
Jen D.
A busy mother of two and  
active community volunteer.

האם אובחנת 
לאחרונה עם סרטן 

 II המעי הגס שלב 
?III או שלב
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 האם יש לך קושי לקבל החלטות הקשורות 
לאופן הטיפול? 

אם כן, מידע נוסף על רמת הסיכון שלך לחזרת המחלה, 
עשוי לעזור לך ולרופא שלך להחליט על תוכנית הטיפול.

תכנון תוכנית הטיפול שלך
 לאחר שאובחנת עם סרטן המעי הגס, הצעד הראשון 

הוא בדרך כלל ניתוח להסרת הגידול. 
לאחר הניתוח, השלב הבא הוא להבין מה הסיכוי 

שהסרטן שלך יחזור )סיכון להישנות(, וזאת בכדי לעזור 
לך ולרופא שלך להחליט על אופן הטיפול. בדיקת  

Oncotype DX® Colon Recurrence ScoreTM היא 

בדיקה גנומית המספקת הערכה ספציפית לסיכון 
ההישנות של סרטן המעי הגס לאחר ניתוח, הן לסרטן 
שאובחן בשלב II והן בשלב III A/B. תוצאות הבדיקה 

עשויות לעזור לך להשיב על השאלות הבאות:

מטופלים המאובחנים בשלב II - האם עליי לשקול 	 
טיפולי כימותרפיה כטיפול משלים אחרי הניתוח?

מטופלים בשלב III A/B - האם מומלץ להוסיף טיפול 	 
כימי מסוג אוקסליפלאטינום )Oxaliplatin( לתכנית 

הטיפול שלי?

“מדד ההישנות” )®Recurrence Score( שלי היה נמוך, 
לכן לא נאלצתי לעבור טיפולים נוספים ולכן לא סבלתי 

מתופעות לוואי קשות. אני אסיר תודה על השקט הנפשי 
שהבדיקה הזו העניקה לי”.

 -דוד מ’
אובחן בסרטן המעי הגס

 OncotypeDX® תוצאת בדיקת
 Colon Recurrence Score
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אבחנה עם סרטן המעי הגס עלולה להיות לא נעימה, 
אבל יש לך תפקיד חשוב בתכנון הטיפול שלך. מכיוון 
שכל סרטן מעי גס הינו ייחודי, יש לאסוף כמה שיותר 

מידע על הגידול שלך, בכדי לקבוע את הטיפול 
המתאים ביותר עבורך.

הגורמים הבאים מספקים מידע חיוני שעשוי לעזור לך 
ולרופא שלך להבין את הסרטן שלך:

גילך	 
ההיסטוריה הרפואית שלך	 
 	)T- stage( שלב המחלה
 	 )MMR( Mismatch repair-סטטוס ה
מעורבות המחלה בקשרי לימפה	 
ניקוב )פרפורציה( או חסימה של המעי	 
 	)Tumor Grade( דרגת ההתמיינות
חדירת הגידול ללימפה או לכלי הדם	 
 	Oncotype DX® מדד ההישנות של בדיקת

“כשאובחנתי עם סרטן המעי הגס, הרגשתי כאילו קיבלתי 
אגרוף לבטן. כאשר מדד ההישנות של בדיקת 

®Oncotype DX שלי חזר והתוצאה הייתה נמוכה, 
הרופא שלי ואני הרגשנו בטוחים בהחלטה לוותר על 
כימותרפיה. כל המשפחה שלי הייתה מאושרת, ואני 
יכולתי לחזור לחיי כשוטר, כאב וכבעל. אבחון מחלת 

הסרטן אצלי, נתנה לי נקודת מבט שונה על החיים, ואני 
מוכן לחיות אותם במלואם”.

 - דן ק’
אובחן בגיל 43

איסוף מידע לצורך קבלת 
החלטות הקשורות לטיפול 

המשלים שלך
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 הרופא והמטופל דנים בתוצאות הבדיקה 
ומתכננים את הטיפול האישי

הרופא מקבל את תוצאת הבדיקה - מדד ההישנות 

מעבדת Genomic Health מבצעת את הבדיקה ומנתחת 
את רמת הגנים ברקמת הגידול

הוצאת רקמת הגידול מבית החולים ושליחתה למעבדת 
Genomic Health )באמצעות צוות אונקוטסט( 

 Oncotype DX הזמנת בדיקת

בדיקה גנומית ייחודית המספקת מידע על הגידול 
הספציפי שלך. הבדיקה  בוחנת את ביטויים של 12 גנים 

הקשורים לסרטן המעי הגס שלך, ברקמת הגידול 
הסרטני שהוסר בניתוח. תוצאת מדד ההישנות 

המתקבלת יכולה לסייע בניבוי רמת הסיכון שהסרטן 
יחזור אחרי ניתוח. מידע זה יכול לתמוך בתכנון הטיפול 

המתאים ביותר עבורך.

הבדיקה עשויה להתאים לפני קבלת החלטה טיפולית 
לאחר ניתוח להסרת הגידול, ואם:

 	.III A/B או II אובחנת לאחרונה בסרטן המעי הגס שלב
טרם התחלת טיפול כימותרפי משלים.	 

