
 Streszczenie  Fitoestrogeny są niesteroidowymi związkami pochodzenia roślinnego o budowie chemicznej podobnej 
do 17b-estradiolu. Wywierają słabe działanie estrogenowe i antyestrogenowe, które różni się w zależności od tkanki 
docelowej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono wiele badań dotyczących wpływu fitoestrogenów na 
zdrowie kobiet. Najwięcej badań dotyczy związków występujących w soi owłosionej (Glycine max), koniczynie łąko-
wej (Trifolium pratense) i pluskwicy groniastej (Cimicifuga racemosa). Badania wykazały, że izoflawony hamują utratę 
masy kostnej i łagodzą uderzenia gorąca u kobiet w wieku okołomenopauzalnym. Preparaty z fitoestrogenami łago-
dzą także inne objawy klimakterium, takie jak: zaburzenia snu, niepokój, apatia, uczucie strachu, depresja, kołatania 
serca, obfite pocenie się, zmienność nastroju – rozdrażnienie, nadpobudliwość, znużenie, kłopoty z koncentracją, 
osłabienie pamięci, zawroty i bóle głowy. W związku z tym coraz częściej stosowane są jako alternatywna metoda 
leczenia dolegliwości związanych z wygaśnięciem czynności jajników. uważa się, że izoflawony posiadają także wła-
ściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antyproliferacyjne. Nie tylko pomagają łagodzić dolegliwości związane 
z okresem okołomenopauzalnym i zmniejszają ryzyko wystąpienia osteoporozy, normalizują także poziom choleste-
rolu oraz wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i zapobiegają oznakom starzenia 
się skóry. Ze względu na swoje właściwości hormonopodobne istnieje jednak obawa wystąpienia po ich stosowaniu 
niechcianych skutków ubocznych związanych z ich powinowactwem do receptorów estrogenowych. Przeprowadzo-
no wiele badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania związków na bazie wyciągu z fitoestrogenów. 
Na ich podstawie stwierdzono, że stosowanie fitoestrogenów może być korzystne dla zdrowia kobiety. 
Słowa kluczowe: fitoestrogeny, menopauza, izoflawony.

 Summary  Phytoestrogens are non-steroidal plant compounds with chemical structures similar to 17b-estradiol. They exert 
a weak estrogenic and anti-estrogenic effect, which varies depending on the target tissue. Over the past several years many 
studies have been conducted on the influence of phytoestrogens on women’s health. most studies are based on compounds 
found in soy, red clover and black cohosh. Studies have shown that isoflavones inhibit bone loss and reduce hot flashes in 
perimenopausal women. The phytoestrogen supplements also relieve other symptoms of menopause such as sleep distur-
bance, anxiety, apathy, feelings of fear, depression, palpitations, troublesome sweats, mood disorders – irritability, hyperactivity, 
fatigue, difficulty concentrating, memory impairment, dizziness and headache. Therefore, they are increasingly used as an 
alternative method of treating climacteric complaints. It is believed that isoflavones have antioxidant properties, anti-inflamma-
tory and anti-proliferative. They help alleviate the discomfort associated with the period of perimenopause and reduce the risk 
of osteoporosis and normalize cholesterol levels and support the proper functioning of the cardiovascular system and prevent 
the signs of skin aging. Because of its hormone-like properties there is a fear of side effects associated with their affinity for 
estrogen receptors. many studies have evaluated the efficacy and safety of compounds based on the extract of phytoestrogens. 
It was found that the use of phytoestrogens can be beneficial to the health of women.
Key words: phytoestrogens, menopause, isoflavones.
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Kita

Czy fitoestrogeny mogą być alternatywą dla terapii hormonalnej?

Fitoestrogeny są niesteroidowymi związkami 
polifenolowymi pochodzenia roślinnego o budo-
wie chemicznej podobnej do 17b-estradiolu. Wy-
różnia się 3 klasy fitoestrogenów: 

– flawonoidy (izoflawony – genisteina, formono-
nentyna, biochanina A, daidzeina, glicyteina; 
flawonole – kwercetyna i kaempferol, kumesta-
ny – kumestrol);
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– lignany (enterodiol, enterolakton, sekoizolari-
cirezinol, matairezinol – składniki m.in. nasion 
lnu, słonecznika, kawy, zielonej i czarnej herba-
ty);

