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  چكيده

ها در رژيم غذايي خودشان هستند از ريسك  ده زياد فيتواستروژنن جوامعي كه مصرف كنكند ات اپيدميولوژي پيشنهاد ميمطالع

ها در خيلي از غذاها وجود  فيتواستروژن. ند هست موسوم هستند برخوردار1ها كه به بيماري غربي تري نسبت به خيلي از بيماري ينيپا

ها شامل چندين گروه از  فيتواستروژن. دارند و فعاليت بيولوژيكي آنها در حيوانات در مطالعات متعددي به اثبات رسيده است

گياه سويا كه از گياهان خانواده نخود . هاي رسورسيليك ها و الكتون ستان، كوميدهاي، ايزوفالونوها  از جمله ليگنانشوند تركيبات مي

ها هستند و روي رسپتورهاي استروژن  الونف، دايدزئين و گليستين بوده كه همگي جز ايزوستئينهاي ژني است حاوي فيتواستروژن

رقابت در اتصال زان استراديول در بدن براي كه مي  در موقعي.ندهستكنند و داراي هم خواص آگونيستي و هم آنتاگونيستي  عمل مي

استروژنيك آنها به  ، خواص آنتياز طرف ديگر. نمايند ه مييها خواص آگونيستي را بيشتر ارا ، ايزوفالونبه رسپتور كم است

ها  استروژن، فيتوكه استروژن داخلي فراوان است هاي نسبي فيتواستروژن و استروژن داخلي بستگي دارد و ممكن است موقعي غلظت

 اثرات ها  فيتواستروژناست  ميزان استروژن در محيط كمگي كهيائسدوران  در. جا نماينده  رسپتورش جاب ازاستراديول را

، خشكي واژن به همچون گر گرفتگياين دوره م نامطلوب ي عال در پيشگيري ازنمايند بنابراين  ميهيتر ارا استروژنيكي خود را قوي

 اندومتر و ، كولون پستان،هاي  و بروز سرطانفته از دست دادن استخوان و همچنين بيماري قلبي عروقيهمراه خطر افزايش يا

   .هستندموثر  تخمدان
  

 نيي ژنيست،ديي ايزوفالونو،گي، يائس استراديول،استروژن فيتو:واژگان گل

                                          
1 Western disease 
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 ها فيتواستروژن

 

  مقدمه

ها و  ، سرطانهاي قلبي عروقي ميزان شيوع بيماري
فاكتورهاي . استختلف متفاوت استئوپروز در كشورهاي م

اتيولوژي زيادي در ميزان اين تفاوت دخالت دارند كه از جمله 
را ، رژيم غذايي و نحوه زندگي ها خصوصيات نژاديآنتوان  مي

نقش رژيم غذايي در جوامع عمومي بسيار زياد است . نام برد
 چون غذاها حاوي تركيبات فعال بيولوژي متفاوت هستند

بارز از مواد فعال بيولوژي كه در اينجا به آن مثال . ]1،2،3[
مطالعات . هستندها  ها يا فيتواستروژن شود فيتواسترول اشاره مي

كند جوامعي كه مصرف كنده زياد  اپيدميولوژي پيشنهاد مي
ها در رژيم غذايي خودشان هستند از ريسك  فيتواستروژن

ربي ها كه به بيماري غ تري نسبت به خيلي از بيماري ينيپا
ها در خيلي از  فيتواستروژن. ند هستموسوم هستند برخوردار

غذاها وجود دارند و فعاليت بيولوژيكي آنها در حيوانات در 
  .]2،3،4،5 [مطالعات متعددي به اثبات رسيده است

شوند كه از نظر  اين تركيبات بدين صورت تعريف مي
كه  و يا اينهستند استرول – بتا – 17ساختماني و عمل شبيه 

  .]5 [نمايند اثراتي شبيه استروژن را ايجاد مي
 كه از هستندها شامل چندين گروه از تركيبات  فيتواستروژن

هاي  ها و الكتون ، كومستانيدهاي، ايزوفالونوها جمله ليگنان
يدها يوجود ايزوفالونو. توان نام برد ميرسورسيليك اسيد را 

  .]6 [شود  مي1محدود به گياهان خانواده نخود
گياه سويا كه از گياهان خانواده نخود است حاوي 

، دايدزئين و گليستين بوده كه همگي هاي ژنيستئين فيتواستروژن
ها هستند و روي رسپتورهاي استروژن عمل  الونف ايزودر زمره

كنند و داراي هم خواص آگونيستي و هم آنتاگونيستي  مي
ست كه از الون نسبتاً قوي افند اكول يك متابوليت و ايزوهست

و دايدزئين از (شود  متابوليزه شدن دايدزئين حاصل مي
. ]3 [آيد دست ميه آ ب يستئين از بيوكانيننژو). فورمونونيتن

هاي بسيار ضعيف استروژن بوده كه به  ها آگونيست ايزوفالون
در . گردند رسپتور استروژن با تمايل كمتر از استراديول باند مي

  رقابت در اتصال به در بدن براي كه ميزان استراديول  موقعي
  

                                          
1 Leguminosae 

  

ه يها خواص آگونيستي را بيشتر ارا ، ايزوفالونرسپتور كم است
استروژنيك آنها به  ، خواص آنتياز طرف ديگر. نمايند مي

هاي نسبي فيتواستروژن و استروژن داخلي بستگي دارد  غلظت
، كه استروژن داخلي فراوان است و ممكن است موقعي

