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PSYCHOLOGICAL FACTORS

הרגשת לחץ ומתח 
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SOMATIC FACTORS

הרגשת חולשה וסחרחורת

הרגשת לחץ בגוף ובראש

בעיות תחושה בגוף
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לב מוגברות ומהירותדפיקות 

גלי חום

הזעות ליליות 

בשינההפרעות 

SEXUAL INTEREST

ירידה בליבידו

תסמיני גיל המעבר



הורמונלי חלופיהתוויות נגד טפול 

.דמם לא מוסבר

.מחלת כבד פעילה
? שדסרטן 

.אסטרוגן ידוע-גידול תלוי
-MI,Stroke .בשנה האחרונהעורקית פעילה מחלה .

.פעילהטרומבוטיתמחלה 

.יתר ידועהרגישות 

.יתרקרישיות

.הריון
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טיפול תרופתי לא הורמונאלי
SSRI( ציפרלקס, סרוקסאט)

SNRI( ויאפקס, אפקסור)

GABAPENTIN (נאורונטין)

CIMIDONA (black Kohosh) 



מחזירים למסלול את הטפול הקליני–הטפול במנופאוזה 
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NICE

National Institute for Health and Care Excellence 

הנחיות ועצות לשיפור  שמספק גוף ציבורי בלתי תלוי הוא 

.באנגליההמצב הבריאותי והסוציאלי 

י מועצה בלתי תלויה של מומחים "ההמלצות שנכתבו ע

. מיועדות  לכל סוגי היועצים הרפואיים ולמטופלים, בתחום

http://www.powerpointstyles.com/


2016 IMS Recommendations on women’s midlife health and 

menopause hormone therapy

• CLIMACTERIC, 2016 http://dx.doi.org/10.3109/13697137.2015.1129166

• RECOMMENDATIONS

• R. J. Baber, N. Panay, A. Fenton and the IMS Writing Group

• ABSTRACT The International Menopause Society (IMS) has produced these new 2016 recommendations on 
women’s midlife health and menopause hormone therapy (MHT) to help guide health-care professionals in 
optimizing their management of women in the menopause transition and beyond. The term MHT has been used 
to cover therapies including estrogens, progestogens and combined regimens. For the first time, the 2016 IMS 
recommendations now include grades of recommendations, levels of evidence and ’good practice points’, in 
addition to section-specific references. Where possible, the recommendations are based on and linked to the 
evidence that supports them, unless good-quality evidence is absent. Particular attention has been paid to 
published evidence from 2013 onwards, the last time the IMS recommendations were updated. Databases have 
been extensively searched for relevant publications using key terms specific to each specialist area within 
menopause physiology and medicine. Information has also been drawn from international consensus statements 
published by bodies such as the IMS, the European Menopause and Andropause Society and the North 
American Menopause Society. The recommendations have been produced by experts derived mainly from the 
IMS, with the assistance of key collaborators where deemed advantageous. In preparing these international 
recommendations, experts have taken into account geographical variations in medical care, prevalence of 
diseases, and country specific attitudes of the public, medical community and health authorities towards 
menopause management. The variation in availability and licensing of MHT and other products has also been 
considered.



Treatment of Symptoms of the Menopause: An 
Endocrine Society Clinical Practice Guideline

•Cynthia A. Stuenkel, Susan R. Davis, Anne Gompel, Mary Ann Lumsden, M. Hassan Murad, JoAnn V. Pinkerton, and 
Richard J. Santen University of California, San Diego, Endocrine/Metabolism (C.A.S.), La Jolla, California 92093; 

Monash University, School of Public Health and Preventive Medicine (S.R.D.), Melbourne 03004, Australia; 
Universite´ Paris Descartes, Hoˆ pitaux Universitaires Port Royal-Cochin Unit de Gyne´ cologie Endocrnienne (A.G.), 

Paris 75014, France; University of Glasgow School of Medicine (M.A.L.), Glasgow G31 2ER, Scotland; Mayo Clinic, 
Division of Preventive Medicine (M.H.M.), Rochester, Minnesota 55905; University of Virginia, Obstetrics and 

