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Izoflawony sojowe 
Flawonidy, Izoflawony, Fitoestrogeny

Flawonoidy to grupa organicznych związków chemicznych występujących w roślinach. Są one bardzo zróżnicowane pod 
względem struktury, właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. 
W świecie roślinnym spełniają głównie funkcje barwników, przeciwutleniaczy, naturalnych insektycydów oraz fungicydów.
Znanych jest ok. 4000 flawonoidów. Ze względu na budowę chemiczną dzieli się je na kilka podgrup: flawony, izoflawony, fla-
wonole, flawanony, antocyjany i chalkony. W każdej z tych grup występuje od kilkunastu do kilkuset związków.
Fitoestrogeny są to związki organiczne zawarte w roślinach, działające w organizmie ludzkim na podobieństwo estrogenów 
(hormonów). Najczęstszym źródłem fitoestrogenów są produkty sojowe zawierające dużą ilość flawonoidów, a głównie ich 
wyjątkową podgrupę zwaną izoflawonami, a w niej genisteinę i daidzeinę.

Możliwe zastosowania

 ♦ obniżanie poziomu cholesterolu,
 ♦ ochrona komórek,
 ♦ osteoporoza związana z aktywnością estrogenową,
 ♦ zaburzenia równowagi hormonalnej kobiet (np. napięcie 
przedmiesiączkowe),

 ♦ zapobieganie chorobom układu krążenia,
 ♦ zespół klimakteryjny.

Wiele przeprowadzonych badań wykazuje, że pewne rodza-
je izoflawonów występujących w soi tj. genisteina i daidzeina 
przyczyniają się do równowagi hormonalnej u kobiet, mogą 
zapobiegać osteoporozie oraz mają silne właściwości anty-
oksydacyjne, przeciwnowotworowe i obniżają poziom cho-
lesterolu. 

Okres MenOpauzy 
Jeszcze 100 lat temu przeciętna długość życia kobiety nie 
przekraczała wieku menopauzy. Można stwierdzić zatem, że 
problem menopauzy i zmian menopauzalnych jest w medy-
cynie nowym zagadnieniem. Długość życia przeciętnej Polki 
wynosi obecnie 79 lata jeszcze w 1955 roku było to 68 lat. 
Tak więc 1/3 życia przeciętnej kobiety przypada na okres po-
menopauzalny.

Menopauza jest naturalnym, fizjologicznym okresem w ży-
ciu kobiety, jednak często towarzyszy jej wiele objaw wpły-
wających na samopoczucie psychiczne i fizyczne. Objawy to-
warzyszące menopauzie są bardzo indywidualne. Zaburzenia 
okresu menopauzy dotyczą praktycznie wszystkich aspek-
tów życia biologicznego kobiety. 

Najczęstszymi objawami są uderzenia krwi do głowy (po-
tocznie fale gorąca), bóle i zawroty głowy oraz nadmierne 
pocenie się. Nasila się chwiejność emocjonalna, może wystą-
pić drażliwość, osłabienie pamięci, zaburzenia snu i depresja. 
W tym okresie dochodzi również do wzrostu wagi, który jest 
spowodowany zmniejszeniem się tempa przemiany materii 
oraz utraty masy mięśniowej. Zmniejsza się również gęstość 
kości co prowadzi do osteoporozy. Wszystkie te możliwe 
objawy towarzyszące menopauzie nazywamy zespo-
łem klimakteryjnym.

rOla izOflaWOnóW W regulacji pOziOMu 
estrOgenu
Badania wykazały, że fitoestrogeny mogą przyłączać się do 
receptorów estrogenu w organizmie i dzięki temu fitoestro-
geny mogą częściowo zapobiegać docieraniu do komórek es-
trogenu krążącego w organizmie. Ponieważ izoflawony so-
jowe są fitoestrogenami o działaniu podobnym do estroge-
nu, ale zazwyczaj wynoszącym zaledwie 1/1000 lub mniej siły 
działania estrogenu ludzkiego, to poprzez działanie blokujące 
mogą się przyczyniać do obniżenia łącznego poziomu estro-
genu i łagodzenia skutków ubocznych toksyczności związa-
nej z nadmiernym poziomem estrogenu w organizmie. Jed-
nocześnie mogą być także dobroczynne w przypadku niedo-
boru estrogenu, np. w menopauzie, ponieważ zapewniałyby 
działanie estrogenowe w pustych receptorach (przy niskim 
poziomie estrogenu krążącego w organizmie).

