
Ство рен ня но вих про дуктів та хар чо вих до ба вок з
ме тою на дан ня про дукції ліку валь нопрофілак тич -
них влас ти вос тей є су час ним нап рям ком у хар човій
про мис ло вості. Для от ри ман ня та кої про дукції ви -
ко рис то ву ють різні підхо ди, в то му числі нут -
рифікацію та фор тифікацію, що доз во ляє зба га ти ти
при род ний по жив ний склад хар чо вих про дуктів пе -
ред тех но логічною об роб кою та збіль ши ти вміст
вітамінів і міне ралів у хар чо вих про дук тах до рівня
знач но біль шо го, ніж при род ний. Важ ли ве місце
посідає ви роб ни цт во про дуктів та хар чо вих до ба -
вок з ан ти ок си да нт ни ми та радіоп ро тек тор ни ми
влас ти вос тя ми. До та ких при род них хар чо вих до -
ба вок з радіоп ро тек тор ни ми, ан ти ок си да нт ни ми та
адап то ген ни ми влас ти вос тя ми на ле жать ізоф ла во -
ни, не ток сичні ре чо ви ни при род но го по ход жен ня
[1, 2]. Особ ли вий інте рес до соєвих ізоф ла вонів ви -
ник після ря ду епідеміологічних досліджень, які по -
ка за ли взаємозв'язок між спо жи ван ням сої та
спри ят ли ви ми ефек та ми у хво рих на ате ро ск ле роз,
пух ли ни мо лоч ної за ло зи та прос та ти, із симп то ма -
ми ме но па у зи та ос те о по ро зу.

Ізоф ла во ни — це вто ринні ме та боліти, що вхо -
дять до скла ду при род ної гру пи ізоф ла во ноїдів,
во ни май же вик люч но син те зу ють ся рос ли на ми
ро ди ни Legiminosae. У ве ликій кіль кості ізоф ла во -
ни містять ся в соєвих бо бах та соєвих про дук тах,

нуті (ту рець кий го рох) та інших рос ли нах з ро ди ни
бо бо вих, та ких як ко ню ши на, лю цер на та тон коніг.
Ізоф ла во ни — це на ту ральні ком по нен ти, що ма -
ють мо ле ку ляр ну ма су та струк ту ру, подібну до
ест ро генів лю ди ни і зав дя ки ць о му про яв ля ють
нез нач ну ест ро ген ну ак тивність, то му їх відно сять
до так зва но го кла су фіто ест ро генів. Ізоф ла во ни
розг ля да ють як спе цифічні мо ду ля то ри ре цеп торів
ест ро ге ну, що ма ють здатність кон ку ру ва ти з ен -
до ген ним ест ро ге ном ест радіолом, зв'язу ю чись з
ре цеп то ром, і то му мо жуть діяти од но час но як ест -
ро ге нові агоністи і ан та гоністи [3]. До фіто ест ро -
генів прий ня то відно си ти ізоф ла во ни, лігна ни та
ку мес та ни. Згідно з літе ра тур ни ми да ни ми фіто -
ест ро ге ни поділя ють на шість ос нов них ка те горій,
до яких, крім ізоф ла вонів, лігнанів, ку местанів,
відно сять ще лак то ни ре зор ци ло вої кис ло ти, фла -
во ни та хал ко ни. На відміну від лігнанів, які зна хо -
дять ся май же скрізь (ви су шені морські во до рості,
бо би, в то му числі соя, висівки хлібних злаків, овочі
та фрук ти), і ку мес танів, яки ми ба гаті па ро ст ки лю -
цер ни та насіння ко ню ши ни, інший клас фіто ест ро -
генів, важ ли вий для здо ров'я лю дей, ізоф ла во ни
[4], знай дені в найбільшій кіль кості та май же вик -
люч но в бо бах. То му більшість соєвих про дуктів є
дже ре лом ізоф ла вонів та біоак тив них спо лук. Соя
містить цілий ряд спо лук з ви со кою біологічною

²ÇÎÔËÀÂÎÍÈ ÑÎ¯ ÒÀ ¯Õ Á²ÎËÎÃ²×Í²
ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒ² 

В.Д. Науменко, кандидат біол. наук, Б.В. Сорочинський, кандидат біол. наук, В.І. Количев, М.В.
Зеленська, А.В. Секан, О.О. Орловський, кандидат біол. наук 

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, 
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН України, м. Київ

Ре зю ме. В ог ля довій ро боті об го во рю ють ся біологічні влас ти вості ізоф ла вонів сої (даідзеїн, геністеїн, гліци теїн ),
предс тав ле ний аналіз їх вмісту в сої, соєвій про дукції та соєвих хар чо вих до бав ках. Розг ля да ють ся ліку валь -
нопрофілак тичні влас ти вості ізоф ла вонів сої та ме ханізми, що мо жуть з'ясу ва ти їхні по зи тивні біологічні ефек ти. 
Клю чові сло ва: ізоф ла во ни, даідзеїн, геністеїн, гліци теїн, соя, соєві хар чові до бав ки, ліку валь нопрофілак тичні
влас ти вості.

Ре зю ме. В об зор ной ра бо те об суж да ют ся би о ло ги чес кие свой ства изоф ла во нов сои (да ид зе ин, ге нис те ин, гли ци -
те ин), предс тав лен ана лиз их со дер жи мо го в сое, со е вой про дук ции и со е вых пи ще вых до бав ках. Рас смат ри ва ют -
ся ле чеб нопро фи лак ти чес кие свой ства изоф ла во нов сои и ме ха низ мы, ко то рые мо гут вы яс нить их по ло жи тель -
ные би о ло ги чес кие эф фек ты.
Клю че вые сло ва: изоф ла во ны, да ид зе ин, ге нис те ин, гли ци те ин, соя, со е вые пи ще вые до бав ки, ле чеб нопро фи -
лак ти чес кие свой ства.

Summary. Biological properties of soy isoflavones (daidzein, genistein, glycitein) are considered in review, the analysis of
their content in soy, soy products and soybased dietary supplements are presented. Health properties of soy isoflavones
and prevention of different chronic diseases are considered and also discussed mechanism hat can elucіdate of the posi-
tive biological effects of soy isoflavones. 
Key words: isoflavones, daidzein, genistein, glycitein, soy, soybased dietary supplements, health properties and preven-
tion of different diseases.

УДК: 577.19: 581.192.7:633.3

Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ

58

HAR1-2-2011-1:HAR1-2-2011.qxd  06.11.2011  22:05  Page 58



цінністю, се ред яких білок, до скла ду яко го вхо дять
усі не замінні аміно кис ло ти (так зва ний "пов -
ноцінний" білок), поліне на си чені жирні кис ло ти
(олеїно ва, ліно ле ва, ліно ле но ва), фос фоліпіди (ле -
ци тин та ке фаліни), лег ко зас во ю вані вуг ле во ди,
міне ральні ре чо ви ни, вітаміни, рос линні во лок на
та біологічно ак тивні ре чо ви ни, в то му числі ізоф -
ла во ни. От же, зав дя ки такій кіль кості ко рис них ре -
чо вин соя є важ ли вим дже ре лом рос лин ної си ро -
ви ни для ви роб ни цт ва ліку валь нопрофілак тич них
про дуктів хар чу ван ня. 

Соєві про дук ти, за умо ви на леж ної тех но логії їх
ви го тов лен ня, ма ють іму но мо ду лю ючі влас ти вості,
спри я ють зни жен ню хо лес те ри ну в си ро ватці
крові, нор малізації рівня цук ру в крові, сти му лю ють
розм но жен ня біфідо бак терій, що в свою чер гу
приз во дить до пригнічен ня розм но жен ня па то ген -
ної мікроф ло ри, спри я ють ви ве ден ню з ор ганізму
кан це ро генів, радіонуклідів та важ ких ме талів, за -
побіга ють і спри я ють ліку ван ню ос те о по ро зу, зах -
во рю вань ни рок, пе редміху ро вої за ло зи, хво роб
сер ця та ожиріння. 

Про дук ти з сої умов но поділя ють на дві ка те горії
— не фер мен то вані та фер мен то вані. Тра диційні
не фер мен то вані соєві про дук ти вклю ча ють свіжі
зе лені соєві бо би, цілі сухі соєві бо би, соєві
горішки, соєві па ро ст ки, соєве бо рош но, соєве
мо ло ко і ви ро би з нь о го, то фу, ока ру та іубу. Про -
дук ти з фер мен то ва ної сої: тем по, місо, соєві со у -
си, нат то (фер мен то ва ний то фу) і фер мен то вані
про дук ти з соєво го мо ло ка .

Гру па ізоф ла вонів, од но го із ком по нентів сої та
соєвих про дуктів, при вер тає особ ли во пиль ну ува -
гу дослідників, ад же во на має ве ли кий про ти пух -
лин ний по тенціал. Са ме то му найбіль ше робіт
прис вя че но вив чен ню ролі цих ре чо вин у різних
ме ханізмах кан це ро ге не зу. 

