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ÖSSZEFOGLAlÁS 

CÉL A változó kori tünetek keze lésében egyre növekvő igény ta
paszta lható a természe tes keze lési lehetőségek iránt. Vizsgá la
tunkban különböző növényi hatóanyagokat tartalmazó készít
mények ösztrogé nre érzékeny (MCF-7) emlőráksejtekre gya
koro lt hatását tanulm ányoztuk abból a célból, hogy megítél
hessük, mennyire használhatók ösztrogénfüggő emlőrákban 

szenvedő betegek keze lésére. 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK Egy már korábban ismertetett MCF-
7-sejtt enyésze tmintát használtunk a kereskedelmi forgalomban 
kaph ató különböző növényi hatóanyagokat - szój át, vörös
herét, poloskavész !, illetve több növényt - tartalmazó változó
kori kész ítmények ösztrogénszerű vagy ösztrogénellenes hatá
sának kimu tatására ( 1 ). A sej tszaporodási tanulm ány megkez 
dése előtt valamennyi vizsgá lt anyag sejtmérgező hatása it el
lenőriztük. 

EREDMÉNYEK A kereskedelmi forgalomban hozzáférhető, szóját, 
vörösherét, illetve a több növényt tartalmazó készítmények fo
kozták az MCF- 7-sejte k szaporodását. Ez a j elenség ösztradi
ol hiányában ösztrogénszerű hatásra utal. Ezze l ellentétben, a 
poloskavész izopropanolos kivonata (Remi femin®) nem ser
kentette, sőt inkább gátolta a sejtek szaporodását. A vizsgá lati 
anyagok közül egy ik sem fokozta az ösztradiol által kivá ltott 
sejt szaporul ato t. A po loskavész-ké szítménynél, továbbá a 
többnövé nyes kész ítmények egy ikénél erős ösztrogénellenes 
hatást lehetett megfigye lni. 

KÖVETKEZTETÉSEK Laboratór iumi vizsgá latban a poloskavész- ki
vonat nem fokozz a az ösztrogénérzéke ny emlőráksejtek szapo
rodását, ez a biztonság i szempontból kedvező tény arra enged 
követ keztetni , hogy a kész ítmény olya n betegek keze lésére is 
alkalmazható, akiknek emlőrák szerepel a kórtörténetében. Ez-

• A közlemé ny a J North Am Menop Soc (2004 ; 11 :28 1-289)-ba n is meg
jelent. 
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zel szemben, a vörösherét, szój át tarta lmazó, ille tve a különbö
ző többnövényes- készí tmények fokozhatjá k a sej tszaporulatot, 
emiatt ezeket emlőrák szempontjából fokozott kockáz attal bí ró 
vagy emlőrákban szenvedő nők változókori tüneteinek enyhí
tésére csak kellő óvatosságga l adhatjuk. 

Kulcsszavak poloskavész , szój a, vöröshere, emlőrák, változó

kor, gyógy növényi keze lés 

BEVEZETÉS Az emlőrák és az ösztrogén közötti össze függést a 
szakirodalom kimerítően taglalj a (2). Az öszt rogén és az emlő
rák kockázatának növeke dése közötti ismert összefüggés elle
nére, az ösztrogén és prog esztogén tartalmú hormonkeze lés a 
női nemi hormonok képződésének csökkenése következtében 
kialakuló változókori tünetek keze lésének népszerű formáj a. 
Az U.S. Preventíve Services Task Force által a változókorú 
nők idült panaszai nak enyhítésére rendszeresen alkalm azott 
ösztrogén-progesztogén-keze lés (hom1onkezelés, HPK) ellen a 
közelmúltban megfoga lmazott aj ánlásá nak alapja részben ép
pen a kezeléshez társuló fokozott emlőrák kockázat volt (3). A 
hom1011kezelés és a fokozott rákkockázat újab b adatainak fé
nyében számos nő fordul más keze lési módok felé. 

A vá ltozó kori tün etek keze lésé re alkalmazott természetes 
gyógy módok közé tartoz nak a poloskavészből (C imicifuga 
racemosa}, vörösheréből (Tri folium pratense), barátcserjebo
gyóból (Vitex agnus castus) nyert növényi hatóanyagokat tar
ta lmazó készítmények, illetve több növényt vagy a szója izof
lavont tartalmazó készítmények (4). Ezek hatásosságát a klini
kai vizsgá latok különböző mértékben támasztják alá; a legpozi
tívabb bizonyítékokkal a poloskavész izopropanolos kivonata 
(Remifemin®) és a szójakészí tmények rendelkeznek (5). 

