
සෝ�ෝයාා ආහාාර සියාලු පාාරිසෝ�ෝගිකයාන් �ඳහාා සෝ�ෞඛ්යය පාරතිලාා� ලාබාා සෝෙන නමුත් අධ්යයයානවලින් 
සෝපානී යාන්සෝන් පාශ්චාාත් ආර්තවහාරණයාට පාත් කාන්තාවන්ට විසෝශ්ෂ පාරතිලාා� ලාබාා ගත හාැකි 
බාවයා. සෝ�� කරැණු පාතිිකාව හාෘෙ සෝරෝගවලා සිට උෂ්ණ ෙැවීම් ෙක්වා සෝරෝගවලාට කාන්තාවන්ට 
සෝ�ෝයාාවලින් ලාබාාගත හාැකි පාරතිලාා� �හා ආරක්ෂිත බාව �ෑත කාලීන පාර්සෝ�ෂණ ආශ්රරසෝයාන් 
�ාකච්ඡාා කරයි.

අයිසො�ොෆ්ලසො�ෝන් පිළිබඳ දළ විශ්සො�ෂණය උෂ්ණ දැවීම්

බො�ොබො�ෝ ආසියාොනු රටවල බොටෝෆු ස� මයිබොසෝ වැනි 
සොම්ප්රරදාොයික බොසෝයාො ආ�ොර සියාවස් ගණනාොවක් 
පුරො �හුලව ප්රරිබො�ෝජනායා කර ඇත. බොසෞඛ්යය ගැනා 
සැලකිලිමත් �ටහිර රටවල ජනායාො දාශක ගණනාොවක් 
තිස්බොස් බොමම ආ�ොර ප්රරිබො�ෝජනායා කර ඇත. ප්රසුගියා 
වසර 25 තුළ, බොසෞඛ්යය ප්රරතිලො� බො�තුබොවන් ආසියාොතික 
බොනාොවනා පුද්ගලයාන් වැඩි සංඛ්යයොවක් ඔවුන්බො� ආ�ොර 
බො�ලට බොසෝයාො ඇතුළත් කර ඇත. ෆයිබොටස්බොටොොජන් 
වර්ගයාක් වනා අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන්වලින් අද්විතීයා 
බොලස බොප්රොබො�ොසත් �ැවින් බොසෝයාො ආ�ොර ප්රශ්චාොත් 
ආර්තව�රණයාට ප්රත් කොන්තොවන් සඳ�ො සුවිබොශ්ෂයා. 

අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් ඇතැම් ප්රර්බො�ෂණොත්මක තත්වයාන් 
යාටබොත් ඊස්ටොජන් වැනි �ලප්රෑම් ඉදිරිප්රත් කරනා අතර 
කිරීටක �ෘදා බොරෝග (CHD),1 ඔස්ටිබොයාෝබොප්රොබොරෝසිස්,2 
ඇතැම් පිළිකො වර්ග,3 ස� ආර්තව�රණයා ආශි්රිත 

හැැඳින්වීම

ඔස්ටිසොයෝසො�ොසො�ෝසිස් හැෘද සො�ෞඛ්යයය

පියයු�ැ පිළිකාො� චවි සො�ෞඛ්යයය එන්සො�ොසොමටිිය� �ටකා�ොඵලයය

උෂ්ණ දාැවීම් සමනායා කරයි.4 ප්රරතිඵලයාක් වශබොයාන්, 
බො�ොබො�ෝ කොන්තොවන් සොම්ප්රරදාොයික බො�ෝබොමෝනා ප්රරතිකොර 
සඳ�ො ස්ව�ොවික වික�ප්ර බොලස බොසෝයාො ආ�ොර බොප්රන්වො 
දියා �ැකියා. වික�ප්ර ප්රරතිකොර කරම �ොවිත කරනා 
කොන්තොවන් තම බොරෝග ලක්ෂණ ස� ආර්තව�රණයාට 
ප්රරතිකොර කරනා ආකොරයා ප්රොලනායා කර ගැනීමට ඇති 
කැමැත්ත ප්රරකොශ කරයි.5 

බොකබොස් බොවතත්, අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන්වල බොසෞඛ්යය ප්රරතිලො� 
තිබියාදීත්, බොමම බොසෝයාො බො�ෝංචි සංඝටක මතබො�දායාක් 
නාැතුවමදා බොනාොබො�. බො�ෝර්බොමෝනා ප්රරතිකොරයාට සමොනා 
අනාවශය ගුණොංග ඇති �ැවින් ඒවොබො� ඊස්ටොජන් 
වැනි �ලප්රෑම් පිළි�ඳ සැලකිලිමත් වියා යුතුයා. බොම් 
සම්�න්ධබොයාන් වඩාොත් අවධොනායා බොයාොමු කළ යුතු 
කරැණ වන්බොන් බොසෝයාො ආ�ොර පියායුරැ පිළිකො ඇති 
කොන්තොවන්බො� පුබොරෝකථනායාට අහිතකර බොලස �ලප්රෑ 

සො�ෝයො + 
කාොන්තාො�න්සො� 
සො�ෞඛ්යයය

සෝ�ෝයාා ආශ්රිරත තතු විස්තරයා



�ැකි අතර ඉ�ළ අවදාොනාම් සහිත කොන්තොවන්ට පියායුරැ 
පිළිකො ඇතිවීබොම් අවදාොනාම වැඩි කළ �ැකි �වයා.6 
බොමම පුබොරෝකථනායාට විදායොත්මක ස�යාක් බොනාොමැති 
අතර විවරණිකොබොවහි බොමයා සොකච්චාො කරනු ඇත. 
බොසෝයාො ආ�ොර යානු �ෘදා බොසෞඛ්යය ප්රරතිලො� ල�ො දියා 
�ැකි ස� ආර්තව�රණබො�දී ඇති වනා උණුසුම් දාැවීම් 
සමනායා කිරීමට උප්රකොරී වනා ෆයිබොටස්බොටොොජනායාක් වනා 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන්වලින්හි අද්විතීයා ආ�ොර ප්රර�වයාකි.

සෝ�ෝයාා ආහාාර යානු හාෘද සෝ�ෞඛ්යය ප්රරතිලාාභ 
ලාබාා දියා හාැකි �හා ආර්තවහාරණසෝ�දී 
ඇති වන උණුසුම් දැවීම් �මනයා කිරීමට 
උප්රකාාරී වන ෆයිසෝටස්සෝටොාජනයාක් වන 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන්වලින්හි අද්විතීයා 
ආහාාර ප්රරභවයාකි.

අයිසො�ොෆ්ලසො�ෝන් පිළිබඳ දළ 
විශ්සො�ෂණය

අයිබොසොෆ්බො�බොවොන්වලට ස්ව�ොවධර්මබො� සීමිත 
වයොප්තියාක් ඇත්බොත් බොසෝයාො ආ�ොර අඩාංගු බොනාොවනා 
ආ�ොරයාන්හි බොමම සංබොයාෝග අඩාංගු බොනාොවනා 
බො�තුබොවන්යා.7 ජප්රොනාබො�8 ස� ෂැන්�යිවල වැඩිහිටි 
පුද්ගලයාන් අතර අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් ල�ොගැනීම8 
දිනාකට මිලිගෑෑම් 30 සිට 50 දාක්වො (mg/d) ප්රමණ වනා 
අතර, එක්සත් ජනාප්රදායා, කැනාඩාොව ස� යුබොරෝප්රබොයාහි 
ප්රරිබො�ෝජනායා 3 mg/d ට වඩාො අඩුයා.9-15 බොසෝයාො බො�ෝංචිවල 
�ලයිබොකෝසයිඩ් බොලස අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් මූලික 
වශබොයාන් සිදු බොවනා අතර16 ශරීරගත වීබොම්දී සීනි ජල 
විච්බො�දානායා වනා අතර එමඟින් අවබොශෝෂණයා සිදුබො�.17 
මයිබොසෝ, බොටම්බොප් ස� නාැබොටෝ වැනි ප්රැසීම් කළ බොසෝයාො 
ආ�ොරවල සැලකියා යුතු ප්රරමොණයාක් අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් 
�ැක්ටීරියාො ජල විච්බො�දානායා බො�තුබොවන් ඇ�ලිබොකෝන් 
බොලස සිදු බො�. බොසෝයාො බො�ෝංචිවල මුළු අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් 
අන්තර්ගතබොයාන් බොජනිස්බොටයින්, බොඩායිඩ්බොසයින් ස� 
�ලයිස්බොටයින් යානා අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් තිිත්වයා ස� 
ඒවොට අදාොළ �ලයිබොකොසයිඩ් ප්රරමොණයා අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් 
අන්තර්ගතබොයාන් පිළිබොවළින් 50, 40 ස� 10% ක්  
ප්රමණ බො�.16 

බොසෝයාො බො�ෝංචි ස� සොම්ප්රරදාොයික ආසියාොනු බොසෝයාො ආ�ොර 
වල ඇති සෑම බොසෝයාො බොප්රරෝටීන් ගෑෑම් එකකම ආසන්නා 
වශබොයාන් අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් 3.5 mg ප්රරමොණයාක් අඩාංගු 
බො�.8 ප්රරතිඵලයාක් බොලස, බොටෝෆු අවුන්ස 3 සිට 4 දාක්වො 
බො�ෝ බොසෝයාො කිරි බොකෝප්ප්ර 1ක් වැනි සොම්ප්රරදාොයික බොසෝයාො 

ආ�ොරයාක් සොමොනායබොයාන් අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් 25 mg 
ප්රමණ සප්රයායි.

අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් ඊස්ටොජන් ප්රරතිගෑො�ක (ER) බොදාකටම 
�න්ධනායා වනා අතර - ERα β18,19 – ස� ඇතැම් 
ප්රර්බො�ෂණොත්මක තත්ත්වයාන් යාටබොත් ඊස්ටොජනික 
�ලප්රෑම් ඇති කිරීමට �ැකියාොව ඇත; එ�ැවින්, 
ෆයිබොටෝස්ටොජන් බොලස ඒවොබො� වර්ගීකරණයා. බොකබොස් 
බොවතත්, ඊස්ටොජන් ERα ස� ERβ සමොනා බොලස �න්ධනායා 
කර සකිරයා කරනා අතර, අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් ERβ �ැඳීම් 
කර සකිරයා කරයි.20-23 අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් ස� ඊස්ටොජන් 
අතර �න්ධනායා ස� සකිරයා කිරීබොම් බොමම බොවනාස වැදාගත් 
වන්බොන් ER ද්විත්වයා සතුව විවිධ ප්රටක බො�දාො �ැරීම්, ස� 
සකිරයා වූ විට බොවනාස් ස� ඇතැම් විට ප්රරතිවිරැද්ධ කොයික 
�ලප්රෑම් ඇති වියා �ැකියා. බොමයා පියායුරැ සම්�න්ධව සිදු 
වනා අතර එහිදී ERβ සකිරයා කිරීම ERα සකිරයා කිරීබොම් දී 
ප්රරගුණනා �ලප්රෑම් වලක්වනු ඇතැයි සැලබොක්.24,25 ඇත්ත 
වශබොයාන්ම, මෑත කොලීනා බොසොයාොගැනීම් ERβවිබොශ්ෂිත 
ඇබොගොනිස්ට් පිළිකො ආකෘති කිහිප්රයාක වර්ධනායාට 
�ොධොවක් ඇති �ව ඇඟවුම් කරයි.26

ERβ සඳ�ො අයිබොසොෆ්බො�බොවොන්වල මනාොප්රයා 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් ප්රටක-විබොශ්ෂිත �ලප්රෑම් ඇති කිරීමට 
�ැකියාොව ඇති බොලස සැලකීමට ස� බොතෝරොගත් ඊස්ටොජන් 
ප්රරතිගෑො�ක මූර්ජක(SERMs) බොලස වර්ගීකරණයා 
කිරීමට මූලික බො�තුව බො�.27-29 ERs ඇති ප්රටක වල, 
SERMs ඇතැම් ප්රටකවල ඊස්ටොජනික �ලප්රෑම් ඇති කරනා 
නාමුත් අබොනාක් ඒවොබො� කිසිදු �ලප්රෑමක් බො�ෝ ඊස්ටොජනික 
බොනාොවනා �ලප්රෑම් ඇති බොනාොකරයි.



ආර්තව�රණ බොරෝග ලක්ෂණ සඳ�ො ප්රරතිකොර ල�ො 
ගන්නාො කොන්තොවන් විසින් ල�ො බොදානා වඩාොත් බොප්රොදු බො�තුව 
වන්බොන් උණුසුම් දාැවි�ලයි. එයා අත්විඳිනා බො�ොබො�ෝ 
කොන්තොවන් සඳ�ො, ආර්තව�රණයාට බොප්රර උණුසුම් 
දාැවීම් ආරම්� බො�. බොමම කොන්තොවන්බොගන් සියායාට  
10 සිට 15 දාක්වො ඉවසියා බොනාො�ැකි ස� නිතර නිතර 
උණුසුම් දාැවීම් ඇති බො�.30 

ස්වබොද්ශ්රික ජප්රන් කොන්තොවන් අතර දාැවීම් ඇතිවීබොම් 
සම්�ොවිතොව අඩු වීම, අයිබොසොෆ්බො�බොවෝ මඟින් එයා 
වැළැක්වීම සඳ�ො ප්රරබොයාෝජනාවත් වියා �ැකි �වට මූලික 
අනුමොනා කිරීම් ඉ�ළ නාැංවීමට උප්රකොරී වියා.31 1995 
සිට, සොයානික අත්�දාො �ැලීම් 50 කට වැඩි ප්රරමොණයාක් 
විවිධ ප්රර�වයාන්බොගන් ආර්තව�රණයා �ො සම්�න්ධ 
දාැවීම් සමනායා කිරීම බොකබොරහි අයිබොසොෆ්ලබොවෝන්�ල ප්රෑම 
ප්රරීක්ෂො කර ඇත. බො�ොබො�ෝ අධයයානා අනුකූලතොව වැඩි 
කිරීමට ස� අධයයානා සැලසුම් සංකීර්ණත්වයා අඩු කිරීමට 
බොසෝයාො ආ�ොරයාන්ට වඩාො අතිබොර්ක බොයාොදාො ගන්නාට 
බොයාදුණි. බොමම අත්�දාො �ැලීම්වල ප්රරතිඵල අසමොනා 
ප්රරතිඵල ල�ො දී ඇත. බොකබොස් බොවතත්, එක් වයතිබොර්කයාක් 
සමඟින්, සොයානික ප්රර්බො�ෂණවල විශ්බො�ෂණයාන් වඩාොත් 
ප්රර�ල යාැයි සැලබොකනා අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් වර්ගයාක් වනා 
බොජනිස්ටයින් අන්තර්ගතයා ප්රදානාම්ව �ොවිතො කරනා 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් අතිබොර්කබො� වර්ගයා අනුව දාත්ත 
උප්ර-විශ්බො�ෂණයා කිරීබොම් වැදාගත්කම සලකො �ැලීමට 
අබොප්රොබො�ොසත් වී ඇත.32

බොසෝයාො වලින් ල�ොගත් අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් අතිබොර්ක 
ඇතුළත් පිළිබොවලින් අත්�දාො �ැලීම් 17 ස� 19 ඇතුළත්  
බොමම වයතිබොර්කයා 2012 දී ප්රරකොශයාට ප්රත් කරනා ලදා  
කරමොනුකූල සමොබොලෝචානායාක් ස� බොමටො විශ්බො�ෂණයාකි.32  
උණුසුම් දාැවීම් සංඛ්යයොතයා සම්�න්ධ දාත්තවල බොමටො 
විශ්බො�ෂණයා සඳ�ො කොන්තොවන් 1,196 ක් සම්�න්ධ 
කර ගත් අධයයානා 13 ක් ඇතුළත් වූ අතර එමගින් 
අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් නිරන්තරබොයාන් ඵලදාොයී �ව බොසොයාො ගත් 
අතර, ප්බො�බොසබො�ෝ කොණ්ඩාබො� (p<0.00001) අඩුවීමට 
වඩාො දිනාකට දාැවීම් ගණනා සියායාට 21 කින් ප්රමණ අඩු 
කරනා �ව බොසොයාො ගැනුණි. ඒ �ො සමොනාව, කොන්තොවන් 
988 ක් සම්�න්ධ ප්රරීක්ෂණ නාවබො� දාැවීම් තීවරතොවයා 
ඇගයීබොම්දී, අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් ප්බො�බොසබො�ෝ කොණ්ඩාබො� 
අඩුවීමට වඩාො සියායාට 26 කින් බොරෝග ලක්ෂණ අඩු 
කබො�යා (p<0.001). ප්බො�බොසබො�ෝ ස� අයිබොසොෆ්ලබොවෝන්හි 
ඒකො�ද්ධ �ලප්රෑම සලකො �ැලීබොම්දී, සංඛ්යයොතබො� ස� 
�රප්රතලකබොම් සමස්ත අඩුවීම දාළ වශබොයාන් සියායාට  
50 ක් වියා. 

