
 נייר עמדה של איגוד האורולוגים הישראלי בנושא סרטן הערמונית
 

 הקדמה 
 

( הוא הסרטן הנפוץ ביותר בגברים והיארעותו עולה בצורה חדה  CAPסרטן הערמונית )     
גברים  12.  במדינת ישראל המחלה מופיעה באחד מכל 50עם כל עשור בחיים לאחר גיל 

גברים מאובחנים כנושאי סרטן הערמונית  2000 )רישום הסרטן הלאומי(.  מדי שנה מעל
 ומספר זה קרוב לודאי ילך ויגדל בשל העלייה באורך החיים הממוצע במדינת ישראל. 

 
הבירור הראשוני ולעיתים אף המעקב לאחר הטיפול הראשוני באוכלוסייה זו במדינת ישראל 

ם אינם אורולוגים או נעשה לעיתים קרובות על ידי הרופאים הראשוניים בקהילה אשר ברוב
אונקולוגים. על כן רואה לעצמו איגוד האורולוגים הישראלי כחובה להביע את דעתו הרשמית 

בהסתמך על ספרות עדכנית, בכל האספקטים הכרוכים באבחנה וטיפול בסרטן הערמונית 
ולהביא מידע זה בצורה מסודרת לכלל ציבור העוסקים בבריאות במדינת ישראל. בעשותו 

 מתכוון האיגוד ליצור אחידות ורצף בבירור וטיפול במחלה זו. זאת, 
 

ועד איגוד האורולוגים אשר מונו על ידי ועדה של אורולוגים מומחים נייר העמדה נכתב על ידי 
 ה.אשר התנדבו לעבוד במסגרת הועדוהישראלי מקרב חבריו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      ATE SPECIFIC ANTIGENPROST (PSA.)  –האנטיגן הסגולי לערמונית 
 

 הקדמה
 

PSA הוא סמן סגולי לערמונית אך אינו סגולי לסרטן הערמונית. רמות ה- PSA  מושפעות
נוכחות זיהום בדרכי השתן ו/או הערמונית, נוכחות צנתר , מגיל החולה, נפח הערמונית

 PSAמחצית החיים של  בשופכה, פעולות חודרניות בשופכה והערמונית וכן ממגע מיני.  זמן
( או קשור free PSAמגיע למערכת הדם כמולקולה חופשית ) PSA  ימים. 2.6בדם הוא 

( total PSA) הכולל PSAה   החופשי ואת ריכוז  PSAלחלבונים. ניתן למדוד את ריכוז ה
 (. PSA ratioהכולל )  PSA - ל  או הקשור, החופשי PSAולחשב את היחס בין ה  נסיובב

נ"ג למ"ל. עם  4נמוך מ  נסיובב  PSAשנה ריכוז ה 50מהגברים שגילם מעל  90%בקרב 
 4גבוה מ   PSAמהגברים   5%רק ל  50-59: בגילאי נסיובב PSAהגיל יש עליה בריכוז ה 

 נ"ג למ"ל. 4גבוה מ   PSAמהגברים  25%שנים ל  70-79נ"ג למ"ל ואילו בגילאי 
 PSAננוגרם למיליליטר )נ"ג/מ"ל( כתקין. אולם,  4.0 -ל 0.0בין  PSAעל פי רב נחשב טווח 

מהחולים עם הגדלה שפירה של הערמונית  60% -יימצא בנסיוב ברמות שמעל הנורמה ב
יש הסתברות  PSAמהחולים עם סרטן הערמונית. בכל ערך של  25% -ובתחום הנורמה ב

 גבוהה יותר.  PSAלגילוי סרטן ערמונית. ההסתברות עולה ככל שרמת ה 
 
 לוי מוקדם של סרטן הערמוניתגי
 

בעשור האחרון נרשמה ירידה בתמותה מסרטן הערמונית במדינות המערב. אחד ההסברים 
בנסיוב. על הרופא להסביר לכל גבר מגיל  PSAלתופעה הוא שימוש נפוץ יותר בבדיקת ערכי 

ומעלה על סרטן הערמונית ולספר לו על האפשרות של איבחון מוקדם של סרטן  50
 ונית גם בהעדר תסמינים.הערמ

 
 המלצות:

בכל אחת לשנה  PSAבדיקת דם ל ו בדיקת הערמונית דרך החלחולתיש להמליץ על  .א
שנים  10הפונה לייעוץ רפואי והוא בעל תוחלת חיים צפויה של  50גבר מעל גיל  

 לפחות 
 PSAתקבע גם על פי גיל החולה, קיום גורמי סיכון וערכי ה  הבדיקותתדירות  .ב
דרגה ראשונה מסיפור משפחתי של סרטן הערמונית בקרוב משפחה  בגבר עם .ג

 .40החל מגיל אחת לשנה  PSAבדיקת תתבצע בדיקת ערמונית דרך החלחולת ו
בכל גבר העומד לפני ניתוח ערמונית באבחנה של  PSAבדיקת דם ל יש לבצע  .ד

הגדלת ערמונית שפירה אם הגישה הטיפולית תושפע מאבחנה אפשרית של סרטן 
 ונית.ערמ

 
 ביופסיות ערמונית אקראיות מונחות

 
אבחנת סרטן הערמונית מושתתת תמיד על בדיקה היסטולוגית של ביופסיות ערמונית. 
החלטה על ביופסיות של הערמונית תתבסס על ממצא חשוד בבדיקת הערמונית דרך 

נוי קצב שי PSA ratioגבוה, כולל שימוש אפשרי במדדים כגון  PSAהחלחולת ו/או ריכוז 
PSA  או הכפלתו וצפיפותPSA( בדיקת על קול דרך החלחולת .(TRUS  אינה אבחנתית

 ושימושה העיקרי הוא להדמיית הערמונית ולהנחיית המחט בזמן ביצוע הביופסיות. 
 

 המלצות:
 ביופסיות ערמונית יש לבצע בהנחיית אמצעי הדמיה. .1
 מדי הערמונית. או יותר בהתאם למ 8מספר הגלילים בביופסיה חייב להיות   .2
 ATYPICALו/או  HIGH GRADE PINכאשר מתקבלת אבחנה היסטופתולוגית של  .3

SMALL ACINAR PROLIFERATION  ((ASAP  יש לחזור על ביופסית ערמונית
 בתוך חצי שנה. 



 הגישה הטיפולית לסרטן ערמונית ממוקם

 
 הקדמה

 
לחולת וסכום הגליסון , השלב הקליני כפי שנקבע בבדיקת החבזמן האבחנה PSA -ערכי ה

להערכה של שלב  (Kattan -ו Partinטבלאות ) לי הניבויכמשוקללים במרבית  בביופסיה
, בטן ואגן CTמיפוי עצמות ו  ,staging)לקביעת שלב המחלה )הצורך בבדיקות . המחלה

( אינו newly diagnosed prostate cancerבחולה שאובחן לראשונה עם סרטן ערמונית )
 ומעורבות קשרי לימפהמוכתב על ידי ההסתברות להמצאות גרורות גרמיות  גורף אלא

  ים.אגני
 במסגרת הערכה הראשונית מקובל להגדיר את רמת הסיכון של החולה:  

 
 
 
 
 
 

( PSA)זמן ההכפלה של ערכי ה  PSA DTו  PSA))קצב שינוי ה  PSAVקינטיים כמו  מדדים
בשנה  PSA. קצב עלית ה PSAעדיפים על פני הסתמכות על מדידות חד פעמיות של 

 ותמותה. תהמנבא סיכון מוגבר להישנוהוא גורם פרוגנוסטי עצמאי לטיפול שקדמה 
 

 המלצות
 תוצאותיו.ולניבוי  המתאים הטיפול עליש להשתמש בכלי ניבוי כבסיס להמלצה  .1
או גרורות גרמיות )מיפוי  (CT)בדיקות לקביעת מעורבות קשרי הלימפה האגניים  .2

עצמות( תעשנה בחולים בהם לתוצאה תהיה השפעה על בחירת הטיפול. בחולים 
 בקבוצת סיכון נמוכה אין הכרח בביצוע בדיקות אלו.

 ENDORECTALן להשתמש ב בחולים עם חשד למחלה מקומית מתקדמת נית .3
COIL MRI לקביעה מדויקת יותר של השלב המקומי. 

 
 בסרטן ערמונית ממוקם האפשרויות הטיפוליות לשם ריפוי

 
בהמלצה על בחירת טיפול יש להתחשב בתוחלת החיים של החולה, תוצאות צפויות של 

ידונו בהרחבה בין הטיפול מבחינת יעילות והשלכות של הטיפול על איכות החיים. נושאים אלו 
 הרופא לחולה. 

