
COVID-19 වැක්සීන් භාවිතය විසින්  මතුකරන  ස ෞඛ්යාරක්සිත ගැටළු පිළිබඳව වවද්යවරුන්  හ 

විද්යාඥයන්  සවතින් යුසරෝපීය ඖෂධ ඒජන්සියට හදිසි  හ විවෘත ලිපියක්ස 
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යුසරෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිසේ විධායක අධයක්සිකා එමර් කුක්සසේ විස ේෂ පුද්ගල අවධානය  ඳහායි 

වවදයවරුන්ස සහ විදයාඥයන්ස වශරයන්ස අපි  සුදුසු ෙරිදි සංවර්ධෙය ක ෙ ලද  ෙව වවදය ප්රතිකා  ක්රම 

ර ෝගියාරේ කැමැත්ත අනුව භාවිතයට ගැනීම පිළිබඳව  සැම විරටකම සහරයෝගය ෙළ ක මු. රමම ස්ථාව ය  

ප්රතිකා  සඳහා රමන්සම වැක්ෂීෙ පිළිබඳවද එක රස් අදාළ රේ. 

COVID-19 සඳහා භාවිතයට මුදා හැ  ඇති  ජාෙ මූලික එන්සෙත් ලබාගැනීරමන්ස ෙසුව  නිර ෝගී රසෞඛ්ය 

සම්ෙන්සෙ තරුණ පුද්ගලයන්ස ගණොවක්ෂ ඉතා දරුණු අතුරු ආබාධවලට රගාදුරු වීම පිළිබඳව ඇති වාර්තා 

රකර හි අපි අවධාෙය රයාමු ක මු. එරමන්සම මීට අමත ව රලෝකය පු ා වැඩිහිටි නිවාසවල ිටින්සෙවුන්සහට 

COVID-19 එන්සෙත් ලබාදීරමන්ස ෙසුව ඇති වූ රේදජෙක තත්ත්වය පිළිබඳව ෙළ වූ විවිධ මාධයයන්ස විින්ස 
වාර්තා ක  තිබිණි. රමම සෑම පුද්ගලරයකුටම මුහුණෙෑමට ිදු වූ තත්ත්වයන්ස අවාසොවන්සත අහම්බයන්ස  

වන්සෙට ඇති ඉඩකඩ අෙ විින්ස පිළිගනු ලබෙ අත ම රමම ර ෝගී තත්ත්වයන්ස සහ ම ණවලට බලෙෑ රහ්තූ  

රසායාබැලීමට දැඩි විමර්ශෙයක්ෂ රම් දක්ෂවා ිදු රොවීමද  ෙශ්චාත් ම ණ ෙරීක්ෂෂණ රොෙැවැත්වීමද රමහිදී 

අෙ විින්ස සැළකිල්ලට රගෙ තිරේ. 

යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය European Medicines Agency (EMA) විින්ස රමම එන්සෙත් භාවිතය සඳහා අවස  

දීමට රෙ   රමම එන්සෙත්වල සු ක්ෂිතතාව පිළිබඳව රසායා බැලිය යුතු මූලික කරුණු  ප්රමාණවත් ෙරිදි 

ෙරීක්ෂෂාවට ලක්ෂක නු ලැබ ඇත්දැයි  අපි වඩාත් නිශ්ිතව ප්රශ්ෙ ක මු.  

ඉතා හදිි අවශයතාවක්ෂ රලස සළකා ෙහත සඳහන්ස කරුණු පිළිබඳව  යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය විින්ස අෙ 

රවත ඉක්ෂමණින්ස ප්රතිචා  දක්ෂවනු ඇතැයි අපි අරේක්ෂෂා ක මු. 

1. රමම අන්සතහ් රේශීය එන්සෙත (intramuscular injection) ලබා දුන්ස ෙසුව රමම ජාෙ ප්රතිකා ක වැක්ෂීෙය 

රුධි  ප්රවාහයට එක්ෂ වී ශරී ය පු ා ෙැති  යාමට ඇති ඉඩකඩ  අරේක්ෂෂා කළ යුත්තකි. [1] පූර්ව සායනික සත්ව 

ෙරීක්ෂෂණ වලදී (pre-clinical animal models) රමම ශකයතාව බැහැ  ක  ඇති බවට යුර ෝපීය ඖෂධ 

ඒජන්සිය (EMA)විින්ස රමම වැක්ෂීන්ස වර්ග  තුෙ   මනුෂයයන්ස සඳහා භාවිතය අනුමැතිය දීමට රෙ  තහවුරු 

ක ගැනීමට සමත් වූරේ ෙම් ඊට අදාළව එය සතු ෙරීක්ෂෂණාත්මක සාක්ෂි ඉදිරිෙත් ක ෙ රලස අපි ඉල්ලා 

ිටිමු. 

