
Media Gizi Pangan, Vol. X, Edisi 2, Juli – Desember 2010                                  Asupan phytoestrogen, kadar estradiol 

 8

HUBUNGAN ANTARA ASUPAN PHYTOESTROGEN DENGAN KADAR 
ESTRADIOL PADA WANITA LANJUT USIA 

 
 

Brigita Henny Wiliani 1), Sirajuddin 2).   
1) Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Tenggara 
2) Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Makassar 

 

 
ABSTRACT 

 
Background : In fisologis only three types of hormones that had effect estrogenic were beta-
estradiol, oestrone and esteriol. Beta-estradiol is the hormone estrogen found significant 
amount in the plasma of women. 
 
Objective : to determine the effect of phytoestrogens through soy milk on plasma estradiol 
levels in menopausal women. 
 
Methods : Study design was cross sectional study. Inkulsi criteria is women aged >50 years, 
healthy and were willing participated in the study. Total sample were 30 older women. Data 
intake obtained from 2x24 hour food recall, plasma estradiol levels with test chmeilumiescene 
by Prodia Clinic Makassar.  
 
Results : Mean age of sample was 66.2±6.2 year, age of married were 17.5±4.7 years.  The 
highest percentage of nutrient intake were vitamin A, 126.33%, manganese (158.76%), 
Vitamin D (126.33%), and intake of protein (93.81%). Research showing that the lower intake 
of phytoestrogens is null and the highest was 8 mg /day,  Mean intake was 1.4±2.09 mg/day.  
   
Conclusion : There is positive correlation between phytoestrogen intake with plasma 
estradiol levels in older women (p = 0027). Suggested that one way to slow rate occurrence 
of Osteoporosis is feeding phitoestrogen sources and provide macro and micro nutrient 
intake is adequate 
 
Keywords : phytoestrogens, stradiol, older women 

.  
 

PENDAHULUAN 
 

Penderita osteoporosis di Dunia  
ditemukan sebanyak 200 juta sedangkan di 
Indonesia prevalensi osteoporosis pada usia < 
70% sebesar 18-36% pada  perempuan dan 20-
27% pada laki laki, sedangkan untuk kelompok 
umur > 70 tahun prevalensi osteoporosis pada 
wanita sebanyak 53,6% dan pada laki laki 
sebanyak 38%. Pada usia 75-85 tahun, wanita 
memiliki risiko 2 kali lipat dibandingkan laki laki. 
Kondisi ini didukung oleh kejadian menopause 
pada perempuan yang semakin meningkatkan  
risiko ostroporosis. Salah satu penyebab 
osteoporosis adalah rendahnya produksi hormon 
estrogen. Rendahnya estrogen menyebabkan 
meningkatkan aktifitas osteoklastik,  

berkurangnya matriks tulang,  berkurangnya 
defosit kalisum dan fosfat tulang dan efek ini 
sangat besar pada wanita menopause. (Depkes, 
2007) 1 

Secara fisologis hanya tiga jenis hormon 
yang memiliki efek esterogenik yaitu beta 
estradiol, estron dan esteriol dan diantara 
ketiganya beta estradiol adalah hormon estrogen 
yang ditemukan dalam jumlah bermakna dalam 
plasma wanita, karena itu beta estradiol diyakini 
sebagai estrogen utama pada wanita  Salah satu 
bahan makanan yang mengandung 
pytoestrogen adalah kacang kedelei dan hasil 
olahannya termasuk tepung kedelei.  Dua 
komponen utama, kacang kedele yang 
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berhubungan dengan osteoporosis adalah 
phytoestrogen dan kalsium. Phytoestrogen 
dalam produk kedelei adalah deidzein dan 
genistein yang komposisi kimiawinya mirip beta 
estradiol pada wanita, sehingga memiliki fungsi 
esterogenik dan memainkan peran dalam 
peningkatan reabsorpsi kalsium pada proses 
osteoblast (Gyton dan Hall, 2008).  

