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Φυτοοιστρογόνα: 
μεταβολισμός και πεδία εφαρμογών

Περίληψη
Πρόσφατες επιδημιολογικές και πειραματικές μελέτες αναφέρουν ότι δί

αιτες πλούσιες σε φυτοοιστρογόνα μπορεί να έχουν προστατευτική δράση 
σε οιστρογονοεξαρτώμενες καταστάσεις, όπως εμμηνοπαυσιακά συμπτώ
ματα και οιστρογονοεξαρτώμενες ασθένειες όπως ο καρκίνος του μαστού, 
η οστεοπόρωση και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Τα ισοφλαβονοειδή εί
ναι η περισσότερο μελετημένη ομάδα από τα φυτοοιστρογόνα. Οι μέχρι σή
μερα δημοσιευμένες μελέτες δεν μπορούν ούτε να υποστηρίξουν, ούτε να 
απορρίψουν τη χορήγηση συμπληρωμάτων με ισοφλαβόνες ή την κατανάλω
ση τροφών που περιέχουν σόγια. Σε ότι αφορά τη χρήση τους σε εμμηνοπαυ
σιακά συμπτώματα, οι περισσότεροι ερευνητές τείνουν να συμφωνήσουν 
πως η χρήση ουσιών όπως τα φυτοοιστρογόνα σόγιας, θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτη γραμμή αντιμετώπισης ήπιων συμπτωμάτων. 

Όροι ευρετηρίου: Φυτοοιστρογόνα, ισοφλαβόνες, σόγια, εμμηνόπαυση, 
εξάψεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γνωστό από παλαιά πως οι γυναίκες σε ορισμένους λαούς της 

Άπω Ανατολής, όπως οι Κινέζες και οι Γιαπωνέζες, προσβάλλονται σε 
πολύ χαμηλότερα ποσοστά από κάποιες παθήσεις όπως η οστεοπόρωση, 
η αθηρωμάτωση, αλλά και από ορισμένους καρκίνους όπως του μαστού 
και των ωοθηκών. Επίσης, φάνηκε σε επιδημιολογικές μελέτες πως οι γυ
ναίκες αυτές παραπονούνται λιγότερο για συμπτώματα και διαταραχές 
που εμφανίζονται στην εμμηνόπαυση, απ’ ότι οι γυναίκες στη Δύση(1,2). 
Στην προσπάθεια ανίχνευσης των προστατευτικών παραγόντων που είναι 
υπεύθυνοι για τις διαφορές αυτές, μεγάλη σημασία δόθηκε στη διατρο
φή. Αφού εξαιρέθηκαν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να συ
σχετίζονται με την αυξημένη επίπτωση του καρκίνου του στομάχου στην 
Ιαπωνία, όπως τα συντηρημένα τρόφιμα και ιδιαίτερα τα παστά (που πε
ριέχουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αλατιού, νιτρωδών και νιτρικών)(3,4), 
αξιολογήθηκε η σόγια η οποία χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως στην πα
ρασκευή της ιαπωνικής και κινεζικής κουζίνας. Η σόγια περιέχει εκτός 
από πρωτεΐνες και λιπίδια υψηλής θρεπτικής αξίας και κάποιες ουσίες 
με δομικές ομοιότητες με τα οιστρογόνα. Οι ουσίες αυτές ονομάστηκαν 
φυτοοιστρογόνα. Πρόσφατες επιδημιολογικές και πειραματικές μελέτες 
αναφέρουν ότι δίαιτες πλούσιες σε φυτοοιστρογόνα μπορεί να έχουν προ
στατευτική δράση σε οιστρογονοεξαρτώμενες καταστάσεις, όπως εμμη
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νοπαυσιακά συμπτώματα και οιστρογονοεξαρτώμενες 
ασθένειες όπως ο καρκίνος του μαστού, η οστεοπόρω
ση και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα(5).