Gynecology (J.V.P.), Charlottesville, Virginia 22908; and University of Virginia Health System (R.J.S.), Charlottesville, 
Virginia 22903 Objective: The objective of this document is to generate a practice guideline for the management 

and treatment of symptoms of the menopause. Participants: The Treatment of Symptoms of the Menopause Task 
Force included six experts, a methodologist, and a medical writer, all appointed by The Endocrine Society. Evidence: 

The Task Force developed this evidenced-based guideline using the Grading of Recommendations, Assessment, 
Development, and Evaluation (GRADE) system to describe the strength of recommendations and the quality of 

evidence. The Task Force commissioned three systematic reviews of published data and considered several other 
existing meta-analyses and trials. Consensus Process: Multiple e-mail communications, conference calls, and one 

face-to-face meeting determined consensus. Committees of The Endocrine Society, representatives from endorsing 
societies, and members of The Endocrine Society reviewed and commented on the drafts of the guidelines. The 

Australasian Menopause Society, the British Menopause Society, European Menopause and Andropause Society, 
the European Society of Endocrinology, and the International Menopause Society (co-sponsors of the guideline) 

reviewed and commented on the draft. Conclusions: Menopausal hormone therapy (MHT) is the 
most effective treatment for vasomotor symptoms and other symptoms of the 

climacteric. Benefits may exceed risks for the majority of symptomatic postmenopausal 
women who are under age 60 or under 10 years since the onset of 

menopause. Health care professionals should individualize therapy based on clinical factors and 
patient preference. They should screen women before initiating MHT for cardiovascular and breast cancer risk and 

recommend the most appropriate therapy depending on risk/benefit considerations. Current evidence does not 
justify the use ofMHT to prevent coronary heart disease, breast cancer, or dementia. Other options are available for 
those with vasomotor symptoms who prefer not to use MHT or who have contraindications because these patients 

should not useMHT. Low-dose vaginal estrogen and ospemifene provide effective therapy for the genitourinary 
syndrome of menopause, and vaginal moisturizers and lubricants are available for those not choosing hormonal 
therapy. All postmenopausal women should embrace appropriate lifestyle measures. (J Clin Endocrinol Metab

100: 3975–4011, 2015) ISSN Print 0021-972X ISSN O



חלון ההזדמנויות של   

:הטיפול ההורמונלי

60פחות מגיל 

שנים מתום הווסת10-ופחות מ



:בבסיס המחקר

• נשים צעירות

• מינון נמוך

• מעט פרוגסטרון
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Kronos Early Estrogen Prevention 
Study-KEEPS                               

4 years randomized, double blind, 
placebo controlled clinical trial

Kronos Longevity Research Institute is a not-for-profit 
organization that conducts state-of-the-art clinical 

translational research 
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Primary Outcome Measures                    Rate of 

change of carotid intimal medial thickness by ultrasound 

Secondary Outcome Measures 

 Change in coronary calcium score by X-ray tomography

 Plasma lipid profiles

 Blood clotting factors

 Serum inflammatory factors

 Hormone levels

 Cognitive and Affective scores on standard psychometric tests

 Quality of life

15ר יוסף מאי"ד
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KEEPS                   

הביא  , לעומת אינבו, במינון נמוךטיפול הורמונלי •

תפקוד מיני  , מצב רוח, הזעות לילה, בגלי חוםלשיפור

.וצפיפות עצם

הביא לאירועים שליליים כגון סרטן  לאטיפול הורמונלי•

אירוע  , אוטם שריר הלב, סרטן רירית הרחם, השד

תסחיפיתשבץ או פקקת ורידים ,  איסכמי מוחי חולף
(venous thromboembolic disease).

18 ר יוסף מאי"ד



Serious Adverse Events
Probably/Possibly Related to HT

*Calculated by Chi Square (with yates correction) for both estrogen groups pooled VS. 
placebo (2X2 table)

EVENT o-CEE t-E2 Placebo p Value*

Cardiovascular Disease 
(MI)

