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 . مقدمه 16-1

ها / يا تركيبات غير استروئيدي با منشاء گياهي بوده كه قادر به پيوند با گيرنده (PE)استروژن هاي گياهي/ يا فيتواستروژن ها

به عنوان آگونيست و نتيجتاً تقليدگر اثرات بيولوژيك استروژن هاي درون زاد )آندوژنوس(  (ER)رسپتورهاي استروژن 

شخص شناخته شده به عنوان فنيل به گروه ساختاري م ERباشند. اكثر متابوليت هاي گياهي داراي ميل تركيبي با مي

(، منقسم در C3و آليفاتيك  C6پروپانوئيدها )مواد شيميايي گياهي/ يا فيتوكميكال هاي تلفيق كننده قطعات آروماتيك 

هاي فالوونوئيدها و ليگنان ها تعلق دارند. اين تركيبات داراي خصلت فنلي با ويژگي و عملكرد تكاملي دراز مدت دسته

صورت عاليم نوري براي گرده افشاني حشرات، محركان توليد ندول ها/ يا گره ها، فيتوآلكسين ها)آلكسين هاي درگياهان به 

رسد فعاليت اسرتوژني هيچ گياهي(، حائل هاي اشعه، بازدارنده هاي علفخواران، و غيره عمل نموده، در حالي كه به نظر نمي

ر عكس، حيوانات تغذيه شده از گياهان حاوي چنين تركيباتي ممكن است به گونه امتياز ويژه محيطي به ميزبان اعطا نمايد. ب

 عدم تعادل اكتسابي هورموني. از جمله ناباروري/ يا عقيمي، دچار شوند.

كشف شد، توجه عمومي به  1930با وجودي كه فعاليت استروژني برخي گياهان )براي مثال، ژنيستا تنكتوريا( در حدود سال 

اصطالحي كه به مشكالت پرورش گوسفندان استراليايي با تغذيه از شبدر «) بيماري شبدر» بعد در ارتباط با  اين يافته سال ها

هاي . فعاليت فيتواستروژني مواد خام كشاورزي و فرآورده(Pope and Wright, 1954)زيرزميني اطالق گرديد( جلب شد 

وون ها، زير دسته اي از فالوون ها با خواص فيتواستروژني غذايي مشاهده بالنسبه جديدي است. جالب توجه آنكه ايزوفال

باشند. با متمايز، از اجزاء متشكله سويا )يكي از محصوالت اصلي كشاورزي و منبع انواع متنوعي از غذاهاي فرآوري شده( مي

ضرورتاً اين فرض براي تمامي  بوده؛ قبول مورد آنها سالمت نتيجتاً و شده، كشت سال هزارها براي سويا( هايدانه) كه  وجودي

اجزاء سازنده آنها، به ويژه در صورت مصرف به شكل متراكم )كنسانتره( ، معتبر نيست. در جهان غرب، سويا با تصور نامناسبي 

 به عنوان ماده غذايي تا دوره هاي اخير)علي رغم ويژگي هاي غذايي عالي روغن سويا و پروتئين سويا( روبرو بوده است.

هاي اخير، توجه مصرف كنندگان و همچنين دانشمندان به برخي اجزاء متشكله غير غذايي سويا، عمدتًا ايزوفالوون در سال 

جلب شده، با اين اعتقاد كه اثر سودمندي بر سالمتي انسان با اهميت ويژه  ] (SIF)ايزوفالوون هاي سويا [هاي فيتواستروژني 

. اين عالقه به (Giliani and Anderson,2004)باشند ليد مثل دارا ميعروقي، و تو -براي سيستم هاي اسكلتي، قلبي

هاي  هاي فراوان اپيدميولوژيك تقويت شد، كه اختالفات مشخصي در ميزان ابتال و مرگ و مير ناشي از بيماريوسيله يافته

غني از سويا نشان دادند  و سرطان ها در بين جوامع غربي و آسيايي هاي مصرف كننده رژيم غذايي (CVD)عروقي  -قلبي

(Fournier et al, 1998; Adlercreutz and Mazur, 1997)  پيام مرتبط با اثر پيش گيري كننده شيميايي .

به طور خاص، از نظر زماني با تداوم اثر ناشي از فعاليت هاي محيطي كه استروژن هاي بيگانه/  SIFبه طور عام و PEاحتمالي 

نشاء صنعتي را به عنوان مواد شيميايي زيان بار آندوكرين و تهديد كننده آينده حيات وحش و انسان يا غير خودي به ويژه با م

 (.Metzler, 2001, 2002مورد توجه قرار داده، هم زمان بوده است )بازنگري شده به وسيله:

ف را در دستگاه توليد مثل جنس بررسي ها نشان دادند كه استروژن هاي استروئيدي درون زاد )آندوژنوس( نه تنها انواع وظاي

 (CNS)، اسكلتي، و اعصاب مركزي (CV)ماده انجام داده بلكه همچنين اثر محافظت كنندگي بر سيستم هاي قلبي عروقي 

نمايند. از طرفي ديگر ، آنها تكثير سلولي را تقويت نموده، كه ممكن است مخاطره سرطان را افزايش دهد اعمال مي

(Clemons and Goss, 2001; Colditz, 1998). 
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نمايند اي اعمال مياستروژن هاي ضروري براي رشد و حفظ عملكردهاي توليد مثل اثر آنها را از طريق رسپتورهاي هسته

(Gruber et al, 2002; Ruenitz,1997)( استروژن طبيعي اصلي : استراديول، استرون، استريول وجود داشته 3. سه )

 ;Gruber et al, 2002). شوندمي سنتز بيوشيميايي شده شناخته خوبي به مسير وسيله به كلسترول  (، كه از1-16)شكل 

Ackerman and Carr, 2000) 
يله ليگاند )مولكول اورگانيك ارائه دهنده الكترون هاي رسپتورهاي استروژن فاكتورهاي رونوشت بردار فعال شده به وس

ضروري براي تشكيل پيوندهاي كوواالن هماهنگ با يون هاي فلزي ، پيوند يار ويژه / يا اختصاصي كنترل كننده يا واسطه گر 

 ERشامل :  ER(Subtype)باشند. در پستانداران، دو زير نوع /ساب تايپ رشد، پيشرفت، و عملكرد بافت هاي مختلف مي

 شوند.وجود داشته ، كه به وسيله ژن هاي مختلف موجود در كروموزوم هاي جداگانه رمز دار/ كد مي ERو 

اين  Cاي وسيع و قابل انعطاف تشكيل داده، كه در بخش گسترش يافته ناحيه پايانه حفره (LBD)حوزه پيوندي ليگاند

بوده،  ERي و توپولوژي )موضع / يا موقعيت قرار گرفتن( آن مشابه هر دو نوع پروتئين قرار گرفته است. ترادف اسيد آمينه اصل

به همان  ER و ERدرون زاد )آنوژنوس( به  E2شود. ازاين رو، در حالي كه هر چند كه انتخاب پيون ليگاند را مانع نمي

باشد. به وسيله فاكتور مي  ER -يك ليگاند انتخابي  (GST)ميل تركيبي پيوند يافته، فيتواستروژن جنيس تين

(Nilsson et al, 2001) . 

