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blikowane przez Nahas i współaut. (2007). 
Opisywane badania kliniczne nie wykazały 
skutków ubocznych działania tych fitoestro-
genów, ocenianych na podstawie pomiaru 
grubości endometrium, badania mammogra-
ficznego, badania cytologicznego oraz profilu 
hormonalnego i lipidowego pacjentek. Wpły-
wu izoflawonów na grubość endometrium i 
zmian w gruczołach sutkowych pacjentek nie 
stwierdzono również w badaniach Palacios 
i współaut. (2010). W trakcie prowadzenia 
cytowanych badań (3 lata) nie stwierdzono 
mitogennego działania standaryzowanego eks-
traktu z soi (w dawce 70 mg/dobę) na błonę 
śluzową macicy. Ze względu na estrogenną 
aktywność izoflawonów, sprawdzano także 
wpływ ich przyjmowania na fizjologię tarczy-
cy. Obserwacje uzyskane z trzyletnich badań 
Bitto i współaut. (2010), dotyczących działa-
nia izoflawonów na funkcjonowanie tarczycy 
wykazały, że genisteina podawana w dawce 
54 mg nie wpływała znacząco na metabolizm 
tarczycy, monitorowany m.in. poprzez ocenę 
poziomu hormonów: tyreotropiny (TSH), trój-
jodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4).

nia izoflawonów jest również długotrwały 
czas trwania terapii fitohormonalnej, dlatego 
też przed zastosowaniem preparatów zawie-
rających fitoestrogeny zaleca się konsultację z 
lekarzem i badania kontrolne. Dostępne dane 
wskazują na szeroki zakres aktywności biolo-
gicznej izoflawonów (KraszewsKa i współaut. 
2007), zależny zarówno od dawki, stanu fizjo-
logicznego badanego organizmu i jego die-
ty, a także gatunkowe różnice w odpowiedzi 
na fitoestrogeny. Izoflawony są powszechnie 
uważane za bezpieczne, nie stwierdza się zna-
czących działań niepożądanych, jednak należy 
podkreślić, że jak dotąd nie wszystkie mecha-
nizmy działania fitoestrogenów zostały do-
kładnie poznane. Sześciomiesięczne badania 
kliniczne Kaari i współaut. (2006), z udzia-
łem kobiet w wieku pomenopauzalnym przyj-
mującym 120 mg izoflawonów dziennie, nie 
wykazały wpływu tych związków na wzrost 
grubości błony śluzowej macicy i zmianę pH 
śluzu pochwowego. Na stosowanie izoflawo-
nów jako bezpiecznej alternatywy dla hor-
monalnej terapii zastępczej wskazują również 
wyniki 9-miesięcznych prac badawczych, opu-
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Streszczenie

Ekstrakty roślinne są stosowanie od wielu lat w 
leczeniu różnorodnych schorzeń, w tym także dolegli-
wości związanych z menopauzą. Korzystne i lecznicze 
efekty stosowania ekstraktów roślinnych są częściowo 
wynikiem działania biologicznego izoflawonów — na-
turalnych związków polifenolowych, posiadających 
aktywność estrogenową. Fitoestrogeny stanowią gru-
pę polifenoli roślinnych, wykazujących podobieństwo 
strukturalne i funkcjonalne do 17-b-estradiolu. Izofla-
wony, zaliczane do fitoestrogenów posiadają szeroki 
zakres aktywności fizjologicznej, obejmujący dzia-
łanie estrogenowe, przeciwutleniające i przeciwno-

wotworowe. Pojawiające się informacje o dotyczące 
negatywnych skutków stosowania konwencjonalnej 
hormonalnej terapii zastępczej spowodowały wzrost 
zainteresowania fitoestrogenami. Obecnie izoflawo-
ny są przedmiotem licznych badań jako alternatywa 
dla konwencjonalnej terapii hormonalnej, w leczeniu 
dolegliwości związanych z menopauzą. Prezentowa-
na praca stanowi krótki przegląd dostępnych danych, 
dotyczących głównych źródeł izoflawonów w diecie 
człowieka, ich aktywności fizjologicznej i zastosowa-
nia w leczeniu dolegliwości towarzyszących meno-
pauzie, a także innych schorzeń.

ISOFLAVONES IN THE THERAPY OF MENOPAUSAL COMPLAINS AND OTHER DISORDERS

Summary

For many years plant extracts have been used for 
the treatment of various disorders, including meno-
pausal symptoms. The beneficial and therapeutic ef-
fects of these mixtures are partly attributed to the 
presence of isoflavones — polyphenolic compounds, 
revealing the estrogenic activity. Phytoestrogens are 
defined as plant-derived substances with the struc-
tural and functional similarity to 17-b-estradiol. Iso-
flavones, classified as phytoestrogens, constitute an 
interesting group of polyphenolic compounds that 
has been shown to possess a wide range of physi-
ological effects, such as estrogenic, antioxidative, 

and anticancer activity. The scientific interest in the 
beneficial effects of phytoestrogens has significantly 
increased mainly due to the findings that hormone 
replacement therapy is not as safe as previously 
have been thought. Nowadays, a particular attention 
is being paid for the phytoestrogenic properties of 
isoflavones, as the useful alternative for the hormo-
nal replacement therapy in menopausal complaints. 
The article briefly reviews the available data on the 
dietary sources, physiological activity and therapeu-
tic use of isoflavones in the treatment of various 
menopause complaints and other disorders.