2. එබඳු ෙරීක්ෂෂණාත්මක සාධක රොෙවතී ෙම්, රමම වැක්ෂීෙ රුධි  ප්රවාහය තුළ ෙවතිනු ඇති බවටත් 

අන්සරතෝහ්ඡද  වසල (රුධි ොලවල අභයන්සත  වසල ස්ථ ය- endothelial cells.)විින්ස අවරශෝෂණය 

ක ගනු ලබනු ඇති බවටත් අරේක්ෂෂා කළ හැකිය. විරශ්ෂරයන්සම රුධි  ප්රවාහය රසමින්ස ගමන්ස කිරීම ිදුවෙ 

ස්ථාෙවලදී විරශ්ෂරයන්සම කුඩා රුධි  ොලිකාවලදී සහ රක්ෂශොලිකාවලදී රමය ිදුවිය හැකිබවට අනුමාෙ 

කළ හැකිය. [2] පූර්ව සායනික සත්ව ෙරීක්ෂෂණ වලදී pre-clinical animal models රමම ශකයතාව බැහැ  ක  

ඇති බවට යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය (EMA)විින්ස රමම වැක්ෂීන්ස වර්ග  තුෙ   මනුෂයයන්ස සඳහා භාවිතය 

https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
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අනුමැතිය දීමට රෙ  තහවුරු ක ගැනීමට සමත් වූරේ ෙම් ඊට අදාළව එය සතු ෙරීක්ෂෂණාත්මක සාක්ෂි 

ඉදිරිෙත් ක ෙ රලස අපි ඉල්ලා ිටිමු. 

3. එබඳු ෙරීක්ෂෂණාත්මක සාක්ෂී රොෙවතී ෙම්, වැක්ෂීෙරේ ජාෙ ප්රකාශෙ (gene expression) ක්රියාවලිරේදී 

එහි ස්ෙයික්ෂ රප්රෝටීෙ විින්ස නිෙදවෙ නියුක්ෂලික්ෂ අම්ල සහ රෙේටයිඩ MHC I ෙථය හ හා වසලරේ මධය කුහ  

ෙෘෂ්ඨය රවත ගමන්ස ක නු ඇති බවට අරේක්ෂෂා කළ හැකිය. රබාරහෝ නිර ෝගී මිනිසුන්ස තුළ ෙවතිෙ  CD8 

ලිම්රොසයිට (lymphocytes)  වලට රමවැනි රෙේටයිඩ හඳුොගැනීරම් හැකියාවක්ෂ ෙවතී. ඒ    COVID 
ආසාදෙයට රෙ  රවෙත් වර්ගවල රකාර ෝො වව සවලට දක්ෂවෙ ලද ප්රතිචා   නිසා විය හැකිය. එනිසා 

රමම ලිම්රොසයිට සුදු රුධි ාණු විින්ස අදාළ වසලවලට  (වැක්ෂීෙය විින්ස නිෂ්ොදිත ස්ෙයික්ෂ රප්රෝටීෙ සහිත 

වසලවලට) ෙහ  දීමට ඇති ඉඩකඩ අෙ විින්ස අනුමාෙ කළ යුතුය. [3] පූර්ව සායනික සත්ව ෙරීක්ෂෂණ වලදී 

(pre-clinical animal models) රමම ශකයතාව බැහැ  ක  ඇති බවට යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය (EMA)විින්ස 
රමම වැක්ෂීන්ස වර්ග  තුෙ   මනුෂයයන්ස සඳහා භාවිතය අනුමැතිය දීමට රෙ  තහවුරු ක ගැනීමට සමත් වූරේ 

ෙම් ඊට අදාළව එය සතු ෙරීක්ෂෂණාත්මක සාක්ෂි ඉදිරිෙත් ක ෙ රලස අපි ඉල්ලා ිටිමු. 

