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מנופאוזה



לב האישה בפרי ופוסט מנופאוזה

מחלת לב כלילית בקרב נשים

שכיחות והגדרת הבעיה, מבוא

גורמי סיכון

מנגנון

ואיבחוןקלינית התיצגות

דרכי טיפול

פרוגנוזה

מנאופאוזלית-תקופה פרי

השפעה הורמונלית על הלב



2014ב "ונשים בארהסיבות עיקריות לתמותה של גברים
גברים נשים

25%מחלות לב  22%מחלות לב 

(CDC)



סיבות עיקריות לתמותה של גברים ונשים

2014בישראל 

(נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

15%מחלות לב 15%מחלות לב 



שכיחות של מחלת לב וכלי דם בקרב  

לפי מגדר20אמריקאים מעל גיל 

Circulation 2006; 113: e85



שכיחות של מחלת לב וכלי דם בקרב  

לפי מגדר20אמריקאים מעל גיל 

National Heart , Lung and Blood  Institute 2014

2007-2010



מגמת תמותה ממחלת לב וכלי דם בקרב גברים ונשים



מה חשבו נשים לגבי סיבה עיקרית  

?לתמותה בקרב נשים

Circulation 2006; 113: 525



הנחיות ואבחנה שקיבלו גברים ונשים  

שפנו למיון עם כאבים בחזה

Academic Emergency Medicine 2013; 20: 680-688

רופא במיון אמר  

מחלת לב סיבה  

אפשרית  

לכאבים  

רופא במיון אמר  

שסביר להניח  

שזו מחלת לב

המלצות של  

רופא במיון



JAMA 2001; 286: 708

אחוז הנשים הנכללות במחקרים 

קרדיולוגיים



נשים וגורמי סיכון  

למחלת לב כלילית



The INTERHEART study

Lancet 2004; 364: 937



סיכון למחלת לב כלילית בקרב גברים  

ונשים עם וללא סוכרת 

BMJ 2006; 332: 73-8 



-גורמי סיכון ייחודיים לנשים

pre-eclampsiaבהריון

BMJ 2007; 335:974-85



-גורמי סיכון ייחודיים לנשים

סוכרת בהריון

Lancet 2009; 373: 1773-9



איזון גורמי סיכון בקרב גברים ונשים

Int J Endocrinology 2015, March 19



נשים ומנגנון של אוטם שריר הלב



התקף לב עם /שכיחות אירוע כלילי חריף

עורקים כליליים תקינים

pשם מחקרנשיםגברים

0.001
394/4638

(8.4%)

343/1768

(19.4%)
Gusto

0.001
99/1091 

(9%)

95/555

(17%)
TIMI 38

0.001
27/278

(8.3%)

30/113

(26.5%)
TIMI 3a

Atherosclerosis 2015; 241: 157-168



אפיון של נשים עם אוטם שריר הלב  

תקיניםוקורונרים

p
CAD

(n=286)

NC

(n=9 )

NS65±1259±10Age

0.0221%56%Age< 55

NS30±327±4BMI

NS63%56%HTN

NS40%%22DM

NS27%22%Smoker

NS107±37100±37LDL

0.0575%44%STEMI

NS12.7±26.26.3±7.9Troponin I

NS16%22%
Total mortality during follow 

up

Blich et al



Plaque ulceration Plaque erosion

Heart 1999; 82: 269

מיגדר ומבנה פתלוגי של הפלאק הטרשתי



הקלינית וההתיצגותנשים 



Am J Cardiol 1999; 84: 396

Gender Differences In Chest Pain 

And Non Chest Pain Symptoms



J Pain Symptom Manage 2005; 30: 553

הבדל מגדרי בסימפטומים בזמן אירוע כלילי  

התקף לב/ חריף



שכיחות סימפטומים בגברים ובנשים

JAMA inter Med. 2013



מה קורה לנשים לאחר שפנו למיון עם כאבים בחזה  

(מתוקנן)במהלך המעקב , "לא טיפוסיים"

J Women’s Health 2006: 15: 49-58

HR 95%CI

אשפוז בגלל תעוקה (1.66-2.86) 2.1

עם התערבותצינתור, ניתוח מעקפים(1.28-2.2) 1.67

אוטם שריר הלב לא פטלי(1.1-2.3) 1.59

1.75 (1.27- אי ספיקת לב(2.41

תמותה כללית(0.94-1.46) 1.17



נשים ואבחון מחלת לב כלילית

בבדיקות לא פולשניות
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מבחן מאמץ

