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 םנתוניהעדכון  – בישראלהמעי הגס והחלחולת רטן ס 
 2015 מארס

 , משרד הבריאות: הרישום הלאומי לסרטן והמרכז הלאומי לבקרת מחלותמקור הנתונים
 ר,, גב' יהודית פישלגב' אירנה ליפשיץ ר,בוק-ליטל קינן ד"ר ברברה סילברמן,ד"ר   ועיבודם:הכנת הנתונים 

 גב' ריטה דיכטיאר 

 מבוא .1
בישראל. גורמי הסיכון העיקריים  בשכיחותה הממאירה השנייה המחלה הוא והחלחולת הגס המעי ןסרט

הם גיל, היסטוריה משפחתית של המחלה, קיום גידול שפיר קודם במעי או מחלת מעי דלקתית, למחלה 
 )השמנה, אורח חיים יושבניאורחות חיים התנהגויות בריאות ומוטציות גנטיות מסוימות וגם 

[sedentary].)בעדכון זה, מוצגים הנתונים  , תזונה עתירת שומן ודלת סיבים, עישון, צריכת אלכוהול
 לגבי סרטן המעי הגס וסרטן החלחולת ביחד.הלאומיים 

 

 2012, המעי הגס והחלחולת בישראלחודרני של היארעות סרטן  .2
גברים  1,453: חלחולתוה הגס המעי של חודרני סרטןמתושבי ישראל עם  3,139 אובחנו 2012 נתבש

נשים  82-ו 1גברים "אחרים" 73, נשים ערביות 126גברים ערבים,  131נשים יהודיות,  1,274יהודים, 
 מחולים אלה אובחנו עם סרטן המעי הגס והשאר, עם סרטן החלחולת.  2,264"אחרות". 

מכלל האבחנות  13.2%סרטן המעי הגס והחלחולת הוא הסרטן השני בשכיחותו בקרב גברים יהודים )
( אחרי סרטן 10.8%( אחרי סרטן הערמונית, השני בשכיחותו בנשים יהודיות )2012-החדשות של סרטן ב

( אחרי סרטן הריאה וסרטן הערמונית, והשני בשכיחותו 12.0%השד, השלישי בשכיחותו בגברים ערבים )
 ( אחרי סרטן השד.10.7%בנשים ערביות )

-ו 33.6היו  2012המעי הגס והחלחולת בשנת  ( של סרטן100,000-)ל 2יללג המתוקננים ההיארעות שיעורי
לגיל המבוגר. הן ביהודים והן בערבים, בשני  תאופייניהמחלה  בגברים ובנשים יהודים, בהתאמה. 25.1

)ובנשים  +75, והם הגבוהים ביותר בקבוצת הגיל 60המינים, שיעורי ההיארעות עולים מאוד החל מגיל 
בגברים ונשים  72היה  2012הגיל החציוני בעת האבחנה בשנת (. 1)תרשים ( 70-74לאי בגי –ערביות 
 בנשים ערביות. 60-בגברים ערבים; ו 66יהודים; 

 
,  לפי קבוצת אוכלוסייה, מין וקבוצת 2012שיעורי היארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל, : 1תרשים   

  (100,000-גיל )שיעורים ספציפיים לגיל ל
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 נוצרים שאינם ערבים וכאלה ללא סיווג דת 
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 ת התקן העולמיתלפי אוכלוסיי 
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אמריקה ואפריקה הציגו את -ביהודים נבדקה גם התפלגות התחלואה לפי המוצא. קבוצות יוצאי אירופה
בגברים ובנשים יוצאי  100,000-: השיעור המתוקנן לגיל ל2012שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר בשנת 

 היו השיעורים ישראל, , אסיה, וילידי, בהתאמה. בקרב יוצאי אפריקה32.5-ו 46.3אמריקה היה -אירופה
 ( בילידי אפריקה היו100,000-: השיעורים )מתוקננים לגיל, להמתוקננים לגיל נמוכים יותר ודומים למדי

. 17.8-ו 23.0בנשים, ובילידי ישראל,   23.5-בגברים ו 29.1בנשים, בילידי  אסיה,   21.6-ובגברים  31.8
קבוצת יוצאי אירופה ואמריקה, תואמת את המגמה תמונה זו, לפיה השיעורים הגבוהים ביותר נצפים ב

 בשני העשורים האחרונים.
 

 1990-2012מגמות בהיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת,  .3
היו  2012בשנת  והחלחולת הגס המעי סרטןשל ( 100,000-)ל 3לגיל המתוקננים היארעותה שיעוריכאמור, 

ם שיעורים שנצפו בגברינמוכים מהרי היארעות אלה שיעובגברים ובנשים יהודים, בהתאמה.  25.1-ו 33.6
עם זאת, עיקר הירידה נצפית . 1990יהודים בשנת  (24%-כ, ירידה של 33.0( ובנשים )22%, ירידה של 43.0)

 22.0-ו 26.0 2012בשנת  100,000-ל המקבילים ההיארעות בערבים היו שיעורי .2000-מאז אמצע שנות ה
; עלייה של 9.7)בגברים  1990בשנת ורים אלה גבוהים מהשיעורים שנצפו שיע בגברים ובנשים, בהתאמה.