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΦΥΤΟΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ

Τα φυτοοιστρογόνα είναι πολυφαινολικές μη στερο
ειδείς φυτικές ενώσεις με βιολογική δράση ανάλογη 
(αγωνιστική ή ανταγωνιστική) αυτής των οιστρογόνων. 
Βάσει της χημικής τους σύστασης, τα φυτοοιστρογόνα 
μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις βασικές ομάδες: τα 
ισοφλαβονοειδή, τα φλαβονοειδή, τις στιλβόνες και τις 
λιγνάνες. Από αυτές, η σόγια περιέχει κυρίως ισοφλαβό
νες, οι οποίες είναι και οι καλύτερα μελετημένες ουσίες 
της κατηγορίας αυτής. Αφού τα φυτοοιστρογόνα είναι 
πολύ συναφή, από δομικής άποψης, με τη 17βοιστρα
διόλη, μπορεί να παρουσιάζουν δράση επιλεκτικού τρο
ποποιητικού οιστρογονικού υποδοχέα(6,7).

Πολλές δομικά διαφορετικές ενώσεις, προερχόμενες 
τόσο από τη βιομηχανία όσο και από φυσικές πηγές, 
έχει αναφερθεί ότι έχουν οιστρογονική δράση. Τέτοιες 
ουσίες είναι το DDT, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια 
(PCBs) και η διαιθυλστοιλβεστρόλη, όπως και φαρμα
κευτικά οιστρογόνα, όπως η αιθυνιλοιστραδιόλη. 

Αν εξαιρέσουμε τα ωοθηκικά στεροειδή, οι περισσό
τερες ουσίες με οιστρογονική δράση παράγονται από 
τα φυτά. Εκτός από τις ουσίες που αναφέρθηκαν παρα
πάνω, υπάρχουν και κάποιες που δεν έχουν μελετηθεί 
επαρκώς, όπως οι βρεσορκυκλικές όξινες λακτάνες 
που παράγονται από μύκητες που προσβάλουν ξηρούς 
καρπούς και κατατάσσονται στα μυκοοιστρογόνα ή τα 
τερπενοειδή και κάποιες σαπωνίνες που φαίνεται να 
παρουσιάζουν κάποια οιστρογονική δράση.

Τα ισοφλαβονοειδή είναι, όπως αναφέρθηκε, η πε
ρισσότερο μελετημένη ομάδα από τα φυτοοιστρογόνα. 
Η ανακάλυψη των ουσιών αυτών ήταν τυχαία και πα
ρουσιάζει ιστορικό ενδιαφέρον. Το 1932, οι Marrian 
και Haslewood απομόνωσαν μία ουσία που θεωρήθηκε 
πως είχε «επιμολύνει» την ορμόνη υδροξυεστρίνη, η 
οποία βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα στα ούρα εγκύων 
φοράδων(8). Καθώς η ουσία βρέθηκε και στα ούρα μη 
έγκυων φοράδων αλλά και αρσενικών αλόγων, θεω
ρήθηκε πως δεν έχει σχέση με την εγκυμοσύνη. Επειδή 
προήλθε από τα άλογα, ονομάστηκε εκουόλη (άλογο: 
equus, equidae = με μία οπλή). Χαρακτηριστικά, η ου
σία απομονώνονταν στα ούρα κατά τους θερινούς μή
νες, λιγότερο κατά το φθινόπωρο και καθόλου το χει
μώνα. Αν και στην αρχή δεν αναγνωρίστηκε, μάθαμε 
αργότερα πως αυτό οφείλεται στην εποχική παρουσία 
των ισοφλαβονών στα φυτά. 

Οι καρποί της σόγιας αποτελούν πολύ πλούσια πηγή 
σε ισοφλαβόνες και περιέχουν περίπου 2g ισοφλαβονο
ειδών ανά κιλό νωπού βάρους. Ωστόσο, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι τα προϊόντα της σόγιας έχουν διάφορες 

περιεκτικότητες σε ισοφλαβόνες και αυτό ανάλογα με 
τις διάφορες ποικιλίες σόγιας και τις διάφορες κατεργα
σίες(9,10). Κατά συνέπεια, οι διάφορες πηγές πρωτεϊνών 
σόγιας δεν έχουν ίδιες ποσότητες ισοφλαβονών και αυ
τό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις επιδημιολογικές 
μελέτες. Έτσι, οι πρωτεΐνες της σόγιας που χρησιμο
ποιούνται για την παρασκευή αναλόγων κρέατος είναι 
φτωχές σε ισοφλαβόνες εάν υποστούν εκχύλιση σε νε
ρό και δεν περιέχουν καθόλου ισοφλαβόνες εάν εκχυλι
στούν σε αιθανόλη. Επίσης, το σογιέλαιο δεν περιέχει 
καθόλου ισοφλαβόνες και η soy sauce περιέχει λίγες ή 
καθόλου ισοφλαβόνες. Εκτός από τη σόγια, ισοφλαβό
νες περιέχονται και σε όσπρια όπως οι φακές και τα 
φασόλια, σε πολύ μικρότερες ποσότητες(11).