Ізоф ла во ни при сутні в соєвих про дук тах у формі
їх гліко зидів, геністи ну, даідзи ну і гліци ти ну. Не ак -
тивні гліко зи ди ізоф ла вонів — геністи ни, даідзи ни
та гліци ти ни (гліко ни) — по лярні і роз чинні у воді
спо лу ки. При над ход женні в шлун ко вокиш ко вий
тракт у складі хар чо вих про дуктів во ни гідролізу -
ють ся фер мен та ми мікро ор ганізмів, що меш ка ють
там, з ут во рен ням біологічно ак тив них гор мо но -
подібних ре чо вин (ак тив ної фор ми — агліконів), в
ос нов но му геністеїну, даідзеїну та гліци теїну. Ізоф -
ла во ни мо жуть вис ту па ти та кож спе цифічни ми мо -
ду ля то ра ми ре цеп торів ест ро ге ну та зв'язу ва тись
з низь кою афінністю з обо ма фор ма ми ре цеп торів
ест ро ге ну (ERb та ERa), але ма ють ви щу афінність
до ERb [3]. Зв'язу ю чись з ре цеп то ра ми ест ро ге ну
ізоф ла во ни здатні впли ва ти на тран скрипційну ак -
тивність у кліти нах [5].

Вміст ізоф ла вонів в сої, соєвих про дук тах та
соєвих хар чо вих до бав ках. У різних сор тах сої та
соєвих про дук тах ос новні ізоф ла во ни — геністеїн,
даідзеїн та гліци теїн — предс тав лені в різних

співвідно шен нях і мо жуть зна хо ди тись як у формі
гліконів (гліко зи ди), так і у формі агліконів (віль на
фор ма), що за ле жить від ме тодів при го ту ван ня
екстрактів. Агліко нові фор ми є більш біодос туп ни -
ми, оскіль ки не пот ре бу ють гідролізу в ки шеч ни ку
пе ред пог ли нан ням (аб сорбцією). Про цес фер -
мен тації збіль шує кон це нт рацію агліко ну у
відповідності до мікроб ної ак тив ності та мо же
підви щу ва ти біодос тупність агліко но вих форм
ізоф ла вонів при спо жи ванні лю ди ною.

Вміст фіто ест ро генів у хар чо вих соєвих до бав -
ках, які до сить ши ро ко ви ко рис то ву ють ся в
західних країнах та на сході, час то дек ла руєть ся
ви роб ни ка ми як су ма трь ох ізоф ла вонів. У де я ких
ви пад ках на во дить ся кількісний вміст ок ре мих
ізоф ла вонів, про те час то не зовсім зро зуміло, по -
ши рюєть ся він на цук ро вий кон'югат чи на агліко -
но ву фор му ізоф ла вонів. Оче вид но, що будьяке
поліпшен ня здо ров'я, яке спос терігаєть ся
внаслідок зас то су ван ня соєвих до ба вок, пов'яза -
не, в пер шу чер гу, вик люч но з ак тив ною час ти ною
мо ле ку ли ізоф ла вонів — агліко но вою. 

Найбіль ший вміст ізоф ла вонів — у соєвих бо бах
та соєво му бо рошні. Фер мен то вані соєві про дук ти
— місо та тем по — та кож містять ви сокі кіль кості
цих спо лук. У західних країнах соєві про дук ти не
відно сять ся до тра диційно го хар чу ван ня, то му се -
реднь о до бо ве спо жи ван ня ізоф ла вонів ста но вить
мен ше, ніж 2 мг на до бу. На про ти ва гу західним
країнам, в країнах Азії, соєві про дук ти є тра -
диційни ми і до бо ве спо жи ван ня ізоф ла вонів в них,
за різни ми дже ре ла ми, ста но вить від 15 до 50 мг
на до бу [6, 7, 8]. Зав дя ки та ко му раціону хар чу ван -
ня ос таннім ча сом у цих країнах ши ро ко про во -
дять ся клінічні досліджен ня щодо вив чен ня по зи -
тив но го впли ву на здо ров'я лю дей спо жи ван ня сої
та соєвих про дуктів. З ог ля ду на це важ ли во зна ти
інфор мацію про вміст ізоф ла вонів у різних сор тах
сої та в про дук тах їх пе ре роб ки. В таб лиці 1[9] на -
ве дені дані про за галь ний вміст ізоф ла вонів,
кількість їх гліко зид них та агліко но вих форм у
різних сор тах сої. Як вид но з таб лиці 1, ці ве ли чи ни
до сить різнять ся. Так, за галь на кількість ізоф ла -
вонів зна хо дить ся в ме жах від 1176 до 4216 мкг/г
за леж но від сор ту, спос терігаєть ся доміну ван ня
гліко зид них форм. Для сор ту Pioneer 9111, нап рик -
лад, на гліко зид 6"Oма лонілгеністин при па дає 42
%, на геністин 21 %, на 6"Oма лонілдаідзин 16 %
від їх за галь ної кіль кості і, ли ше 2% на агліко ни
(геністеїн, даідзеїн та гліци теїн). 

Соєве бо рош но має профіль ізоф ла вонів приб -
лиз но та кий, як і соєве насіння, в той же час гра -
нуль о ва на і текс ту ро ва на соя містить знач ну
кількість 6"Oаце тилгліко зидів геністи ну та
даідзи ну. Мож ли во, це зу мов ле но тер мо об роб -
кою, що в про цесі пе ре роб ки сої приз во дить до
де кар бок си лю ван ня ма лонілгліко зидів. Зни жен ня
кіль кості ізоф ла вонів у про теїно во му ізо ляті та
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про теїно во му кон це нт раті порівня но з їхнь ою
кількістю в насінні та у бо рошні пов'язу ють з тех но -
логічним про це сом пе ре роб ки сої. В таб лиці 2 на -
ве дені ре зуль та ти Wang & Murphy [10] що до
кількісно го вмісту ізоф ла вонів у де я ких соєвих
про дук тах. Як вид но з таб лиці 2, в про цесі пе ре -
роб ки сої вміст ізоф ла вонів мо же знач но зміню -
вать ся. В сма же них бо бах ви яв ле но біль ше аце -
тилгліко зидів порівня но з ма лонілгліко зи да ми, що
по яс нюєть ся термічною об роб кою при їх при го ту -
ванні. В соєво му про дукті ( tofu yogurt) відмічаєть -
ся знач не зни жен ня кіль кості ізоф ла вонів після
тех но логічної об роб ки во дою. У тем по гліко зид них
форм ізоф ла вонів бу ло най мен ше, а ак тив них
форм, агліконів — найбіль ше, що мож на по яс ни ти
тех но логією їхнь о го при го ту ван ня (фер мен -
тацією). Подібна тен денція ма ла місце і для місо
(соєвої пас ти) та інших фер мен то ва них соєвих
про дуктів. На ве дені дані свідчать про те, що в про -
цесі пе ре роб ки кількість ізоф ла вонів як ак тив них
форм, так і не ак тив них мо же істот но зміню ва тись.

Ви ко рис то ву ю чи ви со ко е фек тив ну рідин ну хро -
ма тог рафію (ВЕРХ) та УФде текцію, Boniglia C. et
al. [6] про ве ли аналіз кількісно го вмісту ізоф ла -
вонів у 14 хар чо вих соєвих до бав ках, що над хо дять
до про да жу в Італії, зас то су ван ня яких пе ред ба чає
по лег шен ня пе ребігу симп томів пре ме но па у зи та
ме но па у зи. Ме та ро бо ти по ля га ла в
післягідролізній кількісній оцінці ізоф ла вонів, їх ак -
тив ної агліко но вої фор ми. Ав то ри дійшли вис нов -
ку, що кількість ізоф ла вонів, заз на че них в мар ку -
ванні, в біль шості дослідних зразків ви я ви лась не

зовсім ко ре кт ною. Їхню кількість, яка відоб ра жа -
лась на ети кет ках, мар ку ва ли або як агліко ни, або
як ізоф ла во нові кон'юга ти, при ць о му їх ре аль ний
вміст час то не співпа дав з по каз ни ка ми на ети -
кетці. Був зроб ле ний вис но вок про не обхідність
предс тав ля ти кількість ізоф ла вонів за галь ноп рий -
ня тим спо со бом для по лег шен ня їх оціню ван ня та
порівню ван ня. Вміст ізоф ла вонів  ве ли чи на до -
сить варіабель на, май же по ло ви на хар чо вих до ба -
вок містить ізоф ла во ни у кіль кос тях мен ших від
34– 150 мг, в до бо вих кон це нт раціях, при яких
спос теріга ють ся де які ефек ти по лег шен ня симп -
томів пре ме но па у зи та ме но па у зи. Са ме то му та -
кож важ ли во стан дар ти зу ва ти мар ку ван ня кіль -
кості ізоф ла вонів у хар чо вих до бав ках. 

