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Περίληψη

Τα φυτooι στρoγό να εί ναι μια σύγ χρoνη ε ναλ λα κτι κή λύ ση, πoυ 
ό μως πρoέρ χε ται α πό μια μα κρά φαρ μα κευ τι κή πα ράδoση, για τη 
θε ρα πευτι κή α ντι με τώ πι ση της oστεoπό ρω σης και ταυτόχρονα μια 
oλι στι κή πρό τα ση για την α ντι με τώ πι ση των συ μπτω μάτων και των 
πρoβλη μά των της εμ μη νό παυ σης. Τα φυτooι στρoγό να εί ναι oυ σί ες 
πoυ υ πάρ χoυν στις τρoφές, α σκoύν τρoπoπoι η τι κή δρά ση στoυς 
υπoδoχείς των oι στρoγό νων και μπoρεί να έχoυν με ρι κή oιστρoγoνι
κή και α ντιoιστρoγoνι κή δρά ση. Πoλλα πλά ε πι δη μιoλoγι κά δεδoμέ να 
και πει ρα μα τι κά ευ ρή μα τα α πό in vivo με λέ τες σε ζώ α υπoστη ρίζoυν 
την πρoστατευ τι κή δρά ση των φυτooι στρoγό νων στην α πώ λεια 
της oστι κής μά ζας, πει ρά μα τα in vitro συ νηγoρoύν για τη δρά ση 
τoυς στo oστoύν και συ γκε κρι μέ να στoν oστεoκλά στη και στoν 
oστεoβλά στη, ε νώ κάπoια άλ λα δεδoμέ να δεί χνoυν ό τι βελ τιώνoυν 
την απoρρό φη ση τoυ α σβε στίoυ στo έ ντερo και με τoν τρόπo αυ τό 
μπoρεί να βελ τιώνoυν την oστι κή πυ κνό τη τα. Ε πι πρό σθε τα, κλι νι κές 
με λέ τες με χoρή γη ση φυτooι στρoγό νων σε αν θρώπoυς δεί χνoυν ό τι 
αυ τά μπoρεί να πρoστα τεύσoυν α πό την oστι κή α πώ λεια πoυ πα ρα
τη ρεί ται κα τά και με τά την εμ μη νό παυ ση αλ λά και με την πάρoδo 
της η λι κί ας. Συ μπε ρα σμα τι κά, ό πως πρoκύ πτει α πό τα πoλλα πλά 
ε ρευ νη τι κά δεδoμέ να των τε λευ ταί ων χρό νων, τα φυτooι στρoγό να 
μπoρεί να βελ τιώνoυν την oστι κή μά ζα δρώ ντας πoι κι λό τρoπα στoν 
oστι κό με ταβoλι σμό, απoτε λώντας έ τσι μια νέ α ε ναλ λα κτι κή θε ρα πεί α 
για την oστεoπό ρω ση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα φυτooι στρoγό να εί ναι oυ σί ες πoυ υ πάρ χoυν 
στις τρoφές και μπoρεί να έχoυν oι στρoγoνι κή δρά
ση1. Τα φυτooι στρoγό να διαιρoύ νται σε ισoφλαβό
νια, λι γνά νια και κoυ με στά νια. Τα ισoφλα βό νια 
με τα τρέπoνται α πό τα ε ντε ρι κά βα κτη ρί δια σε 
γενι στε ΐ νη και δε ϊδ ζε ΐ νη, ε νώ τα λι γνά νια με τα
τρέπoνται σε ε ντερoλα κτό νη και ε ντερoδιό λη. 
Πoι κι λί α τρoφών πε ριέχoυν ι κα νές πoσό τη τες α πό 
τα διάφoρα φυτooι στρoγό να, ό πως η σό για και τα 
πρoϊ ό ντα τoυ λι νό σπoρoυ, πoυ εί ναι ι διαί τε ρα πλoύ
σιες πη γές ισoφλαβoνί ων και λι γνα νί ων αντί στoι χα. 
Σή με ρα τα φυτooι στρoγό να φαί νε ται ό τι εί ναι 
μια νέ α ε ναλ λα κτι κή, αλ λά με βα θιές ρίζες στoυς 
πε ρα σμένoυς αιώ νες, λύ ση για την α ντι με τώ πι ση 
της oστεoπό ρω σης αλλά και των συ μπτω μά των 
και πρoβλη μά των πoυ συνoδεύoυν τη διακoπή 
της ωoθη κι κής λειτoυρ γί ας, δη λα δή την εμ μη νό
παυ ση. Ε πι δη μιoλoγι κά, πει ρα μα τι κά και κλι νι κά 
δεδoμένα συ νηγoρoύν για τoν πρoστα τευ τι κό 
τoυς ρόλo στην oστεoπό ρω ση.

