුල් සාාකච්ඡාාවක් සඳහාා, සෝ�ෝයාා සම්බන්ධතාාහි සෝ�ෝයාා
සහ පියයුරුු පිළිකාා රෝ�ෝගි කරුුණු පත්රිිකාාව බලන්න.

චවි සෞ�ෟඛ්යයය
සමෙ�හි 96,97පවතින අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ER සමඟ
බන්ධනය වීම සහ ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිකාාරය සමෙ�හි පරාාමිතීන්
ගණනාාවක් වැැඩි දියුණු කරන බව සලකන බැැවින් සමස්ත
ඡවි සෞ�ෞඛ්යයයට සෝ�ෝයාාවල බලපෑෑම පිළිබඳ උනන්දුව
පුදුමයක් නො�ොවේ�98-101 සමේ� ප්රරත්යා�ාස්ථතාාව,102 තෙ�තමනය103
වර්ණක104 සහ වාාහිණිකබව105 රෝ�ෝම කූප වැැනි සමේ�
උපග්රරන්ථ ද ඊස්ට්රරජන් මගින් බලපෑෑමට ලක් වේ�.106

ජෙ�න්කින්ස් සහ අල්.109 විසින් සිදු කරන ලද සති 14 ක පුරාා
පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන් 159 දෙෙනෙ�කු
සම්බන්ධ කරගනිමින් සිදු කරන ලද අත්හදාා බැැලීමක්
මඟින්, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් අඩංංගු පාානයක් සංංඛ්යා�ානමය
වශයෙ�න් සාාමාාන්යයයෙ�න් සියයට 10 කින් රැළි අඩු කරන
බව සො�ොයාා ගන්නාා ලදී. රැලි ගැැඹුර සහ අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
අඩංංගු බීම සඳහාා ප්රරතිචාාරය අතර ධනාාත්මක
සහසම්බන්ධයක් තිබිණි; එනම්, රැලි ගැැඹුර වැැඩි වන
තරමට වැැඩිදියුණු වේ�. රැලි මත වන බලපෑෑමට අමතරව,
කො�ොලජන් සංංස්ලේ�ෂණයෙ�හි සංංඛ්යා�ානමය ලෙ�ස සැැලකිය
යුතු වැැඩි වීමක් දක්නට ලැැබුණි.
අවසාාන වශයෙ�න්, කාාන්තාාවන් 60 දෙෙනෙ�කුගේ� ඡවි
සෞ�ෞඛ්යය පිළිබඳ පුද්ගලබද්ධ සහ ආත්මරූූපී මිනුම් මත
සෝ�ෝයාා කිරි පරිභෝ�ෝජනයේ� බලපෑෑම ජපන් පර්යේ�ෂකයන්
මෑෑතකදී පරික්ෂාා කර ඇත110 මෙ�ම සති 8 අධ්යයයනයේ�
දී, මූලික හාා සසඳන විට, ආත්මීය වශයෙ�න් ඇගයුම්
කර ඇති පරිදි සෝ�ෝයාා කිරි සමේ� තත්ත්වය වියළි බව,
තෙ�තමනය, නම්යයශීලී බව, රළුබව සහ වර්ණක ලකුණු
සම්බන්ධ සමස්ත තෘෘප්තිය වැැඩි දියුණු කළේ�ය. මීට
අමතරව, සමේ� ජෛෛවේ�ක්ෂාා මගින් ස්ට්රැැ�ටම් කෝ�ෝනියම්
රූූප විද්යා�ාවේ� සැැලකිය යුතු දියුණුවක් පෙ�න්නුම් කළේ�ය.

එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් පටක

අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන් සමෙ�හි රැලි අඩු කිරීමට උපකාාරී
වන බව අත්හදාා බැැලීම් කිහිපයක් යෝ�ෝජනාා කරයි.
උදාාහරණයක් ලෙ�ස, එක් අධ්යයයනයක වයස අවුරුුදු
50 සිට 65 දක්වාා නිරෝ�ෝගී පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත්
කාාන්තාාවන් 20 දෙෙනෙ�කුගෙ�න් යුත් කණ්ඩාායම් දෙෙකකට
මාාස තුනක් සඳහාා අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන් බහුල සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝ�ටීන් g/d 20 g/d සහිතව හෝ�ෝ රහිතව තම සුපුරුුදු
ආහාාර අනුභව කිරීමට උපදෙෙස් දෙෙන ලදී.107 අතිරේ�ක
කාාණ්ඩයේ� මුහුණේ� සම රැලි වැැටීම, දුර්වර්ණ වීම සහ
සමස්ත පෙ�නුමෙ�හි සංංඛ්යා�ානමය වශයෙ�න් සැැලකිය යුතු
වෙ�නසක් ඇති විය. වයස අවුරුුදු 30 සහ 40 ගණන්වල
පසුවන ජපන් කාාන්තාාවන් 26 දෙෙනෙ�කු සම්බන්ධ කර
ගත් තවත් අධ්යයයනයක මාාස තුනක කාාලයකට මි. ග්රෑෑ�.
40/d අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ලබාා දුන් අතිරේ�ක භාාවිතය
කුඩාා රැලිවල සංංඛ්යා�ානමය වශයෙ�න් සැැලකිය යුතු
අඩුවීමක් ඇති කළ අතර ප්ලේ�සෙ�බෝ�ෝ කාාණ්ඩයේ� කිසිදු
වෙ�නසක් සිදු නො�ොවුණි.108

එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල පිළිකාා, දේේහ ගර්භාාෂ පිළිකාාව, කාාර්මික
ලෝ�ෝකයේ� බහුලව දක්නට ලැැබෙ�න නාාරිවේ�ද මාාරාාන්තික
තත්ත්වය නියෝ�ෝජනය කරන අතර කාාන්තාාවන් අතර
බහුලව දක්නට ලැැබෙ�න හත්වැැනි පිළිකාාව වර්ගයයි.
කෙ�සේ� වෙ�තත්, භූගෝ�ෝලීය කලාාප සහ රටවල් අතර
සිදුවීම සහ මරණ අනුපාාත කැැපී පෙ�නෙ�න ලෙ�ස වෙ�නස්
වෙ�යි.80 යුරෝ�ෝපයේ� සහ එක්සත් ජනපදයේ� ඉහළ අනුපාාත
ඇති අතර අඩුම අගය ආසියාාව සහ අප්රිිකාාව වේ�.111
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් හේ�තුවෙ�න් සෝ�ෝයාා ආහාාර මගින්
එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිිය පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම වැැඩි කළ හැැකි
අතර දැැනට පවතින එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිිය පිළිකාා වර්ධනය
උත්තේ�ජනය කිරීම කනස්සල්ලට කරුුණකි. විරුුද්ධ
නො�ොවන ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිකාාර භාාවිතාා කරන්නන් කිසිවිටෙ�ක
භාාවිත නො�ොකරන ලෙ�ස එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල පිළිකාා සෑෑදීමේ�
සම්භාාවිතාාව දෙෙතුන් ගුණයකින් වැැඩිය.112-114
එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් ඝනකම මනින ලද සාායනික අධ්යයයන
25 ක් සහ හිස්ටෝ�ෝපාාතික වෙ�නස්කම් මනින ලද
නවයක් සමාාලෝ�ෝචනය කිරීමෙ�න් පසු, යුරෝ�ෝපීය ආහාාර
සුරක්ෂිතතාා අධිකාාරිය නිගමනය කළේ� අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියමයට අහිතකර ලෙ�ස බලපාාන්නේ�

නැැති බවයි.115 සියලුම අධ්යයයනයන් (N=23; 2,167
සහභාාගිවන්නන්) විශ්ලේ�ෂණයට ඇතුළත් කළ විට,
එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් ඝණත්වය මත අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්වල
බලපෑෑමක් නො�ොමැැති බව දත්ත සො�ොයාා ගන්නාා ලදී;
කෙ�සේ� වෙ�තත්,කාාන්තාාවන් 726 ක් සම්බන්ධ වූ උතුරුු
ඇමරිකාානු පරීක්ෂණ හත පමණක් සලකාා බැැලීමේ�දී
ඝනකමේ� සැැලකිය යුතු (P=0.04) අඩුවීමක් දක්නට
ලැැබුණි.116 ඊට වෙ�නස්ව, ආසියාානු අත්හදාා බැැලීම් තුනට
සම්බන්ධ වූ කාාන්තාාවන් අතර ඝනකමේ� කුඩාා වැැඩිවීමක්
දක්නට ලැැබුණද, මෙ�ම අධ්යයයනයන් කිසිවක් සෝ�ෝයාා
බෝං�ං�චිවලින් ව්යුුත්පන්න වූ අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් සමඟ
සම්බන්ධ නො�ොවීය.
නිරීක්ෂණ අධ්යයයන 10ක මෑෑත කාාලීන මෙ�ටාා
විශ්ලේ�ෂණයකින්, සිද්ධි පාාලිත අටකින් සහ පෙ�රදිසි
දෙෙකකින් , සෝ�ෝයාා ආහාාරයට ගැැනීම මගින්
එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිිය පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම සමඟ
ප්රරතිලෝ�ෝමව සම්බන්ධ වී ඇති බව සො�ොයාාගෙ�න ඇති අතර,
සමස්ත අවදාානම් ඇගයීම (RE) 0.81 (95% විශ්වාාස
පරතරය: 0.72, 0.91).117 ආසියාානු ද්විත්වය (RE: සඳහාා
සංංඛ්යා�ානමය වශයෙ�න් ආරක්ෂිත බලපෑෑම් උප සමූහ
විශ්ලේ�ෂණයන් සො�ොයාා ගැැනුණි. 0.79, 95% CI: 0.66,
0.95) සහ ආසියාානු නො�ොවන්නන් (RE: 0.83, 95% CI:
0.71, 0.96) ජනගහන අවසාාන වශයෙ�න් , බිටෝ�ෝ සහ
අල්.118 විසින් අසාාමාාන්යය නො�ොවන එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල්
හයිපර්ප්ලාාසියාාව සහිත පූර්ව ආර්තවහරණයට පත්
කාාන්තාාවන් කණ්ඩාායමක් තුළ, ජෙ�නිස්ටයින් (54 mg/d)
මාාස හයකට පසු නො�ොරෙ�තිස්ටෙ�රෝ�ෝන් මට්ටමට ආසන්න
වශයෙ�න් රෝ�ෝග ලක්ෂණ වැැඩි දියුණු කරන ලදී. එබැැවින්
කතුවරුුන් නිගමනය කළේ� ප්රො�ො�ජෙ�ස්ටින් සමඟ ප්රරතිකාාර
කළ නො�ොහැැකි කාාන්තාාවන්ගේ� ඇටිපියාා නො�ොමැැතිව
එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් හයිපර්ප්ලාාසියාාව කළමනාාකරණය
කිරීම සඳහාා ජෙ�නිස්ටයින් ප්රරයෝ�ෝජනවත් විය හැැකි බවය.118