هاي كنندهپيوند ليگاندي يك آبشاري )واكنش هاي آبشاري( از رخدادهاي در برگيرنده فسفريالسيون و به كارگيري فعال

 شودهاي مشترك، و سركوبگرهاي مشترك را شروع نموده، كه به آغاز رونوشت برداري منجر ميمشترك، تنظيم كننده

(Kinge, 2000; Glass and Rosenfeld, 2000) كمپلكس هاي فعال شده .ER  با عنصر پاسخ پذير استروژن(ERE) 

 .(Yi et al, 2002)يابد پيوند مي EREژن حاوي  DNAبر روي ترادف پيش برنده 

كنندگي اي، و تنظيمحلهدرنتيجه توزيع زيستي متمايز، تحليل پذيري تنوع ساختاري ليگاندها ، فرايند فعال سازي چند مر

 ,Nilsson et al)تواند انواع اثرات اختصاصي بافتي راموجب گردد ، اين رسپتور مي(ER)چند فاكتوري رسپتور استروژن 

2001; moggs and orphanides,2001) اكنون روشن است كه پيوند ليگاندهاي مختلف با .ER  قادر خواهد بود به

گردند ها( مختلف كمپلكس نتيجه داده، كه به صورت آگونيست و آنتاگونيست متمايز ميموقعيت هاي جاگيري )توپولوژي

(Pike et al,1999) هاي تعيين فعاليت . در حال حاضر بسياري از آزمايشER  هاي بر اساس مهندسي ژنتيك در بررسي

، كه در آن استروژن هاي محيطي (Diel et al, 2002)قابل دسترسي بوده  (in vitro)غربالگري خارج از بدن موجود زنده 

 باشند.و كارايي/ يا اثربخشي قابل مقايسه با استروئيدهاي درون زاد )آندوژنوس( مي (Potency) توان  از نظر

، و گلي سي تئين )شكل (FOR)، فورمونوتئين A(BIA)، بيوچانين (DAI)، ديدزين (GST)ايزوفالوون هاي جنيس تين 

گياهان غير خوراكي خانواده لگوميناسه )خانواده گياهان نخود/ يا بقوالت( وجود داشته، ابتدا به  (، كه در بسياري از16-2

اي به خود اختصاص قوي شناخته شده و بيشترين مطالعات را در بين اجزاء سازنده مواد غذايي غير تغذيه PEعنوان 

ز متابوليت هاي آنها، به ويژه ايزوفالوان اكوئول، به . اخيراً، برخي ا(Middleton et al, 2000; Setchell,1998)اندداده

اند، اعتقاد بر اين است كه قابليت اين مورد توجه قرار گرفته ERعنوان علت احتمالي اثرات استروژني مواد غذايي حاوي 

 11يژه به فاصله تقريباً از تشابه ساختاري كلي بين ايزوفالوون ها و استروئيدهاي استروژني، با توجه و ERتركيبات به پيوند با 

( آنگستروم


Ca.11A(  7 هاي درموقعيت درگفته قرار اكسيژن اتم دو-C 4'و-C  منطبق با(OH-3  وOH-17  درE2 نتيجه ،)

 شود مسؤول شناخت مولكولي است.گرديده كه تصور مي

ميل تركيبي   0/001 تا  0/01حيواني از بسيار كمتر بوده )در ارتباط با مدل  erبا وجودي كه تمايل پيوند ايزوفالوون ها با 

E2 با تنها موردGST  رسد(، توانايي آنها به توليد اثرات آندوكرين در بدن موجود زنده گرايش پيوندي مي 87/0تا  1/0كه به

(in vivo)  قطعي و انكار ناپذير است. بايستي خاطر نشان گردد كه غلظت هايPE  ناشي از مصرف رژيم غذايي ممكن است

و  PE انتقالي سازي فعال هاي قابليت آن، بر عالوه. پذيرد انجام به سه شيوه مهم  E2به آساني متجاوز از سطح فيزيولوژيك 

E2 ( به شيوه مشابهي براي هر دو زير نوع  1000در غلظت هاي باال )نانوموالرER .مي باشد 

هاي به آنها، بسياري از پلي فنل هاي ديگر متعلق به دسته  وابسته ساختاري  صرفنظر از ايزوفالوون ها و كومستان هاي از نظر

 نام با سويا( گياهي هاي آلكسين) هاي فيتوآلكسين اخيراً  اند. از جملهشناخته شده PEمتنوع محصوالت طبيعي به عنوان 



ان تعلق دارند. پتروكارپ به وابسته آندوكرين كننده فعال تركيبات جديد دسته به كه ، شده شناسايي ها سئولين گلي

(Burow et al,2001)همچنين، اجزاء سازنده ساپوژنول سويا به عنوان بازدارنده فعاليت هورموني )سويا ساپوژنول .A 

 Row Lands)افزايد ( شناخته شده، كه ابعاد جديدي به تصوير پيچيده تاكنون ميBاستروژني بوده( و رشد )سويا ساپوژنول

et al, 2002). 

يگنان ها براي يك قرن به عنوان دسته اصلي متابوليت هاي عالي تر گياهي شناخته شده بوده، تأثير آنها بر با وجودي كه ل

 1980وضعيت استروژني افراد تحت مواجهه با برخي انواع رژيم هاي غذايي تنها اخيراً تشخيص داده شده است. حدود سال 

پروپانوئيدهاي ديمريك )دو مولكولي( سيرينگارزينول  مشخص گرديد كه ليگنان هاي موجود در غالت به صورت فنيل

، در روده  (MAT)  ، و ماتي رزينول(SEC)، سه كوايزو الريسي رزينول (Lariciresionol)پينورزينول، الريسي رزينول 

انند به توتبديل شده، كه تركيبات استروژني ضعيفي بوده اما مي (END)و آنتروديول  (ENT)پستانداران به آنتروالكتان 

 (Saarinen et al, 2002; Raffaelli et al, 2002 wang et al,2002)هاي بااليي در مايعات بدن برسند غلظت

مفروض است كه اثرات پيشگيري كننده شيميايي ليگنان در سطح اپيدميولوژيك براي ساكنين جهان غرب قابل اهميت بوده، 

 باشند.ينوزها براي جوامع آسيايي مهم ميهمان طوري كه ايزوفالوون هاي سويا و ديگر لگوم

باشند. باوجود اين، تركيبات ساختاري اسيتل بن هاي استروژني گروه به خوبي شناخته شده داروهاي هورموني )سنتتيك( مي

 مشابه اين گروه در بين متابوليت هاي گياهي نيز وجود داشته و رسوراترول نمونه اي از آن است.

دهند. زرالنون، نيز خواص فيتواستروژني نشان مي -روسيكليك توليد شده به وسيله قارچ ها ، چون بتابرخي پلي فنل هاي ماك

از آنجايي كه اين تركيبات به عنوان مايكوتوكسين ها طبقه بندي شده و لذا وجود آنها در غذا ناخوشايند بوده، در ادامه بحث 

PE .غذايي منظور نخواهند شد 

كتورهاي تواند در ارتباط با بسياري از فابا مواد غذايي مي PEه تعيين نتايج فيزيولوژيك مصرف بسيار قابل اهميت است ك

مؤثر بر هر دو نمونه غذا و ارگانيسم متغير باشد. تأثيرات محمل/ يا ماتريكس غذا، تركيب آن، و حالت تغذيه اي كلي ماده 

، PEاصي آسان نيست. با توجه به فعاليت بيولوژيك چند گانههاي اختصغذايي كامالً آَشكار بوده. هر چند كه تعيين جنبه

شود. آنها از طريق بازدارندگي/ يا مهار محدود نمي ERاثرات آنها بر فيزيولوژي آندوكرين به مكانيسم هاي وابسته به پيوند 

، آنزيم P450ژنازها، سيتوكروم هايبرخي آنزيم ها )براي مثال، پروتئين كينازها، توپوايزومرازها، استروئيد آروماتازها و دهيدرو

هاي الحاقي/ يا كونژوگه( و تركيب با پروتئين هاي فعال چون گلوبولين هاي پيوندي با هورمون جنسي قادر خواهند بود توزيع 

با و / يا متابوليسم هورمون هاي استروئيد درون زاد )آندوژنوس( را تغيير دهند. هر دو نوع اثر رونوشت برداري )تنظيم شده 

ER و مستقل از )ER  ناشي ازPE  .ممكن است اثرات چشمگير متفاوتي درافراد مختلف توليد نمايدPE  اثرات هورموني

تواند وابسته به بافت و اختصاصي بافت را موجب شده و از اين رو تغيير دهندگان/ يا تنظيم كنندگان معادل هورمون )كه مي

دهند، همان بافت ديگر آنتاگونيست باشد( به عوض عوامل استروژني خالص تشكيل ميو در  ERدر يك بافت آگونيست 

