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Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ, Kooperberg C, Stefanick ML, et al. Risks

and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the

Women’s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2002; 288(3):321–33

2002



2002יולי 

בסיכון לסרטן השד26%עליה ב 

?26%כמה זה 

?מי בסיכון 



2004יולי 

בסיכון לסרטן השד30%בכירידה 

בטיפול באסטרוגן בלבד



2007יולי 

‘ there were no significant increases in 

risk due to hormone therapy for any 

outcome at ages 50 – 59 years ’ .

JAMA 2007;297:1465 – 77.



2007יולי 

‘ there was a reduction in total mortality in the 

age group of 50 – 59 years. 

hazard ratio (HR) 0.70, 

(95% confidence interval (CI) 0.51 – 0.96) ’ .   



La Croix AZ JAMA 2011; 305:1305-1314

שנים11לאחר WHI E-Onlyמעקב אחרי משתתפי ה 

השפעת החלון הטיפולי ברורה 2011



הסיכון לחלות בסרטן השד
שנים11.5אסטרוגן בלבד אחרי –WHI-לפי מחקר ה

קיבלו הצעה לטיפול

(Intention to treat)
טופלו

( adherence)

Lancet oncology 2012

0.68 (CI 0.49-0.95)0.77 (CI 0.62-0.95)

2012



DOPS 
Results – 10-16 years

Composite endpoint - death, admission to hospital for 
heart failure, and myocardial infarction.

Treatment 
Group

Control Group P

Composite endpoint 16 33 0.015

Death 15 26 0.084

Any Cancer 36 39 0.71

Breast Cancer 10 17 0.17

VTE 2 1

Stroke 11 14 0.70

Heart Failure 1 7 0.07

MI 1 4 0.21

BMJ 2012;345: (Published 9 October 2012)



ELITE trial

RCT single center

Carotid artery intima-media thickness  ( CIMT )

Early = 271  women , age - 55 , Menopausal age - 3.5

Late  = 372  women , age - 63 , Menopausal age - 14.3

1 mg Estradiol + progesterone gel / placebo

5 years  follow up

N Engl J Med 2016;37:1221-31



Cochrane 2015 :
HRT conferred no protective effect on all-cause mortality, or 

cardiovascular death, but did increase risk of stroke and VTE

In women who starts HRT less than 10 years after 

the menopause there is lower mortality, and lower 

incidence of coronary heart disease.

Cochrane Database Syst Rev.2015;3:CD002229

But… 

In Sub-group
Sub-group



התוצאה

נשים סימפטומטיות שלא  

טופלו הפסידו את השנים  

!!הטובות ביותר של חייהן 



התוצאה

סימפטומטיות שלא -נשים א

טופלו הפסידו את התועלת  

הבריאותית שבמניעת  

!!ההזדקנות ההורמונלית 



התוצאה

:הפסקת הטיפול הביאה ל

.  חזרה של הסימפטומים ופגיעה משמעותית באיכות החיים-

(37%(השפעה משמעותית על התפקוד בעבודה -

(45%(קבלת החלטות -

(54%(השפעה שלילית על יחסים זוגיים -

.לא היו מפסיקים אם היו יודעים את הסיכון האמיתי54%

Menopause int 2011. 73:4-17







בסיכון  55%הפסקת טיפול הורמונלי הביאה לעליה משמעותית של 

.לשבר אוסטאופורוטי לאחר שנתיים   לעומת אלה שהמשיכו

HR = 1.55 (CI = 1.36-1.77)

.הסיכון הופיע כבר אחרי שנתיים מההפסקה והחמיר עם הזמן

2002-2008נשים במעקב בשנים 80.955

Menopause. 2011 ;18(11):1172-1177
Menopause. 2009 ;16 :77-83 

עוד תוצאה



ב  "שברי צוואר הירך לשנה בארה43.000ה "ס

.(כולל שימוש לא נכון בתכשירים אלטרנטיביים(

התוצאה הכמותית



נשים 91.610–18.601בין מתו2010–2002בשנים 

שעברו כריתת רחם                           59–50בגיל 

בגלל מניעת טיפול הורמונלי  

Am J Public Health, 2013;103:1583-1588



March 3,  2016

Grand Finale""עד ה  





JAMA. 2013 October 2; 310(13): 1353–1368.

