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101/A 

A urine-based new diagnostic approach for diabetic kidney disease 

 

S. Saseevan1,2, S. Rajapakse2,3 and D.N. Magana-Arachchi1* 

 

1National Institute of Fundamental Studies, Kandy, Sri Lanka 
2Postgraduate Institute of Science, University of Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka 

3Department of Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Science, University of 

Peradeniya, Peradeniya, Sri Lanka. 

 

Diabetic kidney disease (DKD) is one of the major complications of Diabetes mellitus. Also, 

DKD is known as either structural or functional kidney damage that occurs due to diabetes 

mellitus. Nowadays, measuring the excreted amount of albumin (protein) in urine is an 

indicator for screening DKD. However, it has several laps, and usually, albumin appears in 

urine after kidney damage as a result of Diabetes. Therefore, discovering a non-invasive 

new diagnostic tool is essential for early diagnosis and prompt treatment to avoid the rapid 

worsening of the disease. This research aims to develop reliable and sensitive diagnostic 

tools for detecting DKD. Eighty-two urine samples were collected from healthy volunteers 

and chronic kidney disease (CKD) patients, including DKD. A molecule called RNA was 

extracted from the cells present in the urine samples. The quantitative polymerase chain 

reaction (qPCR) technique was used to study the expression pattern of ANXA3 and NGAL 

genes in DKD patients compared to healthy controls. These genes, NGAL and ANXA3, are 

related to the molecular mechanism of diabetes and kidney disease and were selected and 

underwent qPCR reactions. The RNA extracted from urine samples was converted into 

complementary DNA and used for PCR. The fold changes of each gene expression in DKD 

and other CKD patients were calculated using the relative quantification method. The results 

showed about four-fold increased NGAL expression compared with healthy controls was 

seen in DKD patients. It was not observed in other chronic kidney disease patients. Further, 

there was a two-fold increase in early stages of CKD than late-stage, indicating that NGAL 

could be used to detect the early stage of CKD. Additionally, the findings showed that a very 

high level of ANXA3 gene expression was found in DKD patients. It was nearly 783-fold and 

considered high compared with other CKD categories. From these findings of the research, 

ANXA3 and NGAL could be better non-invasive tools to diagnose the exact condition of 

DKD. However, it needs more samples to validate before applying for clinical trials. 

 

 

*dhammika.ma@nifs.ac.lk 
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101/A 

சிறுநீர் மாதிரியல் உள்ள உயிர் மூலக்கூறுகளள பயன்படுத்தி நீரிழிவு 

நநாயினால் ஏற்படக்கூடிய நாள்பட்ட சிறுநீரக நநாயிளன கண்டறிதல் 

 

சு. சசீவன்1,2, ச. ராஜபக்சச2,3 மற்றும் டி. என். மங்கன ஆராசச்ி1* 

 

1சேசிய அடிப்படைக்கான கல்வி நிறுவகம், கண்டி, இலங்டக. 2உயர ்

பை்ைப்படிப்பிற்கான விஞ்ஞான நிறுவகம், சபராேடனப் பல்கடலக்கழகம், 

சபராேடன, இலங்டக. 3மூலக்கூற்று உயிரியல் மற்றும் உயிர ்தோழிநுை்ப துடற, 

விஞ்ஞானபீைம், சபராேடனப் பல்கடலக்கழகம், சபராேடன. இலங்டக.. 

 

நாள்பைை் சிறுநீரக சநாயானது மருே்துவ உலகிற்கு மிகப் தபரிய சவாலாகும். 

நாள்பைை் சிறுநீரக சநாய் ஏற்படுவேற்கு நீரிழிவு சநாய் மிக முக்கியமான காரணி 

ஆகும். உலகலாவிய ரீதியில் ஏறே்ோழ முப்பது சேவீேே்திற்கும் அதிகமான 

நாள்பைை் சிறுநீரக சநாயினால் பாதிக்கபை்ைவரக்ளிற்கு நீரிழிவு சநாசய பிரோன 

காரணமாகும். விடரவாக சநாய் நிடலயிடன கண்ைறிவதும் உைனடி சிகிசட்ச 

தபறுவதும் நீரிழிவுைனான நாள்பை்ை சிறுநீரக சநாய் சமாசமடைேடல ேடுக்க 

உேவுகின்றது. சிறுநீரில் உள்ள அல்புமின் எனப்படும் புரேே்தின் அளவிடன 

பரிசசாதிப்பேன் மூலமாக நீரிழிவினால் ஏற்படுகின்ற நாள்பை்ை சிறுநீரக சநாய் 

கண்ைறியப்படுகின்றது. எனினும் அல்புமின் புரேமானது சிறுநீரில் தேன்படுவேற்கு 

முன்னர ் நீரிழிவினால் சிறுநீரகே்தியின் குறிப்பிைை் பகுதி பாதிக்கப்படுகின்றது. 

எனசவ இவ் அல்புமின் புரேப்பரிசசாேடன நீரிழிவினால் ஏற்பைக்கூடிய நாள்பைை் 

சிறுநீரக சநாயிடன கண்ைறிய சபாதுமானோக இல்டல. எனசவ இவ் ஆய்வின் 

மூலம் சிறுநீர ் மாதிரியில் சாே்தியமானதும் சநாயிடன துல்லியமாக கண்ைறியக் 

கூடியதுமான Biomarkers என்றடழக்கப்படுகின்ற உயிர ் மூலக்கூறுகள் 

கண்ைறியப்படுகின்றது. இவ் ஆய்விற்காக நீழிவினால் ஏற்படும் நாள்பைை் சிறுநீரக 

சநாயாளரக்ள் உள்ளைங்கலாக நாள்பை்ை சிறுநீரக சநயாளிகள் மற்றும் சுகசேகிகள் 

உை்பை எண்பே்து இரண்டு சபரின் சிறுநீர ் மாதிரிகள் சசகரிக்கப்பைட்ுள்ளன. 

சிறுநீருைன் தவளிசயறும், சிறுநீரகம் மற்றும் சிறுநீரகே்தியிடனயும் அேன் 

தோழிற்படு ேன்டமடயயும் பிரதிபலிக்கின்ற கலங்களிலிருந்து ஆர.்என்.ஏ (RNA) 

எனப்படும் உயிர ் பல்பகுதியம் பிரிே்தேடுக்கப்பைட்ு இவ் ஆய்விற்கு 

பயன்படுே்ேப்பைட்ுள்ளது. மூலக்கூற்று உயிரியலில் பயன்படுே்ேப்படுகின்ற 

பீ.சி.ஆர ் (PCR) தோழிநுை்பம் மூலம் ANXA3 மற்றும் NGAL ஆகிய இரு பரம்படர 

அலகுகளின் தவளிப்படுேன்டம (gene expression) பரிசசாதிக்கபைட்ுள்ளது. 

சுகசேகியருைன் ஒப்பிடும் சபாது நீழிவினால் ஏற்படும் நாள்பை்ை சிறுநீரக 

சநாயாளரக்ளின் உைலில் இவ் ANXA3 மற்றும் NGAL பரம்படர அலகுகள் அல்லது 

உயிரக்ூறுகள் மாற்றமடைகின்ற ேன்டம இவ் ஆய்வின் மூலம் 

கண்ைறிப்பைட்ுள்ளது. NGAL எனப்படும் ஒரு உயிர ்மூலக்கூறு நீரிழிவினால் ஏற்படும் 

நாள்பைை் சிறுநீரக சநாயின் கண்ைறிேலில் மிக முக்கிய தசல்வாக்குச ்

தசலுே்துகின்றது. இவ் ஆய்வின் முடிவிலிருந்து சுகசேகியருைன் ஒப்பிடும் சபாது 

ஏறே்ோழ நான்கு மைங்கு NGAL மூலக்கூறின் தவளிப்படுேன்டம (gene expression) 
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அதிகமாக உள்ளதுைன் சவறு காரணிகளுைன் கூடிய நாள்பை்ை சிறுநீரக 

சநாயாளரக்ளிைம் இவ் அதிகரிப்பானது அவோனிக்கப்பைவில்டல. அேற்கு 

சமலதிகமாக பிந்திய நிடல நீரிழிவுைன் கூடிய நாள்பைை் சிறுநீரக சநாயாரக்ளுைன் 

ஒப்பபிடும் சபாது முேல்நிடல நீரிழிவுைன் கூடிய நாள்பபைை் சிறுநீரக 

சநாயராளரக்ளிைம் ஏறே்ோழ இருமைங்கிலும் அதிகமான NGAL மூலக்கூறின் 

தவளிப்படுேன்டம காணப்படுவேனால் NGAL ஆனது விடரவில் நீரிழிவுைன் கூடிய 

நாள்பைை் சிறுநீரக சநாடய கண்ைறிய பயன்படுே்ே முடியும். இேற்கு சமலதிகமாக 

ANXA3 எனப்படும் இன்தனாரு உயிர ் மூலக்கூறு நீரிழிவுைன் கூடிய நாள்பை்ை 

சிறுநீரக சநாயாளரக்ளின் பரம்படர அலகில் மிக அதிகமாக (ஏறே்ோழ 783 மைங்கு) 

காணப்படுவதுைன் சவறு காரணிகளினால் ஏற்படும் நாள்பைை் சிறுநீரக 

சநாயாளரக்ளின் சிறுநீர ் மாதிரிக்ளில் இே்ேடகய குறிப்பிைே்ேக்க அதிகரிப்பு 

அவோனிக்கப்பைவில்டல. ஆகசவ இவ் ஆய்வின் முடிவிலிருந்து NGAL மற்றும் ANXA3 

ஆகிய இரு உயிர ்மூலக்கூறுகள் (Biomarkers) நீரிழிவினால் ஏற்பைக்கூடிய நாள்பை்ை 

சிறுநீரக சநாய் நிடலயிடன கண்ைறிய பயன்படுே்ே முடியும். எனினும் இன்னும் 

பல ஆய்வு மாதிரிகடள உள்ளைக்கி ஆய்விடன விரிவுபடுே்துவேன் மூலம் இவ் 

ஆய்வின் முடிவிடன சமலும் வலுப்படுே்ே முடியும். 

 
*dhammika.ma@nifs.ac.lk 
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The hepatoprotective capability of Munronia pinnata (Binkohomba plant) 

 

S.D. Hapuarachchi1*, T.S. Suresh2, W.T.P.S.K. Senarath3, S. Hadunnetthi4 and  

K. Samarasinghe5 

 
1Department of Ayurveda, Institute of Indigenous Medicine, University of Colombo 2Department 

of Biochemistry, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka. 
3Department of Botany, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka.  

4Institute of Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology, University of Colombo 5Department 

of Pathology, Faculty of Medical Sciences, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka 

 

According to the results of our research, it was confirmed that Binkohomba plant can 

prevent various diseases in the liver. The present study thus provides a scientific rationale 

for the traditional use of this herb in the management of liver disorders. It is scientifically 

proved by using an animal model. These results validated the use of both these herbs; 

Binkohomba and Heen binkohomba (M. pinnata and A. paniculata) as an alternative for 

Swertia chiraita plant (hepatoprotective agent) in the Traditional and Ayurvedic therapeutic 

practice as well as the Ayurvedic drug preparations in Sr Lanka. Swertia chiraita plant is not 

available in Sri Lanka. This research was carried out with the support of an animal model to 

check the ability of the different types of extracts of Binkohomba plant (Munronia pinnata 

Wall. Theob. Family -Meliaceae) and compared with the established Ayurveda 

hepatoprotective agent, Andrographis paniculata(AP) which is used in traditional  Sri 

Lankan Medical system to prevent various diseases in the liver. Binkohomba plant has been 

used in a variety of ailments in the traditional Sri Lankan medical system and it has been 

happening for many centuries. Though it has been not documented in the Ayurveda text, 

Ayurveda doctors also used this plant as an alternative to Swertia chiraita plant. Therefore, 

we conducted this research work to find out the scientific validation for to use of this plant 

to prevent various diseases in the liver. 

 

*dr.sdhapuarachchi@iim.cmb.ac.lk 

 

 

  

mailto:dr.sdhapuarachchi@iim.cmb.ac.lk
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කිරීටක ධමනි බයිපාස ්බද්ධය (බයිපාස් සැත්කම) සිදු කල ශලය ර ෝගීන්රේ රපෝෂණ තත්ත්වය රකර හි 
ර ෝහරේ දී ලබා රෙනු ලබන රපෝෂණ උපරද්ශනරේ බලපෑම නිර්ණය කිරීම 

 

එම්. කේ. ඩී. ඕ. වරුණිකා සහ ඒ.එම්.එන්.ටී. අදිකාරි* 
 

වයවහාරික ක ෝෂණ අධ්යන අංශය,  ශු සම් ත්, ධීවර හා ක ෝෂණ පීඨය, 

ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලය, මාකඳුර, ක ෝනවිල, 60170, ශ්රී ලංකාව 
 

 

ක ෝෂණ උ කේශනය යනු මන්ද්ක ෝෂණය, නිද්න් ත කරෝ  සහ කවනත් කරෝගී තත්වයන්ට විකශ්ෂකයන්ම 

ක ෝ කනාවන කරෝ  සඳහා තුඩු කද්න ක ෝෂණ අසමතුලිතතාවයන් ම  හරවා  ැනීමට ආහාර පුරුදු 

සම් න්ධ්කයන් කරෝගියා ද්ැනුවත් කිරීමකි. කිරීටක ධ්මනි  යි ාස ් ේධ් කිරීකම් (CABG) සැත්කම් යනු හෘද් 

කරෝ  සඳහා ප්රතිකාර කිරීම සඳහා  හුලව භාවිතා කරන ක්රමයකි. ක ෝෂණ උ කේශනය ශලය කරෝගීන් 

ඉේමණින් සුවවීමට ඉවහල් වන අතර සංකූලතා අඩු කරයි. කකකස් කවතත්, ශ්රී ලංකාකේ  යි ාස ්කරෝගීන් 

කකකරහි ක ෝෂණ උ කේශනකේ  ල ෑම පිළි ඳ සිදු කල අධ්යයනයන් සීමිතය. එ ැවින්  යි ාස ්සැත්කම 

සිදු කල කරෝගීන්කේ ක ෝෂණ තත්ත්වය කකකරහි ක ෝෂණ උ කේශනකේ  ල ෑම නීර්ණයට කමම 

අධ්යයනය සිදු කරන ලදී.අධ්යනය සිදු කකරූකේ ක ර- සු සැකැස්මේ භාවිතා කරමින් කරෝගීන්ක න් 

ල ා ත් ද්ත්ත විශ්කල්ෂණය කිරීකමනි. මීට 2021 ඔේකතෝ ර් සිට කනාවැම් ර් ද්ේවා මාස කද්කක කාලය 

තුළ ක ෞේ ලික කරෝහලකදී CABG ශලයකර්මයට භාජනය වූ , වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි කරෝගීන් තිස් 

කද්කනකු (පිරිමි; 20,  ැහැණු; 10) කයාද්ා  න්නා ලදී. ශලයකර්මකයන්  සු එේ එේ කරෝගියාට රජකේ 

ලියා දිංචි ක ෝෂණකේදිකයකු විසින් ක ෝෂණ උ කේශනය  කරෝහකල්දී ස යන ලදී. කරෝගීන්ට ල ා දුන් 

ක ෝෂණ උ කේශන නිරීේෂණය, ක ෝෂණකේදියාක න් ල ා  ත හැකි කරෝගීන්කේ කතාරතුරු  ත්රිකා සහ 

දුරකථනය හරහා පිලිතුරු ල ා න්නා ප්රශ්නාවලියේ කතාරතුරු රැස ් කිරීමට භාවිතා කරන ලදී.  

ශලයකර්මයට ක ර කරෝගීන්කේ සාමානය කතාරතුරු, වවද්ය කතාරතුරු, රුධිර සාම් ල වාර්ථා සහ ආහාර 

පුරුදු සම් න්ධ් කතාරතුරු පිළි ඳ ද්ත්ත රැස් කරන ලදී. ශලයකර්මකයන්  සු කරෝහලට  ැමිණි  ලමු 

අවස්ථාකේදී කරෝගීන්කේ තුවාල සුවවීමට  තවූ කාලය සහ රුධිර සාම් ල වාර්ථා ල ා  න්නා ලදී. රුධිර 

සාම් ල වාර්ථා සහ ආහාර පුරුදු කවනස් වූ ආකාරය සහ කරෝගීන්කේ තුවාල සුවවීමට  තවූ කාලය  භාවිතා 

කරමින් ක ෝෂණ උ කේශනකේ  ල ෑම තීරණය කරන ලදී. පිළිකවලින් කරෝගීන්ක න් 20% ේ සහ 16.7% 

ේ රුධිර ත ේූකකෝස් මට්ටම් සහ මස්තු ඇල්ියුමින් (Serum Albumin ) මට්ටම් ඉහළ මට්ටකම් සිට 

නිකරෝගී මට්ටමේ ද්ේවා  ත් කරක න ඇති  ව රුධිර සාම් ල වාර්ථා මගින් තහවුරු විය. කරෝගීන්ක න් 

33.3% කකේ මස්තු ඇල්ියුමින් මට්ටම අඩු මට්ටමක සිට නිකරෝගී මට්ටමකට  ත් කරක න ඇත. 

කරෝගීන්ක න් 36.7% කකේ තුවාල සුවවීමට  තවූ කාලය (මධ්යනය සති 3.07 + 1.2) සති කද්කකට වඩා 

අඩුය. කරෝගීන්ක න් 33.3% ේ දිනක එළවළු  රිකභෝජනය <2 servings සිට 2-4 servings ද්ේවා  වැඩි 

කරක න ඇත. කරෝගීන්ක න් 86.7% ේ ආහාර පිසීම සඳහා  ළමු කිරි සිට කද්වන කිරි ද්ේවා ක ාල් කිරි 

වර් ය කවනස් කර ඇත.  ර්කේෂණ අධ්යයනකේ ප්රතිඵලවලින් කහළි වූකේ ක ෝෂණ උ කේශනය 

අධ්යයනයට සහභාගි වූ ශලයකර්මයට භාජනයවූ CABG කරෝගීන්කේ ක ෝෂණ තත්ත්වය කකකරහි යහ ත් 

 ල ෑමේ ඇති කළ  වයි.  
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සාමානය ශරී  ස්කන්ධ ෙර්ශකය (BMI) සහිත හෘෙයාබාධ ඇති ර ෝගීන් අත  මධය ත බාරුකරේ 

(central obesity) අවොනේ සාධක සහ මධය ස්ුලතාවරේ ප්රතිශතය හඳුනා ගැනීම 

ජී.ජී.පී.එස.් රත්නසිරි සහ ඒ.එම්.එන්.ටී. අදිකාරි* 

වයවහාරික ක ෝෂණ කද් ාර්තකම්න්තුව,  ශු සම් ත්, ධීවර හා ක ෝෂණ පීඨය, ශ්රී ලංකා වයඹ 

විශ්වවිද්යාලය, මාකඳුර, ක ෝනවිල, 60170, ශ්රී ලංකාව 

මධ්ය තර ාරුකම /ස්ුලතාවය (central obesity), ශරීර ස්කන්ධ් ද්ර්ශකය (BMI) මගින් තීරණය කරනු 

ල න තර ාරුකමට වඩා හෘද්යා ාධ් (MI) කහාදීන් පුකරෝකථනය කරයි. මධ්ය ස්ුලතාවය (CO) සහිත 

සාමානය BMI කරෝගීන් අතර ඉහළ මරණ අනු ාතයේ ද්ේනට ලැබුණු  ැවින්, කමම අධ්යයනකේ අරමුණ 

වූකේ CO හි අවද්ානම් සාධ්ක තීරණය කිරීම සහ සාමානය BMI සහිත MI කරෝගීන් අතර මධ්ය ස්ුලතාවකේ 

ප්රතිශතය හඳුනා  ැනීමයි. 2021 අක ෝස්තු සිට සැප්තැම් ර් ද්ේවා මාසයක කාලය තුළ කකාළඹ ක ෞේ ලික 

කරෝහලකට ඇතුළත් වූ සහ සහභාගී වීමට කැමති MI කරෝගීන් අධ්යයන නියැදිය කලස  ඳවා  න්නා ලදී. 
ක ෝෂණකේදියාකේ තේකස්රු ආකෘති භාවිතා කරමින් උස සහ  ර මැනීම සහ ක ෝෂණය සම් න්ධ් 

කතාරතුරු රැස ් කරන ලදී. පූර්ව  රීේෂා කරන ලද් සම්මුඛ  රීේෂක විසින්  රි ාලනය කරන ලද් 

ප්රශ්නාවලියේ භාවිතා කරමින් සම්මුඛ සාකච්ඡා මගින් ආහාර පිළි ඳ කතාරතුරු රැස් කරන ලදී. උ කද්ස ්

සහිත වීඩිකයෝවේ ල ා දීකමන් කරෝගීන් ස්වයංව මනින ලද් ඉණ වට ප්රමාණය (WC) ල ා  න්නා ලදී. 

ආසියානුවන් සඳහා WHO කඩඉම් අ යන් සාමානය BMI (18.5-22.9 kgm-2) සහිත කරෝගීන් තීරණය 

කිරීමට භාවිතා කරන ලදී.  මධ්ය තර ාරුකම හඳුනා  ැනීම සඳහා කාන්තාවන් සඳහා WC >80cm සහ 

පිරිමින් සඳහා WC > 90cm භාවිතා කරන ලදී. SPSS 16.0 සංඛයානමය මෘදුකාං   ැකේජය භාවිතකයන් 

සංඛයාන විශ්කල්ෂණය සිදු කරන ලදී. MI කරෝගීන් 30 කද්කනකුකේ මධ්යනය වයස අවුරුදු 60.03±13.12 

වන අතර  හුතරය (83%) පිරිමින් විය. සාම් ලකේ මධ්යනය උස,  ර, BMI සහ WC පිළිකවලින් 163.8 

±8.45 cm, 65.2 ±10.59 kg, 24.3±3.53 kgm-2 සහ 89.6 ±10.89 cm; (පිරිමි; 165.3±8.33cm, 

66.3±10.90 kg, 24.3±3.46 kgm-2, 91.6±9.73cm,  ැහැණු; 156.2±3.96 cm, 59.7±7.40 kg, 

24.4±2.94 kgm-2,79.6±11.92 cm). මුළු කරෝගීන් 30 කද්නාක න් කරෝගීන් 15 කද්කනකුට මධ්ය  

ස්ුලතාවය (50%) තිබුණි. 9 (30%)  මණේ BMI හි සාමානය  රාසකේ සිටි අතර කරෝගීන් 4 (44.4%) 

මධ්ය ස්ුලතාවකයන් යුේත විය. පිෂ්ඨය සහිත ආහාර අධික  රිකභෝජනය (p=0.009); එළවළු අඩු 

 රිකභෝජනය (p=0.000); සීනි අධික  රිකභෝජනය (p=0.025); මාළු  රිකභෝජනය අඩු වාර  ණන 

(p=0.009); උද්ෑසන ආහාරය මඟ හැරීම (p=0.035) අධ්යයන නියැදිකේ මධ්ය තර ාරුකම සඳහා ආහාරමය 

අවද්ානම් සාධ්ක විය. ප්රතිඵල මගින් මත් ැන්  රිකභෝජනය සහ මධ්යම තර ාරුකම අතර සම් න්ධ්යේ 

අනාවරණය විය (p=0.035). ශ්රී ලංකාකේ MI කරෝගීන් අතර මධ්ය ස්ුලතාවය පිළි ඳ  ැහැදිලි අවක ෝධ්යේ 

ල ා  ැනීම සඳහා ක ෞේ ලික සහ රජකේ කරෝහල්වල MI කරෝගීන් පිළි ඳ වැඩිදුර අධ්යයනයන් අවශය කේ. 
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105/A 
ශලය ර ෝගීන්රේ මන්ෙරපෝෂණය පිරික්සීරේ රමවලරමහි (MST) වලංගුභාවය  

 
ඩබ්ලලිේ.ඩබ්ලලිේ.එල්.ඒ.එච්. වනි සිංහ සහ ඒ.එම්.එන්.ටී. අදිකාරි*  

 
වයවහාරික ක ෝෂණ කද් ාර්තකම්න්තුව,  ශු සම් ත්, ධීවර හා ක ෝෂණ පීඨය, ශ්රී ලංකා වයඹ 

විශ්වවිද්යාලය, මාකඳුර, ක ෝනවිල, 60170, ශ්රී ලංකාව  
 

මන්ද්ක ෝෂණය  රීේෂා කිරීකම් කමවලම (MST) යනු කරෝගීන්කේ මන්ද්ක ෝෂණය සහ ක ෝෂණ තත්ත්වය 

පිළි ඳ අවද්ානම තේකස්රු කිරීකම් කමවලමකි. කමම අධ්යයනය නිර්මාණය කර ඇත්කත්  

ශලය කරෝගීන්කේ මන්ද්ක ෝෂණය පිරිේසීකම් MST කමවලකමහි වලංගුභාවය හඳුනා  ැනීමයි.  . කරෝහල් ත 
ශලය කරෝගීන්කේ මන්ද්ක ෝෂණය සහ ක ෝෂණ තත්ත්වය පිළි ඳ අවද්ානම තේකස්රු කිරීම සඳහා 

අධ්යයනයේ කකාළඹ ක ෞේ ලික කරෝහලකදී සිදු කරන ලදී. අධ්යයනය සඳහා වයස අවුරුදු 18ට වැඩි සහ 

සන්නිකේද්න හැකියාව ඇති වැඩිහිටියන්  ඳවා  න්නා ලදී. ක ෝෂණකේදියාකේ තේකස්රු ආකෘති භාවිතා 
කරමින් උස සහ  ර මැනීම සහ ක ෝෂණය සම් න්ධ් වජව රසායනික සහ වවද්ය කතාරතුරු රැස ්කරන 

ලදී. කලින්  රීේෂා කරන ලද් සම්මුඛ  රීේෂක විසින්  රි ාලනය කරන ලද් ප්රශ්නාවලියේ භාවිතකයන් 

දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා මගින් ආහාර පිළි ඳ කතාරතුරු රැස ්කරන ලදී. කතෝරා ත් කරෝහල, කරෝහලට 

ඇතුළත් කිරීකම්දී කරෝගීන් සඳහා  රීේෂා කිරීකම් කමවලම කලස MST භාවිතා කරයි. MST, මන්ද්ක ෝෂණ 

විශ්වීය පිරිේසුම් කමවලම (MUST) සමඟ සංසන්ද්නය කරන ලදී. MUST යනු මන්ද්ක ෝෂණකයන් ක කළන 

කහෝ කරෝහල්, ප්රජාවන් සහ අකනකුත් සත්කාර සැකසුම් තුළ මන්ද්ක ෝෂණකේ අවද්ානමේ ඇති වැඩිහිටියන් 

හඳුනා ැනීම සඳහා වලංගු  රීේෂණ කමවලමකි. ශලය කරෝගීන් සිය කද්නාකේ සාමානය වයස අවුරුදු 56.84 

± 1.4 කි. MUST ට අනුව, කරෝගීන්ක න් 73% ේ අඩු අවද්ානමක සිටි අතර 18% මධ්යස්ථ අවද්ානමක සහ 

9% මන්ද්ක ෝෂණකේ ඉහළ අවද්ානමේ ඇත. MST ට අනුව, කරෝගීන්ක න් 20% ේ අවද්ානමට ලේව ඇති 

අතර 80% ේ මන්ද්ක ෝෂණකේ අවද්ානමට ලේ කනාවීය. MST හි 48.15% විශ්වාසනීය තාවයේ (95% 

විශ්වාසනීය  රතරය [CI] 46% සිට 34% ද්ේවා) සහ 90.41% (CI 81.24%-96.06%) හි අඩු 

සංකේදීතාවයේ තිබුණි. ධ්නාත්මක පුකරෝකථන අ ය 65% (CI 45.34%-80.61%) සහ සෘණ අනාවැකි 

අ ය 82.5% (CI 76.49%-87.23%). 0.420 කප් ා සංගුණකය මගින් නිකයෝජනය වන  රිදි ගිවිසුම 

මධ්යස්ථ විය. MST සරල, ඉේමන් සහ භාවිතා කිරීමට  හසු වුවද්, අධ්යයනකේ කසායා ැනීම් වලට අනුව, 
කරෝහල් ත ශලය කරෝගීන්කේ මන්ද්ක ෝෂණකේ අවද්ානම හඳුනා  ැනීම සඳහා එය සුදුසු  රීේෂණ 

කමවලමේ කනාකේ. ශලය කරෝගීන් සඳහා MST හි පිරිේසුම් සංරචක සඳහා පිළි ත හැකි සංකේදීතාවයේ 

කනාමැතිකම, ශ්රී ලංකාකේ කරෝහල් ත කරන ලද් ශලය කරෝගීන්කේ මන්ද්ක ෝෂණය සහ ක ෝෂණ තත්ත්වය 

පිළි ඳ අවද්ානම තේකස්රු කිරීම තුළ එහි වලංගුභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා MST භාවිතා කරමින් තවදුරටත් 

අනා ත  ර්කේෂණයේ අවශය  ව කයෝජනා කරයි.  
 

 

 

*namalithakshila@wyb.ac.lk 
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Blood Meal Preferences of Aedes aegypti (Linnaeus) and Ae. albopictus (Skuse) in 

the District of Colombo 

 

E.H.L. Perera1, Y.I.N.S. Gunawardene1*, M.D. Hapugoda1, T. Ranathunge2, L. Udayanga3  

 

       1Molecular Medicine Unit, Faculty of Medicine, University of Kelaniya, Sri Lanka.  

          2Department of Zoology, Faculty of Science, Eastern University, Sri Lanka 
3Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture and Plantation Management, 

Wayamba University of Sri Lanka, Sri Lanka 

 

Dengue has become a major health burden in Sri Lanka. Dengue is renowned as the fastest 

spreading mosquito borne viral infection, which is transmitted by Aedes aegypti and Aedes 

albopictus. These mosquitoes show varied behavioral patterns in the environment. Feeding 

preference is an important parameter of their behavior, which influence the vectorial 

capacity of them. In general, Aedes mosquitoes feed on a range of hosts for their blood 

meal including humans, cats, dogs, cattle, goats, rats and chicken etc. Despite the essential 

nature of this knowledge for vector control, the existing knowledge on the host preference 

is limited. Therefore, a comprehensive study was conducted in three selected dengue high 

risk MOH areas in the district of Colombo, namely Padukka, Kolonnawa and Maharagama. 

Female adult mosquitoes were collected from 25 households in each MOH area at a 

monthly interval for 11 months. Then, Aedes mosquitoes were identified, and the blood-fed 

female mosquitoes were used for the DNA extraction. The multiplex PCR method was used 

to identify the hosts of the blood fed mosquitoes. According to results, the preference of 

dengue mosquitoes on different blood sources represented significant variations (P<0.05). 

Aedes aegypti reported the highest preference for human blood, followed by dogs and cats. 

In the case of Aedes albopictus also, human blood accounted for the highest preference, 

and followed by the cow and cat. However, the least preference was for the dogs. A cluster 

analysis also revealed that the human blood is the most preferable blood meal for both 

dengue mosquito species, and blood meal from cow was preferred only by Aedes 

albopictus. In conclusion, this study has shown that the most preferrable host for the blood 

meals of the two Aedes species is human blood, while dog, cat and bovine hosts contributed 

less as hosts in the Colombo District of Sri Lanka. 

 

*nilminisg@kln.ac.lk 
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බහු ශාකමය සංංරයෝගයක්ස වන අග්ර ාජ ක්සවාථරයහි අන්තර්ගත ශාක වල ඖෂධීය ක්රියාකාරීත්වය 

සමාරලෝචනය කිරීම 

එස.් එේ. ඩී. එන්. පී. රස්නා ත්න*1,  වයි. එ්. යූ. ඩී. කරුණා ත්න2 

1 කේශීය වවද්ය  ශ්චාත් උ ාධි ආයතනය, කකාළඹ විශ්ව විද්යාලය  
2 කේශීය වවද්ය විද්යායතනය, කකාළඹ විශ්ව විද්යාලය 

 

ප්රජනක අවධිකයහි  සුවන කාන්තාවන් අතර සුල ව ද්ේනට ලැක න  ර්භාෂ ිත්තිකයහි හට  න්නා 

පිළිකාමය කනාවන කරෝ යේ කලස  ර්භාෂ ත අර්බුද් හැදින්විය හැක. කමහි ප්රතිඵලයේ කලස 

කාන්තාවන්ක න් 25% - 50% ත් අතර ප්රමාණයේ ශලය ප්රතිකාර කලස  ර්භාෂ ත අර්බුද් ඉවත් කිරීකම් 

සැත්කම (Myomectomy) කහෝ   ර්භාෂය ඉවත්කිරීකම් සැත්කම (Hysterectomy) සිදු කර නී. අවම 

වශකයන් වයස අවුරුදු 35ට වැඩි කාන්තාවන්ක න් 20% ේ  ර්භාෂ ත අර්බුද් වලින් පීඩා විදින  ව  ණන් 

 ලා ඇත. තරුණ ක්රියාශීලී අවධිකයහි හට  න්නා කමම කරෝගී තත්ත්වය නිසා කාන්තාවන්කේ වැඩ කිරීකම් 

හැකියාවට කමය අහිතකර කලස  ල ා ඇත. එකමන්ම අධික රුධිරවහනය, උද්රකේ කේද්නාව, කකාන්කේ  

කේද්නාව වැනි කරෝ  ලේෂණ කාන්තාවන්කේ සමාජ, වෘත්තීය සහ මානසික යහ ැවැත්මට  ාධ්ා ඇතිකරනු 

ල යි.  ටහිර වවද්ය කර්මකයහි කම් සඳහා ඖෂධ් හා සැත්කම් විශාල ප්රමාණයේ ඇතිමුත් කරෝගීන් සැත්කම් 

වලින් හට න්නා අතුරු ආ ාධ් හා ඒ සඳහා යනු ල න පිරිවැය මත ආර්ික වශකයන් ඇතිවන පීඩනය නිසා 

ඒ සඳහා කයාමුවීමට මැලි කේ. එ ැවින් කමම සමාකලෝචනකේ  රමාර්ථය වූකේ   ර්භාෂ ත අර්බුද් සෑදීකම් 

ක්රියාකාරීත්වය වළේවන සහ කමම කරෝගී තත්ත්වකයහි උ ද්රවකාරී කරෝ  ලේෂණ අඩුකරන ශාකසාර 

ඖෂධීය ඔසුවක අඩංගු ඖෂධීය ශාක වල ක්රියා පිළි ඳ කතාරතුරු සාරාංශ ත කිරීමය. විවිධ් කසවුම් යන්ර 

වල භාවිතකයන් කමම ශාක පිළි ඳ ක ර කරන ලද්  ර්කේෂණ, සාහිතය විමර්ෂණ උ කයෝගීකර ක්රමානුකූලව 

කසවීමේ සිදුකරන ලදී. කමහි අන්තර් ත අමුද්රවය ල ා න්නා ශාක කලස  හත සඳහන් චීන අල (Smilax 

glabra Roxb), කකාකහාඹ (Azadirachta indica juss), කලුදුරු (Nigella sativa Linn), සූදුරු 

(Cuminum cyminum), එනසහල් ((Elettaria cardamomum Maton), කුරුදු (Cinnamamum 

zelanicum blume), සාරණ (Boehaavia diffuss Linn.), ඉගුරු (Zingiber offinale),  ම්මිරිස් (Piper 

nigram Linn), තිත්පිලි (Pipper longum Linn), අසකමෝද් ම් (Carum copticum Bentha Hook), සහ 

කකාත්තමල්ලි (Coriandrum sativum), හැඳින්විය හැක. කමහි අඩංගු ශාක ඖෂධ් 12 අතරින් ඖෂධීය 

අමුද්රවය හයක අන්තර් ත  ර්භාෂ ත අර්බුද් ප්රතිකාරකේ කරෝගියා සහ කරෝ ය කකකරහි ක්රියාකරන ආකාරය 

හා ක්රියාස්වාභාවය පිළි ඳ සමාකලෝචනය කර සාකච්ඡා කරන ලදී. කමම අධ්යනකේදී කම්වාකේ අන්තර් ත 

ක්රියාකාරී ශාකමය රසායන (Phytochemicals), අේමාව ආරේෂාකාරී (Hepato-protective), 

ප්රතිඔේසිකාරක (Antioxidant), ප්රතිේුද්රජීවී (Antimicrobial), ප්රතිඅර්බුද් (Antitumor), ප්රතිප්රද්ාහ (Anti-

inflammatory), සහ ප්රතිශේතීකරණ ක්රියා (immunomodulatory activities) මගින්, කමහි  ර්භාෂ ත 

අර්බුකයහි විශාලත්වය හා අර්බුද් සංඛයාව අඩු කිරීමට හා එකමන්ම  ර්භාෂ ත අර්බුද් කරෝ ය  හා කරෝ  

ලේෂණ කළමණාකරණය සඳහා ඵලද්ායී කලස භාවිතා කලහැකි නිසා, කමම ඖෂධ්ය කරෝගියාකේ ජීවන 

තත්ත්වය උසස් කරන  ව නි මනය කළ හැක. කමමගින්  ර්භාෂ ත අර්බුද් කකකරහි සංකූලතා ඇතිවීම 

පිළි ඳ සාේි අනාවරණය කනාවුනි. 

