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PENDAHULUAN 

Fitoestrogen adalah kelompok tanaman, baik biji-bijian, 

kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan yang 

memiliki sifat khasiat menyerupai hormon estrogen. 

Meskipun saat ini, sifat atau khasiat tersebut 

menimbulkan pro dan kontra, terhadap perannya pada 

sistem reproduksi, namun kenyataan bahwa pengguna, 

pemakai fitoestrogen, disadari atau tidak tentang khasiat 

serupa estrogen tersebut, terus meningkat. Peningkatan 

ini selain merupakan suatu kebiasaan menggunakan/ 

memakai kandungan jenis fitoestrogen dalam makanan 

sehari-hari, juga penelitian epidemiologi, menemukan 

relatif menurunnya atau berkurangnya, penyakit-

penyakit reproduksi, terkait dampak hormon estrogen 

dan ada juga kelompok fitoestrogen ini termasuk ke 

dalam golongan fitofarmaka, sebagai obat-obatan 

herbal. 

 

Meskipun kontroversi, namun diakui sebagian besar dari 

fitoestrogen sebagai komplemen, untuk pemulihan 

kesehatan, non reproduksi. Komplemen ini diakui 

khasiatnya oleh dunia barat, khususnya dengan adanya 

pengalaman atau sikap, bahwa suatu bahan, yang telah 

terbukti berdasar pengalaman akan khasiatnya bagi 

kesehatan maka dapat dipergunakan, meskipun 

penelitian ilmiah belum dapat menentukan mekanisme 

akhir pada tingkat sel  tentang khasiat tersebut. 

 

Untuk menilai keamanan pengunaan sediaan fitoestro-

gen pada manusia, bukan hal yang mudah mengana-

lisisnya. Masalahnya adalah penelitian-penelitian tentang 

keamanan pengunaan sediaan fitoestrogen pada 

manusia yang merupakan uji kinik acak tersamar, 

hampir belum dilakukan dengan jumlah sampel yang 

cukup banyak dan dilakukan dalam periode yang cukup 

lama. Selain dari pada itu terdapat jumlah yang cukup 

banyak pula jenis tanaman golongan fitoestrogen yang 

masing-masing memiliki zat aktif, serta dalam satu jenis 

tanaman dapat ditemukan lebih dari satu macam zat 

aktif yang berbeda khasiatnya. Kesulitan ini ditambah 

pula dengan adanya interaksi dari sediaan fitoestrogen 

dengan jenis makanan yang digunakan. Hambatan lain 

dalam penelitian untuk mengetahui keamanan 

pengunaan sediaan fitoestrogen adalah faktor-faktor 

perancu pada manusia yang sukar diatasi. Umumnya 

penelitian-penelitian tentang keamanan tersebut 

memiliki validitas yang dipertanyakan. Sebagian besar 

data manfaat dan efek samping pengunaan sediaan 

fitoestrogen diperoleh dari penelitian epidemiologi yang 

berdasarkan pengalaman dan kebiasaan mengunakan 

sediaan tersebut. Penelitian pada binatang, umumnya 

pada tikus juga belum banyak menyentuh jenis tanaman 

berkhasiat serupa estrogen ini. Namun demikian, seperti 

halnya pengunaan sediaan lain, yang bersifat non steroid 

namun memiliki khasiat serupa hormon estrogen, sedikit 

atau banyak dapat mempengaruhi mekanisme sistem 

hormon reproduksi yang dapat berdampak pada keluhan 

atau gejala klinis dari sistem reproduksi dengan 

mengingat zat aktif tersebut dapat berikatan dengan 

reseptor hormon estrogen dalam tubuh. Nampaknya 

tidak jauh berbeda dengan sediaan yang berkhasiat 

hormon atau serupa hormon lainnya selalu ada manfaat, 

ada pula gangguan pada kesehatan sebab umumnya 

setiap sediaan untuk pengobatan sedikit atau banyak 

tidak terlepas dari gejala samping, demikian pula pada 

pengunaan yang terlalu banyak, terlalu sedikit,  terlalu 

lama, meskipun hal ini bukan yang absolut namun dapat 

mengubah fungsi sel dan jaringan yang dipengaruhi 

hormon. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai 

gambaran umum fitoestrogen, khasiat reproduksi dan 

non reproduksi serta keamanan penggunaan fitoestrogen 

untuk waktu yang relatif lama. 