ΤΡOΠOΙΔΡΑΣΗΣΤΩΝΦΥΤOOΙΣΤΡOΓOΝΩΝ

Oι πρoσλαμ βα νό με νες φυ τι κές τρoφές πέ
πτoνται και τα φυτooιστρoγό να πoυ πε ριέχoυν 
με τα τρέπoνται α πό τα ε ντε ρι κά βα κτη ρί δια σε 
βιoλoγι κώς ε νερ γά συ στα τι κά2. Η πoσό τη τα των 
βιoλoγι κώς ε νερ γών συ στα τι κών πoυ απoρρoφώνται 
πoι κί λει ευ ρέ ως, ε νώ η σχε τι κή ι σχύς ή συγ γέ νεια 
των φυτooι στρoγό νων με τoυς υπoδoχείς των oι
στρoγό νων εί ναι τo 0,10,2% αυ τής πoυ εμ φα νί ζει 
η oι στρα διό λη.

Στις πρoεμ μηνoπαυ σια κές γυ ναί κες με φυ σιoλoγι
κώς υ ψη λά ε πί πε δα κυ κλoφoρoύ ντων oι στρoγό νων, 
τα φυτooι στρoγό να α ντα γω νίζoνται τα εν δoγε νή 
oι στρoγό να για τη σύν δε σή τoυς στoυς α ντί στoιχoυς 
υπoδoχείς. Επoμέ νως, η κα θα ρή ε πί δρα ση των 
φυτooι στρoγό νων στις πρoεμ μηνoπαυ σια κές γυ ναί
κες μπoρεί να εί ναι α ντιoι στρoγoνι κή. Α ντί στoι χα 
και στις με τεμ μηνoπαυ σια κές γυ ναί κες πoυ έχoυν 
φυ σιoλoγι κώς υ ψη λά ε πί πε δα φυ σι κών oι στρoγό
νων ή λαμ βάνoυν θε ρα πεί α με oι στρoγό να, η 

κα θα ρή ε πίδρα ση των φυτoι στρoγό νων μπoρεί 
να εί ναι ε πί σης α ντιoιστρoγoνι κή. Α ντί θε τα, στις 
με τεμ μηνoπαυ σια κές γυ ναί κες με χα μη λά ε πί πε δα 
κυ κλoφoρoύ ντων oι στρoγό νων, η σύν δε ση των 
φυτooι στρoγό νων στoυς υπoδoχείς των oι στρoγό
νων μπoρεί να κα τα λή γει σε oι στρoγoνι κή δρά ση 
των oυ σιών αυ τών. Oι τε λευ ταί ες, δη λα δή oι με
τεμ μηνoπαυ σια κές γυ ναί κες με χα μη λά ε πί πε δα 
κυ κλoφoρoύ ντων oι στρoγό νων και χω ρίς θε ρα πεί α 
υπoκα τάστα σης της ωoθη κι κής τoυς λειτoυρ γί
ας, έχoυν και τo με γα λύτερo κίν δυνo εμ φά νι σης 
αγ γειoκι νη τι κών συ μπτω μά των, α τρoφί ας τoυ 
κoλπικoύ ε πι θη λίoυ και oστεoπό ρω σης. Η oμά δα 
αυ τή των γυ ναι κών α να μέ νε ται να ω φε ληθεί πε ρισ
σό τερo α πό τη λή ψη φυτooι στρoγό νων.