උණුසුම් ඇවිලීම්

දාත්තවල උප්ර විශ්බො�ෂණබොයාන් රසවත් බොසොයාොගැනීම් තුනාක් 
අනාොවරණයා වියා. ප්රළමුවැන්නා, මූලික දාැවීම් සංඛ්යයොත 
කොර්යාක්ෂමතොවයාට �ල බොනාොප්රොයි. එනාම්, කොන්තොවන්ට 
මූලික වශබොයාන් දිනාකට දාැවීම් බොදාකක් බො�ෝ දිනාකට දාැවීම් 
10 ක් තිබො�දා යාන්නා බොනාොසලකො දාැවීම් සංඛ්යයොතබො� සියායාට 
ගොනා අඩු කිරීම සමොනා වියා. බොදාවැන්නා, බොකටි කොලීනා 
අධයයානාවලට වඩාො සති 12 කට වඩාො වැඩි අධයයානාවලදී 
දාැවීම් සංඛ්යයොව අඩු වියා. අයිබොසොෆ්බො�බොවොන්වල �ලප්රෑම 
තොවකොලික බොනාොවනා �ව බොමම බොසොයාො ගැනීම බොප්රන්නුම් 
කරයි. තුන්වැන්නා, ස� වඩාොත් වැදාගත්ම කරැණ 
වන්බොන්, බොමම අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් අඩු අතිබොර්කවලට 
වඩාො බොජනිස්ටයින් වැඩි ප්රරමොණයාක් සප්රයානා අතිබොර්ක 
සැලකියා යුතු බොලස ඵලදාොයී වනා �වයා. බොමම බොසොයාො 
ගැනීම වැදාගත් වන්බොන් වොණිජමයා වශබොයාන් ල�ො ගත 
�ැකි ස� සොයානික අත්�දාො �ැලීම්වලදී �ොවිතො කර ඇති 
ප්රරොථමික අතිබොර්ක වර්ග බොදාබොකහි කැපී බොප්රබොනානා බොලස 
බොවනාස් අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් ප්රැතිකඩා ඇති �ැවින්යා. එකක් 
බොජනිස්ටයින් ස� බොඩායිඩ්බොසයින් ඉ�ළ නාමුත් �ලයිසයිටීන් 
අඩුයි යානා අතර බොසෝයාො ආ�ොරවල අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් 
ප්රැතිකඩාට සමොනා වනා අතර අබොනාක් කොරණයා වන්බොන් 
බොජනිස්ටයින් ඉතො අඩු වනා අතර බොඩායිඩ්බොසයින් ස� 
�ලයිස්බොටයින් ඉ�ළ අගයාක් ගනියි යාන්නායා.

සෝ�ෝයාා ආහාාරවලා අයිසෝ�ෝසෝ�සෝ�සෝවෝන් 
අන්තර්ගතයා

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

සො�ෝයො ආහැො�

මයිසෝ�ෝ

සෝ�ෝයාා සෝ�ෝ�චි, සෝ�ාළ, පිසින ලද

සෝ�ෝයාා සෝ�ෝ�චි, �ළු, පිසින ලද

සෝ�ෝයාා සෝ�ෝ�චි, �හ, පිසින ලද

සෝ�ෝයාා සෝ�ෝ�චි, �ැදපු, �ාමානය

සෝ�ෝයාා කිරි, �ාමානය, ශක්ති සෝනාගැැන්වූ

සෝ�ෝයාා කිරි, �ාමානය, ශක්ති ගැැන්වූ

සෝ�ෝයාා පිටි, සෝ�ද රහිත

සෝ�ෝයාා පිටි, ��පූර්ණ සෝ�දයා අඩං�ගු

සෝ�ෝයාා පිටි, සෝ�ද අඩු

සෝ�ෝයාා �ැ�ලි

සෝ�ෝයාා සෝ�ෝෝටීන් අඩං�ගු කුඩු, �ාමානය

සෝ�ක්ස්චර්ඩ් සෝ�ෝයාා සෝ�ෝෝටීන්, වියාළි ගැැන්වූ

සෝ��සෝ�

සෝ�ෝෆු

සොස්�ො �රමොණය

සෝ�� හැඳි 1

සෝ�ෝ�� ½

සෝ�ෝ�� ½

සෝ�ෝ�� ½

සෝ�ෝ�� ¼

සෝ�ෝ�� 1

සෝ�ෝ�� 1

සෝ�ෝ�� ¼

සෝ�ෝ�� ¼

සෝ�ෝ�� ¼

සෝ�ෝ�� ½

සෝ�ෝ�� 1/3

සෝ�ෝ�� ¼

සෝ�ෝ�� ½

සෝ�ෝ�� ½

මුළු (මිග්රෑෑ�) 
Iඅයිසො�ොෆ්ලසො�ෝන්/�ො�යන්

7

50

40

78

78

10

43

42

33

50

9

53

33

53

25



ඔස්ටිසොයෝසො�ොසො�ෝසිස්≥18.8 mg බොජනිස්ටයින් (සියාලු අධයයානායාන් සඳ�ො 
මධයස්ථ) සප්රයානා අතිබොර්ක සම්�න්ධ වූ අධයයානායාන්හි, 
දාැවීම් සංඛ්යයොතයා ප්බො�බොසබො�ෝ ආචාරණබොයාන් ඔ��ට 
27% කින් ප්රමණ අඩු වී ඇති අතර, බොමම ප්රරමොණයාට 
වඩාො අඩුබොවන් ල�ො බොදානා අත්�දාො �ැලීම්වලදී සංඛ්යයොතයා 
අඩු වූබො� 12.5%   කින් ප්රමණි. (කණ්ඩාොයාම් අතර බොවනාස, 
P = 0.03). බොජනිස්ටයින් �හුල අතිබොර්කවලට ප්රරතිචාොර 
දාැක්වීබොම් විශොල අඩුවීමක් අබොනාකුත් බොසෝයාො බො�ෝංචි 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් ද්විත්වයාට වඩාො බොජනිස්ටයින්  
ප්රර�ල �ව බොප්රන්නුම් කරනා සොක්ෂි කිහිප්රයාක් සමඟ 
අනුකූල බො�.33,34

සොමූහිකව, දාැවීම් අත්විඳිනා කොන්තොවන්ට 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් උප්රකොරී වියා �ැකි �ව දාත්ත 
බොප්රන්වයි. 2012 බොමටො-විශ්බො�ෂණයාට අනාතුරැව 
ප්රරකොශයාට ප්රත් කරනා ලදා අත්�දාො �ැලීම් කිහිප්රයාක් 
කොර්යාක්ෂමතොව සඳ�ො ස�යා දාක්වයි.35-37 එක් කැපී 
බොප්රබොනානා ස�ොයා බොනාොදාක්වනා අත්�දාො �ැලීමක් දාැවීම් 
ඇගයීම සඳ�ො අත්�දාො �ැලීම් ප්රැවැත්වීම සඳ�ො 
මොර්බොගෝප්රබොද්ශවලට බොනාොගැලබොප්රනා ප්රර්බො�ෂණොත්මක 
සැලසුමක් �ොවිතො කර ඇත.38 

උෂ්ණ දාැවීම් සඳ�ො බො�ෝබොමෝනා බොනාොවනා ප්රරතිකොර බොසොයානා 
කොන්තොවන් සතුටුදාොයාක යාැයි සැලබොකනා ප්රරතිලො� 
මට්ටමට අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් මගින් සප්රයානා ස�නා 
මට්ටම අනුකූල බො�39 අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් (~50 mg)  
ප්රරමොණයා බොරෝග ලක්ෂණ සඳ�ො ස�නායාක් සප්රයායි. 
සොම්ප්රරදාොයික බොසෝයාො ආ�ොර වර්ග බොදාබො�ලක ප්රමණ 
දාක්නාට ලැබො�. 

ඊස්ටොජන් මට්ටම ප්ර�ත වැටීම �ො ප්රරතිචාොර වශබොයාන්, 
ආර්තව�රණයා වී ප්රසු දාශකයා තුළ කොන්තොවන්ට අස්ථි 
ප්රරමොණයා සැලකියා යුතු මට්ටමකින් අහිමි වියා �ැකි 
අතර, එයා ඔවුන්බො� අස්ථි බිඳීබොම් අවදාොනාමදා සැලකියා 
යුතු බොලස වැඩි කරයි.40 ඊස්ටොජන් ප්රරතිකොරයා ප්රශ්චාොත් 
ආර්තව�රණබොයාන් අනාතුරැව අස්ථි අහිමිවීම් ස� උකු� 
අස්ථි බිඳීබොම් අවදාොනාම දාළ වශබොයාන් තුබොනාන් එකකින් අඩු 
කරයි.41 ඊස්ටොජන් ප්රරතිකොරයා නාැවැත්වීබොමන් වසර බොදාකක් 
ඇතුළත උකු� අස්ථි බිඳීමට එබොරහි ආරක්ෂිත �ලප්රෑම් 
නාැති වී යානා �වදාත්ත බොප්රන්වො බොදායි.42 බොසෝයාො ආ�ොර 
මගින් ආර්තව�රණයාට ප්රත් වූ කොන්තොවන්බො� අස්ථි 
බොසෞඛ්යය දියුණු කළ �ැකි �වට මූලික උප්රක�ප්රනායා වියා. 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන්වල ඊස්ටොජන්වලට සමොනා �ලප්රෑම් මත 
ප්රදානාම්ව ස� කෘතිම අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන්, ඉප්රිෆ්බො�බොවෝන්, 
අස්ථි ප්රරතිලො� ල�ො දුන් �ව මු� ප්රර්බො�ෂණ බොප්රන්වයි.43 

