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Abstrakt 

Bakgrund: Hjärt-och kärlsjukdomar är en ledande orsak till för tidig död. 

Incidensen ökar med stigande ålder, i synnerhet för kvinnor på grund av förlust av 

östrogen vid klimakteriet då östrogen annars har kärlskyddande effekt. Forskning 

har visat ett samband mellan intag av en kost rik på sojabönor och en lägre risk att 

utveckla kardiovaskulära sjukdomar. Sojabönor är rikt på isoflavoner som verkar 

som det endogena östrogenet. Den positiva effekten av isoflavoner verkar dock 

variera beroende på individers förmåga att omvandla isoflavonmetaboliten daidzein 

till metaboliten equol.  

Syfte: Syftet var att undersöka om isoflavoner kan minska risken för att utveckla 

hjärt-och kärlsjukdomar hos postmenopausala kvinnor som kan producera equol. 

Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturstudie där PubMed användes som 

sökbas. Sökorden som användes var isoflavones AND equol AND cardiovascular 

AND soy. Fem studier uppfyllde inklusionskriterierna och sammanställdes. 

Resultat: Fyra av studierna indikerade att isoflavoner kan minska halten av vissa 

kardiovaskulära biomarkörer. Tre av dem indikerade att isoflavoner kan sänka vissa 

inflammationsmarkörer (CRP och MDA). Studierna visade inkonsekventa resultat 

avseende blodtryck, då en studie visade signifikant minskning av blodtryck och en 

studie visade ingen förändring på blodtryck efter behandling med isoflavoner. 

Inkonsekventa resultat visades även avseende isoflavoners påverkan på lipidprofiler. 

Två studier visade signifikanta förändringar och en visade att isoflavoner inte kan 

förändra lipidstatusen. Den här litteraturstudien visade också att isoflavoner varken 

kan minska uttryck av adhesionsmolekyler eller påverka NO syntes. Fyra av 

studierna visade att förmåga att producera equol är fördelaktigt vid konsumtion av 

sojabönor.   

Diskussion: Det finns en möjlighet att isoflavoner kan reducera kardiovaskulära 

biomarkörer men de sammanställda studierna visade inkonsekventa resultat på olika 

biomarkörer. Förmåga att producera equol kan spela en viktig roll för att kunna 

nyttja sojabönans hälofördelar. Vidare behövs mer forskning för att säkerställa 

effekten av isoflavoner och deras förmåga att minska risk att drabbas av hjärt-

kärlsjukdomar.   

 

Abstract 

Background: Cardiovascular diseases are one of the leading causes to premature 

death. The incidence increases with age, especially for women due to loss of 

estrogen in menopause where estrogen otherwise has a vascular protective effect. 

Reports suggest correlation between a diet rich in soybeans and a lower risk of 

developing cardiovascular disease. Soybeans are rich in isoflavones which act as the 

endogenous estrogen and may have similar vascular protective effects. However, the 

positive effect of isoflavones appears to be depending on individuals' ability to 

convert one of the soybeans metabolite daidzein to the metabolite equol. 



 

Objective: The aim of this study was to investigate whether isoflavones can reduce 

the risk of developing cardiovascular disease in postmenopausal women who can 

produce equol. 

Method: This study was performed as a literature study where PubMed was used as 

a search base. Isoflavones AND equol AND cardiovascular AND soy was used as 

keywords. Five studies fulfilled the inclusion criteria and were selected for 

comparison. 

Results: Four of the studies indicated that isoflavones may reduce some of the 

cardiovascular biomarkers. Three of them indicated that isoflavones can lower some 

inflammatory markers (CRP and MDA). Inconsistent results were also shown in 

blood pressure. One of the studies showed a reduction in blood pressure and one 

study showed no change in blood pressure after treatment with isoflavones. 

Inconsistent results were also shown regarding the effect of isoflavones on the lipid 

profile. Two studies showed significant changes and one showed that isoflavones 

cannot change the lipid profile. This literature study also showed that isoflavones 

neither can reduce the expression of adhesion molecules nor raise NO synthesis. 

Four of the studies showed that the ability to produce equol is beneficial to reduce 

the risk of developing cardiovascular disease when consuming soybeans. 

Discussion: There is a possibility that isoflavones can lower cardiovascular 

biomarkers, but the studies showed inconsistent results on different biomarkers. The 

ability to produce equol may play an important role to utilize the soybean's benefits. 

Furthermore, more research is needed to ensure the efficacy of isoflavones and their 

ability to reduce the risk of cardiovascular disease. 
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1 Inledning 

Hjärt-och kärlsjukdomar är en ledande orsak till för tidig död. Incidensen 

ökar med stigande ålder. För kvinnor ökar risken markant efter klimakteriet 

på grund av minskad produktion av östrogen som annars har en 

kärlskyddande effekt (1).  

Studier har visat att förekomsten av hjärt-och kärlsjukdomar är betydligt 

lägre för kvinnor i Asien än för kvinnor i övriga världen. Flera studier har 

tyckt sig se ett samband mellan en kost rik på sojabönor, som är betydligt 

högre i en asiatisk kost än en västerländsk, och en lägre risk att drabbas av 

hjärt-och kärlsjukdomar (2, 3). Sojabönor är rika på isoflavoner som har en 

struktur som liknar östrogen och med en liknande verkningsmekanism som 

det kroppsegna östrogenet (5). Genom att verka på östrogena receptorer kan 

isoflavoner ge liknande kärlskyddande effekter som östrogen (4, 5). 

Den positiva effekten av isoflavoner verkar dock variera beroende på 

individers metabolism och i synnerhet deras förmåga att omvandla 

isoflavonen daidzein till equol vilket verkar vara en mekanism som är 

begränsad till ungefär 1/3 av befolkningen (2). Equol omvandlas från 

daidzein med hjälp av tarmbakterier och är en mer potent form med högre 

affinitet till östrogenreceptorer än ursprungsformen daidzein (6, 7). 

I den här litteraturstudien undersöks om isoflavoner kan minska risken för att 

utveckla hjärt-och kärlsjukdomar hos postmenopausala kvinnor. Det är också 

av intresse att ta reda på vilken effekt equol har i sammanhanget. 

2 Bakgrund 

2.1 Hjärt-och Kärlsjukdomar 
Hjärt-och-kärlsjukdomar är en av vår tids allvarligaste sjukdomar och är en 

ledande orsak till för tidig död (1). De vanligaste riskfaktorerna att drabbas 

av kardiovaskulära sjukdomar är hypertoni, diabetes och obesitas men även 

andra faktorer som ärftlighet och socioekonomisk status har betydande roll i 

utvecklingen (8). Riskfaktorerna delas in i två olika grupper: modifierbara 

och icke-modifierbara faktorer. Ålder, kön och etnicitet tillhör de icke-

modifierbara riskfaktorerna då det är något som inte är påverkbart. Ålder är 

en av de största riskfaktorerna. Efter 55 års ålder ökar risken markant för att 

drabbas av någon hjärt-och kärlsjukdom, i synnerhet risken för att drabbas av 

stroke som ökar med 50 % (9). Diabetes, ohälsosam kost, fetma, fysisk 

inaktivitet, rökning och blodtryck är de främsta riskfaktorerna som tillhör de 

modifierbara faktorerna (9).  
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Den allra främsta orsaken till både skador på kärlen och till att 

kardiovaskulära sjukdomar utvecklas är den förändring i kärlen som kallas 

ateroskleros. Ateroskleros innebär förträngningen av artärer som följaktligen 

minskar blodflödet och tillförseln av syre till de organ vars artärer drabbats. 

Ateroskleros kännetecknas av plackbildning i de inre kärlväggarna, 

bestående av LDL-kolesterol, cellavfall och annat omgivande material (10, 

11).  

Andra sjukdomstillstånd som tillhör de kardiovaskulära sjukdomarna är 

stroke, hypertoni, hjärtsvikt, stabil eller instabil angina pectoris och 

kranskärlssjukdom. På lång sikt är hjärt-och kärlsjukdomar starkt förknippat 

med en nedsatt livskvalitet med funktionshinder och i många fall en för tidig 

död (12, 13).  

2.2 Hypertoni 
Hypertoni, eller högt blodtryck, är en kronisk sjukdom som innebär ett 

förhöjt tryck i artärerna, på grund av att hjärtat måste slå hårdare för att 

upprätthålla en normal cirkulation. Med över en miljard människor drabbade 

världen över räknas hypertoni som en folksjukdom och är en bidragande 

riskfaktor för att drabbas av andra sjukdomstillstånd (10). För att ett förhöjt 

blodtryck ska räknas som hypertoni måste det systoliska trycket vara över 

140 mm Hg och diastoliska trycket överstiga 90 mm Hg. Detta gränsvärde 

innebär, om det överskrids, en ökad risk för att utveckla ateroskleros (10). 