සාාඵල්යයය
සම-සමාාලෝ�ෝචනය කළ සාාහිත්යයය තුළ සජීවී
සාාකච්ඡාාවන්ට තුඩු දී ඇති සෝ�ෝයාා ආහාාර සම්බන්ධ
ගැැටළු ගණනාාවක් ඇත. ඓතිහාාසික වශයෙ�න් සෝ�ෝයාා
පරිභෝ�ෝජනය කර ඇති ආසියාාතික රටවල විශාාල
ජනගහණයක් සලකන විට, උත්ප්රාා�සාාත්මක අන්දමින්
මින් එකක්, සාාඵල්යයය කෙ�රෙ�හි සෝ�ෝයාාවල බලපෑෑමක්
ඇති බවයි. කාාන්තාාවන් සඳහාා සෝ�ෝයාා ආහාාර ඔසප්
චක්රරය කාාලය වැැඩි කරන බව පෙ�නෙ�න නමුත් ඩිම්බ
මෝ�ෝචනය වළක්වාා නො�ොතිබුණද එය එක් දිනකින් ප්රරමාාද
වේ�.119 සීමිත වසංංගත දත්තවලට අනුව, ඔසප් චක්රරයේ�
කාාල සීමාාව කෙ�රෙ�හි මෙ�ම සුළු බලපෑෑම පියයුරුු පිළිකාා
අවදාානම අඩු කරන්න උපකාාරී වේ�.120
තවද, අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් කාාන්තාාවන්ගේ� සාාඵල්යය
බව සඳහාා උපකාාර වන බවට ඇතැැම් සාාක්ෂි ඇත.
සාාමූහිකව 520 සහාායක ප්රරජනක තාාක්ෂණ චක්රරවලට
ලක් වූ කාාන්තාාවන් 315 දෙෙනෙ�කු අතර සෝ�ෝයාා
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් සජීවී උපත් අනුපාාතිකයට
ධනාාත්මකව සම්බන්ධ වී ඇති බවයි පෙ�රදිසි
අධ්යයයනයකින් හෙ�ළි වූයේ�ය.121 ඒ හාා සමාානව, නල
සංංසේ�චනයට ලක්වන කාාන්තාාවන් අතර, අන්තරාාසර්ග
භේ�දන බිස්ෆිනෝ�ෝල් A (BPA) හි අහිතකර ප්රරජනක
බලපෑෑම් සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය මඟින් ප්රරතික්ෂේ�ප කරන
බව පෙ�නී ගියේ�ය.122 සෝ�ෝයාා-පාාරිභෝ�ෝජකයන් අතර අඩු
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් පරිභෝ�ෝජනය (මධ්යයන්යය ප්රරමාාණය,
3.4 mg/d) මෙ�ම අධ්යයයනයේ� ප්රරතිඵලවල විශ්වසනීයත්වය
පිළිබඳ සැැකයක් මතු වුනත් ඒවාා සත්ව දත්ත සමග
එකඟ වේ�.123,124

සාාරාං�ංශය සහ නිගමන

8. මෙ�සීනාා එම්, නගාාටාා සී, වූ ඒඑච්. ආසියාානු වැැඩිහිටියකුගේ� ඇස්තමේ�න්තුගත සෝ�ෝයාා ප්රෝ�ෝ�ටීන් සහ
අයිසෝ�ෝෆෙ�ලේ�වෝ�ෝන් පරිභෝ�ෝජනය. නියුට්රිි කැැන්සර්. 2006;55(1):1-12.