Πρό σφα τα, πει ρα μα τι κές και ε πι δη μιoλoγι κές 
με λέ τες δίνoυν πει στι κά δεδoμέ να για τα πoι κί
λα oφέ λη πoυ μπoρεί να πρoέρχoνται α πό την 
κα τα νά λω ση της σό γιας και των πα ρα γώ γων της. 
Για πα ρά δειγ μα, τα ισoφλα βό νια που περιέχει φαί νε
ται να πρoστα τεύoυν α πό την εμ φά νι ση δια φό ρων 
μoρφών καρ κίνoυ ή νό σων τoυ κυ κλoφoρικoύ 
συ στή ματoς, κα θώς και α πό την α πώ λεια oστι κής 
πυ κνό τη τας3,4.

Πoλλές με λέ τες έχoυν δεί ξει την ε πί δραση 
των ισoφλαβoνί ων της σό γιας σε ει δι κά μό ρια
στόχoυς και σε oδoύς ση μά των, στα oπoί α συ
μπε ρι λαμ βάνoνται η κυτ τα ρι κή α να πα ραγω γή 
και διαφoρoπoί η ση, η ρύθ μι ση τoυ κυτ τα ρικoύ 
κύ κλoυ, η κυτ τα ρι κή α πό πτω ση, η αγ γειoνεoγέ νε
ση, η κυτ τα ρι κή πρoσκόλ λη ση και με τα νά στευ ση, 
η με τα στα τι κή ι κα νό τη τα των κυτ τά ρων κα θώς και 
η ε νερ γό τη τα δια φό ρων εν ζύ μων. Τα ισoφλα βό
νια της σό γιας δε σμεύoνται στoυς υπoδoχείς α 
και β των oι στρoγό νων και φαί νε ται να α σκoύν 
τρo πoπoι η τι κή δρά ση, ε νώ πα ράλ λη λα oι ί διες oυ
σί ες φαί νε ται να έχoυν και α νεξάρ τη τη α πό τoυς 
υπoδoχείς των oι στρoγό νων δρά ση.

ΗΕΠΙΔΡΑΣΗΤΗΣΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΠΡOΣΛΗΨΗΣΦΥΤOOΙΣΤΡOΓOΝΩΝ
ΣΤΗΝOΣΤΙΚΗΠΥΚΝOΤΗΤΑ

Στην Α σί α η ε πί πτω ση των κα ταγ μά των πoυ 
oφείλoνται στην oστεoπό ρω ση εί ναι χα μη λό τε ρη 
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συ γκρι τι κά με την α ντί στoι χη πoυ πα ρα τη ρεί ται 
στις δυ τι κές χώ ρες5,6. Τo γεγoνός αυ τό μπoρεί να 
oφεί λε ται σε πoλλoύς λόγoυς, ό πως σε κάπoιoυς 
πoυ σχετίζoνται με α νατoμι κές διαφoρές, αλ λά έ νας 
κύριος λόγoς θα μπoρoύ σε να εί ναι και η υ ψη λή 
πρό σλη ψη φυτooι στρoγό νων α πό τις τρoφές7. Oι 
α σια τικoί πλη θυ σμoί κα τα να λώνoυν 10 έ ως και 
20 φoρές πε ρισ σότε ρη σό για, μια μείζoνα πη γή 
ισoφλαβoνί ων, συ γκρι τι κά με τoυς πλη θυ σμoύς των 
δυ τι κών κoι νω νιών8. Η υ ψη λή διαι τη τι κή πρό σλη ψη 
και η υψη λή απoβoλή ισoφλαβoνί ων με τα oύ ρα 
έ χει συ σχε τι στεί με την υ ψη λή oστι κή πυ κνό τη τα 
πoυ εμ φα νίζoυν oι Κι νέ ζες9, oι Για πω νέ ζες10 και oι 
Κoρε ά τι σσες11 με τεμ μηνoπαυ σια κές γυ ναί κες.

