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 יולוגיה טאפידמיולוגיה וא. 1

  .  חדשיםחולים  2713אובחנו  2018אל: בשנת בישר בגברים ביותר השכיח הסרטן הוא הערמונית סרטן

 25.7 לעומתבקרב יהודים  50.2 -היו   100,000 -שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל לבאותה שנה, 

בעולם, סרטן הערמונית . 1שנים 64-70בגברים בגילאים הינו שיא התחלואה ;  בקרב ערבים בישראל

ארעות ישיעורי העם  22020מיליון מאובחנים חדשים בשנת  1.4השני בשכיחותו עם כ הסרטן הוא 

בהתאמה(. נתונים אלו מושפעים , 97 -ו 111הגבוהים ביותר באוסטרליה וצפון אמריקה )מתוקננים 

 2008-2014בין השנים ה.  בישראל, נצפתה ילסקירה וגיל האוכלוסי PSAמאוד ממדיניות השימוש ב 

נצפית שוב מגמת עליה )אחוז שינוי  2014אולם החל משנת  , ארעות המחלהיבה מובהקת ירידה מגמת

השלישי בשכיחותו כגורם לתמותה הוא סרטן הערמונית (.  מבחינת תמותה, 1.4%וצע של שנתי ממ

. בשני העשורים 2018נפטרים מסרטן הערמונית בשנת  416עם  מסרטן בקרב גברים בישראל

אחוז שינוי שנתי עם האחרונים נצפית מגמה מובהקת של ירידה בתמותה מסרטן ערמונית בישראל 

 .3% -ממוצע של כ

היסטוריה משפחתית של (, 2-3%למרות שסרטן ערמונית תורשתי מופיע באחוז קטן מחולי הסרטן )

נבט, מעלות את הסיכון להופעת מחלה בגיל מות בתאי היובאופן ספציפי מוטציות מסוי סרטן ערמונית

, BRCA 1/2 –בין המוטציות שזוהו  (.3בהתאמה 2ו פי  4מוקדם יותר ולתמותה מהמחלה )סיכון יחסי פי 

ATM    ו- CHECK2 . 

נמצאו באסוציאציה עם סרטן ( D)אלכוהול, מוצרי חלב, סויה, ליקופן, ויטמין מגוון מרכיבים תזונתיים 

חד משמעיות להפחתת הסיכון  תזונתיותמידע מוצק מספיק בכדי לבסס המלצות אולם אין כיום  ,ערמונית

 למחלה. 

 

 הגדרות וסיווג . 2

 דרגת המחלה  2.1

 סטולוגית. יבבדיקה הכפי שנראית  תאי הגידול הארכיטקטורה המבנית שלדרגת המחלה נקבעת לפי 

מבלוטת  בביופסיה  (Gleason score) גליסון ציוןעת לפי בדרגת המחלה נק, 2005החל משנת 

ראשוני( בביופסיה )ציון גליסון הנרחב ביותר גליסון מורכב משילוב של ציון גליסון הציון סך :  הערמונית

אם ציון הגליסון הנפוץ ביותר בדגימה היה  –.  כך לדוגמא, (שניוניציון )מציון הגליסון הנרחב פחות ו

  . 7=3+4 –כ " וזה ירשם 7ציון הגליסון הכללי יהיה "סך ". 4" והשני הנפוץ ביותר היה בדירוג "3בדירוג "
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 ISUP (International Society of- נלאומית לפתולוגיה אורולוגיתיקבעה החברה הב 2014בשנת 

Urological Pathology 2.1טבלה  –4( חלוקה לקבוצות בהתאם לציוני גליסון . 

 בהתאם לציון גליסון  -ISUP –דרגת המחלה של סרטן הערמונית קבוצות  -2.1טבלה 

ISUP Grade GLEASON SCORE 

1 (3+3) 6 

2 7 (3+4) 

3 7 (4+3) 

4 8 (4+4 ,3+5 ,5+3) 

5 9, 10 (5+5 ,5+4 ,4+5) 

 

 שלב המחלה 2.2

מייצג מידת  - N;  מקומיתה המחלהאת שלב מייצג  - TNM  :Tלפי שיטת מוגדר שלב המחלה הקליני 

 – 52017לשנת  TNMהנחיות סיווג  לפי  .מרוחקות גרורות ציון  – M:  לימפה הבלוטות המעורבות של 

 2.2טבלה 

 

 סיווג לקבוצות סיכון 2.3

( והבדיקה הרקטלית )שלב GS –)ציון גליסון  פתולוגיים-(, היסטוPSAלמאפיינים מעבדתיים )בהתאם 

T),  מסווגת המחלה לסיכון "נמוך", "בינוני" ו"גבוה". סיווג זה מייצג את הסיכון להתקדמות המחלה

 2.3טבלה  – 6ומשמש גם למטרות מחקר וקביעת ההמלצות לטיפול
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  2017לשנת  Cancer International Union Againstשלב המחלה לפי   -2.2טבלה  