Hypertoni delas in i primär och sekundär hypertension där den sekundära 

formen är en följd av en utlösande faktor som exempelvis njursjukdom. För 

den primära formen, som utgör mellan 90–95% av fallen, är definitionen när 

den bakomliggande orsaken är okänd men där livsstilsfaktorer tros ha en 

betydande roll (10, 14). Även om det finns vissa fall av akut hypertoni så 

utvecklas tillståndet i de allra flesta fall succesivt under flera år. Hypertoni 

kan tyckas harmlöst men ligger till grund för många andra sjukdomstillstånd 

som exempelvis stroke, aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom, ventrikulär 

hypertrofi och hjärtsvikt. Ventrikulär hypertrofi och hjärtsvikt är livshotande 

tillstånd som är en följd av att ventrikeln ständigt tvingas pumpa mot ett 

förhöjt tryck. Ventrikulär hypertrofi kallas det tillstånd där hjärtats 

muskelmassa ökat och som till en början fungerar som hjälp till hjärtat för att 

upprätthålla en normal pumpförmåga. På sikt leder dock detta tillstånd till 

hjärtsvikt efter att hjärtats muskel skadats och kontraktionskraften minskat 

(10, 13). Hjärtsvikt är ett mycket kritiskt tillstånd med en dålig prognos och 

är starkt korrelerat med en förhöjd risk av plötslig död i hjärtinfarkt (14). 

2.3 Ateroskleros 
Ateroskleros är en vaskulär sjukdom med multifaktoriella orsaker och är i 

många fall en grundläggande orsak till att andra kardiovaskulära sjukdomar 

utvecklas (9). Hur aterosklerosutvecklingen egentligen går till är ännu inte 

helt klarlagd men det verkar som att LDL-kolesterol, och då framförallt 
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oxiderat LDL-kolesterol, har en betydande roll i processen (10). LDL-

kolesterol har en benägenhet att oxidera när det kommer i kontakt med fria 

radikaler och i synnerhet små täta LDL-partiklar som oxiderar lättare än stora 

(15). När LDL-kolesterolet har oxiderat kan det tas upp av makrofager och 

de blir till så kallade skumceller. Skumceller har en tendens att ackumulera 

vid kärlväggen och genom att frisätta cytokiner ger de upphov till en 

inflammationsprocess (10, 11). Inflammationsprocessen leder till bildning av 

aterosklerotiska plack med hjälp av tillväxt av glattmuskelceller och 

bindvävsceller. Det aterosklerotiska placket kan bli väldigt skört och har en 

benägenhet att spricka vilket kan leda till trombos som i sin tur kan leda till 

hjärtinfarkt. Förhöjda nivåer av lipider (kolesterol och triglycerider) och 

lipoproteiner (LDL) i blodet anses som riskfaktorer för att utveckla 

ateroskleros (10, 11).  

2.3.1 Intimaförtjockning 

Intimaförtjockning innebär en ökad celltillväxt i intiman och kan ses tidigt i 

aterosklerosutvecklingen (15). Celltillväxt sker alltid till följd av alla typer av 

skador på kärl så som infektion, inflammation, oxiderade lipider och 

hypertoni (14, 16). För att laga skadan sker en ökad tillväxt av 

glattmuskelceller och även en ökad syntes av extracellulär matrix (ECM). 

Detta leder till att intiman förtjockas och så småningom leder det till 

förtjockning av kärlväggen vilket resulterar till att lumens diameter blir 

mindre (14). För att förutse risken för att utveckla kardiovaskulära 

sjukdomar, som exempelvis ateroskleros, så kan kärlväggen mätas med hjälp 

av ultraljudsavbildning. Måttet som används kallas Intima‐media thickness 

(IMT) och är ett mått mellan innersta och yttersta lagret i kärlväggen och 

avser spegla aterosklerosutveckling (16).  

2.4 Lipoproteiner och triglycerider 
En anledning till att risken för att drabbas av ateroskleros och andra 

kardiovaskulära sjukdomar ökar är förhöjda nivåer av triglycerider och LDL-

partiklar i blodet (17, 18). Som tidigare nämnt är LDL, i synnerhet oxiderade 

LDL-partiklar, starkt förknippat med ateroskleros. Även förhöjda nivåer av 

triglycerider är förknippat med en ökad risk av att drabbas av 

kardiovaskulära sjukdomar då höga nivåer av triglycerider ökar blodets 

viskositet och därmed även risken för trombocytaktivering och trombos (10). 

Trots att triglycerider och LDL bidrar till kardiovaskulära sjukdomar har de 

även viktiga funktioner. Triglycerider används som energi i kroppen och 

LDL behövs för att försörja cellmembran med kolesterol och för syntes av 

steroidhormoner (10). 

För att kroppens celler ska kunna förses med fett transporteras lipiderna i 

blodet med hjälp av så kallade lipoproteiner (11). Lipoproteiner är utformade 

att kunna transportera fettlösliga substanser i blodet då de har en vattenlöslig 

yta och ett fettlösligt inre. Det finns fyra huvudgrupper av lipoproteiner vilka 
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är high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), very-low 

density lipoprotein (VLDL) och kylomikroner (11). Dessa skiljer sig från 

varandra avseende storlek, densitet och roll i lipidtransporten. Kylomikroner 

transporterar kolesterol och triglycerider från ilium via lymfan till blodet där 

triglycerider klyvs av lipoproteinlipas (LPL) och fria fettsyror levereras till 

skelettmuskulatur och fettväv. Kolesterol transporteras till levern 

tillsammans med kylmikronresterna där de bryts ner och där kolesterolet 

antingen omvandlas till gallsyror och frisätts till gallan eller packas in i VLDL 

och transporteras vidare till blodet. Väl i blodbanan utsätts VLDL för LPL 

som klyver triglyceriderna och frigör de fria fettsyrorna och under den 

processen blir lipoproteinpartikeln mindre men innehåller fortfarande samma 

mängd kolesterylestrar och omvandlas därmed till LDL-kolesterol (10). 

Kolesterol kan således både tas upp från födan men syntetiseras till störst del 

av levern baserat på acetyl-CoA och NADPH och som sedan transporteras ut 

till vävnader via den endogena vägen. Endast en liten del av kolesterolet tas 

upp från födan som transporteras med hjälp av kylomikroner via den 

exogena vägen (10). 

HDL-kolesterol anses fungera skyddande genom att minska risken för att 

aterosklerotiska plack ska utvecklas då det kan transportera bort överflödigt 

kolesterol från vävnader till levern. HDL verkar även främja utflöde av 

kolesterol från skumceller och hämma LDL från att oxidera (19). Därför 

anses det vara fördelaktigt att ha höga nivåer av HDL-kolesterol och låga 

nivåer av LDL-kolesterol (10, 11).  

 

2.5 Inflammation 
Inflammationsprocessen är en livsnödvändig mekanism och fungerar som 

kroppens svar på skada eller infektion (10). Trots att det är en viktig funktion 

så kan överdriven inflammatorisk reaktion leda till vävnadsskada. Vissa steg 

som är viktiga i inflammationsprocessen kan även leda till att 

aterosklerotiska plack bildas (10).  

För att interaktion mellan endotelceller och inflammatoriska celler ska kunna 

ske behövs påverkan av inflammatoriska cytokiner för att rekrytera 

leukocyter och för att adhesionsmolekyler ska uttryckas på endotelcellerna 

(14). Adhesionsmolekylerna sitter på endotelcellernas yta och behövs för att 

inflammatoriska celler ska kunna migrera till det infekterade området och 

angripa patogener. Inflammatoriska celler cirkulerar i blodbanan och binder 

till adhesionsmolekyler för att sedan passera genom endotelcellerna till det 

infekterade eller skadade området. Monocyter är en inflammatorisk cell som 

efter migration till vävnaden utvecklas till makrofager (19). Makrofager är 

viktiga celler som angriper och bryter ner patogener som också fagocyterar 

oxiderat LDL och utvecklas då till skumceller. Skumcellerna kan också 

ackumulera i kärlväggen och bilda aterosklerotiska plack (11, 19). 
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2.5.1 Inflammations markörer 

För att identifiera sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar används 

olika inflammationsmarkörer för att indikera och förutse risken att drabbas 

av sjukdom. Markörerna medverkar i inflammationsprocessen och bidrar till 

inflammationer. Således kan höga nivåer av dem i blodet innebära att det är 

en pågående inflammation med risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom (19).  