Ένας μεγάλος αριθμός ισοφλαβονοειδών έχει ανα
γνωριστεί με κύριους εκπροσώπους τη δαϊδζεΐνη και 
τη γενιστεΐνη. Αυτά τα ισοφλαβονοειδή προέρχονται 
από τις πρόδρομες τους βγλυκοσίδες διαδζίνη και γε
νιστίνη, μέσω της ενζυμικής τους μετατροπής από τη 
φυσιολογική χλωρίδα στο γαστρεντερικό σωλήνα. Στη 
συνέχεια, η γαστρεντερική χλωρίδα μεταβολίζει παρα
πέρα τη δαϊδζεΐνη σε οιστρογονικό ανάλογο, αλλά αυτή 
η βιομετατροπή διαφέρει κατά πολύ από άνθρωπο σε 
άνθρωπο. Παρά τις ομοιότητες της διφαινολικής τους 
δομής με την οιστραδιόλη, η οιστρογονική τους δράση 
είναι 1001000 φορές μικρότερη από της οιστραδιόλης. 
Ταυτόχρονα, όμως, η συγκέντρωσή τους στο πλάσμα 
μπορεί να είναι έως και 100 φορές υψηλότερη από της 
οιστραδιόλης(12).

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΦΥΤΟΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ 

Ένας μεγάλος αριθμός ισοφλαβονοειδών έχει εξε
ταστεί ως προς τη δυνατότητα αντίδρασης με τον υπο
δοχέα. Μελέτες έδειξαν πως η κουμεστρόλη είναι το 
ισοφλαβονοειδές με την ισχυρότερη σύνδεση με τους 
οιστρογονικούς υποδοχείς, σχεδόν παρόμοια αυτής 
της 17βοιστραδιόλης και αφορά τόσο στους ERα, όσο 
και στους ERβ υποδοχείς. Από την άλλη, η γενιστεΐνη, 
η δαϊδζεΐνη και η εκουόλη έχουν μεγαλύτερη τάση σύν
δεσης με τους ERβ παρά με τους ERα υποδοχείς. Οι 
ισοφλαβόνες συχνά ανευρίσκονται σε υψηλότερες συ
γκεντρώσεις στον οργανισμό από τα ενδογενή οιστρο
γόνα, ενώ η μεθυλίωση ή η γλυκοζυλίωση των ισοφλαβο
νών γενικά μειώνει τη χημική συγγένεια με τους οιστρο
γονικούς υποδοχείς(1214).

Κάποια ισοφλαβονοειδή μπορούν να αναστείλουν κά
ποια βασικά ένζυμα στη βιοσύνθεση των οιστρογόνων 
και των ανδρογόνων, όπως η αρωματάση, η 5α υδρο
ξυλάση, η 17ΟΗδεϋδρογενάση, γεγονός που δικαιολο
γεί την παρατηρούμενη ελαττωμένη συχνότητα ορμονο
εξαρτώμενων καρκίνων, όπως του μαστού αλλά και του 
προστάτη. Επίσης, έχουν αναφερθεί και άλλες δράσεις 
των ισοφλαβονοειδών όπως η αναστολή της σύνθεσης 



της κινάσης της τυροσίνης, της τοποϊσομεράσης Ι και II 
του DNA, και αντιαγγειογενετική και αντιοξειδωτική 
αντίδραση. Έτσι, εκτός από τις SERMs ιδιότητές τους, 
τα ισοφλαβονοειδή μπορεί να ασκούν προστατευτική 
δράση έναντι των διαφόρων μορφών καρκίνου, τουλά
χιστον σε πειραματικά μοντέλα(15,16).

