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• The most frequent cancer 
in women

• Incidence: 124 cases / 
100,000 women/years

• Lifetime risk: 12.1%

• Risk between 50 and 60 
years: 2.4%

Breast cancer

http://seer.cancer.gov/


Breast cancer 
has a favorable 

prognosis
10-year survival rate: 

80%

National Institutes of Health,
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accessed April 2010
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Risks of estrogen therapy

Endometrial cancer with 
unopposed estrogen 

Venous thromboembolism

Detection of breast cancer

Gallbladder disease



Risk factors of breast cancer: comparative assessment

Risk factors

• ΒΜΙ (>29,7 Kg/m2)    1.26-2.52

• alcohol (20g /day x 5 years)              1.28

• Hormone Therapy (EPT / WHI) 1.26

• 1st delivery > 30 years                                                       1.5

• Family history of breast cancer      1.5

• Benign breast disease - breast biopsy                             1.6-2.8

• Increased breast density                                                  2.0-4.0

RR

Shah NR, Exp Opin Pharmacotherapy 2006;7(18):2455-63

Pichard C et al, Maturitas 2008;60:19-30
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Incident Breast Cancer Death from Breast Cancer

HRT & Breast Cancer

Qualitative Review

Bush et al

Obstet Gynecol

September.    2001



השפעה חיובית של 

HRTהתחלת 
השפעה שלילית של 

HRTהתחלת 



אסטרוגן בלבד–WHIהסיכון לסרטן השד ב 
NO INCREASED RISK OF BREAST CANCER WITH ESTROGEN-ALONE

קיבלו הצעה לטיפול טופלו

Lancet oncology 2012



אסטרוגן בלבד–WHIהסיכון לתמותה מסרטן השד ב 

Lancet oncology 2012

תמותה מסרטן השד תמותה מכל הסיבות
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אילוץ  

הפרוגסטרון

-המשברים ב HRT



.י הגדלת מספר הרצפטורים"היפרפלזיה ע•

.מעלה את  קצב המיטוזות•

האנדומטריוםוסרטן היפרפלזיה

האיום של מתן אסטרוגן בלבד

לא עוד אסטרוגן

אלא 

פרוגסטרון+ אסטרוגן 

לנשים עם רחם.



P

לנשים עם רחם.

גיבנת הפרוגסטרון
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?האם לא החלפנו סרטן אחד באחר

סרטן שד

סרטן 

אנדומטריום

המחיר



סוג הפרוגסטרון•

לא לתת פרוגסטרון לנשים ללא רחם•

לנשים עם רחםפרוגסטרון במינון נמוך ככל האפשר לתת •
( Long Cycle )מחזור ארוך •
( Sequential )מתן פרוגסטרון מחזורי •
. ( combined Continuous )מתן פרוגסטרון רציף •

(Mirena)מתן מקומי ברחם •
(uterogestan)מתן מקומי בנרתיק •

הפתרונות האפשריים לגיבנת הפרוגסטרון
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IMS Updated Recommendations on postmenopausal 
hormone therapy

Hormone therapy should be part of an 
overall strategy including lifestyle 
recommendations regarding diet, 
exercise, smoking and alcohol for 

maintaining the health of 
postmenopausal women



The Replacement Concept
ULTIMATE HRT EFFECTS

• PATIENT SELECTION Avoiding 

Universal/Mass Therapy

• TIMING OF INTERVENTION

• TYPE AND DOSES OF HORMONES

Continuation and tapering the dose with 

age



Vs

Tailoring מה'פיג
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