
The influence of weight - bearing water exercises on bone density of post-menopausal 
women / השפעת פעילות גופנית במים על צפיפות העצם של נשים אחרי גיל המעבר 
(menopausal age)  

Author(s): אסתר גולדשטיין, אריאל סימקין, E. Goldstein and A. Simkin 

Source: Movement: Journal of Physical Education & Sport Sciences /  בתנועה: כתב-עת
כסלו, ) lrm;, No. 4&ב .Vol ,למדעי החינוך הגופני והספורט, כסלו, תשנ"ה / נובמבר, 1994
pp. 7-30 ,(תשנ"ה / נובמבר, 1994  

Published by: Academic College at Wingate 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23633196

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide 
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and 
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. 
 
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at 
https://about.jstor.org/terms

is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Movement: Journal of 
Physical Education & Sport Sciences / בתנועה: כתב-עת למדעי החינוך הגופני והספורט

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:48:17 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms

https://www.jstor.org/stable/23633196


דןדוימו ןייע 

לש םצעה תופיפצ לע םימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

*(menopausal age)דבעמה ליג ירהא םישנ 

ןיקמיט לאירא ,ןייטשדלוג ימסא 
,שורח ישומ יבגל הדותב 

,השעמב העייסו ןונכתב המרתש 
.םימב תוליעפל רושקה לכב 

הילע תוינכמה תועפשההו םצעה לש היגולתפה 

(osteoporosis) סיזורופואטסואה הלחמו םצעה 

םירבא לע ןגמ ,ףוגה תא בציימ דלשה .השק רוביח תמקר ןהש תומצעמ יונב דלשה 

.ןדיסל רקיעב ,סילרנימל ןוספא םוקמ הווהמו םירירשל רוביח םוקמ שמשמ ,םיינויח 

תעגופה ,סיזורופואטסואה הלחמ הניה רגובמה ליגב תוחיכשה םצעה תולחממ תחא 

הצופנ תכפוהו וז הלחמ תכלוה ךכ ,הלוע םייחה תלחותש לככ .תורגובמ םישנב רקיעב 

ירחא םירבשל תמרוגה ,םצעה תומכב הדיריב תנייפואמ סיזורופואטסואה תלחמ .רתוי 

הניה ליג לכב םצעה תטמ לש המרה .(Riggs et ai., 1986) תילמינימ המוארט 
.םצעה תטמ דוביא רועיש לשו הלידגה ךילהתב הגשוהש ,םצעה תומכ לש האצות 

תורבתסהה תא הלעת הלידגה ךילהת םויסב םצעה תטמ לש תקפסמ יתלב תומכ 

.(Peck, Riggs 8 Bell, 1987) רגובמה ליגב םירבשל 

תוומלו האולחתל םיירקיעה םימרוגה ןיב םעה סיזורופואטסואל םירושקה םירבשה 

םישנ ברקב רקיעב חיכש ,הלחמל םירושקה ,םירבש לש הובגה רועישה .רגובמה ליגב 

.(Gutin S Kasper, 1992) תורגובמ 

תינכמה הסמעהה לש העפשהה 

ןוגכ)םיילנומרוה םימרוגל הביגמה ,תימניד המקר הניהש איה םצעה תונוכתמ תחא 

ןוגכ) םיינכמ םימרוגלו ,(ןדיס ןוגכ) םייתנוזת םימרוגל ,(estrogen) ןגורטסא 

.1994 ,ןייו םייחו הבוהא ש"ע סרפה תא לביק הז רמאמב ראותמה רקחמה * 

.תומצע ;םישנ ;םימב תינפוג תוליעפ !סיזורופואטסוא :םינואת 
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ןייטשדלוג רתסא 

היצקארטניאב םילעופ םיינכמהו םיילנומרוהה םימרוגה .(לקשמ תואשונ תויוליעפ 

.דלשה ידוקפת לע רומשל הרטמב 

לש תומכבו הנבמב םייוניש תועצמאב איה ינכמ יוריג ףדועל וא רסוחל םצעה תבוגת 

,םיינכמה םיסמועה תמרב התחפה לש םירקמב ןה תרצונ וז הבוגת .םצעה תמקר 

תמרב היילע לש םירקמב ןכו ,לקשמ רסוחו הטימב הביכש ,העונת רסוח :ומכ 

.(Lanyon, 1987; Smith, 1988) םיינכמה םיסמועה 

םצעה לע התעפשהו םימג תינפוגה תוליעפה 

וניא ,תונוש תויאופר תויעבמ םילבוסה ,םילוח תויסולכואב םימב לוגרת תרזעב לופיט 

וא ,םירירשב ,םיקרפמב ,תומצעב תועיגפמ האצותכ העונתב םילבגומה םילוח .שדח 

.םימב לוגרת תרזעב ולפוט - םיבצעב 

דלשה תכרעמ לש תוינורכה תולחמה תוחיכשב היילע הנשי ,ליגב היילעה םע דבב דב 

שי םהבש ,םירקמב תועייסמכ תובשחנ םימב לופיטה תוינכת .םירירשה תכרעמ לשו 

,תאז ףא תאז .(Davis a Harrison, 1988) רירשה חוכו העונתה חווט תלדגהב ךרוצ 
רסוח לש בצמ ירחא םינושארה המלחהה יבלשב םג חיכש םימב לוגרתב שומישה 

תודגנתה חוכו אסיג דחמ הפיצ חוכ :םימב יוצמה ידוחייה בולישה .ךשוממ העונת 

ומכ םיבצמב דחוימב ,תנווגמ תוליעפל םיחוטבו םיחונ םיאנת קפסמ ,אסיג ךדיאמ 

ףאו ,תירשפא הניא תרחא תוליעפ לכ םהבש ,םיקרפמב העיגפו רירשה תיווע ,באכ 

.(Davis S Harrison, 1988) באכה תא הריבגמ 

תוריבשל תמרוגה ,הכומנ םצע תופיפצ לש םיבצמב םג דחוימב בושח םימב לוגרתה 

שי ,דחמ :סקודרפ ,אופא ,רצונ .לוגרתב תיברמ תוריהז תשרדנ ,הלא םיבצמב .םצעה 

תמירגל הנכס םג תמייק ,ךדיאמו ,התחימצ תא תורגל ידכ םצעה לע הסמעהב ךרוצ 

תרקובמ יתלב הסמעהל הנכסה .סמועב תדמוע הניא םצעה רשאכ ,םירבש 

תמר לע ןה הרקבו הטילש הנשי םימה יליגרתבש םושמ ,םימב תתחופ תינפוג תוליעפב 

.םיסמועה לש הלועפה ינוויכ לע ןהו םצעה לע לעפומה ינכמה סמועה 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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רבעמה ליג ירחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע םימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

לש העפשהב םיקסועה תיאופרה תורפסב םיחוויד טעמ םנשי .0דא ינבב רקחמה 

םיוושמה ,ןתח ירקחמ סניה םדא ינב לע םירקחמה .םצעה תופיפצ לע םימב תוליעפה 

 Risser et al., 1990;) םינייחשל םינוש טרופס יפנעב םיאטרופס לש תויסולכוא רקיעב

 .(Orwoll, 1987; Nilsson 81 Westlin, 1971

תויוליעפ קרש איה תלבוקמה העדה .הז םוחתב םיקסועה ,ךרוא ירקחמ לע עודי אל 

תופיפצ תא תולעהל תולוכי ,תולוקשמ תמרהו הציר ,הכילה :ןוגכ ,לקשמ־תואשוצ 

.(Nilsson 81 Westlin, 1971) תוקזח תומצע תיינבל תעייסמ הנניא הייחש וליאו ,םצעה 

,ילטסידה סוידרב רתוי ההובג םצע תופיפצ הנשי יכ ,הלגתה ובש ,דיחיה רקחמה 

לש רקחמה אוה ,םיליעפ אל םירבג תמועל םיחוש םירבג לצא הרדשה דומע תוילותבו 

.(Orwoll, 1987) לוורוא 

תויח לע םידחא םייוסינ וכרענ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב .םייח ילעבב רקחמה 

