סרטן המעי הגס והחלחולת
עדכון נתוני תחלואה2011 ,

מקרים חדשים של סרטן המעי
הגס
בשנת  2008אובחנו בישראל 2448
מקרים חדשים של סרטן המעי הגס,
מהם  1135בגברים יהודים ומספר
דומה בנשים יהודיות ,וכ  90מקרים
בכ”א מהמינים בקרב ערבים.
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מקרים חדשים של סרטן
החלחולת
בשנת  2008אובחנו 931
חולים חדשים עם סרטן
החלחולת ,מהם  470גברים
יהודים וכ  400נשים יהודיות ו
–  43ו  27מקרים בגברים
ובנשים ,בהתאמה,
באוכלוסייה הערבית.

סרטן המעי הגס והחלחולת הוא המחלה הממאירה
השנייה בשכיחותה בישראל ,לאחר סרטן השד בנשים

שיעורי התחלואה בסרטן המעי
הגס
שיעורי התחלואה המתוקננים לגיל
בסרטן המעי הגס היו  29ו 22 -לכל
 100,000בגברים ונשים יהודים )
בהתאמה( ו  22בגברים ערבים לעומת
 23/100,000בנשים ערביות.

וסרטן הערמונית בגברים .בשנת  2008אובחנו כ 3,400
תושבי ישראל כלוקים בסרטן חודרני של המעי הגס
והחלחולת מהם  2,448חולי סרטן המעי הגס ו –  931סרטן
החלחולת .שיעורי התחלואה המתוקננים לגיל בסרטן המעי
הגס היו  29ו 22 -לכל  100,00בגברים ונשים יהודים )בהתאמה( ו
 22בגברים ערבים לעומת  23/100,000בנשים ערביות .באשר

שיעורי התחלואה בסרטן
החלחולת
שיעורי תחלואה מתוקננים לגיל דומים
נצפו באוכלוסיית הגברים היהודים
והערבים .כ  12מקרים חדשים לכל
 .100,000בנשים היו שיעורי התחלואה
בסרטן החלחולת  9ו ,6 -בהתאמה,
לנשים יהודיות וערביות.

לסרטן החלחולת ,נצפו שיעורי תחלואה דומים
באוכלוסיית הגברים היהודים והערבים כ  12מקרים
חדשים לכל  .100,000שיעורים של  9ו 6 -מקרים
חדשים לכל  100,00נצפו בנשים יהודיות וערביות.

תזונה נכונה ומגוונת עשוייה לצמצם את התחלואה במחלות אלו

מגמות בתחלואה בסרטן המעי הגס ובסרטן
החלחולת בישראל
סרטן המעי הגס:

שיעורי היארעות מתוקננים לגיל ל  100,000אזרחים2008 -1990 :
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שיעורי התחלואה המתוקננים לגיל
הנם יציבים בשני העשורים האחרונים
בקרב גברים יהודים ונמצאים במגמת
ירידה בנשים יהודיות החל מתחילת
שנות האלפיים .היות וכך ,הולך
ומתרחב הפער בשיעורים בין גברים
ונשים יהודים .במדינות אחרות בהן
נצפו ירידות דומות בשיעורי התחלואה
הנטייה הנה לייחס זאת לשימוש
מוגבר בסטטינים )תרופות להפחתת
כולסטרול( ,בשימוש באספירין ובביצוע
נרחב יותר של בדיקות קולונוסקופיה.
בישראל אין בידינו בעת הזו ממצאים
אובייקטיביים היכולים לאשש הנחות
אלו.
באוכלוסייה הערבית קיימת עלייה
משמעותית בשיעורי התחלואה בשני
המינים כך שבשנת  2008הם הגיעו
לשיעורים הקיימים בנשים יהודיות.
לציין כי באוכלוסייה זו לא נראים
פערים בין שני המינים והשיעורים
זהים בשניהם.

הימצאות סרטן המעי הגס:

הימצאות סרטן החלחולת:

על פי נתוני הרישום הלאומי
לסרטן חיו בישראל בסוף שנת 2010
 3,979גברים ו 3,821 -נשים יהודים
וכן  258גברים ו 249 -נשים ערבים
אשר אובחנו ב  5השנים האחרונות
כלוקים בסרטן המעי הגס .סה"כ
 8,307אזרחים.

