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තේ වල ප්රතිවවරස් ගුණාංග: කළු තේ වලට තකොතරෝනා වවරසයට එතරහිව සටන් කළ 

හැකිද? 

දරුණු ශ්වසන අපහසුතා ඇති කරන කකොකරෝනා වයිරස් 2 (SARS-CoV-2) මගින් ඇතිකරන නව 
කකොකරෝනා වයිරස් කරෝගය (COVID-19) අද වන විට මහාද්වීප 6 ක රටවල් 195 කට වැඩි සංඛ්යාවක 

වාර්තා වී ඇත. COVID-19 කරෝගයට ප්රතිකාර කිරීම සඳහා චිකිත්සක විකල්ප ප්රතිවවරස් කාරකයන් 
පිලිබද ගකේෂණ සදහා ක ොව පුරා විවිධ උත්සාහයන් ගනිමින් සිටින අතර, තායිවානකේ මෑතකදී කරන 

 ද අධයයනයකින් සාම්ප්රදායික චීන ඖෂධීය සංකයෝගව  ප්රතිවවරස් ක්රියාකාරිත්වය පිලිබද SARS-

CoV-2 වවරසයකේ කප්රෝටීන් වුහය භාවිතා කර එයට බන්ධනය කර ගත හැකි සංකයෝග හඳුනා 
ගැනීමට පරිගණක කමොඩ්ලින්ග් ක්රමකේදය භාවිතකයන් පර්කේෂණාත්මක පුකරෝකථනයක් කරනු  ැබීය. 

එහි දී RNA මත යැකපන RNA-කපොලිමකර්ස් (RdRp) ඉ ක්ක කර ගනිමින් සංකයෝග 64 ක රසායනික 

වුහයන් පරීක්ෂාක  අතර කමහි දී RNA ප්රතිවලිත උත්කප්රේරණය කරන රසායනිකය කප්රෝටීකේස් බව 
හදුනාකගන ඇත. 

මූලික ප්රතිඵ  ව ට අනුව, අධයයනය කරන  ද සංකයෝග 64 අතුරින්, RdRp ඉ ක්කගත SARS-CoV-2 
වවරසය නිකෂේධනය කිරීම සදහා මූලිකවන සංකයෝගයක් ක ස තියාෆ් ැවින් භාවිතා කළ හැකි බැේ 

කපනීකගොස් ඇත. කකකසේ කවතත්, කමම ප්රතිඵ  තවමත් ජීවී නියැදීන් කයොදා ගනිමින් ක  අධයයනයන් 
මගින් සනාථ කර, සායනික ප්රති ාභ බවට පරිවර්තනය කර කනොමැත. තියාෆ් ැවින් යනු කළු කත් 
නිශ්පාදන ක්රියාවලිකේ එන්සයිමීය ඔක්සිකරණ ක්රියාවලිය තු  (කමය කත් නිශ්පාදන ක්රියාවලිකේ දී 
පැසවීම ක ස හැඳින්කේ) නිපදකවන ප්රතිඔක්සිකාරක කපොලිෆීකනෝල් සංකයෝගයක් වන අතර ඒවා කළු 
කත් ව  බහු ව අඩංගුව ඇත. කළු කත් තියාෆ්ක වින් වලින් කපොකහොසත් නමුත් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිකේ 
කවනස්කම් නිසා හරිත කත් ව  තියාෆ් ැවින් සැ කිය යුතු තරම් අඩංගු නැත. 

 

 

එකසේම, මින් කපර සිදුකර ඇති අධයයනයන්හි කත් ව  අඩංගු අකනකුත් රසායනික ද්රවයයන්වන 

කැකටකින්, කමතිල්සැන්තීන් (කැකෆේන්, තියාෆිලින් සහ තිකයෝකරොමින්) ප්රතිවවරස් ක්රියාකාරිත්වයන් 
කපන්නුම් කර ඇත. කත් ව  අඩංගු සංකයෝගව  විභව ප්රතිවවරස් ක්රියාකාරිත්වයන් පිළිබඳ ප්රකාශනයට 
පත්කර ඇති පර්කේෂණ කිහිපයක් පිළිබද අපි කමහිදී සාකච්ඡා කරමු. කමම අධයයනයන් තුළින් කත් ව  

අඩංගු සංකයෝග ව ට  ඉන්ප්ලුවන්සා වවරස්  වර්ග කිහිපයකට එකරහිව  පුළුල් පරාසයක ප්රතිවවරස් 

ක්රියාකාරිත්වයක් ඇති බව කපන්නුම් කර ඇත. කකකසේ කවතත්, SARS-CoV-2 වවරසයට එකරහි 
ප්රතිවවරස් ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ කතොරතුරු කම් දක්වා ප්රකාශනයට පත්ව කනොමැත. කත්ව  අඩංගු 
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සංකයෝගව  ප්රතිවවරස් ක්රියාකාරිත්වයන්කග් සායනික කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ අධයයන තවදුරටත් සිදු 
කරමින් පවතී.  

