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 פיטואסטרוגנים וסרטן - 4נספח מספר 
 

 הקדמה
גבוהים באוכלוסיות במדינות , ביניהם סרטן השד והערמונית, שיעורי ההארעות של מקרי הסרטן

מחקרים אפידמיולוגיים ומחקרים שבוצעו . המערב בהשוואה לאוכלוסיות במדינות המזרח הרחוק
הרגלי , אורח חיים שונה, דלים בין גזעייםהב: במהגרים מצביעים על הסיבות האפשריות להבדלים אלה

, הבדל ניכר קיים בצריכת מוצרים על בסיס סויה. צריכת מזון שונים כמו צריכת סיבים תזונתיים ושומן
כי אנשים המצויים בסיכון גבוה לסוגי , כמו כן נמצא . 1הנפוצים מאוד במזרח הרחוק בהשוואה למערב 

מפרישים כמויות קטנות של ליגננים ואיזופלבונים ) והערמוניתכמו סרטן השד (סרטן תלויי הורמונים 
מסיבות אלה ואחרות זו זכתה הסויה .  בשתן ביחס  לאלה המצויים בסיכון נמוך ללקות במחלות אלה

 1זכתה לתשומת לב מחקרית רבה בהתייחס לסגולות המיוחסות לה כמונעת סרטן 
מחקרים קליניים .  2

אשר הצביעו על עלייה בסיכון למחלות לב וכלי דם ובסרטן השד בחלק מהנשים שקיבלו טיפול הורמונלי 
.  3הגבירו עוד יותר את העניין בשיטות טיפוליות אלטרנטיביות לתסמינים של גיל המעבר , )HRT(חלופי 

נמצא , לייה בשיעורי צריכת הסויה בעולםבנוסף לע, השימוש בתוספי תזונה המכילים פיטואסארוגנים
 .במגמת עלייה ומחייב התייחסות להיבטים השונים הקשורים בינם לבין סוגים שונים של סרטן

ביכלתם להקשר לקולטני ,  אסטרדיולß-17היות ולפיטואסטרוגנים מבנה הדומה להורמון הנשי 
קיימים , יחד עם זאת . 4רדיול  ולפעול כאגוניסטים וכאנטגוניסטים לאסטß - וαאסטרוגן מסוג 

אשר יכולים להסביר את הקשר בין צריכת , מנגנונים פעולה רבים נוספים שאינם קשורים באסטרוגן
 . 2פיטואסטרוגנים וסרטן 

יעוט הידע הקיים המחקרים שבדקו את תפקידם של הפיטואסטרוגנים במחלות אלה מוגבלים על ידי מ
קיימת . בעיקר בהתייחס לליגננים, בנושא תכולת הפיטואסטרוגנים במזונות ורמת הצריכה שלהם

כי חשיפה לאסטרוגן בגיל צעיר עשויה להשפיע על בקרת הומאוסטזיס הורמונלי  ובכך להשפיע , השערה
כי , עו על האפשרותמעט מחקרים בנושא סרטן בבני אדם הצבי. על התפתחות סרטן בגיל מאוחר יותר

עשויה , חשיפה לפיטואסטרוגנים בשלבי החיים המוקדמים או לאורך מספר תקופות במהלך החיים
מדוע , לפחות באופן חלקי, אפשרות זו עשויה להסביר. להיות בעלת השפעה מגינה בפני מחלות אלה

  . 1הסיכון המופחת לחלות בסרטן בקרב מהגרים לארצות המערב עולה בקרב צאצאיהם 
 

 סרטן השד
דווח על שיעורי המצאות של סרטן . 5 1סרטן השד נחשב לאחד מהנפוצים בקרב נשים בעולם המערבי 

מעבר לגורמים . 1כלוסיות שונות  בין או20 עד 5בשיעורים של פי ) כמו סרטן השד(התלוי בהורמונים 
הריון , הפסקה מאוחרת של הוסת, הופעה מוקדמת של הוסת הראשונה(ההורמונליים לסרטן השד 

