
 מיקי, מטופל עם סרטן הערמונית הסתייע בבדיקת  
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בשנת 2014 לצורך קבלת החלטה טיפולית 

למד כאן על בדיקה 
גנומית שיכולה לסייע 

ולתמוך בהחלטה 
הטיפולית שלך

 עלון מידע עבור מטופלים המאובחנים 
עם סרטן הערמונית בשלב מוקדם



לא כל סוגי סרטן הערמונית זהים

דע את רמת הסיכון שלך בכדי להחליט על הצעד הבא 
בתכנית הטיפולים שלך

 מעקב
פעיל

 טיפול
מקומי מיידי

 חלק נכבד ממקרי סרטן הערמונית אינם 
אגרסיביים ונחשבים בעלי סיכון נמוך. 

 במקרים אלה, ייתכן והרופא שלך ימליץ 
על מעקב פעיל כתוכנית טיפול.

לעומת זאת, חלק קטן ממקרי סרטן הערמונית, 
אגרסיביים וכרוכים בסיכון גבוה להתפשטות 
המחלה. במקרים אלה, ייתכן ועדיף לנקוט 

בטיפול מקומי )ניתוח ו/או הקרנות(.
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לכן, חשוב להבין את אפשרויות הטיפול

מעקב פעיל

באמצעות תכנית מעקב פעיל, הצוות הרפואי יעקוב בצורה הדוקה 
אחר שינויים בגידול שלך וכן אחר שינויים ברמת הסיכון שלך 

להתקדמות המחלה.

תכנית מעקב פעיל מבוססת על בדיקות סדירות ורציפות, אשר 
כוללות בדרך כלל:

PSA – Prostate Specific Antigen-בדיקה לרמת ה

DRE- Digital Rectal Exams בדיקות רקטליות

ביופסיה חוזרת במידת הצורך1. 

למרות המעקב הפעיל, סרטן הערמונית עלול בסופו של דבר 
להתקדם למחלה אגרסיבית יותר, אך במרבית המקרים הוא עדיין 

ניתן לריפוי 2,3. 

טיפול מקומי מיידי

טיפול מקומי מיידי באמצעות ניתוח או בקרינה נועד עבור מטופלים 
עם סרטן ערמונית אגרסיבי יותר. סוג גידול זה הוא בעל סיכון גבוה 
לפתולוגיה חמורה, כלומר בעל סיכון מוגבר לגדול ו/או להתפשט 

לרקמות אחרות בגוף )לפתח גרורות(. 
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גדעון, מטופל עם סרטן הערמונית הסתייע בבדיקת  
 Oncotype DX® Genomic Prostate Score 

בשנת 2016 לצורך קבלת החלטה טיפולית 

להשיג יותר בהירות באמצעות בדיקת 
 Oncotype DX® 

  Genomic Prostate Score (GPSTM(

בדיקת GPS היא בדיקה גנומית 
 הבוחנת ביטוי פרופיל גנים ברקמת הגידול הסרטני שלך 

שנדגמה בביופסיה. 

להשיג הבנה ברורה יותר לגבי רמת הסיכון של  סרטן 
הערמונית שלך 

בדיקת GPS מתייחסת גם לסיכון הקליני שלך וגם למידע הגנומי 
המתקבל מרמת ביטוי פרופיל גנים בגידול שלך, על מנת לקבוע את 

רמת הסיכון האישית שלך.
הסיכון הקליני מבוסס על:

ערכי ה- PSA ומדד הגליסון שלך	 
שלב המחלה שלך	 
גורמים נוספים שהרופא המטפל עשוי לשקול	 

המידע הקליני שלך בשילוב עם מידע גנומי מהגידול מעניקים יותר 
בהירות לגבי הגידול שלך ועל אופן התנהגותו בעתיד



יותר ממיליון חולי סרטן שד, מעי גס וערמונית נעזרו 
בבדיקות ה-®Oncotype DX  כדי לקבל החלטות טיפוליות 

המתאימות עבורם.

בדוק אם בדיקת GPS מתאימה לך. 
הבדיקה יכולה להתאים לך אם:

 אובחנת עם סרטן ערמונית בדרגת סיכון נמוכה מאוד, 	 
נמוכה או בינונית

 לא קיבלת טיפול מקומי לסרטן הערמונית כדוגמת ניתוח, 	 
טיפול מקומי בקרינה או תרופות מסוג מעכבי הורמונים

עברת לאחרונה ביופסיה של הערמונית 	 

GPS 3 דרכים פשוטות לבצע את בדיקת

הבדיקה: בדיקת GPS מתבצעת על דגימת גידול קטנה 
שנלקחה בביופסיה האחרונה שלך.

קבלת תשובה: לאחר כשבועיים בקירוב, הרופא המטפל 
יקבל את תוצאות בדיקת GPS הכוללת את רמת הסיכון 

האישית שלך.