Den vanligaste och mest använda biomarkören i samband med 

kardiovaskulära sjukdomar är C-reaktivt protein (CRP). CRP är ett 

akutfasprotein som är involverat i inflammationsprocessen och kan binda 

med lägre specificitet till kolhydrater och fett på mikrobers yta (10, 19). Det 

finns alltid lite CRP i blodet och det ökar vid inflammation vilket är 

anledningen till att CRP kan användas för att indikera inflammation. 

Förhöjda nivåer av CRP har även använts för att kunna förutsäga risken av 

att drabbas av andra sjukdomstillstånd som exempelvis stroke (10).    

Adhesionsmolekyler är andra inflammationsmarkörer som är involverade i 

inflammationsprocessen och även de används som biomarkörer för 

kardiovaskulär sjukdom (19). Adhesionsmolekyler sitter på endotelcellers yta 

och hjälper inflammatoriska celler till infekterade områden för att angripa 

patogener. Höga nivåer av dem tyder på inflammation och därför används 

adhesionsmolekyler för att kunna indikera sjukdom, i synnerhet 

adhesionsmolekylerna intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) och 

vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) (19).  

Cytokiner, som exempelvis interleukin-6 (IL-6), medverkar även de i 

inflammationsprocessen och stimulerar bland annat adhesionsmolekyler som 

ICAM-1 så att uttrycket av dem blir fler och inflammationen blir kraftigare. 

Cytokiner stimulerar även vidhäftningen av inflammatoriska celler till 

adhesionsmolekyler. Där av används även cytokiner, som exempelvis IL-6, 

för att indikera sjukdom (10, 19). 

2.6 Östrogen och kardiovaskulära sjukdomar 
När kvinnor når klimakteriet ökar risken att drabbas av hjärt-och 

kärlsjukdomar. Epidemiologiska studier har visat att risken att drabbas av 

kardiovaskulära sjukdomar är högre för kvinnor som inträtt klimakteriet än 

kvinnor som inte inträtt klimakteriet i samma ålder (20). Anledningen tycks 

vara är de hormonella förändringar som medföljer klimakteriet. Den främsta 

hormonella förändringen som anses ligga till grund för den ökade risken för 

hjärt-och kärlsjukdomar är den minskade produktionen av östrogen. 

Östrogenet har flera kärlskyddande mekanismer och vid minskad produktion 

försvinner dessa skyddande mekanismer (20). 

Östrogen är samlingsnamnet på en grupp kvinnliga könshormoner med olika 

fysiologiska funktioner som verkar genom att binda till östrogena receptorer 

(ER) (21). ER finns i två olika former, ERα och ERβ, och som uttrycks olika 
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i olika vävnader. ER har identifierats vid kärlväggen där östradiol visat sig 

kunna ge effekter på endotelet samt glattmuskeln genom att ge relaxation av 

kärlen (20). Det kroppsegna östrogenet är C18-steroider och inkluderar 

estrol, östradiol och estriol. Av dessa är det östradiol som är den mest potenta 

formen (figur 1). Alla östrogenformer har fyra ringar (A, B, C, D), en 

hydroxylgrupp vid kolatom 3 och antingen en hydroxyl- eller en ketongrupp 

vid C17. A-ringen är en fenol och det är den som gör att östrogenerna kan 

binda med hög affinitet till östrogenreceptorerna (20, 21).  

Östrogen har visat sig ha flera fördelaktiga effekter på kardiovaskulära 

sjukdomar, bland annat genom att verka direkt på endotelceller (20). 

Endotelceller är involverade i reglering av vasodilation och vasokonstriktion 

för att kunna reglera blodtryck och blodflöde. I experimentella studier har 

administrering av östradiol visat sig kunna påverka frisättning och 

produktion av kvävemonoxid (NO) (21). Genom att aktivera endotelialt 

kväveoxidsyntas (eNOS) i endotelceller transformeras L-arginine till L-

citrulline och NO-produktionen ökar. Östradiol uppreglar eNOS i 

endotelcellerna genom att öka eNOS promotoraktivitet och förstärka 

bindningsaktiviteten för transkriptionsfaktorer. NO-frisättning ger 

vasodilation vilket är en mekanism för att sänka blodtryck. Genom att 

förhindra att blodtrycket höjs verkar östradiol kärlskyddande och med 

östradiol minskar risken för att utveckla följdsjukdomar (20). Förutom att 

öka NO-frisättningen påverkar östrogen endotelcellerna att frisätta 

prostaglandin I2 (PGI2) som också medierar vasodilation, och verkar på så 

sätt blodtryckssänkande. PGI2 är även en potent hämmare av 

trombocytaggregation. På detta sätt motverkar östrogen bildning av 

ateroskleros och trombos (20, 21).  

Östrogen reducerar även aterosklerosutvecklingen genom att inhibera LDL-

oxidation och dämpa inflammation. Inflammationsdämpningen sker genom 

att minska uttryck av celladhesionsmolekyler (CAM), minska 

makrofagackumulering och monocytadhesion (19). Östrogen verkar även 

som antioxidant genom att minska oxidativ stress och bildandet av fria 

radikaler. Detta kan vara en förklaring till de kärlskyddande effekter som 

östrogen har hos pre-menopausala kvinnor (20, 21). 

 

 

 

 

 

Figur 1. Strukturform av östradiol (22). 
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2.7 Fytoöstrogener och isoflavoner 
Fytoöstrogener är icke-steroida föreningar som syntetiseras av växter och 

som har östrogenlika effekter. Fytoöstrogener finns i en mängd olika 

livsmedel och växter som exempelvis sojabönor, rödklöver och vetekorn men 

det är sojabönan som är den absolut rikaste källan (4). Fytoöstrogener är ett 

samlingsnamn för flera olika undergrupper där bland annat isoflavoner, 

flavanoner, flavonoler och flavoner är inkluderade. Den allra vanligaste och 

mest potenta fytoöstrogenen är isoflavon. Av isoflavoner är de vanligaste 

förekommande och mest potenta formerna genistein och daidzein och dess 

metabolit equol (4, 23). 

Under de senaste två decennierna har intresset för fytoöstrogener och 

isoflavoner ökat avsevärt och det finns ett intresse för att använda 

fytoöstrogener som ett naturligt alternativ till syntetiska hormonbehandlingar 

vid klimakteriebesvär (4). Fytoöstrogener har strukturella likheter med 

östradiol som gör det möjligt för dem att ge östrogena effekter (4). Forskning 

visar att fytoöstrogener har flera potentiella effekter för att minska utveckling 

av ett fler tal sjukdomar (4). Bland annat sägs fytoöstrogener minska 

benresorption genom att fördröja utvecklingen av osteoporos för 

postmenopausala kvinnor (4). Fytoöstrogener kan även utöva antiandrogena 

effekter som kan vara användbara vid godartad prostatahypertrofi och kan ha 

skyddande effekter mot både prostata och bröstcancer (4). Fytoöstrogener 

antas också ha potentiella positiva effekter för att minska risken för 

kardiovaskulära sjukdomar i samband med och efter klimakteriet (4, 7). 

Epidemiologiska studier har visat att isoflavoner kan minska risken att 

utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar (4). Förekomsten av kardiovaskulära 

sjukdomar, diabetes och fetma är betydligt lägre i asiatiska populationer än 

västerländska (24). Enligt studier kan detta bero på att asiatisk kost innehåller 

en betydligt högre andel isoflavoner än den västerländska kosten (4). Asiater 

beräknas att konsumera 20–150 mg per dag i jämförelse med den 

västerlänningar som konsumerar 1–3 mg per dag. Enligt vissa studier kan dessa 

dietskillnader bidra till en lägre förekomst av kardiovaskulära sjukdomar 

bland den asiatiska populationen (4).  

