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Streszczenie 

Ksenoestrogeny to egzogenne związki chemiczne mogące oddziaływać 

z receptorami estrogenowymi i działać jako agoniści lub antagoniści 

endogennych hormonów. Egzogenne estrogeny to heterogenna pod względem 

struktury chemicznej grupa substancji obejmująca metale, związki syntetyczne, 

takie jak pestycydy, składniki tworzyw sztucznych, a także naturalne substancje 

roślinne, tj. fitoestrogeny. Do źródeł ksenoestrogenów zalicza się m.in. niektóre 

tworzywa sztuczne, pestycydy, spaliny, dym tytoniowy, kosmetyki oraz roślin. 

Istnienie tak wielu potencjalnych źródeł ekspozycji wiąże się z powszechnym 

narażeniem ludzi na działanie tych związków. Endogenne estrogeny odgrywają 

istotną rolę na etapie rozwoju oraz w regulacji homeostazy i odpowiedzi 

organizmu na czynniki środowiskowe. Ksenoestrogeny nie wykazują wszystkich 

właściwości naturalnie występujących estrogenów, jednakże mogą one 

naśladować ich działanie lub zaburzać transmisję sygnału z udziałem 

estrogenów. Wyniki wielu badań sugerują negatywny wpływ ksenoestrogenów 

na zdrowie człowieka. Niektóre ksenoestrogeny mogą powodować rozwój 

nowotworów poprzez stymulację proliferacji komórek, angiogenezy 

i przerzutowania. Z drugiej jednak strony, fitoestrogeny mogą hamować rozwój 

raka piersi. 

 

Słowa kluczowe: ksenoestrogeny, fitoestrogeny, metaloestrogeny, pestycydy, 

bisfenol A 

 
 
  



Ksenoestrogeny a zdrowie człowieka 

 

80 

Abstract 
Xenoestrogens are typically identified as compounds that can interact with 
estrogen receptors and thus, can act as agonists or antagonists of endogenous 
hormones. Exogenous estrogens are highly heterogeneous in structure and 
include metals and synthetic organic compounds such as pesticides, plastics, as 
well as natural plant-derived xenoestrogens i.e. phytoestrogens. They originate 
from a wide variety of commonly used sources, including certain plastics, 
pesticides, fuels, cigarette smoke, cosmetic products and plants. It means that all 
human population may be exposed to them. Estrogens are recognized as a 
critical modulator of development, homeostasis in adulthood and the regulation 
of response to the environment. Xenoestrogens do not have identical properties 
to endogenous estrogens but perfectly mimic or interfere with all aspects of 
estrogen-mediated signaling. The increasing evidence suggests that 
xenoestrogens may cause adverse health effects. Some of xenoestrogens can 
promote tumor development through the stimulation of cell proliferation, 
angiogenesis and metastasis. On the other hand, phytoestrogens have been 
shown to exert a protective effect against the development of breast cancer. 
 
Key words: xenoestrogens, phytoestrogens, metalloestrogens, pesticides, 
bisphenol A  
 
 
Wstęp 
 

Ksenoestrogeny to substancje pochodzenia egzogennego, które wykazują 

aktywność estrogenów. Zalicza się je do szerokiej grupy substancji 

zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, określanych jako EDC 

(ang. endocrine disrupting compounds) [1, 2]. Mechanizm działania kseno-

estrogenów może polegać na 1) naśladowaniu endogennie występujących 

estrogenów, 2) działaniu antagonistycznym w stosunku do endogennych 

estrogenów, 3) zaburzeniu ekspresji receptorów estrogenowych oraz syntezy 

i metabolizmu estrogenów [2, 3]. Tak liczne mechanizmy działania egzogennych 
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estrogenów są wynikiem różnorodności substancji należących do tej grupy 