4. එබඳු ෙරීක්ෂෂණාත්මක සාක්ෂී රොෙවතී ෙම්, රුධි ොලවල වලට ිදුවෙ හානිරේ ප්රතිඵලයක්ෂ රලස රුධි  

ෙට්ටටිකා ක්රියාත්මක වීරමන්ස ශරී ය පු ාම රල් කැටිගැීරම් තත්ත්වයක්ෂ මතුවීමට ඇති ඉඩකඩ අෙ විින්ස 

අරේක්ෂෂා කළ යුතුය. [4] පූර්ව සායනික සත්ව ෙරීක්ෂෂණ වලදී (pre-clinical animal models) රමම ශකයතාව 

බැහැ  ක  ඇති බවට යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය (EMA)විින්ස රමම වැක්ෂීන්ස වර්ග  තුෙ   මනුෂයයන්ස සඳහා 
භාවිතය අනුමැතිය දීමට රෙ  තහවුරු ක ගැනීමට සමත් වූරේ ෙම් ඊට අදාළව එය සතු ෙරීක්ෂෂණාත්මක 

සාක්ෂි ඉදිරිෙත් ක ෙ රලස අපි ඉල්ලා ිටිමු. 

5. එබඳු ෙරීක්ෂෂණාත්මක සාක්ෂී රොෙවතී ෙම්,  රමම තත්ත්වය විින්ස රුධි  ෙට්ටටිකා සංඛ්යාව ෙහත වැටීම, 

රුධි ය තුළ  D-dimer රප්රෝටීෙමය තන්සතු දක්ෂෙට ලැබීම සහ ිරු  පු ා රමාළය රකාඳු ො ටිය සහ හදවත 

ඇතුළු අභයන්සත  අවයවවල ෙටකවලට හානි ිදුවීම, රමම අභිෙව වයාේතික අන්සතහ්වාහිණී රුධි  කැටිගැීම 

(DIC-syndrome-Disseminated intravascular coagulation) තුල මතුවිය හැකි රල් වහෙය වීම්, අධික 

රුධි වහෙය, මෂ්තිෂ්ක රුධි වහෙය ආදිය ිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ අරේක්ෂෂා කළ යුතුය. [5] පූර්ව සායනික 

සත්ව ෙරීක්ෂෂණ වලදී (pre-clinical animal models) රමම ශකයතාව බැහැ  ක  ඇති බවට යුර ෝපීය ඖෂධ 

ඒජන්සිය (EMA)විින්ස රමම වැක්ෂීන්ස වර්ග  තුෙ   මනුෂයයන්ස සඳහා භාවිතය අනුමැතිය දීමට රෙ  තහවුරු 

ක ගැනීමට සමත් වූරේ ෙම් ඊට අදාළව එය සතු ෙරීක්ෂෂණාත්මක සාක්ෂි ඉදිරිෙත් ක ෙ රලස අපි ඉල්ලා 

ිටිමු. 

6. SARS-CoV-2 වව සරේ ස්ෙයික්ෂ රප්රෝටීෙ විින්ස රුධි  ෙට්ටටිකාවන්ස හි ඇති ACE2 ප්රතිග්රාහකය 

(angiotensin-converting enzyme-2 receptor) සමග ඇති ක ෙ ගනු ලබෙ බන්සධෙරේ ප්රතිඵලයක්ෂ රලස 

ඒවා සක්රිය රේ. [6] SARS-CoV-2 වව සරයන්ස දරුණු රලස ආසාධිත තත්ත්වයට ෙත්වූවන්ස අත  රුධි රේ  

ඇති  රුධි  ෙට්ටටිකා අනුොතය ෙහත වැටීම (Thrombocytopenia) පිළිබඳව වාර්තා වී තිරේ. [7] වැක්ෂීෙ 

ලබාගත් පුද්ගලයන්ස තුළ ද  රුධි රේ  ඇති  රුධි  ෙට්ටටිකා අනුොතය ෙහත වැටීම (Thrombocytopenia) 

වාර්තා වී තිරේ . [8] යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය (EMA)විින්ස රමම වැක්ෂීෙ  වර්ග තුෙ මනුෂය භාවිතයට 