  .]6 [ نمايندآزاد رسپتورش  ازاستراديول راها  فيتواستروژن
 مثل ها به مانند بسياري از تركيبات گياهان ايزوفالون
ها از طريق  ها و خيلي از فيتوآلكسين ، آنتوسيانينها ليگنين، تانن

اين ساخته شدن از طريق . شوند فنيل پروپانوئيد ساخته مي
. گردد  كاتاليز ميP450sوسيله ه  انجام شده و ب1يد سنتتازيايزوفالونو

IFS مواد فالوني همچون ليكوريتي ژنين و نارينجنين را به ترتيب 
 در IIFSفعاليت . كند به ايزوفالون دايدزئين و ژنيستئين تبديل مي

اخيراً سه گروه از محققين . هاي گياه سويا ثابت شده است ميكروزوم
ق و اند و مسير فو  را از طريق بيوتكنولوژي كلون كردهIIFSژن 

  .]7 [ را ثابت نمودندP450sكاتاليز شدن توسط 
 ،ن فيتواستروژنعنواه يدي بيترين تركيبات ايروفالونو جالب
هايي همچون اكول  ، ژنيستئين و كومسترول و متابوليتدايدزئين

رسد كه فعاليت استروژني اين تركيبات  نظر ميه ب. ]2،3 [ندهست
يدها و يايزوفالونومربوط به شباهت ساختماني مستقيم بين اين 

  ).1شكل شماره ( ]3،4،5 [استها  استروژن
  

  ها چگونگي كشف فيتواستروژن

 دامداران استراليايي متوجه شدند كه گوسفندانشان 1940در دهه 
به مدت چون آنها دريافتند كه گوسفندان چراكننده . نابارور شدند

اين شدند و   نازا مي،هاي مزارع يونجه بودند طوالني در چراگاه
اين . ادندها در يونجه نسبت د موضوع را به مقدار زياد فيتواستروژن

كه  طوريه ، داراي اثرات مختلفي بودند بتركيبات استروژني ضعيف
لول شده و با ايجاد غدد ، باعث تغيير در تمايز سدهانه رحمدر 

 و در رحم باعث كنند ، موكوس سرويكال بيشتري توليد ميغيرنرمال
يك گردند كه  دار وزن رحم نسبت به وزن بدن مي افزايش عالمت

گذاري  تخمك .استبيواسي كالسيك براي فعاليت استروژني 
  قرار گرفت غيرنرمال در تخمدان اين گوسفندان مورد توجه

  

                                          
1 Isoflavonoid synthetase 
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 آزادبخت

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ها را به   ، فالونP450 حضور سيتوكروم  كه در(IFS) ساختمان مولكولي چند فيتواستروژن و همچنين نحوه عمل آنزيم ايزوفالون سنتتاز -1شكل شماره 

  .نمايند ها تبديل مي ايزوفالون

  
. كه توسعه فوليكول مهار شده و يا تغيير نمود طوريه ب

كننده از   در گوسفندان استفادهCNS –همچنين اثرات هيپوفيز 
، برخالف اينكه يك پاسخ كه طوريه يونجه ديده شده است ب

ادكننده گنادو تروپين وجود  نرمال براي هورمون آزLHترشح 
وسيله استفاده از ه توانست ب  نميLH، هورمون داشت

  .]6،8 [استراديول خارجي افزايش يابد
گيري  مشاهدات در روي بلدرچين كاليفرنيا منجر به نتيجه

در طي . ها شده است مشابه در ارتباط با اثرات فيتواستروژن
عمدتاً (ها  كه غلظت فيتواستروژن هاي خشكسالي موقعي سال

، ميزان توليد دوش در علوفه زياد مي) فورمونونتين و ژنيستئين
كه   در حالي.بديا طور قابل توجهي كاهش ميه مثل بلدرچين ب

هاي داراي بارندگي زياد كه تقريباً هيچ مقداري از  در سال
يك . است، باروري زياد ردقيتواستروژن در علوفه وجود ندا

ها روي توليد تخم  ر فيتواستروژناي براي اث آزمايش تغذيه
سه جفت بلدرچين با سه رژيم غذايي مختلف . انجام شد

تغذيه با  و مشخص شد كه بلدرچين مورد انتخاب شدند
يك . كند ميگذاري   ماه ديرتر تخم2، سطوح باالي فيتواستروژن

ها اين است كه حضور يا عدم حضور   براي اين يافتهنظريه
  .]5،6،8 [گيري شده است ين نتيجهها باعث ا فيتواستروژن

ها و ناباروري در  سومين مثال در ارتباط با فيتواستروژن
هاي اسير  در يوزپلنگ. هاي اسير شده مشاهده شد يوزپلنگ

شده از آمريكاي شمالي مشكالت ناباروري شديد به همراه 

 اين مشكالت در ،بيماري كبدي وجود داشت و در مقابل
. از آفريقاي جنوبي وجود نداشتهاي اسير شده  يوزپلنگ

، در رژيم غذايي آنها ين تفاوت بين اين دو نوع يوزپلنگتر مهم
ي هاي هاي حيوان بي از الشههاي آفريقاي جنو يوزپلنگ. بود

كنند در  دار تغذيه مي ، يا حيوانات سمهمچون گاو، جوجه
هاي آمريكاي شمالي از يك رژيم غذايي  كه يوزپلنگ حالي