2.7.1 Isoflavoners metabolism 

Isoflavoner metaboliseras, liksom alla fytoöstrogener, huvudsakligen av 

tarmbakterier. Efter att isoflavonerna har intagits hydrolyseras de i 

tarmväggen av tarmmikroorganismer och hydrolytiska enzymer så som 

glukosidaser. Glukosidaser hydrolyserar isoflavonerna daidzein och genistein 

till den aktiva formen aglykon som sedan absorberas över tarmepitelet eller 

metaboliseras ytterligare i tarmen till andra typer av metaboliter så som equol 

(25). Förutom den bakteriella metabolismen omvandlas även isoflavonerna i 

fas- I respektive II reaktionerna av ISO-enzymer i levern (23). 
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2.7.2 Isoflavoners östrogenaktivitet 

På grund av sin östrogenliknande kemiska struktur kan isoflavoner binda till 

östrogenreceptorer och verka som det kroppsegna östrogenet (21). Daidzein 

och genistein är de mest studerade och mest potenta isoflavonerna, vars 

karakteristiska kemiska struktur liknar 17-β-östradiol (Figur 2)(4). Daidzein 

och genistein verkar antingen som antagonister eller agonister på 

östrogenreceptorer beroende på de redan befintliga nivåerna av det endogena 

östrogenet (26). Isoflavoner kan binda till både ERα och ERβ med en 

generellt högre affinitet för ERβ än för ERα. Isoflavoners affinitet till ER är 

mellan 100–1000 gånger lägre jämfört med det kroppsegna östrogenet. Dock 

så kan isoflavoner komma upp i 1000 gånger så höga koncentrationer än vad 

östrogen kan. Studier har visat att den maximala effekten av isoflavoner kan 

bli ungefär hälften så stor som effekten östradiol (4). 

Liksom östradiol kan isoflavoner ha positiva effekter på det kardiovaskulära 

systemet, delvis genom att påverka endotelcellerna. På liknande sätt som 

östradiol kan fytoöstrogener påverka endotelcellers genomtränglighet vilket 

minskar den vaskulära permeabiliteten (4). Fytoöstrogener främjar även 

endotelmedierad vaskulär relaxation via liknande mekanismer som östradiol 

gör genom att ge en ökad produktion av NO. Stimuleringen sker på liknande 

sätt som östradiol, alltså genom att öka eNOS expression vilket resulterar till 

ökad NO frisättning och dilaterade kärl. Isoflavoner kan även öka 

endotelcellers kapacitet att producera PGI2 genom en ER-beroende 

mekanism som involverar ökade nivåer av cyklooxygenas (COX). som är 

involverad i produktionen av PGI2 (4).  

Fytoöstrogener upprätthåller således vaskulära funktioner och minskar 

endotelets permeabilitet. Ytterligare studier behövs för att definiera de olika 

mekanismerna som är involverade (4, 27). 

 

Figur 2. Strukturformer av daidzein och genistein (28). 
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2.8 Equol 
När isoflavonen daidzein metaboliseras via hydrolys bildas equol. Detta är 

alltså en metabolit som inte ursprungligen finns i sojabönan. Daidzein 

hydrolyseras i tarmen till dihydrodaidzein med hjälp av enzymer och 

bakterier. Denna produkt omvandlas sedan i sin tur vidare till S-equol. 

Eftersom equol har ett kiralt centrum vid kolatom 3 kan detta ämne 

förekomma både som S- eller R-enantiomer (figur 3). Hos människor och 

djur är det enbart S-enantiomeren som förekommer (7, 29). Då equol är en 

mycket mer potent form med högre östrogenaktivitet än andra 

isoflavonformer så anses det fördelaktigt att kunna producera equol (3). 

Vissa studier menar att förmågan att producera equol är en förutsättning för 

att nyttja sojabönors hälsofördelar (7). 

Beroende på sammansättning av tarmflora så kan inte alla individer 

omvandla daidzein till equol. Enligt studier är det endast 1/3 av jordens 

befolkning som kan göra den omvandlingen (2). Vilka tarmbakterier som 

ligger bakom transformationen av daidzein till equol är ännu inte helt 

klarlagd men ett antal stammar har identifierats i samband med produktion 

av equol. De tre bakteriestammarna som har hittats i högst utsträckning hos 

människor som kan producera equol är Bacteroides Ovatus spp, 

Strepotococcus interme-diusspp och Ruminococcus productusspp (7, 29). Det 

är dock okänt vilka stammar som kan göra den fullständiga transformationen 

från daidzein till equol då många stammar endast kan utföra omvandling av 

daidzein till dihydrodaidzein. Det är heller inte klarlagt om omvandlingen 

utförs av endast en bakterie eller om det krävs en kombination av flera olika 

bakterier (29, 30). 

Då det inte är känt vilka tarmbakterier som ligger bakom omvandlingen från 

daidzein till equol är det svårt att förstå varför endast vissa individer kan 

producera equol (7, 29). Studier har visat att ett högt intag av fibrer och 

vegetabiliskt protein samt ett lågt intag av kolhydrater kan vara fördelaktigt 

för att producera equol (7, 29). Dock råder det oenighet om näringsämnen 

kan påverka tarmflorans förmåga att producera equol då vissa studier påstår 

att equolproduktion inte är något som går att påverka (7). Många studier 

visar att det finns en nationell variation avseende förmåga att producera 

equol. T.ex. har studier kunnat påvisa att cirka 50-60% av Japans, Kinas och 

Koreas befolkningar har förmåga att producera equol medan endast 25–30% 

av friska vuxna västerlänningar har kapaciteten (7).  

Trots att det finns vissa indikationer på att produktion av equol beror på kost 

är det svårt att förändra kapaciteten, särskilt att öka kapaciteten. Det är 

möjligt att reducera en persons förmåga att producera equol genom långvarig 

antibiotikumanvändning, men svårare att öka produktionen (29). Efter att 

detta fenomen upptäcktes myntades begreppet equolproducent respektive 

icke-equolproducent vilket vittnar om att en equolproducerande tarmflora är 

något som är stabilt över en längre tid (19, 24). 
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Figur 3. Stukturform av equol (28). 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka om isoflavoner kan 

minska risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar hos 

postmenopausala kvinnor. Intresse fanns även att ta reda på vilken roll equol 

har i sammanhanget. 

4 Metod 

4.1 Artikelsökning 
Examensarbetet utfördes som en litteraturstudie där fem artiklar granskades 

och sammanställdes. För att hitta relevanta artiklar som underlag gjordes 

sökningar via databasen PubMed med sökorden isoflavones AND equol 

AND cardiovascular. Sökningen gav 104 träffar. För att begränsa till endast 

kliniska studier användes ”Clinical trial” som filtrering vilket gav 25 träffar. 

”Soy” lades till som sökord för att exkludera de studier som använde sig av 

isoflavonsupplement från andra källor än soja vilket resulterade till 18 

träffar. Av de kvarvarande träffar var två studier utförda på män, tre på män 

och kvinnor, tre på män och postmenopausala kvinnor och tio på 

postmenopausala kvinnor vilket ledde till en begränsning till studier utförda 

på endast postmenopausala kvinnor. 

4.2 Exklusionskriterier 
Studier exkluderades om de var äldre än 10 år, om isoflavonsupplement gavs 

i samband med annan medicinering exempelvis hormonbehandling eller om 

isoflavonsupplement gavs i samband med fysisk aktivitet.  

4.3 Inklusionskriterier 
Studier som inkluderades var utförda på postmenopausala kvinnor, använde 

sig av isoflavonsupplement från sojabönan och använde kardiovaskulära 

biomarkörer som parametrar.  
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Det var fem studier som uppfyllde exklusionskriteriena och 

inklusionskriterierna som valdes ut för sammanställning. 

5 Resultat 

5.1 Studie 1 

Effect of soy isoflavone supplementation on endothelial 

dysfunction and oxidative stress in equol-producing 

postmenopausal women (6). 

Syfte 

Syftet med denna studie var att studera effekten av isoflavontillskott på 

kardiovaskulära markörer. 

Metod  

Studien var en dubbelblindad, kontrollerad placebostudie med 190 

postmenopausala kvinnor i åldrarna 47–60. Studiedeltagarna randomiserades 

in till två grupper, interventionsgrupp respektive kontrollgrupp. Sedan 

delades studiedeltagarna även upp efter equol-status: equolproducenter 

respektive icke-equolproducenter inom respektive grupp. 

Interventionsgruppen fick under 6 månader 100 mg soja-isoflavoner och 500 

mg kalciumkarbonat per dag. Kontrollgruppen fick endast 500 mg 

kalciumkarbonat per dag. Blodprover togs vid studiens start respektive slut 

för analys av adhesionsmolekyler (VCAM-1), NO, och malondialdehyde 

(MDA) som är en markör för oxidativ stress. 

Resultat 

Efter 6 månaders behandling visades ingen förändring avseende VCAM-1- 

och NO-koncentrationer i någon av grupperna. En signifikant skillnad 

avseende MDA-koncentrationerna kunde uppmätas mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen som inte var equolproducenter. En 

mindre, men signifikant skillnad, uppmättes mellan interventionsgrupp och 

kontrollgruppen hos deltagarna som var equolproducenter (tabell 1).  
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Tabell 1. Koncentrationer av V-CAM-1, NO och MDA koncentration efter 6 

månaders behandling. 