ආසියාොනු වසංගත බොරෝග බොප්රරදිසි අධයයානායාන් බොදාකක් 
බොසෝයාො ආ�ොරයාට ගැනීම ස� අස්ථි බිඳීබොම් අවදාොනාම අතර 
සම්�න්ධයා ඇගයීමට ලක් කර ඇත. බොමම අධයයානායා 
බොදාබොකහිම, ඉ�ළ බොසෝයාො ප්රරිබො�ෝජනායා කරනා කොණ්ඩාබො� 
කොන්තොවන් අඩු ප්රරිබො�ෝජනා කොන්තොවන් �ො සසඳනා විට 
අවදාොනාම දාළ වශබොයාන් තුබොනාන් එකකින් අඩු වියා. බොමම 
ආරක්ෂණ මට්ටම ඊස්ටොජන් ප්රරතිකොරයා සඳ�ො සට�න් 
කර ඇති ආකොරයාට සමොනායා.41 එක් අධයයානායාක, වසර 
4.5 ක් නිරීක්ෂණයා කරනා ලදා ප්රශ්චාොත් ආර්තව�රණයාට 
ප්රත් වූ ෂැං�යි කොන්තොවන් 24,000 ක් තුළ සියාලුම 
වර්ගවල අස්ථි බිඳීම් 1,800 ක් ප්රමණ සිදු වීඇත.44 අබොනාක් 
අධයයානාබො�, වසර 7ක ප්රසු විප්රරම් කොලයා තුළ ප්රශ්චාොත් 
ආර්තව�රණයාට ප්රත් සිංගප්පූරැ කොන්තොවන් 35,000 
ක් අතර උකු� අස්ථි බිඳීම් 700 ක් ප්රමණ (අධයයානායා 
කරනා ලදා එකම ස්ථොනායා)නිරීක්ෂණයා වී ඇත.45 

එක්සත් ජනාප්රදා බොසවන්ත්-බොඩ් ඇඩ්බොවන්ටිස්ට්වරැන් 
සම්�න්ධ වූ තුන්වනා බොප්රරදිසි වසංගත අධයයානායාක දී, 
බොසෝයාො කිරි ගැනීම මගින් ඔස්ටිබොයාෝබොප්රොබොරෝසිස් අවදාොනාම 
සමඟ සැලකියා යුතු බොලස ප්රරතිබොලෝමව සම්�න්ධ වියා.46 
බොකබොස් බොවතත්, සොක්ෂි අනුව බොසෝයාො කිරි වල වොසිදාොයාක 
�ලප්රෑම කිරි නිෂ්ප්රොදානා ප්රරිබො�ෝජනායා දා ඒ �ො සමොනා 
ආරක්ෂිත �ැවින් එහි අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් අන්තර්ගතයාට 
වඩාො එහි කැ�සියාම් අන්තර්ගතයායි. බොමම අධයයානාබො� 
ප්රරතිඵල46 ස� මීට බොප්රර සොකච්ඡාො කරනා ලදා ආසියාොනු 
අධයයානා බොදාබොකහි ප්රරතිඵල44,45 කුතු�ලයා දානාවනා සුළු 
වුවදා, බොසෝයාො ආ�ොරවල අස්ථිමයා �ලප්රෑම් පිළි�ඳ නිශ්චිත 
නිගමනා ප්රදානාම් වියා �ැක්බොක් නිසි බොලස නිර්මොණයා කරනා 
ලදා සොයානික අධයයානාවල ප්රරතිඵල මත ප්රමණි.



බොඩාන්මොර්ක් ජොතික ප්රර්බො�ෂකයාන් විසින් මෑතකදී අස්ථි 
ඛ්යනිජ ඝනාත්වයා (BMD) මත අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් ල�ො ගැනීබොම් 
�ලප්රෑම ඇගයීමට බොප්රර බො�ෝ ප්රශ්චාොත් ආර්තව�රණයාට 
ප්රත් කොන්තොවන් 2,652 සම්�න්ධ සසම්�ොවී ප්රොලිත 
ප්රරීක්ෂණ 26 ප්රරතිඵල බොමටො-විශ්බො�ෂණයා කරනා ලදී.47 
බොකොඳු ඇට බොප්රළ ස� කලවො බො��ල, ප්රොලනායා/ප්බො�බොසබො�ෝ 
�ො සසඳනා විට, අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් ප්රරතිකොරයා BMD 
බොවනාස් වීබොම් සැලකියා යුතු ඉ�ළ �රක් සහිත මධය 
බොවනාසක් සමඟ සම්�න්ධ වියා. බොකබොස් බොවතත්, දාත්ත 
උප්ර-විශ්බො�ෂණයා කිරීබොම්දී, ඇගි�බොකෝන් ස්වරෑප්රබොයාන් 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් සමඟ මැදි�ත් වනා අත්�දාො �ැලීම්වලට 
විශ්බො�ෂණයා සීමො කිරීබොම්දී ප්රරතිකොරබො� ප්රරතිලො�යා වැඩි 
දියුණු කරනා ලදා අතර, ප්රරධොනා වශබොයාන් අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් 
�ලයිබොකොසයිඩ් අඩාංගු සංබොයාෝග සහිත අධයයානායාන් 
ප්රමණක් ඇතුළත් කළ විට ප්රරතිලො�යා අතුරැදා�න් වියා.

බො�ොබො�ෝ මැදි�ත්වීම් අත්�දාො �ැලීම් අතරින්, ඒවොබො� 
විශොලත්වයා ස� කොලසීමොව මත �තරක් රඳො ප්රවතියි. 
(≥2 වසරක කොලයා) සඳ�ො කැපී බොප්රබොන්. බොදාකක් 
එක්සත් ජනාප්රදාබො� දා,38,48 එකක් ඉතොලිබො�49 ස� 
එකක් තොයිවොනාබො�දා ප්රවත්වනා ලදී.50 අත්�දාො �ැලීම් 
�තබොරන් තුනාක් BMD මත වොසිදාොයාක �ව බොප්රන්වීමට 

අසමත් වියා. සිදු කරනා ලදා එක් ප්රරීක්ෂණයාකින්, 
54 mg/d බොජනිස්ටයින් ප්රරමොණයාක් ප්රරිබො�ෝජනායා කරනා 
ඔස්ටිබොයාෝබොප්රනික් සහිත ඉතොලි කොන්තොවන් තුළ, වසර 
තුනාක කොලයාක් තුළ බොකොඳු ඇට බොප්රබො� ස� උකුබො� BMD 
කැපී බොප්රබොනානා බොලස වැඩි වූ අතර ප්බො�බොසබො�ෝ කොණ්ඩාබො� 
කැපී බොප්රබොනානා අඩුවීමක් දාක්නාට ලැබො�නා �ව යා.49 බොමම 
ප්රරීක්ෂණයා ඇ�ලිබොකෝන් ආකොරබොයාන් බොජනිස්ටයින් සමඟ 
සම්�න්ධ වියා. 

විශොල ප්රරීක්ෂණ �තබොරන් තුනාක්ම අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන්වල 
අස්ථි සඳ�ො ප්රරතිලො� බොප්රන්වීමට අසමත් වීම 
අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් කොර්යාක්ෂමතොවයා පිලි�ඳව සැක ප්ර�ළ 
කරයි. නාව කරමබො�දායාක් �ොවිතො කරමින් ප්රර්ඩි� විශ්ව 
විදායොලබො� ප්රර්බො�ෂණයාක් මගින් අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන්වල 
වි�ව අස්ථි ප්රරතිලො� ඉස්මතු කරනා ලදා අතර දිගු කොලීනා 
සොයානික අත්�දාො �ැලීම්වල �ලප්රෑමක් බොනාොමැතිකම සඳ�ො 
අවම වශබොයාන් අර්ධ ප්රැ�ැදිලි කිරීමක් සප්රයානු ල�යි.51 
බොමම �රස් කඩා අධයයානාබොයානායා සඳ�ො නිබොරෝගී ප්රශ්චාොත්  
ආර්තව�රණයාට ප්රත් කොන්තොවන් 24 බොදාබොනාකුට දිනාකට 
විවිධ අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් අතිබොර්ක බො�ෝ රයිස්බොඩාොොබොන්ට්, 
බිස්බොප්රොස්බොෆොබොන්ට් ඔස්ටිබොයාෝබොප්රොබොරෝටික් විබොරෝධී 
ඖෂධයාක්, දිනා 50 ක් ල�ො බොදානා ලදී.51 මැදි�ත් වීමට බොප්රර,  
සෑම කොන්තොවක්ම 41Ca එන්නාත් කරනා ලදී. සුවිබොශ්ෂීව 
දිගු අර්ධ ආයු කොලයාක් ඇති දුර්ල� කැ�සියාම් 
සමස්ථොනිකයාක් වනා අතර එමඟින් අස්ථිවල කැ�සියාම් 
අන්තර්ගතබො� බොවනාස්කම් නිවැරදිව �ඳුනාො ගැනීමට 
�ැකියාොව ලැබුණි. රයිසබොඩාොෝබොන්ට්, අස්ථි කැ�සියාම් 
අන්තර්ගතයා සංඛ්යයොනාමයා වශබොයාන් සියායාට 15.3 කින් වැඩි 
කබො�යා. එ�ැවින්, බොමම අධයයානාබො� �ොවිත කළ කරමබො�දායා 
බොමම ඖෂධබො� අස්ථි ආරක්ෂිත �ලප්රෑම් �ඳුනාොබොගනා ඇත. 
රයිසබොඩාොෝබොන්ට්, කබොශ්රැකො ස� උකු� අස්ථි බිඳීම් යානා 
ද්විත්වයාම වර්ධනායා වීබොම් අවදාොනාම ආසන්නා වශබොයාන් 
සියායාට 50 කින් අඩු කරනා �ව දාන්නාො කරැණකි.52

