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12-20%-מנופאוזה-פרה

37-42%-מנופאוזה-פרי

62-78%-מנופאוזה-פוסט

520-28%-שנים לאחר המנופאוזה

15-17%-תחת טיפול הורמונלי

202-5%-שנים לאחר המנופאוזה

McKinlay SM, -Am J Hum Biol 1992;4:37  

Thrie JR, Obstet Gynecol 1996:88;430-437                        
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Mean age of natural menopause was 49.5 years; mean age of surgical menopause was 43.7 years.

Kronenberg F. Ann NY Acad Sci. 1990;592:52-86. Used with permission.



י מדידת הולכה חשמלית בעור  'הזעה מאפשרת מדידת גלי החום ע
–Freedman2001

 קצב העלמות האסטרוגן מהסרום קובע עוצמת גלי חום ולכן הם
.יהיו חזקים במיוחד במנופאוזה כירורגית

אין גלי -ילדות לפני מנרכאה-כל עוד המוח לא נחשף לאסטרוגן
חום

אמנם העלייה בטמפרטורת הגוף בזמן גלי חום הינה קטנה יחסית  ,
והפעלת מכלול המנגנונים לצינון הגוף "  תגובה מוגזמת"אבל ישנה 

וזאת עקב עליה ניכרת ברגישות הרצפטורים הטרמורגולאטוריים  
Freedman 1999-בקורטקס ובהיפותלמוס

 בתסמונתKallman , בה אין יצירתLHדבר המעיד , יש גלי חום
LH-Lehman 2010ולא ל GNRHשגלי החום קשורים ל 



 ולכן יש להתרכז בפתופיזיולוגיה שלGNRH  בכדי להבין
מה גורם לגלי חום

לא יופעלו מנגנונים לאובדן חום בכדי לא -או התייבשות-במצבי שוק
.לאבד נוזלים

 ללא הרחבת כלי דם פריפריים  " קרה"בשוק או בהיפוגליקמיה תהיה הזעה

.וללא אובדן חום

רעד  , סימור שיער-טמפרטורה נמוכה גורמת למנגנון שימור חום
התכווצות כלי דם בעור ושריפת , עליה בדופק, תאבון, שרירים

שומן חום

 The pre-optic warm sensitive neurons are activated 
by GABA-ergic neurons

-Ebernine-2011





1977-Kolka & Stephenson  מוצאים שפרוגסטרון מעלה את
מעלות0.3-0.5חום הגוף ב 

  הם מצאו שעליה זו חיונית להשרשת הבלסטוציט והתפתחות
השלייה ונמשכית כל ההריון

 על בסיס עבודתם החלו למדוד חום בוקר בסיסי בכדי לזהות מועד
.ביוץ

בזמן עליה בחום גוף מופעלים מנגנונים שתפקידם לצנן את הגוף  .
פאלפיטציות ועליה , הרחבת כלי דם תת עוריים בפלג גוף העליון

.  הזעה , בדופק

 קרוטיס–אבל במקביל כיווץ כלי דם שמובילים דם למוח-
ואנוקסיה מוחית

ולכן בגלי חום לא ניתן להמשיך בשינה וגלי החום גורמים ליקיצה



 VMS occur during
estrogen withdrawal1

 Hot flashes are 
characterized by 
increased core 
temperature and 
changes
in skin conductance, a 
measure of autonomic 
response and flushing2

 Women may describe 
palpitations and 
anxiety during the 
flash2

 Estrogen withdrawal is 
believed to be pivotal 
to these events1
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Core temperature rises3 Heart rate increases4

Skin conductance increases5

Physiologic Disruption During the Hot Flash
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1. Deecher DC, et al. Arch Womens Ment Health. 2007;10:247-257; 2. Mohyi D, et al. Maturitas. 1997;27:203-214;
3. Freedman RR. Seminars in Reproductive Medicine 2005;23:117-125; 4. Sturdee DW, et al. Br Med J. 1978;2:79-80;
5. Webster JG, et al. IFMBE Proceedings. Springer, 2007;14:676-679. 



Although the causes of VMS are not known, declining estrogen levels 
affect the most important systems involved in thermoregulation1

9

Flashes follow small 
elevations in core body 
temperature, which act 

within a greatly reduced 
thermoneutral zone 
(sweating/ shivering 

thresholds)2,3

Deprived estrogen receptors 
throughout the brain alter 
neuroendocrine activity, 

resulting in a flash4

Estrogen no longer 
participates fully in central 
and peripheral vasculature 
control, resulting in 
excessive vasodilation (heat) 
and vasoconstriction 
(shivering) responses1 

Estrogen

Estrogen

Thermoneutral Zone and VMS

Sweating

Thermoneutral Zone 

Shivering

Sweating

Shivering

Asymptomatic Symptomatic

Tc Tc

Thermoneutral Zone 

1. Rossmanith WR, et al. Gynecol Endocrinol. 2009;25:303-314; 2. Freedman RR. Seminars in Reproductive Medicine 2005;23:117-125; 
3. Freedman RR. J Steroid Biochem Mol Biol. 2013 [Epub ahead of print]; 4. McEwen, BS. Karger Gazette: Hormones 2005;6:1-9. 



