
Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego 

Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy na temat 

zastosowania preparatu Femelis Meno® u kobiet 

cierpiących z powodu objawów menopauzalnych 





 
 
 

__________________________________________________ 

GPharma Consulting, al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa 

tel./fax: (+48 22) 403 60 68 

3 
   

 

 

Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy w składzie: 

 

prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski  (Warszawa) 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski (Lublin) 

prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec‐Plinta (Katowice) 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński (Warszawa) 

dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski (Lublin) 

 

na posiedzeniu w dniu 21.01.2016r. dokonał przeglądu dostępnej literatury przedmiotu dotyczących 

zastosowania  produktu  Femelis Meno® w  łagodzeniu  objawów menopauzalnych  szczególnie  typu 

naczynioruchowego. 
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Publikacja  badania  grupy Women’s  Health  Initiative  (WHI) w  roku  2002  i  rok  później 

opublikowanie wyników badania Million Women Study (MWS) wzbudziły trwającą do dzisiaj 

burzliwą  dyskusję  na  temat  bezpieczeństwa  hormonalnej  terapii  menopauzalnej  (HTM). 

Nieuchronnym skutkiem tej debaty, szczególnie prowadzonej w mediach niemedycznych, było 

załamanie  rynku  preparatów  do  HTM  na  całym  świecie.  W  roku  2000  w  Stanach 

Zjednoczonych  wypisano  około  130  milionów  recept  na  preparaty  estrogenowe  lub 

estrogenowo‐progestagenowe do  terapii menopauzalnej.  Liczba  ta  spadła do 38 milionów 

w roku  2010,  co  obrazuje  skalę  obaw  dotyczących  bezpieczeństwa  HTM  zarówno  wśród 

pacjentek jak i lekarzy. Odsetek Amerykanek w wieku 50‐59 lat otrzymujących HTM zmniejszył 

się w trakcie powyższej dekady z 38,3% do 6,7%. Podobne zjawisko zaobserwowano również 

w  Europie. We  Francji między  rokiem  2002  a  rokiem  2014  zaobserwowano  spadek  liczby 

recept wypisywanych na preparaty do HTM o 79%. W nieco mniejszym stopniu miał miejsce 

odwrót od HTM w Niemczech, gdzie wprawdzie między rokiem 2003 a 2008 liczba recept na 

te  preparaty  obniżyła  się  o  około  50%,  ale  trend  ten  uległ  częściowemu  wyhamowaniu 

w późniejszych  latach.  Zjawisko  tak  radykalnego  odejścia  od  hormonalnej  terapii 

menopauzalnej to rzadki w historii  medycyny fenomen posiadający zarówno tło socjologiczne 

jak  i psychologiczne. Jest to zjawisko tym bardziej zadziwiające, że wiele spośród wniosków 

badań WHI i MWS jest powszechnie krytykowanych przez światowych ekspertów z dziedziny 

menopauzy  i nie zostało potwierdzonych w późniejszych badaniach klinicznych. HTM nadal 
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pozostaje  najskuteczniejszą  metodą  eliminacji/redukcji  objawów  niedoboru  estrogenów 

szczególnie  o  charakterze  wazomotorycznym.  Nie  można  jednak  bagatelizować  i  nie 

dostrzegać  spadku  zainteresowania  hormonalną  terapią  menopauzalną.  Aż  31%  kobiet 

cierpiących  na  objawy  menopauzalne  sięga  po  produkty  pochodzenia  roślinnego. 

Niedopuszczalne  jest  nakłanianie  do  stosowania  HTM  przez  pacjentki,  które  pomimo 

argumentacji  medycznej  odrzucają  tę  metodę  leczenia  z  powodu  mniej  lub  bardziej 

uzasadnionych obaw o  profil  jej bezpieczeństwa.  Etyka  lekarska  i względy dobrej praktyki 

klinicznej  wymagają,  aby  w  obecnej  sytuacji  lekarz  prowadzący  poradnictwo  z  zakresu 

medycyny  menopauzy  przygotowany  był  do  zastosowania  szerokiego  portfolio  różnych 

preparatów mających na celu poprawę jakości życia pacjentek z objawami menopauzalnymi. 

Najczęstszymi i jednymi z najbardziej dokuczliwych dolegliwości menopauzalnych są objawy 

naczynioruchowe, spośród których najczęściej zgłaszane przez pacjentki są uderzenia gorąca. 

Objaw  ten  w  różnym  stopniu  pogarsza  jakość  życia  u  50,3%  kobiet  w  wieku  około‐ 

i pomenopauzalnym. U 25,7% kobiet uderzenia gorąca występują w  stopniu  znacznym  lub 

umiarkowanym.    