කත්, ජ යට පසුව ක ොව වැඩිකයන් ම පරිකභෝජනය කරන ඉතා  ාබදායි පානය යි. කත් කපෝෂණ 

ගුණකයන්  එතරම් කපොකහොසත් කනොවුවත්, එය ප්රකබෝධමත්, මෘදු උත්කත්ජක පානයක් වන අතර 
කසෞඛ්යමය වාසි රැසක් සමඟ අපකග් යහපැවැත්මට මහගු පිටිවහ ක් කවයි. කත් පරිකභෝජන ඉතිහාසකේ 

වසර 5,000 කට ආසන්න කා යක සිට කත් පානය කිරීම කසෞඛ්යමත් ජීවිතයකට කහේතු වී ඇති බව අප 
දන්නා කරුනකි. 

කත් ව  කසෞඛ්යමය ගුණාංග සදහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ප්රධාන රසායනික සංකයෝග අතරට 

කැකටකින්, ඇල්කක ොයිඩ (කැකෆේන්, තිකයෝකරෝමින් සහ තියාෆිලින්), ඇමයිකනෝ අම් , වාෂ්පශීලී 

සංකයෝග, කාකබෝහයිකේට, ලිපිඩ, විටමින් වර්ග, අකාබනික මූ ද්රවය සහ කාබනික අම්  ද ඇතුළත් කේ. 
කළු කත්, කබොකහෝ කපොලිෆීකනෝ යන්කගන් කපොකහොසත් වන අතර විකශේෂකයන් ප්රාථමික කැකටචින් 

සංකයෝග 6 ක් වන කැකටකින් (C), ගැක ෝකැකටකින් (GC), එපිකැකටකින් (EC), එපිගැක ෝකැකටකින් 

(EGC), එපිකැකටකින් ගැකල්ට් (ECG) සහ එපිගැක ෝකැකටකින් ගැකල්ට් (EGCG) සහ ද්වි- සහ බහු-

අවයවික කැකටකින් එනම් පිළිකවලින්, තියාෆ් ැවින් (TF) සහ තියාරුබිජින් (TR) සංකයෝගයන්කගන් 
සමන්විතය. මිනිසාට කසෞඛ්යදායී දිවියක්  බාදීම සදහා කත්ව  අඩංගු රසායනික සංඝටක වැදගත් 
කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව පර්කේෂකයින්කග් නිරීක්ෂණ හා සායනික අධයයනවලින් සනාථ වී ඇත. 

කබොකහෝ වසංගත කරෝග අධයයනයන්කගන් කහළි වී ඇත්කත් නිතිපතා කත් පානය කිරීම, 
කකොක ස්ටකරෝල් මට්ටම අඩුවීම හා අධි රුධිර පීඩනය පා නය සමඟ සම්බන්ධතාවයක් දක්වන බවත් 
පිළිකා සහ හෘද කරෝග අවම වීමට ද දායක වන බවත් ය. කළු කත් ව  දක්නට  ැකබන ප්රධාන රසායනික 
සංඝටකය වන්කන් කපොලිෆීකනෝල් ය. විකශේෂකයන් ෆ්කල්වකනොයිඩ කාණ්ඩකේ කපොලිෆීකනෝ  සිරුර තු  

ප්රතිඔක්සිකාරක ගුණයන්ට, රුධිර නාලිකා සිහින් වීකම් කරෝග තත්ත්වයන් අඩුකිරීමට, කේදනා සමන 

තත්ත්වයන්ට, වස  විකෘතිවීම ව කින තත්ත්වයන්ට සහ ප්රතිවවරස ක්රියාකාරකම් සදහා දායක වන 
බව වාර්තා වී ඇත. 