T – מבוססת על( בדיקה רקטלית הערכה ראשונית- DRE) 

Tx גידול לא ניתן להערכה קלינית 

T0 אין עדות לגידול ראשוני 

T1 )גידול לא נמוש קלינית )גידול אותר לאחר ניתוח של הערמונית 

 T1a  או פחות מהרקמה שנבדקה 5%ב  ולוגיתתהפגידול אותר בבדיקה 

T1b  מהרקמה שנבדקה 5%ביותר מ  ולוגיתתהפגידול אותר בבדיקה 

T1c גידול אותר בביופסיה של הערמונית 

T2 מוגבל לערמוניתבדיקה רקטלית, גידול נמוש ב 

 T2a  צד אחד של הערמוניתעד חצי של גידול מערב 

T2b  אחד של הערמונית אך לא את שניהםצד מחצי של גידול מערב יותר 

T2c גידול מערב את שתי צידי הערמונית 

T3 גידול פורץ מעבר לקפסולת הערמונית 

 T3a פריצה מחוץ לקפסולת הערמונית חד צדדי או דו צדדי 

T3b גידול חודר לבלוטות הזרע חד או דו צדדית 

T4  סוגר חיצוני, רקטום, שרירי האגן ו/או דופן  –גידול חודר או מקובע לאברים סמוכים

 האגן

N – )בלוטות לימפה אזוריות )אגניות 

Nx בלוטות לימפה אזוריות לא ניתנות להערכה 

N0 אין גרורות לבלוטות לימפה אזוריות 

N1 קיימות גרורות לבלוטות לימפה אזוריות 

M – גרורות מרוחקות 

M0 ללא גרורות מרוחקות 

M1  גרורות מרוחקותקיימות 

 M1a בלוטות לימפה לא אזוריות 

M1b עצמות 

M1c אתרים אחרים 
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  בסרטן ערמונית מקומי קבוצות סיכון 2.3טבלה 

 סיכון גבוה סיכון בינוני סיכון נמוך

PSA  10פחות מ ng/ml 

 וגם,

  7פחות מ  ציון גליסון

 וגם,

 cT1 – T2aשלב קליני 

PSA 10-20 ng/ml 

 או,

 7ציון גליסון  

 או,

 cT2bשלב קליני 

PSA  20מעל 

 או,

  7מעל  ציון גליסון

 או,

 cT2cשלב קליני 

 cT3 – T4שלב קליני 

 +cNאו 

 בנוכחות

  PSAכל 

 גליסוןכל 

מחלה מתקדמת  מחלה ממוקמת

 מקומית

 

 סרטן ערמונית משמעותי קליני 2.4

ההגדרה משמעותיים.  לתמותהלתחלואה והעלול להוביל מוגדר ככזה סרטן ערמונית משמעותי קלינית 

( וסיבוכיו בסרטן ערמונית שאינו משמעותי over-treatmentנועדה בעיקרה לצמצם את טיפול היתר )

 קלינית. 

לוגיים פתו-( מוגדרת מחלה שאינה משמעותית קלינית. בתכשירים ההיסטוISUP 1) 6=3+3גליסון 

 מאפיינים, כמעט ולא נצפו בלבד( ISUP 1) 6=3+3גליסון  לאחר כריתת ערמונית רדיקלית שהכילו

;  לא מהמקרים 0.28%ב רק  הערמונית פריצת קופסית) 7אגרסיביים של התפשטות מקומית או אזורית

 .(בלוטות לימפה אגניותשל או  שלפוחיות הזרעשל מעורבות  נצפו כלל

. מחלה משמעותית קליניתשימוש בשיטות הדמיה וביופסיה חדשות מצמצם את הסיכון לאי דיוק באיתור 

עם הזמן , ועל כן מומלץ לנקוט בגישה חמיר , יתכן כי מחלה לא משמעותית קלינית תאף על פי כן

 בחולים המתאימים לכך. ( Active Surveillance)טיפולית של מעקב פעיל 

 ISUPמעקב פעיל גם בקבוצה נבחרת של חולים עם מחלה  קיים מידע אפידמיולוגי התומך בגישת

grade 28קריטריונים ברורים של המטופלים המתאימים לגישה זו ואין , אולם המידע על כך עדיין חלקי 

 המלצות:

לקביעת דרגת המחלה של סרטן  2014משנת  ISUPיש להשתמש בשיטת  -

 הערמונית

 של סרטן הערמוניתקביעת שלב המחלה ל TNMיש להשתמש בשיטת  -
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 סקירה ואבחון מוקדם. 3

 סקירה 3.1

כסקר בשנות  PSAהינו נושא שנוי במחלוקת. מאז שהוחל בבדיקות ( screening)ערמונית  סרטןסקירה ל

 . "המחיר" היה אבחון וטיפול יתרכי אך נראה  ממאירות ערמונית , חלה ירידה בתמותה בעקבות90ה 