Spektrum  dostępnych  obecnie  preparatów  do  eliminacji/redukcji  wazomotorycznych 

objawów zależnych od niedoboru estrogenów jest następujące: 



 
 
 

__________________________________________________ 

GPharma Consulting, al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa 

tel./fax: (+48 22) 403 60 68 

6 
   

1. Systemowa terapia hormonalna oparta na podawaniu estrogenu lub estrogenu           

z progestagenem  

2. Leki antydepresyjne (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny [SSRI]) – 

np. paroksetyna lub fluoksetyna 

3. Fitoestrogeny 

4. Fitoterapie niehormonalne 

Przedmiotem  szeregu  kontrowersji  jest  profil  bezpieczeństwa  onkologicznego 

fitoestrogenów  szczególnie  pochodzenia  sojowego.  Jakkolwiek  dostępna  literatura 

przedmiotu  poświęcona  temu  tematowi  nie  dostarcza  jednoznacznych  wniosków,  kilka 

publikacji z ostatnich  lat wskazuje na  to,  że nie można wykluczyć kancerogennego wpływu 

długotrwałej  ekspozycji  na  izoflawonoidy  sojowe.  Shike  i  wsp.  wykazali  w  niedawno 

opublikowanej  pracy,  iż  narażenie  na  genisteinę  zawartą  w  sojowego  pochodzenia 

suplementach diety wzmaga  ekspresję  genów w  komórkach MCF7  raka piersi  inicjujących 

mechanizmy kancerogenezy. Badanie  to wykazało  również wzrost ekspresji  receptora  typu 

drugiego dla czynnika wzrostu fibroblastów FGR który jest jednocześnie złym prognostycznie 

markerem raka piersi. De Lemos wykazał w oparciu o meta‐analizę badań opublikowanych   

w  latach  1966‐2001,  iż  genisteina  i  daidzeina  pochodzenia  sojowego  nawet  w  niskich 

stężeniach  stymulują  wzrost  złośliwych  guzów  piersi  zarówno  w  modelu  in‐vitro  jak 

i w eksperymencie  na  zwierzętach.  Ponadto  izoflawonoidy  te  osłabiają  efekt 
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przeciwnowotworowy  tamoxifenu.  W  konkluzji  tej  analizy  sugeruje  się  ostrożność 

w stosowaniu izoflawonoidów sojowych u kobiet w trakcie lub po leczeniu raka piersi.  

 

Femelis Meno® ‐ opis produktu i jego skład 

 

Nową  alternatywą  terapeutyczną  dla  pacjentek  cierpiących  z  powodu  objawów 

menopauzalnych  jest  niehormonalna  fitoterapia.  W  tej  grupie  preparatów  najbardziej 

obiecującym wydaje się suplement diety Femelis Meno® zawierający w charakterze substancji 

aktywnych  standaryzowane  wyciągu  z  pyłków  i  słupków  kwiatowych  PI  82–GC  FEM 

w połączeniu z wit. E jako przeciwutleniaczem (jedna tabletka tego preparatu zawiera 5 mg 

wit. E co odpowiada 42% dziennego zalecanego spożycia). Jest to pierwszy na rynku polskim 

niehormonalny  preparat  pochodzenia  roślinnego  dedykowany  kobietom  cierpiącym 

z powodu objawów menopauzalnych.  W zaawansowanym technologicznie, opatentowanym 

procesie  ekstrakcji wyciągu  PI  82–GC  FEM  ulegają  usunięciu  alergeny  zawarte w  pyłkach 

kwiatowych. Zastosowana w  tym  celu unikalna  technologia pozwala pozyskać oczyszczoną 

cytoplazmę  komórek  pyłku  kwiatowego  poprzez  usunięcie  zawierającej  alergeny  otoczki. 

Uzyskana w  ten  sposób  swoista  cytoplazma  pyłku  kwiatowego  zawiera  praktycznie  100% 

substancji aktywnych o bardzo wysokiej biodostępności po przyjęciu doustnym. Ze względu 
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na całkowitą eliminację w tym procesie alergenów obecnych w pyłku kwiatowym, uzyskany 

w ten sposób produkt można stosować również u kobiet z alergiami różnego typu. Główną 

komponentą  substancji  czynnej  zawartej w  produkcie  Femelis Meno®  jest  ekstrakt  PI  82 

uzyskiwany z pyłków kwiatów Secale cereale, Dactylis glomerata oraz Pinus silvestris. PI 82 

zawiera  również wciągi  z  pyłków  i  słupków  kwiatów  Zea mays.  Drugą  substancją  czynną 

zawartą w produkcie Femelis Meno® o nawie GC FEM jest wyciąg z pyłków kwiatów S.cereale, 