2 רצפטורים של סרוטונין מווסתים את המרכז וויסות החום
-בהיפותלמוס

(5-hydroxytryptamine) -5-HT 2A- -receptors אחראי על

.טרמיה-היפר

5-HT 1A RECEPTORS טרמיה-היפואחראי על.

 במצבי חסר אסטרוגן ישנה ירידה בסינטזה של סרוטונין ועליה
.טרמית-כלומר תגובה היפר-HT 2A-5ברגישות רצפטור 

ביחס לרמות אסטרוגן  , האיזון בין שני הרצפטורים של סרוטונין
-הוא שאחראי על האיזון הטרמו, המווסת את רמות הסרוטונין

.רגולאטורי ההיפותלמי







-מה  חדש בתובנה של נוירו
?אנדוקרינולוגיה של גלי חום



1966  שיאהן תיאר היפרטרופיה ניכרת של  נוירונים בגרעין
.בנשים מנופאוזליות-arcuate nucleus-הקשתי

1990–שנוירונים אלו עשירים ביותר ב נמצאER  ובקולטנים
B–NKBלקיספפטין ולנוירוקינין 

RANEE   הוכיח שההיפרטרופיה שתיאר שיאהן קשורה בביטוי
NKBיתר של הגן האחראי לקיספפטין ול 

  ביטוי היתר של אותו גן קשור בהעדר אסטרוגן ואפשר לגרום לכך
מתן אסטרוגן לאחר מכן דיכא ביטוי יתר של  . י כריתת שחלות'ע

RONETO-2007-אותו גן

ביטוי יתר של הגן יגרום לעליה בסינתזה של קיספפטין ,NKB
רק בגרעין הקשתי-DYNORPHIN-ודינורפין

 שלושת חלבונים אלו מכוניםKND-PEPTIDS









קולטן ספציפיי'עמופעל . עיצביהינו חלבון קיספפטין-GPR54

בודד תחילה בגרורות של מלנומה

 בשילייהביטוי נרחב ביותר

בגרעין הקשתי והגרעין הפרי, במוח מרוכז בהיפותלמוס-
וונטריקולארי

 בנשים מגבריםקיספפטיןיותר נוירונים של.

 קשרים מסועפים עם הנוירונים  קיספפטיןלנוירונים המפרישים
. GNRHהמפרישים 

 לנוירונים מפרישיGNRH ולא ל לקיספפטיןיש קולטניםE

 מפעיל אותם וגורם להפרשת קיספפטיןמתןGNRH

 גורם לאל וסת  קיספפטיןולכן מוטציה בגן המקודד קולטן
היפו-תסמונת היפו-ראשונית







DYNORPHIN- מופרש  , חלבון אנדוגני מקבוצת האופיאטים
GNRHבמוח ואחראי על היזון חוזר שלילי של פרוגסטרון על 

 בנוירונים מפרישיGNRH אין כלל קולטנים לER

 קולטניERקיספפטין  ולכן , נמצאים בנוירונים מפרישי קיספפטין
LH-SURGEאחראי על 

 במצביPREMATURE OVARIAN FAILURE  יש ירידה
ניכרת בביטוי קולטן הקיספפטין  

LEPTIN-לנוירונים של קיספפטין יש קולטנים ללפטין

  באנורקסיה ישנה ירידה בלפטין ולכן יש דיכוי הפרשת קיספפטין
.ומכאן אל וסת

PROLACTIN- מדכא הפרשת קיספפטין וכך מונע הפרשת
GNRHבהריון והנקה-וגורם לאמנוראה





 מוטציה בגן לNKBמונעת התפתחות מינית ולעקרות.

עקב  חסר אסטרוגן-במנופאוזה יש ביטוי יתר של הגן.