ගැනීම  අනුමත ක නු ලැබීමට රෙ  ඒවා විින්ස රුධි  ෙට්ටටිකා සක්රිය කිරීරම් අවදාෙම් සහගත තත්ත්වයක්ෂ මතු 

රොවෙ බවට ද ඒ මගින්ස වයාේතික අන්සතහ්වාහිණි රුධි  කැටිගැීමක්ෂ  (DIC) ඇති රොවෙ බවටද තහවුරු 

ක රගෙ ඇත්රත් ෙම් ඒ පිළිබඳව එය සතු ෙරීක්ෂෂාණාත්මක සාක්ෂි ඉදිරිෙත් ක ෙ රලස අපි ඉල්ලා ිටිමු.   

7. SARS-CoV-2 වව සය රලෝකය පු ා ෙැති  යමින්ස ඇති ක ෙ ලද වසංගත ර ෝගී තත්ත්වය තුළ රබාරහෝ 

පුද්ගලයන්ස ම ණයට ෙත් විය. රකරස් වුවද ඉහත කී වැක්ෂීෙ අනුමත කිරීම සැළකිල්ලට ගත්  අවස්ථාරේදී 

බහුත යක්ෂ  ටවල රසෞඛ්ය ආයතෙ ර ෝගීන්සරේ පිරී ඉතිරී යාරම් අනිවාර්ය අවදාෙමක්ෂ  රොතිබිණි. මක්ෂ නිසාද 

යත්  ඒ වෙවිටත් රලෝක ජෙගහෙරයන්ස විශාල ප්රමාණයක්ෂ ආසාදෙය වී තිබූ රහයින්ස සහ ඉතාම අයහෙත් 

අදිය  ෙසු ක  තිබූ රහයිනි. 

ඒ අනුව යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය (EMA) ඉහත වැක්ෂීෙ නිෂේාදක සමාගම්වලට ආවස්ික අරලවි අනුමැතිය 

(Conditional Marketing Authorisation) ලබා රදෙ අවස්ථාව වෙ විට මනුෂයයන්ස සඳහා රමම වැක්ෂීෙය 

භාවිතයට ගැනීම අවස  දීමට  බලොෙ හදිි තත්ත්වයක්ෂ තිබූ බවට යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය (EMA) විින්ස 

තහවුරු ක  ගැනීමට බලෙෑ සාක්ෂි ඉදිරිෙත් ක ෙ රලස අපි ඉල්ලා ිටිමු.  



අෙ විින්ස ඉල්ලා ිටිෙ ලද ඉහත ියළු සාක්ෂි රොෙවතී ෙම්, යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය (EMA) රේ 

කාර්යක්ෂෂ්ම භාවිතයක්ෂ තුළ  ඉහත ගැටළුවලට නිි පිළිතුරු රලස ලබාගන්සො රතක්ෂ ජාෙ මූලික වැක්ෂීෙ 

භාවිතයට දී ඇති අවස ය වහාම ඉවත් ක ගන්සො රලස  අපි ඉල්ලා ිටිමු 

යුර ෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය (EMA) විින්ස  COVID-19 වැක්ෂීෙ අනුමත ක නු ලැබීම ඉක්ෂමන්ස සහ වගකීම් 

වි හිත ක්රියාවක්ෂ රලස  බැරෑරුම් රලස සැළකිල්ලට ලක්ෂව තිරේ. රමම වැක්ෂීෙ භාවිතයට රයදවීම මනුෂය 

වර්ගයා රයාදා ගනිමින්ස ිදු ක ෙ ෙරීක්ෂෂණයක්ෂ රලස දිගටම ිදු රේ. එය නියු න්සබර්ේ ප්රඥේතිය උල්ලංඝණය 

කිරීමකි.  

ෙවත්ො තත්ත්වරේ හදිි බව සැළකිල්ලට ගනිමින්ස  අෙ විින්ස ඉදිරිෙත් කළ ියළු කරුණු සඳහා රමම විදුත් 

ලිපිය රවත දිෙ 7ක කාලයක්ෂ තුළ පිළිතුරු ලබා රදෙ රලස ඉල්ලා ිටිමු. ඔබ විින්ස රමය රොසළකා හරිනු 
ලබන්සරන්ස ෙම් අෙ විින්ස රමම ලිපිය ප්රිද්ධියට ෙත් ක නු ඇත. 

