
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα διατροφικά συμπληρώματα, ιδιαίτερα αυτά που περιέχουν φυτοοιστρογόνα, 
χρησιμοποιούνται ευρύτατα, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση διαφόρων 

διαταραχών που σχετίζονται κυρίως με την υγεία των γυναικών. Ενδεικτικά, το 
2000, καταναλώθηκαν 20 δις $, αφού το 40%-55% των Αμερικανών έκανε συστη-
ματική χρήση συμπληρωμάτων, τα 24% των οποίων περιείχαν φυτικά οιστρογόνα. 
Το 1975-1996 δημοσιεύθηκαν 600 άρθρα σχετικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα 
των φυτοοιστρογόνων στις καρδιοαγγειακές νόσους, στον καρκίνο (προστάτη, μα-
στού, παχέος εντέρου), στην οστεοπόρωση και στα εμμηνοπαυσιακά ενοχλήματα, 
βάσει επιδημιολογικών μελετών που έφεραν τα ανωτέρω νοσήματα σε χαμηλότε-
ρο ποσοστό, σε πληθυσμούς με μεγάλη κατανάλωση φυτικών οιστρογόνων, κυρί-
ως σόγιας. Μετά το 2002, με τον περιορισμό των ενδείξεων της θεραπείας ορμονι-
κής υποκατάστασης (ΘΟΥ) αποκλειστικά στα έντονα αγγειοκινητικά συμπτώματα 
της εμμηνόπαυσης, ποιος είναι ο ρόλος των φυτοοιστρογόνων ως εναλλακτική 
πρόταση στην ΘΟΥ;;

ΟΡΙΣΜΟΣ
Τα φυτοοιστρογόνα αποτελούν μία μεγάλη οικογένεια, προερχομένων από τα 
φυτά, μη στεροειδών ουσιών, οι οποίες προσομοιάζουν δομικά η λειτουργικά με 
τα ενδογενή-φυσικά οιστρογόνα και τους ενεργούς μεταβολίτες τους. Ως εκ τού-
του, έχουν σημαντική οιστρογονική (αγωνιστική/ανταγωνιστική) δραστηριότητα.

ΔΟΜΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Οι κύριες ομάδες φυτοοιστρογόνων είναι οι ισοφλαβόνες (genistein, daidzein, equol, 
biochanin A), οι λιγνάνες (enterolactone, enterodiol), οι κουμεστάνες (coumestrol), 
οι στιλβόνες (resveratrol) και τα φλαβονοειδή (quercetin, kaempferol). Είναι πολυ-
φαινόλες, υπάρχουν>8000 φαινολικές δομές στο φυτικό βασίλειο και απαντώνται 
ως απλοί φαινολικοί δακτύλιοι η ως πολυμερή (τανίνες). Τα κυριότερα, σε σύγκρι-
ση με Ε2 και SERMs, φαίνονται στην εικόνα 1. Τα φλαβονοειδή χωρίζονται σε 6 
υποκατηγορίες και πλην ορισμένων δεν έχουν οιστρογονικές ιδιότητες. Σημαντικές 
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πηγές τους είναι τα σταφύλια, μήλα, εσπεριδοειδή, κρεμμύδι, μούρα, μπρόκολο, 
σόγια, τσάϊ, καφές, κακάο, κόκκινο κρασί. Οι στιλβόνες χρησιμοποιούνται στα μη 
στεροειδή συνθετικά οιστρογόνα όπως η Diethylstilbestrol (DES). Οι περισσότερο 
μελετημένες ισοφλαβόνες Genistein και Daidzein προέρχοναι από τροφές σόγιας 
που κυρίως καταναλώνουν στην Ανατολή, ενώ οι λιγνάνες (λιναρόσπορος, σησάμι, 
σίκαλη και δημητριακά εν γένει, όσπρια, και λαχανικά), αποτελούν μεγάλο μέρος 
της διατροφής των Ευρωπαίων. Η ποσότητα τους στη φύση, εξαρτάται από την 
γενετική του φυτού και από παράγοντες του περιβάλλοντος. Φυσικά στην Ευρώ-
πη υπάρχει μεγάλη κατανάλωση τροφών με βάση την σόγια, και σύμφωνα με την 
βιβλιογραφία στις διάφορες χώρες η πρόσληψη κυμαίνεται από 20-100mg ημε-
ρησίως.
 Τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτονται συνεχώς νέα φυτοοιστρογόνα. 
Arylbenzofuranes, ellagic acid από τις φράουλες, deoxybenzoines από τα Trifolium 
subterraneum (υπόγειο τριφύλλι) και Ononis spinosa (ονωνίς η αγκαθωτή). 
Ethoxymethylphenol από το φυλλοβόλο δένδρο η θάμνο Maclura pomifera, (οι 
καρποί του μοιάζουν με πορτοκάλια με λοβωτή επιφάνεια), οι catechins από το 
τσάϊ, οι phytoalexins, οι saponins από την σόγια, το gingenoside από το Ginseng 
panax, η glabrene από την Glycyrrhiza glabra, η lindleyin (εικόνα 2) από το παρα-
δοσιακό φυτό της Κινέζικης ιατρικής Rheirhizoma (rhubarb) και από το Aeonium 
lindrleyi που ενδημεί στα Κανάρια Νησιά. Όλα υπό έρευνα για την χρήση τους ως 
φυσικοί εκλεκτικοί τροποποιητές των ERα, ERβ.