 
GAMBARAN UMUM FITOESTROGEN 

Fitoestrogen adalah kelompok tanaman termasuk biji-

bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan 

yang berkhasiat menyerupai hormon estrogen atau 

dapat berinteraksi dengan reseptor estrogen. Terdapat 

kurang lebih 20 golongan tanaman yang telah 

diidentifikasi berkhasiat estrogen dari sejumlah 300 jenis 

tanaman yang berasal dari 16 gugus tanaman. Banyak 

diantara tanaman yang termasuk golongan ini menjadi 

bahan makanan sehari-hari seperti bawang putih, 

gandum, kacang-kacangan, beras, kentang, wortel, apel, 

kurma, biji kopi, dan berbagai sayuran. Dari kelompok 

fitoestrogen ini yang paling banyak diteliti adalah 

kelompok lignan, termasuk kedalamnya buah-buahan & 

sayur-sayuran, kelompok isoflavon termasuk 

kedalamnya kacang-kacangan dan biji-bijian, dan 

kelompok koumestan termasuk ke dalamnya sejenis 

rumput-rumputan dan biji bunga matahari.  
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Kenneth (1998), mengemukakan bahwa pada satu jenis 

tanaman dapat mengandung lebih dari satu jenis zat 

aktif fitoestrogen tadi, misalnya kacang kedelai banyak 

mengandung isoflavon tetapi ada hasil olahannya yang 

mengandung unsur kaumestan. Fitoestrogen ini dapat 

diserap ke dalam tubuh dan mengalami berbagai 

perubahan seperti dapat dieksresikan atau dipecah 

menjadi komponen-komponen lain dalam tubuh yang 

diduga masih mengandung khasiat menyerupai 

estrogen. Aktivitas dari khasiat menyerupai estrogen ini 

tidak berlangsung lama, dan pada umumnya tidak dapat 

lama disimpan oleh jaringan tubuh. 

 

Beraneka ragamnya khasiat isoflavon, tidak berarti 

terlepas dari kelemahan atau kekurangannya yaitu yang 

terutama afinitas ikatan dengan reseptor hormon 

estrogen yang lemah serta mudahnya terurai. Tetapi 

demikian, berbagai penelitian telah menunjukan adanya 

hasil perbaikan dalam upaya meningkatkan manfaat 

serta kekuatan ikatan isoflavon terhadap sel target, 

walaupun belum semuanya membawa hasil yang 

maksimal. Penelitian berlanjut selain meningkatkan 

afinitas zat aktif fitoestrogen terhadap reseptor estrogen, 

tetapi juga meneliti tumbuhan lain dalam kelompok 

fitoestrogen yang mengandung kadar isoflavon tinggi 

dan relatif stabil, yang untuk sementara dapat dijadikan 

komplemen atau alternatif pada pilihan hormon 

pengganti yang sampai saat ini masih mengandung pro 

dan kontra terhadap beberapa efek samping, khususnya 

dalam sistem reproduksi dan non reproduksi umumnya. 

Sediaan fitoestrogen meskipun masih pro dan kontra 

secara teoritis namun pada penggunaanya jumlah 

sediaan terus meningkat, yang memanfaatkannya 

cenderung terus bertambah, mungkin masalah ini 

hanyalah merupakan suatu pembuktian manfaat yang 

tertunda saja.  

 

Di antara ketiga zat aktif tersebut di atas (lignan, 

koumestan, isoflavon), isoflavon merupakan unsur yang 

paling banyak diteliti dan dimanfaatkan untuk kesehatan 

tubuh. Isoflavon terutama terdapat dalam tumbuh-

tumbuhan, dan ternyata pula kandungan isoflavon ini 

masih terdapat dalam hasil olah kacang kedelai/biji-

bijian tersebut. 

 

Satu tanaman dapat mengandung lebih dari satu gugus 

aktif fitoestrogen yaitu isoflavon, lignan atau kaumestan. 

Kacang kedelai misalnya gugus yang terbanyak 

dikandungnya adalah isoflavon disamping lignan dan 

kaumestan, sedangkan kacang tanah, gugus utamanya 

adalah kaumestan disamping adanya gugus lain. Unsur 

utama isoflavon adalah genistein dan daidzein yang 

umumnya berada dalam keadaan ikatan inaktif 

glukoside. Olahan tumbuhan golongan fitoestrogen ini 

tergantung cara atau tekniknya, dapat mengurangi atau 

menambah aktivitas unsur isoflavon yang ada di 

dalamya. 

