


אונקולוגים נעזרים בבדיקת  ™Caris Target Now והשיוכים 
לטיפול על מנת לידע את החולה אודות אפשרויות לטיפול 
אישי בסרטן הנגזר עפ”י המאפיינים הביולוגיים שנמצאו 

במסגרת הבדיקה:

טיפולים הקשורים עם יעילות קלינית

טיפולים הקשורים עם חוסר ביעילות קלינית

בפנים- פירוט תוצאות הבדיקה וסקר ספרות

מבנה תוצאת הבדיקה

טיפולים 
הקשורים עם 
יעילות קלינית

טיפולים 
הקשורים עם 
חוסר ביעילות 
קלינית

 בפנים- 
פירוט תוצאות 
הבדיקה וסקר 
ספרות



?Caris Target Now™ מהי בדיקת
גילויים מדעיים ופריצות דרך טכנולוגיות מאפשרים לנו היום לבחון 
את הסרטן ברמה המולקולארית. בעזרת ניתוח מתקדם של המידע 
הגנומי והביולוגי המתקבל מדגימת הגידול שלך, מאתרת בדיקת 
™Caris Target Now את “טביעת האצבע” המולקולארית של 
הגידול. הבדיקה מזהה סמנים תאיים החשובים לסרטן )שלעתים 
נקראים Biomarkers(. ממצאים אלה נבחנים אל מול הנתונים 
הקיימים בספרות הרפואית, והם מובאים בדו”ח התוצאות של 
בדיקת ™Caris Target Now. דו”ח זה יכול לסייע לרופא שלך 
לזהות לאלו טיפולים יש את הסיכוי הטוב ביותר לפעול כנגד הסרטן 
שלך, ומאילו טיפולים עדיף להימנע. הרופא שלך עשוי להשתמש 
במידע חדש זה בעת קביעת תכנית הטיפול המבוססת על שיקולים 
ספציפיים לך, למאפיינים הביולוגיים הייחודיים לסרטן שלך, ולמצב 

הבריאותי הנוכחי שלך.

?Caris Target Now™ מהם היתרונות של בדיקת
בדיקת ™Caris Target Now יכולה לסייע לרופא לבחור בין מספר 
רב של טיפולים זמינים. ניתן גם לזהות טיפולים יעילים אשר יתכן ולא 
 Caris Target Now™ נשקלו כלל לטיפול כנגד הסרטן שלך. בדיקת
מבצעת השוואה של “טביעת האצבע” המולקולארית הייחודית של 
הגידול שלך אל מול עדויות מתוך המאמרים הרפואיים הרלוונטיים 
והעדכניים ביותר. באמצעות השוואה זאת ניתן לזהות אילו אפשרויות 
טיפול עשויות להביא תועלת בטיפול בסרטן עם מאפיינים דומים 
לממצאים בדגימה שלך. חלק מן המידע בדו”ח עשוי לזהות אותך 
כמועמד לקבלת תרופה, אשר עשויה להיות זמינה רק באמצעות 
ניסויים קליניים או תוכנית גישה מיוחדת, והאונקולוג שלך ידרש 

לקבוע האם הטיפול המוצע מתאים לך.

האם בדיקת ™Caris Target Now מתאימה לי?
בדיקת ™Caris Target Now יכולה להתבצע על כל סרטן גידול 
מוצק, לדוגמה שד, מעי גס, שחלות, מלנומה, סרטן ריאות, לבלב, 
ראש-צוואר ועוד. הבדיקה מתאימה לרוב חולי הסרטן שעברו 
כבר דרך טיפול סטנדרטית, לחולים שיש להם סרטן גרורתי, או 
לאלה עם סרטן מסוג נדיר. לא אחת יש מקום לבצע את בדיקת 
™Caris Target Now גם לאחר קבלת טיפולים, ובכל מקרה 
האונקולוג שלך הוא האדם המתאים ביותר להעריך ולקבוע את 



נחיצותה לאור המידע הכלול בדו”ח התוצאות של הבדיקה, העשוי 
לסייע לו בבחירת הטיפול. 

?Caris Target Now™ אילו בדיקות כלולות באנליזת
בבדיקה נעשה שימוש במגוון טכנולוגיות לצורך זיהוי הסמנים 
הביולוגיים המאפיינים את הגידול שלך ) Biomarkers(. טכנולוגיות 
אלה עשויות לכלול צביעות אימונוהיסטוכימיה )IHC(, הכלאה 

 .)Sequencing( DNA-ו/או ריצוף ה ,)FISH( פלורסנטית

?Caris Target Now™ כיצד מדווחות תוצאות אנליזת
תוצאות הבדיקה, התרופות הרלוונטיות והעדויות הקליניות כלולות 
בדו”ח מסכם בהיר וקל לפענוח. הדו”ח יישלח אל הרופא המטפל. 

האם אנליזת ™Caris Target Now עוזרת להחליט איזה 
סוג של סרטן יש לי?