*nirmala.senaratna@gmail.com 
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Healthy dietary modification for a better life 
 

K.D.S.P.N. Kathriarachchi and A.M.N.T. Adikari* 
 

Department of Applied Nutrition, Faculty of Livestock, Fisheries, and Nutrition, 

Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila, 60170, Sri Lanka 

 

Do you know the prevalence of Coronary Artery Disease (CAD) is increasing in an alarming 

rate in Sri Lanka? CAD is the narrowing of arteries due to the buildup of plaques in the walls 

of the arteries that may lead to heart attacks. Unhealthy diet is one of the major risk factors 

for developing CAD. We all know that prevention is better than cure. Therefore, healthy 

dietary modification is one of the best strategies to prevent and management of CAD. In 

this study, we assessed the dietary patterns, food preferences of the adults with CAD and 

adults at risk of developing CAD. The main objective of this study was to develop an 

educational e- resource including dietary menus for adults with CAD and adults at risk of 

developing CAD. This study was conducted in 3 phases in Kandy and Badulla districts. 

Under the first phase, assessed the dietary patterns and food preferences of the adults with 

CAD and adults at risk of CAD. It was a cross sectional study consisted with conveniently 

selected 15 CAD patients and 15 adults at risk of CAD.  An interviewer administered 

questionnaire, food frequency questionnaire and 24 Hr dietary recalls were the data 

collection tools of this study. Observed the available and affordable food items for them. In 

the second phase determined the nutritional requirements for the adults with CAD and 

appropriate menus were developed. Those developed menus consisted of breakfast, lunch, 

dinner and 2 snacks. Then, those developed menus were evaluated by the experts in the 

nutrition to check the appropriateness. Under the phase 3, those developed and evaluated 

menus were compiled into an e -resource (blog) with serving sizes showing photos. The 

name of the developed blog is ‘Heart healthy menus for adults’. The developed blog is 

consisting with seven whole day dietary menus, energy ranged from 1100 kcal-1700 kcal. 

Finally, we can suggest that those developed menus can be used to reduce the risk of 

developing CAD in the Sri Lankan population. 
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Link of the Blog- https://hearthealthymenus.blogspot.com/2020/12/heart-healthy-menus-

for-adults.html                                                                                                  
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104/A 

 

Does previous infection of dengue impart disease severity in the current infection? 

 

J.A.J.C. Jayarathne1, G.K.D.L. Perera1, Thusitha P. Muhandiramlage1, D. Gunasekara1 

and C.W. Subasinghe1* 
 

1Department of Biochemistry and Clinical Chemistry, Faculty of Medicine, University of 

Kelaniya, Ragama, Sri Lanka 

 

 

Dengue is a colossal threat, especially in the subtropics and tropics of the world. It is spread 

through mosquitoes and four different, but closely related forms of viruses known as 

serotypes (DENV1, DENV2, DENV3, DENV4) cause the dengue infection. Clinical 

presentations vary from mild fever to severe forms of the disease known as dengue 

haemorrhagic fever (DHF), dengue shock syndrome (DSS), and expanded dengue 

syndrome. It is believed that a severe form of the disease is frequently associated when a 

person contracts the virus more than once and it is explained by a phenomenon known as 

antibody-dependent enhancement (ADE). However, other factors such as genetic 

differences of the host individuals and co-circulation of different viral types are thought to 

be playing a role. As the symptoms are similar to those of other fever-causing infectious 

diseases, the availability of dengue-specific laboratory diagnostics will enable clinicians to 

confirm the disease. In this study, we attempted to understand whether the previous 

infection of dengue has any impact on the disease severity and the differences of the 

serotypes in the current infection. We screened 689 patients with suspected-dengue fever 

from 2016-2019 who had presented at North Colombo Teaching Hospital, Base Hospital, 

Kiribathgoda, and District Hospital, Maligawatte. Colombo and Gampaha districts were the 

major- hot spots for dengue infection during this period. It was recorded that 129 individuals 

were suffering from dengue infection and type- 2 infection was the predominant serotype 

each year from 2016 to 2019. Furthermore, type-1 infection was observed more frequently 

in 2016 and 2019. The majority of the individuals who had contracted the virus for the first 

time (primary infection) and less percentage of patients who acquired the disease previously 

(secondary infection) were suffering from dengue fever. In conclusion, there was a likelihood 

of having dengue fever in the individuals with primary infection than the secondary infection. 

However, there was no association between the disease severities with either primary or 

secondary infection. Furthermore, there was no relationship between the disease severities 

with the type of the virus. Therefore, our findings become an eye-opener for having a 

systematic-laboratory diagnosis in the country. 

 

 

*cwsubasinghe@kln.ac.lk 
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903/A 

තල වල ඖෂධීය බලපෑේ;ක්රමානුකූල සමාරලෝචනය 

 

එස.් එච්. කේ. දීප්තිකා1*, කේ.පී.කේ.ආර්. කරුණාක ාඩ2,පී.කේ.ක කර්රා3  

1*කකෞමාරභෘතය හා ස්ී කරෝ  අධ්යනාංශය, කේශීය වවද්ය පීඨය,  ම් හ වික්රමාරච්චි කේශීය වවද්ය 

විශ්වවිද්යාලය, යේකල. 2 ප්රසුති තන්ර කකෞමාරභෘතය අංශය, කේශීය වවද්ය විද්යායතනය, කකාළඹ 

විශ්වවිද්යාලය, රාජගිරිය 3කේශීය වවද්ය විද්යායතනය, කකාළඹ විශ්වවිද්යාලය, රාජගිරිය 

 

තල යනු කලාව  ැරණිතම වතල අඩංගු බීජ සහිත ක ෝ  වලින් එකකි. එය කලාව පුරා ක ෝෂණ 

සංඝටකයේ, ඖෂධ්යේ කමන්ම කාර්මික අමුද්රවයයේ කලස ද් භාවිතා කේ. කළු තල, සුදු තල හා රතු තල 

කලස වර්  තුනකි. තල, ශ්රී ලංකාව තුල සාම්ප්රද්ායික වවද්ය ක්රමකේ සහ ආයුර්කේද් වවද්ය ක්රමකේ  හුලව 

භාවිත කේ. තල ද්ඩු, කකාළ, බීජ සහ කතල් වල ඖෂධීය  වටිනාකම් ඇත. 2011 ජනවාරි සිට 2022 මැයි 

මාසය අතර කාලකේ දී පිළි ත්  ර්කේෂණ ද්ත්ත සමූහයන් තුල ප්රකාශයට  ත්කර ඇති  ර්කේෂණ  ත්රිකා 

භාවිතා කරමින්, ක්රමානුකූල සමාකලෝචනයේ සහ විශ්කල්ෂණයේ  කලස, පිළි ත් විද්යාත්මක ක්රමයේ භාවිතා 

කරමින් කමම අධ්යයනය සිදුකර ඇත.  ර්කේෂණ  ත්රිකා කසවීකම් දී කසවුම්  ද් භාවිතා කළ අතර ඇතුලත් 

කිරීකම් හා ඉවත් කිරීකම් නිර්ණායකයන්ට යටත්ව  ත්රිකා කතෝරා  ැනීම සිදුකර  සුව අනුපිට ත් ඉවත් කරන 

ලදී. කතෝරා ත්  ත්රිකාවන්කේ සාරාංශ කියවීකමන් වඩාත් අද්ාළ ලිපි කතෝරා  ැනීකමන්  සු අවසාන අදියකර් 

දී සම්පූර්ණ  ර්කේෂණ  ත්රිකා කියවා ඖෂධීය ක්රියාකාරීත්වය, නිස්සාරණකේ වර් ය, ශාකකේ භාවිතා කල 

කකාටස,  ර්කේෂණ ක්රමකේද්ය ආදිය ඇතුලත් වන  රිදි ද්ත්ත රැස්කර විශ්කල්ෂණය කරන ලදී. ඒ් අනුව 

අවසානකේදී කතෝරා ත් ලිපි 30 ේ සමාකලෝචනය කළ අතර, එයට සායනික  ර්කේෂණ 8 ේ, සජීවී වසල 

තුල සිදුකල  ර්කේෂණ 11 ේ, සහ අජීවී  රිසරය තුල සිදුකළ  ර්කේෂණ 15 ේ ඇතුළත් විය. තල වල 

අන්තර් ත පිළිකා නාශක ක්රියාකාරීත්වය, ප්රති ඔේසිකාරක ක්රියාකාරීත්වය, ප්රති  ැේටීරියා ක්රියාකාරීත්වය, 

කේද්නා නාශක ක්රියාව, අසාත්මිකතා නාශක ක්රියාකාරීත්වය, ඔසප් රුධිර වහනය ඇතිකිරීකම් ක්රියාකාරීත්වය, 

ස්නායු ආරේෂක ක්රියාකාරිත්වය ආදී ඖෂධීය ක්රියාකාරීත්ව රැසේ විද්යාත්මකව සනාථ කර තික න  ව 

කමමගින් තහවුරු විය. 

 

 
*krishanid@kln.ac.lk 
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904/A 

Changes in MTHFR gene; the cause for many diseases 

 

A. Chandrasekaran* and G.H.R.E. Karunaratne 

 

Faculty of Science, Horizon Campus, Malabe, Sri Lanka 

 

Many enzymes are involved in the breaking down of a common molecule in human body, 

called folate. The methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) is one such important 

enzyme involved in this process. This enzyme is produced by the gene called MTHFR. 

Changes occurring in MTHFR gene reduce the proper functioning of the MTHFR enzyme. 

Faulty enzyme can affect the folate breakdown. This can disturb the biological process 

called DNA methylation occurring inside our body. Faulty enzyme can also produce higher 

levels of homocysteine in blood, which is an amino acid. This may result in many diseases. 

Many scientists have studied how these changes lead to diseases. Two common changes 

in MTHFR gene which affect the enzyme function have been found by scientists. They are 

named as the A1298C polymorphism and C677T polymorphism. Our aim was to get an 

understanding on how these changes lead to disease like autism, rheumatoid arthritis, 

migraine, breast cancers, psychiatric disorders and pregnancy issues. We collected and 

studied research done in the past about changes in MTHFR gene in different ethnic groups. 

We found that, than A1298C the C677T polymorphism is related with many of these 

diseases. C677T polymorphism increases the risk of autism, rheumatoid arthritis, migraine, 

pregnancy issues and psychiatric illnesses like depression and bipolar disorders. Both 

C677T and A1298C MTHFR polymorphisms equally increase the risk of breast cancer. The 

two polymorphisms lead to breast cancer by disturbing the DNA methylation and cause 

other afore mentioned health conditions by increasing homocysteine level. In people who 

have these altered MTHFR genes, additional folate intake might reduce their risk of 

developing these diseases. In future more research should be done on MTHFR gene 

alterations and how it is related to these health issues. This will help in developing specific 

and improved treatments for treating these conditions. Further research should also try to 

improve the activity of MTHFR enzyme in people who have altered MTHFR genes. 

 

*chandrasekarana@horizoncampus.edu.lk 
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905/A 

Antidiabetic potency of family Aristolochiaceae: A review 

 

K.H.R.L.G. Piyathilaka and G.H.R Eranga Karunaratne 

Faculty of Science, Horizon Campus, Malabe Sri Lanka 

 

The plant species in the family Aristolochiaceae consist of various important bioactive 

compounds, and they are used as functional ingredients in the development of drugs to act 

against diseases including diabetes. Diabetes mellitus is a group of related diseases in 

which the blood sugar is not regulated by the body. This review focuses on identifying the 

glucose-lowering potencies regarding the diabetic mellitus of plant species in the family 

Aristolochiaceae. This was done by conducting literature research between the years 2008 

to 2020 using the database Google Scholar and PubMed. The antidiabetic potency was 

evaluated by using alpha-glucosidase inhibition in alpha-glucosidase inhibitory assay, 

alpha-amylase dehydrogenase rate in alpha-amylase inhibitory assay, and glucose 

reduction in the diabetic rat model. Alpha amylase and alpha glucosidase are helpful to 

manage hyperglycemia because they delay the digestion of carbohydrates, which lowers 

the blood glucose level. In the diabetic rat model, root ethanolic extract of Aristolochia 

ringens showed the highest glucose reduction with the Streptozotocin (STZ) diabetogenic 

agent which is 113.1±1.8 mg/dl. A substance that consistently raises blood glucose levels 

to within the ranges known as diabetogenic agent. The leaves ethanol extract of Aristolochia 

indica showed the highest glucose reduction with the alloxan diabetogenic agent which is 

5.28±0.37 mg/dl. When using dexamethasone as a diabetogenic agent, methanolic extract 

of the whole plant of Aristolochia bracteolata showed the highest glucose reduction which 

is 124.5±1.231 mg/dl. In α- glucosidase inhibitory assay, ethyl acetate root extract of 

Aristolochia longa showed the highest IC50 value which is 0.199±0.014 mg/ml. In the α- 

amylase inhibitory assay, whole plant methanolic extract of Aristolochia indica showed the 

highest α-amylase dehydrogenase rate which is 60.12 ±0.46 nm/min/mg protein. The genus 

Aristolochia in the family Aristolochiaceae was showed significant diabetes potency. 

Moreover, the importance of using species in the family Aristolochiaceae in the 

management of diabetes should be identify and accept to suitable alternative medicines in 

future studies.   

 

*Rashmi.layanga5@gmail.com  
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201/B 

ඉදුණු රෙළුේහි  සායනික ගුණාත්මය අභිබවමින් රප ට පැමිණි විශ්මිත රනාරේරු රෙළුේ 

පී.එස.්අයි.යූ. ජයරත්න1, ඩි.සී. අකබ්ලසිංහ1*, ආර්.ඒම්. ධ්ර්මද්ාස2 සහ එස.්බී.ඒ. වීරවර්ණ3 

1කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ අධ්යයනාංශය, කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ පීඨය, 

ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලය, මාකදුර, ක ෝනවිල. 
2කාර්මික තාේෂණ ආයතනය, කකාළඹ 07. 

3කෘිකර්ම  ර්කේෂණ මධ්යස්ථානය, කල්පිටිය. 

ක ාකහෝ කද්කනකු ප්රිය කරන කද්ළුම්, ප්රකට  ලතුරකි. කමය කරෝ  නිවාරණයට  න්නා වටිනා ඖෂධ්යකි. ශ්රී 

ලංකාකේ, වර්තමානකේ "කල්පිටිය-හයිබ්රිඩ්", "නිමාලි", "ද්යා" හා "නයන" යන කද්ළුම් ප්රකේද් හතර ව ා 

කකකරන අතර මදුළු රත්  ැහැති "කල්පිටිය-හයිබ්රිඩ්" ප්රකේද්කේ ඵලාවරණය තැඹිලි-කරෝස  ැහැතිය. කහ 

 ැහැති ඵලාවරණයේ සහිත නිමාලි සහ ද්යා ප්රකේද් වල මදුළු කරෝස  ැහැකේ. නයන ප්රකේද්කේ ඵලාවරණය 

ලා කරෝස  ැහැති වන අතර එහි මදුළු වල කරෝස  ැහැය ද්යා සහ නිමාලි ප්රකේද්වලට සාකප්ේෂව තීව්රකේ.  

ඉහළ ඖෂධීය වටිනාකමේ ඇති කද්ළුම්, පුරාණ කහල කවද්කම තුළ යම් යම් කරෝ ා ාධ්, විකශෂ්කයන්ම 

උද්රා ාධ්, අතීසාරය වැනි ආමාශයික කරෝ  සහ කඩංගු වැනි රුධිර ත කරෝ  නිවාරණයට කයාද්ාක න 

තික න අතර සුවිකශ්ෂත්වය වන්කන් කමහිදී කනාකම්රු කද්ළුම් යුෂ (මසේ  මණ වයසැති)  හා මී  ැණි 

සංකලනයේ කයාද්ා  ැනීමයි. ජනතාව ප්රධ්ාන වශකයන් භාවිතයට  න්නා ඉදුණු කද්ළුම් භාවිතයට කනාක න, 

කනාකම්රු කද්ළුම් කහළ කවද්කම තුළදී කයාද්ා  ැනීම කුතුහලයට කරුණකි. එ ැවින් කමහි විද්යාත්මක 

සතයතාව කසවීමට කද්ළුම් වල රසායනික ගුණාත්මය (ප්රතිඔේසිකාරක ගුණය) එහි වර්ධ්න අවධි අනුව කකකස ්

කවනස්කේද් යන්න උේත සියලුම කද්ළුම් ප්රකේද් ආශ්රකයන් නිර්ණය කරන ලදි. එහිදී මාස එකක (කනාකම්රු 

කද්ළුම්), මාස කද්කක, මාස තුනක හා මාස හතරක (ඉදුණු කද්ළුම්) කලස වර්ධ්න අවධි හතරක  වතින කද්ළුම් 

වල රසායනික ගුණාත්මය  රීේෂණාත්මකව නිර්ණය කරන ලදී. 

විශ්මයට කරුණ නම්, කනාකම්රු කද්ළුම්ඵල වල ඉතා ඉහළ රසායනික ගුණාත්මයේ අකනේ වර්ධ්න අවධි 

අභි වා වාර්තා වීමත්, කමකී රසායනික ගුණාත්මය එහි වර්ධ්නයත් සම  ක්රමකයන් හීන වී යන  වත් 

නිරීේෂණය වීමයි. එ ැවින් කනාකම්රු කද්ළුම් හා සසඳන කල ඉදුණු කද්ළුම්වල අඩු රසායනික ගුණාත්මයේ 

වාර්තා විණි. එනම් කහළ කවද්කම තුළ කරෝ  නිවාරණයට කනාකම්රු කද්ළුම් කයාද්ා  ැනීම තවදුරටත් 

කනාරහසකි. එකස්ම කමහිදී විවිධ් වර්ධ්න අවස්ථා වල  වතින කද්ළුම් වල ඵලාවරණය හා මදුළුවල රසායනික 

ගුණාත්මයද් නිර්ණය කරන ලද් අතර එහිදී මදුළු සතුව ඉතා අඩු රසායනික ගුණාත්මයේ ඵලාවරණයට 

සාකප්ේෂව  වතින  වද් අනාවරණය විය. එකස්ම, ඵලාවරණකේ/ මදුළු වල  ැහැකේ තීව්රවීම ඒවාකයහි  

රසායනික ගුණාත්මය කකකරහි ඍජු සම් න්ධ්තාවයේ කනාමැති  වද් කමහිදී වාර්තා විය. මන්ද්යත්, ලා 

කරෝස  ැහැති මදුළු සහිත නිමාලි ප්රකේද්ය අකනකුත් ප්රකේද් තුන අභි වා ඉහළම රසායනික ගුණාත්මයේ 

ක න්වීමයි. 

කම් අනුව කද්ළුම් ඵලකේ කනාකම්රු අවස්ථාකේ ඉහළම රසායනික ගුණාත්මයේ  වතින  වත් වර්ධ්නයත් 

සම  එහි රසායනික ගුණාත්මය ක්රමකයන් අඩුවී යන  වත් මදුළු හා සසඳන කළ ඵලාවරණකේ ඉහළ 

රසායනික ගුණාත්මයේ  වතින  වත් ඵලාවරණකේ/ මදුළු වල  ැහැකේ තීව්රවීම ඒවාකයහි  රසායනික 

ගුණාත්මය කකකරහි ඍජු සම් න්ධ්තාවයේ කනාමැති  වත් කමම  ර්කේෂණය මගින් තහවුරු වී ඇත. 

එ ැවින් අනා තකේ විවිධ් කරෝ  නිවාරණයට කනාකම්රු කද්ළුම් හා ඵලාවරණය ආශ්රකයන් නව ඖෂධීය 

නිෂ් ාද්න ිහි වීමට කමම  ර්කේෂණ ප්රතිඵල මහත් පිටුවහලේ වනු කනාඅනුමානය. 
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ඖෂධීය ගුණරයන් අනූන පහත ට රත් ෙේල 

එස.්ඒ. වික්රමරත්න1 , එම්.එම්. නිපුනිකා1 , ආර්.ඒ.ඒ.පී. මාර න1 , ඩී.වී.සී. අකබ්ලසිංහ2  සහ  

ඩි.සී. අකබ්ලසිංහ1* 

1කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ අධ්යයනාංශය, කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ පීඨය, 

ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලය, මාකදුර, ක ෝනවිල. 
2ආහාර විද්යාව හා තාේෂණ අධ්යයනාංශය, කෘිකර්ම පීඨය, කප්රාකද්ණිය විශ්වවිද්යාලය. 

කත්  ානය නිෂ් ාද්නය කරන්කන් Camellia sinensis නම් විද්යාත්මක නාමකයන් හඳුන්වන කත් ශාකකයන් 

කනළා  ත් ළ ටි ද්ළු භාවිතකයනි. වර්ෂ 1867 බ්රිතානය ජාතික කේම්ස් කට්ලර් මහතා විසින් ශ්රී ලංකාවට 

වාණිජමය වශකයන් හඳුන්වා දුන් කමම ක ෝ ය අද් වන විට ප්රධ්ාන වැවිලි ක ෝ යේ වී හමාරය. එවක  ටන් 

කම් ද්ේවා ශ්රී ලංකාකේ විවිධ් ප්රකේශ වල කත් ප්රකේද් ව ා කරමින් අ  ආර්ිකය ශේතිමත් කිරීමට මහත් 

රුකුලේ කවමින්  වතී. 

භූ විෂමතාව අනුව ශ්රී ලංකාකේ කත් ව ාව කකාටස් තුනකට වර්  කර ද්ැේවිය හැකි අතර ඒවා නම්  උඩ රට 

කත් (1,200 m ට ඉහල උස් ිම්වල කත් ව ාව), මැද් රට කත් (මුහුදු මට්ටකම් සිට 1200 m ත් 600 m ත් 

අතර ිම්වල කත් ව ාව) හා  හත රට කත් (600 m ට වඩා  හළ ිම්වල කත් ව ාව) යනුකවනි. විවිධ් කත් 

ප්රකේද් ඒවා ව ා කරන ප්රකේශකයහි කේශගුණික තත්ත්වය මත, කත් ද්ල්කලහි ක ාඩනැක න රසායනික 

සංඝටක ද් කවනස් වීකම් හැකියාවේ ඇත.    කම් පිළි ඳ ද්ැනට  වතින ද්ත්ත අල්   ැවින් නව ද්ැනුම  ක සායා 

යාකම් අරමුණින් ශ්රී   ලංකාකේ උඩරට,  මැද් රට හා  හත රට කත් යායවල් වලින් කනළා  ත් නැවුම් කත් ද්ළු 

වල ffජව රසායනික සංඝටක හා ප්රතිඔේසිකාරක ධ්ාරිතාව සංඛයාත්මකව මැන  ැලීකම්  රීේෂණයේ, 

 රීේෂකයන් කණ්ඩායමේ විසින් සිදුකකාට ඇත. ඒ සඳහා ඉහත සඳහන් ප්රකේශ තුකනහි  හුලව ව ා කරන 

කත් ප්රකේද් 5ේ (TRI 2023, TRI 2043,TRI 3072, TRI 4006, සහ TRI 4052) fයාද්ා f න ඇති අතර 

ඒවාකත්  වතින ෆීකනෝල ප්රමාණයත්, ෆ්ක ල්වක නායිඩ ප්රමාණයත්, ප්රතිඔේසිකරණ ධ්ාරිතාවයත් මැන  ලා 

ඇත. 

එහි දී ලද් ප්රතිඵල වලින් කහලි වූකේ  හත රටින් කනළා ත් කත් ද්ළු වල අන් භූවිෂමතා කකාටස් කද්කකන් 

 ත් ද්ළු වලට වඩා කමම රසායනික සංඝටක  හුලව  වතින  වයි. කම් අතර උඩරටින් කනළා  ත් TRI 

3072 හා TRI 4052 ප්රකේද්කේත්, මැද් රටින් තනළා කේ TRI 2043 ප්රකේද්කේත්,  හත රටින් කනළා  ත් 

TRI 2023 ප්රකේද්කේත්, ඒ ඒ කලා යන්ට අද්ාල ඉහළ ප්රතිඔේසිකාරක ගුණයන් ද්ේනට ලැබුනි. එම  

රසායනිකයන්කේ වැද්කේකම  වනුකේ වයස ් ත වීමත් සමඟ ඇති වන පිළිකා, හෘද් කරෝ , දියවැඩියාව, අධි 

රුධිර පීඩනය වැනි කරෝ ා ාධ්යන්ට ලේ වීකම් ප්රවණතාව අඩු කිරීකම් හැකියාවේ කමම ප්රතිඔේසිකාරකවල 

 ැවතීමයි. එ ැවින් ඉහත සඳහන් ප්රක ේශ වලින් කනළා  ත් ද්ළු වලින් නිෂ් ාදිත කත්  ානය කිරීකමන් 

යහ ත් නිකරෝගී ජීවන රටාවේ  වත්වා ක න යාමට මහත් රුකුලේ වනු ඇතැයි එම  රීේෂකයන්කේ 

නි මනය යි. 
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ප්රතිඔක්සසිකා ක සහ ෆීරනාලික සංරයෝග බහුල පහත  ට නිමි රත් 

පී.සී.කේ.  නාක ාඩ1 , එම්.එම්. නිපුනිකා1 , ආර්.ඒ.ඒ.පී. මාර න1 , ඩී.වී.සී. අකබ්ලසිංහ2  සහ  

ඩි.සී. අකබ්ලසිංහ1* 

1කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ අධ්යයනාංශය, කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ පීඨය, 

ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලය, මාකදුර, ක ෝනවිල. 
2ආහාර විද්යා හා තාේෂණ අධ්යයනාංශය, කෘිකර්ම පීඨය, කප්රාකද්ණිය විශ්වවිද්යාලය.  

වර්ෂ 1867 දී බ්රිතානය ජාතික වැවිලි කරුකවකු වූ කේම්ස් කට්ලර් මහතා විසින් මහනුවර දිස්ත්රිේකකේ 

කහ්වාහැට ප්රකේශකේ ූල්කදුර වතුයාකේ අේකර 19 කින් යුත් වාණිජ කත් ව ාවේ ආරම්භ කිරීමත් සමඟ 

අවට ප්රකේශවල  ැතිර ගිය කත් ව ාව අද් වන විට උඩරට, මැද්රට හා  හත රට යන ප්රධ්ාන භූ විෂමතා 

කලා වලට අයත් නුවරඑළිය, උඩපුස්සැල්ලාව, දිඹුල, ඌව, නුවර, ස ර මුව හා රුහුණ යන අනු භූ විෂමතා 

කලා  7 ේ යටකත් ලංකාව පුරා වයාප්තව  වතී. කමම භූ විෂමතා කලා  වල ඇති එකිකනකට කවනස්  ාංශු 

සංඝටක හා කේශගුණික තත්වයන් කහ්තුකවන් කමම කලා වල වැකවන කත් එයටම ආකේනික රසයකින්, 

 ාටකින් හා සුවද්කින් යුේත වන අතර ඒවා වර්  කර ඇති කශ්රණ්ි (Grades) අනුව එම ලේෂණ උච්ඡාවචනය 

කේ. ප්රධ්ාන වශකයන් ශ්රි ලංකාවාසි ජනතාව තම කත්  ානය සකසා  ැනීම සඳහා විවිධ් කත් කශ්ර්ණි යටකත් 

නිෂ් ාද්නය කරන ලද් කත් කකාළ භාවිතා කරන අතර ඉන් ි.ඔ.පි. (BOP), ි.ඔ.පි.ෆ්. (BOPF), ඩස්ට් 

(Dust) යන කත් කශ්රණ්ි ප්රධ්ාන තැනේ  නි . 

කත් වල මිනිසාකේ ශරීර කසෞඛය  ාධ්ාවකින් කතාරව  වත්වාක න යාමට හා කනාකයේ කරෝ  වලින් 

ආරේෂාවීමට ක කහවින් උ කාරීවන ප්රතිඔේසිකාරක ගුණය හා ෆීකනාලික සහ ප්කලවකනායිඩ් ඇතුලු 

සංඝටක කනාවඩුව  වතී. නමුත් කත්  රිකභෝජනය කරන ජනතාව සිය කත් කකෝප් කයහි අඩංගු ඉහත 

සංඝටක වල ප්රමාණාත්මක අ යන් පිළි ඳව නිසි අවක ෝධ්යේ කනාමැති අතර  ඒ සම් න්ධ්කයන් ද්ැනුවත් 

වීමට ඇති අවස්ථාද් දුරස්ථ මට්ටමක  වතී. එ ැවින් කම් සම් න්ධ්කයන් අවක ෝධ්යේ ල ා  ැනීම සඳහා 

ඉහත කලා  7 හි නිෂ් ාද්නය කරන ලද්   ි.ඔ.පි. (BOP), ි.ඔ.පි.ෆ්. (BOPF), ඩස්ට් (Dust) යන කශ්රණ්ි 

වලට අයත් කත් කකාළ කයාද්ා  නිමින් එම සංඝටකවල ප්රමාණාත්මක තාවයන් පිළි ඳ ඇ යිමේ කරන ලදී . 

බී.ඕ.පී (BOP), කශ්රණ්ියට අයත් ක ත්කකාළ  කැිලි  අක නකුත් කශ්ර්ණි කද්කට සාකප්ේෂව විශාල වන අතර  

ඩස්ට් (Dust) කශ්රණ්ියට අයත් කත්කකාළ කැ ලි අකනකුත්  කශ්ර්ණි කද්කට සාකප්ේෂව කුඩාකේ. කමම 

ඇ යීමට අනුව කුමන කත් නිෂ් ාද්න කලා යකට අයත් වුවද් විශාල කැ ලි සහිත කත් කකාළ කයාද්ාක න 

සාද්ා  න්නා කත් කකෝප් යකට  සාකප්ේෂව කුඩා කැ ලි සහිත කත් කකාළ කයාද්ාක න සාද්ා  න්නා කත් 

කකෝප් යක ඉහත සංඝටක අධිකව  වතින  ව අනාවරණය විය. එකස්ම කලා යන් කවන් කවන් වශකයන් 

සැලකීකම්දී  හත රට කත් නිෂ් ාද්න කලා  වන ස ර මුව හා රුහුණ යන කලා වල නිෂ් ාද්නය වන කත් 

වල ඉහත සංඝටක  හුලව අඩංගු වන  ව අනාවරණය විය  .එ ැවින් කමම කලා  කද්කකහි නිෂ් ාද්නය කරණු 

ල න ඩස්ට් (Dust) යන කශ්ර්ණියට අයත් (කුඩා කැ ලි සහිත) කත්  රිකභෝජනය කසෞඛයමය වශකයන් වැඩි 

ප්රතිලාභ ලැිමට කහ්තුවන  ව ද්ැේවිය හැකිය. 
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“කුළුබඩු රලාව රැජින” කහ කුඩු නිශ්පාෙන ක්රමවල  සායනික ගුණාත්මරේ රවනස 

එම්.එස්.සී.කේ. ද් සිල්වා1, ඩි.සී. අකබ්ලසිංහ1* සහ ආර්.ඒම්. ධ්ර්මද්ාස2  

1කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ අධ්යයනාංශය, කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ පීඨය, 

ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලය, මාකදුර, ක ෝනවිල. 
2කාර්මික තාේෂණ ආයතනය, කකාළඹ 07. 

කහ යනු මුළුතැන්ක යක ආහාර සකස ්කිරීකම්දී අතයාවශයම කුළු ඩුවකි. කහ කුළු ඩුවේ කලස භාවිතා 

කිරීම මඟින් කහ අලවල අඩංගු ප්රතිඔේසිකාරක ගුණය හා එහි අඩංගු රසායනික සංකයෝ  මඟින් හෘද් කසෞඛය 

වැඩි දියුණු කිරීම, පිළිකා වසලවලට එකරහිව ක්රියාකිරීම, මානසික අවපීඩනය අවම කිරීම වැනි 

ක ාකහාමයේ කසෞඛයමය ප්රතිලාභ ලැකබ්ල. 

මෑතකදී රජය විසින් කහ ආනයනය සම්පූර්ණකයන් වැලැේවීකමන්  සුව ජනතාව අතර කහ පිළි ඳව වැඩි 

කතා හේ ඇතිවිය. ජනතාව විවිධ් ක්රම භාවිතා කරමින් කහ කුඩු නිෂ් ාද්නය තම නිකවස්වලදීම සිදු කරන 

ලදී. නමුත් විද්යාත්මකව කමම ක්රම අතර ප්රතිඔේසිකාරක ගුණය හා එහි අඩංගු රසායනික සංකයෝ  ප්රමාණය 

 රීේෂාකර කනාමැත. 

එකමන්ම කහ අල, මේ අල හා ඇඟිලි අල කලස කාණ්ඩ කල හැක.  ැරැන්නන් අතර මේ අල හා ඇඟිලි අල 

අතර කහ කුඩු නි ද්වීකම්දී කවනසේ ඇති  වට මතයේ  ැවතුණි. එවන් වකවානුවක  රීේෂකයන් 

කණ්ඩායමේ විසින් සිදුකරන ලද් කමම  ර්කේෂණකේ අරමුණ වූකේ විවිධ් ක්රම මඟින් නිශ් ාදිත කහ කුඩුවල 

ප්රතිඔේසිකාරක ගුණය හා අඩංගු රසායනික සංකයෝ  ප්රමාණය අධ්යනය කිරීමයි.  රීේෂණය සඳහා කහ අල 

ශ්රී ලංකාකේ විවිධ් කෘි  ාරසරික ප්රකේශ වලින් ල ා  න්නා ලදී ( ාල්ල, මහනුවර, දිවුලපිටිය හා 

නිකවැරටිය). කමම අල මේ හා ඇඟිලි අල වශකයන් කවන් කකාට ඒවා එකිකනකට කවනස්වූ නිෂ් ාද්න ක්රම 

තුනේ භාවිතා කර නිශ් ාද්නය කරන ලදී. කමම ක්රම වූකේ, 

• කහ අල ජලකේ තම් ාක න කැ ලි වලට ක ා අේකේ කේලාක න කුඩුකර  ැනීම. 

• කහ අල ජල වාෂ් කයන් තම් ාක න කැ ලිවලට ක ා අේකේ කේලාක න කුඩුකර  ැනීම. 

• තැම්බීමකින් කතාරව කහ අල කැ ලි වලට ක ා අේකේ කේලාක න කුඩුකර  ැනීම. 