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ 
ΓΥΝΑΙΚΑ

Φυτοοιστρογόνα και καρκίνος μαστού
Επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η επίπτωση και 

η θνητότητα στο δυτικό κόσμο είναι κατά πολύ υψηλό
τερη από αυτή που παρατηρείται στις ασιατικές χώρες. 
Ασιάτισσες που μετανάστευσαν στις ΗΠΑ φαίνεται να 
έχουν αυξημένη προστασία στην πρώτη γενιά, η οποία 
φαίνεται να χάνεται μετά τη δεύτερη γενιά που υιοθετεί 
όλο και περισσότερο το δυτικό τρόπο διατροφής. Η εξή
γηση της παρατήρησης αυτής δεν είναι αποσαφηνισμέ
νη, δεδομένης της ύπαρξης και άλλων περιβαλλοντικών 
παραγόντων. Φαίνεται, όμως, πως υπάρχουν κάποιες 
ουσίες οι οποίες δρουν προστατευτικά έναντι του καρ
κίνου και λείπουν από τη δυτική δίαιτα. Μέχρι σήμερα 
οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στα φυτο
οιστρογόνα και κυρίως στις ισοφλαβόνες(17). Προς το 
παρόν, όμως, δεν υπάρχουν πειστικές μαρτυρίες ότι η 
κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων σόγιας στις ενήλικες 
γυναίκες στις δυτικές χώρες έχει προστατευτική δράση 
έναντι του καρκίνου του μαστού(5,18). Η κατανάλωση σό
γιας πριν από την εφηβεία φαίνεται να έχει την ίδια προ
στατευτική δράση έναντι του καρκίνου του μαστού με 
αυτή που παρατηρείται στις γυναίκες που είχαν εγκυμο
σύνες σε νεαρή ηλικία. Προτείνεται ότι τα φυτοοιστρο
γόνα προάγουν τη διαφοροποίηση των κυττάρων του μα
στικού αδένα, με αποτέλεσμα την ωρίμανση αυτού.

Φυτοοιστρογόνα και καρδιαγγειακά νοσήματα
Πολλές δημοσιευμένες εργασίες έχουν υποδείξει 

πως μια διατροφή που περιέχει σόγια, μειώνει τον 
κίνδυνο από προσβολή στεφανιαίας νόσου(19). Μελέ
τες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πρωτεϊνών σόγιας 
συγκρινόμενη με άλλες πρωτεΐνες, μπορεί να μειώσει 
το συνολικό ποσό των λιποπρωτεϊνών και κυρίως της 
LDLλιποπρωτεΐνης και χοληστερόλης, αυξάνοντας 
ταυτόχρονα τη HDLλιποπρωτεΐνη. Τα αποτελέσματα 
διαφέρουν αλλά είναι περισσότερο ορατά σε υπερχο
ληστεραιμικά άτομα, παρά σε άτομα με φυσιολογική 
χοληστερόλη(20). Στο Consensus της North American 
Menopause Society που αναφέρθηκε και προηγούμενα, 
αναφέρεται πως η σόγια καθώς και τα παράγωγά της 
εκτός από τις δράσεις στη χοληστερόλη, μειώνουν τη 
διαστολική αρτηριακή πίεση, εμφανίζουν αντιθρομβω
τική δράση, μειώνουν την πιθανότητα επέκτασης αθηρο

σκληρωτικών πλακών, και τέλος, βελτιώνουν την ελαστι
κότητα των αγγείων(5).

Φυτοοιστρογόνα ως θεραπεία υποκατάστασης στην 
εμμηνόπαυση

Η θεραπεία υποκατάστασης χορηγείται σε μετεμμη
νοπαυσιακές γυναίκες για την πρόληψη εμμηνοπαυσια
κών συμπτωμάτων, οστεοπόρωσης και καρδιαγγειακών 
νοσημάτων. Παρά αυτά τα οφέλη, μετά τη μελέτη της 
WHI, υπάρχουν ανησυχίες που αφορούν στην ανάπτυξη 
διαφόρων μορφών καρκίνου σε αυτές τις γυναίκες(21). 
Σήμερα, πολλές μελέτες διερευνούν την πιθανότητα να 
χρησιμοποιηθούν τα φυτοοιστρογόνα ως εναλλακτική 
θεραπεία υποκατάστασης.

