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Arch Intern Med- 2007, Oct 22;167 (19):2091

Cohort- 99,039 women- aged 50-71

In women not receiving HRT,

compared to women with BMI-18-22.5:-

The increased risk of breast cancer was as follows-
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Current hormone replacement therapy use modified the impact of a high BMI, as non-
and former users had a significantly higher risk compared to current users.
BMI also had a more pronounced risk for advanced tumors compared to localized tumors

Interaction between menopausal status and obesity in affecting 

breast cancer risk. [Review] [52 refs] 

Rose DP;  Vona-Davis L. Maturitas.  66(1):33-8, 2010 May

. Before the menopause, the level of adiposity is inversely related to risk, indicative of a 

protective effect, whereas in postmenopausal women, particularly the elderly, the 

association is a positive one, consistent with obesity being a risk factor
in the promotional effect of obesity on postmenopausal breast carcinogenesis is well 
established; the resulting tumors express both estrogen and progesterone receptors. The 
mechanism(s) for the protective effect in premenopausal women is less well understood, 
but the breast cancers that do develop in the presence of obesity are most often 
estrogen and progesterone receptor negative, consistent with the selection of non-
estrogen-dependent tumor cells which are dependent on growth factors such as 
insulin, insulin-like growth factor-I and some adipokines. 

Body size and breast cancer risk: the Multiethnic Cohort. 
White KK;  Park SY;  Kolonel LN;  Henderson BE;  Wilkens LR. 

International Journal of Cancer.  131(5):E705-16, 2012 Sep 1. 



2-Body mass index and breast cancer risk according to postmenopausal 

estrogen-progestin use and hormone receptor status. [Review]

Munsell MF;  Sprague BL;  Berry DA;  Chisholm G;  Trentham-Dietz A. 

Epidemiologic Reviews.  36(1):114-36, 2014. 

“Elevated postmenopausal breast cancer risk ratios associated 
with obesity were limited to women who never took estrogen-
progestin therapy, with risk ratios of 1.42 (95% CI: 1.30, 1.55) among never 
users and 1.18 (95% CI: 0.98, 1.42) among users”

3-Effect of body mass index on breast cancer during premenopausal and 

postmenopausal periods: a meta-analysis. [Review]
Cheraghi Z;  Poorolajal J;  Hashem T;  Esmailnasab N;  Doosti Irani A. 

PLoS ONE [Electronic Resource].  7(12):e51446, 2012. 

RESULTS: Of 9163 retrieved studies, 50 studies were included in meta-analysis 

including 15 cohort studies involving 2,104,203 subjects and 3,414,806 person-years 

and 35 case-control studies involving 71,216 subjects. There was an inverse but non-

significant correlation between BMI and breast cancer risk during premenopausal period: 

OR = 0.93 (95% CI 0.86, 1.02); RR(i) = 0.97 (95% CI 0.82, 1.16); and RR(a) = 0.99 

(95% CI 0.94, 1.05), but a direct and significant correlation during postmenopausal 

period: OR = 1.15 (95% CI 1.07, 1.24); RR(i) = 1.16 (95% CI 1.08, 1.25); and RR(a) = 

0.98 (95% CI 0.88, 1.09).



•Adult weight gain and adiposity-related cancers: a dose-response meta-

analysis of prospective observational studies. [Review]

•Keum N;  Greenwood DC;  Lee DH;  Kim R;  Aune D;  Ju W;  Hu FB;  Giovannucci EL. 

Journal of the National Cancer Institute.  107(2), 2015 Feb. 

[Journal Article.  Meta-Analysis.  Review] 

RRהאיבר

הורמונאליתלמטופלות

RR

HRTללא טיפול 

1.111.39שד

1.091.09אנדומטריום

1.101.13שחלות

בגברים1,09קולון

-במשקל תוספת הסיכון למחלות סרטןג'ק5על כל תוספת של 

CONCLUSIONS: Avoiding adult weight gain itself may confer protection 
against certain types of cancers, particularly among HRT nonusers

העליה בשכיחות סרטן השד היתה משמעותית במיוחד בנשים  
!HRTמנופאוזליות שלא לוקחות 



2ל התעוררו אצלי  'לאור האינפורמציה הנ

-:שאלות להבהרה

?איך בדיוק השמנה תורמת לסרטן-א

או ליתר  , ומה בדיוק הקשר של אסטרוגן-ב

?לתופעה, חסר אסטרוגן, דיוק
?האם חסר האסטרוגן הוא הגורם להשמנה–כלומר 

?או האם חסר האסטרוגן הוא הגורם לעליה בסרטן השד



השמנת יתר הינה מגיפה כלל עולמית.

