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ÖSSZEFOGLALÁS 2002 nyara óta a hormonpótlás, mint kezelési 
mód sorozatos támadásoknak van kitéve . A Women 's Health 
Initiat ive vizsgálat eredményei után világsze rte fejvesz tettség 
uralkodott el, elsősorban a közcsa tomákon, de az orvos-szak 
mai körökben is. A 2003 augusztusában megje lent Million 
Women Study új ra felkorbácso lta a kedélyeket, megmozga tta a 
szake mbereket és a betegeket egyaránt. 

Cikkünk cé lja, hogy isme rtesse a j elenleg elfogadott álláspo n
tokat, vé leményeket, vizsgálati eredményeket a hormonpótlás 
és az emlőrák kapcsolatáró l. Szeretnénk olvasó inkban va lós, 
tiszta és egyszerű képet kialakítani a nemzetközi iroda lom leg
frissebb anyaga inak fe lhasználásáva l ebben a témában. Ha
zánk lakosságá nak egyö tödét érinti , érintheti ez a kérdés, ezért 
kiemelten fontos, hogy a témában dolgozó k napra késze k le
gyenek minden lényeges adatot i lletően . 

Ku lcsszavak hormonpótlás, emlőrák, változókor 

ABSTRACT Since summer 2002, hormone replacement as a treat
ment has been under a continous attack. After stopping the 
Women 's Health lnitiative study, a panic was created all around 
the world, mainly in the press, but also among specialists. ln 
August 2003, the results of the Million Women Study recreated 
the situation we had one year ago. Our aim was to provide infor
mation on current concepts, opinions, studies and statements 
conceming hormone replacement therapy and breast cancer. 

We want to draw a simple, clear and real view concemin g this 
tie id using the mos t up-to-date literature. One fifth of the 
Hungarian population is involved, so it is very important for 
health pro fessio nals to know what to do under the new cir
cumstances. 
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BEVEZETÉS A hormonpótlás és az emlőrák kapcsolatát napjain
kig több mint 200 klinikai vizsgála t kutatta. Az elmúlt 15 évben 
meglepő, sokszor ellentmondásos eredményeket hoztak ezek a 
vizsgá latok. Egyik legfontosabb tanu lságuk az, hogy nincs min
denható, mindent eldöntő vizsgá lat. Csak kerülgetj ük az igazsá
got, egyre közelebbről, az igaz, de meg még nem találtuk. 

Miért olyan fontos téma ez ma Magyarországo n? Számtalan 
előadásban, cikkb en találkozhatunk a szü letéskor várható élet
tartam kitolódásáva l, a társadalom elörege déséve l, az idősek 

életminőségének javí tását célzó erőfeszítésekkel. Mégse m va
gyunk igazából tisztában azzal, hogy mit j elent mindez szá
munkra a j elenben. 2002 ja nuárjában 1 975 653 ötven év felet
ti nő élt hazánkban (1). Ez a magya r népesség majdn em egy
ötöde. Nem kérdéses , hogy ez a népesség hatalmas terhet ró az 
egészség ügyn: , anyagilag és munkában egyaránt. 

Európában általában a rászorulók kb . 30-40%-a részesül vala
milyen hormonpótló kezelésben. Jellemző, hogy a 60 millió la
kosú Egyesü lt Királyságba n gond nélkül ta láltak 550 172 hor
monpótló kezelésben részesülő nőt a Million Women Studyhoz. 

Ezzel szemben ma Magyarországo n az 50 év feletti nőknek 
mindössze 4,47%-a részes ül va lami lyen (helyi vagy általános) 
hormonpótlásban (IMS adatok alapj án). Ez mindössze 88 312 
főt je lent, pedig a valóságban a 2 millió érintett hölgynek több 
mint fele szenved a vá ltozókor tüneteitől. Ebből világosa n lát
szik, hogy majdnem egy millió magya r nő marad ellátatlanu l. 
Ezért időszerű nagyon az a kérdés: ártunk vagy haszná lunk , ha 
keze lj ük őket? 

