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Östrojenler erkek ve kadın üreme sisteminin gelişimini/fonksiyonunu etkileyen, derinin 

yaşlanmasına karşı organizmayı koruyan, iskelet ve sinir sisteminin düzenli işleyişini sağlayan, 
kardiyovasküler sistemi koruyan steroid hormonlardır. Östrojenlerin vücuttaki bu etkileri bitkilerde 
doğal olarak bulunan bazı maddeler tarafından da gerçekleştirilmektedir. İnsan vücudunda doğal 
östrojenler gibi davranan bitkisel kökenli maddelere “fitoöstrojenler” denilmektedir. Bu maddeler 
insan derisi karsinogenezini ve cilt yaşlanmasını önlemede etkilidir. Yaşlanmanın birçok sebebi 
olmakla birlikte en önemli iki faktör; serbest radikaller ve hormonların azalmasıdır. Bu sebeple 
fitoöstrojenler vücudun doğal hormonları gibi hareket ederek yaşlılıkla ilintili hastalıklardan 
vücudu korumaktadırlar [1].  

Östrojenik içeriklerinden başka fitoöstrojenlerin (özellikle izoflavonların) antioksidan etkileri 
de bulunmaktadır. Bu özellikleri in vitro ve in vivo çalışmalarla gösterilmiştir. İzoflavonlar serbest 

radikalleri doğrudan veya antioksidan-süpürücü enzimleri etkileyerek, oksidatif DNA hasarını 
önleyebilir. Antioksidanların yaşlanmaya ve kanser-kardiovasküler rahatsızlıklar gibi yaşlanmaya 
bağlı dejeneratif hastalıklara karşı koruyucu olduğu bilinmektedir [1]. Meme kanseri üzerine 
olumlu etkiler yaptığı günümüz bilim dünyasınca kabul görmektedir [2, 3]. Epidemiyolojik 
çalışmalar geleneksel olarak diyetlerinde yüksek soya içerikli (fitoöstrojence zengin) ürünler 
tüketen Asyalılar’da Batılılar’a oranla meme ve prostat kanserinin daha az görüldüğünü 
göstermektedir. Bu farklılığın genetik kaynaklı olmadığı, tamamen beslenme farklılığına bağlı 
olduğu görülmüştür. Fitoöstrojenler östrojenin koruyucu davranışlarını taklit etmekte, bayanlarda 
mitokondri tarafından üretilen serbest radikallerin seviyesini düşürmekte ve böylelikle yaşam 
süresini arttırmaktadır [1]. Ayrıca yaşlılığa neden olan faktörlerin kontrol altına alınmasında, 
yaşam kalitesini arttırarak yaşam süresini uzatmada ve sağlıklı yaşlanmada olumlu yönde 
katkıda bulunmaktadır.   

Soya fasulyesi, bezelye, mercimek, civanperçemi ve maydanoz yoğun fitoöstrojen içeren 
bitkilerdendir [4, 5]. Fitoöstrojenlerin yaşlanma karşıtı etkilerinin kozmetik sektöründe büyük yarar 
sağlayacağı, kullanım alanlarının artırılmasını teşvik etme amacı ile bu derleme yapılmıştır.  
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