 אלו(, חלה ירידה בבדיקות USPSTF 2012) בדיקות הסקר בהמשך, בעקבות המלצת נגד לביצוע

, נראתה עליה בתחלואה מתקדמת 2012, וביתר שאת משנת 2008משנת מאידך,  . PSAמבוססות ה

בתמותה. יש לציין כי הקשר הסיבתי בין התהליכים כי גם ויתכן עליה באבחון ממאירות מפושטת(  6%)

גישתו והמליץ ( עדכן USPSTFח משימה אמריקאי )וכ 2017המתוארים אינו חד משמעי ובכל זאת, בשנת 

, שכן יתכן לסקירה PSAיתרונות מול חסרונות בדיקות לבהקשר  55-69קיום דיון עם מטופלים בגילאי על 

 דותי.שרהייתרון ויש בכך 

שתי עבודות גדולות )מספר נסקרים גדול, לאורך זמן רב( עסקו בנושא הסקירה בסרטן הערמונית, 

שנים( של  16במעקב ארוך טווח )   .9,10 (PLCO( והאחרת מארה"ב )ERSPCהאחת מארצות אירופה )

 (, אך המספר הנדרש לסקירה21-29%לא השתנה שיעור הירידה בתמותה ) ERSPCנתוני מחקר ה 

(NNS)  מחקר ה , מעקב ארוך טווח אחרבשד. הירד ואף נמצא כנמוך מזה של ממאירותPLCO,  לא

בשכיחות ממאירות  11%של שנים אולם הודגמה עליה  6.7 במעקב של  ירהיתרון שרידותי לסק הדגים

  .8-10בשכיחות ממאירות גליסון  17%של וירידה  6גליסון 

סקר יה לקיום ינטבהחלט קיימת אולם ירה באופן גורף, נכון להיום אין מספיק מידע התומך בסק

 מותאם אישית.

 

  מותאם אישיתאבחון  3.2

  גורמי סיכון

 :עם גורמי סיכון גברים מתבצע אחת לשנתיים בו PSAפרוטוקול סקירה מוצע מורכב מבדיקה רקטלית ו 

  ראשונה ת קרבה)דרגשל סרטן הערמונית עם היסטוריה משפחתית  45או גיל מעל  50גיל מעל  :

 אמריקאי.-( או מוצא אפרואח אבא,

  נשאות לגןBRCA ( הכרוכה בתחלואה בגיל מוקדם יותרBRCA1/2 ובמחלה אגרסיבית יותר )

(BRCA2.) 
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 15מ  קטנהגברים להם תוחלת חיים אצל  הרישאין יתרון בסקעולה  ERSPCו  PIVOT ימידע ממחקרמ

 60בגיל  2ng/ml -נמוך מ PSAו  40בגיל   1ng/mlקטן מ  PSAגברים עם ערך עוד עולה כי   שנים.

 ערמונית.סרטן תמותה מ /נמצאים בסיכון מופחת למחלה גרורתית 

 

 (MRIתהודה מגנטית )

יות לא הכרחיות אך יכול להקטין מספר ביופסית ערמונית ביופסים לככלי לסינון מועמדי MRIשימוש ב 

 " מטה(דימות)ראה "בדיקות  ניתקטן של ממאירות בעלת משמעות קלי אחוזגילוי -איב ךכרו

 

  PSAה צפיפות 

PSAD (PSA Density )-  מוגדר כערך הPSA  (. דימותמחולק בנפח מחושב של הערמונית )על בסיס 

ירידה ביא לה MRIה ממצאי ו PSAD של משמעותי במחשבוני הסיכון. בהתאם, שילובפקטור מדובר ב

 לא הכרחיות.היופסיות שיעור הבב

גם אבחון מותאם אישית עשוי לגרור אבחון יתר, לכן חשוב לזכור שהדרך למנוע טיפול יתר יש לזכור כי 

 .בפועללטיפול הינה בשבירת הקשר בין אבחון סרטן ערמונית שאינו משמעותי קלינית 

 

  בדיקות גנטיות

מצטבר מידע בנוגע לשימוש ביעוץ גנטי וסקר מוקדם באבחון ממאירות ערמונית. מוטציות  ,נכון להיום

 יה הכללית. ימהאוכלוס 0.2-0.3%ב נצפות , BRCA1/2כגון המעלות סיכון לסרטן ערמונית, 

 :ייעוץ גנטי מומלץ בגברים עם אחד מהבאים

  מקומית / גרורתית מפושטתבדרגה גבוהה / ממאירות ערמונית 

  שנים 60צעיר מ בגיל מעי גס שד, הערמונית, עם סרטן שלישית -מדרגה ראשונהמשפחה קרוב  

  סרטן השחלה, בכל גיל לבלב אקזוקרינישלישית עם סרטן -מדרגה ראשונהקרוב משפחה / 

  הקשורות לויות ממאיר עםשניה -מדרגת קרבה ראשונהשלושה או יותר קרובי משפחהLynch 

Syndrome  50אובחנו בגיל , במיוחד אם.> 

 של הסטוריה משפחתית ברים עם גfamilial cancer risk mutation  כגוןBRCA1-2 ,ATM ,

PALB2 ,CHEK2 ,MLH1, MSH2,6 ,PMS2 ,EPCAM.  
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  גברים להם היסטוריה משפחתית המערבתhigh-risk germline mutations  או היסטוריה