JoAnn E. Manson Dr., MD, DrPH, Dr. Rowan T. Chlebowski, MD, PhD, Dr. Marcia L.

Stefanick, PhD, Mr. Aaron K. Aragaki, MS, Dr. Jacques E. Rossouw, MD, Dr. Ross L.

Prentice, PhD, Dr. Garnet Anderson, PhD, Dr. Barbara V. Howard, PhD, Dr. Cynthia A.

Thomson, PhD, RD, Dr. Andrea Z. LaCroix, PhD, Dr. Jean Wactawski-Wende, PhD, Dr.

Rebecca D. Jackson, MD, Dr. Marian Limacher, MD, Dr. Karen L. Margolis, MD, MPH, Dr.

Sylvia Wassertheil-Smoller, PhD, Dr. Shirley A. Beresford, PhD, Dr. Jane A. Cauley, DrPH

In summary, although HT remains a reasonable option for the management of moderate-to severe

menopausal symptoms among generally healthy women in early menopause, current

WHI findings do not support the use of either estrogen-progestin or estrogen alone for

chronic disease prevention. The risks of CEE+MPA outweigh the benefits irrespective of a

woman’s age; whereas for CEE in women with prior hysterectomy, a more favorable

risk:benefit ratio is seen in younger women. However, even for younger women, increased

risks of stroke and venous thrombosis, as well as gallstones and urinary incontinence,

remain a concern with both regimens. These concerns, in conjunction with the multiple

testing limitations attending subgroup analyses, preclude a recommendation in support of

CEE use for disease prevention even among younger women. Current findings also suggest

caution when considering HT treatment in older age groups, even in the presence of

persistent vasomotor symptoms, given the high risk of CHD and other outcomes associated

with HT use in this setting.



?על מה הצער

.גרם לבלבול וחרדהWHIהם אומרים שה 

63משתמשים בממצאים שנמצאו בנשים בגיל  ממוצע  

.שלהן50וה 40לנשים בשנות ה 

(ממוצע63תוכנן לבדוק רק נשים בגיל WHIהרי ה )



?על מה הצער

.גרם לבלבול וחרדהWHIה 

:נשים מנופאוזליות שאינן מטופלות סובלות

גלי חום       הפרעות שינה        מצבי רוח                        

קושי בריכוז       נזק לזיכרון הקצר



?על מה הצער

.גרם לבלבול וחרדהWHIה 

:נשים מנופאוזליות שאינן מטופלות עולות כסף

.הוצאות מערכת הבריאות גדלות

.פגיעה בתפקוד בעבודה



?על מה הצער

.גרם לבלבול וחרדהWHIה 

הבלבול הביא לפריחה של טיפולים שלא עברו רגולציה  
- Bioכמו ה  identical



?על מה הצער

.גרם לבלבול וחרדהWHIה 

, גם טיפולים שהיו מחוץ לכל וויכוח כמו טיפול מקומי וגינלי

.נאלמו ונעלמו



?על מה הצער

.גרם לבלבול וחרדהWHIה 

.הדרכת סטודנטים זעומה

.הכשרת מתמחים דלה

!אין דור חדש של אנשי מקצוע בתחום



חובה היא שתוצאותיה השליליות ייראו בעליל בזמנה ולא בראייה  "•
…  שלאחר מעשה

… שאותה אפשר היה לנקוט, חייבת להיות דרך פעולה חלופית•

."  המדיניות הנדונה היא מדיניות של קבוצה•

:צריך" איוולת"כדי לקבל את הגדרת ה

)+(

)+(

)+()+(



".השתקעות במאבקי כוח קצרי ראות והזנחה עיקשת של הצרכים האמיתיים"
HRT :  התמקדות בעליות זעומות או ירידות זעומות בהופעת מחלות כרוניות והזנחת הצורך

.  איכות החיים–האמיתי 

".כאשר האינטרס הפרטי מועדף על פני האינטרס הציבורי"
HRT :  האם האינטרס האישי שמתבטא בחוסר נכונות להתמקצע או להיות מעודכן היה מועדף

?בשנים האחרונות

כשהשאפתנות הפרטית תאוות הבצע והקסם שבהפעלת עוצמת השלטון קובעים את  "

".המדיניות
HRT :??

