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KÖVETKEZTETÉS  A változókori panaszokra használt polos-
kavész (Cimicifuga racemosa) kifejezetten védô hatású az 
em lô rák kal szemben.

BEVEZETÉS  Az amerikai WHI- (Women Helth Initiative) 
tanulmány eredményeinek megismerése óta világszerte je-
len tô sen vissza esett a változókori tünetek hormonpótló ke-
zelését vállaló nôk aránya. Bár az eltelt évek alatt sok jogos 
szakmai kritika érte az említett tanulmányt, azt azóta sem 
vonta kétségbe senki, hogy a tartós, több éves hormonpótló 
kezelés, különösen az ösztrogént és progeszteront is tartal-
mazó készítmények, fokozzák az emlôrák kialakulásának 
kockázatát. Ez a tény nem csupán a nôk körében, hanem 
a hor mon pót lás sal foglalkozó szakemberekben is felvet bi-
zonyos aggályokat. Ezzel is magyarázható, hogy az utób-
bi években egyre több nô fordul más kezelési le he tô sé gek 
felé, és, hogy az orvosok is az ún. alternatív kezelési módok 
alaposabb megismerésére törekednek. Már csak ezért is fo-
kozott ér dek lô dés kíséri az egyik amerikai munkacsoport-
nak – a közlemúltban közétett – kutatását, melyben az ún. 
hor mon sze rû hatású szerek (hormone related supplements 
– HRS) használata, valamint az emlôrák kockázat közötti 
lehetséges összefüggéseket vizsgálták. 

A HORMONSZERÛ HATÁSÚ SZEREK (HRS) közül legelterjedteb-
bek a po los ka vész (Cimicifuga racemosa), a dong quai (Ank-
gelica sinensis), a ginzeng (Panax quinquefolius), a vörös 
here (Trifolium pretense), valamint a yam (Discorea alata) 

ne vû növények kivonatai. Az USA-ban kü  lön  bö  zô márkane-
vek alatt forgalmazott készítmények közül jó néhány ezeknek 
a növényi eredetû hatóanyagoknak változatos összetételébôl 
áll. Az összetevôk jelentôs minôségi és mennyiségi eltérése-
it az egyes termékekben a szabványosítás és az egész ség ügyi 
hatósági szabályozás híjával magyarázhatjuk. 

A TANULMÁNY RÉSZLETEI  A véletlenbeválasztásos, népessé-
gi esettanulmányt, Philadelphia körzet három megyéjében 
végezték, 949 újonnan kórismézett emlôrákos (esetcsoport) 
és 1524 emlôrákban nem szenvedô nô (összehasonlító cso-
port) bevonásával. Az esetcsoport olyan 50-79 éves be te gek-
bôl állt, akiknek emlôrákját újonnan (1999. július 1. és 2002. 
június 30. között) állapították meg. A betegek akkor tettek 
eleget az „em lô rá kos eset” feltételének, ha a szövettani vizs-
gálat el sôd le ges, invazív emlôrákot írt le, lett légyen az bár-
mely stádiumú (I, II, III), bármilyen fokozatú, és bármely 
szöveti típusú (ductalis, lobularis, mucinosus, papillaris 
vagy kevert). Az összehasonlító csoport tagjait véletlen 
szám hí vás sal (Random Digit Dialing – RDD) választották 
be, az esetcsoporthoz igazítva: életkor, faj (europid – vagy 
afro-ame ri kai) és a vizsgálat további fontos szempontjai 
szerint. A statisztikai értékelést esetlegesen torzító tényezôk 
esetében korrekciós módszereket alkalmaztak.

A vizsgálat elindítására a szakembereket számos tényezô 
sarkallta: mindenekelôtt az, hogy bár a HRS-t a változó-
korú nôk egyre szélesebb körében adják a jellegzetes tü-
netek enyhítésére, a szerek hatásmódja és esetleges koc-
kázata nem teljesen tisztázott. Az efféle szerek többsége 
fito ösz tro gé ne ket és egyéb olyan alkotóelemeket tartalmaz, 
me lyek rôl feltételezzük, hogy hatásuk a szervezet saját 
ösztrogénjeihez hasonló. 

A rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy fi to ösz tro-
gé nek ben gazdag táplálékot fogyasztó, elsôsorban az ázsi-
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ai országokban élô nôk körében alacsonyabb az emlôrák 
kockázata, talán éppen ez az oka annak, hogy sokan bátran 
választják a szójaalapú készítményeket a változókori tü-
neteik kezelésére is. Ugyanakkor a fi to ösz tro gén fogyasz-
tásával összefüggô rákkockázat-csökkenés, a népességi 
tanulmányok szerint kizárólag a táplálékra korlátozódik, 
és egyen lô re nincs biztos adat arra vonatkozóan, hogy a 
fi to ösz tro gé nek valamelyik összetevôje összefüggésben 
lenne az emlôrákkal szembeni védelemmel. Sôt, a felté-
telezett védôhatás mibenléte, módja is tisztázatlan. Fel te-
he tô leg, a fitoösztrogének viszonylag gyengébb ösztrogén 
hatásukkal kompetitívek lehetnek az ösztradiollal, emel-
lett sejtosztódást gátló tulajdonságúak is, ami csökkentik 
az em lô rák kockázatát. Ugyanakkor, arra is van bizonyí-
ték, hogy az összetevôk némelyikének ösztrogén-aktivi-
tása, beleértve az ösz tro gén re cep to rok hoz való kötôdést, 
élettani töménységben serkentôleg hat az emlôráksejtek 
osztódására, és fokozhatja a szteroidok képzôdését. 