.םצעה תופיפצ לע הייחשה תעפשה תא קודבל ידכ הדבעמ 

Swissa-Sivan et al., 1992; Swissa-Sivan et al., 1990; Swissa- םירקחמ השולשב 

 1989 ,Sivan et al., 1989; Simkin, Leichter 81 Samueloff) תצובקכ תודלוח וחש

.תרחא תוליעפ לכב ולעפוה אלו וחש אלש ,תרוקיב תצובקכ תודלוח תמועל יוסינ 

ברקב םצעה תופיפצב היילע לש תוקהבומ תואצות ואצמנ ,םירקחמה תשולשב 

תודלוחה תומצע לש ןתחה חטשבו קזוחב היילע האצמנ ,ןכ לע רתי .יוסינה תצובק 

.תרוקיבה תצובק תמועל יוסינה תצובקב 

רקחמה תתסמ 

,סיזורופואטסואל ןוכיסה תייסולכוא ברקב ,רקובמ יוסינב קודבל הניה רקחמה תרטמ 

תסמ דוביא ךילהת תריצעב םצע־יסימעמ םימ יליגרת לש (efficacy) םתוליעומ תא 

ינפ לע תעצובמה ,המוד טקפא תלעב םצע תסימעמ תינפוג תוליעפ תמועל ,םצעה 

.עקרקה 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ב דיכ ,העונתג 
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ןייטשדלוג רתסא 

:טרופמ חרואבו 

ירחא םצעה תופיפצ עצוממב ,(יטולוסבאה) טלחומה לדבהה תא דומאל ★ 

.םימב תלעופה רקחמה תצובקב תוברעתהה 

תוברעתהה ירחא םצעה תופיפצב (יונישה זוחא) יסחיה לדבהה תא דומאל ★ 

.םימב תלעופה רקחמה תצובקב 

ירחא םצעה תופיפצ עצוממב (יטולוסבאה) טלחומה לדבהה תא דומאל ★ 

.םלואב תלעופה תרוקיבה תצובקב תוברעתהה 

תרוקיבה תצובקב תוברעתהה ירחא םצעה תופיפצב יסחיה לדבהה תא דומאל ★ 

.םלואב תלעופה 

םייונישה ןיבש יסחיה לדבהה תאו (יטולוסבאה) טלחומה לדבהה תא דומאל ★ 

.תוצובקה יתש ןיב ,תוברעתהה ירחא םצעה תופיפצ עצוממב 

רקחמה תורעשה 

וניה םימב לוגרתהש איה ךכל הביסה .תיבנז-וד הסריגב תועיפומ רקחמה תורעשה 

Rikli a McManis, 1990; Dalsky,,הוושה)היילע היהת םא שארמ תעדל ןיאו ינושאר 

 1984 ,.1990; Beverly et al., 1989; Dalsky et ai., 1988; Smith et al) ירחא הדירי וא

םיקסועה לש םצעה תופיפצ תא וקדבש ,םירקחמ תואצות םג ,ןכ לע רתי .תוברעתהה 

.תויעמשמ דח ןניא ,עקרקה ינפ לע טרופס תויוליעפב 

:רקחמה תולאש ןה ולאו 

,םימה תצובקב לוגרתה ירחא םצעה תופיפצ לש עצוממב לדבה היהי םאה ★ 
זלוגרתה ינפל םצעה תופיפצ עצוממ תמועל 

עקרקה תצובקב לוגרתה ירחא םצעה תופיפצ לש עצוממב לדבה היהי סאה ★ 

?לוגרתה ינפל םצעה תופיפצ עצוממ תמועל ,(םלואב) 

היהת ,לוגרתה ירחא םצעה תופיפצ עצוממב לדבהה וא *הדיריה תריצע םאה ★ 

?םלואה תצובק ברקב ומכ סימה תצובק ברקב רועיש ותואב 

.תוברעתהה ירחא םצעה תופיפצ עצוממב יוניש היהי אלש איה הדיריה תריצע תועמשמ 

1994 - ה'ינשת ,4 תרבוח ,ג ךרכ ,זועוגתג 
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רבעמה ליג ירחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע םימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

רקחמה תטיש 

רקחמה תייסולכוא 

רבעמה ליג תואפרמ יתשב תורקבמה םישנה לכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא 

 (menopausal age) סוכ ןיע הסרהו םיפוצה רה הסרה תויגולוקינגה תואפרמב.

:הלאה הדימה תומא לע ונע אלש ,םישנ ופונ וז היסולכואמ 

םצעה תופיפצ עצומממ) 55־/0-מ הכומנ תיתלחתה םצע תופיפצ תולעב םישנ ★ 

.(הז ליגב תילמרונ היסולכואל תסחוימה 

ןיוצ םייאופרה ןהיקיתבש האיר-בל תויעב ומכ ,תויאופר תויעבמ תולבוסה םישנ ★ 

.ןתוליעפ תא ליבגהל ןהילע יכ ,שוריפב 

.תבותכ ומכ ,יסיסב עדימ ןהיבגל רסח היהש םישנ ★ 

רה הסרה תאפרמב תוקדבנה םישנל רקחמב תופתתשהל היינפ יבתכמ 281 וחלשנ 

ץע הסרה תאפרמב תוקדבנה םישנל רקחמב תופתתשהל היינפ יבתכמ 245-ו םיפוצה 

,תוליעפה יפוא לע טרופמ רבסה היה היינפה יבתכמב .היינפ יבתכמ 526 לכה ךסב ,םרכ 

ךרוצל *תירקמ האצקה עצבתת יכ ,שארמ בתכנ .תינפוגה תוליעפה גוסו רקחמה יפוא 

.רקחמב ללכית אל ,האצקהל ברסתש ,השא לכ .רקחמה 

תיבב יקניסלה תרעמל רקחמה עוציבל השקב השגוה רקחמה תלחתה ינפל יכ ,ןיוצי 

תלבק ירחא קר לחה רקחמה תייסולכוא רותיא ךילהת .םדכ ןיע הסרה םילוח 

.רקחמה עוציבל רושיאה 

רקחמה ילכ 

.(Compton) ןוטפמוק רוזיפ תטיש יפל לעפוה םצעה תופיפצ לש הדידמה רישכמ 

,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה םע ףותישב הסרה םילוחה תיבב החתופ וז הטיש 

םצעה תמקר .תיגופסה םצעה תמקר תופיפצ תא ,הרישי הדידמב ,דודמל הדעונו 

,'חאו רטכייל) םימדקומ םיבלשב תוילובטמ םצע תולחמב תעגפנה וז איה תיגופסה 

 1990).

תישפוח הריחב תועצמאב אלו הלרגה תועצמאב לוגרתה תצובקל הקולח השוריפ ,תירקמ האצקה 
.תפתתשמה לש 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ב דיכ ,תעונתב 
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ןייטשדלוג רתסא 