 ර්කේෂණකේ අවසන් නි මනය වූකේ ප්රතිඔේසිකාරක ගුණය අතින් හා අඩංගු රසායනික සංඝටක ප්රමාණය 

අතින් ඉහත ක්රම තුන අතරත්, මේ අල හා ඇඟිලි අල අතරත් කිසිදු කවනසේ කනාමැති  වයි. එමගින්  මය 

වන්කන් ඉහත ඕනෑම ආකාරයක කහ කුඩු නිෂ් ාද්න ක්රමයන්ක න් ඖෂධීය ගුණකයන් කනාකවනස් කහ කුඩු 

නිෂ් ාද්න සිදු කළ හැකි  වයි. 
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විවිධ කෘෂි රද්ශගුණික කලාප වලින්ලබා  ගන්නා මීපැණි වල ගුණාත්මකභාවය  

එකිරනකට රවනස් වන බව ඔබ ෙන්නවාෙ? 

ඒ.එස්.අයි. රාජ ේෂ1, ඩි.සී. අකබ්ලසිංහ1* සහ ආර්.ඒම්. ධ්ර්මද්ාස2  

1කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ අධ්යයනාංශය, කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ පීඨය, 

ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලය, මාකදුර, ක ෝනවිල. 
2කාර්මික තාේෂණ ආයතනය, කකාළඹ 07. 

මී මැස්සන් යනු ප්රධ්ාන වශකයන් ශාකවල පුෂ්  කවතින් තම ආහාර අවශයතාව ස යා න්නා ඉතා 

ප්රකයෝජනවත් ජීවී කකාට්ඨාශයකි. කමාවුන් ක ෝෂණය සඳහා මල්  ැණි සහ  රා  ල ා  නී. මී මැස්සන් 

ක ෝ   රා නය කිරීමට සහ  රිසරකේ සශ්රීක  ව  වත්වා ක නයාමට වැද් ත් කාර්යභාරයේ ඉටුකරයි. 

“මී  ැණි” කහවත් “මධු” කලසින් හැඳින්කවන්කන් මී මැස්සන් විසින්  ැණි නි ද්වන ශාක වලින් එකතු කරන 

ලද්  ැණි භාවිතා කර සාද්න සීනි සහිත ද්රවයයකි. ඉතා ඉහළ ඖෂධීය වටිනාකමේ ඇති මී  ැණි, අතීතකේ 

සිට පුරාණ කහළ කවද්කකම් දී සුව කනාවන තුවාල සුව කිරීමට, දියවැඩියාව, උගුකර් ආසාද්න, ඇස ්ආශ්රිත 

කරෝ ා ාධ් වැනි විවිධ් කරෝ ා ාධ් සඳහා ප්රතිකාර කිරීමට කයාද්ාක න ඇත. කකාවිඩ් 19 වසං තකේ 

ප්රතිඵලයේ කලස මී  ැණි එහි ඇති ප්රතිශේතිය ඉහළ නැංවීකම් ගුණාං  කහ්තුකවන් මෑතකදී සමාජකේ වඩාත් 

ආකර්ෂණය දිනාක න ඇත. 

මී  ැණි වල ඇති කමම ඖෂධීය වටිනාකම  ැණි ල ා න්නා ශාක ප්රභවය,  ාරිසරික හා කේශගුණික සාධ්ක 

හා මී මැස්සන් විකශ්ෂය වැනි ක ාකහෝ සාධ්ක මත රඳා  වතී. එනම් විවිධ් ප්රකේශ වලින් ල ා න්නා මී  ැණි 

වල ඇති ගුණාත්මකභාවය කවනස් වන  ව කමයින් තහවුරුකේ. ශ්රී ලංකාකේ කෘි කේශගුණික කලා  46 ේ 

ඇති අතර විවිධ් කෘි කේශගුණික කලා  වලින් ල ා න්නා මී  ැණි වල ඇති ගුණාත්මකභාවය හා රසායනික 

ගුණ පිළි ඳව කේශීය වශකයන් කමකතේ සිදුකර ඇති විද්යාත්මක  ර්කේෂණ අල් ය. එ ැවින්, ශ්රී ලංකාකේ 

විවිධ් ප්රකේශ වන අම් ාර ( හතරට වියළි කලා ය), ිඳුනුවැව (උඩරට අතර මැදි කලා ය), කකාත්මකල් 

(මැද්රට කතත් කලා ය), කද්නියාය (මැද්රට කතත් කලා ය), වාරියක ාල ( හතරට අතරමැදි කලා ය), 

මාවත ම ( හතරට අතරමැදි කලා ය), මහියං නය ( හතරට අතරමැදි කලා ය), මාතර ( හතරට කතත් 

කලා ය) සහ කවකළඳ ක ාළින් ල ා ත් මී  ැණි සාම් ල වල ඖෂධීය ගුණ සහ රසායනික ගුණාං  ඇ යීම 

සඳහා අධ්යනයේ සිදුකරන ලදී. 

කමහිදී අම් ාර ප්රකේශකයන් ( හතරට වියළි කලා කයන්) ල ා ත් මී  ැණි වල ඉහළ ඖෂධීය ගුණයේ ඇති 

 ව වාර්තාවිය. කමයට කහ්තුව එම මී  ැණි සාම් ලය ල ා ත් ස්ථානකේ විශාල ශාක විවිධ්ත්වයේ තිබීම 

වියහැකිය. තවද්, කවකළඳක ාකළන් ල ා ත් මී  ැණි සාකප්ේෂව අඩු ගුණාත්මකභාවකයන් යුේත වන  ව 

වාර්තාවිය. කම් අනුව විශාල ශාක විවිධ්ත්වයේ ඇති ප්රකේශවල මී මැසි  ාලනය දිරි ැන්වීම මගින් 

ගුණාත්මකභාවකයන් ඉහළ මී  ැණි නිෂ් ාද්නය කළහැකි ව කමම  රීේෂණකයන් ක නී යයි. 
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පහත  ට කළු රත් වල ජජව සක්රීය සංරයෝග මත රත් රකාළ පැසවීරේ  

උෂ්ණත්වරේ සහ කාලරේ බලපෑම 

ආර්.ඒ.යූ.කේ. මාර න* සහ කේ.වී.කේ.එන්. කස්නාධීර 

ආහාර විද්යා හා තාේෂණ අධ්යයනාංශය, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලය, නුකේක ාඩ. 

 ැසවීම යනු එන්සයිම වල ක්රියාකාරිත්වකයන් කා නික උ ස්ථරවල රසායනික කවනස්කම් ඇති කරන 

ක්රියාවලියකි.  ැසවීම කළු කත් නිෂ් ාද්නකේ එේ පියවරේ වන අතර  ැසවීකම් උෂ්ණත්වය සහ කාලය කළු 

කත් වල ගුණාත්මකභාවයට  ල ායි. වජව ක්රියාකාරී සංකයෝ  යනු ආහාර වල සුළු ප්රමාණ වලින් අඩංගු 

ක ෝෂණ සංරචකකේ. කළු කත් වල ඇති වජව ක්රියාකාරී සංකයෝ  වලින් ක ාකහෝ කසෞඛයය ප්රතිලාභ ඇත. 

ශ්රී ලංකාකේ කළු කත් භූක ෝලීය සම්භවය මත උඩරට, මැද්රට සහ  හතරට කලස වර්ගීකරණය කර ඇත. 

කමම අධ්යයනකේ අරමුණ වූකේ  ැසවීකම් උෂ්ණත්වය හා කාලය අනුව  හතරට කත් වල ඇති 

ක ාලිෆීකනෝල්, ෆ්කල්වකනායිඩ සහ ප්රතිඔේසිකාරක යන වජව සක්රීය සංකයෝ  වල සංයුතිකේ සිදුවන 

කවනස්කම් හඳුනා ැනීමයි. ඒ සඳහා මැලවීකම් සහ කැපීකම් පියවකරන්  සු කත් ද්ළු විවිධ් උෂ්ණත්ව  රාසයන් 

(15-20, 25-30, 35-40 °C) යටකත් විවිධ් කාල සීමාවන් තුළ ( ැය 1-2, 2-3, 3-4)  ැසවනු ලැබූ අතර 

අනතුරුව 85 °C  උෂ්ණත්වකේ මිනිත්තු 30 ේ වියළන ලදී. ඉන් සු එම කත් සාම් ල වල සාරය ල ාක න 

සම්පූර්ණ ක ාලිෆීකනෝල්, සම්පූර්ණ ෆ්කල්වකනායිඩ් සහ ප්රතිඔේසිකාරක අන්තර් තයන් විශ්කල්ෂණය කරන 

ලදී. එහිදී කත් කකාළ  ැසවීකම් උෂ්ණත්වය සමස්ත ක ාලිෆීකනෝල්, ප්රතිඔේසිකාරක සහ ෆ්කල්වකනායිඩ් 

අන්තර් තයන්කේ සැලකිය යුතු කවනසේ ඇති කරන  ව කසායා න්නා ලදි. කත්  ැසවීකම් කාලය සම්පූර්ණ 

ක ාලිකෆකනෝල් සහ ෆ්කල්වකනායිඩ් අන්තර් තයන්කේ  ැහැදිලි කවනසේ ඇතිකල නමුත් ප්රතිඔේසිකාරක 

අන්තර් තකේ එවන්  ැහැදිලිකවනසේ සිදු කනාවීය.  ැසුණු කත් සාම් ල වල සම්පූර්ණ ක ාලිෆීකනෝල් 

අන්තර් තය 23.72-76.50 mg/100ml අතර විය. ප්රතිඔේසිකාරක සහ සම්පූර්ණ ෆ්කල්වකනායිඩ් 

අන්තර් තයන් පිළිකවලින් 2.18-3.54 mg/ml සහ 1.77-3.61 mg/ml  රාසයක  ැවතුනි. 15-20 °C 

උෂ්ණත්වකේ  ැය 1-2 ේ  මණ  ැසුණු කත් සාම් ලකේ ඉහළම සම්පූර්ණ ක ාලිකෆකනෝල් සහ 

ප්රතිඔේසිකාරක අන්තර් තයේද්, 35-40 °C උෂ්ණත්වකේ  ැය 2-3 කාලයේ  ැසුණු කත් සාම් ලකයන් 

ඉහළම සම්පූර්ණ ෆ්කල්වකනායිඩ් අන්තර් තයේද් ක න්නුම් කරන ලදී. 35-40 °C උෂ්ණත්වකේ  ැය 3-4 

ේ  මණ  ැසුනු කත් සාම් ලකයන් අවම සම්පූර්ණ ක ාලිෆීකනෝල් සහ ප්රතිඔේසිකාරක අන්තර් තයේ 

නිරීේෂණය කරන ලදී.  අඩුම සම්පූර්ණ ෆ්කල්වකනායිඩ් අන්තර් තයේ ක න්නුම් කරන ලේකේ 15-20 °C 

උෂ්ණත්වකේ  ැය 2-3 කාලයේ  ැසුණු කත් සාම් ලකයනි. ඒ අනුව ඉහල  ැසවීකම් උෂ්ණත්ව වලදී කළු 

කත් වල සම්පූර්ණ ක ාලිකෆකනෝල් අන්තර් තකේ සහ ප්රතිඔේසිකාරක සංයුතිකේ අඩුවීමේ ක න්නුම් කරන 

අතර මුළු ෆ්කල්වකනායිඩ් අන්තර් තකේ වැඩි වීමේ ක න්නුම් කරයි. එකමන්ම  ැසවීකම් කාලය වැඩි වන 

විට සම්පූර්ණ ක ාලිෆිකනෝල් අන්තර් තකේ අඩුවිමේ ක න්නුම් කරයි. කමම අධ්යයනකේ වැඩි දුර  ර්කේෂණ 

මැද්රට හා උඩරට කත් සඳහාද් සිදුකිරීම වඩාත් ප්රතිඵලද්ායක කේ.  
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Reducing the gap of actual and expected yields of Cashew 

K.C. Guruge and H.M.I.K. Herath* 

Department of Plantation Management, Faculty of Agriculture and Plantation Management, 

Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila (NWP), 60170, Sri Lanka 

 

 

Cashew (Anacardium occidentale L) is a valuable cash crop in Sri Lanka. There is an 

unmatched gap between the actual (4-5 kg/tree/year) and the expected yields (15 

kg/tree/year) set by the Cashew Corporation, Sri Lanka (CCSL). One of the main causes 

for low yield is the insufficient nutrient supply. This study aimed to calculate the nutrient 

requirement of cashew plantations considering nutrients inflows and outflows and to reduce 

the yield gap by using organic and conventional fertilizers. Nutrient budget was calculated 

based on nutrient inflows that are fertilizer application and soil nutrient status. Nutrient 

outflows are consumption by tree, removal by yield as cashew nut, and other losses. Ten 

years (2010-2020) yield records obtained from plantations of CCSL. The off-take nutrients 

were calculated by laboratory analysis of harvested nuts. Published data used to assess 

the nutrient requirements for different growth stages of trees. The nutrient budget was 

calculated and conventional fertilizer requirement was calculated under two scenarios. The 

first scenario assumed no loss of nutrients from the system. Second scenario assumed that 

the loss of nutrients is equal to the nutrients supplied through the soil. According to the 

current practices nutrients from leaf litter, flowers and cashew apples were considered as 

recycled for both scenarios. The harvested nuts contained 1.97% Nitrogen (N), 0.24% 

Phosphorus (P), and 0.68% of Potassium (K). The plant dry weight increment in terms of N, 

P and K was 3000 g/tree/year, 494 g/tree/year, and 1776 g/tree/year, respectively. Soil 

analysis showed that soil nutrient content was very low as 0.19% of N, 5.21 ppm of P and 

4.60 ppm of K. These data were used to get the organic and conventional fertilizer 

requirements for cashew by calculating the nutrient budget. As the required conventional 

fertilizer for expected yield in the first scenario, could be supplied either cattle manure- 233.7 

kg/tree/year or broiler litter- 101.0 kg/tree/year or layer litter- 143.8 or compost- 340.0 

kg/tree/year. Fertilizer requirement for the second scenario could be either cattle manure- 

234.2kg/tree/year or broiler litter- 149.5 kg/tree/year or layer litter- 153.1 kg/tree/year or 

compost- 340.6kg/tree/year. This application could help to minimize the unmatched gap in 

cashew between the current and expected yields. 
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ශ්රී ලංකාරේ සහේ වර්ග උපරයෝගී ක රගන අගය එකතු කළ සහේ-කිරි නිෂ්පාෙනය කිරීම 

 

පී. ද් ඒ. අකබ්ලසුන්ද්ර* සහ පී. ඩී. එස.් ඒ. ගුණතිලක   

ආහාර විද්යා හා තාේෂණ අධ්යයනාංශය, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලය, නුකේක ාඩ 

සම්ප්රද්ායික සහල් ප්රකේද්යේ වන සුවඳැල් සහල් කේශීයව ල ා  ත හැකි කුළු ඩු සමඟ මිශ්ර කර, අ ය එකතු 

කළ සහල්-කිරි නිෂ් ාද්නයේ සංවර්ධ්නය කිරීකම් විභවය ඇ යීම සඳහා කමම අධ්යයනය සිදු කරන ලදී. 

කරාබු නැටි (Syzygium aromaticum), ඉඟුරු (Zingiber officinale) සහ සුදුළූණු (Allium 

sativum)  විවිධ් සංයුතීන්ක න් එේ කර සකසන ලද් බීම වර්  අතුරින්, 2.5% (w/v) කරාබුනැටි, 10% 

(w/v) ඉඟුරු සහ 20% (w/v) සුදුළුණු සහිත ඔ  ද්ැමූ සුවඳැල් සහල්  ද්නම කහාඳම සංයුතිය කලස කතෝරා 

 න්නා ලදී. කමකස් සෑදූ නිෂ් ාද්නකේ ජලය, කාක ෝහයිකේට, ඛනිජ, සම්පූර්ණ කම්ද්ය, කප්රෝටීන් සහ තන්තු 

අන්තර් තය පිළිකවලින් 87.12 ± 0.47%, 34.82 ± 0.15%, 0.36 ± 0.00%, 2.93 ± 0.04%, 2.93 ± 

0.04%, 2.93 ± 1.804% විය. එකස්ම කමහි සම්පූර්ණ ෆීකනාලිේ අන්තර් තය (TPC) (5.335 ± 0.389 

mg GAE/100 g), සහ DPPH (62.00 ± 0.85%) සහ ABTS (63.8 ± 3.40%) සම් න්ධ්කයන් ඉහළ 

ප්රතිඔේසිකාරක ගුණයේ ක න්නුම් කරන්කන්ය. කුළු ඩු සාරය කනාමැතිව  ාලන නියැදිය සැලකිය යුතු 

කවනස්කම් සහිත කේ (p අ ය < 0.05, TPC 2.335 ± 0.341 mg, GAE/100 g, DPPH 40.60 ± 0.73% 

සහ ABTS 21.99 ± 2.85%).  ානකයහි වාෂ් ශීලී සංකයෝ  සඳහා GC-MS විශ්කල්ෂණය මගින් ඒවාකේ 

සංඝටක සම් න්ධ් ඉහළ තීව්රතාවය කුළු ඩු සාරය ඇතුළත් කිරීම මගින් තහවුරු කරන ලදී.  ානකයහි 

කැල්සියම්, ඊයම් සහ ආසනිේ අන්තර් තය 0.21 μg/100 g, 0.94 μg/100 g, සහ 5.71 μg/100 g සහ 

SLSI ප්රමිතීන්ට අනුකූල විය. කමකස් අ ය එකතු කල සහල් කිරි නිෂ් ාද්නය ඉහළ  ාරිකභෝගික පිළි ැනීමේ 

සහිත කහාඳ ක ෝෂණ සංයුතියේ ක න්නුම් කකළ්ය. කමම අ ය එකතු කරන ලද් සහල් කිරි  රිකභෝජනය 

කමකලස ක ාකහෝ ප්රතිලාභ ල ා කද්න අතර සුදුසු  රිමාණ සහ නියමු ශකයතා අධ්යයනයේ සිදු කිරීකමන් 

 සු වාණිජව සහල්-කිරි  ානය නිෂ් ාද්නය කිරීම ද්ේවා වැඩි දියුණු කල හැක. 

අද් කලෝකය ශාක  ැලෑටි මත  ද්නම් වූ කිරි කනාවන කිරි සඳහා ආකේශක ආහාර කභෝජනය කවත කයාමු 

කවමින්  වතී. එවැනි ක ාකහෝ විකල්  අතර, ධ්ානය  වර්   ද්නම් කර ත් කිරි නිෂ් ාද්න කාණ්ඩකේ සහල් 

(Oryza sativa, L.) ආශ්රත කමම නිෂ් ාද්නය  ාරිකභෝගිකයින් අතර ප්රචලිත කල හැක.  
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මී පැණිවල ප ාග කණිකා අධයයනය තුලින් මී පැණිවල නිශ්ිත   

කෘෂි පාරිසරික කලාප හඳුනාගත හැකිෙ? 

එස.්ඩී.ටී. මහකවල1, ඩි.සී. අකබ්ලසිංහ1* සහ ආර්.ඒම්. ධ්ර්මද්ාස2  

1කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ අධ්යයනාංශය, කෘිකර්ම හා වැවිළි කලමණාකරණ පීඨය, 

ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලය, මාකදුර, ක ෝනවිල. 
2කාර්මික තාේෂණ ආයතනය, කකාළඹ 07. 

මී   ැණි  යනු  මී  මැසි  ක ෝචර  ශාකවල  පුෂ්   වලින්  ල ා න්නා  මල්   ැණි  හා   රා   කණිකා  මී  මැස්සාකේ  

කේටකේ  ඇති  ශ්රාවයන්  මගින්   ැණි   වට   රිවර්තනය  කරන  සංකීර්ණ  ක්රියාවලියක  ප්රතිඵලයකි.  එම නිසා 

මී   ැණිවල  ගුණාත්මය  ප්රධ්ාන  වශකයන්  රඳා   වතිනුකේ  මී   ැණි  සෑදීමට   න්නා  පුෂ් වල  ඇති   රා   හා  මල්  

 ැණිවල  ගුණාත්වය  මතය. ජාතයන්තර  වශකයන්  මී   ැණිවල  ගුණාත්මය  මනින  ප්රධ්ාන  සංඝටකය  කලස 

 රා   කනිකාවල  සුලභත්වය  හා   රා   ඛණිකා  ල ා ත්  ශාකවල  විවිධ්ත්වය සලකා   ලනු  ල යි.  තවද්  යම්  

 ාරිසරික  කලා යක  ඇති  ශාකවල  විවිධ්ත්වය  හා   රා   සුලභත්වය  වැඩිනම්  එම  ප්රකේශකයන්  ල ා න්නා 

මී   ැණිවල  ගුණාත්මක  අ ය  වැඩි  මට්ටමක   වතී.  ලංකාකේ  කෘි   ාරිසරික  කලා   46  ේ   ැවතියද්   ,ඒ  එේ  

එේ  ප්රකේශවල  නි ද්වන  මී   ැණිවල  ඇති   රා   සුලභත්වය  හා විවිධ්ත්වය   ැන  සිදුකර  ඇති   රීේෂණ  අල්   

මට්ටමක  වතී  . 

එමනිසා  ශ්රී  ලංකාකේ  ඇති  ප්රධ්ාන  කෘි  කේශගුණික  කලා   හතරකින් (උඩරට, අතරමැදි  කලා ය, උඩරට  

කතත් කලා ය,  හතරට අතරමැදි කලා ය හා  හතරට වියළි කලා ය) ල ා ත් මී  ැණි සාම් ල ,ඒවාකේ 

ඇති   රා   කණිකා  සුලභතාවය  හා  ශාක විවිධ්ත්වය  සඳහා   රීේෂණ  සිදුකරන  ලදී .  එහිදී  අනාවරණය  වූකේ  

 හතරට  හා  උඩරට  අතරමැදි  කලා   වලින්  ල ා ත්  මී   ැණිවල   රා   ඛණිකා  සුලභත්වය  හා  ශාක  

විවිධ්ත්වය  ඉහල  අ යක   වතින  අතර  උඩරට  කතත්  කලා කේ  සාකප්ේෂව  අඩු  මට්ටමක   ැවතීමයි. තවද්  

 රා   කණිකා  විශ්කල්ෂණය  කිරීකම්දී  කහළිවූකේ   හතරට  අතරමැදි  හා  වියළි  කලා වලින්  ල ා ත් 

සාම් ලවල  ඒ  ප්රකේශකේ   හුලව  ඇති  මී  මැසි  ක ෝචර  ශාක  විකශ්ෂ  30 කට වැඩි  ප්රමාණයක   රා   කණිකා  

එම  මී   ැණිවල  අඩංගු  වී  ඇති   වයි.  කමයින්   ැහැදිලි  වනුකේ  මී   ැණිවල   රා   කණිකා  සංයුතිය  අධ්යයනය  

කිරීම තුලින් මී   ැණි ල ා ත් නිශ්චිත කෘි කේශගුණික කලා  හඳුනා ත හැකි  වයි. 
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Nitrate and ammonium leaching from chili cultivation under growers’ fertilization 

package in Kalpitiya area 

D.S.G.G.C Swarnathilake and H.M.I.K Herath*  

 Faculty of Agriculture and Plantation Management, Wayamba University of Sri Lanka 

 

Agriculture is the mainstay of the community and nearly 60% of the population in Kalpitiya 

is engaged in crop production. The most important cash crops grown in Kalpitiya are red 

onion, chili and tobacco which bring significant incomes to the farming community. 

Sequential cropping with three to four crops per year is common at Kalpitiya. The soil is 

sandy with very low organic matter content and indicates low levels of fertility. Moisture is 

lost from the soil rapidly due to both infiltration and evaporation. As such water and nutrient 

holding capacities are low causing low water and nutrient use efficiencies. The groundwater 

in Kalpitiya is found at low depths and collected by establishing tube wells using water 

pumps. Farmers in Kalpitiya resort to intensive cultivation practices using large doses of 

inorganic fertilizers, agro-chemicals, and shallow groundwater resources. The water 

resources which are used for both agriculture and domestic purposes are being 

continuously polluted by these inputs. The overuse of water, fertilizers, and other chemicals 

due to inadequate use of soil and moisture conservation measures have caused many 

environmental and health problems in the area. Hence, it is important to control this situation 

in order to sustain the farming system. The aim of this study was to quantify the nitrate and 

ammonium leaching from chili cultivation under grower-managed fertilizer practices (T1) 

compared to the Department of Agriculture Recommendation (T2). The MICH1 chili variety 

was established in the field where lysimeters were installed. Grower managed fertilizer 

application and DOA recommendation were selected as treatments. Irrigation was done 

twice a day. Manual weeding and other cultural practices were done as recommended by 

the DOA. The chili harvest was recorded, and data were statistically analyzed. leachate was 

collected at weekly intervals and leached volume was measured. Nitrate and ammonium 

concentrations of the collected leachate were measured using ion selective electrodes. Both 

treatments showed higher levels than WHO permissible level of nitrate (50 mg/L) and lower 

levels than WHO permissible level of ammonium (35 mg/L) for drinking water. The total 

nitrogen leaching percentage of T2 (66%) was lower than T1 (89%) even though the crop 

yield of T2 was lower. However, both systems showed leached nitrate concentrations above 

the safe limits recommended by WHO which urges the need for a novel nitrogen fertilizer 

management for chili on sandy regosols. 
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Development of a biodegradable packaging with antimicrobial properties from 

cassava starch 

I.A.D.S.R Gunathilake and M.A.D Somendrika* 

Department of Food Science and Technology, University of Sri Jayewardenepura, 

Gangodawila, Nugegoda, Sri Lanka 

 

Plastic is the most popular packaging material in the world, but it causes serious 

environmental issues such changes to the carbon dioxide cycle, problems in composting, 

and increased toxic emissions. Packaging films which are made from Cassava starch with 

“Heen Maduruthala” extract can be a substitute for this plastic problem as a sustainable 

solution. This newly developed packaging would be degraded naturally and quickly without 

causing any harm to the environment. Also this would be an effective barrier for the harmful 

microorganisms. This study used “MU51” Cassava variety because it is the mostly grown 

local cassava in Sri Lanka. Packaging films were prepared by a special technique called 

“casting technique” by using different concentrations of Cassava starch, Glycerol and “Heen 

Maduruthala” extracts. Some physical and chemical properties of prepared films like 

moisture, colour and thickness were evaluated compared to a control sample during this 

research. The addition of “Heen Maduruthala” extract improved the antimicrobial effect of 

cassava starch films and remarkably inhibited the microbial growth in food samples. 

According to an analysis, the main responsible chemical compounds for the antimicrobial 

effect were determined as Eucalyptol and Caryophyllene. There were no compounds that 

transferred to the food sample from the packaging film which confirmed that there would be 

no leakages in the packaging film. The developed films showed proper thickness, good 

extractability, high biodegradability and negligible cyanide content. According to this study 

we can say that the ordinary packaging systems like cling films can be replaced by this 

cassava starch based antimicrobial films to reduce the environmental problems and extend 

the shelf-life of food products. 

 

 

*dsomendrika@sci.sjp.sc.lk.com   
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Formulation of a curry powder enriched with bioactive compounds and 

micronutrients 

Jayada Gallege and M.A.J. Wansapala* 

Department of Food Science and Technology, Faculty of Applied Sciences, University of Sri 

Jayewardenepura, Nugegoda, Sri Lanka 

 

The composition of control (traditional) curry powder is coriander seeds (56.27%), fennel 

seeds (13%), cumin seeds (24%), cinnamon (0.03%), curry leaves (0.4%), garlic (0.7%), 

fried mung beans (1.3%), fried white rice (1.3%), pepper (2%), fenugreek seeds (1%). For 

enrichment process, dried powders of Sesbania grandiflora (Agathi/ Kathurumurunga) 

flower, Sargassum polycystum (a brown seaweed), Musa sp. (banana) pseudo stem, 

Pleurotus ostreatus (American Oyster mushroom), and Nigella sativa (black cumin) seeds 

were incorporated into the control curry powder mixture and formulated the new curry 

powder mixture. The composition of newly developed curry powder was determined 

conducting sensory evaluation sessions according to the Taguchi’s L8 design. Control and 

value-added curry powders were analyzed for their proximate composition (moisture, 

protein, fat, carbohydrate, ash and crude fiber), antioxidant activity, total phenolic content 

(TPC), fatty acid profile, and mineral profile following the standard procedures of AOAC. 

Moisture, crude fiber, protein, ash, total phenolic contents and antioxidant capacity were 

significantly (p<0.05) increased in the new product. Carbohydrates and total fat contents 

were significantly decreased in new product. Ca, K, Na, Zn, Cu, Pb, and As contents were 

significantly (p<0.05) increased in the new product than in control. New product contained 

17.19% of polyunsaturated fatty acids, and 64.15% of monounsaturated fatty acids. Linoleic 

acid, palmitoleic acid, 1-octadiene-3-ol, 3,7-dimethyl esters were increased while oleic acid 

content was decreased in new product than compared with control. Furthermore, Cis-11,14-

eicosadienoic acid methyl ester polyunsaturated fatty acids and beta sitosterol had newly 

appeared in the new product. Curry powder is a popular flavor enhancer and it has a good 

potential to enrich with bioactive compounds and micronutrients due to its regular 

consumption in constant amounts. Incorporation of certain well-known raw materials into 

the curry powder may help to increase the amount of bioactive compounds that positively 

react to enhance the functional properties of the product. In conclusion, adding dried 

powders of the above mentioned plant materials to curry powder has enhanced its functional 

properties. 
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Let’s get more proteins to our body from a specially developed cracker using the 

red seaweed Gracilaria verrucosa 

R.M.J.N. Samarathunga, I. Wijesekara* and M.A. Jayasinghe 

Department of Food Science & Technology, Faculty of Applied Sciences, University of Sri 

Jayewardenepura, Nugegoda, Sri Lanka 

 

Seaweeds are large aquatic photosynthetic plant-like organisms which have many health 

beneficial compounds. There’s an interesting phrase revealed by the father of medicine, 

Hippocrates: “Let food be the medicine”. Interestingly, seaweeds as a food can make people 

healthy. Have you ever tasted foods incorporated with seaweeds? Sri Lanka is an island 

with a long sea belt around it where these seaweeds can be found attached to rocks and 

other creatures in the sea. There are red, green and brown seaweeds in the nature that 

mainly classified according to their colour. Fortunately, a red seaweed called Gracilaria 

verrucosais found in the eastern coast of Sri Lanka. Coastal belt of Trincomalee is viewed 

like a red carpet at certain periods of the year due to the massive growth of this seaweed. 

People who live nearby call this seaweed as “Kanji pasi” which they have practiced to collect 

them for preparing porridge. Hence, it declares that Gracilaria verrucosa has been used as 

a food in Sri Lanka from previous time. Here’s good news; a group of researchers from the 

Department of Food Science, University of Sri Jayewardenepura has developed a cracker 

using this seaweed to enrich the diet with protein and other nutrients. Moreover, laboratory 

tests were carried out to find the physical and chemical properties of the new product. Dried 

and powdered G. verrucosa can be added up to 5% (w/w) in making crackers with better 

taste, odour, colour, appearance and overall acceptability. The protein content in crackers 

increased as15.25±0.01%,18.63±0.28%, 20.33±0.01% and 25.01±0.01% when adding 

seaweeds at 0%, 1%, 3% and 5% (w/w). Today, protein requirement plays an immense role 

in the human diet. Therefore, enhancement of protein in foods is globally essential. These 

crackers have a reddish brown colour and hardness increases with incorporation of 

seaweeds. These physical properties are favourable features of consumer acceptability. G. 

verrucosa dried powder is rich in macro minerals (Ca, Na, Mg and K; 560.53, 1112.89, 

1935.81 and 3874.21 mg/kg respectively). Furthermore, these seaweed crackers have 

exhibited therapeutic properties like antioxidant activity with 12.63% DPPH radical 

scavenging activity. Shelf-life of these crackers is 15 days without addition of preservatives. 

Production of seaweed crackers is cost effective since addition machinery and equipment 

are not required. However, this would be an initial step in Sri Lanka to fulfill the protein 

requirement in human diet. 

 

*isuruw@sci.sjp.ac.lk    
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Efficacy of Native Plants in Residential Landscaping: A Case Study on the  

Perceptions of Urban Residents in Colombo District  

J K W N Subashini1*, K. Yakandawala1 and E S Minor2 
 

1Department of Horticulture and Landscape Gardening, Faculty of Agriculture and Plantation 

Management, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila,  
2 Department of Biological Sciences, University of Illinois, Chicago, USA 

 

A plant is considered native if it has occurred naturally in a particular region, ecosystem, or 

habitat without human introduction. Native plants can survive well with less water, fertilizer, 

and maintenance, if they are properly planted to match their growth requirements. Native 

plants support humans and the environment in multiple ways and are considered as a major 

segment of sustainable landscaping. Even though there is a wide variety of native plants in 

Sri Lanka, many lack a satisfactory level of knowledge regarding native plants and their use 

in landscaping. Therefore, the present study was conducted to evaluate the attitudes of the 

urban community in the Colombo District towards the use of native plants for landscaping. 

A pre-tested questionnaire was used to collect socio-demographic information and to 

evaluate the knowledge and attitudes of respondents on native plants. The Chi-square of 

association test was used to identify significant socio-economic factors that influence the 

attitudes of the respondents on native plants. According to the results, majority of the 

respondents were not familiar with the concept of native plants, where only 33% were aware 

about the native plants. However, the majority of respondents strongly agreed (71%) with 

the fact that native plants do not cause any harmful effects to the environment and native 

plants are having more benefits compared to non-native ornamentals. Further, it was noted 

that, Azadirachta indica (“Kohomba”) was the most widely used (34%) native plant followed 

by Murraya paniculata (“Atteriya”) (26%) and Jasminum grandiflorum (“Saman Pichcha”) 

(24%) in the observed residential gardens. According to the results of the Chi-square test, 

the attitudes of the respondents were associated with the age and occupation. This study 

suggested that native plants receive a very limited attention in the landscaping context in 

Sri Lanka, mainly due to the limited knowledge. Hence it is required to enhance the 

awareness on the benefits of using them to increase the positive attitudes of the people on 

native plants. 
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Do you have any idea which is superior in terms of bioactive compounds: Greater 

galanga or Lesser galanga? 

 

N. Bista1, D.C. Abeysinghe1*, R.M. Dharmadasa2 and I.J. Amadoru1 

1Department of Plantation Management, Faculty of Agriculture and Plantation Management, 

Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila (NWP), 60170, Sri Lanka. 
2Industrial Technology Institute, 363, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07, 00700, Sri Lanka. 

 

 

Plant-based medicines are widely utilized in traditional societies around the world, and are 

becoming more popular as natural alternatives to synthetic drugs. The use of herbal 

medicine has grown tremendously in the previous few decades and is getting popular in 

developing and developed countries owing to their natural origin and lesser side effects. 

Out of all other medicinal plants, greater galanga and lesser galanga are the two most 

important medicinal plants species of the genus Alpinia (Family- Zingiberacae) widely found 

in tropical climate which have diverse therapeutic properties and also contain important 

bioactive compounds such as alkaloids, saponins, terpenoids, phenolics and flavonoids. 

The majority of the genus's species have eye-catching inflorescences, aromatic aerial and 

underground sections that are typically subjected to various fractionation processes to 

extract essential oils, aqueous extract, and bioactive components. Due to the above 

reasons, much attention is focused on producing potential therapies against a variety of 

diseases like cancer, diabetes, ulcer, and many brain disorders. Research is still ongoing 

to determine the precise mechanism by which natural bioactive compounds control the 

development and treatment of disease, but several studies and reviews have demonstrated 

the significance and medical applications of potential bioactive compounds that have been 

isolated from various species of this genus. There is a variation of bioactive compounds in 

both species where flowers contain high antioxidant, flavonoid and phenolic content 

followed by leaf, leaf sheath, fibrous root and rhizome. In case of essential oils, fibrous root 

contains high oil content than leaf, leaf sheath and rhizome in both species. We have noted 

a presence of bioactive compounds in different parts of the plant but the presence of 

individual bioactive compounds in greater galanga is quite higher than in lesser galanga. 