තියාෆිලින්, කත් ව  අඩංගු ඇල්කක ොයිඩයක් වන අතර එය ඇදුම, නිදන්ගත බ්කරොන්කයිටිස්, 
කපනහළුව  වායු කකෝෂව ට හානිවීම කහෝ විශා වීකම් තත්ත්වය සහ අකනකුත් කපනහළු කරෝග සඳහා 
ප්රතිකාර ක ස නිර්කද්ශිත ඔසුවකි. එමගින් කපනහළු ව  ස්වාශනාලිකා ලිහිල් කර හුස්ම ගැනීම පහසු 

කරවයි. කත් ව  ඇති කැකටකින්, ECG සහ EGCG මානව ප්රතිශක්ති ඌණතා වවරසයන්ට විරුද්ධව 
ක්රියා කරන බව වාර්ථා වී තිකබ්. කළු කත් ව  ඇති කරෝග වැළැක්වීම කමන් ම කරෝග නිවාරණය කිරීකම් 
හැකියාව සහ ඉන්ෆ්ලුකවන්සා වවරසය කකකරහි බ පෑම් ඇති ක හැකි සංඝටකයක් ක ස 
කපොලිෆීකනෝ  හදුනාකගන ඇති බව කප්ටන්ට් බ පත්රයක් මගින් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. ඉහත සඳහන් 
ක්රියාකාරී සංරචක සංකයෝග ව ට හීම්-ඇග්ලුටිනින් සහ නියුරාමිනිකඩ්ස් ව  ක්රියාකාරිත්වය අක්රිය කළ 
හැකි අතර එමගින් ඉන්ෆල්ුකවන්සා වවරස වස  ව ට ඇතුළුවීම වළක්වා ගැනීම තුලින් ආසාදනය 
අවම කර ගත හැක. 

වවරස් ආසාදන නිසා ඇති වන ඉන්ෆ්ලුකවන්සා සහ කසම්ප්රතිශයාව පා නය කිරීමට කත් ව ට 
හැකියාවක් ඇති බව කබොකහෝ අධයයනයන් මගින් කපන්නුම් කර ඇත. කත් කැකටකින් ව ට 
ඉන්ෆ්ලුකවන්සා වවරසයන් මතුපිට ඇති ශූ යන්ට බැඳී එම වවරසයන් ධාරක වස  මතුපිටට 
අධිකශෝෂණය වීම වැළැක්වීකම්  හැකියාවක් ද ඇත. විවිධ අධයයනයන්කගන් කපනී යන්කන් කළු කත් සහ 

හරිත කත් කදකකහිම ඇති එපිගැක ෝකැකටකින් ගැ ට් (EGCG) හට ඉන්ෆ්ලුකවන්සා වවරසය 
ආසාදනය වීකම් හැකියාව වැ ැක්වීමට හැකි බවයි.  ජපානකේ සිදු කරන  ද වසංගත කරෝග 
අධයයනවලින් කපනී යන්කන් දිනපතා හරිත කත් පානය කිරීම මගින් වැඩිහිටියන්කග් හා ප්රාථමික පාසල් 

ළමුන් තුළ ඉන්ෆ්ලුකවන්සා ඇතිවීකම් අවදානම අඩු කරන බවයි. 

ජපානකේ සමහර දිස්ත්රික්කයන් හි ඉන්ෆ්ලුකවන්සා වැළැක්වීකම් පියවරක් ක ස හරිත කත් 
නිස්සාරණයන්කගන් උගුර කසේදීම නිර්කද්ශ කර තිබීම සිත්ගන්නා කරුණකි. විදයාත්මක අධයයනවලින් 
සනාථ කරන  ද සාම්ප්රදායික දැනුම තු  ද කළු කත් පානකයන් කම් හා සමාන ප්රතිඵ   ැකබන බව 
කපන්වා දී ඇත. 
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කත් ව  ඇති ප්රතිඔක්සිකාරක සහ L-තියනීන් මිනිසුන්කග් ප්රතිශක්තීකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කරන බව 
පර්කේෂණ මගින් සනාථ කර ඇත. ප්රතිඔක්සිකාරක මගින් මුක්ත ඛ්ණ්ඩකයන් විනාශ කරන අතර ගැමා-
කඩල්ටා ටී වස  ක ස හැඳින්කවන ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිකේ ඇති ද්රවයයන්කග් ප්රතිචාරයන්ට මූලික 