Εικόνα 1
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Εικόνα 2

Τα φυτοοιστρογόνα ανήκουν επίσης σε μία μεγαλύτερη οικογένεια, αυτή των 
ξενοοιστρογόνων, που περιλαμβάνει τα συνθετικά οιστρογόνα (DES, 17α- 
ethinylestradiol), τα μυκητοοιστρογόνα (zearalenol, με αντιανδρογονική δράση 
παρόμοια με της flutamide), το γάλα αγελάδας (οιστρόνη), πλήθος χημικών ουσι-
ών όπως DDT, Bisphenol A, φθαλικά άλατα, και μετάλλων όπως το κάδμιο.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Η ατομικές διαφορές στην βιοδιαθεσιμότητα των ισοφλαβονών genistein, και 
daidzein (πλέον διαδεδομένων φυτοοιστρογόνων), εξαρτάται από την εντερική 
χλωρίδα. Προσλαμβάνονται με την σόγια σαν ανενεργείς γλυκοσίδες, και μετα-
τρέπονται στο έντερο σε δραστικές βιολογικά αγλυκονικές μορφές, με την δρά-
ση των βακτηριακών β-γλυκοσιδασών. Μετά την απορρόφηση επανασυνδέονται 
στο ήπαρ κυρίως σε γλυκουρονικό και λιγότερο σε θειικό οξύ. Η daidzein μπο-
ρεί να μεταβολισθεί περαιτέρω σε equol (στο 30%-50% των ανθρώπων), η σε 
o-demethylangolensin (O-DMA) στο 80%-90% του πληθυσμού. Μεταβολίτης της 
genistein είναι η p-ethyl phenol. Τα βασικά φυτοοιστρογόνα που ανιχνεύονται στο 
αίμα και στα ούρα των θηλαστικών είναι daidzein, genistein, equol, O-DMA. Ο με-
ταβολισμός τους, βασικά εντερικός, και ηπατικός διαφέρει μεταξύ παιδιών, εφήβων 
και ενηλίκων, με αποτέλεσμα δυσκολία στην ερμηνεία των διαφόρων μετρήσεων.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
Ο ρόλος τους δεν είναι απόλυτα γνωστός ακόμα και για τα φυτά,(προστασία από 
UV ακτινοβολία και μύκητες, αντιοξειδωτική δράση, και πολλές άλλες)
 Συνδεόμενα με τους ERs (ERα, ERβ), έχουν εκλεκτική τροποιητική ικανότητα στην 
τελική γονιδιακή έκφραση, δρώντας σε μεταγραφικούς παράγοντες, έτσι ώστε η 
οιστρογονική/αντι-οιστρογονική τους δράση να είναι ιστοειδική και κυτταροειδι-
κή. Αναφέρονται ως οι φυσικοί SERMs. Είναι ασθενή οιστρογόνα, αλλά η συγγένεια 
και ενεργοποίηση του ERβ είναι 100 φορές ισχυρότερη από του ERα. Θεωρείται 
συνεπώς ότι έχουν ευεργετική επίδραση σε ιστούς με ισχυρή παρουσία του ERβ 
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(ωοθήκη, προστάτης, πνεύμονας, ΚΝΣ, ουροδόχος κύστη, γαστρεντερικό). Σε καρ-
κινικούς όγκους, η ύπαρξη ERβ είναι ευνοϊκή για την πορεία της νόσου. Αναστέλ-
λουν επίσης σημαντικά για τον μεταβολισμό των στεροειδών ένζυμα, όπως τις 
17β-HSDs, (12 ισοένζυμα, για τον μαστό ενδιαφέρουν τα 1,5,7), την 3β-HSD1, την 
aromatase, sulfatase, και sulfotransferases, που μετατρέπουν ασθενή οιστρογόνα 
και ανδρογόνα, σε ισχυρά οιστρογόνα με μιτωγόνο δράση.
 Τα ανωτέρω προκύπτουν τόσο από ιn vitro κυτταρικά συστήματα, όσο και από 
in vivo μοντέλα υποφυσεκτομηθέντων, ωοθηκεκτομηθέντων, (ανάλογα με τον κα-
ταληκτικό στόχο) πειραματόζωων.
 Όπως και τα οιστρογόνα συνδέονται με μεμβρανικούς υποδοχείς, ασκούν όμως 
και ανεξάρτητη των οιστρογόνων δράση με άλλους μηχανισμούς. H Genistein 
μπορεί να αλλάξει την έκφραση των υποδοχέων της προγεστερόνης, ανδρογόνων, 
και οξυτοκίνης με άγνωστη κλινική σημασία. Έχει αναφερθεί ότι επάγουν την απο-
δέσμευση ορμονών από τις SHBG, αναστέλλουν MAPkinase, topoisomerae II κα.
 Ασκούν ανεπιθύμητες επιδράσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα, γυναικείο και 
ανδρικό. Οι πρώτες παρατηρήσεις έγιναν σε πρόβατα που εμφάνισαν υπογονιμό-
τητα τρώγοντας subterranean clover (Bennetts et al., 1946). Επίσης χρόνια έκθεση 
σπερματοζωαρίων σε υψηλές δόσεις genistein προκάλεσε υπογονιμότητα, μέσω 
αναστολής της ακροσωμιaκής αντίδρασης και επηρεασμού της κινητικότητας 
τους.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ

Genistein, 54mg ημερησίως βελτίωσε γλυκαιμικούς και αγγειακούς δείκτες σε νορ-
μο-ινσουλιναιμικές, και την ευαισθησία της ινσουλίνης σε υπερ-ινσουλιναιμικές γυ-
ναίκες. Σε διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη με ομάδα ελέγχου, 22 γυναικών, 
μέσης ηλικίας 58 ετών, σύγκριση 60mg ραλοξιφαίνης και 55mg φυτοοιστρογόνων 
δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα στην διαστολή της βραχιονίου. Από τις συνιστώσες 
του μεταβολικού συνδρόμου, με χορήγηση διαφόρων τροφών σόγιας, μόνο η 
υπέρταση φαίνεται να σχετίζεται με νοητικές διαταραχές, ενώ η όποια προστασία 
στο ΚΔΑ οφείλεται, όχι στην πρωτεΐνη, αλλά σε άλλα συστατικά που περιέχουν τα 
φασόλια της σόγιας (ίνες, πολυακόρεστα λιπαρά, βιταμίνες).

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Σε in vitro δοκιμασίες διεγείρουν τους οστεοβλάστες και καταστέλλουν τους οστε-
οκλάστες μέσω των IL-6, OPG, RANKL. Για την μελέτη της δράσης τους στον οστικό 
μεταβολισμό έχουν αναπτυχθεί in vivo μοντέλα ενηλίκων ωοθηκεκτομηθέντων 
ποντικιών. Σε ιστομορφομετρικές μελέτες στα ποντίκια η χορήγηση με την τρο-
φή δεν προστατεύει το οστούν. Η Ipriflavone, συνθετική ισοφλαβόνη, δεν επηρέ-
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ασε BMD και σπονδυλικά κατάγματα, σε 475 εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, σε δόση 
600mg επί 4 χρόνια. Άλλοι συγγραφείς παρατήρησαν με το ίδιο σκεύασμα, βελτί-
ωση των δεικτών της οστεοπόρωσης. Πιθανόν τα φυτοοιστρογόνα να εμποδίζουν 
την απώλεια οστού περι-εμμηνοπαυσιακά, αλλά δεν υπάρχει κλινική ένδειξη για 
πρόληψη οστεοπενίας, και μείωση του κινδύνου καταγμάτων.