  

 පිටපත්- චාල්ස් මිරචල්, සභාෙති යුර ෝො කවුන්සිලය 

 - උර්සුලා ර ාන්සඩර්ලයින්ස , සභාෙති යුර ෝො රකාමිසම 

  

ඔරේ විශ්වාි, 

මහාචාර්ය සුචරිත් බාක්සදි  

Professsor Sucharit Bhakdi MD, Professor Emeritus of Medical Microbiology and Immunology, Former 

Chair, Institute of Medical Microbiology and Hygiene, Johannes Gutenberg University of Mainz 

(Medical Doctor and Scientist) (Germany and Thailand)  

වවද්ය මාර්සකෝ චී ා 

Dr Marco Chiesa MD FRCPsych, Consultant Psychiatrist and Visiting Professor, University College 

London (Medical Doctor) (United Kingdom and Italy) 

වවද්ය  ී  ේසටෆාන්  

Dr C Stephen Frost BSc MBChB Specialist in Diagnostic Radiology, Stockholm, Sweden (Medical 

Doctor) (United Kingdom and Sweden) 

වවද්ය මාගරීටා ග්රී ේ 

Dr Margareta Griesz-Brisson MD PhD, Consultant Neurologist and Neurophysiologist (studied 

Medicine in Freiburg, Germany, speciality training for Neurology at New York University, Fellowship 

in Neurophysiology at Mount Sinai Medical Centre, New York City; PhD in Pharmacology with special 

interest in chronic low level neurotoxicology and effects of environmental factors on brain health), 

Medical Director, The London Neurology and Pain Clinic (Medical Doctor and Scientist) (Germany and 

United Kingdom) 

මහාචාර්ය මාර්ින් හඩිට්ෂේ 

Professor Martin Haditsch MD PhD, Specialist (Austria) in Hygiene and Microbiology, Specialist 

(Germany) in Microbiology, Virology, Epidemiology/Infectious Diseases, Specialist (Austria) in 

Infectious Diseases and Tropical Medicine, Medical Director, TravelMedCenter, Leonding, Austria, 

Medical Director, Labor Hannover MVZ GmbH (Medical Doctor and Scientist) (Austria and Germany) 

 

 



මහාචාර්ය  ේසටෆාන් සහාකර්ට් ේ 

Professor Stefan Hockertz, Professor of Toxicology and Pharmacologym, European registered 

Toxicologist, Specialist in Immunology and Immunotoxicology, CEO tpi consult GmbH. (Scientist) 

(Germany) 

වවද්ය ලි ා සජාන් න් 

Dr Lissa Johnson, BSc BA(Media) MPsych(Clin) PhD, Clinical Psychologist and Behavioural 

Psychologist, Expertise in the social psychology of torture, atrocity, collective violence and fear 

propaganda, Former member Australian Psychological Society Public Interest Advisory Group (Clinical 

Psychologist and Behavioural Scientist) (Australia)  

මහාචාර්ය උල්රරික සක්සමරර් 

Professor Ulrike Kämmerer PhD, Associate Professor of Experimental Reproductive Immunology and 

Tumor Biology at the Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital of Würzburg, 

Germany, Trained molecular virologist (Diploma, PhD-Thesis) and Immunologist (Habilitation), 

Remains engaged in active laboratory research (Molecular Biology, Cell Biology (Scientist) (Germany) 

 හකාර මහාචාර්ය මයිකල්ර පාමර් 

Associate Professor Michael Palmer MD, Department of Chemistry (studied Medicine and Medical 

Microbiology in Germany, has taught Biochemistry since 2001 in present university in Canada; focus 

on Pharmacology, metabolism, biological membranes, computer programming; experimental 

research focus on bacterial toxins and antibiotics (Daptomycin); has written a textbook on 

Biochemical Pharmacology, University of Waterloo, Ontario, Canada (Medical Doctor and Scientist) 

(Canada and Germany) 

මහාචාර්ය කරීනා රයි ේ 

Professor Karina Reiss PhD, Professor of Biochemistry, Christian Albrecht University of Kiel, Expertise 

in Cell Biology, Biochemistry (Scientist) (Germany) 