 

Fitoestrogen mempunyai struktur kimia serupa dengan 2 

penilnaptalen yang menyerupai rumus bangun hormon 

estrogen. Khasiat serupa estrogen ini diduga bersifat 

agonis atau antagonis, lemah tergantung pada faktor-

faktor metabolisme, konsentrasi estrogen endogen, jenis 

kelamin serta keadaan menopause. Rumus bangun ini 

juga hampir sama dengan zat anti estrogen yaitu 

tamoxifen. Adanya gugus OH pada fitoestrogen, estradiol 

dan dietilstilbesrol merupakan salah satu persyaratan 

untuk aktivitas estrogenik. Reseptor estrogen mampu 

mengadakan ikatan dengan beberapa komponen yang 

mempunyai persamaan struktur dengan estrogen seperti 

genistein. Isoflavon memiliki struktur difenolik yang 

mempunyai potensi estrogen sintetis dietilstilbesrol dan 

heksestrol. 

 

Zat aktif lainnya dari fitoestrogen adalah lignan yang 

pada umumnya ditemukan pada pohon-pohonan yang 

tumbuh tinggi. Seperti halnya isoflavon, struktur kimia 

lignan tumbuh-tumbuhan berbeda dengan lignan dari 

binatang. Meskipun lignan tidak menunjukan dampak 

terhadap fungsi rahim namun oleh beberapa peneliti 

diaggap mempunyai sifat estrogenik. 

 

Biji bunga matahari merupakan slah satu sumber uama 

dari lignan. Tidak banyak lignan dijadikan bahan 

makanan sehari-hari, beberapa diantaranya adalah 

sayuran tertentu seperti buncis dan sereal. 

 

Pada umumnya unsur isoflavon dalam tanaman bersifat 

inaktif, yang berada dalam bentuk glikoside. Unsur 

tanaman ini diduga mengalami fermentasi oleh 

mikroflora usus. Winters (1996) mengemukakan 

sedemikian jauh belum dapat ditentukan jenis mikroflora 

yang terlibat dalam metabolisme isoflavon ini. Kemudian 

dengan proses metabolisme, terjadi konversi dari 

biochanin A dan formonetin oleh glucosidase menjadi 

unsur genisten dan daidzein yang aktif. Dalam usus 

melalui sistem enzim yang kompleks dari proses 

metabolisme, unsur daidzein menjadi equol dan O-

desmethylangiolensin (O-DMA) dan terutama genistein 

menjadi heterocyclicphenolic yang strukturnya 

mempunyai persamaan dengan hormon estrogen. 
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Absorpsi fitoestrogen kemudian mencapai sirkulasi 

hepatik dan dieksresikan ke dalam kandung empedu, 

untuk mengalami dekojugasi oleh flora usus lalu 

reabsorpsi, rekonjugasi oleh hati dan dikeluarkan melalui 

air kemih. 

 

Sebagai indikator terjadinya metabolisme isoflavon 

adalah dengan mengukur kadar daidzein dan genistein. 

Melalui metoda HPLC analisis hasil eksresi air kemih dari 

daidzein, genistein dan equol. Pada wanita Jepang yang 

mengkonsumsi berbagai produk kacang kedelai, ternyata 

kadar isoflavon menunjukan angka yang tinggi di seluruh 

Asia/Eropa. Ekskresi isoflavon melalui air kemih ini 

sangat bersifat individual namun pada umunya akan 

mencapai nilai yang sama pada pemberian produk 

kacang kedelai yang mengandung 50-100 mg isoflavon. 

 

Beberapa penelitian melaporkan adanya variasi yang 

bersifat individual pada mikroflora usus yang berpern 

terhadap proses metabolisme isoflavon. Sebagai contoh, 

equol bisa didapat dalam darah dan air kemih pada 

seseorang namun juga bisa tidak ada pada subjek lain. 

Isoflavon selain dapat diukur dari air kemih, juga di 

dapat dari plasma, tinja, semen, air liur, dan air susu 

ibu. 