 לפיWHO מיליון גברים 200בארצות המפותחות יש כיום מעל

BMI>30מיליון נשים עם 300ומעל 

  מספר זה עולה בהתמדה ככל שהתזונה בארצות המתפתחות

.משתווה לזו שבארצות המפותחות

 קארדיוהשמנת יתר נחשבת כגורם סיכון דומיננטי למחלות-

.יתר לחץ דם וסכרת, וסקולאריות

 מהנשים השמנים אין השלכות  16%ולמהגברים 9%אבל ל

המשחקים תפקיד  פקטורים גנטיים דבר המרמז על , מטבוליות 

.בנטייה להשמנה

  להשמנת יתר יש אפקטים פסיכולוגיים רבים כגון נטייה מוגברת

.ירידה בדימוי עצמי והשלכות סוציאליות, לדיכאון

 כריתת שחלות נמצא כגורם מובהק ( עכברים) במודל חיות

.מתן אסטרוגן לאותן חיות מנע את ההשמנה. להשמנה







להשמנת יתר יש השלכות קליניות מרובות:-

 סכרת סוגII

CVD

יתר לחץ דם

הסיבות להשמנה רבות וניתן לחלק אותן למספר קטגוריות-

גורמים הורמונאליים המווסתים תאבון1.

גורמים המווסתים רמות סוכר בגוף2.

רמה מטבולית בסיסית3.

נפח ופיזור של תאי שומן, גורמים המווסתים כמות4.

גורמים המווסתים תאי גזע שומנים5.

המופרשים מתאי השומן ושולטים במרכזי רעב ושובע  ציטוקינים6.

בהיפותלמוס







המקור העוברי 
המקור להשמנהלהשמנה

מתחיל בחיים 
התוך רחמיים





?מהי רקמת השומן



  רקמת השומן נתפסת כיום כאבר חיוני המוסת מאגר אנרגיה ומשקל
.גוף

 רקמת השומן מפרישה מספר רב של מולקולות פעילות ביולוגית הנקראות באופן
בין . שמספרם רק הולך וגדלadipocytokinesאוadipokinesקולקטיבי 

 ,adiponectin, leptin, interleukins 6,1-:היתר לקבוצה זו שייכים
tumor-necrosis factor α, osteoprotegrin, resistin, plasminogen

activator inhibitor-1(PAI-1),ועוד

הינו החלבון העיקרי המופרש מתאי שומןאדיפונקטין.

 מכלל חלבוני הפלזמה0.05%חומצות אמינו ומהווה 244הוא מורכב מ.

 רמתו בפלזמהμg/ml5-10 ,הריונית  בסכרתיותר בנשים ופחות , יותר בלבנים
ובגיל המעבר

תפקידים מרובים במניעת מחלות כגון השמנת יתרלאדיפונקטין  ,
.בכלי דםטרשתייםושינויים , תנגודת לאינסולין



 לadiponectin  תפקידים חיוביים מרובים במטבוליזם של סוכרים ושומנים
.ודיסליפידמיהתנגודת לאינסולין , וסקולאריות-קארדיוותפקיד מגן מפני מחלות 

תנגודת לאינסולין ותסמונת מטבולית, רמתו מאד נמוכה במקרי השמנת יתר

  יש גורם גנטי תורשתי מובהק( 27בכרומוזוםq3 )  מרמת  40-70%האחראי על
.המיוצרת בגוףהאדיפונקטין

.כאשר לכל אחד תפקיד ביולוגי שונהisoformsיש מספר .

 למשל אלו הגורמים להגברת הרגישות לאינסולין (insulin-sensitizing )  שייכים
-high-molecular weightלקבוצה בעלת משקל מולקולארי גבוה    HMW

 ככל שרמתHMW וכך יש פחות הצטברות של  , לסכרתיותר גבוהה כך פוחת הסיכוי
.שומן בטני

מפחית מאגר טריגליצרידים בשריריםאדיפונקטין



 בקורלציה ישירה לרמת נמצאיתאדיפונקטיןרמתHDL  ובקורלציה הפוכה
.לטריגליצרידים

 הפחתת תגובה דלקתית לפגיעה ' של כלי דם עיאנדותליש לו אפקט הגנתי ישיר על
.של כלי הדםמכנית

 כך הסיכון ל , בדם גבוהה יותר האדיפונקטיןשככל שרמת מספר עבודות הראוMI
Pischon,JAMA,2004;291-1730בגברים נמוך יותר

רמתו נמוכה ביתר לחץ דם ללא תלות בתנגודת לאינסולין.

סקלרוטי שלו מתבצע דרך מניעה של יצירת -האפקט האנטיadhesive 
molecules כגוןvascular cell adhesive protein 1- VCAM-1.