0 1 0 0.43

Stroke
0 0 0 N/A

Venous Thrombotic 
Disease

0 1 1 0.72

Breast Cancer
3 3 2 0.7

Endometrial Cancer
2 1 0 0.45

Endometrial Hyperplasia
2 1 1 0.99

Deaths (all cause)
1 0 0 0.44

http://www.keepstudy.org/
19ר יוסף מאי"ד



DOPS
Danish Osteoporosis Prevention 

Study                 

זמן קצר  , (58–45בנות )משתתפות צעירות כלל •

חודשים לאחר דימום וסתי  24–3-לאחר המנופאוזה 

 FSHאחרון או תסמיני מנופאוזה בשילוב עם ערכי 

.תואמים

סרטן  , כולל אוסטאופורוזיס)מחלות רקע משמעותיות ללא •

נשים שעברו כריתת (. טרומבואמבולייםבעבר או אירועים 

שלהן   FSH-ורמת ה52–45רחם נכללו אם גילן היה 

 HRTהמשתתפות הוקצו אקראית לטיפול . הייתה גבוהה

(.הביקורתקבוצת )להימנעות מטיפול או 
20 ר יוסף מאי"ד



DOPS                            

פורסמו תוצאות  שנים 10-כלאחר מעקב שנמשך •
 Women's Health Initiative-ה

.  להפסיק את הטיפולולכן הומלץ לכל המשתתפות •

.שנים נוספות6-כהמעקב נמשך •

21 ר יוסף מאי"ד
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שגילן הממוצע בתחילת המחקר  , משתתפות1,006נכללו 

משך הזמן הממוצע מאז המנופאוזה היה . שנים49.7היה 

.חודשיםכשבעה 

אשפוז  , שכללה מוות, "התוצאה העיקרית", שנים10לאחר 

33נראתה אצל ספיקת לב -עקב התקף לב או אשפוז עקב אי

לאחר הטיפול בקבוצת 16לעומת הביקורתבקבוצת נשים 

.שהובא בחשבון הגיל

HR 0.48, 95%CI 0.27-0.89, P=0.019.

ר יוסף מאי"ד



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:e6409 doi: 10.1136/bmj.e6409 (Published 9 October 2012)
23ר יוסף מאי"ד
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, שנים10נמשך  HRT-בשהוא המחקר היחיד שבו הטיפול , החוקרים מסכמים כי מחקר זה

:כי מדגים -שנים 16כ  "בסה–שנים 6ממשיך מעקב לאחר הפסקת הטפול עוד ו

את מפחית שהחל זמן קצר לאחר המנופאוזה  HRT-טיפול ב

או אי  , לבהתקף , תמותההסיכון לתוצאה המשולבת של 

, ספיקת לב

כל סרטן  מבלי לגרום לעלייה בסיכון לסרטן שד או 

.מוחיאחר או לשבץ 

Schierbeck et al.; Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular 

events in recently postmenopausal women: randomised trial, BMJ. 2012 Oct 

9;345:e6409.

ר יוסף מאי"ד

http://www.bmj.com/press-releases/2012/10/10/hrt-taken-10-years-significantly-reduces-risk-heart-failure-and-heart-atta


Early versus Late Intervention 
Trail with Estrogen

April 
2015



ELITE is a randomized, double-blind, 

placebo-controlled trial

mean age (55.4 vs 65.4 y) and median time since 
menopause (3.5 vs 14.3 y).

Six hundred forty-three healthy postmenopausal women without 
cardiovascular disease 

Oral estradiol or placebo for up to 6 to 7 years 
according to time since menopause (<6 or ≥10 y). 

Carotid artery intima-media thickness (CIMT) and 
cardiac computed tomography



Overall there was a significant interaction 
by age group, with the younger age group 
women closer to the onset of menopause 
showing slowing of atherosclerosis with 
estradiol, but not the older women. The P 
value for interaction was .007. It was a 
significant interaction.

November 25, 2014, Volume 130, Issue Suppl 2

Abstracts From the American Heart Association's 2014 

Scientific Sessions and Resuscitation Science Symposium



קשר בין מנופאוזה מוקדמת וסיכון מוגבר לתמותה ותחלואת לב  נמצא 

•Association of Age at Onset of Menopause and Time Since Onset of Menopause With Cardiovascular Outcomes, 
Intermediate Vascular Traits, and All-Cause Mortality 

כך על  , עומדות בפני סיכון מוגבר ומובהק סטטיסטית לתחלואת לב ותמותה45נשים החוות באופן טבעי מנופאוזה לפני גיל •
.2016ב .JAMA Cardiology-שפורסמה ב meta-analysisפי