Відо мо, що та ка країна як Індія зна хо дить ся на 15
місці в світі по ви роб ни цт ву сої та на 16 місці по спо -
жи ван ню сої та соєвої про дукції. 10– 12 % від за галь -
но го ви роб ни цт ва сої в Індії ви ко рис то вуєть ся од ра -
зу, реш та йде на пе ре роб ку. Оскіль ки біологічні ефек -
ти даідзеїну та геністеїну різні, то му роз поділен ня
ізоф ла вонів у сої та соєвих про дук тах мо же бу ти важ -
ли вим фак то ром, який впли ває на функціональ ну
зна чимість соєво го насіння та соєвих про дуктів. У ро -
боті Devi M.K.A. et al. [7] бу ла про ве де на оцінка вмісту
ізоф ла вонів у 4 сор тах сої, що куль ти ву ють ся в Індії,
та в 26 про дук тах з сої . Се редній вміст ізоф ла вонів у
дослідже них сор тах сої ста но вив 763 мг/кг, а в та ко -
му сорті, як Maus2 ви я вив ся най ви щим — 986 мг/кг.
Звідси вис но вок: вміст ізоф ла вонів у різних сор тах
сої за ле жить від та ких фак торів, як кліма тичні умо ви,
вро жайність та ге но тип. 
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Таблиця 1
Вміст ізофлавонів у соєвому насінні сорту Vinton 81 та Pioneer 9111 та білкових продуктах  переробки  [

дані Wang & Murphy (1994b)]

Продукт

Глікозиди Малоніл Ацетил Аглікони
Загаль-

ний вміст
Da Ge Gl Da Ge Gl Da Ge Gl Dai Gei Gli

мкг/г

Насіння сої
Vinton   81

234 326 66 121 290 58 tr 5 25 10 19 22 1176

Насіння сої
Pioneer 9111

637 888 60 690 1756 72 tr 2 33 28 30 19 4216

Соєва мука 147 407 41 261 1023 57 tr 1 32 4 22 19 2014

Гранульована
соя

727 870 132 106 193 60 72 193 48 12 27 22 2404

TVP A 507 634 146 93 192 60 187 320 90 12 29 25 2295

Протеїновий
ізолят А

tr 137 34 20 100 39 6 nd 33 63 136 53 621

Протеїновий
ізолят В

88 301 49 18 88 36 74 215 46 11 36 25 987

Протеїновий
концентрат

tr 18 31 nd tr nd tr 1 nd nd nd 23 73

Примітка: Da – даідзин; Ge – геністин;  Gl – гліцитин; Dai– даідзеїн; Gei – геністеїн; Gli – гліцитеїн; TVP A
– текстурований рослинний білок; tr  сліди
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Вміст ізоф ла вонів та кож мо же знач но різни ти ся
в різних час ти нах рос ли ни. Аналіз зразків ви я вив
най ви щий рівень ізоф ла вонів в па ро ст ках сої, де
він ста но вив у се реднь о му 602– 794 мг/кг, в той же
час вміст ізоф ла вонів у соєво му со усі був най мен -
шим — 32,9– 53,8 мг/кг. Кількість ізоф ла вонів у
соєво му мо лоці ста но ви ла від 110 до 154 мг/кг, у
насінні — 568– 730 мг/кг, у соєво му бо рошні —
507– 776 мг/кг. Аналіз вмісту ізоф ла вонів у соєвих
про дук тах по ка зав, що їхня кон це нт рація ду же
різнить ся за леж но від ви роб ни ка. По яс нен ня ць о -
му мо же бу ти у ви ко рис то ву ванні різно го вихідно -
го ма теріалу сої, що відрізняєть ся за вмістом гліко -
зид них форм даідзеїну та геністеїну. Біль ше то го,
ви я ви ло ся, що різні тех но логічні про це си ви го тов -
лен ня про дук ту та кож впли ва ють на за галь ний
вміст ізоф ла вонів, що бу ло про де мо н стро ва но та -
кож досліджен ня ми Wang & Murphy [9,10].

В Ма лайзії тра диційним про дук том хар чу ван ня є
фер мен то ва ний соєвий про дукт — тем по. Про цес
фер мен тації збіль шує по жив ну цінність тем по,
підви щує біодос тупність міне ралів (зок ре ма
кальцію, цин ку, заліза), сприяє збіль шен ню вмісту
вітамінів, ан ти ок си дантів та інших рос лин них спо -
лук, ко рис них для лю ди ни, а та кож змен шує вміст
фіти но вої кис ло ти [11]. Бу ло вста нов ле но, що
кількість ізоф ла вонів в тем по віднос но ви со ка
порівня но з інши ми соєви ми про дук та ми, та ки ми
як то фу та соєві на пої. Крім то го, тем по в раціоні
ма лайзійців є од ним з ос нов них дже рел кальцію
по ряд з мо ло ком та мо лоч ни ми про дук та ми .

Міністер ство охо ро ни здо ров'я Ма лайзії про а -
налізу ва ло спо жи ван ня ізоф ла вонів місце ви ми жи -
те ля ми з ме тою вив чен ня про тек тор них ефектів
ізоф ла вонів що до ви ник нен ня хронічних зах во рю -

вань. Був та кож дослідже ний за галь ний вміст ізо-
ф ла вонів (даідзеїну та геністеїну) в тем по та де я -
ких соєвих про дук тах, що вхо дять до зви чай но го
раціону хар чу ван ня ма лайзійців [12]. За галь ний
вміст ізоф ла вонів в соєвих про дук тах ви ра жав ся в
роз ра хун ку на 100 г си ро го зраз ка. В сир но му тем -
по бу ло найбіль ше ізоф ла вонів (54 мг), але він не
знач но відрізняв ся за цим по каз ни ком від шкіря но -
го то фу (43 мг), сма же но го твер до го то фу (43 мг),
м'яко го то фу (42 мг) та твер до го то фу (41 мг). За -
галь ний вміст ізоф ла вонів у яєчно му то фу та
соєво му на пої до машнь о го ви роб ни цт ва був знач -
но ниж чим. Си рий тем по містив порівня но ви сокі
кон це нт рації даідзеїну та геністеїну, як й інші фер -
мен то вані хар чові про дук ти  місо (ква со ле ва пас -
та) і нат то (фер мен то вані соєві бо би). Най ниж чий
за галь ний вміст ізоф ла вонів був ви яв ле ний в
соєвих на по ях, де даідзеїну бу ло біль ше (19– 24
мг) порівня но з геністеїном (1– 4 мг). У на по ях
даідзеїн та геністеїн зна хо ди ли ся у співвідно шенні
6:2– 13:1, в той час як в інших про дук тах з сої —
1:1– 1:1,5. Варіації вмісту даідзеїну та геністеїну в
соєво му мо лоці мог ли бу ти спри чи нені різно -
манітністю видів сої і тех но логією ви роб ни цт ва
соєво го мо ло ка. Тех но логії об роб ки та при го ту ван -
ня сої мо жуть спри чи ня ти кон версію гліко зид них
форм ізоф ла вонів до відповідних агліконів, та ким
чи ном приз во дя чи до збіль шен ня кон це нт рації
даідзеїну та геністеїну, про те де які ізоф ла во ни мо -
жуть бу ти втра чені че рез побічні про дук ти. 

Вміст даідзеїну та геністеїну в про а налізо ва но му
твер до му то фу зна хо див ся в ме жах 7– 34 мг та 10–
24 мг відповідно. В досліджен нях Franke et al.[13]
та Hui E. et al. [8] бу ло відміче но, що сма же ний то -
фу з Га вайсь ких ост ровів містив даідзеїну — 24 мг,

61

Íàóìåíêî Â.Ä., Ñîðî÷èíñüêèé Á.Â., Êîëè÷åâ Â.²., Çåëåíñüêà Ì.Â., Ñåêàí À.Â., Îðëîâñüêèé Î.Î.

Таблиця 2
Вміст ізофлавонів у традиційних азійських та західнноєвропейських соєвих продуктах [ дані Wang &

Murphy ( 1994a) ]

Продукт

Глікозиди Малоніл Ацетил Аглікони

Da Ge Gl Da Ge Gl Da Ge Gl Dai Gei Gli

мкг/г

Смажені боби 460 551 68 45 63 72 397 743 102 39 69 52

Тофу 25 84 8 159 108 nd 8 1 9 46 52 12

Темпо 2 65 14 255 164 nd 11 nd nd 137 193 22

Паста (місо) 72 123 18 nd nd 22 1 11 nd 34 93 15

Хотдог 35 67 15 12 42 15 tr 4 14 8 16 8

Соєвий продукт
(tofu yogurt)

42 80 12 61 79 nd nd tr nd tr 3 5

Чедер сир A tr nd 12 nd tr nd tr tr 19 tr 4 8

Чедер сир В 16 46 17 67 7 nd nd tr 27 tr 9 8

Примітка: Da – даідзин; Ge – геністин;  Gl – гліцитин; Dai – даідзеїн; Gei – геністеїн; Gli – гліцитеїн; nd –
не виявлено; tr – сліди
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геністеїну — 23 мг, що співпа дає з ре зуль та та ми
ви ще заз на че но го досліджен ня. Дослідже ний
шкіря ний то фу (fujook) мав мен ший вміст даідзеїну
та геністеїну, ніж fujook з Індо незії, в яко му місти -
ло ся 39– 43 мг даідзеїну та 42– 43 мг геністеїну,
але во ни бу ли співставні з сінга пурсь ким шкіря ним
то фу, в яко му ви я ви ло ся 23 мг даідзеїну та 29 мг
геністеїну.