związków chemicznych. Do ksenoestrogenów zalicza się fitoestrogeny, 

metaloestrogeny, pestycydy, alkilofenole, parabeny oraz filtry UV. Substancje te 

znajdują się w produktach spożywczych, zanieczyszczonym powietrzu, glebie 

i wodzie, dymie papierosowym, detergentach, kosmetykach, materiałach 

kompozytowych wykorzystywanych w stomatologii, produktach przemy-

słowych, takich jak farby, lakiery, plastikowe pojemniki, w środkach 

stosowanych w rolnictwie (środki ochrony roślin, dodatki do pasz) oraz 

produktach roślinnych (nasiona soi i ciecierzycy) [2, 4-9]. Wyniki licznych 

badań sugerują, że ekspozycja na ksenoestrogeny może powodować zaburzenia 

wielu procesów związanych z funkcjonowaniem układu endokrynnego, 

rozmnażaniem oraz proliferacją i różnicowaniem komórek, co może 

w konsekwencji prowadzić do zmian o charakterze neoplastycznym, takich jak 

endometrioza, nowotwory piersi czy nowotwory prostaty. Z drugiej jednak 

strony wykazano, że fitoestrogeny mogą hamować rozwój estrogenozależnego 

raka piersi [9, 10]. W związku z rosnącą liczbą potencjalnych źródeł ekspozycji 

na różnego typu ksenoestrogeny konieczne są dalsze badania nad ich wpływem 

na rozwój i zdrowie człowieka. 

 

Fitoestrogeny 
 

Fitoestrogeny to heterogenna grupa związków chemicznych pochodzenia 

roślinnego, które wykazują strukturalne i/lub funkcjonalne podobieństwo do 

endogennych estrogenów [11]. Obecnie do fitoestrogenów zalicza się ponad 100 

różnych substancji, które na podstawie struktury chemicznej dzielimy na 

izoflawony (genisteina, daidzeina, biochanina A, formonetina), lignany 

(matairesinol), kumestany (kumestrol, 4-metoksykumestrol) oraz stilbeny 
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(resweratrol) [12]. Najlepiej zbadaną grupą fitoestrogenów są izoflawony 

(głównie daidzeina i genisteina), które występują między innymi w nasionach 

soi i ciecierzycy, a także w czerwonej kończynie i lucernie [11]. Izoflawony 

otrzymane z materiału roślinnego występują w postaci glikokonjugatów, które 

nie wykazują aktywności biologicznej. W wyniku aktywności bakterii 

jelitowych glikokonjugaty są hydrolizowane do postaci aktywnej, tj. aglikonów, 

które ulegają wchłanianiu w jelicie cienkim [12-14]. Najwyższe stężenie 

izoflawonów w surowicy krwi stwierdza się w ciągu 2 – 8 godzin od spożycia. 

Izoflawony metabolizowane są w wątrobie, gdzie ulegają sprzęganiu z kwasem 

glukuronowym i w mniejszym stopniu z siarczanami. Znaczna część przyjętej 

dawki daidzeiny i genisteiny usuwana jest z organizmu wraz z moczem i żółcią 

w ciągu 24 godzin [12].  

Izoflawony wykazują strukturalne podobieństwo do 17β-estradiolu dzięki 

czemu oddziałują z receptorami estrogenowymi (ang. estrogen receptor - ER). 

Powinowactwo genisteiny do receptora estrogenowego β (ERβ) jest około 

20 - 30 razy wyższe niż do ERα i jest ono porównywalne z powinowactwem 

17β-estradiolu. W przypadku pozostałych izoflawonów powinowactwo do 

receptorów estrogenowych jest około 100 – 500 razy niższe niż 17β-estradiolu. 

Izoflawony są agonistami ER, jednakże efekt ich działania zależy od stężenia 

endogennego estradiolu w związku ze współzawodnictwem o miejsce wiązania 

liganda. Z tego też powodu izoflawony mogą stanowić uzupełnienie bądź 

alternatywę dla hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w wieku 

okołomenopauzalnym, gdyż przy niskim poziomie estrogenów mogą aktywować 

receptory estrogenowe, a tym samym znosić niektóre uciążliwe objawy 

menopauzy [12, 15, 16]. Oprócz oddziaływania z receptorami estrogenowymi 

izoflawony mogą również wpływać na metabolizm hormonów steroidowych. 
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Wykazano między innymi, że izoflawony mogą hamować aktywność zarówno 

5α-reduktazy – enzymu, który katalizuje konwersję testosteronu do 

5α-dihydrotestosteronu, jak i aromatazy, która katalizuje przekształcenie 

testosteronu do estradiolu [12, 17]. Jednakże, jak wykazały badania Almstrupa 

i wsp. [18], niskie stężenia izoflawonów działają hamująco na aktywność 

aromatazy, zaś wysokie aktywują ten enzym. Ponadto stwierdzono, że genisteina 

korzystnie wpływa na różnicowanie komórek poprzez inhibicję szlaku EGF 

(ang. epidermal growth factor), co przyczynia się do zahamowania rozwoju 

nowotworów piersi [19]. Genisteina w warunkach in vitro hamuje proliferację 

komórek raka piersi, żołądka oraz jelita grubego, co może być wynikiem 

zahamowania aktywności topoizomerazy II lub kinaz tyrozynowych. Ponadto 

wykazano, że genisteina hamuje proces angiogenezy i przerzutowania 

w układach modelowych zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo [20]. 