מהווה ) ראשון בגיל מאוחר ורמות גבוהות של אסטרדיול חפשי בדם בנשים לאחר הפסקת המחזור
מתוך מחקרים שבוצעו במהגרים למערב נצפו השיעורים הגבוהים ביותר . 2בתי חשוב התזונה גורם סבי

בקרב , לעומתם. של סרטן השד בקרב אלה שאימצו תפריטים מערביים עשירים בשומן ודלים בסיבים
, )כמו התפריטים היפניים או הסיניים(יה אשר צרכו תפריט מסורתי דל שומן עשיר בסיבים ובסו, אלה

נשים ממוצא אסיאתי שנולדות במערב הן בעלות סיכון . נצפו השיעורים הנמוכים ביותר של סרטן השד
, בקרב אלה הנולדות במערב.  ללקות בסרטן השד לעומת נשים הנולדות בארצות מוצאן60%-גבוה ב

בקרב אלה שנולדו . הוריהם נולדו במערב אף הם בקרב אלה אשר הורי 50%-הסיכוי לסרטן השד גבוה ב
. הסיכוי הגבוה ביותר ללקות בסרטן השד נמצא בקרב אלה אשר באו מאיזורים עירוניים , במזרח

שהחשיפה לפיטואסטרוגנים בשלב מוקדם של ,  מצביעים על כךבמהגריםנתונים חשובים אלה ואחרים 
: המחקרים מתמקדים כיום בשלושה תחומים עיקריים. 2  1החיים הנה בעלת חשיבות מניעתית  

 . in vitroומחקרים ברמה התאית ,   בבני אדם ובבעלי חייםin vivoמחקרים 
ערבות התזונתית בבני אדם בדקו מרבית המחקרים האפידמיולוגיים ומחקרי ההת: מחקרים בבני אדם

המחקרים בוצעו בנשים .  2  1את השפעת צריכת הסויה ומוצריה ולא את הפיטואסטרוגנים עצמם 
לפני ואחרי (ערביות בחתכי גיל שונים נשים מערביות ממוצא אסיאתי ובנשים מ, ממוצא אסיאתי

והתייחסו למדדים .  או בעלות גידולים בדרגות חומרה שונות/בריאות  ו, )הפסקת המחזור החודשי
רמות הורמונליות , )כמדד לצריכה של פיטואסטרוגנים(שונים כמו הפרשת ליגננים ואיזופלבונים בשתן 

רמות סמנים , )  של אסטרוגן והורמונים נוספים אסטרדיול ומטבוליטים רבים נוספיםß-17כמו (בדם 
אינטרקציות עם תרופות , ) לתפקוד קולטנים לאסטרוגןpS2,  לחלוקת תאיםKi67כמו (שונים בדם 

 . שונות לטיפול בסרטן השד ועוד
סין (מוצאן אסיאתי במרבית מחקרי המקרה ביקורת נצפה אפקט מונע לצריכת סויה בעיקר בנשים מ

להיות בעלת אפקט מניעתי , כך משערים, יפה למוצרים על בסיס סויה בילדות עשוייהחש: )ויפן בעיקר
הראו תוצאות , לעומת זאת, מחקרים פרוספקטיביים. 1בפני התפתחות סרטן השד בגיל מאוחר יותר 

הצביעו על ) ליגננים ואיזופלבונים(מחקרים שבדקו סמנים לצריכת פיטואסטרוגנים שונים . 2סותרות 
אין עדיין בידנו תוצאות מחקרים  . 1מידה מסויימת של הגנה בפני סרטן השד  בנשים בפינלנד ובהולנד 

יקים של צריכת מזון וסמנים ביולוגיים של חשיפה לכל סוגי פרוספקטיביים בעלי נתונים מדו
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שמצוי בסויה עוברים ) daidzein(פיטואסטרוגנים כדוגמת הדאידזאין : זאת ועוד. 1הפיטואסטרוגנים 
סידנטיות פעילות יותר באמצעות המיקרופלורה במעי הגס מטבוליזם לתרכובת בעלת תכונות אנטיאוק