මි. ගෑෑ 105 අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් අඩාංගු දෛදානික අතිබොර්කයාට 
ප්රරතිචාොර වශබොයාන්, අස්ථි කැ�සියාම් අන්තර්ගතයා සැලකියා 
යුතු බොලස සියායාට 7.6 කින් වැඩි වියා. බොම් අනුව, බොමම මොතොි 
මට්ටබොම්දී, අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් ඔස්ටිබොයාෝබොප්රොබොරෝසිස් සඳ�ො 
ප්රරතිකොරයාට �ොවිත බොකබොරනා නිසි ස්ථොපිත ඖෂධයාක 
අඩාක් බොමන් ප්රර�ල වියා. බොමම අධයයානාබො� කතුවරැන් 
නිගමනායා කබො� “...බොසෝයාො අයිබොසොෆ්බො�බොවොන් �ොවිතයා 
මගින් ප්රශ්චාොත් ආර්තව�රණයාට ප්රත් කොන්තොවන්ට අවම 
අවදාොනාමක් ස� බොනාොසැලකිලිමත් අවදාොනාමක් ඇති කරනා 
�ව … ස� ප්රශ්චාොත් ආර්තව�රණබොයාන් අනාතුරැව අස්ථි 
අහිමිවීමට යාම් ආරක්ෂොවක් සඳ�ො දිගු කොලීනාව �ොවිතො 
කළ �ැකි” �වයා. මි. ගෑෑ. 105 ක මොතිොවට වඩාො බො�බො�වින් 
වැඩි අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් මොතිොව ඇත්ත වශබොයාන්ම අඩු 
කොර්යාක්ෂමතොවයාක් �ව බොමම ප්රරීක්ෂණබොයාන් බොප්රන්නුම් 
කබො�යා. කලින් උපුටො දාක්වනා ලදා සොයානික අත්�දාො �ැලීම් 



ශක්තිමත් ගැැන්වූ සෝ�ෝයාා කිරි යානු 
අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් සෝහාාඳ ප්රරභවයාක් 
වන අතර අමතර අස්ථි සෝ�ෞඛ්යය 
ප්රරතිලාාභ ලාබාා සෝදන කාැ�සියාම්, 
විටමින් ඩී �හා සෝප්රරෝටීන් ද අඩංංගු සෝ�.

හැෘද සො�ෞඛ්යයය

තුබොනාන් බොදාකක් සඳ�ො ඉතො ඉ�ළ මොතොි �ොවිත කර ඇති 
අතර, එයා අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් BMD බොකබොරහි �ලප්රොනා �ව 
බොප්රන්වීමට අසමත් වූබො� ඇයිදාැයි ප්රැ�ැදිලි කළ �ැකියා.38,50

අයිබොසොෆ්ලබොවෝන්වල �ලප්රෑම කුමක් වුවත්, බොසෝයාො ආ�ොර 
අස්ථි බොසෞඛ්යයයා වැඩි කළ �ැකි උසස් තත්ත්වබො� බොප්රරෝටීන්,53 
සප්රයානා �ැවින් අස්ථවලට ප්රරබොයාෝජනාවත් වියා �ැකියා.54-56 
මීට අමතරව, සම�ර බොසෝයාො ආ�ොර කැ�සියාම් බොමන්ම 
විටමින් D හි බො�ොඳ ප්රර�වයාන් බො�.57 වැදාගත් කරැණ වන්බොන්,  
කැ�සියාම් අඩාංගු බොටෝෆු326 ස� කැ�සියාම් ශක්ති ගැන්වූ 
බොසෝයාො කිරි58 කැ�සියාම් අවබොශෝෂණයා කර ගැනීමයි.57, 59 
බොමම ඛ්යනිජයා එළකිරිවලින් අවබොශෝෂණයා වීම �ො සැසඳියා 
�ැකියා. බො�තු කිහිප්රයාක් නිසොබොවන් අස්ථි සඳ�ො බොසෞඛ්යය 
සම්ප්රන්නා ආ�ොර බො�ලකට බොසෝයාො ආ�ොර දාොයාක වියා �ැකියා.

බොසෝයාො ආ�ොර මගින් �ෘදා බොරෝගවලට එබොරහිව 
යාොන්තණි කිහිප්රයාක් �ර�ො ආරක්ෂොව සැප්රයියා �ැකියා. 
උදාො�රණයාක් බොලස, බොසෝයාො ආ�ොරවල සංතෘප්ත බොම්දා 
අඩු වනා අතර �හු අසංතෘප්ත බොම්දා වැඩිබොයාන් අඩාංගු 
බො�.60 බොසෝයාො ආ�ොර එක්සත් ජනාප්රදා ආ�ොර බො�බොලහි 
බොප්රොදු බොප්රරෝටීන් ප්රර�වයාන් ප්රරතිස්ථොප්රනායා කරනා විට, බොම්දා 
අම්ල ප්රරිබො�ෝජනාබො� හිතකර බොවනාසක් බො�තුබොවන්, 
ඇගයීම් කර ඇත්බොත් LDL-බොකොබොලස්ටබොරෝ� සොන්ද්රණයා 
සියායාට 4 කින් අඩු වියා �ැකි �වයා.61 අසංතෘප්ත බොම්දායා 
සංතෘප්ත බොම්දායා ප්රරතිස්ථොප්රනායා කරනා විට එන්බොඩාොතලියාම් 
කිරයාොකොරිත්වයා62 ස� බොකොබොලස්ටබොරෝ� පිටකිරීබොම් 
ධොරිතොව සංසරණයා වැඩිදියුණු කරනා �වට සොක්ෂි ඇත.63 

බොම්දා ප්රරමොණබොයාන් මත ප්රදානාම් බොනාොවී, බොසෝයාො බොප්රරෝටීන් 
සෘජුවම රැධිර බොකොබොලස්ටබොරෝ� මට්ටම අඩු කරයි, එයා 
1999 දී එක්සත් ජනාප්රදා ආ�ොර �ො ඖෂධ ප්රරිප්රොලනායා 
(FDA) විසින් විධිමත් බොලස �ඳුනාො ගන්නාො ලදී.64 FDA 
විසින් බොම් වනා විට සොක්ෂි නාැවත ඇගයීමට ලක් කළදා, 
සොයානික දාත්තවල බොමටො-විශ්බො�ෂණ මඟින් බොසෝයාො 
බොප්රරෝටීන් LDL-බොකොබොලස්ටබොරෝ� සියායාට 4 කින් ප්රමණ අඩු 
කරනා �ව බොප්රන්නුම් කරයි.61,65-73 බොසෝයාො බොප්රරෝටීන් රැධිර 
පීඩානා තත්ත්වයා මධයස්ථ බොලස අඩු කරයි.71,74-76

අවසොනා වශබොයාන්, ප්රශ්චාොත් ආර්තව�රණයාට ප්රත් 
කොන්තොවන්බො� එන්බොඩාොතලියා� කිරයාොකොරිත්වයා වැඩි 
කරනා �වට සොක්ෂි ඇත.52,53 �ෘදා බොසෞඛ්යයයා පිළි�ඳ 
වඩාොත් පුළු� සොකච්ඡාොවක් සඳ�ො, බොසෝයාො සම්�න්ධතො 
බොසෝයාො �ෘදා බොසෞඛ්යයයා කරැණු ප්රතයිා �ලන්නා.

�න්තෘප්ත සෝම්දයා අඩු ප්රරමාණයාක් 
�හා බාහු�ංතෘප්ත සෝම්දවලින් වැඩි 
ප්රරමාණයාක් අඩංංගු බාැවින් සෝ�ෝයාා 
ආහාාර මගින් හාෘද සෝරෝගැවලින් 
ආරක්ෂාා වියා හාැකියා.