 

Dari data adanya hasil metabolisme yang dieksresikan 

dalam air kemih dari lignan dan isoflavon pada subjek 

yang sehat, juga didapat dari wanita yang mengalami 

kanker payudara. 

 

Umumnya perubahan struktur terjadi dalam usus dan 

hati. Perbedaan struktur dari kedua lignan tadi terdapat 

pada unsur hidroksil fenol pada kedudukan meta dalam 

cincin aromatik. Dalam usus besar melalui proses 

reabsorpsi kemudian konjugasi dalam asam glukuronik 

atau sulfat lalu reeksresi melalui saluran empedu untuk 

mengalami dekonjugasi oleh bakteri dan kemudian 

reabsorpsi kembali. Beberapa diantaranya mencapai 

ginjal dan dieksresikan. Lignan dieksresikan melaui 

empedu dan air kemih dalam bentuk glukuronid 

konjugasi dan dalam tinja dalam bentuk ankonjugasi. 

Enterolakton dan enterodiol adalah metabolit tanaman 

lignan dari unsur matairesinol dan sekoisolarisiresinol. 

Diet yang tinggi dari lignan menghasilkan kadar yang 

tinggi pula dalam usus dan eksresinya dalam air kemih. 

 

Khasiat anti estrogen peroral hanya dapat dibuktikan 

secara in vivo karena estrogen sintetik maupun alami 

nampaknya mengalami kerusakan bila dipergunakan 

secara bersamaan dengan isoflavonoid.  

 

Khasiat isoflavon ini sangat kompleks dan membutuhkan 

berbagai identifikasi yang spesifik dari tiap-tiap aksi 

kimiawi terhadap sel target. 

Fitoestrogen juga berdampak: 

• Uterotropik pada uterus binatang percobaan, berupa 

pertumbuhan sedikit sel, lendir cervic dan uterus 

• Dampak estrogenik pada maturasi indeks sel vagina 

 

Pada penelitian pada wanita pramenopause, penggunaan 

fitoestrogen memperpanjang fase folikuler secara 

bermakna dan meningkatkan kadar progesteron, 

sedangkan FSH dan LH menurun. 

 

Mekanisme kerja isoflavon dapat tanpa melalui 

keterlibatan dengan reseptor estrogen, tetapi 

mempengaruhi sistem enzim, sintesis protein, proliferasi 

sel, angiogenesis, transpor kalium, oksidasi lemak serta 

diferensiasi sel (Knight 1996). 

 

Fitoestrogen menunjukan supresi terhadap angiogenesis. 

Peran anti oksidan, isoflavon secara invitro maupun 

invivo terbukti mempunya khasiat anti oksidan. Naim 

(1973) melaporkan bahwa isoflavon menghambat 

lipoksigenase dan hemolisis peroksidase dari eritrosit 

kambing percobaan. 

 
ASPEK KLINIK FITOESTROGEN 

Pada umumnya data-data dari fitoestrogen didapat dari 

epidemiologi. Data ini diperoleh dari adanya perbedaan 

konsumsi hasil olahan kedelai pada penduduk diberbagai 

belahan dunia. Seperti diketahui kacang kedelai dan 

hasil olahanya merupakan sumber utama dari isoflavon. 

Penduduk Jepang mengkonsumsi hasil olahan kedelai 

rata-rata dalam dietnya sampai 200 mg/hari. Sedangkan 

untuk negara-negara Asia lainnya berkisar 25 – 45 

mg/hari, di negara barat kurang dari 5 mg/hari. 

 

SIMTOM MENOPAUSE 

Gejala utama dari sindroma menopause adalah dari 

kejadian hot flushes, angka kejadian di Eropa sekitar 70-

80%, di Malaysia 57% dan 18% Cina, 14% di Singapore. 

Kenyataan yang bermakna pada penduduk tersebut 

memiliki perbedan dalam jumlah konsumsi hasil olahan 

kedelai. Peran fitoestrogen pada wanita pasca 

menopause adalah terjadinya perubahan pada epiteil 

vagina setelah mengkonsumsi isoflavon. Hal ini diduga 

pengaruh dari khasiat serupa estrogen dari kedelai. 