Resweratrol jest substancją naturalnego pochodzenia, występującą 

w winogronach, czerwonym winie, jagodach oraz orzeszkach ziemnych [20]. 

Dane dotyczące roli resweratrolu w modulowaniu szlaku transmisji sygnału za 

pośrednictwem receptora estrogenowego są sprzeczne. Niektóre wyniki badań 

sugerują, że związek te może pełnić funkcje agonisty ER [20, 21]. Lu i wsp. [22] 

wykazali natomiast, że resweratrol może także działać jako antagonista 

receptorów estrogenowych i hamować zależny od estrogenów wzrost komórek 

raka piersi. Resweratrol hamuje proliferację komórek raka piersi niezależnie od 

ich statusu receptorów estrogenowych [23-25]. Na poziomie molekularnym 

resweratrol powoduje obniżenie ekspresji i/lub aktywacji cyklooksygenazy 2 

(ang. cyclooxygenase 2 - COX-2), cytochromu P450 1A1 (CYP1A1), TNFα 

(ang. transforming growth factor α), VEGF (ang. vascular epithelial growth 

factor) oraz receptora dla IGF-1 (ang. insulin-like growth factor 1 receptor). 
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Ponadto, w wyniku ekspozycji na resweratrol obserwowano spadek ilości 

reaktywnych form tlenu produkowanych w wyniku działania czynników 

utleniających [20, 25-30]. Analiza wpływu resweratrolu na proces rozwoju 

nowotworów gruczołów mlekowych u gryzoni wykazała, że związek ten 

indukuje apoptozę w komórkach nowotworowych, nasila różnicowania komórek 

raka piersi oraz ogranicza proces przerzutowanie do płuc [20, 31-36]. 

 

Metaloestrogeny  
 

Kolejną grupę ksenoestrogenów stanowią niektóre metale. Do 

metaloestrogenów zalicza się między innymi kadm (Cd), miedź (Cu), kobalt 

(Co), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg), cynę (Sn), chrom (Cr), aniony wanadowe 

i arsenianowe oraz glin (Al) [6, 9, 37]. Najlepiej zbadanym spośród 

wymienionych metali jest kadm. Uwalniany jest on do środowiska naturalnego 

ze źródeł przemysłowych (górnictwo, hutnictwo, galwanizacja), wykorzysty-

wany jest również do produkcji baterii, barwników, tworzyw sztucznych. 

Znaczne ilości kadmu znajdują się także w dymie tytoniowym, który stanowi 

podstawowe źródło kadmu u palaczy. Jeden papieros zawiera od 1 do 3 µg Cd. 

Do organizmu osób niepalących kadm dostaje się głównie przez układ 

pokarmowy wraz z zanieczyszczonymi warzywami, owocami, mięsem, rybami 

i owocami morza oraz wodą. Metal ten akumulowany jest w wątrobie, nerkach 

a także w łożysku, jądrach i jajnikach, a jego okres półtrwania jest niezwykle 

długi i wynosi aż 15 – 30 lat [38-41]. Kadm powoduje choroby nerek, 

osteoporozę, osłabienie funkcji płuc, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia układu 

immunologicznego i nerwowego, a także nowotwory płuc, nerek, pęcherza 

moczowego, trzustki, piersi i prostaty [38, 39]. Kadm jest związkiem 

karcynogennym wykazującym negatywny wpływ na wiele procesów 
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komórkowych. Jony kadmu mogą odgrywać stymulującą rolę we wszystkich 