We can assume from these key points that greater galanga is superior than lesser galanga. 

It is noteworthy that both plants resembled marked amount of bioactive compounds; hence 

showing its use in herbal medicine. 
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Identification of the adaptable Beet (Beta vulgaris) varieties for reduced Nitrogen 

under in vitro condition  

 

A.S. Jathunarachchi, B.U.C. Batangala, D.R. Gimhani and P.I.P. Perera*  

Faculty of Agriculture and Plantation Management, Wayamba University of Sri Lanka, 

Makandura, Gonawila (NWP), 60170, Sri Lanka 

 

Nitrogen (N) is an essential nutrient required for the growth and development of plants, 

which eventually affects yield. However, an oversupply of N fertilizer causes a negative 

environmental impact and increases the cost of production. Kalpitiya is an agricultural region 

that has sandy regosol soil liable to nitrate leaching. Due to the infertility and higher leaching 

caused by sandy soil, farmers tend to apply N fertilizers frequently, that is leading to 

groundwater contamination and influencing human health. Therefore, long-term sustainable 

agricultural practices are required to overcome this problem. Crop varieties have to be 

selected which can bear low N levels and have higher use efficiency. Hence, we conducted 

the present study to evaluate three commercially grown beet varieties (Red atlas, Royal red, 

Maravillaandina) for low N under laboratory conditions. Beet is one of the highly cultivated 

crops in Kalpitiya region. The seedlings were grown in an artificial growing medium 

containing the different supplements of the N containing nutrient. We recorded growth 

parameters of number of leaves, number of roots, shoot length, root length, and dry weight 

at the end of 30 days. After analyzing the collected data, we found that the variety 

Maravillaandina showed higher adaptability by performing a better growth under low N 

levels. The variety Red atlas was easily affected by the reduced N levels by showing 

reductions of all the parameters except the dry weight of the plant. In Royal red an equal 

growth was observed in the number of roots, shoot and root length in all the tested N levels. 

Therefore, we identified Maravillaandina as the best variety under laboratory conditions 

among the tested three varieties. However, it has to be tested under field conditions to 

determine its actual performance. 
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පහත ට කලාපරේ රත් වල ජීව ක්රියාකාරී ගුණාංගයන් රකර හි      ක්සුද්ර ජීවීන්රේ බලපෑම 

ආර්.ඒ.යූ.කේ. මාර න* සහ එච්.එස.් ලියනකේ  

ආහාර විද්යා හා තාේෂණ අධ්යයනාංශය, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලය, නුකේක ාඩ. 

කත් කලෝකකේ මිනිසුන් ජලකයන්  සු වැඩි වශකයන්ම භාවිතා කරනා  ානයයි. විකශ්ෂකයන් ශ්රී ලංකාව කත් 

අ නයනය අතින් කලෝකකේ ඉදිරිකයන්  සුවන රටකි. උඩරට,  හතරට හා අතරමැදි වශකයන් ලංකාකව කත් 

ව ා වයාප්තව  වතී. අද් වන විට විශාල කත් වර්  ප්රමාණයේ කලෝකකේ විවිධ් ප්රකේශවල ද්ැක ත හැකියි. 

කම් සියලුම කත් වර්  කත් ශාකකයන් (Camellia sinensis) නි ද්වන අතර කම් එකිකනකට ඒවාට අනනය 

වූ රසයන්, සුවඳ කමන්ම ක ෝෂය සංයුතියේ  වතී. එකම ශාකකයන් නි ද්වූවත් ඒ කවනස්කම් වලට කහ්තුව 

වන්කන් එම කත් වර්  නිෂ් ාද්න ක්රියාවලියයි. ආහාර නිෂ් ාද්නකේදී හා කල් ත ා ැනීකම්දී ේූද්ර ජීවීන් 

භාවිතය ඈත අතීතකේ සිට කයාද්ා න්නේ. ේූද්ර ජීවීන් මගින්  ැසීමට ලේකරන ලද් කකාම්බුචා වැනි කත් 

වර්  අද් ඉතා ජනප්රියත්වයට  ත්ව තිකබ්ල.  ආහාර මත ේූද්ර ජීවීන්කේ ක්රියාකාරිත්වය කහ්තුකවන් සිදුවන 

ජීවවිද්යාත්මක හා රසායනික කවනස්කම් නිසා ඒවාකේ කභෞතික කමන්ම රසායනික ගුණාං ද් කවනස්වීම්වලට 

ලේකේ. අ කේ කමම  ර්කේෂණකේ ප්රධ්ාන කලසම අවධ්ානය කයාමු කකරුකන් විවිධ් ේූද්ර ජීවී විකශ්ෂ වල 

ක්රියාකාරීත්වය යටකත් ශ්රී ලංකාකේ  හතරට කලා කේ කත් වල ජීව ක්රියාකාරී සංඝටක වල සිදුවන 

කවනස්කම් අධ්යයනය කිරීමයි. ඒ යටකත් යීස්ට් හා කයෝ ට්  ැසවීකම්දී කයාද් න්නා ලැේටිේ අම්ල 

 ැේටීරියා ජීවී විකශ්ෂ කලස කයාද්ා ක න කාමර හා ඉහළ (43 °C) යන උෂ්ණත්ව තත්ව කද්කේ යටකත් 

 රීේෂණය  වත්වන ලදී. කත් වල අඩංගු ප්රධ්ාන ජීව ක්රියාකාරී සංඝටක කලස ෆීකනාල් හා ෆ්කල්වකනායිඩ 

හැදින්විය හැකියී. කමම සංඝටක ප්රතිඔේසිකාරක ගුණ, දියවැඩියා ප්රතිකරෝධී හා හද්වත්කරෝ  වැලැේවීකම් 

ගුණාං යන් කත්  ානයට ල ාකේ. ප්රතිඔේසිකාරක ගුණය යනු යම් ද්රවයයකට නිද්හස ්මුේත ඛණ්ඩක ග්රහනය 

කර ඒවකේ අහිතකර ක්රියාකාරීත්වය  ාලනයට ඇති හැකියාවයි. අ  කමහිදී කත් වල සමස්ත ෆීකනාල් 

ප්රමාණය, ෆ්කලවකනායිඩ ප්රමාණය කමන් කම්වකේ ප්රතිඔේසිකාරක හැකියාව අධ්යයනය කරන ලදී. ප්රතිඵල 

වලට අනුව අනාවරනය වුකේ ේුද්ර ජීවීන් මගින්  ැසීමට ලේකරනල දී කත් වල සමස්ත ෆීකනාල් ප්රමාණය 

හා ෆ්කලවකනායිඩ ප්රමාණය සාමානය කත් වල ප්රමාණයට වඩා ඉහළ අ යේ  න්නා  වයි. එකමන්ම  ැසීමට 

ලේකල කත් වල ප්රතිඔේසිකාරක හැකියාව ද් සාමානය කත් වලට වඩා ඉහළවිය.  ප්රතිඔේසිකාරක හැකියාව 

සද්හා  ල ාන ෆීකනාල් ප්රමාණය ඉහළ අ යේ  ැනීම ද් ේුද්ර ජීවීන් මගින් නි ද්වන ප්රතිඔේසිකාරක ද්රවයයද් 

කමයට කහ්තු කේ.  රිේෂණයට ලේකල කත් සාම් ල අතරින් කාමර උෂ්ණත්වකේදී යීස්ට් මගින්  ැසීමට 

ලේවූ කත් වැඩිම ෆීකනාල් ප්රමාණයේ (ලීටරයට මිලිග්රෑම් 416.33±3.83) හා ප්රතිඔේසිකාරක හැකියාවේ 

(ලීටරයට මිලිග්රෑම් 2833.13±56.68) සහිත වූ අතර වැඩිම ෆ්කලවකනායිඩ ප්රමාණයේ (ලීටරයට මිලිග්රෑම් 

282.76±0.45) අඩංගු වුකේ ඉහළ උෂ්ණත්වකේදී යීස්ට් හා ලැේටිේ අම්ල  ැේටීරියා කද්කම කයාද්ා නිමින් 

නි ද්වූ කත් වලයි. අවසාන වශකයන් ේුද්ර ජීවීන් මගින්  ැසීමට ලේකල කත් වල ජීව ක්රියාකාරී ගුණාං යන් 

කකකරහි එම ේුද්ර ජීවී විකශ්ෂය කමන්ම  ැසීම සිදුකරන උෂ්ණත්වයද්  ල ාන  ව අ ට නි මනය කලහැකි 

විය. 

 

*umarapana@sci.sjp.ac.lk    
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911/B 

Effect of stabilization thermal treatments on extractability, oxidative stability and 

antioxidant activity of rice bran oil of the rice variety “Ld 368” 

D. S. U. Aluthge and K. K. D. S. Ranaweera*  

Department of Food Science and Technology, University of Sri Jayewardenepura, Gangodawila, 

Nugegoda, Sri Lanka 

 

 

Rice bran is a nutritious yet underutilized byproduct of rice milling, because its quality easily 

degraded by rancidity. Therefore, stabilization pretreatment is essential in preventing 

rancidity before further industrial use, as it inactivates resulting enzymes for rancidity. This 

study was conducted to determine how these stabilization pretreatments affect extractable 

oil yield, contribution in preventing rancidity and antioxidants like essential compounds. 

Freshly milled rice bran samples of the rice variety “Ld 368- red” were collected for this study 

as it is a generally grown cultivation and specially found in wet zones. Four stabilization 

treatments tested in this study, which are easily adaptable even for small and medium scale 

industrial establishments such as steaming (100 °C, 30 minutes), hot air drying (105 °C, 1 

hour), microwave drying (900 W, 3 minutes) and a coupled treatment (Microwave and 

Steaming). These processing conditions selected as they identified as optimum conditions 

in terms of prevention of rancidity in previous studies. Collected rice bran samples stabilized 

using above treatments and compared with unstabilized rice bran samples. Extraction of 

rice bran oil was conducted by solvent extraction method. The highest extraction yield 

obtained from the rice bran stabilized by coupled treatment, followed by microwave drying, 

steaming, and hot air drying. Stabilized rice bran under the four treatments showed 

significantly low free fatty acid and peroxide values compared to the unstabilized rice bran. 

The coupled treatment and microwave treatment were the most effective stabilization 

pretreatments for rice bran in terms of oxidative stability, as it showed the lowest free fatty 

acid content and peroxide value. There was a significant difference of antioxidant activity of 

rice bran oil obtained from stabilized and unstabilized rice bran samples. Microwave drying 

is the most effective method in preserving antioxidants in bran oil, as it showed the highest 

antioxidant activity. 
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912/B 

Development of pasteurized grain-milk beverage and evaluation of physico–

chemical and sensory properties 

L. A. Wickramarachchi1, H.M.T. Herath2*, D.U. Rajawardene2 and M. Jayasinghe1 

1Department of Food Science & Technology, Faculty of Applied Sciences,  

University of Sri Jayewardenepura, Gangodawila, Nugegoda, Sri Lanka 
2Food Technology Section, Modern Research and Development Complex,  

Industrial Technology Institute, 503A, Halbarawa Gardens, Malabe, 10115, Sri Lanka 

 

Consumer demand for nutritious and healthy foods has been steadily increasing over the 

last two decades. The aim of this study was to create a low fat, gluten-free functional grain-

milk beverage with enhanced nutritional and taste characteristics. Grain mixtures were 

prepared by mixing selected grains of sorghum: horse gram: red rice ‘kuruluthuda’ at three 

grain ratios. Grain extract made by streamlining the processing steps of overnight soaking, 

pressure cooking, blending with water (1:3), and filtering. The best grain mixture ratio was 

chosen based on a primary sensory assessment. The formulation of grain-milk beverages 

was done to three different grain extract ratios with cow's milk, sesame milk, sweetener 

(Kithul treacle and sugar), and carrageenan. Final beverage mixture was 

homogenized (6000 rpm) and preserved by heat treatment to reduce the microbial load of 

the final product. The 70% multi-grain extract beverages with sugar and treacle were chosen 

as the best formulations based on sensorial characteristics in terms of appearance, color, 

mouth feel, sweetness, overall taste, and acceptability. The total soluble solid content and 

total acidity of treacle and sugar-containing beverage samples differed only slightly and the 

pH of sugar-containing beverages is higher than that of treacle-containing beverages. Sugar 

containing beverage had lower fat, crude fiber, and total ash content than treacle containing 

beverage, but treacle containing beverage had slightly lower protein and carbohydrate 

content than sugar containing beverage. The caloric value of both beverages was strikingly 

similar. The Trypsin inhibitory activity of treacle grain - milk beverages was slightly higher 

than other sample. After adding potassium sorbate as a preservative, the shelf life of heat-

treated sugar incorporated grain-milk beverage is 14 days while that of kithul treacle 

incorporated grain-milk beverage is 11 days according to the microbiological results of total 

plate count, yeast and mould microbial and sensory properties. The findings of this study 

showed that it is possible to combine grain extracts and cow's milk to produce value-added 

beverages. Furthermore, the developed beverages had a high potential for introduction into 

the local market as healthy beverages. 
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914/B 

Impact by value-added coconut (Cocos nucifera L.) jaggery on blood glucose level 

  

H.P.D.T Hewa Pathirana1*, I. Wijesekara2, L.L.W.C. Yalegama1 and M.A. Jayasinghe2 

1Coconut Processing Research Division, Coconut Research Institute,  

Bandirippuwa Estate, Lunuwila, Sri Lanka 
2Department of Food Science & Technology, Faculty of Applied Sciences,  

University of Sri Jayewardenepura, Nugegoda, Sri Lanka 

 

Consumer awareness of low sugar-containing food intake has increased, and people use 

different types of rating method to identify the quality of food such as Glycemic Index (GI). 

GI shows how quickly each food intake impact on your blood sugar level. Three categories 

of GI could be identified such as low, medium, and high.  

We have studied GI of different types of coconut jaggery such as jaggery prepared from 

traditionally collected coconut sap with hal (Vateria capallifera) bark (HAL Jaggery), value-

added coconut jaggery with 0.2% cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) (CIN Jaggery) and 

nutmeg (Myristica fragrans) (0.05%) added jaggery (NUT Jaggery). Twenty-one healthy 

human volunteers (female: 9 and male:11) aged between 20 to 40 years were used to 

evaluate the GI of jaggery samples after analyzing fasting blood glucose concentration, 

body mass index, and a simple blood test that measures your average blood sugar levels 

over the past 3 months (HbA1c). After fasting, intake of food sample blood sugar 

concentrations were analyzed during 2 hr duration while keeping 30 min gaps to evaluate 

the fluctuation of blood sugar concentration. When we look at the results of initial blood 

analysis, participants of the study had healthy limits of fasting blood glucose concentration 

and HbA1c values. The total and digestible starch percentages were similar in three types 

of jaggery, but higher resistant starch content was observed in HAL Jaggery. The peak 

value of glucose concentration of three types of jaggery, were 143.33±12.61 mg/dL, 

153.07±15.25 mg/dL and 145.13± 22.39 mg/dL, respectively, in HAL, CIN and NUT Jaggery 

types. The results confirmed that the GI of HAL (55.79±20.36), NUT (57.56±22.95) and CIN 

(59.45±20.36) Jaggery was similar, and all three types can be categorized as medium GI 

sweeteners. 

 

*dilthihewa@gmail.com    
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915/B 

Development of concentrated herbal tea based on refuse tea, BOPF, and Dust 2 tea 

grades incorporated with Allspice, Mint, and Ginger 

 

R.M Dharmadasa1* and B.P.A. Imesha 2 

1Industrial Technology Institute, Colombo 07, Sri Lanka 
2Uva Wellassa University, Badulla, Sri Lanka 

 

Despite being one of the biggest tea exporters in the world, Sri Lanka currently exports the 

majority of its tea in bulk without much value addition. Consequently, any effort to increase 

the value of tea could result in higher earnings for the nation. Accordingly, we have focused 

on developing a concentrated tea with three distinctive flavour fusions: allspice leaves, mint, 

and ginger. Numerous bioactive compounds with significant antioxidant and therapeutic 

properties can be found in these spices. For the study, Refuse tea, BOPF and Dust 2 grades 

were used to develop the tea base and it was incorporated with the studied flavor fusions. 

Initially, the amounts of ingredients were optimized according to the preliminary sensory 

evaluation. Simple boiling method was used to extract the tea samples. Sugar was added 

and macerated until it reached a final concentration. Dried Allspice leaves (4%), fresh ginger 

(32%) and mint (24%) were added and kept in less than 40 °C for 10 minutes. Then the 

concentrated herbal tea was filtered and bottled following refrigeration at 4 °C. Organoleptic, 

physicochemical characteristics and shelf life of the tea samples were tested. As per the 

results, sensory attributes like mouth feel, overall taste, and overall acceptability depicted a 

significant difference between the grades while no significant difference was observed in 

appearance, color and aroma. The concentrated herbal tea based on BOPF grade was 

selected as the most preferred sample. Proximate parameters such as Carbohydrate 

content and energy indicate significant difference within grades and high values comprised 

in BOPF grade (33.5% and 135 kcal/100mL). Physicochemical characteristics like viscosity, 

color, antioxidant capacity, total flavonoid content depicted significant difference within three 

tea grades. We can conclude that unique flavor combinations provided pleasant sensorial 

experience to concentrated teas while the tea grades used directly impacted on the end 

quality of the product.   
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305/C 

රේරර් වැරේ අධි-සුරපෝෂිත තත්ත්වය අවම කිරීම සඳහා ප්රතිකර්ම ක්රම 

 

එන්.එන්.එන්. අත්තනායක1, ඩබ්ලලිේ.ඒ.කේ.එස්.කෆාන්කස්කා1, අයි.ඒ.එස.්ආර්.ඉලං කකෝන්1, 

එස්.හිමානුජාන්1, එම් විතානකේ2 සහ බී.සී.එල්. අත ත්තු1* 
 

1සිවිල් ඉංජිකන්රු කද් ාර්තකම්න්තුව, ඉංජිකන්රු තාේෂණ පීඨය, ශ්රී  ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලය, 

නාවල, නුකේක ාඩ, කකාළඹ, ශ්රී  ලංකාව 
2 වයවහාරික  විද්යා පීඨය, ජයවර්ධ්නපුර විශ්ව විද්යාලය,  ංක ාඩවිල, නුකේක ාඩ 

 

සුක ෝෂනය, එනම් ක ෝෂය  ද්ාර්ථ අධික කලස ක ාකහාසත් වීම නිසා  ශාක ප්ලවාං  සහ ජීවීන්කේ අධික 

වර්ධ්නය, අසමතුලිත ජලජ  ේධ්තියකට ම   ාද්යි. මානව ක්රියාකාරකම් සහ නා රීකරණය කහ්තුකවන් 

කබ්ලකර් වැකේ ජලය, සුක ෝෂනයට තුඩු කද්න ප්රධ්ාන ක ෝෂය  ද්ාර්ථ වන නයිට්රජන් සහ ක ාස් රස් වලින් 

ක ාකහාසත් වී ඇත. වැේ අවසාදිත ක ාස් රස් වලින් ක ාකහාසත්  ැවින් වැකේ ජලය සද්හා පමණක් 

ප්රතිකර්ම කිරීකමන් වැකේ ජලකය ගුණාත්මක භාවය විශාල කලස වැඩිදියුණු කනාකේ.  ාහිර  ල ෑම අඩු කර 

තිියදීත්, විල් අවසාදිත තවමත් ක ෝෂක ප්රභවයේ  කලස ක්රියාකළ හැකි  ැවින්, කබ්ලකර් වැකේ සුක ෝෂනය 

ක්රියා වලිය සෑම විටම සිදු කේ. අවසාදිත වලින් ක ෝෂය  ද්ාර්ථ මුද්ා හැරීම අඩුවීකම්  ල ෑම වජව අඟුරු  

භාවිත කරමින් ජල-අවසාදිත ආකෘතියේ අධ්යයනය කරන ලදී. කවනස් කනාකළ ක ාල් කටු වජව අඟුරු, 

 හුල වශකයන්  වතින නිසා  සහ ප්රචලිත අවකශෝෂකයේ කහතුකවන් එය වැේ අවසාදිතවලින්  ක ෝෂක 

අවකශෝෂණයේ කලස භාවිතා කරන ලදී.  කතෝරා ත් ස්ථාන වලින් විල් අවසාදිත සහ විල් ජලය එකතුකර 

 ර්කේෂණාත්මක සැකසුම් 07 ේ සකස්කරන ලදී.  ළමු සැකසුම් කද්ක ආකෘති කලස සකස් කරන ලදී. තවත් 

සැකසුම් හතරේ, අවසාදිත සහ වජව අඟුරු සමඟ 1:1 සහ 5:1 අනු ාතයට මිශ්ර කරන ලදී. අවසාන 

සැකසුකම අවසාදිතයට ඉහලින් වජව අඟුරු ස්ථරයේ සකස ්කරන ලදී.  ර්කේෂණාත්මක සැකසුකම්  ළමු 

ආකෘති කද්කේ ආරම්භක ක ාස්කප්ට් සාන්ද්රණකය සාමානය අ ය, පිළි ත හැකි සීමාවට වඩා 1.96 

මිලිග්රෑම්/ලීටර් සිට 3.04 මිලිග්රෑම්/ලීටර් ද්ේවා  දින 51ේ තුලදී ඉේමවා ගිකේය. අවසාදිත සහ ක ාල් කටු 

වජව අඟුරු සහිත සැකසුම් වලදී  ළමු සති 03 තුළ ජල තීරුකේ ක ාස්කප්ට්, නයිට්රයිට් සහ නයිට්කර්ට් 

සාන්ද්රණය කැපී ක කනන කලස අඩු විය. වජව අඟුරු කයදු සියලුම සැකසුම් තුලින් ඇකමෝනියම් අඩු කිරීකම් 

ඉහළ කාර්යේෂමතාවයේ ක න්නුම් කරන ලදී. ප්රතිඵලවලට අනුව, වජව අඟුරු දූිත අවසාදිත සඳහා 

පිලියමේ කලස ඉහළ කාර්යේෂමතාවයේ ක න්නුම් කරයි. තවද් එය  ාරිසරික වශකයන් තිරසාර 

සංවර්ධ්නකේ මූලධ්ර්මවලට අනුකූල වන අතර එය දූෂක ද්රවය අවකශෝෂණය කර අවම කරයි. වජව අඟුරු 

මගින් අවසාදිත ප්රතිකර්මය සද්හා පුලුල් කාර්යේ සිදු කරයි. තවද්  ාරිසරික වි ර්යාස නිසා ඇතිවන ජල 

විද්යාකේ සහ ක ෝෂක  තිකකේ කවනස්කම් සමඟ  වතින කභෞතික, රසායනික සහ ජීව විද්යාත්මක  ාලන 

ක්රමවල සඵලතාවය කකකරහි අවධ්ානය කයාමු කිරීම ද් අවශය කේ.  
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ශ්රී ලංකාරේ සි ස ්ෙත්ත ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ සමාරලෝචනය 

 

කේ.පී. මනුරං 1*, එච්.එම්.අයි. ප්රසන්න2 සහ ඒ.එච්.ලේමාල්3 

 
1අවකාශ විද්යා කද් ාර්තකම්න්තුව, නිර්මිත  රිසර සහ අවකාශීය විද්යා පීඨය, කජනරාල් ශ්රීමත් කජෝන් 

කකාතලාවල ආරේෂක විශ්වවිද්යාලය, නුකේ ලයාය, කසවන ල, ශ්රී ලංකාව. 2මැනුම් සහ භූ විද්යා 

කද් ාර්තකම්න්තුව, භූ විද්යා පීඨය, ශ්රී ලංකා ස ර මුව විශ්වවිද්යාලය, ක ලිහුල්ඔය, ශ්රී ලංකාව 
3සිවිල් ඉංජිකන්රු කද් ාර්තකම්න්තුව, ඉංජිකන්රු පීඨය, කජනරාල් ශ්රීමත් කජෝන් කකාතලාවල ආරේෂක 

විශ්වවිද්යාලය, රත්මලාන, ශ්රී ලංකාව 

 

ජාතික භූමිතික  ාලන ජාලය ඕනෑම රටක මැනුම් සහ සිතියම්කරණය සඳහා වැද් ත්ම රාමුව වන අතර එය 

ඉදිකිරීම්, ඉංජිකන්රු, සිතියම්කරණය කහෝ ජලවිද්යාව වැනි ඕනෑම මිනින්කද්ෝරු කාර්යයේ සඳහා රාමුව විය 

යුතුය. කමම ජාලය රකට් සමීේෂණ අවශයතා සපුරාලීම සඳහා ඉහළ අනුපිළිකවල නිරවද්යතාවයකින් යුත් 

තිරස ්සහ සිරස් සංරචක වලින් සමන්විත කේ. තිරස් ද්ත්ත ජයාමිතික වන අතර සිරස ්ද්ත්ත ක ාකහෝ දුරට භූ 

විභව කේ. එ ැවින් සිරස ්ද්ත්තයේ  ද්නම් වන්කන් සා රවල මධ්ය මුහුදු මට්ටම හා සම ාත වන විකශ්ිත 

සම විභව මතුපිටේ වන භූක ෝලය වැනි සම විභව මතුපිට සංකල් ය මතය. භූමිතික සාහිතයකේ සිරස ්ද්ත්ත 

නිර්වචනය කිරීම සඳහා විවිධ් ප්රකේශයන් භාවිතා කරන  ව හඳුනා ත හැකිය. සාමානයකයන්, මට්ටම් කිරීම, 

ගුරුමිතික සහ වඩදිය මිනුම් නිරීේෂණ, කේශීය සිරස ්ද්ත්ත නිර්වචනය කිරීමට භාවිතා කරන අතර ක ෝලීය 

සිරස ්ද්ත්ත සඳහා අඩු විකේද්න භූක ෝලය භාවිතා කේ. ද්ැනට, කේශීය සිරස ්ද්ත්ත  ේධ්ති 100කට වඩා  වතින 

අතර, ජාතයන්තර භූ විද්යා සං මකේ ක ෝලීය භූක ෝලීය නිරීේෂණ  ේධ්තියට අනුව,  වතින කේශීය සිරස් 

ද්ත්ත  ේධ්ති සඳහා ඒකා ේධ් සිරස ් ද්ත්ත කේශීය සිරස් ද්ත්ත  ේධ්තියක ක ාකහෝ වාසි ඇත. කමම 

අධ්යයනකේ ප්රධ්ාන  රමාර්ථය වන්කන් ශ්රී ලංකාකේ සිරස ්ද්ත්ත ඒකා ේධ් කිරීමට භාවිතා කළ හැකි සුදුසු 

ක්රමය හඳුනා  ැනීමයි. කමම සමාකලෝචනය සිරස් ද්ත්ත ඒකා ේධ් කිරීම මත  ද්නම් වූ අතර ප්රධ්ාන වශකයන් 

විවිධ් රටවල කහෝ මහාේවීපික පුරා සිරස් ද්ත්ත ඒකා ේධ් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලද් භූමිතික මායිම් අ ය 

 ැටලු ප්රකේශය යන මාතෘකාව කකකරහි අවධ්ානය කයාමු කරන ලදී. අවසාන වශකයන්, අ කේ 

අධ්යයනකයන් කහළි වූකේ භූමිතික මායිම් අ ය  ැටලු ප්රකේශය ශ්රී ලංකාකේ සිරස ්ද්ත්ත ඒකා ේධ් කිරීමට 

සුදුසුම ක්රමය  වයි. 
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இலங்ளகயில் செங்குத்து தரவுகளின் ஒருங்கிளணப்பு பற்றிய 

மதிப்பாய்வு 

 

 

சக.பி. மனுரங்க1*, எச.்எம்.ஐ. பிரசன்ன2 மற்றும் ஏ.எச.்லக்மல்3 

 
1இைவியல் விஞ்ஞான துடற, கை்ைை சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் இைவியல் விஞ்ஞான பீைம்,  

தஜனரல் சசர ்சஜான் தகாே்ேலாவல பாதுகாப்பு பல்கடலக்கழகம், நுசககலயா, தசவனகல, இலங்டக. 

 
2 அளடவயியல்  மற்றும் புவியியல் துடற, புவியியல் பீைம்,  

இலங்டக சப்ரகமுவ பல்கடலக்கழகம், தபலிஹுசலாயா, இலங்டக. 

 
3 சிவில் தபாறியியல் துடற, தபாறியியல் பீைம், தஜனரல் சசர ்சஜான் தகாே்ேலாவல பாதுகாப்பு 

பல்கடலக்கழகம், இரே்மலான, இலங்டக. 

 

 

சேசிய புவிசார ்கை்டுப்பாை்டு வடலயடமப்பு என்பது எந்ே நாை்டிலும் அளடவயியல்  மற்றும் 

வடரபைமாக்கலிற்கு மிக முக்கியமான கை்ைடமப்பாகும். சமலும் இது அளடவயியல், 

தபாறியியல், வடரபைமாக்கல் அல்லது நீரவ்டரவியல் சபான்ற எந்ேதவாரு அளடவயியல் 

பணிக்கான கை்ைடமப்பாக இருக்க சவண்டும். இந்ே வடலயடமப்பு, நாை்டின் அளடவயியல் 

சேடவகடளப் பூரே்்தி தசய்ய உயர-்வரிடச துல்லியே்துைன் கிடைமை்ை மற்றும் தசங்குே்து 

கூறுகடளக் தகாண்டுள்ளது. கிடைமை்ை ேரவுகளானது வடிவியல், அசேசமயம் தசங்குே்து 

ேரவுகள் தபரும்பாலும் புவிநிடலயாற்றல் தகாண்ைடவ. எனசவ, தசங்குே்துே் ேரவு என்பது 

ஜிசயாயிை்(புவியுரு) சபான்ற சமஅழுே்ே சமற்பரப்பு என்ற கருே்டே அடிப்படையாகக ்

தகாண்ைது. இது ஒரு குறிப்பிை்ை சமஅழுே்ே சமற்பரப்பு, கைல்களின் சராசரி கைல் 

மை்ைே்துைன் (MSL) ஒே்துப்சபாகிறது. புவிசார ் இலக்கியே்தில், தசங்குே்து ேரவுகடள 

வடரயறுக்க தவவ்சவறு அணுகுமுடறகள் பயன்படுே்ேப்படுகின்றன என்படே 

அடையாளம் காணலாம். வழக்கமாக, ஸ்பிரிை் மை்ைப்படுே்ேல், கிராவிதமை்ரிக் மற்றும் டைை் 

சகஜ் அவோனிப்புகள் உள்ளூர ் தசங்குே்து ேரவுகடள (LVDs) வடரயறுக்கப் 

பயன்படுே்ேப்படுகின்றன மற்றும் குடறந்ே தேளிவுேத்ிறன் தகாண்ை ஜிசயாய்டுகள் 

(புவியுரு)  உலகளாவிய தசங்குே்து ேரவுகளுக்கு (GVDs) பயன்படுே்ேப்படுகின்றன. 

 

ேற்சபாது, 100 க்கும் சமற்பை்ை உள்ளூர ்தசங்குே்து ேரவுகள்(LVDs)  உள்ளன. சமலும் சரவ்சேச 

புவிசாரியல்  சங்கே்தின் (IAG) உலகளாவிய புவிசார ் அவோனிப்பு அடமப்பின் (GGOS) படி, 

ேற்சபாதுள்ள உள்ளூர ்தசங்குே்து ேரவுகளுக்கான (LVDs)  ஒருங்கிடணந்ே தசங்குே்து ேரவு 

பல நன்டமகடளக் தகாண்டுள்ளது. இந்ே ஆய்வின் முக்கிய சநாக்கம் இலங்டகயில் 

தசங்குே்து ேரவுகடள ஒருங்கிடணக்க பயன்படுே்ேக்கூடிய தபாருே்ேமான முடறடய 

அடையாளம் காண்போகும். இந்ே மதிப்பாய்வு தசங்குே்து ேரவுகளின் ஒருங்கிடணப்டப 

அடிப்படையாகக் தகாண்ைது மற்றும் முக்கியமாக புவிசார ் எல்டல மதிப்பு சிக்கல் (GBVP) 

அணுகுமுடறயின் ேடலப்பில் கவனம் தசலுே்தியுள்ளது. இது தவவ்சவறு நாடுகளில் அல்லது 

கண்ைம் முழுவதும் தசங்குே்து ேரவுகடள ஒன்றிடணக்கப் பயன்படுே்ேப்பை்ைது. 

இறுதியாக, இலங்டகயில் தசங்குே்து ேரவுகடள ஒன்றிடணப்பேற்கு புவிசார ் எல்டல 

மதிப்பு சிக்கல் (GBVP) அணுகுமுடற மிகவும் தபாருே்ேமான முடறயாகும் என்படே எங்கள் 

ஆய்வு தவளிப்படுே்தியது. 
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හදිසි අනතුරු  හිත දුේරිය හ ස ්මාර්ග පද්ධතියක්ස සකස ්කිරීම සඳහා දුේරිය හ ස ්මාර්ගවල ලක්සෂණ 

ඇගයීම 

ඒ.එච්.එම්.එස.්පී.අකබ්ලරත්න සහ ඒ.ජී.එච්.කේ.එදිරිසිංහ* 

 

සිවිල් ඉංජිකන්රු කද් ාර්තකම්න්තුව, කප්රාකද්ණිය විශ්වවිද්යාලය, කප්රාකද්ණිය, ශ්රී ලංකාව 

 
දුම්රිය හරස් මාර්  අනතුරුද්ායකම අනතුරු කලා යන් වන අතර එහි ආරේෂාව පිලි ද් සලකා  ැලීම  ප්රධ්ාන 

අතයවශයම කරුණකි. දුම්රිය-වාහන අනතුරු සඳහා වඩාත්  ල ාන සාධ්ක  රීේෂා කිරීම සහ දුම්රිය හරස් 

මාර් කේ කභෞතික ලේෂණ අතර සම් න්ධ්තාවේ ක ාඩනැගීම කමම  ර්කේෂණකේ අරමුණු විය. කකාළඹ 

කකාටුව සිට  දුල්ල ද්ේවා දුම්රිය මාර් ය ඔස්කස් දුම්රිය හරස ්මාර්  ලේෂණ, මාර්  කභෞතික ලේෂණ සහ 

අනතුරු ද්ත්ත රැස් කරන ලදී. ේකෂ්ර සමීේෂණවලින් සහ දුම්රිය කද් ාර්තකම්න්තුව, මරද්ාකන් දුම්රිය 

කමකහයුම් සහ  ාලන මධ්යස්ථානය කවත ක ාස් ද්ත්ත රැස ්කරනු ලැබීය. හදිසි අනතුරු ද්ත්ත සමඟ ස්වාධීන 

විචලය (independent variables) කිහි යේ සම් න්ධ් කිරීමට  හු කර්ඛීය ප්රති ාමී විශ්කල්ෂණය (Multiple 

Linear regression analysis) භාවිතා කරන ලදී. මමමගින් ප්රධ්ාන දුම්රිය මාර් කේ දුම්රිය හරස් මාර් වල 

නිතර සිදුවන අනතුරු හඳුනා ගනු ලැබිණි. දුම්රිය හරස ්මාර්  සම්පූර්ණකයන් ස්වයංක්රීයව ක්රියාත්මක වුවද් 

නා රික දුම්රිය හරස ්මාර් වල සම්පූර්ණ දි  බූම්  ාධ්ක (boom barriers) කනාමැතිවීම අනතුරුවලට 

ප්රධ්ාන කහ්තුවේ විය. 95% ක විශ්වාසනීය මට්ටමේ සඳහා සංඛයානමය වශකයන් වැද් ත් (statistically 

significant) වන සාධ්ක කිහි යේ ආද්ර්ශ ප්රතිද්ානය (Model output) ඔප්පු කකළ්ය. 0.05 (5%) ට වඩා 

අඩු අ යන් ල ා  ැනීකමන්, වම්  සින් ඇති  ාධ්ාව 'ඉහළ' (Obstruction from the left side ‘High’), 

ද්කුණු  ස සිට ක නීකම් දුර (Sight distance from the right side) සහ දුම්රිය කේ ය (Train speed) 

සැලකිය යුතු කභෞතික ලේෂණ කලස කසායා  න්නා ලදී. ේකෂ්ර අධ්යයනකේදී හඳුනා ත්  දුම්රිය හරස් 

මාර්  අනතුරු සඳහා තීරණාත්මක සාධ්කයේ (Critical factor) කලස ක නීකම් දුර (Sight distance) ද් 

කසායා  ත් අතර එය ආද්ර්ශ ප්රතිද්ානකයන් (Model output) තහවුරු විය. දුම්රිය හරස් මාර්  ආශ්රිතව ඇති 

අධික වෘේෂලතාදිය (vegetation) සහ අනවසර ක ාඩනැඟිලි මාර්  භාවිත කරන්නන්ට ක නීමට  ාධ්ා 

එල්ල කිරීම (obstructing the sight distance) ප්රධ්ාන කහ්තුවක් වූ  ැවින් දුම්රිය හරස ්මාර් වල ඇති 

අනවශය  ස් හා අනවසර ක ාඩනැඟිලි ඉවත් කිරීමට රජකේ ආධ්ාර මත වයා ාර (campaigns) කිරීම 

නිර්කේශ කරන ලදී. බූම් කේට්ටුව (boom barrier) වසා ද්ැමීකමන්  සුවද් දුම්රිය හරස ්මාර් ය හරහා 

අනවසරකයන්  මන් කරන අය සඳහා වන වත්මන් ද්ඩය වැඩි කිරීමට කයෝජනා කර ඇති අතර කේට්ටු 

ක්රියාකරුකවකුකේ වැටු  ඔවුන්කේ රැකියාව  ැන උනන්දු වන මට්ටමට වැඩි කිරීමට නිර්කේශ කකකර්. 