חשוב שהרופא שלך יבקש לבצע את בדיקת 
Oncotype DX לפני התחלת טיפול כימותרפיה 

משלים. תוצאת מדד ההישנות היא רבת ערך בזמן 
קבלת ההחלטה אם להתחיל כימותרפיה או לא )עבור 
מטופלים הסובלים מסרטן המעי הגס בשלב II( או אם 

להוסיף טיפול כימי מסוג אוקסליפלאטינום 
)Oxalilatin( לתוכנית הטיפול המשלים )מטופלים 

.)III A/B הסובלים מסרטן המעי הגס שלב
רק הרופא שלך יכול להפנות אותך להזמנת בדיקה. 

ייתכן כי כדאי להראות לרופא שלך את העלון הזה ולדון 
 Oncotype DX® עמו האם תפיק תועלת מבדיקת 

.Colon Recurrence Score™

 ,III A/B או II אם אובחנת עם סרטן המעי הגס בשלב
 Recurrence®( בדיקה זו מספקת את מדד ההישנות
Score(, מספר בין 0 ל-100, שעוזר לקבוע את הסיכון 

להישנות המחלה, על בסיס הביולוגיה של הגידול שלך. 
מידע זה אינו זמין מבדיקות או הליכים אחרים. 

הבדיקה מבוצעת על חתיכה קטנה מרקמת הגידול 
שהוסרה במהלך הניתוח. לא יהיה צורך לבצע הליכים 

.Oncotype DX נוספים כלשהם כדי לעבור את בדיקת
 לאחר שהרופא שלך יפנה אותך לביצוע הבדיקה, 

צוות אונקוטסט, יפנה לבית החולים בו שמורה רקמת 
 הגידול שלך וישלח את דגימת הרקמה שלך למעבדת 

®Genomic Health, אשר מבצעת את בדיקת 
.Oncotype DX

 Oncotype DX® מהי בדיקת
?Colon Recurrence ScoreTM

 Oncotype DX® האם בדיקת
מתאימה לי?

מתי יש לבצע את הבדיקה הזו?

 מדוע כדאי לבצע את בדיקת 
?Oncotype DX®-ה

 כיצד מבוצעת בדיקת
?Oncotype DX® ניתוח להסרת הגידול
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 “כאחות אונקולוגית שאובחנה באופן אישי עם סרטן, 
 אני יודעת שזוהי תקופה מאתגרת. 

  Oncotype DX® Colon Recurrence Score™ בדיקת
 II זמינה לכל אחד המאובחן עם סרטן המעי הגס בשלב

 .III A/B או בשלב 
בדיקת Oncotype DX הינה טכנולוגיה עדכנית ביותר 

המסייעת למטופלים לקבל את ההחלטה הטובה ביותר 
עבורם, יחד עם הרופא שלהם לגבי אופן הטיפול מותאם 

אישית עבורם”.

- יאנה ל’, אחות רפואית ואמא

רק הרופא שלך יכול להפנות אותך להזמנת הבדיקה. 
ייתכן כי כדאי להתייעץ עם הצוות המטפל בך כדי 

לשאול אם תפיק תועלת מהבדיקה.

תוצאות בדיקת Oncotype DX מתקבלות תוך 14 יום 
.Genomic Health® מרגע קבלת הדגימה במעבדת

התוצאות נשלחות לרופא שלך כדי שיוכל לשוחח אתך 
עליהן ולענות על השאלות שלך.

 Oncotype DX® Colon Recurrence Score™ בדיקת
כלולה בסל שרותי בריאות כללית עבור מבוטחי כללית.

למידע אודות החזר הוצאות עבור בדיקת אונקוטייפ 
 ,Oncotype DX colon cancer test לסרטן המעי הגס

למבוטחים בקופות אחרות או לכל מידע אחר, פנה 
לצוות אונקוטסט: 

 3180*  או 08-9556100 או במייל: 
orders@oncotest.co.il

www.oncotest.co.il

איך אפשר לבצע את בדיקת 
?Oncotype DX

כמה זמן ייקח עד לקבלת 
התוצאות?

 האם עלות הבדיקה מכוסה 
על ידי הביטוח?
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הערות

Low High

הרופא שלך יקבל  את הדו”ח עם תוצאת בדיקת 
Oncotype DX, עם תוצאת מדד ההישנות שלך.

דירוג הישנות נמוך משמעותו:
קיימת סבירות נמוכה יותר שהסרטן שלך יחזור

דירוג הישנות גבוה משמעותו:
קיימת סבירות גבוהה יותר שהסרטן שלך יחזור

חשוב להבין שמדד הישנות נמוך לא אומר שאין סיכוי 
שסרטן המעי הגס שלך לא יחזור. כמו כן, מדד הישנות 

גבוה יותר לא אומר שסרטן המעי הגס שלך בוודאות יחזור.

 הבנת תוצאת הבדיקה :
מדד  ההישנות של בדיקת 

Oncotype DX

התפלגות דירוג ההישנות )0-100(
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