Hazan et al.,) ק"מס/סרג :חפנ תדיחיל םצעה תמקר לש תופיפצה תדדמנ וז הטישב 

.הקושה םצע לש וא המאה םצע לש ילטסידה הצקב עוציבל תונתינ תודידמה .(1977 

תיסחי ןטק דדמנה חפנה .הובג תיגופסה םצעה תמקר זוכיר םהבש םירוזא ,ונייהד 

עדימ לבקל הקירס תועצמאבו ,םצעה ךותב תודידמ רפסמ עצבל ןתינ .םצעה ידממל 

.(Leichter, Weinreb S Hazan, 1980) הקידבה רוזאב תיגופסה המקרה תופיפצ לע 

לש הדידמה לע תססובמ איהו ,םצעה יביכרמ לכ תופיפצ לע עדימ תקפסמ הדידמה 

איה רישכמה לש הדידמה תועט .ןוטפמוק ךילהתב םצעה ןמ תרזופמה ,הנירקה תמצע 

 Hazan, et at.,1977; Leichter, Weinreb 8< Hazan,1980; Leichter et al.,) 1.30/0

 .(1987

םינותנה ףוסיאל תורוקמה 

:תורוקמ השולשמ ופסאנ םינותנ 

,ליגה :םייפרגומד םינותנ לע עדימ לבקתה םייאופרה םיקיתהמו הסרה בשחממ * 

:םייאופר םינותנו ,דומילה תונש רפסמ ,באה תדיל ץרא ,אצומה 

ל ןגורטסאכ לופיט תלבקמ השאה םאה - 

יעובק ןפואב תופורת תכרוצ איה םאה - 

?תוינורכ תולחממ תלבוס השאה םאה ־ 

?סירתה-תטולב תלחממ תלבוס איה םאה - 

?סירתה-תטולב תלחמל תופורת תלבקמ איה םאה - 

:םייפרגומד םינותנ לע עדימ ףסאנ ןולאשה תועצמאב .םינותנ ףוסיאל ןולאש ★ 

menopausal) רבעמה ליג תלחתה ,דומילה תונש רפסמ ,באה אצומ ,אצומה ,ליגה 

 age) תולאשל עדימו:

י ןגורטסאכ לופיט השענ םאה - 

?תינפוג תוליעפב הווהב תקסוע תקדבנה םאה - 

התופתתשה תא ליבגהל תולולעה ,תוינורכ תולחממ תלבוס תקדבנה םאה - 

?תוליעפב 

?עובק ןפואב תופורת תלבקמ תקדבנה םאה - 

20 ברקב ןולאשה חוסינ לע ,(pre-test) םדק-ןחבמ השענ םישנל ןולאשה ןתמ ינפל 

אלש רחאמ .ןולאשה יולימב ישוקה תגרד תא קדב םדקה ןחבמ .םימוד םיליגב םישנ 

.םייוניש וב וכרענ אל ןולאשה יולימב ישוק לכ היה 
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רנעמה ליג ירחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע םימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

םינותנה .דבלב םייקלח םינותנ ללכש ,ךכב הקל םינותנ ףוסיאל ןושארה רוקמה 

.ןולאשה ינותנ ולבקתנ ,המאתה יא התייהשכו ,ןולאשה ינותנ תרזעב ותמוא ,ולבקתהש 

םידדמ השולש וקדבנ הירחאו תוברעתהה תינכת ינפל .םיילקיזיפ םידדמ ★ 

.הבוג תודידמ ,לקשמ תודידמ ,םצעה תופיפצ :םיילקיזיפ 

םוליצ םדק הנושארה םעפב םצעה תופיפצ תקידבל .םצעה תופיפצ תקידב - 

לע .תיטננימוד אלה דיב ,ילטסידה סוידרה םצע ,הקידבה רוזא לש ןגטנר 

,רוזא ותואב קוידב היינשה םצעה תופיפצ תקידב העצוב ןגטנרה םוליצ ךמס 

וזיאל העדי אל תוקידבה תא העציבש תיאנכטה .ילטסידה סוידרה םצעב 

ונמזוה אל םישנה ,היטה עונמל ידכו .םישנה ןמ תחא לכ תכייתשמ הצובק 

,תונמיהמ הנייהת תוקידבהש ידכ .הצובקל תוכייש לש םיוסמ רדס יפל הקידבל 

תוקידבב .הדידמה רישכמל החמומ ידי לע תפסונ םעפ תואצותה וקדבנ 

.תוקידב שולש ולספנ ,ולא תונמיהמ 

ועצבתה ,(ג"קב) היינשהו הנושארה לקשמה תודידמ .לקשמ תודידמ - 

.סיזורופואטסואל ןוכמב םייאופר םיינזאמב 

,הבוג-דמב ועצבתה ,(מ"סב)היינשהו הנושארה הבוגה תודידמ .הבוג תודידמ - 

.סיזורופואטסואל ןוכמב םיינזאמל דומצה 

רקחמה ינתשממ קלח לש תוילועפת תורדגה 

ילטסידה הצקה תקידבב ןוטפמוק רוזיפ תטישב הדדמנש יפכ ,םצעה תופיפצ תמר 

.הטמו ק"מס/םרג 1.18-מ הכומנ !ק"מס/סרג 1.18 לעמ :ההובג .סוידרה םצע לש 

םייאופרה םיקיתב עיפומה עדימה .הדיל תנש יפל תומלש םינשב בשוח .יגולונורכ ליג 

.םינולאשה תועצמאב תמוא 

רוזחמה םויסמ ורבעש ,םינשה רפסמ יפל בשוח ,(menopausal age) .רבעמה ליג 

.השאה תרהצה יפ לע ,ישדוחה 

ךמס לע עבקנש ימוטוכיד הנתשמ וניה הז ילנומרוה סרוג .(estrogen) ןגורטסא 

וא ,(אוהש ןמז לכב ,ןונימ לכב ,ןגורטסא גוס לכ)ןגורטסא תלבקמ .השאה תרהצה 

.ןגורטסא תלבקמ הנניאש 

השאה תוליעפ תא ליבגהל תולולעה ,תרכוס ,המטסא ,בל תולחמ .תוינורכ תולחמ 

.םייאופרה םיקיתב עדימה ךמס לעו השאה תרהצה ךמס לע לבקתה הז עדימ .רקחמב 
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ןייטשדלוג רתסא 

תוצובקל תופתתשמה לש (matching)גוויזה 

עוביק ידי לע העצבתה וז הקולח .ישיא גוויז יפ לע השענ תוצובקל תופתתשמה ךויש 

 (fixation) םילבלבמ םינתשמ תווהל םילולעה ,םיירקיעה םינתשמה תשולש לש

 confounders)): ליג .ג ;(לופיטה יפל)תיתלחתהה םצעה תופיפצ תמר .ב ;ןגורטסא .א

menopausal age)) רבעמה 

תב המאתוה ,תמיוסמ הצובקל תכיישה ,השא לכל :ךכ עצבתה תוצובקל ישיאה גוויזה 

תונב יתש ןיב תירקמ האצקהב .היינשה הצובקב ,םינתשמה תשולשב הל המודה ,גוז 

תצובק)םימב לוגרתב הפתתשה תחא הצובק .תוצובק יתשל תופתתשמה וקלוח ,גוזה 

תצובק) עקרקה ינפ לע םיעצובמה ,םיליגרתב הלעפ היינשה הצובקה וליאו ,(םימה 

.(םלואה 

רקחמה ךלהמ לש םיבלשה 

תופיפצ לש הנושאר הקידב ועציבו ,ןולאש (n=67) תופתתשמה ואלימ ,ןושאר בלשב 

.הנושאר הבוג תדידמו ,הנושאר הליקש ,(ןוטפמוק רוזיפ תטיש תועצמאב)סוידרה םצע 

.םישנ שולש ורשנ הז בלשב 

ומתח תוקדבנה .תוצובקל תיארקא וקלוחו ,(matched)וגווז ,(n=64) ורתונש םישנה 

.יקניסלה תדעו תויחנה יפל ,רקחמב תופתתשהל המכסה ספוט לע 

ךשמב .(הצובק לכב 32) םישנ 64 ,אופא ,ויה ,תוברעתהה תינכת לש ןושארה בלשב 

.59 ורתונו םישנ 5 ורשנ תינכתה 

רישכמ תרזעב סוידרה םצע תופיפצ לש היינש הקידב הכרענ תורזוחה תוקידבה בלשב 

.היינש הבוג תדידמו ,היינש הליקש ,ןוטפמוקה 

תופיפצ תוקידב לש ןתונמיהמ תא קודבל התייה םתרטמש ,םינותנה חותינ בלשב 

תייעב ללגב םצע תופיפצ תוקידב 3 ולספנ הבו ,החמומ תקידב הכרענ ,סוידרה םצע 

,ןהילא תוגווזמה ,םישנה 3 ןכו ולא םישנ 3 .(תרזוחה הדידמה םוקימב הזוזת)תונמיהמ 
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רבעמה ליג ייחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע סימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