A MÉRLEG EGYIK SERPENYŐJE Röviden, a teljesség igény nélkül 
felsoro lom a mérleg egy ik oldalán található tüneteket: először 

a hőhullámok, éj szakai verej tékezés , álmatlanság, ingerlékeny
ség , feledékenység , az össz pontos ító képesség csökkenése, vi
selke dési vá ltozások j elentkeznek a havivé rzés elmaradása kö
rül, később házasé let- és kie légülési zavarok , vize letür ítési za
varok, hüvelysorvadás, szív-é rrendszeri betegségek és csontrit
kulás fenyeget i ezeket a hölgyeke t. Mivel 50 éve még mind
össze 46 év volt a születéskor várható élettartam a Földön , 
ezek a gondok a ma orvos lásátó l várják a megoldást, és nem 
véletlen, hogy ez az egy ik legkutato ttabb terület. Ma már meg-
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különböztetünk várható élettartamot és várható egészségtarta
mot. Sajnos, ez a kettő nem fedi egymást, az angol nők eseté
ben, pl. 10 év az az idő, amit várhatóan betegen kell leélniük. 

Ha saját magunkra gondo lunk, a saját életminőségünket néz
zük, mi sem olyan öregkort képzelünk magunknak , amit nyo
morultul, betegen, kiszolgáltatottként akarunk eltö lteni. Ezen 
segíthet jelentősen a hormonpótlás - ha adjuk. Érdekes, hogy 
pajzsmirigy-e légtelenség esetén adunk thyroxint, ha a mellék
veseké reggel van baj, azonna l predn izolont kap a beteg, a dia
betesesek inzulinnal szúrják magukat , de ha a petefészek me
rül ki, akkor gondolkodóba esünk, adjunk-e ösztrogént. 

A MÉRLEG MÁSIK SERPENYŐJE A hom1onpótlás veszé lyei minden
ki számára ismertek , nincs , aki ne hallott volna a 2002 nyarán 
leállított Womens Health Initiati ve vizsgála t kombinált hor
monpótlót alkalmazó ágáró l, az azóta újra és újra fellángoló vi
tákról, a hatására meghozott állásfog lalásokról, irányelvekről 

(2). Az elmúlt évek klinikai kutatásai nagyjábó l kirajzo lják, 
milyen valós veszé lyt vállal fel az, aki hom1onpótlót szed, sőt, 
manapság külön tájékozódhatunk az egyes módszerekre (a fo
lyamatos-kombiná lt - ösztrogén/progeszteron kezelés, a sza
kaszos kombinált , csak ösztrogén, tibolone stb.) jellemző koc
kázatnövekedé st illetően(/. táblázat) . 

I. 1áblázat. Honn onpótló kezelés és az emlőrák gyakorisága 

Tanulmány 

The Heart and 
Estrogen/Progest in 
Replacement Study 

Women 's Estrogen for 
Stroke Trial 

Women's Health 
Initiative vizsgálat 

Összesen 

Gyakoriság* 

34/25 

5/5 

166/ 124 

205/154 

Viszonyított kockázat 

1 ,38 (0,82-2,31) 

1,00 (0,30-3,50) 

1,26 ( 1,00-1,59) 

1,27 ( 1,03- 1,56) 

• Az első szám a hormont szedők, a második a hormont nem tartalmazó tab
lettákat szedők közötti gyakoriságot mutatja 

Ezzel szemben a 2003. augusztus 9-én megjelent Million Wo
men Study azt állítja, hogy az 5 évnél hosszabb hormonpót ló 
kezelés kétszeresére növeli az emlőrák kockázatát (3). Ha ezt 
az adatot elfogadjuk és a mérleg másik serpenyőjének tekint
jük , nagyon hamar bele kell törődnünk, hogy a hormonpót lást 
sokkal kevesebbe n vehetik igénybe, mint azt eredeti leg gon-

2. tábláza1. Az emlörák viszonyított kockázata a hormonkeze lés fajtája 

szerint 

Megfigyelt időszak 
Emlőrákok 

ÖPK 
ÖK 
Tibolone 

Million Women vizsgá lat 

1996-200 1 
7 140 

Allen és mtsai (8) 