Η αντιμετώπιση των εξάψεων σε γυναίκες με Ca μαστού, αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
δύσκολο κλινικό πρόβλημα, το οποίο θα επιτείνεται με την πάροδο του χρόνου, για 
δύο κυρίως λόγους. 1) Την αύξηση της επιβίωσης 2) Την αύξηση του αριθμού των 
πολύ νέων προσβεβλημένων γυναικών, στις οποίες τα αγγειοκινητικά είναι εντο-
νότερα, με επακόλουθο, επηρεασμό της ποιότητας ζωής. Σε in vitro, προκλινικές 
και κλινικές μελέτες τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά αντιφατικά. Η καθαρότητα 
της μορφής του φυτοοιστρογόνου αυξάνει την διεγερτική οιστρογονκή δράση και 
αναιρεί την επίδραση της ταμοξιφαίνης. Σε γυναίκες με αναστολείς της αρωμα-
τάσης, ποια είναι η δράση των φυτοιστρογόνων; Στην Αμερική δεν συνιστάται να 
καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες, όπως στην Ασία, χωρίς όμως να υπάρχει ανη-
συχία για τις συνήθεις δίαιτες.
 Πρόσφατη μελέτη έδειξε ισχυρή ανασταλτική δράση στην 17β-HSD1, που με-
τατρέπει την Ε1 σε Ε2, 10 φλαβονοειδών, καθώς και ενδιάμεσων προϊόντων της 
βιοσύνθεσης τους, ενώ κανένα δεν επέδρασε πολλαπλασιαστικά σε καρκινικά κύτ-
ταρα μαστού. Φαίνεται ότι προστατεύουν μόνο τις γυναίκες που εκτίθενται από 
μικρή ηλικία, από την εμβρυική ενδεχομένως, στην αναπαραγωγική ζωή οι μελέτες 
καταλήγουν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα, ενώ για την εμμηνόπαυση υπάρ-
χουν επίσης ανεπαρκή αποτελέσματα για την δυνητικά βλαπτική τους δράση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει προοπτική μελέτη στην Ιαπωνία, που έδειξε ότι η 
Genistein, Daidzein και σόγια έχουν θετική δοσοεξαρτώμενη σχέση με την αύξηση 
του ηπατοκυτταρικού καρκίνου (HCC), στις γυναίκες, ιδιαίτερα σε αυτές με ηπατίτι-
δα, ενώ δεν είχαν καμία επίδραση στους άνδρες. Δεδομένου ότι το HCC απαντάται 
σε υψηλότερα ποσοστά στον ανδρικό πληθυσμό, άρα τα ενδογενή οιστρογόνα 
πιθανόν να έχουν προφυλακτικό ρόλο, η μελέτη των φυτικών έδειξε διαφορετική 
δράση στα δύο φύλα.

Σε in vitro και in vivo έρευνες υπάρχει νευροπροστατευτική δράση μέσω εκλεκτι-
κής ενεργοποίησης του ERβ. Μελέτη σε νέες γυναίκες που έλαβαν για 1 εβδομά-
δα πλούσια σε φυτοοιστρογόνα δίαιτα δεν έδειξε καμία επίδραση σε διάφορες 
πνευματικές δεξιότητες. Λήψη 160mg/ ημερησίως ολικών ισοφλαβονών, με την 
μορφή σκόνης σε ροφήματα, για 12 εβδομάδες βελτίωσε σημαντικά εξάψεις, ψυ-
χική διάθεση, σωματική κατάσταση, αλλά δεν επηρέασε καθόλου λιπίδια και νο-
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ητικές λειτουργίες. Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι έχουν παρόμοια με 
τα οιστρογόνα ευεργετική δράση στην μνήμη αν χορηγηθούν περι- η πολύ νωρίς 
μετεμμηνοπαυσικά. Άλλη μελέτη έδειξε ότι οι ισοφλαβόνες με μηχανισμούς ανε-
ξάρτητους από τα οιστρογόνα, επέδρασαν ευεργετικά σε νέες γυναίκες.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πολλά προϊόντα περιποίησης με aloe vera περιέχουν anthraquinones, ενώ σκευά-
σματα για την αύξηση του μεγέθους των μαστών 8-prenylnaringenin κα.
 Η αντιφλεγμονώδης, ανοσοκατασταλτική – ανοσοδιεγερτική ιδιότητα τους επί-
σης θέτει πολλά ερωτήματα.
 Έχει αναφερθεί προστασία του δέρματος (red clover), από την ανοσοκαταστολή 
της UV ακτινοβολίας, μέσω της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης 
τους.
 Η Genistein in vitro και in vivo έχει αντι-ιική δράση, σε DNA και RNA ιούς που 
προσβάλλουν ανθρώπους και ζώα. Δρα και στο κύτταρο ξενιστή, και στην σύνδε-
ση, είσοδο, αναπαραγωγή του ιού, μέσω αναστολής των τυροσινικών κινασών και 
της τοποϊσομεράσης ΙΙ.
 Φαρμακολογικές και τοξικολογικές in vitro μελέτες έχουν δείξει αποπτωτική 
και τοξική δράση ορισμένων φυτοοιστρογόνων σε μερικά κυτταρικά συστήματα, 
ωστόσο απαιτούνται δοσο-εξαρτώμενες μελέτες, για εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Συνιστούν όμως προσοχή στην κατανάλωση συγκεντρωμένων ποσοτήτων με την 
μορφή των φυτοορμονών, ενώ δεν ανησυχούν για αυτά που περιέχονται σε μια 
φυσιολογική διατροφή.