הופך הדאידזאין ) %70 -%33(מעריכים כי רק בחלק מהאוכלוסייה .  2  6) equol(המכונה אקוול 
ניתן לצפות , בהם מתרחשת פעילות זו במעי, לכן קיימת השערה כי רק בקרב אותם אנשים, לאקוול

ל אינו "שהמידע המתקבל מתוצאות המחקרים הנ, מכאן . 6יוחסת לצריכת סויה להשפעה ההגנתית המ
יכול עדיין לאשר קשר סיבתי שבין צריכת סויה ומוצריה וכן פיטואסטרוגנים ממזונות נוספים לסרטן 

בנשים לאחר הפסקת ) קצר והארוךבטווח ה(בטיחות השימוש בפיטואסטרוגנים . השד בבני אדם
היות והם עשויים להמריץ גידול רקמה , או החולות בסרטן השד טרם הוכחה/המחזור החודשי  ו

הנושא מצוי עדיין בויכוח היות ותפקודם של הפיטואסארוגנים , יחד עם זאת. 11  10  9  8 7סרטנית בשד 
 .ß 12 13 - וαבעיקר בהתייחס לקולטני , טרם הובהר במדויק

 שצרכו סויה ומוצריה וכן פיטואסטרוגנים מבודדים עשויים לתת מידע מדוייק חקרים בבעלי חייםמ
היות ולא , איזופלבונים זוהו כמרכיבים הפעילים בסויה. 2יותר על פעילות ספציפית של פיטואסטרוגנים 

התרכובת העיקרית שנחקרה באופן . מתן סויה נטולת איזופלבוניםל לאחר "נצפתה ההשפעה המגינה הנ
מרבית המחקרים שבוצעו בבעלי חיים מצביעים : תוצאות המחקרים סותרות. 2נרחב היא הגניסטאין 

מחקרים דומים , יחד עם זאת. 1על כך שגניסטאין עשוי להגן בפני סרטן השד שהושרה באופן כימי 
שבוצעו בשתלים של גידולים מצביעים על כך שגניסטאין המריץ את גידול הרקמה הסרטנית שהושתלה 

תוצאות סותרות התקבלו גם עם . 1י הזרקה תת עורית שלו "הן על ידי גניסטאין מהמזון והן ע
מנגנוני הפעולה בבעלי חיים , בדומה למחקרים שבוצעו בבני אדם. פיטואסטרוגנים אחרים כמו הליגננים

ת להיו, בדומה לחשיפה בבני אדם, בבעלי חיים חשיפה לאסטרוגנים בגיל צעיר עשויה .  2טרם הובהרו 
 .1בעלת אפקט בולם התפתחות של סרטן השד בגיל מאוחר יותר 

חלוקת תאים עם וללא :  מתמקדים במספר כיוונים אפשרייםin vitroהמחקרים ברמה התאית 
ם באסטרוגן השפעה על מנגנונים נוספים שאינם מעורבי, )MCF-7בעיקר מסוג (קולטנים לאסטרוגן 

עיכוב תהליכי , הופעת גרורות, השפעה על מחזור התא ואפופטוזיס, ) כמו קליטת רדיקלים חפשיים(
מספר עבודות מצביעות על האפשרות של פעילות . ועוד, )שגשוג כלי דם אל ומתוך הרקמה(אנגיוגנזה 

גניסטאין ) >Mµ 10(בשלב זה נמצא שבריכוזים נמוכים  .14סינרגיסטית בין גניסטאין לטמוקסיפן 
הוא בעל השפעה מעכבת גידול ) <Mµ 10(בעוד שבריכוזים גבוהים , מעודד גדילת תאים סרטניים בשד

לא ברור עדיין אם ניתן להגיע , יחד עם זאת. 2 1) תגובה זו תלוייה  בסוג התא שנבדק(תאים אלה 
היות ולא ניתן להגיע לריכוזים של , י חשיפה תזונתית לגניסטאין"להשפעות מעכבות גידול אלה ע