– stilbeny (resweratrol – jeden ze składników 
czerwonego wina oraz ziemnych orzeszków)  
[1, 2]. 
Fitoestrogeny wywierają słabe działanie estroge-

nowe i antyestrogenowe, które różni się w zależno-
ści od tkanki docelowej i jest zależne od wiązania 
z receptorami estrogenowymi a (Era) i b (Erb). 
Fitoestrogeny zatem należą do naturalnych selek-
tywnych modulatorów receptora estrogenowego 
(selective estrogen receptor modulators – SErm). 
W porównaniu do 17b-estradiolu ich działanie jest 
niewielkie, jednak w dawkach odpowiednio du-
żych wykazują dostateczną skuteczność. Niektóre 
fitoestrogeny, np. wytwarzany przez grzyby zeara-
lenon, również wykazują działanie antagonistyczne 
w stosunku do receptorów estrogenowych, ale 
większość fitoestrogenów, w tym flawonoidy obec-
ne w soi, ma tylko agonistyczne działanie. Pojedyn-
cza roślina może zawierać więcej niż jeden rodzaj 
fitoestrogenów, a każdy z nich może wzmocnić lub 
osłabić działanie innego [3].

W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzo-
no wiele badań dotyczących wpływu fitoestroge-
nów na zdrowie kobiet. Najwięcej badań dotyczy 
związków występujących w soi owłosionej (Glycine 
max), koniczynie łąkowej (Trifolium pratense) i plu-
skwicy groniastej (Cimicifuga racemosa). Do tej 
pory wiele korzyści z ich aktywności biologicznej 
odnosi się do mechanizmu wiązania z receptorami 
estrogenowymi, biorąc pod uwagę ich strukturalne 
podobieństwo do estrogenów [4–7]. Inny me-
chanizm działania izoflawonów oparty jest na ich 
wpływie na enzymy zaangażowane w metabolizm 
steroidów – aromatazę, 17b-hydroksysteroidową 
dehydrogenazę, sulfatazę steroidową i sulfotrans-
ferazę [5, 8, 9].

uważa się, że izoflawony posiadają także wła-
ściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne i an-
typroliferacyjne [4, 6, 7]. Skromne spożycie soi 
typowe dla Wschodniej Azji utrzymuje w krwi 
stężenie izoflawonów 100–1000 razy większe niż 
endogennych estrogenów, pomimo słabszego po-
winowactwa izoflawonów do receptorów estroge-
nowych niż endogenne estrogeny, ale występują 
głównie w mniej aktywnej formie [10].

Badania wykazały, że izoflawony hamują utratę 
masy kostnej i łagodzą uderzenia gorąca u kobiet 
w wieku okołomenopauzalnym [11–14], natomiast 
inne sugerują brak takich efektów [15–17]. Istnieje 
kilka powodów, dla których wyniki badań mogą 
być różne. Należy do nich m.in. różna zawar-
tość izoflawonów w produktach sojowych użytych 
w badaniach, ilość białka w produktach, różny 
okres życia kobiet biorących udział w badaniach 
(okres okołomenopauzalny, różne fazy cyklu mie-

siączkowego u kobiet przed menopauzą), różny 
stopień kontroli diety [5, 18].

Badania wykazały, że izoflawony zawarte w ko-
niczynie łąkowej zmniejszają częstość uderzeń 
gorąca u kobiet po menopauzie [16, 19]. Inne dane 
wskazują, że w około 40% przypadków fitoestro-
geny hamują utratę masy kostnej u kobiet w wieku 
pomenopauzalnym [3, 20], zwłaszcza jeśli stosuje 
się czystą postać genisteiny w dawce 54 mg [13, 
21]. Wzrost gęstości mineralnej kości (bone mineral 
density – BmD) był zbliżony do wzrostu BmD po 
terapii estrogenami [21]. Zadowalające efekty uzy-
skuje się szczególnie przy leczeniu uzupełnionym 
suplementacją węglanem wapnia 500 mg i wita-
miny D 400 Iu dziennie. Według doniesień stoso-
wanie genisteiny powoduje także spadek średniej 
liczby uderzeń gorąca na dzień [13]. Zmienność 
wyników w badaniach skuteczności fitoestrogenów 
wynika głównie z różnic w zastosowanych daw-
kach, czystości preparatów, spożyciu wapnia i wi-
taminy D, interakcji z innymi lekami i codziennej 
diety [3, 21]. 