 .משפחתית של מספר ממאירויות באותו ענף משפחתי

 

 :לבירור המלצות

 ,שנים לפחות 10בעלי תוחלת חיים צפויה של  ,55-69גברים בגילאי ל אצ -

 במסגרת סקירה לסרטן ערמונית, ובדיקה רקטליתבדם  PSAבדיקת  הציעל

 גישה זאת.של יתרונות וחסרונות  סבר לגביתוך ה

ראשונה( של סרטן ערמונית או  ת קרבההיסטוריה משפחתית )דרגבגברים עם  -

                                                                                     .                                                                                                                            45 יש להציע סקירה החל מגיל ,BRCAבמקרה של נשאות ל 

 

 

 קלינית הערכה. 4

 

 DRE – Digital Rectal Examination -בדיקה רקטלית 4.1

 . מהמקרים 18%כב רטן ערמוניתאבחון סבדיקה זו, במידה ואינה תקינה יכולה להביא ל

ערכים מוגברים של נתן יאולם בה ,5-30% שלנמוך לבדיקת ערמונית חשודה יש ערך ניבוי חיובי , ככלל

PSA )לעומת  48.6%) לביופסיה חיובית סיכוי חשודה מכפילה את הה רקטלית , בדיק)ראה להלן

  ערמונית וביופסיה.של ה MRIלביצוע התוויה  מהווהחיובית רקטלית בדיקה  . 11([%22.4

 

  PSA - Prostate-Specific Antigen בדיקת  4.2

שאינם סרטניים במצבים גם אך לא למחלה ועל כן רמתו עשויה לעלות  ערמוניתספציפי לחלבון זה הינו 

שמתחתיו ניתן  PSAומצבים אחרים. לא קיים ערך סף של דלקת של הערמונית כמו הגדלה שפירה,  

 PSA ;  במילים אחרות, בוודאות להמשיך בבירוריש לשלול סרטן ערמונית משמעותי קלינית או שמעליו 

 עולה הסבירות לסרטן ערמונית. כך הוא מדד רציף שככל שרמתו גבוהה יותר, 

תקינה, יש ה רקטלית בנוכחות בדיק ,ng/ml 3-10בין הערכים  PSAעם  ,במטופל אסימפטומטי

 החלטה על המשך בירור.  , טרם כעבור מספר שבועות PSAבדיקת ה לחזור על 

 

 



 
 

10 
 

  -PSA – PSAD PSA densityצפיפות  4.3

גבוהה יותר, עולה  PSA ה פיפותמחולקת בנפח הערמונית. ככל שצ PSA משקפת למעשה את רמת ה

עולה  ng/ml/cc 0.15מעל  PSAD נמצא שבכך,  הסבירות לסרטן ערמונית משמעותי קלינית. 

שאז  ,ng/ml/cc 0.09 קטן מ PSADלעומת חולים עם  הסבירות לסרטן ערמונית משמעותי קלינית

 .12 )%4 (הסבירות לסרטן ערמונית משמועתי קלינית היא נמוכה מאוד 

 

  PSA velocity – PSAV; PSA doubling time : לאורך הזמן PSA ה שינוי ברמת 4.4

צורך במספר בדיקות על מנת לחשב את הנתונים הללו. התוצאות נתונות ל"רעשי רקע" רבים ואי  יש

 תיש ערך פרוגנוסטי בסרטן הערמוניעוקבות אלו למדידות .   PSA בערכי ה שינויים ארעייםדיוקים בשל 

 באבחנה ראשונית.אך  תועלת מועטה 

 

  PSA "-  free/total PSA, "אינדקס לכולל חופשי PSAיחס  4.5

, סרטן ערמונית מאובחן ב f/t PSA<0.1כאשר הערך :   4-10בין   PSA-ה ערכישימוש כאשר כלי עזר ל

. מגבלה של הבדיקה היא שאין לה משמעות f/t> 0.25 13ערך כשבלבד  8%מהמקרים בהשוואה ל %56

 .ng/ml 10גבוהים מ PSAקלינית בערכי 

 

  סמנים מבוססי בדיקת דם 4.6

בסרום אשר קשורים ( Kallikreins)קליקראינים רמות חלבוני ה ותמודד PHI, 4K SCOREבדיקות ה 

חופשי באבחנה  PSA ומ PSAבנוכחות של סרטן ערמונית משמעותי קלינית ונמצאו כמדויקים יותר מה 

 את שיעור הביופסיות המיותרות. עשויות להפחית בדיקות אלו  . 14,15ערמונית משמעותי קליניתשל סרטן 

