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 העצםרקמת בריאות השפעתה על  וית הורמונלפעילות, רפואת נשים -פיטואסטרוגנים - 3נספח מספר 
 

 :רקע מדעי
 

 של ת נשים השפעה הורמונאליתרפואסקירת עבודות המחקר העיקריות הקיימות בנושא 
 :פיטואסטרוגנים

הנובעות מירידה ) HRT( מעבר לתופעות גיל היעניין רב נמצא במציאת טיפול חלופי לטיפול הורמונאל
אחד מהטיפולים שהוצעו הוא צריכה או . ברמת האסטרוגן האנדוגני כתוצאה מהפסקת פעילות השחלות

תמיכה לכך הגיעה ממחקרים אפידמיולוגים אשר הצביעו על , תוספת של פיטואסטרוגנים ממקור תזונתי
שים בגיל המעבר באירופה לעומת  מהנ80-70% -כך שתסמיני גיל המעבר כמו גלי החום מופיעים בכ

חלק מהמחקרים הקליניים אשר בדקו את השפעת הפיטואסטרוגנים על . 1 בסין18% במלזיה ורק 57%
אך ביעילות פחותה מזו של , הראו שיפור בתסמיני גיל המעבר, בריאות האישה ותופעות גיל המעבר

פרסם , NAMS האית למנופאוזמסמך עמדה של החברה הצפון אמריק. HRT חלופי יטיפול הורמונאל
המסמך מציין כי יש .  את מסקנות פנל מומחים אשר התקיים מטעמו אשר לא היה חד משמעי2000בשנת 

מחקרים תומכים ביעילות איזופלבנואידים בהפחתת גלי החום אך יש גם רבים בהם לא נמצאה השפעה 
מחים אשר בדק את השפעות הסויה בסקר טוקסיקולוגי של ועדת מו, כשלוש שנים לאחר מכן. 2מובהקת 

רוב :  סוכמו הממצאים הבאים3, 2003עד מאי , אשר נעשה לאחרונה, והפיטואסטרוגנים על הבריאות
המידע אשר התקבל ממחקרים אשר בדקו את התוספת התזונתית של סויה או איזופלבנואידים מראה 

המידע לגבי הקלה על , אך. )פוסטמנופאזה( השפעה אסטרוגנית חלשה בנשים לאחר הפסקת הווסת 
, חלק מהמחקרים הראו שתוספת זו. תופעות ותסמיני גיל המעבר בנשים אינו ברור דיו ואינו חד משמעי

או כאשר , יכולה להועיל ולהקל על תסמיני גיל המעבר במיוחד בתנאים שבהם הצריכה הראשונית נמוכה
י דיו ולא הודגמו השפעות סטטיסטיות המידע אינו חד משמע. התופעות הווזומוטוריות היו חמורות

המחקרים אינם תומכים . כמו כן נמצאו השפעות פלסבו נרחבות בחלק מהמחקרים אשר נסקרו, מובהקות
עקב העובדה . בחוזקה בטענה שתוספת של איזופלבנואידים וסויה לתזונה מקלה על גיל המעבר

אין יסוד להניח כי תוסף תזונתי ,  מוחשהאיזופלבנואידים השונים אינם עוברים בקלות את המחסום דם
וכתוצאה מכך להשפעת על תופעות גיל המעבר המושפעות והנגרמות , שלהם יביא לשינוי ברמתם במוח

הוצע כי לפיטואסטרוגנים בעלי השפעה מיגנה כנגד הנזק .  מוחיים כמו גלי החוםםמשינויים הורמונאליי
מניחים כי השפעתם של ). שעלולים להביא לסרטן השד כמו אלה (אנדוגנים -הנוצר על ידי  אסטרוגנים

כך שמשך הזמן שנשים , )מחזור הווסת( הנשייהפיטואסטרוגנים הינה הארכת משך המחזור ההורמונאל
מעט מחקרים מראים . לא נמצאו מחקרים התומכים בהשערה זו. נחשפות לחומרים אלה במשך החיים קטן

מעט . טרדיול במחזור הנשי במתן תוספות של פיטואסטרוגניםאו אס/ וFSH - וLHדיכוי של ההורמונים 
 תמחקרים בגברים אשר בדקו את ההשפעות ההורמונאליו. מחקרים הראו השפעה על משך זמן המחזור

 מעטה או שום תוהראו השפעה הורמונאלי, של תוספת פיטואסטרוגנים או סויה אינם חד משמעיים
יובית של תזונה המכילה סויה על תופעות גיל המעבר מחקר התערבות הראה השפעה ח. השפעה כלל

אולם ניתן ליחס השפעה זו לגורמים נוספים מלבד הפיטואסטרוגנים ). 2סוכרת מסוג  ( תבנשים סוכרתיו
לא נמצאו מחקרים אשר בדקו את ההשפעה הישירה של . כמו השפעה של האיזון הגליקמי, שבתזונה

 .הפיטואסטרוגנים בסוכרת
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י ועדת המומחים "מתוך כלל המחקרים אשר נסקרו ע( של הפיטואסטרוגנים או סויה על תופעות של גיל המעברהראו השפעההמסכת את המחקרים התזונתיים אשר להלן טבלה 
 : 3)הבריטית
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י ועדת "מתוך כלל המחקרים אשר נסקרו ע( או סויה על תופעות של גיל המעבר של הפיטואסטרוגניםלא הראו השפעהלהלן טבלה המסכת את המחקרים התזונתיים אשר 