Studi pada binatang percobaan 
membuktikan pemberian daidzein dan genistein 
mampu mempertahankan massa tulang. 
Keempat penelitian diatas menyimpulkan hal 
yang sama yaitu phytoesterogen mampu 
mempertahankan massa tulang pada binatang 
percobaan. Meskipun demikian penelitian pada 

binatang percobaan sangat tidak konsisten 
dengan penelItian pada manusia. Penelitian 
hubungan asupan phytoestrogen dengan 
osteoporosis pada manusia memerilukan studi 
yang lebih lama dalam pendekatan kohor 
prosfektif dengan kontrol yang lebih baik 
(Schneider DL, 1997,  Potter SM , 1998, B, atal, 
Dalais FS, atal, 1998 dan Fanti P, atal, 1998) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan informasi tentang hubungan 
asupan phytoestrogen terhadap kadar estradiol 
plasma pada wanita lanjut  usia dan mengetahui 
asupan gizi pada wanita lanjut usia. 

 

 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan disain cross 
sectional studi. Sampel dalam penelitian ini 
adalah  wanita berusia > 50 tahun, Bersedia 
menandatangani inform consent. Besar sampel 
sebanyak 30 orang. Sampel dipilih dari 
Kabupaten Gowa dan Kota Makassar dengan 
mengambil peserta Posyandu lansia di Komplek 
Perumahan Pepabri Kota Makassar dan Lokasi 
Kabupaten Gowa mengambil sampel di Panti 
Jompo Kabupaten Gowa. 

Data primer meliputi, identitas sampel, 
asupan gizi, asupan phytoestrogen, kadar 

estradiol plasma. Identitas sampel dikumpulkan 
dengan cara wawancara memakai daftar 
pertanyaan, pemeriksaan antropometri (BB dan 
Tinggi Badan) dengan timbangan seca, recall 
konsumsi 2 x 24 jam, pemeriksaan estradiol 
dengan metode chmeilumiescene oleh Prodia 
Klinik Makassar, Analisis statistik yang 
digunakan adalah uji korelasi antara asupan 
phytoestrogen dengan kadar estradiol plasma. 
 

 
HASIL PENELITIAN 
 
Karakteristik Sampel 

Hasil penelitian diketahui bahwa 
karakteristik sampel yang meliputi pendidikan 
pada umumnya tamat SMP sebanyak 33.3%, 
status sebagai janda 70%, aktifitas rutin saat ini 
tidak ada 43,3%. Usia saat kawin adalah 17.83 

±4.52 tahun. Usia pertama hamil 20.73±3.31 thn, 
Umur saat menopause 50.87±4.52 tahun. Tinggi 
badan rerata 149.59±5.35 cm, Tinggi lutut 
44.87±2.43 cm, berat badan 50.45±9.87, Lingkar 
perut 79±10.59 dan lingkar panggul 96,22±9.93 
cm.
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Tabel 1 
Karakteristik Sampel Penelitian 

        
Karakteristik Sampel n % 
01. Pendidikan     

Tidak pernah sekolah 9 30.0 
Tidak Tamat SD 4 13.3 
Tamat SD 4 13.3 
Tamat SMP 10 33.3 
Tamat SMA 2 6.7 
DIII dan Sarjana 1 3.31 

02. Status n % 
Kawin 9 30.0 
Janda  21 70.0 

03. Aktifitas  n % 
Pekerjaan rumah tangga berat 4 13.3 
Pekerjaan rumah tangga ringan 11 36.7 
Wiraswasta 2 6.7 
Tidak ada  13 43.3 
Jumah 30 100 

 
Asupan Phytoestrogen dan Kadar Estradiol Plasma 

 
Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai 

terendah asupan phytoestrogen adalah null dan 
tertinggi 8 mg/hari. Rerata asupan adalah 
1.4±2.09 mg/hari. 