 Giliani and)شود. استنباط مي -استروژن هاي گياهي/ فيتواستروژن ها -طوري كه عموماً از نام گروهي مورد قبول آنها

Anderson,2004; Vollmer et al, 2002; Bryant,2002). 
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بر اساس آزمايش سنتي اندازه گيري افزايش وزن رحم جوندگان، چند صد گياه و تركيبات گياهي به عنوان مواد داراي فعاليت 

سي و در ارتباط با تاريخ برر (Reini and Block, 1996)اند. يافته هاي مرتبط با منابع غذايي استروژني طبقه بندي شده

 كيفيت روش هاي تجزيه مورد استفاده از اعتبار متفاوتي برخوردارند. در دهة گذشته، 

انفرادي را در سطح پيكومول  PE، محدوديت آَشكار سازي PE مقداري يا/  كمي تعيين و ، تشخيص جداسازي،  روش هاي

. در گياهان، معموالً (Wilkinson et al, 2002; Wang et al, 2002; Franke et al, 2002)برطرف ساخته ا ست

PE ( گلوكز، -فنلي از طريق گليكوزيالسيون در مراحل آخر بيوسنتز آنها با مونوسا كاريدهاD-  ،گاالكتوزL-  يا )رامنوز،آپيوز

عموالً شود. غالباً گليكوزيدها نيزبه نوبه خود با انواع اسيدهاي كربوكسي ليك استريفيه ميشوند. ماوليگو ساكاريدها، تركيب مي

تمامي اين تركيبات در محل/ يا ماتريكس اصلي بيولوژيك خود غير استروژني بوده، از ثبات شيميايي و آنزيمي محدودي 

 براي رو، اين از. دارند سازي ذخيره يا فرآوري  برخوردار بوده و احتماالً قابليت برگشت پذيري به آگليكوژن مربوطه را درخالل



، GST ،DAIايزوفالوون آگليكون ) 5بايستي ترجيحاً براي تا ز سويا يا شبدر قرمز ميا مشتق غذايي محصوالت مثال

BIA،FOR و ،GLN كومستان ايزوفالون . )–D-3-O-7  ( گلوكوپيرانوزيدهاGST ،DAI،ا وونين، سيسوترين ،GKN  و ،

–O-6''  استات ها و–O-6''  بات شيميايي حاوي مواد استروژني جزء انفرادي(، از نظر تركي 20مالونات هاي آنها )بيش از

. به علت فاكتور محدود كننده هزينه هاي  (Nurmi et al, 2002; Murphy et al,1999)مورد تجزيه قرار گيرند 

 شوند.)ديدزين( تعيين مي DAI)جنيس تين( و  GSTسنگين روش هاي تجزيه، معموالً تنها دو تركيب اصلي 

 PEوحشي سابق در آسيا شده( منبع اصلي  G.sojaس، كه جايگزين گليسين سوجا/ سويا )ارقام زراعي مختلف گليسين مك

 -غذايي بوده، اما گياهان ديگر از جمله شبدر قرمز )تري فوليوم پارتنز(، كودزوروت )از خانواده نخود سبز با نام علمي

سي مي سي فوگا راسه  -زخانواده زرشك(، كوهاش سياه ) اMedicag stiva L -پوراريالوباتا( جوانه يونجه )مديكا گوسايتوا

آنژليكاسينسيس(، درخت  -موزا(، جوانه لوبياي مانگ )ويگنارادياتا(، لوبيا سبز )فاسئولوس و ولگاريس(، دانگ كوا

كاستوس( شيرين بيان)گليسيريز اگالبرا( ، ورازك )هومولوس لوپولوس(، نيز حاوي مقادير اساسي  – آنگوس ويتكس)  چاست

. برخالف ايزوفالوون ها)كه در بسياري از گياهان لگومينوز يافت شده (Eagon et al, 1999)باشند بات مياز اين تركي

 وجود تريگسترده بسيار سطح در ها آنتروليگنان هايماده پيش ،(دارند وجود اهميت قابل مقادير به كمي خيلي تعداد در  اما

تاكنون دانة كتان )لينوم ساتيووم( غني ترين منبع سه كوايزوالرسي رزينول  .شوندمي يافت غذايي مواد از بسياري در و داشته

(SEC پيش ماده انتروديول :–END شناخته شده ، كه حاوي تا )باشد )شكل گرم وزن خشك مي 100ميلي گرم در  370

ند. انواع وسيعي از گرم باش 100ميلي گرم در  700تا  600(. محصوالت خرد شده و چربي زدا شده ممكن است حاوي 16-3

گرم 100جات، ميوه هاي گردويي، انواع توت و چاي حاوي صدها ميكروگرم از ليگنان ها در غالت، سبوس ها، سبزيجات، ميوه

بوده، معموالً  (ENT). ماتي رزينول كه پيش ماده انتروالكتون (Mazur and Adlercreutz, 1998)باشند نمونه مي

 در مواد گياهي وجود دارد. SEC از كمتر بسيار مقادير  به

اي دارد( نيز در مواد گياهي به طور گسترده GSTنسبت به  ERكه ميل تركيبي پيوندي باالتري به  -Couكومسترول )

گرم بوده، در حالي كه جوانه يونجه تنها حاوي  100وجود دارد. براي مثال، جوانه لوبياي مانگ حاوي تقريباً يك ميلي گرم در 

بر سويا تفوق داشته، اما تاكنون محصوالت مشتق شده از سويا  SIFميلي گرم كوزدوروت و شبدر قرمز از نظر 45تقريباً 

( ارائه DAIو  GSTاصلي ) SIFسطوح معمول  1-16غذايي براي مصرف كننده عادي است. در جدول  PEمهمترين منبع 

% مجموعه ايزوفالوون ها در اكثر غذاهاي سويا 10تا  5آن تنها و گليكوزيدهاي مرتبط با  (GLN)شده است. گلي سي تين 

% 5مقدار تا  PEرا تشكيل دهد. برگ هاي شبدر قرمز، كه در آن  SIF% از 40ممكن است تا  GLN  بوده، اما در دانة سويا

 باشند.مي BIAو  FORوزن خشك را شامل شده، حاوي مقادير غالب 

ميليون تن، تقريباً  150اي، استثنايي است. توليد جهاني سويا متجاوز از در تغذيه انسان، حداقل ازنظر ناحيه SIFموقعيت 

گيري روغن از بين نرفته و با در خالل فرايند صنعتي اوليه عصاره  SIFنيمي از مجموع محصوالت دانه هاي روغني ، است. 

كلي ايزوفالوون ها در پودر/ يا آرد سويا و پروتئين سويا مشابه ارزش هاي شود. با وجود اين، مقدار بخش پروتئيني حمل مي

 (.1-16باشد )جدول درصد ( مي 3/0تا  1/0كلي لوبيا )

ميلي  4/0تا  2/0در آسيا، بسياري از محصوالت تخمير شده سويا )ناتو، سوس سويا، شير سويا، و پوره يا پاته سويا( كه حاوي 

 از. باشندمي باستان  م وزن مرطوب بوده، عناصر مهم رژيم هاي غذايي سنتي با مصرف آنها از زمانگرم ايزوفالوون ها در گر

 كننده توليد بزرگترين متحده واياالت  شده، برداشت آمريكا قاره در سويا جهاني محصول از نيمي تقريباً 1950 دهة اواسط

سال پيش ميزان متوسط مصرف سرانه روزانه محصوالت  15 حدود تنها وضعيت، اين رغم علي. است شده سويا هايفرآورده

گرم در ژاپن، بوده است. اما بازار عرضه مواد غذايي سويا در  35تا  32گرم، در مقايسه با  5سويا در اياالت متحده تقريبًا 

( ، با 2005ايان سال )مصرف يك ساله در پ 2005بيليون دالر در سال  6رود به اياالت متحده بسيار فعال بوده و انتظار مي