 : 3)המומחים הבריטית
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השפעה על בריאות העצם ,  נשיםתרפואסקירת עבודות המחקר העיקריות הקיימות בנושא 
 :של פיטואסטרוגנים) אוסטאופורוזיס(
 

וירידה בצפיפות העצם ועליה גבוהה בשיעור שברים  , ן על ידי מסת עצם נמוכה  מאופייסאוסטיאופורוזי
. מסת העצם מדלדלת עקב חוסר איזון בין יכולת הבניה מחדש של תאי העצם לבין הפירוק. של העצם
גורמים רבים מעורבים בבריאות העצם ובחוזקה .  היא לכיוון פירוק העצםס באוסטיאופורוזיההנטיי

מחסור באסטרוגן ידוע כמאיץ את פעולת תאי העצם המפרקים את . לויים באסטרוגןבניהם רבים הת
 ינמצא כי טיפול הורמונאל.  יותר לנשים לאחר הפסקת הווסתי אופיינסולכן אוסטיאופורוזי, הרקמה

 לחפש תחליפים היש נטיי, אך עקב הפסקת השימוש ההולך וגובר הטיפול זה,  זוהחלופי מונע נטיי
רעיון זה נובע מהממצא . טבעיים אחרים כדוגמת תוספת תזונתית של סויה או פיטואסטרוגנים

 באוכלוסיות הצורכות סהאפידמיולוגי הסטטיסטי המראה דפוס שונה ונמוך של שכיחות האוסטיאופורוזי
ם אמריקאיות או אפילו אולם נמצא כי צפיפות העצם בנשים יפניות דומה לזו של נשי.  4יותר מוצרי סויה
הם הגורמים ,  פחותה יותר לנפילותהיתכן כי מבנה אנטומי וגורמים אחרים כגון נטיי. מעט נמוכה ממנה

שיעור היארעות השברים , יתרה מכך. לשיעור נמוך יותר של היארעות שבר בעצם הירך בנשים יפניות
 היארעות מחצית 2050 עד לשנת מעריכים כי.  נמצא במגמת עליהתבעצם הירך הקרב נשים אסייתיו
מחקרים בנשים סיניות עולה כי יתכן שגם גורמים נוספים מעורבים . מהשברים בעולם תהיה באסיה

,  כמו צריכה נמוכה יחסית של סידןס לשברי ואוסטיאופורוזית הנמוכה יותר של נשים אסייתיוהבנטיי
, ירה יחסית בסידן בקרב אוכלוסיה זונמצא כי צריכת מוצרי הסויה כמו טופו העש. ממקורות חלביים

 .5מעודדת את ספיגת הסידן ומורידה את מידת הפרשתו בשתן 
ולא , בדרך כלל לטווחי זמן קצר, מוגבלים, 3י ועדת המומחים הבריטית "כפי שנסקרו ע, מחקרי התערבות

 ועד היום מסקירה שנעשתה על 3קנות הוועדה  לפרסום מס2003עד למאי . נבדקו או הושוו לגברים
אך , ההטבות של תוספת פיטואסטרוגנים על צפיפות העצם  ותכולת המינרלים בעצם הינן מעטות, ידינו

במחקרים קצרי טווח לא ניתן למדוד . משמעותיות מבחינה סטטיסטית ומוגבלות לעצמות עמוד השדרה
ידוע כי מצב .  עצם הירך שכן זו מגיבה באיטיות לטיפול ושיחלוף העצם בה נעשה באיטיותהשפעות על

העצם בגיל שלפני הפסקת הווסת ובמיוחד בילדות וגיל המבוגר הצעיר הנם משפיעים עיקריים על 
לא נמצאו מחקרים שבדקו חשיפה לפיטואסטרוגנים בגיל הצעיר .  בגיל המבוגרסהתפתחות אוסטיאופורוזי

כמו שניתן למצוא באוכלוסיות הצורכות באופן (  בגיל המבוגר סהשפעה על התפתחות אוסטיאופורוזיוה
שהסויה יכולה להקנות להתפתחות מאוחרת " חיסון"לא נבדק אפקט ה, זאת אומרת, )מסורתי מוצרי סויה

 . יותר של אוסטיאופורוזיס
 

עתם של הפיטואסטרוגנים או סויה על להלן טבלה המסכמת את המחקרים התזונתיים אשר בדקו את  השפ
 : 3)י ועדת המומחים הבריטית"מתוך כלל המחקרים אשר נסקרו ע(בריאות העצם בנשים 



 5

 



 6

  

 
 
 



 7

 :סיכום -סקירת עבודות המחקר העיקריות הקיימות בנושא 
 תסמיני גיל המעבר בנשים ובמניעת אוסטיאופורוזיס נמוכה מסתבר כי יעילותם של מוצרי הסויה בהפחתת

 .מזו שמייחסים לה בציבור הרחב
 שתוספת של פיטואסטרוגנים מועילה במניעת תופעות גיל המעבר, אין הוכחות מדעיות לכך

אך נדרשים ,  עצם עמוד השדרהת תוספת פיטואסטרוגנים מועילה בבנייקצרי טווחנמצא כי במחקרים 
 . ובשברי עצם הירךספים על מנת לאשש עובדה זו ולהוכיח יעילות במניעת אוסטיאופורוזימחקרים נוס
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