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 טיפול בסרטן ערמונית מקומי בסיכון נמוך 

 רוםיח קדימות גבוה  קדימות בינונית   קדימות נמוכה 

סבירות נמוכה   

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה  

או גרורות( עקב 

 חודשים   6-דחיה ב

סבירות נמוכה  

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה או  

גרורות( עקב דחיה ב  

 חודשים  3-4

נזק קליני )התקדמות  

מחלה או גרורות( ותמותה  

סבירים מאוד עקב דחיה  

 שבועות 6של <

מצב מסכן חיים או רמת  

 כאב התלוי באופייטים

    3 רמת הראיות  

  -המלצות ל
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ביופסיה   תדחיי.1 מעקב 

 לאימות חוזרת 

  ית מעקבדחי. 2

PSA  חודשים   6עד 

   

ניתן לעודד   טיפול פעיל

מטופלים לדחיית  

  12עד  6-הטיפול ב

 חודשים 

   

 בסרטן ערמונית מקומי סיכון בינוני טיפול 

 רוםיח קדימות גבוה  קדימות בינונית   קדימות נמוכה 

סבירות נמוכה   

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה  

או גרורות( עקב 

 חודשים   6-דחיה ב

סבירות נמוכה  

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה או  

גרורות( עקב דחיה ב  

 חודשים  3-4

נזק קליני )התקדמות  

מחלה או גרורות( ותמותה  

סבירים מאוד עקב דחיה  

 שבועות 6של <

מצב מסכן חיים או רמת  

 כאב התלוי באופייטים

  3   
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וביופסיות   DRE  מעקב

חוזרות על פי זמינות  

 משאבי בריאות 

  

RP  1  דחיה עד לאחר.

 המגפה 

.אין לתת טיפול 2

אדג'וונטי  -ניאו

 ADTב

  

EBRT    היפופרקציונציה

   (Gy  3*20בינונית )

עם טיפול 

  ADTניאואדג'וונטי ב

 עד ששה חודשים. 

יש להימנע משימוש 

בפרוצדורות 

 rectalחודרניות )

spacers ) 

 

  

Brachyotherapy   לדחות או לשקול

 טיפול באופן אחר. 

   

 גבוה טיפול בסרטן ערמונית מקומי בסיכון    
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 רוםיח קדימות גבוה  קדימות בינונית   קדימות נמוכה 

סבירות נמוכה   

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה  

או גרורות( עקב 

 חודשים   6-דחיה ב

סבירות נמוכה  

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה או  

גרורות( עקב דחיה ב  

 חודשים  3-4

נזק קליני )התקדמות  

מחלה או גרורות( ותמותה  

סבירים מאוד עקב דחיה  

 שבועות 6של <

מצב מסכן חיים או רמת  

 כאב התלוי באופייטים

   3  רמת הראיות 

  -המלצות ל

COVID 
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RP    דחיה עד לאחר

המגפה. אם המטופל 

בחרדה לשקול מתן  

ADT +EBRT 

  

EBRT  שימוש מיידי בניאו -

עד   ADTאדג'וונט 

לששה חודשים  

  EBRTולאחר מכן 

לטווח   ADTוהמשך 

 ארוך 

ללא שימוש 

באמצעים פולשניים  

(fiducials, 

spacers ) 

  

 cN1( כולל  locally advanced)מתקדם  מקומי טיפול בסרטן ערמונית

 רוםיח קדימות גבוה  קדימות בינונית   קדימות נמוכה 

סבירות נמוכה   

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה  

או גרורות( עקב 

 חודשים   6-דחיה ב

סבירות נמוכה  

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה או  

גרורות( עקב דחיה ב  

 חודשים  3-4

נזק קליני )התקדמות  

מחלה או גרורות( ותמותה  

סבירים מאוד עקב דחיה  

 שבועות 6של <

מצב מסכן חיים או רמת  

 כאב התלוי באופייטים

  2   רמת הראיות 

  -המלצות ל
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RP    אין להתחיל טיפול

על   ADTאדג'וונט -בניאו

 מנת לדחות ניתוח. 

 ניתן לשקול  

 

 

EBRT     אם המטופל סימפטומטי

  ADTיש להתחיל טיפול 

חודשים לאחר מכן   6-12ו

EBRT יש להימנע .

משימוש באמצעים 

 ,fiducialsפולשניים )

spacers ) 

 

 לאחר טיפול קורטיבי   follow-upטיפול   

 רוםיח קדימות גבוה  קדימות בינונית   קדימות נמוכה 

סבירות נמוכה   

לפגיעה קלינית  

סבירות נמוכה  

לפגיעה קלינית  

נזק קליני )התקדמות  

מחלה או גרורות( ותמותה  

מצב מסכן חיים או רמת  

 כאב התלוי באופייטים
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)התקדמות מחלה  

או גרורות( עקב 

 חודשים   6-דחיה ב

)התקדמות מחלה או  

גרורות( עקב דחיה ב  

 חודשים  3-4

סבירים מאוד עקב דחיה  

 שבועות 6של <

   3 3 רמת הראיות 

  -המלצות ל

COVID 
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PSA  גבוה באופן

 עקבי

עד   PETדחיית 

 לאחר המגפה 

אם יש צורך בטיפול 

  ADTאז להתחיל  

בלבד בשלב זה.  

