
Patienter med bröstcancer och med klimakteriebesvär.1 
 
Cimicifuga racemosa ett alternativ? 
 
En databank-baserad jämförande kohort studie visade att isopropanolextrakt från rotstocken 
av silverax inte ökade frekvensen återfall hos patienter med bröstcancer och klimakteriska 
besvär. Motsatsen tycktes vara fallet. 
 
Uppgifter från sammanlagt 18 861 patienter med bröstcancer utvärderades. Av dessa 
behandlades 1 102 kvinnor antingen med monopreparatet av Cimicifuga (Cimefemin) eller 
med en fast kombination av Cimicifuga och johannesört2. Bland dessa fanns också kvinnor 
med hormonkänslig bröstcancer. 
 
Resultatet: Två år efter den första diagnosen fick 14 % av kvinnorna i kontrollgruppen ett 
återfall. I aktivgruppen kunde ett återfall däremot endast dokumenteras efter 6,5 år berättar 
dr Hans-Heinrich Henneicke-von Zepelin3. 
 
Patienter med bröstcancer, som intog växtpreparaten, visade vid en direkt jämförelse mellan 
grupperna såväl sammanlagt men också efter en uppdelning i åldersgrupper ingen förhöjd 
men däremot 17 % lägre risk för återfall. Denna effekt visade sig vid alla varianter av den 
statistiska modellen, inklusive analyser av undergrupper. Detta tyder vidare på att 
användning av Cimifemin såväl som den fasta kombinationen med Cimicifuga och 
johannesört är säker och riskfri anser H-H Henneicke-von Zeppelin. 
 
God fördragbarhet 
Data från kvinnor med primära metastaserande cancrar eller andra primärtumörer innan 
bröstcancern beaktades inte. Kvinnor som redan hade behandlats med andra Cimicifuga 
preparat eller som hade observerats mindre än 6 månader uteslöts också ur analysen. 
 
En användningserfarenhet från Kliniken för Tumörbiologi i Freiburg bekräftade effekten av 
Cimifemin hos kvinnor med bröstcancer som behandlades med tamoxifen. 47 patienter, 
varav 44 med receptorpositiv bröstcancer, fick i över 6 månader specialextraktet av 
Cimicifuga mot de klimakteriebesvär som de fick eller som förvärrades. Behandlingen 
minskade signifikant totalsumman poäng i MRS (Menopause Rating Scale) liksom hos 
underavdelningarna ”vegetativa somatiska besvär” och ”psykiska besvär”, men hos detta 
klientel och i denna dosering kunde besvären inte helt upphävas. Beträffande urogenitala 
besvär visade sig ingen förändring. Hos ca 70-80 % av patienterna med bröstcancer 
förbättrade specialextraktet från Cimicifuga de klimakteriebesvär som tamoxifen orsakade. 
Effekten satt in efter 4 veckor. Växtläkemedlens fördragbarhet bedömdes av ca 90 % av 
kvinnorna som ”mycket bra” respektive ”bra” enligt dr Juliane Fischer från Kliniken för 
Tumörbiologi i Freiburg i sitt posterbidrag. 
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1  Översättning av Per Gruber, Max Medica Naturläkemedel AB 
2 Remifemin Plus från Schaper & Brümmer, Tyskland 
3 Klinisk forskningsledare vid Schaper & Brümmer, Tyskland 