Annak ellenére , hogy a gyógy növények hatásosságára vonat
kozó tudományos bizony ítékok nagyon eltérőek, a változókori 
tüneteik enyhítésére a gyógy növényi keze léseket igénybevevő 

nők száma - különösen az emlőrákos nők körében - növekszik 
(6). Széles körben elterjedt alkalmazásukra va ló tek intettel, 
rendkívül fontos a különböző növényi kész ítmények ösztro

génszerű hatásának vizsgá lata, és annak tisztázása, hogy fo
kozzák-e az ösztrogénfüggő daganatok kialakulásának kocká
zatát. 
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Laboratóriumunkban folytatott korábbi kísérletünkb en a polos 
kavész izopropanolo s kivonatának MCF-7-sejtek osztódá sára 
gyakoro lt hatását elemeztük ( 1 ). Az eredmények arra engedtek 
következ tetni, hogy ez~ a kereskedelmi forgalomban is kapha
tó - Cimicifug a-kivonat nem fejt ki ösztrogészerű hatást az öszt
rogénrecept or-pozitív (ER+) emlőráksejtekre. Követk ezés kép
pen az ösztrogé nérzékeny daganato s változókorú nők kezelé
sében a hormonok adásának biztonságos vá ltozatát jelentheti. 

Ezen eredményekre, valam int a változókori tünetek természe 
tes gyógymódja inak fokozódó népszerűségére alapozva, jelen 
tanulmányunkat oly módon terveztük meg, hogy alkalma s le
gyen a forgalomban lévő menopauzá lis gyógynövé nyi készít
mények ösztrogénszerű, illetve ösz trogénellenes hatásának fel
mérésére. Korábbi tanulmányunk vizsgá lati módszerét alapu l 
véve, mostani kísérletünkben is az ösztrogénfüggő emlődaga

nat-mintak ént elismert MCF-7- sejteket alkalmaztuk (1, 7-8). 
Ebben a sejtt enyésze tben az ösztrogén vagy más ösztrogén
szerű hatású anyag jelenlétében az MCF-7-sej tek osztódá sa 
fokozódik. Az ösztrogénha tás meghatározására a sejto sztódá s 
mértékét alapu l véve, elemeztük a kereskedelmi forgalomba n 
lévő szója-, poloskavé sz-, vöröshere-, valamint két különböző 
növényt tartalmazó kész ítmény hatását. 

MÓDSZEREK 

NÖVÉNYI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS KIVONATOK A vizsgált készítménye
ket a szokásos forga lmazói helyeken szereztük be. Az MCF- 7-
kisérletben használt növé nyi kész ítményeket, aktív alkotóele 
meiket , illetve gyártási számuka t az / . táblázatba n tüntettük 
fel. Az aján lott napi adagnak megfelelő mennyi séget vala
mennyi készítményből 10 ml izopropi l alkoho llal (40% VN) 
vontuk ki 30 perces ultrahan gos fürdőben. Ezt követően a ki
vonatokat egy 0,2 µm pórusátmérőjű membránon szűrtük át, 
és 4°C hőmérsékleten tároltuk. 

SEJTEK Az ER+ sejt eket az American Type Culture Co llection 
(ATCC HTB 22, Manassas, VA) biztosította . Tárol ásuk nem 
essze nciális aminosavakat, 1 mM nátrium -pyruvátot , 10 µ gimi 
inzulint , 10% FCS-t és antibiotikumokat tartalma zó Eagle's. 
MEM-közegben történt. A sejtmérgezési vizsgálatban alkal
mazott HeLa-sejt ek (hámeredetű méhnyakráksejtek) szintén az 
American Type Cultur e Co llection-tól származnak. 

SEJTMÉRGEZÉSI VIZSGÁLATOK Az egyes vizsgálati anyagok sejt
mérgező hatásának megá llapítá sát fluoreszcenciás mérésse l 
végez tük 4-MeU H seg ítségével , ame ly a sej tészteráz fluorogén 
anyaga. Ez az anyag mindaddi g nem fluoreszkál , amíg az élő 
sejtekbe be nem jut és ott az észteráz enzimhez nem kötődik. A 
mérgezés i vizsgá lato t MCF-7-sejte ken (mind teljes , mind 
ösztrogéntől megti sztított formáb an) és a korábban leírt HeLa
sejt eken folytattuk ( 1 ) . Az MCF-7-sejt eket a vizsgá lat kezdete
kor tálcánk ént 1,2 x 105 sejtsűrűségben szélesztettük feno lvö

rös nélküli Eagel's MEM-közeg ben , ame lyhez nem esszenciá
lis aminosavakat , 1 mM nátriumpyruvátot , 10 µgim i inzulint és 
5% FCS- t vagy szénrnentes FCS-t (CSF, Sigma C-1696) ad-
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1. táblázat Kereskedelmi forgalomban kapható növényi készítmények 

Növény Sarzsszá m # Aktív hatóanyagok Nap i adag 

Szója HW /30C20 1 320 mg szójak ivonat (55 mg 
HW/30C203 izoflavon és > 15% szapon in) 1 tabletta 

Vöröshere PM/9K V0442 Vöröshere levélkivonata 
PM/9HV0 578 (40 mg izoflavo n fitoösztrogé n) 1 tabletta 