Adlercreutz meneliti isoflavon dalam urine dan kadar 

estrogen pada 3 kelompok wanita dari Jepang, Amerika 

dan Finlandia. Ternyata isoflavon urine wanita Jepang 

100-1000 kali kadarnya dibandingkan dengan estrogen 

endogen pada wanita omnivor. Hal ini diduga karena diet 

fitoestrogen. Namun demikian karena kompleksnya 
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masalah mekanisme kerja dari fitoestrogen ini sulit 

untuk menarik suatu kesimpulan yang pasti dari 

pengaruh fitoestrogen terhadap sindroma secara 

menyeluruh. Sediaan sintetik fitoestrogen yang 

berdasarkan zat zearalenon, resorsiklik lactone 

mempunyai khasiat yang hampir sama dengan estrogen 

konjugasi terhadap hot flushes, disparenea dan 

vaginensis. Pada penelitian tersamar ganda dengan 

kelompok kontrol didapat estrogen konjugasi dan 

zearalenon analog sama efektif dalam pengobatan 

sindroma menopause. Peningkatan dari maturasi sel 

vagina tampak juga pada analog fitoestrogen dan 

estrogen konjugasi. 

 
PENYAKIT KARDIOVASKULER 

Estrogen menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler 

seperti didapat pada terapi sulih hormon. Khasiat 

protektif ini berkaitan dgn perubahan kadar lipid yaitu 

penurunan LDL kolesterol peningkatan HDL kolesterol 

serta efek vaskuler baik berupa vasomotor dan dinding 

pembuluh darah. Pada wanita pasca menopause 

fitoestrogen bersifat agonis estrogen namun juga dapat 

berefek sama dengan estrogen. Kejadian penyakit 

kardiovaskular yang lebih rendah dinegara Asia 

dibandingkan dengan negara barat dan yang terendah 

pada golongan vegetarian dibandingkan omnivor 

sehingga diduga kuat fitoestrogen bersifat 

kardioprotektid. Penelitian membuktikan bahwa 

mengkonsumsi kedelai mengubah kadar lipid dalam 

darah. Diet protein kedelai berdampak anti aterogenik 

dibandingkan dengan mengkonsumsi protein lainnya 

seperti casein dan lactalumin diketahuai bahwa protein 

kedelai menyebabkan peningkatan regulasi dari afinitas 

LDL dalam sel mono nukleat yang menghasilkan 

peningkatan degradasi LDL dalam sel. Tiga kelompok 

penelitian kepada formula makanan bayi yaitu yang 

mengkonsumsi susu sapi (rendah kolesterol rendah 

fitoestrogen), susu kedelai (kolesterol nol tinggi 

fitoestrogen) dan atau susu kedelai dengan menambah 

formula kolesterol (rendah kolesterol, tinggi 

fitoestrogen) yang dibandingkan terhadap air susu ibu 

(tinggi kolesterol rendah fitoestroen) hasilnya diperoleh 

LDL dan fraksi kolesterol pada formula makanan bayi 

lebih rendah dibandingkan air susu ibu, tidak ada 

perbedaan bermakna dari HDL dan trigliserid. Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa fraksi sintesis mempunyai nilai 

berharga untuk perkembangan kadar kolesterol dalam 

kehidupan bayi (lihat tesis dokter Cahyadi). 

 

OSTEOPOROSIS 

Penelitian WHO melaporkan kejadian osteoporosis lebih 

rendah dari produk barat sebagai hasil suatu telaah dari 

hasil   yang melaporkan rendahnya kejadian terhadap 

rendahnya fraktur pada wanita Jepang dengan wanita 

kulit putih. Dalam hal ini tidak disebutkan mengenai 

perbedaaa dari pada kedua kelompok diatas. Kembali 

lagi pada data epidemiologi menujukkan fitoestrogen 

khususnya isoflavon dapat mengurangi kehilangan masa 

tulang. Anderson melaporkan bahwa takaran rendah dari 

genistein pada primerin dalam mempertahankan masa 

tulang pada tikus yang mengalami ovarektomi 

nampaknya khasiat estrogen dari fitoestrogen harus 

dikembangkan sebagai faktor yang berperan terhadap 

kejadian osteorporosis. 

 

KANKER 

Angka kejadian kanker payudara, kolon, endometrium, 

dan ovarium rendah pada penduduk Asia dibandingkan 

negara barat Migrasi dari Asia yang mempertahankan 

diet tradisional tidak meningkatkan risiko dari penyakit 

tersebut namun yang mengubah diet tersebut dapat 

menjadi derita penyakit barat. 