etapach transformacji nowotworowej [40]. Kadm wpływa na regulację ekspresji 

genów i funkcjonowanie szlaków przekaźnictwa sygnałów w komórce, w tym 

również na szlak zależny od receptorów estrogenowych [40]. W strukturalnej 

domenie wiążącej DNA (ang. DNA binding domain - DBD) receptora 

estrogenowego wyróżnia się dwa motywy palca cynkowego. Struktury te 

stanowią odcinki utworzone najczęściej z 30 – 40 aminokwasów, a przestrzenna 

organizacja tych domen stabilizowana jest przez koordynacyjne wiązania 

utworzone między jonem cynku a grupami tiolowymi cystein i/lub 

imidazolowymi histydyn [42]. Struktura palców cynkowych może zostać 

zaburzona w wyniku podstawienia cynku przez kadm, który tworzy wysoce 

stabilne wiązania z grupami tiolowymi. Konsekwencją tego jest utrata zdolności 

wiązania się białek zawierających palce cynkowe, w tym ER, z DNA 

i zaburzenie ekspresji genów regulowanej przez szlak sygnalizacyjny zależny od 

ER [6, 40, 42]. Wykazano również, że jony kadmu aktywują ERα poprzez 

oddziaływanie z domeną wiążącą ligand (ang. ligand binding domain - LBD), 

z którą wiążą się z wysokim powinowactwem, blokując jednocześnie możliwość 

przyłączania 17β-estradiolu [37, 38]. W komórkach linii MCF-7 charaktery-

zujących się silną ekspresją ER, kadm powoduje wzrost proliferacji komórek 

oraz zależną od aktywacji receptora estrogenowego ekspresję wielu genów, 

w tym receptora progesteronowego (PR), katepsyny D i pS2 [38, 39, 40, 43]. 

Kolejnym metalem zaliczanym do metaloestrogenów jest glin, powszechnie 

stosowany w kosmetykach hamujących wydzielanie potu. W antyperspirantach 

stosuje się głównie chlorek glinu oraz hydrat chlorku glinu, które wraz 

z martwymi komórkami naskórka blokują ujście gruczołów potowych 

uniemożliwiając wydostawanie się potu na powierzchnię skóry [6, 44, 45]. 
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Badania prowadzone z użyciem izotopu glinu 26Al wykazały, że glin wnika do 

organizmu człowieka przez skórę. Częste stosowanie kosmetyków 

zawierających sole glinu może więc prowadzić do akumulowania się tego 

metalu w tkankach leżących w okolicy miejsca aplikacji tych kosmetyków [44, 

45]. Aplikacja antyperspirantów w okolicę pachową może być jedną z przyczyn 

wzrostu liczby nowotworów piersi umiejscowionych w górnym, zewnętrznym 

kwadracie piersi [46]. Dabre [44] wykazała, że jony glinu wypierają 

17β-estradiol z receptorów estrogenowych α. Wykazano również, że jony glinu 

prowadzą do nasilenia ekspresji genów regulowanych przez estrogeny [44]. 

W związku z powyżej opisanymi właściwościami glinu oraz powszechnym jego 

stosowaniem konieczne są dalsze badania nad wpływem tego metalu na 

transformację nowotworową i zdrowie człowieka. Mechanizm działania 

pozostałych metaloestrogenów, tj. chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, rtęci, anionu 

wanadowego i arsenianowego jest analogiczny jak w przypadku glinu. 

Metaloestrogeny nie wykazują antagonistycznego działania w odniesieniu do 

17β-estradiolu [6].  

 

Pestycydy  
 

Pestycydy to liczna grupa związków stosowanych do zwalczania 

i odstraszania organizmów szkodliwych lub niepożądanych w rolnictwie, 

ogrodnictwie oraz gospodarstwach domowych. Wyróżnia się kilka grup 

pestycydów w zależności od tego, na jaką grupę organizmów działają. 

Do pestycydów zalicza się ponad 900 związków, które stosowane są m. in. jako 

insektycydy, herbicydy, fungicydy, akarycydy, rodentycydy, repelenty i regula-

tory wzrostu roślin. Pestycydy występują powszechnie w środowisku 

naturalnym, wykrywane są w żywności, wodzie, stosowane są także w gospo-
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darstwach domowych i miejscach pracy oraz w ogrodach [47]. Najczęściej 

stosowane pestycydy należą do organochloryn, karbaminianów, organo-

fosforanów i pyretroidów [47, 48]. Wiele z powyższych pestycydów oraz ich 

metabolitów wykazuje aktywność estrogenową [48, 49]. Jednym z najlepiej 

zbadanych pestycydów jest dihydrodifenylotrichloroetan [DDT, 1,1,1-trichloro-

2,2-di(4-chlorofenylo)etan] należący do organochloryn. Związek ten 

zsyntetyzowano po raz pierwszy w 1874 r., a jego aktywność owadobójczą 

odkryto w 1939 r. [50]. W organizmach żywych DDT jest metabolizowany do 

DDE [1,1-dichydro-2,2-di(4-chlorofenylo)etylen], który ma charakter lipofilowy 

i w związku z tym gromadzi się w tkance tłuszczowej oraz wykazuje bardzo 

długi okres biologicznego półtrwania wynoszący u człowieka aż 6 – 10 lat i to 

niezależnie od czasu trwania narażenia. Ponadto, DDE zaburza działanie układu 

endokrynnego poprzez indukcję ekspresji aromatazy oraz stymulację jej 

aktywności [51]. Natomiast DDT wykazuje działanie podobne do naturalnych 

estrogenów i kompetycyjnie wiąże się z receptorami estrogenowymi [52]. 

