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12ου ∆ιεθνές Συνέδριο
Παχυσαρκίας Κέρκυρας:
Η κατανάλωση σόγιας έχει πολλαπλά οφέλη
για την υγεία της Γυναίκας
Τα φυτοοιστρογόνα έχουν χρησιµοποιηθεί ευρύτατα σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους και από διαφορετικούς
πολιτισµούς, ειδικότερα τους Ασιατικούς. Εξ’ αυτών τα ευρύτερα
χρησιµοποιηθέντα είναι η σόγια και το κόκκινο τριφύλλι στα οποία
εµπεριέχονται µεγάλες ποσότητες ισοφλαβονών. Επιπλέον, στα
φυτοοιστρογόνα έχει αποδοθεί µια µεγάλη σειρά από οφέλη σε
ποικίλους τοµείς όσον αφορά την υγεία των γυναικών. Σε αυτά
περιλαµβάνονται: η µείωση του κινδύνου οστεοπόρωσης,
καρδιαγγειακής νόσου (έγκριση των τροφών που περιέχουν σόγια
από τον FDA των H.Π.Α. για την πρόληψη της στεφανιαίας νόσου
το 1999), σακχαρώδους διαβήτη, καρκίνου του µαστού και η
βελτίωση των συµπτωµάτων & των σηµείων του κλιµακτηριακού
συνδρόµου.
Τα προϊόντα σόγιας παρουσιάζουν αγγειοδιασταλτική (και συνεπώς
αντιϋπερτασική δράση), αντιθροµβωτική και αντιαθηρωµατική
δράση, ενώ παράλληλα είναι πηγή πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας,
έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε κορεσµένα λιπαρά και είναι
πλούσια σε φυτικές ίνες, κάτι που εξηγεί τη θετική επίδρασή τους
στο λιπιδαιµικό προφίλ3,,4,5.
Παράλληλα, σε διαβητικές ασθενείς οι οποίες ελάµβαναν προϊόντα
σόγιας διαπιστώθηκε βελτίωση της ανοχής στη γλυκόζη καθώς και
µείωση της γλυκόζης του πλάσµατος, ενώ τα προϊόντα που
εµπεριέχουν σόγια ωφελούν τις διαβητικές ασθενείς λόγω της
θετικής επίδρασης των φυτοοιστρογόνων στην υπέρταση, στην
υπερχοληστερολαιµία, στην αθηροσκλήρωση & στην παχυσαρκία6.
Η µακροχρόνια λήψη φυτοοιστρογόνων είναι ασφαλής, ενώ δεν
επάγει την ανάπτυξη κακοήθειας σε ορµονο-εξαρτώµενους ιστούς.
Οι Lamartiniere et al. 7,8 κατέδειξαν πως η λήψη ισοφλαβονών
νωρίς στη ζωή µειώνει τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του
µαστού κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής
Η χορήγηση της σόγιας σε γυναίκες µε πρόσφατη εµµηνόπαυση,
µπορεί να επιφέρει βελτίωση των εξάψεων. Αυτό παρουσιάσθηκε
από 5 διπλές, τυφλές, τυχαιοποιηµένες µελέτες ενώ υποστηρίζεται
και από την Εταιρεία Εµµηνόπαυσης Βορείου Αµερικής9.
Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7211845, Fax: 210 7215082
http://www.hasomed.gr - info@hasomed.gr

Η ωφέλεια των φυτοοιστρογόνων για την υγεία της γυναίκας
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ηλικία, η κατάσταση
της υγείας της γυναίκας, η δοσολογία, η σύνθεση της δίαιτας σε
φυτοοιστρογόνα, η διάρκεια χορήγησής τους, ακόµα και από την
παρουσία συγκεκριµένης µικροχλωρίδας του εντέρου. Η παγκόσµια
κατανάλωση των προϊόντων σόγιας, όσο και ο συνολικός όγκος
παραγωγής τους διαρκώς αυξάνεται, µε τα προϊόντα που
περιέχουν σόγια και προορίζονται για βρέφη να προσεγγίζουν το
1/3 της αγοράς των Η.Π.Α., ενώ παράλληλα χρησιµοποιούνται ως
εναλλακτική λύση ήπιας θεραπείας ορµονικής υποκατάστασης.
Τα παραπάνω, µεταξύ άλλων, ανέφερε σε οµιλία του
ο
αναπληρωτής καθηγητής της Μαιευτικής – Γυναικολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε. ∆εληγεώρογλου στα
πλαίσια του 12ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου Παχυσαρκίας Κέρκυρας που
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του
Μεταβολισµού και των ∆ιαταραχών ∆ιατροφής (ΕΠΑΜΕ∆Ι) στις 2627 Οκτωβρίου 2012.
Σε παρέµβασή του ο πρόεδρος της ΕΠΑΜΕ∆Ι κ Θανάσης
Μιχαλόπουλος, Παθολόγος-∆ιαβητολόγος, υπενθύµισε ότι, σε
πρόσφατα δηµοσιευµένη εργασία (12) η κατανάλωση γάλακτος
σόγιας είχε ιδιαίτερα ευνοϊκή επίδραση στην πηκτικότητα του
αίµατος και κατά συνέπεια αντιθροµβωτική δράση σε άτοµα µε
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη και νεφροπάθεια. Το εύρηµα αυτό εκτός των
άλλων, υποστηρίζει την κατανάλωση γάλακτος σόγιας στα πλαίσια
µιας ισορροπηµένης δίαιτας, µε σκοπό την πρόληψη των
καρδιαγγειακών συµπτωµάτων.
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