Z.mays oraz P.silvestris. Każda tabletka produktu Femelis Meno® zawiera 160 mg wyciągów 

w proporcji  75%  PI  82  oraz  25%  GC  FEM.  Pyłki  i  słupki  kwiatowe  są  wyselekcjonowane 

i zbierane  oddzielnie w  sposób  standaryzowany w  Szwecji,  a  uprawa wybranych  do  celu 

gatunków roślin kwiatowych podobnie jak proces ekstrakcji substancji czynnych odbywają się 

pod ścisłą kontrolą jakości. Produkt ten został wprowadzony na rynek w Szwecji w roku 1995, 

a obecnie dostępny  jest pod  różnymi nazwami w 15 krajach, w  tym od niedawna  również 

w Polsce.  Skuteczność  tego  preparatu,  w  łagodzeniu  wazomotorycznych  objawów 

menopauzalnych,  została  odkryta  przypadkowo  podczas  badania  klinicznego  oceniającego 

ogólnie wzmacniający  efekt  jego  stosowania  u  starszych  kobiet  i mężczyzn.  Podczas  tego 

badania okazało się, iż u stosujących ten preparat kobiet w okresie około‐ i pomenopauzalnym 

istotnie  zmniejsza  się  nasilenie  takich  objawów  naczynioruchowych  jak  uderzenia  gorąca. 

Substancje czynne zawarte w preparacie Femelis Meno® nie wykazują żadnych hormonalnych 

mechanizmów działania charakterystycznych dla estrogenów ani fitoestrogenów. Uważa się, 
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że ekstrakty PI 82‐GC FEM zastosowane w preparacie Femelis Meno® przejawiają działanie 

podobne  do  SSRI  regulując  funkcję  neuronów  serotonergicznych w mózgu  kontrolujących 

termoregulację, nastrój oraz  sen. Stwierdzono  iż  zastosowane w produkcie Femelis Meno® 

wyciągi  z  pyłków/słupków  kwiatowych  hamują  wychwyt  znakowanej  serotoniny 

w synaptosomach korowych u szczurów. 

Pyłek  kwiatowy  zawiera  mikrogametofity  roślin  produkujące  gamety  męskie. 

Cytoplazma  cząsteczki  pyłku  kwiatowego,  zawierająca materiał  genetyczny  chroniona  jest 

przez otoczkę przypominającą muszlę, której rozpuszczenie (np. przez kwas żołądkowy)  jest 

warunkiem biodostępności aktywnych składników pyłku. Pyłek kwiatowy składa się w około 

25% z białka  i zawiera ponad 130 aktywnych składników  tj. aminokwasy, w  tym  tryptofan, 

witaminy, mikro‐ oraz makroelementy, kwasy tłuszczowe oraz antyoksydanty (np. dysmutazę 

ponadtlenkową).  Użycie  w  celach medycznych  pyłków  kwiatowych  datuje  się  od  czasów 

starożytnego  Egiptu  i  Chin,  gdzie  już  200  lat  p.n.e.  stosowano  pyłek  kwiatowy  w  celu 

poprawienia przepływu energii i leczenia zaburzeń miesiączkowania.  

W  ostatnich  kilku  latach  zostały  opublikowane  wyniki  badań  potwierdzające 

skuteczność i korzystny profil bezpieczeństwa preparatu Femelis Meno®. 

 

Przegląd  literatury  przedmiotu  dotyczącej  mechanizmu  działania,  skuteczności, 

bezpieczeństwa i profilu tolerancji preparatu Femelis Meno® 
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Goldstein i wsp. ocenili w modelu in‐vitro używając do tego celu mikrosomów wątroby 

ludzkiej   wpływ oczyszczonego  ekstraktu PI  82‐GC  FEM na  system  enzymatyczny CYP2D6. 

