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של  מיפוי  ידי  על  פועלת  הבדיקה 

המטופל  גידול  של  והרנ"א  הדנ"א 

היסטולוגיה  מדגם  מן  מופק  אשר 

שיגרתי המשמש לאבחון.

מזהה  והרנ"א  הדנ"א  של  מיפוי 

לגידול  ספציפיות  גנטיות  מוטציות 

המטופל ומחולל פרופיל גנטי אישי. 

אז  שאובחנו  הגנטיות  המוטציות 

הסרטן  נוגדות  לתרופות  מותאמות 

תוכננו  אשר  ביותר  המתאימות 

אלו  במוטציות  במיוחד  להתמקד 

בפרט.

למעלה מ-770 תרופות נוגדות סרטן ממוקדות

סרטן העור - מלנומה

שלפוחית השתן סרטן השד

מעי גס

בלוטת הערמונית

קיבה

ראש וצוואר

שחלות כבד

גליובלסטומה

כליות עור ריאות

מתאים לשימוש על כל סוגי הגידולים המוצקים

התאמת המטופל המתאים לטיפול 
נוגד הסרטן המתאים

התאמה ממוקדת לטיפול בסרטן שלך  
אונקופוקוס היא בדיקת האונקולוגיה המקיפה ביותר בעולם שבמדויק מזהה את התרופה המתאימה ביותר לסרטן 

שלך ובכך מגדילה את הסיכויים לטיפול מוצלח.

למי זה מועיל?

חולים הסובלים מסוגי סרטן מתקדמים נפוצים
קונבנציונליות  בגישות  טיפול  אפשרויות  שעברו  חולים 

כגון כימותרפיה והקרנות.

של  רחב  מגוון  לזהות  מסוגלת  אונקופוקוס  בדיקת 
הסובלים ממחלה  עבור  נוספים  טיפולים  אפשרויות 

מתקדמת.

חולים הסובלים מסוגי סרטן מוקדמים 
אבחון  לאחר  אופטימליות  טיפול  אפשרויות  זיהוי 

ראשוני להשגת תועלת מרבית.

את  במדויק  לזהות  מסוגלת  אונקופוקוס  בדיקת 
שלך  בסרטן  לטיפול  ביותר  המתאימה  התרופה 
ובכך להימנע מתופעות לוואי ועלויות תרופות שאינן 

סבירות להועיל.

א' ב'
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הסרת אי הוודאות מהחלטת הטיפול הנכון אפילו במקרים 
מסובכים

חוסר  משום  האונקולוג  עבור  אתגריים  הינם  ידוע  שאינו  ממקור  או  נדירים  סרטן  בסוגי  נכון  לטיפול  החלטות 
פרוטוקולים טיפוליים קיימים.

בדיקת אונקופוקוס הינה מותאמת באופן אידיאלי עבור אבחון של מקרים כאלו ומאפשרת את ההתאמה המדויקת 
בין הטיפול לגידול.

סרטן ממקור לא ידוע סרטן נדיר

מקרי סרטן מתקדמים וקשים 
לטיפול

מקרי סרטן שאינם מגיבים 
לטיפולים קונבנציונליים

שיפור תוצאת טיפול הסרטן
למעלה מ-770 סוגי תרופות וטיפולים נוגדי סרטן קיימים אשר מאושרים או נמצאים בבדיקות ניסויים קליניים כיום. 

ישנם מאות סוגי גידולים וכל אחד עם מוטציות גנטיות שונות אשר מגיבות לתרופות והטיפולים באופן שונה. 

2-16%

עד ל-85% 

שיעורי תגובות תרופות נוגדות סרטן ממוקדות

טיפולים ממוקדים 
ניתנים ללא בדיקות

טיפולים ממוקדים 
מאובחנים על ידי בדיקת 

אונקופוקוס

כיום, אונקולוגים פועלים על בסיס מידע מוגבל בניסיון להתאים את אחת מהתרופות נוגדות הסרטן אלו לגידול של 
המטופל, ובהסתמך על הכמות העצומה של סוגי הגידולים בעלי רקע גנטי שונה הקיימים, ההסתברות לקבלת 
אונקופוקוס,  בבדיקת  בשימוש  מהמטופלים.  בכ-2-16%  ומסתכמת  ביותר,  נמוך  סיכוי  בעלת  הנכונה  ההתאמה 

שיעורי התגובה לדור החדש של הטיפולים הממוקדים עולה לכ-85%.
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מדוע בדיקת האונקופוקוס 
טובה יותר מבדיקות קיימות?

לעתים קרובות, אונקולוגים מסתבכים כיצד לפעול לגבי 
תוצאות גנטיות לטובת המטופלים שלהם משום שהבדיקות 

הגנטיות הקיימות חסרות קשר ישיר עם הטיפול עצמו.

 אונקופוקוס היא בדיקה יחידה המקשרת בין מרבית תרופות
נוגדות הסרטן הממוקדות הזמינות, כולל

תרופות באישורי ה-FDA-וה EMA או נושאת הנחיות 
של ה-NCCN-וה ESMOלכמעט כל סוגי הסרטן.

הבדיקה גם מקשרת בין הפרופיל הגנטי של המטופל עם 
כל תרופות נוגדות הסרטן הממוקדות שנמצאות בניסויים 

קליניים בעולם )שלבים א'-ד'(.

בדיקת אונקופוקוס מבוצעת על מדגם היסטולוגיית 
הביופסיה השגרתית שמאוחסנת בבית החולים, וניתנת 
לשליחה בדואר אלינו. בדיקות אחרות זקוקות למשלוח 

מיוחד ועיבוד בשימוש רקמה טרייה.