1992- 1998 
7192 

Viszonyított kockázat [95% megbízhatósági tartomány] 

2.00 [1.88- 2.12] 1.21 [1.12- 1.30] 
1.30 [ 1.21- 1.40] 0.97 [0.86-1.08] 
1.45 [1.25-1.68] 1.02 [0.78-1.33] 

ÖPK ösztrogén-progeszteron kezelés ÖK ösztrogén kezelés 

232 

doltuk. A Million Women Study eredményeit azonban a hozzá 
nem értő közcsatomákon (médián) kívü l senki nem vette azon
nal készpénznek . A Lancet hasábjain azóta is parázs vita folyik 
a szerzők és a szakma egyéb je les képviselői között. Rengeteg 
helyen támadható ez a vizsgálat , nagyon sok hibája , gyenge 
pontja van, ezeket most nem részletezzük (2. táblázat) . 

Ha csak egyszer is megpróbáljuk ésszerüen, ,józa n paraszt i 
ésszel" megvizsgálni a rendelkezésünkre álló számoka t, meg
lepődünk. Jól mutatja ezt az, amit David Purdi e professzo r 
mondott a Magyar Menopausa Társaság legutóbbi kongresszu
sán: ,,Krisztust letartóztatták. Tanítványainak 8,33%-a elárulta 
Őt a getzemáni kertben." Itt Júdás, egy a 12 aposto lból j elenti 
a 8,33%-ot, de ez ebben a formában vagy nem mond semmit a 
hallgatóknak , vagy félrevezető. Hasonlóan félrevezető mindig 
csak a viszony ított kockázatnövekedést ismerte tni velünk, il
letve a beteggel. Nézzük meg a kockázatn övekedést abszo lút 
számokban . A 3. táblázatbó l látható, hogy 10 év hormonsze
dés háromszoro s emlőrákkockázat-növekedést jel ent az 5 éves 
hormon szedéshez képest, míg ez egyszerüen csak azt je lenti, 
hogy a kettővel több emlőrákos eset helyett hattal több emlő

rákos esetet várhatunk 1000 nőre vetítve. Kiszámolható az is, 
hogy a hormont sosem szedőkhöz képest 10 év alatt az abszo
lút kockázat 4,5-ról 5, 1 %-ra, azaz 0,6%-kal növekszik (4). 

3. 1ábláza1. 50-70 éves nők egyesített emlőrák gyakorisága 

Hormonpot ló Emlőrák/1000 nő 

kezelés időtartama 
Az emlőrákok számának 
emelkedése honnonok 

szedése miatt 

Honnont nem szedett 45 
5 év 47 
10 év 51 
15 év 57 

2 
6 
12 

De játszhatunk a számokka l tovább is! Fogadjuk el a Women's 
Health lnitiative vizsgálat eredményeit, reálisnak tünnek , valós 
veszé lyre hívják fel a figyelmet. Ott a viszonyított kockázat
növekedés 1,26 EPT alkalmazása mellett. Soknak tünik ez is. 
Van, aki már emiatt sem mer hormonpót ló kezelést indítani a 
betegeinek. Nézzük , hogyan befolyásolja az emlőrák kockáza
tát néhány más tényező (4. táblázat). 

4. táblázat. Az emlőrák kockázati tényezői ( 5) 

Hagyományos kockázat i Kockázati csoport 
tényezők Alacsony Magas 

Nem férfi nő 

Életkor (év) 30-34 70-74 
Életkor az első vérzés idején > 14 <12 
Életkor az első szüléskor >20 >30 
Szoptatás tartama (hónap) > 16 0 
Szülések száma ~5 0 
Petefészek-el távol ítás 35 év alan nem történt 
Életkor a vá ltozókor kezdetén <45 ~55 
BM! a változó kor után <22,9 >30,7 
Emlőszövet-sűrűség nincs ~7 5%-os 

növekedés 

• A viszonyítási alapot az alacsony kockázatú csoport képezi 
BMJ (body mass index) testtömegmuta tó 