Noha a komponensek merôben eltérô molekuláris szerkeze-
te, továbbá eddig megismert hatásai alapján a poloskavészt 
(Cimicifuga racemosa) inkább fito-SERM-nek mondhatjuk, 
a szer zôk a fi to ösz tro gén tartalmú szerek közé sorolják. Meg-
említik, hogy poloskavész számos korábbi tanulmányban 
következetesen antiösztrogén, antiproliferatív, antioxidáns 
tulajdonságúnak bizonyult. Azonban összetevôinek ha-
tásmódja a változókori tüneteket illetôen, vagy lehetséges 
kapcsolata a hormon által fokozott emlôrák kockázattal, 
még nem teljesen világos. Az amerikai kutatók éppen azért 
végezték el a szé les kö rû, lakossági, esetellenôrzött tanulmá-
nyukat. Arra kerestek választ, hogy a változáskori tünetek 
enyhítésére általánosan használt HRS-nek van-e valamilyen 
hatása az emlôrák kockázatra, vagy esetleg véd-e annak ki-
alakulásával szemben.

Az emlôrák kockázata szignifikánsan alacsonyabbnak bi-
zonyult a HRS-t szedôk körében, mint a soha nem hasz-
nálókéban (tisztított esélyarány [OR, odds ratio] 0,65; 
95% CI [confidence interval] 0,49; 0,87). A poloskaa-
vész alkalmazása kifejezetten védô hatásúnak bizonyult 
az em lô rák kal szemben (OR: 0,39; 95% CI: 0,22-0,70). 
Ez az összefüggés hasonló volt a poloskavész, illetve a 
Remifemin (poloskavész kivonatot tartalmazó növényi 
készítmény; OR: 0,47; 95% CI: 0,27-0,82) használók kö-
rében (1. ábra). 

A poloskavész és/vagy Remifemin emlôrákot kivédô lehet-
séges hatásmódjának további tisztázására megvizsgálták azt 
is, hogy vajon ezek emlôrák kockázatát csökkentô hatása 
összefüggésben van-e a daganat hormonreceptor jellegével, 
nevezetesen az ösztrogén- (ER), illetve progeszteron-recep-
tor (PR) jelenlétével. Az eredmények azt sugallják, hogy a 
poloskavész és/vagy Remifemin hatása kifejezettebb lehet 

ER-pozitív és PR-pozitív daganatoknál, mint az ER-, és PR-
negatív esetekben, azzal együtt, hogy a különbségek nem 
nagyok. Tekintve, hogy a poloskavész és/vagy Remifemin 
ilyen szempontból hatásosabbnak bizonyult a PR-pozitív 
daganatok esetében, mint a PR-negatívakban, a kutatást vég-
zô szakemberek szerint az eredmények arra utalnak, hogy a 
poloskavész és/vagy Remifemin emlôrákkal szembeni védô 
hatása PR-aktivitással függhet össze. 

Ismert tény, hogy a tamoxifen vagy raloxifen szedése csök-
kentheti az emlôrák kialakulásának kockázatát, ugyanak-
kor me no pa uza tü ne tek kialakulását okozhatja Éppen ezért 
a tanulmányban figyelembe vették az em lô rák kórismé-
zése elôtti HRS, valamint ta moxi fen/ra loxi fen ke mo pre-
ven tív szerként, nem pedig rákkezelésre való szedését. A 
ta moxi fent vagy ra loxi fent szedô nôk változókori tünetek 
csökkentésére használhatnak HRS-t. Az alacsony eset-
szám azonban kevés volt ahhoz, hogy a szerzôk lényegi 
összefüggéseket tudjanak megállapítani. Mindössze 35 nô 
használt egy ide jû leg ta moxi fent/ra loxi fent és valamilyen 
növényi készítményt, és csupán 8 esetben nyilatkoztak ta-
moxi fen/ra loxi fen és poloskavész párhuzamos alkalmazá-
sáról. A ta moxi fen/ra loxi fen és növényi készítmények (p = 
0,997), illetve poloskavész (p = 0,469) együttes szedése 
mellett semmiféle jel lem zô kölcsönhatást nem tapasztal-
tak. A ta moxi fent/ra loxi fent soha nem használó nôk cso-
portelemzésében megállapított összefüggések azonban a 
ta moxi fent/ra loxi fent és HRS-t együtt alkalmazó nôk cso-
portjában ugyanúgy fennálltak.

ÖSSZEGEZÉS  A szerzôk megállapítják, hogy az irodalmi 
adatok szerint a poloskavész hatásos lehet a változókori 
tünetek kezelésében, és antiösztrogén, antiproliferatív, va-
lamint antioxidáns tulajdonságú. További tanulmányok 
szükségesek annak megállapítására, hogy a poloskavész al-
kalmas lehet-e az emlôrák kialakulásának megelôzésére.

1. ábra.  Emlôrák elôfordulásának tisztított esélyaránya (OR, 95% CI) a HRS 
valamelyik változatát, szója-készítményt, illetve Cimicifuga racemosa készít-
ményt szedô nôk körében, a HRS-t soha nem használó nôkhöz viszonyítva 
(OR = 1)
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