 
 בחולה בקבוצת סיכון נמוך:

 
 (RADICAL PROSTATECTOMYכריתת ערמונית נרחבת ) .1
 קרינה חיצונית  .2
 ברכיתרפיה .3
 

, מעורבות של גליל  4/5, ללא נוכחות דרגת גליסון PSAחולים בקבוצת סיכון נמוך, קצב עלית איטי של 
(. מעקב פעיל מחייב בדיקת ACTIVE SURVEILLANCE, יכולים לבחור במעקב פעיל )5%אחד > 

 פעמיים בשנה וביופסיות חוזרות. PSAהערמונית דרך החלחולת, בדיקת  

 
 בחולה בקבוצות סיכון בינוני וגבוה:

 
 (RADICAL PROSTATECTOMYכריתת ערמונית נרחבת ) .1
 קרינה חיצונית בתוספת טיפול הורמונלי מקדים ומשלים. .2

 

 נג/מל PSA סכום גליסון שלב קליני קבוצת סיכון

 T1c-T2a ≤ 6 <10 נמוכה
 T2b 7 10-20 בינונית
 T2c 8-10 >20≤ גבוהה



 כריתת ערמונית נרחבת
 

כריתת ערמונית נרחבת ניתנת לביצוע בגישה רטרופובית, פרינאית, לפארוסקופית  .1
 ורובוטית.

כריתה של קשרי הלימפה האגניות במהלך כריתת ערמונית נרחבת מומלצת בכל  .2
 החולים בסיכון בינוני וגבוה ובחולים בסיכון נמוך עם קשריות לימפה חשודות.

ם בסיכון נמוך להתפשטות הגידול מחוץ נסיון לשימור עצבי הזיקפה אפשרי בחולי .3
לערמונית. החלטה על שימור העצבים מבוססת על נתונים טרום ניתוחיים והממצא 

 התוך ניתוחי.
אחרי הניתוח ניתן לשקול טיפול  PSAעל פי הממצאים ההיסטופתולוגים ורמת ה  .4

 משלים בקרינה ו/או טיפול הורמונלי מידי או דחוי. 
 

 ריפוימעקב אחרי טיפול לשם 
 

 מעידהשל הערמונית,  נרחבתלאחר כריתה בבדיקה הראשונה נ"ג/מ"ל  0.2מעל  PSAרמת 
 מחלה גרורתית.באזור הניתוח או או שפירה  ממאירה על שארית רקמת ערמונית

 המחלה )כישלון ביוכימי(. תאחרי הטיפול מעידה על הישנו PSA עליה רצופה ברמת 
 

 המלצות:
חדשים מהטיפול הראשוני וכל  3 -תתבצע לאחר כ PSAבדיקת דם ראשונה לרמות  .1

חדשים.  6. לאחר מכן הבדיקה תתבצע כל במהלך השנה הראשונהחדשים  3
  אחת לשנה. PSA -מהשנה החמישית לאחר הטיפול הראשוני תתבצע בדיקת דם ל

 בדיקת חלחולת ובדיקות הדמיה אינן חלק מהמעקב השגרתי אחרי הטיפול. .2
רתית של מיטת הניתוח לפני טיפול בעקבות כישלון ביוכימי אין מקום לביופסיה שג .3

 לאחר כריתה נרחבת.
ביופסיה של הערמונית בחולה עם כישלון ביוכימי אחרי קרינה מותוות רק במועמד  .4

 לשם ריפוי. salvage)לטיפול הצלה )
 

  הטיפול בכישלון ביוכימי
 

 לאחר ניתוח כריתה נרחבת:
 

מקומית מומלץ לטפל בקרינה חיצונית. מוטב להקרין  בחולים עם הסתברות גבוהה לחזרה
נג/מל. בחולים עם הסתברות גבוהה לפיזור גרורתי מומלץ  1.5נמוכה מ  PSAכשרמת ה 

 טיפול הורמונלי מידי או דחוי.
 