יש התייצבות בשיעורי האחרונות שנים חמש הב עם זאת,. ערבים (122%; עלייה של 9.9)ובנשים  (168%
 (.2)תרשים  , גם רושם של ירידה2010מאז ו תערביה היאוכלוסיההיארעות ב

 
לפי קבוצת אוכלוסייה  ,1990-2012בישראל,  והחלחולת המעי הגסשל חודרני מגמות בהיארעות סרטן : 2תרשים 

     (100,000-)שיעורים מתוקננים לגיל ל ומין

 
 

, בני 20-49קבוצת גיל )בני נבחנו גם לפי  1990-2012מגמות התחלואה בסרטן המעי הגס והחלחולת בשנים  
ות האוכלוסייה ובשני המינים אובחנו רק שתי קבוצ. ב'ב3-ו 'א3 בתרשימיםמוצגות והן +( 75ובני  50-74
בתרשימים.   תוארתשנה(, לכן קבוצת גיל זאת לא מבין אפס לארבעה ב) 0-19קבוצת הגיל בודדים ב חולים

( בשתי 100,000ל 11-, שיעורי ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת היו נמוכים )מתחת ל20-49בגילאי 
, שיעור )גברים ונשים( בקרב יהודים. עם הזמן א מגמת עליהלל, קבוצות האוכלוסייה ובשני המינים

 היה יציב (50-74)גיל בצואה בדיקות דם סמוי סריקה באמצעות יעד להבאוכלוסיית ההיארעות של המחלה 
. א'(3)תרשים  + נמצא במגמת ירידה75והשיעור בקבוצת הגיל עם ירידה קלה בשנים האחרונות, , עם הזמן

 +, בשני המינים75 והן בגילאי 50-74הן בגילאי בשיעורי ההיארעות עם הזמן עליה  נצפית בקרב ערבים, 
 .ב'(3)תרשים 
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 לפי אוכלוסיית התקן העולמית 
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, לפי מין 1990-2012 ,בישראל בקרב יהודים מגמות בהיארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת: 'א3תרשים 

 (100,000-)שיעורים ספציפיים לגיל ל  וקבוצת גיל

 
 

, לפי מין 1990-2012 ,בישראל בקרב ערבים עות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולתמגמות בהיאר: ב3תרשים 
 (100,000-וקבוצת גיל )שיעורים ספציפיים לגיל ל

 
 
 

 גילוי מוקדם ויארעות לפי שלב המחלה בעת האבחנה ה .4
 בישראל קיימת תכנית לאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת, ביוזמת משרד הבריאות

ועל , אחת לשנה, 74עד גיל  50מגיל והאגודה למלחמה בסרטן, אשר מתבססת על בדיקות צואה לדם סמוי 
ומקטין את ההישרדות הגילוי המוקדם משפר את  קולונוסקופיה במי שנמצאים בסיכון מוגבר למחלה.

 התמותה מהמחלה.



 

 4 

4 

בחנה. בכלל אלה, בדקנו את מהחולים קיים מידע ברישום הסרטן לגבי שלב המחלה בעת הא 70-80%עבור 

ומחלה מקומית  in situבשלב מחלה מוקדם )מחלה ממוקדת =  בכל שנה ושאובחנהיהודים החולים  אחוז

 =stage 1) באובחנו בשלב מחלה מוקדם. שיעור זה גבוה  2012מהחולים החדשים בשנת  34%. נמצא כי(-
במקביל, . 20%(, שעמד על 2000ור )שנת ת העשמשיעור החולים שאובחנו בשלב מחלה מוקדם בתחיל( 70%

 -  2012בשנת  9%-ל 2000בשנת  15%-ירדה פרופורציית החולים שאובחנו לראשונה עם מחלה גרורתית, מ
  (.4)תרשים  40%-כירידה של 

 
 ם(המקרימכלל אחוז ) 2012, סרטן המעי הגס והחלחולת לפי שלב המחלה בעת האבחנה: 4תרשים 

 
 

 בישראלעי הגס והחלחולת המהישרדות מסרטן ה .5
  .1991-2006עבור מי שאובחנו בשנים לחמש שנים  4מציג את שיעורי ההישרדות היחסית 5תרשים 

