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VERRASSEND: ZOWEL 
OESTROGEENGEVOELIGE 
ALS -NIETGEVOELIGE 
BORSTKANKER 
REAGEERT OP 
ISOFLAVONEN

Samenvatting
Het effect van fyto-oestrogenen op de vorming van borstkanker is tot 
op heden een controversieel onderwerp. Op cellulair niveau, onderzoek 
dat met name in vitro is uitgevoerd, werken fyto-oestrogenen zowel 
remmend als stimulerend op borstkanker, afhankelijk van de dosis. 
Maar onderzoek bij mensen laat zien dat op korte termijn fyto-
oestrogenen die met de voeding binnenkomen geen negatief effect 
hebben op de ontwikkeling of het terugkomen van borstkanker. Er 
is een beschermende werking van fyto-oestrogenen uit voeding tegen 
borstkanker gevonden, mits deze gedurende een heel leven worden 
genuttigd en dan met name in de niet bewerkte vorm van soja. 
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De claim dat plantaardige oestrogenen borstkanker kunnen voorkomen of remmen is al 
oud. Na vele onderzoeken blijken fyto-oestrogenen inderdaad in het menselijk lichaam 
mede een oestrogene werking hebben. Hoe het werkt is nog niet volledig opgeklaard; 
fyto-oestrogenen hebben op meerdere plekken en op meerdere manieren effect. In vitro-
onderzoek toont zowel remming als stimulatie van borstkanker aan, humaan onderzoek laat 
vaak geen of een licht borstkanker-verlagend effect zien.

Fyto-oestrogenen en 
borstkanker

>
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Op het gebied van borstkanker is inmiddels veel 
onderzoek gedaan naar de rol van fyto-oestrogenen 
in de ontwikkeling of juist remming van borstkanker. 
Deze plantaardige stoffen hebben een structuur die 
lijkt op 17bèta-oestradiol. Men raakte in deze stoffen 
geïnteresseerd omdat in landen waar veel sojaproducten 
gegeten worden (Azië) er van oudsher weinig borstkanker 
voorkomt. Daarbij kwam dat volgende generaties van de 
vrouwen die uit deze regio naar het Westen emigreerden 
precies dezelfde kans op borstkanker ontwikkelden als de 
andere bewoners.  

Wat zijn fyto-oestrogenen? We kunnen ze opsplitsen in 
vier hoofdgroepen: 
-  Isoflavonen zoals genisteïne en daïdzeïne, aanwezig in 

sojabonen en andere peulvruchten, bessen, wijn, granen 
en noten.

-  Lignanen zoals arctigenin en enterolacton, met name 
componenten van de celwand van vezelrijke voeding als 
bessen, zaden (lijnzaad), granen, noten en fruit.

-  Coumestanen zoals coumestrol in alfalfakiemen, 
tuinkers en sojaboonkiemen.

-  Stilbeen-derivaten zoals resveratrol, o.a. in noten en 
rode druiven, dus ook in wijn.

Verreweg het meeste onderzoek is gedaan met de isofla-
vonen genisteïne en daïdzeïne, twee fyto-oestrogenen die 
met name in soja voorkomen.

De in vitro onderzoeken op celkweek en in vivo onderzoek 
bij muizen laten zien dat genisteïne en daïdzeïne langs 
verschillende routes het celmetabolisme beïnvloeden. Er 
zijn voornamelijk twee soorten borstkanker onderzocht: 
de oestrogeengevoelige borstkanker (die komt het meest 
voor) met ER+ cellen (ER = Estrogen Receptor) en de 
niet-oestrogeengevoelige borstkanker met ER- cellen. Wat 
opvalt is dat beide soorten cellen reageren op de isoflavo-
nen. Daar was men niet op bedacht (zie figuur 1).

Bij borstkanker vermoeden de onderzoekers dat het eer-
der de lokaal in de cel gesynthetiseerde oestradiol is die 
actief de borstkanker veroorzaakt dan het in het bloed 
aanwezige oestradiol. Dit cellulaire oestradiol wordt 
gemaakt uit oestron in het bloedplasma. Het aromatase 
dat hiervoor nodig is, wordt geremd door de isoflavonen 
en die remmen ook een ander enzym, 17bèta-HSD, dat ook 
in staat is om de oestradiolconcentratie binnen de cel te 
verhogen. Hierdoor wordt minder cellulair oestradiol aan-
gemaakt en is er dus minder kans is op ER+ borstkanker 
(zie figuur 2).