Poloskavész REM/90693 1 0,0 18-0,026 ml polos kafügyökér 

Többnövénye s EV/5004H0 
készítmén y I EV/6540K0 

Többnövényes NP/00H704 
készítmény 11 

izopropanolos kivonata 
(40 térfogatszáza lék), 
amely megfelel 20 mg 
természetes hatóan yagnak 2 tabletta 

50 mg tisztított izoflavon 
(Pueraria lobata gyökeréből 
és 11011-GMO* szójabab
kivonatból; 100 mg kava
kavagyöké r (Piper 111ethysc 11111) 
szabvány kivonata; 
40 mg poloskavész-
(Cimic ifuga racemosa ) gyökér I tabletta 

Szójafehérje-sűrítmény, 
szabvány kudzukivonat (gyöké r), 
4 10 mg szabvány vöröshere 
kivonata (levélből, mely 
80 mg izo flavont tanal maz), 
75 mg szab vány barátcserjebogyó 
kivonata, 40 mg szabvány 
poloska fű gyökér- ( Cimicifi,ga 
racemosa) kivonat I tabletta 

*non-GMO nem génmódos ított kész ítmény 

tunk . 37°C-os, 5%-os CO2 tartalom melletti 24 órás inkubác ió 
után a kivonatokat sejtkultúrában hígítottuk és 1/ 100-as kezdő 
hígításban hozzáadtuk . A mikro liter-tálcáka t további 48 órás 
inkubáció után 800 fordulatszámon 10 percig centrifugáltuk. 
A felülúszó folyadék eltávolítá sa után edényenként 200 µ I 
4-MeUH-t (0, 1 mg/ml PBS-b en) adtunk a vizsgá lati anyagho z. 
120 perc elteltéve l mikro titer-tluorom éter seg ítségéve l (Fluo
roskan II) valamennyi tálcában meghatároztuk a fluoreszce ns 
egységek mennyiségét. 

MCF-7-SEJTSZAPORULAT MEGHATÁROZÁSA Ahhoz, hogy a sejtos z
tódási vizsgá lat számára ösztrogénmentes környeze tet teremt
sünk, a sejttenyészetben FCS helyett szénatomjától megfosz 
tott FCS-t (CSF, Sigma C-1696) alkalma ztun k. 200 µ 1 MCF -7-
sejtszuszpenz iót 5 x 104 sejt/ml sűrűségben, teszt sejttenyésze t
ben (fenolvörös nélküli Eag le's MEM, amelyhez nem esszen
ciális aminosavakat, 10 µgimi inzulint, 1 mM nátr iumpyruvá
tot és 5% CSF-et adtunk) 96-mikrotitertálcá ra szé lesztve 37° 
C-on , 5%-os CO2 tarta lom mellett 24 órán át inkubá ltunk. Az 
inkubáció s idő leteltéve l a felülúszót eltávolítottuk , és 150 µI, 
friss, inzulin né lküli kultúrát adtunk hozzá. A vizsgá landó nö
vényi kivonatokat hígítottuk (6 lépcsőben, 1: 10 arányú hígí
tásban) az inzulinment es teszt sejttenyésze tben, és pipettáva l 
6 párhuzamos mintára osztottuk (50 µl/vájolat). A fentebb le
írt módszer szerinti két napig tartó inkubác ió után a sejteket 8 
órán át elegyítettük 25 µ1/vájolat [6-3HJ thymidinnel (spec ifi
kus aktivitás 2 Ci/mMol, 0,25 µCi /vájo lat). A sejt eket szab
vány módszer szer int (Cell Harvester lnotech) üvegszá las 
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*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,00 1 az ellenörző vizsgálat hoz (Student-

teszt) n. s. nem szign ifikáns 

szűrőbe helyeztük és folyékony szc intillác ió szá mláló (Wallac) 

seg ítségéve l szá mláltuk . Ez a sejt szá mlá lás i módsze r az új 

DNS-képzés méré sé re kifejl esztett eljárás (9). Ellenőrzésként a 
sejtten yésze tek. alapa nyagá t és a megfelelő oldószeres hígítá

soka t v izsgá ltuk párhuzamosa n. Ösz trogén hatású ellenőrző 
anyagké nt a dim ethyl szulfoxidban felo ldott és a sejtkultúr á

ban 10-7 M-r e hígított 17/3-ösz tradi olt hasz náltuk. 

A növény i kész ítmény ek ösztrogé nellenes hatá sának vizsgá la
tához a módsze rt úgy változtattuk meg, hogy a vizsgá lati anya

gok valame nnyi hígításához állandó mennyiségű ( 1 o-7 M) ösz
tradiolt adtunk. Pozitív ellenőrző vizsgá latként , a sejttenyésze t

hez az ösztrogé nellenes hatá sáról j ól ismert tamox ifent adtunk 
1 o-5 M tömén ység ben. 

