
 BRCAן בדיקת סקר לנשים ממוצא אשכנזי למוטציות בג 
 

 (התוכן מבוסס על דף מידע שהוכן ע"י איגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראל) 

 BRCA1קיים שינוי גנטי (מוטציה) באחד משני הגנים    אשכנזייהודים ממוצא  אצל אחד מארבעים  

 . BRCA2או 

מוטציות  לנשים   סיכון  בגנים  הנושאות  לחלותאלה  שחלה   בעיקר  מוגבר  סרטן  ו/או  שד    בסרטן 

הנושאים מוטציות אלה עלול להיות סיכון מוגבר לסרטן  לגברים  .  ובשיעור נמוך יותר סרטן לבלב

 גם לממאירויות אחרות (כגון סרטן הערמונית).   וייתכןלבלב שד, 

לכ לצאצאיהם.  אותם  להעביר  יכולים  אלה,  מוטציות  הנושאים  נשים  וגם  גברים  בן/בת,  גם  ל 

של   סיכון  ישנו  נשא  של  של  ישי   50%אח/אחות  וסיכוי  המוטציה,  את  י  50%רש  את  ישלא  רש 

 . לחלות מוגבר מצוי בסיכון  המשפחתית המוטציה. מי שירש את המוטציה

, שהוכח  שנים  25החל מגיל    שהן נשאיות מומלצת תוכנית מעקב ומניעה מוגברתבריאות  לנשים  

 . לתחלואה ולתמותהשהיא מקטינה את הסיכון 

.   BRCAמסיבות אלו, נשים ממוצא אשכנזי זכאיות לבצע בדיקה גנטית למוטציות השכיחות בגנים  

תאותר מוטציה, הרופא המטפל יסביר לך את השלכותיה ויפנה אותך לייעוץ גנטי כדי לדון  במידה ו

   שלכות של נשאות זו על בני המשפחה המורחבת.העל ה

הבדיקה  ביצוע  על  בךברצונך  תלויה  ההחלטה  השגרתי  הטיפול  בהמשך  יפגע  לא  ביצועה  ואי   ,  .

  שבועות   4-6תוך  הבדיקה מתבצעת ע"י לקיחת דגימת דם, לא מצריכה צום, ותשובותיה נשלחות  

 לרופא המפנה.  

אינה הראשונית  הבדיקה  כי  לציין  תורשתית    מאבחנת  חשוב  נטייה  יש  בהם  המקרים  כל  את 

תשובה שלילית / תשובה  אחת המוטציות השכיחות הנבדקות (  גם אם לא מתגלה  לממאירות, ולכן

אותך    יפנהה לכך, הרופא  וד גבשבמידה וישנו חתקינה), לא ניתן לשלול רקע תורשתי לתחלואה.  

בייעוץ ניתן יהיה לדון על אפשרות להרחבת בירור וכן  אחרי קבלת תוצאות הבדיקה.  ייעוץ גנטי  ל

הספציפי המשפחתי  לסיפור  בהתאם  המורחבת,  המשפחה  ולבני  לך  מתאים  מעקב  על    . להמליץ 

במידה ואת מעוניינת לבדוק אפשרות של ביצוע בירור גנטי מקיף או לקבל מידע יותר מפורט על  

 ביצוע הבדיקה.  לפניוץ גנטי  , מומלץ לקבל ייעהבדיקה

 

 

 

 

 

 



 :אופן ההפניה לבדיקה
 

 :קופת חולים כללית 
 .הבדיקה מבוצעת ע"י אחיות מידע גנטי יעודיות במרכזי בריאות האשה

 אין צורך בהפניה לבדיקה, יש לקבוע תור לאחות מידע גנטי 
  

 :קופת חולים מכבי
 :יש למלא טופס מקוון בקישור –יעוץ וירטואלי 

https://www.maccabi4u.co.il/3744-he/Maccabi.aspx#showData_90178 
 תוך ימים בודדים יועצת גנטית תיצור עימך קשר בטלפון או בדוא"ל 

 .בסניף לאחר מענה היועצת, תוכלי לגשת לבדיקת הדם אצל האחות
  

 :קופת חולים מאוחדת
 יש לפנות לרופא המטפל לשם מילוי טפסים מתאימים והפניה לבדיקה 

 :קופת חולים לאומית
 יש לפנות ליעוץ גנטי לשם ביצוע הבדיקה 
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