Prospectief onderzoek is zeer 
waardevol, maar erg kostbaar en 
foutgevoelig.
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Figuur 1: Verschillende signaalpaden en de rol van isoflavonen in ER+ en ER- borstkankercellen. Duidelijk wordt dat 
de mitochondria in beide celtypen een essentiële rol vervullen en dat bij ER- cellen er een directe genetische invloed wordt 
uitgeoefend die geremd wordt door genisteïne. Ook is te zien dat stress een belangrijke rol speelt in de cellulaire reacties 
die uiteindelijk kan lijden tot apoptose.[1] 
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Vier verschillende vormen van onderzoek

Er zijn diverse soorten onderzoek die met de verschillende 
fyto-oestrogenen gedaan worden: onderzoek met 
computermodellen, onderzoek in het lab, op proefdieren, 
en uiteindelijk ook op mensen; observationeel, klinisch of 
prospectief. 

Onderzoek in dier- of humane (computer)modellen 
voorspellen, met al bekende data als variabelen, wat een 
bepaalde stof in een bepaalde hoeveelheid doet. Dit is het 
goedkoopste onderzoek en ook vrij snel uit te voeren. De 
relatie met de werkelijkheid is discutabel maar het is vaak 
een eerste bron van informatie.

In vitro onderzoek gebeurt in het laboratorium: men kijkt 
naar celkweken van meestal humane borstkankercellen en 
hoe ze reageren op bepaalde stoffen. Er zijn voornamelijk 
twee soorten borstkanker die men op celniveau 
bekijkt: de oestrogeengevoelige borstkanker en de niet-
oestrogeengevoelige borstkanker. Van beide komen de 
cellen in de meeste onderzoeken van slechts twee vrouwen; 
hun kankercellen zijn eenmalig afgenomen en worden in 
de laboratoria steeds vermeerderd.
Het voordeel van dit soort onderzoek is dat je vrijwel alles 
in de hand hebt en dus vrij precies kunt onderzoeken wat 
er gebeurt. Het nadeel is dat het altijd een benadering van 
de werkelijkheid blijft. In een lichaam kunnen cellen heel 
anders reageren.

Bij onderzoek in vivo (levend) test men op dieren. Veel 
onderzoek wordt gedaan met een bepaald soort muis die 
drager wordt van de hierboven genoemde vrouwelijke 
borstkankercellen. Ook dan wordt gekeken wat de reactie 
is van de muis op bepaalde (voedings)stoffen. Hierbij 
heb je vrij veel in de hand als onderzoeker, en ook een 
lichaam waar de borstkankercellen op kunnen reageren. 
Het is alleen geen menselijk lichaam maar een (in het 
laboratorium genetisch aangepast) dierenlichaam. 

Hoewel dieren in lichamelijke zin veel gemeen hebben met 
mensen zijn de reacties soms toch heel verschillend.

Bij mensen is het meeste onderzoek epidemiologisch 
(observationeel) gedaan. Het voordeel is dat de 
data meestal al beschikbaar zijn en dat ze alleen 
geïnterpreteerd moeten worden. Het gaat om grote groepen 
mensen tegelijkertijd dus als er een verband is, is dat 
vaak een sterke aanwijzing. Nadeel is dat ogenschijnlijke 
verbanden geen echte hoeven te zijn. Interpretatie dient 
altijd voorzichtig te gebeuren.

Er worden bij vrouwen met borstkanker ook klinische 
studies gedaan, met dubbelblinde interventies. Deze vorm 
wordt algemeen als de gouden standaard voor onderzoek 
beschouwd. Voordeel is dat je humaan onderzoek hebt, 
nadeel is dat het vaak om kleine aantallen mensen gaat, 
dat het lastig is hier de juiste proefpersonen voor te vinden 
en dat er makkelijk een vertekening van de resultaten kan 
optreden: bijvoorbeeld als een heel aardige onderzoeker 
onbedoeld de mensen positief beïnvloedt.

