
טיפולים שונים נגד תופעות גיל המעבר
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ברי קפלן' פרופ
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טיפול הורמונלי

בתופעות גיל המעבר



Estrogen types

Synthetic 

• Human:
Estradiol
Estriol
Estrone

• Esters:
e.g. Estradiolvalerate

•Conjugated equine Estrogens

Ethinylestradiol
Mestranol

Natural



The dosage

should be

titrated to the

lowest effective

dose

Climacteric. 2016 Apr;19(2):109-50

2016 IMS Recommendations on women's midlife health and menopause 

hormone therapy. 



What are Progestogens?

Any agent with the ability to transform the estrogens-

stimulated endometrium into the secretory phase.

• Progesterone

• MPA

• NETA

• Dydrogesterone

• Drospirenone



progestin

for hormone replacement therapy

• Blocks proliferative effects of Estrogen on 

the uterine endometrium



הפרוגסטרון אינו חלק מהטיפול  

ההורמונלי אלא אילוץ למניעת  

.אין בו צורך אם אין רחם.  סיבוכים

...לזכור



המתן של הטיפול ההורמונליצורת 

• Oral

• Trans-dermal

• Vaginal

• Nasal

• Pellets



Starting HRT

↓                                                     ↓

Uterus                        Hysterectomy (total)

↓         ↓                                            ↓

Periods?      Postmenopausal?         Oestrogen

↓                          ↓

Cyclic HRT       Continuous 

combined HRT



Starting HRT

• If subtotal hysterectomy – 3mo cyclic HRT + 

• if withdrawal bleed = uterine tissue → continuous 

combined, 

• if no withdrawal bleed → oestrogen alone



Alternative Forms of HRT

•Oral most common

• Non-oral (eg: patches/ gels) avoid 1st-pass metabolism 

through the liver so are more suitable for eg: nausea/ liver 

disease/ malabsorption/ thrombosis/ enzyme-inducing 

drugs

• Evorel

• Evorel Conti

• לחלק המדבקה בהתאם לצורך



Alternatives to HRT

• Mirena licensed as alternative for endometrial protection 

(4 years) with oestrogen component



Vaginal

•Vaginal atrophy/ urogenital symptoms 
– topical oestrogen first-line eg: tablet/ cream/ pessary/ 

vaginal ring

• - Lazer therapy for GSM

• Vaginal discharge – Boric 600 Supositories

13



Alternatives to HRT

• Tibolone: good for libido, less good than HRT for flushing; 

no need for cyclical progestogen; can use with uterus but 

only post-menopause; may increase risk breast/ 

endometrial ca + stroke; not to use in >60yo due to stroke 

risk

• Clonidine: for flushing only; can cause hypotension; 

causes severe dry mouth; have to wean down to stop. 



הורמונלי בגלי חום-טיפול לא



חלופות לטיפול הורמונלי

טיפול לא תרופתיטיפול תרופתי

"(טבעי)"



טיפול תרופתי לא הורמונאלי

SSRI( ציפרלקס, סרוקסאט)

SNRI( ויאפקס, אפקסור)

GABAPENTIN (נאורונטין)



אסטרוגנים-פיטו•

שחור-קוהוש•

דיקור•

טיפול קוגניטיבי התנהגותי•

המעבר-בתסמיני גיל" טבעי"טיפול 



סובלת/סבלה  

מהפרעות שינה, 

51%

לא סובלת/לא 

סבלה מהפרעות 

שינה, 49%

המעבר-הפרעות שינה בגיל

N=1502

?האם סבלת או את סובלת כיום מהפרעות שינה



הסובלות מהפרעות שינה

לא יודעת/מסרבת, 

1%

סובלת/סבלת 

באופן קל, 37%

סובלת/סבלה 

באופן בינוני, 35%

סובלת/סבלה 

קשה, 27%

N=766

.60%-השיעור עולה ל60-70כאשר בקבוצות הגיל , סובלות מהפרעות שינה45-70מחצית מהנשים בגיל 
.  סובלות באופן קשה, מעט מעל רבע מהסובלות מהפרעות שינה



להקפיד ללכת לישון ולקום בשעות קבועות  1.

ואוורור מתאים בחדר השינהטמפרטורה נוחה 2.

(אך לא לפני השינה)פעילות גופנית 3.

להימנע מקפה ניקוטין ואלכוהול לפני השינה4.

(לא ארוחה כבדה )חטיף לפני השינה 5.

לא לישון במשך היום6.

קומי, דקות15-30אם לא נרדמת תוך 7.