-תחלואה ותמותה מסיבות קרדיווסקולאריות בקרב כ, שסקרו את גיל המנופאוזהמחקרים30-מידע מהחוקרים ניתחו •

סיכון  הציגו 44מנופאוזה עד גיל נמצא כי נשים שחוו , לאחר תקנון למשתנים מתערבים מרובים. נשים300,000
מסיבות  לתמותה 19%-בסיכון גבוה  ,coronary heart disease-ללקות ב50%-בגבוה 

בהשוואה לנשים שחוו מנופאוזה , לתמותה מכל סיבה12%-וסיכון גבוה ב, קרדיווסקולאריות
.  44לאחר גיל 

אובדן מוקדם של פעילות השחלות עשוי  כי , בעיקר. החוקרים הציעו מספר מנגנונים לקשר שנצפה•
לדלקת ולפגיעה במערכת , האנדותללעורר תהליכים המובילים לפגיעה בתפקוד 

.  החיסון



הסיכון למחלות לב וכלי דם

ביחס למשך הזמן במנופאוזה בהתחלת טפול 

mikulaלעומת נשים ללא טפול הורמונלי חלופי 

שנה20מעל שנים  10-פחות מ

ירידה  עם טפול
24%-ב 

עליה  עם טפול  
28%-ב 









•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.



מחלת אלצהיימר

מחלת כלי דם  גורמת לירידה קוגניטיבית ומחלת  •

.במוח" שקטים"מאינפרקטיםכתוצאה , אלצהיימר

.טרשת עורקים מתגברת ככל שמתמשך גיל המעבר•

. לאסטרוגן השפעה טובה על כלי הדם ללא טרשת•

Herrington DM. Atheroscler.Tromb. Vasc. Biol. 

2001;21:1955.



Cognitive Effects of Hormone 
Therapy Continuation or 
Discontinuation in a Sample of 
Women at Risk for Alzheimer 
Disease.

Wroolie TE1, Kenna HA1, Williams 
KE1, Rasgon NL2.
Am J Geriatr Psychiatry.2015 Nov;23(11):1117-26



CONCLUSIONS:

Continuation of HT use appears to 
protect cognition in women with 
heightened risk for AD when 
initiated close to menopause 
onset.



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

-40-50%הייתה ירידה של  HRT רק  מעשר שנים



Zandi PP, et al. JAMA. 2002;288:2123-9.
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משפחתי ללא תופעות גיל המעבר עם ספור אישה 

.דמנציהשל 

משפיע   HRTיש להסביר לאישה שהאפשרות ש •

.  על הופעת דמנציה היא בלתי ידועה

על ירידה במחלת HENDERSONישנם מחקרים של •

קרוב לתחילת גיל  HTאלצהיימר בנשים שקבלו 

.(.מ.י)תום הווסת 



אישה בגיל תום הווסת החלה לסבול  . 1

(.לא חרדה)דכאון , משינויים במצב הרוח 

:  מה להציע כקו ראשון•

•SSRI ?

•HRT?



הרוחבגיל תום הווסת הסובלת משינויים במצב אישה 

כטיפול ראשוני   SNRIsאו   SSRIsאין להציע •

לתרופות אלה שאיןיש להסביר . לסימפטומים

יעילות בטיפול בירידה במצב רוח בנשים  

.שלא אובחנו כסובלות מדיכאוןמנופאוזליות

.במצבים של ירידה במצב הרוחHRTיש להציע •



ח באישה עם סכרת"טה

.DM T2טיפול הורמונלי קשור לירידה בסיכון לפתח •

. טיפול הורמונלי לא מגדיל סיכון לפתח סכרת•

•HRTאצל נשים שסובלות  אינו מחמיר או משפיע על איזון רמת הסוכר

.מסכרת

לסכרתאחרי יעוץ מומחה 2לנשים עם סכרת סוג HRTיש לשקול מתן •

. והערכת גורמי הסיכון הנוספים



-קרדיווסיכון למחלה . ד.ח באישה עם יתר ל"טה. 11

ווסקולרית

•HRT לא מגדיל סיכון למחלותCV  אם התחלת הטיפול היא

.60מתחת לגיל 

•HRT לא משפיע על הסיכון למות ממחלהCV.

