
සෝ�ෝයාා ආහාාරවල මිනිස් ඊස්ට්රරජන් අඩංංගු සෝ�ාසෝ�. සෝ�ෝයාා සෝ�ෝංචි අයිසෝ�ාෆ්සෝ�සෝවෝන් 
මිනිස් ඊස්ට්රරජන් හාා �මාා� සෝ�ාසෝ�.

හෝ�ෝහෝ�ෝන යනු ශරීරය �ඟින් පටක යම් ආකාරයකින් 
�ැසිරී�ට හෝ�තු වන රසාායනික පණිවිඩකරැවන් හෝ�. 
හෝ�ෝහෝ�ෝන �ඟින් බලපෑම් කිරී� සාඳ�ා ඒවා සෛසාල තුළ 
ඇති පරතිග්රාාා�ක සා�ඟ බැඳී�ට �ා සාකී්රීය කිරී�ට  
අවශය හෝ�.

ඊස්ටරජන් යනු කාන්තාා ලිංංගික හෝ�ෝහෝ�ෝනයයි. මූලිංක 
වශහෝයන් එය ඩිම්බ හෝකෝෂ �ගින් නිපදවන අතාර පටක 
සා�ඟ අන්තාර් කීියා කිරී� සාඳ�ා රැධිර පරවා�හෝ� 
ග්රා�න්කරනු ඇතා.

ඊස්ටරජන් කාන්තාාවකහෝ� පරජනක කීියාකාරිත්වයට සා� 
ඔසාප් චකයීට ඉතාා වැදග්රාත් හෝ�. පූර්ව ආර්තාව�රණහෝ�දී 
කාන්තාාවන්හෝ�, චකීහෝ� අඩකදී ඊස්ටරජන් �ට්ට� 
�දිසිහෝ�� ඉ�ළ යන අතාර, එය ඩිම්බයක් මුදා �ැරී�ට 
හෝ�තු හෝ�. ඩිම්බ හෝ�ෝචනහෝයන් පසු හෝ�� �ට්ට� 
ඉක්�නින් අඩු හෝ�. 

ඊස්ට්රරජන්

මත වන බලපෑෑම්: පියයුරුු පෑට්රක කාන්තාවන්ගේ� ගේ�ෝගේමෝන මට්ට්රම්එන්ගේ�ාගේමට්රිරයල් පෑට්රක

හෝයාවුන් විහෝ�දී පියයුරැ වර්ධනය සිදුවන්හෝන්ද ඊස්ටරජන් 
හෝ�තුහෝවන්ය. අස්ථි ශක්තිය රැකග්රාැනී� සා� සාහෝම් ඝනක� 
සා� ගුණාත්�කභාාවය වැඩි දියුණු කිරී� හෝසාසු කාර්යයන් 
අතාර ඇතුළත් හෝ�. ආර්තාව�රණහෝයන් අනතුරැව ඩිම්බ 
හෝකෝෂ ඊස්ටරජන් ඉතාා කුඩා පර�ාණයක් නිපදවයි, එබැවින් 
රැධිරහෝ� ඊස්ටරජන් �ට්ට� සාැලකිය යුතු හෝලසා අඩු හෝ�. 
හෝම්ද පටකහෝ� ඊස්ටරජන් නිෂ්පාදනහෝයන් රැධිරහෝ� අඩංගු 
හෝේ පරධාන වශහෝයන් පැමිහෝණයි  

කාන්තාා ලිංංගික හෝ�ෝහෝ�ෝනය හෝලසා නම් කර තිබුනද 
පිරිමින් ද ඊස්ටරජන් නිපදවයි. පිරිමි පුේග්රාලයන්හෝ� අධිවෘක 
ග්රාාන්ථි සා� වෘෂණ හෝකෝෂ �ගින් ඊස්ටරජන් සාාාවය හෝ�. ජීවිතා 
කාලය පුරා කාන්තාාවන්හෝ� ඊස්ටරජන් �ට්ට� පිරිමින්ට 
වඩා වැඩි වුවද, වැඩිහිටි පිරිමින්හෝ� රැධිර ඊස්ටරජන් 
�ට්ට� ඇත්තා වශහෝයන්� වැඩිහිටි කාන්තාාවන්හෝ�1 
�ට්ට�ට වඩා වැඩිය.