 
Tabel. 2 

Asupan Phytoestrogen dan Estradiol Plasma Sampel Penelitian 
 

Phytoestrogen dan Estradiol plasma Rerata SD 

Phytoestrogen (mg/hari) 1.4 2.09 

Estradiol Plasma (pq/ml) 13.22 6.31 
 
Asupan Gizi 
 

Persentase asupan gizi terhadap Angka 
Kecukupan Gizi tertinggi adalah asupan vitamin 
A, 126.33%, mangan (158,76%), Vitamin D 

(126.33%), dan asupan protein (93.81%), selain 
asupan zat gizi diatas semuanya tidak mampu 
mencapai 90% Angka Kecukupan Gizi.
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Tabel. 3 
Rerata Asupan Gizi Sampel  Penelitian 

 

Asupan Zat Gizi Mean SD AKG % AKG 

Energi (kkal) 1,232.83 360.90 1750 70.45 

Protein (gram) 46.91 20.76 50 93.81 

 Vitamin A (IU) 492.10 458.97 300 164.03 

Vitamin D (IU) 12.63 11.27 10 126.33 

Vitamin E (IU) 3.97 2.39 15 26.44 

Vitamin C (mg) 19.37 8.18 75 25.82 

Thiamin (mg) 0.50 0.28 1 49.53 

Riboflavin (mg) 0.46 0.22 1.1 41.39 

Niacine (mg) 8.64 5.35 14 61.69 

Vitamin B6 0.73 0.24 1.5 48.36 

Folat (mg) 68.63 43.26 400 17.16 

Vitamin B12 (mg) 4.55 3.62 75 6.06 

Kalsium (mg) 351.40 584.40 800 43.93 

Phospor (mg) 628.43 465.16 600 104.74 

Magnesium (mg) 213.30 197.04 270 79.00 

Fe (mg) 3.44 3.64 12 28.66 

Zink (ug) 3.11 1.97 8.8 35.29 

 Tembaga (ug) 0.48 0.44 9.8 4.88 

Mangan (ug) 2.86 1.40 1.8 158.76 

     
 

Korelasi Asupan Phytoestrogen dengan Kadar Estradiol Plasma. 
 

Hasil analisis statistik dengan uji korelasi 
diketahui ada korelasi positif antara asupan 

phytoestrogen dengan kadar estradiol plasma 
pada wanita lanjut usia (p=0.027). 

 
Tabel 4 

Hasil Uji Korelasi  Antara Asupan Phytoestrogen  
dengan Kadar Estradiol 

Correlations

1 .404*

.027

30 30

.404* 1

.027

30 30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Estradiol

phytoestrogen

Estradiol phytoestrogen

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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PEMBAHASAN 
 

Temuan penting dalam penelitian ini 
adalah  bahwa asupan phytoestrogen 
berkorelasi positif dengan estradiol plasma. 
Meskipun demikian masih perlu penelitian 
lanjutan tentang efek phytoestrogen terhadap 
kapadatan massa tulang pada wanita 
menopause belum dapat diungkap secara 
lengkap.  Sedikit infomasi yang dapat dijadikan 
bukti awal adalah bahwa asupan sangat  
mempengaruhi efek phyoestrogen ini pada 
kepadatan tulang dan regenerasi tulang.  
Sebuah studi cross-sectional postmenopause 
Jepang perempuan melaporkan massa tulang 
meningkat secara signifikan jika asupan 
isoflavon (1) >65 mg / hari dan (2) 50-65 mg / 
hari.   Pada asupan < 35 mg/hari efek ini tidak 
terbukti 10. Efek pemberian phytoestrogen dosis  
rendah terhadap peningkatan massa dan 
regenerasi tulang termasuk efek hormonalnya 
telah  diuji ulang pada banyak penelitian dalam 
kajian-kajian pascamenopause dan ditemukan 
tidak ada hubungan dengan massa tulang (Mei 
J, at.al, 2001 dan Ho SC at.al, 2001). 
Phytoestrogen salah satunya ditemukan pada 
kedele dan produk olahannya. Jadi secara 
konseptual phytoestrogen akan mampu 
meningkatkan massa tuluang. Studi lain juga 
pada wanita perimenopause perempuan dengan 
mengkonsumsi protein whey asal kedelei 
sebanyak 80 mg/hari selama 6 bulan 
menunjukkan hanya memiliki efek pada masa 
tulang lumbis (Wangen KE, at.al, 2000). Akan 
tetapi jika pemberiannya sangat singkat maka 
isoflavon kedelai dapat menipiskan lumbalis 
tulang punggung dalam wanita peri dan 
pascamenopause dan dilaporkan bahwa 
penanda pergantian tulang tidak diubah oleh 
asupan isoflavon (Dmayer. 1997). . Perlu 
dilakukan penelitian lanjutan tentang efek 
pemberian susu kedele untuk meningkatkan 
kadar estradiol plasma.  