A poloskavész sej tsza poro dásra gya koro lt hat ásá nak te ljes 

megértése érdekében az MCF-?-mintákban a kivo nás során al
kalmazott izop ropanolt is vizsgá ltuk. Az izopropano lt a po los
kav ész- kivonathoz hasonlóan készí tettük elő, szűrtük és tesz
teltük mind ösztrad io l jelen létében, mind anélkül. 

STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉS Az eredmén yeke t átlag és ± SD-ben adtuk 

meg. A sejtosztó dás-vizsgá lat adatait a Stude nt-teszt seg ítségé 

vel elemeztük, a szignifikan ciát p < 0,05-ben határoztuk meg. 

EREDMÉNYEK 

SEJTMÉRGEZÉSI VIZSGÁLAT A HeLa- és MCF-7-sejteke n folytatott 
sejtmérgezés i vizsgá latok eredm énye it a 2. tábláza tban fog lal

tuk össze. A kivonatokat 1:100-1:51 200 hígítási sorozatok-
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ban vizsgá ltuk. Valamennyi vizsgála tban oldósze r ellenőrzé

ses vizsgá latot is végez tünk. Az izoprop il alkoholnak a legna

gyob b töm énységbe n sem vo lt sejtmérgező hatás a egy ik sejttí
pusra sem . 

2. táblázat A vizsgált kivonatok sejtm érgezö hatása 

Nem sejtmérgező hígítás i tartomá ny• 

MCF- 7-sej tek 
Tesztkivonatb HeLa-sejtek Ösz tradiol-poz itív 

HW/30C20 1; 1: 100- 1 :5 1 200< 1:100- 1:51 200, 
30C203 

PM/9 KV0442 1 :200- 1 :5 1 2Q0d 1: 100-1 :51 200< 
PM/9 HV0578 1 :400-1 :51 200d 1: 100-1 :51 200< 
NP/OOH704 1: 100- 1:51 200' 1: 100-1 :51 200< 
REM/90693 1 1: 100- 1 :5 1 200, 1: 100- 1 :51 200< 
EY/5004HO 1:100-1 :5 1 200' 1 :200- 1 :51 20()d 
EV/6540 KO 1: 100- 1 :51 200' 1: 100-1 :5 1 200< 

HeLa-sejtek: méhnyakráksej tek 
MCF-7-sej tek: ösztrogénérzéke ny emlőráksejtek 
• nem sej tkáros ító hígítás i tarto mány 

Ösztradiol-negatív 

1: 100- 1:5 1 200' 

1:400-1 :5 1 200d 
1:400-1:5 1 2QOd 
1 :200-1 :51 200d 
1:100-1 :5 1 200• 
1:400- 1:51 2Q0d 
1 :200- 1 :51 200d 

b vizsgá lt hígítási tarto mány, 1: 100- 1 :5 1 200 
'a lacso nyabb vagy nagyobb híg ításoka t nem vizsgáltunk 
d alacsonyabb híg ításokban sejtmérgező 

Sem a szója (HW/30C20 1; HW/30C203) , sem a poloskavész 

(REM/906931) kivonata nem volt sejtk áros ító az MCF-7-, illet
ve HeLa-sejtek.re a vizsgá lt 1: 100-1 :51 200 hígításokban. A vö

röshere (PM/9KV0442 ; PM/9HV0 578) legnagyobb töménységű 

oldatai (1: 100 és 1:200 hígításo k) sejtmérgezőnek bizonyu ltak, 
továbbá a többnövényes kész ítmény ll (NP/00H704) 1: 100-as 

hígításba n sz intén káro sító hatású volt, azonban kizá rólag az 
MCF-7-sejttenyé szetekben. Hasonlóképpen , a többnöv ényes ké

szítmény I kivonata (EV /5004 H0; EV/6540K0) szintén nem 

okozott mérgező elvá ltozásokat He La-sejteken, de enyhe és vál-
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tozó sej tmérgező hatássa l volt az MCF-7-sejt ekre. A többnö vé
nyes készítmény I egyik formája (EY/5004HO) valamivel kife
j ezettebb sejtmérgező hatású volt, mint ugyanezen készítmény 
másik gyártási számmal je lö lt mintája (EV /6540KO). 

SEJTSZAPORULAT VIZSGÁLAT Az MCF-7-sejt szaporod ás i vizsgá
latban az egyes növényi kivonatokat különböző hígítási so
roza tokb an, 10-2- 1 o-7 híg ítási mintákban tanulm ányoz tuk. A 
szój a (HW/30C201; HW /30C203) határozottan fokozta az 
MCF-7-sejt ek osztódását. Mindk ét forma kifejezett sejt osztó
dást serkentő hatás t fej tett ki l Q-3- JQ-6 hígításokban , 18 OOO 
cpm körü li beépülés i értékekkel (ellenőrző értékek: közepes: 
5700 cpm ; ösztradiol I o-7 M: 23 OOO cpm) (/ a. ábra). 1 o-2 hí
gításba n, egy ik forma esetében sem tapasztaltunk sejto sztódást 
fokozó hatást, a 10-7 hígítási minták esetében pedig a sejt sza
porodást fokozó hatás kisebb mértékü volt. 1 o-5 hígításban a 
két különböző fonn a sejto sztódást fokozó hatása eltérő volt 
(értékeket nem rész letezzük). Ezt az egye di eltérést a teszt mű
tem1ékeként értékeljük, mivel az egyes formák eredményei az 
összes többi hígításban azonos értéktartom ányban voltak. 