Variabel  Isoflavoner (n=94) Kontroll (n=88) p 

Equol (n=56) Icke-equol 

(n=38) 

Equol (n=54) Icke-equol 

(n=34) 
V-CAM-1 (ng/mL) 796,3 ± 173,7 893,4 ± 262,4 867,0 ± 296,1 852,9 ± 214,5 0,413 

NO (µmol/L) 9,3 ±5,57 11,0 ± 7,77 9,8 ±7,07 10,2 ± 7,15 0,724 

MDA (nmol/L) 0,83 ±0,26 0,81 ±0,24 0,95 ±0,25 0,96 ± 0,30   0,021* 

 

V-CAM-1, vascular cell adhesion molecule-1. NO, kvävemonoxid. MDA, malondialdehyde. n, antal deltagare. * 

Signifikant förändring mellan isoflavon-equolgruppen och kontroll-equolgruppen. 

 

Slutsats 

Denna studie visar att soja-isoflavoner kan ge en fördelaktig effekt på 

kardiovaskulära markörer genom att minska MDA-koncentrationen. Dock så 

verkar inte equol ge en mer fördelaktig effekt.   

 

5.2 Studie 2 

Whole soy, but not purified daidzein, had a favorable effect on 

improvement of cardiovascular risks: A 6‐month randomized, 

double‐blind, and placebo‐controlled trial in equol‐producing 

postmenopausal women (16). 

Syfte 

Studiens syfte var att utvärdera effekten av hela sojabönan respektive endast 

daidzein på kardiovaskulära biomarkörer hos postmenopausala kv(16)innor 

som kan producera equol. 

Metod 

Studien var utformad som en dubbelblindad randomiserad placebostudie där 

270 postmenopausala kvinnor med blodtryck över 120/80 deltog. 

Studiedeltagarna randomiserades in till tre olika behandlingsgrupper där 

samtliga deltagare tilldelades supplement varje dag. En grupp behandlades 

med 40 gram sojapulver innehållande hela sojabönan (sojagrupp), en grupp 

behandlades med 40 g mjölkpulver (placebogrupp) och en grupp 

behandlades med 40 g mjölkpulver + 63 mg daidzein (daidzeingrupp). Den 

mängden daidzein som tilldelades motsvarar den mängd som finns i cirka 

100 gram sojabönor (4). Blodprov och urinprov togs vid starten av studien 

och efter 6 månader för analys av serum lipider och CRP. Mätningar utfördes 
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även med ultraljud för att se förändringar i karotisartären avseende 

intimaförtjockning (CIMT) vid studiens start och efter 6 månader. 

Resultat 

Efter 6 månader observerades en signifikant minskning av LDL-c, 

LDL/HDL-kvoten, triglycerider (TG), total kolesterol (TC) och CRP i 

sojagruppen jämfört med daidzeingruppen och placebogruppen.  

Det uppmättes inga signifikanta förändringar gällande intima förtjockning i 

karotisartären i varken daidzeingruppen eller sojagruppen (tabell 2). 

 

Tabell 2. Effekten av hela sojabönan och daidzein på biomarkörer efter 6 månaders 

behandling. 

Variabel Hel soja Daidzein Placebo p 

LDL-c (mmol/L) -0,15 ± 0,73 ab 0,15 ± 0,60 0,10 ± 0,63 0,006* 

LDL/HDL kvot -0,09 ± 0,46 ab 0,12 ± 0,41 0,07 ± 0,48 0,006* 

TG (mmol/L) -0,08 ± 0,33 a -0,11±0,50 0,05 ± 0,47 0,037* 

TC (mmol/L) -0,07 ± 0,86 0,21 ± 0,77 0,16 ± 0,67 0,038* 

HDL (mmol/L) 0,003 ± 0,240 -0,020 ± 0,258 -0,001 ± 0,239  0,791 

CIMT (mm) -0,015 ± 0,074 -0,003 ± 0,072 -0,015 ± 0,074  0,474 

CRP (mg/L) −0,33 ± 1,80b 0,40 ± 2,64 −0,05 ± 3,19 0,022* 

 

LDL-c, Low density lipoprotein. TG, triglycerider. TC, Total kolesterol. HDL, high density lipoprotein. 

CIMT, intimaförtjockning i karotisartären, CRP, C‐reactive protein. a, signifikant skillnad mellan hel 

soja och placebogrupp. b, signifikant skillnad mellan hel soja och daidzeingrupp. 

 

Slutsats 

Denna 6 månaders RCT studie visade att konsumtion av sojabönor kan ha en 

positiv påverkan på lipidsammansättning och inflammationsmarkörer (CRP), 

vilket föreslår att konsumtion av sojabönor kan ha en mekanism som kan 

minska kardiovaskulär utveckling hos postmenopausala kvinnor.  

 

5.3 Studie 3 

Effect of whole soy and purified daidzein on ambulatory blood 

pressure and endothelial function--a 6-month double-blind, 

randomized controlled trial among Chinese postmenopausal 

women with prehypertension (31).  
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Syfte 

Studiens syfte var att undersöka huruvida sojaprodukter har en skyddande 

effekt på hjärtat hos postmenopausala kvinnor som kan producera equol. 

Metod 

Under en 6 månaders dubbelblindad, randomiserad placebostudie jämfördes 

effekten av sojabönor med endast ren daidzein på kardiovaskulära 

biomarkörer (blodtryck och endotelfunktion). Det var 270 postmenopausala 

kvinnor som deltog, samtliga diagnostiserade med hypertoni eller 

prehypertoni och som alla var equolproducenter. Kvinnorna randomiserades 

in till tre olika behandlingsgrupper: Sojagrupp (40 g sojamjöl innehållande 

hela sojabönan), daidzeingrupp (40 g mjölkpulver+63 mg daidzein) och 

kontrollgrupp (40 g mjölkpulver). Mätningar av blodtryck och 

endotelfunktion gjordes både vid försökets start och vid slutet av studien. 

Mätningar av blodtryck gjordes under 24 timmar där blodtrycksmätningen 

skedde var 30 minut under dagtid och var 60 minut under nattid. 

Resultat 

Efter behandlingen kunde ingen signifikant skillnad observeras mellan de tre 

behandlingsgrupperna avseende ambulatoriskt blodtryck eller 

endotelfunktion (tabell 3). 

 

Tabell 3. Förändring avseende blodtryck och endotelfunktion efter 6 månaders 

behandling. 

Variabel Hel soja Daidzein Placebo p 

24 h SBP (mm Hg) -2,23 ± 5,68 -0,66 ± 8,81 -2,48 ± 9,23 0,333 

24 h DBP (mm Hg) -2,23 ± 4,71 -1,19 ± 5,45 -2,08 ± 5,70 0,369 

24 h MAP (mm Hg) -2,18 ± 5,68 -1,01 ± 6,33 -2,28 ± 6,46 0,311 

Dag SBP (mm Hg) -2,58 ± 9,60 -0,82 ± 9,12 -2.43 ± 9,11 0,402 

Dag DBP (mm Hg) -2,60 ± 6,66 -1,20 ± 7,02 -2,63 ± 7,16 0,292 

Natt SBP (mm Hg) -0,96 ± 8,94   0,53 ± 10,28 -1,26 ± 8,61 0,393 

Natt DBP (mm Hg) -1,57 ± 9,37 -1,45 ± 9,50  -0,79 ± 10,52 0,854 

FMD (cm)  0,108 ± 0,265 0,095 ± 0,261   0,095 ± 0,256 0,930 

 

SBP, systoliskt blodtryck. DBP, diastoliskt blodtryck. MAP, genomsnittligt blodtryck. FMD, 

flödesmedierad artärdilatation.  

 

Slutsats 

Varken hela sojabönan eller endast daidzein hade någon signifikant effekt på 

blodtryck eller vaskulär funktion hos equolproducerande postmenopausala 

kvinnor med prehypertension eller obehandlad hypertoni efter 6 månader 
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5.4 Studie 4 

Effect of soy nuts and equol status on blood pressure, lipids and 

inflammation in postmenopausal women stratified by metabolic 

syndrome status (1). 

Syfte 

Studiens syfte var att utvärdera effekten av sojanötter på kardiovaskulära 

biomarkörer hos postmenopausala kvinnor, samt att undersöka vilken 

betydelse förmågan att producera equol har för den effekten. 

Metod 

60 postmenopausala kvinnor, varav 11 diagnostiserade med metabolt 

syndrom, deltog i en 8 veckors randomiserad kontrollerad crossoverstudie. 