 .(Messina and Loprinzi, 2001)برسد ، 1999 سال  تقريباً افزايش سه برابر از

 مجزا فرآورده و سويا، پروتئين كنسانتره سويا، آرد يا /پودر جمله من ها، ايزوفالوون از غني شده تصفيه صنعتي محصوالت 

هاي اخير بيشتر در گردند. فرآوردهميلي گرم / گرم مواد( را شامل مي 2ا ت 5/0 از ايزوفالوون متغير بامقدار)  سويا(  ها مكمل)

باشند. مصرف سويا در غذاي كودكان )با مقدار كلي ايزوفالون فرمول غذايي نوزادان و نوشيدني هاي غذايي مورد استفاده مي



رف اياالت متحده( بيشتر از مقادير % فرمول غذايي عرضه شده در بازار مص20ميكروگرم / ميلي ليتر؛ تقريباً  47تا  32

ميلي گرم/ كيلوگرم وزن بدن از  3/2و  GSTميلي گرم/ كيلوگرم وزن بدن از  13/0تا  08/0مشخص مصرف بالغين در ژاپن 

DAI در روز برآورده شده است. مطالعات اخير(Klein, 1998)  750000مشكالت بالقوه آندوكريني در حدود تخميني 

ز فرمول هاي غذايي در هر سال را مورد ارزيابي قرار داده است. در يك مطالعه همگروهي گذشته نگر در بين نوزاد تغذيه شده ا

سال )كه در سن كودكي از فرمول هاي غذايي سويا مصرف نموده، در مطالعات غذايي  34تا  20نفر از افراد بالغ بهسن  278

مواجه بوده(، هيچ گونه اختالف آماري معني داري براي هر دو  SIFيتحت كنترل مشاركت داشته و از اين رو با دوزهاي باال 

 .(Strom et al,2001)جنس، در مقايسه باگروه تغذيه شده از شير گاو، مشاهده نگرديد.

، همراه با غذا مصرف SIFبا توجه به شرح مختصر فوق، مقادير زيادي از تركيبات فعال آندوكرين مشتق از گياهان، چون 

برابر بيشتر از مصرف روزانه رژيم  10، تقريباً GSTميلي گرم  200تا  SIFگرم پروتئين سويا معادل  100رف شود. مصمي

غذايي سنتي غني از سويا در آسيا ، رادر بر خواهد داشت. با وجود اين، در صورت مصرف غذاهاي غني شده يا مكمل هاي 

)عمدتاً با ايزوفالوون هاي فعال(  PEهاي حاوي رآوردهمبهم خواهد بود. انواع ف PEغذايي، مقادير تخميني مصرف 

(، 1994) (DSHEA)، بر طبق قانون سالمت و آموزش مكمل غذايي OTCدارويي بازار همچنين و متحده، اياالت  درمواد

الوون ها ( ، و مقررات مشابه اروپايي، با مقادير اعالم شده ايزوف1990) (NLEA)قانون برچسب زني )اتيكت( و آموزش تغذيه 

عروقي ناشي از مصرف پروتئين سويا  -ميلي گرم در دوز، وجود دارند. قابل اهميت آنكه حفاظت قلبي 100تا  10اي از با دامنه

به وسيله اداره غذا و دارو  (Endres,2004)گرم  25( با دوز روزانه توصيه شده تقريباً SIFميلي گرم / گرم 2) حاوي تقريباً 

(FDA) باشد.مورد تأييد مي اياالت متحده 

 . قابليت دستيابي زيستي، فارماكوكي نتيكز، و متابوليسم استروژن هاي گياهي16-4

هاي هاي مشخص براي جمعيت هاي مختلف انساني با موقعيتدر مطالعات اپيدميولوژيك تعيين رابطه فراواني آسيب شناسي

يابي مصرف عادتي انواع غذايي حاوي تركيبات استروژني به كار ها جهت ارزجغرافيايي و عادات غذايي، در ابتدا پرسش نامه

و متابوليت هاي آنها جهت تأييد چنين ارزيابي ها مورد استفاده قرارگرفت.  PEگرفته شدند. بعداً، تجزيه ادرار براي دفع 

هاي زيستي شاخص قبل از تجويز دوز مشخص تجزيه شده، و بعد  PE نظر از غذا ابتدا باليني، هاي بررسي در  اكنون

)بيوماركرها( مختلف مصرف )با تجزيه مايعات بدن( جهت تأييد تطابق با پروتكل مطالعه و تعيين اختالفات انفرادي در 

 .(Lampe, 2003; Persky et al,2002)گيرند متابوليسم مورد استفاده قرار مي

هاي طبيعي با بهترين مطالعات روبرو بوده ، اما غالباً فرآورده ايزوفالوون هاي سويا )در ارتباط با فعاليت بيولوژيك آنها( در بين

اند. به هاي مولكولي اين اثرات هنوز به درستي شناخته نشدهنتايج اين مطالعات مجادله آميز در نظر گرفته شده و مكانيسم

پوشش دهنده قابليت بايستي معيارهاي فارماكولوژيك دقيق جهت مطالعات و سرطان مي PEمنظور تعيين رابطه بين 

)و استرهاي آنها(، كه اجزاء  SIFدستيابي زيستي، متابوليسم، و فارماكوكي نتيكز، به كار گرفته شوند. اساساً، گليكوزيدهاي

غير فعال بوده، آگليكون هاي فيتواستروژني را در فرايند آنزيمي كاتاليز  PEسازنده اصلي بافت هاي گياهي ولي به صورت 

سازند. تا سال هاي اخير مفروض بود كه چنين فرايندي انحصاراً به وسيله گليكوزيدازها آزاد مي -تاشده به وسيله ب

يا انتقال فعال آنهابه سلول ها هنوز  SIF  پذيرد. جذب غير فعال )پاسيو( گليكوزيدهايفلورميكروبي روده )گوارش( انجام مي

بليت دستيابي زيستي آگليكون هاي ايزوفالوون و ليگنان و متابوليت مورد پرسش بوده ، اما مشاركت باكتري هاي قولون در قا

و آزاد  Genistin، با وجود اين ، مشخص گرديده كه هيدروليز (Bowey et al, 2003)هاي آنها غير قابل انكار است. 

تكميل  در دهان شروع شده و به طور موثري در روده كوچك از طريق اثر الكتاز فلوريزين هيدروليز GSTسازي 

 .(Heinonen et al,2003)شود.مي

توانند سير انواع دگرگوني هاي زيستي: اكسيداسيون، احياء الحاق/ يا درهم آميختگي )كونژوگاسيون(، مي SIF هاي آگليكون 

سير  FORو BIA. (Heinonen et al, 2003; Roberts- kirchhoff et al, 1999)و دمتيالسيون، را طي نمايند 

'4-O-  دمتيالسيون را طي كرده ، كه آن را به ترتيب بهGST وDAI سازند. مهمترين مسير متابوليك ، دگرگون مي

باشد )شكل ) در بين ديگر توليدات( ميs-(-) –equol(EQU) متمايز استروژني ايزوفالون توليد و( احيايي) رداكتيو  سير

16-4.) 



% جمعيت وجود دارد. محتمل به نظر 35دي بوده، تنها در تقريباً خصلتي انفرا EQUشايان ذكر است كه قابليت توليد 

 از محافظت مؤثرتري در قبال اختالالت متابوليك مرتبط با كمبود استروژني برخوردارند. EQUرسد كه توليد كنندگان مي

شناخته  (in vivo)ه هاي آنها، تحت دگرگوني هاي زيستي بدن موجود زندتمامي تركيبات فوق الذكر، و همچنين پيش ماده 

(:  كونژوگات) الحاقي تركيب  به آساني به دو نوع SIFگيرند. از طريق كونژوگاسيون قرار مي IIشده به صورت متابوليسم فاز 

 كونژوگات بعدي توزيع الگوي. برخوردارند فنل زدايي سم فرايند ويژگي از دو هر كه شده، تبديل ها سولفات و گلوكورونيدها

(، %7غير كونژوگه ) DAI(،%13(. مونوسولفات ها )%25گلوكورونيد ) 4'(، %45گلوكورونيد ) -DAI :7براي  توليدي هاي

درصد( بوده است.  1/0درصد(، و دي سولفات )تقريباً  4/0درصد(، دري گلوكورونيد) 9/0سولفوگلوكورونيدهاي مختلف )

(Clarke et al, 2002). 