היגיינת שינה



חליפיטיפול הורמונליהשפעת 

המעבר-השינה בגילהפרעות על 



Mean No. of Hot Flushes

Mean No. of Hot 

Flushes with 

Awakenings

http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?ScienceDirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science/journal/01492918
http://nl.sitestat.com/elsevier/elsevier-com/s?ScienceDirect&ns_type=clickout&ns_url=http://www.sciencedirect.com/science/journal/01492918


Progesteron and Sleep

Micronized progesterone 300 mg nightly 

significantly decreases VMS (hot flashes and night sweats) 

compared with placebo and improves sleep. 

Synthetic progestins have also shown benefit in studies. 

No long-term study results are available 



Benzodiazepines: (   הדור הישן)

Bondormin, Numbon, Klonopin, Xanax, Bondormin, 

Non-benzodiazepine: (הדור החדש)

Ambien, Nocturno, Stilnox, Sonata, 

תרופות שינה



מלטונין

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.plant.uoguelph.ca/research/cellculture/images/melatonin.jpg&imgrefurl=http://www.plant.uoguelph.ca/research/cellculture/&h=150&w=150&sz=5&hl=iw&start=34&tbnid=tETzzE5M5UfvgM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=melatonin&start=20&ndsp=20&svnum=10&hl=iw&lr=&sa=N
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.plant.uoguelph.ca/research/cellculture/images/melatonin.jpg&imgrefurl=http://www.plant.uoguelph.ca/research/cellculture/&h=150&w=150&sz=5&hl=iw&start=34&tbnid=tETzzE5M5UfvgM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=melatonin&start=20&ndsp=20&svnum=10&hl=iw&lr=&sa=N
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=Melatonin 2mg slow release



זינסקי לטיפול  'פרוטוקול בז

המעבר-בהפרעות שינה בגיל

הקפדה על היגיינת שינה

טיפול הורמונלי חליפי אם מתאים

CIRCADINג או "מ1-5טיפול במלטונין 

חצי שעה לפני השינה

(אפשר ביחד עם הטיפול ההורמונלי)

מעבר לתרופות שינה-אם ללא הטבה לאחר חודש 

(CRאמביאןאו סטילנוקס, נוקטורנו)



סבלו מכאב בעת יחסי מין וירידה בחשק  /שיעור הסובלת

המיני

לא יודעת/מסרבת, 

19%

סובלת/סבלת 

באופן קל, 31%

סובלת/סבלה 

באופן בינוני, 32%

סובלת/סבלה 

קשה, 18%

סובלת/סבלה  

מכאב בעת יחסי 

מין וירידה בחשק 

המיני, 38%

לא סובלת/לא 

סבלה מכאב בעת 

יחסי מין וירידה 

בחשק המיני, 62%

33

?או את סובלת כיום מכאב בעת יחסי מין וירידה בחשק המיני, האם סבלת בעבר

/  מקרב הסובלות מחצית סובלות. סובלות מכאבים בעת יחסי מין וירידה בחשק המיני45-70מכלל הנשים בנות 38%

.   סבלו באופן בינוני עד קשה

N=1502

כלל המדגם

N=571

בקרב הסובלות



If sexual function or libido are 

concerns in women with menopause symptoms

Transdermal ET may be 

preferable over oral ET because 

of less effect on sex hormone-

binding globulin and free 

testosterone levels. 



Testosterone Deficiency 

syndrome

אין

Symptoms responding 

To testosterone therapy

יש



הקישור בפלסמה ל 

SHBG
SHBGמעלה 

הריון•

טיפול הורמונלי  •

פומי

SHBGמקטין 

טיפול  •

באנדרוגנים  

טיפול  

באינסולין

השמנה•

מנופאוזה•







סיכונים ותופעות  

לוואי

בעיקר בנקודות , הירסוטיזם•

.המריחה

.אקנה •

.אגרסיביות•

חולפים עם הפסקת  

הטיפול



סיכונים ותופעות  

לוואי

('שב52מעל ) מעט מחקרים ארוכים •

כנראה שאין עליה לא במחלת לב ולא  •

.בסרטן השד

יש שממליצים על מתן טסטוסטרון כמונע  •

-סרטן השד בשל הפעילות האנטי

.שלו בשדפרוליפרטיבית



התכשירים שנמצאים  

בארץ

Androxone 40 mg - 1  Tab/d

Provirone 25 mg – ½ tab/d

Androgell – 1/7 b gel/d

Livial 2.5 mg



42

לעבור את גיל המעבר בשלום

המשך כנס מוצלח



ליולי ערב10פגישה מדעית 

.NAMSDr. Marla Shapiro C.Mנשיאת •

לקראת צאתם     ניירות העמדה האמריקאיםבנושא 

לאור  

–בנושא גיל המעבר ניירות העמדה הישראלים •

והקשר עם איגוד רופאי המשפחה  -דמיון מול שוני 

ר גדעון קופרניק  "ד