Viszonyított 
kockázat• 

150 
17,0 

1,5 
1,9-3,5 

1,4 
1,4 
3,0 
2,0 
1,6 

6,05 

Nőgyógyászati Onkológia 2003; 8:231- 234 



Láthatjuk , hogy a nagyo bb (>30,7) testtömegmutat ó 1,6-szo
ros, a vá ltozókor kezdetének életkora (>55 év) kétsze res, élet
kor az első szüléskor (>30 év) háromszoros, életkor az első 
vérzés kezdetén ( < 12 év) másfé lszeres kockáza tnövekedést je 
lent (5). Ennek a fényében az 1,26 már nem is tűnik olyan 
ijesztőnek ! Nem beszé lve a súlyosan fokozott emlőszövet-sű

rűségről , ami akár hatszoros kockáz atnövekedést jel enthet. Azt 
persze tudj uk, hogy a hormonpótlás (a tibo lone-t kivéve) meg
növe li az emlőszövetek sűrűségét, de azt még nem sikerült 
egyértelműen igazo lni, hogy az ilyen módon megnöve lt emlő
szövet-sűrűség is j elent-e fokozo tt emlőrákkockázatot. Ezt 
1987 óta időnként bebizonyítják, majd hasonlóan meggyőzően 
bebizonyítják az ellenkezőjét is (1. ábra). Tény, hogy a mam
mográfiás vizsgá lat értékelhetőségét csökkenti, és ez veszé lyt 
je lenthet a beteg re (6). 
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10% 
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0 
Hormont nem Tibelone 2,5 mg 

tartalmazó készítmény 
Estradiol 2 mg + 

NETA I mg 

1. ábra. Emlőszövet-sűrűség 6 hónapos kezelés után - százalékos növekedés (6) 

Az elmúlt másfé l év során, az oly soka t emlegetett két vizsgá 
lat erősen elbillentette a mérleg nye lvét az emlőrákkockázat 

túlértékelésének irányában. Ez elsősorban a közcsa tom áknak 
köszönhető, de saj nos a szake mberek egy része is áldozatul 
esett. 2003 októ berében felmérték Angliába n ezen vizsgálatok 
hatását, és megdöbbentő eredményeket tettek közzé: Angliá
ban a ház iorvosok 9%-a nem ad többé hormonpótlást a betege
inek, 34%-uk átál lította a betegei t va lamilyen másfajt a kész ít
ményre. Ezek nagyo n nagy számok egy olyan ország ban , aho l 
a rászo rulók kb. 40% -a részes ült edd ig hormon pótlásban. Még 
ennél is rosszab b, amit magukka l a betege kkel műve lt a (tény
leg) szakképzet len tömegtájé koztatás. A honn onpótlásban ré
szesülő betegek 54%-a nem ment el a következő hav i horm on
jáé rt! A betegek 92%-a gondolkodik azo n, hogy inkább vala
mily en más keze lésre vált . De! Azo knak, akik visszamentek 
orvosukho z - megfelelő tájékoztatás után - 9 1 %-a boldogan 
szedi továb b a hormonpó tlój át (7)! 

Ez az, ami fontossá tesz i a szakemberek számá ra a folyamatos 

táj ékozódást, a naprakész tudást ezen a téren. Hiszen a betegek 
rajt uk keresztü l kaphatnak csak va lós táj ékoztatást a hormon-
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pótlás kockázatait i lletően, a segítségükk el dönthetnek mellet
te vagy ellene. 

A mai napig nem sikerült kiderítenünk , ki támoga tta a Million 
Women Study-t. Volt alk almunk a szerzők egy ikének is felten
ni ezt a kérdést, de ő sem válaszo lt rá. Kinek állt ez érdekében? 
Mi volt a vizsgála t eredeti célkitűzése induláskor? 