 לאחר טיפול בקרינה:
 

בחולים עם הוכחה היסטולוגית למחלה בערמונית ניתן להציע טיפול הצלה לשם ריפוי 
נחשבים כטיפולי הצלה ניסיוניים. בחולים עם הסתברות גבוהה  HIFUפאה או בניתוח. הק

 לפיזור גרורתי מומלץ טיפול הורמונלי מידי או דחוי.
 
 

 
 
 
 



 locally advanced - הטיפול בסרטן ערמונית מפושט מקומית
 (+Nאו  T3-4)שלב קליני 

 
 רמונלי. הגישה הטיפולית השכיחה היא קרינה  חיצונית משולבת בטיפול הו .1
ניתן להציע לחלק מהחולים כריתת ערמונית נרחבת אך יש להבהיר כי סיכויי הריפוי  .2

 בניתוח בלבד מוגבלים. 
ניתן להציע טיפול הורמונלי בלבד ומעקב בלבד על פי תוחלת החיים ונוכחות  .3

 תסמינים.
 
 
 
 

 הטיפול בסרטן ערמונית עם גרורות גרמיות
 

ללא  יימת המלצה להתחלת טיפול הורמונליבחולים עם מחלה גרורתית מוכחת, ק .1
 דיחוי וללא תלות בתסמינים וסיבוכים.

 שבועות 3-4אחת ל  ZOLEDRONIC ACIDמומלץ להוסיף טיפול ב  .2
 TAXOTEREבחולים בשלב עמיד להורמונים עם תסמינים מומלץ לטפל ב  .3
ניתן להוסיף טיפול פליאטיבי רב תחומי בגרורות כואבות כולל קרינה ממוקמת  .4

 הזרקת רדיואיזוטופים.ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הטיפול ההורמונלי בחולי סרטן הערמונית
 

 הקדמה
 

סרטן הערמונית תלוי בהורמונים אנדרוגניים. במצבים של חסר אנדרוגני תאי סרטן 
חסר אנדרוגני לאורך זמן  בנוכחות)אפופטוזיס(.   תהערמונית עוברים מוות תאי מתוכנ

. האשכים הם המקור העיקרי להיות בלתי תלוי באנדרוגניםיר הופך הגידול הממא
 אשכים. -היפופיזה-היפוטלמוס :מוסדרת על ידי הציר ההורמונאלי והפרשת לטסטוסטרון.

 
 הגדרות: 

 

 "מתייחס למונח "טיפול הורמונאלי : Androgen Deprivation Therapy (ADT) 
על ידי דיכוי יצור  הסרטןאי טיפול בו נמנעת הפעלת קולטנים אנדרוגנים בת

 .טסטוסטרון )סירוס(, חסימת הקולטנים או שילוב של שניהם

 על ידי טיפול תרופתי או ניתוח  נ"ג/מ"ל 50 -סירוס: דיכוי רמת הטסטוסטרון מתחת ל
 כריתת האשכים. 

 אנטי קיימים  .חסימה של הקולטן לאנדרוגניםל תכשירים הגורמיםאנדרוגנים: -אנטי
 סטרואידליים.-רואידליים ולאסט אנדרוגנים

  ( טיפול משולבCombined Androgen Blockadeשילוב של סירוס עם אנטי :)-
 אנדרוגנים

  טיפול לסירוגין ((intermittent therapy טיפול המבוסס על מתן טיפול תרופתי :
 .הגורם לדיכוי יצור הטסטוסטרון בצורה לא רציפה

 
 :כלליות המלצות

 

-GnRHרתית, כריתת האשכים או טיפול תרופתי בזריקותבחולים עם מחלה גרו .1
Analogues     הם הטיפול המועדף והן יעילות במידה שווה. יש להקדים לזריקה

 . flare up -התלקחותאנדרוגנים למניעת תופעת ה-הראשונה טיפול באנטי
 שיטות  טיפול אחרות )למשל על ידי אסטרוגנים( אינן מומלצות כקו ראשון.   .2
האשכים היא הדרך המהירה ביותר להשגת רמות סירוס רצויות. כריתת כריתת  .3

מתקדמת במהירות, בחולים עם האשכים עדיפה בחולים עם מחלה גרורתית 
 הענות נמוכה לטיפול תרופתי.או לחץ על חוט השדרה  סכנה של

. יש להתאים את השונים  GnRH- Analoguesתכשירי ביעילות שלאין הבדל  .4
 ת הזריקה לנוחות החולה.ותדירו דרך המתן

הורמונאלי ה יש לייחס חשיבות רבה למניעה וטיפול בתופעות הלוואי של הטיפול .5
 וסיבוכיו במיוחד בחולים המקבלים טיפול ממושך מעל שנה.