، اطالعات كمي وجود دارد. اعتقاد بر اين است كه آگليكون EQU استثناي  ، بهSIFهاي درباره فعاليت استروژني متابوليت

 PEاز خواص استروژني خيلي ضعيفلي برخوردار بوده، در حالي كه ظاهراً گليكوزيدهاي اصلي عاري از فعاليت  SIFهاي

هيدروكسي گلي سي  -5)يا  متوكسي جنيس تين -6اصلي سويا( به مشتق فعال تر  PE)GSTباشند. تبديل متابوليك مي

 Peterson et)توان آن را يك پيش دارو/يا دارو يار )پرودراگ( در نظر گرفتتين( پيشنهاد گرديده، و از اين رو مي

al,1998) . 

انفرادي در پالسماي انسان يا تجويز خوراكي دوز واحد به صورت قرص در  SIFsاخيراً، نيروهاي جنبشي/ يا فعال )كي نتيكز( 

ها (. با وجودي كه تمامي ايزوفالوونSetchell et al, 2001سالم پيش از دورة يائسگي مورد آزمايش قرار گرفته است ) زنان

گليكوزيدهاي آنها مشاهده  –ها و بتا به طور مؤثري از لوله روده جذب شده، اختالفات بارزي در فارماكوكي نتيكز آگليكون

ساعت بوده، در  6/6و  2/5به ترتيب  DAIو  GSTهاي السمايي براي آگليكونهاي پگرديد. مدت زمان متوسط اوج غلظت

ساعت تأخير داشته، كه با زمان احتباط / يا تجمع مورد نياز براي  9و  3/9گليكوزيدهاي آنها به ترتيب تا  –حالي كه بتا 

هاي طباق دارد. با وجود اين، غلظتشكاف/ يا تجزيه هيدروليتيك بخش/ يا نيمه گليكوزيد براي قابليت دستيابي زيستي ان

GST  پيوسته باالتر ازDAI تر در تجويز مقادير مساوي دوايزوفالوون بوده، كه با توزيع گستردهDAI  .قابل توجيه بوده است 

گرم/ ميلي 16تا  GST (1آماده به صورت دوز واحد  SIFsدر بررسي راندومي تحت كنترل مردان سالم مصرف كننده 

اي تجويز دوزهاي قبلي در افراد مورد بررسي قرار گرفت. توكسي سيتي باليني خفيف به زن بدن( با افزايش مرحلهكيلوگرم و

در اشكال آزاد يا الحاقي )كونژوگه(  SIFشكل هيپوفسفاتمي )كاهش فسفرخون( و افزايش فعاليت ليپاز خون گزارش گرديد. 

(. با وجود Busby et al, 2002هيچ عاليمي از انباشتگي اتفاق نيفتاد ) به سرعت از پالسما پاك شده و بعد از دوزهاي مكرر

 2ها در دوز زير ( مؤيد آن است كه مصرف خوراكي ايزوفالوونHRTضرري درمان جايگزين هورمون )اين، بررسي بي

قبول بودن طرفداران درمان ميلي گرم / كيلوگرم وزن بدن(، كه احتماالً مفروض بر قابل  7/0)تقريبًا  GSTگرم/ كيلوگرم ميلي

Mجايگزين هورمون به وسيله تركيبات غذايي در شكل مصرف روزانه در افراد سالم بوده، غلظت مورد انتظار پالسمايي تقريباً 

% 5تا  2)يك ميكروموالر( خواهد بود. بيشتر اين مقدار به صورت تركيب الحاقي )كونژوگه( در جريان خون بوده، و تنها  1

با وجود اين، بايستي خاطر نشان گردد كه اختالفات زيادي انفرادي باشد. ها قابل دسترس ميآگليكون براي جذب توسط بافت

 مشاهده شده است.  SIFهاي خوني برابر( در غلظت 10)تا 

، اطالعات بسيار كمي از انباشتگي انتخابي آنها در اعضاي مختلف PEبا وجود شناخت كامل از اثرات اختصاصي بافتي ناشي از 

ميكروگرم / گرم وزن غذا(، اختالفات قابل توجهي بين  100و  5) GSTه شده با هاي تغذيقابل دسترس است. در رات

پذير به آندوكرين )چون هاي پاسخ(. عالوه برآن، بافتChang et al, 2000از سرم مشاهده گرديد ) GSTها در دفع جنس

% 100)تا  GSTهاي آگليكون غلظت مغز، كبد، پستان، تخمدان، پروستات، بيضه، تيروئيد و رحم( افزايش وابسته به دوز در

% تجاوز ننمود. باالترين مقدار 5مجموع ايزوفالوون تعيين شده( نشان داده، در حالي كه غلظت فراكسيون آگليكون در خون از 

GST ( يافت شد. به احتمال بسيار زياد، انباشتگي خيلي كم در مغز پيكوموالر / ميلي 3/7در كبد جنس ماده )گرم بافت

مغز را منعكس  -ها از سد/ يا مانع خونهاي جنس نر( نفوذ ضعيف ايزوفالوونپيكوموالر / ميلي گرم مغز براي رات 04/0)

هاي تجربي متعددي به ( موجب شده و در بررسيCNSساخته، كه با وجود اين برخي آثار را در سيستم اعصاب مركزي )

 ثبوت رسيده است. 



ميكروموالر / ليتر( مشاهده افراد  1/0كمتر از  SIFه غذاي تحت كنترل )غلظت پالسمايي هاي تغذيه شده با جيراثرات در رات

 100هاي تغذيه شده با رژيم غذايي حاوي انساني )بالغين( مصرف كننده رژيم غذايي غربي بوده، در حالي كه اثرات بر رات

هاي غذايي )تقريباً يك ميكروموالر / يي يا مكملگرم غذا شبيه افراد انساني مصرف كننده رژيم غذايي آسيا /GSTميكروگرم 

گرم غذا از سطح خوني مشابه كودكان مصرف كننده  /GSTميكروگرم  500هاي تغذيه شده با رژيم حاوي باشد. راتليتر( مي

نالوژي اند. محتمل است كه آ( برخوردار بودهSIFميكروموالر/ ليتر سرم از مجموع  7تا  2فرمول غذايي بر مبناي سويا )

 )تشابه( در توزيع بافتي نيز وجود داشته باشد. 

ليتر( و نانوگرم / ميلي 4362و  6921بعد از تجويز داخل وريدي ) GSTپالسما براي  Cmaxهاي اختالفات بارزي در ارزش

(. عمومًا، Coldham et al, 2002هاي نر و ماده مشاهده گرديد )ليتر( به ترتيب در راتنانوگرم/ ميلي 22و  21خوراكي )

هاي زيستي )بيوماركرها( مصرف، و پارامترهاي فارماكوكي نيتكز در با غذا، شاخص PEتصوير بالنسبه ثابتي در ارتباط با تأمين 

باشند. واضح هاي باليني قابل دسترس ميهاي تجزيه مناسب براي حمايت هر نوع طرح بررسيانسان وجود داشته، و روش

تاكنون بوده( به طور اساسي به حالت  PEتجويزي به روش خوراكي )كه مهمترين گروه  SIFكلي  است كه قابليت دستيابي

تركيب الحاقي )كونژوگه( وابسته نبوده، هر چند كه برخي پارامترهاي فارماكوكي نتيكز در بين گليكوزيدهاي اصلي 

 Zubik؛ Duncan et al, 2003ستند )نمايند( متفاوت هعمل مي PEهاي آزاد )كه به صورت غيراستروژني و آگليكون

and Meydani, 2003 .) 

