සෝ�ෝයාා ආශ්රිිත තතු විස්තරය

ශාාක ෆයිටෝ�ෝස්ට්රරජන්
(
)
සහ ඊස්ට්රරජන්
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්

අතර වෙ�නස
මත වන බලපෑෑම්:
ශුක්රර

පියයුරුු පටක

එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් පටක

පිරිමින්ගේ� හෝ�ෝමෝ�ෝන මට්ටම

කාාන්තාාවන්ගේ� හෝ�ෝමෝ�ෝන මට්ටම්
පේ�ශි සමූහය සහ ජවය

සෝ�ෝයාා ආහාාරවල මිනිස් ඊස්ට්රරජන් අඩංංගු නො�ොවේ�. සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
මිනිස් ඊස්ට්රරජන් හාා සමාාන නො�ොවේ�.

ඊස්ට්රරජන්
හෝ�ෝමෝ�ෝන යනු ශරීරය මඟින් පටක යම් ආකාාරයකින්
හැැසිරීමට හේ�තු වන රසාායනික පණිවිඩකරුුවන් වේ�.
හෝ�ෝමෝ�ෝන මඟින් බලපෑෑම් කිරීම සඳහාා ඒවාා සෛෛල තුළ
ඇති ප්රරතිග්රාා�හක සමඟ බැැඳීමට හාා සක්රීීය කිරීමට
අවශ්යය වේ�.
ඊස්ට්රරජන් යනු කාාන්තාා ලිංංගික හෝ�ෝමෝ�ෝනයයි. මූලික
වශයෙ�න් එය ඩිම්බ කෝ�ෝෂ මගින් නිපදවන අතර පටක
සමඟ අන්තර් ක්රිියාා කිරීම සඳහාා රුුධිර ප්රරවාාහයේ�
ගමන්කරනු ඇත.
ඊස්ට්රරජන් කාාන්තාාවකගේ� ප්රරජනක ක්රිියාාකාාරිත්වයට සහ
ඔසප් චක්රරයට ඉතාා වැැදගත් වේ�. පූර්ව ආර්තවහරණයේ�දී
කාාන්තාාවන්ගේ�, චක්රරයේ� අඩකදී ඊස්ට්රරජන් මට්ටම
හදිසියේ�ම ඉහළ යන අතර, එය ඩිම්බයක් මුදාා හැැරීමට
හේ�තු වේ�. ඩිම්බ මෝ�ෝචනයෙ�න් පසු මෙ�ම මට්ටම
ඉක්මනින් අඩු වේ�.

යො�ොවුන් වියේ�දී පියයුරුු වර්ධනය සිදුවන්නේ�ද ඊස්ට්රරජන්
හේ�තුවෙ�න්ය. අස්ථි ශක්තිය රැකගැැනීම සහ සමේ� ඝනකම
සහ ගුණාාත්මකභාාවය වැැඩි දියුණු කිරීම සෙ�සු කාාර්යයන්
අතර ඇතුළත් වේ�. ආර්තවහරණයෙ�න් අනතුරුුව ඩිම්බ
කෝ�ෝෂ ඊස්ට්රරජන් ඉතාා කුඩාා ප්රරමාාණයක් නිපදවයි, එබැැවින්
රුුධිරයේ� ඊස්ට්රරජන් මට්ටම සැැලකිය යුතු ලෙ�ස අඩු වේ�.
මේ�ද පටකයේ� ඊස්ට්රරජන් නිෂ්පාාදනයෙ�න් රුුධිරයේ� අඩංංගු
දේේ ප්රරධාාන වශයෙ�න් පැැමිණෙ�යි
කාාන්තාා ලිංංගික හෝ�ෝමෝ�ෝනය ලෙ�ස නම් කර තිබුනද
පිරිමින් ද ඊස්ට්රරජන් නිපදවයි. පිරිමි පුද්ගලයන්ගේ� අධිවෘෘක
ග්රරන්ථි සහ වෘෘෂණ කෝ�ෝෂ මගින් ඊස්ට්රරජන් ස්රාා�වය වේ�. ජීවිත
කාාලය පුරාා කාාන්තාාවන්ගේ� ඊස්ට්රරජන් මට්ටම පිරිමින්ට
වඩාා වැැඩි වුවද, වැැඩිහිටි පිරිමින්ගේ� රුුධිර ඊස්ට්රරජන්
මට්ටම ඇත්ත වශයෙ�න්ම වැැඩිහිටි කාාන්තාාවන්ගේ�1
මට්ටමට වඩාා වැැඩිය.

අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් (ෆයිටෝ�ෝස්ට්රරජන්)
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් යනු ශාාක කුලයෙ�හි සහ
විශේ�ෂයෙ�න් රනිල කුලයට අයත් බෝ�ෝගවල බහුලව
දක්නට ලැැබෙ�න ස්වභාාවිකවම ඇති වන සංංයෝ�ෝග වේ�.
කෙ�සේ� වෙ�තත්, සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි සහ සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි වලින්
සාාදන ලද බො�ොහෝ�ෝ ආහාාර සාාමාාන්යයයෙ�න් පරිභෝ�ෝජනය
කරන ආහාාර අතර අද්විතීය ලෙ�ස පො�ොහො�ොසත්
මූලාාශ්රර වේ�.2
ශාාක තුල අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් කාාර්යයන් දෙෙකක්
ලබාාදෙෙයි. ඒවාා ආරක්ෂක අණු වේ�; එනම්, රෝ�ෝග ඇති
කරන ව්යා�ාධිජනක දිලීර සහ අනෙ�කුත් ක්ෂුද්ර ජීවීන්
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මඟින් වළක්වයි.3 ඊට අමතරව,
පස-ක්ෂුද්ර රයිසෝ�ෝබියම් උත්තේ�ජනය කිරීම සඳහාා
නයිට්රරජන් සවිකරන මූල ගැැටිති සෑෑදීමට සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් භාාවිත කරයි.4 වාාතයේ� ඇති අණුක
නයිට්රරජන් ඇමෝ�ෝනියාා බවට පරිවර්තනය කිරීමේ�
ක්රිියාාවලිය නයිට්රරජන් සවි කිරීමයි, එමඟින් ශාාකයට
පැැවැැත්මට අවශ්යය ඇමයිනෝ�ෝ අම්ල වැැනි සංංයෝ�ෝග
සෑෑදිය හැැකිය.

සෞ�ෞඛ්යය විද්යා�ාඥයින් විසින් පසුගිය වසර 30 පුරාා
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් දැැඩි ලෙ�ස අධ්යයයනය කර ඇති
අතර, එක්සත් ජනපද ජාාතික පිළිකාා ආයතනය
විසින් පිළිකාා වැැළැැක්වීම සහ ප්රරතිකාාර කිරීමේ�දී
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වල කාාර්යභාාරය අවබෝ�ෝධ කර
ගැැනීමට ප්රරථම වරට උනන්දුවක් දක්වන ලදී.5
ඊස්ට්රරජන්වලට සමාාන රසාායනික ව්යුුහයක්
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් සතු අතර ශාාක ඊස්ට්රරජන් ලෙ�ස
වර්ගීකරණය කර ඇත්තේ� ඇතැැම් අවස්ථාාවන්හිදී
ඒවාා ඊස්ට්රරජන් හෝ�ෝර්මෝ�ෝනයට සමාාන බලපෑෑම් ඇති
කරන බැැවිනි. කෙ�සේ� වෙ�තත්, අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
ඊස්ට්රරජන්වලට වඩාා බෙ�හෙ�වින් වෙ�නස් ය.
සමාාන රසාායනික ව්යුුහයන් ඇති සංංයෝ�ෝග වෙ�නස්
බලපෑෑම් ඇති කිරීම අසාාමාාන්යය දෙෙයක් නො�ොවේ�.
උදාාහරණයක් ලෙ�ස, කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල් සහ
ෆයිටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝල් සඳහාා සමාාන ව්යුුහයන් ඇති නමුත්
පළමුවැැන්න රුුධිර කො�ොලෙ�ස්ටරෝ�ෝල්6 වැැඩි කරන අතර
දෙෙවැැන්න එය අඩු කරයි.7

ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිග්රාා�හක සමඟ අන්තර්
ක්රිියාා කිරීම
සෛෛල තුළ ඊස්ට්රරජන් බන්ධනය වන ප්රරතිග්රාා�හක
දෙෙකක් ඇත - ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිග්රාා�හක alpha (ER-alpha)
සහ ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිග්රාා�හක beta (ER-beta). මෙ�ම
ප්රරතිග්රාා�හකවලට ඊස්ට්රරජන් බන්ධනය වීම සෛෛලය තුළ
ක්රිියාාකාාරීත්වයට බලපාාන ප්රරතික්රිියාා සඳහාා ප්රරතික්රිියාා
ඇති කරයි. ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිග්රාා�හක දෙෙක සඳහාාම සමාාන
සම්බන්ධතාාවයක් ඇත.
අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් ද ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිග්රාා�හක දෙෙකටම
බන්ධනය වන නමුත් ඊස්ට්රරජන්වලට ප්රරතිවිරුුද්ධව
ER-beta8 වලට මනාාප ලෙ�ස බන්ධනය කර සක්රිිය කරයි.
ඊස්ට්රරජන් සහ අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් අතර බන්ධන මනාාපයේ�
මෙ�ම වෙ�නස වැැදගත් වන්නේ� සක්රිිය කළ විට ER-alpha
සහ ER -beta හට සෛෛල මත බෙ�හෙ�වින් වෙ�නස් සහ
ප්රරතිවිරුුද්ධ බලපෑෑම් ඇති කළ හැැක.9 ER-beta විශේ�ෂයෙ�න්
ඉලක්ක කරන සංංයෝ�ෝග විභව පිළිකාා නාාශක කාාරක
ලෙ�ස සැැලකේ�.10,11

මත වන බලපෑෑම්:

පියයුරුු පටක

ශුක්රර

පියයුරුු පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම වැැඩි කළ හැැකි
පියයුරුුවල සෛෛල ප්රරගුණනය සමඟ ඊස්ට්රරජන් ප්රරතිකාාරය
භාාවිතාා කිරීම සම්බන්ධ වී ඇත.12 අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්
කාාන්තාාවන් තුළ පියයුරුු සෛෛල ප්රරගුණනය උත්තේ�ජනය
නො�ොකරන බව සාායනික අධ්යයයනවලින් පෙ�නී යයි13-18
සහ අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන්වලට නිරාාවරණය වීම පියයුරුු
පිළිකාා අවදාානම කෙ�රෙ�හි මධ්යයස්ථ බලපෑෑමක් ඇති කරන
බව හෝ�ෝ මෙ�ම රෝ�ෝගයෙ�න් ආරක්ෂාා වන බව ජනගහන
අධ්යයයනවලින් පෙ�න්නුම් කරන්නේ�ය.19,20

පර්යේ�ෂණ මගින් පෙ�න්නුම් කරන්නේ� පිරිමින්ගේ�
ඊස්ට්රරජන් මඟින් ශුක්රාා�ණු චලිතය සහ ශුක්රාා�ණු ඝනත්වය
අඩු වී ඇති බවය.26 සාායනික අධ්යයයනවලින් පෙ�නී
යන්නේ� අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් ශුක්රාා�ණුවලට බලපාාන්නේ� නැැති
බවයි.27,28

පිරිමින්ගේ� හෝ�ෝමෝ�ෝන මට්ටම
අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන් රුුධිර ඊස්ට්රරජන් මට්ටම් වැැඩි29 හෝ�ෝ
ටෙ�ස්ටො�ොස්ටෙ�රෝ�ෝන් මට්ටම් අඩු නො�ොකරයි.30

පේ�ශි සමූහය සහ ජවය
වේ� ප්රෝ�ෝ�ටීන් ඇතුළු සත්ව ප්රෝ�ෝ�ටීන සමඟ පරිපූරකයට
සමාාන ප්රරමාාණයකට අයිසො�ොෆ්ලේ�වො�ොන් බහුල සෝ�ෝයාා
ප්රෝ�ෝ�ටීන් සමඟ පරිපූරණය කිරීම බර ඉසිලීම වැැනි
ප්රරතිරෝ�ෝධක ව්යා�ායාාම පුහුණුවීම්වල නියැැලී සිටින
පුද්ගලයින්ගේ� මාං�ංශ පේ�ශි සහ ශක්තිය වැැඩි කිරීමට
හේ�තු වේ�31

එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් පටක
කාාන්තාාවන් තුළ,ඊස්ට්රරජන් එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියම් (ගර්භාාෂය
ආවරණය කරන) සෛෛල ප්රරගුණනය උත්තේ�ජනය කරන
අතර එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් පිළිකාා ඇතිවීමේ� අවදාානම
වැැඩි කරයි.21 කාාන්තාාවන් තුළ එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් සෛෛල
ප්රරගුණනය අයිසො�ොෆ්ලේ�වෝ�ෝන් මඟින් උත්තේ�ජනය
නො�ොකරන අතර22 අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් නිරාාවරණය
එන්ඩො�ොමෙ�ට්රිියල් පිළිකාා අවදාානම අඩුවීම සමඟ
සම්බන්ධ වී ඇති බව ජනගහන අධ්යයයනවලින් පෙ�න්නුම්
කරන්නේ�ය.23