Вміст даідзеїну в дослідже но му м'яко му то фу був
ви щим, ніж у по пе редніх досліджен нях, де повідом -
ля лось про 11– 17 мг даідзеїну, тоді як вміст
геністеїну був співстав ний з ре зуль та та ми інших
досліджень і ко ли вав ся в ме жах від 10 до 14 мг.
Яєчний то фу мав най ниж чий вміст ізоф ла вонів в
порівнянні з інши ми про дук та ми з сої. Соєві про дук -
ти такі як tofufah (ки тайсь кий де серт ), соєвий напій
і яєчний то фу, мож ли во, підда ва ли ся сильній теп -
ловій об робці, що приз во ди ло до пев ної втра ти 15–
21% даідзеїну та геністеїну. Ад же нагріван ня, а та -
кож інші ме то ди об роб ки, зок ре ма фракціону ван ня
у ви роб ництві на поїв і соєво го си ру, та кож мо жуть
впли ва ти на втра ти ізоф ла вонів в соєвих про дук тах.
Роз маїття аналітич них ме тодів, що зас то со ву ють ся
в різних ла бо ра торіях, мо жуть та кож приз во ди ти до
варіюван ня оцінки вмісту ізоф ла вонів. 

У ро боті Sakthivelu G.[14] за до по мо гою ВЕРХ бу -
ли про а налізо вані 11 різних сортів сої (4 — ви ро -
щені на те ри торії Індії , 7 — на те ри торії Бол гарії) на
вміст ізоф ла вонів та фе ноль них спо лук. За галь ний
вміст ізоф ла вонів ста но вив від 558,2 до 1048,6
мкг/г в індійсь ких сор тах сої та 627,9– 1716,9 мкг/г
в бол гарсь ких. Ав то ри дійшли вис нов ку, що про цес
син те зу та на ко пи чен ня вто рин них ме та болітів,
зок ре ма ізоф ла вонів, за ле жить від ба гать ох фак -
торів, які слід вра хо ву ва ти для одер жан ня біль шої
кон це нт рації син те зо ва них спо лук. Не обхідне та -
кож профілю ван ня ізоф ла вонів для ро зуміння ре гу -
ляції їх біосин те зу, щоб в по даль шо му мож на бу ло
б, спи ра ю чись на ці дані, збіль ши ти стійкість рос -
лин до різних хво роб та пок ра щи ти ви ко рис тан ня
сої, соєвої про дукції та соєвих хар чо вих до ба вок з
ліку валь нопрофілак тич ною ме тою. 

Слід відзна чи ти , що згідно з да ни ми FDA [15 ]
"вжи ван ня 25 г соєво го білка на день у ме жах дієти
з низь ким вмістом на си че них жирів, мо же спри я ти
змен шен ню рівня хо лес те ри ну в крові". Це тверд -
жен ня пов'яза не з соєви ми білка ми, які зберіга ють
при родні ізоф ла во ни. Бу ло повідом ле но, що вжи -
ван ня 50– 100 мг ізоф ла вонів вик ли кає у лю ди ни ен -
док рин ний ефект. У такій країні як Індія спо жи ван ня
соєвих про дуктів мо же ся га ти 60– 80 г на до бу [7]. 

Ан ти ок си да нт на ак тивність сої та соєвих про -
дуктів. При пус ка ють, що ан ти ок си дан ти, що
містять ся в хар чо вих до бав ках, в то му числі й ізо-
ф ла во ни, здатні пе ре хоп лю ва ти вільні ра ди ка ли
та/або ут во рю ва ти хе латні спо лу ки з іона ми ме -
талів (хе ла ту ва ти іони ме талів), що ка талізу ють
про це си окис лен ня. При ць о му змен шуєть ся ри -

зик ви ник нен ня зах во рю вань, у зв'яз ку з чим важ -
ли во зна ти ефек тивність за хоп лен ня віль них ра ди -
калів ан ти ок си дан та ми сої та соєвих про дуктів.
Так, Devi A.M.K. et al. [7] про ве ли оцінку ан ти ок си -
да нт но го по тенціалу сої та соєвих про дуктів, виз -
на ча ю чи за галь ний вміст фе ноль них спо лук, фла -
во ноїдну та ан ти ок си да нт ну ак тивність. Бу ли ви яв -
лені значні розбіжності за галь но го вмісту фе ноль -
них спо лук — від 4,78 в соєво му со усі до 30,9 мг
ЕГК/г (еквіва лент га ло вої кис ло ти — ЕГК на г
екстрак ту) в різних сор тах сої, фла во ноїдів від 2,98
до 21,1 мг КE /г (квер це тин еквіва лент — КЕ на г
екстрак ту). Ан ти ок си да нт на ак тивність соєвих
екстрактів та екстрактів соєвих про дуктів, яка виз -
на ча лась з до по мо гою DPPHаналізу (1,1ди -
феніл2пікрилгідра зил), зна хо ди лась у ме жах
41,6%– 81,6 % . Май же в усіх зраз ках сої, соєво го
м'яса, соєво го бо рош на та па ро ст ках сої бу ло ви -
яв ле но ви со кий за галь ний вміст фе ноль них спо -
лук, і відповідно до цих да них логічно бу ло б при -
пус ти ти їх ви со ку ан ти ок си да нт ну ак тивність. Так, в
екстрак тах із соєво го насіння ан ти ок си да нт ний по -
тенціал був ви щим порівня но з пе ре роб ле ни ми
соєви ми про дук та ми, що мож на по яс ни ти част ко -
вою втра тою здат ності до пог ли нан ня ра ди калів у
про цесі тех но логічної пе ре роб ки сої.

Про те де які соєві про дук ти і соєвий со ус ма ли
ви со ку ан ти ок си да нт ну ак тивність, нез ва жа ю чи на
низь кий рівень за галь но го вмісту фе ноль них спо -
лук та ізоф ла во ноїдів. Мож ли во, це по яс нюєть ся
при сутністю кон сер вантів (інших фіто ан ти ок си -
дантів). Се ред ізоф ла вонів, які є по тенційним дже -
ре лом ан ти ок си дантів, геністеїн має од ну з най ви -
щих ан ти ок си да нт них ак тив нос тей . В насінні сої
кон це нт рація ізоф ла вонів ста но вить біля 72% від
за галь но го вмісту фе ноль них спо лук і за ле жить від
ге но ти пу та фак торів нав ко лишнь о го се ре до ви ща.
Відмінності ан ти ок си да нт ної ак тив ності про яв ля -
ють ся в пер шу чер гу в за леж ності від кількісно го і
якісно го вмісту ан ти ок си дантів у різних сор тах та
соєвих про дук тах. Значні відмінності у кіль кості
геністеїну та даідзеїну в різних сор тах сої та соєвих
про дук тах мож на по яс ни ти тим фак том, що
індійські сор ти більш ба гаті на геністеїн порівня но
з аме ри кансь ки ми та євро пейсь ки ми сор та ми. Ба -
зу ю чись на ре зуль та тах досліджен ня, мож на вис -
ло ви ти при пу щен ня, що доціль но ви роб ля ти соєві
про дук ти, заз да легідь зба га чені геністеїном та
даідзеїном. Такі про дук ти ко рисніші для здо ров'я,
оскіль ки ма ють більш ви со кий вміст ко рис них хар -
чо вих до ба вок і ма ють кращі ліку валь нопрофілак -
тичні та функціональні влас ти вості. 

Соєве хар чу ван ня та профілак ти ка ря ду зах во рю -
вань. Ізоф ла во ни є при род ною скла до вою раціону
лю ди ни, на сам пе ред в країнах з ви со ким спо жи -
ван ням сої. Крім їхніх ан ти кан це ро ген них та ме та -
болічних влас ти вос тей, во ни ши ро ко відомі своєю
ефек тивністю що до по лег шен ня пе ребігу клімак те -
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рич но го синд ро му у жінок (в то му числі за побіга ють
ви ник нен ню ос те о по ро зу), ко рис но впли ва ють на
сер це восу дин ну сис те му та шкіру. В статті
MateosAparicio I., Redondo Cuenca A.et al. [16] по -
ка за но по зи тив ний вплив на здо ров'я лю ди ни
соєвих про дуктів хар чу ван ня. По зи тив ний ефект,
який опи са ли ав то ри, міг бу ти обу мов ле ний, перш
за все, змен шен ням кон це нт рації хо лес те ри ну в
си ро ватці. Крім то го, ав то ри об го во рю ють по зи -
тив ний ефект ізоф ла вонів сої що до пе ребігу та за -
побіган ня ви ник нен ня ря ду хронічних зах во рю вань.
Відзна ча ють ся та кож оз до ровчі влас ти вості соєво -
го хар чу ван ня, от же, на май бутнє відкри ваєть ся
перс пек ти ва їх ви ко рис тан ня, аби за побігти ви ник -
нен ню ря ду хронічних зах во рю вань.

