
חברת אונקוטסט-טבע מציעה בדיקות 
גנומיות וגנטיות חדשניות לזיהוי מוטציות בדנ"א 

דרך רקמת הגידול או בבדיקת דם, לצורך 
התאמה ממוקדת של הטיפול

There is Only One You

טיפול מיטבי וממוקד 
בגידול סרטני

בדיקות גנומיות 
וגנטיות לסיוע בבחירת 



בכדי להבין מהו סרטן, יש להבין תחילה כיצד פועל הגוף הבריא. אדם יורש 

את המטען הגנטי שלו משני הוריו. המטען הגנטי - הגנום, נמצא כמעט 

בכל תא בגוף, וטבוע במבנה שרשרות הדנ"א )DNA( המורכבות מרצף של 

 .)G או A ,C ,T כשלושה מיליארד "בסיסים" )האותיות הגנטיות

הדנ"א מאורגן בתאים ב-23 זוגות כרומוזומים, שבתוכם חבויים כ-20 אלף 

גנים. הגן הוא מעין מתכון ליצירת חומר, בדרך כלל חלבון, שהגוף זקוק לו 

להתפתחות ולתפקוד תקינים. 

גוף האדם מורכב מטריליונים של תאים שמתים ומתחדשים ללא הרף. 

באופן תקין, התאים מתחדשים על ידי חלוקה ויצירת תאי-בת, המהווים 

העתקים מושלמים של התא המקורי, לפי תבנית הטבועה בדנ"א. תאי-הבת 

מתחלקים אף הם, וכך הלאה. תאים זקנים או פגומים מתוכנתים למות 

ולהיעלם, וכך נוצר מקום לתאים חדשים ובריאים.

תאים נורמליים ובריאים נמצאים תחת בקרה קפדנית של הגוף וקשובים 

לאותות מתי לגדול, מתי להתחלק ומתי למות. אבל כאשר נוצר פגם 

)מוטציה( בדנ"א של התא, הוא נעלם ממנגנוני הבקרה של הגוף. התא 

הפגום ממשיך להתחלק ולהתחלק, ובסופו של דבר נוצר גידול סרטני.

מוטציות יכולות להיגרם כתוצאה מחשיפה לגורמים מסרטנים כמו חומרים 

כימיים מסרטנים בסביבה, קרינה גרעינית וכו'. רק באחוז קטן מהמקרים 

המוטציה עוברת בתורשה מההורים. במקרים כאלה יש סיכון מוגבר 

להתפתחות מחלת סרטן תורשתית, המועברת הלאה במשפחה. 

במקרים רבים הסיבה להיווצרות מוטציות אינה ידועה. הסרטן גדל לעיתים 

באופן מקומי בלבד, אך במקרים אחרים הגידול הסרטני מתפשט, תוך שהוא 

שולח גרורות לאיברים מרוחקים.

לבירור אם מחלתך התפתחה על רקע תורשתי כדאי להתייעץ 

 CancerGenetix עם הרופא המטפל שלך על בדיקות גנטיות

באמצעות אונקוטסט-טבע. 

מהי מחלת הסרטן וכיצד היא נוצרת?



עד לאחרונה התמקד הטיפול בסרטן לפי מקור הימצאות הגידול, כשמרבית 

החולים בסרטן מסוים טופלו באותן דרכים: תרופות כימיות, קרינה וניתוחים 

לפי מקור הגידול הראשוני. בשנים האחרונות קיימת הבנה בקרב החוקרים כי 

מוטציות בגנים מסוימים קשורות להופעת סרטן כזה או אחר ולהתפתחותו. 

זיהוי המוטציות בדנ"א של התאים הסרטניים מאפשר פיתוח של טיפול 

ממוקד, על פי הפרופיל הגנטי של הגידול. גישה כזו מאפשרת לבחור טיפול 

תרופתי מכוון מטרה, יעיל יותר, שמשמעו פחות תופעות לוואי. הטיפול 

יכלול תרופות ייחודיות שיתמקדו בתקיפת התאים הסרטניים המכילים את 

המוטציה, עם פחות השפעות לרעה על התאים הבריאים.

מדוע חשוב לאפיין את השינויים בדנ"א 
בתאי הגידול הסרטני?

 דרך מומלצת להתחיל להתמודד עם מחלת הסרטן היא להצטייד במידע 

על מגוון האפשרויות העומדות לרשות החולים והצוות המטפל. 