Penelitian Brigita dkk (2010) dengan 
pemberian susu kedele Pada penelitian ini, 
ditetapkan dosis pemberian susu kedele + bubuk 
coklat sebanyak 3 x 35 mg/hari atau setara 
dengan 105 mg bubuk susu kedele coklat. 
Komposisinya adalah sebagai berikut (a) Protein 
= 24.37 gram (24.37%) (b) Lemak = 15.79 gram 
(15.79%), (c) Karbohidrat = 59,84 gram ( 
59.84%) (d) Kadar air =3.74 gram (3,74%) (e) 
Kalsium = 300 mg (0.3%), (f) Fosfor = 20 mg 
(0,02%). Hasil analisis uji t berpasangan 

diketahui rerata kadar estradiol adalah 
13.076±6,06 pg/ml berubah menjadi 9,62±1,71 
pg/ml dan dinyatakan ada perbedaan nyata  
kadar estradiol awal dengan estradiol akhir 
dengan nilai signifikansi p=0.012. Penurunan 
nyata kadar estradiol plasma setelah pemberian 
susu kedele. Hasil ini sudah tentu berbeda 
dengan hasil penelitian pendahuluan yang 
menyebutkan bahwa estradiol plasma 
berkorelasi positif dengan asupan 
phytoestrogen. Jadi penelitian ini juga 
memperkuat sejumlah penelitian lain yang 
memang tidak konsisten hasilnya antara 
phytoestrogen, estradiol dan kejadian 
osteoporosisi berkorelasi positif atau negatif. 
Meskipun disisi lain disepakati bahwa penurunan 
massa tulang pada periode menopause sangat 
cepat terjadi. Pemberian intervensi zat gizi 
hanya memperlambat progresifitas osteoporosis. 

Penjelasan lain dapat di kemukakan 
bahwa bahwa kandungan protein susu kedelei 
coklat pada penelitian lanjutan oleh Brigita dkk 
(2009) adalah  24.37 gram, sehingga pada dosis 
pemberian 3 x 35 gram/hari akan  mendekati 
kadar protein tersebut diatas.  Pada studi 
sebelumnya tidak diketahui secara kuantitif 
kandungan isoflavon (genistein dan deidzein) 
dari setiap 100 gram susu kedele.  Salah satu 
studi yang menjelaskan kandungan genistein 
dan dedzein oleh peneliti dari Unika Atmajaya 
(2004).  Kedelai dan tempe yang telah diolah 
menjadi bentuk tepung kemudian diekstraksi 
menggunakan pelarut organik heksan dan 
metanol hingga dihasilkan preparat isoflavon 
dari kedua jenis sampel tersebut. Isoflavon 
kedelai maupun tempe dideteksi dan diuji 
konsentrasinya menggunakan High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) yang 
menghasilkan puncak-puncak sebanyak 9 buah 
pada preparat isoflavon kedelai dan 10 buah 
pada preparat isoflavon tempe yang 
menunjukkan keberadaan senyawa isoflavon. 
Hasil proses kromatografi tersebut menunjukkan 
kandungan isoflavon jenis daidzein sebesar 
0.129 mg/ml atau setara dengan 28.67 mg/100 g 
berat kering pada sampel kedelai dan 0.221 
mg/ml atau setara dengan 49.11 mg/100 g berat 
kering pada sampel tempe. Kandungan isoflavon 
jenis genistein ialah sebesar 0.009 mg/ml atau 
setara dengan 2 mg/100 g berat kering pada 
sampel kedelai dan 0.019 mg/ml atau setara 
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dengan 4.22 mg/100 g berat kering pada sampel 
tempe.  