Екс пе ри мен таль ни ми досліджен ня ми був вста -
нов ле ний по зи тив ний вплив на здо ров'я жінок
зміне но го раціону хар чу ван ня, який вклю чає підви -
ще не спо жи ван ня фіто ест ро генів для пос лаб лен ня
не ба жа них симп томів в період пре ме но па у зи та ме -
но па у зи [17]. Крім то го, в екс пе ри мен тах на тва ри -
нах бу ло про де мо н стро ва но, що спо жи ван ня тва ри -
на ми їжі з ви со ким вмістом соєво го білка приз во ди -
ло до сповіль нен ня втра ти кістко вої тка ни ни, що
свідчить про по тенційні влас ти вості соєво го хар чу -
ван ня в профілак тиці ос те о по ро зу. Бу ло та кож по ка -
за но, що пре па ра ти, що місти ли ізоф ла во ни сої,
май же в два ра зи зни жу ва ли кількість та гли би ну
каріоз них уш код жень при екс пе ри мен таль но му
карієсі, а та кож сти му лю ва ли про це си міне ралізації
аль ве о ляр но го відрост ка [18]. 

Клінічні ре зуль та ти зас то су ван ня соєвих до ба вок
до сить пе ре кон ливі, про те на да ний мо мент все
ще не дос татньо вив чені. В по даль шо му такі
досліджен ня не обхідно більш де таль но оціню ва ти,
ад же існує де я кий ри зик віднос но по тенційно
несп ри ят ли вих ре зуль татів, які мог ли б ви ник ну ти
від ме га до зу ван ня цією біоак тив ною спо лу кою. Хо -
ча до сить знач на час ти на про дуктів хар чу ван ня
містить сою, про те не всі во ни ма ють у своєму
складі ізоф ла во ни. В них зна хо дять ся, в ос нов но -
му, соєва олія і ле ци тин. Де я ка кількість ізоф ла -
вонів все ж та ки мо же мігру ва ти з білко вою
фракцією в про цесі пе ре роб ки сої, але так як про -
теїн сої не час то вхо дить до скла ду хар чо вих про -
дуктів у західних країнах, то му в них та ке низь ке
до бо ве спо жи ван ня ізоф ла вонів (< 2 мг ). У та ких
східних країнах як Японія та Ки тай до сить швид ко
зміню ють ся тен денції хар чу ван ня, зав дя ки чо му
відсут ня мож ливість точ но го виз на чен ня спо жи -
ван ня ізоф ла вонів. Про те ос танні оцінки вка зу ють
на спо жи ван ня 20– 50 мг/до бу, але цей по каз ник
мо же силь но варіюва ти за леж но від місь ко го або
сільсь ко го на се лен ня, по коління та сти лю жит тя.

Соєве хар чу ван ня і профілак ти ка зло якісних но -
во ут во рень та роз вит ку ме тас тазів. Пе ре кон ли во
до ве де но, що спо жи ван ня про дуктів з сої (соєвих
чіпсів, пас ти з соєвих бобів, соєво го со у су) інгібує

ут во рен ня пух лин у екс пе ри мен таль них тва рин.
Епідеміологічні досліджен ня та досліджен ня на
екс пе ри мен таль них тва ри нах по ка за ли, що соєва
дієта змен шує ри зик роз вит ку де я ких пух лин,
вклю ча ю чи пух ли ни товс то го ки шеч ни ка і пря мої
киш ки. Крім то го, досліджен ня, про ве дені се ред
на се лен ня Ки таю, ви я ви ли, що імовірність роз вит -
ку он ко зах во рю вань шлун ка у спо жи вачів соєво го
мо ло ка ниж ча, ніж у тих, хто не вклю чає цей про -
дукт до сво го раціону. Для тієї час ти ни на се лен ня,
яка хар чуєть ся соєви ми про дук та ми (не ли ше
соєвим мо ло ком), ри зик ви ник нен ня ра ку шлун ка
зни жуєть ся на 40%. Досліджен ня се ред по пу ляції
вихідців з Японії, що меш ка ють на Га ва ях, по ка за -
ли, що вклю чен ня то фу до раціону хар чу ван ня
приз во дить до зни жен ня ри зи ку ра ку товс то го ки -
шеч ни ка на тре ти ну [19, 20] . 

Про те існу ють інші, де що су пе реч ливі дані, от ри -
мані Messina et al. [21]. Ав то ри про ве ли аналіз 21
епідеміологічно го досліджен ня, де оціню вав ся
вплив соєвої дієти на ви ник нен ня зло якісних пух -
лин 26 ло калізацій. При оцінці дії не фер мен то ва -
них соєвих про дуктів 10 дослідників ви я ви ли зни -
жен ня ри зи ку ви ник нен ня ра ку пря мої киш ки,
шлун ка, мо лоч ної за ло зи, товс то го ки шеч ни ка і ле -
генів, тоді як 15 не ви я ви ли зна чу що го ефек ту. І ли -
ше в одній ро боті, де аналізу вав ся по зи тив ний
вплив спо жи ван ня си ру із сма же них бобів сої, був
ви яв ле ний підви ще ний ри зик ви ник нен ня ра ку
стра во хо ду. Вплив та ких фер мен то ва них соєвих
про дуктів як су пу місо і соєвої пас ти був не та ким
од ноз нач ним [20]. 

Епідеміологічни ми досліджен ня ми бу ли по ка зані
значні відмінності у ви ник ненні он ко логічних зах во -
рю вань [22] се ред різних етнічних груп, які
відрізня ють ся своїми звич ка ми у спо жи ванні
соєвих про дуктів. Ви пад ки ви ник нен ня ра ку мо -
лоч ної за ло зи (РМЗ) та ра ку прос та ти (РП) знач но
вищі в Спо лу че них Шта тах та євро пейсь ких країнах
у порівнянні з азійсь ки ми. Ос нов на відмінність у
хар чу ванні між ци ми по пу ляціями по ля гає в то му,
що ки тайські та японські спо жи вачі тра диційно
вжи ва ють біль ше соєвих про дуктів. Цілий ряд
досліджень де мо н струє зво рот ню за лежність між
спо жи ван ням сої та зах во рю ваністю РМЗ. Відміче -
но, що зах во рю ваність РМЗ се ред аме ри канців у
2– 3 ра зи ви ща порівня но з жи те ля ми Азії.
Досліджен ня ви я ви ли, що спо жи ван ня то фу се ред
аме ри ка нок азійсь ко го по ход жен ня має зво рот ню
ко ре ляцію з кількістю зах во рю вань РМЗ. Існу ють
дані про обер не ний зв'язок між спо жи ван ням
соєвих про дуктів і ри зи ком ви ник нен ня РМЗ у япо -
нок, ки та я нок і філіппінок, але не у жінок євро -
пейсь кої ра си. При ць о му у вихідців з країн Азії, що
про жи ва ють в США або Європі і не дот ри му ють ся
тра диційної національ ної дієти, та ка за лежність не
спос терігаєть ся [23]. Епідеміологічни ми
досліджен ня ми, що про во ди лись про тя гом 20
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років бу ло по ка за но, що для чо ловіків японсь ко го
по ход жен ня, що меш ка ють у Спо лу че них Шта тах і
спо жи ва ють сою, знач но мен шим є ри зик зах во -
рю ва ності на РП. У чо ловіків, що вжи ва ли то фу не
щод ня, імовірність зах во рю ван ня на РП бу ла в 3
ра зи ви ща, ніж у тих, хто спо жи вав то фу щод ня. Бу -
ло вста нов ле но, що са ме соєві ізоф ла во ни відігра -
ють важ ли ву роль в змен шенні ри зиків ви ник нен ня
РП та РМЗ. Хар чові до бав ки, що місти ли ізоф ла во -
ни, ви ко рис то ву ва ли і для профілак ти ки, і для ліку -
ван ня не ли ше доб ро якісних пух лин прос та ти, а й
зло якісних. Екс пе ри мен та ми на тва ри нах бу ло по -
ка за но, що геністеїн, пре доміну ю чий ізоф ла вон
інгібує кан це ро ге нез. Все біль ше з'яв ляєть ся екс -
пе ри мен таль них до казів то го, що геністеїн інгібує
ра кові кліти ни лю ди ни шля хом мо ду ляції генів, що
відповіда ють за конт роль клітин но го цик лу та
апоп тоз. Крім то го, геністеїн вис ту пає як фіто ест -
ро ген у про це сах кан це ро ге не зу та як ан ти ок си -
дант і по тенційний інгібітор ангіоге не зу та роз вит -
ку ме тас тазів. Досліджен ня in vivo та in vitro чітко
по ка за ли, що геністеїн є ба га то обіця ю чою спо лу -
кою, що за побігає ви ник нен ню он ко зах во рю вань
та має по зи тив ний вплив при ліку ванні ба гать ох
зах во рю вань. Бу ло та кож по ка за но, що спо жи ван -
ня ізоф ла вонів по вин но бу ти ви со ким у пев но му
віці, нап рик лад, у пу бер тат но му періоді, щоб приз -
вес ти до за хис них ефектів [24, 23]. Так, при спо жи -
ванні сої в ди тя чо му віці, знач но ско ро чуєть ся ри -
зик РМЗ . 