A vöröshere (PM/9KV0442; PM/9HV0578) esetében szintén 
sej tosz tódást fokozó hatás t lehetett kimut atni. Mindkét fomrn 
ki fej ezetten fokozta az MCF-7-sejtek szaporodását 10-2- 10-7 

hígításba n (/ b. ábra). 

A több növé nyes kész ítmény I 10-L 1 o-6 hígítás i sorozataival 
az MCF-7-sej tek osztódás i ütemének határozo tt fokozó dásá t 
tapasz taltuk (/ e. ábra). 1 o-2 hígításb an mindk ét fonn a (EV/ 
5004HO; EY/6540K O) eseté ben a sejt szaporod ás csökkenését 
lehetett tapasztalni, amely a kész ítmény ugyaneze n hígításban 
tapasz talt sejtmérgező hatásával magyarázható . 

A többnövé nyes készítmény II (NP/OOH704) 1 o-5 és I Q-6 hí
gításban szintén fokoz ta az MCF-7-sejtek osztódásá t, ugyanak
kor a 10-3, 1 Q-4 és 1 o-7 hígítási formák eseté ben ilyen hatást nem 
lehetett kimut atni (/ d. ábra) . 1 o-2 híg ításban ez a kész ítmény 
(N P/OOH704) a beépülési érték igen határozo tt csökkenését 
eredményezte, amely valószínűleg a mérgezés i vizsgá latok so
rán tapasztalt sejtk árosító hatássa l magyarázható. 

A szój áva l, vörös heréve l és a többnövé nyes kész ítmények kel 
ellentétbe n, a poloskavész izopropanolos kivonata (REMI 
90693 1) nem fokozta a sej tek szaporodását (2. ábra). Ez a ki
vonat nemcsak, hogy nem rendelke zik sejtosz tódás fokozó ha
tássa l az MCF-7-sejt ek vonatkozásá ban, hanem 10-2- 1 o-5 hígí
tásokba n még határozo ttan gáto lja is ezen sejt ek szaporodásá t. 
A sej tkáros ító hatás lehetőségét kizárhatj uk, hiszen a mérgezé
si v izsgá latok során a kivonat sej tkáros ító hatást egyá ltalán 
nem mutatot t. Nagyo bb híg ításokban a kivonat semmilyen ha
tássa l nem volt a sejtosztódásra. Az izopropanol nem fokozta a 
sej tosztódá st és nem gya korolt semmi lyen hatást az ösztradiol 
által kiváltott sej tgyarapo dásra, amely annak bizonyítéka, hogy 
a fentebb leírt hatások egyértelműen a Cimicifuga kivonatának 
és nem az o ldószernek tulajdonítható. 
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2. ábra Az MCF-7-sejtek szaporodását gátló poloskavész (REM/906931), IPA 

(izopropanol) •p < 0,05, ••p < 0,01, •••p < 0,001 az ellenörző anyaghoz vi

szonyítva (Student-teszt) n. s. nem szignifikáns 

Az ösztrogénellenes hatás tanulm ányozására elvégze tt vizsgá
latok eredmén yei szerint a kivonatok egy iké nek sincs az öszt
rogénnel együtth ató hatása az MCF-7-sej tek osztódására , és 
valamennyi kivonat 1 o-2 hígításba n csökkenti az ösztrogén ál
tal kiváltott sejt gyarapodás t. A legerősebb ösztrogénellenes ha
tást a többnövényes készítmény TI (NP/OOH704) és a Cimici
fuga izopropan olos kivonata (RE M/906931) esetében lehe tett 
látni . A többnövényes kész ítmény 11 (NP/OOH704) az ösztro
gén hatását 93, illetve 59%-kal csökkentette I o-2 és 10-3 hígí
tásban. A 10-4 és 10-7 hígítások esetében szintén az ösztrogén 
által beindított sejtosztódás kis mértékű csökkenését lehetett 
megfigye lni (3. ábra). Hasonló eredményeket találtunk a Ci
micifuga-kivonattal is (REM/90693 1 ). A 10-2- 1 o-6 hígítású 
tesztanyagok csökkentették az öszt rogén hatására bekövetkező 
sejt szaporodás mértékét. Az ösztra diol által megemelt beépülé
si érték (2 1 OOO cpm) 92%-os csökkenését ( 1 700 cpm-re) lehe
tett észle lni 10-2 hígításnál, illetve 60%-os visszaesést (8535 
cpm-r e) a 10-3 hígításnál (4. ábra). 
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3. ábra A többnövényes készítmény 11 (NP/00H704) ösztrogénellenes hatá

sa • ••p < 0,001 az ösztradiolhoz viszonyítva (Student-teszt) 