 هاي گياهي و سرطان . استروژن16-5

 . سرطان پستان 16-5-1

 . مطالعات اپيدميولوژيک و باليني 16-5-1-1

رابطه بين مصرف موادغذايي حاوي سويا و مخاطره سرطان سينه )پستان( مجادله آميز و مورد بحث است. با وجودي كه 

ها، چون تركيبات موجود در سويا، به عنوان باز دارنده سرطان سينه )پستان( در مطالعات آزمايشگاهي شناخته الوونايزوف

هاي بين مصرف غذاهاي حاوي ايزوفالوون و مخاطره سرطان پستان در مطالعات اپيدميولوژيك در اياالت متحده شده، رابطه

العه مورد شاهدي براساس جمعيت از سرطان پستان در بين زنان چيني، ژاپني، اند. با وجود اين، مطناهماهنگ و متناقض بوده

 سرطان مخاطره كاهش با كودكي، دوره در ويژه به سويا، باالي مصرف كه داد  و فيلي پيني ساكن در ناحيه لوس آنجلس نشان

 (. Jukes et al, 2002; Wu et al, 2002) دارد ارتباط پستان

ها )اما نه غذاهاي سويا( با مخاطره سرطان پستان رابطه معكوس داشته است سوپ ميزو و ايزوفالوون در مطالعات ژاپن، مصرف

(Yamamoto et al, 2003 .) 

 زايي تجربي . سرطان16-5-1-2

غده پستان وجود داشته، كه احتماالً به علت اختالف در زايي هاي متناقضي در مورد اثر سويا و تركيبات آن بر سرطانگزارش

، تا حد كمتري، DAIگيري شيميايي بوده باشد. پروتئين مجزايي سويا و هاي جوندگان مورد استفاده در مطالعات پيشمدل

GST از بازدارنده( هاي موثر تومورهاي پستاني ناشي از دي متيل بنز ]آلفا[ آنتراسنDMBAدر رات )ده بالغ هاي ما

، كه در نتيجه اونكوژن MMTC-neuهاي ترانس ژنيك (. موشConstantinou et a, 2001اند )داولي بوده -اسپراگ

خودي پستان دچار شده، تأخير در افزايش تومور را در نتيجه تغذيه از به تومورهاي خود به ErbB-2/neu/HER2فراتجلي 

 Jinاند )ها قادر به كاهش تعداد يا اندازه آنها نبودهتشكيل تومورها، ايزوفالوونايزوفالوون نشان دادند. با وجود اين، پس از 

and Mac Donald, 2002 .) 

هاي نوع وحشي نداشته در موش DMBAغذايي تأثيري بر رشد آدنوكاسينوماي بدخيم پستان ناشي از  GSTدر مقابل، 

در  GSTي مشاهده نگرديد. هيچ گونه اثر محافظتي هيچ تومورERهاي فاقد (. در موشAllred et al, 2001است )

ها نشان داده نشده، كه به پيشنهاد اثر نامطلوب بالقوه رشد تومو در صورت در موش DMBAتومورهاي پستاني ناشي از 

( پستان MCF-7هاي سرطاني )(. همچنين، تحريك رشد سلولDay et al, 2001منجر گرديد ) GSTمصرف سطح باالي 

هاي برهنه )بدون مو( نشان داده شده است. تبديل جنيس تين در قسمت در موش GSTسته به استروژن توسط انسان واب



هاي فاقد هاي سرطاني پستان وابسته به استروژن در موشبر رشد سلول GSTتر روده براي توليد سطح قادر به تحريك پايين

انسان( كافي بوده است. جلوگيري از  MCF-7بسته به استروژن )تيموس با پيوند بيگانه / يا غير خودي تومورهاي پستان وا

 (. Allred et al, 2001رژيم غذايي به پس رفت تومورها نتيجه داد ) GSTيا قطع  GSTمصرف 

بر  GSTپستان نشان داد كه  c/16هايي با كاشت انتقالي سرطان در موش GSTمطالعات در زمينه فعاليت ضدمتاستاتيك 

(. ايپري فالوون Wietrzyk et al, 2000أثيري نداشته اما رجعت يا عود تومور اوليه را كاهش داد )متاستاز ريوي ت

پوكي استخوان در برخي كشوها( نه تنها  /Osteoporosis)ايزوفالوون سنتتيك مورد استفاده براي درمان اوستئوپروزيس / 

ر تومور بافت نرم و متاستاز اسوتيئوليتيك استخوان در هاي سرطاني شناخته شده بلكه همچنين از بابازدارنده رشد سلول

 (. Iwasaki et al, 2002كند )موش جلوگيري مي

پذير به هاي پاسخسازي ژنو فعال ERبر تومورهاي پستاني به توانايي آنها در پيوند با  PEهاي مولكولي اثرات مكانيسم

هاي پيام رسان تنظيم كننده ول بر حالت فعال سازي پروتئين، و رسوراترE2 ،GST ،DAIاستروژن وابسته است. مطالعات 

منفي متاستاتيك نشان داد كه اين  ER/MDA-MB-231غير متاستاتيك و  T47Dمثبت  ERبقاي سرطان در سلول 

 بر بقا و مهاجرت سلولي در ERتركيبات نيز ممكن است. عالوه بر اثرات ژنوميك، اثرات غيرژنوميك ناوابسته )مستقل( به 

 (. Brownson et al, 2002هاي سرطاني پستان اعمال نمايند )سلول

در  GSTهاي درگير در كنترل سيكل سلولي و آپوپتوزيس نشان داده شده است. همچنين، اثر در تنظيم ژن GSTنقش 

، كه هر دو آنها تعادل بين بقاي سلول و AKtرساني ( و مسير پيامNFkBبازدارندگي/ يا مهار فاكتور رونوشت بردار هسته )

 (. Gong al, et 2003; Sarkar and Li, 2002آپوپتوزيس را حفظ نموده، مشاهده شده است )

سيكل  G2اپي تليال پستان انسان با نتجيه توقف رشد در فاز  MCF-10Fبر بقا اما غير بدخيم تيره سلولي  GSTاخيراً اثر 

ها بر تأثير متقابل مهم در اين فرايند گزارش شده است. اين يافته P38ز فعال كننده ميتوژن سلولي و درگيري پروتئين كينا

هاي احتمالي بازدارندگي داللت داشته و دورنمايي را براي مكانيسم G2و كنترل / يا تنظيم سيكل سلولي  P38بين مسير 

(. پژوهش Frey and Singletary, 2003اند )اختهزايي پستان به وسيله ايزوفالوون فراهك سرخدادهاي اوليه در سرطان

ترمينال( نتيجه  -Nاسيدآمينه  ILe-Asn-Gly)ترادف  DINGبه توصيف پروتئين  GSTهاي هدف براي در مورد پروتئين

يابد. با وجود اين، نقش بيولوژيك آن تعيين نشده باقي مانده است با ميل تركيبي باال پيوند مي GSTداده، كه به 

(Belenky et al, 2003 .) 

هاي وابسته به آپوپتوزيس مؤثر بوده و از طريق در تجلي ژن GSTهاي سرطاني پستان نشان داده كه مطالعات بر روي سلول

شود. بازدارندگي متالوپروتئيناز محمل/ يا ماتريكس نيز مشاهده دشه است. از آپوپتوزيس را مجوب مي P53مسير ناوابسته به 

 هاژن تجلي شده، موجب را آپوپتوزيس نموده، جلوگيري سينه سرطان  MDA-MB-435هاي از رشد سلول GSTاين رو، 

 (. Li et al, 1999a) شود مانع را متاستاز و تهاجم است ممكن و كرده، تنظيم را

 . سرطان پروستات 16-5-2

 . مطالعات اپيدميولوژيک و باليني 16-5-2-1

ت در جوامع آسيايي كمتر از جواع آمريكايي يا اروپايي است. معموالً مردان آسيايي بيش از مرگ و مير ناشي از سرطان پروستا

، به عنوان فاكتورهاي PEزنان سويا مصرف نموده، و اين حقيقت به بررسي اجزاء سازنده سويا به طور انفادي، به ويژه 

ممكن است  GSTيني حاكي از آن است كه محافظت كننده در مقابل سرطان پروستات منجر شده است. مطالعات پيش بال