 

Komponen diet banyak diteliti pada kejadian kanker 

payudara, selain masalah kegemukan yang sangat 

berperan dalam kejadian kanker tersebut. Wanita 

Jepang yang dilaporkan menderita kanker payudara 

lebih bagus prognosisnya dibandingkan dengan wanita di 

Amerika atau Inggris. Wanita Jepang memiliki kejadian 

rendah terhadap metastasis kelenjar limpa/kelenjar 

getah bening sampai 3 kali dibandingkan wanita barat. 

Lain daripada itu ternyata bahwa lamanya bertahan dari 

penyakit kanker payudara wanita Jepang lebih lama 

dibandingkan golongan Kaukasia. Data-data tersebut 

diatas mendukung hasil komsusi produksi kedelai yang 

mengadung isoflavon dengan menurunnya risiko kanker 

payudara. Penelitian invitro menemukan adanya khasiat 

anti proliferatif dari fitoestrogen. Enterolakton, 

enterodiol, dan lignan menghambat pertumbuhan sel 

kanker payudara. Lignan nampaknya memiliki khasiat 

sitostatik. Mekanisme efeknya tidak melalui hambatan 

dari sintesis DNA tapi melalui inhibisi membran plasma. 
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BIOKIMIA, FISIOLOGI DAN IMPLIKASI ISOFLAVON 

KEDELAI 
 

Kepentingan dari estrogen dalam regulasi homeostatis 

dari sel dan biokimia banyak diperoleh dari gambaran 

perubahan fatofisiologis dengan keadaan dari defisiensi 

estrogen. Interpretasi data epidemiologis terhadap peran 

individual dari komponen diet adalah sangat sulit apalagi 

penelitian diet ternyata dipengaruhi pula oleh berbagai 

tumbuhan bioaktif lainnya yang memiliki manfaat 

kesehatan tubuh. Diantara golongan fitokimia yang 

paling luas adalah golongan non steroid estrogen yang 

dikenal sebagai fitoestrogen dan yang paling banyak 

menarik perhatian adalah peran isoflavon yang relaitf 

kadarnya tinggi pada protein kedelai. Isoflavon ini 

mengalami biotranformasi oleh mikroflor pada saluran 

cerna kemudian diabsorpsi dan mengalami perubahan 

pada sistem enterohepatik serta mencapai sirkulasi 

dalam kaitannya dengan estrogen endogen. Fitoestrogen 

dan metaboliknya memiliki kekuatan hormonal dan non 

hormonal ditinjau dari segi biologi efek yang kaya 

dengan fitoestrogen. 

 

Sudah beberapa tahun data epidemiologi memegang 

peranan penting dalam menentukan peran pada keadaan 

penyakit. Banyak hasil dari penelitian populasi dan kasus 

kontrol yang sekarang diakui bahwa penyakit-penyakit 

yang umum terjadi pada suatu bangsa berkaitan serta 

dengan masalah diet dan sangat bermakna dengan 

modifikasi dari diet tersebut. Identifkasi secara terpisah 

maupun komponen yang jamak dari diet mempunyai 

pengaruh pada fatogenesis penyakit yang banyak terjadi 

dan sangat sulit untuk menjelaskan sehubungan dengan 

banyaknya faktor yang berperan seperti beda hidup, 

genetik, dan masih banyak lagi variabel perancu. 

Penelitian-penelitian mengenai intervensi diet yang 

berlangsung dengan waktu relatif pendek hasilnya sulit 

untuk dianalisis oleh karena berkaitan dengan masalah 

ketaatan pada waktu pelaksanaan riset diet tersebut. 

Meskipun dalam keterbatasan penelitian diet pada 

manusia terus berkembang dengan beberapa hasil yang 

telah dipublikasikan, khususnya mengenai diet dengan 

fitokimia yaitu golongan fitoestrogen. 

 

Fitokimia adalah tumbuhan yang mengandung 

komponen alami dan diantaranya dapat diidentifikasi 

memiliki aktivitas biologis yang kemudian banyak diteliti 

untuk melihat hubunga antara penyakit dengan diet.  

 

Fitoestrogen adalah kelompok yang sangat luas dari 

tumbuh-tumbuhan yang mengandung struktur non 

streroid yang bersifat menyerupai estrogen. Unsur 

utama yang menarik untuk nutrisi dan kesehatan dari 

fitoestrogen ini adalah kelompok lignan dan isoflavon. 