කාාන්තාාවන්ගේ� හෝ�ෝමෝ�ෝන මට්ටම්
ඊස්ට්රරජන් චිකිත්සාාව රුුධිරයේ� ඊස්ට්රරජන් මට්ටම වැැඩි
කරයි.24 අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් රුුධිරයේ� ඊස්ට්රරජන් මට්ටමට
බලපාාන්නේ� නැැත.25

ආශ්රිිත ග්රරන්ථ නාාමාාවලිය
1.

සිම්ප්සන් ඊආර්. ඊස්ට්රජන් ප්රභවයන් සහ ඒවාායේ� වැැදගත්කම ජේ� ස්ටෙ�රො�ොයිඩ් බයෝ�ෝකෙ�ම් මො�ොල
බයෝ�ෝ. 2003;86(3-5):225-30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14623515.

2. ෆ්රෑන්ක් ඒඒ. කස්ටර් එල්ජේ�, සහ අල් ආහාාර සහ මාානව තරල ආශ්රයෙ�න් අයිසො�ොෆ්ලවනො�ොයිඩ්
සහ අනෙ�කුත් ෆීනෝ�ෝලික් කාාරක පිළිබඳ HPLC විශ්ලේ�ෂණය. ප්රො�ොස් සෝ�ෝ එක්ස්ප් බයෝ�ෝ මෙ�ඩ්.
1998;217(3):263-73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9492334.
3. සුබ්රමනියන් එස්, හියු එක්ස්, ලිව් ජී, සහ අල්. අයිසො�ොෆ්ලවෝ�ෝන් සින්තේ�ස් ජාාන දෙෙකක
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හාා සම්බන්ධ වෙ�න්න
සෝ�ෝයි කනෙ�ක්ෂන් යනු එක්සත් සෝ�ෝයාා මණ්ඩලය (USB) වෙ�නුවෙ�න් හදවතට හිතකර සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි තෙ�ල් සහ සෝ�ෝයාා ආහාාර ඇතුළුව එක්සත් ජනපදයේ� වගාා
කරන සෝ�ෝයාාවල ප්රරතිලාාභ පිළිබඳව දැැනුවත් කිරීම සඳහාා සෞ�ෞඛ්යය, පෝ�ෝෂණය සහ ආහාාර කර්මාාන්තයේ� ප්රරවීණයන් සහ එක්සත් ජනපදයේ� සෝ�ෝයාා ගො�ොවීන්ගේ�
සහයෝ�ෝගයකි. USB හි ගො�ොවි අධ්යයක්ෂකවරුු හැැත්තෑෑ තුන් දෙෙනාා සියලුම එක්සත් ජනපද සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ගො�ොවීන් වෙ�නුවෙ�න් ඔවුන්ගේ� සෝ�ෝයාා ආයෝ�ෝජන සඳහාා
උපරිම වටිනාාකමක් ලබාා ගැැනීමට කටයුතු කරති. මෙ�ම ස්වේ�ච්ඡාා සේ�වකයන් සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි නවෝ�ෝත්පාාදනයන් බුසලෙ�න් ඔබ්බට ගෙ�න යාාමට සහ එක්සත්
ජනපදයේ� සෝ�ෝයාා සඳහාා මනාාපය වැැඩි කිරීමට වැැඩසටහන් සහ හවුල් ව්යා�ාපාාරයන්හි ආයෝ�ෝජනය සහ අඩු කිරීම් අරමුදල් භාාවිත කරයි. එම මනාාපය රඳාා
පවතින්නේ� එක්සත් ජනපද සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ආහාාර සහ තෙ�ල්වල ගුණාාත්මකභාාවය සහ එක්සත් ජනපද සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ගො�ොවීන්ගේ� තිරසරභාාවය මතය.
ෆෙ�ඩරල් සෝ�ෝයාා බෝං�ං�චි ප්රරවර්ධන, පර්යේ�ෂණ සහ පාාරිභෝ�ෝගික තො�ොරතුරුු පනතේ� නියම කර ඇති පරිදි, USDA කෘෘෂිකාාර්මික අලෙ�විකරණ සේ�වාාවට USB සහ
සෝ�ෝයාා පරික්ෂාා කිරීම සඳහාා අධීක්ෂණ වගකීම් ඇත.