هاي مونونوكلئر فعاليت پيش گيري كننده شيميايي سرطان پروستات را از طريق افزايس فسفريالسيون تيروزين در سلول

به  SIFاند كه تجويز خوراكي (. عالوه برآن، اين مطالعات نشان دادهTakimoto et al, 2003خون محيطي اعمال نمايد )

دهد ( نتيجه ميin vitro مرتبط با فعاليت ضد متاستاتيك خارج از بدن موجود زنده ) GSTپالسمايي هاي غلظت

(Takimoto et al, 2003 اثرات رژيم غذايي كم چربي همراه با مكمل سويا در مطالعه باليني آزمايشي فاز .)II  با استفاده از

يوماركر( رشد سرطان پروستات مورد بررسي قرار گرفته، ( به عنوان شاخص زيستي )بPSAآنتي ژن اختصاصي پروستات )

مشاهده نگرديد. اثر بالقوه نامطلوب مرتبط با تجويز سويا، افزايش سطح  PSAهرچند كه هيچ كاهش معني داري در سطح 

 (. Spentzo et al, 2000( در سرم بوده است )IGF-1فاكتور رشد شبه انسولين )



 . مطالعات تجربي -16-5-2-2

( بر رشد بيضه رات مورد بررسي قرار گرفته است. DESو استروژن سنتتيك دي ايتل استيل بسترول ) GSTبالقوه اثر 

هاي سرمي مردان آسيايي با رژيم غذايي حاوي سويا هاي سرمي نزديك با متجاوز از غلظتبه غلظت GSTمصرف غذايي 

شناسي )مورفولوژي( تغيير يافته، و ضه از نظر ريختوزن بيضه را كاهش داده، بي DESنتيجه داد. در حالي كه مصرف 

ميلي گرم / كيلوگرم غذا اثر معني  1000و  250غذايي در دوزهاي  GSTهاي اسپرم ساز افزايش يافت. آپويتوزيس در لوله

را كاهش داد، به طور قابل توجهي فعاليت آروماتاز بيضه  GSTداري براين پارامترها نشان نداد. با وجود اين، غلظت باالتر 

ها مؤيد آن است كه اثري كه ممكن است به كاش غلظت استروژن و سركوبي رشد سرطان پروستات كمك كند. اين يافته

هاي سويا در انسان بر رشد بيضه تأثير نداشته اما ممكن در دوزهاي منطبق با حد باالتر مصرف فرآورده GSTمصرف غذايي 

 (. Fritz et al, 2002, 2003است براي سالمتي مفيد باشد )

هاي سرطاني پروستات به طور كامل شناخته نشده است. نقش اختصاصي بر سلول GSTمكانيسم)هاي( مولكولي اثرات 

GST  در بازدارندگي فعاليت كينازAkt (Akt kinase و ابطال فعال سازي )Akt ( به وسيله فاكتور رشد اپي درمالEGF )

و تداخالت آنها به مكانيسم  NfkBو  Aktات تعيين شده است. از اين رو، بازدارندگي فعاليت هاي سرطاني پروستدر سلول

هاي اپي نتيجه داده و فرايندهاي آپوپتيك را در تومورزايي موجب گرديده، اما در سلول GSTممانعت از رشد سلول به وسيله 

 (. Li and Sarkar, 202aتليال غيرتوموري پروستات تأثيري ندارد )

رساني سلول، هاي اساسي درگير در تنظيم رشد سلول، سيكل سلولي، آپوپتوزيس، انتقال پيامبر تجلي ژن GSTاثرات 

ها مكانيسم)هايي( را تدارك ديده كه به وسيله آن آنژيوژنز، تهاجم سلول توموري و متاستاز، نشان داده شده است. فعاليت ژن

GST رطاني اعمال ميهاي ساثرات چندگانه خود را بر سلول( نمادLi and Sarkar, 2002b, 2002c .) 

هاي گوجه فرنگي و سويا در تنظيم تكثير و آپوپتوزيس تيره سلول سرطاني پروستات رات و ديگر پلي فنل GSTنقش 

(AT63 نشان داده شده است. اين تركيبات ممكن است با قابليت )IGF-1  جهت تحريك تكثير سلولي مقابله نموده و

پتوزيس را از طريق بازدارندگي مسيرهاي متعدد پيام رساني داخل سلولي در برگيرنده فعاليت تيروزين كيناز جلوگيري آپو

پروستات  DNAبا تغييرات در متيالسيون  GST(. رابطه مثبت بين مصرف رژيم غذايي حاوي Wang et al, 2003نمايد )

، ممكن است در GSTهاي سويا، چون PEت. از اين رو، برخي از هاي اختصاصي موش نشان داده شده اسژن CpGدر جزاير 

محافظت كننده دخالت  DNAهاي پروستات و پستان از طريق حفظ وضعيت متيالسيون جلوگيري از رشد بعضي سرطان

 (. Day et al, 2002داشته باشند )

Zhou ( احتمالي بين تركيبات 2003و همكاران )سويا و چاي را در پيشرفت تومور سرطان ( اثرات بر هم افزاي )سينرژيستي

(، چاي SPC) سويا فيتوكميكال كنسانتره. دادند  براي مدل موش حساس به سرطان پوستات آندروژن انسان مورد بررسي قرار

و چاي سياه نيز در شكل قابل اهميتي وزن نهايي  SPCسياه، و چاي سبز به طور قابل توجهي تومورزايي را كاهش دادند. 

و چاي سياه به طور برهم افزا )سينرژيستيك( از تومورزايي پروستات، وزن نهايي  SPCها را تقليل دادند. استفاده توأم تومور

و چاي سبز به طور بر هم افزا از  SPC( جلوگيري نمود. مصرف توأم in vivoتومور، و متاستاز به غددلنفاوي مدل حيواني )

هاي تومور و آنژيوژنز تومور مل آورد. بازدارندگي پيشرفت تومور با كاهش تكثير سلولوزن نهايي تومور و متاستاز ممانعت به ع

مرتبط بوده است. از اين رو، مصرف توأم سويا و چاي رژيم غذايي مؤثري در پيش گيري از سرطان پروستات خواهد بود 

(Zhou et al, 2003 .) 
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ها( با كاهش مخاطره ها، وليگنانها، كومستان)ايزوفالوون PEختصاصي از سه دسته رابطه مصرف غذايي هفت تركيب ا

(. افزايش بروز آدنوكارسينوماي رحم تا Horn – Ross et al, 2003سرطان اندومتر در جمعيت آمريكا گزارش شده است )

در  GSTزايي كه بر نقش سرطانهاي حيواني نشان داده شده، در خالل رشد جنيني مدل GSTدر نتيجه مواجهه با  35%

 (. Newbold et al, 2001هاي حياتي تمايز و تفكيك اشاره دارد )صورت مواجهه در خالل دوره

ترين سطح در بين الملل آسيايي باقي مانده، در حالي كه بين جوامع اياالت متحده و ميزان بروز سرطان تخمدان به پايين

به كم موادغذايي حاوي سويا باالترين ميزان را دارد. تجربيات خارج از بدن موجود زنده ديگر ملل غربي با مصرف مقادير بالنس



(in vitro نشان داده كه )GST  وDAI هاي سرطاني مستقالً توليد سيتوكاين را بهبود بخشيده و كاهش تكثير سلول

 (. Chen and Anderson, 2001گردند )به رسپتوراستروژن موجب ميتخمدان را )حداقل تا حدي( از طريق مسيروابسته 

هاي اپيدميولوژيك و پاتولوژيك مؤيد آن است كه سرطان تيروئيد ممكن است بيماري كامالً وابسته به استروژن باشد. يافته

بناي جمعيت چند نژادي غذايي در مطالعه مورد شاهدي سرطان تيروئيد بر م PEرابطه بين مخاطره سرطان تيروئيد و مصرف 

(. مصرف غذاهاي سنتي و غيرسنتي حاوي Horn – Ross et al, 2002ناحيه خليج سانفرانسيسكو انجام پذيرفته است )