A szój a kizáró lag 10-2 hígításban mutatott erőteljes ösz trogén
ellenes hatást. Az ösztrogén hatását mint egy 65%-ka l csök
kentette (az adatokat nem ábrázoltuk). Hasonló eredményeke t 
kaptunk a vörösheréve l, melynek 10-2 hígítása az ösztrogé n 
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4. ábra A poloskavész (REM/906931) ösztrogénellenes hatása 

•••p < 0,001 az ösztradiolhoz viszonyítva (Studcnt-tcszt) 

által kiváltott beépülési értéke t 77%-ka l csökkentet1e (az ada

tokat nem ábrá zol tuk). A többnövényes kész ítmény 1 (EV/ 
5004 H0; EV/6540K0) szintén nem tanúsított ösztradiollal együtt

ható hatást az MCF- ?-sejtek osz tódásába n, viszont mindk ét 
vizsgá lt forma I 0-2 hígítása szig nifikán s mértékbe n (P < 0,05 

az ösztra dio lhoz viszo ny ítva) csökke ntette az ösz trogén sejt

gyarapod ást előidéző hatását (az adatokat nem ábrázoltuk). 
Azo nban meg kell je gyeznü nk , hogy a többnö vényes kész ít

mény I ebben a hígításban sejtkárosító hatású volt. Így tisztáza t
lan, hogy az ész lelt ösztrogé nellenes hatás vaj on nem éppen en
nek a sejtkáros ító hatás nak tulajdon ítható-e. 

MEGBESZÉLÉS A vá ltozókori tünetek kezelésére egyre szé lesebb 

körben alkalmazot t gyógynövényi keze lés felveti ezen készí t

mények bizto nságosságá ra vonatkozó vizsgála tok szükséges
ségé t. Az Észak-A merikai Menopauza Társaság is úgy foglalt 

állást , hogy a változókor i tünetek keze lésére alkalmazo tt tito
ösz trogé nek - jóllehet általában biztonságosak - megbízható 

alkalmazásához kiegészítő vizsgá latok elvégzésé re van szük

ség, különösen bizonyos betegségekben szenvedők - elsősor

ban az emlőrákos betegek - körébe n. 

A po loskavész, amely a változóko ri tüneteket hatásosa n mér
sékl i, nem tartalmaz ún. klasszikus izotl avo noid fitoösz tro gé
neket ( 12- 14). Bár bizo nyított, hogy a polos kavész alko tóe le

mei kötődnek az ösz tro géne k kötőfehérjéihez, a közelmúltban 
folytatott tanu lmányok ered ménye i arra utalnak, hogy hatás

módja kü lönböz ik mind a közismert ösztrogénszerű hatástó l, 

mind ped ig a klasszikus izotlavo noid fitoösztrogénekétől ( 13, 

15- 1 7). A poloskavész izo tlavon formononet in tart almára vo
natkozó korábbi leírásokka l ellentétben , vizsgá latunkban nem 

tudtunk kimutatni ilyen alko tóe lemet ( 15-17). Egérkísérletek
ben a polos kavész nek sem a méh tömegé re, sem pedig a hü

velyhám sejtj eire nincs ösztrogénszerű hatása ( 16). Továbbá -
az ösz trogénnel ellentétbe n - a poloskavész nem fokozta a pe

tefésze k-e ltávo lításon átesett patkányok ban a dim etil -be nza

tracén nel e lőidézett emlődaganatok növeke dését , és nem vo lt 

hatássa l sem a méh nagyságára, sem az ösztrogénérzékenysé
gre utaló hormonok (FS H, prola ktin) szérum szintjére ( 13, 
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19). A legújabb klini ka i vizsgála tok sz intén egyértelműen azt 

igazo lják , hogy a po loskavész nek nincs ösztrogénszerű hat ása 

a hüvelyhámra, sem más ösz trogé nérzéken ység re uta ló hor
monáli s vagy sze roló g iai vizsgálatok eredménye ire (I 3-14). 
Valamennyi rendelkezés re álló labo ratóriumi , állatkísé rleti és 

klinik ai vizsgá lat eredményeit összegezve arra a következ te
tésre jut ottu nk., hogy a polos kavész „fitoSE RM "- ként, azaz 

növényi eredetű „sze lektí v ösz trogénre ceptor modu látorként " 

működi k, vagy is a cé lszervek elhelyezkedésétől és működésé

től függően ösztrogénszerű vagy éppe n ösz trogénellenes ha
tást fejt ki ( 13). 