Μια σημαντική εργασία των Potter et al, έδειξε ανα
στολή της απώλειας οστικής μάζας εάν η δίαιτα περιέχει 
επί έξι μήνες 90mg/ημέρα ισοφλαβονοειδών(20). Η δόση, 
όμως, ήταν αρκετά μεγάλη και όπως σημειώνεται σε με
λέτη των Scambia et al, μία ημερήσια δόση δε θα πρέ
πει να υπερβαίνει τα 5060mg, προκειμένου να αποφευ
χθούν ανεπιθύμητες ενέργειες(22). Περαιτέρω, κάποια 
αποτελέσματα στην οστεοπόρωση έδωσε και η ιπριφλα
βόνη, η οποία αποτελεί μια εναλλακτική λύση θεραπεί
ας υποκατάστασης σε προϋπάρχουσα χαμηλή οστική 
πυκνότητα ή σε εμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Η ιπρο
φλαβόνη είναι μια συνθετική ισοφλαβόνη, παράγωγο 
της διαδζεΐνης και η οποία εγκρίθηκε σε αρκετές χώρες 
για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης(23). Δε φαίνεται να 
δρα μέσω άμεσης επίδρασης σε υποδοχείς οιστρογό
νων, οπότε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φυτοοι
στρογόνο μόνο με την ευρεία έννοια. Ωστόσο, ένα πο
σοστό 10% μετά την πρόσληψή της από τον οργανισμό 
μετατρέπεται πάλι σε διαδζεΐνη. Εν τούτοις, μια μεγάλη 
πολυκεντρική μελέτη δεν έδειξε την αποτελεσματικότη
τά της και τη συνέδεσε με αρκετές παρενέργειες(24).

Αρκετά είναι τα δεδομένα από τη χρήση ισοφλαβο
νοειδών στις εξάψεις κατά την εμμηνόπαυση, χωρίς 
όμως να μπορούν να υποστηρίξουν απερίφραστα τη συ
νταγογράφησή τους. Σε μια διπλή τυφλή μελέτη, τυχαιο
ποιήθηκαν 177 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες να λάβουν 
είτε 50mg/ημέρα ισοφλαβονοειδή σόγιας, είτε placebo. 
Οι γυναίκες στην ομάδα placebo, ξυπνούσαν κατά μέ
σο όρο 1,89 φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω 
νυκτερινών εφιδρώσεων και εξάψεων, ενώ οι γυναίκες 
που ελάμβαναν τα ισοφλαβονοειδή σόγιας ξυπνούσαν 
1,52 φορές, δηλαδή η βελτίωση ήταν της τάξεως του 
12,4%(25). Επίσης σημαντική ήταν και η ελάττωση της 
έντασης των αγγειοκινητικών φαινομένων, όπως αξιο
λογήθηκε από τις γυναίκες. Διάφοροι ερευνητές έχουν 
βέβαια σημειώσει τη λογική παρατήρηση πως η ελάττω
ση κατά 12,4% σημαίνει πως αν μια γυναίκα είχε δέκα 
επεισόδια εξάψεων, με το φάρμακο τα επεισόδια θα 
ήταν πλέον εννέα, παρατήρηση που υπογραμμίζει πως 
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η στατιστική σημαντικότητα δε συμβαδίζει πάντοτε και 
με την κλινική αποτελεσματικότητα! 

Σε μια πιο πρόσφατη εργασία, 75 εμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες με τουλάχιστον επτά επεισόδια εξάψεων / 
ημέρα τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ισοφλαβονοειδή σό
γιας είτε placebo για διάστημα 16 εβδομάδων. Το ποσο
στό των γυναικών που ανέφεραν ελάττωση τουλάχιστον 
κατά 50% των εξάψεων, ήταν 65,8% στην ομάδα που 
ελάμβανε τα ισοφλαβονοειδή και 34,2% στην ομάδα 
placebo, διαφορά που ήταν στατιστικώς πολύ σημαντική 
(p <0.005)(26). Πρέπει, όμως, να τονιστεί πως και στην 
εν λόγω εργασία όπως και σε άλλες, δεν παρατηρήθηκε 
μεταβολή σε άλλα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα. 

Από την άλλη, σε μια πολύ πρόσφατη διπλή  τυφλή 
μελέτη σε 72 γυναίκες που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
κάψουλες σόγιας είτε placebo, δεν παρατηρήθηκε στατι
στικώς σημαντική διαφορά στην ύφεση των εμμηνοπαυ
σιακών συμπτωμάτων ή στη συνολική ποιότητα ζωής(27).