Ten slotte is er prospectief onderzoek, waarbij vrouwen 
gedurende een bepaalde tijd gevolgd worden. Met 
vragenlijsten en onderzoek wordt gekeken wat ze eten 
en of ze borstkanker krijgen of bepaalde markers voor 
borstkanker ontwikkelen. Hierdoor kunnen later relaties 
gelegd worden. Dit is zeer kostbaar onderzoek en het 
duurt meestal jaren voordat er resultaat is. Maar dat 
is dan ook zeer waardevol. Toch kan ook hier iets mis 
gaan; in hoeverre zijn bijvoorbeeld vragenlijsten over 
voeding representatief voor wat de vrouw daadwerkelijk 
eet? Misschien zijn bepaalde factoren niet meegenomen 
die wel degelijk een rol spelen: zijn het stads- of 
plattelandsbewoners, hebben ze wel of geen ondersteuning 
van de familie? Daarom heeft men voor deze vorm van 
onderzoek grote aantallen nodig en liefst verspreid 
over diverse landen en onderzoekers. En dat maakt het 
allemaal heel kostbaar.

Omzetting van circulerende voorlopers van steroïden 
in oestrogenen in humaan borstkankerweefsel
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Figuur 2: Afname van 
de cellulaire synthese 
van oestradiol door fyto-
oestrogenen middels het 
remmen van aromatase 
en 17bèta-HSD.  
In vitro onderzoek.[2]
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Er zijn twee intracellulaire receptoren van belang in het 
ontwikkelen van borstkanker. Deze receptoren, ERalfa en 
ERbèta, zijn in hun onderlinge verhouding verschillend 
verdeeld over de cellen van het lichaam.

De ERalfa wordt meer gevonden in endometrium, 
borstcellen, ovariële stromacellen en de hypothalamus. 
ERbèta is meer aanwezig in ovariële granulosacellen, nie-
ren, hersenen, botten, hart, longen, intestinale mucosa en 
endotheelcellen. Maar beide receptoren zijn dus in de cel 
aanwezig, alleen in verschillende concentraties. Binnen de 
cel zijn ze het meest te vinden in de celkern, waar ze bin-
den met oestradiol en ook de isoflavonen. De verdeling in 
concentratie van alfa- en bètareceptoren in een vrouwenli-
chaam speelt waarschijnlijk ook een rol in de vorming van 
sommige ziekten.[3] 

Oestradiol bindt goed met beide receptoren, ERalfa en 
ERbèta. Oestron heeft een voorkeur voor de alfarecep-
tor. Oestriol en genisteïne hechten bij voorkeur aan de 
ERbèta. Deze ERbètareceptoren zijn in staat om, na wat 
tussenstappen, in de nucleus DNA-transcriptie te beïn-
vloeden en/of te veroorzaken. Zo hebben ze een werking 
op celdeling, celdifferentiatie of celapoptose (celdood). De 
ERalfa is meer geneigd zich te richten op het overleven van 
een cel en zal dus eerder overgaan tot proliferatie (celde-
ling) en minder tot apoptose, waardoor er een verhoogde 
kans is op ‘rare’ tumorcellen. In borstcellen onderdrukken 
ERbètacellen de celproliferatie en stimuleren ze celdif-
ferentiatie. Ook zal de cel eerder tot apoptose overgaan 
als er meer ERbèta is geactiveerd. Isoflavonen herstellen 
de balans als ERalfa te actief is.[1] Isoflavonen hebben dus 
onder andere een epigenetisch effect. 

Er is ook een membraanreceptor voor oestrogeen: mER 
oftewel GPER. Dit zijn G-proteïne gekoppelde receptoren. 
Ze reageren sterk op oestradiol en kunnen heel snel een 
effect sorteren binnen een cel. Deze receptoren zijn onaf-
hankelijk van ER+ of ER-.

Ook hierop hebben isoflavonen een werking.[4] Ze pro-
moten de vorming van cytoplasmische cyclische nucleoti-
den en moduleren daarmee signalen van de cel (figuur 3).