כי קיימת , בדה זו מחזקת עוד יותר את ההשערהעו . 2  1באמצעות דיאטה µM 10 -גניסטאין מעל ל
 .חשיבות לזמן החשיפה לפיטואסטרוגנים

 
 )אנדומטריום(סרטן רירית הרחם 

סרטן רירית הרחם נפוץ יותר במדינות המפותחות ומעורבים בו גורמי סיכון הורמונליים הדומים לאלה 
, ל אפקט מגן בפני סוג זה של סרטןשימוש בגלולות למניעת הריון עשוי להיות בע. הקשורים בסרטן השד

אך קיימות הוכחות מוצקות לכך שטיפול באסטרוגן בלבד ללא פרוגסטרון תורם לעלייה בסיכון לפתח 
שיעורי ההארעות של סרטן , בהן צריכת הפיטואסטרוגנים גבוהה, במדינות כמו יפן . סרטן רירית הרחם

רת באוכלוסיות מהגרים בהוואי הצביעו על מחקר מקרה ביקו. רירית הרחם נמוכים בהשוואה למערב
 זאת לאחר תקנון מימדי ;קשר הפוך בין צריכת טופו ומוצרי סויה אחרים וסיכון לסרטן רירית הרחם

פירות , ירקות, קשר דומה נמצא באותו מחקר ביחס לצריכה מוגברת של דגנים מלאים. מסת הגוף
ר מקרה ביקורת בקרב נשים סיניות המתגוררות בשנחאי הצביע על ירידה בסיכון מחק. 1ואצות ים 

סיבי סויה ביחס / איזופלבונים/ לסרטן רירית הרחם בקרב נשים שצרכו כמויות גבוהות של חלבון סויה
נתונים דומים עולים מתוצאות מחקרים שבוצע בנשים .  15לנשים בהן הצריכה היתה נמוכה יותר 

 בשלב זה אין בידנו הוכחות לעלייה בסיכון לסרטן רירית הרחם בעקבות צריכת  .17 16מערביות 
 17  16  1אך במקביל יהיה צורך במחקרים נוספים בכדי לבסס המלצות יישומיות בנושא , פיטואסטרוגנים

 . 1מצביעות על מגמות סותרות ובלתי אחידות , תוצאות מחקרים בבעלי חיים לעומת זאת.
 

 סרטן השחלות
מיעוט המחקרים שבוצעו בנושא מצביע על קשר הפוך בין צריכת סויה ומוצריה לבין סרטן השחלות  

באוכלוסיית המערב התמונה מורכבת יותר ונמצא קשר הפוך בין   . 1באוכלוסיות נשים במזרח הרחוק 
יהיה צורך בעבודות נוספות . 18צריכת פיטואסטרוגנים שונים שאינם על בסיס סויה לסרטן השחלות 

 . כדי לאשר ממצאים אלה
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 סרטן הפות
אך אין בשלב , יה בסרטן הפותבמכרסמים נמצא קשר חיובי בין צריכת פיטואסטרוגנים מסויה לבין עלי

 .19  1זה עדות לכך בבני אדם 
 
 

 סרטן הערמונית
שההארעות של סוגי סרטן פולשניים של הערמונית , הצביעו על כךמחקרים אפידמיולוגיים בבני אדם 

ברים בארצות הקשורים בתמותה נמוכים בהרבה בקרב גברים ביפן ובדרום מזרח אסיה בהשוואה לג
כי שיעורי ההארעות של סרטן , במחקרים  שבוצעו במהגרים ממוצא יפני החיים בהוואי נמצא. המערב

כי ניתן לייחס הבדלים אלה לצריכה , הועלתה הסברה. 2הערמונית גבוהים פי עשרה ביחס לארץ המוצא 
מונית של גברים ממוצא אסיאתי עשויים להיות ריכוזים כי בנוזל הער, נמצא. של פיטואסטרוגנים