Τέλος, στην πρόσφατη θέση της North American 
Menopause Society, σημειώνεται πως οι μέχρι σήμερα 
δημοσιευμένες μελέτες δεν μπορούν ούτε να υποστηρί
ξουν, ούτε να απορρίψουν τη χορήγηση συμπληρωμά
των με ισοφλαβόνες ή την κατανάλωση τροφών που 
περιέχουν σόγια. Τελικά, συστήνει, όμως, για την ανα
κούφιση των ήπιων αγγειοκινητικών συμπτωμάτων τη 
χορήγηση ισοφλαβονών σε συνδυασμό με αλλαγές στον 
τρόπο ζωής (lifestyle) ως αρχική αντιμετώπιση πριν τη 
χορήγηση φαρμάκων(28).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σε γενικές γραμμές, τόσο η σόγια που περιέχεται 

στις τροφές, όσο και οι ισοφλαβόνες που περιέχονται 
στα σκευάσματα είναι καλώς ανεκτά. Οι ελάχιστες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται είναι απο
τέλεσμα κάποιας δυσανεξίας και η συμπτωματολογία 
προέρχεται από το γαστρεντερικό σύστημα, οφειλόμε
νη μάλλον στις πρωτεΐνες της σόγιας(29). Εξαιτίας, όμως, 
των σχετικά περιορισμένων και συχνά αντικρουόμενων 
δεδομένων από μελέτες in vitro και σε πειραματόζωα, 
μια οριστική εκτίμηση ασφάλειας για την πρόσληψη 
ισοφλαβονοειδών δεν μπορεί να γίνει(30). Η πρόσληψη 
μέτριας ποσότητας ισοφλαβονοειδών φαίνεται να είναι 
ασφαλής για την πλειοψηφία των ανθρώπων, ενώ αντί
θετα συστήνεται προς το παρόν η αποφυγή μακροχρό
νιας κατανάλωσης προϊόντων σόγιας και σκευασμάτων 
που περιέχουν ισοφλαβόνες, από γυναίκες με ιστορικό 
καρκίνου του μαστού(30).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο τρόπος ζωής και οι διατροφικές συνήθειες στις 

ασιατικές χώρες διαφέρουν πολύ σε σχέση με τη δύση, 
έτσι ώστε διαφορές στην εμφάνιση ασθενειών ή εμμηνο
παυσιακών διαταραχών να μην μπορούν να αποδοθούν 

μόνο στην κατανάλωση σόγιας και των προϊόντων της. 
Δεδομένου πως οι δόσεις των εμπορικών σκευασμάτων 
φυτοοιστρογόνων δεν έχουν διασαφηνιστεί ακόμη σε 
μεγάλες μελέτες και οι πιθανές μακροχρόνιες ανεπι
θύμητες ενέργειες είναι γενικά άγνωστες, δεν μπορεί 
κανείς να συστήσει ανεπιφύλακτα τη χορήγησή τους. 
Τα στοιχεία από τις συχνά αντικρουόμενες μελέτες 
είναι όμως σε γενικές γραμμές ενθαρρυντικά και σί
γουρα υποδηλώνουν την ανάγκη περαιτέρω διερεύνη
σης(31). Σε ότι αφορά τη χρήση τους σε εμμηνοπαυσια
κά συμπτώματα, οι περισσότεροι ερευνητές τείνουν να 
συμφωνήσουν πως η χρήση ουσιών όπως τα φυτοοιστρο
γόνα σόγιας, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
πρώτη γραμμή αντιμετώπισης ήπιων συμπτωμάτων που 
δε σχετίζονται με διαταραχές ύπνου ή ημερήσιας δρα
στηριότητας, μαζί με αλλαγές στον τρόπο ζωής(32). 

Summary
Kellartzis D, Chatzigeorgiou K, Tsolakidis D, 
Papadopoulos N, Bontis JN
Phytoestrogens: metabolism and efficacy 
Hellen Obstet Gynecol 18(1): 56-60, 2006

Recent articles report suggest that a diet rich in phyto
estrogens might have a protective effect on menopausal 
symptoms or estrogendependent diseases as for example 
breast cancer, osteoporosis or cardiovascular diseases. 
Isoflavones is the most extensive studied group of 
substances among phytoestrogens. Clinical trial results 
are still insufficient to either support or refute efficacy 
for soy foods and isoflavone supplements. Regarding 
their use in the relief of menopausal symptoms, most 
researchers tend to agree that, phytoestrogens could be 
a reasonable initial approach for mild symptoms.

Key words: Phytoestrogens, isoflavones, soy, menopause, 
hot-flushes.
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