 1995 -1991 הזמן בפרק שאובחנו למי בהשוואה 2001-2006 שניםב שאובחנו במי עלתה היחסית ההישרדות
, (67%-ל 56%-מ) 20% של עלייה – םיהודי גבריםבשני המינים ובשתי קבוצות האוכלוסייה:  קרב חוליםב

(, ונשים 61%-ל 53%-)מ 15%עלייה של –, גברים ערבים (66%-ל 55%-מ) 20% של עלייה – יהודיות נשים

 (57%-ל 46%-)מ 24%עלייה של —ערביות
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 האוכלוסייה של להישרדות בהשוואה והחלחולת הגס המעי סרטן עם חולים של ההישרדות שיעורהישרדות יחסית =  

 שנים חמש למשך, זמן תקופת באותה, ומין גיל תואמת, הכללית
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 1991-2006, , ישראלהמעי הגס והחלחולת סרטןחולים ב שלשנים )באחוזים(  5-הישרדות היחסית לה: 5תרשים 
 תקופת האבחנהקבוצת אוכלוסייה, מין ו לפי

 
 

 תמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בישראל .6
גברים יהודים,  611הגס והחלחולת:  המעי של חודרני מתושבי ישראל מסרטן 1,355נפטרו  2012בשנת 

 1,157נשים "אחרות".  31-גברים "אחרים" ו 18נשים ערביות,  43גברים ערבים,  50ים יהודיות, נש 602
  מחולים אלה אובחנו עם סרטן המעי הגס והשאר, עם סרטן החלחולת.

סרטן המעי הגס והחלחולת הוא גורם התמותה השני בשכיחותו בשתי קבוצות האוכלוסייה ובשני המינים 
)אחרי סרטן  2012מכלל התמותה מסרטן בגברים יהודים בשנת  13.2%כאשר מדובר בתמותה מסרטן: 

 11.8%-בגברים ערבים )אחרי סרטן הריאה; ו 9.3%דיות )אחרי סרטן השד(; בנשים יהו 12.9%הריאה(; 
 בנשים ערביות )אחרי סרטן השד(.

, כלומר, שנים 78.8 הגיל החציוני בעת התמותההיה  2012; בשנת ה בגיל המבוגרתצפנעיקר התמותה 
פטירה מסרטן חודרני גיל החציוני בעת הב .מחצית מהחולים הנפטרים היו מעל גיל זה, ומחציתם, מתחתיו

היה  2010ובשנת  שנים 77.2היה הגיל החציוני  2007נצפית מגמת עלייה: בשנת של המעי הגס והחלחולת 
 שנים.  78.4הגיל החציוני 

היו  2012בשנת ביהודים המעי הגס והחלחולת  ( של סרטן100,000-)ל לגיל המתוקננים תמותהה שיעורי
, ירידה 15.4אלה נמוכים מהשיעורים שנצפו בגברים ) תמותה. שיעורי בגברים ובנשים, בהתאמה 9.2-ו 12.3
המקבילים תמותה . בערבים היו שיעורי ה1990יהודים בשנת  (19%, ירידה של 11.4( ובנשים )20%של 

; 3.6) 1990בשנת  הגבוה מהשיעור שנצפבגברים  שיעורהבגברים ובנשים, בהתאמה.  7.5-ו 10.1 2012בשנת 
. (10%-כשל  ירידה; 8.3) 1990; לעומת זאת השיעור בנשים נמוך מהשיעור שנצפה בשנת (2.8פי עלייה של 

השיעור בגברים )יהודים וערבים( ירד, בעוד שהשיעור בנשים )יהודיות  2011ביחס לשיעורי התמותה בשנת 
ת מגמת ביהודים נשמרעם זאת, . , ונדרש מעקב נוסףמעט. ככל הנראה מדובר בתנודתיות , עלה(וערביות

  (.6)תרשים הירידה ובערבים ניכרת מגמת ירידה איטית בשנים האחרונות 
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 1990-2012ישראל, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, והחלחולת  מסרטן המעי הגס תמותהה שיעורי :6תרשים 

 

 

 השוואה בינלאומית .7

המדינות  20לגבי  (IARC)בינלאומית לחקר הסרטן של הסוכנות ה 2012לשנת  Globocan-הנתוני על פי 
מבחינת שיעור ההיארעות  20מתוך  14-גברים בישראל נמצאים במקום ה,  עם השיעורים הגבוהים בעולם

 20מתוך  8-מבחינת שיעור התמותה מהמחלה. נשים בישראל נמצאות במקום ה 20מתוך  19-ובמקום ה
יש לציין שחלק  .מבחינת שיעור התמותה מהמחלה 20 ךמתו 10-מבחינת שיעור ההיארעות ובמקום ה

 מנתונים אלה הם נתונים מנובאים, לא נמדדים.
 