קיימת  למישהו  אם  הקובעת  אבחנתיות,  לבדיקות  בניגוד 
בדיקת  הרפואי,  מצבו  את  מאבחנות  או  מסוימת  מחלה 
™Caris Target Now נועדה לסייע לרופא שלך לזהות לאילו 
טיפולים ספציפיים יש את הסיכוי הטוב ביותר לפעול נגד הסרטן 
 Caris Target Now™ שלך, ומאלו טיפולים מוטב להימנע. בדיקת
מתבצעת בדרך כלל לאחר שהרופא שלך כבר אישר או איבחן מהו 

סוג הסרטן שלך.

איזה סוג דגימה דרוש לשם ביצוע הבדיקה?
בדיקת ™Caris Target Now מבוצעת על כמות קטנה של רקמת 
גידול המוסרת בזמן ניתוח או ביופסיה ונשמרת במכון הפתולוגי 

במרכז בו בוצעה. 

כאשר הרופא יזמין עבורכם את הבדיקה, צוות אונקוטסט-טבע 
יפעל לצורך שליחת דגימה קטנה מרקמת הגידול אל חברת 

®Caris Life Sciences, המעבדה המבצעת את הבדיקה. 

לא תדרשו לכל בדיקה פולשנית או ניתוח נוסף על מנת לבצע את 
הבדיקה. לעתים יתכן שלא יהיו די תאים ממאירים בדגימה או שעבר 
זמן רב מעת הניתוח או הביופסיה ולכן, אם יתאפשר, מומלץ לבצע 

ביופסיה חדשה.



היכן יבוצע השירות?
בדיקת ™Caris Target Now מבוצעת בפיניקס אריזונה, במעבדות 
®Caris Life Sciences המוסמכות ע”י CLIA. המעבדה, מן המובילות 

בתחום בארה”ב ובעולם, מאוישת ע”י מדענים בכירים, פתולוגים, 
רופאים וטכנאים מוסמכים. כאשר מחליט הרופא המטפל שקיים 
צורך בבדיקת ™Caris Target Now, צוות אונקוטסט-טבע יפעל 

לשליחת הדגימה מבית החולים אל המעבדה.

מתי תוצאות בדיקת ™Caris Target Now יהיו מוכנות?
מיום שליחת דגימות הגידול שלך, תוצאה תתקבל לאחר כ- 10 ימי 

עבודה. הדו”ח יועבר ישירות אליך ואל הרופא שלך.

האם בדיקת ™Caris Target Now מכוסה על ידי 
הביטוח שלי?

הבדיקה זמינה לרכישה באופן פרטי. לא קיים החזר ביטוחי באופן 
רשמי עבור בדיקת ™Caris Target Now בישראל. עם זאת מומלץ 
להתייעץ עם סוכן/חברת הביטוח לקבלת מידע נוסף אודות אופן 

החלת החזר עבור הבדיקה.

?Caris Target Now™ כיצד אוכל להזמין את בדיקת
נא פנה אל צוות שירות הלקוחות של אונקוטסט-טבע לקבלת מידע 

באשר לעלות הבדיקה ונהלי ההזמנה והתפעול. 

ליצירת קשר אנא פנה/י לשרות לקוחות אונקוטסט-טבע:
טל. 03-6864600

פקס. 09-8921668
oncotest@teva.co.il :דואר אלקטרוני

www.oncotest.co.il :אתר



ליצירת קשר אנא פנה/י לשרות לקוחות אונקוטסט-טבע:

טל. 03-6864600

פקס. 09-8921668

oncotest@teva.co.il :דואר אלקטרוני

בקרו אותנו באתר האינטרנט

www.oncotest.co.il

קישורים נוספים:

Evidence-based molecular profiling service

www.caristargetnow.com

בדיקת ™Caris Target Now היא בדיקה מולקולארית מקיפה 
המסייעת בהכוונת דרכי הטיפול בהתאמה אישית, על-פי 

המאפיינים הביולוגיים הייחודיים לגידול של כל מטופל.

מדריך זה נכתב במטרה לסייע לנבדקים ולבני משפחותיהם 
להבין טוב יותר מהי בדיקת ™Caris Target Now ולמי היא 
מתאימה. מידע זה אינו מהווה יעוץ רפואי מקצועי והוא אינו 
מיועד להחליף את מקומו של הרופא/ה. אנו מעודדים את 

המטופלים לשוחח עם רופאיהם ולקבל מידע נוסף בנושא.

אונקוטסט-טבע מספקת גישה משולבת ומקיפה לאבחון 
של מחלת הסרטן תוך שיתוף פעולה עם מספר מעבדות 
מובילות בארה”ב ובאירופה. אונקוטסט-טבע מציעה את בדיקת 
™Caris Target Now אשר פותחה ומבוצעת ע”י מעבדות 
®Caris Life Sciences, ארה”ב, לצורך התאמה מיטבית של 

הטיפול בגידול שלך.


