
Кой от моите пациенти 
е с агресивен рак на 
простатата?

       Клинична валидност и полза
4 99,6% NPV за рак на простатата с GS ≥8 1
4 98% NPV за рак на простатата с GS ≥7 1

4 AUC 0,90 (95% CI 0,85-0,95)1

1
Анализ на информационната РНК, който 
разграничава пациентите с повишен риск от 
клинично значим рак на простатата от тези с нисък 
риск от агресивно заболяване. 

Тестът помага при взимането на решение за  
нуждата от биопсия на простатата: 
4 ПАЦИЕНТИТЕ С ВИСОК РИСК имат клинична 

полза от биопсия и ранно откриване 
4 ПАЦИЕНТИТЕ С НИСЪК РИСК могат да 

заменят ненужните инвазивни процедури с 
рутинно проследяване.

AUC=0,90

AUC=0,68

AUC=0,77
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Неинвазивен уринарен тест  за  прецизиране на пациенти за 
биопсия на простататата
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рутинна проверка Повишен PSA, 
анормален DRE

Повишен риск
за GS> 7 рак на 

простатата

Много нисък риск
за GS> 7 рак на 

простатата

Помислете 
за биопсия

Избягвайте 
биопсията

Много нисък риск¹

99,6% NPV за GS ≥ 8
98% de NPV за GS ≥ 7

®

При пациенти показани за биопсия на простатата
4 Идентифицира пациентите с висок риск за агресивен карцином
4 Анализ на резултатите от неинвазивен тест на урина

Предоставя практическа информация, необходима за 
взимането на решение за нуждата от биопсия

SelectMDx рискът е значително по-висок при пациенти 
с рак на простатата от висок клас1
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Няма рак на простатата

Gleason има ≤ 6 рак на простатата

Gleason има ≥7 рак на простатата
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Предупреждения и предпазни мерки
Резултатите от теста SelectMDx за карцином на простатата трябва да се интерпретират заедно с други лабораторни и клинични данни, предоставени на специалиста 
с цел взимане на решение за необходимостта от биопсия. Положителният резултат от теста показва повишен риск за откриване на карцином на простатата и е 
препоръчително да се направи биопсия, която да потвърди или отхвърли наличието на злокачествено новообразувание. Резултатът от теста SelectMDx „много нисък 
риск“ не изключва възможността за развитие на карцином в бъдеще. Препоръчително е тези пациенти да подлежат на рутинен скрининг, с оглед намаляване на риска, 
свързан с късното откриване и лечение на рак на простатата.
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