Innan studiens start ordinerades alla studiedelatagare att följa en ”inträdes 

diet” i 4 veckor. Därefter följde 8 veckor med en diet som inte innehöll soja 

(kontrolldiet). Kontrolldieten följdes av en diet där proteinet bestod utav 

sojanötter (kokade och rostade sojabönor innehållande 25g sojaprotein och 

101mg isoflavoner) i ytterligare 8 veckor.  

Studiedeltagarna delades även in efter equol status. Mätningar gjordes av 

blodtryck, blodfetter, adhesionsmolekyler (s-VCAM-1 och sICAM-1) och 

inflammationsmarkörer (IL-6, CRP) vid studiens start och vid studiens slut.  

Resultat 

Hos kvinnorna med metabolt syndrom, som kunde producera equol, kunde en 

signifikant reduktion av blodtryck (SBP och DBP), TG, CRP och s-ICAM-1 

uppmätas i sojagruppen i jämförelse med kontrollgruppen (tabell 4). 

Hos kvinnorna utan metabolt syndrom, som kunde producera equol, 

uppmättes en signifikant minskning av blodtryck (SBP och DBP) och CRP i 

sojagruppen i jämförelse med kontrollgruppen. I gruppen som inte kunde 

producera equol uppmättes en signifikant minskning av blodtryck (SBP) 

efter behandling av sojanötter (tabell 5). 

 

 

 

 

 

 



 

16(27) 

 

Tabell 4. Biomarkörer före (kontroll) och efter (soja) 8 veckors behandling. Hos 

studiedeltagare med metabolt syndrom. 

Variabel Equol (n=7) p Icke-equol (n=4) p 

Kontroll Soja  Kontroll Soja 
SBP (mmHg) 133,2 ± 27,7 123,2 ± 20,1 0,22 142,5 ± 17,9 134,6 ± 8,9 0,30 

DBP (mmHg) 79,1 ± 9,9 73,0 ± 8,7   0,02* 79,6 ± 6,8 78,6 ± 6,2 0,66 

TC (mg/dl) 237,1 ± 71,4 228,0 ± 56,9 0,25 246,0 ± 39,7 216,3 ± 35,6 0,26 

LDL (mg/dl) 140,6 ± 68,1 141,2 ± 54,0 0,93 162,9 ± 32,3 138,7 ± 25,6 0,27 

HDL (mg/dl) 44,2 ± 10,8 45,0 ± 11,6 0,60 48,2 ± 3,3 44,9 ± 2,7 0,11 

TG (mg/dl) 199,5 ± 137,0 153,8 ± 88,3   0,02* 180,7 ± 17,3 166,3 ± 53,9 0,66 

TG/HDL-kvot 4,5 ± 5,4 3,4 ± 3,2   0,01* 3,8 ± 0,5 3,7 ± 1,1 0,97 

ICAM-1 (ng/ml) 341,3 ± 51,7 316,3 ± 46,4   0,03* 288,5 ± 55,5 286,7 ± 44,3 0,86 

VCAM-1 (ng/ml) 567,8 ± 95,4 542,8 ± 89,2 0,19 569,2 ± 69,6 538,3 ± 64,3 0,32 

CRP (mg/dl) 0,14 ± 1,00 0,11 ± 0,92   0,01* 0,34 ± 0,24 0,36 ± 0,20 0,59 

 

SBP, systoliskt blodtryck. DBP, diastoliskt blodtryck. TC, total kolesterol. LDL, Low density lipoprotein. HDL, 

high density lipoprotein. TG, triglycerider. s-ICAM-1, intercellular adhesion molecule-1. VCAM-1, vascular cell 

adhesion molecule-1. CRP, C‐reactive protein. n, antal deltagare. 

 

Tabell 5. Biomarkörer före (kontroll) och efter (soja) 8 veckors behandling. Hos 

studiedeltagare utan metabolt syndrom. 

Variabel Equol (n=28) p Icke-equol (n=21) p 

Kontroll Soja  Kontroll Soja 
SBP (mmHg) 118,8 ± 14,7 111,2 ± 15,4 0,001* 121,6 ± 15,5 115 ± 13,9 0,003* 

DBP (mmHg) 70,4 ± 11,2 68,1 ± 10,3 0,02* 72,1 ± 10,2 69,8 ± 9,3 0,13 

TC (mg/dl) 216,8 ± 33,9 217,2 ± 31,8 0,89 230,7 ± 47,9 230,1 ± 41,9 0,92 

LDL (mg/dl) 133,6 ± 25,1 135,5 ± 27,2 0,58 146,8 ± 40,8 146,5 ± 37,7 0,96 

HDL (mg/dl) 59,2 ± 14,6 61,1 ± 13,3 0,09 58,3 ± 11,7 58,6 ± 10,2 0,82 

TG (mg/dl) 87,7 ± 82,6 80,2 ± 63,1 0,19 96,6 ± 69,0 103,0 ± 68,5 0,28 

TG/HDL-kvot 1,5 ± 2,2 1,4 ± 1,4 0,22 4,2 ± 4,4 3,5 ± 2,5 0,06 

ICAM-1 (ng/ml) 279,0 ± 61,3 282,0 ± 54,1 0,29 273,0 ± 52,6 278,3 ± 58,5 0,29 

VCAM-1 (ng/ml) 578,4 ± 115,5 564,5 ± 87,8 0,34 629,3 ± 136,3 599,7 ± 129,7 0,07 

CRP (mg/dl) 0,10 ± 0,25 0,07 ± 0,10   0,04* 0,11 ± 0,13 0,08 ± 0,06 0,11 

 

SBP, systoliskt blodtryck. DBP, diastoliskt blodtryck. TC, total kolesterol. LDL, Low density lipoprotein. HDL, 

high density lipoprotein. TG, triglycerider. s-ICAM-1, intercellular adhesion molecule-1. VCAM-1, vascular cell 

adhesion molecule-1. CRP, C‐reactive protein. n, antal deltagare. 

 

Slutsats 

Sojanötter reducerade några av de undersökta kardiovaskulära biomarkörerna 

hos kvinnor som kunde producera equol. Hos de som inte kunde producera 

equol uppmättes en sänkning av blodtryck. 
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5.5 Studie 5 

Soy proteins and isoflavones reduce interleukin-6 but not serum 

lipids in older women: a randomized controlled trial (32). 

Syfte 

Studien syfte var att utvärderade huruvida sojaprotein och soja-

isoflavontillskott (i kombination eller var för sig) påverkar serumlipider och 

inflammatoriska markörer på lång sikt. Vidare undersöktes även om 

equolproducenter har en mer positiv effekt på riskfaktorer för 

kranskärlssjukdomar än icke-equolproducenter. 

Metod 

131 postmenopausala kvinnor (över 60 år) deltog i en 1 års randomiserad, 

dubbelblindad placebostudie. Vid baslinjen av studien randomiserades 

studiedeltagarna in i fyra olika grupper som tilldelades tabletter som innehöll 

följande komponenter: 

• SPI: sojaprotein + isoflavoner  

• SPP: sojaprotein + placebo  

• CPI: kontrollprotein + isoflavoner  

• CPP: kontrollprotein + placebo 

Deltagarna delades även in i grupper efter equolstatus (equolgrupp respektive 

icke-equolgrupp). Vid försökets start och efter ett års behandling togs prover 

för analys avseende serumlipider (TC, LDL, HDL, och TG) och 

inflammationsmarkörer (CRP och IL-6) 

Resultat 

Efter ett år fanns inga signifikanta skillnader avseende förändring av 

serumlipider (p=0,11) och inflammatoriska markörer (p=0,66) mellan de som 

kunde producera equol och de som inte kunde producera equol. Däremot 

visades en signifikant förändring avseende TC/HDL kvoten och HDL/LDL 

kvoten i equolgruppen (tabell 6).   

Det fanns inga signifikanta skillnader avseende serumlipider (LDL, HDL, 

TG, TC) efter intag vare sig av sojaprotein eller isoflavoner eller 

kombination av de båda.  

Halten IL-6 (−6.76 ± 36.95, p= .007) minskade i sojaproteingruppen (SPP) 

jämfört med kontrollgruppen (CPP). Det uppmättes inga signifikanta 

förändringar i isoflavongruppen (CPI) avseende IL-6 halten (33.25 ± 66.23, p 

= 0.09) i jämförelse med kontrollgruppen (CPP). CRP nivån minskade inte 

signifikant i någon av de olika behandlingsgrupperna. 
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Tabell 6. Procentuell förändring efter 1 års behandling. Ungefärliga värden 

estimerade från stapeldiagram. 