මහාචාර්ය අන්ියා ේ ස ෝනික්ස න් 

Professor Andreas Sönnichsen MD, Professor of General Practice and Family Medicine, Department 

of General Practice and Family Medicine, Center of Public Health, Medical University of Vienna, 

Vienna (Medical Doctor) (Austria) 

වවද්ය මයිකල්ර යීඩන් 

Dr Michael Yeadon BSc (Joint Honours in Biochemistry and Toxicology) PhD (Pharmacology), Formerly 

Vice President & Chief Scientific Officer Allergy & Respiratory, Pfizer Global R&D; Co-founder & CEO, 

Ziarco Pharma Ltd.; Independent Consultant (Scientist) (United Kingdom) 

 ටහන් 

MHC I  major histocompatibility complex (MHC) 

පූර්ණ පටක  ංවර්තයතා  ංකීර්ණය  

පූර්ණ ෙටක සංවර්තයතා සංකීර්ණරේ ෙළමු රර්ණිරේ රමාලිකියුල ප්රකාශෙ ක්රියාවලිය  තු රුධි ාණු හැ  

රසසු ියලු වසල ෙයෂ්ටියක්ෂ සහිත වසලවල රමන්සම රුධි  ෙට්ටටිකාවන්ස හිද ිදුරේ..  එය විින්ස මා ක T 

වසල රවත එපිරටෝෙ( epitopes) ප්රදාෙය ක යි. රමම එපිරටෝෙ  සයිරටාරටාක්ෂික්ෂ T ලිම්රොසයිට 



(CTLs)රලසද හැඳින්සරේ .ඒවා විින්ස  T වසල ප්රතිග්රාහක (T-cell receptors-TCR) වලට අමත ව  CD 

ප්රතිග්රාහක සම්ොදෙය ක යි. සයිරටාරටාක්ෂික්ෂ T ලිම්රොසයිට (CTLs)වල CD8 ප්රතිග්රාහක පූර්ණ ෙටක 

සංවර්තයතා සංකීර්ණරේ ෙළමු රර්ණිරේ රමාලිකියුල ( MHC I)මත ස්ථාෙගත වූ විට CTL වල  T වසල 

ප්රතිග්රාහක (TCR) සහ MHC class I රමාලිකියුලවල එපිරටෝෙ සමග ගැලපීම ිදුවන්සරන්ස ෙම්  CTL විින්ස 

වසලය විොශ ක ෙ සංඥා උත්රත්ජෙය (Programmed cell death-PCD) ක යි. එමගින්ස   MHC class I 

විින්ස වසල අභයන්සත යට පිවිරසෙ වව ස් සහ  ඇතැම් බැක්ෂටීරියා වර්ග මැඩ ෙැවැත්වීමට උදේ ක යි.,  

CD8-lymphocytes වසා ග්රන්සි විින්ස නිෙදවෙ සුදු රුධි ාණු විරශ්ෂයකි. 

D-dimer රුධි  කැටිගැීමකින්ස ෙසුව රුධි රේ  යිබ්රින්ස බිඳ වැටීරම් ක්රියාවලිය (fibrinolysis)  තුල දැකිය හැකි  

කුඩා රප්රෝටීෙ (fibrin degradation product) රකාටසකි. 

(DIC) Disseminated intravascular coagulation- වයාේතික වයාේතික අන්සතහ්වාහිණී රුධි  කැටිගැීම යනු 

සමස්ත ශරී ය පු ා රුධි  කැටිති ඇතිවීම මගින්ස කුඩා රුධි  ොලිකා අවහි  කිරීම නිසා ඇතිවෙ ර ෝගී 

තත්ත්වයකි. රමහි ර ෝග ලක්ෂෂණ වනුරේ ෙපුරේ රේදොවන්ස, හුස්මගැනීරම් අෙහසුව, ොදවල ඇතිවෙ රේදො 

සහගත තත්ත්වය, කථා කිරීරම් අෙහසුව රහෝ ශරී  අවයවයන්ස චලෙය කිරීරම් අෙහසුව ආදියයි. රල් 
කැටිගැීමට බලොෙ සාධක සහ රුධි  ෙට්ටටිකාවන්සරේ ක්රියාකාරිත්වය නිසා ිදුවෙ රුධි  වහෙය රහ්තුරවන්ස  