"כשמסרבים להסיק מסקנות מן העובדות"
HRT :14כנסים שניסו להכניס את ה , ספרים, המלצות, שנה מופיעים מחקריםWHI

back on track ללא הצלחה וחלק גדול מזה בעידוד אנשי הWHI  .

:הסיבות לכשלים לפי ברברה טוכמן



WHIכך מתנצלים  אנשי ה 
2016ב 



.הסיכונים יותר נמוכים בנשים צעירות

.האפקט של טיפול הורמונלי על תמותה מכל הסיבות הוא נאוטרלי

דרמלי-לגבי הסיכונים יש להתחשב בתכשירים במינון נמוך ובטיפול טרנס

.  תועלת אחר/עם פרופיל סיכון 



??Back on trackומה זה 

קשה ללא  /להמליץ על טיפול לנשים שסובלות מתסמינים בעוצמה בינונית

.אינדיקציות-קונטרה

.אינדיקציה לטיפול-מציאות גורמי סיכון למחלות לב ולסרטן היא קונטרה

.  מהנשים הסובלות20%לכה הטיפול מתאים "ס
....(SSRIs, לא הורמונלי( ? ....השאר



…Reluctance to treat menopausal symptoms has derailed and 

fragmented the clinical care of midlife women, creating a large and 
unnecessary burden of suffering. 

הימנעות מטיפול בסימפטומים מנופאוזליים הוריד " 

מהפסים ופורר את ההתייחסות הקלינית לנשים 

"ויצר עומס של סבל מיותר ,  מנופאוזליות

Punch-lineויש גם 

derailed  =     להוריד מהפסים

fragmented =  לפורר לרסיסים

burden =               מעמסה, נטל



איך באמת צריך להיות
“back on track”

?



:לזהות כשלים 



הכשל הראשון

איכות חיים



בהבנת הטיפול השני הכשל 

ההורמונלי היום  

(אקסטרפולציה(–הכללה 

כל התרופותכל הנשיםכל הגילים

“Class effect”



הכשל השלישי  

"רפואת גיל המעבר"לא קיים המושג 

"מומחה לגיל המעבר"או 



.

חומר למחשבה



נכונה של טיפולתפירה

:גורמת ל

:(שיש אפשרות או (



שיפור משמעותי  

באיכות חיים

לא  רק



..אלא גם 



להקטנת סיכון  

לסרטן

אנדומטריום

להגנה

ממחלות לב

למנוע שברים

אוסטאופורוטיים

להקטנת סיכון  

לסרטן קולון

להקטנת 

תמותה

להקטנת הסיכון  

לסרטן שד
להקטנת סיכון

לסוכרת

לשיפור

בריאות הנרתיק

לשיפור  

התפקוד המיני



..כי  אז 



אם זה נכון

לא אתי ולא מוסרי להחמיץ את  

!!!התועלת הרפואית הזו

!להתמודד איתן ? בעיות יש 



אם זה נכון

לא אתי ולא מוסרי להחמיץ את  

!!!התועלת הרפואית הזו
( WHIולהשתחרר מעריצות ה (



לב
מחקרי תצפית הראו ירידה משמעותית במחלות לב ותמותה אצל נשים  40ולפחות  24RCTsיותר מ 

60לפני גיל HRTשהחלו 

לעומת
.אלא אקסטרפולציה מגברים, היעילות של סטטינים כמניעה ראשונית ללב לא ממש הוכחה בנשים•

!אספירין אינו מקטין סיכון למחלת לב אצל נשים •
.35%בכלסכרתמקטין סיכון HRT. 30%בכלסכרתסטטינים מגדילים סיכון •