רמות האיזופלבונואידים . 1 של פיטואסטרוגנים בהשוואה לגברים ממוצא מערבי 17גבוהים של עד פי 
בדומה למחקרים . 2 בהשוואה לגברים ממוצא פיני 110 עד 7בנסיוב של גברים ממוצא יפני מגיעים לפי 

. מרבית המחקרים התייחסו לצריכת סויה וסרטן הערמונית ולא לפיטואסטרוגנים, בסרטן השד
במספר מחקרי : בהתייחס לאוכלוסיות השונות שנבדקו, הממצאים העולים מהמחקרים אינם אחידים

ין צריכת סויה לבין ירידה  ביקורת שבוצעו במזרק הרחוק לא נמצא קשר ב-עוקבה ומחקרי מקרה
אך אחד מהמחקרים הלו הצביע על עלייה מובהקת בסיכון לסרטן הערמונית , בסיכון לסרטן הערמונית

במרבית המחקרים שבוצעו , לעומת זאת . 1כתוצאה מצריכת מוצרי סויה מותססים כמו מיסו 
צא קשר הפוך בין צריכת מוצרי סויה שאינם מותססים באוכלוסיות בארצות הברית ובבריטניה  נמ

היות וסוברים כי התפתחות סרטן הערמונית תלוייה בחשיפה להורמונים של . 2  1לסרטן הערמונית 
וזים הורמונליים אנדוגניים ההשפעה ההגנתית של הסויה עשויה לנבוע משינויים בריכ, מערכת הרבייה

במרבית המחקרים ההשפעה הייתה על הורדת רמות הטסטוסטרון אך לא על רמות סמנים אחרים . 1
למתן היות ונחקרת התגובה  .  20  2 או פרוטואונקוגנים אך הנושא עדיין בשלבי מחקר PSA-כדוגמת ה

או פיטואסטרוגנים מסוגים שונים על מקרים שונים של סרטן הערמונית /או מזונות נוספים ו/סויה ו
  .21 2לא ניתן עדיין לייחס לסויה את ההשפעות שצויינו לעיל , )המגיבים ושאינם מגיבים להורמונים(

. פעתם של פיטואסטרוגנים על סרטן הערמוניתהתמקדו בהש, לעומת זאת, מחקרים בבעלי חיים
. הריכוזים בהם השתמשו החוקרים גבוהים בהרבה בהשוואה למתקבלים על הדעת בבני אדם במערב

מחקרים אלה הצביעו על אפקט מגן הן בפני גידולים שהושתלו והן בפני גידולים שהושרו , באופן כללי
  . 2  1כימית בבעלי חיים 

, התמיינות תאים ופולשנות של גידולים:  מתמקדים במספר כיווניםin vitroהמחקרים ברמה התאית 
השפעה  , PSAהשפעה על ייצור  , ß - וαהתקשרות של פיטואסטרוגנים שונים לקולטני אסטרוגן מסוג 

כי בריכוזים גבוהים מאלה , נמצא . 22  2  1 אנגיוגנזה ועוד עיכוב תהליכי, על מחזור התא ואפופטוזיס
פיטואסטרוגנים עשויים לשנות מרכיבים במסלול מחזור , שניתן להגיע אליהם באמצעות צריכת מזון

 .1לעכב גידול של תאים סרטניים ולעודד אפופטוזה , התא
 

 סרטן המעי הגס
כי שיעורי ההארעות של סרטן המעי הגס בארצות הברית נמוכים בנשים בהשוואה לגברים , היות ונמצא

כי לאסטרוגנים ולפיטואסטרוגנים עשוי להיות תפקיד באטיולוגיה של מחלה , הועלתה הסברה, 30% -ב
לא נמצא קשר בין צריכת סויה לבין סיכון לסרטן המעי הגס , דם בבני א.23זו הן בנשים והן בגברים 