Związek ten jest także antagonistą receptora androgenowego [50].  

Do innych pestycydów wpływających negatywnie na układ endokrynny 

należą: fenarinol, prochloraz oraz fungicydy imidazolowe hamujące biosyntezę 

estrogenów poprzez inhibicję aktywności aromatazy. Wykazano także, że 

atrazyna, simazyna oraz popazyna (herbicydy 2-chlorotriazynowe) indukują 

aktywność aromatazy. Należy również pamiętać, że pestycydy często stosowane 

są jako mieszanina kilku związków, co może prowadzić do nasilenia ich 

negatywnego wpływu na organizm człowieka [49]. Liczne badania wykazały 

związek między stężeniem pestycydów, szczególnie z grupy organochloryn, 

a występowaniem raka piersi i prostaty [53-57]. 
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Bisfenol A  
 

Bisfenol A (ang. bisphenol A - BPA) został po raz pierwszy 

zsyntetyzowany w 1891 roku, natomiast w latach 30. XX wieku stwierdzono, że 

związek ten wykazuje właściwości zbliżone do naturalnie występujących 

estrogenów. Od połowy XX wieku bisfenol A wykorzystywany jest do produkcji 

poliwęglanowych tworzyw sztucznych, pojemników na żywność, klejów, plomb 

dentystycznych i wielu innych produktów [4, 58, 59]. Roczna produkcja 

bisfenolu A na świecie wynosi około 3 milionów ton, z czego około 100 ton 

uwalnianych jest do atmosfery [58]. Liczne badania wykazały, że bisfenol A 

może się uwalniać z tworzyw poliwęglanowych, z których wykonane są 

pojemniki do przechowywania żywności. Ponadto uważa się, że wysoka 

temperatura oraz substancje o charakterze kwaśnym bądź zasadowym 

znajdujące się w produktach spożywczych przechowywanych w pojemnikach 

wykonanych z tworzyw sztucznych zawierających ten związek mogą 

przyspieszać hydrolizę wiązań pomiędzy monomerami bisfenolu A i prowadzić 

do jego uwalniania, co może stanowić główne źródło ekspozycji na BPA dla 

ludzi [58, 60]. Bisfenol A jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych 

ksenoestrogenów na świecie, o czym może świadczyć fakt, że związek ten został 

wykryty w 95% próbek moczu analizowanych u ludzi w USA [61]. Ponadto 

obecność bisfenolu A stwierdzono również w płynie owodniowym, krwi 

noworodków, łożysku i krwi pępowinowej oraz w mleku kobiet [58, 60]. 

Bisfenol A został uznany za stosunkowo słaby ksenoestrogen, gdyż jego 

powinowactwo do ERα i ERβ jest około 1000 – 10 000 razy niższe niż 

17β-estradiolu [59, 62, 63]. Mimo to, związek ten również w niskich stężeniach 

indukuje odpowiedź komórek analogicznie jak to ma miejsce w przypadku 

stymulacji komórek estrogenami. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że 
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bisfenol A wiąże się z receptorami estrogenowymi zlokalizowanymi 

w cytoplazmie i błonie komórkowej oraz z białkiem GPR30 (ang. G protein-

coupled receptor 30), dzięki czemu aktywuje zarówno genomowy, jak 

i niegenomowy szlak transmisji sygnału za pośrednictwem ER [59]. Ponadto 

sugeruje się, że metabolity bisfenolu A mogą wykazywać większe 

powinowactwo do receptorów estrogenowych w porównaniu ze związkiem 

wyjściowym [64]. W wyniku ekspozycji myszy na bisfenol A dochodziło do 

nieprawidłowego rozwoju wielu narządów i układów, w tym prostaty u samców 

oraz gruczołów mlekowych, układu rozrodczego i jajników u samic. Ekspozycja 

na BPA prowadzi również do zaburzeń w rozwoju mózgu u myszy [62]. Ponadto 

wykazano, że BPA oddziałuje z receptorem androgenowym jako jego 

antagonista oraz z receptorami dla hormonów tarczycy zaburzając transmisję 

sygnału na tych szlakach [59, 62]. Najnowsze wyniki badań prowadzonych na 

zwięrzętach sugerują, że BPA może wpływać na rozwój embrionalny poprzez 

zaburzenie mechanizmów epigenetycznych, takich jak metylacja wysp CpG [59, 

62]. Ze względu na powszechność występowania bisfenolu A w środowisku, 

konieczne są szczegółowe badania pozwalające określić wpływ tego związku na 

organizm człowieka. 