Wzrost zainteresowania fitoestrogenami jako 
alternatywną metodą leczenia dolegliwości zwią-
zanych z wygaśnięciem czynności jajników wynika 
z faktu, że część pacjentek i lekarzy kwestionuje 
bezpieczeństwo terapii hormonalnej albo istnieją 
przeciwwskazania do jej stosowania.   Preparaty 
z fitoestrogenami mogą łagodzić nieprzyjemne 
objawy klimakterium, takie jak: uderzenia gorąca, 
zaburzenia snu, niepokój, apatia, uczucie stra-
chu, depresja, kołatania serca, obfite pocenie się, 
zmienność nastroju – rozdrażnienie, nadpobudli-
wość, znużenie, kłopoty z koncentracją, osłabienie 
pamięci, zawroty i bóle głowy, zmniejszenie libido. 
Pomagają zachować równowagę hormonalną ko-
bietom w okresie przekwitania.

Ze względu na swoje właściwości hormono-
podobne istnieje jednak obawa wystąpienia po 
fitoestrogenach niechcianych skutków ubocznych 
związanych z ich powinowactwem do receptorów 
estrogenowych. Przeprowadzono wiele badań oce-
niających skuteczność i bezpieczeństwo stosowa-
nia związków na bazie wyciągu z fitoestrogenów 
pochodzących z soi [24–27]. Na ich podstawie 
stwierdzono, że w trakcie stosowania fitoestro-
genów jedynie częstość występowania działań 
niepożądanych ze strony przewodu pokarmowe-
go, tj. bóle brzucha, jak również subtelne bóle 
mięśniowe i nieznaczna senność, była większa niż 
w grupie kontrolnej. Objawy niepożądane ze stro-
ny układu rozrodczego, mięśniowo-szkieletowego, 
neurologicznego i niespecyficzne skutki uboczne 
nie występowały częściej niż w grupie kontrolnej. 
również zażywanie preparatów z fitoestrogenami 
nie przyczynia się do częstszego występowania 
krwawień z dróg rodnych, rozrostu błony śluzowej 
macicy, raka trzonu macicy czy raka piersi [23–
25, 28]. Stwierdzono, że współczynnik częstości 
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Tabela 1. Skład i dawkowanie najczęściej stosowanych preparatów zawierających fitoestrogeny
1a. Preparaty z wyciągiem z nasion lub zarodków soi owłosionej (Glycine max)

Preparat Stosowanie dodatkowe cechy

Climagyn 1 kapsułka „dzień” rano zawiera dodatkowo witaminę B6, B12, kwas 
foliowy

2 kapsułki „noc” na godzinę przed 
snem 

zawiera wyciąg z szyszki chmielu, z melisy, 
witaminę B6, magnez

Climea 1 kapsułka 2 razy dziennie zawiera dodatkowo wapń i witaminę E

Doppelherz Aktiv Aktiv-meno 1 tabletka dziennie zawiera dodatkowo wapń, witaminę D3, 
B1, B2, B6, B12, biotynę i kwas foliowy

Femestra 
Ligunin 

1 tabletka dziennie 
1–2 tabletek dziennie po 400 mg

zawiera dodatkowo wapń, magnez, selen 
i witaminę E 50 mg lignanów lnianych

menocaps 2–3 kapsułki dziennie

menoplant Soy-a 40+ 1–2 kapsułki dziennie

menostat forte 2 tabletki dziennie zawiera dodatkowo ekstrakt pieprzu czarnego

menostop 1–2 kapsułki dziennie

menostop plus 1 tabletka dziennie zawiera dodatkowo wapń i witaminę D3

Phyto soya 2 kapsułki dziennie

Soja A + E 1–2 tabletki dziennie zawiera dodatkowo witaminę A i E

Solgar izoflawony sojowe silnie 
skoncentrowane

1–2 tabletki dziennie

Soy isoflavone complex 2–3 kapsułki dziennie

Soya meno 1 tabletka 2 razy dziennie

Soyfem 1–2 tabletki 2 razy dziennie

1b. Preparaty z wyciągiem z kłącza pluskwicy groniastej (Cimicifuga racemosa)

Klimaktobon 1 kapsułka 2 razy dziennie zawiera dodatkowo sproszkowane szyszki 
chmielu

Klimaktoplant w początkowym okresie 3 razy 
dziennie po 2 tabletki, następnie 
2 razy dziennie po 2 tabletki

preparat homeopatyczny, zawiera dodatko-
wo: mątwa zwyczajna (Sepia officinalis), 
sangwinaria kanadyjska (Sanguinaria cana-
diensis), Strychnos ignatii

Klimax płyn 2 ml preparatu w 50 ml wody 2 ra-
zy dziennie

menofem 1 tabletka 2 razy dziennie

remifemin 1 tabletka 2 razy dziennie

1c. Preparaty z wyciągiem z koniczyny łąkowej (Trifolium pratense)

mabelle 1–2 tabletki dziennie zawiera dodatkowo wyciąg z lnu zwyczaj-
nego (Linum usitatissimum)