כי , מחקרים שבוצעו בשנות התשעים הראו. 1 מדינות בשנות השמונים 38-במחקר רב לאומי שבוצע ב
סויה  צריכת מוצרי ;צריכת מוצרי סויה בלתי מותססים עשויה להפחית את הסיכון לסרטן המעי הגס

מהתוצאות הבלתי עקביות של המחקרים הללו לא . מותססים הייתה קשורה בדרך כלל לעלייה בסיכון
רק בחלק : בבעלי חיים התוצאות סותרות ואינן אחידות. ניתן עדיין להסיק מסקנות יישומיות

גניסטאין ובחלקן לא נצפתה השפעה כלל על גידולים שהושרו מהעבודות נצפתה השפעה מגינה לצריכת 
כי בסוג זה של סרטן ההשפעה המשמעותית , קיימת השערה . 1באופן כימי ועל סמנים ביולוגיים שונים 

 מחקרים ברמה התאית. 22  1יותר בבעלי חיים הנה של הליגננים המצויים בדגנים ולא של האיזופלבונים 
in vitro מראים כי גניסטאין משפיע על תהליכים במחזור התא המונעים גדילת תאים סרטניים של 

ל בנסיוב משתתפות בתהליכים  פעיDכי רמות תקינות של ויטמין , כמו כן קיימת תיאוריה . 1המעי הגס
מתן גניסטאין עשוי לשפעל גורמים . וביניהם סרטן המעי הגס, הגנתיים בפני סוגים שונים של סרטן
 .  יצוין כי בשלב זה מדובר בהשערה בלבד. 23המשתתפים בסינתזה של ויטמין זה

 
 סרטן הקיבה

 בבני אדם: ת המחקרים אינן עקביות בהתייחס לסוגי המזונות שנבדקותוצאו, בדומה לסרטן המעי הגס
צריכת מוצרי סויה בלתי מותססים או איזופלבונים נמצאה כבעלת השפעה מפחיתת סיכון לסרטן 

בעוד שצריכת מוצרי סויה מותססים נמצאה כבעלת השפעה מעלה את הסיכוי או ללא השפעה , הקיבה
אך לא ברורה , בדרך כלל מוצרי סויה מותססים מכילים כמויות גבוהות יותר של פיטואסטרוגנים. 1כלל 

 מוצרי סויה בבעלי חייםבניגוד לכך . 24עדיין הסיבה להשפעתם בהשוואה למוצרים הלא מותססים 
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מחקר . רימותססים הביאו לעיכוב משמעותי או שלא היו בעלי השפעה על גידולים שהושרו באופן מחק
אחד אשר בדק את השפעת הפיטואסטרוגנים מצא כי גניסטאין הפחית באופן מובהק את ההארעות של 

כי ,  מצביעים על האפשרותin vitroתוצאות מחרים . סרטן הקיבה שהושרה באופן מחקרי
 עשויים לעכב גידול של תאי סרטן הקיבה בבני אדם באמצעות Aהאיזופלבונים גניסטאין וביוקנין 

  .1צירת מחזורים שונים בתא או השראת אפופטוזיס ע
 

 סרטן הריאה
למרות שיש בידנו  . 1סרטן הריאה מצוי במקום הראשון ברשימת סוגי הסרטן הגורמים למוות בעולם 

המידע מוגבל למספר מועט יחסית , וצרי סויהמידע אפידמיולוגי המצביע על השפעה מגינה לצריכת מ
ל מצביעות על כך "תוצאות המחקרים באוכלוסיות  הנ. של מחקרים ולאוכלוסיות המזרח הרחוק

 . 1שצריכת מוצרי סויה וצריכת פיטואסטרוגנים עשויה  להקטין במידת מה את הסיכון לסרטן הריאה 
יעים המחקרים על כך שגניסטאין עשוי לעכב התפתחות של גידולי ריאה  שהושרו מצב, בבעלי חיים

באופן מחקרי וגניסטאין וסקואיזולריסירזינול עשויים לעכב גרורות של תאי מלנומה שהושרו באופן 
  .    כמשרה אפופטוזיסנמצא כי גניסטאין פועל כמעכב גידול תאי סרטן הריאה ו . 1מחקרי בריאה 