 

Wpływ ksenoestrogenów na organizm człowieka  
 

Ekspresję ER stwierdzono w licznych tkankach i narządach, dzięki czemu 

estrogeny wpływają na wiele procesów zachodzących w całym organizmie, a ich 

działanie nie ogranicza się tylko do układu płciowego. Estrogeny wpływają 

także na homeostazę tkanki kostnej, układ krwionośny, nerwowy, limfatyczny 

[65]. Pierwsze doniesienia o negatywnym wpływie ksenoestrogenów, 

stanowiących zanieczyszczenia środowiska naturalnego, na organizmy żywe 
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dotyczyły wpływu pestycydów na układ rozrodczy zwierząt [66-68], natomiast 

w 1949 r. wykazano po raz pierwszy wpływ DDT na jakość spermy mężczyzn 

[68]. Zaobserwowano, że ksenoestrogeny obniżają liczbę i ruchliwość 

plemników, co może prowadzić do obniżenia płodności [69]. Wysokie stężenie 

estrogenów w okresie prenatalnym płodów męskich może prowadzić 

do zaburzeń w rozwoju układu moczowo-płciowego, takich jak wnętrostwo 

i spodziectwo. Przypuszcza się, że rosnąca liczba przypadków wnętrostwa 

i spodziectwa może być wynikiem działania, coraz powszechniej występujących 

w środowisku, ksenoestrogenów. Jednakże zależność ta wymaga 

dokładniejszych badań [3, 70, 71]. Ksenoestrogeny, a szczególnie pestycydy 

zaliczane do tej grupy, mogą mieć związek również z rosnącą liczbą 

nowotworów jąder. Jednakże nie wykazano zależności pomiędzy stężeniem 

organochloryn w surowicy mężczyzn a ryzykiem zachorowania na raka jąder. 

Wykazano jednak, że na rozwój nowotworu u mężczyzn z rakiem jądra mogło 

mieć wpływ podwyższone u ich matek w czasie ciąży stężenie pestycydów w 

surowicy krwi [72, 73]. Hormony steroidowe (estrogeny i androgeny) mają 

istotny wpływ na rozwój gruczołu krokowego. Związki wykazujące aktywność 

estrogenów, takie jak pestycydy, kadm, nieorganiczny arsen, substancje 

stosowane jako filtry UV oraz bisfenol A, poprzez zaburzenie równowagi 

hormonalnej zwiększają ryzyko zachorowania na raka prostaty [74]. 

Ksenoestrogeny wpływają również na organizm kobiet, przy czym działanie to 

może mieć charakter pozytywny jak i negatywny. Fitoestrogeny polifenolowe 

stosowane jako suplementy diety powodują wzrost masy i uwapnienia kości 

kobiet w wieku postmenopauzalnym, a także mogą hamować rozwój 

nowotworów piersi. Łagodzą objawy menopauzy, prawdopodobnie mogą 

również obniżać ryzyko demencji, powodują usprawnienie procesów uczenia się 
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i zapamiętywania [9]. Sugeruje się, że pozostałe ksenoestrogeny mogą 

negatywnie wpływać na gospodarkę hormonalną kobiet, a tym samym zaburzać 

cykl menstruacyjny i obniżać płodność [9]. Związki te mogą zwiększać ryzyko 

raka piersi i endometrium [3, 9, 49]. 

 

Podsumowanie 
 

Ksenoestrogeny to liczna grupa związków chemicznych mogących mieć 

zarówno pozytywny (fitoestrogeny) jak i negatywny (metaloestrogeny, 

pestycydy, bisfenol A) wpływ na organizm człowieka. W związku z rosnącą 

liczbą substancji, które zaburzają przekazywanie sygnału za pośrednictwem 

receptorów estrogenowych i na działanie których narażony jest człowiek, 

konieczne są szczegółowe badania pozwalające określić mechanizmy działania 

tych związków na organizm człowieka. 
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