 

Diet estrogen memiliki khasiat estrogen yang lemah bila 

dibandingkan dengan estradiol atau estron. Ikatan yang 

utama dari non steroid ini pada reseptor estrogen β 

menimbulkan dugaan bahwa mekanisme aksinya 

berbeda dengan estrogen steroid yang klasik. Lebih 

banyak lagi isoflavon berperan non hormonal. Penelitian 

dari genistein sebagai inhibitor protein dari protein 

tirosin kinase dan mempengaruhi faktor pertumbuhan 

dengan meregulasi pembelahan sel yang berlanjut 

memiliki potensi fitosestrogen yang dapat menerima 

khasiat isoflavon ini sebagai transluksi signal pada sel 

yang memiliki kekurangan reseptor estrogen. 

 
KEAMANAN FITOESTROGEN 

Fitoestrogen adalah tumbuhan yang bersifat non steroid 

dan berkhasiat serupa hormon estrogen. Tumbuhan 

golongan fitoestrogen ini disamping banyaknya manfaat 

dalam pengunaanya juga tidak terlepas dari efek 

samping yang khususnya disebabkan oleh terganggunya 

sistem hormon endokrin dengan masuknya zat yang 

berikatan dengan hormon estrogen endogen tersebut.. 

Sebagai contoh pengunaan Genistein pada masa pra 

natal dilaporkan bersifat karsinogenik terhadap uterus 

dari tikus. Data pada binatang umumnya sangat 

tergantung pada waktu pengunaan, khususnya saat-saat 

bayi binatang yang dilahirkan dapat menimbulkan efek 

samping yang tidak dikehendaki. Selain dari pada itu 

masalah gangguan reproduksi juga banyak ditemukan 

pada pemeriksaan laboratorium dari binatang 

percobaan, tumbuh-tumbuhan yang biasa dimakan 

binatang dan kelompok binatang ganas yang 

mengunakan atau memakan tumbuhan golongan 

fitoestrogen dalam jumlah yang banyak. 

 

Data dari percobaan binatang menimbulkan dugaan 

pengunaan sediaan ini harus diwaspadai pada saat 

neonatus yang jelas memperlihatkan adanya efek 

samping. Diasumsikan bahwa pengunaan sediaan 

fitoestrogen pada umumnya baik dan bermanfaat namun 

pada pengunaan yang tidak sewajarnya atau berlebihan 

dapat menggangu atau menimbulkan disfungsi sistem 

reproduksi lebih-lebih pada pengunaan waktu yang 

lama. 
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Zat-zat kimiawi yang dapat mempunyai sifat modulasi 

atau menganggu sistem endokrin banyak didapat dalam 

lingkungan kehidupan manusia. Potensi dari zat kimia ini 

haruslah ditentukan secara relevan tentang 

toksikologinya melalui penilaian terhadap risiko 

kesehatan pada manusia dengan dasar pertimbangan 

potensi gangguan fungsi endokrin dan toksikologi. Pada 

umumnya  penelitian invitro lebih banyak digunakan 

untuk menentukan tes atau penilaian  potensi dari efek 

serupa hormon. Diperolehnya data informasi baik 

mengenai kandungan zat kimia maupun dampaknya 

pada hormon biasanya dibandingkan dengan efek dari 

aktifitas hormon tersebut. Namun demikian sejauh yang 

terjadi penelitian invitro terhadap potensi fitoestrogen 

jauh lebih kecil dibandingkan dengan penelitian terhadap 

hormon estradiol terhadap kesehatan sistem reproduksi. 

 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebagian 

besar gagal dalam menentukan kenyataan hubungan 

sebab-akibat dari pengunaan sediaan berkhasiat serupa 

estrogen dengan gangguan sistem endokrin pada 

sebagian besar organ manusia serta efek samping yang 

terjadi. Terdapat penemuan adanya peningkatan 

perkembangan kelainan sistem reproduksi pria 

khususnya hipospadia dan kriptorhidisum namun tidak 

dapat menentukan secara langsung sebab-akibat. 

Nampaknya  yang penting adalah harus dicegah 

pengunaan takaran tinggi dari sediaan fitoestrogen agar 

tidak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap 

sistem reproduksi. Penelitian yang cukup lama secara 

invivo yang lebih relevan dalam menentukan efek 

samping dari suatu zat yang bersifat serupa dengan 

estrogen masih diperlukan pada hari kemudian. 