תפסונ השא םינותנה לש יפוסה דוביעהמ האצוה ןכ .תואצותה לש יפוסה דוביעהמ ורשנ 

יטסיטטסה חותינהמ ואצוה הינותנ רמולכ ,היינשה הצובקהמ גוזה תב תרישנ ללגב 

.גוז תב אלל הרתונש םושמ 

.הצובק לכמ םישנ 25 םינותנ לש יפוס דוביעל וראשנ ,ךילהתה לכ לש ופוסב 

תוברעתהה תינבת 

,םלואה תצובקבו םימה תצובקב ,תוצובקה יתשב תינפוגה תוליעפה .תיללכ 

הלעפ םלואה תצובק .םר תעבג ,תירבעה הטיסרבינואבש לטוק זכרמב המייקתה 

תכירבב הלעפ םימה תצובק וליאו ,זכרמה לש תולמעתהה םלואב עובק ןפואב 

.םעפ לכ תוקד 45 ,עובשב םימעפ 3 ,םישדח 5 ךשמב הלעפ הצובק לכ .הטיסרבינואה 

.תוחכונ תמישר ידי לע תוצובקהמ תחא לכב תופתתשמה תוחכונ הקדבנ רועיש לכב 

הליעפ תופתתשה ךשמהל (היצביטומ) הענה רוציל המגמה התייה רקחמה ךלהמב 

,ךכל תוביסה תחא וזש ,ןכתיי .םיפוצר םירועיש המכמ רתוי וריסחהש ,תוקדבנה לצא 

.תיסחי ךומנ היה רקחמהמ הרישנה רועישש 

תצובק לש וזו םלואה תצובק לש וז ,תוכירדמה יתש ולביק תינכתה תלחתה ינפל 

הנבמל ,היתונורקעלו הלעפהה תוטישל רושקה לכב רקחמה תכרועמ ךורדת םימה 

בקעמה .םייתואירב םיקזנ עונמל ודעונש ,תוחיטבהו תוריהזה יעצמאלו ,רועישה 

.תוברעתהה תינכת ךלהמב רקחמה תכרוע ידי לע השענ תינכתה עוציב ירחא 

םימה תצובקב תוברעתהה תינכת 

,250 לש הרוטרפמטב ,םימהש םוקמב ,הכירבה לש דודרה קלחב העצבתה תוליעפה 

ןמז בור ךשמב .רתוי םיקומעה םימב ודמע תוהובג םישנ ,ןכל .הזחה הבוג דע ועיגה 

ואציו וסנכנ םיידיה ןהבש ,תועונת ועצוב אל .םימל יכנא בצמב ףוגה היה תוליעפה 

תודגנתהה ייוניש ללגב םייפתכה רוזאב ץחל עונמל ידכ ,תאזו ,העונת התואב םימהמ 

.םימה ןיבו ריואה ןיב 
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ןייטשדלוג רתסא 

.םימה תודגנתה דגנכ םיליגרת לש רשפאה לככ בר רפסמ עצבל התייה לוגרתה תרטמ 

תומצעל םירבוחמה םירירשה לש חוכ תלעפה םישרודה ,םיליגרתב הדקמתה תוליעפה 

תומצעו בגה תוילוח ,סוידרה םצע :םירבשל ךכ בקעו ,םצעה תופיפצב הדיריל תודעומה 

לע ןכו ,סוידרה םצעל םירבוחמה םירירשה לש תויוליעפ עוציבב דחוימ שגד םשוה .ךריה 

לכב םינוש הלועפ ינוויכב שומיש ךות ,תועונתבו םיליגרתב רשפאה לככ בר ןוויג 

.(Simkin 8! Ayaion, 1990) לותיפו ,החיתמ ,הציחל ,הפיפכ :םיירשפאה םיבצמה 

תינפוג תוליעפב וקסע אל רשא ,רבעמה ליגב םישנ רקיעב ונמנ רקחמה תייסולכוא םע 

ןהו לוגרתב תומדקתהב תויתגרדהה ןורקע לע ןה הדפקה התיה ,ןכל .תונורחאה םינשב 

.םימב הלעפהה תונורקעב ןוכנ שומיש לע 

,תודגנתה דגנכ תוליעפ לש סמועב תיתגרדה היילע ידי לע העצוב לוגרתב תומדקתהה 

.תימוימויה תוליעפל רבעמ 

:הלאה רזעה ירישכמב שומיש השענ רקחמה ךלהמב .רזע ירישכמב שומיש 

תודגנתהה תלעפהבו לקשמה יווישב עייסל ידכ ,הכירבה ריק ★ 

עייסמ םיפוצמב שומישה .םינומיאב תומדקתהל םאתהב םינוש םילדגב םיפוצמ ★ 

תודגנתהה תלדגהל ךכ ידי לעו םינפה חטש תלדגהל 

רתוי לודג םינפ חטש תריצי ידי לע ,תודגנתהה תא תולידגמה ,תופכ ★ 

םיפוצמב וא תופכב שומישל המוד שומיש השענ םהבש ,םירודכ ★ 
.הפיצ תוטומ ★ 

:ללכ ליגר רועיש הנבמ .רועישה הנבמ 

תוקד 5-3 ךשמב ,תוחיתמ ★ 

תוקד 10-כ ךשמב ,(ףוגה לש הרוטרפמטה תדירי תעינמל)תיבוריא תוליעפ ★ 

קלחה תא הוויה ,םיידיה לע שגד תמיש ךות ,םימה תודגנתה דגנכ הדובע ★ 

.תוקד 25-כ הכשמנ איהו ,רועישב ירקיעה 

.רועישה םויסל ,היפרה יליגרתו תרחא הלק תיבוריא תוליעפ וא הלק הציר ★ 

םלואה תצובקב תוברעתהה תינכת 

הרטמל ההז םלואב הדובעב תירקיעה הרטמה .םלואה תצובקב הדובעה תונורקע 
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רבעמה ליג ירחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע □ימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