، اسب اما حاوي  همچون گربهيشده از حيوانات تهيه مصنوعي
غذيه محصوالت سويا با سطوح باالي دايدزئين و ژنيستئين ت

 روزانه نمونهطور ه ، يوزپلنگ بدر اين رژيم غذايي. ندكرد مي
هاي ضعيف را مصرف  گرم از اين استروژن  ميلي50حدود 

دليل اثرات اين ه تواند ب ناباروري يوزپلنگ مي. كرد مي
 4يك مطالعه با استفاده از . هاي خارجي باشد وژناستر

كه (يوزپلنگ بزرگ قبل و بعد از تغيير رژيم غذايي به جوجه 
يم غذايي تغييرات در رژ. انجام شد) ها نبود حاوي فيتواستروژن

، عمل كبد و تغييرات ميتوكندري باعث اصالح زمان انعقاد
رات كبدي ها در اتيولوژي اين تغيي استروژن. كبدي شده است

  .]5،8 [كنند ايفاي نقش مي
 داراي فعاليت استروژني به عنوان گياهان گياه 53 ،1954در سال 
در ميان . گياه رسيد 300 تعداد آن به 1975 و در سال معرفي شدند

عنوان ه ب) ها ها و كومستان ايزوفالون(هاي گياهي  ، استروژناين گياهان
 هاي گياهي ليگنان. اند ي شدهترين تركيبات استروژني شناساي معمولي

   كه پيشتازهاي تركيبات استروژني ضعيف نيز
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 ها فيتواستروژن

 

 

  .]9,1 [ها اضافه شدند  بعداً به فيتواستروژن، پستانداران هستنددر
  

  ها منابع، متابوليسم، و قدرت فيتواستروژن

، گياهان ا در گياهان مختلفي از جمله غالته فيتواستروژن
ها در  فيتواستروژن. د دارندها وجو خانواده نخود و در علوفه

ها،  هاي متفاوت از گياه و دانه مقادير مختلفي در قسمت
 .، محل جغرافيايي و سال رشد گياه وجود دارندرقمبراساس 

  يدها استيترين منبع غذايي ايزوفالونو دانه سويا فراوان
 ميزان 1  شمارهجدولدر ).  وزن تازهmg/kg1800تا (

 گرم دانه سويا 1. ه شده استياراها در غذاها  فيتواستروژن
 ميكروگرم 500 ميكروگرم دايدزئين و بيش از 800نزديك به 
  داراي گرم پروتئين سويا تقريبا1ًكه  در حالي. داردژنيستئين 

 µg250 كه داراي رژيم غذايي  در كساني. است ژنيستئين
ند سطوح ايزوفالون خورده شده زياد هست زياد يحاوي سويا

 برابر بيشتر 100كه سطوح ادراري اكول نقريباً  طوريه است ب
ها  ايزوفالون. كنند از افرادي است كه سويا كم مصرف مي
شوند كه باالترين  معموالً محدود به گياهان خانواده نخود مي

هاي سويا و محصوالت مواد غذايي حاوي  غلظت آنها در دانه
،  در غالتها تقريباً ليگنان. سويا و پروتئين سويا وجود دارند

  هاي زيادتري در روغن  سبزيجات و با غلظت
  

  

  

  .]1 [وجود دارند) به ويژه دانه كتان(ها  دانه
ها ممكن است از طريق تغييرات باكتريايي  فيتواستروژن

وجود ه ، ب مواد غذايي قبل از جذب از گوارشروي تركيبات
. ندهست، انتروالكتون و انتروديول ها ترين ليگنان مهم. آيند

اي اين تركيبات را از تركيبات مواد غذايي توليد  هاي روده اكتريب
. ندهست، دايدزئين واكول ها، ژنيستئين ترين ايزوفالون مهم. كنند مي

ند هستاي  هاي روده ها محصوالت متابوليسم باكتري اين ايزوفالون
شود تا به فرم فعال  كه قسمت قند توسط باكتري از مولكول جدا مي

، همچنين فورمونونتين به دايدرزئين سپس اكول. تبديل گردند
هاي فعال ليگنان شامل  ژنيستئين از بيوكائين آ، و متابوليت

انتروالكتون و انتروديول از سكوايزوالري سيرسينول و 
گونه  اين. شوند هاي روده حاصل مي رسينول توسط باكتري ماتائي

مثل (روها تغييرات متابوليسمي ممكن است توسط رژيم غذايي و دا
ثير قرار ااي و جراحي تحت ت هاي روده و يا بيماري) ها بيوتيك آنتي

، سپس با سيكل  باكتري رودههاي حاصل از گيرد فيتواستروژن
نژوگه شده، وانتروهپاتيك ممكن است در صفرا ترشح شده يا دك

. ، دوباره دكونژوگه شده و در ادرار ترشح شونددوباره جذب شده
وراكي و دفع ادراري به خوبي در مطالعات ارتباط بين جذب خ

ك يها  گيري ادراري فيتواستروژن بنابراين اندازه. نشان داده است
  .]5،6،10 [روش مفيد در آناليز رژيم غذايي است

  