.  HRTאינדיקציה ל -הם לא קונטרה. ד.ל.יכמו CVגורמי סיכון •

.  לקחת אותם בחשבון בתכנון הטיפוליש 

י טיפול הורמונלי סביב המנופאוזה  "עקורונריתהסיכון למחלה •

.שונה מאישה לאישה לפי נוכחות גורמי סיכון



מאירוע מוחי ולבבי  בתמותהעליה 

בשנה שלאחר הפסקת טפול הורמונלי חלופי  

•Increased cardiovascular mortality risk in women discontinuing 

postmenopausal hormone therapy
•Tomi S. Mikkola, MD, PhD,1,2, Pauliina Tuomikoski, MD, PhD1,Heli Lyytinen, MD, PhD3, Pasi Korhonen, PhD,3, Fabian Hoti, PhD,3,

•Pia Vattulainen, MSc,3, Mika Gissler M. Soc.Sci, PhD44,5,Olavi Ylikorkala, MD, PhD1

•1 Helsinki University, Department of Obstetrics and Gynecology, Helsinki University Hospital

•Context: Current guidelines recommend annual discontinuation of postmenopausal hormone therapy (HT) to evaluate whether a woman could manage 

without the treatment. The impact ofHT on cardiovascular health has been widely studied, but it is not known how withdrawal of 

•affects cardiovascular risk.

•Objective: We evaluated the risk of cardiac or stroke death after the discontinuation of HT.

•Design, Patients, Interventions and Main Outcome Measures: Altogether 332 202 Finnish women discontinuingHTbetween1994–2009 

(datafromNational Reimbursement register)werefollowed from the discontinuation date to death due to cardiac cause (n3 177) or stroke (n1 952), or to

•the end of 2009. The deaths, retrieved from the national Cause of Death Register, were compared with the expected number of deaths in the age-

standardized background population. In a subanalysis we also compared HT stoppers with HT users.

•Results: Within the first post-treatment year, the risk of cardiac death was significantly elevated (standardized mortality ratio; 95% confidence interval 

1.26; 1.16–1.37), whereas follow-up 1 year was accompanied with reduction (0.75; 0.72–0.78). The risk of stroke death in the first posttreatme

•year was increased (1.63; 1.47–1.79), but follow-up1 year accompanied with a reduced risk (0.89; 0.85–0.94). The cardiac (2.30; 2.12–2.50) and stroke 

(2.52; 2.28–2.77) death risk elevations were even higher when compared to HT users. In women who discontinued HT at 60, but not in

•women aged 60 years, cardiac mortality risk was elevated (1.94; 1.51–2.48).

•Conclusions: Increased cardiovascular death risks question the safety of annual HT discontinuation practice to evaluate whether a woman could 

manage without HT.

•O R I G I N A L A R T I C L E

•Copyright © 2015 by the Endocrine Society

•Received April 4, 2015. Accepted September 22, 2015.



מאירוע מוחי ולבבי בתמותהעליה 

בשנה שלאחר הפסקת טפול הורמונלי חלופי  

HR=0.75ירידה–הורמונלי חלופי עם טפול מעקב מעל שנה •

–הפסקת הטפול תמותה שנה לאחר •

HR =2.3עליה:   מאירוע לב-•

HR=1.63עליה :מאירוע מוחי-•

HR =2.3עליה:  ממחלת לב-60-בגיל קטן מתמותה מהפסקת טפול •

HR=2.52עליה: מאירוע מוחי-•

HR=1.94עליה–תמותה ממחלת לב 60ובגיל מעל •



?לכמה זמן–טפול הורמונלי חלופי 

• There are no reasons to place mandatory 
limitations on the duration of MHT. Data from 
the WHI trial and other studies support safe 
use for at least 5 years in healthy women 
initiating treatment before age 60. 



• Whether or not to continue therapy should 
be decided at the discretion of the well-
informed woman and her health professional, 
dependent upon the specific goals and an 
objective estimation of ongoing individual 
benefits and risks. 
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EDITORIAL

NAMS supports judicious use of 

systemic hormone therapy for women 

aged 65 years and older



יעיל בסימפטומים   HRTהאם . 4

?מוסקולוסקלטאליים

יש הוכחות קליניות לשיפור בסימפטומים  •

. HRTעם סקלטליים-מוסקולו



אסטרוגן במניעה וטפול באוסטאופורוזיס

 אוסטאוקלסטמוריד פעילות.