Jadi dapat dibuktikan bahwa dari studi 
kandungan isoflavon (genistein dan deidzein) 
sebagai phytoestrogen dalam susu kedelei 
masih sangat rendah, meskipun hal ini 
dimaksudkan untuk terapi estradiol plasma 
dalam dosis rendah.  Studi  pada monyet 
menunjukkan pitoestrogen  dan produk kelelei 
bernama isoflavon, khususnya genistein dan 
deidzein, menghambat keropos tulang. Jadi 
pada binatang percobaan terbukti phytoestrogen 
meningkatkan plasma protein.  

Susu kedele sebagai produk olahan non 
fermentasi memiliki kandungan inhibitor tripsin. 
Karakteristik protein kedelei ditentukan oleh 
fraksi protein yang teresterifikasi dalam air. Ada 
empat fraksi protein yang terseterifikasi dalam 
air (larut). Fraksi ini menunjukkan laju 
sedimentasi dengan level 2,7,11 dan 15 point.  
Produk susu kedele tidak mengalami fermentasi 
memiliki 2 level fraksi (2S). Fraksi 2 S ini 
mengandung inhibitor anti tripsin dengan berat 
molokul  8000  dan 12000. Selain  inhibitor 
tripsin juga mengandung sitokrom, globulin 2.3S. 
Globulin, 2.8S. Efek inhibitor bagi protein kedelei 
adalah menurunkan kelarutannya dalam air. 
Semua produk olahan kedelei  yang diawetkan 
termasuk susu kedele mengandung inhibitor 
yang menyebabkan protein semakin tidak larut 
dalam air. Hal ini disebabkan oleh ikatan 
hidrogen dan ikatan hirofob bertanggungjawan 
atas penurunan kelarutan protein selama 
pemanasan. Jadi proses pemanasan akan 
menyebabkan sifat inhibitor semakin aktif 
(PhilipSambrook, 2009). Jadi dapat disimpulkan 
bahwa protein kedelei memiliki efektifitas rendah 
karena absorpsi phytoestrogen yang rendah 
karena sifat kelarutannya yang rendah akibat 
inhibitor antri tripsin. 

Studi pada manusia menunjukkan hasil 
yang tidak konsisten tentang efek phytoestrogen 
terhadap  peningkatan massa tulang. Hal ini 
disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu 
sebabnya adalah penyerapannya yang rendah 
akibat terkonyugasi dengan zat inhibitor pada 
kacang kacangan. Sifat inhibitor akan teredam 
dengan meningkatnya sumber phytoestrogen 
hewani. Artinya phytoetsrogen tidak konsisten 
meningkatkan estradiol plasma. Beberapa studi 
pada manusia juga membuktikan bahwa 
isoflavon  dapat menurunkan kholesterol LDL 
(low Density Lipoprotein) dan mengurangi 
tekanan darah. Hal ini berbeda dengan estrogen 

hewani. Jadi phytoetrogen memiliki efek yang 
kontraindikasi dengan  peningkatan estradiol 
plasma. Penyebabnya adalah bahwa estradiol 
plasma dalam tubuh berasal dari makanan dan 
sintesis senyawa steroid dalam tubuh.  Etrogen 
hewani disebut estrogen sedangan estrogen 
asal nabati disebut phytoestrogen. Sintesis 
estradiol dalam tubuh konsisten sesuai dengan 
kebutuhan selama dukungan penyuplainya 
cukup yaitu kolesterol plasma  dan asetil 
koenzim A (Gyton dan Hall, 2008). Artinya jika 
kolesterol plasma menurun maka sintesis dalam 
tubuh akan menurun sehingga total estradiol 
plasma akan menurun dengan meningkatnya 
asupan makanan  yang menyebabkan kolesterol 
turun.   