У ро бо тах [25, 5] бу ло про де мо н стро ва но, що
при зас то су ванні низь ких кон це нт рацій геністеїну
на нор мальні кліти ни епітелію мо лоч ної за ло зи не
бу ло ви яв ле но ніяко го помітно го ефек ту, тоді як
більш ви сокі йо го кон це нт рації вик ли ка ли різке
пригнічен ня проліфе рації клітин, приз во дя чи до
ви ник нен ня в кліти нах апоп то зу. Низькі кон це нт -
рації геністеїну мог ли сти му лю ва ти ріст клітин, що
ма ли на своїй по верхні ре цеп то ри ест ро генів, про -
те більш ви сокі кон це нт рації приз во ди ли до то го,
що та ка сти му ляція зміню ва лась суттєвим
пригнічен ням клітин но го рос ту. Бу ло вис лов ле но
дум ку, що це зу мов ле но ан ти е ст ро ген ною ак -
тивністю геністеїну. На та ко му ме ханізмі дії на го -
ло шу вав Messina [20]. Згідно з при пу щен ням
Messina, геністеїн ве де се бе подібно до ан ти е ст -
ро ген но го пре па ра ту та мок си фе ну, який ши ро ко
ви ко рис то вуєть ся для ліку ван ня РМЗ. Про те в
інших досліджен нях [26] бу ли на ве дені до ка зи то -
го, що дія геністеїну на кліти ни ана логічна дії
агоністів ест ро ге ну (здат них зв'язу ва тись з ре цеп -
то ра ми на по верхні клітин), а не ана логічна та мок -
си фе ну. На відміну від ест радіолу, геністеїн діє як
ест ро ген, але при ць о му галь мує проліфе рацію
клітин, а це мо же оз на ча ти, що ме ханізм про ти пух -
лин но го ефек ту геністеїну, мож ли во, не має відно -
шен ня до йо го ест ро ге но подібної по ведінки. При
низь ких кон це нт раціях геністеїну про яв ляєть ся

ест ро ге но подібний ефект, при ви щих — ви яв -
ляєть ся ефект, не опо се ред ко ва ний ре цеп то ра ми
ест ро ге ну, нап рик лад, інгібу ван ня ак тив ності
однієї або кіль кох мо ле кул, які ке ру ють кас ка да ми
сиг наль ної транс дукції клітин, її рос том і за ги бел -
лю. Ці су пе реч ливі вис лов лю ван ня свідчать про ще
не пов не ро зуміння мо ле ку ляр них ме ханізмів
біологічних ефектів ізоф ла вонів. 

По яс нен ня та ко го ефек ту геністеїну мо же бу ти в
то му, що фе ноль на гру па в мо ле кулі геністеїну доз -
во ляє йо му всту па ти в ре акції, ха рак терні для ест -
ро генів, а подвійний зв'язок (гідрок силь на гру па
5гідрок си ке то скла до вої) в кіль цях А та С
геністеїну обу мов лює йо го ан тип роліфе ра тив ну
дію, тоб то на дає здатність бло ку ва ти ріст клітин та
пригнічу ва ти ріст зло якісних пух лин. Мож на при -
пус ти ти, що про ти пух линні ефек ти ізоф ла вонів сої
пов'язані з ак тивністю, не опо се ред ко ва ною ре -
цеп то ра ми ест ро генів. Ізоф ла во ни сої про тидіють
мо ле ку лам, які сти му лю ють ріст пух лин, пригнічу -
ю чи ефек ти де я ких фер ментів (про теїнти ро -
зинкіна зи) та епідер маль но го фак то ра рос ту
(EGF). Крім то го, во ни інгібу ють фер мен ти, які ре -
гу лю ють ріст клітин, нап рик лад, ДНКто поізо ме ра -
зу I та ДНКто поізо ме ра зу II [27, 28, 29]. До то го ж
геністеїн пригнічує пос лаб лен ня pBR 322 (су -
перспіралізо ва ної) ДНК, що ка талізуєть ся ДНКто -
поізо ме ра зою II в кон це нт раціях біль ших, ніж 7,4
мкмоль. Ви ще заз на чені ефек ти геністеїну спос -
теріга ють ся при кон це нт раціях, до сяж них при спо -
жи ванні хар чо вих до ба вок, які містять ізоф ла во ни
сої або при вжи ванні ве ли кої кіль кості соєвих про -
дуктів хар чу ван ня. Крім то го, фак ти свідчать [38],
що геністеїн до сить ефек тив но пригнічує ангіоге -
нез (ріст но вих кро во нос них су дин), цей ан ти -
ангіоген ний ефект є ще од ним суттєвим про ти ра -
ко вим ефек том геністеїну. 

Ан ти кан це ро ген на про тек тор на дія ізоф ла вонів.
Крім про ти пух лин ної, ізоф ла во ни ви яв ля ють і про -
тек тор ну дію, що бу ло по ка за но при хімічно інду ко -
ва но му кан це ро ге незі. Вжи ван ня геністеїну щу ра -
ми про тя гом ста те во го визріван ня приз во ди ло до
зни жен ня ри зи ку роз вит ку інду ко ва них кан це ро ге -
ном пух лин МЗ. Про те є дані, що геністеїн, який
вво ди ли тва ри нам за до по мо гою ін'єкцій або го ду -
ва ли їх соєю про тя гом до рос ло го жит тя, не впли -
вав на ту мо ро ге нез МЗ [30, 31]. 

Досліджен ня ми Pollard M. & Luckert P.H. [32] бу ло
про де мо н стро ва но, що у тва рин, яких го ду ва ли
соєвим про теїном з ви со ким рівнем ізоф ла вонів
геністеїну і даідзеїну, змен шу ва лась кількість ви -
падків РП на 27 % порівня но з конт ро лем і спос -
теріга ло ся по дов жен ня ла те нт но го періоду по я ви
пух лин після екс по зиції до хімічних кан це ро генів, у
порівнянні з тва ри на ми, яких го ду ва ли соєвим ізо -
ля том з низь ким рівнем ізоф ла вонів. 

Спо жи ван ня сої та соєвих про дуктів змен шує ри -
зик по я ви ра ку товс то го ки шеч ни ка в лю ди ни, що
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та кож бу ло про де мо н стро ва но досліджен ня ми,
про ве де ни ми на тва ри нах [33]. При ви ко рис танні в
якості мо делі самців щурів Sprague Dawley, об роб -
ле них кан це ро ге ном азок си ме та ном (АОМ), бу ло
по ка за но, що дієта на ос нові ізо ля ту соєво го білка
зни жує на 76% кількість пух лин товс то го ки шеч ни -
ка, інду ко ва них АОМ, порівня но з конт роль ною ка -
зеїно вою дієтою. Ан ти ра ко ва дія дієти з ізо ля том
соєво го білка, мож ли во, пов'яза на з реп ресією
генів сли зо вої обо лон ки товс то го ки шеч ни ка, які
по лег шу ють ту мо ро ге нез, при ць о му дієтичні чин -
ни ки в ізо ляті соєво го білка інгібу ють проліфе рацію
клітин і вик ли ка ють апоп тоз . 

При об робці куль ту ри клітин РП лю ди ни PC3
кон це нт ра том ізоф ла вонів сої спос теріга ло ся зни -
жен ня життєздат ності клітин і до зо за леж не
уповіль нен ня син те зу ДНК. Кон це нт рат ізоф ла -
вонів сої в дозі 200 мг/л вик ли кав на ко пи чен ня
клітин в G2/M фазі клітин но го цик лу і зни жу вав
рівень цикліну А на 20 %. По даль ший аналіз ви я вив
збіль шен ня експресії p21CIP1 — ос нов но го білка,
що інгібує клітин ний цикл. Ізоф ла во ни сої інгібу ва -
ли ріст клітин ра ку прос та ти PC3 внаслідок конт -
ро лю за пе ребігом клітин но го цик лу і експресію
генів, задіяних у ре гу ляції клітин но го цик лу, ме тас -
та зу ванні та ангіоге не зу . 

На да ний час ви яв ле но, що не тіль ки ізоф ла во ни,
а й їхні похідні ма ють ан тип роліфе ра тив ну дію що -
до пух лин різно го ти пу. Так, фе нок сидіол, похідний
геністе ну, в 5– 20 разів ефек тивніший за геністен.
Три фендіол, похідний від фе нок сидіолу, по ка зав
най ви щу ан ти кан це ро ген ну ак тивність про ти ра ку
підшлун ко вої за ло зи та ра ку жовч них про токів. Бу -
ло ви яв ле но, що три фендіол інду ку вав апоп тоз у
кліти нах ра ку підшлун ко вої за ло зи як че рез кас па -
зо за лежні, так і че рез кас па зо не за лежні шля хи.
Ви ко рис тан ня три фендіолу в різних варіан тах у
мо де лях in vitro та in vivo мо же реп ре зен ту ва ти но -
ву комбінацію ліків для хво рих на рак підшлун ко вої
за ло зи [34].