ΗΕΠΙΔΡΑΣΗΤΩΝΦΥΤOOΙΣΤΡOΓOΝΩΝΣΤO
OΣΤOINVITRO

Τα φυτooι στρoγό να δε σμεύoνται στoυς υπoδoχείς 
α και β των oι στρoγό νων και φαί νε ται ό τι α σκoύν 
τρoπoπoι η τι κή δρά ση σε αυτoύς. Ι διαί τε ρα τα 
ισoφλαβό νια διε γείρoυν τoυς β oι στρoγoνικoύς 
υπoδoχείς12, πoυ ως γνω στόν εκ φράζoνται σε α
φθoνί α πά νω στoυς oστεoβλά στες. Η κoυ με στρό λη, 
ό πως δια πι στώ θη κε σε πει ρά μα τα με oστεoκλά στες, 
α να στέλ λει τη διαφoρoπoί η ση των oστεoκλα στών 
μέ σω της oδoύ των κινα σών πoυ ρυθ μίζoνται α πό 
ε ξω κυτ τά ρια σή μα τα13. Η κα θα ρή γε νι στε ΐ νη διε
γείρει την πα ρα γω γή oστεoπρoτε γε ρί νης α πό τoυς 
oστεoβλά στες, η oπoί α με τη σει ρά της α να στέλ λει 
την oστι κή απoρρόφη ση14. Πα ράλ λη λα τα φυτooι
στρoγό να αυ ξάνoυν την πα ραγω γή τoυ αυ ξη τικoύ 
πα ράγoνταΙ (IGFΙ), o oπoίoς, ό πως εί ναι γνωστό, 
αυ ξά νει την oστεoβλα στι κή δρα στη ριό τη τα και συ
σχε τί ζε ται με τoν oστι κό σχη μα τι σμό15. Η πρω τε ΐ νη 
της σό γιας αυξά νει ε πί σης τα ε πί πε δα τoυ IGFΙ16, ε νώ 
τέλoς τα φυτooι στρoγό να αυ ξάνoυν τη διε πι θη λια κή 
με ταφoρά τoυ α σβε στίoυ, ό πως πα ρα τη ρή θη κε σε 
με λέ τη in vitro με κύτ τα ρα ε ντέρoυ αν θρώπoυ17.

ΗΕΠΙΔΡΑΣΗΤΩΝΦΥΤOOΙΣΤΡOΓOΝΩΝΣΤO
OΣΤOΣΕΠΕΙΡΑΜΑΤOΖΩΑINVIVO

Τα ισoφλα βό νια, ό πως η γε νι στε ΐ νη και η δε ϊδ
ζε ΐ νη, έ χει δει χθεί να α σκoύν ε πω φε λή δρά ση σε 
πει ρα μα τό ζω α σε in vivo με λέτες1,1820.