תומצעל םירבוחמה ,םירירשה לש חוכ יליגרת עוציב .םימב הדובעב תירקיעה 

םשוה דחוימ שגד .םירבש לש ההובג תוחיכשלו הכומנ םצע תופיפצל תוטונה ,תוירקיעה 

תונורקע .ךריה םצעלו הרדשה דומעל ,סוידרל םירבוחמה םירירשה לש חוכ יליגרת לע 

םיליגרתב בר ןוויג .סימה תצובקב הדובעה תונורקעל ומד םלואה תצובקב הדובעה 

,הציחל ,הפיפכ :םיירשפאה םיבצמה לכב תונוש הלועפ תויוזבו ,רשפאה לככ ,תועונתבו 

.(Simkin 81 Ayaion, 1990) לותיפו החיתמ 

תוליעפהמ קלח .הדובע תוצובק יתשב העצבתה םלואב תוליעפה .עוציבה ןפוא 

הרקיעב הסמעהה .םינרזמ יבג לע הבישיבו הביכשב - הקלחו ,הדימעב התשענ 

שומיש השענ ןכ ומכ .תודגנתה חוככ ומצע ףוגה לקשמב שומישה תועצמאב העצבתה 

די תולוקשמ שומישל וסנכוה תוליעפ לש םיישדוחכ ירחא .םירודכ ןוגכ ,רזע ירישכמב 

.עוציבה תוחיכשב ןהו לקשמב ןה תיתגרדה היילע ךות ,םינוש םילקשמב 

:ללכ ליגר רועיש הנבמ .רועישה הנבמ 

.תוקד 5-כ ךשמנש ,ןיבמ קלח ★ 

.תוקד 10-כ וכשמנש ,תושימג יליגרת ★ 

.תוקד 25-כ וכשמנש ,חוכ יליגרת ★ 

.תוקד 5-כ הכשמנש ,היפרה ★ 

לש תוליעפה תינבת ןיבל טימה תצובק לש תוליעפה תינכת ןיב האוושה 
םלואה תצובק 

תפוקתב תוצובקה יתש ןיב ,(intensity) םיצמאמה תומיצע ןיב תוושהל המגמ התיה 

חוכ תא ריבגהל דעונש לוגרת :ההז התיה תוינכתה יתשב תירקיעה הרטמה .תוברעתהה 

תא גישהל רועישה לש ירקיעה קלחה דעונ תוינכתה יתשב .רירשה תסמ תאו רירשה 

לוגרתב תויתגרדהה .סוידרה םצע לע הסמעה לש םיליגרת יוביר ידי לע תאזה הרטמה 

ליאוה .רזע ירישכמב שומישל רבעמב ןידה אוהו ,תוינכתה יתשב ההז איה ףא התיה 

.וז הדבוע אדוול רשפא היה אל ,תומיצע דודמל תורשפא התייה אלו 

יטסיטטסה חותינה 

לכב ,וירחאו לופיטה ינפל םצעה תופיפצ לש םיעצוממה םיכרעל תוקהבומ ינחבמ 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ג ךרכ ,העונתב 
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ןייטשדלוג רתסא 

םיגווזמ םימגדמל t ינחבמ ידי לע ושענ ,תוצובקה יתש ןיב האוושהבו דרפנב הצובק 

.םיגווזמ םימגדמל (Wilcoxon)ןוסקוקליו ינחבמ ידי לעו 

ידי לע םצעה תופיפצ לש הדידמה ילכ לש תונמיהמה הקדבנ ןוסדיפ ןחבמ תועצמאב 

יתשב ,וירחאו לופיטה ינפל ,השיא התוא לש םצעה תויופיפצ לש םימאתמה תקידב 

.דרפנב תוצובקה 

ליגו תיתלחתהה םצעה תופיפצ :גוויזה ינתשמ ינש לש תוצובקה יתש ןיב המאתה 

.ןוסריפ ןחבמ ידי לע וקדבנ ,(menopausal age) רבעמה 

,(menopausal age) רבעמ ליג לש םינתשמה יפל תוצובקה-תת ןיב םילדבהה תקידב 

.(two-tailed) םייבנז-וד ANOVA ינחבמ ידי לע התשענ ,(estrogen)ןגורטסאו 

םיאצממה 

רקחמה תייסולבוא רואית 

.2-ו 1 תוחולב םיגצומ ,(n=50) רקחמה תייסולכוא לש דוסי ינייפאמ 

:1 ויול 

תוברעתהה ינפל רקחמה תייסולכוא ינתשמ לש םיעצוממ 

ל)לקשמ (ג"ן  ('מ  והבוג  (ק"מס 'וג)םצע תופיפצ 
 SD

 14.5

 13.7

עצוממ 

 70

 66

 SD

 0.069

 0.059

עצוממ 

 1.60

 158

 SD

 0.038

 0.050

עצוממ 

 1166

 1.171

םימ 

םלוא 

תצובקב סוידרה םצע תופיפצ עצוממ תודידמ ןיב ךרענ םיגווזמ םימגדמל t ןחבמ 

,אצמנ .םלואה תצובקב םצעה תופיפצ עצוממ תודידמ ןיבו ,תוברעתהה ינפל םימה 

סימגדמל t ןחבמ .(ק=.486) תוברעתהה ינפל תוצובקה יתש ןיב קהבומ לדבה ןיאש 

.תוברעתהה ינפל תוצובקה יתש ןיב לקשמה עצוממב לדבה שי םא ,קדב םיגווזמ 

.(ק=.516) תוצובקה יתש ןיב לקשמה עצוממב קהבומ לדבה ןיאש אצמנ הז ןחבמב 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 
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ל)לקשמ (ג"ן  ('מ  והבוג  (ק"מס 'וג)םצע תופיפצ 
 SD

 14.5

 13.7

עצוממ 

 70

 66

 SD

 0.069

 0.059

עצוממ 

 1.60

 158

 SD

 0.038

 0.050

עצוממ 

 1166

 1.171

םימ 

םלוא 
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רבעמה ליג ירחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע םימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

:2 חול 

(n=50) תונועמהמ »גפל רקחמה תייסולכוא לש םינתשמה תוגלפתה 

םלואה תצובק  םימה תצובק 
<ן'0  תוחיכש   V0 תוחיכש  אצומ 

 40  10  40  10 לארשי 

 28  7  40  10 הקירפא-היסא 

 32  8  20  5 הפוריא-ב"הרא 

(24-6 ;5-0 תוירוגטק יתשל ץבוקמ)רבעמה ליג 
 60  15  60  15  5-0

 40  10  40  10  24-6

ןגורטטאב שומיש 

 32  8  32  8 תשמתשמ 

 64  17  64  17 תשמתשמ אל 

תוחיכשל הווש םלואה תצובקב לארשי תודילי לש תוחיכשהש ,תוארל ןתינ םינותנה ןמ 

היסא תודילי ןיב תויוחיכשב םילודג םילדבה םירכינ אל ,ןכ ומכ .םימה תצובקב 

הנתשמ היה (menopausal age) רבעמה ליג .הפוריא-ב"הרא תודילי ןיבו הקירפא 

תצבוקמ הרוצב הנתשמה עיפומ ןאכ .תוצובקל הקולחה ןמזב ,גוויזב עבקנש ,ףיצר 

רבעמה ליגב תואצמנה ,םישנו (םינש 5-0)רבעמה ליג תליחתב םישנ :תוירוגטק יתשל 

,םישנהמ ,(ח=15) רתוי תובר ןה רבעמה ליג תליחתב םישנה .(םינש 24-6)ךשוממ ןמז 

.(ח=10) רתוי ךשוממ ןמז (menopausal age) רבעמה ליגב תואצמנה 

.(estrogen)ןגורטסאכ השמתשה אל רקחמה תייסולכוא בורש ,חולה ןמ הלוע דועו 

םצעה תופיפצ לש םיעצוממה לע תינפוגה תוליעפה תעפשה 

ינש וכרענ םימב תוליעפה תצובקב .הירחאו תוברעתהה ינפל םימב תוליעפה תצובק 

עצוממ ןיב לדבה שי םא ,קודבל ידכ םצעה תופיפצ יעצוממ לש תוקהבומ ינחבמ 

.(3 חול 'ר)תינכתה ירחא עצוממה ןיבו תוברעתהה תינכת ינפל םצעה תופיפצ 
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םלואה תצובק  םימה תצובק 
 V0 תוחיכש   V0 תותיבש  אצומ 

 40  10  40  10 לארשי 

 28  7  40  10 הקירפא-היסא 

 32  8  20  5 הפוריא-ב"הרא 

(24-6 ;5-0 תוירוגטק יתשל ץבוקמ)רבעמה ליג 
 60  15  60  15  5-0

 40  10  40  10  24-6

ןגורטטאב שומיש 

 32  8  32  8 תשמתשמ 

 64  17  64  17 תשמתשמ אל 
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ןייטשדלוג רתסא 