Napjainkban, ha egy nagy, nemzetközi vizsgá lat elindul - le
gyen az az orvostudomány bárm ely terület e - előre lehet tud
ni: ki, mikor, hol, terv szerint hány betege n, milyen körülm é
nyek között kezdi a v izsgá latot , m i a célja a vizsgá latnak, mi
kor lesznek közölhetők az eredményei. Ilyen pé ldául a tibolon
nal most induló LIBERAT E vizsgá lat, amiről már most, indu
láskor tudjuk, hogy mely országok ban zajl ik, tudjuk továbbá , 
hogy 2600 beteget vonnak be (akikn ek a kórelőzményében 

emlőrák szerepel). A betegek fele placebo -t, fe le tibolont kap, 

s azt vizsgá lják, befo lyáso lja-e a tibolo n az emlőrák kiújul ását. 
Öt év múlva kapjuk majd meg a vá lasz t, amely kedvezőtlen 

eredmények eseté n is köz lésre kerül. Ez remélhetőleg így lesz 
a jövőben is, és nem a „titkos" vizsgá latoknak a hozzá nem ér
tő tömegtáj ékoztatások csatornáin keresz tül történő terjesz tése 
fogja irányítani a szakorvosok tollait. 

HOGYAN TOVÁBB EZEK UTÁN? A nemze tközi nőgyógyász tár sa
dalom eddig azonnal és érzékenyen vá laszo lt minden hormon
pótlássa l kapcso latos eredményre. A JAMA-b an 2002 jú liusá
ban megje lent Women's Health Initi ative vizsgálat eredményé

re már augusztusba n a legtöbb nemzetközi szerveze t meghoz
ta állás foglalását, kiadta a jövőre vonatkozó irányelveket. A 
Magya r Menopausa Társaság és a Magya r Szülészet-Nőgyó

gyásza ti Szakmai Kollég ium is kiadta a hazánkra érvé nyes 
irányvonalat . Hasonló válaszok követték a M illion Women 
Study-t is; két héten bel ül a kezünkben volt a Brit Menopausa 
Társaság vélemé nye, a Royal College of Physic ians of Ed in
burgh is egy „Final Consensus Statement"-e t adott ki, egy an
gol betegvé delmi szerveze t, a Women's Health Conce m is 
megí rta a maga leve lét a brit hatóságok nak. Érdekes, hogy 
ezek a vá laszok nem elsősorban szakmai iránye lvek vo ltak, ha
nem inkább a vizsgá lat eredmé nye it megkérdőjelező, a hatósá
gok válaszát tú lzónak tartó, a betege k félretáj ékoztatása ellen 
tiltakozó nyí lt leve lek. Mivel hazánka t ez a botrá ny ennyire kö
zelről nem érintette, a magyar szervezetek ez alkalomma l nem 
siettek véleményt alkotni , inkább meg lepetten figye lték, mi 
történik a világban. Mára bebizonyosodott, hogy nekik volt 
igazuk, hiszen a tava ly megal kotott iránye lvek mit sem vá ltoz
tak, a lényeg világszerte ugyanaz maradt. 

Tájékozta tni kell a beteget, őszintén, tisztességese n és alapo
san, majd vele együtt meghozni a közös döntést a keze lés mód
j áról, időtartamáról , az ellenőrzés gyakoriságáró l. Egy jó l fel
készü lt orvos ma is ugyanúgy használhatja a hormonpótlás t, 
mint korábban, nem j elentenek különöseb b vá ltozás t a Million 
Women Study eredményei. Mérlegel ni kell, hogy a hagyo má-
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nyos hormonpótlást , más kezeléseke t, tibolont , szelektív öszt
rogén receptor modulátorokat (SERM) vagy biszfoszfoná tokat 
jobb-e az adott betegnek javaso lni, és ha igen, milyen mennyi
ségben és meddig. Ez eddig is így volt. 

N ietzsche mondta: ,,Aki tisztában van saját mélységével , az vi
lágosságra törekszik; aki a tömeg előtt akar mélynek látszan i, 
az a homályosságra; ugyanis a tömeg mindent mélynek tart, 
aminek nem látja az alját." 
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