Variabel Equol Icke-equol p 

TC/HDL kvot - 6 ±5,5 3±4,5 0,018* 

LDL/HDL kvot -7,2±7 3±6,2 0,043* 

 

TC, total kolesterol. HDL, high density lipoprotein. LDL, low density lipoprotein 

 

Slutsats 

Sojaprotein och isoflavoner (i kombination eller var för sig) bidrar inte till att 

sammansättningen av serum lipider förbättras men sojaprotein kan minska 

interleukin-6 nivåer. Däremot kan equol förbättra sammansättningen av 

TC/HDL och HDL/LDL kvoten. 
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5.6 Sammanställning av studier 
 

 

a LDL/HDL- kvoten. b Ungefärliga värden estimerade från stapeldiagram. c, Deltagare utan metabolt syndrom.  n, antal studiedeltagare. V-CAM-1, vascular 

cell adhesion molecule-1. NO, kvävemonoxid. MDA, malondialdehyde. LDL-c, Low density lipoprotein. TG, triglycerider. TC, Total kolesterol. HDL, high 

density lipoprotein. CIMT, intimaförtjockning i karotisartären, CRP, C‐reactive protein. SBP, systoliskt blodtryck. DBP, diastoliskt blodtryck. MAP, 

genomsnittligt blodtryck. FMD, flödesmedierad artärdilatation. . s-ICAM-1, intercellular adhesion molecule. 

 

 

Publicerade  

arbeten 

N Administrerings- 

tid 

Dosering Ursprungsvärde 

Interventionsgrupp 

 

Resultat 

Interventionsgrupp 

 

Statistisk signifikant 

 P <0.05* 

Pusparini N. et al. 2015 

(6) 

190 6 månader 100 mg 

sojaextrakt 

(40% 

isoflavoner) 

VCAM-1= 830,8 ± 187,39 

NO= 9,1 ± 5,58 

MDA= 0,8 ± 0,25 

VCAM-1= 769,3 ± 173,7 

NO= 9,3 ± 5,57 

MDA= 0,83 ± 0,26 

MDA= 0,021* 

Liu ZM. et al. 2014 

 (16) 

270 6 månader 40 g 

sojapuver 

LDL= 3.64 ± 0.86 

LDL/HDLa = 2.27 ± 0.72 

TG=1.21 ± 0.51 

TC= 5.62 ± 0.92 

HDL= 1.66 ± 0.30 

CIMT= −0.015 ± 0.074 

CRP= 1.74 ± 2.04 

LDL= 0,15 ± 0,73 

LDL/HDLa = 0,09 ± 0,46 

TG= 0,08 ± 0,33 

TC= 0,07 ± 0,86 

HDL= 0,003 ± 0,240 

CIMT= 0,015 ± 0,074 

CRP= −0,33 ± 1,80 

LDL= 0,006* 

LDL/HDLa= 0,006* 

TG= 0,036* 

TC= 0,038* 

CRP= 0,022* 

Liu ZM- et al. 2015  

(31) 

270 6 månader 63 mg 

daidzein 

SBP= 127,9 ± 13,1 

DBP= 78,9 ± 7,5 

MAP= 94,9 ± 8,8 

Dag SBP= 131,9 ± 13,4 

Dag DBP= 81,6 ± 7,7 

Natt SBP= 115,0 ± 15,3 

Natt DBP= 70,7 ± 8,7 

FMD= 0,37 ± 0,19 

 

SBP= -0,66 ± 8,81 

DBP= -1,19 ± 5,45 

MAP= -2,28± 6,46 

Dag SBP= -0,82 ± 9,12 

Dag DBP= -1,20 ± 7,02 

Natt SBP= 0,53 ± 10,28 

Natt DBP=-1,45 ± 9,50 

FMD= 0,095 ± 0,256 
 

Ej statistiskt signifikant 

Acherjee S. et al. 2014  

(1) 

49c 8 veckor 101 mg 

isoflavoner 

(sojanötter) 

SBP= 118,8 ± 14,7 

DBP= 70,4 ± 11,2 

TC= 216,8 ± 33,9 

LDL= 133,6 ± 25,1 

HDL= 59,2 ± 14,6 

TG= 87,7 ± 82,6 

TG/HDL- kvot = 1.5 ± 2.2 

s-ICAM-1= 279,0 ±61,3 

s-VCAM-1= 578,4 ± 115,5 

CRP= 0,10±0,25 

SBP= 111,2 ± 15,4 

DBP= 68,1 ± 10,3 

TC= 217,2 ± 31,8 

LDL= 135,5 ± 27,2 

HDL= 61,1 ± 13,3 

TG= 80,2 ± 63,1 

TG/HDL-kvot = 1.4 ± 1.4 

s-ICAM-1= 282 ± 54,1 

s-VCAM-1= 564,5 ± 87,8 

CRP= 0,07 ± 0,10 

 

SBP= 0,001*  

DBP= 0,02* 

CRP= 0,04* 

Mangano KM et al. 

2013 (32) 

131 1 år 35mg 

isoflavoner 

 TC/HDL-kvot= -6±5,5
b
 

LDL/HDL-kvot=-7.2±7
b 

  

TC/HDL-kvot= 0,018* 

LDL/HDL-kvot=0,043* 
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6 Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att jämföra resultat ifrån randomiserade 

kontrollerade studier avseende isoflavoners påverkan på kardiovaskulära 

biomarkörer hos postmenopausala kvinnor. Det var också av intresse att ta 

reda på vilken roll equolproduktion har i sammanhanget. 

I litteraturen inom detta område har det funnits en variation gällande syften 

och frågeställningar. I tre av studierna (1, 6, 31) utvärderades huruvida equol 

kan påverka isoflavoners förmåga att minska utveckling av kardiovaskulära 

sjukdomar. De resterande studierna (15, 32) utvärderade isoflavoners 

förmåga att minska utveckling av kardiovaskulära markörer där alla 

studiedeltagare kunde producera equol. Det har även funnits en variation 

beträffande de biomarkörer studierna har använt sig av. De markörer som 

använts i studierna har varit lipidsammansättning, inflammationsmarkörer, 

blodtryck och vaskulär funktion. Variationen mellan de undersökta 

markörerna försvårar jämförelsen av resultaten mellan studierna. Dock spelar 

alla de studerande markörerna en viktig roll i utvecklandet av 

kardiovaskulära sjukdomar och alla är relevanta i frågeställningen.  

6.1 Resultat 
Efter sammanställning av de fem artiklarna är resultaten inkonsekventa med 

olika resultat på olika biomarkörer. Av de fem sammanställda studierna 

indikerar 4 av dem (1, 6, 15, 32) att isoflavoner kan reducera vissa 

kardiovaskulära skadebiomarkörer hos postmenopausala kvinnor. Studie 1 

visade signifikanta förändringar avseende MDA koncentration men inte lika 

tydliga förändringar beträffande VCAM-1 och NO syntes. Studie 2 visade att 

isoflavoner kan sänka CRP nivåer samt förändra lipidstatusen. Studie 4 tydde 

på en oförändrad CRP status däremot visades det att isoflavontillskott kunde 

sänka blodtryck samt förändra lipidstatusen, dock endast för de 

studiedeltagare som var diagnostiserade med metabolt syndrom.  

Studie 3 och 5 visade inte lika starka resultat. I studie 3 mättes sojabönans 

effekt på blodtryck samt endotelfunktion. Efter 6 månaders behandling kunde 

inga signifikanta förändringar uppmätas av varken blodtryck eller 

endotelfunktion. I studie 5 undersöktes isoflavoner respektive sojaproteinets 

effekt på serumlipider och inflammationsmarkörer. Efter 1 års behandling 

visades inga signifikanta skillnader mellan kontrollgruppen och 

interventionsgruppen. När sedan studiedeltagarna delades upp efter 

equolstatus visades en liten men signifikant förändring avseende TG/HDL 

och LDL/HDL-kvoten för deltagarna i interventionsgruppen. Endast studie 4 

och 5 indikerade att förmåga att producera equol kan vara fördelaktigt för att 

nyttja de positiva effekterna av sojabönor. 
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6.2 Tolkning av resultat 
Det finns en liten indikation att isoflavoner kan minska risken för att utveckla 

kardiovaskulära sjukdomar. En hypotes är att isoflavoner, på grund av sin 

östrogenliknande struktur, fungerar som en agonist på östrogena receptorer 

och verkar liknande som det endogena östrogenet (27). Östrogen har flera 

effekter som involverar inflammationssänkande mekanismer och kan bland 

annat minska risken för att LDL ska oxidera, som annars är starkt associerat 

med aterosklerosutveckling (19). Östrogen kan även mediera vasodilation, 

och på så vis verka blodtryckssänkande, och även dämpa uttryck av 

inflammationsassocierade gener i kärlväggen (4, 21). Förslagsvis fungerar 

isoflavoner, likt östrogen, kärlskyddande och minskar risken för att utveckla 

kardiovaskulära sjukdomar. Detta skulle kunna förklara minskningen av 

vissa inflammationsmarkörer som visas i studie 2 och 4 och även 

blodtryckssänkningen i studie 4 (1).  