kOrzyści dla układu krążenia
Izoflawony zmniejszają ryzyko chorób układu krwionośne-
go, zwłaszcza choroby wieńcowej serca i miażdżycy naczyń 
krwionośnych. Pod wpływem fitoestrogenów następuje we 
krwi obniżenie poziomu całkowitego cholesterolu, lipopro-
tein o niskiej gęstości (LDL) i trójglicerydów a także zmniej-
szenie endogennego cholesterolu. Na przykład daidzeina po-
przez zmniejszenie lepkości krwi poprawia mikrokrążenie 
obwodowe oraz zmniejsza ryzyko zlepiania się erytrocytów 
i płytek krwi w naczyniach krwionośnych. Działając jako an-
tyoksydant hamuje mikrosomalne utlenienie lipidów, zwłasz-
cza nienasyconych kwasów tłuszczowych, których oksydacja 
sprzyja tworzeniu się miażdżycy.  

Deficyt endogennych estrogenów i towarzyszące mu zmia-
ny morfologiczne, metabolityczne i funkcjonalne mogą być 
przynajmniej częściowo odpowiedzialne za wzrost często-
ści występowania chorób sercowo-naczyniowych, szcze-
gólnie choroby niedokrwiennej serca i incydentów mó-
zgowo- naczyniowych u kobiet po menopauzie. Najczęst-
szą przyczyną tych chorób jest miażdżyca. Obserwowane 
zmiany po menopauzie w organizmie kobiety mogą zapo-
czątkować lub nasilać ten proces. Niższe wskaźniki zacho-
rowalności i umieralności na te choroby u kobiet japońskich  
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(8-krotnie w porównaniu z amerykankami) pozwalają na 
postawienie hipotezy o działaniu ochronnym diety bogato 
sojowej na układ sercowo-naczyniowy. 

kOrzyści dla układu kOstnegO
Obserwacje Azjatek wskazują, że spożywanie dużej ilo-
ści fitoestrogenów może powodować wzrost gęstości tkan-
ki kostnej i zmniejszać częstość złamań osteoporotycznych. 
Wykazano również większą gęstość mineralną oraz wytrzy-
małość mechaniczną kości u kobiet w krajach basenu Morza 
Śródziemnego, których dieta zawiera dużo fitoestrogenów. 
W badaniach wśród kobiet po menopauzie, które spożywa-
ły 60 g białka sojowego dziennie wykazano już po 6 miesią-
cach diety remineralizację i wzrost gęstości mineralnej kość-
ca, a podobne wyniki uzyskano u kobiet, które stosowały 
w diecie pieczywo wzbogacone ziarnem sojowym.

Kluczowym aspektem naturalnej terapii menopauzalnej jest 
właściwa dieta, która stoi na fundamencie aktywności fizycz-
nej. Należy przede wszystkim ograniczyć spożycie cukru, ko-
feiny, soli, alkoholu oraz wysoce przetworzonej żywności.

Aktywność fizyczna ma udokumentowany bardzo pozytyw-
ny i skuteczny wpływ na łogodzenie nieprzyjemnych obja-
wów około menopauzalnych, takich jak niestabilność emo-
cjonalna, wzrost wagi, utrata tkanki kostnej i mięśniowej.

Izoflawony wywierają duży wpływ na strukturę i funkcjo-
nowanie układu kostnego. Osteoporoza, jako jedna z czę-
ściej spotykanych chorób kości, u kobiet w okresie przekwi-
tania spodowona jest ubytkiem masy kostnej i dezorganiza-
cją jej struktury wewnętrznej, której można zapobiegać sto-
sując dietę zasobną w fitoestrogeny. Stwierdzono, że geniste-
ina hamuje tworzenie się osteoklastów (komórek kościogub-
nych) zaś stymuluje aktywność osteoblastów (komórek ko-
ściotwórczych). Dodatkowo wykazano u kobiet wpływ izo-
flawonów na wydzielanie czynnika, który stymuluje biosynte-
zę kolagenu in vitro przez osteoblasty. Ma to istotny wpływ 
na działanie parathormonu regulującego gospodarkę wapnio-
wo- fosforanową organizmu, powodując zwiększenie zawar-
tości wapnia w kościach i we krwi. Okazało się również, że 
fitoestrogeny działają stymulująco na aktywność enzymów 
związanych z metabolizmem witaminy D3. 