 

*piyumikaabeyrathne1995@eng.pdn.ac.lk 
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රව ළ තී රේ රභෞතික ගුණාංග (අවසාදිත ප්රමාණය) ඉක්සමනින් හඳුනා ගැනීම 

 

ඊ.එම්.එම්.ඩබ්ලලිේ.සි.යු.රත්නායක*, R.S.M. සමරකස්කර  

 

සිවිල් ඉංජිකන්රු කද් ාර්තකම්න්තු, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලය, නුකේක ාඩ, ශ්රී ලංකාව 

කවරළේ යනු උස ්සහ  හත් ජල සලකුණු අතර  ල් කැට කහෝ  වැලි සහිත කවරළකින් සමන්විත  තික 

 රිසරයකි. කවරළ ඩ යටිතල  හසුකම් සැලසුම් කිරීම සඳහා අංශු ප්රමාණය වයාප්තිය, ඝනත්වය සහ  ාංශු 

වර් ය වැනි කභෞතික ගුණාං  අතයවශය කේ. ආරක්ෂාව සහ  හසුව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සාම්ප්රද්ායික ක්රම 

භාවිතා කිරීම කවනුවට ගුවන් රූ  වලින් කවරකළ් අංශු ප්රමාණ වයාප්තිය හඳුනා  ැනීමට කමම  කය්ෂණය 

අවධ්ානය කයාමු කරයි. කවරළ තීරයක වැලි කැට වල ප්රමාණ වයාප්තිය මගින් නිශ්චිත කලා යක කවරළ 

තීරය හැඩ ස්වා ඇති සා ර ක්රියාවලීන් පිළි ඳ අවක ෝධ්යේ ල ා  ත හැකිය. වැලි කැටවල විශාලත්වය 

කවරළ තීරකේ  ෑවුමට සම් න්ධ් කේ. එකස්ම, ඛාද්නය වන කවරළ තීරකේ වැලි නැවත පිරවීම සඳහා කහාඳම 

ආකාරය ද්ැන  ැනීමට ප්රධ්ාන ක්රමකේද්ය කලස රූ  සැකසීම සමඟ  රි නක ක්ෂ්රකේ  වතින  ැඔුරු 

ඉක නුම් ආකෘති භාවිතා කේ. Convolutional Neural Network (CNN) සංකල් ය භාවිතා කිරීමමන් 

කයෝජිත රූ  සැකසීකම් සහ විශ්කල්ෂණකේ ඒකා ේධ්  රි ණක ඇල්ක ාරිතම භාවිතකයන් ක ාරළු සහ වැලි 

අංශු ප්රමාණ වයාප්තිය ඇ යීමට ලේ කකකර්. මමහිදී වර්ගීකරණ නිමැවුම්  න්තිවලට වැලි, ක ාරළු (කහෝ 

 ල් කැට) වැනි කවරළ සංයුතින් ඇතුළත් විය. මාරවිල කවරළ ප්රකේශකේ වැලි නියැදිය එක්ැස් කර 

සතයා නය සිදු කළ අතර අංශු ප්රමාණය වයාප්තිය පිළි ඳ ක රන කිහි යේ භාවිතකයන් විශ්කල්ෂණයේ සිදු 

කරන ලදී. රූ  සැකසුම් තාක්ෂණය සහ CNN  රි නක කේත නිර්මාණය කිරීම සඳහා   රි ණක ද්ෘෂ්ි 

ඇල්ක ාරිතමයේ නිර්මාණය කරන ලදී. නිවැරදි මූලික අ යන් සහ  රි නක කේත මගින් ලැක න අ යන් 

සංසන්ද්නය කිරීමට කමම ක්රම කද්ක භාවිතා කරන ලදී. CNN  නිර්මාණ ශිල් කේ ප්රතිඵල සලකා  ැලීකම්දී, 

අනාවැකි අ ය  රාසය  88%-99% අතර විය. මූලික අංශු ප්රමාණකේ වයාප්ති අ ය සහ ආද්ර්ශ අංශු ක ද්ා 

හැරීකම් අ ය සංසන්ද්නය කිරීකම්දී ක ාරළු වයාප්තිකේ අ යන් 40.98% - 51.98%  රාසකේ කවනසේ 

ඇති අතර වැලි වයාප්තිකේ අ යන් 48% කින් කවනස් කේ. අවසාන වශකයන්, ගුවන් ඡායා රූ  සහ CNN 

නිර්මාණ ශිල් ය භාවිතකයන් ක ාරළු සහ වැලි අංශු 88%-99% සහ ක ාරළු අංශු 98% ක ප්රමාණකේ 

වයාප්තිය පිළි ඳ පුකරෝකථනය කළ හැකිය. වැඩි ගුවන් ඡායා රූ  ප්රමාණයේ භාවිතා කිරීම සහ පින්ූර 

 රීක්ෂා කිරීම මගින් වඩාත් නිවැරදි අනාවැකි අ යේ ක න්වයි. එ ැවින්, ඉහත අ යන්ට වඩා කහාඳ 

ප්රතිශතයේ සමඟ හඳුනා  ැනීමට වැලි සහ ක ාරළු ගුවන් ඡායා රූ  වැඩි ප්රමාණයේ  අවශ්ය කේ. එකස්ම,  

CNN භාවිතා කරමින් මැටි සහ  ල් කැට වැනි තවත් අංශු හඳුනා  ැනීමට කමම අධ්යයනය දීර්ඝ කළ හැක. 

කම්වා  වඩාත් නිවැරදි අංශු වයාප්ති අ යන් ලබාගැනීමට උ කාරී කේ. 
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ඊ.එම්.කේ.ජී.ඒ.ඩී.බී. ඒකනායක1 , ඩබ්ලලිේ.එම්.එන්.ආර්. වීරකකෝන්* 
 

සිවිල් ඉංජිකන්රු කද් ාර්තකම්න්තුව, ඉංජිකන්රු පීඨය, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලය, නුකේක ාඩ, ශ්රී ලංකාව 

 

ඉදිකිරීම් ේකෂ්ත්රය තුළ  කසහි කභෞතික ගුණාං  වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මෘදු  ාංශු ස්ථායීකරණය 

සාමානයමයන් භාවිතා කේ . ඒ සඳහා සඳහා සිකමන්ති සහ හුණු  ල් භාවිතා කිරීම සාමානය පිළිකවතයි. නමුත් 

සිකමන්ති නිෂ් ාද්නය සඳහා අවශය අමුද්රවය ේෂය වීමත් සමඟ  ාංශු ස්ථායීකරණය සඳහා විකල්  ක්රම පිළි ඳව 

අද්හස ්මතුව ඇත. ඊට අමතරව මිනිස ්ක්රියාකාරකම් කහ්තුකවන් ඉදිකිරීම් භූමිකේ  ාංශු තත්ත්වය කාලයත් සමඟ 

නරක අතට හැකරමින්  වතී. එවැනි විකල්  ක්රමයේ කසායා  ැනීමට කරන ලද් අධ්යයනකේදී ශේති ලේෂණ 

වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක ල්ලන්විල වගුරු ිම්වලින් ල ා ත් මෘදු  ස ් සාම් ලවලට ක ාලිඑතිලීන් 

කටකරෆ්තකල්ට් (PET) කැ ළි සහ සාමානය ක ෝට්ලන්ඩ් සිකමන්ති (OPC) මිශ්ර කර ඇත. වයා ෘතිකේ ප්රධ්ාන 

අරමුණ සාේෂාත් කර නු ලැබුකේ සීමා කනාකළ සම්පීඩක ශේතිය (Unconfined Compressive Strength, 

UCS)  රීේෂණය සහ සෘජු කැපුම්  රීේෂණය(Direct Shear Test, DST)  ැවැත්වීකමනි.  රීේෂණ 

ප්රතිඵලවලට අනුව, ප්රතිකාර කරන ලද්  ස ්සාම් ල, මුල්  ස හා සසඳන විට කැපී ක කනන ශේති වර්ධ්නයේ 

ක න්නුම් කර ඇත. ඉහත  රීේෂණ  සඳහා 5 mm සහ 10 mm වැනි විවිධ් PET කැ ළි ප්රමාණ 2ේ සඳහා, 

3% සහ 6% OPC ප්රතිශතයන් සමඟ 5%, 10% සහ 15% PET ප්රතිශතයන් මිශ්ර කිරීකමන්  රිමාව මත  ද්නම් 

වූ අනු ාතයට අනුව මිශ්රණ අනු ාතයන් 12 සකස් කර න්නා ලදී. UCS සඳහා නිද්ර්ශක 36 ේ සහ DST සඳහා 

නිද්ර්ශක 12 ේ දින 3, 7, 14 සහ 28 කලස කාල  රිච්කේද් 4 ේ සඳහා  රීේෂා කරන ලදී. සියලුම කාල සීමාවන් 

සඳහා OPC සහ PET අන්තර් තය එකතු කිරීමත් සමඟ UCS සහ කැපුම් ශේතිය වැඩි විය. PET චිප්ස ්වල 

ප්රමාණය UCS සහ shear strength අ යන් කද්කකහිම වැඩිවීමට  ල ා ඇත.  ාංශු ස්ථායීකරණකයන්  සු, 

වැඩිම සිකමන්ති ප්රතිශතය (6%) සහ විශාලතම ප්ලාස්ටිේ කැ ළි(මි.මී. 6 ප්රමාණකේ ප්ලාස්ටිේ චිප්වලින් 15%) 

සහිත නියැදිය දින 28 න්  සු 18.15 kPa ක සම්පීඩක ශේතියේ සහ 40.98 kPa ක කැපුම් ශේතියේ ල ා 

 ැනීකමන් ප්රශස්ත ප්රතිඵල ක න්නුම් කර ඇත. අමිශ්ර මෘදු  කසහි ගුණාං  හඳුනා ැනීම සඳහා ඇට(ර්) (ර්)ේ 

සීමා  රීේෂණ, අංශු ප්රමාණය වයාප්තිය සහ සම්මත කප්රාේටර් සංයුේත  රීේෂණ සිදු කරන ලද් අතර දියර 

සීමාව (Liquid limit) සහ ප්ලාස්ටිේ සීමාව (Plastic limit) පිළිකවලින් 46% සහ 23.34% කලස ල ා  න්නා 

ලදී. ප්රශස්ත කතතමනය 35.2% වන අතර උ රිම වියළි ඝණත්වය 882 kgm-3 කේ.  

*weerakoon@sjp.ac.lk 
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60DRASTIC-LU மூலம் இலங்ளகயின் கலா ஓயா படுளகயின் நிலத்தடி நீர் 

பாதிப்ளப மதிப்பீடு செய்தல் 

 

எஸ். ஹிமானுஜான்1, டி.ஏ.என்.என். சசனாதீர1, ஈ.ஏ.என்.வி. எதிரிசிங்க2, எம். 

விோனசக3 மற்றும் பி.சி.எல். அே்ேபே்து1* 

 
1கை்ைைப் தபாறியியல் துடற, தபாறியியல் தோழில்நுை்ப பீைம், இலங்டக திறந்ே 

பல்கடலக்கழகம், நாவல, நுசகதகாை. 2ஐசசாசைாப்பு டஹை்ராலஜி பிரிவு, அணு 

ஆற்றல் ஆடணயம். 3பிரசயாக விஞ்ஞான பீைம், ஜயவரே்னபுர பல்கடலக்கழகம், 

கங்சகாைவில, நுசகதகாை 

 

வைமே்திய மற்றும் வைசமற்கு மாகாணங்களில் சுமார ்2870 சதுர கிசலாமீற்றர ்வடர 

பரவியுள்ள கலா ஓயா ஆற்றுப் படுடகசய ஆய்வுப் பிரசேசமாகும். முேன்டம 

நீரந்ிடலயானது சிறிய தோை்டி அடுக்குகடளக் தகாண்ை உருமாற்றப் பாடறயின் 

தரசகாலிே் நீரந்ிடல ஆகும். இங்கு நீர ்மை்ைம் ேடர மை்ைே்திலிருந்து 2 மீற்றர ்முேல் 10 

மீற்றர ் வடர இருக்கும். நிலே்ேடி நீர ் தபாதுவாக தேன்கிழக்கிலிருந்து வைசமற்கு 

சநாக்கி பாய்கிறது. உள்நாைட்ு, தோழில்துடற மற்றும் விவசாய பயன்பாை்டிற்கான 

முேன்டமயான நீராோரம் நிலே்ேடி நீர ்ஆகும். இப்பிராந்தியே்தின் சில பகுதிகளில் 

நில பயன்பாை்டைப் தபாறுே்து, அதிகப்படியான நிலே்ேடி நீர ் பயன்பாடு, ேண்ணீர ்

பற்றாக்குடற மற்றும் நீரின் ேரம் குடறவேற்கு வழிவகுக்கின்றது. இது நிலே்ேடி நீர ்

மாசுப்படுேலின் பாதிப்பு தோைரப்ான வடரபைே்டே உருவாக்குவேற்கான 

அடிே்ேளமாக தசயல்பை்ைது. நிலப் பயன்பாை்டினால் நிலே்ேடி நீரிற்கு ஏற்பைட்ுள்ள 

பாதிப்பிடன இனங்காண்பசே இந்ே ஆய்வின் சநாக்கமாகும். இங்கு 

மாற்றியடமக்கப்பை்ை DRASTIC-LU மாதிரியின் மூலம் நிலே்ேடி நீர ் பாதிப்பு 

மதிப்பிைப்பைட்ுள்ளது. ஒவ்தவாரு உள்ளடீுகளுக்கும் தகாடுக்கப்பை்ை எடைகள் 

மற்றும் மதிப்பீடுகள் சுை்தைண்டண உருவாக்க சசரக்்கப்பைட்ுள்ளன. சமலும் 

இசச்ுை்தைண்ணானது, ஆய்வுப் பிரசேசே்தில் 7% குடறந்ே பாதிப்பு மண்ைலம் எனவும், 

40% மிேமான பாதிப்பு மண்ைலம் எனவும், 29% அதிக பாதிப்பு மண்ைலம் எனவும், 24% 

அதி உயர ் பாதிப்பு மண்ைலம் எனவும் காைட்ுகின்றது. மாதிரியிலுள்ள நீரியல் 

அளவுருக்களின் ஒழுங்குபடுே்ேலின் காரணமாகசவ இந்ே மாறுபாடுகள் 

ஏற்பைட்ுள்ளன. மிகவும் பாதிக்கப்பை்ை மண்ைலங்கள் மே்திய மற்றும் கிழக்கு 

பகுதிகளில் உள்ளன. அசுே்ேங்கடள சமற்பரப்பில் இருந்து ஆழமான நீரந்ிடல 

மண்ைலங்களுக்கு ஊடுருவல் மூலம் தகாண்டு தசல்லும் அதிக நிகர நீர ்நிரம்பலானது 

இேற்கான சாே்தியமான காரணமாக அடமயலாம். மண்ணின் மணல் களிமண் 

அடமப்பு விடரவான ஊடுருவலுக்கு சமலும் உேவக்கூடும் என்பதும் 

கவனிக்கப்படுகிறது. சிறிய சாய்வு நிடலயானது மாசு ஊடுருவிச ் தசல்வேற்கு 

கணிசமான சநரே்டே வழங்குவேன் மூலம் மாசுபடுே்தும் தசயல்முடறடய 

துரிேப்படுே்துகிறது. மிேமான பாதிப்புக்குள்ளாகும் மண்ைலம் தபரும்பாலும் உழவு 

நில பயன்பாைட்ு முடறயுைன் தபாருந்துகிறது. இந்ே பகுதியில் உள்ள மானுைவியல் 

தசயல்பாடு விவசாய நடைமுடறகளால் நிலே்ேடி நீரின் பாதிப்பிற்கு பங்களிக்கிறது. 

DRASTIC கணக்கீை்டில் இருந்து விலக்கப்பை்ை அடுக்குகளின் எண்ணிக்டக 

அதிகரிே்ேோல் மாறுபாடு குறியீடு அதிகரிே்ேது. சில அடுக்குகடள அகற்றுவது (A, T 

மற்றும் R) பாதிப்பு மதிப்பீை்டைப் பாதிக்கிறது. சமலும் இது அடனே்து உணரத்ிறன் 

சசாேடனகளாலும் நிரூபிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், சில சராசரி மாறுபாடு 

சுை்தைண்களின் தபாருள் விளக்கே்திற்கு சமலும் ஆய்வுகள் அவசியம். திை்ைமிைல், 

தகாள்டக மற்றும் தசயல்பாைட்ு நிடலகளில், நிலே்ேடி நீர ்முகாடமே்துவம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கான தீரம்ானம் எடுக்கும் தசயல்பாை்டில், நிலே்ேடி நீர ் பாதிப்பு 

வடரபைம் பயனுள்ள முேல் படியாக அடமயும். 
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මළ ගංගා (කාලීනව සිඳීයන) සහ බහු වාර්ික ගංගා (ස්ි  ජල ප්රවාහ) වල ජල අවරශෝෂණය සහ ගලා යෑමේ 

හැකියාවන් නිරීක්සෂණය  

 

ටී. එම්. සී. අයි. මධුශ්ානි*, පී. අයි. ඒ. මගෝමස් 

 

සිවිල් ඉංජිකන්රු කද් ාර්තකම්න්තුව, ශ්රී ලංකා කතාරතුරු තාේෂණ ආයතනය, නව නුවර  ාර, මාලමේ 

 

 හු වාර්ශික ගංගා (ස්ිර ජල ප්රවාහ) මමන් මනාව මළ  ං ා (කාලීනව සිඳීයන) අධික වර්ෂා තනයකින්  සුව, 

වසමර් ඇතැම් කාලවලදී  මණේ  ලා යයි. ප්රධ්ාන ජල ක ෝෂක ප්රකේශවල සහ වියළි මේශ්ගුණික කලා වල 

මළ  ං ා  හුලව දක්නට ලැක නමුත් මමම ගංගා පිළි ඳ අ මේ දැනුම තරමේ සීමිතය. මමම අධ්යයනය සිදු 

කරනු ලැබුමේ මපාළමේ මතුපිට  වතින ජලය, භූ ත ජල ස්ථර මදසට  මන්  න්නා ආකාරය සහ මළ 

ගංගාවන්ට ආසන්න ප්රකේශවල ජලය අවකශෝෂණය කිරීමම් හැකියාව විමර්ශනය කිරීමට සහ අමනකුත්  හු 

වාර්ශික  ං ා සමඟ සන්සන්ද්නය කිරීම සඳහාය. අතරමැදි මේශ්ගුණික කලාපමේ පිහිටි මලාේගල් ඔයට  ලා 

 සින ඇළක් ආශ්රිතව මමම  රීේෂණ සිදු කර ඇත.  හු වාර්ශික ගංගා වලට සාකප්ේෂව මළ ගංගාවන්හි ජල 

අවකශෝෂණ ධ්ාරිතාවය මදගුණයකින්  මණ වැඩි විය. එමමන්ම මළ  ං ා ආශ්රිතව ජලය භූ ත ජල සංචිත ද්ක්වා 

 ලායෑමම් මේගයද  හු වාර්ශික ගංගා වලට වඩා සාකප්ේෂව වැඩිය. අවසාන වශ්මයන්, මළ  ං ා යනු ජලය 

අවකශෝෂණය කිරීමම් සහ මතුපිට ජලය භූ ත ජල සංචිත ද්ක්වා මගන යාමම්දී ඉතාමත් වැදගත් වන ප්රවාහයකි. 

මන්දයත්, මමමගින් භූ ත ජල ප්රමාණය ඉහළ නැංවීමට මමන්ම ඒ ආශ්රිත ප්රකේශයන්හි ගංවතුර අවධානම 

 ාලනය කිරීමට ද් ඉවහල් වන  ැවිනි. 
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බහුලව භාවිතා වන ජල මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරමින් තාවකාලික කුඩා ගංගා ප්රවාහය අධ්යයනය කිරීම 

 

එම්. ඩී. ඩී. මපමර්රා*, පී. අයි. ඒ. මගෝමස් 

 

සිවිල් ඉංජිමන්රු මදපාර්තමම්න්තුව, ශ්රි ලංකා මතාරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය, නව නුවර පාර, මාලමේ,  

ශ්රී ලංකාව 

 

තාවකාලික කුඩා ගංගා වල මතත් සහ වියලි අවධීන් ඇි අතර, වර්ෂා කාලවලදී පමණක් එවා ගලා බසින නිසා 

මළ ගංගා මලසද හැඳින්මේ. ඒවා මිරිදිය ජල මූලාශ්ර මලස අඩු තක්මසරුවක් දී ඇතත්, මලෝකමේ මුලු ගංගා 

දිමගන් අඩකටත් වඩා සමන්විත වන්මන මළ ගංගා වලිනි. තාවකාලික ගංගා ගලන ආකාරය මෘදුකාංග භාවිතා 

කරමින් ජල ප්රවාහන අධයයන ගංගා වලට අලුත් මදයක් මනාවුවද, මළ ගංගා වලට එමස මනාමේ. එමනිසා 

මමම ගංගා පිළිබඳව අප සතුව ඇි දැනුමම් හිඩැසක් ඇත. තාවකාලික ගංගා ප්රවාහ රටාව මූලිකවම එම 

ස්ථානමේ වර්ෂාපතනය මත රඳා පවි.  තවද, එය ගංගා පතුමල සිට පස හරහා පහළට ජලය ගලා බසින මවගය 

මත රන්දා පවතී. අප කල ක්මෂ්ත්ර පර්මයෂණ අනුව එය ජල මපාෂක ප්රමදශ් වල සාමානය අගයන්ට වඩා දස 

ගුනයකින් පමන අගයන් ගනි.  ශ්රී ලංකාමේ වියළි කලාපමේ තාවකාලික ගංගා ගලායාම සමාකරනය කිරීම 

සඳහා මනාමිමල් සහ බහුලව භාවිතා වන පරිගණක මෘදුකාංගයක් වන HEC-HMS මමම පර්මයෂණමේ භාවිතා 

කරන ලදී. අධයයන ප්රමේශ්මයන් ලබාගත් දත්ත ගංගාව සමාකරනය කිරීමට භාවිතා කරන ලද අතර, සෘජු 

ප්රවාහය (වර්ෂාපතනය මහ්තුමවන්) ජනනය කරන ලදී. මමය සිදු කරනු ලැබුමේ ප්තරවාහය සමග වර්ෂාපතනය 

සහ ඉහළම ප්තරවාහ පරිමාව සමග ප්තරවාහයට ජලය එකතු වන ප්තරමේශ්ය අතර සම්බන්ධතා විමර්ශ්නය කිරීම 

සඳහා ය. 2020 වසමර් වියළි සහ වැසි සහිත කාලවලදී මෘදුකාංගය මගින් ජනනය වූ ප්රවාහය, අධයයන 

ප්තරමේශ්මය නිරීක්ෂණය කල ප්රවාහයට මබාමහා මස සමාන විය. තවද ප්රවාහය සහ වර්ෂාපතනය මමන්ම ඉහළම 

ප්රවාහය සහ දායක ප්රමේශ්ය අතර ශ්ක්ිමත් ධනාත්මක සබඳතා මපන්නුම් කරන ලදී. මමම අධයයනය මගින් 

තාවකාලික ගංගා ප්රවාහය සමීපව සමාකරණය කිරීම සඳහා මපාදු මෘදුකාංග සාර්ථකව භාවිතා කිරීමම් යම් 

හැකියාව නිරීක්ශ්ණය කරන ලදි. අප මමය ගැන වැඩි දුර අධයයනයන් නිර්මදශ් කරනු ලබන අතර එවාමේ 

ප්රිපල මළ ගංගා සංරක්ෂණයට කිරීම සන්දහා දායක වනු ඇතයි විශ්්වාස කරමු. 
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නව ඇල්ජිමන්ට් නැමනෝ තන්ු සහිත ප්රතිබැක්ීරීය සැරහුමක ශකයතාව අධ්යයනය කිරීම 

 

එන්.එස්.එල්. දිසානායක1 

 

1මප්තශ්කර්ම මදපාර්තමම්න්තුව, ඉංජීමන්රු පීඨය, මමාරටුව විශ්්වවිදයාලය, කටුබැේද, ශ්රී ලංකාව. 

 

තුවාලයක් ආවරණය කිරීම සම්මත තුවාල සත්කාරමේ අතයවශ්ය අංගයකි. තුවාලයකට ප්රිකාර කරන අතරතුර, 

තුවාලය ආරක්ෂා කිරීමට සහ සුව කිරීමම් පරිසරයක් සැපයීමට ආවරණයක් ක්රියා කරයි. මකමස්මවතත්, 

සාම්ප්රදායික තුවාල ආවරණ වල අවාසි මලස දුර්වල බාධක ගුණ, දුර්වල රක්ත ස්ිතකය සහ තුවාල වලට 

පහසුමවන් ඇලීම ඇත. එබැවින්, සාම්ප්රදායික තුවාල ආවරණවල අවාසි සලකා බැලීමම්දී, සමට ඇලී සිටීමමන් 

අමතර හානි වළක්වන, ඉහළ ප්රිබැක්ටීරීය ක්රියාකාරිත්වයක් ඇි සහ මහාඳ වාතාශ්රයක් ලබා දීමම් හැකියාව 

සහ ජලයට ඔමරාත්තු මදන ගුණමයන් යුත් තුවාල සුව කිරීමට හැකියාව සහිත නව තුවාල ආවරණයක් 

නිර්මාණය කිරීම ඉතා වැදගත් මේ. තුවාලයක් ආවරණය කිරීමම්දී මහාඳ වාතාශ්රයක් ලබා දීමම් හැකියාව 

අනිවාර්ය ගුණාංගයක් වන අතර තුවාලයට මතතමනය හුවමාරු කිරීම සහ තුවාල වල මල් කැටගැසීම සහ 

එපිටිලියල්කරණයට පහසුකම් සපයයි. ජල ආරක්ෂණය යනු තුවාලයට ජලය ඇතුලුවීම වළක්වන තවත් වැදගත් 

ගුණාංගයක් වන අතර එමඟින් තුවාලය සුව කිරීමම් මේගය වැඩි කරයි. මමමගින් ජල බිඳිි සමඟ ක්ුේර ජීවීන් 

ද තුවාලයතුලට යාම  වළක්වයි. ප්රි-ක්ුද්ර ජීවී ගුණය තුවාලයක් සඳහා අතයවශ්ය මේ, මන්ද  එය ක්ුද්ර ජීවීන් 

විනාශ් කර තුවාලමේ ඉදිමුම වලක්වයි. මමම පර්මේෂණමේ අරමුණ වන්මන් ජල ආරක්ිත, වාතාශ්රයක් ලබා 

දීමම් හැකියාව සහිත සහ ප්රි-ක්ුද්ර ජීවී ගුණ සහිත නව තුවාල ආවරණයක් නිර්මාණය කිරීමයි. සැරහුම ස්ථර 

මදකකින් සමන්විත වන අතර, ඇතුළත ස්ථරය රිදී නැමනෝ අංශු සහිත ඇල්ජිමන්ට් මනාවියන මරදි කඩක් වන 

අතර එය තුවාලවල දියර අවමශ්ෝෂණය කර ප්රි-ක්ුද්ර ජීවී ගුණය සපයයි, සහ පිටත ස්ථරය වාතාශ්රය සැපයීම 

සහ ජල ආරක්ිත හැසිරීම් යන මදකම ඇි ජල විකර්ෂක මපාලියුමරමත්න් සහ සිලිකා මජල් අඩංගු ස්ථරයකි. 

රිදී නයිට්මර්ට් රිදී නැමනෝ අංශු දක්වා අඩු කිරීම සඳහා අඩු කිරීමම් කාරකයක් සහ ස්ථායීකාරකයක් මලස 

මසෝඩියම් ඇල්ජිමන්ට් භාවිතා කරන ලදී. ප්රිබැක්ටීරීය තුවාල සැරහුමම් ගුණාංග තක්මස්රු කරන ලද අතර, 

ප්රිඵල වලින් මපන්නුම් කමළ් එහි කැපී මපමනන ජල අවමශ්ෝෂණය සහ රඳවා ගැනීමම් හැකියාව ඇි අතරම 

තුවාලමයන් පිටකරන දියර සැලකිය යුතු පරිමාවක් අවමශ්ෝෂණය කර ගැනීමට හැකියාව ඇත. මමම සැරහුම 

ඉහළ යාන්ික ගුණ සහ ජජව ගැළපුමක් මපන්නුම් කරයි. අවසාන වශ්මයන්, Pseudomonas aeruginosa 

සහ Staphylococcus aureus වලට එමරහිව අභයන්තර ස්ථරමේ ප්රිබැක්ටීරීය ක්රියාකාරීත්වය සැලකිය යුතු 

තරම් ඉහල විය. 

 

 

*nethmidissanayake26@gmail.com 
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Exploring the diagnostic potential of extracellular vesicles for tuberculosis 

W.R.U.A. Bandara1, D. Madegedara2, W.A.I.P. Karunaratne3 and D.N. Magana-Arachchi1* 

 

1Molecular Microbiology & Human Diseases project, National Institute of Fundamental Studies, 

Hantana Road, Kandy, Sri Lanka, 2Respiratory Disease Treatment Unit, General Teaching Hospital, 

Kandy, Sri Lanka, 3Department of Zoology, Faculty of Science, University of Peradeniya, Peradeniya, 

Sri Lanka 

 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. Each year 

more than 10 million people become sick with TB, and TB kills more than 1.5 million. TB 

diagnostics are constantly evolving to end TB soon. Recent studies found that cells are 

constantly shedding small membrane-bound sac-like vesicles. These tiny sacs carry 

biologically essential molecules such as DNA, RNA, proteins, lipids, and nucleic acids and aid 

cell-to-cell communication. These vesicles are diverse in size and shape and are shed by 

healthy and diseased cells. Also, the outer cell wall composition can change depending on the 

diseased status. Based on these, scientists have found that studying these small vesicles 

could give valuable information for clinical applications. According to our knowledge, this is 

the first study conducted utilizing dynamic light scattering (DLS) technique in the context of 

TB using these small vesicles in Sri Lanka and globally. In this study, a low-cost polymer called 

polyethylene glycol and a filter are used to isolate these small vesicles from the serum of TB 

patients and healthy individuals. The isolated small particles were characterized based on the 

mean particle size and the spread of the particles, called the polydispersity index (PDI). 

According to the results, it is evident that particle size is an excellent parameter to differentiate 

TB patients from healthy individuals. However, the vesicle isolation and storage conditions 

should be carefully handled to avoid misinterpretation of the results. Despite a few drawbacks, 

this is a less harmful, easy, and rapid method to identify TB patients. Especially TB being a 

poor man's disease, this method could be a potential element in TB diagnosis in lower-middle 

income countries. However, analysis of more samples is needed for validation. 
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Salinity tolerance of Aedes sp Mosquitoes and its impact on Dengue cases in 

Batticaloa district 

W.A.D.Shashikala Keshani* and M.Vinobaba 

 

Department of Zoology, Eastern University, Sri Lanka 

 

Mosquitoes are the disease vectors that cause deadly diseases especially in tropical region 

of the world. Batticaloa district is one of the highest dengue cases reported district among the 

ten  highest dengue cases (12.47%) reported districts in Sri Lanka, during past five years.  

Salinity tolerance ability increases the breeding sites of mosquitoes apart from the standard 

potential freshwater bodies. Therefore, current study was focused to measure the maximum 

amount of salinity that mosquitoes can tolerate and then identify potential breeding sites rather 

than fresh water. A total of 330 water samples from 33 naturally breeding locations in four 

dengue hotspots (Batticaloa, Eravur, Oddamawadi and Valachchenei) in 14 Medical officers 

of Health (MOH) areas in the district of Batticaloa were collected from August 2021 – 

November 2021. A ladle dipper was used to obtain samples of larval mosquitoes. Larval 

species were identified microscopically using standard taxonomic keys. Physicochemical 

parameters such as temperature, Dissolved Oxygen (DO), pH and salinity of the natural 

breeding streams water were measured in-situ using digital meters. Aedes aegypti and Aedes 

albopictus collected from field study were separated into four colonies according to the hotspot 

and reared. After emerging of first progeny 1st instar larvae and 3rd instar larvae of both species 

were exposed to different salinity levels of 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 21 and 22 ppt 

under the laboratory conditions. Probit analysis was performed to determine salinity tolerate 

of Aedes mosquitoes. Overall, a total of 420 Ae.aegypti and 386 Ae.albopictus were collected 

from different breeding habitats including boats. The abundance of Aedes sp mosquito larvae 

showed a significant positive correlation (p <0.05) with physico-chemical parameters in 

breeding habitats, such as temperature (32 C), DO (20 mgl-1,) and salinity (12 ppm). Ae. 

aegypti larvae reported in boat with having small amount of water in the bottom with 10 ppt 

(max) salinity level. Ae. albopictus larvae were reported from the small water pools in the edge 

of the Batticaloa lagoon with 7 ppt (max) salinity level. According to the results obtained from 

the salinity tolerance laboratory study both Aedes species showed 18 ppt salinity tolerance. 

The current study concluded that dengue vector mosquitoes can breed in high salinity water 

mostly found in the Batticaloa District. This may be the reason for reporting high dengue cases 

in the district and knowledge generated on the ecology of dengue vector mosquitoes will help 

to eliminate dengue from the country.  

*shashikalakeshani64@gmail.com 
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Aedes sp நுளம்புகளின் உவர்சகிப்புத்தன்மமயும் , மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்தில் டடங்கு ந ாயாளர்களின் எண்ணிக்மகயில் ஏற்படும் 

தாக்கமும். 