והם מקובלים כמניעה ראשונית אוניברסלית

!!במגבלות-והוכיח זאת . ללב Primary preventionנולד כדי להוכיח   WHIה 

??כמניעה ראשונית למחלות לב וכלי דםHRTאז מה מונע מלהמליץ על 



Grodstein F, et al. Ann Intern Med 2000;133:933

RR=0.54

1996–1976מחקר האחיות 

לעומת לא נוטלות  HRTהסיכון למחלה קורונרית בנוטלות 



Hsia J et al. Arch Intern Med 2006; 166: 357-65

CEE and Coronary Heart Disease in the WHI study, for age 50-59



WHI E-alone arm: cummulative annualized incidence rates 

of CVD          LaCroix AZ et al. JAMA 2011;305:1305

7600 PMW

Overall results 

for intervention 

phase (RCT, 7.1 

yrs, E vs. 

placebo) and 

post-

intervention 

phase (3.6 yrs, 

no HT, just 

follow-up)

CHD

50-59 yrs

Acute MI

50-59 yrs

Stroke

50-59 yrs



Schierbeck LL, et al. BMJ 2012;345:e6409

10 yrs data

DOPS study: Healthy women, mean age 50 yrs; Mean time since menopause -7 months 

Randomized to HRT or no HRT for 10 yrs, then additional 6 yrs follow-up 

Non-hysterectomized women (n=502) received 2mg estradiol + cyclical NETA; 

Hysterectomized women (n=504) received 2mg estradiol; 75% adherence at Year 5

HR=0.48



Estradiol-based postmenopausal hormone therapy and risk 
of coronary heart disease mortality

Mikkola TS, et al. Menopause 2015 Mar 23. [Epub ahead of print]

Risk reduced by 18% to 54% in HT users and positively related to HT exposure time

Exposure 
time (yrs) 

<1yr

of HT use

>10 yrs

of HT use

Risk



סרטן שד

?כמניעה ראשונית לסרטן שדERTאז מה מונע מלהמליץ על 

שנטלו אסטרוגן בלבד  נמצאה  ( 80%מעל ( בנשים עם הענות גבוהה 

לסרטן השד  בסיכון33%שנים ירידה משמעותית של 7.1לאחר 

.מהמחלהבתמותה70%וירידה משמעותית של כ 

.שנים11הממצא נשמר גם לאחר 



אוסטאופורוזיס

HRT צריך להיות ה“First line”לאוסטאופורוזיס!

.בינוני שהן הקבוצה העיקרית לשברים/נבדק גם בנשים בסיכון נמוך•

.משפיע חיובית על יציבה ושיווי משקל•

.משפיע חיובית על המפרקים•

.נותן אפקטים הגנתיים אחרים•

. יעיל לפחות כמו התרופות האחרות בכל סוגי העצמות•

.  משפר בריאות הלסתות ומקטין אובדן שיניים•



:תכשיר או טיפול אחר שמקטין, מכירים עוד תרופה

? 30-50%סרטן מעי גס ב •

.אנדומטריוםמקטין משמעותית סרטן •

?ארטריטיס -אוסטאו•

? הפרעות בתפקוד מיני על רקע הורמונלי •

?שינויים קוגניטיביים על רקע הורמונלי •

?דלקות חוזרות בדרכי השתן על רקע אטרופיה וגינלית •

.   בעיקר בנרתיק אבל בכל האזורים בגוף, משמעותית את הזדקנות העור •

?רק לסימפטומטיות HRT: אז למה ההמלצות הן

או 
"?מדוע רק אלה שסובלות נהנות " 