Labo rató riumunkban fo lytatott koráb bi vizsgá latunkb an már 

kimutattuk., hogy a po loska vész nek nincs ösztrogénszerű hatá

sa az ösztrogénérzékeny emlőrák.sej tek (MCF-7) osztódására 
( 1 ). Számos tovább i laborat ór iumi ( 18), állatkísérletes ( 16, 19) 

és klinikai ( 12, 14, 20-22) tanulmány igazo lta, hogy a poloska 
vész nem rendelk ezik általános ösztrogénhatássa l sem. 

A változókor i tünetek keze lésé ben elterjedt egyéb növé nyi ki

vonatoknak azo nban lehet általáno s ösztrog én hatása. A vörös

here és a barátcserj e metano los kivonata erősen és az ösz tro

gé nnel veté lkedve (kompetitív módon) kötődik az a- és a (3-tí
pusú ösz trogénrecepto rokhoz (23). A különböző kórk épek , tü

netek keze lésére hasz nált több mint 150 gyógy növé nyhez vi
szony ítva, a szója és a vöröshere is nagyo n erősen kap csoló dik 
az ösztrogén-kötőfehérjékhez (24). A vöröshere eme llett igen 

erőteljesen - a receptorok szintjén az ösztrogé nhez és a progesz

teron hoz nagyo n hasonló erősséggel - kötődik a progesz teron

kötőfehérjékhez is (24). Fitoösz trogé nként a szója és a vörös

here ösztrogénszerű hatású , és emiat t az ösz trogé nhez hason ló 
mel lékhatá sokkal rendelkezhet , mint például növe lheti a méh

test-, petefésze k-, és emlőrák kockázatát (23) . 

A különböző növé nyi hatóa nyago k ösz trogéné rzéke ny szöve
tekre gyako rolt hatásának tovább i tisztázása érdekében , a ko

rábbi vizsgá latai nk eredménye ire alapo zva - ame lyekbe n a 
po loskavész az MCF -?-sejt osz tódás tekint etébe n ösztrogén

sze rü hatástó l mentesnek bizonyult ( 1) - tanulmán yozn 1k a 
vörös here, a szója , a poloskavész és két , kereske delmi forga
lomba n lévő többn övé nyes készítmény ösztrogénszerű hatását 

labo ratór iumi kísérletekbe n. A je len tanulmányunkban alka l

mazo tt emberi emlőráksejtminta mind az ösztrogénszerű, 

mind ped ig az ösz trogénellenes hatások vizsgála tára alkalmas 

módszer ( 1, 7-8). 

Az ösztro génellenes hatás tanulm ányozásá hoz valamennyi ké
szít ményt különböző hígításokban vizsgá ltuk ösztrogé nmentes 

körn yeze tben. Ezze l a módszerrel a sejtosz tódás ütemének fo
kozódása ösztrogénhatást j elez. Ösztrogénmentes körn yeze t

ben a szója , vörös here és a többnövé nyes kész ítmény ösztro

génszerű hatás mutatott; az MCF- 7-sej tsza porula t erőteljes fo

kozódásá hoz veze tett. Legerősebb hatást a szója és a vöröshere 
ese tébe n lehe tett tapasz talni. Előbbi a sejtos ztódás ütemét szé
les hígítási tartományban ( 1 o-L 1 o-6) növe lte. A többnövényes 
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készítmények (1, 11) sz intén ösztrogénszerű hatásúnak bizo
nyultak. 

A szójával , a vörösheréve l és a többnövényes készítményekkel 

szemben , a kereskedelmi forgalomban lévő izopropanolos po
loskavész-k ivona t nem fokozta, éppen ellenkezőleg, határozot

tan gáto lta az MCF-7-sejtek osz tódá sát. 

A tanulmányban szereplő növényi kivonatok ösztrogénellenes 
hatásának vizsgá latára az ösztrogén által fokozott MCF-7-sejt

szaporodásra gyakorolt hatását értéke ltük. Ebben a vizsgálat 

ban az egyes készítményeket különböző hígításokban, állandó 

mennyiségű ösztrad iol (I0- 7 M) jelenlétében vizsgá ltuk. Ellen

őrzésképpen ösz tradio l és tamoxifen egyidejíí alkalmazásával 
tenyésztett sejteket vizsgá ltunk . A tamoxifent , jól ismert öszt 

rogénellenes hatása miatt elterj edten alkalmazzák az emlőrák 

keze lésében. Az ösztrogéne llenes hatástani vizsgálatokban , J0-2 

hígításban egyik vizsgá lt készítmény sem bizonyult az ösztra

diollal együttható nak az MCF-7-sejtek osz tódására . A kereske

delmi forga lomban lévő készítményekből származó növényi 
kivonatok közül a poloskavész (REM /906931) és a többnövé

nyes készítmény II (NP /00H704) tanú sította a legerősebb öszt
rogéne llenes hatást; 10-2- 10-3 hígításokban mindkét kivona t 

csökkentette az öszt rogén által foko zott beépü lés i értéket. 