W.A.D.ஷஷிகலா சகஷானி , M. விசனாபபா  

 

குறிப்பாக நுளம்புகள் உலகின் வெப்பமண்டல பகுதிகளில் வகாடிய ந ாய்களள ஏற்படுத்தும் 

ந ாய் பரப்புனரக்ள் ஆகும். இலங்ளகயில் கட ்த ஐ ்து ெருடங்களில் அதிக வடங்கு 

ந ாயாளரக்ள் பதிொன பத்து மாெட்டங்களில்  மட்டக்களப்பு மாெட்டமும்(12.47%) ஒன்றாகும். 

தரமான  ன்னீர ்  ிளலகளளத் தவிர, உெரத்ன்ளமளய வபாறுத்துக்வகாள்ளும் திறன் 

நுளம்புகளின் இனப்வபருக்கத் தளங்களள அதிகரிக்கிறது. இ ்த ஆய்வில் நுளம்புகள் 

வபாறுத்துக்வகாள்ளக்கூடிய அதிகபட்ச உெரத்ன்ளமளய அளவிடுெதற்கு கெனம் 

வசலுத்தப்பட்டது.   ன்னீளரக் காட்டிலும் நுளம்புகள் இனப்வபருக்கம் வசய்யக்கூடிய 

இடங்களாக அளடயாளம் காணப்படும் மட்டக்களப்பு மாெட்டத்தில் உள்ள 14 சுகாதார 

ளெத்திய அதிகாரிகள் (MOH) பிரநதசங்கள்   ான்கில் (மட்டக்களப்பு, ஏறாவூர,் ஓட்டமாெடி 

மற்றும் ொளைசந்சளன) இயற்ளகயாக நுளம்புகள் இனப்வபருக்கம் வசய்யும் 33 இடங்களில் 

இரு ்து வமாத்தம் 330  ீர ்மாதிரிகள் ஆகஸ்ட் 2021 முதல்  ெம்பர ்2021 ெளர நசகரிக்கப்பட்டன. 

நுளம்புக்குடம்பிகளின் மாதிரிகளளப் வபற அமிை்த்தும்ெளல (Dip net) பயன்படுத்தப்பட்டது. 

நுளம்புக்குடம்பி இனங்கள் நுண்நணாகக்ி மூலம் அளடயாளம் காணப்பட்டன. வெப்ப ிளல, 

களர ்த  ிளல ஒட்சிசன் (DO), pH மற்றும் இயற்ளக இனப்வபருக்க  ீரின் உெரத்ன்ளம நபான்ற 

வபௌதீக, இரசாயனவியல் அளவீடுகள் இலத்திரனியல் உபகரணங்களள பயன்படுத்தி கள 

ஆய்விடத்திநலநய அளவிடப்பட்டன. கள ஆய்வில் இரு ்து நசகரிக்கப்பட்ட Aedes aegypti மற்றும் 

Aedes albopictus ஆகியளெ சிெப்புெலய (Hotspot) அடிப்பளடயில்  ான்கு காலனிகளாக 

பிரிக்கப்பட்டு ெளரக்்கப்பட்டன. முதல் ச ்ததி நதான்றிய பிறகு இரண்டு இனங்களின் முதல் 

 ிளல குடம்பி மற்றும் மூண்றாம்  ிளல குடம்பி வெெ்நெறு உெரச்கிப்புத்தன்ளம அளவுகளான 

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18, 20, 21 மற்றும் 22 ppt களுக்கு ஆய்வுகூட  ிளலளமகளின் கீை் 

பரிநசாதிக்கப்பட்டன. Aedes நுளம்புகளின் உெரச்கிப்புத்தன்ளமளய கண்டறிய ப்நராபிட் 

பகுப்பாய்வு வசய்யப்பட்டது. ஒட்டுவமாத்தமாக, படகுகள் உட்பட பல்நெறு இனப்வபருக்க 

ொை்விடங்களில் இரு ்து வமாத்தம் 420 Aedes aegypti மற்றும் 386 Aedes albopictus 

நசகரிக்கப்பட்டன. அதிகளொன Aedes aegypti நுளம்புக்குடம்பிகள்  வெப்ப ிளல (32 degree 

Celsius), DO (20mgl-1,) மற்றும் உெரத்ன்ளம (12ppt) நபான்ற இனப்வபருக்க ொை்விடங்களில் 

உள்ள வபௌதீக,இரசாயனவியல் அளவீடுகளுடன் குறிப்பிடத்தக்க ந ரம்ளறயான வதாடரள்பக் 

(p <0.05) காட்டியது.படகில் காணப்பட்ட உெரத்ன்ளமயான  ீரில் (10ppt) அதிகபட்சம் Aedes 

aegypti குடம்பிகள் பதிொகியுள்ளன. Aedes albopictus குடம்பிகள் மட்டக்களப்பு குளத்தின் 

ஓரத்தில் உள்ள சிறிய  ீரக்்குளங்களில் 7 ppt (அதிகபட்சம்) உெரத்ன்ளமயுடன் பதிொகியுள்ளன. 

உெரச்கிப்புத்தன்ளம பற்றிய ஆய்வுகூட ஆய்வில் இரு ்து வபறப்பட்ட முடிவுகளின்படி, Aedes 

இனங்கள் இரண்டும் 18 ppt உெரச்கிப்புத்தன்ளமளயக் காட்டின. மட்டக்களப்பு மாெட்டத்தில் 

வபரும்பாலும் காணப்படும் அதிக உெரத்ன்ளம வகாண்ட  ீரில் வடங்கு ந ாய் பரப்பும் 

நுளம்புகள் இனப்வபருக்கம் வசய்யக்கூடியளெ என இ ்த ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மாெட்டத்தில் அதிக வடங்கு ந ாயாளரக்ள் பதிொகுெதற்கு இதுநெ காரணமாக இருக்கலாம். 

இெ் ஆய்ொனது வடங்ளக பரப்பும் நுளம்புகளின் இனப்வபருக்கம் வசய்யும் சூைலியல் பற்றிய 

அறிளெ ெைங்க உதவும். 

  

*shashikalakeshani64@gmail.com 
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918/D 

Do migratory waterbirds bring parasitic diseases to Sri Lanka? 

1 C. S. Sepalage, 1 W. B. Yapa, 1 P.N. Dayawanse, 1 S. S. Seneviratne,2 A. Nitsche, and 

 1 I. C. Perera* 

1Department of Zoology and Environment Sciences, Faculty of Science, University of Colombo, Sri 

Lanka, 2Centre for Biological Threats and Special Pathogens: ZBS1, Highly pathogenic viruses, 

Robert Koch Institute, Germany 

 

 

Mannar is a place with rich bird diversity in Sri Lanka. Many migratory birds come to Sri Lanka 

during the migratory season from August to April to avoid the harsh environmental conditions 

in their native countries. These migrants closely associate with the resident animals during 

their stay in Sri Lanka by sharing the same roosting and foraging habitats such as forests and 

water bodies. Ducks, Gulls, and Flamingos are the common aquatic migratory birds found in 

Mannar. These birds arrive from the far east, north, and central Asian countries covering the 

central Asian flyway. Due to the different origins, these migrants can carry many infections 

posing a threat to resident animal where they land. A research team from the University of 

Colombo, jointly with the Robert Koch Institute, Germany initiated a project to identify these 

parasitic infections from December 2021 to March 2022. We collected bird droppings to 

identify parasites in the gut of the migratory water birds. Samples were analyzed at the IDEA 

Laboratory, Department of Zoology and Environment Sciences at University of Colombo. 

Capturing and handling of birds were done by a trained ornithologist. Finally, we have 

identified several parasites that can cause infections in many animals, including humans. For 

example, duck samples analyzed were positive for parasitic worms which can cause diarrhea, 

nausea, anemia, seizures, and weight loss. Resident and farm animals could easily get 

infected by associating infected environments. It is important to continuously survey the 

parasites that the migratory waterbirds carry into our country to see whether there’s a real 

threat posed by them on our native wildlife.  

 

*icperera@sci.cmb.ac.lk   
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501/E1 

 ාමන් වර්ණාවලීක්සෂණය මගින් ේූරකෝස් සංරේෙනය සෙහා තඹ (copper) මූලික ක ගත් උපස්ථ යක්ස 

(SERS ) ක ාඩනැගීම 

එල්.ඒ.ජී.ඩී.ජයකස්කර,1 කේ.ඩී.ආර්.එන්.කළුක ෝවිල, 1,2 කේ.එල්.කේ.ජයසිංහ, 1,2 එච්.එච්.ඊ.ජයවීර,1 

එම්.එස.්ගුණවර්ධ්න,1 ඩී.පී.දිසානායක,3, කේ.කේ.ඩී. එස.්ජයකනත්ති,1,2* 
1උ කරණ සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය, කභෞතික විද්යා කද් ාර්තකම්න්තුව, විද්යා පීඨය, කකාළඹ විශ්වවිද්යාලය 

2උ කරණ සහ ස්වයංක්රීය තාේෂණ කද් ාර්තකම්න්තුව, තාේෂණ පීඨය, කකාළඹ විශ්වවිද්යාලය 
3රසායන විද්යා කද් ාර්තකම්න්තුව, විද්යා පීඨය, කකාළඹ විශ්වවිද්යාලය 

 

ලාභද්ායි  ව කහ්තුකවන් රාමන් වර්ණාවලීේෂණය මගින් ද්රවය සංකේද්නය කර  ැනීමට තඹ කයාද්ා  ැනීම 

කකකරහි මෑත කාලකේ වැඩි අවධ්ානයේ කයාමුව ඇත. කමහිදී  ළමුව තඹ ඔේසයිඩය විද්ුත් විච්කේද්නය මගින් 

ටයිකට්නියම් මත ස්ථරනය කර  සුව ඇස්කකෝර්ිේ අම්ලය මගින් අර්ධ්ව ඔේසිහරණය කර තඹ හා තඹ 

ඔේසයිඩය සහිත උ ස්ථරයක සාද්ා න්නා ලදී. කමකස් සද්ා න්නා ලද් උ ස්ථරය මත ේූකකෝස් හි රාමන් 

සඥාකේ වර්ධ්නය වීම සාමානය ටයිකට්නියම් තහඩුවට සාකප්ේෂකව 16.0 ± 0.2  තරම් සැලකිය යුතු අ යේ 

 නී. කමය සෘජුව විද්ුත් විච්කේද්නය කරන ලද් තඹ වලට සාකප්ේෂකවද් සැලකිය යුතු වර්ධ්නය වීමකි. කමයට 

ප්රධ්ාන වශකයන්  ල ා ඇත්කත් අංශුවල ක්රමවත් සැකැස්ම හා ඝනක හැඩැති වුහයයි. එ ැවින් කමම තඹ හා 

තඹ ඔේසයිඩය සහිත උ ස්ථරය, රාමන් වර්ණාවලීේෂණය මගින් ේූකකෝස් සංකේද්නය සද්හා හැකියාවේ 

ක න්නුම් කරන අතර, ඉදිරිකේදී කමය ප්රාකයෝගික භාවිතය සද්හා කයාද්ා ත හැකි මට්ටමට දියුණු කිරීමට 

 ලාක ාකරාත්තු කේ. 

 

*sumedhajayanetti@gmail.com 
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502/E1 

mQrl wka;¾.;h fjkia lsÍu u`.ska oDV;djh by< gh¾ - fÜ%â ixfhda.hla 
f.dvke.Su 

R.K.W.B.වික්රමරත්න,1 W.වසන්තිP.ද්සිල්වා1* 
1කභෞතිකවිද්යාකද් ාර්තකම්න්තුව, වයවහාරිකවිද්යාපීඨය, ශ්රීජයවර්ධ්නපුරවිශ්වවිද්යාලය 

 

gh¾ - fÜ%â i|yd Ndú; lrkq ,nk wuqøjHj, n,mEu u`.ska jdykj, ,dlaIKsl .;s.=K 
jk md,kh lsr’u" fmr<Sfï m%;sfrdaOh" bkaOk ld¾hCIu;djh" gh¾j, l,ameje;au" 
Yíoh yd .eiaiSu hkdosh fjkia fõ' oDV;djh u`.ska ghrhla i`oyd f.ùhdu wvq ùu" 
isÿre ùu wju ùu" lemSu wvq ùu" yd iSr’ï wju ùu isÿfõ' ld¾ñl fCI;%fha oS gh¾j, 

oDV;djh uek ne,Su i`oyd ähqfrda ógrh (shore A) kï WmlrKh Ndú; fõ' fuu 
wOHkh u`.ska ghrhla i`oyd kj oDV ghrhl w.hla fÜ%v tl i`oyd jQ ixfhda.hla" 
oDV;djh 80-85 w;r w.hla jk f,i f.dvk.d tu`.ska fN!;sl ,dCIKsl jk úYsIaG 
.=re;ajh" wd;kH yelshdj"oDVnj" fmd<d mekSfï yelshdj yd f.ùhEfï iajNdjh wOHkh 
flf¾' fuysoS mQrl m%udKh fjkia lsÍu u`.ska oDV;djh by< kxjd.ekSu isÿlrkq ,nhs' 

Carbon block iy silica hkdosh mQrl wuqøjH f,i Ndú;d lrkq ,nhs' kuq;a carbon 

block Ndú;h u`.ska by< fmr<Sfï m%;sfrdaOhla yd ms<sh< lsÍfï .eg`M ;sfí' tneúka 
oDV;djh by< kexùfï mQrl jYfhka is<sld Ndú; flf¾' is<sld Ndú;h u`.ska iqúfYaIS 
,dCIKsl jk wvq fmr<Sfï m%;sfrdaOh" by< f.ùhdfï m%;sfrdaOh" by< .%yK yelshdj 

iy by< nrla ord .ekSfï yelshdj ,nd foa' is<sld wka;¾.;h 40 phr isg 80 phr olajd 
fjkia lrñka úùO gh¾ fÜ%â ixfhda.h ms<sh< lrk ,os' jvd;a m%Yia: .;s.=K ,nd.; 

yelsjQfha 70 phr is<sld iu`. iajNdúl yd lD;%su rn¾ ñY%Kfhks' fuysoS shore A oDV;d 

w.h 82" fmd<d mekSu 439 la iy wd;kH udmdxlh 300% o" weoSfï yelshdj 

166.94 𝑘𝑔𝑐𝑚−2 úh' tfukau wd;kH Yla;sh 226.83 𝑘𝑔𝑐𝑚−2 o" leãhdug fmr Wmßu 

weoSï w.h 423% o" fõ' id¾:l gh¾ fÜ%â tlla iajdNúl yd lD;%su rn¾ iu`. 70 phr 

silica iu`.ska ms<sh< lrk ,os' m%Yia: ixfhda. iu`.ska ghrhla ksIAmdokh l< w;r 
ord.ekSï mr’CIKh isÿlrk ,os' fuysos ú'350 Odjk ld,fha oS wvq ;dm ks¾udKh úh' 
fujka gh¾ ld¾ñl lghq;= jk m;,a jev yd g%la r: jeks r`M mdrj,a i`oyd Ndú;d l< 
yelsh' 

 

*wasanthidesilva@sjp.ac.lk 
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ස්වභාවිකව පවතින සුපිරි ජලභීතික පෘෂ්ඨ වල මතුපිට රතත් බව ශ්රී ලංකාරේ භූරගෝලීය ස්ථාන අනුව රවනස් 

වන ආකා ය විමර්ශනය කිරීම 

 
ඩබ්ලලිේ.ඩී.ජී.එම්. කස්නාරත්න1*, එස.්ජයවර්ධ්න1 

1කභෞතික විද්යා කද් ාර්තකම්න්තුව, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලය,  ංක ාඩවිල, නුකේක ාඩ 
 
ස්වභාවික සුපිරි ජලභීතික ද්රවය සම් න්ධ්කයන් සෑම වසරකම  ර්කේෂණ  ත්රිකා අතිවිශාල ප්රමාණයේ ඉදිරි ත් 

කේ. එකස ්වුවද්, කමම සුපිරි ජලභීතික  ෘෂ්ඨ හරහා ජල ස් ර්ශක කකෝණය පිළි ඳ ක ාකහාමයේ  ර්කේෂණ 

කසායා ැනීම් අතර විෂමතා  වතී. එ ැවින්, කමම ප්රතිඵල සෘජුවම සංසන්ද්නය කිරීම කහෝ ප්රතිනිෂ් ාද්නය කිරීම 

සිදු කළ කනාහැකි ය. කමම විෂමතාවයට එේ කහ්තුවේ කලස ස් ර්ශක කකෝණවල අ ය මැනීම සද්හා 
ප්රමිතිකයන් යුතු නිශ්චිත ක්රියා  ටි ාටියක ඌනතාවය කහ්තු විය හැකි අතර නියැදි  ෘෂ්ඨය තුළ සහ ඒවා අතර 

ඇති ස්වභාවික විචලයතාවය ද් ජල ස් ර්ශක කකෝණවල අ  මනයට ද්ායක විය හැකිය. කමම අධ්යයනකේ 

 රමාර්ථය වූකේ හ රල (Colocasia esculenta), කනළුම් (Nelumbo nucifera), කැනා (Canna 

coccinea) ශාක වල  ර සහ කරෝස (Rosa) මකලහි ක ති නියැදි  ෘෂ්ඨ කලස කයාද්ා ක න එම කතෝරා  ත් 
 ෘෂ්ඨ මත තැබූ ජල ිංදුවක හැඩය විශ්කල්ෂණය කිරීකම් ක්රමකේද්යේ භාවිතා කර ජල ස් ර්ශක කකෝණය 
නිරවද්ය කලස මැන  ැලීකමන් කතෝරා  ත් එේ එේ දිස්ත්රිේකවලින් ල ා  ත් නියැදි  ෘෂ්ඨයන්හි ජල ස් ර්ශක 

කකෝණ අතර ඇති ස්වභාවික විචලයතාව පිළි ඳ අවක ෝධ්යේ ල ා  ැනීමයි. ඒ සද්හා  ම් හ, කකාළඹ, 

කෑ ල්ල, අනුරාධ්පුර සහ මාතකල් දිස්ත්රිේක වලින් නියැදි  ෘෂ්ඨයන් ස යා ක න ජල ස් ර්ශක කකෝණය 

මැනීම සිදු කරන ලදී.  
 

වඩාත් ප්රචලිත සුපිරි ජලභීතික  ෘෂ්ඨය වන කනළුම්  රකේ ජල ස් ර්ශක කකෝණය 157.6° ± 0.7°  සිට 164.1° 
± 0.4° ද්ේවාද් කරෝස මල් ක ත්කත් ජල ස් ර්ශක කකෝණය 141.2° ± 2.9° සිට 160.9° ± 0.6° ද්ේවාද් 
විචලනය විය. මීට අමතරව, හ රල  රකේ ජල ස් ර්ශක කකෝණය 153.4° ± 1.8°  සිට 160.3° ± 1.5°ද්ේවාද් 
කැනා  රකේ ජල ස් ර්ශක කකෝණය 144.0° ± 3.2°  සිට 161.5° ± 2.3° ද්ේවාද් විචලනය විය. කමහිදී ල ා 
 ත් අ යන් මීට ක ර වාර්තා ත අ යන් සම   ැලක න  ැවින් විවිධ් භූක ෝලීය ස්ථාන හරහා  වතින 
කේශගුණික අනු තවීම් කහ්තුකවන් කමම නියැදි  ෘෂ්ඨයන්හි සුපිරි ජලභීතික ලේෂණ වල සැලකිය යුතු 

කවනසේ ඇති විය හැකි  ව ක කනන්නට තිබුණි. ඊට අමතරව කතෝරා ත් ස්වභාවික සුපිරි ජලභීතික  ෘෂ්ඨවල 

නැකනෝ/ේුද්ර වුහයන් අධ්යයනය කිරීම සඳහා ඉකලේකට්රෝන අන්වීේීය ඡායාරූ  ල ා  න්නා ලදී. 
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සුහුරු ජංගම දු කතන  හඬ ආබාධ හඳුනාගැනීම සඳහා සුදුසුෙ? 
 

උදිත වීරසිංහ සහ රමාල් වී. කුකර් 

 කභෞතික විද්යා අංශය, කකාළඹ විශ්වවිද්යාලය 

 

වර්තමානකේ සන්නිකේද්න සඳහා ක ාකහෝකද්නා සුහුරු ජං ම දුරකතනය භාවිත කරති.  කහාඳ  

සන්නිකේද්නයේ සඳහා කහාඳ ස්වර කසෞඛයයේ  වත්වා  ැනීමට අතයවශය  අතර, උගුර නාසය ආශ්රිත කරෝ  

වැළඳීම කහ්තුකකාට  ස්වර තන්තු වලට හානි වීම නිසා මිනිස ්කටහඬ විවිධ් කවනස්වීම් වලට භාජනයකේ. මිනිස් 

කටහකේ කවනස්වීම් අධ්යයනය  කිරීම සඳහා කමම  ර්කේෂණකේදී, ශබ්ලද්  ාලන මැදිරියක, සම්මත 
මයික්රකෆෝනයකින් ල ා ත් හඬ  රාමිතීන්වලට සාකප්ේෂව ඇන්කරායිඩ් සුහුරු ජං ම දුරකතනයකින් ල ා ත් 

හඬ  රාමිතීන් විශ්කල්ෂණය කරනලදී.  කමම අධ්යයනකේදී, පුේ ලයන්කේ /අ:/, /ඉ:/, සහ /උ:/ යන ස්වර ශබ්ලද් 

3 හි  හඬ සාම් ල වලට අනුරූ  ඉහළ, සාමානය සහ  හත් තාරතා (pitch)  මට්ටම් 3කින්  ල ා න්නා ලදී. 

 ර්කේෂණකේ ප්රතිඵලවලට අනුව,  හත් තාරතා සාම් ල සඳහා  විශිෂ්ට සහසම් න්ධ්තා (co-relation) අ යන් 

සැ යු  අතර සුහුරු ජං ම දුරකතන හඬ ආ ාධ් හඳුනා ැනීම සඳහා සුදුසු  ව තහවුරු විය. තවද්, විශ්කල්ෂණය 

කරන ලද්  හඬ  රාමිතීන් 5 න් 3 ේ  මයිකක්රාකෆෝනය සහ ජං ම දුරකථන අතර ඉතා කහාඳ  සහසම් න්ධ්යේ  

ක න්නුම්කරන ලදී. 
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ඉගැන්විරේදී ගණිත ගුරුවරුන් සිසුන්රේ රප  ෙැනුම සක්රිය ක න්රන් රකරස්ෙ? 

 

ඩි. ආර්. එන්. එන්. රත්නායක සහ ජි. එන්. ජයකකාඩි 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඔ කේ ක ර ද්ැනුම, නව ඉක නුමේ සඳහා කකකස් වැද් ත් කේද්? සරල උද්ාහරණයේ කලස ත්රිකකෝණයක 

වර් ඵලය කසවීමට  ළමුකවන්ම ඉක න  න්නා කමාකහාත සලකමු. කමහිදී ඍජුකකෝණාශ්රයක වර් ඵලය 

කසවීකම් ක ර ද්ැනුම සක්රීය කිරීකමන් හා ත්රිකකෝණයේ යනු ඍජුකකෝණාශ්රයකින් අඩේය යන සම් න්ධ්ය 

ද්ැකීකමන් ත්රිකකෝණයක වර් ඵලය කසවීකම් මුලික සුරය ඔ ට ඉතා  හසුකවන් ඉක න  ත හැක. කමහිදී 

සිදුවන්කන් ක ර ද්ැනුම, නව ද්ැනුම සමඟ සම් න්ධ් කිරීකමන් කතාරතුරු සංජානනය  හසුවී ඉක නීම කේ වත් 

වීමයි. එමඟින් කතාරතුරු උකහා  ැනීකම් හා මතක ත ා  ැනීකම් කාර්යේෂමතාවය වැඩිකේ. තවද් ක ර ද්ැනුම 

සක්රිය කිරීම තුලින්  සුගිය  ාඩම් වලට අද්ාලව සිසුන්කේ ද්ේෂතා, දුර්වලතා හා වැරදි අවක ෝධ් හඳුනා  ැනීම 

ගුරුවරයාට හැකිය. ක ර ද්ැනුම, සාර්ථක ඉක නීමක ප්රධ්ානතාම සාධ්කයේ  ව  ර්කේෂණ වලින් තහවුරු කර 

ඇත. 

  

සීමාව කලනකේ මුලික සංකල් යකි. නමුත් එහි සංකීර්ණභාවය කහ්තුකවන් ක ාකහාමයේ සිසුන් සීමාකවහි 

සංකල්පීය දුර්වලතා ක න්වයි. සීමාව හැද්ෑරීම සඳහා ශ්රිත, එහි අංකනය, වසම,  රාසය, තාත්වික සංඛයා, 

ප්රස්ථාර, අනන්තය සංකල් ය යනාදී විෂය කකාටස්වල පුර්ව ද්ැනුම අතයවශය වන අතර එහි මතකය අවදි කර, 

එම ක ර ද්ැනුම හා සම් න්ධ් කරමින් නව ද්ැනුම ඒ මත ක ාඩ නැගීම, සංකල්පීයව ඉක න  ැනීමට පිටුවහලේ 

කේ. කමම අධ්යයනකේ මුලික  රමාර්ථය වනුකේ උසස ්ක ළ  ණිත ගුරුවරුන් ශ්රිතයක සීමාව ඉ ැන්වීකම්දී 

සිසුන්කේ ශ්රිත පිලි ඳ ක ර ද්ැනුම සක්රීය කිරීමට  ත් ක්රකමෝ ායන් විශ්කල්ෂණය කිරීමයි. ශ්රී ලංකාකේ දිස්ත්රිේක 

තුනක පිහිටි  ාසල් නවයක ගුරුවරු කද්ාළහකකේ සීමාව අර්ථ ද්ැේවීමට අද්ාළ  ාඩම්  රිච්කේද් කද්ක  ැගින් 

නිරීේෂණය කර, ඒවා  ටි ත කර පිට ත් කිරීකමන් හා ගුණාත්මකව විශ්කල්ෂණය මගින් ගුරුවරු ක ර ද්ැනුම 

සක්රිය කිරීමට  ත් ප්රකේශ නිර්ණය කරන ලදී.  

 

විශ්කල්ෂණයන්ට අනුව, ගුරුවරුන් ශ්රිත පිලි ඳ උද්ාහරණ, ක්රියාකාරකම් හා සාකච්ඡා තුලින් ශ්රිත අංකනය, 

වසම,  රාසය, කද්න ලද් x අ යකට අද්ාලව ශ්රිතකේ අ ය කසවීම, අනන්තය,  රිමිත ශ්රිත හා ප්රස්ථාර සම් න්ධ්ව 

සිසුන්කේ ක ර ද්ැනුම සක්රීය කිරීමට යම් උත්සාහයන්  න්නා  ව  ැහැදිලිය. සුළු පිරිසේ ශ්රිත ආවර්ජනකයන් 

 සු යම් කද්න ලද් ලේෂයයකදී ශ්රිතයක අ ය හා සීමාව පිලි ඳ කවනස  ැහැදිලි කර එම  ාඩම් අතර  ැහැදිලි 

 

 

පෙර දැනුම නව දැනුම 

 

 

වර්ගඵලය= 
1

2
  x (a x b) 

වර්ගඵලය= a x b 
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සම් න්ධ්යේ ආරම්භකේදීම ක ාඩ නැගීය. නමුත් සමහරේ ගුරුවරුන්කේ සම්ප්රද්ායික ඉ ැන්වීම් රටාව 

කහ්තුකවන් ශ්රිත පිලි ඳ ආවර්ජනයට අවකාශයේ කනාතිබුණු අතර සීමාකවහි සංකීර්ණ කරුණු මුල සිටම 

ඉ ැන්වීම සිදුවිය. කමම විශ්කල්ෂණය තුලින්, සිසුන්කේ ක ර ද්ැනුම සක්රීය කිරීම සඳහා  ණිත ගුරුවරුන් විකශ්ෂ 

අවධ්ානයේ කයාමු කල යුතු  ව  ැහැදිලි කේ. ඒ සඳහා විවිධ් වූ සාකච්ඡා, ක්රියාකාරකම,  ැවරුම් හා ඉදිරි ත් 

කිරීම් භාවිතා කිරීමට ඔවුන්ට පුහුණුවේ අවශය වන අතර ගුරු වෘත්තිය සංවර්ධ්න වැඩසටහන් හා වැඩමුළු 

ඵලද්ායි කිරීම සඳහා කමම අධ්යයනකේ ප්රතිඵල භාවිතා කල හැක. 

 

 

*rovininr@gmail.com 
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510/E1 

 
කෘතිම බුද්ධිය මත පෙනේ වූ රකාටස් රවළෙපළ ෙර්ශකයක්ස නිර්මාණය කිරීම 

 
 

එල්.ඩී.එස්.ඩිල්ෂාන්1*, ඊ.ආර්.ඒ.ඩී. ණ්ඩාර1 
1සංඛයාකල්ඛන කද් ාර්තකම්න්තුව, කකාළඹ විශ්වවිද්යාලය 

 
ඕනෑම රටක කකාටස් කවළද් ළ යනු ඉතා කවැද් ත් මූලය කවළද් ළකි. එ්වාකේ කාර්ය සාධ්නය තේකස්රු 

කිරීමට කකාටස් කවළද් ළ ද්ර්ශක භාවිත කේ. කකාටස් කවළද් ළ ද්ර්ශකයක ඇති වටිනාකම නිසා වසර 

 ණනාවන සිට  ර්කේශකයන් තම අවධ්ානය ඒ කවත කයාමුකර ඇත. කෘතිම බුේධිය යනු වසර  ණනාවක සිට 

නැගී එන ේකෂ්රයේ වන අතර එහි දියුණුව සෑම ේකෂ්රයකටම  ාකහ්  ල ෑම් එල්ල කර ඇත. කෘතිම බුේධිය 

ද්  ර්කේශකයන් අතර ආකර්ශණීය මාතෘකාවකි. වසර  ණනාවක සිට  ර්කේශකයන් කෘතිම බුේධිය, කකාටස් 

කවළද් ළට හා කකාටස් කවළද් ළ ද්ර්ශක සද්හා කයාද්ා ැනීමට උනන්දුවනු ද්ැකිය හැක. නමුත් කෘතිම බුේධිය 

මත  ද්නම් වූ කකාටස් කකාටස් කවළද් ළ ද්ර්ශකයේ සැකසීම පිළි කද් සාේි හමුකනාකේ. එ ැවින් කෘතිම 
බුේධිය මත  ද්නම් වූත් ශ්රී ලංකාව තුල භාවිතයට  න්නා කකාටස් කවළද් ළ ද්ර්ශකයන්හි දුර්වලතා ම හැරිය 

හැකි වූත් කකාටස් කවළද් ළ ද්ර්ශකයේ සැකසීම සද්හා කමම  ර්කේශණය සිදුකරන ලදී.  ර්කේශණය සද්හා 

2012-2020 අතර කාලය කයාද්ා  න්නා ලද් අතර, එම කාලය තුල කකාටස් කවළද් ළ ද්ර්ශක වලට මූලය 

කටයුතු පිලි ද් පුවත් වලින්  ල ෑමේ ඇති  ව හදුනා න්නා ලදී. එ ැවින් මූලය කටයුතු පිළි ද් ප්රවෘත්ති සද්හා 

කෘතිම බුේධිය හා තාත්වික භාෂා සැකසීකම් තාේෂණය (NLP) භාවිතකයන් මත විශ්කල්ෂණයේ (Sentiment 

Analysis) සිදුකරන ලද් අතර එම ප්රතිඵල භාවිතකයන් කකාටස් කවළද් ළ ද්ර්ශකයේ සකසන ලදී. මත 

විශ්කල්ෂණකේදී වඩා කහාද් ප්රතිඵල සද්හා දිගු-කකටි කාලීන මතක (LSTM) ජාල භාවිත කරන ලද් අතර එහි 

නිරවද්යතාව 72% විය. නව ද්ර්ශකය (සමීකරණය 1) කවළද් ළ කප්රාේධ්නීකරණය මත ද්නම් වූ ද්ර්ශකයේ වූ 

අතර අවශය සියලුම කවනස්කම් හා  ැලපීම් අවශය අවස්ථා වලදී කයාද්න ලදී. කකාළ  කකාටස් කවළද් කළ් 
ද්ැනට  වතින සියලුම කකාටස් මිල් ද්ර්ශක වල අවාසි මඟහරවා  ැනීම සඳහා නව ද්ර්ශකය නිද්හකස්  ාකවන 

කකාටස් (Free Float Shares) භාවිතකයන් සකස් කරන ලදී. කවළද් ළ ප්රාේධ්නීකරණය  මණේ භාවිතා 

කරනවා කවනුවට, මත විශ්කල්ෂණකේ ප්රතිඵලත්, දින කද්කේ තුල කවළද් ළ ප්රාේධ්නීකරණකේ කවනසත් මිල් 

ද්ර්ශකය සැකසීකම්දී භාවිතා කරන ලදී. නව මිල ද්ර්ශකය, මිල් ද්ර්ශකය මත වූ ප්රතිලාභය (ROI) ඇසුකරන් 

ඇ යීමට ලේකරන ලද් අතර අද්ාල කාලය සද්හා 13% ප්රතිලාභයේ නව මිල ද්ර්ශකය මගින් ල ා කද්න ලදී. 

එය කද්කවනි වූකේ 35% වූ සමස්ත කකාටස් මිල ද්ර්ශකකේ ප්රතිලාභයට  මණි. නමුත් ක ාකහෝ වසර වලදී 

වැඩිම ප්රතිලාභය නව මිල ද්ර්ශකය මගින් ල ා දී තිබුණි.  

𝑁𝑒𝑤 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥=(𝑀+(𝑠×𝑚×𝑓) ) / 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟  

M = නිද්හස් කකාටස් මත වූ කවළද් ළ ප්රාේධ්නීකරණය 

s = මත විශ්කල්ෂණකේ ප්රතිඵල (+1 ධ්නාත්මක, -1 ඍණාත්මක, 0 උද්ාසීන මත සද්හා)  

m = මත විශ්කල්ෂණකේ ප්රතිඵල් මත  ද්නම් වූ කවළද් ළ ප්රාේධ්නීකරණකේ සාමානය අ ය  

f = දින කද්කේ තුල් සිදු කවළද් ළ ප්රාේධ්නීකරණකේ අවම අ ය / දින කද්කේ තුල් සිදු කවළද් ළ 

ප්රාේධ්නීකරණකේ උ රිම අ ය  
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දියර කිරි හා පිටි කිරි ුල ඩී.සී.ඩී රසායනිකය තිමේදැයි හදුනාගැනීමට පහසු ක්රමයක්  

 

බී.එස.්ඩේ කරුණාරත්න *1, එම්.ඒ.බී ප්රශ්ාන්ත2, එන්.ජී.ඩී.ඩී නානායක්කාර2, ඩී.සී.මක්.මක්  දිසානායක3 

 

1රසායන විදයා අංශ්ය, විදයා පීඨය, නැමගනහිර විශ්්වවිදයාලය, ශ්රී ලංකාව. 
2රසායන විදයා අංශ්ය, වයවහාරික විදයා පීඨය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්්වවිදයාලය, ශ්රී ලංකාව. 

3ජිවන විදයා අංශ්ය, ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශ්ක්ි මණ්ඩලය, වැල්ලම්පිටිය, ශ්රී ලංකාව. 