Pemberian phytoestrogen secara 
konseptual dimaksudkan untuk membantu tubuh 
memproduksi estradiol, hal ini  memerlukan 
kajian kritis mengingat  phytoestrogen memiliki 
sifat nonesensial bagi tubuh, karena ia mampu 
disintesa dalam tubuh melalui kolesterol. Akan 
tetapi deman tubuh untuk  memproduksi 
estradiol pada beberapa sumber adalah untuk 
mempercepat pertumbuhan folikel dalam 
ovarium sehingga masa subur kembali muncul. 
Pada wanita menopuse deman ini akan 
menurun karena LH tidak lagi disekresi dalam 
jumlah banyak. Meskipun demikian kehadiran 
estradiol plasma masih dibutuhkan akibat proses 
remodeling tulang untuk mengimbangi 
pembentukan tulang baru akibat perusakan 
melalui osteoklast yang lebih aktif. 

Sekalipun estradiol penting dalam 
pembentukan massa tulang, namun ini hanya 
akan muncul jika  kalsium dalam plasma  cukup 
untuk mengimbangi kehilangan massa tulang. 
Estradiol bersifat sebagai enzim saja dalam 
proses remodeling tulang. Artinya  estradiol akan 
memiliki peran besar jika penyerapan kalsium 
cukup demikian juga sebaliknya. Artinya asupan 
kalsium bukanlah faktor primer penyebab 
osteoporosis tetapi kemampuan tubuh untuk 
menyerap massa tulang yang sudah terlarutkan 
dalam proses oesteoklas tidak dapat diserap 
kembali secara cepat. Hal ini merupakan 
masalah ketidakseimbangan antara osteoklas 
dan oesteoblas dimana osteoklas dipicu lebih 
cepat sementara proses osteoblas tidak dapat 
dipicu sama cepat dengan osteoklast. Hal ini 
dipengaruhi oleh sekresi LH yang menurun 
sehingga estradiol menurun dan tidak dapat 
memberikan kontribusi nyata pada proses 
osteoblas.   Diakui saat ini pemberian 
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phytoestrogen dan manfaatnya terhadap massa 
tulang masih memerlukan kajian yang 
mendalam, sehingga atas alasan keamanan 
akan akibat efek sampingnya, maka pemberian 
estrogen saat ini dibatasi (Felacia Cosman, 
2008) 

Estradiol plasma berasal dari  makanan 
dan sintesis dalam tubuh. Sintesis dalam tubuh 
berasal dari  kolesterol dan asetil koenzim A.  
Sedangkan estradiol asal makanan bersumber 
dari estrogen hewani dan esterogen nabati yang 
disebut phytoestrogen.  Estrogen hewani lebih 
efektif meningkatkan estradiol plasma dibanding 
dengan phytoestrogen, karena memberi efek 
berlawanan terhadap penurunan kolesterol 
sebagai prekursor estradiol plasma. 