 
 סרטן העור

קיימות עדויות מחקריות לאפקט המיוחס לגניסטאין כמעכב את סרטן העור בבעלי חיים ונזקי עור 
מספר מנגנוני פעולה הוצעו לפעילות זו וביניהם חסימת נזק . UVBהנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת 

נאז והאטת פעילות ההולכה התאית של עיכוב טירוזין פרוטאין קי , DNA-חמצוני ופוטודינמי  ל
שבבני אדם גניסטאין בלם תהליכי כוויה בעקבות , כמו כן נמצא . 25סיגנלים שנוצרו בעקבות החשיפה 

יחד עם זאת יהיה צורך בביצוע מחקרים רבים נוספים בכדי לבסס ממצאים . UVBחשיפה לקרינת 
 . אלה

 
 :לסיכום

משערים כי כאשר . שורה בסיכון להתפתחות סרטן השדמקובל להניח כי חשיפה לאסטרוגן ק, ככלל •
עשויות להיות לה השפעות על תכנות הומאוסטזיס הורמונלי וכתוצאה , החשיפה היא בגיל מוקדם

 . מכך על הסיכון לסרטן השד
לא שללו את האפשרות שחשיפה ) וסוגים נוספים של סרטן(מרבית המחקרים על סרטן השד  •

קדמים של החיים או למשך מספר תקופות בחיים עשויה להביא לפיטואסטרוגנים בשלבים המו
מחקרים רבים מצביעים על תפקידה של הסויה במניעת סרטן , ואמנם. לשינויים בעלי אפקט הגנתי

מסויה (אך מנגד הנתונים ממחקרים שבדקו את תפקידם של הפיטואסטרוגנים , השד בבני אדם
המחקרים מתמקדים בכיוונים רבים וקיימות . מצביעים על מגמות מנוגדות) וממזונות אחרים

חלק ניכר מהמחקרים מבוצע בבעלי חיים וברמה התאית . נשללו/ תיאוריות רבות אשר טרם הוכחו
in vitroקשה להסיק מכך מסקנות יישומיות בשלב זה.  על מנת לזהות פעילות ממוקדת. 

עית ועל  ועל נתונים כמו אורח מחקרים אפידמיולוגים ובמהגרים מצביעים על שונות בין ותוך גז •
תפקידם של . צריכת שומן וסיבים תזונתיים כגורמים אשר משפיעים על התפתחות סרטן, חיים

 . מזונות ותוספים המכילים פיטואסטרוגנים במערך מורכב זה של גורמים טרם הובהר
כילים מגוון מזונות ותוספים מ: קיים קושי בהערכת צריכה כמותית ואיכותית של פיטואסטרוגנים •

מרבית המחקרים בבני אדם מתייחסים לצריכת מזונות . רחב של פיטואסטרוגנים מקבוצות שונות
טרם נקבעו שיטות מדידה סטנדרטיות לזיהוי הרמות . שלמים ולא לפיטוסאטרוגנים מבודדים

המחקרים אשר בדקו את השפעתם של פיטואסטרוגנים , בנוסף. המדויקות שלהם במזונות
עובדה המקשה על , תייחסים לפעילותם של מולקולות שבודדו ממזונות ממקורות שוניםמבודדים מ

קיים צורך בהבנה מדויקת יותר של מנגנוני . הסקת מסקנות ברמה המחקרית והקלינית יישומית
 .   יעילות ורעילות על מנת להסיק מסקנות יישומיות, הפעולה

רות שלצריכת מזונות המבוססים על סויה נתונים ממחקרים אפידמיולוגיים מצביעים על האפש •
אולם לא ניתן להסיק מכך מסקנות יישומיות . עשוי להיות תפקיד הגנתי בפני סרטן רירית הרחם

נושא , או פיטואסטרוגנים ממקורות שונים לסרטן השד/כל עוד לא הובהר הקשר בין צריכת סויה ו
 . השנוי במחלוקת