החלטה טיפולית: אתה והרופא המטפל שלך יכולים להיעזר 
בתוצאות בדיקת  GPS בכדי להבין טוב יותר את אפשרויות 

הטיפול המתאימות עבורך, ולדון בצעדים הבאים.

GPSTM שאל לגבי בדיקת
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GPS תוצאות
קטגוריית הסיכון שלך

 התוצאות מדווחות כמדד לדירוג גנומי 
.Genomic Prostate Score (GPS(

דירוג ה GPS מוצג כמספר בטווח של 0-100.

ככל שהדירוג הגנומי שלך נמוך יותר, כך הסיכון למחלה אגרסיבית 
נמוך יותר ורמת הסיכון שלך נמוכה. תכנית מעקב פעיל יכולה להיות 

הגישה הטיפולית המועדפת עבורך.

ככל שהדירוג הגנומי שלך גבוה יותר, כך הסיכון למחלה אגרסיבית 
גבוה יותר ורמת הסיכון שלך עלולה להיות גבוהה. טיפול מקומי ) ניתוח 

ו/או הקרנות( יכול להיות הגישה הטיפולית המועדפת עבורך.

 להבין את תוצאות בדיקת 
ה-GPSTM שלך

.NCCN דרגות סיכון נמוך מאוד, נמוך ובינוני נמוך של סרטן ערמונית עפ”י ה*

סיכון נמוך מאוד: דירוג קליני T1c, מדד גליסון 6 ומטה מדגימת ביופסיה/ דרגת התמיינות 1, ערכי
PSA  נמוכים מ-10ng/mL , נוכחות של מחלה בפחות מ-3 גלילים מהביופסיה, נוכחות תאי סרטן 

0.15ng/mL/g נמוכה מ PSA ערמונית ב50% ופחות מהתאים בכל גליל, צפיפות

.10ng/mL-נמוכים מ PSA מדד גליסון 6/ דרגת התמיינות 1, ערכי ,T1-T2a סיכון נמוך: דירוג קליני

PSA מדד גליסון 7 = 3+4   / דרגת התמיינות 2 או ערכי ,T2b-T2c סיכון בינוני נמוך: דירוג קליני 
 בין 10ng/ mL ל- 20ng/mL. נוכחות תאי סרטן ערמונית בפחות מ-50% מהגלילים בביופסיה.

חולים בעלי מספר פקטורים חמורים מוגדרים בדרגת סיכון בינוני גבוה.

 :GPS דוגמא לדו"ח תוצאת 
למטופל זה תוצאות GPS היא 15 וקטגוריית סיכון נמוך מאוד.
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 ניתן לקרוא ולשמוע על סיפורי מטופלים כמוך 
שאובחנו עם סרטן הערמונית באתר:

MyProstateCancerTreatment.org 

תמיכה לאורך כל שלבי התמודדותך 
עם המחלה

References: 1. NCCN Clinical Practices Guidelines in Oncology: Prostate Cancer. 
V4.2018. 2. Welty et al. J Urol. 2015. 3. Tosoian et al. J Clin Oncol. 2015. A. Klein et 
al. Eur Urol. 2014. B. Cullen et al. Eur Urol. 2015.  C. Van Den Eeden et al. Eur Urol. 
2017. D. Knezevic et al. BMC Genomics. 2013. E. Brand et al. Urology. 2016.National 
Comprehensive Cancer Network, NCCN, and NCCN Guidelines are registered 
trademarks of the National Comprehensive Cancer Network. NCCN makes no 
warranties of any kind whatsoever regarding their content, use or application and 
disclaims any responsibility for their application or use in any way.Genomic Health, 
GPS, ”Making cancer care smarter,” Oncotype DX,  Oncotype DX Genomic Prostate 
Score, and Oncotype IQ are trademarks of Genomic Health, Inc. All other trademarks 
are the properties of their respective owners.
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שאל את הרופא שלך על בדיקה גנומית, בדיקת 
 ,Oncotype DX® Genomic Prostate Score )GPS(

לקבלת מידע מדויק יותר על סרטן הערמונית שלך ועל 
אפשרויות הטיפול העומדות לרשותך.

הבדיקה משווקת על ידי חברת רניום אונקוטסט בע”מ, 
המציעה את מערך הבדיקות הגנומיות והגנטיות המתקדם, 

המקיף והמדויק בעולם.

זה כשני עשורים, אונקוטסט מספקת גישה משולבת 
ומקיפה לאבחון של מחלת הסרטן, תוך שיתוף פעולה עם 
מעבדות מובילות בעולם, בכדי לסייע לרופא שלך לבחור 

את הטיפול המותאם לך אישית.

 המידע בעלון זה אינו מהווה ייעוץ רפואי מקצועי ואינו מיועד 
להחליף מקומו של הרופא/ה. אנו מעודדים את המטופלים לשוחח עם 

רופאיהם ולקבל מידע נוסף בנושא.
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