Το 2007 δημοσιεύθηκαν αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία η κλινική σημασία 
του Trifolium pretense (red clover), Τριφύλλι το λειμώνιο, ήταν αμφίβολη όσον 
αφορά την βελτίωση των εξάψεων. Το 2008 σε σύνολο 1112 γυναικών περι- και 
μετα-εμμηνοπαυσιακών, από διάφορες χώρες, επίσης αβέβαιο αποτέλεσμα, μετά 
από λήψη Black cohosh (cimicifuga racemosa), Τσιμισιφούγκα η βοτρυοειδής η 
Κορίανδρος. Η χρησιμότητα τους σε περιπτώσεις ήπιων-μέτριων συμπτωμάτων, 
σε νέα σχετικά ηλικία, δεν αμφισβητείται. Το 2009 μετα-ανάλυση που αφορούσε 
τις παρενέργειες των φυτοοιστρογόνων, έφερε τα γαστρεντερικά ενοχλήματα (κοι-
λιακό άλγος), την μυαλγία και την αϋπνία, σε σημαντικά υψηλά επίπεδα, ενώ δεν 
υπήρξαν θρομβώσεις, ΑΕΕ, κολπική αιμόρροια, έμφραγματα μυοκαρδίου, υερπλα-
σία ενδομητρίου, καρκίνος μαστού.
 Τον Ιανουάριο του 2009 η Cochrane Database of Systematic Review δημοσίευσε 
αποτελέσματα 30 μελετών σε γυναίκες, περι- και μετα- εμμηνοπαυσιακές, οι οποίες 
έλαβαν για τουλάχιστον 12 εβδομάδες υψηλές δόσεις σόγιας, εκχύλισμα σόγιας, 
εκχύλισμα red clover (Promensil), και άλλα φυτοοιστρογόνα. Από τις 30 μελέτες, 
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ελάχιστες πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής σε μετα-ανάλυση. Σε αυτές δεν 
βρέθηκε σημαντική μείωση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων σε σχέση με το 
εικονικό φάρμακο, το οποίο όμως, σε αρκετές μελέτες, είχε αξιοσημείωτη βελτίω-
ση τόσο στις εξάψεις όσο και στις νυχτερινές εφιδρώσεις. Στις υπόλοιπες, χαμηλής 
ποιότητας μελέτες, παρατήρησαν μικρή μείωση των ενοχλημάτων πάντα σε σχέση 
με το placebo.
 Ενθαρρυντική θεωρήθηκε, μία πιλοτική μελέτη της Mayo Clinic, στην οποία 30 
γυναίκες έλαβαν 40gr τριμμένου λιναρόσπορου, καθημερινά επί 6 εβδομάδες, και 
κατέγραψαν σημαντική μείωση (>50%) του score των εξάψεων. Πλην όμως απαι-
τείται, μεγαλύτερη σε διάρκεια και αριθμό γυναικών μελέτη, για οριστικά συμπερά-
σματα. Στην ανωτέρω μελέτη το 50% εμφάνισε ήπια κοιλιακή διάταση, το 30% ήπια 
διάρροια, και το 20% διέκοψε λόγω παρενεργειών. Οι συγγραφείς, δεν θεωρούν 
ότι υπάρχει επαρκής απόδειξη για σύσταση φυτοοιστρογόνων, στην αντιμετώπιση 
των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων. Υπερπλασία του ενδομητρίου, για χορή-
γηση μέχρι 2 χρόνια δεν παρατηρήθηκε, αλλά λήψη σόγιας 150mg ημερησίως, 
επί 5 χρόνια προκάλεσε υπερπλασία. Με την μέχρι σήμερα γνώση, η μακροχρόνια 