Τo εκ χύ λι σμα BNO 1055 τoυ φυτoύ Cimicifuga 
racemosa (black cohosh), πoυ χρη σιμoπoιεί ται σήμε
ρα στην κλι νι κή πρά ξη, χρη σιμoπoι ή θηκε σε μια in 
vivo με λέ τη σε ε πί μυς και η δρά ση τoυ συ γκρί θη κε 
με τη δρά ση της 17βoι στρα διό λης τoπι κά στη με τά
φυ ση τoυ μη ριαίoυ oστoύ των πει ρα μα τό ζωων21. 
Τo εκ χύ λι σμα και η 17βoι στρα διό λη χoρη γή θη καν 
σε ωoθη κε κτoμηθέ ντες ε πί μυς, τόσo oξέ ως για 6 
ώ ρες όσo και χρoνί ως για 3 μή νες. Με τά την oξεί α 
χoρή γη ση τo ΒΝO 1055 α νέ στει λε την έκ κρι ση της 
ω χρινoτρόπoυ oρμό νης (LH) και διέ γει ρε ήπια τη 
γoνι δια κή έκ φρα ση τoυ IGFI, τoυ κoλλα γόνoυ1α1, 
της oστεoπρoτε γε ρί νης και της oστεoκαλ σί νης, πoυ 
εί ναι πα ρά γω γα των oστεoβλα στών, αλ λά και της 
αν θε κτι κής στην ταρ τρά τη ό ξι νης φω σφα τά σης, 
πoυ εί ναι πα ρά γωγo των oστεoκλα στών. Η χρό
νια (3 μή νες) χoρή γη ση τoυ εκ χυ λί σματoς στoυς 
ωoθη κε κτoμη θέ ντες ε πί μυς έ δει ξε να πρoλαμ βά νει 
με ρι κώς την α πώ λεια της oστικής πυ κνό τη τας στην 
κνή μη των πει ρα μα τό ζω ων πoυ τo έ λα βαν, συ γκρι
τι κά με την oμά δα ε λέγ χoυ21. Τα δεδoμέ να αυ τά 
ε πι βε βαιώνoυν την άπoψη ό τι τo εκ χύ λι σμα BNO 
1055 τoυ φυτoύ Cimicifuga racemosa πε ριέ χει oυ σί
ες με τρoπoπoι η τι κή δρά ση στoυς υπoδoχείς των 
oι στρoγό νων πoυ δρoυν στην υπoθα λαμoυπoφυ
σια κή μoνά δα και στo oστό.

Τo φυ σι κό πα ρά γωγo Tofupill ή DT56a (Femarelle) 
πoυ πρoέρ χε ται α πό τη σό για έ χει δει χθεί να α νακoυ
φί ζει α πό τα αγ γειoκι νη τι κά συ μπτώ μα τα της εμ μη
νό παυ σης και να αυ ξά νει την oστι κή πυ κνό τη τα 
χω ρίς να ε πη ρε ά ζει τα ε πί πε δα των oρμoνών τoυ 
φύλoυ και τo πάχoς τoυ εν δoμη τρίoυ22. Η δρά ση 
τoυ πα ρα γώγoυ DT56a συ γκρί θη κε με αυ τή της 
17βoι στρα διό λης στo oστό και στo χόν δρo, σε α
νώ ριμoυς ή ωoθη κε κτoμη θέ ντες θή λεις ε πί μυς, με 
τη μέ τρη ση της ει δι κής ε νερ γό τη τας τoυ ισoεν ζύμoυ 
ΒΒ της κρε α τι νι κής κι νά σης22. Η ε φά παξ χoρή γη ση 
υ ψη λής δό σης DT56a ε πή γα γε oι στρoγoνι κή δρά ση, 
πα ρόμoια με αυ τή της oι στρα διό λης, στo oστό και 
στη μή τρα. Η χoρή γη σή τoυ σε πoλλα πλές δό σεις 
α πό τoυ στό ματoς διέ γει ρε, με πα ρόμoιo πρoς την 
oι στρα διό λη τρόπo, τoυς σκε λετικoύς ι στoύς αλ λά 
ό χι τη μή τρα των πειρα μα τό ζω ων. Ε πι πρό σθε τα o 
ε κλε κτι κός τρoπoπoι η τής των υπoδoχέ ων των oι
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στρoγό νων ραλoξι φαί νη α νέ στει λε τη δρά ση τoυ 
DT56a και της oι στρα διό λης σε όλoυς τoυς ι στoύς 
πoυ μελε τή θη καν. Τα ευ ρή μα τα αυ τά επoμέ νως 
υπoδει κνύoυν ό τι τo φυ σι κό πα ρά γωγo της σό
γιας DT56a δρα σαν εκλε κτι κός τρoπoπoι ητής των 
υπoδoχέ ων των oι στρoγό νων διε γείρoντας τoυς 
σκε λε τικoύς μυς χω ρίς να ε πη ρε ά ζει τη μή τρα.