 מדכא אדיפונקטיןבמקבילnuclear factor kB של  " הדבקות"מונע ובכך
.השלב הראשוני ההכרחי ליצירת טרשת עורקים, כלי הדםלאנדוטלמונוציטים 



-ישנה יצירה מוגברת של חומצות שומן-י תאי שומן'כאשר ישנה הצפה של הרקמות ע

non-esterified fatty acids ( NEFA)  ,

.הולכת ויורדת-(המגן מפני תהליכים מטבוליים) –ADIPONECTINרמת הפרשת  ה 

כגון -י ציטוקינים מזיקים המופרשים מאותה רקמת שומן עודפת'לעומת זאת ישנה הצפה ע

TUMOR NECROSIS FACTOR)-שריר וכלי  , לבלב, ופוגעים בתפקוד כבד-של אברים פנימיים

.דם

.אפקט מצטבר של פגיעה זו הינה התסמונת המטבולית



?האסטרוגניוהקשר 
-או ליתר דיוק

-השפעת חסר אסטרוגן

על משקל גוף-במנופאוזה



השמנת יתר במנופאוזה מהווה בעיה רפואית משמעותית.

 מתחילות נשים לעלות במשקל40החל מגיל.

 מהנשים עם משקל עודף 60-65%בגיל.

 מהנשים עם משקל עודף70-73.8%בגיל.

  הסיבה מיוחסת בראש ובראשונה לחסר אסטרוגן וההשלכות המטבוליות

.שיש לכך

אבל לא לשכוח שישנם גורמים אפיגנטיים מוכחים להשמנה.

מיעוט פעילות גופנית ועוד, וכן שפע מזון עתיר קאלוריות.





 לעומת אסטרוגניתחלוקה –להורמוני המין תפקיד ידוע בחלוקת רקמת השומן בגוף
.אנדרוגנית

מהאדרנל האנדרוגנים, בהעדר אסטרוגן שחלתי (DHEA ) בגוף  לדומיננטיםהופכים
.ומתחילה נדידת שומן לבטן, האישה

 אחוזי שומן נמוכים יותר מנשים בחלוקה בטנית אופייניתכ'בדלגברים.

 לישבן והירכיים מהווה פקטור חשוב בהגנה על אסטרוגניתבנשים הצטברות שומן
.תעלת לידה ועובר בהריון

 עורית כמו אצל  התתנדידת השומן לבטן של הנשים אינה לרקמה , בהעדר אסטרוגן
.ליצירת כבד שומני והגדלת מסת שומן תוך בטנית, אלא לתוך הבטן, הגברים

 יש משמעות ( שומניכבד) = למשקעי שומן באברי הבטן הפנימיים כגון כבד
סכרת  , עורי בעיקר בגרימת תסמונת מטבוליתהתתקלינית הרבה יותר מאשר לשומן 

.ומחלות לב כליליות, 2סוג 



 ג'ק8-10-ממוצע עליה במשקל

  ג'ק10-13-עליה במסת שומן

 ג'ק3-4-ירידה במסת השריר

עקב כך-

5-7%-יומיתקאלוריתירידה בצריכה 

שמירה על אותה כמות תזונה יומית תגרום לכן עלייה במשקל.

ללא פעילות גופנית לשימור מסת , כמעט כל העושות דיאטה בגיל זה

יסיימו את השנה של הדיאטה עם יותר מסת שומן יחסית  , שריר

"(כנפיים בזרועות) "דלדול שרירים והחלפתם במסה שומנית  , בגופן



.מנופאוזליותפי שלושה מנשים טרום –נשים במנופאוזה משמינות 1.

מפחית השמנה  , מפחית כבד שומניHRTעבודות קליניות רבות הראו שטיפול 2.
.לסכרתמפחית תנגודת לאינסולין ומפחית הסיכון , בטנית

-עבודות על נשים מנופאוזליות הגיע למסקנות הבאות100אנאליזה של מעל -מטא3.

הן אסטרוגן , והן טיפול עוריפומיהן טיפול , בנשים מנופאוזליות ללא סכרת1.
, BMIלירידה ב , כולם גרמו לירידה בשומן בטני, בלבד והן אסטרוגן ופרוגסטרון

.ולירידה בלחץ דםLDLלירידה ברמות ,  להפחתה בתנגודת לאינסולין

S.R. Salpeter et al;-”Meta-analysis:- effect of hormone replacement 
therapy on components of the metabolic syndrome in 
postmenopausal women”—Diabetes. Obesity and Metabolism, 

vol 8, no 5, pp538-554.  2006



Stereotypical apple (metabolically harmful, more 

common in men) and pear (metabolically 

protective and more common in women) shapes.