במקרה של אבחון מוקדם, גידולים רבים ניתנים להסרה בניתוח. בסוגים 

מסוימים של סרטן )כמו שד, מעי גס וערמונית( מתעוררת השאלה אם יש 

צורך גם בטיפול מונע-תומך כגון טיפול כימי או קרינה.

במצבים אלה כדאי לברר עם הרופא המטפל על בדיקות אונקוטייפ שד, 

אונקוטייפ מעי גס או אונקוטייפ פרוסטטה באמצעות אונקוטסט-טבע, 

לצורך החלטה על טיפול מונע.

כדי לברר אם טיפול ממוקד ורפואה מותאמת אישית הן אופציה 

 עבורך, אונקוטסט-טבע מציעה שלושה סוגי בדיקות:

Tissue Panels  
ריצוף פאנל גנים לאבחון מוטציות בגידול באמצעות רקמת הגידול  

Liquid Panels  
ריצוף פאנל גנים לאבחון מוטציות בגידול באמצעות בדיקת דם   

Ultra–Coverage Genomic Proteomic  
ריצוף כלל גנומי/אקסומי של תאי הגידול  

כיצד מטפלים? 

קורה לעיתים שהסרטן מתפשט אל רקמות מרוחקות. במקרים כאלה, 

רופאים עשויים להשתמש בכימותרפיה כדי לתקוף את התאים הסרטניים 

המתחלקים במהירות. הבעיה היא שטיפול זה תוקף גם סוגים אחרים של 

תאים בריאים שמתחלקים במהירות, כמו תאי שיער ועור. במקרים כאלה יש 

סוג נוסף של טיפול - טיפול ממוקד )ביולוגי(, הכולל תרופות התוקפות את 

המוטציות בדנ"א באופן ממוקד. טיפול זה עשוי להיות יעיל יותר ורעיל פחות.



במרבית הגידולים ניתן לזהות מוטציות שהתחוללו בתאי הגידול עצמו. בחלק 

מסוגי הסרטן ישנם שינויים גנטיים אופייניים בגן בודד, ולכן ניתן להסתפק 

לעיתים בבדיקת רצף )sequencing( של האותיות המרכיבות את הגן, כדי 

לזהות בו את המוטציה שגרמה לסרטן. מכיוון שישנם עשרות עד מאות 

של גנים הקשורים לסוגי הסרטן השונים, עד לא מזמן לא ניתן היה לאבחן 

מוטציות בו-זמנית, בבדיקה אחת, בכל הגנים הרלוונטיים. כיום כבר ניתן 

לזהות בו-זמנית מספר רב של מוטציות בגנים שונים, תודות לטכנולוגיה 

הקרויה (next generation sequencing NGS(. טכניקה זו מאפשרת לזהות 

בו-זמנית סוגים שונים של מוטציות בקבוצת גנים מוגדרים )פאנל(. בכלל זה 

נבדקות מוטציות נקודתיות, מוטציות מסוג הכפלה/החסרה של קטעי דנ"א 

 Microsatellite) ואיחויים כמו טרנסלוקציות, חוסר יציבות של המטען הגנטי

 .)Germline Variant Analysis) ומוטציות מורשות )Instability

עבור כל מוטציה שמזוהה מדווחת המשמעות הקלינית שלה – כלומר 

תרופות וטיפולים ביולוגיים מאושרים, שיעילותם הוכחה במחקרים קליניים. 

באופן זה המטופל והצוות הרפואי יכולים לקבל מידע בזמן אמת על מגוון 

האפשרויות הטיפוליות העומד לרשותם.

ריצוף פאנל גנים לאבחון מוטציות בגידול 
Tissue Panels :באמצעות רקמת הגידול

Comprehensive Genomic

tissue panels

כדי לזהות מוטציות הייחודיות לגידול הסרטני בלבד, נערכת השוואה בין תאי 

הגידול לבין תאים תקינים ברצף הגנים הכלולים בפאנל. גישה זו מאפשרת 

שלילת שינויים שאין להם כל השלכה קלינית. 

כל אזור בגן נבחן כ-1,500 פעם בממוצע, כך שמאותרות גם מוטציות 

המצויות בכמות מזערית ברקמת הגידול. לבדיקות אלה שיעור רגישות של 

99% וסגוליות של 1.99.99%  

חברת אונקוטסט-טבע מציעה מגוון בדיקות המאפשרת לסרוק 

מוטציות ברקמת תאי הגידול:

בדיקת רצף של גנים בודדים  •

ריצוף פאנל הכולל 88 גנים ברקמת גידול   •

ריצוף פאנל הכולל 203 גנים ברקמת גידול  •

הבדיקות מבוצעות על כמות קטנה של רקמת גידול המוסרת בזמן ניתוח או 

ביופסיה ונשמרת במכון הפתולוגי במרכז שבו בוצעה. כמו כן נלקחת דגימת 

רוק לצורך ההשוואה בין תאי הגידול לתאים תקינים בפאנל. 