נשים

רגישות  

61%

סגוליות  

70%

גברים

רגישות  

70%

סגוליות  

80%

Am Heart J 1995; 130: 741-747

Curr Probl Cardiol 2012; 37: 450-526

Circulation 2010; 122: 2570-2580

Heart 2008; 94: 48-52 



מגדר ובדיקות אחרות לא פולשניות

Am Heart J 1995; 130: 741-747

Curr Probl Cardiol 2012; 37: 450-526

Circulation 2010; 122: 2570-2580

Heart 2008; 94: 48-52 

בדיקהנשיםגברים

אקו במאמץרגישות80-85%80-88%

ספציפיות80-88%79-86%

מיפוי לברגישות73-92%78-88%

ספציפיות63-87%64-91%

קורונריCTרגישות100%95%

ספציפיות89%93%



stress MRIמגדר ו 

Circulation 2014; 129: 1129-1138



נשים וטיפול תרופתי  

במחלת לב כלילית
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מגדר ואספירין כטיפול למניעה ראשונית

WHS NEJM 2005; 7: 352

N/S



מגדר ואספירין כטיפול למניעה ראשונית

WHS NEJM 2005; 7: 352



מגדר ואספירין כטיפול למניעה ראשונית  

65בנשים מעל גיל 

WHS NEJM 2005; 7: 352

0.008

0.05
0.04



כמניעה ראשוניתבסטטיניםמגדר וטיפול 

מחקרים6מתאנליזה-בנשים

Prev Cardiol 2010; 13: 84-90

p95%CIRR

0.020.64-0.960.78
ארועים הקשורים  

במחלת לב כלילית

תמותה0.610.6-1.350.9



נשים וטיפול באמצעות צנתור כלילי
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מגדר וצנתור ראשוני דחוף באוטם שריר הלב  

STEMI

Int J Cardiol 2015; 198: 123-30



שנה אחרי  , תמותה או אוטם שריר הלב

לפי מין , פתיחת אחד העורקים הכליליים



מגדר והיארעות דימום אחרי צנתור



מגדר וסיבוכים לאחר צנתור עם פתיחת  

אחד העורקים הכליליים

ACC-NCDR registry

Am Heart J 2009; 157: 141 



נשים ופרוגנוזה במחלת לב 



שנה אחרי התקף לב1מגדר ותמותה 

Kaplan Meier 1 year

Arch Med Sci 2013; 9: 427-433



Circulation 2002; 105: 1176

מגדר ותמותה בבית חולים אחרי  

ניתוח מעקפים



מגדר ותמותה בבית חולים 

אחרי ניתוח מעקפים

Am J Cardiol 2015;115:614e618



השפעה הורמונלית ומחלות לב

התבגרות הריון מנאופאוזה-פרי מנאופאוזה
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Lancet 2004; 364: 937



רמות אסטרוגן בתקופת הפוריות

ומחלות לב

JACC 2003; 41: 413-9



טיפול הורמונלי תחליפי ומחלת לב

NEJM 2003; 349: 523-534



Absolute risks of adverse events per
10000 women per year 

JAMA 2013; 310: 1353-1368

Estrogen+

Progesterone

Age

1250-59

3870-79



Early vs late postmenopausal 
treatment with estradiol

(Elite research group)

N Engl J Med 2016;374:1221-31



Early vs late postmenopausal 
treatment with estradiol

(Elite research group)

N Engl J Med 2016;374:1221-31



Early vs late postmenopausal 
treatment with estradiol

(Elite research group)

N Engl J Med 2016;374:1221-31



Early vs late postmenopausal 
treatment with estradiol

(Elite research group)

N Engl J Med 2016;374:1221-31



ACC 3.2017 – Glenn K 
HRT Associated with Less Plaque Buildup 
in the Heart’s Arteries and Lower Mortality 

:  טיפול הורמונלי היה מזוהה עם

20% יותר סיכון לCA SCORE    0של

36% פחות סיכון לCA SCORE  מעל

399

30%ירידה בתמותה



לסיכום

  נשים חולות ומתות ממחלות קרדיו וסקולריות בתקופת

המעבר

תקופה חשובה-תקופה פרימנאופאוזלית

פרוגנוזה של נשים פחות טובה

 חשוב להבין את המנגנון

להתאים לכל אישה -טיפול הורמונלי תחליפי פומי