  ها در غذاها  ميزان انواع فيتواستروژن-1جدول شماره 
 

  ها ليگنان  ها ايزوفالون
  )نام گياه( نوع غذا 

  ماتايرسينول  سكوايزوالريسيرسينول  ينژنيستي  دايدزيين

          رژيم غذاي غربي

  0  0  1/47  0/65 (Secale cereals) چاودار

  tr  tr  1/8  0 (Triticum dicoccum)گندم 

  0  0  0/10  0/0 (Ipomea batata) زميني سيب

  tr  tr  0/192  0/3 (Daucus sativus)هويج 

  tr  tr  0/33  tr  (Brassica oleracea)كلم 

  4/12  tr  tr  0  (Pyrus malus)سيب 

  tr  tr  1500  1/78 (Fragaria amanassa)توت فرنگي 
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  1385بيست و يكم، زمستان  ششم، شمارهفصلنامه گياهان دارويي، سال  

 

 آزادبخت

 

  ها در غذاها  ميزان انواع فيتواستروژن-1جدول شماره ادامه 

  ها ليگنان  ها ايزوفالون
  )نام گياه( نوع غذا 

  دايدزيين    ژنيستيين  دايدزيين

          رژيم غذاي شرقي

  85000 - 10500  102500-26800  0/273 - 0/13  tr   (Glycine max)سويا 

 185000  12600  0/31  tr   (Pueraria lobata)نوعي تاك 

  0  0  0/16  tr   (Oryza sativa) برنج

  tr  Tr  1890  0/277  چاي سبز ژاپني

  0/90  1050  0  0  چاي سبز چيني

          اي رژيم غذايي مديترانه

  0  0  369900  10871 (Linum usitatisimum) دانه كتان

  0/8  9/13  610  0  (Helianthus)  گردان انه آفتابد

  tr  tr 0/379  6/3   (Allium sativum)سير 

  0  0  6/51  5/6   (Lycopersicum esculenium) گوجه فرنگي

  0  0  2/219  0   (Citrus paradise) گريپ فروت

  0  0  9/292 - 0/48  9/11-9/3   (Olea europaea) زيتون

 0  0  1036  tr   (Lactuca)كاهو 

tr =مقدار ناچيز  

 . گرم وزن خشك ارايه شده استµg/100اند و نتايج بر اساس   آناليز شدهID-GC-MS-SIMها با استفاده از روش  نمونه
  

  

  

 انساني و ادرار ي، دايدزئين واكول در پالسماژنيستئين
) انتروديولانتروالكتون و (ها  همچنين ليگنان. اند شناسايي شده

  .اند  شدهجدا، مني و صفرا از ادرار انسان، سرم
مطالعات . ندهستهاي ضعيف  ، استروژنها فيتواستروژن

 توسط كشت سلول انساني براي مقايسه اثرات آزمايشگاهي
. هاي متفاوت انجام شده است استروژني نسبي فيتواستروژن

هاي نسبي اين تركيبات در مقايسه با استراديول  حدود قدرت
، )084/0(، ژنيستئين )202/0 (كومسترول: عبارتست از) 100(

و ) 006/0(، بيوكائين آ )013/0(، دايدزئين )061/0(اكول 
، سطوح هم ميزان در هر صورت). 0006/0(ورمونونتين ف

كه در غلظت   موقعيها و استراديول وسيله ايزوفالونه  ب،فعاليت
دهد كه  اند ايجاد شده است و اين نشان مي زياد استفاده شده

وسيله ه  استروژني تشكيل شده ب–سپتور هاي ر كمپلكس
بر هم كنش . ندهستيدها معادل هم ياستراديول و ايزوفالونو

وسيله تاموكسيفن ه ون با مهار برسپتور استروژن با ايزوفال
ثابت جدا شدني نسبي ژنيستئين براي رسپتور . ثابت شده است

اتيل   مرتبه بيشتر از استراديول و دي000/10 تا 100استروژن 
  .]5،6 [استاستيل بسترول 

، اثرات ها، عالوه بر اثرات استروژنيك ها و ايزوفالون ليگنان
. ، ضد باكتري و ضد قارچ نيز دارندضد ويروس، ضدسرطان

، و موتاژنيك ، آنتياكسيدانت يدها همچنين داراي اثرات آنتييفالونو
، ژنيستئين بررسيترين ايزوفالون مورد  مهم. ندهستضد التهاب نيز 

 توپوايزومراز DNA، تيروزين كيناز كه يك مهار كننده آنزيم است
 استمهار آنزيم تيروزين كيناز مهم  .است S6و كيناز ريبوزومي 

ور اين آنزيم در كنترل ميتوژنزيس، تنظيم چرخه چون رسپت
، عمر سلولي و انتقال سلولي از طريق باند شدن فاكتور سلولي

  .]5،6 [رشد نقش دارد
يد از تركيبات يترين ايزوفالونو سنتز، ژنيستئين سادهاز نظر بيو

 بررسي 3600در ده سال گذشته بيش از . استگياهان خانواده نخود 
عمده اين . درباره فعاليت بيولوژيكي ژنيستئين منتشر شده است

هاي  كننده تيروزين كيناز، فعاليت ها بر روي فعاليت مهار فعاليت
 عروقي و فعاليت –هاي قلبي  يماريها و ب كنندگي در سرطان محافظت

5 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

00
7.