Соєве хар чу ван ня та гам маоп ромінен ня — фак -
то ри те рапії зло якісних но во ут во рень. Заз ви чай
соєве хар чу ван ня розг ля даєть ся як ад'ювант ний
(до поміжний) чин ник у комп ле кс но му ліку ванні он -
кох во рих. Досліджен ня ми Katz et al.[35] бу ло по ка -
за но, що об роб ка ра ко вих клітин слин ної за ло зи
лю ди ни ізоф ла во но вим кон'юга том або сук ци на -
том вітаміну Е пе ред оп ромінен ням приз во ди ла до
збіль шен ня інгібу ван ня рос ту ко лоній ра ко вих
клітин. Бу ло ви яв ле но, що ан ти ок си дан ти, вклю ча -
ю чи ізоф ла во ни і вітамін E, збіль шу ють радіоінду -
ко ва ну ци то ток сичність у лініях ра ко вих клітин лю -
ди ни. Крім то го, клінічни ми спос те ре жен ня ми бу ло
про де мо н стро ва но, що ан ти ок си дан ти як такі або
в комбінації з вип роміню ван ням мо жуть бу ти
успішни ми чин ни ка ми при ліку ванні ра ку. Цей факт
є важ ли вим, оскіль ки їх зас то су ван ня мо же змен -
ши ти ви со ку те ра пев тич ну до зу оп ромінен ня, яка

не обхідна для пов но го клінічно го ліку ван ня і зас то -
су ван ня якої мо же ма ти побічні ефек ти для хво ро -
го. По ка за но, що геністеїн збіль шує ци то ток -
сичність у кліти нах ра ку стра во хо ду лю ди ни. Низькі
до зи геністеїну по си лю ва ли ефект як нейт рон но го,
так і фо тон но го (60Co) оп ромінен ня клітин РП PC3,
що бу ло відміче но як ДНК про ба ми, так і ме то дом
підра хун ку ви жи ван ня ко лоній. Геністеїн, та кож
відо мий як інгібітор EGFR (ре цеп тор епідер маль -
но го фак то ру рос ту), який має ти ро зинкіназ ну ак -
тивність, інгібу ван ня яко го, в свою чер гу, приз во -
дить до збіль шен ня радіочут ли вості ра ко вих
клітин. Shintani et al. [36] по ка за ли, що ви сокі рівні
EGFR ко ре лю ють зі збіль шен ням стійкості ра ко вих
клітин до оп ромінен ня в 5 лініях HN SCC (head and
neck squamous cell carcinoma — кар ци но ма лус ко -
вих клітин ро то вої по рож ни ни); і ZD1839 (IRESSA),
се лек тив ний інгібітор EGFR ти ро зинкіна зи,
пригнічує ріст зло якісних клітин. Для ра ко вих
клітин, що заз на ли комбіно ва ної дії ZD1839 та оп -
ромінен ня, бу ло ви яв ле но знач но біль ший, ніж
ади тив ний, інгібу ю чий ефект. Та ким чи ном, зас то -
су ван ня інгібіто ру ре цеп то ра EGF приз во дить до
збіль шен ня радіочут ли вості ра ко вих клітин і
пригнічен ня їх рос ту після оп ромінен ня. Це є до ка -
зом то го, що комбіно ва на дія двох фак торів мо же
ма ти по зи тив ний клінічний ефект у хво рих на рак
ро то вої по рож ни ни.

От же, екс пе ри мен таль но по ка за но нас туп не: 1)
геністеїн змен шує кількість ра ко вих клітин пух ли ни
слин ної за ло зи лю ди ни та інду кує експресію білків
клітин но го цик лу, які при зу пи ня ють пе ребіг клітин -
но го цик лу; 2) геністеїн та кон'югат ізоф ла вонів
вик ли ка ють до зо за леж не інгібу ван ня син те зу ДНК
у кліти нах пух ли ни слин ної за ло зи лю ди ни; 3) на -
явність вітаміну Е збіль шує здатність най ниж чих
кон це нт рацій геністеїну інду ку ва ти експресію двох
най важ ливіших білків р53 та p21CIP1, що по дав ля -
ють клітин ний поділ [35]. Ці підси лю ючі ефек ти
низь ких кон це нт рацій геністеїну та вітаміну Е на
експресію р53 і p21CIP1 важ ливі для по си лен ня бло -
ку ван ня поділу клітин ра ку слин ної за ло зи лю ди ни.
Бу ло та кож по ка за но, що геністеїн інгібує то поізо -
ме ра зу ІІ в де я ких ти пах ра ко вих клітин, у то му
числі в кліти нах ра ку прос та ти та кліти нах ра ку ро -
то вої по рож ни ни та вис ту пає інгібіто ром ангіоге -
не зу in vitro, який відіграє важ ли ву роль в ут во ренні
ме тас тазів [37, 38]. 

Гам аоп ромінен ня в комбінації з ізоф ла во на ми
сої та вітаміном Е збіль шує інгібу ю чий ефект що до
ви жи ван ня кло но ва них ра ко вих клітин. У ба гать ох
кліти нах ак ти вація кас паз, що відігра ють го лов ну
роль в апоп тозі, приз во дить до роз щеп лен ня та
інак ти вації PARP (поліАДФри бо зополіме ра за).
Про те на кліти нах пух ли ни слин ної за ло зи лю ди ни
спос теріга ли, що гамаоп ромінен ня, вітамін Е,
ізоф ла во ни сої або геністеїн не ак ти ву ва ли Bcl2
(Bcell lymphoma 2; білок, ре гу ля тор апоп то зу,
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пригнічує апоп тоз). Крім то го, не спос теріга ли
ніяко го роз щеп лен ня PARP у кло но ва них кліти нах
пух ли ни слин ної за ло зи лю ди ни після гам аоп -
ромінен ня, зас то су ван ня вітаміну Е, ізоф ла вонів
сої чи геністеїну. От же, мож на при пус ти ти, що їхній
вплив на інгібу ван ня рос ту ра ко вих клітин ще не -
дос татньо з'ясо ва ний та не виз на че ний, а до про -
це су пригнічен ня рос ту зло якісних клітин за лу ча -
ють ся різні ме ханізми. 

Слід заз на чи ти ще од ну спе цифічну особ ливість
фіто ест ро генів — це ут во рен ня ак тив них форм
кис ню, які в свою чер гу інду ку ють пош код жен ня
ДНК, що приз во дить до апоп то зу. Так, Raffoul J.J.,
Wang Yu et al. [39] при дослідженні впли ву
геністеїну на радіоінду ко ва ну ак ти вацію фак то ра
тран скрипції NFкB (nuclear factor kappa B) спос -
теріга ли для клітин ра ку прос та ти бло ку ван ня
клітин но го цик лу у фазі G2/M, яке суп ро вод жу ва -
лось підви щен ням рівня білка p21, зни жен ням
експресії цикліна В1 та інгібу ван ням радіоінду ко -
ва ної ак ти вації фак то ра тран скрипції NFкB і по си -
лен ням індукції апоп то зу. Мож на при пус ти ти, що
подібні ефек ти фіто ест ро генів мо жуть відігра ва ти
важ ли ву роль і в їхній взаємодії з про ти пух лин ни ми
хіміоп ре па ра та ми пря мої ге но ток сич ної дії.

Соєве хар чу ван ня — фак тор по лег шен ня пе -
ребігу клімак те рич но го періоду у жінок та за -
побіган ня ви ник нен ня кардіовас ку ляр них хво роб.
Ще кіль ка років то му для по лег шен ня симп томів
пре ме но па у зи і ме но па у зи час то ви ко рис то ву ва ли
гор мо но замінну те рапію. Досліджен ня дов гот ри -
ва лих ефектів гор мо но замінної те рапії та її зв'язок
зі збіль шен ням ри зи ку ут во рен ня РМЗ та мат ки,
ар теріаль них та ве ноз них зах во рю вань приз ве ли
до то го, що жінки по ча ли відмов ля ти ся від та ко го
ліку ван ня. З ог ля ду на це фахівці роз по ча ли шу ка -
ти взаємо замінну те рапію, до якої прий ня то відно -
си ти ліку ван ня хар чо ви ми до бав ка ми та тра ва ми.
Бу ло вста нов ле но, що зміне ний раціон хар чу ван -
ня, який вклю чає підви ще не спо жи ван ня фіто ест -
ро генів, при но сить по лег шен ня симп томів,
пов'яза них зі ста ном пре ме но па у зи та ме но па у зи
[40]. Відо мо, що ве ли ка кількість ізоф ла во ноїдних
хар чо вих до ба вок містить як ос нов ний інгредієнт
екстрак ти з сої. Соєві ізоф ла во ни при ць о му не
вик ли ка ють побічних ре акцій, які ви ни ка ють на
фоні прийо му син те тич них ест ро генів та ест ро -
генів тва рин но го по ход жен ня.