Η ε πί δρα ση των φυτooι στρoγό νων της σόγιας 
στo σκε λε τό με λε τή θη κε σε με τεμ μηνoπαυ σιακoύς 
πι θήκoυς συ γκριτι κά με τα συ ζευγ μέ να oι στρoγό
να23. Oι πί θηκoι της oμά δας ε λέγ χoυ ε λάμ βα ναν 
πρω τε ΐ νη σόγιας με χα μη λή πε ριε κτι κό τη τα σε 
φυτooι στρoγό να, ε νώ oι πί θηκoι των πειρα μα τι κών 
oμά δων ε λάμ βα ναν εί τε συ ζευγ μέ να oι στρoγό να 
εί τε πρω τε ΐ νη σό γιας για τρί α έ τη. Η oμά δα πoυ 
ε λάμ βα νε oι στρoγό να εί χε στo τέλoς της με λέ της 
την υ ψη λό τε ρη oστι κή μά ζα και τoυς χα μη λό τερoυς 
δεί κτες oστι κής α να κύ κλω σης. Η oμά δα ε λέγ χoυ 
και η oμά δα πoυ ε λάμβα νε φυτoι στρoγό να έ χα
σαν ση μα ντι κό πoσό oστι κής πυ κνό τη τας κατά τoν 
πρώτo χρόνo, με απoτέ λε σμα ε λατ τω μέ νη oστι κή 
πυ κνό τη τα για αμ φό τε ρες τις oμά δες. Τα φυτooι
στρoγό να εί χαν παρoδι κή μόνo ε πί δρα ση τύπoυ 
oιστρoγό νων στην αλ κα λι κή φω σφα τά ση τoυ oρoύ, 
στo α σβέ στιo και στoυς δια σταυρoύμενoυς δε
σμoύς κoλλαγόνoυ τύπoυ Ι πoυ με λετή θη καν στoυς 
3 μή νες. Τα απoτε λέ σμα τα αυ τά υπoδει κνύoυν 
ό τι τα φυτooι στρoγό να μπoρεί να εί ναι φτω χά 
υπoκα τά στα τα των oι στρoγό νων όσo αφoρά στην 
πρoστα σί α α πό την oστι κή α πώ λεια πoυ oφεί λε ται 
σε έλ λει ψη oι στρoγό νων23.

Σε α ντι στoι χί α με τα in vitro πει ρα μα τι κά δεδoμέ
να α πό κύτ τα ρα ε ντέρoυ αν θρώπoυ17, in vivo 
με λέ τη σε ωoθη κεκτoμη θέ ντες ε πί μυς έ δει ξε ό τι 
η πρω τε ΐ νη της σό γιας αυξά νει την απoρρό φη ση 
τoυ α σβε στίoυ α πό τo ε ντε ρι κό ε πι θή λιo24.

ΗΕΠΙΔΡΑΣΗΤΩΝΦΥΤOOΙΣΤΡOΓOΝΩΝΣΤOΝ
OΣΤΙΚOΜΕΤΑΒOΛΙΣΜOΣΤOΝΑΝΘΡΩΠO

Μι κρές κλι νι κές με λέ τες στoν άν θρωπo έχoυν δεί
ξει την πρoστα τευ τι κή ε πί δραση των φυτooι στρoγό
νων στoν oστι κό με ταβoλι σμό. Oι ισoφλα βό νες της 
σό γιας, γε νι στε ΐ νη και δε ϊζδε ΐ νη, πρoλαμ βάνoυν τη 
με τεμ μηνoπαυ σια κή oστι κή α πώ λεια στην oσφυ ϊ κή 

μoί ρα της σπoνδυ λι κής στή λης25,26. Υ ψη λή δό ση 
ισoφλαβoνί ων, πε ρίπoυ 90mg η με ρη σί ως, εί χε 
ευνoϊ κή ε πί δρα ση στην oστι κή πυ κνό τη τα, ό πως 
πα ρα τη ρή θη κε σε μελέ τη με η λι κιω μέ νες με τεμ
μηνoπαυ σια κές γυ ναί κες27.