හෝසාෝයා ආශි්රිතා තාතු විස්තාරය

ශුකර ගේ�ශි සමූ�ය ස� ජවයපිරිමින්ගේ� ගේ�ෝගේමෝන මට්ට්රම

ශාාක ෆයිගේට්රෝස්ට්රරජන්  
�හා ඊස්ට්රරජන් 
අතර සෝව�� 

(අයිසො�ොෆ්සො�සො�ෝන්)



හෝසාෞඛ්යය විදයාඥයින් විසින් පසුගිය වසාර 30 පුරා 
අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් දැඩි හෝලසා අධයයනය කර ඇති 
අතාර, එක්සාත් ජනපද ජාතික පිළිකා ආයතානය 
විසින් පිළිකා වැළැක්වී� සා� පරතිකාර කිරීහෝම්දී 
අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන්වල කාර්යභාාරය අවහෝබෝධ කර 
ග්රාැනී�ට පරථ� වරට උනන්දුවක් දක්වන ලදී.5 

ඊස්ටරජන්වලට සා�ාන රසාායනික වු�යක් 
අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් සාතු අතාර ශාක ඊස්ටරජන් හෝලසා 
වර්ගීකරණය කර ඇත්හෝත් ඇතාැම් අවස්ථාවන්හිදී 
ඒවා ඊස්ටරජන් හෝ�ෝර්හෝ�ෝනයට සා�ාන බලපෑම් ඇති 
කරන බැවිනි. හෝකහෝස් හෝවතාත්, අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් 
ඊස්ටරජන්වලට වඩා හෝබහෝ�වින් හෝවනස් ය.

සා�ාන රසාායනික වු�යන් ඇති සාංහෝයෝග්රා හෝවනස් 
බලපෑම් ඇති කිරී� අසාා�ානය හෝදයක් හෝනාහෝ�. 
උදා�රණයක් හෝලසා, හෝකාහෝලස්ටහෝරෝ� සා� 
ෆයිහෝටාස්හෝටහෝරෝ� සාඳ�ා සා�ාන වු�යන් ඇති නමුත් 
පළමුවැන්න රැධිර හෝකාහෝලස්ටහෝරෝ�6 වැඩි කරන අතාර 
හෝදවැන්න එය අඩු කරයි.7

අයිගේසාෆ්ගේල්ගේවෝන් (ෆයිගේට්රෝස්ට්රරජන්)

ඊස්ට්රරජන් පෑරතිග්රාාා�ක සමඟ අන්තර් 
ක්රිරයා ක්රිරීම

සෛසාල තුළ ඊස්ටරජන් බන්ධනය වන පරතිග්රාාා�ක 
හෝදකක් ඇතා - ඊස්ටරජන් පරතිග්රාාා�ක alpha (ER-alpha) 
සා� ඊස්ටරජන් පරතිග්රාාා�ක beta (ER-beta). හෝ�� 
පරතිග්රාාා�කවලට ඊස්ටරජන් බන්ධනය වී� සෛසාලය තුළ 
කීියාකාරීත්වයට බලපාන පරතිකීියා සාඳ�ා පරතිකීියා 
ඇති කරයි. ඊස්ටරජන් පරතිග්රාාා�ක හෝදක සාඳ�ා� සා�ාන 
සාම්බන්ධතාාවයක් ඇතා.

අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් ද ඊස්ටරජන් පරතිග්රාාා�ක හෝදකට� 
බන්ධනය වන නමුත් ඊස්ටරජන්වලට පරතිවිරැේධව  
ER-beta8 වලට �නාප හෝලසා බන්ධනය කර සාකීිය කරයි.  
ඊස්ටරජන් සා� අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් අතාර බන්ධන �නාපහෝ�  
හෝ�� හෝවනසා වැදග්රාත් වන්හෝන් සාකීිය කළ විට ER-alpha 
සා� ER -beta �ට සෛසාල �තා හෝබහෝ�වින් හෝවනස් සා� 
පරතිවිරැේධ බලපෑම් ඇති කළ �ැක.9 ER-beta විහෝ�ෂහෝයන් 
ඉලක්ක කරන සාංහෝයෝග්රා විභාව පිළිකා නාශක කාරක 
හෝලසා සාැලහෝක්.10,11

අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් යනු ශාක කුලහෝයහි සා� 
විහෝ�ෂහෝයන් රනිල කුලයට අයත් හෝබෝග්රාවල බහුලව 
දක්නට ලැහෝබන ස්වභාාවිකව� ඇති වන සාංහෝයෝග්රා හෝ�. 
හෝකහෝස් හෝවතාත්, හෝසාෝයා හෝබෝංචි සා� හෝසාෝයා හෝබෝංචි වලිංන් 
සාාදන ලද හෝබාහෝ�ෝ ආ�ාර සාා�ානයහෝයන් පරිහෝභාෝජනය 
කරන ආ�ාර අතාර අේවිතීය හෝලසා හෝපාහෝ�ාසාත්  
මූලාශ ිහෝ�.2

ශාක තුල අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් කාර්යයන් හෝදකක් 
ලබාහෝදයි. ඒවා ආරක්ෂක අණු හෝ�; එනම්, හෝරෝග්රා ඇති 
කරන වයාධිජනක දිලීර සා� අහෝනකුත් ක්ෂුද්ර ජීවීන් 
අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් �ඟින් වළක්වයි.3 ඊට අ�තාරව, 
පසා-ක්ෂුද්ර රයිහෝසාෝබියම් උත්හෝත්ජනය කිරී� සාඳ�ා 
නයිටරජන් සාවිකරන මූල ග්රාැටිති සාෑදී�ට හෝසාෝයා හෝබෝංචි 
අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් භාාවිතා කරයි.4 වාතාහෝ� ඇති අණුක 
නයිටරජන් ඇහෝ�ෝනියා බවට පරිවර්තානය කිරීහෝම් 
කීියාවලිංය නයිටරජන් සාවි කිරී�යි, එ�ඟින් ශාකයට 
පැවැත්�ට අවශය ඇ�යිහෝනෝ අම්ල වැනි සාංහෝයෝග්රා  
සාෑදිය �ැකිය.



පියයුරුු පෑට්රක

පියයුරැ පිළිකා ඇතිවීහෝම් අවදාන� වැඩි කළ �ැකි 
පියයුරැවල සෛසාල පරගුණනය සා�ඟ ඊස්ටරජන් පරතිකාරය 
භාාවිතාා කිරී� සාම්බන්ධ වී ඇතා.12 අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් 
කාන්තාාවන් තුළ පියයුරැ සෛසාල පරගුණනය උත්හෝත්ජනය 
හෝනාකරන බව සාායනික අධයයනවලිංන් හෝපනී යයි13-18 
සා� අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන්වලට නිරාවරණය වී� පියයුරැ 
පිළිකා අවදාන� හෝකහෝරහි �ධයස්ථ බලපෑ�ක් ඇති කරන 
බව හෝ�ෝ හෝ�� හෝරෝග්රාහෝයන් ආරක්ෂා වන බව ජනග්රා�න 
අධයයනවලිංන් හෝපන්නුම් කරන්හෝන්ය.19,20