මුත්රා සහ මලෙහ වල රුධි ය අඩංගු වීම, සම ක ා රුධි වහෙය වීම නිසා ෙළු මතුවීම  ආදිය ිදු විය හැකිය.  
රමම සංකීර්ණතා විින්ස ශරී රේ අවයව අකර්මණය වීම ිදු වීමට ඉඩ ඇත. 

angiotensin 2 - ඇන්සිරයෝරටන්සින්ස 2 යනු රුධි වාහිනි වල බිත්ති සංරකෝචෙය මගින්ස ඒවාරේ  විෂ්කම්භය 

අඩුකිරීමටත් (Vasoconstriction) එමගින්ස රුධි  පීඩෙය වැඩිකිරීමටත් රහ්තුවෙ රෙේටයිඩ රහෝර්රමෝෙයකි.  

ACE2-angiotensin-converting enzyme 2 - ඇන්සිරයෝ රටන්සින්ස ෙරිවර්තක එන්සසයිම 2රහවත්  ACE2  

වොහි රෙෙහළු, හෘදය, වකුගඩු සහ අන්සත්රවල යෙ ඉන්සියයන්සරේ වසලවල වසල ෙටලයට සම්බන්සධව ඇති 

එන්සසයිමයකි. එය විින්ස  ජල විච්රේදෙ ක්රියාවලියක්ෂ  උත්රේ ණය මගින්ස ඇන්සිරයෝරටන්සින්ස 2  

ඇන්සිරයෝරටන්සින්ස (1-7   ) බවට ෙරිවර්තෙය කිරීම මගින්ස රුධි  පීඩෙය අඩුක නු ලබයි. හි ඇති විරශ්ිත 

රප්රෝටීෙයක්ෂ සහ  වව ස් වල ඇති ස්ෙයික්ෂ රප්රෝටීෙ අත  ඇතිවෙ බන්සධෙය රහ්තුරවන්ස වව ස්වලට වසල 

තුළට ප්රරේශ වී එය ආසාදෙයට අවස්ථාව උදාරේ  

Thrombocytopenia - රුධි රේ රුධි  ෙට්ටටිකා  අනුොතය 15,0000ට අඩුවෙ විට එම ර ෝගී තත්ත්වය  

රත්රාම්රබෝසයිරටෝරෙනියා රලස  හැඳින්සරේ. ගර්භණී ස්ින්සරගන්ස  5%ක්ෂ ෙමණ දළ වශරයන්ස රමම තත්ත්වයට 

රගාදුරු රේ.  රත්රාම්රබෝසයිරටෝරෙනියා තත්ත්වය අසාමාෙය රුධි වහෙය, ශරී රේ කැීම, සහ අසාමාෙය 

රල් කැටි ගැීම ආදිය ට රහ්තු විය හැකිය. 

epitope - එපිරටෝෙ ප්රතිරද්හජෙක නිර්ණායක රලස ද හැඳින්සරේ. එය ප්රතිශක්ෂති ෙද්ධතියට   හඳුොගත හැකි 

ප්රතිරද්හජෙකයක රකාටසකි.  වි රශ්ෂරයන්සම ප්රතිශක්ෂති ෙද්ධතිරේ ප්රතිරද්හ , T වසල රහෝ B වසල විිෙ 

එය ිදු රේ.  නිදසුෙක්ෂ රලස එපිරටෝෙයක්ෂ යනු  ප්රතිරද්හයක්ෂ සමග සම්බන්සධ වෙ ප්රතිරද්හජෙකවල විරශ්ිත 

රකාටසකි. ප්රතිරද්හය එපිරටාෙය සමග බන්සධෙය ිදු ක ෙ රකාටස ෙැ ාරටෝෙය රලින්ස හැඳින්සරේ.  

gene expression -ජාෙ ප්රකාශෙය - ජාෙවල සංරක්ෂතගත රතා තුරු ෙළමුව රමරසන්සජර්  යිරබෝනියුක්ෂලික්ෂ 

අම්ලවලටත් අෙතුරුව රප්රෝටීෙ බවටත් ෙත්කිරීරම් ක්රියාවලිය ජාෙ ප්රකාශෙය රලස හැඳින්සරේ. 