De sammanställda studierna visade inkonsekventa resultat avseende 

förändring på lipidstatusen. Studie 2 och 5 uppmätte signifikanta 

förändringar och studie 3 pekar på det motsatta. Varför isoflavoner skulle ha 

en fördelaktig effekt på lipidprofilen är fortfarande okänt. Studieförfattarna i 

studie 2 spekulerar om att isoflavoner, likt östrogen, kan reglera 

lipidmetabolismen genom att modulera aktiviteten för viktiga 

transkriptionsfaktorer och därigenom ändra genuttryck som är involverat i 

lipogenes och lipolys (15). Då isoflavoner fungerar som svaga selektiva 

östrogenreceptormodulatorer så kan de möjligtvis ge en liknande effekt. 

Dock är isoflavoner inte tillräckligt kraftfulla för att modulera 

lipidsammansättningen i samma utsträckning som östrogen (3).  

Majoriteten av studierna rapporterade inte några fördelar av equol på 

kardiovskulära biomarkörer (6, 15, 31). Detta stärker inte hypotesen om 

equols fördelaktiga effekt på att minska utveckling av kardiovaskulära 

sjukdomar (3). De två studier som rapporterade positiva resultat av equol var 

studie 4 och 5. I studie 4 noterades en minskning av blodfetter och blodtryck 

hos studiedeltagare som kunde producera equol, och då framför allt hos de 

kvinnor som var diagnostiserade med metabolt syndrom. Dock så kan det 

låga antalet av studiedeltagare i den gruppen påverkat utfallet, vilket också 

poängteras av studieförfattarna. Även i studie 5 rapporterades signifikanta 

förändringar hos equolproducenter i jämförelse med icke-equolproducenter. 

Där uppmättes en liten men signifikant förändring avseende 

lipidsammansättningen. Huruvida denna skillnad är tillräckligt stor för att 

göra någon biologisk effekt är dock okänt (32).  

6.3 Varierande resultat 
Varför studierna visade varierande resultat kan bero på flera faktorer. En 

möjlig förklaring kan vara olika supplementmängder och varaktighet som 

skiljde sig mellan studierna. I studie 1 och 3 hade interventionsgrupperna 
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relativt sett högre distributionsmängd än resterande studier (100 mg soja-

isoflavoner respektive 101 mg). I studie 5 tilldelades 35 mg isoflavoner och i 

studie 1 och 2 tilldelades studiedeltagare 63 mg isoflavontillskott 

(sojagrupperna tilldelades 40 g sojapulver). Skillnaderna i studieresultaten 

tycks inte enbart bero på olika supplementmängder, vilket studie 3 indikerar 

som använde sig av höga supplementmängder och som inte uppmätte 

signifikanta förändringar. Det motsatta visas i studie 5 där signifikant 

minskning av kardiovaskulära biomarkörer kunde uppmätas vid behandling 

av låga doser isoflavoner (32). Olika varaktigheter av studierna verkar inte 

heller vara en tydlig förklaring till de olika utfallen då ungefärliga resultat 

kan uppmätas i korta liksom långa studier. Ett exempel på det är den 

signifikanta minskningen av blodtryck som skedde i studie 4 där 

behandlingen endast pågick i 8 veckor (1).   

Studierna var inte enhetliga med vilka isoflavonformer som användes. Två 

av studierna använde sig av isoflavoner i tablettform, två använde sojapulver 

och en av sojanötter. Studien som visade starkast resultat (studie 2) använde 

sig av hela sojabönan med alla dess komponenter. Även studie 4, som tydde 

på isoflavoners förmåga att sänka blodtryck och CRP-nivåer, använde sig av 

sojanötter som supplement och inte endast rent isoflavontillskott. Detta 

stärker inte hypotesen om isoflavoners skyddande effekt utan snarare att de 

positiva effekterna genereras av andra komponenter utanför isoflavanoider. 

Hypoteser menar att rent isoflavontillskott har mindre effekt än hela 

sojabönan (1, 6). Isoflavoners integration med mättat fett, protein samt andra 

komponenter som finns i sojabönan tycks spela en betydande roll för de 

positiva hälsoeffekterna (6). Liknande upptäckter noterades även i studie 5. 

Där skedde en signifikant minskning av inflammationsmarkören IL-6 i 

gruppen som konsumerade sojaproteintillskott. Dessa upptäckter föreslår att 

det inte endast är isoflavoner som har kärlskyddande effekter utan också 

sojaprotein. 

En annan möjlig orsak till de negativa resultaten kan vara en hög ålder. I 

samtliga studier var kvinnorna som deltog mellan 47–70 år. Åldrandet i sig 

är en orsak till utveckling av kardiovaskulära biomarkörer och kan förutom 

östrogenförlust vara en orsak till förlust av den skyddande vaskulära 

effekten. Åldrande har en stor effekt på artärstyvhet och ateroskleros. Detta 

på grund av mindre produktion av elastin och mer produktion av kollagen 

vilket leder till förändringar i kärlväggen och nedsatt endotelmedierad 

vasodilation och är egenskaper som är gynnsamma för 

aterosklerosutveckling (21). Detta indikerar att det inte behöver vara 

östrogenförlust som är den huvudsakliga anledningen till risken att drabbas 

av hjärt-och kärlsjukdomar utan att även åldrandet i sig är en stor bidragande 

orsak. Detta föreslår att isoflavoner, på grund av sin mycket lägre affinitet än 

östrogen, borde ha en väldigt liten kärlskyddande effekt om den absolut 

främsta orsaken till förlust av den kärlskyddande effekten är en stigande 
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ålder framför östrogenförlust (21). Ytterligare faktorer som genetisk 

bakgrund, miljö och livsstil kan också påverka behandling med isoflavoner 

på kardiovaskulära biomarkörer. Av de sammanställda studierna skiljer sig 

ursprung och etnicitet mellan varandra och det går inte utesluta att dessa 

faktorer kan ha påverkat utfallen. 

6.4 Svagheter 
Det fanns en del svårigheter med att jämföra resultaten mellan de 

sammanställda studierna. Dels använde de sig av olika biomarkörer vilket 

gör det svårt att dra tydliga slutsatser. Studierna skiljde sig mellan varandra 

även på andra punkter som bland annat varaktighet, upplägg, antal deltagare, 

studiedeltagarnas etnicitet och bakgrund samt supplementmängd och typ av 

tillskott. Alla dessa faktorer kan påverka utfallen och gör det svårt att dra 

tydliga slutsatser efter sammanställning. En omständighet, viktig att 

poängtera, är att två av studierna var utförda av samma forskargrupp. Dock 

så analyserades olika biomarkörer och studierna fick olika utfall, vilket 

stärker trovärdigheten. Bristande deltagande kunde ses i en del av studierna, 

synnerligen i studie 5 som drabbades av ett avhopp på 25 %, en faktor som 

kan påverkat det slutgiltiga resultatet. Det behövs fler långtidsstudier för att 

kunna göra en utvärdering kring isoflavoners påverkan på kardiovaskulära 

biomarkörer. Speciellt för att utvärdera förändring på artärer som är 

processer som ofta tar lång tid att påverka och som inte kan utvärderas i 

studier begränsat till veckor och månader (16).  

7 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att undersöka om isoflavoner kan minska risken 

att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar hos postmenopausala kvinnor 

genom att mäta kardiovaskulära biomarkörer. Det var också av intresse att ta 

reda på vilken roll equolproduktion har i sammanhanget. Efter 

isoflavonbehandling kunde indikationer visas avseende minskning av 

biomarkörer som CRP, blodtryck och vissa blodfetter. Dock var dessa 

resultat inte alltid signifikant skilda mot kontrollgrupper. Avseende 

equolproduktion finns det mycket som tyder på att equol har låg alternativt 

ingen effekt på kardiovaskulära biomarkörer vid konsumtion av soja. Vissa 

indikationer finns på att andra komponenter i sojabönan har en mer 

betydande roll än endast isoflavoner. Vidare behövs fler studier 

inkluderandes fler individer genomföras för att säkerställa frågan. 
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