לא נדרשות בדיקות פולשניות או ניתוח נוסף כדי לבצע את הבדיקה. 

כאשר הרופא יזמין עבורכם את אחת מבדיקות ריצוף פאנל הגנים לאבחון 

מוטציות ברקמת הגידול, צוות אונקוטסט-טבע ידאג להוצאה ושליחה של 

דגימה קטנה מרקמת הגידול ודגימת רוק למעבדות בארצות הברית. 

לעיתים ייתכן שלא יהיו די תאים ממאירים בדגימת הגידול או שעבר זמן 

רב מעת הניתוח או הביופסיה ולכן הרופא ישקול ביצוע ריצוף פאנל גנים 

באמצעות בדיקת דם לא פולשנית.

מה דרוש לצורך ביצוע ריצוף פאנל גנים 
לאבחון מוטציות ברקמת הגידול?
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ריצוף פאנל גנים לאבחון מוטציות בגידול 
Liquid Panels :באמצעות בדיקת דם

תמונה 1. זיהוי מוטציות ב-DNA  חופשי מרקמת הגידול בבדיקת דם פשוטה

Comprehensive Genomic

liquid panels

אונקוטסט-טבע מציעה שיטה חדשה לריצוף פאנל גנים בצורה לא-פולשנית 

באמצעות דגימת דם פשוטה, ללא צורך בביופסיה. בדיקה זו מאפשרת 

להתאים באופן אישי לכל חולה את הטיפול היעיל ביותר עבורו, בהיקף שלא 

היה קיים עד כה. 

הריצוף הגנטי דרך בדיקת דם )"ביופסיה נוזלית"( מתאפשר שכן מתברר כי 

גידולים ממאירים משחררים לזרם הדם כמויות מזעריות של מקטעי דנ"א 

חופשי המכילים מוטציות שהתחוללו בגידול עצמו )תמונה 1(.10-17 

עד לאחרונה בדיקות גנטיות, כגון בדיקות רצף שגרתיות, לא הצליחו לזהות 

שינויים מזעריים אלה. 

למי מתאימה בדיקת ריצוף פאנל גנים מדגימת דם? 

מטופלים שלגביהם לא ניתן או יש קושי להשיג רקמת גידול   •

מטופלים עם מספר מוקדים )גרורות( של המחלה   •

מטופלים תחת טיפול ביולוגי, שזקוקים למעקב אחר   •

התגובה לטיפול או בירור אם התפתחה מוטציה הגורמת   

לעמידות לטיפול   
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שיטה חדשה בשם ריצוף דיגיטלי (Digital sequencing( מאפשרת כיום 

לזהות שינויים גנטיים שמקורם בגידול וקיימים בכמות מזערית. מחקרים 

הראו כי לבדיקה זו אמינות גבוהה עם יכולת לזהות מוטציות ביעילות של 

99.99% וכן מתאם של 85% בין תוצאות ריצוף הגנים בבדיקה לא-פולשנית, 

כלומר בדגימת דם, לבין תוצאות ריצוף הגנים בביופסיה השגרתית.10 

התוצאות מתקבלות תוך מחצית מהזמן שלוקח לביופסיה שגרתית. 

כמו בריצוף דרך רקמת הגידול, בריצוף פאנל גנים דרך דגימת דם מתבצע 

ניתוח של מיליארדי פריטי מידע המתקבלים מבדיקה פרטנית של כל 

מקטע דנ"א בנפרד, ובצורה זו נחשפת תמונה מייצגת של השינויים הגנטיים 

המתחוללים בגידול, באופן שלא היה ניתן לגילוי בעבר. הבדיקה בוחנת 

מוטציות אופייניות בעשרות גנים האחראיים למנגנונים שונים הקשורים 

להתפתחות גידולים ממאירים. זיהוי סוגי המוטציה בגידול מאפשר להתאים 

טיפול ממוקד באופן שיתמודד בצורה פרטנית מול המנגנונים הייחודיים 

שגרמו להתפתחות הגידול הספציפי. טיפול כזה הוא ממוקד, ובשל 

ההתאמה הייחודית שלו לסוג הגידול עשוי לגרום לפחות תופעות לוואי. יתר 

על כן, מעקב אחר כמות השינויים הגנטיים וסוגם מאפשר זיהוי אם הגידול 

מגיב בצורה מיטבית לטיפולים שניתנו וכן גילוי בשלב מוקדם אם הגידול 

מפתח עמידות לטיפולים )תמונה 2(. 