එන්ගේ�ාගේමට්රිරයල් පෑට්රක

කාන්තාාවන් තුළ,ඊස්ටරජන් එන්හෝඩාහෝ�ටිරයම් (ග්රාර්භාාෂය 
ආවරණය කරන) සෛසාල පරගුණනය උත්හෝත්ජනය කරන 
අතාර එන්හෝඩාහෝ�ටිරය� පිළිකා ඇතිවීහෝම් අවදාන� 
වැඩි කරයි.21 කාන්තාාවන් තුළ එන්හෝඩාහෝ�ටිරය� සෛසාල 
පරගුණනය අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවෝන් �ඟින් උත්හෝත්ජනය 
හෝනාකරන අතාර22 අයිහෝසාාෆ්ලහෝවෝන් නිරාවරණය 
එන්හෝඩාහෝ�ටිරය� පිළිකා අවදාන� අඩුවී� සා�ඟ 
සාම්බන්ධ වී ඇති බව ජනග්රා�න අධයයනවලිංන් හෝපන්නුම් 
කරන්හෝන්ය.23

ශුකර
පර්හෝ�ෂණ �ගින් හෝපන්නුම් කරන්හෝන් පිරිමින්හෝ� 
ඊස්ටරජන් �ඟින් ශුකාීණු චලිංතාය සා� ශුකාීණු ඝනත්වය 
අඩු වී ඇති බවය.26 සාායනික අධයයනවලිංන් හෝපනී 
යන්හෝන් අයිහෝසාාෆ්ලහෝවෝන් ශුකාීණුවලට බලපාන්හෝන් නැති 
බවයි.27,28

කාන්තාවන්ගේ� ගේ�ෝගේමෝන මට්ට්රම්

ඊස්ටරජන් චිකිත්සාාව රැධිරහෝ� ඊස්ටරජන් �ට්ට� වැඩි 
කරයි.24 අයිහෝසාාෆ්ලහෝවෝන් රැධිරහෝ� ඊස්ටරජන් �ට්ට�ට 
බලපාන්හෝන් නැතා.25

මත වන බලපෑෑම්: 

ගේ�ශි සමූ�ය ස� ජවය

පිරිමින්ගේ� ගේ�ෝගේමෝන මට්ට්රම

අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවාන් රැධිර ඊස්ටරජන් �ට්ටම් වැඩි29 හෝ�ෝ 
හෝටස්හෝටාස්හෝටහෝරෝන් �ට්ටම් අඩු හෝනාකරයි.30

හෝ� හෝපරෝටීන් ඇතුළු සාත්ව හෝපරෝටීන සා�ඟ පරිපූරකයට 
සා�ාන පර�ාණයකට අයිහෝසාාෆ්හෝ�හෝවාන් බහුල හෝසාෝයා 
හෝපරෝටීන් සා�ඟ පරිපූරණය කිරී� බර ඉසිලී� වැනි 
පරතිහෝරෝධක වයායා� පුහුණුවීම්වල නියැලී සිටින 
පුේග්රාලයින්හෝ� �ාංශ හෝප්ශ්රි සා� ශක්තිය වැඩි කිරී�ට 
හෝ�තු හෝ�31



SoyConnection.com සො�ත �ැඩි විස්තර �ඳහාො පිවිසො�න්න සොහාෝ info@soyconnection.com  
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සෝ�ෝයි කසෝ�ක්ෂන් යනු එක්�ත් සෝ�ෝයා මණ්ඩලය (USB) සෝ�නුසෝ�න් හද�තට හිතකර සෝ�ෝයා සෝ�ෝ�චි සෝතල් �හ සෝ�ෝයා ආහාර ඇතුළු� එක්�ත් ජ�පදසෝ� �ගාා 
කර� සෝ�ෝයා�ල පරතිලාභ පිළි�ඳ� දැනු�ත් කිරීම �ඳහා සෝ�ෞඛ්යය, සෝපෝෂණය �හ ආහාර කර්මාන්තසෝ� පරවීණයන් �හ එක්�ත් ජ�පදසෝ� සෝ�ෝයා සෝගාාවීන්සෝ� 
�හසෝයෝගායකි. USB හි සෝගාාවි අධ්යයක්ෂක�රැ හැත්තෑ තුන් සෝද�ා සියලුම එක්�ත් ජ�පද සෝ�ෝයා සෝ�ෝ�චි සෝගාාවීන් සෝ�නුසෝ�න් ඔවුන්සෝ� සෝ�ෝයා ආසෝයෝජ� �ඳහා 
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