Про те, в декіль кох стат тях [6, 41], де об го во рю -
вав ся вплив ізоф ла вонів сої (хар чо вих до ба вок) на
зах во рю ван ня, що суп ро вод жу ють пе ребіг клімак -
те рич но го періоду у жінок, бу ли от ри мані де що не -
од ноз начні дані. Бу ло про ве де но 31 пла це боконт -
роль о ва не клінічне досліджен ня ефек ту спо жи ван -
ня ізоф ла вонів сої у виг ляді хар чо вих до ба вок. Ви -
яв ле но, що у біль шості ви падків по зи тивні ефек ти
та ко го спо жи ван ня бу ли або ду же нез начні, або
злег ка помітні, і тіль ки в 9 з них бу ло зафіксо ва но

де що знач не по лег шен ня симп томів пе ребігу
клімак те рич но го періоду при до бо во му спо жи -
ванні ізоф ла вонів від 34 до 150 мг. 

Дані що до вив чен ня по зи тив но го ефек ту ізоф ла -
вонів на ос те о по роз у лю ди ни, ви со ка час то та зах -
во рю ван ня на який спос терігаєть ся в пев но му віці,
об ме жені, у зв'яз ку з чим не обхідно про во ди ти до -
дат кові досліджен ня, аби підтвер ди ти їх по зи тив ну
участь у за побіганні цієї хво ро би. Але в ряді ста тей
[4, 18, 40, 41], опубліко ва них за ос танні ро ки,
містять ся дані про спри ят ли ву зміну ба зо вої щіль -
ності кісток у по пе ре ку, стег но вих кістках та шийці
стег на при спо жи ванні жінка ми хар чо вих до ба вок з
вмістом ізоф ла вонів про тя гом ро ку. Де що су пе -
реч ливі ре зуль та ти бу ли от ри мані в ро боті [42] при
оціню ванні дії ізоф ла вонів сої на міне раль ну
щільність кісток. Ав то ри дійшли вис нов ку, що спо -
жи ван ня про тя гом ро ку хар чо вих до ба вок з
вмістом ізоф ла вонів нав ряд  чи істот но сприяє пок -
ра щен ню щіль ності стег но вих кісток та кісток по -
пе ре ко во го відділу хреб та. 

Ще од ним нап рям ком досліджень дії ізоф ла вонів
на здо ров'я лю ди ни є вив чен ня їхнь о го впли ву на
кардіовас ку лярні хво ро би лю ди ни. При
дослідженні зв'яз ку між що ден ним раціоном хар -
чу ван ня із вмістом ізоф ла вонів та ви ник нен ням
кардіовас ку ляр них хво роб ви я ви лось, що ви пад ки
хво рих з цим діаг но зом у Ки таї трап ля ють ся на ба -
га то рідше, ніж у США, Ве ли коб ри танії та ін. [41]. 

Важ ли вим кро ком бу ло те, що в 1999 р. FDA США
[15] упов но ва жи ла мар ку ва ти хар чові про дук ти із
вмістом ко рис них для здо ров'я хар чо вих до ба вок,
в пер шу чер гу, соєвим про теїном. Ме та цієї акції —
за побіган ня або змен шен ня ри зи ку ви ник нен ня ко -
ро нар них хво роб, які пов'язані з ви со ким рівнем
хо лес те ри ну в крові. Кардіоп ро тек тор ний ефект
соєво го хар чу ван ня та ізоф ла вонів пов'яза ний, в
пер шу чер гу, з їхнім спри ят ли вим впли вом на
ліпідний обмін, фак то ри згор тан ня крові та ва зо -
мо тор ний то нус. Ефект дії ізоф ла вонів сої на
клітин но му рівні за ле жить від тка ни нимішені, ре -
цеп тор но го ста ту су тка ни ни та рівня ен до ген но го
ест ро ге ну. Досліджен ня ефектів соєво го хар чу ван -
ня, що ма ли на меті оціни ти зв'язок між спо жи ван -
ням сої і кон це нт рацією ліпідів у си ро ватці, ви я ви -
ли, що спо жи ван ня сої істот но змен шує рівень за -
галь но го хо лес те ри ну, ліпоп ро теїно во го хо лес те -
ри ну низь кої гус ти ни та тригліце ридів в крові [43].
Ізоф ла во ни сої відповіда ють за 60– 70% за галь ної
гіпо хо лес те ри немічної дії соєвих білків. Ан ти а те -
ро ген ну дію ізоф ла вонів пов'язу ють з пригнічен -
ням пе ре кис но го окис лен ня ліпідів, а ізоф ла вон
геністеїн пе реш код жає ут во рен ню ате ро ск ле ро -
тич них бля шок. Відміче но, що спо жи ван ня соєвих
про дуктів з ви со ким рівнем ізоф ла вонів або їхніх
пре па ратів ізоф ла вонів сприяє рос ту кон це нт рації
геністеїна та даідзеїна в си ро ватці крові, що суп ро -
вод жуєть ся підви щен ням за галь ної ан ти ок си да нт -
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ної ак тив ності. Ізоф ла во ни сої пригнічу ють ут во -
рен ня гідрок силь них ра ди калів та су пе рок сид них
аніонів і вис ту па ють як пе ре хоп лю вачі ра ди калів ,
про що вже зга ду ва лось ви ще. 

Тре ба відзна чи ти, що будьякий несп ри ят ли вий
вплив на лю ди ну від ко рот кот ри ва ло го або дов гот -
ри ва ло го спо жи ван ня про теїнів сої не відо мий.
Повідом ля лось тіль ки про де які несп ри ят ливі ефек -
ти, що бу ли відмічені у тва рин: безпліддя овець і пе -
ре пелів, що ви па са лись на па со ви щах, зба га че них
при род ни ми фіто ест ро ге на ми. Бе зу мов но, фіто -
ест ро ге ни сої є біологічно ак тив ни ми спо лу ка ми,
про те да них що до аль тер на тив но го зас то су ван ня
ізоф ла вонів, як ест ро генів при гор мо но замінній те -
рапії під час пост ме но па у зи у жінок, ще не дос -
татньо. Хо ча ос новні епідеміологічні та ла бо ра торні
досліджен ня і по си ла ють ся на мож ливі за хисні
ефек ти ізоф ла вонів сої при пе ребігу ви щез га да них
зах во рю вань, не обхідне по даль ше про ве ден ня
пла це боконт роль о ва них клінічних досліджень для
вирішен ня цих важ ли вих пи тань.

От же, з усь о го вик ла де но го ви ще мож на підсу -
му ва ти нас туп не: ре зуль та ти чис лен них
досліджень біологічної ак тив ності соєвих ізоф ла -
вонів в ор ганізмі лю ди ни та тва рин підтве рд жу ють
здатність цих спо лук за побіга ти ви ник нен ню та
спри я ють ліку ван ню ба гать ох зах во рю вань. Це дає

підста ву ви ко рис то ву ва ти ізоф ла во ни як у складі
сої та соєвих про дуктів хар чу ван ня, так і у виділе -
но му, очи ще но му виг ляді як біологічноак тивні та
те ра пев тичні до бав ки для профілак ти ки та ліку ван -
ня он ко логічних, сер це восу дин них, ен док рин них
зах во рю вань та при по ру шенні обміну ре чо вин. З
ог ля ду на це пріори тет ним нап рям ком у га лузі пок -
ра щен ня влас ти вос тей хар чо вих рос лин є ство -
рен ня сортів сої з підви ще ним вмістом та ба жа ним
скла дом ізоф ла вонів. На сь о годнішній день зас то -
су ван ня біоінже нер них тех но логій вже доз во ли ло
ство ри ти нові сор ти сої з пок ра ще ни ми хар чо ви ми
влас ти вос тя ми. До них відно сить ся: соя зі зміне -
ним аміно кис лот ним ба лан сом [44]; соя з підви -
ще ним рівнем лізи ну та трип то фа ну [45]; соя з
підви ще ним вмістом олеїно вої кис ло ти та
(GLA)[46]; соя зі зміне ним скла дом вуг ле водів [47];
соя з підви ще ним рівнем фла во ноїдів [48]; соя з
підви ще ним вмістом фіта зи, фер мен ту, що руй нує
фіти но ву кис ло ту, яка пе реш код жає зас воєнню
дво ва ле нт них міне раль них iонів у ки шеч ни ку лю -
ди ни та тва ри ни [49]. Су часні ме то ди ге не тич ної
інже нерії та ме то ди біофор тифікації мо жуть бу ти
зас то со вані для ство рен ня сортів сої з виз на че ним
рівнем ізоф ла вонів, який є мак си маль но спри ят ли -
вим для ліку ван ня та профілак ти ки то го чи іншо го
зах во рю ван ня.
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