6.
21

.9
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

p.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2007.6.21.9.0
https://jmp.ir/article-1-635-fa.html


  

 

 ها فيتواستروژن

 

اين تركيب در خانواده . ستفيتواستروژني آن متمركز شده ا
  .]5،6 [داران از گياهان زير خانواده نخود وجود دارد پروانه
  

  ها نحوه عمل فيتواستروژن

مي هستند كه مربوط به يقبل و بعد از يائسگي زنان داراي عال
تواند باعث درمان آن  ن مي جايگزيني استروژ.استكاهش استروژن 

ال اين است چرا بيش از يك درمان براي درمان ؤس. م گردديعال
هاي  عالئم منوپوز وجود دارد؟ اين بدين دليل است كه استروژن

هاي هدف ندارند و يا  هاي همگون در همه بافت يدي پاسخياسترو
 1استروژن به رسپتور استروژن. استدليل اثرات نامطلوب آنها ه ب
دو زير گروه از . گردد ند شده و باعث عمل ترجمه برداري ژن ميبا

ER يعني ،  α و βاند كه توزيع سلولي و غلظت   ، شناخته شده
 و حوادث ERباند شدن با . هاي هدف دارند متفاوت در بافت

بعدي آن شديداً پيچيده است و وابسته به بافت، سلول، و محيط 
توانند به اين رسپتورها  ها مي روژنها به خوبي است فيتواستروژن. دارد

 باند شدن و يا قدرتها در  ها و كومستان باند شوند ايزوفالون
.  استروژن با هم تفاوت دارندβ و αواكنش دادن با رسپتورهاي 

كننده  عنوان يك تنظيمه ژئيستئين، دايدزئين و كومسترول ب
يل بيشتري اند كه با تما  طبيعي شناخته شده2رسپتوراستروژن انتخابي

شوند و اثرات مهمي در روي بعضي   باند ميERα نسبت به ERβبه 
 تناسلي  دستگاه،هاي متأثر از استروژن در مغز، قلب و عروق از بافت

 – بتا IVساختمان مولكولي ژنيستئين با  . استخوان دارندادراري و
 و فاصله بين Aهايي دارد به ويژه حلقه فنليك  استراديول شباهت

ها  اين شباهت. استدر هر دو مشابه ) A°5/11 (7 و 4′هيدروكسي 
هاي  توانايي باند شدن ژنيستئين به رسپتورهاي استروژن و پروتئين

تواند  بنابراين ژنيستئين مي. كند يد ميايكننده هورمون جنسي را ت باند
دليل ه ب(ه نمايد ياستروژني را ارا هم فعاليت استروژني و هم آنتي

هاي ساختماني  شباهت). رقابت با استراديول در باند شدن با پروتئين
 واستروژن سنتتيك  يك آنتي( همچنين بين ژنيستئين و تاموكسيفن

، با خطر باالي سرطان در زنانكننده سرطان  يك عامل محافظت
  .]11 [استمورد توجه نيز ) پستان است

باند شدن استروژن و توانند باعث جابجايي  اكول و ژنيستئين مي
. وئيد جنسي انساني شوندتستوسترون از پروتئين باند كننده استر

                                          
1 ER       2 SERM 

ها روي ميزان كليرانس  ، ژنيستئين و ديگر فيتواستروژنبنابراين
ها در  ، و بنابراين در دسترس بودن هورمونها ها و استروژن آندروژن

  .]11[ )2شكل شماره (گذارند  ثير ميا، تهاي هدف سلول
  

  ها  كلينيكي فيتواستروژناثرات

ها از   اثرات كلينيكي فيتواستروژنشواهد برايعمده 
قسمت مهم . ]3 [اند دست آمدهه مطالعات اپيدميولوژيكي ب

ها در مصرف مواد غذايي حاوي   براساس تفاوتشواهداين 
دست ه سويا و يا پرتئين سويا در جوامع مختلف جهاني ب

ها  ين منابع ايزوفالونتر ، مهماين مواد غذايي. آمده است
بيشترين مصرف اين محصوالت غذايي در جوامع . هستند

ميزان مصرف . استگرم در روز   ميلي200ژاپني به مقدار 
گرم   ميلي25 – 45ها در جوامع آسيايي حدود  ايزوفالون

گرم در   ميلي5كه در كشورهاي غربي كمتر از  بوده در حالي
  . ]5،6،11 [استروز 

  

  (MPS)ها در سندرم منوپوز  ستروژناثرات فيتوا

، ندهستهاي ضعيف استروژن  ونيستها كه آگ فيتواستروژن
توانند اثرات   باشد ميكمكه ميزان استروژن در محيط  در موقعي

ه نمايند بنابراين شايد اين يتر ارا استروژنيكي خود را قوي
، خواص استروژني درست باشد كه آنها در زنان يائسهبيني  پيش
  .ه نماينديري را ارابيشت

م نامطلوب يكاهش استروژن در زنان يائسه ممكن است منجر به عال
همچون گرگرفتگي، خشكي واژن به همراه خطر افزايش يافته از دست 

  .]12 [ و همچنين بيماري قلبي عروقي گرددنيدادن استخوا
ميزان . است 1گرفتگي، گر عمده عالمت در سندرم منوپوز

 70 – 80زنان يائسه اروپايي به ميزان گرفتگي در شيوع گر
  و در زنان درصد18، در چين  درصد57، در مالزي درصد

م رژيم غذايي بين تفاوت مه. است  درصد14يائسه سنگاپوري 
  بوده  در ارتباط با مصرف سويا اوليهطور ه ، بمردم اين مناطق

  

                                          
1 Hot flash 
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  1385بيست و يكم، زمستان  ششم، شمارهفصلنامه گياهان دارويي، سال  

 

 آزادبخت

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ني در ارتباط با استراديول و تاموكسيفنهاي ايزوفالو  ساختمان فيتواستروژن-2شكل شماره 
  