:להשתחרר מהקלישאות

“…Minimal dose to minimum duration “

.אין הוכחה שמינון נמוך יותר בטוח

" .אלא המתאים, לא גבוה מדי ולא נמוך מדי " המינון הנכון הוא 

".כמה שצריך"משך הטיפול הוא 

יש סיכון מסוים  : "המשפט מכניס דאגה מיותרת

"אז מעט ולמעט זמן



:להשתחרר מהקלישאות

Treat “Moderate to Severe” Symptoms

.אז מתאים לכולם, אם זה בטוח בתפירה נכונה 

?”mild“ומה זה    ”moderate"איך מחליטים מה זה 

יש סיכון מסוים אז תסתכן רק  : "המשפט מכניס דאגה מיותרת

"כשאין ברירה



לשאול בצורה הוגנת

האם נוכחות גורמי סיכון למחלת לב ולסרטן שד היא  
???HRTאינדיקציה ל -קונטרה



Apology

.להודות בנזק•

.לקחת אחריות•

.להציע הסבר•

.להביע חרטה•

.לדיין על תיקון•



ולסיום אופטימי



http://www.medscape.com/viewarticle/862549

:כבר יש שינוי 

ELITEותוצאות ה Dr’ Mensonבעקבות 

ב  "רופאים בארה1293סקר בין 

גניקולוגים 73%

רופאי משפחה 8%

http://www.medscape.com/viewarticle/862549


ELITE trial

RCT single center

Carotid artery intima-media thickness  ( CIMT )

Early = 271  women , age - 55 , Menopausal age - 3.5

Late  = 372  women , age - 63 , Menopausal age - 14.3

1 mg Estradiol + progesterone gel / placebo

5 years  follow up

N Engl J Med 2016;374:1221-31





Do you think the benefits of earlier HRT outweigh the risks

in terms of cardiovascular health for postmenopausal women? 

Yes 66%
No 14%
Uncertain 20%

Will this study influence you to begin HRT earlier for 

postmenopausal patients

Yes 56%

No 30%

Uncertain 14%

http://www.medscape.com/viewarticle/862549

http://www.medscape.com/viewarticle/862549


For approximately what proportion of your post-menopausal patients 
do you recommend HRT?

 80%-100%   14% 
 60%-79%   18% 
 40%-59%   24% 
 20%-39%   19% 
 1%-19%   17% 
 None   8% 

.מהנשים המנופאוזליות שבטיפולם20%ליותר מ HRTימליצו על 75%• 

.  מהמטופלות שלהם50%ימליצו ליותר מ 50%מעל •

http://www.medscape.com/viewarticle/862549

http://www.medscape.com/viewarticle/862549


? WHIאיך ייזכר מחקר ה 



?איפה אנחנואיכות חיים

?

?
?

? ?



Survival post MI
HRTבלי / עם 



Hormone Therapy and In-Hospital Survival After

Myocardial Infarction in Postmenopausal Women

(Circulation. 2001;104:2300-2304.)

Unadjusted 0.40 (0.36–0.43)

Multivariate 0.65 (0.59–0.72)

בתי חולים 1674ומעלה ב 55נשים בגיל  114.724

.  מוכחMIאחרי 2000–1998בקליפורניה בשנים 

:הסיכוי להחלמה היהHRTאלה שטופלו ב 
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סיכון למחלה

זמן

התחלת טיפול
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•YearRH95% CI

•11.521.01–2.29

•21.000.67–1.49

•30.870.55–1.37

•4 + 50.670.43–1.04

(HERS)

*P = .009 for trend in log RH over time.

Hulley S, et al. JAMA. 1998;280:605-13.

*

השפעת הטיפול ההורמונלי על שכיחות מאורעות  

לבביים בנשים עם מחלה קורונרית פעילה







KEEPS
727 women aged 42-58 (mean 52) up to 3 years  after 
menopause were randomized in 10 US centers to:

–O-CEE: Oral conjugated equine 
estrogen- pramerin

0.45mg/day* 

–T-E2: Transdermal estradiol –
climara patch 50mcg/day*

–Placebo

http://www.keepstudy.org/

Oral Progesterone (PROMETRIUM®) 200 mg QD 

or progesterone placebo  12 days of the month



לבדוק את העלים ולא רק את כל העץ

:זה גם" תפירה"ה

.התייחסות שונה לבריאות ההורמונלית של הנרתיק•

.התייחסות שונה למנופאוזה מוקדמת•

.  התייחסות שונה למנופאוזה כירורגית•