:3 חול 

תוברעתהה תינכת עוציב ינפל םצעה תופיפצ עצוממ לש תוקהבומ ינחבמ 

(יטולוסבא - טלחומ לדבה)םימה תצובקב ,הירחאו 

t ןחבמ  ןוסקוקליו ןחבמ  תוברעתהה ירחא  תוברעתהה ינפל 

 C o X o o ן

 P. Value  P. Value  SD עצוממ   SD עצוממ 

 0.001  0.0025  0.040  1.1776  0.038  1.166

ןיב (P<.0025) קהבומ לדבה ונשי ,םיגווזמ סימגדמל (יבנז-וד)ןוסקוקליו ןחבמ יפל 

עוציב ירחא תואצותה עצוממ ןיבו ,תוברעתהה תינכת עוציב ינפל תואצותה עצוממ 

עצוממ ןיב (P<.001) קהבומ לדבה ונשי ,םיגווזמ םימגדמל זןחבמ יפל םג .תינכותה 

ינש יפל .תינכתה עוציב ירחא עצוממה ןיבו ,תוברעתהה תינכת עוציב ינפל תואצותה 

ןטק P ךרע ללגבו ,םימב תוליעפה ירחא םצעה תופיפצב רופיש שי ,וללה םינחבמה 

.ירקמ וניאו קהבומ לדבההש ,חינהל ןתינ דואמ 

וכרענ םלואה תצובקב .הירחאו תוברעתהה תינכת ינפל םלואה תצובקב תוליעפה 

תופיפצב יוניש שי םא תוארל ידכ ,םצעה תופיפצ יעצוממ לש תוקהבומ ינחבמ ינש 

.(4 חול 'ר)תוברעתהה תינכת ירחא םצעה 

t ןחבמ  ןוסקוקליו ןחבמ  תוברעתהה ירחא  תוברעתהה ינפל 

 c o X o o ן

 P. Value  P. Value  SD עצוממ   SD עצוממ 

 0.001  0.0025  0.040  1.1776  0.038  1.166

:4 חול 

תוברעתהה ינפל םלואה תצובקב םצעה תופיפצ עצוממ לש תוקהבומ ינחבמ 

(יטולוסבא ־ טלחומ לדבה)תוברעתהה ירחאו 

חחבמ  ןוסקוקליו ןחבמ 

 (Wilcoxon)

תוברעתהה ירחא  תוברעתהה ינפל 

 P. value

 0.495

 P. Value

 0.4432

 SD

 0.051

עצוממ 

 1.173

 SD

 0.050

עצוממ 

 1.171

עצוממ ןיב קהבומ לדבה ןיא ,םיגווזמ םימגדמל (יבנז-וד) ןוסקוקליו ןחבמ יפל 
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חחבמ  ןוסקוקליו ןחבמ 

 (Wilcoxon)

תוברעתהה ירחא  תוברעתהה ינפל 

 P. value

 0.495

 P. Value

 0.4432

 SD

 0.051

עצוממ 

 1.173

 SD

 0.050

עצוממ 

 1.171
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רבעמה ליג ירחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע םימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

סג .(P=.443) הירחא תואצותה עצוממ ןיבו תוברעתהה תינכת עוציב ינפל תואצותה 

עוציב ינפל תואצותה עצוממ ןיב קהבומ לדבה ןיא םיגווזמ סימגדמל t ןחבמ יפל 

.(P=.495) הירחא תואצותה עצוממ ןיבו תינכתה 

,םצעה תופיפצב הדירי לש הריצע ךילהת היהש ,וארה םלואה תצובקב תואצותה 

תואצותה עצוממ תמועל לק רופיש הארמ ףא תינכתה עוציב ירחא תואצותה עצוממו 

,תינכתה עוציבמ האצותכ וא ירקמ היה רופישה םא ,תעדל ןיא ,םלואו .העוציב ינפל 

.תוקהבומ ןניא תואצותהו ליאוה 

יתש ןיב םצעה תופיפצ יעצוממב םייונישה ןיב לדבהה לש תוקהבומ ינחבמ 

(םייטולוסבא םילדבה) תוצובקה 

:ןלהלכ תורדגהב שומיש השענ יטסיטטסה חותינה ךלהמב 

עצוממ לש (יטולוסבאה) טלחומה לדבהה - םצעה תופיפצב יטולוסבא שרפה ★ 

לש תופיפצה עצוממ (סונימ)תוחפ ,(לופיטה ירחא)היינשה הקידבב םצעה תופיפצ 

.הצובק התואב (לופיטה ינפל)הנושארה הקידבב םצעה 

םייונישה ןיב (יטולוסבאה) טלחומה לדבהה עצוממ - םייונישה ןיב לדבהה ★ 

תופיפצ עצוממב שרפה :ירק ,הצובק לכב ולבקתהש ,םצעה תופיפצ יעצוממב 

לש םצעה תופיפצ עצוממ שרפה (סונימ)תוחפ ,(םימה תצובק) 1 הצובק לש םצעה 

.(םלואה תצובק) 2 הצובק 

.5 חולב םיגצומ תוצובקה ןיב םילדבהה יעצוממ 

:5 חול 

םילדבה) םצעה תופיפצב סייוגישה ןיב לדבהה עצוממ לש תוקהבומ ינחבמ 

םלואה תצובק ןיבו םימה תצובק ןיב (םיטלחומ 

t ןחבמ  .ףוסקוקליו ןחבמ 

 (Wilcoxon) P. value  SD עצוממ 

 P=0.037  0.016  0.0116 םימ 

 0.014  0.0020  P=0.0419 םלוא 

1994 - ה"נשת ,4 תרבוח ,ב ךרכ ,העונתב 

 21

t ןחבמ  .ףוסקוקליו ןחבמ 

 (Wilcoxon) P. value  SD עצוממ 

 P=0.037  0.016  0.0116 םימ 

 0.014  0.0020  P=0.0419 םלוא 
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ןייטשדלוג רתסא 

ןיב לדבהה עצוממב קהבומ לדבה שי ,(יבנז-וד)םיגווזמ םימגדמל ןוסקוקליו ןחבמ יפל 

םיגווזמ םימגדמל t ןחבמ יפל םג .(P=.041) םימב הלעפש הצובקה תבוטל ,םייונישה 

םימב הלעפש הצובקה תבוטל ,םייונישה ןיבש לדבהה עצוממב קהבומ לדבה שי 

 (037.=P). םלואה תצובקב רופישהמ לודג םימה תצובקב דופישה ,רמולכ.

לוגרתה תצובקב םצעה תופיפצ עצוממב רופישה יכ ,הלוע הכ דע םיאצממה תגצהמ 

.ןטק p ךרע ללגב תוירקממ ,הארנב ,עבונ וניא ,תוברעתהה ירהא םימב 

האצותה ךא ,תוברעתהה ירחא םלואה תצובקב םצעה תופיפצ יעצוממב רופיש אצמנ 

.תקהבומ הניא 

,ןכל .קהבומ אוה תוצובקה יתש ןיב םצעה תופיפצ יעצוממ לש םייונישה ןיב לדבהה 

.םלואה תצובקב רופישהמ לודג םימה תצובקב רופישה יכ ,חינהל ןתינ 

יסחיה רועישה תקידבבו (םצעה תופיפצ לש הדירי)הערהה לש יסחיה רועישה תקידבב 

רועישהש הארנ ,םימה תצובקב לופיטה ירחא (םצעה תופיפצ לש היילע)הבטהה לש 

היה הבטהה לש יברמה רועשה וליאו ,-1.720/0 היה ,תחא תקדבנל הערהה לש יברמה 

 3.470/0.