පියායුරැ පිළිකො අවදාොනාම අවම කිරීම සඳ�ො බොසෝයාො 
ආ�ොරවල කොර්යා�ොරයා දාශක බොදාකකට වැඩි කොලයාක් 
තිස්බොස් දාැඩි බොලස විමර්ශනායා කර ඇත. ආසියාොබො� අධයයානා 
12 ක් ඇතුළත් 2013 දී ප්රරකොශයාට ප්රත් කරනා ලදා වසංගත 
බොරෝග අධයයානා පිළි�ඳ බොමටො විශ්බො�ෂණයාකින් බො�ළි 
වූබො� වැඩි බොසෝයාො ආ�ොරයාට ගැනීම සංඛ්යයොනාමයා වශබොයාන් 
සැලකියා යුතු 29% කින් පියායුරැ පිළිකො ඇතිවීබොම් අවදාොනාම 
අඩු කිරීම සමඟ සම්�න්ධ වී ඇති �වයි.3 බොකබොස් බොවතත්, 
තිබො�. බොමම ප්රරතිලො�යා ල�ො ගැනීමට නාම්, ළමො කොලයා 
ස�/බො�ෝ නාව බොයාොවුන් විබො�දී බොසෝයාො ප්රරිබො�ෝජනායා සිදු වියා 
යුතු �ව බොප්රන්නුම් කරනා කුතු�ලයා දානාවනා සොක්ෂි.77-79

ඉ�ත සඳ�න් කළ වසංගත ප්රර්බො�ෂණවල ප්රරතිඵලවලට 
අමතරව 3ජප්රොනාබො� අඩු පියායුරැ පිළිකො මරණ 
අනුප්රොතිකයා80 බොසෝයාො ආ�ොර ස� පියායුරැ පිළිකො අතර 
සම්�න්ධයා මතබො�දාොත්මක කිරීමට සමත් වියා. 
බොමම මතබො�දායාට බො�තු වී ඇත්බොත්, සම්පූර්ණබොයාන් නාල 
ස� කෘන්තක දාත්ත මත ප්රදානාම්ව, අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් 
පියායුරැ පිළිකො ඇති කොන්තොවන්ට ස� බොමම බොරෝගයා 
වර්ධනායා වීබොම් වැඩි අවදාොනාමක් ඇති කොන්තොවන්ට 
�ොනිකර වියා �ැකි �ව සැලකි�ලට ගැනීමයි.81 බොකබොස් 
බොවතත්, සොකච්ඡාො කළ ප්රරිදි, සොයානික �ො වසංගත 
බොරෝග දාත්ත බොප්රන්නුම් කරන්බොන් පියායුරැ පිළිකො ඇති 
කොන්තොවන් සඳ�ො බොසෝයාො ආ�ොර ආරක්ෂිත වනා අතර 
ඔවුන්ට ප්රරතිලො� ල�ො ගත �ැකි �වයි.

පියායුරැ පිළිකො පුනාරොවර්තනායා මත බොසෝයාො බො�ෝ 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන්වල �ලප්රෑම් ඇගයීමට කිසිදු සොයානික 
අත්�දාො �ැලීමක් සිදු බොනාොකර තිබුණදා, බො�ොබො�ෝ 
අධයයානායාන් අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් ල�ොගැනීම මැබොමොගෑැෆික් 
ඝනාත්වයා82,83 අතර ඉන් වයිබොවෝ පියායුරැ දෛසල ප්රරගුණනායා 
ඇතුළු පියායුරැ පිළිකො අවදාොනාම් සලකුණු බොකබොරහි 
අහිතකර බොලස �ලප්රොන්බොන් නාැති �ව බොප්රන්වො දී ඇත. 
84-89 තවදා, බොප්රරදිසි වසංගත බොරෝග දාත්ත මගින් බොප්රන්නුම් 
කරන්බොන් ප්රශ්චාොත් බොරෝග විනිශ්චා බොසෝයාො ආ�ොරයාට 
ගැනීබොමන් පුබොරෝකථනායා වැඩි දියුණු කරනා �වයි. එක්සත් 
ජනාප්රදාබොයාන් බොදාකක් ස� චීනාබොයාන් තුනාක් බොලස බොප්රරදිසි 
අධයයානා ප්ර�ක බොමටො විශ්බො�ෂණයාක ප්රරතිඵල බොමම 
ප්රරකොශයා සඳ�ො ස�ොයා වනා අතර පියායුරැ පිළිකො ඇති 
කොන්තොවන් 11,000 කට වැඩි සංඛ්යයොවක් සම්�න්ධ කර 
ගත් අතර, ප්රශ්චාොත් බොරෝග විනිශ්චායා බොසෝයාො ආ�ොරයාට 
ගැනීම පියායුරැ පිළිකො බොදාකම අඩු කිරීමට සම්�න්ධ �ව 
බොසොයාො ගන්නාො ලදී. (අවදාොනාම් අනුප්රොතයා, 0.84; 95% 
විශ්වොසනීයා ප්රරතරයා: 0.71, 0.99) ස� මරණ අනුප්රොතයා 
(උවදුරැ අනුප්රොතයා, 0.74; 95% විශ්වොසනීයා ප්රරතරයා: 

පියයු�ැ පිළිකාො� 0.64, 0.85). වැදාගත් කරැණ නාම්, බොසෝයාො ප්රරිබො�ෝජනායා 
ආසියාොතික ස� ආසියාොතික බොනාොවනා කොන්තොවන්ටදා ඒ �ො 
සමොනාව ප්රරබොයාෝජනාවත් වියා. මීයාන් පිළි�ඳ අධයයානායාන්ට 
ප්රරතිවිරැද්ධව, වසංගත බොරෝග දාත්ත බොයාෝජනාො කරන්බොන් 
බොසෝයාො ප්රරිබො�ෝජනායා මඟින් පියායුරැ පිළිකොවට ප්රරතිකොර 
කිරීම සඳ�ො �ොවිත කරනා රසොයානික චිකිත්සක 
කොරකවල කොර්යාක්ෂමතොව වැඩි කළ �ැකි �වයා.90,91

බොප්රර දී ඇති දාත්තවලට අනුවඅදාොළ සොහිතයයා �හු-වසරක  
විස්තීර්ණ සමොබොලෝචානායාකින් අනාතුරැව, ප්රශ්චාොත් 
ආර්තව�රණයාට ප්රත් කොන්තොවන් විසින් අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් 
අතිබොර්ක ල�ො ගත් විට පියායුරැ පිළිකො අවදාොනාම වැඩි 
බොනාොකරනා �ව යුබොරෝපීයා ආ�ොර සුරක්ෂිතතො අධිකොරියා 
නිගමනායා කබො� යා.92 2012 දී, ඇමරිකොනු පිළිකො සංගමයා93 
ස� පිළිකො ප්රර්බො�ෂණ සඳ�ො ඇමරිකොනු ආයාතනායා 
(AICR)94 නිගමනායා කබො� බොසෝයාො ආ�ොර පියායුරැ පිළිකො 
බොරෝගීන් සඳ�ො ආරක්ෂිතව ප්රරිබො�ෝජනායා කළ �ැකි �වයි. 
2018 දී, AICR ස� බොලෝක පිළිකො ප්රර්බො�ෂණ අරමුදාල 
සමඟ ඒකො�ද්ධ වොර්තොවක් මගින් නිගමනායා කබො� බොසෝයාො 
ආ�ොර ප්රරිබො�ෝජනායා ස� පියායුරැ පිළිකොබොවන් බො�රීම අතර 
සම්�න්ධයාක් ඇති �වයා.95 

බො�ොබො�ෝ ආකොරවලින්, විදායොත්මක ඉදිරිදාර්ශනායා පියායුරැ 
පිළිකො ඇති කොන්තොවන් බොසෝයාො ආ�ොර ප්රරිබො�ෝජනායා කිරීම 
පිළි�ඳ සැලකි�බො� සිට වි�ව ප්රරතිලො� �ඳුනාො ගැනීම 
දාක්වො ප්රරිවර්තනායා වී ඇත. �ෘදා බොසෞඛ්යයයා සම්�න්ධ වඩාො 
පුළු� සොකච්ඡාොවක් සඳ�ො, බොසෝයාො සම්�න්ධතොහි බොසෝයාො 
ස� පියායුරැ පිළිකො බොරෝගි කරැණු ප්රතිිකොව �ලන්නා.

ඇමරිකාානු පිළිකාා �ංගැමයා�හා 
පිළිකාා ප්රර්සෝ�ෂාණ �ඳහාා 
ඇමරිකාානු ආයාතනයා නිගැමනයා 
කාසෝ� පියායුරැ පිළිකාා සෝරෝගීන්ට 
සෝ�ෝයාා ආහාාර ආරක්ෂිතව 
ප්රරිසෝභෝජනයා කාළ හාැකි බාවයි.



සබොමහි 96,97ප්රවතිනා අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් ER සමඟ 
�න්ධනායා වීම ස� ඊස්ටොජන් ප්රරතිකොරයා සබොමහි ප්රරොමිතීන් 
ගණනාොවක් වැඩි දියුණු කරනා �ව සලකනා �ැවින් සමස්ත 
ඡාවි බොසෞඛ්යයයාට බොසෝයාොවල �ලප්රෑම පිළි�ඳ උනාන්දුව 
පුදුමයාක් බොනාොබො�98-101 සබොම් ප්රරතයොස්ථතොව,102 බොතතමනායා103 
වර්ණක104 ස� වොහිණික�ව105 බොරෝම කූප්ර වැනි සබොම් 
උප්රගෑන්ථ දා ඊස්ටොජන් මගින් �ලප්රෑමට ලක් බො�.106 