 مشخص شد كه رژيم تكميلي با بررسيدر يك . ]6،12[است 

) حاوي ليگنان(و دانه كتان ) ها حاوي ايزوفالون(آرد سويا 
دليل ه اين اثر ممكن ب. تليوم واژينال گرديد باعث بالغ شدن اپي

ه هاي موجود در رژيم غذايي مذكور باشد ك فعاليت استروژن
اين مناطق م وازوموتور در يباعث تفاوت در مقدار و شدت عال

آقاي آدلركروتز سطوح استروژن و ايزوفالون ادراري را در . گردد مي
او .  كرده استبررسيسه گروه از زنان ژاپني، آمريكايي و فنالندي 

ها در رژيم غذايي  پيشنهاد كرده است كه سطوح باالي فيتواستروژن
 م منوپوز در زنان ژاپني را توضيح دهديم عالممكن است تعداد ك

 تكميلي بين آرد سويا و اي رژيم غذايي  مقايسهبررسيدر يك . ]2،6[
، ميزان گر گرفتگي در زنان يائسه به ميزان  هفته12آرد گندم، در طي 

.  درصد در رژيم غذايي حاوي آرد سويا كاهش يافته است25 – 40
ها   هر دو آرد حاوي فيتواستروژنها مشكل است چون تفسير اين يافته

  .]5[ يابد گرفتگي نيز در طي زمان بهبود مي و گرهستند
، يك الكتون 1نام زيرالنونه  سنتتيك بفيتواستروژنيك 

هاي  ، فعاليت استروژني مشابه استروژنرسورسيليك اسيد
 بررسيدر اين . گرفتگي و واژينيت داشته استكنژوگه در گر

ه هاي كنژوگه و زيرالتون ب  استروژن، كنترل شدهكوردوسويه 
ثر بودند و هر دو از وم يانسگي ميطور مساوي در درمان عال

همچنين يك افزايش در بالغ شدن . ثرتر بودندوپالسبو نيز م
  . ]6 [واژن با هر دو مشاهده شد

                                          
1 Zearalenone 

م يانسگي ي، كاهش عال كنترل شده تصادفيبررسيدر يك 
پذيري با  و تحريك افسردگي،  خواباختالالت، همچون سردرد

  . ]5[ ها مشاهده شد مصرف رژيم غذايي حاوي فيتواستروژن
 نگهداري توده استخواني ،هاي سويا ، ايزوفالونبررسيدر يك 
  . اند  كه تخمدان آنها خارج شده است افزايش داده رادر جوندگان

  

  هاي قلبي و عروقي  ها در بيماري اثرات فيتواستروژن

عروقي در زنان در زمان يائسگي از فراواني بيماري قلبي و 
ها خطر بيماري قلبي عروقي را  استروژن. ]5،13 [استمردان بيشتر 
ها از طريق تغييرات  اثرات محافظتي استروژن. دهند كاهش مي

 و اثرات عروقي ثابت شده HDL، افزايش LDL، كاهش چربي
عنوان يك آگونيست ه ها ب در زنان يائسه فيتواستروژن. است
كنند و ممكن است اثراتي مشابه استروژن ايجاد  ژن عمل مياسترو
سيايي  قلبي عروقي در كشورهاي آهاي  بيماري كمترشيوع. نمايند

هاي  كند كه فيتواستروژن ، پيشنهاد ميدر مقايسه با كشورهاي غربي
موجود در رژيم غذايي مردم كشورهاي آسيايي باعث اثرات 

  .]13 [ه استمحافظت قلبي گرديد
 مثل هاي حيواني  غذايي با پروتئين سويا در مقايسه با پروتئينرژيم

  .]5 [ را نشان داده است1آتروژنيك ، اثرات آنتيكازئين و الكتالبومين
 پروتئين سويا باعث افزايش تنظيم فعاليت تمايلي چنين هم

شوند كه  اي مي هسته هاي تك  در سلولLDLزياد رسپتور 
 ها  وسيله اين سلوله  بLDLه  برابر تجزي8نتيجه آن افزايش 

                                          
1 Antiatheragenic  

7 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

00
7.

6.
21

.9
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

p.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2007.6.21.9.0
https://jmp.ir/article-1-635-fa.html


  

 

 ها فيتواستروژن

 

 

  .]6 [خواهد بود
در يك تحقيق از سه فرمول غذايي در نوزادان استفاده شده 

، كلسترول كم( نوزادان از شير گاو در يك گروه از. است
  كلسترول صفر،(، شيرابه سويا  در گروه دوم و)فيتواستروژن كم

 ه باهمرا، شيرابه سويا ، و در گروه سوم)فيتواستروژن زياد
استفاده ) ، فيتواستروژن زيادكلسترول كم(شده كلسترول اضافه 

ه شده با شير مادر اين سه گروه با نوزادان تغذي. نمودند
در اين . با هم مقايسه شدند) ، فيتواستروژن كمكلسترول زياد(

 و ميزان سنتز فراكسيون LDL، كلسترول سرميتحقيق، سطوح 
نوزادان تغديه شده با شير مادر  در همه نوزادان كمتر از 1كلسترول

گليسريدها وجود   و تريHDLهيچ تفاوتي در سطوح . بوده است
 در گروه تغذيه شده با شيرابه LDL كاهش قابل توجه. نداشت