תופיפצב הבטהה לש יסחיה רועישה תקידבבו הערהה לש יסחיה רועישה תקידבב 

תקדבנל הערהה לש יברמה רועישהש ,הארנ םלואה תצובקב לופיטה ירחא םצעה 

.2.580/0 היה הבטהה לש יברמה רועישה וליאו ,-2.560/0 היה תחא 

תויופיפצ ןיב םימאתמה וקדבנ םצעה תופיפצ לש הדידמה ילכ תונמיהמ תא דודמל ידכ 

.דוחל הצובק לכב ,הירחאו תינכתה עוציב ינפל השיא התוא לש םצעה 

:ןה תואצותה 

תינכתה עוציב ינפל השיא התוא לש םצעה תויופיפצ ןיב םימה תצובקב םאתמה ★ 

.r=.9l9 :הירחאו 

תינכתה עוציב ינפל ,השא התוא לש םצעה תויופיפצ ןיב םלואה תצובקב םאתמה ★ 

.r=.959 :הירחאו 

(menopausal age) רבעמ ליג לש םינתשמה יפל ,תוצובקה-תת ןיב םילדבהה תקידבב 

סימה תצובקב ןגורטסאכ לופיט לש וא ליג לש תועפשה ולגתה אל ,ןגורטסאו 

.םלואה תצובקבו 
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רבעמה ליג ירחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע םימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

ןויד 

(efficacy)תוליעומ וב הקדבנש ,תיארקא הקולח םע רקובמ ינילק יוסינ ומה הז רקחמ 

ינש .םצעה תופיפצ לע ,םלואב תרחאהו םימב תחאה ,תוברעתה תוינכת יתש לש 

:םה רקחמה לש םיירקיעה םיאצממה 

תצובקב םישנת לצא םצעה תופיפצ עצוממב דואמ תקהבומ היילע התיה ★ 
.םימה 

.םלואב לוגרתה תמועל םימב לוגרתה תבוטל קהבומ לדבה אצמנ ★ 

יליגרתב תוליעפ לע ץילמהל ןתינ ,וללה םיאצממה יפ לעש איה תטלובה הנקסמה 

.(menopausal age) רבעמה ליגב םישנל םימ 

.תוצובקה יתש ןיב םילודג םילדבה ואצמנ אל גוויזה ינתשמ לש המאתהה תקידבב 

יא וא הבירצ ,תיתלחתהה םצעה תופיפצ תמר :םינתשמ השולש ועבוק רקחמב 

,םגדמה לדוג ללגב .(menopausal age)רבעמה ליגו (estrogen)ןגורטסא לש הכירצ 

יושעש ,תפטונ תינפוג תוליעפ ,הנתשמה .םיפסונ םינתשמ עובקל תורשפא התייה אל 

.תואצותה חותינ ךלהמב ןובשחב חקלנ ,(confounder) לבלבמ הנתשמ תווהל היה 

איה םא ,ןדיסה תכירצש ,התיה החנהה יכ ,ףסונ הנתשמכ העבוק אל ןדיס תחיקל 

בצק אוה תעדה תא וילע תתל שיש ,ףסונ הנתשמ .תוצובקה יתשב הווש ,תמייק 

ךילהת :םצע תסמ דוביא לש תוירקיע תוינבת יתש תוהזל ןתינ .םצעה תסמ דוביא 

ץאומה ךילהתהו ,40-ה ליגב ךרעב ליחתמ טאומה ךילהתה .טאומ ךילהתו ץאומ 

.(Mazess 1982, Lindsay et al., 1980) רבעמה ליג תליחתב ליחתמ 

השענש יפכ ,ישיא גוויזב םצעה תופיפצב הדיריה בצק לש הנתשמה תא עבקל השק 

םצעה תסמ דוביא תינבת ירחא רפסמ םינש לש בקעמב ךרוצ שי יכ ,יחכונה רקחמב 

תינבת לכ ןיאש םג המ ,ירשפא דימת אלו לברוסמ ךילהתה .תוברעתהה תלחתה ינפל 

.הנוש הקידב ךיראתב תקדבנ השא לכו ,עובק הדירי בצקל 

תינכת עוציב ינפל םצעה תופיפצ עצוממ ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל םלואה תצובקב 

תצובקב תואצותה .תינכתה•עוציב ירחא םצעה תופיפצ עצוממ ןיבו תוברעתהה 

םהבש ,םירחא םירקחמל האוושהב .םצעה תופיפצב הדיריה תריצע לע ועיבצה םלואה 

,םישדוח 9 לש תוליעפ תינכת תלעפה ירחא רצענ םצעה תסמ דוביא ךילהתש חווד 
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ןייטשדלוג רתסא 

 (1984 ,.Rundegren et al). םילרנימב 3.40/0 לש היילע התייהש ,אצמנ רחא חווידבו

ךשמב סינט רודכ תופתתשמה וצחל הכלהמבש ,תועובש 6 לש תינכת ירחא דיב םצעב 

.(Beverly et al., 1989) םויל תוינש 30 

היילע התייה לופיטה ירחא םימה תצובקב םצעה תופיפצ עצוממב יסחיה יונישל רשאב 

תצובקב םצעה תופיפצ עצוממב יסחיה יונישה לדוג .םצעה תופיפצ עצוממב 10/0 לש 

םצע תופיפצב תיסחיה היילעה עצוממ ,האוושהב .0.170/0 אוה לופיטה ירחא םלואה 

תוליעפ ישדוח 5 ירחא 3.80/0 היה (menopausal age) רבעמה ליגב םישנ 14 לש סוידרה 

 (1987 ,Ayaion et al). תופיפצב יסחיה יונישה עצוממב לדבה אצמנ אל ,רחא רקחמב

רקחמבו .(Krolner, Toft Ä Pors-Nielsen, 1983) תוברעתה ישדוח 8 ירחא תוילוחה 

לש תוליעפ ישדוח 9 ירחא תוילוחב יסחיה יונישה עצוממב S.2% לש היילע האצמנ ,ףסונ 

.(Dalsky et al., 1988)םיליגרת 

םרוגה ,ילנומרוהה םרוגה :םימרוג השולשמ עפשומ םצעה לש ילרנימה ןזאמה 

וא ןדיסב ינורכ רוסחמ ןוגכ םיקזח םייוריג םנשי רשאכ .יממה סמועהו יתנוזתה 

ןזאמ תא עונמל קיפסהל אל סייננמה םיסמועה םילולע ,ןגורטסאה תומכב הדירי 

.(Lanyon, 1987; Dalsky, 1990)ילילשה ןדיסה 

,םישנה לצא תוברעתהה ירחא םצעה תופיפצב תפסונ היילע היהת יכ ,רעשל היה ןתינ 

ועיפשה ,םגדמה לדוגו ,תיסחי רצק היהש ,רקחמה ןמזש ,ןכתיי .ןגורטסא םג ולביקש 

.ולא תואצות לע 

תכירצ ,ןיאפק תכירצ ,ןושיע ומכ םינתשמל תוסחייתה התייה אל רקחמה ןולאשב 

תולחש תתירכ ,םימדוק םירבש ,תיתחפשמ הירוטסיה ,םצעה לע תועיפשמה תופורת 

תלחמל ןוכיסה ימרוג םע םינמנ ולא לכש רחאמ .יחהמ ןמוש לש ההובג הכירצ וא 

.רקחמה תואצות לע ועיפשה סה םגש ,רעשל שי ,סיזורופואטסואה 

תואצותה תועמשמ 

:תומר שולשב העינסכ שמשל הלוכי םימב תוליעפה 

היסולכוא ברקב ענומ לופיט .(primary prevention) תינושאר העינמ ★ 
תמיוסמ הלחמב הלוחכ תרדגומ הניאש 
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רבעמה ליג ירחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע םימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

,היסולכוא ברקב םקשמ לופיט .(secondary prevention) תינמנש העינמ ★ 

.םוקישל תנתינה הלחמ לש הרמוח תגרדב תמיוסמ הלחמב הלוחכ תרדגומה 

היסולכוא ברקב ךמות לופיט .(tertiary prevention) תינושילש העינמ ★ 
.הלחמ לש ההובג הרמוח תגרדב תמיוסמ הלחמב הלוחכ תרדגומה 