działanie przeciWnOWOtWOrOWe izOfla-
WOnóW
W procesie rozrostu tkanki nowotworowej istnieje zjawi-
skowo angiogenezy tzn. rozwoju sieci naczyń krwionośnych, 
w celu zapewnienia komórką nowotworowym dostatecznej 
ilości tlenu i składników odżywczych. Stwierdzono, że ge-
nisteina intensywnie hamuje angiogenezę,  czyli rozwój na-
czyń krwionośnych wokół guza nowotworowego, poprzez 
kilkakrotne zmniejszenie tempa rozwoju komórek śródbłon-
ka wyścielającego ściany tworzonych naczyń oraz stymulację 
degradacji białek macierzy pozakomórkowej wokół powsta-
jącego naczynia.

W stężeniach większych działają hamująco na podziały ko-
mórek nowotworowych, (nawet w 50% na wzrost guza no-
wotworowego spowodowanego chemicznymi związkami ra-
kotwórczymi środowiska). 

Doświadczalnie wykazano, że w dużych stężeniach geniste-
ina wiąże się z receptorami androgenów i hamuje aktywność 
biologiczną hormonów męskich głównie testosteronu/dihy-
drotestosteronu obniżając w granicach 50-80% stymulujący 
wpływ tychże hormonów na rozwój raka prostaty, a także 
raka gruczołu mlekowego. 

działanie antybiOtyczne
Znane są przypadki działania przeciwbakteryjnego, przeciw-
grzybicznego izoflawonoidów. Udowodniono, że genisteina, 
daidzeina  hamują aktywność jednego z głównych enzymów, 
co uniemożliwia bakterii obronę przed działaniem antybioty-
ków. Z przeprowadzonych badań wynika, że izoflawonoidy 
hamują zrost patogennych szczepów bakterii: Staphylococcus 
Aureus oraz grzybów Aspergillus Niger i Candida alblicans.

działanie W stanach zapalnych
Zdolność zmiatania wolnych rodników ochrania elementy 
strukturalne i metabolityczne komórek przed oksydacyjnym 
działaniem silnych utleniaczy. W stanach zapalnych, komórki 
wytwarzają cały szereg oksydantów w formie wolnych rodni-
ków, z którymi izoflawony łatwo reagują, zmniejszając ryzy-
ko oksydacyjnego uszkodzenia komórek, związanego ze sta-
nem zapalnym.

Takim przykładem jest hamowanie przez genisteinę tworze-
nia tlenku azotu stymulowanego przez cytokiny, niezbędne-
go w przebiegu procesów zapalnych. 

Bardzo istotne jest także działanie przeciwzapalne izoflawo-
nów, zwłaszcza daidzeiny i genisteiny stosowanych w fizjo-
logicznych stężeniach. Okazało się, że aktywując limfocyty 
wzmagają one ich efekt immunostymulacyjny, co może być 
wykorzystywane w chemioprawencji nowotworów. Oba 
izoflawonoidy aktywują proces niespecyficznej i hormonalnej 
odporności oraz podwyższają zdolność immunologiczną ko-
mórek. Oprócz tego aktywują powstawanie i wzrost komó-
rek śledziony, stymulując przez to wydzielanie przez nie cy-
tokin interleukinowych. Substancje te odgrywają istotną rolę 
w procesach odpornościowych i krwiotwórczych, a także 
w regulacji oddziaływania hormonów na narządy.

działanie izOflaWOnóW W leczeniu uza-
leżnienia alkOhOlOWegO
Stwierdzono dość duża skuteczność daidzeiny, genisteiny 
w leczeniu uzależnienia alkoholowego. Etanol łatwo wchła-
nia się z przewodu pokarmowego i jest równomiernie roz-
prowadzony po całym organizmie. Ponad 70 % etanolu me-
tabolizowane jest w wątrobie pod wpływem dehydrogena-
zy alkoholowej do aldehydu octowego. Powstający aldehyd  
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octowy jest utleniany w mitochondriach przez dehydrogena-
zę aldehydu octowego do kwasu octowego. 