චවි සො�ෞඛ්යයය

අයිබොසොෆ්බො�බොවොන් සබොමහි රැලි අඩු කිරීමට උප්රකොරී 
වනා �ව අත්�දාො �ැලීම් කිහිප්රයාක් බොයාෝජනාො කරයි. 
උදාො�රණයාක් බොලස, එක් අධයයානායාක වයාස අවුරැදු  
50 සිට 65 දාක්වො නිබොරෝගී ප්රශ්චාොත් ආර්තව�රණයාට ප්රත් 
කොන්තොවන් 20 බොදාබොනාකුබොගන් යුත් කණ්ඩාොයාම් බොදාකකට 
මොස තුනාක් සඳ�ො අයිබොසොෆ්බො�බොවොන් �හුල බොසෝයාො 
බොප්රරෝටීන් g/d 20 g/d සහිතව බො�ෝ රහිතව තම සුපුරැදු 
ආ�ොර අනු�ව කිරීමට උප්රබොදාස් බොදානා ලදී.107 අතිබොර්ක 
කොණ්ඩාබො� මුහුබොණ් සම රැලි වැටීම, දුර්වර්ණ වීම ස� 
සමස්ත බොප්රනුබොමහි සංඛ්යයොනාමයා වශබොයාන් සැලකියා යුතු 
බොවනාසක් ඇති වියා. වයාස අවුරැදු 30 ස� 40 ගණන්වල 
ප්රසුවනා ජප්රන් කොන්තොවන් 26 බොදාබොනාකු සම්�න්ධ කර 
ගත් තවත් අධයයානායාක මොස තුනාක කොලයාකට මි. ගෑෑ.  
40/d අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් ල�ො දුන් අතිබොර්ක �ොවිතයා 
කුඩාො රැලිවල සංඛ්යයොනාමයා වශබොයාන් සැලකියා යුතු 
අඩුවීමක් ඇති කළ අතර ප්බො�බොසබො�ෝ කොණ්ඩාබො� කිසිදු 
බොවනාසක් සිදු බොනාොවුණි.108 

බොජන්කින්ස් ස� අ�.109 විසින් සිදු කරනා ලදා සති 14 ක පුරො 
ප්රශ්චාොත් ආර්තව�රණයාට ප්රත් කොන්තොවන් 159 බොදාබොනාකු  
සම්�න්ධ කරගනිමින් සිදු කරනා ලදා අත්�දාො �ැලීමක් 
මඟින්, අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් අඩාංගු ප්රොනායාක් සංඛ්යයොනාමයා 
වශබොයාන් සොමොනායබොයාන් සියායාට 10 කින් රැළි අඩු කරනා 
�ව බොසොයාො ගන්නාො ලදී. රැලි ගැඹුර ස� අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් 
අඩාංගු බීම සඳ�ො ප්රරතිචාොරයා අතර ධනාොත්මක 
ස�සම්�න්ධයාක් තිබිණි; එනාම්, රැලි ගැඹුර වැඩි වනා 
තරමට වැඩිදියුණු බො�. රැලි මත වනා �ලප්රෑමට අමතරව, 
බොකොලජන් සංස්බො�ෂණබොයාහි සංඛ්යයොනාමයා බොලස සැලකියා 
යුතු වැඩි වීමක් දාක්නාට ලැබුණි. 

අවසොනා වශබොයාන්, කොන්තොවන් 60 බොදාබොනාකුබො� ඡාවි 
බොසෞඛ්යය පිළි�ඳ පුද්ගල�ද්ධ ස� ආත්මරෑපී මිනුම් මත 
බොසෝයාො කිරි ප්රරිබො�ෝජනාබො� �ලප්රෑම ජප්රන් ප්රර්බො�ෂකයාන් 
මෑතකදී ප්රරික්ෂො කර ඇත110 බොමම සති 8 අධයයානාබො� 
දී, මූලික �ො සසඳනා විට, ආත්මීයා වශබොයාන් ඇගයුම් 
කර ඇති ප්රරිදි බොසෝයාො කිරි සබොම් තත්ත්වයා වියාළි �ව, 
බොතතමනායා, නාමයශීලී �ව, රළු�ව ස� වර්ණක ලකුණු 
සම්�න්ධ සමස්ත තෘප්තියා වැඩි දියුණු කබො�යා. මීට 
අමතරව, සබොම් දෛජබො�ක්ෂො මගින් ස්ටොැටම් බොකෝනියාම් 
රෑප්ර විදායොබො� සැලකියා යුතු දියුණුවක් බොප්රන්නුම් කබො�යා.

එන්සො�ොසොමටිිය� �ටකා

එන්බොඩාොබොමටිොයාල පිළිකො, බොද්� ගර්�ොෂ පිළිකොව, කොර්මික 
බොලෝකබො� �හුලව දාක්නාට ලැබො�නා නාොරිබො�දා මොරොන්තික 
තත්ත්වයා නිබොයාෝජනායා කරනා අතර කොන්තොවන් අතර 
�හුලව දාක්නාට ලැබො�නා �ත්වැනි පිළිකොව වර්ගයායි. 
බොකබොස් බොවතත්, භූබොගෝලීයා කලොප්ර ස� රටව� අතර 
සිදුවීම ස� මරණ අනුප්රොත කැපී බොප්රබොනානා බොලස බොවනාස් 
බොවයි.80 යුබොරෝප්රබො� ස� එක්සත් ජනාප්රදාබො� ඉ�ළ අනුප්රොත 
ඇති අතර අඩුම අගයා ආසියාොව ස� අපිරකොව බො�.111 

අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් බො�තුබොවන් බොසෝයාො ආ�ොර මගින් 
එන්බොඩාොබොමටිොයා පිළිකො ඇතිවීබොම් අවදාොනාම වැඩි කළ �ැකි 
අතර දාැනාට ප්රවතිනා එන්බොඩාොබොමටිොයා පිළිකො වර්ධනායා 
උත්බොත්ජනායා කිරීම කනාස්ස�ලට කරැණකි. විරැද්ධ 
බොනාොවනා ඊස්ටොජන් ප්රරතිකොර �ොවිතො කරන්නාන් කිසිවිබොටක 
�ොවිත බොනාොකරනා බොලස එන්බොඩාොබොමටිොයාල පිළිකො සෑදීබොම් 
සම්�ොවිතොව බොදාතුන් ගුණයාකින් වැඩියා.112-114 

එන්බොඩාොබොමටිොයා� ඝනාකම මනිනා ලදා සොයානික අධයයානා 
25 ක් ස� හිස්බොටෝප්රොතික බොවනාස්කම් මනිනා ලදා 
නාවයාක් සමොබොලෝචානායා කිරීබොමන් ප්රසු, යුබොරෝපීයා ආ�ොර 
සුරක්ෂිතතො අධිකොරියා නිගමනායා කබො� අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් 
එන්බොඩාොබොමටිොයාමයාට අහිතකර බොලස �ලප්රොන්බොන් 



නාැති �වයි.115 සියාලුම අධයයානායාන් (N=23; 2,167 
ස��ොගිවන්නාන්) විශ්බො�ෂණයාට ඇතුළත් කළ විට, 
එන්බොඩාොබොමටිොයා� ඝණත්වයා මත අයිබොසොෆ්ලබොවෝන්වල 
�ලප්රෑමක් බොනාොමැති �ව දාත්ත බොසොයාො ගන්නාො ලදී; 
බොකබොස් බොවතත්,කොන්තොවන් 726 ක් සම්�න්ධ වූ උතුරැ 
ඇමරිකොනු ප්රරීක්ෂණ �ත ප්රමණක් සලකො �ැලීබොම්දී 
ඝනාකබොම් සැලකියා යුතු (P=0.04) අඩුවීමක් දාක්නාට 
ලැබුණි.116 ඊට බොවනාස්ව, ආසියාොනු අත්�දාො �ැලීම් තුනාට 
සම්�න්ධ වූ කොන්තොවන් අතර ඝනාකබොම් කුඩාො වැඩිවීමක් 
දාක්නාට ලැබුණදා, බොමම අධයයානායාන් කිසිවක් බොසෝයාො 
බො�ෝංචිවලින් වුත්ප්රන්නා වූ අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් සමඟ 
සම්�න්ධ බොනාොවීයා.

නිරීක්ෂණ අධයයානා 10ක මෑත කොලීනා බොමටො 
විශ්බො�ෂණයාකින්, සිද්ධි ප්රොලිත අටකින් ස� බොප්රරදිසි  
බොදාකකින් , බොසෝයාො ආ�ොරයාට ගැනීම මගින් 
එන්බොඩාොබොමටිොයා පිළිකො ඇතිවීබොම් අවදාොනාම සමඟ 
ප්රරතිබොලෝමව සම්�න්ධ වී ඇති �ව බොසොයාොබොගනා ඇති අතර,  
සමස්ත අවදාොනාම් ඇගයීම (RE) 0.81 (95% විශ්වොස 
ප්රරතරයා: 0.72, 0.91).117 ආසියාොනු ද්විත්වයා (RE: සඳ�ො 
සංඛ්යයොනාමයා වශබොයාන් ආරක්ෂිත �ලප්රෑම් උප්ර සමූ� 
විශ්බො�ෂණයාන් බොසොයාො ගැනුණි. 0.79, 95% CI: 0.66, 
0.95) ස� ආසියාොනු බොනාොවන්නාන් (RE: 0.83, 95% CI: 
0.71, 0.96) ජනාග�නා අවසොනා වශබොයාන් , බිබොටෝ ස� 
අ�.118 විසින් අසොමොනාය බොනාොවනා එන්බොඩාොබොමටිොයා� 
�යිප්රර්ප්ලොසියාොව සහිත පූර්ව ආර්තව�රණයාට ප්රත් 
කොන්තොවන් කණ්ඩාොයාමක් තුළ, බොජනිස්ටයින් (54 mg/d) 
මොස �යාකට ප්රසු බොනාොබොරතිස්බොටබොරෝන් මට්ටමට ආසන්නා 
වශබොයාන් බොරෝග ලක්ෂණ වැඩි දියුණු කරනා ලදී. එ�ැවින් 
කතුවරැන් නිගමනායා කබො� බොප්රරොබොජස්ටින් සමඟ ප්රරතිකොර 
කළ බොනාො�ැකි කොන්තොවන්බො� ඇටිපියාො බොනාොමැතිව 
එන්බොඩාොබොමටිොයා� �යිප්රර්ප්ලොසියාොව කළමනාොකරණයා 
කිරීම සඳ�ො බොජනිස්ටයින් ප්රරබොයාෝජනාවත් වියා �ැකි �වයා.118