במידת הצורך, אנו גם מספקים מעקב תמיכה רפואית 
כדי למקם את המטופל עם אונקולוגים מומחים ולהקל על 

ההרשמה לניסויים קליניים.

כל סוגי 
הסרטנים 
המוצקים

תמיכה מוגבלת

בדיקות גנטיות נפוצות בדיקת אונקופוקוס

תמיכה בסוגי גידול

בדיקות גנטיות נפוצות בדיקת אונקופוקוס

פרופיל מולקולרי

אין הקשר לתרופות תרופות נוגדות 
סרטן ממוקדות

זיהוי המוטציה

פיקוח המחלה שלך לאורך זמן
בשימוש בטיפול תרופתי המזוהה על ידי בדיקת אונקופוקוס לאורך זמן 

אפשרי כי חולים המטופלים יפתחו עמידות לטיפול.

נוספות  מוטציות  עוברים  הסרטניים  מהתאים  שחלקם  משום  זאת 
המאפשרות להם להתחמק מהשפעות הטיפול של תרופות הנוגדות סרטן 

מסוים.

וזיהוי מחודש של  ניתנת לשימוש חוזר  אונקופוקוס  למרות זאת, בדיקת 
להתאים  שוב  החדשות  למוטציות  מאפשרת  ובכך  הגנטיים  השינויים 

לסדרה חדשה של תרופות נוגדות סרטן שונות.

גישה זו ניתנת להשוואה לטיפולים אנטיביוטיים במחלות חיידקיות שבהם 
הטיפול מוחלף בעקבות פיתוח עמידות לאנטיביוטיקה.

אבחון סרטן

פרופיל
גידול ראשוני

פרופיל
גידול משני

תרופה ספציפית 
ממוקדת

תגובה לטיפול תגובה לטיפול
חדש 

תרופות מזוהות 
חדשות

התקפים
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סוג  את  במדויק  אונקופוקוס שמתאימה  לבדיקת  דוגמא 
הגידול לטיפול תרופתי ממוקד

פרופיל הגידול זיהוי מוטציות

KITפיוז’ן EGFR מוטציית

PDGFRA הגברת

SMO מוטציית

NTRK2 פיוז'ן

ERBB2 הגברת

שלפוחית השתן

סרטן השד

מעי גס

ושט

קיבה

מזותליומה
סרטן העצמות - אוסטאוסרקומה

שחלות
אשכים

GIST

גליובלסטומה

כליותראש וצוואר

כבד

אשכים

בלוטת התריס

בלוטת הערמונית

עור

סרטן ריאות תאים קטנים

סרקומה רקמות רכות
סרטן הריאות תאים לא קטנים 

סרטן העור - מלנומה EGFR מוטציית

BRAF מוטציית

PDGFRA מוטציית 

NTRK2 طفرة يف الجني

התאמת המוטציה עם הטיפול הנכון

ALK פיוז'ן

BRAF מוטציית

ERBB2 הגברת

CDKN2A מוטציית

 RET מוטציית

KIT מוטציית

FGFR4 מוטציית

PIK3CA הגברת NTRK3 מוטציית

ROS1 פיוז'ן

FGFR3 פיוז'ן

COBIMETINIB + RG-7446

CABOZANTINIB

VORINOSTAT

DASATINIB

AFATINIB

NERATINIB

DABRAFENIB

CLR-457

IMATINIB MESYLATE

AFATINIB

VEMURAFENIB

CRIZOTINIB
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www.oncofocus.org

מטופל / שירות לקוחות קלינאי

+44 (0)1223 785327

patientcare@oncologica.com

האונקולוגיה היא בחזית מתן שירותי אונקולוגיה מדויקים שיעזרו 
לוודאות שהמטופלים יקבלו את המקסימום מהדור החדש של טיפול 

נגד סרטן ממוקד אישית.

Oncologica UK Ltd, Suite 2, The Newnham Building, Chesterford Research Park, Little Chesterford, Cambridge, CB10 1XL

כיצד להזמין את בדיקת אונקופוקוס

הורד את טופס בקשת בדיקת אונקופוקוס מהאתר שלנו בכתובת:
http://www.oncologica.com/request-a-test

צרף את הטופס הממולא והעתק של דו"ח הפתולוגיה 
עם מדגם היסטולוגיית הביופסיה השגרתית.

ברגע שהחבילה שלך מתקבלת אצלנו באונקולוגיה, 
הבדיקה מתבצעת והדיווח הקליני מופק תוך 10 ימי עבודה.

C D E F G H I L M

CDEFGHILM
F G H I L 

ברגע שהחבילה שלך מוכנה, התקשר אלינו למספר הטלפון 
הבא לקביעת זמן אסיפתה בעזרת שירות השליחים הבינלאומי שלנו בחינם -

+44 (0)1223 785327
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EMA וה-FDA-טיפולים שאושרו על ידי ה

ESMO וה-NCCN-הנחיות של ה

טיפולים בניסויים קליניים ברחבי העולם

דו"ח אונקופוקוס כולל:

לשימוש על כל הגידולים המוצקים

נערך על דגימות היסטולוגיה שגרתיות

בדיקה מדויקת חדישה לזיהוי הטיפול נוגד הסרטן האפקטיבי ביותר

Oncologica UK Ltd, Suite 2, The Newnham Building, 
Chesterford Research Park, Little Chesterford, Cambridge, 

CB10 1XL

www.oncologica.com