 תחליף לסירוס רפואי או ניתוחייכולים לשמש סטרואידליים -אנדרוגנים לא-אנטי .6
 .ופעות לוואי וסיבוכיםת בחולים ללא מחלה גרורתית וכרוכים בפחות 

במינון של  לשדייםיש לתת קרינה מונעת  מג  BICALUTAMIDE 150במתן   .7
Gy 8-15 , 1-2 .שבועות לפני תחילת הטיפול 

יש יתרון בעל  (Combined Androgen Blockadeטיפול משולב )לא ברור אם ל .8
 משמעות קלינית המצדיקה שימוש שיגרתי.

. עדיין לא הוכחה עדיפות או נחיתות בהשוואה טיפול הורמונלי לסירוגין אפשרי .9
לטיפול רצוף. טיפול זה מומלץ במקרים של תופעות לוואי קשות כתוצאה 

 מהטיפול ההורמונאלי הרצוף. 
 
 
 
 



 המלצות לטיפול הורמונלי על פי שלב המחלה
 
 מחלה ממוקמת. .1
   

בחולים עם מחלה טיפול הורמונלי אינו טיפול מרפא. ולכן, אין הוריה לטיפול הורמונלי 
 ממוקמת המועמדים לטיפול לשם ריפוי.

 
  :יוצאים מן הכלל

 

. חולים המועמדים לקרינה הנמצאים בסיכון בינוני וגבוה להישנות ותמותה .א
. משך הטיפול אחרי בחולים אלו מומלץ טיפול הורמונלי בסמוך לתחילת הקרינה

  הקרינה יקבע על פי קבוצת הסיכון.
טיפול הורמונלי . גרם המועמדים לברכיתרפיה 50 מדולה חולים בעלי ערמונית ג .ב

 .מקדים מצמצם את נפח הבלוטה ומאפשר שימוש יעיל יותר בטכנולוגיה זו
חולים עם מחלה ממוקמת שאינם מועמדים לטיפול לשם ריפוי יכול טיפול  .ג

הורמונאלי בלבד לעכב את התקדמות המחלה, לצמצם את נפח הערמונית 
 ולשפר את הטלת השתן.

 .נגועות בגרורותלימפה  קשריהתגלו וחולים שעברו ניתוח כריתה רדיקלית  .ד
 

 .לאחר טיפול לשם ריפוי PSAעלית  .2
 

שמעליו מומלץ להתחיל טיפול. יש  PSAרך עאין המחלה.  תמעידה על הישנו PSAעלית 
. מקובל להמליץ על טיפול ההורמונלי מול תופעות הלוואיהלדון עם החולה על יתרונות 

, הזמן עד הראשוני מאפייני הגידולעל פי בחולים הנמצאים בסיכון גבוה הורמונלי  טיפול
 .PSAקצב הכפלת ו PSAלהתחלת עלית ה 

 
  מקומית מפושטתמחלה  .3
 

 2-3למשך  ורמונלי ה בחולים המועמדים לטיפול בקרינה, מומלץ טיפול .א
 שנים.

חות הופעת חולים שאינם מועמדים לטיפול מקומי, טיפול הורמונלי עשוי לדב .ב
 סיבוכים מקומיים ופיזור סיסטמי.

 
 חלה גרורתיתמ .4
 

ללא  קיימת המלצה להתחלת טיפול הורמונאלי בחולים עם מחלה גרורתית מוכחת,
 דיחוי וללא תלות בתסמינים וסיבוכים.

 
 מחלה עמידה להורמונים .5
 

רמות  לבדוק עם הופעת עמידות לטיפול ההורמונאלי הראשוני מומלץ .א
 סירוס. לוודא רמתטסטוסטרון כדי 

  .טיפוללהמשיך את הלמרות הופעת עמידות לטיפול הורמונאלי, מומלץ  .ב
 antiandrogen withdrawal ,,DES) טיפול הורמונלי קו שניניתן לשקול  .ג

Ketoconazole) 
 
 
 

 
 



 נייר עמדה זה נכתב על ידי ועדה מטעם ועד איגוד האורולוגים הישראלי.
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