מדויקת יותר בהערכת כוגם היא נמצאה  PSA בודקת שינויים מבנים במולקולת ה iso-PSA ,בדיקת 

סמנים ביולוגיים אלו נומוגרמות, שילוב של   .f/t PSA ו PSA בהשוואה ל סרטן ערמונית המצאות 

להפחית את מספר  , ובכךשפר את דיוק בדיקות הסקר, עשויים לMRIב  הערמוניתשל  ותוצאות דימות

אינו דורש קלינית ) ששאינו משמעותי  אחוז המאובחנים עם סרטן ערמוניתאת וכן הביופסיות השליליות 

 .(טיפול

 

 המלצות:

ובדיקה רקטלית תקינה יש לבצע מל' /ג'נ 10מתחת ל  PSAבגברים עם ערכי  -

טרם  תומכותדם בדיקות או ו/סיכון  מחשבון, MRI הערכה נוספת בעזרת

 החלטה על ביופסיית ערמונית. 
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 מקומיתדימות . 5

 multiparametric Magnetic Resonance Imagingבשנים האחרונות, עם התרחבות השימוש ב 

(mpMRI) תפס מקום מרכזי בהחלטה שיטת דימות זאת בחולים עם חשד לסרטן הערמונית, השימוש ב

 הביופסיה.מחט על ביצוע ביופסיית ערמונית ובהכוונת 

 

 (לטרסאונד)או סונרמבוססת  דימות

סטנדרטי אינו אמין מספיק לזיהוי סרטן  Transrectal Ultrasound (TRUS)רקטלי -סונר טרנס

-high-resolution microאו  contrast-enhanced USערמונית. אמצעים סונוגרפיים חדשים דוגמת 

US הראו ממצאים ראשונים מבטיחים, אך אינם נפוצים בשימוש קליני. 

Magnetic Resonance Imaging 

  משמעותי קלינית.רגישות גבוהה לזיהוי ומיקום סרטן ערמונית  MRIל 

משמש לסטנדרטיזציה  Prostate Imaging-Reporting and Data System (PI-RADS)דרוג ה 

הממוצע לזיהוי ממאירות  positive predictive value -ה .MRI16של הסיכוי לזיהוי ממאירות על פי ה 

 :RADS-PI 17תלוי בדרגת ה )סרטן משמעותי קלינית(    2ISUP≤בדרגת 

  (7-27%) 16% - 3דרגה  

  (39-78%)  59% - 4דרגה 

  (73-94%) 85% - 5דרגה 

אשר השווה  Cochrane meta-analysisכפי שסוכמו ב  mpMRIהמאפיינים האבחנתיים של בדיקת ה 

 . 5.1בטבלה  כמפורט 18גלילים 20לתוצאות ביופסיה של מעל  MRIאת ה 

Cochrane meta-לפי ה  MRI( של בדיקת ה specificity( וסגוליות )sensitivityרגישות ) –  5.1טבלה 

analysis  בחלוקה לדרגותISUP של הסרטן שאובחן 

 סגוליות כוללת רגישות כוללת דרגת הסרטן המאובחן

ISUP 1 0.7 (95% CI: 0.59-0.8) 0.27 (95% CI: 0.19-0.37) 

ISUP ≥2 0.91 (95% CI: 0.83-0.95) 0.37 (95% CI 0.29-0.46) 

ISUP ≥3 0.95 (95% CI: 0.87-0.99) 0.35 (95% CI: 0.26-0.46) 
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משפרות את הזיהוי של גידולי ערמונית משמעותיים קלינית בהשוואה  MRIביופסיות מוכוונות 

. שלושה מחקרים פרוספקטיביים בדקו את השימוש של הערמונית (יתטסיסטממערכתית )לביופסיה 

בקרב חולים שלא עברו ביופסיה קודמת ומחקר אחד בדק תוצאות אלה בחולים  MRIבביופסיה מכוונת 

מזהות אחוז  MRIכי ביופסיות מכוונות  עולה. ממצאי מחקרים אלה 22-19לאחר ביופסיה קודמת שלילית

בנוסף,  ( בחולים לאחר ביופסיה שלילית קודמת. ISUP≥2גבוה יותר של גידולים משמעותיים קליניות )

מפחית משמעותית את זיהוי היתר של מחלות מערכתיות פסיה מכוונת בלבד ללא ביופסיות שימוש בביו

 (.ISUP=1שאינן משמעותיות מבחינה קלינית )

בנבדקים ללא ביופסיה קודמת יוביל לעליה יחסית של מערכתיות הוספת ביופסיה מכוונת לביופסיות 

. בנבדקים עם ביופסיה קודמת שלילית ISUP≥3בזיהוי גידולים  30%ו  ISUP≥2בזיהוי גידולים  20%

 בהתאמה. 50%ו  40%העלייה בזיהוי תהיה ב 

בזיהוי  16%ללא ביופסיה קודמת יובילו לירידה יחסית של נבדקים במערכתיות החסרת ביופסיות 