Er is echter onderzoek bij muizen gedaan waarbij de 
isoflavonen de kankercellen juist aanzetten tot groei. 
Daïdzeïne zette de cel via de ER aan tot celproliferatie 
(in een in vitro-onderzoek). Daarbij is wel genoteerd dat 
als de cellen aan ‘natuurlijke’ concentraties blootgesteld 
worden, overeenkomstig met die uit de voeding, er geen 
oestrogene effecten gezien werden, alleen bij de hogere 
farmacologische concentraties.[5] In vitro-onderzoek laat 
zien dat er verschillende stimulerende en remmende wer-
kingen zijn op borstkankercellen. Zo stimuleren isofla-
vonen de ERalfareceptor, de IGF-1-receptor, ze verlagen 
NK-celapoptose en verhogen meerdere markers die borst-
kanker stimuleren. Aan de andere kant remmen ze ook de 
vorming van borstkanker via verschillende cellulaire sys-
temen als MMP’s, verlaging van NF-kappaB en remming 
van 17bèta-HSD.[5] Er is evenwel nog een groot gat tussen 
wat in vitro gevonden wordt aan celmetabolisme en wat de 
uitkomsten zijn van humaan onderzoek.

Fyto-oestrogenen kennen veel variatie in hun oestrogene 
werking op mensen. Een verklaring is gezocht in de darm-
flora. Er werd ontdekt dat bepaalde darmbacteriën equol 
maken uit daïdzeïne; en equol heeft een hogere oestrogene 
potentie dan daïdzeïne. Het blijkt dat zo’n 30% van de 
mensen voordeel heeft van de vorming van equol. Het lijkt 
erop dat dit vooral mensen zijn met een meer vegetarisch 
eetpatroon. Er is echter meer onderzoek nodig om uit te 
vinden welke bacteriestammen precies daar verantwoor-
delijk voor zijn.[6] De rol van equol op het ontstaan van 
borstkanker is nog niet duidelijk. Onderzoek is schaars en 
wijst nog niet in één bepaalde richting.[7]

Wat kunnen fyto-oestrogenen nu in praktische, therapeu-
tische zin betekenen? De eerste stappen zijn gezet om te 
onderzoeken of fyto-oestrogenen chemo-actieve medicij-
nen kunnen vervangen omdat bepaalde chemotherapie 
bij sommige vrouwen geen effect heeft. Ook is gekeken of 
fyto-oestrogenen het effect van deze medicijnen kunnen 
verhogen en de bijwerkingen kunnen verlagen. In beide 
gevallen zijn fyto-oestrogenen veelbelovend gebleken bij 
in vitro-onderzoek.[8] 

De conclusie van dit onderzoek is dat fyto-oestrogenen 
het potentieel hebben om borstkanker op veel verschil-
lende manieren cellulair te voorkomen en te remmen. Ook 
zijn de studies veelbelovend wat betreft de combinatie van 
chemotherapie en het inzetten van fyto-oestrogenen.[8] Zo 
verminderen ze onder meer de weerstand die sommige 
cellen laten zien tegen chemotherapie waardoor de thera-

Figuur 3: Fyto-oestrogenen 
en hun cellulaire werking, 
waaronder ook nucleair, 
met de ER-onafhankelijke 
membraanreceptor GPR30.[4]
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De American Cancer Society zegt dat 
isoflavonenrijke voeding een positief 
synergetisch effect met tamoxifen 
kan hebben.

pie beter aanslaat. Hoewel dit nog meer onderzoek vraagt 
wijst het naar therapeutisch interessante interventies met 
fyto-oestrogenen.[8]

Humaan onderzoek laat in het algemeen zien dat er geen 
negatieve effecten zijn van fyto-oestrogenen als genisteïne 
en daïdzeïne met betrekking tot het ontstaan, verergeren 
of terugkomen van borstkanker.[9] 

Er zijn studies gedaan die zelfs positieve effecten laten 
zien.[10,11] Ondanks de vele cellulaire paden die ontdekt zijn 
kan men nog niet verklaren waarom soja dit effect heeft. 
Er is namelijk geen verandering gemeten in de markers 
voor apoptose of proliferatie die ze gevonden hebben bij 
de in vitro-onderzoeken. Uit zes grote prospectieve epi-
demiologische studies in China en Amerika bleek dat hoe 
meer soja vrouwen met borstkanker aten, des te kleiner 
hun kans was om aan de borstkanker te overlijden dan wel 
opnieuw kanker te krijgen na een aanvankelijk succesvolle 
behandeling.[10,11]