 كلسترول همراه باشيرابه سويا سويا نسبت به گروه دريافت كننده 
 در FSRافزايش .  مشاهده شدFSR، و افزايش در اضافه شده

ز كلسترول در طي اين رشد سريع ن تغذيه شده با سويا به نيانوزادا
  . ]5 [گردد ميبر

 45كه اين زنان يائسه به ميزان  نشان داده شده است موقعي
تري  ينيگرم ايزوفالون در روز مصرف كنند سطوح كلسترول پا ميلي

 A، تركيب بيوكائين در مطالعه ديگري. با كنترل دارنددر مقايسه 
  .]5 [ را افزايش داده استHDLميزان ) نيك ايزوفالو(

دليل مهار ه ها ممكن است ب اثرات قلبي عروقي ايزوفالون
وسيله ه  باشد كه اين اثر ممكن است بLDLاكسيداسيون 

طور كلي ه ب.  افزوده شودCغذاهاي غني از ويتامين 
، LDLها در زنان در پس از يائسگي باعث كاهش  ايزوفالون

، كاهش كلسترول و كاهش HDLه كاهش نسبت كلسترول ب
  .]12 [شوند  ميHDL به LDLنسبت 
  

  ها در استئوپروز اثرات فيتواستروژن

، جنس و اختالل هورموني استئوپروز يك بيماري مرتبط با سن
 و با افزايش زمان اين بيماري در زنان پير بيشتر وجود داشته. است

ن استئوپروز در مناطق ميزا. يابد  ، فراواني آن افزايش ميكمبود استروژن
  .]5،14 [هاي مختلف متفاوت است جغرافيايي و در جمعيت

                                          
1 FSR 

 كه خيلي از پزشكان براي استاستئوپروز يك عارضه در منوپوز 
 نشان ها بررسي. كنند استفاده ميبه طور  استروژن  درمان باجلوگيري از آن از

ها در  الونهاي كنژوگه با دوز پايين و ايزوف داده است كه مخلوط استروژن
يك ايزوفالون (فالون  ايپري. ثر استوجلوگيري از دست رفتن استخوان م

 ستئوپني و جلوگيري از استئوپروزدر خيلي از كشورها براي درمان ا) سنتتيك
 حيواني نشان داده است كه از دست دادن هاي بررسي. پذيرفته شده است

ده توسط رژيم استخوان فمورال در موش صحرايي كه تخمدان آنها جدا ش
  .]2،5 [تكميلي سويا اصالح شده است

 نشان داده شده است كه فراواني WHO توسط بررسيدر يك 
در يك تحقيق . استئوپروز در زنان آسيايي كمتر از زنان غربي است

تري براي  ينيديگر گزارش شده است كه زنان ژاپني ريسك پا
  .]14 [شكستگي استخوان نسبت به زنان سفيد پوست دارند

) يك ايزوفالون(ين ژنيستئين ي كه دوز پاچنين مشخص شد هم
هاي  معادل با پريمارين در نگهداري توده استخواني در موش

 چنين هم. ]5[ صحرايي كه تخمدان آنها جدا شده بود اثر داشته است
 دانسيته استخواني در زنان ،)يك ايزوفالون سنتتيك(فالون  ايپري

 را (GnRH) آزاد كننده گناد و تروپين يائسه دريافت كننده هورمون
ثابت شده است كه ايپري فالون باعث حفظ افزايش . نمايد حفظ مي

شود و از دست رفتن سريع  دانشيته استخواني در زنان يائسه مي
  .]5 [كند  دو طرفه را جلوگيري مي1استخوان متعاقب اووفوركتومي

  

  ها در پيشگيري از سرطان اثرات فيتواستروژن

، اندومتر و تخمدان در هاي پستان، كولون اني سرطانفراو
زنان كشورهاي آسيايي و شرق اروپا كمتر از زنان كشورهاي 

م غذايي كه رژي ، كسانيهمچنين مهاجران از آسيا. ربي استغ
ها در آنها نيز  ، خطر اين سرطانكنند سنتي خود را حفظ مي

عرض كنندگان زياد سبزيجات همچنين در م مصرف. كمتر است
مصرف . ]3،5،14 [هستندخطر كمتر سرطان و بيماري قلبي 

. زياد چربي حيواني با سرطان پستان همراه با مرگ بوده است
زنان داراي سرطان پستان در ژاپن داراي پروگنوز بهتري از 

. ]5،6 [زنان داراي سرطان پستان در آمريكا و بريتانيا هستند
 بررسيتحت  سال 17 زن در ژاپن براي 000/150حدود 

توصيفي قرار گرفتند و مشاهده شد كه بين خطر سرطان پستان 

                                          
1 Oophorectomy 
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  1385بيست و يكم، زمستان  ششم، شمارهفصلنامه گياهان دارويي، سال  

 

 آزادبخت

 

يك رابطه ) سوپ خمير سويا(و مصرف يك غذا به نام ميسو 
 اپيدميولوژي روي اثرات بررسييك . معكوس وجود دارد

رژيم غذايي روي خطر سرطان پستان در سنگاپور مشخص 
اوي كرد كه خطر سرطان پستان در زنان با رژيم غذايي ح

اين كاهش خطر فقط در . استمقدار زياد محصوالت سويا كم 
  . ]6 [زنان يائسه مشخص شده است

ها در مطالعات  پروليفراتيو فيتواستروژن اثرات آنتي
انترو الكتون و انتروديول رشد .  ثابت شده استآزمايشگاهي