Enzymy cytochromu P460 (CYP) biorą udział w konwersji tamoxifenu do 4‐hydroxytamoxifenu 

oraz  innych  metabolitów  tego  leku.  Szczególną  rolę  w  tym  procesie  odgrywa  izoenzym 

CYP2D6. Ponieważ terapia tamoxifenem często powoduje lub nasila objawy naczynioruchowe 

typu menopauzalnego, zwykle u pacjentek leczonych tym lekiem, do łagodzenia tych objawów 

używa się leków z grupy SSRI. Ponieważ dotyczy to najczęściej pacjentek leczonych z powodu 

raka piersi, użycie do tego celu estrogenów jest przeciwwskazane. Niestety leki z grupy SSRI 

są  silnymi  inhibitorami  enzymu  CYP2D6,  a  tym  samym  zmniejszają  skuteczność 

antyestrogenową  tamoxifenu. Badanie Goldsteina  i wsp. wpisuje  się  zatem w  intensywnie 

w ostatnich  latach  eksplorowany  trend,  poszukiwania  niehormonalnych  alternatyw 

terapeutycznych dla pacjentek cierpiących z powodu objawów menopauzalnych, u których 

istnieje przeciwwskazanie do zastosowania estrogenów. Zastosowane w tym badaniu stężenie 

ekstraktów PI 82‐GC FEM pięciokrotnie przewyższało dawkę zastosowaną w produkcie Femelis 

Meno®. Hamowanie aktywności enzymatycznej CYP2D6 przez ekstrakt PI 82‐GC FEM miało 

miejsce w minimalnym stopniu  (od 6,5 do 10,7%) w porównaniu z klasycznym  inhibitorem 

CYP2D6 jakim jest kinidyna, który to związek w stężeniu 500 nM redukował aktywność tego 

enzymu o ponad 84%. W konkluzji  tego badania  jego Autorzy stwierdzają,  iż zastosowanie 
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preparatu  zawierającego  badany wyciąg  u  pacjentek  leczonych  tamoxifenem,  cierpiących 

z powodu  objawów  wazomotorycznych  stanowi  bezpieczną  niehormonalną  opcję 

terapeutyczną.  

Hellström  i Muntzing opublikowali badanie, w którym określono chromatograficznie 

skład  ekstraktu  PI  82‐GC  FEM  w  odniesieniu  do  substancji  fitoestrogenowych.  Ponadto 

oceniono, na materiale  zwierzęcym, efekt estrogenowy wyciągu w  teście uterotropowym. 

W badanym  wyciągu  stwierdzono  bardzo  niskie,  nieaktywne  biologicznie  ilości  daidzeiny 

i genistetyny. W przypadku  formonetyny, genisteiny  i biochaniny A nie  stwierdzono nawet 

śladowych  ilości  tych  izoflawonoidów.  Nawet  w  wysokiej  dawce  (500  mg  kg  ‐1  dzień‐1) 

ekstraktu PI 82‐GC FEM nie indukował wzrostu masy macicy u niedojrzałych szczurzyc w teście 

uterotropowym. Wyniki  tego badania dostarczają dowodu na  to,  iż  skuteczność preparatu 

Femelis Meno® nie jest związana z obecnością w jego składzie fitoestrogenów i nie ma związku 

z  aktywnością  estrogenową  ekstraktów  zawartych  w  tym  preparacie,  co  pozwala 

zakwalifikować go do grupy fitoterapeutyków niehormonalnych. 

Munoz  wykonał  badanie  oceniające  powinowactwo  ekstraktów  zawartych 

w produkcie Femelis Meno® do receptorów estrogenowych. Badanie to wykazało brak efektu 

estrogenowego badanych ekstraktów roślinnych wywieranego za pośrednictwem receptorów 

estrogenowych alfa  i beta. Potwierdzeniem klinicznym  tej obserwacji  są badania Winthera 

i wsp.  (2005),  którzy  nie  stwierdzili  u  pacjentek  przyjmujących  preparat  o  składzie 
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analogicznym  do  Femelis Meno®  jakichkolwiek  znamiennych  różnic w  zakresie  stężeń  FSH 

estrogenów, testosteronu i SHBG. Munoz stwierdził ponadto, iż ekstrakt zawarty w produkcie 

Femelis Meno® nie stymuluje proliferacji komórek MCF‐7 raka piersi. 

Elia  i Mares  zbadali  417  kobiet  menopauzalnych  cierpiących  z  powodu  objawów 

menopauzalnych,  szczególnie  o  charakterze wazomotorycznym.  Pacjentki  te  otrzymywały 

przez 84 dni preparat o składzie identycznym jak Femelis Meno® (40 mg GC FEM, 120 mg PI 82, 

5 mg wit. E) w dawce 2x1 tabl. Oceniano skuteczność i profil tolerancji zastosowanej terapii. 

