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?מה זה מין
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?מה זה מגדר
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Non- Binary Gender

Genderqueer
Bigender
Trigender

Transgender
Pangender
Genderfluid

………..
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SexGender

Glezerman, 2021

ומגדררפואה מודעת מין 
התובנה 

הגוף מושפעשהתפקוד של כל מערכות 
והמגדרמהמין 



כמה עובדות

מערכות אנטומיות דומות עם שונות בתפקוד
 נחקרו בקרב גברים בלבדהמחלות והתרופות רוב
התעלמות מהשינויים לאורך המחזור החודשי
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Do Cells Have Sex
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רפואה מודעת מין ומגדר

אותם איברים
שוני בתפקוד–

אותן מחלות
שוני בסימפטומים–
שוני בשכיחות ובהערות–

אותו טיפול
שוני ביעילות–
שוני בתופעות לוואי–
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Internal
Medicine

Rheumatology

Surgery

Social Medicine

Nursing

Pediatrics

Obstetrics

HEENT

Ophthalmology

Psychology
Psychiatry

Pulmonology

MedicationsCardiology

COMMUNICATION

Gastroenterology
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Basic
Sciences

Covid-19



נשים משלמות מחיר 
גבוה יותר על עישון



סרטן ריאות
 ...הורג יותר נשים מאשר סרטן השד
...ב"הסרטן הקטלני ביותר בקרב נשים בארה

Glezerman, 2021

…women had a…
two-fold greater risk…

than men of developing…
either small cell carcinoma…

…or squamous cell carcinoma
Papadopoulos et al , 2014



מחלות לב

??מחלה של הגבר 
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Men: More often V-fib

Women: More often Asystole (Flat line)
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Cardiac Arrest



יותר נשים מתות כל שנה מאשר בכל מחלות הסרטן
Women (414)

Age adjusted
Men (1.407)Outcome

Data: Israel 2018

3.1 %1.4 %7-day mortality

5.8 %2.9 %30-days

6.9 %4.3 %90-days

9.8 %7.3 %1 year

12.5%9.6 %Maj.Adv.Cardiac Events
Adj:Age, past MI, DM, HT



Medications
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Pharmacokinetics – LADME
Liberation Absorption Distribution Metabolism Elimination

 וכימייםפיסיקלייםמאפיינים-שחרור התרופה
עורמאפייני, שהות, פריסטלטיקה–ספיגה
מובילים/שומן/מים/שריר–פיזור
פירוק וחילוף חומרים–מטבוליזם
 כליות, כבדפעילות–סילוק מהגוף
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Fat

Muscles

6 kg

36 kg

12 kg

30 kg

Weight: 75 kg
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סילוק תרופות מהגוף
Clearance

גברים
:סילוק מהיר יותר של

מספר תרופות אונקולוגיות–
אספירין–
אקמול–
אנטי היסטמינים–

נשים
:סילוק מהיר יותר של

פרדניזון–
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Pain // Greenspan et al, 2007

מחלות המאופיינות עלי יד כאב כרוני

גברים נשים



:נשים וכאב 

לנשים סף כאב שונה•
חשות כאב באופן שונה•
שכיחות גבוהה יותר של מחלות כאב•
יותר שונות בתגובה לכאב•
כאב באופן שונהמתקשרות •
שונהבאופן מגיבות לתרופות שונות •
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Gender Bias in Pediatric Pain Assessment
Earp et al, J Pediatr Psychol 2019

כואב יותר" בן"ל
Glezerman, 2021

)264(ילדה /מבוגרים מעריכים כאב בילד



COVID 19מגדר ו, מין
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Covid-19 Mortality Sex Ratio/ 100.000 population
UK, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Korea, Spain
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https://cpcscientific.com/resources-center/covid-19/
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ANDROGENS