תמונה 2. מפת השינויים הגנטיים בחולה לאורך זמן ובתגובה לטיפול



מכיוון שלא תמיד ניתן לנבא באילו גנים התחוללו המוטציות, פותחה גישה 

 )next generation sequencing - NGS) כוללנית יותר המנצלת את טכניקת

 )whole genome sequencing - WGS) כדי לסרוק בו-זמנית את הגנום כולו

או רק את האקסום - האזורים שבהם מצויים הגנים האחראיים ליצירת 

החלבונים עצמם (whole exome sequencing - WES(. אבחון נרחב ומדויק 

כזה מאפשר לזהות שינויים שהתחוללו ברמת הדנ"א בגידול - גישה הקרויה 

Genomics. בנוסף ניתן לאבחן גם שינויים ברמת הרנ"א (RNA( ולחזות את 

השפעתם של מוטציות בגנים מסוימים על חריגות במבנה החלבונים 

ו/או ברמתם. כך ניתן לאפיין את הליקויים בתפקוד החלבון הפגום, את יחסי 

הגומלין עם החלבונים האחרים ואת המנגנונים הביוכימיים בתאי הגידול - 

גישה הקרויה Proteomics. איפיון זה יאפשר בחירת טיפולים תרופתיים 

ייחודיים, מכווני מטרה ויעילים יותר. 

 ריצוף כלל גנומי/אקסומי של תאי הגידול

Ultra - coverage genomic proteomic 
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Ultra Coverage
Genomic Protenomic

אונקוטסט-טבע מציעה שתי בדיקות המאפשרת לסרוק את כל 

השינויים הגנטיים האפשריים ברקמת הגידול:

 )WES( ריצוף כלל-אקסומי  •

)WGS( ריצוף כלל-גנומי  •

תוצאות הבדיקות מגיעות בדו"ח מפורט המתאר את ממצאי הדגימה, סוגי 

המוטציות, חלקה היחסי של המוטציה ואפשרויות הטיפול. התוצאות מוצגות 

לאונקולוג לצד מידע המבוסס על סקר ספרות מדעית ורפואית, ניסויים 

קליניים ומחקר גנומי. הסקר מתבצע ספציפית לממצאים על ידי טובי 

האונקולוגים והחוקרים בארצות הברית. הדו"ח מסייע לאונקולוג להתאים 

טיפול בצורה מיטבית ופרטנית לכל מטופל.

מיום שליחת הדגימות לבדיקה במעבדות בארצות הברית, התוצאות יתקבלו 

לאחר 1-4 שבועות )בהתאם לסוג הבדיקה שנבחרה(. הדו”ח יועבר ישירות 

לרופא המטפל שלהם.
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בדיקות ריצוף גנים באמצעות חברת אונקוטסט-טבע לאבחון מוטציות 

בגידול דרך רקמת הגידול או בבדיקת דם, מספקות את הניתוח המקיף 

 והמדויק ביותר של הפרופיל הגנומי של תאי הסרטן על ידי ריצוף עמוק 

של הדנ"א של מאות גנים הקשורים לסרטן או של האקסום והגנום כולו. 

בדיקות אלה מסייעות לרופא שלך לבחור את הטיפול הביולוגי המתאים 

ביותר לגידול שלך.

חוברת זו נכתבה במטרה לסייע לנבדקים ולבני משפחותיהם להבין טוב יותר 

מהן בדיקות ריצוף גנים לאבחון מוטציות בדנ"א ולמי הן מתאימות. מידע זה 

אינו מהווה ייעוץ רפואי מקצועי ואינו מיועד להחליף את מקומו של הרופא/ה. 

אנו מעודדים את המטופלים לשוחח עם רופאיהם ולקבל מידע נוסף בנושא.

 מזה כשני עשורים, אונקוטסט-טבע מספקת גישה משולבת ומקיפה 

לאבחון של מחלת הסרטן, תוך שיתוף פעולה עם הרופאים המטפלים 

ומעבדות מובילות בארצות הברית לצורך התאמה מיטבית של הטיפול.
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