�ොඵලයය

සම-සමොබොලෝචානායා කළ සොහිතයයා තුළ සජීවී 
සොකච්ඡාොවන්ට තුඩු දී ඇති බොසෝයාො ආ�ොර සම්�න්ධ 
ගැටළු ගණනාොවක් ඇත. ඓති�ොසික වශබොයාන් බොසෝයාො 
ප්රරිබො�ෝජනායා කර ඇති ආසියාොතික රටවල විශොල 
ජනාග�ණයාක් සලකනා විට, උත්ප්රරොසොත්මක අන්දාමින් 
මින් එකක්, සොඵලයයා බොකබොරහි බොසෝයාොවල �ලප්රෑමක් 
ඇති �වයි. කොන්තොවන් සඳ�ො බොසෝයාො ආ�ොර ඔසප් 
චාකරයා කොලයා වැඩි කරනා �ව බොප්රබොනානා නාමුත් ඩිම්� 
බොමෝචානායා වළක්වො බොනාොතිබුණදා එයා එක් දිනාකින් ප්රරමොදා 
බො�.119 සීමිත වසංගත දාත්තවලට අනුව, ඔසප් චාකරබො� 
කොල සීමොව බොකබොරහි බොමම සුළු �ලප්රෑම පියායුරැ පිළිකො 
අවදාොනාම අඩු කරන්නා උප්රකොරී බො�.120

තවදා, අයිබොසෝබොෆබො�බොවෝන් කොන්තොවන්බො� සොඵලය 
�ව සඳ�ො උප්රකොර වනා �වට ඇතැම් සොක්ෂි ඇත. 
සොමූහිකව 520 ස�ොයාක ප්රරජනාක තොක්ෂණ චාකරවලට 
ලක් වූ කොන්තොවන් 315 බොදාබොනාකු අතර බොසෝයාො 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් සජීවී උප්රත් අනුප්රොතිකයාට 
ධනාොත්මකව සම්�න්ධ වී ඇති �වයි බොප්රරදිසි 
අධයයානායාකින් බො�ළි වූබො�යා.121 ඒ �ො සමොනාව, නාල 
සංබොස්චානායාට ලක්වනා කොන්තොවන් අතර, අන්තරොසර්ග 
බො�දානා බිස්ෆිබොනාෝ� A (BPA) හි අහිතකර ප්රරජනාක 
�ලප්රෑම් බොසෝයාො ප්රරිබො�ෝජනායා මඟින් ප්රරතික්බොෂ්ප්ර කරනා 
�ව බොප්රනී ගිබො�යා.122 බොසෝයාො-ප්රොරිබො�ෝජකයාන් අතර අඩු 
අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් ප්රරිබො�ෝජනායා (මධයනාය ප්රරමොණයා,  
3.4 mg/d) බොමම අධයයානාබො� ප්රරතිඵලවල විශ්වසනීයාත්වයා  
පිළි�ඳ සැකයාක් මතු වුනාත් ඒවො සත්ව දාත්ත සමග 
එකඟ බො�.123,124



�ො�ොංශය �හැ නිග්රෑමන

බොසෝයාො ආ�ොර ෆයිබොටෝඊස්ටොජන් බොලස වර්ගීකරණයා කරනා 
ලදා සංබොයාෝග කළ අයිබොසොෆ්ලබොවෝන්වල අද්විතීයා බොලස 
බොප්රොබො�ොසත් ආ�ොර ප්රර�වයාක් වනා නාමුත් නාමුත් ඊස්ටොජන් 
බො�ෝබොමෝනායාට වඩාො බොවනාස්බො�. වසංගත බොරෝග ස� 
සොයානික දාත්තවලට අනුව කොන්තොවන්බො� විබොශ්ෂබොයාන් 
ප්රශ්චාොත් ආර්තව�රණයාට ප්රත් කොන්තොවන්බො� 
බොසෞඛ්යයයාට බොසෝයාො ආ�ොර වැදාගත් දාොයාකත්වයාක් ල�ො 
දියා �ැකි �වයි. බොසෝයාො ආ�ොර �හුවිධ යාොන්තණි 
�ර�ො CHD අඩු කරයි. අයිබොසොෆ්බො�බොවොන් මගින් අස්ථි 
අහිමිවීම අඩු කරනා �වට සොක්ෂි මුසු වුවදා උෂ්ණ දාැවීම් 
සමනායා කරනා �ව සොයානික ප්රර්බො�ෂණවලින් බොප්රනී යායි. 
අයිබොසොෆ්බො�බොවොන් මගින් සිදු වනා අස්ථි �ලප්රෑම් බොනාොතකො, 
බොසෝයාො ආ�ොර අස්ථි සඳ�ො හිතකර ආ�ොර බො�ලක 
බොකොටසක් වියා �ැකි �ැවින් ඒවො උසස් තත්ත්වබො� බොප්රරෝටීන් 
සප්රයානා අතර බො�ොබො�ෝ ඒවො බො�ොඳින් අවබොශෝෂණයා කරනා 
ලදා කැ�සියාම් ප්රර�වයාන් බො�. 

ළමො ස� නාව බොයාෞවනායාන්බො� බොසෝයාො ප්රරිබො�ෝජනායා 
සම්�න්ධ සොක්ෂි ඇතත් වැඩිහිටියාන්බො� බොසෝයාො 
ප්රරිබො�ෝජනායා මඟින් පියායුරැ පිළිකො අවදාොනාම අඩු වනා 
�වක් බොප්රබොනාන්නාට නාැත. පියායුරැ පිළිකො බොරෝගීන් සඳ�ො 
බොසෝයාො ආ�ොර �ොනිකර �වට ප්රරකොශ කිරීම සොයානික ස� 
වසංගත බොරෝග විදායොත්මක සොක්ෂි මගින් සනාොථ බොනාොබො�; 
ප්රළමුවැන්බොනාන් බොසෝයාො බො�ෝ අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන් මගින් 
පියායුරැ පිළිකො අවදාොනාබොම් සලකුණු බොකබොරහි අහිතකර 
බොලස �ලප්රොන්බොන් නාැති �වත් බොදාවැන්බොනාන් ප්රශ්චාොත් බොරෝග 
විනිශ්චාබො�දී බොසෝයාො ගැනීම මගින් පියායුරැ පිළිකො නාැවත 
ඇතිවීම ස� මරණ අනුප්රොතයා අඩු කරනා �ව බොප්රන්නුම් 
කරයි. බොසෝයාො ප්රරිබො�ෝජනායා එන්බොඩාොබොමටිොයා� පිළිකො 
ඇතිවීබොම් අවදාොනාම අඩු කළ �ැකි අතර මූලික සොයානික 
ප්රර්බො�ෂණවලින් බොප්රන්නුම් කරන්බොන් අයිබොසොෆ්ලබොවෝන් 
සබොම් බොසෞඛ්යයයා වැඩි දියුණු කළ �ැකි �වයි. අවසොනා 
වශබොයාන්, බොසෝයාො ආ�ොර ප්රරිබො�ෝජනායා කොන්තොවන්බො� 
ප්රරජනානායාට අහිතකර බොලස �ලප්රොන්බොන් නාැත.

1. බොමසීනාො එම්, බො�න් බී. බොසෝයාො බොප්රරෝටීන්, බොසෝයාො බො�ෝංචි අයිබොසොෆ්බො�බොවෝන්, ස� කිරීටක �ෘදා බොරෝග 
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දෙබෝ�චි ආහාර සහ දෙතල්වලා ගුණාත්මකෘභාවය සහ එක්සත් ජනපද දෙසෝයා දෙබෝ�චි දෙගාවීන්දෙ� තිරසරභාවය මතය. දෙ�ඩාරල් දෙසෝයා දෙබෝ�චි පරවර්ධ්යන, පර්දෙ�ෂණ සහ 
පාරිදෙභෝගිකෘ දෙතාරතුරැ පනදෙත් නියම කෘර ඇති පරිදි, USDA කෘෘෂිකෘාර්මිකෘ අදෙලාවිකෘරණ දෙස්වාවට USB සහ දෙසෝයා පරික්ෂා කිරීම සඳහා අධීක්ෂණ වගකී� ඇත.