מסרטן המעי הגס והחלחולת עלתה היחסית לחמש שנים ההישרדות , OECD-על פי נתוני מדינות ה

שראל בין המדינות השונות. י 2, אולם יש פערים של עד פי OECD-במהלך העשור האחרון ברוב מדינות ה

: במקום השלישי מלמעלה )אחרי קוריאה ויפן( עבור מי OECD-נמצאת הרבה מעל ממוצע מדינות ה
  (.7)תרשים  2006-2011, ובמקום השני )אחרי קוריאה( עבור מי שאובחנו בשנים 2001-6שאובחנו בשנים 

 

 Michelטי בראשות החוקר הברי ,Concord-2-מחקר ההתפרסמו תוצאותיו של  2014בנובמבר בנוסף, 

P. Colemanעל בסיס  ,מדינות שונות בעולם 67-יחסית מסרטן בההישרדות ה . המחקר עוסק בנושא
. התוצאות העלו כי 2011ישראל שותפה בפרויקט זה מאז שנת , ורישומי סרטן 279-נתונים פרטניים מ

ים בהישרדות מקומות הראשוננמצאת ב, והיא ביחס למדינות רבות אחרות בעולםמיקום גבוה לישראל 
 מסרטן היחסית : ההישרדותהחלחולתסרטן עבור הן סרטן המעי הגס ועבור הן יחסית לחמש שנים ה

 באשר. 2005-9שאובחנו בשנים  בחולים 69%-ל 1995-9 בשנים בחולים שאובחנו 60%-עלתה מ הגס המעי
נתונים ה .התקופ באותה 67%-ל 57%-מ היחסית גם בחולים אלה עלתה ההישרדות, החלחולת לסרטן

 המודפס. כתב העתובקרוב יתפרסמו גם ב)ר' נספח(  Lancet5-עיתון הבאתר המקוון של התפרסמו 

                                            
5Allemani C et al. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual 
data for 25,676,887 patients from 279 population-based registries in 67 countries 
(CONCOTD-2). 2014 Nov 26. pii: S0140-6736(14)62038-9. doi: 10.1016/S0140-6736(14)62038-
9. [Epub ahead of print] 
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 2001-2011בשנים  OECD-הישרדות מסרטן המעי הגס והחלחולת במדינות ה: 7תרשים 

  
 

  סיכום .8

 יותר גבוהים בישראל  2012בשנת שיעורי ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת  - היארעות
, 60ורי ההיארעות עולים מאוד מגיל שיעובגברים בהשוואה לנשים. ביהודים בהשוואה לערבים 

 שנים ומעלה.  75 של בני והם הגבוהים ביותר בקבוצת הגיל

 בהיארעות סרטן המעי הגס רידה י התביהודים )נשים וגברים( נצפ - מגמות עיתיות בהיארעות
 הנצפת; בערבים )נשים וגברים(, קרה בשנים האחרונות, שעיעשורים האחרוניםשני הבוהחלחולת 

בחלוקה על  .ירידה בשיעורים התנצפ 2010אולם מאז , במהלך התקופהבהיארעות המחלה  עלייה
  עם הזמן. (20-49ה )בקבוצת הגיל הצעירהמחלה עלייה בהיארעות פי קבוצות גיל אין 

 רים ועששני הב 34%-ל 20%-שיעור המאובחנים בשלב מחלה מוקדם עלה מ - גילוי מוקדם
לגילוי מוקדם של  הלאומיתבתכנית , ככל הנראה כפועל יוצא של עליית ההשתתפות יםחרונאה

יש מקום לשפר הישג זה באמצעות הרחבת המודעות וההשתתפות  .סרטן המעי הגס והחלחולת
 בפעילויות לגילוי מוקדם של המחלה.

 במגמת עלייהלחמש שנים היא מהמחלה היחסית ההישרדות  - הישרדות יחסית לחמש שנים 
 במקום גבוה.ממוקמת בהשוואות בינלאומיות ישראל  בשני המינים ובשתי קבוצות האוכלוסייה.

 בהשוואה יהודים בגבוהים  2012בשנת שיעורי התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת  - תמותה
 עיקר התמותה חל בגיל המבוגר. ובגברים בהשוואה לנשים.  ערביםל

 בשני  והחלחולתתמותה מסרטן המעי הגס ירידה ב התנצפביהודים  - ות עיתיות בתמותהמגמ
אף ניכרת  2005ה, ומאז התייצב המחלהמהעולה  ת התמותהמגמבערבים . העשורים האחרונים

  ירידה איטית.
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  *נספח

 עם סרטן המעי הגס  1995-2009שיעורי הישרדות יחסית לחמש שנים במי שאובחנו בשנים  (1)

 Concord-2 –מדינות שונות  69-ב

  
 

 עם סרטן החלחולת  1995-2009שיעורי הישרדות יחסית לחמש שנים במי שאובחנו בשנים  (2)

 Concord-2 –מדינות שונות  69-ב
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