سويا و جوانه يونجه با كاهش مخاطره سرطان تيروئيد مرتبط بوده است. مصرف غذاهاي غربي با افزايش پودر/ يا آراد سويا و يا 

، DAI ،GSTبر مخاطره نداشته است. از بين هفت تركيب اختصاصي فيتواستروژن مورد آزمايش،  پروتئين سويا تأثيري

وليگنان سه كويزو الري سي رزينول قوي ترين ارتباط را با كاهش مخاطره نشان دادند. اين نتايج حاكي از آن است كه 

)استروژن گياهي( به اشكال ديگر ممكن است  PEپيشگيري سرطان تيروئيد از طريق تغيير رژيم غذايي با مصرف سويا و / يا 

 (. Horn- Ross et al, 2002امكان پذير باشد )

هاي سويا و مرگ ناشي از سرطان معده در مطالعه آينده نگر بر مبناي جامعه مردان و زنان ژاپني در شهر رابطه بين فرآورده

هاي سويا رابطه معكوس با مرگ ناشي از سرطان معده نشان تاكاياما مورد بررسي قرار گرفت. در مردان، مصرف كلي فرآورده

ها مؤيد آن است كه مصرف سويا ممكن است مخاطره سرطان معده را ) حداقل در داد. نتايج در زنان كمتر واضح بود. اين يافته

 (. Nagayata et al, 2002مردان( كاهش دهد )

هاي آدنوكارسينوماي لوزالمعده )پانكراس( انسان در سلولبر  COUو  GST ،BCA ،BQUاثرات محافظت كننده شيميايي 

هاي تومور پانكراس جنس ماده تا از رشد سلول COUو  EQU( مورد آزمايش قرار گرفته است. in vitroخارج از بدن )

محرك نيز  GSTاند. هاي تومور پانكراس از جنس نر را محرك بودهجلوگيري نموده، هرچند كه اين مواد رشد سلول 95%

هاي توموري جنس ماده تأثير كمي داشته است. از اين رو، به نظر هاي تومور پانكراس جنس نر بوده اما بر سلولرشد سلول

در مقابل سرطان پانكراس زنان بيشتر از مردان است  COUو  EQUرسد نقش بالقوه محافظت كنندگي شيميايي مي

(Lyn-Cook et al. 1999 .) 

(. Gentile et al, 2003هاي سويا مرتبط بوده است )ولون در كشورهاي آسيايي با مصرف فرآوردهبروز پايين سرطانس ق

تعداد محدودي مطالعات بر روي انسان و حيوانات حاكي از پيشگيري سرطان قولون در نتيجه مصرف سويا بوده، در حالي كه 

 اند. مطالعات ديگري اين يافته را مورد تأييد قرار نداده

( نشان داده شده است. با وجود اين، اين اثرات تنها در in vitroهاي خارج از بدن )در بررسي GSTد سرطان قولون اثرات ض

 (. Gentile et al, 2003( مشكل است )in vitroهاي باال نتيجه داده كه دستيابي آن در سرم )غلظت

در  GSTهاي سويا نيز اشاره دارند. رف فرآوردههاي اپيدميولوژيك بر رابطه بين كاهش مخاطره سرطان ريه و مصيافته

[ در خارج از بدن H460 non-small-cell lung cancer (NSCLC) cellsهاي سرطاني ريه ]بازدارندگي رشد سلول

(in vitro( نشان داده شده است )lian et al, 1999 نتايج مطالعات اپيدميولوژيك در فنالند رابطه بين كاهش ميزان بروز .)

(. فعاليت ضدتوموري يا ضد آنژيوژنز Kneket et al, 2002طان ريه با مصرف باالي ايزوفالوونوئيد را نشان داده است )سر

 Lewis (Lewis lungبه تنهايي يا توأم با سيكلو فسفاميد در مدل تومور موش كارسينوماي ريه  GSTتجوز 

carcinoma-LL2( به ثبت رسيده است )Wietrzyk et al, 2001.)  از طرفي ديگر، افزايش ميزان بروز آدنوماها و

زاي مختلف گزارش شده است تحت تأثير پنج سرطان F344هاي نر و نانيل فنل در رات GSTكارسينوماها به وسيله 

(Seike et al, 2003 مفروض است كه اثر فوق ناشي از تحريك تكثير سلولي و آسيب .)DNA  در نتيجه راديكالهاي

 (. Seike et al, 2003باشد )اكسيداتيو مي

را در  B16BL6هاي مالنوماي موشي ها رشد تومور اوليه و متاستاز ريوي سلولرژيم غذايي حاوي مكمكل ايزوفالوون

هاي مالنوما به حد قابل توجهي در مقايسه با كاهش داد. اندازه تومور و تعداد متاستازهاي ريوي سلول C57BL/6هاي موش

 GST( با استفاده in vivoدر بدن ) GST(. اثرات ضد تومور و ضد آنژيوژنز Li et al, 1999قليل يافت )هاي كنترل تارزش

 (. Wietrzyk et al, 2001نشان داده شده است ) B16به تنهايي با توأم با سيكلوفسفاميد در مدل مالنوماي 
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اي رژيم غذايي و تعيين ميزان اثر فارماكولوژيك آنها اولين اقدام بررسي نقش طرح ارزيابي عملي مصرف تركيبات غير تغذيه

( به طور PEهاي گياهي )هاي استروژنو ديگر متابوليت PEبالقوه دارويي )پروفيالكتيك/ يا پيش گيري كننده و درماني( 

از اهداف متعدد اثر بيولوژيك، فارماكوكي نتيكز، و متابوليسم آنها هنوز بسيار فقير است. از  انفرادي بهبود يافته، اما دانش امروز

ها )تركيبات شيميايي گياهي( اين رو، شگفت آور نيست كه به طور كلي هيچ معياري براي توصيه مصرف روزانه فيتوكميكال

 وجود ندارد. 

بدون پاسخ باقي مانده است. عمومًا در  PEده ضدسرطان عوامل پرسش در مورد استفاده درماني و / يا پيش گيري كنن

رسد ضرري استفاده از اين تركيبات، اتفاق نظر وجود دارد. به نظر ميدستيابي به اطالعات بسيار بيشتر، به ويژه در ارتباط با بي

ت درازمدت )در خارج از بدن بسيار مشكل باشد. مطالعا PEهاي هاي غذايي انسان با مكملپيشگويي اثرات تكميلي رژيم

كامالً استاندارد  PEهاي ، باليني، و اپيدميولوژيك( با فرآوردهin vivoهاي حيواني / ، بر روي مدلin vitroموجود زنده / 

باشد. همچنين، در مورد مورد نياز مي HRTشده براي تعيين منافع بالقوه و اثرات نامطلوب براي تندرسي و مصرف كنندگان 

ها خاص يا استفاده از ايزوفالوون SIFان تحت مخاطره باال، قضاوت مسؤوالنه درباره مصرف غذاهاي حاوي سويا يا مكمل بيمار

هاي وابسته اثر، يا حتي اثرات نامطلوب بر مخاطره و درمان سرطان )به ويژه سرطانبه عنوان درماني تجربي با نتيجه مثبت، بي

 دانش فعلي بسيار مشكل است.  به هورمون استروئيد( در ارتباط با

باشد. با وجودي كه اكثر مطالعات به طور اختصاصي در پيشگيري از سرطان سينه )پستان( مفيد مي PEشود تصور مي

هاي ( اثرات پيشگيري از سرطان پستان را نشان داده، مطالعات اخير بر احتمال تحريك رشد سلولin vivoهاي حيواني )مدل

ضرري ( سويا در تحت برخي شرايط نيز اشاره دارند. از اين رو، تا تعيين بيPEهاي )سيله فيتواستروژنسرطاني سينه به و

هاي فيتواستروژن )به ويژه براي زنان تحت مخاطره باالي سرطان سينه( توصيه كامل مرتبط با سرطان پستان، نبايستي مكمل

 شوند. 
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