על פי נתוני הרישום הלאומי
לסרטן חיו בישראל בסוף שנת 2010
 1,726גברים ו 1,473 -נשים יהודים
וכן  151גברים ו 108 -נשים ערבים
אשר אובחנו ב  5השנים האחרונות
כלוקים בסרטן החלחולת .סה"כ
פעילות גופנית סדירה ושמירה על משקל נכון
 3,458אזרחים.
עשויים לצמצם את התחלואה במחלות אלו

שיעורי היארעות מתוקננים לגיל ל  100,000אזרחים2008 -1990 :
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סרטן החלחולת:
שיעורי התחלואה המתוקננים
לגיל הנם יציבים באוכלוסייה
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 ,2008היו השיעורים דומים לאלו
שבאוכלוסייה היהודית.
השיעורים עלו פי  3לערך בגברים
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ערבים והוכפלו בנשים ערביות.

2

גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת
לפי קבוצת אוכלוסייה באוכלוסייה היהודית
נושא הגילוי המוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת עומד
במרכזן של הפעולות שניתן לעשות על מנת לצמצם את התמותה
ואת התחלואה הנלווית למחלות אלו ,והוא נמצא וזמין לכל אזרחי
המדינה במסגרת סל שירותי הבריאות .הבדיקה המומלצת
בישראל הנה בדיקת דם סמוי בצואה אחת לשנה לכל האוכלוסייה
הנמצאת בסיכון ממוצע מגיל  50ואילך .מחקרים רבים אשר בוצעו
בחו"ל ובישראל מצביעים באופן ברור כי הגילוי המוקדם של
מחלות אלו מביא לירידה בתמותה כתוצאה מהן ומשפר את איכות
ותוחלת החיים של המאובחנים במחלה.

שיעור המאובחנים בשלבים מוקדמים
לפי קבוצת אוכלוסייה ושנת אבחנה
אחוז
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מהנתונים הנ"ל ניתן לראות כי כל תתי האוכלוסיות שנבדקו
הציגו שיעורי גילוי מוקדם דומים עם שיפור משמעותי בין תחילת
שנות האלפיים וסופן .שיעורי הגילוי המוקדם בילידי מדינות
אפריקה נמוכים במעט בהשוואה לילידי מדינות אחרות.

40

20

ילידי מדינות מזרח אירופה אשר היו שייכות קודם לכן לחבר
העמים הציגו שיעורי גילוי מוקדם זהים לאלו שבכלל האוכלוסייה
היהודית .שיעור האבחון המוקדם הממוצע בתת אוכלוסייה זו
עומד על  29%ועלה מ  20%בשנת  2000לכדי  38%בשנת .2009
בדקנו גם את השיעורים בקרב ילידי אתיופיה ונמצא כי בממוצע
 28%מהם אובחנו בשלבים המוקדמים בכל התקופה .בשל מספר
המקרים המועט קשה להסיק מסקנה אודות שנה בודדת .בילידי
אפריקה עמד השיעור על  20%בתחילת התקופה והגיע עד 33%
בסופה כשהשיעור הממוצע לתקופה הנו .30%

20

ביקשנו ללמוד האם קיימות בישראל תת אוכלוסיות בהן שיעור
המאובחנים בשלבים מוקדמים אינו דומה לממוצע הארצי וזאת
ילידי ישראל
על מנת לעזור במיקוד אוכלוסיות יעד להגברת המודעות לחשיבות
ביצוע הבדיקות .הנתונים נלקחו מהרישום הלאומי לסרטן
וחישבנו את שיעור החולים אשר אובחנו כשהמחלה הנה בשלבים
המוקדמים במספר תת אוכלוסיות בישראל על פי מקום הלידה
שלהם .הנתונים מתייחסים לכלל החולים אשר אובחנו בעשור
האחרון.
בכלל האוכלוסייה היהודית בישראל עמד שיעור האבחון בשלבים
המוקדמים על  29%בממוצע ,כאשר בתחילת התקופה השיעור
היה  20%ועלה לכדי  37%מבין המאובחנים בשנת  .2009בקרב
ילידי מזרח אירופה שעלו משנת 1989
ילידי ישראל היהודיים היה השיעור הממוצע גם הוא  29%עם
שינוי דומה בין תחילת התקופה לסופה )מ  20%ל  .(36%בקרב
אזרחי המדינה אשר נולדו בארצות ביבשת אסיה היה השיעור
הממוצע  30%כאשר בתחילת התקופה השיעור עמד על 16%
ובשנת  2009הגיע לכדי  .40%בקרב כלל ילידי אירופה ואמריקה
השיעור הממוצע עמד אף הוא על  29%עם עלייה דומה לכלל
היהודים מ  20%בתחילת התקופה ל  38%בסופה.
)ראה טקסט מימין(

ד”ר מיכה ברחנא
ד”ר ליטל קינן בוקר
גב' יהודית פישלר
הרישום הלאומי לסרטן
רח’ שלום יהודה  ,4ירושלים
טלפון02-6706818 :
אתר אינטרנט:
www.health.gov.il/icr
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