..ואז

,הוא אמר לי שהכל טוב, אחרי בדיקה שגרתית אצל הרופא

...רק שאני חייבת לרדת במשקל

-:מיד פרצתי בבכי ואמרתי לו

.דוקטור זה לא יפה שאתה מדבר אלי ככה

...זה הכל בגלל הכדורים

..אז הוא אמר לי

,אוי אני נורא מצטער

?איזה כדורים את לוקחת

..אז אמרתי לו

,כדורי שוקולד

,כדורי פלאפל

...וכדורי גלידה



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4519815/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4519815/




 קולטנים2י'עהרס רקמת שומן בגוף נשלטת-

.1Β-adrenergic receptors =lipolytic

.2α2A-adrenergic receotor = antilipolytic

 גם במודל של גברים  ) אסטרוגן גורם לאגירת שומן תת עורי ומונע אגירת שומן תוך בטני
(.אסטרוגניהמקבלים טיפול 

אסטרוגן מפעיל ומעלה מספר קולטני       -המנגנוןadrenergic receptorα2A-

.עורית ובכך מונע ספיגה והעלמות שלהםהתתברקמת השומן 

  אבל אין לאסטרוגן כל אפקט על אותם הקולטנים הנמצאים ברקמת

.בטניתהשומן התוך 

עורי משמש ביתר קלות כמאגר אנרגיה התתהשומן , מבחינה ביולוגית

בו בזמן שהשומן התוך בטני  , כגון הריון, זמין לצרכים מוגברים , חיובי

.לא מתפרק ביעילות ובמהירות ולכן אינו זמין כמקור אנרגיה לגוף



הפעלת שרירים דורשת אנרגיה מרובה.

ורק  , המקור האנרגטי להפעלת שרירים הוא רקמת השומן , לאחר שריפה של מאגר סוכרים
.עוריהתתהשומן 

E2  מאפשר חמצון של שומנים בתוך השרירים ובכך מאפשר ניצול שלהם לצורך שריפה
.והפקת קלוריות הנחוצות להפעלת השרירים

 וויסות  האנזים י'עאפקט זה נעשהacyl-CoA oxidase  ביחד עםUCP 2-3 
(uncoupling proteins . )  חלבונים אלו מאפשרים חמצון השומנים בשריר ומונעים

.אגירה שלהם

 2במקבילE מונע יצירה ואגירת שומן בכבד ( מונעlipogenesis )  ומעלה ביטוי וזמינות
.LDLשל 

 אפקט זה מתבצע דרך וויסות שלPPARγ – peroxisome proliferator-activated 
receptor γ.



 קאלוריתשובע ושריפה , מווסתים רעבהיפותלמייםמספר גרעינים.

 גרעינים אלו הם–ventromedial n. (VMN), arcuate (ARC), paraventricular n. (PVN)..

 בגרעינים אלו יש ביטוי ניכר לErα , ופחות לErβ.

 בנוסף יש בגרעינים אלו ביטוי ניכר ונוירונים רבים של מערכתPOMC
אלא גם צריכה  ( ARCמה GnRHהפרשת ) המווסתים לא רק מערכת רביה 
.קלורית ושריפה קלורית יומית

 אסטרוגן מפעיל ישירות את הנוירונים שלPOMC והפעלה זו מגיעה לשיאה
.ממש לפני הביוץ, בשיא הפרשת האסטרוגן

הוא  אסטרוגניתהנמצא תחת שליטה , חשוב נוסףנוירוטרנסמיטורNPY-
neuropeptide Yשלו תפקיד חשוב בגרימת רעב  ובצריכה מוגברת של מזון  .

רמתו יורדת לאחר חשיפה לאסטרוגן.



Ghrelin אבל גם בגרעינים , הינו חלבון המיוצר בעיקר בקיבהARC  וPVN
.שבהיפותלמוס

הוא מופרש במצבים של ירידה ברמת סוכרים ושומנים בדם.

 פעילותו נעשית דרך הפעלת קולטני הורמון הגדילהgrowth hormone receptors

הפעלת י'עneuropeptide Y מנטרל את הורמון ה גהראלין, בהיפותלמוסleptin
.ובכך מונע תחושת שובע ומגביר תחושת רעב

 ובכך מפחית תחושת רעבגהראליןאסטרוגן מפחית הפרשה ופעילות של.

 גםmelanin concentrating hormone –MCHמגביר תאבון  .

 נוירוטרנסמיטוריםהוא מופרש  כתוצאה מגירויPOMC  וNPY המופרשים מARC.