מגדיל ספיגת סידן וויט .D.

 ויטהידרוקסי1.25מעלה.D .

מגביר שמירת הסידן בכליות

 אוסטאובלסטיםתומך בשימור.

 בשברים  50%שנים צפויה ירידה של 5במתן אסטרוגן מעל

. שנים 10ביד ובאגן למשך שנים ושפור בצפיפות עצם עד 

.75למתן אסטרוגן השפעה עד גיל 

 לביפוסופנטיםאין שפור בתוספת אסטרוגן.
50



ח  "באישה עם טהאורוגניטליתאטרופיה . 5

?להוסיף טפול מקומי. סיסטמי 



גניטלית כולל אלה -הנשים עם אטרופיה אורולכל ,באסטרוגן יש להמליץ על טיפול מקומי •

.  סיסטמיHRTשמטופלות ב 

.אם טיפול מקומי לא שיפר את הסימפטומים יש לשקול הגדלת המינון של הטיפול המקומי•

.להמשיך את הטיפול כל זמן שהוא נחוץיש •

:גניטלית ש-האורועם האטרופיה להסביר לאישה יש •

.כ עם הפסקת הטיפול"סימפטומים חוזרים בד-

.נדירות תופעות הלוואי של הטיפול המקומי-

.יש לדווח עם דמם לא צפוי-

.אפשר להוסיף לטיפול ההורמונלי המקומי גם שימוש בשימון או לחוח מקומי•

בזמן  מתן  פרוגסטטיביאין צורך לנתר את עובי האנדומטריום או להוסיף טיפול •

.טיפול הורמונלי מקומי

גניטלית-אטרופיה אורו 



Gynomunal Ingredients

Hyaluronic Acid
o Forms a moisturizing, non-sticky, invisible film

o natural support of epithelial formation

Vitamin E

o Lipid-soluble antioxidant concentrated in 
vaginal cell membranes    

o Protects cell walls from free radicals damage

o Has anti-inflammatory properties

HOPS Extract
(humulus lupulus

o Relief of pain and itching 



FemiLift Single Use Hygienic Vaginal Probe:

Y. Tadir

Alma Laser



URINARY INCONTINENCE–ו ח "טה

Stress urinary incontinence, urge urinary 
incontinence, and mixed urinary incontinence 
increase in women taking oral ET and EPT (124, 
125). An increased risk may persist after 
discontinuation (44).

Endocrine Society Clinical Practice Guideline



Urinary incontinence

• The most recent meta-analysis of the effect of estrogen therapy on the lower 
urinary tract has been performed by the Cochrane group5 and identified 33 
trials, including 19313 incontinent women (1262 involved in trials of local 
administration) of whom 9417 received estrogen therapy. Systemic administration 
(of unopposed oral estrogens – synthetic and CEE) resulted in worse incontinence 
than placebo (relative risk (RR) 1.32; 95% confidence interval (CI) 1.17–1.48), 
although this is heavily influenced by the size of the WHI study6. 

• When considering combination therapy, there was a similar worsening effect 
on incontinence when compared to placebo (RR 1.11; 95% CI 1.04–
1.18). 

• There was some evidence suggesting that the use of local estrogen
therapy may improve incontinence (RR 0.74; 95% CI 0.64–0.86) 
and overall there were one to two fewer voids in 24 h and less 
frequency and urgency.51+4



טפול הורמונלי מקומי חלופי

?ודלקות חוזרות בשתן

. Limited evidence suggests that vaginal ET may 
prevent recurrent urinary tract infections (268, 
269) and overactive bladder (270, 271). 

No clear proof exists that vaginal ET prevents or 
improves pelvic prolapse .