සෝ�ෝයාා ආහාාර ෆයිටෝ�ෝඊස්ට්රරජන් ලෙ�ස වර්ගීකරණය කරන
ලද සංංයෝ�ෝග කළ අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්වල අද්විතීය ලෙ�ස
පො�ොහො�ොසත් ආහාාර ප්රරභවයක් වන නමුත් නමුත් ඊස්ට්රරජන්
හෝ�ෝමෝ�ෝනයට වඩාා වෙ�නස්වේ�. වසංංගත රෝ�ෝග සහ
සාායනික දත්තවලට අනුව කාාන්තාාවන්ගේ� විශේ�ෂයෙ�න්
පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන්ගේ�
සෞ�ෞඛ්යයයට සෝ�ෝයාා ආහාාර වැැදගත් දාායකත්වයක් ලබාා
දිය හැැකි බවයි. සෝ�ෝයාා ආහාාර බහුවිධ යාාන්ත්රරණ
හරහාා CHD අඩු කරයි. අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන් මගින් අස්ථි
අහිමිවීම අඩු කරන බවට සාාක්ෂි මුසු වුවද උෂ්ණ දැැවීම්
සමනය කරන බව සාායනික පර්යේ�ෂණවලින් පෙ�නී යයි.
අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන් මගින් සිදු වන අස්ථි බලපෑෑම් නො�ොතකාා,
සෝ�ෝයාා ආහාාර අස්ථි සඳහාා හිතකර ආහාාර වේ�ලක
කො�ොටසක් විය හැැකි බැැවින් ඒවාා උසස් තත්ත්වයේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන්
සපයන අතර බො�ොහෝ�ෝ ඒවාා හො�ොඳින් අවශෝ�ෝෂණය කරන
ලද කැැල්සියම් ප්රරභවයන් වේ�.

10. ගුඩ්මන් ගෘෘඑන් ඩී, ක්රිිට්ස් සිල්වර්ස්ටෙ�යින් ඩී. සාාමාාන්යය ආහාාර වේ�ල සමග අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ලබාා
ගැැනීම පශ්චාාත් ආර්තවහරණයට පත් කාාන්තාාවන්ගේ� හෘෘද වාාහිනී රෝ�ෝග අවදාානම් සාාධක සමඟ
සම්බන්ධ වේ�. ජේ� නියුට්රිි. 2001;131(4):1202-6.

ළමාා සහ නව යෞ�ෟවනයන්ගේ� සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය
සම්බන්ධ සාාක්ෂි ඇතත් වැැඩිහිටියන්ගේ� සෝ�ෝයාා
පරිභෝ�ෝජනය මඟින් පියයුරුු පිළිකාා අවදාානම අඩු වන
බවක් පෙ�නෙ�න්නට නැැත. පියයුරුු පිළිකාා රෝ�ෝගීන් සඳහාා
සෝ�ෝයාා ආහාාර හාානිකර බවට ප්රරකාාශ කිරීම සාායනික සහ
වසංංගත රෝ�ෝග විද්යා�ාත්මක සාාක්ෂි මගින් සනාාථ නො�ොවේ�;
පළමුවැැන්නෙ�න් සෝ�ෝයාා හෝ�ෝ අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මගින්
පියයුරුු පිළිකාා අවදාානමේ� සලකුණු කෙ�රෙ�හි අහිතකර
ලෙ�ස බලපාාන්නේ� නැැති බවත් දෙෙවැැන්නෙ�න් පශ්චාාත් රෝ�ෝග
විනිශ්චයේ�දී සෝ�ෝයාා ගැැනීම මගින් පියයුරුු පිළිකාා නැැවත
ඇතිවීම සහ මරණ අනුපාාතය අඩු කරන බව පෙ�න්නුම්
කරයි. සෝ�ෝයාා පරිභෝ�ෝජනය එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් පිළිකාා
ඇතිවීමේ� අවදාානම අඩු කළ හැැකි අතර මූලික සාායනික
පර්යේ�ෂණවලින් පෙ�න්නුම් කරන්නේ� අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන්
සමේ� සෞ�ෞඛ්යයය වැැඩි දියුණු කළ හැැකි බවයි. අවසාාන
වශයෙ�න්, සෝ�ෝයාා ආහාාර පරිභෝ�ෝජනය කාාන්තාාවන්ගේ�
ප්රරජනනයට අහිතකර ලෙ�ස බලපාාන්නේ� නැැත.
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