 

ඩයිසයන්ඩයිඇමයිඩ් (Dicyandiamide) මහවත් DCD යනු මෑතකදී ආනයනය කරන ලද කිරිපිටි තුල අංශුමාත්ර 

වශ්මයන් අඩංගු වී හදුනාගත් රසායනිකයකි. DCD පරිමභෝජනය තුළින් මිනිසාට සිදුවන බලපෑම පිළිබදව 

ප්රමාණවත් පර්මේෂණ සිදු මකරී මනාමැි අතර DCD කිරිපිටි තුල අඩංගු විය හැකි ප්රමාණයන් පිළිබඳව 

අන්තර්ජාිකව එකඟතාවයකටද පැමිණ මනාමැත. එමස් වුවද අප පරිමභෝජනය කරනු ලබන කිරි ආශ්රිත අහාර 

බාහිර රසායනකයන්මගන් මතාර බව සහික කිරීම අතයවශ්ය කරුණකි.  මපාමහාරක් මලස තණබිම් වලට 

DCD භාවිතා වන අතර ගවයන් මමම තණබිම් මත යැපීමමන් පසුව DCD ශ්රීර ගත වී අවසානමේ අංශුමාත්ර 

මලස අප පරිමභෝජනය කරනු ලබන කිරි තුල අඩංගු විය හැකි බවට සැක මකමර්. DCD රසායනිකය තුල අඩංගු 

අධික නයිට්රජන් ප්රිශ්තය නිසා කිරි නියදිමේ ිමබන මප්රෝටීන් ප්රමාණයට වඩා වැඩි මප්රෝටීන් ප්රමාණයක් ිමේ 

යැයි වයාජ මලස නිර්ණය විය හැක. එය පාරිමභෝගිකයන් මනාමගයන සුලු මතාරතුරකි. දැනට කිරි වල අඩංගු 

DCD හදුනාගැනීමට ප්රධාන රසායනික විශ්්මල්ෂණ ක්රම කිහිපයක් පවින අතර ඒවා මබාමහාමයක පිරිවැය 

ඉතා ඉහළය. එමමන්ම ඒ සඳහා ඉහල තාක්ෂණික හැකියාවක් සහිත පර්මේෂණාගාර පහසුකම්ද අවශ්ය මේ. 

මමම අධයනමේදී අප මමම ගැටළු මගහරවාගැනීමට සාමප්තක්ෂව අඩු වියදමක් සහිත හා භාවිතයට පහසු FTIR  

වර්ණාවලිය (Fourier-transform infrared spectroscopy) මයාදා ගනිමින් විශ්්මල්ෂණාත්මක ක්රමමේදයක් 

ඉදිරිපත් මකාට ඇත. මමම අධයනමේදී DCD අඩංගු කිරි වල  අමධෝරක්ත වර්ණාවලීමේ සිදුවන මවනස 

උපමයෝගී කරගනිමින් DCD හදුනාගැනීම සිදු මකමර්. එමමන්ම එම මවනමස් ත්රීව්රතාවය අනුව DCD  අඩංගු 

වන ප්රමාණය හදුනා ගැනීමද සිදු මකමර්. මම් සදහා ප්රස්තාරික ක්රමයක් මයාදාමගන ඇි අතර මමම ක්රමමේ 

නිරවදයතාවය පරික්ෂා කිරීම සදහා, දන්නා ප්රමාණවලින් DCD කලවම් කරන ලද මේශීය දියර කිරි, සහ කිරිපිටි 

සාම්පල මයාදා ගැනුණි. මමම ක්රමය භාවිතා මකාට, 0.49 mg/ml වැනි අවම සාන්ද්රණ සීමාවක් දක්වා  DCD 

හඳුනා ගත හැකි අතර, 1.48 mg/ml සීමාවක් දක්වා DCD අඩංගු වන ප්රමාණය ගණනය කල හැක. අප සිදු කල 

මමම අධයයනය, කිරි කර්මාන්තයට මමන්ම ආහාර වල ගුණාත්මකභාවය පරික්ෂා කිරීමම් නියැලී සිටින 

ඉදිරිමපළ නිලධාරීන්ටද වැදගත් වනු මනාඅනුමානය. 
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wdfh;a f.or § fydfrka is.rÜ fndkak neß fjhs'' 

is.rÜ ÿu .Dyia:j y÷kd .ekSug myiq kj l%uhla' 

 

W.M.D.A. jdi,uqo,s, K.R.R. uydkdu* 

 

ridhk úoHd fomd¾;fïka;=j" úoHd mSGh" fld<U úYaj úoHd,h" fld<U 03' 

 

ÿïmdkh YÍr fi!LHhg fnfyúka wys;lr fõ' fuys wys;lr n,mEu ÿïmdkh lrk ;eke;a;dg" 
tkï il%Sh ÿïmdkh lrkakdg muKla iSud fkdù Tyq jgd isák mqoa.,hkag o" tkï wl%Sh ÿïmdkfha 
f.dÿre njg m;ajkakkag o ta yd iudk n,mEula we;s lrhs' tneúka ÿïmdkh .Dyia:j isÿ flfrk 
tla m%Odk u jdhq ¥IK udOHhla f,i m¾fhaIlhska úiska y÷kd f.k we;' iajik wdndO" ms<sld 
;;aj wd§ oreKq frda.dndO yerKq úg È.= ld,hla mqrd ÿïjeá Ndú;d lsÍfï ;j;a tla w÷re me;slvla 
f,i thg weíneys ùu y÷kd .; yel' fuu weíneys ùug m%Odk u fya;=j jkafka ksfldàka keue;s 
ix>glhhs' fndfyda fofkl= ÿïmdkh lrkafka o ÿïfldf<ys muKla wka;¾.; ksfldàka kï fuu 
ridhk øjH ksidh' tuÕska uki W;af;ackh lrk nj úoHd;aulj fidhd f.k we;' tu ksid ÿïîu 
mqreoaola lr .;a fndfyda fokdg th uÕ yer .ekSug wmyiq ù we;' by; olajk ,o ish¨ u lreKq 
ie,ls,a,g .;a úg ÿïmdkhg weíneys ùug m%:ufhka u wfhla thska w;a uqojd .ekSu" ÿïjeá Ndú;h 
keje;aùug .; yels jvd;a u m%dfhda.sl mshjr nj fmkS hhs' tfia kï wmf.a uQ,sl wjOdkh fhduq 
úh hq;af;a mdi,a jhfia ore ±ßhka iy kj fhdjqka úfha miq jkakka fuu wys;lr mqreoaog weíneys 
ùu kj;ajd .ekSu flfrys fõ' tu wjYH;dj ie,ls,a,g .ksñka wmf.a m¾fhaIKfha tla uQ,sl u 
wruqKla jYfhka foudmshka yg ;u orejka ÿïmdkfha fhfokafka o fkdfhfokafka o hkak iel 
yer ±k .ekSu i|yd ksjfia § Ndú;d l< yels ir, l%ufõohla y÷kajd §ug wms woyia lf<uq' is.rÜ 
ÿug thg u wdfõKsl jQ ÿ¾.kaOhla mej;sh o fuu ÿ¾.kaOh uÕyrjd .ekSfï úúO l%u orejka 
Ndú;d lrk neúka tuÕska ÿïmdkh lrkakka y÷kd .ekSfï wmyiq;djla mj;shs' tu ksid ÿÕola 
fkdue;s jqj o ÿïjeá Ndú;d lr ;sfí o keoao hk j. y÷kd .ekSu i|yd is.rÜ ÿfuys muKla wvx.= 
ksfldàka ksÍCIKh u; mokï jQ wmf.a kj l%uhg yelshdj mj;shs' jeäÿr m¾fhaIK u.ska th 
ksfldàka ixfõ§ moaO;shla olajd jeä ÈhqKq lsÍu wmf.a wNs,dIhhs' fujeks moaO;shla uÕska 
fh!jkhka ÿïmdkh lsÍu wffO¾hu;a lsÍu;a l=vd l, u ÿïmdkh je<elaùu ;=<ska ksfrda.Su;a 
cd;shla f.dv ke.Su i|yd iq¿ fyda odhl;ajhla ,nd §u;a wmf.a wNsm%dhhs' 
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Hidden evils in paddy fields 

 

I.M.A.K. Karunasena1, S.M. Vithanarachchi1*, M. R. Wijesinghe2 and R.D. Wijesekera1 

1Department of Chemistry, University of Colombo, Sri Lanka 

 2Department of Zoology & Environment Sciences, University of Colombo, Sri Lanka 

 

 Heavy metal pollution has become a topic of debate in Sri Lanka because scientists are of 

the view that it is one of the leading causes of the kidney disease prevalent in the Central 

Province of Sri Lanka. Some heavy metals such as lead and cadmium are hazardous to plants 

and animals even at very low concentrations, whereas others become toxic once thresholds 

are exceeded.  A study was conducted to assess whether paddy field associated soil, water, 

plants and animals contain heavy metals, and if so, at what levels. The paddy fields that were 

selected were located in the Kurunegala district. Soil, water, tissues of plants and animals 

were collected from these sites and tested for lead, cadmium and zinc. 

 The study indicated that the soil has high levels of zinc and lead, whereas no cadmium was 

detected. Water spinach, which is a popular vegetable, also had high levels of both lead and 

zinc suggesting that consuming leafy vegetables from paddy fields would be risky for 

humans.  Levels of the heavy metals were greater in animal tissues indicating accumulation 

along food chains. Heavy metal contamination in paddy fields is most likely influenced by the 

use of Triple Super Phosphate (TSP) and zinc sulphate (ZnSO4). The levels of heavy metals 

recorded in the paddy fields could be detrimental to animals. It also shows that consuming 

paddy, other plants, and animals from such contaminated fields could also expose humans to 

many adverse impacts, particularly over the long term.  
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Tropical almond; a potential cure for gastric and urinary tract infections? 

 

D.N. Udukala* and S.A.R. Waidyalankara 

 Institute of Chemistry Ceylon, College of Chemical Sciences, Rajagiriya, Sri Lanka. 

 

 

Urease, an enzyme produced by various bacteria, fungi and plants, is a major factor in the 

development of gastrointestinal tract disorders, peptic ulcers, and urinary tract infections that 

can sometimes lead to stomach cancer. This is because urease enables bacteria such as 

Helicobacter pylori to survive in the acidic environment of the stomach. In plants, urease is 

abundant in leguminous seeds and a common bacterial urease is the Helicobacter pylori 

urease. 

Urease inhibitors are useful in treating a range of serious complications brought by urease. 

Although antibiotic treatments can heal ulcers, prevent reappearance of peptic ulcers, and 

lower the risk of stomach cancer in high-risk groups, the resistance of bacteria towards these 

antibiotics has increased. Due to this reason and other concerns such as toxicity and 

undesirable side effects, although efficient antimicrobial medications are available, there is still 

room for improvement. 

Tropical almond, also known as ‘Kottamba’, which is native to Southeast Asia, is well known 

for its nutritional fruit and medicinal benefits. It grows as a large tree in subtropical and tropical 

environments. Researchers have proven that its plant parts are important for the protection 

against acute liver injury and microbiological infections. Parts of the plant are also used 

internally to treat stomach-aches and headaches. According to Ayurveda and Siddha 

medicine, all parts of the plant have been used in treating various diseases including 

treatments of inflammation illnesses, wounds, allergies, skin issues, ulcers, diarrhea, and 

many other ailments. 

Therefore, in this research we are focusing on the use of tropical almond in traditional 

medicine, and we have identified that it possesses properties that are important for treating 

gastric ulcers and urinary tract infections caused by urease enzyme, secreted by bacteria 

residing in the gastrointestinal tract. Based on the results, future research can examine the 

capability of tropical almond to be used as a cure for infections caused by bacterial urease.  
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Microparticles for the treatment of inflammation of the bowel 

 

W.R.M.de Silva⃰, K.M.N.de Silva, U. Godakanda and I.S. Wickramasinghe 

 

Department of Chemistry, University of Colombo, Sri Lanka 

 

Inflammation in the digestive tract is a common disease found among most people. 

Inflammatory bowel disease (IBD) is a condition that causes the digestive system to become 

inflamed (red, swollen, and sometimes painful). Two types of IBD are ulcerative colitis and 

Crohn's disease, which cause similar symptoms including diarrhea, abdominal pain, and fever. 

However, some drugs, which have anti-inflammatory properties, generate severe adverse 

effects and toxicity. Diclofenac sodium (DS) is a well-known anti-inflammatory drug in the 

pharmaceutical industry that shows these side effects. However, employing drug-loaded 

nano/microparticles in drug delivery systems show the potential reduction of  such drawbacks. 

The main objective of our study was to prepare DS-loaded microparticles for the treatment of 

IBD. At the beginning, we constructed the layout of the particles. Two polymer coatings were 

necessary to cover the drug inside the particle. The inner coating was prepared by mixing two 

copolymers, chitosan and polyvinylpyrrolidone, which are often use in drug-delivery systems. 

A modified ionic gelation method was used in this step. The purpose of creating an inner 

coating was to slow down the release of the drug in the colon. The outer coat was prepared 

with a special polymer called Eudragit L100-55 using polyelectrolyte complexation technique. 

Eudragit polymers dissolve at slightly basic medium similar to the colonic environment. The 

pH of the gastrointestinal tract (GIT) varies in different locations, and it is essential to avoid 

the release of drugs inside the GIT. Eudragit polymer coating ensures the transport of the drug 

until the colon. Prepared microspheres were tested for surface morphology, functional groups, 

crystal structures, drug loading efficiency, and in-vitro drug release by maintaining different pH 

environments similar to the GIT. The drug-loaded particles have shown considerable drug 

loading and encapsulation efficiencies. In-vitro dissolution tests verified that Eudragit-coated 

microspheres having a pH-dependent drug release profile. The results indicated that Eudragit-

coated chitosan microparticles be employed successfully as potential careers of diclofenac 

sodium. 
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622/E2 

පරිගණක  සායනය 

සුකනත් රාජ ේෂ  

 රසායන විද්යා අධ්යනාංශය, ශ්රී ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිද්යාලය,   ංක ාඩවිල, නුකේක ාඩ 

 

රසායන විද්යාව අ  හට හුරුපුරුදු විෂය ධ්ාරාවේ වූවාට,  රි ණකය ආධ්ාරකයන් සිදු කරනු ල න රසායන 

විද්යාව තවමත් ක ාකහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් හට නුපුරුදු නූතන විෂය ධ්ාරාවකි. ආරම්භකේ දී  ඉතා කුඩා රසායනික 

සංසිේධි අධ්යයනය සඳහා  රි ණකය භාවිත කළ අතර,  මෑතකාලීනව ඉතාම සංකීර්ණ සංසිේධීන් අධ්යයනය 

සඳහා  රි ණකය භාවිතා කිරීමේ ද්ැක ත හැකිය. රසායන විද්යාකේ ඉතා කුඩා අතු ශාඛාවේ කලස කසකමන් 

වර්ධ්නය වීමට  ටන්  ත්  රි ණක රසායන විද්යාව අද් වන විට ඉතා පුළුල් විෂය ධ්ාරාවේ  වට  ත්වී 

අවසානය.  

 රි ණකය හරහා සිදුකරන අධ්යයනයන්හිදී  ළමුව තමා අධ්යයනය කරනු ල න්කන් කුමේද්, කුමේ සඳහා ද් 

යන්න පිළි ඳව ඉතා  ැහැදිලි අවක ෝධ්යේ ල ා ත යුතුය. කද්වනුව ඒ සඳහා   සුදුසු ආකෘතියේ (model) 

 රි ණකය ආධ්ාරකයන් නිර්මාණය කර එය සුදුසු කාල  රාසයක සමාකරණය (simulation) කළ යුතුය. කරනු 

ල න අධ්යයනය මත  රි ණක රසායනය  තවත් කුඩා කකාටස් වලට වර්ගීකරණය කළ හැක.  ණිතමය 

ආකෘති නිර්මාණය සහ සමාකරණය (Mathematical modeling and simulations) එහි එේ ප්රධ්ාන  අංශයකි.  

කමහිදී  චාලක රසායනය (chemical kinetics) හා  සම් න්ධ් සංසිේධීන්  ණිතමය සංකල්  මත ආකෘති කර 

අධ්යයනය කිරීම  හුලව සිදු කරනු ල යි.  රි ණක රසායනය යටතට  ැකනන තවත් ප්රධ්ාන අංශයේ වනුකේ 

අණුක ආකෘති නිර්මාණය සහ සමාකරණයයි (molecular modeling and simulations).  අධ්යයනය කරනු 

ල න  ේධ්තිකයහි සංකීර්ණ භාවය සහ අද්ාළ  ණනය කිරීකම් නිවැරදි තාවය මත, අණුක ආකෘති  නිර්මාණය 

සහ සමාකරණය ප්රධ්ාන  ආකාර කිහි යකි.  ේකවාන්ටම්  රි ණනය සහ සමාකරණය (quantum computing 

and simulations) හා  අණුක  තික සමාකරණය (molecular dynamics simulations) ඉන් ප්රධ්ානය.  

 රීේෂණා ාර මට්ටමින් අධ්යයනය කිරීමට ඉතා අ හසු සංකීර්ණ ජීව විද්යාත්මක  ේධ්ති සහ සංකල්  කමම 

ක්රම මගින් සාකප්ේෂව අඩු කාලයකින් අධ්යයනය කර ත හැක.  

තවමත් ශ්රී ලංකාකේ ඉහළ අවධ්ානයේ දිනා කනා ත්තත්  රි ණක රසායන විද්යාව කලෝකය පුරා ඉතා ඉහළ 

පිළි ැනීමේ ඇති  රීේෂණ මාධ්යකි. සංකීර්ණ  ේධ්තිය අධ්යයනය සඳහා  සුපිරි  රි ණක ක ාකහෝ  කාලයක 

සිට භාවිතා වන අතර, ලංකාව වැනි දියුණු කවමින්  වතින, අඩු ආද්ායම් රටකට සුපිරි  රි ණක භාවිතා කිරීම 

කළ කනාහැකිය. නමුත් මෑතකදී දියුණු කරන ලද් graphic processing unit (GPU) භාවිතයන් සමඟ ඉතා 

සංකීර්ණ  ේධ්ති අධ්යයනය සඳහාද් desktop  රි ණක භාවිතා කිරීමට විද්යාඥයන් හට අවස්ථාව උද්ාවිය. 

මෑතකාලීනව   රි ණක වල සිදුවන ඉතා සීග්ර දියුණුව සම  කමම අංශකේද  ඉහළ දියුණුවේ නුදුරු අනා තකේ 

දී කලාව පුරා අකප්ේෂා කළ හැකි අතර ඒ සඳහා ශ්රී ලාංකික ශිෂය ප්රජාව  සූද්ානම් කිරීම් අ  සතුව ඇති  ැරෑරුම් 

ව කීමකි. 
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සාන්රගත හිරුඑළිය භාවිතා කර මපාල්ජමතල්ජ වල අඩංගු ඇෆ්ලමටාක්සීන් ඉවත් කිරීම සහ එම ක්රියාවලියට 

භාවිතා කිරීමේදී මපාල්ජමතල්ජ වල සිදුවන ගුණාත්මක මවනස්ීේ අධ්යයනය කිරීම 

එම්. පී. ජී. වන්නිආරච්චචි සහ බී. වී. ිමුතු කසුන් 

ආහාර විදයා හා තාක්ෂණ අධයනාංශ්ය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්්වවිදයාලය , නුමේමගාඩ 

ඇෆ්ලමටාක්සීන් නැමැි පිළිකාකාරකය අන්තර්ගත වූ මපාල්මතල් ඉවත දැමීම මවනුවට මපාල්මතල් වලින් 

එය ඉවත් කරගැනීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ ක්රමමේදයක් මලස සාන්ද්රගත හිරුඑළිය භාවිතය සහ එහි විභවය 

අධයයනය කිරීම සිදුකරන ලදී. එමස්ම එම ක්රියාවලියට මපාල්මතල් මයාදාගැනීම තුළින් ආහාරයක් මලස 

මපාල්මතල් භාවිතයට අවශ්ය මතෝරාගත් ගුණවල මවනස්වීමක් සිදුමේද යන්න මසායාබැලීමද මමම 

පර්මේෂණමේදී අරමුණු විය. සූර්ය කිරණ භාවිතමයන් මපාල්මතල් වලින් ඇෆ්ලමටාක්සීන් ඉවත් කිරීම සඳහා 

මපර කරන ලද පර්මේෂණයන්ට සාමප්තක්ෂව මමහි විමශ්්ෂත්වය වන්මන සාමානය පරිදි සූර්යාමලෝකයට 

නිරාවරණය මවනුවට සාන්ද්රගත සූර්යාමලෝකය අවතල දර්පණ හැඩයක් සහිත උපකරණයක් තුළින් 

ලබාගැනීමයි. එමඟින් අඩු කාලාන්තරයක් තුළ මපාල්මතල් පරිමභෝජනය කිරීමම්දි එය තුළ ිබියයුතු 

ගුණාත්මක අගයන්ට අවම බලපෑමක් වන මලස ඇෆ්ලමටාක්සීන් ඉවත් කරගැනීම සිදුකරගන්නා ලදී. 

මවළද නාමයක් සහිත හා රහිතව මතෝරාගත් මපාල්මතල් සාම්පල් වල ආරම්භක ඇෆ්ලමටාක්සීන් ප්රමාණය  

මසායාගන්නා ලදී. එමස්ම මපාල්මතල් වල ආරම්භක අයඩීන් අගය (IV), සැමපානීකරණ අගය (SAP), නිදහස් 

මම්ද අම්ල ප්රමාණය (FFA) සහ සමස්ත මම්ද අම්ල පිළිබඳ දත්ත (Fatty Acid profile) පර්මේෂණාත්මකව 

නිර්ණය කරන ලදී. නවමු මලස නිපදවන ලද හිරු කිරණ සාන්ද්රගතව ලබාගත හැකි උපකරණයක් ඔස්මස් 

මිනිත්තු 10 (T-1)  සහ මිනිත්තු 20 ( T-2) යන කාලාන්තර වලදී සාන්ද්රගත ඉර එළිමේ මපාල්මතල් තැබීමට 

සලස්වන ලදී.  මමහිදී හිරු කිරණවල අන්තර්ගත පාරජම්බුල (UV) කිරණ වලින් සමන්විත විකිරණ මපාල්මතල් 

තුළ අඩංගු ඇෆ්ලමටාක්සීන් අණු මවතට වර්තනය වී අණු ඛණ්ඩනය කිරීමමන් ඇෆ්ලමටාක්සීන් ඉවත් කිරීම 

අමප්තක්ෂා කරයි. ඉන්පසු ඒ මයාදාගත් සෑම මපාල්මතල් නියැදියකම අවසාන ඇෆ්ලමටාක්සීන් ප්රමාණ සහ ඉහත 

සඳහන් කළ ගුණාත්මක අගයන් නැවත නිර්ණය කරන ලදී. 

යුමරෝපා සංගමමේ අනුදැනුම පරිදි මපාල්මතල් වල අන්තර්ගත විය හැකි උපරිම සමස්ත ඇෆ්ලමටාක්සීන් 

ප්රමාණය සහ ඇෆ්ලමටාක්සීන් B1 ප්රමේදමේ ප්රමාණය වන බිලියනයට මකාටස් 4 සහ 2 යන ප්රමාණයන්ට වඩා 

ඉහළ අගයක ිබූ පර්මේෂණයට මයාදාගත් මපාල්මතල් සාම්පල් වල ඇෆ්ලමටාක්සීන් ප්රමාණ වඩා පහළ 

අගයකට අඩුවී ඇි බව පර්මේෂණමේදී ලබාගත් ප්රිඵල ඔස්මස ්අනාවරණය විය. ප්රිශ්ත මලස T-1 හා T-2 

කාලාන්තර වලදී  94.00% සහ 98.67% අඩුවීමක් සිදුවී ිබුණි. එමස්ම ශ්රී ලංකා ප්රමිි ආයතනය විසින් නිකුත් 

කර ඇි SLS 32: 2017 වාර්තාවට අනුව මපාල්මතල් ආහාරයක් මලස භාවිතමේදී ි බිය යුතු ඉහත ගුණාංගවල 

අවශ්යතා ඉක්මවා මනායන මලස මමම ක්රියාවලියට ලක්කළ මපාල්මතල් සාම්පල වල අගයන් විචලනය වී 

ිබුණි. තවදුරටත් යමථෝක්ත ක්රමමේදය ඔස්මස ්විමශ්්ෂමයන්ම විෂහරණය සම්බන්ධ පර්මේෂණයන් හරහා 

සනාථ කිරීමමන් මමය මහා පරිමාණ කර්මාන්තමය සහ පාරිමභෝගික හානි වළක්වා ගැනීමම් මාර්ගයක් මලස 

භාවිතා කළ හැකිවනු ඇත.  

මපාල්මතල් දකුණු ආසියානු රටවල මමන්ම වර්තමානමේ යුමරෝපීය රටවලද ප්රචලිත මවමින් පවින ආහාරමය 

සහ ඖෂධීය වටිනාකමක් සහිත ආහාරයක් නිසා මමහි නිෂ්පාදනය තුළදී ඇෆ්ලමටාක්සීන් නිපදවීම අිශ්ය 

හානිදායක මේ. සරල සහ ඵලදායි ක්රමමේදයක් මලස මපාල්මතල් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිවලදී එහි එක් උපාංගයක් 

මලස සාන්ද්රගත හිරු කිරණ හමුමේ ඇෆ්ලමටාක්සීන් ඉවත්කිරීම හඳුන්වා දීම දක්වා මමය වැඩිදියුණු කිරීමට 

අමප්තක්ෂා කරයි. 

*mihiripg@gmail.com     
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ශාක නිස්සාරක භාවිතමයන් නිපදවූ සින්ක් ඔක්සයිඩ් නැමනෝ අංශුන්හි මදුරු කීටනාශක ක්රියාකාරීත්වය 

 

M.G.C. චතුරංගි, P. V. D. G. N. සිල්වා, S. M. විතානාරච්චචි 

රසායන විදයා අංශ්ය, මකාළඹ විශ්්වවිදයාලය, ශ්රී ලංකාව 

 

වර්තමානය වන විට මලෝකමේ වාහකයන් මඟින් මබෝවන මරෝග නිසා ලක්ෂ හතකට අධික මරණ සංඛයාවක් 

මලෝකය පුරාම වසරකට වාර්තා මේ. මබෝවන මරෝග වලින් 17% කට වැඩි ප්රමාණයක් වාහකයන් මඟින් මබෝ 

වන අතර මදුරුවන් ප්රධාන වාහකමයකු මලස ක්රියා කරමින් මරෝග විශ්ාල සංඛයාවක් පතුරුවයි. මැමල්රියා, 

මඩංගු, බරවා, චිකුන්ගුන්යා, ජපන් එන්මසෆලටිස් සහ සිකා ජවරසය මදුරුවන් මඟින් වයාප්තත වන ප්රධානම 

මරෝග කිහිපයකි. මදුරුවන් මඟින් මබෝවන මරෝග සම්ූර්ණමයන්ම තුරන් කිරීමට ක්රමයක් තවම මනාමැි වුව 

ද එම මරෝග වයාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා විවිධ ක්රම භාවිතමේ  පවතී. ඒ අතරින් වඩාත්ම ඵලදායී ක්රමය 

වන්මන් මදුරු කීටයන් විනාශ් කිරීම මඟින් මදුරු ගහනය නියාමනය යි. වර්තමානය වන විට මබාමහෝ රසායනික 

කෘමිනාශ්ක සහ කාබනික මෆාසම්ෆ්ට  මදුරු කීට නාශ්ක මලස  භාවිතමේ පවින නමුත් ඒවාමයන් මිනිසුන්ට 

මමන්ම පරිසරයටත් අහිතකර බලපෑම් රාශියක් ඇි වන බවට මසායාමගන ිමේ. ඒ අනුව මමම පර්මේෂණය 

දී පරිසර හිතකාමී මදුරු කීටනාශ්කයක් නිපදවීම සඳහා පැමපාල් ශ්ාකමේ මකාටස් කිහිපයකින් ලබාගත් ශ්ාක 

නිස්සාරකයන් සින්ක් ඔක්සයිඩ් (ZnO) නැමනෝ අංශු සංස්මල්ෂණය සඳහා භාවිත කළ අතර මදුරු කීටයන්ට 

එමරහිව එම නැමනෝ අංශු වල ක්රියාකාරීත්වය අධයයනය කිරීමමන් පරිසර හිතකාමී මමන්ම ඉහළ 

ඵලදායීතාවකින් යුතු මදුරු කීට නාශ්කයක් නිපදවීම මූලික අරමුණ විය. ඒ අනුව සින්ක් ඔක්සයිඩ් නැමනෝ අංශු 

එක් කාණ්ඩයක් ශ්ාක නිස්සාරක භාවිතමයන් මතාරව ද (Chem-ZnO) අමනක් කාණ්ඩය ශ්ාක නිස්සාරක මයාද 

ගනිමින් ද සංස්මල්ෂණය කරන ලදී. නැවුම් පැමපාල් බීජ සාරය සමඟ නිපදවන ලද ZnO (PFS-ZnO) නැමනෝ 

අංශු 80-180 nm ද රසායනික ZnO (Chem-ZnO) නැමනෝ අංශු 40-105 nm ද විශ්ාලත්වයකින් යුක්ත විය. 

මමම පර්මේෂණමයන් ලබාගත් දත්ත සහ ප්රිඵල වලට අනුව PFS-ZnO නැමනෝ අංශු,  Chem-ZnO නැමනෝ 

අංශු වලට වඩා ඉහල මදුරු කීටනාශ්කතාවක් මපන්නුම් කරන ලදී. PFS-ZnO පැය 24කට පසු 7% ක් සහ 

පැය 72කට පසු 37% ක්ද,  Chem-ZnO පැය 24කට පසු 0% ක්  සහ පැය 72කට පසු 20% කද 

කීටනාශ්කතාවක් මිලියනයට මකාටස්  දාහක සාන්ද්රණයක්  සඳහා මපන්වීය. ඒ අනුව ශ්ාක නිස්සාරකයන්හි 

අන්තර්ගත රසායනික සංමයෝග වල අඩංගු ක්රියාකාරී කාණ්ඩ ZnO නැමනෝ අංශු සමඟ සම්බන්ධ වීමමන් 

නැමනෝ අංශුවල මදුරු කීටනාශ්කතාව වැඩි දියුණු කරන බව මමම ප්රිඵල වලින් මපන්නුම් කරයි. මමම 

අධයයනයට අනුව ශ්ාක නිස්සාරක භාවිත කරමින් සංස්මල්ෂණය කරනු ලබන ZnO නැමනෝ අංශු, පරිසර 

හිතකාමී වඩාත් ඵලදායී මදුරු කීටනාශ්කයක් මලස වැඩි දියුණු කිරීමමන් අහිතකර බලපෑම් අධික කාබනික 

රසායනික කීටනාශ්ක සඳහා විකල්පයක් මලස භාවිත කිරීමට මයෝගයය මේ. 
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Do plant-extract derived nanoparticles provide answers for chronic diseases? 

D.S. Weerahannedige, P. V. D. G. N. Silva and S. M. Vithanarachchi 

 Department of Chemistry, University of Colombo, Sri Lanka 

 

Nanotechnology could change the way of fundamental research, drug development, and 

clinical medicine. Nanoparticles are very small particles that have many applications in various 

fields. Plant-extract-based synthesis of metal-oxide nanoparticles is becoming a popular 

alternative to traditional synthetic methods. It allows nanoparticles to take on some of the 

properties of chemicals that are found in plant extracts. Nanomaterials made with the help of 

plant extracts have many uses in biology due to their smaller size; especially, making them 

useful for treating many diseases. Even now, there aren't many inexpensive methods to treat 

diabetes, so people are always looking for substitute medicines. When combined with 

chemicals that come from nature, nanotechnology is a promising way to make new drugs that 

are superior to what is already out there. The goal of our study is to make zinc oxide and iron 

oxide nanoparticles using plant extracts from Rathmal (Ixora coccinea) and Mas-bedda 

(Gymnema sylvestre) and to test their antioxidant and anti-diabetic effects in a lab setting. 

Rathmal is a plant that has been used in folk medicine in south-east Asia since ancient times. 

Mas bedda is also known to be used to treat diabetes in Sri Lanka. The results show that 

adding plant-derived chemicals to metal oxide nanoparticles, changes properties of those 

particles in new ways. Antioxidants are molecules that fight free radicals in our body. Free 

radicals are compounds that can cause harm if their levels become too high in the body and 

are linked to multiple illnesses including diabetes, heart disease, and cancer. The results of 

this study show that zinc oxide nanoparticles synthesized using plant extracts have a much 

better fighting ability against free radicals than the nanoparticles made without plant extracts. 

Additionally, the radical scavenging activity of nanoparticles made with Rathmal extracts 

sustained for a prolonged time duration. Efficiency to control diabetes was assessed by 

measuring the ability of compounds to prevent the activity of alpha-amylase enzyme, which is 

an important enzyme in sugar digestion pathway. According to our results nanoparticles made 

with leaf extracts of Mas bedda prevented enzyme activity more than the nanoparticles made 

without plant extracts. We observed that the activity of neat plant extracts decreases over time 

when they stored in ambient conditions. However, particles made with plant extracts were 

stable for 3–4 months and worked in a similar manner showing that incorporation of plant 

natural compounds to zinc oxide particles not only improved the antioxidant and anti-diabetic 

properties of nanoparticles but also stabilized the activity of plant natural compounds over the 

time.  
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බුරුල්ජල ශාකමයන් ුවාල සුව කිරීමේ හැකියාව ඇතැයි සැලකිය හැකි සංමයෝගයක් 

 

ප්රියන්ත සමරසිංහ, චාන්දනී රණසිංහ, කිත්සිරි ජයවර්ධන, මසමනවිරත්නමේ මසෝමරත්න සහ  

කමල් බණ්ඩාර ගුණමහ්රත් 

ස්වභාවික විදයා පීඨය, ශ්රී ලංකා විවෘත විශ්්ව විදයාලය, නාවල, නුමේමගාඩ 

 

අනාදිමත් කාලයක සිට මිනිසා තුවාල වලට ප්රිකාර කිරීමට ශ්ාක සහ ශ්ාක මකාටස් ප්රමයෝජනයට මගන ඇත. 

තුවාල වලට ප්රිකාර කිරීම සඳහා ඖෂධීය ශ්ාක විශ්ාල සංඛයාවක් ආයුර්මේද ජවදය විදයාමේ මයාදා ගනු 

ලැබුවද, ඒවාමේ අන්තර්ගත තුවාල සුව කිරීමම් ගුණ සහිත ක්රියාකාරී රසායනික සංඝටක හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ 

හැදෑරීම් මමමතක් සිදුවී ඇත්මත් අල්ප වශ්මයනි. එම ශ්ාක වල ිරසාර භාවිතයන් හා ඒවාමේ අන්තර්ගත 

ක්රියාකාරී රසායනික සංමයෝග විදයාත්මකව අනාවරණය කර ගැනීම ඉතා වැදගත් මේ. 

බුරුල්ල ශ්ාකය (Leea indica), පිළිස්සුම් තුවාල සුව කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තුවාල ජතලය සෑදීමට මයාදා 

ගනු ලබන ප්රධාන අමු ද්රවයයකි. එම ශ්ාකමයහි අන්තර්ගත, තුවාල සුව කිරීමම් කාර්යයට ආධාර මවතැයි සැලකිය 

හැකි ක්රියාකාරී රසායනික සංමයෝග මමානවාදැයි හඳුනා ගැනීම සහ එම සංමයෝග වල ක්රියාකාරීත්වය මකමස් 

මේදැයි අනාවරණය කර ගැනීමම් අරමුණින් අප විසින් රසායනාගාර මට්ටමම් පරීක්ෂණ මාලාවක් සිදු කරන 

ලදී.  

එහිදී අප විසින් බුරුල්ල ශ්ාක මපාත්මතන් ලබා ගත් නිස්සාරක හමුමේ වගා කරන ලද සත්ත්ව අපිච්චඡද ජසල, 

විදයාගාර තත්ත්ව යටමත් පරීක්ෂා කරන ලදී. එම පරීක්ෂණ වල ප්රිඵලයක් මලස ක්රියාකාරී නිස්සාරකයක් තුළ 

ිබී හඳුනා ගන්නා ලද සංමයෝගයක් එම ජසල වල සාමානය ගුණනය සහ පැිරීමම් හැකියාව සැලකිය යුතු 

මලස ඉහළ නංවන බවට තහවුරු විය. එම සංමයෝගය අපිච්චඡද ජසල වලට විෂකර ද මනාමේ. 