Aldehyd octowy jest bardziej toksyczny od etanolu i wywo-
łuje zatrucia typu: duszności arytmii serca, nudności a nawet 
wymiotów. Objawy zatrucia nasilają się w przypadku zaha-
mowania aktywności dehydrogenazy aldehydu octowego. 
Stwierdzono, że daidzeina i genisteina hamują aktywność 
dehydrogenazy alkoholowej, a ich pochodne hamują dehy-
drogenazę aldehydu octowego. Izoflawony hamują degra-
dację serotoniny i dopaminy w mózgu i dlatego pozostają 
one dłużej w krążeniu i wywołują naturalną stymulację ukła-
du nerwowego, poprzez subiektywne doznanie przyjemno-
ści, zmniejszenie poczucia strachu i efektu  stresowego. Taki 
mechanizm działania izfolawonów na ośrodkowy układ ner-
wowy wskazuje na możliwość wykorzystywania ich również 
w leczeniu uzależnienia, także od narkotyków i nikotyny. 

działanie W zaburzeniach funkcjOnOWania 
układu rOzrOdczegO
Izoflawony, jako analogi chemiczne estrogenów, mogą wpły-
wać na funkcjonowanie układu rozrodczego człowieka jako 
agoniści lub antagoniści w stosunku do działania endogennych 
(wytwarzanych przez organizm) estrogenów. Z dotychcza-
sowych badań wynika, że istnieją duże możliwości oddziały-
wania fitoestrogenów na procesy rozrodcze w aspekcie za-
pobiegawczym i terapeutycznym. Dlatego też obecność fi-
toestrogenów w diecie ludzi w warunkach in vivio wywie-
ra istotny wpływ na aktywność fizjologiczno-metabolityczną 
komórek i narządów układu rozrodczego a także całego or-
ganizmu. 

zeWnętrzne działanie kOsMetyczne
Fitosterole stymulują produkcję kwasu hialuronowego za-
trzymującego wodę i zapewniają odpowiednie nawilżenie 
skóry, dzięki czemu zwiększa się jej napięcie i elastyczność, 
poprawia koloryt. Drobne zmarszczki stają się mniej widocz-
ne, a skóra jest zrelaksowana i odprężona. 

 ♦ wpływają na produkcję kolagenu, elastyny, kwasu hial-
uronowego w głębszych warstwach skóry, których ilość 
jest regulowana przez hormony żeńskie i spada dras-
tycznie w okresie menopauzy, dzięki temu poprawiają 
jędrność i nawilżenie skóry

 ♦ wpływają na pogrubienie i gęstość skóry
 ♦ wpływają na zwężenie porów skóry, które z wiekiem 
stają się bardziej widoczne

 ♦ stosowane są także w leczeniu trądziku oraz nadczyn-
ności gruczołów łojowych skóry w przypadku cery 
dojrzałej.

suplementacja
Preparaty zawierające izoflawony sojowe są źródłem niezwy-
kle finezyjnie działających fitohormonów (hormonów roślin-
nych). Ludzki układ hormonalny działa na zasadzie samore-
gulującego się układu, dążącego do genetycznie zaprogramo-
wanej równowagi. Organizm kobiecy wyposażony w najdo-
skonalszą wersję owej samoregulacji jest niezwykle, z natu-
ry swej delikatności, narażony na wszelkie zaskakujące zmia-
ny. Z tego względu należy szczególnie zwracać uwagę na ja-
kość preparatów dostarczających przez pożywienie hormo-
ny roślinne (fitohormony). Takimi są izoflawony sojowe: ge-
nisteina, daidzeina.

Preparaty z izoflawonami należy nabywać wyłącznie w Ap-
tekach. Tam farmaceuta wskaże preparat standaryzowany 
(każda tabletka zawiera taką samą procję izoflawonów). Musi 
to być preparat w szklanej ciemnej buteleczce, zapewniają-
cej stabilność tych delikatnych składników poprzez ochronę 
przed światłem, wilgocią i zmianami temperatury. Powinien 
to być preparat hipoalergiczny bez cukru, drożdży i sztucz-
nych dodatków konserwujących i barwiących. Dzienna por-
cja izoflawonów sojowych zapewniająca efekt fizjologiczny to 
38 mg dziennie.
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