A vá ltozókor i tünetek kezelésében kiterjedten alkalmazott , kü

lönböző, kereskedelmi forgalomban lévő növényi hatóanyag
okka l folytatott tanulmányunk jelentős adatokkal szo lgált ezen 

gyógynövénykivona tok ösztrogénszerű hatásaival kapcso lato
san. Jelen vizsgá latunk megerősítette a korábbi laborat órium i 

(1, 25) és klinikai ( 19) v izsgá latokat , miszerint a poloskavész 

izopropanolos kivonata az ösztrogénérzékeny emlőszövetre 

nincs ösztrogénszerű hatással. A poloskavész hatásáva l ellen
tétben azonban eredménye ink azt bizo nyították , hogy a szóját , 

vörösherét és különböző izo flavono id fitoösztrogéneket tartal
mazó növé nyi készítmények fokozhatják az ösztrogé nérzéke ny 

szövetek sejtosztódá sát. 

Az izoflavonoid fitoösztrogének klinikai jelentősége az emlő

rák kia lakulásában azonban egyelőre nem ismert. A szójába n 

és a vörö sherében megtalálható izoflavono id fitoösztrogén - a 
genistein - emlőráksejtekre gyako ro lt hatásának labora tóriumi 

és klinikai vizsgá lat i eredménye i nem egybehangzóak (26-27). 

Az ellentmondó eredmények egyik oka lehet a vizsgá lati kö

rülmények különbözősége, kiváltképpen az ösztradiol je lenlé 

te vagy hiánya a kísérleti vizsgá latokba n (25). A laboratóriumi 
adatok többsége azt bizonyítja , hogy sztero idmen tes sejttenyé
szetekben a genis tein 10 µM-nál alacsonyabb töménységben 

fokozza az ösztrogénreceptor-pozit ív emlőráksejtek szaporo
dását , míg 10 µM-nál nagyobb töménységben sejtosztódást 

gát ló hatása van (27 , 29). Ez a sejtosztódásra gyakoro lt kettős 
- sejtszaporodást serkentő és gát ló - hatás a gen istein alacsony , 

illetve nagyobb töménységben mutatott eltérő hatásával ma

gyarázható. Az éle ttan i szintnek megfelelő alacsony tömény

ségben a geni steinnek ösztrogénszerű hatása van. Nagyobb tö-

146 

ménységben azonban a gen istein nem az ösztrogén-kötőfehér

jéken keresztül érvényesülő, han em más hatásokat fejt ki , pl. 

gáto lja a sejtek je látv iteli rendszerét , ellenőrző folyamatokban 
résztvevő közvetítő anyagok hatását (26-27). A tanulm ányok 

azt is bizo nyítják, hogy ösztrad iol jelenlétében a geniste in oly 

módon fékezi az ösztradiol emlőráksejtek osztódását fokozó 
hatását , hogy az ösztrad iolt kötő fehérjéhez kapcsolódik , és az 

ösztradiol kötődését így meggátolja (30-3 1 ). Az eredmények 

azt sugallják , hogy az izoflavonoid fitoösztrogének emlőrák ki
alakulását fokozó vagy éppen gát ló hatása függ a tömé nysé

gűktől, továbbá az ösztrogének hiányától vagy jelenlététől. En
nek a változókori keze léseknél lehet jelentősége, amikor az 

ösztradiolszintek alacsonyak, és a fitoösztrogének ösztrogén

szerü hatása fokozott hangsúlyt kaphat. 

KÖVETKEZTETÉSEK A szója és a vöröshere lehetséges ösztrogé n
szerű hatása miatt az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényi 

készítmények alkalmazása fokozott körültekintést igényel öszt 

rogénérzékeny betegek változókori tüneteinek kezelése esetén 
(32). Ezzel szemben a poloskavész nem tartalmaz klasszikus 

fitoösztrogéneket , és vizsgá latunk eredménye i szer int - az ösz

tradiolszintektől független - sejtszaporodás t gát ló hatássa l ren
delkezik. Ezek az eredmények alátámasz tják a korábbi labora

tór iumi , állatkí sérletes és klinikai vizsgálat i adatokat , amelyek 

szerint a poloskavész-kivonatot tarta lmazó készítmények -

mint, pl. a jelen tanulmányunkban vizsgált Remifemi n - a hor

monpótló szerek biztonságos változatai lehetnek a változókori 
tünetek kezelésében. Meg kell azonban jegyeznünk ., hogy a po
loskavész hatásmódjának teljesebb megérté shez további tanul

mányok szükségesek. 

Ismerve , hogy a poloskavész, illetve az izoflavon tartal mú ké

szítmények (szója, vöröshere) a változókori tünetek kezelésé
nek leghatásosabb növényi készítményei (5), jelen tanulmá

nyunk eredm énye i jól felhasználhatók a megfelelő kezelés ki
választásában ösztrogénérzékeny emlőrák szempo ntjából fo

kozott kockázatú nők növényi hatóanyagga l történő kezelése 

esetében. 
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