מתן אסטרוגן לחולדות לאחר כריתת שחלות מפחית משמעותית הפרשתו ומוריד תאבון.



 חסר אסטרוגן בנשים במנופאוזה גורם לנדידת שומן מהישבן והירכיים לתוך אברי הבטן.

 לכבד שומניזה מוביל תמיד.

כבד שומני גורם לעליה ניכרת בתנגודת לאינסולין-insulin resistance

 להגברת , 2סוג לסכרתוזה מובילlipogenesisולתסמונת  לעליה בשומני בסרום , בכבד
.מטבולית

הביא  , מתן אסטרוגן לחולדות שעברו כריתת שחלות וכתוצאה פיתחו כבד שומני וסכרת
.מהסכרת" ריפוי"לירידה במשקל ול

 האנזיםLPL- lipoprotein lipase הכרחי  לצורך הפיכת טריגליצרידים בסרום ובכבד
.ולגליצרול, המהוות מקור אנרגטי, לחומצות שומן חופשיות 

 מעלה פירוק הטריגליצרידיםהאסטרוגניאסטרוגן כך שהטיפול י'עאנזים זה מווסת.



 לפטיןרמות אסטרוגן נמצאות בקורלציה ישירה לרמות.

 (.מגהראליןהפוך )יש אפקט של שובע על ההיפותלמוס לפטיןלהורמון

 בהיפותלמוסללפטיןאסטרוגן מעלה רגישות הקולטנים.

Adipkines יצירתם  . המופרשים מתאי השומן בגוףציטוקיניניםהינם קבוצה של
.והפרשתם תלויה בפעילות אסטרוגן

 הפרשתAdiponectin אסטרוגןי'עמדוכא.

 של כלי הדם באנדותלחלבון זה מעורב ישירות בהרבה תהליכים דלקתיים בעיקר
.טרשתייםולכן יש לו תפקיד חשוב בגרימת משקעים 

ומתן , כריתת שחלות  גורמת לעליה ברמתוHRT  מורידה רמתו ובכך תורמת לאפקט
.של כלי הדםאנדותלההגנתי שיש לאסטרוגן על 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660717/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3660717/


ואיך כל זה קשור  

?לסרטן שד



אלא גם בשינוי בביולוגיה של רקמת  , השמנת יתר קשורה לא רק בנטל שומני ובתסמונת מטבולית
.השומן

במיוחד על רקע חסר אסטרוגנים  ישנה תגובה דלקתית מובהקת כפי , ברקמת שומן לבן שמצטברת
.לתוך רקמת השומןmast cellsו , מאקרופאגים, לימפוציטים -Tפלישה של י'עשניתן למדוד 

ממסת התאים בתוך רקמת שומן ומהווים מקור חשוב ליצירת  40%מהווים כ מאקרופאגים
.ציטוקינינים

 מסודרים סביב תאי שומן מתים ויוצרים מבנה אופייני המתואר כ  מאקרופאגיםפלישה זו של
crown-like structure- CLS בשד המצויים בריכוז ניכר ברקמת השד של נשים שמנות.

2פרוסטאגלנדיניםכגון , אלו מפרישים מספר רב של חומרים הקשורים בדלקתמאקרופאגיםE ,IL-
1β, IL-6ועוד



מבנים  . מסביב לאותם תאים" כתר"תמותת תאי השומן גורמת להתארגנות של המאקרופאגים בצורת 
.דומים נצפו לא רק בשד אלא גם בשומן התוך בטני הקשור לתסמונת המטבולית

-ILבאקטיבציה של מספר גורמים דלקתיים כגון מאקרופאגים סביב תאי שומן קשורה " תאי כתר "נוכחות 

6, IL-1, TNFαאינפלמטורים אלו גורמים לאקטיבציה של הגן -מיכלול ציטוקינינים פרו. ועוד

CYP19הגורם ליצור ארומאטאז.

.ברקמת השדPRו ERו , פעילות מוגברת של ארומאטז מייצרת אסטרוגן



 יצירת המבנים של המאקרופאגים סביב תאי שומן מתיםCLSחושף את המאקרופאגים לחומצות שומן רוויות.

 ל עקב שיחרור גורמים פרו'ברקמת השומן הדלקתית הנארומאטאזבמקביל חלה עליה ניכרת בביטוי של-
CLS-אינפלמטורים מאותם מבנים של מאקרופאגים סביב תאי שומן

השמנה גורמת לתהליכים דלקתיים ברקמת השומן שמצדם גורמים לעליה ניכרת בסינתזה , ולכן
,  αופעילות של ארומאטאז ולהפעלת קולטני אסטרוגן 

 ומפעיל , ארומאטאז גורם ליצירת אסטרוגן מקומי בשד מאנדרוגניםER  ,

ופרוליפרציה של תאי סרטן השד

 מסרטני השד בגיל מבוגר קולטנים חיוביים לאסטרוגן 2/3וזו הסיבה מדוע יש בלמעלה מ!!