වන්කන් L-තියනීන් ය. එකසේම, කත් ව  ප්රතිබැක්ටීරියා ගුණ කමන්ම එහි ඇති විටමින් හා ඛ්නිජ ද්රවය 

මගින් ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කේ. ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් වන විට ශරීරයට 
පිටතින් ඇතුළුවන ක්ෂුද්රජීවීන්ට එකරහිව සටන්කර සුව වන ක ස පටක හා වස  අළුත්වැඩියා වීකම් 
හැකියාව දියුණු කේ. එබැවින්, වවරසයන්ට එකරහිව සටන් කිරීමට මිනිසුන්කග් ප්රතිශක්තිකරණ 
පද්ධතිය වැඩි දියුණු වීම හා කත් පරිකභෝජනය අතර සම්බන්ධතාවක් පවතින බව ද සනාතකේ. 

ඉහත කරුණු වලින් පැහැදිලි වන්කන්, කකකනකුකග් ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම මගින් 
කරෝගව ට එකරහිව සටන් කිරීම සදහා කකකනකුකග් සිරුර තු  ඇති සව්ාභාවික ප්රතිශක්තිකරණ 
හැකියාව අඛ්ණ්ඩව ඉහළ නැංවීමට කහෝ ඒ සදහා මූලිකත්වය ගැනීමට වදනික කළු කත් පරිකභෝජනය 
ඉතා කහොඳින් ඉවහල් වන බවයි. කත් පිළිබඳ සිදුකරන  ද පර්කේෂණ කතොරතුරු විශ්කල්ෂණය හා 
සමාක ෝචනය මගින් කළු කත් ව  චිකිත්සක බ පෑම හා ඉන්ප්ලුවන්සා වවරසකේ බ පෑම අවම 

කිරීමට විකශේෂකයන් කළු කත් ව  ක්රියාකාරී  යාන්ත්රණයක් ඇති බව උපකල්පනය කළ හැක. කළු කත් 
ව  අඩංගු තියාෆිලින් මගින් ශ්වසන අපහසුතා ඇතිකරන කකොකරෝනා පවුකල් වවරස් කරෝග ද ඇතුළුව 

සියළු RNA වවරස් කරෝග ව ට ද කමය සතයකේ. කළු කත් ව  ඇති තියාෆ්කල්වින් ක්ෂුද්ර ජීවී ආසාදන 
වළක්වාලීම සදහා ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීමට ශරීරයට සහාය වීම සිදු කරනු  බයි . 

SARS-CoV-2 වවරසයට එකරහි ප්රති-වයිරස සහ ඖෂධීය ක්රියාකාරකම් සදහා කත් ව  දායකත්වය 

පිළිබඳ කතොරතුරු තවමත් පැහැදිලි නැත. එකහත්, SARS-CoV-2 වවරසකයහි RdRp ව  

ක්රියාකාරිත්වය නිකශේධනය සදහා තියාෆ්කල්වින්ව  ඇති හැකියාව නිසා COVID-19 වසංගතයට 
චිකිත්සක ප්රතිකාර කසවීකම්දී තියාෆ්කල්වින් කකකරහි ශුභදායී බ ාකපොකරොත්තු තබාගත හැකිබව කපකන්. 

දිනපතා කළු තේ පානයකර ඔතේ සිරුතර් ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුනු කිරීමට සහය වන්න. 

 

පරිශීලනය කළ තතොරතුරු ප්රභව 
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විතශේෂ ස්තුතිය  

කමම අත් පිටපත විකේචනාත්මකව සංස්කරණය කිරීම සහ කියවීකම් පහසුව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
අවශය  අමතර තාක්ෂණික කරුණු ඇතුළත් කිරීම සදහා කත් පර්කේෂණ මණ්ඩ කේ සභාපති ආචාර්ය 
එම්. ඩබ්ලිේ. එන්. ධර්මවර්ධන මහතා සිදුකළ දායකත්වය සහ අත් පිටපත සිංහ  භාෂාවට පරිවර්තනය 
කිරීම සදහා  උපකදස් හා වයාප්ති අංශකේ උපකද්ශක නි ධාරිනී හිකරෝමි නිශාන්ති මහත්මිය සිදුකළ 
දායකත්වය කවනුකවන් කමම පර්කේෂණ පත්රිකාකේ කතුවරුන් ස්තුතිය පුදකරනු  බයි. 

 

කතුවරු 
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