. בנבדקים עם ביופסיה קודמת שלילית הירידה בזיהוי ISUP≥3בזיהוי גידולים  18%ו ISUP≥2גידולים 

 בהתאמה. 9%ו  10%תהיה ב 

פענוח באבחנה לקויה עשוי לנבוע מ MRIחוסר זיהוי של סרטן ערמונית משמעותי קלינית בשימוש ב 

מושפע ישירות מניסיון הדוגם, כאשר הגדלת  . הדיוק של הביופסיהאו דגימה לקויה של הנגע MRIה 

  שכזה. מספר הדגימות הנלקחות עשוי לפצות על חוסר ניסיון

על מנת לשפר את הערכת הסיכון לנוכחות סרטן ערמונית משמעותי קלינית ניתן לשלב את ממצאי ה 

mpMRI  פרמטרים מעבדתיים כגוןיחד עם: PSAD  ,4K Score  ,PHI ,Iso-PSA. 

באבחון סרטן הערמונית, אין להשתמש בכלי זה לטובת  mpMRIלמרות ההתקדמות בשימוש ב 

בדיקת סקר לסרטן הערמונית אלא רק באוכלוסייה בה יש סיכוי מוגבר מראש למציאת סרטן 

 ערמונית.

 המלצות:

 של הערמונית לפני ביצוע ביופסיית ערמונית.  MRIיש לבצע  -
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 ערמוניתית ביופסי. 6

  סופית של סרטן ערמונית. פתולוגית-ביופסיית ערמונית נדרשת לאבחנה היסטו

 לעומת מוכוונתת ומערכתי ותביופסי 6.1

תוך נטילת גלילי ו סונרמערכתי, בהכוונת הגישה היחידה לדגום את הערמונית הייתה באופן  ,בעבר

 רקמה מאזורי הערמונית השונים.  

והיא הנהוגה  כוונת לאזור חשודושל הערמונית, התפתחה הגישה המ MRI -שימוש הגובר בעם ה

 על ידי תוכנתובעדיפות, מכל אזור חשוד  גלילי רקמה 3-5 יטולמומלץ ל. כיום במרבית המיקרים

המתקבלת בזמן אמת. יש לציין כי  סונרתמונת העם  MRIהדמיית ה  שלבת אתהמ ,FUSION -"היתוך" 

בזמן הביופסיה או  MRIת ההיתוך באמצעות תוכנה לעומת הכוונת שיטדיוק גבוה יותר  של לא נמצא 

 . 23,24MRIשיטה קוגניטיבית, בה המבצע מתכנן את מסלול הביופסיה על סמך הסתכלותו על תמונות ה 

, לפחות בצד בו נלקחות לביופסיות המכוונות בנוסףמערכתיות בכל מקרה מומלץ לקחת ביופסיות 

ולשפר את אחוז הגילוי של גידולים כוונה הגישה זו עשויה לסייע בתיקון טעויות ה -הביופסיות המכוונות  

 .25משמעותיים קלינית

 

 . (טרנספרינאלית)הנקבים -חיץדרך  לעומת (טרנסרקטליתדרך החלחולת ) ביופסיה 6.2

דרך בהשוואה לגישה נמוך יותר  אחוז זיהומים לאחר הפעולה : מספר יתרונותהנקבים -דרך חיץלגישה 

; .27(73%לעומת  86%יש עדויות לדיוק גבוה יותר )רגישות של  ;  26(0.9%לעומת  0.1%)החלחולת 

אליהם קשה יותר להגיע  ,געים קדמייםנדגימת ב במיוחד עשויה להיות יעילה הנקבים-דרך חיץהגישה 

צריכה להיות ברירת המחדל בכל מקרה בו ניתן הנקבים -דרך חיץגישה ה ,על כן. חלחולתיתבגישה 

 לבצעה מבחינה טכנית.

 

 הכנה לביופסיה 6.3

. ישנם פרוטוקולים טיפול אנטיביוטי מניעתילתת יש  החלחולת / הנקבים-ך חיץדרביצוע ביופסיות  טרם

ר בשילוב עם  צפלוספורינים דו אמינוגליקוזידיםמקבוצת המתן אנטיביוטיקה למשל,  שונים לטיפול. 