מאקרופאגים בסביבת תאי שומן גורמים לתגובה דלקתית.

 1-Bachelot T . Br J Cancer 2003;88:1721-1726     4-Hursting SD. Ann N Y Acad Sci. 2012;1271:82-87

 2-Dandona  P. J Clin Endo. Metab 1998;83:2907-2910  3-Vozarova B. Obes Res. 2001;9:414-417



Semin Reprod Med 17(4):349-358, 1999

Aromatase activity increases with age



Tumor progression



ישנה חלוקת שומן  , כל עוד ישנה הפרשת אסטרוגן באישה

ניצול נכון של סוכרים  , המונעות השמנה תוך בטנית, אסטרוגנית

.ושומנים בשרירים כמקור אנרגטי וויסות יצירת ליפידים בכבד

  כמו כן כל עוד יש אסטרוגן אנדוגני יש דיכוי יחסי של ארומאטאז

ברקמת השד ורמת האסטרוגן הנוצר מהיפוך מקומי של 

.אנדרוגנים הינה נמוכה

 ולכן אסטרוגן מגן מפני התפתחות סרטן שד!!!



What about 

in vivo evidence?
Bravo!

Nice theory.



יש , השכיח מבין הגידולים בנשים אחרי סרטן ראות במעשנות, לסרטן שד
-:מספר גורמי סיכון ידועים

של נשאות-אובדן תפקוד הגנים המיועדים למנוע סרטן שדBRCA -1,2-  האחראים
50במיוחד אלו המופיעים לפני גיל -מכלל סרטני השד5-8%על 

 סרטני שד עםER הריון ראשון  , מוקדמתמנרכאהחיוביים מופיעים יותר בנשים עם
ועוד40בגיל סביב 

יותר ויותר השמנת יתר ותסמונת מטבולית הולכים ונקשרים לעליה בשכיחות  , אבל
!!!ובמיוחד אלו הקשורים להעדר אסטרוגן במנופאוזה . בסרטני שד

המנגנונים מורכבים ולא לחלוטין בהירים עד הסוף  .

 קושרות השמנה לסרטן שד דרך רמות אינסולין גבוהותעבודות רבות ,IGF  ,
והשפעת  , בתוך רקמת השדיצירת אסטרוגן ברקמת שומן מקומית 

רוב העבודות  . דלקתיים המגיעים מרקמת השומןוציטוקיניניםאדיפוקינים
.האופייני יותר במנופאוזה, חיוביERקושרות פקטורים אלו לסרטן שד 

ובמיוחד , כולסטרול, ולאחרונהLDL , וVLDLהולכים ומתבלטים בתחום.





 של התאים בזמן חלוקתםממברנותכולסטרול הכרחי לבניית.

למעשה זה הגורם המווסת יכולת התאים להתחלק.

ב , בין היתר , של הכולסטרול בתוך התאים תלויההומואוסטאזיסLXR –liver X receptors

 נוקלארייםחלבונים אלו שייכים לקבוצת הקולטנים התוך.

 הנוצר מכולסטרול בתוך התאסטרול-אוקסיי'עפעילותם מווסתת.

של אקטיבציהLXR מניעת ספיגה של  י'עמחזירה את התאים למצב תקין של כולסטרול
LDLהרס י'ועכולסטרול מהפלזמה 

קיים מנגנון ,  כגון בחלוקה מואצת של תאי סרטן, במצבים של דרישה מוגברת לכולסטרול
LXRשל אקטיבציה-של דה

 בתהליך זה הוכחה החשיבות של לימפוציטים סוגTהחיוניים במערכת החיסונית.

 מקומית של תאי לאקטיבציהגורמים אדיפוקיניניםי'עמקומיים הנגרמים תהליכים דלקתייםT
וגורמים ליתר כולסטרול תוך תאי ובכך מאפשרים חלוקה מואצת של תאי LXRהמנטרלים את 

.הסרטן





27HCי האנזים 'מיוצר מכולסטרול עCYP27A1

רמתו בפלזמה בקורלציה ישירה לרמת הכולסטרול



27HC הינו אגוניסט לLXR ,ולכן מונע אגירה של כולסטרול בתוך התאים.

27, אבלHC , מפעילER , ולכן הוא למעשהSERMטבעי.

 הפעלתER מנטרלת את פעילותLXR ,ובכך מונעת את האפקט המגן שלהם.