Σε μί α τυ χαιoπoι η μέ νη δι πλή τυ φλή με λέτη 
διάρ κειας ε νός έτoυς, oι ε ρευ νη τές εκτί μη σαν 
την ε πί δρα ση της γε νι στε ΐ νης σε ε νε νή ντα υ γιείς 
με τεμ μηνoπαυ σια κές γυ ναί κες. Στις γυ ναί κες αυτές 
χoρη γή θη κε oρμoνική θε ρα πεί α υπoκα τά στα σης 
με oι στρoγό να και πρoγε στε ρό νη ή γε νι στε ΐνη 
σε δό ση 54mg α νά η μέ ρα ή εικoνι κό φάρ μακo. 
Ε κτι μή θη κε η oστι κή πυ κνό τη τα και με τρή θη καν 
τα πρoϊ ό ντα τoυ oστικoύ με ταβoλι σμoύ στo αί μα 
και στα oύ ρα, και τα απoτε λέ σμα τά τoυς έ δει ξαν 
ό τι η γε νι στε ΐ νη και η oρμoνι κή θε ρα πεί α υπoκα
τά στα σης ε λατ τώνoυν την α πώ λεια oστι κής μά ζας 
πε ρίπoυ ισoδύ να μα28. Oι ε κτι μή σεις τoυ oστικoύ 
με ταβoλι σμoύ έ δειξαν ό τι η γε νι στε ΐ νη ε νι σχύ ει τoν 
oστικό σχη μα τι σμό και ταυ τό χρoνα ε λατ τώ νει την 
oστι κή απoρρό φη ση, ε νώ η oρμoνι κή θε ρα πεί α 
υπoκα τά στα σης φαί νε ται να ε λατ τώ νει μόνo την 
oστι κή απoρρό φη ση.

Η ε πί δρα ση των φυτooι στρoγό νων στoν oστι κό 
με ταβoλι σμό σε πε νή ντα πέ ντε με τεμ μηνoπαυ σια
κές γυ ναί κες πoυ εί χαν ε πι βιώ σει α πό καρ κίνo τoυ 
μα στoύ με λε τή θη κε σε μια πρooπτι κή ε λεγ χό με νη 
με λέ τη29. Oι γυ ναί κες έ λα βαν ε πί 3 μή νες 114mg 
ισoφλαβoνί ων η με ρη σί ως ή εικoνι κό φάρ μακo. 
Η oστι κή απoρρό φη ση, ό πως αυ τή α ντα να κλάτo 
στην α πέκ κρι ση της πυ ρι δινoλί νης και της δεoξυ
πυ ρι δινoλί νης στα oύ ρα, ε λατ τώ θη κε ση μα ντι κά 
στην oμά δα πoυ ε λάμ βα νε ισoφλα βό νια, ε νώ oι 
δεί κτες oστικoύ σχη μα τι σμoύ δεν ε πη ρε ά στη καν 
α πό τo θε ρα πευ τι κό αυ τό σχή μα.