רם ביופסיה וט העורחיטוי של יש לבצע  ,חיץ הנקביםדרך  ביצוע הפעולהטרם   בתחילת הפעולה. ראשון

   .)במידה והפעולה לא מבוצעת תחת סדציה( ערמוניתי מקומי -סבמומלץ לבצע אלחוש דרך החלחולת 
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 סיבוכים 6.4

המטוריה הנמשכת למעלה מיום  ,(37%סיבוכים הנפוצים לאחר ביופסיה כוללים המטוספרמיה )ה

( דימום 0.7%( אפידידימיטיס )0.1-0.9%(, ספסיס )1%(, פרוסטטיטיס )2%(, דימום רקטלי )14%)

לא נראה הבדל בשכיחות  ,זיהומיםה(. למעט שיעור 0.2%( אצירת שתן )0.7%רקטלי משמעותי )

 .שתי הגישות לביצוע הביופסיה.הסיבוכים בהשוואת 

 

 פתולוגיה 6.5

בדו"ח הפתולוגי יש לציין את מספר הגלילים רד.  בנפמכל אזור  דגימות הערמוניתיש לשלוח ולדווח על 

אחוז  יש לציין  GG2)במקרה של  GRADE GROUPהמעורבים, אחוז מעורבות כל גליל, 

GLEASON 4מעבר לקופסית הערמונית, חדירה  (. בנוסף יש לציין ממצאים חריגים כגון חדירה

  וכו'. NEUROENDOCRINE, INTRADUCTALשונים כגון  וריאנטיםנוכחות לימפווסקולרית או 

 

 סמנים מבוססי רקמה 6.6

מומלץ לשקול שימוש .  DECIPHER, PROLARIS, ONCOTYPEשלושה, זמינים בארץ כעת 

באופן , ולא במטופלים בהם התוצאה עשויה להשפיע על ההחלטה הטיפולית .אלופרוגנוסטיים סמנים ב

הישרדות כוללת  או (CSSשיעור הישרדות מהסרטן )התוצאות ארוכות הטווח והשפעה על  .  שגרתי

(OS )של סמנים אלו טרם הוכחה במחקרים פרוספקטיביים. 

 המלצות:

  הנקבים-בעדיפות דרך חיץביופסיית ערמונית יש לבצע  -

בגישת  MRIיש לבצע ביופסיית מונחית  MRIבמידה והודגם נגע חשוד ב  -

( או In-boreבזמן אמת ) MRIלחילופין תוך הנחיית ו"היתוך" בסיוע תוכנה, 

 קוגניטיבית. 

 לאזורים החשודים בנוסף על המכוונותמערכתיות יש ליטול דגימות  -
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 מערכתיתדימות . 7

 (T staging)  מקומי דירוג 7.1

  MRIשל בדיקת ה   T2-שלב ה( מסייעת להערכת נרחבות המחלה המקומית. MRIתהודה מגנטית )

 . זרע שלפוחיות מעורבות או קופסית פריצת זיהויטסלה( הוא היעיל ביותר ל 3(בעוצמת שדות גבוהה 

 הדגימה מגנטית תהודה, בהולנד מרכזים בשבעה רדיקלית ערמונית כריתת שעברו מטופלים 552-ב

 ביחס (vs 97%, p<0.001 82%) יותר נמוכה וסגוליות (vs 12%, p<0.001 51%) יותר גבוהה רגישות

 תהודה עפי מחדש שהוגדרו הסיכון קבוצות כלב. לערמונית מוגבלת שאינה מחלה עבור רקטלית לבדיקה

מדויק וסיווג נכון  עקב ביוכימית מהישנות חופשית שרדותיבה שיפורנצפה  רקטלית בדיקה ולא מגנטית

 .המטופליםיותר של 

 

  (N staging)  לימפה קשריות דירוג 7.2

 קוטרמבוססת על  MRI -ב T1-2שלבי -ו בטן  CTלימפה באמצעות הערכת פיזור גרורתי לקשריות 

 לאגן מחוץ מ"מ 10 מעל או באגן מ"מ 8 מעלשל  קוטרב לימפה קשרית, לרוב. הקשרית ומורפולוגיית

 MRI ((Diffusionשלב הדיפוזיה ב  . 40% מנמוכה  בדיקות אלו של הרגישות. גרורה נחשבת

weighted MRI  באמצעות שילוב של נתונים   .תקין גודל בעלות בקשריות גרורות שפר זיהויל יכול

בזיהוי אשר רמת דיוקם  סיכון מחשבוניפותחו , MRIביופסיית ערמונית ומידע מה  ממצאי ,קליניים

   .80% -מעורבות קשריות מגיעה לכ

סמן מספקת מידע אנטומי ופונקציונלי לגבי קשריות הלימפה כתלות ב PET/CT -בדיקת ה

היא בדיקה עם רגישות נמוכה יחסית של כ Choline PET/CT . כך, הנמצא בשימוש הרדיואקטיבי

  .לימפה בקשריות גרורות הויילזמדויקת מספיק  אינהועל כן  62%

Prostate-Specific Membrane Antigen-based (PSMA) PET/CT  עושה שימוש בסמנים שונים

בהם השוו מחקרים  13של  שיטתיתסקירה ב ן הערמונית.טעל גבי תא סר PSMAה קולטן הנקשרים ל

נצפתה  ,בדירוג קשריות בחולי סרטן ערמונית בסיכון בינוני וגבוה מגנטית ותהודה PET-PSMA בדיקת

היא  MRI28 , 29 . PSMA-PET ה לעומת PSMA PET/CT-68Ga -רגישות גבוהה יותר של בדיקת ה