Treatment of Symptoms of the Menopause: An 
Endocrine Society Clinical Practice Guideline

J Clin Endocrinol Metab 100: 3975–4011, 2015

In women with a history of breast or 
endometrial cancer, who present with 
symptomatic GSM (Genito-urinary 

syndrom,including VVA), that does not respond to 
nonhormonal therapies, we suggest a shared 
decision-making approach that includes the 

treating oncologist to discuss using low-dose 

vaginal ET (e.g. vagifem 10 microgm. 
X2/wk).



BREAST CANCER
Of all cancers         29%breast cancer   

•

•Frequency increases with age:           

age        :1age       :1

3025257014

402177511

50508010

6024909



?מהו הקשר-אסטרוגן וסרטן שד 

:גורמי סיכון לסרטן שד הקשורים לאסטרוגן

.הופעת מחזור ווסת בגיל מוקדם•

.חידלון ווסת בגיל מאוחר•

.לידה ראשונה בגיל מאוחר•

.עקרות ראשונית•

כריתת שחלות יכולה לגרום לרגרסיה של סרטן •
.שד

יעיל כטפול , אסטרוגן-טמוקסיפן שהינו אנטי•
.מונע



50-70גורמי סיכון לסרטן השד בנשים בנות 

תוספתBaseline per 1000 womenפקטור

HRT450ללא 

HRT452שנים 5

HRT456שנים 10

4527ביום2אלכוהול 

4527(בשבוע' שע4> ) חוסר פעילות גופנית 

4524אף פעם הניקה

BMI(10מעל האידיאלי)4514

4528(ביום10מעל )עישון 

SOGC 1999



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



טפול הורמונלי בנשים עם סיכון לסרטן שד

For women at high or intermediate risk of breast 
cancer considering MHT for menopausal symptom 
relief, we suggest nonhormonal therapies over MHT 
to alleviate bothersome VMS.

Evidence

There are no established clear criteria for 
recommending (or avoiding) MHT based on a 
woman’s risk of breast cancer



–סרטן שד וטפול הורמונלי חלופי 
.  SPEROFF1-הסיכום ב

תואם מחקרים אחרים המראים עליה קלה   WHIה •
.HRTבסרטן שד עם 

עדיין לא ברור האם העלייה קשורה ישירות בטפול  •
.ההורמונלי או בגידול שהיה כבר קיים

ספור משפחתי  נתונים אפידמיולוגיים מצביעים על כך כי •
אינם הוראת נגד של סרטן שד או גורמי סיכון אחרים 

.לטפול הורמונלי חלופי



–שד וטפול הורמונלי חלופי סרטן : המשך
SPEROFF: 2.-הסיכום ב

נשים תחת טפול הורמונלי חלופי המפתחות סרטן שד  •
מנשים  בסיכון נמוך יותר לתמותה מסרטן שד נמצאות 

:זה מהסיבות הבאות. ללא טפול

מעקב מוגבר וגילוי מוקדם. 1•

מתגלה  –האפקט של גידול שהיה קיים קודם לטפול . 2•
.מהר יותר בשלב פחות אגרסיבי



הסיכון לתמותה מסרטן השד
שנים11.5אסטרוגן בלבד אחרי –WHIב 

Lancet oncology 2012

תמותה מסרטן השד
בחולות סרטן השד

תמותה מכל הסיבות
בחולות סרטן השד

0.62 (CI 0.39-

0.97)

0.37 (CI 0.13-

0.91)



BRCAבנשאיות –הורמונלי חלופי טפול 
? לאחר כריתת שחלות



BRCAבנשאיות –טפול הורמונלי חלופי 
SPEROFF:-הסיכום ב? לאחר כריתת שחלות

בסרטן שד לאחר כריתת שחלות  50%ירידה של •
.BRCAפרופילקטית בנשאיות 

לא שינה את הירידה בסיכון לסרטן שד  HRTמתן •
.בנשים אלו



ESTROGEN + SERM             

Conjugated equine estrogens with bazedoxifeneDUAVIV -

For symptomatic postmenopausal women with a uterus and 
without contraindications, we suggest the combination of 
CEE/BZA (where available) as an option for relief of VMS and 
prevention of bone loss. 