 ל אנטאגוניסטמתןER– 27מבטלת השפעת , טאמוקסיפןלמשלHC  על קולטני
.ומונעת את המשך הפרוליפרציה של תאי הגידולER-האסטרוגן

 הריכוז הגבוה ביותר של האנזיםCYP27A1 נמצא בכבד ולכן עיקר הסינתזה של
27HCנעשית בכבד.

המצויים סביב תאי סרטן השדבמאקרופאגיםאנזים זה מצוי בכמויות ניכרות , אבל.

 בגידולי סרטן השד ובין מאקרופאגיםמסיבית של אינפילטרציהואכן נמצא קשר בין
,  פרוגנוזה גרועה

 Sica A- Semin. Cancer Biol 2008;18:349-355







27כולסטרול הינו ה -הידרוקסיSERM האנדוגני הראשון שבודד ונחקר.

 בנשים חולות סרטן שד עםER+   יש מקרים רבים של אי תגובה לטיפול במעכבי
.ארומאטאז

27בתוך תאי הסרטן של נשים אלו נמצא ריכוז גבוה מאד של-HC    

 הסיבה קשורה בחסימה ושינוי קולטניERי'ע-HC27

 27בשלושה מצבים קליניים נצפתה עליה משמעותית ברמת-HC
חסר אסטרוגן גורם ירידה ברמת -במנופאוזהCYP7B1 וכך , מהכבדCYP27A1  ,

.בא לידי ביטוי קליניHC-27הגורם ליצור מוגבר של  
היפרכולסטרולמיה
השמנה

 קשורים בעליה בשכיחות סרטן שד והיפרליפידמיההשמנה ואכןER+            
Althuis MD. Cancer Epidemiol Bomarkers Prev . 2004;13:1558-1568

Wu G. Cell Rep 2013:14:5(3)-637-645



פלישה מסיבית של ישנה ' , ריאה וכד, שד, כאשר מתפתח גידול ברקמה כלשהי
.הגידוליתממערכת החיסונית לרקמה מאקרופאגים

 מהיר מרקמת השומןהמאקרופאגיםבהשמנת יתר יש גיוס.

 עם פלישה זו מגיעה כמות ניכרת שלHC 27לרקמת הגידול.

 כתוצאה ישנה הפעלה שלER.

 הגידוליתבמקביל ישנה הגברה ניכרת של צמיחת כלי דם לתוך הרקמה.

 לרקמה הגידולית מבטלת אפקט דיכוי אותם הגנים הקשורים  מאקרופאגיםפלישה מסיבית של
(.למשל טאמוקסיפןדרך ) ERחסימת קולטני י'עגנים אותם מנסים לדכא , ERבפעילות 

 טאמוקסיפןי'עזה גורר חסר תגובה לטיפול המניעתי של סרטן שד.
 Zhu P- Cell 2006-124:615-629

 Steele RJ – Br J Surg- 1984, 71-456-458

 DuSell C – Trends in Pharmacological Science 2008, 29:510-514



בתוך תאי שדHC-27רמות של 
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 שינויים באורחות חיים

ניתוחים באריאטריים

מטפורמין





 2מטפורמין נמצא בשימוש נרחב כטיפול בחולי סכרת סוג.

 מוריד  , של סוכרים בכבדגלוקוגנזיסמעלה רגישות כללית לאינסולין ומפחית

.השריריםי'עתנגודת לאינסולין ומאפשר ניצול טוב של סוכרים 

 בכך מטפורמין גורם לירידה במשקל!!!

פועל ישירות על המיטוכונדריות ומשפעל מטפרומיןAMP-activated protein 
kinase – AMPKבמיוחד ברקמת שומן  .

כתוצאה ישנו דיכוי שלNFκB  ודיכוי של יצירת אסטרוגן  ארומאטזודיכוי של

.ברקמת השד השומנית

 נבחנה במספר רב של עבודות המצביעות  תפקודו ויעילותו במניעת סרטן שד

על קשר ישיר בין השימוש בו והפחתה בסרטני שד

 1-Dowling RJ . J  Mol Endocrinol 2012;48:R31-43

 2-Pollak MN.  Cancer Discov. 2012;2:778-790

 3-Boyle J G . Diabetologia. 2011;54:1799-1809

 4-Brown KA. Breast Cancer Res Treat. 2010;123::591-596



.במיוחד במנופאוזה מחייבת התייחסות מיוחדת, השמנה

פעילות גופנית-

(?)מטפורמין-

-:ומעל לכל-

-אסטרוגניטיפול 

!!!קרוב לודאי לכל החיים 



ומה לגבי גברים  
?