Salus natura femiflavon 1 tabletka dziennie, dawkę można 
zwiększyć do 2–3 tabletek dziennie

zawiera dodatkowo witaminę B6 i kwas fo-
liowy

Prolady menopauza 1 kapsułka dziennie zawiera dodatkowo wyciąg  
z szałwii (Salvia sp.) i melisy (Melissa sp.)
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występowania działań niepożądanych zależy od 
miejsca zamieszkania i wieku pacjentek. Badania 
przeprowadzone w uSA i Europie w porównaniu 
z badaniami przeprowadzonymi w Azji pokazu-
ją, że kobiety leczone fitoestrogenami w drugiej 
grupie były bardziej narażone na działania niepo-
żądane. Ponadto wskaźnik występowania działań 
niepożądanych u kobiet leczonych fitoestrogenami 
w wieku > 55 lat był wyższy w porównaniu z ko-
bietami w wieku < 55 lat i były to dolegliwości 
ze strony przewodu pokarmowego. Te obserwacje 
sugerują, że tolerancja fitoestrogenów jest mniejsza 
u starszych kobiet i mieszkanek Azji, których dieta 
charakteryzuje się wysokim spożyciem fitoestro-
genów. Nie stwierdzono również związku między 
czasem trwania leczenia fitoestrogenami a często-
tliwością wystąpienia skutków ubocznych. Wręcz 
przeciwnie, działania niepożądane obserwowano 
rzadziej u kobiet stosujących fitoestrogeny przez 
dłuższy czas. Obserwacje te wskazują, że nie 
występuje zjawisko kumulacji dawek fitoestroge-
nów. Nie można wykluczyć, że rzadkie działania 
niepożądane mogą wystąpić u kobiet długotrwale 
leczonych fitoestrogenami. Na podstawie dostęp-
nych danych zażywanie fitoestrogenów może być 
zalecane przez okres 2 lat [22].

Przeprowadzone dotychczas badania również 
nie wskazują na występowanie poważnych niepo-
żądanych skutków ubocznych leczenia fitoestroge-
nami, takich jak u kobiet stosujących leczenie es-
trogenami (np. zakrzepica, zawał serca, udar mózgu 
i rak piersi) [21, 23–26]. Fitoestrogeny proponuje 
się kobietom poszukującym bezpiecznej alternaty-
wy leczenia dla terapii hormonalnej. Stosowanie 

fitoestrogenów może być korzystne dla zdrowia 
kobiety, szczególnie w odniesieniu do objawów 
wegetatywnych. rzeczywiście mogą one zrekom-
pensować naturalny brak endogennego estrogenu 
występujący w okresie przekwitania. Największą 
koncentrację izoflawonów spośród wszystkich ro-
ślin posiada soja. Fitoestrogenom sojowym poświę-
ca się coraz więcej uwagi ze względu na korzyści 
zdrowotne związane z ich spożyciem [29–32]. 
uważa się je za naturalne estrogeny o dużym pro-
filu bezpieczeństwa. W codziennej praktyce wyso-
kie dawki izoflawonów, szczególnie genisteiny (60 
mg/dobę), mogą być stosowane do zmniejszenia 
uderzeń gorąca u kobiet po menopauzie nieleczo-
nych hormonalnie ze względu na ich większą sku-
teczność w porównaniu z placebo i bardzo dobry 
profil bezpieczeństwa [29]. Izoflawony nie tylko 
pomagają łagodzić dolegliwości związane z okre-
sem okołomenopauzalnym, także normalizują po-
ziom cholesterolu oraz wspomagają prawidłowe 
funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, 
zmniejszają ryzyko wystąpienia osteoporozy. Ze 
względu na ich działanie przeciwrodnikowe oraz 
hamujące rozpad włókien elastycznych zapobie-
gają także oznakom starzenia się skóry – utracie 
elastyczności i powstawaniu zmarszczek [33]. 

Przedstawione w artykule poglądy są w prze-
konaniu autorów niezwykle cenne dla lekarzy 
rodzinnych. Pozwolą im podjąć nowe i skuteczne 
leczenie uciążliwych dolegliwości towarzyszących 
klimakterium, zwłaszcza w przypadkach, gdy ze 
względu na przeciwwskazania medyczne poszu-
kuje się alternatywnych do hormonalnej terapii 
zastępczej metod leczenia.
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