Evidence 
The combination of CEE with the SERM/BZA (available in the 
United States and licensed in the European Union) relieves 
VMS and vaginal atrophy and reduces bone resorption in 
women with a uterus; it provides an alternative to 
progestogen therapy for women averse to vaginal bleeding, 
breast tenderness, or altered mood. A series of RCTs up to 2 
years in duration evaluated effects of CEE/BZA (0.45 mg/20 
mg, the approved dose) compared with MHT (CEE 0.45 
mg/MPA 1.5 mg) (178 –180).



תופעות לוואי של הטפול ההורמונלי
(.EVIANAלמשל )לא במינון הנמוך –רגישות ומלאות בשדיים •

.לא במינון הנמוך-פומיבטפול , עליה בטריגליצרידים בדם•

(JAMA. 01.2005). אבנים בכיס מרה•

פחות אירועים במינון נמוך וללא עליה . )טרומבואמבוליותתופעות •
(.בטפול עם מדבקות

.אגירת נוזלים•

(.נדיר)אסטמה  •

.אין השמנה כתוצאה מהטפול ההורמונלי

70 ר יוסף מאי"ד



ההחלטה על מתן טיפול הורמונלי לנשים במנופאוזה צריכה  •
בזמן תכנון הטיפול עליה להתחשב  . מותאמת אישיתלהיות 

, בסיכון הבסיסי לתחלואת שד של כל אישה כולל סיבות גנטיות
עישון  , צריכת אלכוהול, פעילות גופנית, והרגלי חיים כמו תזונה
.וסיפור מיילדותי רלוונטי

האחרונות חל שיפור משמעותי בגילוי המוקדם ובטיפול  בשנים •
.  בסרטן השד אשר הקטינו משמעותית את התמותה מהמחלה

השנים  20ב 87%ל71%שנים עלתה מ 5השרידות ל 
.  האחרונות

שד סמיך  לציין כי לנשים שמטופלות הורמונלית יש חשוב •
כתוצאה מכך יש . ממוגרפיתשמקשה על זיהוי ממצאים בבדיקה 

וביופסיות לגילוי  אולטרה סאונד צורך  באמצעים נוספים כמו 
.  מוקדם של המחלה



,  HRTשל  הפרוגסטטיביהחשיבות של השפעת המרכיב בשל •

,  פרוגסטיןהמשחרר , עולה האפשרות של שימוש בהתקן תוך רחמי

.  יחד עם תכשיר אסטרוגני סיסטמימירנהכדוגמת

התקווה היא שלצירוף זה תהיה השפעה דומה לטיפול האסטרוגני  

אין מספיק נתונים על הבטיחות  , אולם בשלב זה. בלבד על השד

.והיעילות של הצרוף הזה

לסיכון בסרטן שד  הפרוגסטטיביחשיבות המרכיב •

וצרפת שהראו שאין עליה  מפינדלנדמשתקף בעבודות 

עם פרוגסטרון  אסטרדיולבתחלואה בסרטן שד בשילוב 
.הידרופרוגסטרון-או עם די( micronized)טבעי 



באישה בגיל המעברהטיפול 

נייר עמדה לרופאי משפחה

 NICEמבוסס על הנחיות ה•

• Version 1.2, June 2015

עם האגודה הישראלית לגיל המעברבהתייעצות 



סיכום ההמלצות

•HRTלא מגדיל את הסיכון לתמותה מסרטן השד.

:יש להסביר לנשים סביב הגיל של המנופאוזה הפיזיולוגית כי•

משתנה מאישה הסיכון הבסיסי לחלות בסרטן השד אצל נשים סביב המנופאוזה •
.לאישה

,  לחלות בסרטן השדבירידה בסיכון קשור באסטרוגן בלבד טיפול הורמונלי •
.וירידה משמעותית בתמותה 

לעליה בסיכון  קשור באסטרוגן ופרוגסטרון טיפול הורמונלי משולב •
וצריכה להיות  קטנההיא HRTעלייה בסיכון כתוצאה מ כל ).לסרטן השד

(.מנופאוזלייםבטיפול בתסמינים HRTסיכון של /חלק מהשיקול הכללי של תועלת

עם סיפור משפחתי את הסיכון לחלות בנשים לא מגדיל טיפול הורמונלי  •
(.בקונטראינדיקציהואינו )השד של סרטן 



-

75

טפול הורמונלי חלופי: שאלה למחשבה

?גם לאישה אסימפטומטיתהאם 

.תודה