לדחות ברור נוסף  

 EBRTולדחות 

  

לאחר    PSAעליה ב 

 טיפול מקומי 

: טיפול  RPלאחר  דחיית הדמייה 

  EBRTסלוואג' 

  EAUלחולים עם 

 בסיכון גבוה .  BCRו

: אם יש  EBRTלאחר  

צורך בטיפול סלוואג' 

  ADTלהתחיל עם  

במידה וזמן ההכפלה  

 פחות משנה  PSAשל 

  

במהלך המגפה יש להשתמש ברפואה מקוונת וטלפונית במידת האפשר. יש לראות חולים רק אם יש הכרח בבדיקה קלינית.  

 עדיף לדחוף בדיקה פיזיקלית במספר חודשים ולבצע אנמנזה והערכה וירטואלית.  

  ( mHSPCטיפול בסרטן ערמונית גרורתי רגיש לטיפול הורמונלי )

 רוםיח קדימות גבוה  קדימות בינונית   קדימות נמוכה 

סבירות נמוכה   

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה  

או גרורות( עקב 

 חודשים   6-דחיה ב

סבירות נמוכה  

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה או  

גרורות( עקב דחיה ב  

 חודשים  3-4

נזק קליני )התקדמות  

מחלה או גרורות( ותמותה  

סבירים מאוד עקב דחיה  

 שבועות 6של <

מצב מסכן חיים או רמת  

 כאב התלוי באופייטים

  2  3 רמת הראיות 

  -המלצות ל

COVID 
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מטופלים עם מחלה   

גרורתית בנפח נמוך 

במידה וההחלטה  

היא לטפל ב  

EBRT +ADT    אזי

יש לדחות את ה  

EBRT   עד לזמן בו

המגפה איננה  

מוגדרת כסיכון  

 משמעותי   

  *יש לתת טיפול סיסטמי 

   M1מיידי לחולי  

 

 *ADT  +או אנזלאוטמיד, או דוקטקסל(. )סדר אלפביתי: אצטט של אבירטרון פלוס פרדניזון או אפלאוטמיד   תרופה נוספת 

יש    –על בסיס הסיכון לנויטרופניה וביקורים תכופים בבתי חולים במהלך המגיפה  docetaxelבשילוב עם  ADT  -* הימנע מ

 )שימוש בסטרואידים(. יומיומי מ"ג פרדניזון    5עם  טרון אצטטרהשימוש באבילשקול בזהירות את  

 ( mHSPCלטיפול הורמונלי )טיפול בסרטן ערמונית גרורתי רגיש  

 רוםיח קדימות גבוה  קדימות בינונית   קדימות נמוכה 
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סבירות נמוכה   

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה  

או גרורות( עקב 

 חודשים   6-דחיה ב

סבירות נמוכה  

לפגיעה קלינית  

)התקדמות מחלה או  

גרורות( עקב דחיה ב  

 חודשים  3-4

נזק קליני )התקדמות  

מחלה או גרורות( ותמותה  

סבירים מאוד עקב דחיה  

 שבועות 6של <
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בחולים עם   יש לטפל   קו ראשון

mCRPC  באמצעות

 חיים.   ותמאריכ תרופות

את הבחירה   יש לבסס 

בטיפול קו ראשון על 

תסמינים,  בסיס תפקודי,

, מיקום  קומורבידיות

והיקף המחלה, העדפת  

 ובהתאם המטופל 

סרטן  טיפול קודם בל

גרורתי רגיש  ערמונית 

  כןלהורמונים. כמו 

שימוש במשאבים   לשקול

רפואיים וסיכון ספציפי  

 המגפה*. במהלך 

 

כדי  סיסטמי  G-CSFשבועי עם -3מ"ג / מ"ר  75יש להימנע ככל האפשר מכימותרפיה. במידת הצורך: יש לתת דוקטקסל *

  GCSFמ"ג / מ"ר עם   20כל שבועיים. יש לתת קבאזיטקסל  מ"ג / מ"ר   50להימנע ממספר גבוה יותר של ביקורים או עם 

. יש לשקול (נחוץ  רפואי )משאב Sipuleucel Tואין אפשרות טיפול אחרת. אין להשתמש ב  יש אינדקציה ברורהשיטתי אם 

 )שימוש בסטרואידים(.  מ"ג Abiraterone + Pred 10בזהירות האם לתת 

Abbreviations 
 
ADT = androgen deprivation therapy; DT = computed tomography; DRE = digital rectal examination; DT = doubling 
time; EBRT = external beam radiation  therapy; G-CSF = granulocyte-colony stimulating factor; mpMRI =  
multiparametric magnetic resonance imaging; PCa = prostate cancer; PET = positron emission tomography; Pred =  
prednisone; PSA = prostate-specific antigen; RP = radical prostatectomy 
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