 

Pada penelitian bahan makanan yang berdasar 

pengunaan kedelai pada bayi di New Zealand, jumlah 

yang digunakan  pabrik untuk makanan bayi yakni 

perkilo gram berat badan hampir 3-5 kali kandungan 

daidzein dan genistein dari sejumlah yang dapat 

menyebabkan perubahah haid bila mana digunakan pada 

wanita pra menopause. Kedelai fitoestrogen, bekerja 

melalui inhibisi enzim 17-hidroxisteroid oksidoreduktase, 

tipe 1 yang mampu mengkonversi estron menjadi 

estradiol yang poten, disamping reseptor estrogen yang 

diikat secara antagonis juga mengadakan efek inhibisi. 

 

Terdapat suatu kontroversi bahwa susu kedelai tidak 

menyebabkan suatu efek samping yang buruk meskipun 

telah digunakan beberapa tahun. Tetapi demikian jenis 

estrogen lain seperti DES yang digunakan secara 

berlebihan pada bayi wanita, ternyata menimbulkan efek 

samping pada saat dewasa. Lebih jauh lagi pengunaan 

produk kedelai dengan takaran 60 gram per hari 

menyebabkan gangguan daur haid selama sekitar 3 

bulan pengunaannya, jadi istilah tidak ada dampak yang 

kurang baik dari pengunaan fitoestrogen nampaknya 

perlu diperhatikan melalui penelitian epidemiologi serta 

klinik. 

 

Penelitian khasiat suplementasi fitoestrogen terhadap 

endometrium wanita pasca menopause didapatkan tidak 

terjadinya stimulasi endometrium, namun beberapa 

gejala atau keluhan terjadi pada pengunaan kacang 

kedelai, lebih dari 6 bulan terjadi keluhan insomnia 

sedangkan hot flushes, keringat malam dan kekeringan 

vagina mengalami perbaikan dibanding dengan golongan 

plasebo. Biopsi pada 19 subyek penelitian ternyata 17  

subyek memilki atropi endometrium. Pada 2 subyek 

setelah diteliti lebih lanjut melalui pengukuran ketebalan 

endometrium dengan USG trans vaginal menunjukkan 

subyek pertama ketebalan endometrium 1 mm dan yang 

lainnya 2 mm. Sebaliknya pada kelompok plasebo juga 

tidak didapatkan bukti adanya prokferasi endometrium 

yang terjadi. Penelitian diatas mengunakan suplementasi 

sebanyak 100 mg isoflavon selama 6 bulan, meskipun 

demikian penelitian ini masih perlu dilanjutkan dengan 

pengamatan yang lebih ketat kerena faktor ketaatan 

masih merupakan masalah dalam penelitian tersebut di 

atas. 

 

KESIMPULAN 

• Meskipun kontroversi mengenai khasiat fitoestrogen, 

namun kenyataan lebih banyak penggunanya, 

khususnya untuk menangani masalah simtom 

menopause dan pada pengguna terapi hormon. 

 

• Meskipun manfaat fitoestrogen lebih banyak atau 

umumnya bersumber dari data epidemiologi, namun 

kenyataan lebih banyak yang mendapatkan manfaat 

kesehatan dari para penggunanya, dan hal ini sudah 

diakui oleh Badan Penggunaan Bahan/Sediaan yang 

berisfat komplementer, untuk terus digunakan, 

dengan catatan bahwa hasil penelitiannya mugkin  

akan diperoleh di masa yang akan datang. 
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• Selain daripada itu belum adanya penelitian klinik 

yang baik dan sampel yang cukup besar, pengunaan 

fitoestrogen belum nampak adanya suatu efek 

samping yang serius terhadap kesehatan orang yang 

mengunakannya. Efek samping yang banyak 

ditemukan bersifat sementara, khususnya yang 

menyangkut sistem gastrointestinal. Tetapi demikian 

pengunaan sediaan golongan fitoestrogen ini 

hendaknya tidak dalam jumlah yang besar dan dalam 

waktu yang cukup lama, yang sama saja dampaknya 

bila kita mempergunakan sediaan lain dalam takaran 

tinggi dan waktu yang lama. 
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