මමම සංමයෝගය stigmast-5-en-3,7,22-triol මලස විශ්්මල්ෂණ රසායන විදයාත්මක ක්රම මගින් හඳුනා 

ගන්නා ලදී. එය ශ්ාක විමශ්්ෂ කිහිපයකින් පමණක් හමුවී ඇි විරල, ශ්ාකමය ස්මටමරායිඩ වර්ගයට අයත් 

සංමයෝගයකි. එය තුවාල සුව කිරීමම් හැකියාවක් සහිත සංමයෝගයක් මලස සැලකිය හැකි අතර, එහි 

ක්රියාකාරිත්වය සජීවී සතුන් මයාදා ගනිමින් තවදුරටත් අධයයනය කිරීම වැදගත් මේ. 

(මමම පර්මේෂණය සඳහා  වයාපෘි අංක NSF/PSF/ICRP/2017/HS/02 යටමත් මුලය ප්රිපාදන ලබා දීම 

මවනුමවන් ජාික විදයා පදනමට අපි මගෞරවණීය ස්තුිය පුද කරමු.) 
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Diabetic controlling properties of Sri Lankan green leafy vegetable “Malla” 

 

M.G.A.N. Perera1,*, N.G.D. Anuradha1, S.M.D.S. Gayathri1, A.W.P. Rasangani1, P.G.I. Dias1, 

R. Sabaragamuwa1, T.C. Kananke1, R.M.K.T. Rathnayaka1, M.N. Wickramaratne2 and 

R.M.U.S.K. Rathnayake1 

 
1Faculty of Applied Sciences, Sabaragamuwa University of Sri Lanka 

2Faculty of Medicine, Sabaragamuwa University of Sri Lanka 

 

 

“Malla” (Olax zeylanica) is a popular green leafy vegetable among Sri Lankan rural population. 

Traditionally, the leaves of this plant are used to treat urine infections, snake bites and 

diabetes. As a part of our continuing research to isolate antidiabetic compounds from Sri 

Lankan edible plants, we report herein the isolation of an antidiabetic compound from Malla 

leaves. The methanolic extract of dried Malla leaves gave a brown coloured solid upon 

addition of 98% ethanol.  This brown precipitate was further separated into several 

subfractions using different separation techniques. All the subfractions showed antidiabetic 

activity. The fraction with the highest antidiabetic activity contained a compound that belongs 

to the flavonoid glycoside family. Our results provide scientific evidence to support the 

traditional practice of using Malla to treat and control of diabetes. Further studies are being 

carried out on to understand the behaviour of this compound as a diabetic controlling agent.  
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Study on the black tea volatile compounds during the fermentation process 

 

S.T.N. Yasaswin1, K.G.N. Piyasena2, L.S.K. Hettiarachchi2, D.D.C. de S.Wanniarachchi*1 

1Instrument Center, Faculty of Applied Sciences, University of Sri Jayewardenepura, Nugegoda, 

Sri Lanka 

2Tea Research Institute of Sri Lanka, Talawakelle 

 

The quality of black tea depends on several factors such as leaf standard, geographical 

parameters, climatic conditions, fertilizer usage, cultivar grown, and processing conditions. 

Among these factors, processing conditions strongly influence the quality parameters such as 

taste, aroma, and liquor color of black tea. Among all the processing stages, the fermentation 

stage performs a crucial role since the quality-related compounds develop during this stage, 

where tea particles (“dhool”) are exposed to air for the development of a unique aroma varying 

from “grassy” to “sweet” scent. Studies on monitoring the variation of aroma compounds during 

fermentation for Sri Lankan tea are rare; therefore, we focused on studying the variation of the 

composition of volatile compounds in black tea aroma during the fermentation. The tea 

samples for this study were collected from St. Coombs Tea Factory, Thalawakelle, in every 

15 minutes during the fermentation and immediately oven-dried at 120 °C for 20 minutes for 

analysis. Approximately, 72 volatile compounds were identified and quantified as a percentage 

(%) of total volatile compounds, and classified into chemical groups of aldehydes, ketones, 

esters, alcohols, and hydrocarbons. The variation of those groups during fermentation was 

studied thoroughly. The results showed that the composition of hydrocarbons was declining, 

while the content of alcohols and esters fluctuated during the fermentation. Aldehyde content 

showed an increasing trend while ketones showed a decreasing trend with the fermentation 

time. In order to calculate the flavor index, a quality parameter of black tea, the identified 

compounds were classified as Volatile Flavor Compounds (VFC) Group I, which produces a 

grassy odor, and Group II, which generates a sweet flowery aroma based on the literature. 

That flavor index reflected an increasing trend with the fermentation time reaching a maximum 

value at the end of the fermentation process. The higher value of the flavor index indicates the 

higher quality of black tea. Therefore, we can realize how crucial tea fermenting is for the 

development of volatile compounds producing a desirable black tea aroma. These findings 

are extended in research to develop an instrument to determine the optimum fermentation 

time for obtaining quality black tea. 
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Is formalin present in the fish you eat? 

S.M.M.R. Bandara1, G.S.A. Senanayake1*, K.W.S. Ariyawansa2, M.G.C.R. Wijesinghe2 and 

M.M. Subasinghe2  

1Department of Food Science and Technology, University of Sri Jayewardenepura, Nugegoda, Sri 

Lanka 
2Analytical Chemistry Laboratory, National Aquatic Resources Research & Development Agency 

(NARA), Colombo-15, Sri Lanka 

 

Fish is one of Sri Lanka's most popular animal protein sources. Formalin is said to be 

commonly used by fish vendors to prevent fish getting spoiled. It extends the shelf life of the 

fish, stiffens it, and keeps it looking fresh for longer. Many traders, according to reported cases 

around the world, may dip the entire fish in formalin, inject formalin into the fish's body cavity, 

or spread formalin-laced water, which is hazardous to public health.  

Formalin contains around 37% of formaldehyde, a toxic substance that can kill bacteria and 

viruses as well as harm human cells. Formaldehyde may also form naturally inside the fish as 

a result of various metabolic activities, though at low levels. Inadequate freezing facilities and 

infrastructure may persuade the fish traders to conduct such malpractices. However, there is 

no sufficient evidence to see if any local fish are being sprayed with formalin to prevent the 

spoilage. 

The current study was carried out to conduct a quantitative analysis of formaldehyde content 

in selected fish species, collected from three different harbours in Sri Lanka. Balaya (Skipjack 

tuna) and Linna (Indian scad) fish were chosen because they are commonly consumed by the 

citizens of this island nation. Representative samples were selected from Mirissa, Kudawella, 

and Tangalle harbours for the study. When collecting samples, multi-day boats, which typically 

store fish for 60 days at a stretch were considered as the long storage period may force the 

fish traders to practice adulteration using formalin. In this study the collected samples were 

graded based on the harvesting time periods.  

All samples were tested as soon as they arrived at the laboratory, and results were obtained 

in triplicate for accuracy. The results were compared to a control sample from single-day boats 

(which have one-day fishing duration). 

According to the results of the tests, all the samples contained higher levels of formaldehyde 

than naturally occurring amounts. Although the levels tested were high, they were below the 

formaldehyde maximum allowable limit of 5 mg/kg (Food Act, 1980). Hence, based on the 

results obtained, we can assure that a safer level of formaldehyde still exists in the fish and 

may not be hazardous when considering the amount of fish consumed by the average local 

individual. 

 

*surajisena@gmail.com     
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634/E2 

Occurrence of trans-fatty acid positional  isomers in commercially available plant oils 

and oil-based products in Sri Lanka 

W.I.M. De Silva and H.P.S. Senarath* 

Department of Food Science & Technology, Faculty of Livestock, Fisheries, & Nutrition, Wayamba 

University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila (NWP), Sri Lanka 

As Asians, oils and oil based products hold a significant position in most of our cuisines. In 

plant oils, there are two types of fatty acids called as saturated fatty acids (contain only single 

bonds in their carbon chain) and unsaturated fatty acids (contain one or more double bonds 

in their carbon chain). Unsaturated fatty acids are naturally present as cis form (contain  same 

groups in the same side of the double bond), and because of the high temperature processing 

conditions they can be converted to trans-fatty acids (contain the same groups in opposite 

sides of the double bond). This trans fatty acids (TFA) will be produced during the 

commercially manufacturing steps of plant oils and plant oil based products called as 

hydrogenation, deodorizing and refining.  

Unintentionally, TFA could be a major reason for several adverse health conditions such as 

cardiovascular diseases, diabetes and weight gain. Therefore, dietary guidelines recommend  

0% trans-fat intake for humans. For this study, 7 most commonly consumed refined oil 

samples and 3 plant oil-based products were selected through a consumer survey carried out 

among 214 participants and a 2 months market survey. Using a series of scientific steps 

including modified Bligh and Dyer method, formation of fatty acid methyl esters, thin layer 

chromatography, Ag+ solid phase extraction, and gas chromatography the cis- and trans-fatty 

acids present in all the samples were separated and identified.  

Results show that the saturated fatty acid (SFA) content was 2 times higher in hydrogenated 

vegetable oil products and coconut oil samples than in the refined plant oil samples and  cis-

fatty acids were always prominent than trans-fatty acids. The TFA composition was < 0.1% 

from total fatty acid content in virgin coconut oil, palm oil, corn oil, and margarine 2; therefore, 

consumption of these varieties will be beneficial. Sunflower oil, RBD coconut oil, sesame oil, 

olive oil, margarine 1, and vegetable ghee contained TFA > 0.1%. Additionally, cooking 

methods such as deep frying, which use high temperatures can also give rise to the TFA. 

Therefore, methods such as air frying and shallow frying would be safe alternatives. 

 

*s.senarath@wyb.ac.lk 
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635/E2 

Microplastics in Sri Lankan sea salts 

A.P.W Sulochana1, C.W Subasinghe2, K.M.T.D Gunasekera3* 

College of Chemical Sciences, Institute of Chemistry Ceylon, Rajagiriya, Sri Lanka 

Department of Biochemistry and Clinical Chemistry, Faculty of Medicine, University of Kelaniya, Sri 

Lanka 3Department of polymer science, Faculty of Applied Sciences, University of Sri 

Jayewardenepura, Sri Lanka 

 

Plastics are man-made polymeric materials made from crude oils. Marine plastic pollution has 

been recognized as a global concern. Sri Lanka (SL) has been identified as the fifth largest 

marine plastic polluter in world in 2017 with plastic waste generation of 1.59 MMT/year. Most 

of plastics ends in oceans as marine litter and will break into pieces. When the size is less 

than 5 mm they are termed as microplastics (MPs). Plastic fragmentation occurs due to 

sunlight, wind-wave action, and microorganisms (bacteria and fungi) and fragments will 

compile on ocean floor over years. Microplastics are serious pollutants, which can remain in 

environment for a longer time leading to accumulation. They could enter into human body 

through food chains and cause many health risks including immune and respiratory system 

damage, cell death, cancers and gene mutations. In traditional salt manufacturing process, 

salt is produced by solar evaporation of sea water directly taken from sea. Therefore, MPs can 

easily enter into humans. This study analysed five commercial salt brands in SL and salt from 

Hambantota saltern in three different weather seasons (first inter-monsoon, south-west, and 

north-east monsoon) for MPs. First, MPs were separated by filtering with a mesh system. MPs 

were identified and quantified using a dissecting microscope and hot needle test was 

conducted to confirm plastic. Statistically analysed results indicated the presence of MPs in 

all samples. Microplastics in commercial salts vary from 10–46 MP/kg whereas salts from 

Hambantota saltern reported relatively high MPs values varying from 26–108 MP/kg. Most 

abundant type of MPs was fragments (46%) followed by fibres (32%), nurdles (13%), and 

microfilms (9%). According to results, there was no variation of MPs between commercial salt 

brands. There was a seasonal variation of MPs between first inter monsoon season and south-

west and north-east monsoon season samples. Salt from south-west monsoon season 

reported the highest MPs content. Results are alarming as MPs can impart serious risks to 

human health. Presence of MPs in edible salt has been identified as a global concern; 

however, in SL as research conducted on MPs is limited, SL has not identified it as a growing 

concern yet. 

 

*thilinidg@sjp.ac.lk 
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923/E2 

CRISPR technology for cancer therapy 

W.M.S. Hansika and G.N. Silva 

Department of Chemistry, University of Colombo, Sri Lanka 

 

Cancer is said to be the second leading cause of global deaths. Even though there are many 

treatments available for cancer, it is uncertain that cancers are always cured when the 

treatment ends. Therefore, early detection of cancer with efficient treatments is important to 

cure the disease and prevent its recurrence. Recent cancer treatments can target rapidly 

proliferating cancer cells by disrupting their special metabolic processes. However, lack of 

specificity against cancer cells may result in adverse side effects for such treatments. 

Therefore, a new therapeutic strategy that selectively targets cancer cells is an attractive 

treatment option for cancer. “Aerobic Glycolysis” is the major process of cancer cells to 

achieve their higher energy demands. There are several critical enzymes that catalyze key 

steps in glycolysis and therefore, targeting one of these enzymes would be an effective 

approach to suppress cancer progression. Our research focuses on knocking out the 

regulatory domain of PFK-1 enzyme, which catalyzes one of the main steps in glycolysis. The 

ultimate objective would be to downregulate the activity of PFK-1 activity and slow down the 

proliferation of cancer cells. To achieve this objective, we have used the recent genome editing 

technology, CRISPR/Cas9 to modify PFK-1 gene that will result in a truncated PFK-1 lacking 

its regulatory domain. Down-regulation of PFK-1 activity may be a safer therapeutic approach 

to treat cancer over complete inhibition of PFK-1 as the truncated enzyme may still exhibit 

sufficient catalytic activity for the function of healthy cells yet may have a significant impact on 

energy-centric metabolism in cancer cells. 
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624/E2 

Use of fluoride-responsive riboswitch as a biosensor for determination of fluoride 

levels in drinking water 

L.N.A.J.P. Nissanka, E.K.D. Abeyrathne, M. Satharasinghe, P.  Banushan and G.N. Silva 

Department of Chemistry, University of Colombo, Sri Lanka 

 

Fluoride is a trace element that is obtained mainly through drinking water. Even though fluoride 

is beneficial for dental health, high levels of fluoride may cause health issues such as dental 

and skeletal fluorosis, low weight and height at birth, nephrotoxicity, and neurotoxicity. In Sri 

Lanka, high fluoride levels in groundwater have become a major problem as the majority of 

the population uses untreated groundwater as their main drinking water source. Therefore, it 

is essential to measure and evaluate the fluoride content of drinking water using an accurate, 

inexpensive, and selective method to prevent harmful effects on health. However, most of the 

currently available fluoride detection techniques lack sensitivity and selectivity whereas some 

analytical methods are labor-intensive and time-consuming. In this study, we exploit the 

fluoride-sensing regulatory RNA element called fluoride-riboswitch (FRS) as new approach for 

monitoring fluoride levels. A riboswitch is a non-coding part of the messenger RNA (mRNA) 

that can sense specific cellular metabolites such as fluoride ions and regulate the downstream 

gene expression via conformational changes in response to ligand binding. In this research, 

we used a bacteria (E. coli) harbouring FRS coupled to a reporter gene (encodes the enzyme 

β-galactosidase) to determine the fluoride concentration in drinking water. The β-

galactosidase activity is proportional to the fluoride level in the water sample as the expression 

of the reporter gene is regulated by the binding of fluoride to FRS. According to our results, 

water samples obtained from Kurunegala, Jaffna, and Mulliathivu showed a high concentration 

of fluoride compared to other regions, and these values are close to the WHO recommended 

upper limit of fluoride levels in drinking water. Based on the data, authorities can take 

necessary measures to advice people in fluoride endemic areas to consume purified drinking 

water to avoid further fluorosis risk. 

 

 

*gayathris@chem.cmb.ac.lk 
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801/F 

Can Sri Lanka fight for its beautiful beaches by paying more for a plastic-free 

coastline? 

S.M.S.N. Senanayake, J.M.M. Udugama and G.A.N.D. Ganepola 

Department of Agribusiness Management, Faculty of Agriculture and Plantation 

Management, Wayamba University of Sri Lanka, Makandura, Gonawila (NWP), Sri Lanka 

 

Sri Lanka, a stunning island nation, has an abundance of breathtaking natural beauty with 

golden sandy beaches. However, as a result of poor waste management, consumer behavior, 

and dumping, Sri Lanka's economically significant beaches have grown more polluted by 

microplastic and plastic debris. Therefore, we conducted a study with specific objectives to 

determine the public's preferences to reduce marine plastic litter, to find out the public's 

Willingness-to-Pay (WTP) for a beach cleanup program, and to estimate the social cost of 

plastic pollution. Using an econometric analysis, the study focused on 14 beaches in the 

Western and Southern Provinces in order to collect WTP from both foreign and local 

beach visitors. From November 2021 to February 2022, data were gathered through face-to-

face interviews using a semi-structured questionnaire from 227 (54%) locals and 193 (46%) 

foreign tourists. The study focused on factors of awareness, environmental knowledge, and 

environmental concern which were quantitatively measured using statements that reflect 

these factors. Results showed that 77% of foreigners and 82% of locals both expressed 

the willingness to pay for beach cleanups. Additionally, the variables of occupation and gender 

had a favorable effect on WTP for beach cleanup. Thus, in comparison to their male 

counterparts, local female government employees expressed a greater WTP for sustainable 

beach cleaning. The visitor’s decision to spend an average of 3.4 hours per day cleaning the 

beach was highly influenced by their social and environmental knowledge. The average 

monthly WTP was LKR 2 819 per user, and the social cost of plastic pollution for beach users, 

including fishermen, was LKR 59 422.36. Findings highlighted the need for finding user 

preferences and economic assessment methods in order to put sustainable planning and 

development strategies into practice. Finally, the study recommends charging an entrance fee 

from beach users to safeguard Sri Lankan coastal ecosystems and marine resources by 

reducing the dumping of plastic waste. 

 

*menukaudugama@gmail.com 

  

Figure: Reasons for not willing to pay 



Sri Lanka Association for the Advancement of Science 

Proceedings of the 78th Annual Sessions 2022 - Lay Abstracts of Presented Work 

 
 

 

85 
 

802/F 
 
වැඩිහිියන්රේ ආහා  මිලදී ගැනීරේ පුරුදු තී ණය ක න සාධක හඳුනාගැනීම සහ එම පුරුදු ඔවුන්රේ ආහා  

රේේ වල ගුණාත්මක භාවයට ඇති සේබන්ධතාවය හඳුනාගැනීම 

එම්. ඒ. බී. ජී ධ්ර්මද්ාස සහ ඒ. එම්. එන්. ටි අදිකාරි* 

වයවහාරික ක ෝෂණ කද් ාර්තකම්න්තුව,  ශු සම් ත්, ධීවර හා ක ෝෂණ පීඨය, ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලය, 

මාකඳුර, ක ෝනවිල, 60170, ශ්රී ලංකාව 

 

අ  ල ා න්නා ආහාර කේල් වල ගුණාත්මකභාවය සහ එම ආහාර කේල් වල තත්ත්වය ආහාර සම් න්ධ් කලඩ 

කරෝ  ඇතිවීම සඳහා සෘජුවම  ල ායි. එම නිසා වර්තමානකේදී මිනිසුන් ඔවුන්කේ ආහාර කේල් පිළි ඳව වඩාත් 

සැලකිලිමත් වීමට ක ළඹී ඇත. ආහාර කේල් වල ගුණාත්මකභාවය තීරණය කරන m%ධ්ානම සාධ්කයේ 

වන්කන් ඔවුන්කේ ආහාර මිලදී  ැනීකම් පුරුදුයි. කමම ආහාර මිලදී  ැනීකම් පුරුදු තීරණය කරන සාධ්ක 
හඳුනා ැනීමට සහ එම පුරුදු ඔවුන්කේ ආහාර කේල් වල ගුණාත්මකභාවයට ඇති සම් න්ධ්තාවය පිළි ඳව 

අධ්යයනය කිරීම සඳහා ද්ැනට ශ්රී ලංකාකේ සිදු කර ඇත්කත් ඉතාමත් සීමිත  ර්කේෂණ සංLHවකි. එම නිසා 
කමම අධ්යයනය වැඩිහිටියන්කේ ආහාර මිලදී  ැනීකම් පුරුදු  තීරණය කරන සාධ්ක හඳුනා ැනීමට සහ එම 

සාධ්ක ආහාර කේලAA වල ගුණාත්මකභාවයට ඇති සම් න්ධ්තාවය හඳුනා  ැනීම අරමුණු කරක න සිදු කරන 

ලේද්කි. කුරුණෑ ල දිස්ත්රිේකකේ කවකසන ඔවුන්කේ නිවාස සඳහා ආහාර මිලදී  ැනීම සිදු කරන වැඩිහිටියන් 

113 කද්කනකු සම් න්ධ් කර නිමින් කමම අධ්යයනය  සිදු කරන ලදී. එම වැඩිහිටියන්කේ සමාජ ආර්ික 
කතාරතුරු සහ ඔවුන්කේ ආහාර මිලදී  ැනීකම් පුරුදු පිළි ඳව ද්ත්ත ප්රශ්ණාවලියේ භාවිතකයන් එේ රැස ්කර 

 න්නා ලදී. ආහාර කේල් පිළි ඳව කතාරතුරු එේරැස් කර ැනීම සඳහා දින තුනේ ඇතුළත ඔවුන් ල ා ත් සියලු 

ආහාර ාන ද් සටහන් කිරීම සඳහා උ කද්ස් ල ාදුනි.  සුව කමම ද්ත්ත උ කයෝගී කරක න අහාර කේල් වල 

ගුණාත්මකභාවය නිර්ණය කිරීම සඳහා ජා;Hන්තර ද්ර්ශකයේ වන DQI-I ද්ර්ශකය කයාද්ා  න්නා ලදී. DQI-I 

අ ය 0 සිට 100 ද්ේවා වූ  රාසයේ වන අතර එම අ ය සියයට ආසන්නවත්ම ආහාරය ගුණාත්මක භාවයද් 

ඉහළ යයි. DQI-I අ ය මගින් ආහාර කේල් වල විවිධ්ත්වය, ප්රමාණවත්  ව, මධ්යස්ථභාවය සහ ආහාර කේකලහි 

සමස්ත සමතුලිතතාවය යන අං  හතර පිළි ඳව අධ්යයනයේ සිදු කළ හැකිය. තවද් ආහාර ද්ත්ත තේකස්රු 

කිරීමට Food-Base 2000 මෘදුකාං ය භාවිතා කරන ලදී. සංඛයානමය විශ්කල්ෂණය කිරීමට SPSS 

මෘදුකාං ය භාවිතා කරන ලදී. කමම  රීේෂණ අධ්යයන සාම් ලය වයස අවුරුදු 18 ත් 65 ත් අතර වැඩිහිටියන් 

113 කද්කනකු ක න් සමන්විත විය. කමම සාම් ලකේ සාමානය වයස අවුරුදු 50.3±8.9 විය. ක ෝෂණ 

කතාරතුරු, රසය, මිල, කල් ඉකුත්වන දිනය, ආහාරවල අමුද්රවය ලැයිස්තුව, ආහාර සැකසීකම්  හසුව සහ ආහාර 

අකලවිසැල් පිහිටීම නියැදිකේ මිල දී  ැනීකම් පුරුදු තීරණය කරන  ව ප්රතිඵලවලින් ක නී ගිකේය. සාම් ලකේ 

මධ්යනය DQI-I අ ය 63.27±10.03 වූ අතර වැඩිහිටියන්ක න් 88% කට DQI-I අ යන් ≥50 තිබූ අතර එයින් 

ක න්නුම් කරන්කන්  හුතරයේ ගුණාත්මක ආහාර කේල් ල ාක න ඇති  වයි. කසායා ැනීම් මගින් 

ජනවාර්ගිකත්වය, රැකියාව, අධ්යා න මට්ටම සහ නිවකස් මාසික ආද්ායම යන සමාජ ආර්ික කතාරතුරු සහ 

ආහාරකේ ගුණාත්මකභාවය අතර සම් න්ධ්යේ ක න්නුම් කකළ්ය (p<0.05). එ මණේ කනාව, මිල, කවළඳ 

නාමය, ආහාරවල ක ෝෂණ කතාරතුරු, නැවුම් ව සහ   ඩා කිරීකම් සහ ත ා  ැනීකම් කකාන්කේසි අනුව 

ආහාරවල සමස්ත ගුණාත්මකභාවය, ආහාර සැකසීකම්  හසුව සහ ආහාර මිලදී  න්නා කවළඳසeල් වලට ඇති 

දුර  %මාණය යන සාධ්ක සහ ඔවුන්කේ ආහාර කේල් වල ගුණාත්මක භාවය අතර ඍජු සම් න්ධ්තාවේ 

ක න්නුම් කකළ්ය (p<0.05).අධ්යයන නියැදිකේ වැඩිහිටියන් ,nd.න්නd ආහාරකේ ගුණාත්මක භාවය ඔවුන්කේ 
ආහාර මිලදී  ැනීකම් පුරුදු සමඟ සම් න්ධ් වී ඇති  ැවින් කහාඳ මිලදී  ැනීකම් පුරුදු අනු මනය කරමින් 
කසෞඛය සම් න්න ආහාර කේලේ  ැනීම පිළි ඳ ද්ැනුවත්භාවය ආහාර හා සම් න්ධ් කරෝ  වළේවා  ැනීම සඳහා 

වැද් ත් කේ. 
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ශ්රී ලංකාරේ ආහා  අරලවිසැේවල ඇති රමනු අයිත්තේවල පවතින  රපෝෂණ රතා තුරු හඳුනාගැනීම සහ එම 

රතා තුරු ලබා ගැනීම පිළිබඳ පාරිරභෝගිකයින්රේ අරප්ක්සෂාවන් හඳුනා ගැනීම 

 
එම්. අයි . එම්  මුණසිංහ සහ ඒ. එම්. එන්. ටි අදිකාරි* 

 
වයවහාරික ක ෝෂණ කද් ාර්තකම්න්තුව,  ශු සම් ත්, ධීවර හා ක ෝෂණ පීඨය, ශ්රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්යාලය, 

මාකඳුර, ක ෝනවිල, 60170, ශ්රී ලංකාව 
 
 

වර්තමානකේ, මිනිසුන් ඔවුන්කේ කාර්ය හුල වැඩ කාලසටහන් සමඟ නිවසින්  ැහැරව ක ාකහෝ ආහාර අනුභව 

කිරීමට නැඹුරු කවති. ක ෝෂණය සහ කසෞඛයය පිළි ඳ ද්ැනුම සමඟ  ාරිකභෝගිකයින් කසෞඛය සම් න්න ආහාර 

 ැන සැලකිලිමත් කේ. ශ්රී ලංකාකේ ආහාර අකලවිසැල්වල ඇති කමනු අයිත්තම්වල ක ෝෂණ කතාරතුරු 

හඳුනා ැනීම සහ එම කතාරතුරු ල ා  ැනීම පිළි ඳ  ාරිකභෝගිකයින්කේ කැමැත්ත හඳුනා  ැනීම සඳහා සීමිත 

අධ්යයනයන් සිදු කර ඇත. එම නිසා කමම අධ්යයනකේ අරමුණ වූකේ ආහාර අකලවිසැල්වල ඇති කමනුවල 

ක ෝෂණ කතාරතුරු හඳුනා ැනීම සහ එම ක ෝෂණ කතාරතුරු ල ා  ැනීම පිළි ඳ  ාරිකභෝගිකයින්කේ 

අකප්ේෂාවන් තීරණය කිරීමයි. කතෝරා ත්  ාරිකභෝගිකයින් 203 ේ සහ ආහාර අකලවිසැල් 30 ේ සමඟ 

අධ්යයන සිදු කරන ලදී.  ාරිකභෝගිකයින්ක න් ද්ත්ත රැස ්කිරීම සඳහා පූර්ව- රීේෂා කරන ලද් ස්වයං- රි ාලන 

මාර්  ත ප්රශ්නාවලියේ භාවිතා කරන ලද් අතර, පුේ ල සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ දුරකථන සම්මුඛ සාකච්ඡා ආහාර 

අකලවිසැල් වලින් කතාරතුරු රැස් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ලදී. කතෝරා ත්  ාරිකභෝගිකයින් 203 කද්නාක න්, 

 ාරිකභෝගිකයින් 58.6% ේ ආහාර අකලවිසැල්වල කමනුවල ක ෝෂණ කතාරතුරු ල ා  ැනීමට කැමති වූ අතර, 

ඔවුන්ක න් 75% ේ කවබ්ල අඩවි සංද්ර්ශකවලට වඩා කමනු විස්තර මත ක ෝෂණ කතාරතුරු ල ා  ැනීමට කැමති 

විය. අකලවිසැල් වලින් ල ා  න්නා ආහාර  ැන  ාරිකභෝගිකයින් ද්ැන  ැනීමට අකප්ේෂා කරන ප්රධ්ාන 

ක ෝෂණ කතාරතුරු වූකේ කැලරි, කාක ෝහයිකේට්, කම්ද්ය, කකාකලස්ටකරෝල්, කප්රෝටීන් සහ සීනි ප්රමාණයයි. 

අකලවිසැල් වල  ඇති කමනුවල ක ෝෂණ කතාරතුරු තිකබ්ල නම්,  ාරිකභෝගිකයින්කේ කසෞඛය තත්ත්වයන්ට සුදුසු 

කමනු කතෝරා  ැනීමට yels කහ්තුකවන් ආහාර අකලවිසැල්වලින් ආහාර  රිකභෝජනය කිරීකම් වාර  ණන වැඩි 

වන  ව  ාරිකභෝගිකයින්ක න් සියයට  නහේ ක න්විය. කමනුවල ක ෝෂණ කතාරතුරු ද්ැක ඇත්කත් 

 ාරිකභෝගිකයින් 203 කද්නාක න්  ාරිකභෝගිකයින් 6.9% ේ  මණි. මුළු ආහාර අකලවිසැල් 30 න් 5ේ 

(16.67%)  මණේ ඔවුන්කේ කමනුවල ක ෝෂණ කතාරතුරු ක න්වා ඇති අතර ඔවුන් කාක ෝහයිකේට්, 

කප්රෝටීන්, කම්ද්ය සහ සීනි පිළි ඳ කතාරතුරු ල ා දී ඇත. අධ්යයනකේ ප්රතිඵලවලින් කහළි වූකේ ආහාර 

අකලවිසැල්වල කමනු අයිතමවල ක ෝෂණ කතාරතුරු සීමිත ප්රමාණයේ  වතින අතර  ාරිකභෝගිකයින්ක න් 

අඩකට වඩා වැඩි පිරිසේ ආහාර අකලවිසැල්වල කමනුවල ක ෝෂණ කතාරතුරු පිළි ඳව ද්ැන  ැනීමට 

කැමැත්තේ ද්ැේවූ  වයි. 
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ස්වයං ෙැනුවත්භාවය, සමාජ ෙැනුවත්භාවය සහ සමාජ සහරයෝගය උපාධි අරප්ක්සෂකයින්රේ ජීවිත තෘප්තිය 
රකර හි ක නු ලබන බලපෑම 

 

එස ්එස් වැලි මකේ 

කැලණිය විශ්වවිද්යාලය, ශ්රී ලංකාව 

 

සමාජ ද්ැනුවත්භාවය ,සමාජ සහකයෝ ය, ස්වයං ද්ැනුවත්භාවය ජීවිත තෘප්තිය සඳහා අතයවශය මූලාශ්ර කලස 

හඳුනා ත හැකි වන අතර කමම අධ්යයනකේ ප්රධ්ාන අරමුණ වූකේ උ ාධි අකප්ේෂකයින්කේ ජීවිත තෘප්තිය 

කකකරහි ස්වයං ද්ැනුවත්භාවය, සමාජ ද්ැනුවත්භාවය සහ අවක ෝධ් වූ සමාජ සහකයෝ කේ  ල ෑම තේකස්රු 

කිරීමයි.  අවසාන වසකර් උ ාධි අකප්ේෂකයින් 118 කද්කනකු විශ්කල්ෂණයට ඇතුළත් කර ඇති අතර  හසු 

නියැදීමේ භාවිතා කරමින් ප්රශ්නාවලියේ හරහා ද්ත්ත රැස ්කරන ලදී. ආකෘතිය  රීේෂා කිරීම සඳහා උ කල් න 

 හේ සංවර්ධ්නය කරන ලඩ අතර විස්තරාත්මක සංඛයාකල්ඛන, සහසම් න්ධ්තාව, ප්රති ාමීත්වය සහ සාධ්ක 

විශ්කල්ෂණය යන ශිල්පීය ක්රම භාවිතා කරමින් සංඛයානමය මෘදුකාං  ආධ්ාරකයන් ද්ත්ත විශ්කල්ෂණය සිදු 

කරන ලදී. 

සිසුන්කේ ස්වයං ද්ැනුවත්භාවය (0.289), සමාජ ද්ැනුවත්භාවය (0.380),  වුකලන් ලැක න සමාජ සහකයෝ ය 

(0.303) සහ මිතුරන්කේ සමාජ සහකයෝ ය (0.339) අධ්යයන ජීවිත තෘප්තිය සමඟ සැලකිය යුතු ධ්නාත්මක 

ස ඳතාවේ ඇති  ව කසායා ැනීම්වලින් කහළි විය. ප්රති ාමී ප්රතිඵලවලින් ක න්නුම් කරන්කන් අධ්යයන 

ජීවිතකේ තෘප්තිමත්භාවකේ සම්පූර්ණ විචලයතාවකයන් 49.5% ේ කමම අධ්යයනයට ඇතුළත් කර ඇති සියලුම 

ස්වාධීන විචලයයන් මගින්  ැහැදිලි කර ඇති අතර  වුකල් සහකයෝ ය, මිර සහාය සහ සමාජ ද්ැනුවත්භාවය 

සැලකිය යුතු කලස ජීවිත තෘප්තියට , ස්වයං ද්ැනුවත්භාවයට සහ තනි තනිව වැද් ත් පුේ ලයාක න් ලැක න 

සහකයෝ යට සැලකිය යුතු කලස  ල ාන  වයි. ඔවුන්කේ ශේතීන්/දුර්වලතා හඳුනාක න එම  ැතිවල වැඩ 

කිරීම ඔවුන්කේ අධ්යයන ජීවිතකේ තෘප්තියට  ල ාන්කන් යැයි ඔවුන් කනාසිතන  ව ද් කසායා ැනීම්වලින් 

කහළි විය. ජීවිතකේ චිත්තකේගීය සිදුවීම් සඳහා ස්වයං ද්ැනුවත්භාවය සහ තනි තනිව වැද් ත් පුේ ල සහකයෝ ය 

ක කහවින්  ල ාන නමුත්, උ ාධි අකප්ේෂකයින් ඔවුන්කේ ජීවිත තෘප්තිකේ අත්යවශ්ය අං යේ කලස 

කනාසලකන  ව කමයින් තහවුරුකේ. එ ැවින්, වැඩි අධ්යා නයේ ල ා දිම තුලින් ක ෞරුෂ වර්ධ්නය පිළි ඳ 

ස්වයං ද්ැනුවත්භාවකේ වැද් ත්කම, විකශ්ෂ පුේ ලකයකු සමඟ ඔවුන්කේ සතුට හා දුක ක ද්ා  ැනීකම් වැද් ත්කම 

ඔවුන්කේ ජීවිත යහ ැවැත්ම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා  කරනු ද්ායකත්වය අවක ෝධ් කරදිම වැද් ත්කේ. 
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