עם  . Choline PET/CT או  MRI, CTלעומת לימפה קשריות קביעת דירוגל יותרהבדיקה המדויקת 

מוגבל וכריתת בלוטות לימפה במהלך כריתה  עדיין מ"מ 5- מ קטנותה מעורבות קשריות , זיהויזאת

 רדיקלית של הערמונית נותרה הגישה המדויקת ביותר לאבחון פיזור לימפטי. 
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   (M stage) גרורתי דירוג 7.3

ן טבסר הבחירה להערכת גרורותשילוב (  Tc 99 טכנציום ) מבוסס עצמות מיפויבטן ו CTהיו  שנים רבות

 . העצם תהליכים שפירים וממאירים הקשורים בבניית את המזההבדיקה  עצמות היאמיפוי ערמונית. 

וסגוליות של   רגישות, נמצאה דיוק המיפוי בסרטן ערמונית גרורתי גרמיבה נבחן  אנליזה-מטהעפ"י 

  .30בהתאמה, 82% – ו %79

 PET/CTלאבחון גרורות גרמיות בסרטן ערמונית כוללות בדיקות הדמיה מתקדמות המשמשות כיום 

MRI . MRI  או עצמות מאשר מיפוי גרמיות גרורות בזיהוי יותר מדויק גופי כלל CT עם חומר ניגוד. 

באיברים ובבלוטות לימפה  גרורות לזהות גם מסוגל MRI גבוה בסיכון ערמונית סרטן במאובחנים עם

  . CT -ו עצמות מיפוי של לשילובהשוואה ב יותר גבוהה ברגישות

 יותר גבוהה רגישות אך דומה סגוליות בעלתהינה   F-18-sodium fluoride מבוססת PET/CT בדיקת

 יותר רגיש Choline PET/CT האם ברור לא עדיין  .עצמות למיפויבהשוואה  מרוחקות גרורות לזיהוי

 הינו Choline PET של נוסף יתרון. יותר גבוהה סגוליות בעלת הינה הבדיקה כי ידוע אך ,עצמות ממיפוי

  .עצמות מיפוי י"ע מזוהות לא אשרבאיברים ובבלוטות לימפה  גרורות של זיהוי

להערכת פיזור גרורתי בסרטן PSMA PET/CT  -השימוש באישר משרד הבריאות את  2016בשנת 

 PSMAהצטברו עדויות התומכות בבדיקת ה ומעלה(. מאז  3+4ערמונית משמעותי קלינית )גליסון 

PET/CT פיזור גרורתי בסרטן ערמונית.בדיקת הבחירה להערכת כ  

  (99%-33%)ברגישות גבוהה שונות על החדיוו( מטופלים 322) מחקרים 12 שכללה שיטתית סקירה

 הגילוי ושיעורי( 82-100%) גבוהה הייתה הסגוליות. לקביעת שלב המחלה  Ga68 PSMA PET/CTשל

 רב פרוספקטיבי במחקר (. CTבשילוב עם  עצמות מיפוי) קונבנציונלית לדימות ביחס משופרים היו

 באופן חולקו מטופליםה, (proPSMA) קרינה או לניתוח שתוכננו גבוה בסיכון סרטן עם במטופלים מרכזי

 התוצא.  PSMA PET/CT-68Ga  31  בדיקת( או CT-)מיפוי עצמות ו  קונבנציונלית לדימות אקראי

 היה PET-PSMA של הדיוק .באיברים גרורות או מעורבות לימפה קשריות של הוייז היה הראשוני

 לשנוי הביאה PET-PSMA בדיקת,  בנוסף(. 65% מול 92%) קונבנציונלי לדימות ביחס 27%-ב גבוה

 .(15% מול 28%) קונבנציונלי לדימות ביחס יותר גבוהים בשיעורים הניתוחית בתכנית

 יש ולכן המטופלים שרדותיה על מתקדמת דימות של ההשפעה את הבוחנים מחקרים אין כי לזכור חשוב

 גרורות עם במטופלים מיטבייםה והטיפול הפרוגנוזה. מתקדמת לדימות בנוגע גורפות בהמלצות זהרילה

 י"ע רק שזוהו גרורות עם נמצאו אשר למטופלים האם. ברורה אינה מתקדמות בדיקות בעזרת שנמצאו

 .זה בשלב פתוחה שאלה הינה השניים של שילוב או מקומי, סיסטמי טיפול לתת יש מתקדמת דימות
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 המלצות: 

להערכת פיזור  דימותבחולי סרטן ערמונית בסיכון נמוך אין צורך בביצוע  -

 גרורתי

 PET-PSMAבדיקת  בצעבחולי סרטן ערמונית בסיכון בינוני וגבוה יש ל -

 דימותלהערכת פיזור גרורתי . בהעדר זמינות ניתן לבצע מיפוי עצמות עם 

 .(MRIאו  CTאקסיאלית ) 
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