Średni  wiek  pacjentek  wynosił  54,4  lata.  Przy  użyciu  wizualnej  skali  analogowej  (VAS) 

stwierdzono  znamienną  poprawę w  zakresie  jakości  snu  i  ogólnej  jakości  życia.  Poprawa 

w zakresie uderzeń gorąca oraz nadmiernego pocenia się miała charakter wysoce znamienny 

statystycznie.  Poprawę  w  zakresie  uderzeń  gorąca  (średnio  o  ponad  60%)  zgłosiło  65% 

badanych. Aż 93%  leczonych kobiet było zadowolonych  lub bardzo zadowolonych z terapii, 

a 97,5%  pacjentek    zadeklarowało  wolę  kontynuowania  terapii  po  zakończonym  okresie 

obserwacji. Ponad 98% badanych określiło tolerancję tej terapii jako bardzo dobrą.  

Winther  i  wsp.  (2005)  przeprowadzili  randomizowane  i  kontrolowane  za  pomocą 

placebo badanie, oceniające  skuteczność produktu  Femelis Meno® w  łagodzeniu objawów 

menopauzalnych szczególnie w postaci uderzeń gorąca. Badana populacja to 54 kobiety, które 

były  randomizowane do  terapii  (2  tabl./dz.  Femelis Meno®)  lub placebo przez  3 miesiące. 

Występowanie  i  nasilenie  objawów  menopauzalnych  określano  za  pomocą  skali  MRS 
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(Menopause Rating Scale). W grupie otrzymującej Femelis Meno® 65% kobiet zareagowało 

złagodzeniem  uderzeń  gorąca,  podczas  gdy  w  grupie  kontrolnej  otrzymującej  placebo 

poprawę w  tym  zakresie  zgłosiło  tylko 38% pacjentek  (p<0,006).  Liczba epizodów uderzeń 

gorąca spadła w grupie otrzymującej Femelis Meno® o 27 % w porównaniu z grupą kontrolną 

(p<0,026).  Analizując  zmiany  dotyczące  15  parametrów  składających  się  na  jakość  życia, 

stwierdzono znamiennie (p<0,031) korzystniejszy wynik w grupie otrzymującej Femelis Meno® 

w porównaniu z pacjentkami przyjmującymi placebo. W badaniu tym zanotowano nieliczne 

i nieistotne  klinicznie  działania  niepożądane,  a  profil  tolerancji  terapii  tym  produktem 

pacjentki oceniły bardzo dobrze. Jakkolwiek badanie to, wykonano na stosunkowo nielicznej 

grupie  pacjentek,  ze względu  na  jego metodykę  dostarcza  ono wiarygodnego  dowodu  na 

skuteczność zastosowania Femelis Meno® w łagodzeniu objawów menopauzalnych o różnym 

charakterze.  

Kimura i Gruber w swoim doniesieniu kongresowym potwierdzili skuteczność produktu 

o  składzie  identycznym  do  Femelis  Meno®  w  zakresie  redukcji  takich  objawów 

menopauzalnych  jak uderzenia gorąca (średnio o 57,3%), nocnych potów (średnio o 62,6%) 

i zaburzeń  snu  (średnio  o  54,7%)  W  tym  badaniu  nie  zaobserwowano  żadnych  działań 

niepożądanych, w tym również o charakterze alergicznym. 

Opublikowano  również  wyniki  dwóch  badań  dotyczących  oceny  skuteczności 

preparatu  Femelis Meno®  w  łagodzeniu  objawów  zespołu  napięcia  przedmiesiączkowego 



 
 
 

__________________________________________________ 

GPharma Consulting, al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa 

tel./fax: (+48 22) 403 60 68 

14 
   

(PMS). Gerhardsem i wsp. badając 200 kobiet z objawami zespołu PMS stwierdzili znamienną 

poprawę,  szczególnie w  odniesieniu  do  nadmiernej  drażliwości  emocjonalnej.  Badanie  to 

miało charakter randomizowany, podwójnie zaślepiony  i kontrolowany za pomocą placebo. 

Podobnie korzystnie wyniki dotyczące skuteczności tego preparatu u pacjentek z PMS uzyskali 

Winther i wsp. (2002). 

 

Femelis Meno® to pierwszy na rynku polskim niehormonalny preparat pochodzenia 

roślinnego  dedykowany  kobietom  cierpiącym  z  powodu  objawów  menopauzalnych. 

Szczegółowa  analiza  piśmiennictwa  poświęconego  ocenie  skuteczności,  bezpieczeństwa 

i profilu  tolerancji  suplementu  diety  Femelis Meno®  skłania  do wniosku,  iż    preparat  ten 

powinien  być  brany  pod  uwagę  przy  wyborze  strategii  terapeutycznej  w  przypadkach 

występowania objawów menopauzalnych typu wazomotorycznego szczególnie u pacjentek, 

dla których bezpieczeństwo terapii jest aspektem pierwszoplanowym.  
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