ασφάλεια για το οργανισμό εν γένει, δεν έχει τεκμηριωθεί.
 Είναι φανερό ότι η ποικιλία και η αντίφαση των ανωτέρω, δεν οφείλεται μόνο 
στον μικρό αριθμό καλής ποιότητας μελετών (ομάδα ελέγχου, διάρκεια, μικρή 
συμμετοχή κα), αλλά και σε εγγενείς ιδιαιτερότητες, όπως 1) συνεχώς απομονώ-
νονται νέα φυτοοιστρογόνα. 2) προβλήματα ονοματολογίας. 3) ατομικές διαφορές 
στον εντερικό και ηπατικό μεταβολισμό τους. 4) διαφορετική δράση ανάλογα με 
το ενδογενές οιστρογονικό περιβάλλον. 5) διαφορά δράσης ανάλογα με την δόση, 
την οδό χορήγησης, την διάρκεια έκθεσης, και τον ηλικία (από την εμβρυική μέχρι 
μετά την εμμηνόπαυση). 6) σύγχυση μεταξύ της ουσίας και της τροφής που την 
περιέχει. 7) ο τρόπος εκχύλισης από τα φυτά, επηρεάζει πιθανόν την δράση τους. 
8) γενετικός πολυμορφισμός.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ιδέα ότι το «φυσικό» είναι ασφαλές και ωφέλιμο, δεν είναι σε κάθε περίπτωση 
αποδεκτή. Τα φυτοοιστρογόνα, σε οποιαδήποτε μορφή και συγκέντρωση, δεν 
ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση των εμμηνοπαυσιακών αγγειοκινητικών συ-
μπτωμάτων, λόγω ανεπαρκούς, ιατρικά τεκμηριωμένης γνώσης, για την αποτελε-
σματικότητα τους. Έχοντας δε υπ΄όψιν, τις δυνητικά επιζήμιες για τον οργανισμό 
επιπτώσεις, κατά την μακροχρόνια χορήγηση τους, θα πρέπει η απόφαση να εξα-
τομικεύεται, στην περίπτωση δε επιμονής στην εναλλακτική οδό, είναι απαραίτη-
τη η επεξήγηση της δράσης τους, η σύσταση για βραχυχρόνια χρήση, και ο ίδιος 
έλεγχος όπως στην κλασσική ΘΟΥ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΙΟΥ: ΦΥΤΟΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.  Οι περισσότερες μελέτες αφορούν
 a) Quercetin & Coumestrol
 b) Genistein & Daidzein
 c) Enterolactone & Resveratrol
 d) Enterodiol & Apigenin

2.  Η Equol ανήκει στις
 a) Λιγνάνες
 b) Κουμεστάνες
 c) Στιλβόνες
 d) Ισοφλαβόνες

3.  Τι ισχύει από τα κάτωθι
 a) Οι Ισοφλαβόνες διεγείρουν την 5α- αναγωγάση
 b) Η Coumestrol επάγει την τοποϊσομεράση II
 c) H Daidzein αναστέλλει την σουλφατάση
 d) Η Genistein επάγει την σουλφοτρανσφεράση

4.  Αν η Ε2 έχει δεσμευτική ικανότητα 100, με τον ERα
 a) Η Genistein έχει 4
 b) H Daidzein έχει 10
 c) Η Coumestrol, 50
 d) Η Ipriflavone, 1

5.  Αν η Ε2 έχει δεσμευτική ικανότητα 100 με τον ERβ
 a) Η ταμοξιφαίνη έχει 10
 b) Η Bisphenol A, 5
 c) Η Genistein, 60
 d) Η Coumestrol, 140

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
 β,δ,γ,α,δ
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