Karakteristik estradiol plasma akan 
meningkat dengan meningkatnya hormon lutein 
(LH) yang disekresi oleh hipofisis anterior. Salah 
satu fungsi LH pada wanita adalah menyekresi 
estrogen (estradiol). Sekresi estradiol ini tidak 
konsisten tetapi mengikuti siklus kesuburan. 
Kadar estradiol pada wanita usia subur 
mengalami  kadar yang berbeda beda. Pada 
masa mentsruasi kadar normalnya dibagi dalam 
tiga tahapan sesuai siklus kesuburan; (1) Phase 
Folikular dimana pada phase ini kadar estradiol 
normal 11-69 pg/ml pada -12 hari dan 63-165 
pg/ml pada -4 hari masa puncak kesuburan. Jadi 
kadar estradiol akan meningkat dengan 
meningkatnya masa subur.   (2) Phase Midcycle 
dimana pada phase ini kadar estradiol normal 
146-521 pg/ml pada -1 hari puncak kesuburan. 
Jadi kadar estradiol akan berada pada kadar 
tertinggi setelah puncak masa subur dan (e) 
Phase Luteal  dimana Pada phase ini dibagi 
menjadi  tiga tahapan yaitu (+ 2 hari :  33-150 
pg/ml estradiol), (+ 6 hari : 68-196 pg/ml) dan (+ 
12 hari : 36-133 pg/ml) 

Jadi pada phase luteal kadar estradiol 
akan menurun secara terus menerus hingga 
kemudian meningkat dengan kembalinya masa 
subur. Pada usia menopause, kadar estradiol  
akan menurun dengan perlahan lahan < 37 

pg/ml. Penurunan ini dipicu oleh menurunnya 
sekresi hormon luteun (LH) setelah memasuki 
usia menopause. Jadi dengan menurunnya 
sekresi LH maka sintesis estradiol plasma dalam 
tubuh akan menurun.  

Peran estradiol pada peningkatan massa 
tulang adalah karena estradiol memiliki peran 
dalam  meningkatkan absorpsi kalsium dan 
peningkatan proses pembentukan massa tulang. 
Tulang pada dasarnya terus menerus 
melakukan peremajaan yang disebut 
remodeling. Remodeling tulang ini didukung 
proses penyerapan kembali  kalsium plasma. 
Pada phase menopouse proses remodeling 
menjadi sangat aktif, sel yang memecah tulang 
sangat cepat (osteoklas) sementara sel yang 
menimbanginya (osteoblas) tidak dapat 
mengimbanginya sehingga sebagian massa 
tulang akan kosong yang sebut osteoporosis.  
Estradiol  membantu proses osteoblas, sehingga 
pada  wanita menopouse estradiol yang 
berkurang akibar sekresi LH turun, 
menyebabkan osteoblas tidak dapat 
mengimbangi osteoklas, maka terjadilah 
osteoporosis. 

Kajian ilmiah untuk menjawab efek 
asupan deidzein dan genistein sebagai estrogen 
nabati (phytoestrogen), terhadap produksi LH 
belum banyak dibahas.  Karena LH disekresi 
atas perintah kelenjar hypofisis anterior bukan 
atas respon asupan sumber bahan makanan. 
Respon ini direspon oleh demand masa subur 
untuk pertumbuhan folikel ovarium. Artinya jika 
estradiol eksternal tidak akan mampu merespon 
LH, sehingga tidak ada cara yang dapat 
memperlambat masa menopouse. Sekalipun 
asupan pitoestrogen mampu ditingkatkan, 
namun estradiol plasma tidak disuplai tunggal 
oleh pitoetsrogen asal makanan, melainkan 
suplai utamanya adalah sekresi oleh LH. Jadi 
proses penuaan tidak akan mampu 
mengimbangi turunnya estradiol plasma 
(Koswara. 2006). 
 

 
KESIMPULAN 
 

Ditemukan korelasi positif antara asupan 
phytoestrogen dengan kadar estradiol plasma  
pada wanita lanjut usia. Rerata kadar estradiol 
adalah 13.07±6,06 pg/ml. Pemenuhan asupan 
zat gizi pada umumnya rendah pada wanita 
lansia yang disebabkan oleh nafsu makan yang 
menurun.  

   Disarankan perbaikan asupan gizi 
makro dan mikro pada wanita lansia dengan 
variasi makanan dan pemberian dengan porsi 
kecil dengan frekuensi yang lebih banyak.  
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