 זה גורם לעליה ניכרת שלkisspeptin mRNA  אבל רק בגרעין
הקשתי עם היפרטרופיה ניכרת של הנוירונים המפרישים הן 

kisspeptin והןNKB

 ל'הנאסטרוגן מדכא את הגן

 חלבוניKND  אחראים להיזון החוזר השלילי של אסטרוגן דרך
GNRHשל הפולסאטיליתהפחתת ההפרשה 

נמצאים בריכוז גבוה בגרעין     -ולא לקור-נוירונים הרגישים לחום
pre-opticה 

הדםבאוסמולאריותמשינויים , גירוי עצבים אלו מגיע מהעור  ,
המופרשים  פירוגנייםמרמות סוכר בדם ומחומרים , מלחץ דם

.בדלקות





 ושל קיספפטיןדרך דיכוי ביטוי של גן שלNKB אסטרוגן מדכא
.ומדכא גלי חוםGNRHשל פולסאטליות

  על מנת שנוירונים השייכים לKNDy ישפיעו על גלי חום עליהם
ולהיות במקביל בקשר אנטומי הדוק GNRHלהשפיע על הפרשת 

עם מסלולים עצביים השולטים בוויסות טמפרטורת הגוף  
medial preopticהנמצאים ב  nucleus

הוגדרו מספר מסלולים העונים על דרישות אלו:-

arcuateמסתעפים בצורה ניכרת ב KNDyנוירונים מקבוצת  1. nucleus
Krajewski-2010–לשניהאחת מהמיספירה

שם median eminenceממשיכים לתוך ה KNDyנוירונים  מקבוצת 2.
.ומשפיעים עליהם ישירותGNRHהם במגע מסועף עם נוירונים מפרישי 

נוירונים אלו מסתעפים לאזורים רבים בהיפותלמוס ולתוך הגרעינים  3.
preoptic, paraventricular, medial preoptic area 



Yeo-2011 הראה את הקשר האנטומי בין האזור הpreoptic 
לגרעין הקשתי  

 לנוירונים באזורים אלו נמצא ביטוי ניכר לקולטןNK3R.

 הגן המקודד קולטן זה בא לידי ביטוי בעליה בחום דרך מערכת
GABA Rance 2015

 בהזרקה שלsenktide-- אנטגוניסט יחודי שלNK3R לאזור
medial preotic area  גורמת בעכברים לירידה מיידית

בטמפרטורה

  לעומת זאת הזרקה של קיספפטין לאותו אזור גורמת לעליה בחום
.הגוף



A
-ירוק

GNRH
-אדום

NKB

B
NK3R –
red
In 
GNRH 
nerves









The Consequences of not 
Knowing ….



•Before CEE •After 6 Weeks of CEE

Ages 42 to 52 Years

n = 12; SPECT = Single-photon emission computed tomography. Patient (shown here) was a 48-year-old healthy 
postmenopausal woman.
Greene RA. Int J Fertil. 2000;45:253-7.
Adapted from Greene RA. Fertil Steril. 2000;73:143. Used by permission from the American Society for Reproductive 
Medicine.



R L

n = 28.
Reprinted from Neurobiology of Aging, Volume 21, Maki PM, Resnick SM. Longitudinal effects of estrogen 
replacement therapy on PET cerebral blood flow and cognition, 373-383, ©2000, with permission.

R L

R

L

Blue arrow points 
to the hippocampus

Greater
Effect

– Areas in color show the 
brain regions where women 
receiving ET/HT showed 
increased blood flow over 
time compared with women 
not receiving ET/HT





approximately 76% of hot flashes are accompanied by 
a clear reduction (greater than 5%) in brain blood flow. 
Furthermore, a hot flash can be accompanied by a 
significant acute reduction in MAP in symptomatic 
postmenopausal women

Conclusions 
In summary, the postmenopausal hot flash can cause 
pronounced transient reductions in brain perfusion, 
even while supine, in most symptomatic women. 
Subsequently, the hot flash can present a significant 
physiological challenge to brain blood flow, with 
transient reductions in brain blood flow possibly 
contributing to feelings of faintness or nausea 
associated with hot flashes.













Post Menopausal HRT and 

Alzheimer Dis.

A prospective cohort study

Imtiaz B et al. Neurology Feb 15, 2017

 שנים5י מילוי שאלונים כל 'שנים ע20מחקר פיני פרוספקטיבי שנמשך

פיתחו מחלת אלצהיימר227מתוכם . נשים8000כ 'סה

Incidence of AD/1000Duration of use / years

1.6None

1.3<1

1.61-3

1.63-5

1.35-10

0.39>10

רק באלו -40-50%ירידה של -הייתה משמעותיתHRTבנשים תחת ADהירידה בשכיחות 

יותר מעשר שניםHRTשלקחו 



Zandi PP, et al. JAMA. 2002;288:2123-9.
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מסר לזכור

לגלי חום יש משמעות קלינית רבה וארוכת טווח

אסור להתעלם

חובה להסביר למטופלות

 חובה לטפל

 גם מינון נמוך מאד שלERTיעזור

לטפל לכמה שיותר זמן