סרטן המעי ,  כמו סרטן הערמונית,  נוספים של סרטןהקשר בין צריכת פיטואסטרוגנים לסוגים •
 .  סרטן השחלות וסרטן הריאה בבני אדם אינו מבוסס עדיין, הגס
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  מוצרים והמלצות-המצב בישראל

) משירות המזון(ת והערכת צריכה של תוספי תזונה המכילים פיטואסטרוגנים "נתונים צריכה מסקר מב
יש לשקול סימון או אזהרות , במידה והצריכה גבוהה בהשוואה לארצות אחרות. רוכזיאספו באופן מ

 ). מופיעות בסעיף האחרון(מתאימות 
  

 :המלצות ממדינות אחרות
אין עדיין תמימות דעים ביחס לתפקידם של מזונות מכילי פיטואסטרוגנים ותוספי תזונה , כאמור

עולות שאלות שונות הנוגעות לבטיחותם ,  יחד עם זאת.26המכילים אותם ביחס לסוגים שונים של סרטן 
עם העלייה בצריכת מוצרי הסויה בעולם ובצריכת תוספי תזונה המכילים פיטואסטרוגנים   .  29  28  27

 .  בשלב זה ההמלצות אינן אחידות. החלו ארגונים שונים ליידע אנשי מקצוע בנושא,  ממקורות שונים

אית למנופאוזה מצוין כי אין עדיין מידע לגבי הבטיחות בדף עמדה של החברה הצפון אמריק •
ארוכת הטווח של צריכת מזונות המכילים פיטואסטרוגנים ובעיקר תוספי תזונה המכילים 

הבטיחות של השימוש בפיטואסטרוגנים . אותם בנשים בתקופת שלאחר הפסקת המחזור
טואסטרוגנים עשויים היות והפי, בנשים המצויות בקבוצת סיכון לסרטן השד טרם הוכחה

 SERM ,selective estrogen-receptor-או כ(לפעול כאגוניסטים וכאנטגוניסטים לאסטרוגן 
(modulators 30  31  32 .   הנחיות אלה מצוטטות גם על ידי האיגוד האמריקאי לרפואת משפחה

שחלק מהרופאים מעדיפים להזהיר את המטופלות משימוש בפיטואסטרוגנים , מכאן . 33
בניגוד למתן (קיים קושי בהערכת הצריכה , כמו כן. דה ונתגלה אצלן גידול המגיב לאסטרוגןבמי

  . 31) בו קיימת אפשרות לבקרה טובה יותר של המינון וההרכבים, טיפול הורמונלי חלופי

הראיות שישמשו שמטרתה סקירת , בחוברת מידע שהוכה עבור משרד הבריאות הניו זילנדי •
מצוין כי , בעתיד את המשרד לצרכי פעולות מניעה ראשונית של סוגים שונים של סרטו

אך הראיות אינן , לפיטואסטרוגנים עשוי להיות תפקיד מניעתי בסוגים שונים של סרטן
לא ניתן בשלב זה להמליץ על מדיניות הכוללת המלצות להגברת הצריכה שלהם . מבוססות דיין

הכולל את מרבית האיגודים הרפואיים , בהנחיות איגוד רב תחומי ניו זילנדי, זאתלעומת  . 34
מומלץ לתשאל כל אישה לפני מתן טיפול , המקצועיים בשיוף עם גורמים כמו משרד הבריאות

הרומונלי חליפי האם היא משתמשת בשיטות הרפואה המשלימה ובכלל זה בתכשירים 
 . 35לגרום לתופעות לוואי אשר עשויים , המכילים פיטואסטרוגנים

אינו ממליץ בשלב זה על , בהנחיות מעודכנות מבוססות עובדות, משרד הבריאות בבריטניה •
בהעדר תמיכה , שימוש במזונות ותוספי תזונה המכילים פיטואסטרוגנים לתופעות גיל המעבר

 .36מדעית הולמת 
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