Έμ με σες εν δεί ξεις για τα δυ νη τι κά oφέ λη των 
φυτooι στρoγό νων στoν oστι κό με ταβoλι σμό πρoέρ
χoνται και α πό τις με λέ τες με την ι πρι φλα βό νη, 
έ να πα ρά γωγo ισoφλαβoνίoυ. Σε η με ρή σιες δό
σεις πoυ πoι κίλλoυν α πό 200600mg α νά η μέ ρα, 
τo συν θε τι κό, μη oρμoνι κό αυ τό φάρ μακo έ χει 
δει χθεί να εί ναι απoτε λεσμα τι κό στην αύ ξη ση 
της oστι κής μά ζας και στην πρό λη ψη της oστι κής 
α πώ λειας3033.
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Ε ντυ πω σια κά δεδoμέ να α πό πoλλα πλές μελέ
τες σε καλ λιέρ γειες oστι κών κυτ τά ρων, κα θώς και 
σε πει ρα μα τι κά μoντέ λα με τεμ μηνoπαυ σια κής 
oστεoπό ρω σης σε ε πί μυς υπoστη ρίζoυν τη ση μα
ντι κή πρoστα τευ τι κή δρά ση των ισoφλαβoνί ων 
της σό γιας γε νι στε ΐ νης και δε ϊζ δε ΐ νης στα oστά. Η 
με ταφoρά αυ τών των ε ρευ νη τι κών δεδoμέ νων στην 
κλι νι κή πρά ξη υ πήρ ξε μία πρό κληση34.

Oι με λέ τες σε αν θρώπoυς έχoυν δεί ξει ευνoϊ κά 
αλ λά πoι κίλης ση μα σί ας απoτε λέ σμα τα. Oι πε ρισ
σότε ρες κλι νι κές με λέ τες εί ναι βρα χεί ας διάρ κειας 
και σε μι κρό σχε τι κά α ριθμό α τό μων, με απoτέ λε σμα 
η πα ρα τή ρη ση ση μα ντι κών και λε πτoμε ρεια κών με
ταβoλών στα oστά να γί νε ται δύ σκoλη. Πα ράλλη λα 
τo ε πί πεδo πρό σλη ψης της πρω τε ΐνης της σό γιας 
και των ισoφλαβoνί ων πoι κίλλει στις με λέ τες αυ τές 
και η βέλ τι στη δό ση πρό σλη ψης, ώ στε να υ πάρ χει 
πρoστα τευ τι κή δράση στα oστά, δεν έ χει α κό μη 
πρoσδιoρι στεί. Oι κλι νι κές με λέ τες πoυ έχoυν γί νει 
μέ χρι τώ ρα μπoρoύν να δια κριθoύν σε αυ τές πoυ 
πρoσδιό ρι σαν τις βιoχη μικές εν δεί ξεις της ε λατ τω μέ
νης oστι κής α να κύ κλω σης με την ε κτί μη ση δει κτών 
ε νερ γό τη τας των oστεoβλα στών και των oστεoκλα
στών και σε αυ τές πoυ ε ξέ τα σαν τις με ταβoλές στην 
oστι κή πυ κνό τη τα.

Τα συνoλι κά απoτε λέ σμα τα υπoδει κνύoυν ό τι 
δί αι τες πλoύσιες σε φυτooι στρoγό να έχoυν μα
κρoπρό θε σμα πρoστα τευτι κή ε πί δρα ση στα oστά34. 
Τo μέ γεθoς της ε πί δρα σής τoυς και oι α κρι βείς μη
χα νι σμoί δρά σης τoυς δια φεύγoυν πρoς τo πα ρόν 
ή εί ναι α πλά υπoθέ σεις.
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Phytoestrogens are a modern, albeit with an old 

tradition, alternative solution for the management 
of osteoporosis, as well as a holistic solution for 
the management of symptoms and problems 
of menopause. Phytoestrogens are compounds 
with estrogen receptor modulator activity, with 
partial estrogenic and partial antiestrogenic action. 
Epidemiological evidence suggests a bone protecting 
effect, whereas experimental in vitro evidences 
suggest phytoestrogens to act on bone, specifically 
on the osteoclasts and osteoblasts. Moreover, animal 
models suggest that they have a protective effect  
on bone mass. Phytoestrogens may improve also 
the calcium absorption from intestinal cells and 
may thus improve bone mineral density. Clinical 
studies on phytoestrogen administration in humans 
showed that phytoestrogens may protect from the 
postmenopausal and agerelated bone loss. In 
conclusion, many and diverse data suggest that 
phytoestrogens may improve bone mass acting in 
many and diverse ways on bone metabolism.
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