תודה על ההקשבה





a retrospective analysis of a large clinical database of patient records from 2000 to 
2012 in the United Kingdom.
Of the 664,159 women identified, 22,938 (3.5%) had high cholesterol and 9312 had 
breast cancer.
More women with high cholesterol than with normal cholesterol developed breast 
cancer (2.3% vs 1.4%)
In fact, having hyperlipidemia increased the risk for breast cancer by 1.64 times 
(95% confidence interval, 1.50 - 1.79).

Nov 2015
Volume 16
Number 15
p1439-1568
e527-e576 

http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/current
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/current


statue of Bachus in Boboli Gardens, Firenze,



27-hydroxycholesterol promotes breast tumor 

progression and metastasis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306277/figure/F1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306277/figure/F1/


  כתוצאה מהעיכוב של כל ציר  סינתזת הכולסטרול והחומרים הנלווים
הנוצרים נמצא שלסטאטינים פעולות ביולוגיות מרובות הכוללות בין  

עיכוב גדילה של , הגברת אפופטוזיס, דלקתיות-היתר גם תכונות אנטי
.בושט ובשד, תאים ועיכוב התמיינות של תאי סרטן במעי

  אבל כמעט כל העבודות על עיכוב סרטן שד בנשים הנוטלות סטאטינים
מציינות שלא הוכח הדבר לגבי סרטני שד עם קולטנים חיוביים 

-HER-Sאבל כן נמצאה קורלציה גבוהה עם סרטני שד , לאסטרוגן 
neg & triple negative

1עיכוב פאזת ' סטאטינים מפחיתים פרוליפרציה תאית עיG  בחלוקת
התא









Role of obesity in the pathophysiology of disease. Some ways whereby obesity contributes to disease. Short arrows refer to a 

change in the indicated parameter, and long arrows indicate a consequence of that change. In some cases, evidence is 

epidemiologic; in others, it is experimental. (Modified and reproduced, with permission, from Bray GA. Pathophysiology of obesity. 

Am J Clin Nutr. 1992;55:488S.)

Legend:













-ישנה יצירה מוגברת של חומצות שומן-י תאי שומן'כאשר ישנה הצפה של הרקמות ע

non-esterified fatty acids ( NEFA)  ,

.הולכת ויורדת-(המגן מפני תהליכים מטבוליים) –ADIPONECTINרמת הפרשת  ה 

כגון -י ציטוקינים מזיקים המופרשים מאותה רקמת שומן עודפת'לעומת זאת ישנה הצפה ע

TUMOR NECROSIS FACTOR)-שריר וכלי דם, לבלב, ופוגעים בתפקוד כבד-של אברים פנימיים.

.אפקט מצטבר של פגיעה זו הינה התסמונת המטבולית



The role of obesity and dysfunctional adipose tissue in causation of the 

metabolic syndrome. When adipose tissue becomes overloaded with lipid 

(obesity), it produces abnormal amounts of nonesterified fatty acids (NEFA) and 

other adipokines. Among the latter are adiponectin, leptin, plasminogen 

activator inhibitor-1 (PAI-1), resistin, tumor necrosis factor-α )TNF-α(, 

interleukin-6 (IL-6), and other inflammatory cytokines. The protective

adiponectin is produced in subnormal amounts in obese persons. These 

abnormal products of adipose tissue flood various key tissues—pancreatic β 

cells, liver, muscle, and vessels; their effects in turn give rise to metabolic 

syndrome or accelerate the development of atherosclerosis at the level of the 

arterial wall. Additional causes of dysfunctional adipose tissue include a 

deficiency of subcutaneous adipose tissue, leading to visceral obesity, genetic 

forms of insulin resistance, abnormal adipocytes, and inflammation of adipose 

tissue. In the presence of these factors, defects in production of NEFA and 

adipokines is accentuated, worsening the metabolic syndrome.
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Diagram of the interactions between sex steroid hormones and 

serotonin in the central nervous system (CNS) and their effects on 

thermoregulatory response. A symbol legend is in the upper right 

corner. Serotonin (5-HT) receptors are those for the 

neurotransmitter serotonin. A. Estrogen stabilizes the CNS 

thermoregulatory set point and leads to a normal thermoregulatory 

response. B. During menopausal transition, decreased estrogen 

levels lead to instability of the set point and an altered response to 

external thermal stimuli. C. Gradually over time, the set point 

becomes stable again. Alternatively, pharmacologic intervention 

with exogenous estrogen or selective serotonin-reuptake inhibitors 

(SSRIs) may also stabilize the set point. 5-HT = 5-

hydroxytryptamine; GnRH = gonadotropin-releasing hormone; 

SNRI = selective norepinephrine reuptake inhibitor. 