. كنند  مهار مي درصد18 – 30هاي سرطاني را به اندازه  سلول
مكانيسم اثر در . ها داراي اثرات سيتواستاتيك بودند اين ليگنان

 نبوده است بلكه از طريق مهار DNAارتباط با مهار سنتز 
ATPaseدر اين .  وابسته به پمپ سديم پتاسيم بوده است

هاي  يدها روي سلوليپروليفراتيو ايزوفالونو تحقيق اثرات آنتي
 mg/ml 3/15دايدزئين با مقدار . سرطاني پستان مشاهده شد

  .]5 [شده است  درصد50هاي مذكور تا  باعث مهار رشد سلول
ها و سرطان كولون وجود  داري بين استروژن يك ارتباط معني

، خطر سرطان كولون را خيري در تولد اولين بچهاسن ت. دارد
، پروژسترون و ارتباط رسپتورهاي استراديول. دهد افزايش مي

سرطان كولون مشخص دهيدروتستوسترون با تومورهاي اوليه 
 نقش در پاتوژنز سرطان كولون ايفااين رسپتورها يك . شده است

هاي  بررسيهاي سرطان كولون در  رشد سلول. كنند مي
 15 – 30وسيله اضافه كردن استراديول به ميزان ه  بآزمايشگاهي

ميزان سرطان كولون در مناطق مختلف .  مهار شده استدرصد
رگ در شيوع سرطان اندومتر بين تفاوت بز. جهان متفاوت است

هاوايي يك (هاي مقيم هاوايي وجود دارد  اهالي هاوايي و ژاپني
فرد در ارتباط با نژادهاي مختلف تشكيل دهنده به كشور منحصر 
هاي   گروهبررسيباشد بنابراين مكان مناسبي براي  جمعيت آن مي

ا سازگار هاي ديگر كه با آنه  كه نسبت به گروههايي  است گروهنژادي
در مناطقي كه ). اند رژيم غذايي سنتي خود را حفظ كردهاند  شده

همچنين رابطه . تر است ينيمصرف باالي سويا دارند خطر سرطان پا
مستقيم و قوي اثرات پيشگيري از سرطان در افراد مصرف كننده 

  .]5،14 [هاي تازه گزارش شده است سبزيجات و ميوه
سرطان كولون و ارتباط با شيوع  شاهدي در - مورد هاي بررسي

، نشان داده است كه خطر سرطان كولون با مصرف محصوالت سويا
 در ها بررسياين . يابد هاي سويا كاهش مي افزايش مصرف فراورده

 مشخص بررسيدر يك . مورد سرطان ركتال نيز گزارش شده است
 هاي كولوركتال سرطاني را شد كه بيوكائين آ و ژنيستئين رشد سلول

 1سازي آپوپتوزيس اين مهار رشد سلول از طريق فعال. كنند مهار مي
  .]3،5[ باشد افتد و وابسته به نور نيز مي اتفاق مي

 در فراواني سرطان اندمتر بين مناطق  سي برابريك تفاوت
در سنگاپور و  00025/0در آمريكا (مختلف وجود دارد 

ان چيني ولوژي اخير روي زنيمد اپيبررسي در يك .)00002/0
عنوان كنترل و ه  نفر افراد سالم ب420مقيم سنگاپور كه شامل 

 نشان داد كه ،يد شده بوداي نفر كه سرطان پستان در آنها ت200
طور مستقيم با خطر سرطان ارتباط دارد و ه مصرف سويا ب

  . اثرات رژيم غذايي برتر از اثرات ژنتيك بوده است
ر دوران نوزادي به د) يك ايزوفالون(كه ژنيستئين  موقعي

ثري از ايجاد تومور تحريك شده وطور مه ها داده شد ب رت
يك ايزوفالون (آ  بيوكائين. توسط مواد شيميايي ممانعت نمود

كنندگي  هاي حيواني اثر ممانعت در مدل) مهم گياه نخود
  . سرطان داشته است

ها عالوه بر اثرات محافظتي در سرطان  ژنيستئين و ايزوفالون
هاي سرطاني و يا توسعه  ، همچنين رشد سلولپستان

وسيله مواد شيميايي را در معده، ه هاي تحريك شده ب سرطان
 هژنيستئين ب. نمايند  مهار ميها، پروستات و خون ، ششمثانه

 بادي نتيكه آنها با آ  موقعي راهاي لوكميا طور قوي رشد سلول
يك  (فالون ايپري. كند ، مهار مياند منوكلونال باند شده

يد براي ايصورت خوراكي در حال ته ب) ايزوفالون سنتتيك
، ئين با مهار آنزيم تيروزين كينازژنيست.  حاد استدرمان لوكمي

ركيب با مهار همچنين اين ت. نمايد رشد سرطان را مهار مي
 G2، باعث توقف چرخه سلولي در مرحله آنزيم توپوايزومراز

  .شود مي
  

  ها اثرات منفي فيتواستروژن

در حيوانات آزمايشگاهي، دو اثر جانبي بالقوه با مصرف 
   خام ديده شده است كه عبارت از مهار رشد و بزرگييسويا

  

                                          
1 Apoptosis 
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 ها فيتواستروژن

 

ها نيز وجود  آيا اين عوارض براي انساناين كه . استپانكراس 
شوند  دارند و يا اينكه از سوياي پخته شده نيز حاصل مي

  .نامشخص است
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