,םינוש היסולכוא יגוסל תצלמומ תוליעפ תטישכ שמשל תולוכי הלא העינמ תומר 

:הלאה תורטמל ,םינימה ינשלו םינוש םיליגל 

ליג ינפל םישנ תייסולכוא ברקב םצעה תסמב הדירי לש תינושאר העינמ ★ 

. (postmenopausal age) רבעמה ליג ירחאו (premenopausal age)רבעמה 

תורדגומה ,םישנ תויסולכוא ברקב ןה םצעה תסמב הדירי לש תינמנש העינמ ★ 

תואצמנה ,םישנ ברקב ןהו ,(menopausal age) רבעמה ליגב תויטורופואטטואכ 

.קספנ םהלש ישדוחה רוזחמהש וא תולחש תתירכ ללגב םדקומ רבעמ ליגב 

ודביא רשא ,תויסולכוא ברקב םצעה תסמב הדירי לש תינושילש העינמ ★ 

רקחמב .הז ליגל תילמרונ היסולכואל תסחוימה ,םצעה תופיפצ עצומממ תיצחמכ 

תויסולכואב וקסעש ,םירקחמ לע תורפסב עודי אל .שארמ הלאכ םישנ ופונ ,הז 

.תפסונ רקחמ תקידב וז הצלמה הנועט ,ךכיפל .הלאכ 

םוכיס 

.תורגובמ םישנ ברקב רתויב החיכשה םצעה תלחמ הניה סיזורופואטסואה תלחמ 

תוומלו האולחתל םיירקיעה םימרוגה ןיב םניה ,סיזורופואטסואל םירושקה ,םירבש 

הכימת רוקמ הווהמה ,תימניד המקר התויה איה םצעה תונוכתמ תחא .רגובמה ליגב 

:םצעה לש םילרנימה לע תינמז-וב םיעיפשמ םינונגנמ ינש .םילרנימ תקפסאל רוקמו 

הנשי ,תימוקמה המרב ינכמה סמועב הדירי שי רשאכ .ינכמה סמועהו םינומרוהה 

.םצעה תסמב הדירי 

.תוטעמ ןה םצעה תופיפצ לע םימב תוליעפה תעפשה לש תיאופרה תורפסב תויודעה 

ןיב רקיעב םיוושמו ,(cross-sectional) ןתח ירקחמ םניה םדא ינב לע םירקחמה 

Risser, et al., 1990;) םינייחש ןיבו םינוש טרופס יפנעב םיאטרופס לש תויסולכוא 

 ;1971,Orwoll, 1987; Nilsson 81 Westlin). ךרוא ירקחמ לע עודי אל (longitudinal)
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ןייטשדלוג רתסא 

.•ןוגכ ,לקשמ־תוסימעמ תויוליעפ קרש איה תלבוקמה העדה .הז םוחתב םיקסועה 

הניא הייחש וליאו ,םצעה תופיפצ תא תולעהל הלוכי ,תולוקשמ תמרהו הציר ,הכילה 

.תוקזח תומצע תיינבל תעייסמ 

ןוגכ ,תויאופר תויעב ןהלש תויסולכוא ברקב רקיעב ,םיידוחיי תונורתי םימב לופיטל 

רתיב תוענ ולא תויסולכוא .םיינורכ בג יבאכ ,העונתב תולבגומ ,תויטמואר תולחמ 

תויעב לשו תוינורכ תולחמ לש תוחיכשב היילע הנשי ליגב היילעה םע .םימב תוחונ 

ךדיאמ תודגנתה חונו ,אסיג דחמ הפיצ חונ ,םימב שיש םיידוחייה םיאנתה .תואירב 

.(Davis 81 Harrison, 1988) תוליעפל החוטבו החונ הביבס םיווהמ ,אסיג 

ללגב לוגרתב תדחוימ תוריהז תשרדנ םהבש םיבצמב דחוימב בושח םימב לוגרתה 

הזכ בצמב .םירבשל הטונו (porous) תררוחמ םצעה רשאכ ,דואמ הכומנ םצע תופיפצ 

.תתחופ - םימב תרקובמ יתלב הסמעהל הנכסה 

:הלא ויה תוירקיעה רקחמה תורטמ 

םתוליעומ תא סיזורופואטסואל ןוכיסה תייסולכוא ברקב רקובמ יוסינב קודבל 

 (efficiacy) תמועל ,םצעה תסמ דוביא ךילהת תריצעב םצע-יסימעמ םימ יליגרת לש

.עקרקה ינפ לע תעצובמה ,המוד טקפא תלעב םצע תסימעמ תוליעפ לש התוליעומ 

לוגרתה תא קדובה ןושארה רקחמה וניה ,רקובמ ינילק יוסינ אוהש ,הזה רקחמה 

םימב תחאה תונוש תוליעפ תוינכת יתש תרזעב .םצע תסימעמ תוליעפכ םימב 

.םצעה תופיפצ לע םצע־תסימעמ תוליעפ לש העפשהה הקדבנ ,םלואב היינשהו 

לע תוצובקל וגווזו תיארקא וקלוח (menopausal age) רבעמה ליגב תובדנתמ םישנ 

ןגורטסא לש הכירצ-יא וא הכירצ ,(menopausal age) רבעמה ליג :םינתשמה יפ 

 (estrogen), תליחתב םישנ 32 הללכ הצובק לכ .תיתלחתהה םצעה תופיפצ תמרו

,םעפ לכב תוקד 45 ,עובשב םימעפ 3 ועצוב תוליעפה יגוס ינש .ופוסב םישנ 25-ו רקחמה 

.םישדוח 5 ךשמב 

דיב סוידרה םצע לש ילטסידה קלחב םישנה ןמ תחא לכ לצא הדדמנ םצעה תופיפצ 

ותואב םיימעפ העצוב הדידמה .ןוטפמוק רוזיפ תטישב שומיש ידי לע ,תיטננימוד אלה 

ןוסקוקליו ןחבמו םיגווזמ םימגדמל t ןחבמ .הירחאו תוברעתהה ינפל ,םצעב םוקמ 

 (Wilcoxon), תואצותה חותינל ושמיש.
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רבעמה ליג ירחא םישנ לש םצעה תופיפצ לע םימב תינפוג תוליעפ תעפשה 

,םימה תצובקב ,(םייטולוסבא)םיטלחומ םילדבהב םצעה תופיפצ לש יונישה עצוממ 

ןהו (P=.041) Wilcoxon ןחבמ יפ לע ןה ,םלואה תצובקב יונישל האוושהב קהבומ היה 

תומוד תואצות ובינה ,םייסחי םילדבהב ועצובש םינחבמה ינש .(P-.037) t ןחבמ יפ לע 

 (031. ,034. = P, המאתהב).

עוציב ירחא סימה תצובקב םצעה תופיפצב יונישה עצוממ ,וללה םינחבמה ינש יפל 

םלואה תצובקב וליאו ,(המאתהב ,P = .0025, .001) קהבומ היה תוברעתהה תינכת 

לדבה אצמנ אל ךא ,תוברעתהה עוציב ירחא םצעה תופיפצ עצוממב לק רופיש היה 

תוברעתהה ירחא תואצותה עצוממ ןיבו תוברעתהה ינפל תואצותה עצוממ ןיב קהבומ 

 (495. ,4432. = P, המאתהב).

תוצלמה 

:ץלמומ רקחמה יאצממ תובקעב 

לע םימב תוליעפה תעפשה תא וקדביש ,םיפסונ סייביטקפסורפ םירקחמ עצבל ★ 

לש םינוש םייתלחתה םיבצמב ,םינוש םיליגב ,תונוש תויסולכואב םצעה תופיפצ 

םצע תויופיפצ 

בגה תוילוח ןוגכ ,םירחא םצע ירוזא לש תופסונ תודידמ ךורעל ★ 

רתוי לודג סגדמהו ,רתוי ךורא תוברעתהה ןמז םהבש םיפסונ םירקחמ עצבל ★ 

ןימטיוב רשעומ ןדיס וא ןינוטיצלק ןוגכ ,תופורת םע תינפוגה תוליעפה תא בלשל ★ 

 D ןגורטסאבו

םימרגנה םירבשה לש האוושה וב היהתש ,ןמז ךרואל יביטקפסורפ רקחמ ךורעל ★ 

ברקב םיחיכשה םירבשה תמועל ,םלואב וא םימב הליעפה היסולכוא ברקב 
.הליעפ יתלב היסולכוא 
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ןייטשדלוג רתסא 

תורוקמה תמישר 

,סיזורופואטסוא לש ןוחבא .(1990).י ,לצנמ ,.ר ,ןמסקו ,.ר ,גרבנייטש ,.י ,רטכייל 

.94-50 ,היגולוטנורג 
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