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Výskyt

Nejdůležitějším zdrojem fytoesto-

genů je sója (r. Glycine), červený jetel 

(Trifolium pratense) či vojtěška (r. Medica-

go), dále se pak nacházejí v ploštičníku 

(r. Cimicifuga), červené vinné révě (r. Vi-

tis), rýži (Oryza sativa a Oryza glaberrima), 

lékořici (r. Glycyrrhiza) a dalších.

Mechanismus účinku

Isofl avony jsou molekuly se schop-

ností vázat se na estrogenní receptory 

a patří k nejlépe probádaným fytoestro-

genům. V rostlinách účinkují jako anti-

oxidanty, neboť jsou schopny inhibovat 

tvorbu superoxidových aniontů. I když 

jsou isofl avony nazývány fytoestrogeny, 

nejsou totožné s estradiolem a nevyka-

zují schopnosti buněčné proliferace. Čas-

to bývají rovněž označovány přívlastkem 

anti-aging, a to pro svoji schopnost 

ochránit samu rostlinu od agresivního 

slunečního záření.

Isofl avony však kromě antioxidační 

aktivity vykazují aktivitu na estrogeno-

vých, progesteronových či androgen-

ních receptorech, a to s různou afi nitou 

i vnitřní aktivitou. Pro pochopení účin-

ku fytoestrogenů je důležité uvést, že 

u člověka existují dva typy humánních 

receptorů pro estrogeny (ER-alfa a ER-

beta). Fytoestrogeny mají malou afi nitu 

k receptorům ER-alfa, ale silnou afi nitu 

k receptorovému podtypu ER-beta. 

Prospěšný vliv fytoestrogenů na funkci 

myokardu a cév a jejich role v prevenci 

osteoporózy je umožněna přítomností 

receptorů ER-beta v kardiovaskulárním 

systému a kostech. Předpokládá se, že 

účinky fytoestrogenů jsou zprostředko-

vány nejen vazbou na estrogenové re-

ceptory, ale i například vazbou na nukle-

ární receptory typu PPAR (peroxisome 
proliferator activated receptors), 

u kterých se předpokládá, že by mohly 

(obdobně jako je tomu např. u glitazonů) 

zprostředkovat antidiabetický účinek fy-

toestrogenů. Účinky fytoestrogenů jsou 

analogií účinků tzv. selektivních modu-

látorů estrogenových receptorů (SERM), 

látek modulujících estrogenovou ak-

tivitu potenciací ve tkáních pozitivně 

ovlivňovaných estrogeny (kosti, srdce) 

a supresí ve tkáních, na které estrogeny 

působí negativně (děloha).

U isofl avonů z červeného jetele byl 

dále popsán výrazný inhibiční účinek 

na aromatázu (snížení tvorby 17beta-

estradiolu ve specifi ckých tukových 

tkáních, jako je např. prsní tkáň), což lo-

gicky naznačuje protinádorový účinek 

u estrogen-dependentních nádorů. 

Genistein a biochanin A jsou potentní, 

kompetitivní inhibitory 5-alfa-reduktázy, 

což může být velice významné u paci-

entů s karcinomem prostaty. Genistein, 

daidzein a biochanin A rovněž indukují 

apoptózu a in vitro inhibují růst T-47D 

a MCF-7 nádorových buněk prsu. 
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Myšlenka využití fytoestro-

genů v humánní medicíně 

se zrodila na základě pozo-

rování žen v jihovýchodní 

Asii, u kterých je obecně nižší 

výskyt akutního klimakteric-

kého syndromu, osteoporózy 

či některých civilizačních 

chorob (včetně karcinomu 

mléčné žlázy). Při hledání pří-

činy tohoto stavu se ukázalo, 

že jídelníček obyvatel v této 

oblasti je bohatý na potraviny 

s vysokým obsahem fytoes-

trogenů, především sóji.

Fytoestrogeny jsou látky ne-

steroidní povahy, jimž je však 

vlastní estrogenní účinek. 

Obvykle se dělí na isofl avo-

ny (biochanin A, daidzein, 

formononetin, genistein, gly-

citein), lignany (matairesinol, 

secoisolariciresinol-digluco-

sid) a kumestany.
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