De auteurs van de laatste meta-analyse, die 11.000 
vrouwen betrof, adviseerden in hun conclusie vrouwen 
met borstkanker juist om soja te eten. Opmerkelijk is dat 
bij meisjes die in hun pubertijd regelmatig sojaproducten 
hebben gegeten er verminderde kans bestaat op borstkan-
ker op latere leeftijd.[2] 

In een prospectieve studie naar het risico op borstkan-
ker werden 76.000 Franse vrouwen boven de 50 jaar die 
sojasupplementen gebruikten, gedurende 11 jaar gevolgd. 
De onderzoekers zagen tegenstrijdige resultaten van de 
inname van sojasupplementen. Ze zijn daarom aan de 
voorzichtige kant en raden vrouwen met borstkanker in 
de familie af om supplementen met soja te gebruiken.[12]

In Nederland zijn oncologen over het algemeen ook 
liever aan de voorzichtige kant. Mark Messina, in Amerika 
ook wel Dr. Soya genoemd omdat hij al jaren het onderzoek 
naar soja en borstkanker op de voet volgt en daar regelma-
tig over schrijft, is stelliger. Hij concludeert dat onderzoek 
onomstotelijk laat zien dat blootstelling aan isoflavonen 
geen nadelig effect heeft op borstweefsel of markers die 
borstkanker doen vermoeden, zowel in gezonde vrouwen 
als in vrouwen met borstkanker.[13] Ook in combinatie met 
tamoxifen laat het eten van soja geen negatieve interacties 
zien op het terugkomen van borstkanker. Er zijn eerder 
aanwijzingen dat soja de werking van tamoxifen bevor-
dert. (Zie ook pagina’s 10-11, Interacties.) Hij schrijft dat 
de meeste bescherming van soja uit voeding komt als de 
vrouw haar leven lang soja eet, en dan met name zo min 
mogelijk bewerkte soja.

Een nadeel van veel klinisch interventie-onderzoek is dat 
het om kleine projecten gaat met een korte onderzoeks-
tijd. Bovendien is het lastig om de onderzoeken te vergelij-
ken. Onzekerheden die eenduidigheid in de onderzoeken 
bemoeilijken zijn: wordt soja of alleen het fyto-oestrogeen 
(genisteïne) gebruikt? En hoe bepaal je de concentratie 
van bio-actieve stoffen in een supplement? Zijn er meer 
bio-actieve stoffen dan genisteïne in soja? Of in andere 
voedingsmiddelen? Is er verschil tussen soja die van ouds-
her gefermenteerd is en de soja die nu vaak in voedings-
middelen zit?

Dan zijn er nog omstandigheden die invloed hebben op 
de uitkomst, zoals in- en uitwendige stress, de jodium- en 
vitamine D-status van de proefpersonen, de manier van 
toedienen, de samenstelling van het darmmicrobioom, 
of het seizoen waarin gemeten wordt. Heel wat factoren 
die een rol kunnen spelen in de uitkomst van een onder-
zoek. Dit bemoeilijkt het eenduidig interpreteren van de 
onderzoeken.

Desondanks hebben The American Institute for Cancer 
Research en de American Cancer Society geconstateerd 
dat het veilig is voor vrouwen met borstkanker om soja-
producten te eten, ongeacht of ze wel of geen tamoxifen 
gebruiken. Ze zeggen zelfs dat in potentie isoflavonenrijke 
voeding een positief synergetisch effect met tamoxifen kan 
bewerkstelligen.[14] Het inzetten van fyto-oestrogenen als 
farmaceutisch hulpmiddel bij de behandeling van borst-
kanker gebeurt in Nederland, voor zover mij bekend, nog 
niet.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven
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U vindt de volledige bronvermelding op pagina 41 van dit tijdschrift en op 
www.orthofyto.com bij het betreffende artikel. Abonnees kunnen hier inloggen. 




