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בדיקת ™cResponse המשלבת בדיקה גנומית מהירה עם בדיקת 
תגובה ממוקדת של טיפולים על רקמת הגידול, מאפשרת תיעדוף 
של טיפולים שונים כאשר קיים קושי לקבוע איזו אופציה מתאימה 

ביותר לחולה סרטן ספציפי.

 בדיקת תגובה ממוקדת
 המשלבת ניתוח גנומי
 מהיר, לצורך התאמה

אישית של הטיפול
לחולי סרטן



אנו מציעים בדיקה פונקציונלית חדשנית אשר בשילוב ריצוף גנומי מהיר, עשויה לסייע לאונקולוג לתעדף חלופות טיפוליות שונות ולבחור 
את הטיפול הכי אפקטיבי בשבילך.

cResponse™ בדיקת

מחקרים רבים הראו כי גידולים סרטניים אינם דומים זה לזה וכי כל חולה יגיב באופן שונה לתרופות אנטי סרטניות. 

ריצוף גנומי של הרקמה הגידולית עשוי לפתוח אפשרויות טיפול חדשות. עם זאת, גם במצבים בהם אותרה מוטציה מסויימת, לא כל 
החולים יגיבו לטיפול המקושר למוטציה זו, ולא ניתן לנבא באופן מספק אילו חולים יגיבו ואילו לא. בדיקת cResponse בודקת את תגובת 

הגידול שלך גם לתרופות אלה ומעריכה כיצד היא תגיב יחסית לטיפולים האחרים אותם שוקל האונקולוג.

בנוסף, גידולים מורכבים מסוגים רבים של תאים ולא רק מתאים סרטניים. הסביבה הגידולית כוללת גם תאים של מערכת החיסון, 
תאי משתית, כלי דם, חיידקים ועוד. הרכב הסביבה הגידולית משתנה מחולה לחולה ומשפיע על יעילותן של תרופות שונות. בדיקת 

cResponse מאפשרת את גידול הרקמה בתרבית תלת מימדית תוך שימור המערכת המורכבת של הגידול לאורך זמן. כך ניתן לבדוק על 
רקמת הגידול מספר טיפולים ולתעדף אותם על פי מידת יעילותם, כאשר הסביבה הגידולית נלקחת בחשבון.

רקע מדעי

התהליך

רקמה גידולית מניתוח או מביופסיה מגיעה למעבדת החברה ומעובדת לפיסות רקמה שכל אחת מהן מטופלת בתרופה או משלב תרופות 
שונה, בהתאם לבקשת האונקולוג, תוך התייחסות לממצאי הריצוף הגנומי. לאחר הטיפול, פיסות הרקמה עוברות עיבוד היסטולוגי והערכה 
ע"י צוות הפתולוגים של קיוריספונס, שמעריכים את השפעת התרופות לפי קריטריונים שונים. המידע העולה מההערכה הפתולוגית משוקלל 

ע"י אלגוריתם ייחודי שפותח בחברה ומתורגם לציון סופי, המשקף את רגישות הגידול לטיפול שנבדק.
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במהלך הבדיקה, מתבצע שימוש באלגוריתם שפותח ע"י החברה המדרג כל תרופה או משלב תרופות בציון משוקלל מ0  עד 100, כאשר 100 
מעיד על תגובה חזקה של הטיפול ו0  מעיד על כך שלא היתה תגובה כלל. הטיפולים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר משקפים טיפולים 

שלהם הרקמה הגיבה בצורה החזקה ביותר בפלטפורמת הבדיקה, והם עשויים להביא לתגובה קלינית משמעותית יותר.

גרף התגובה לטיפולים
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Treatments

בתום תהליך הבדיקה והאנליזה, נפיק דו"ח מפורט המסכם את המידע הגנומי שהתקבל מהפאנל המהיר, הכולל 57 גנים, ואת מידת הרגישות 
של הגידול הספציפי שלך לתרופות ולקומבינציות השונות שנבדקו בפלטפורמה.  

הדו"ח הסופי

cResponse Report

Curesponse
Tel Aviv Medical Center (TAMC),
Sammy Ofer Bldg. - 10th Floor,
6 Weizmann St., Tel Aviv Yafo, Israel page 
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Pathologist: ____________________ / __________________
(first name, last name) (signature)

TESTED DRUGS

DRUG DATA
Palbociclib CDK4/6 inhibitor. 
Temodal DNA methylating agent
Olaparib PARP inhibitor
Gemzar Nucleoside analogue, binds to DNA and inhibits its synthesis
Docetaxel Binds tubulin and inhibits mitotic cell division
Pazopanib Tyrosine kinase inhibitor
Ifosfamide Alkylating agent, binds to DNA and inhibits its synthesis
Doxorubicin Stabilizes the topoisomerase II complex, and thereby inhibits 

replication 
Alpelisib PI3K inhibitor



אמפליקונים המכסים 286 אזורים בעלי משמעות טיפולית ב57 גנים

 ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, CDH1, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, DDR2, DNMT3A, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7,
 FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MAP2K1,
 MET, MLH1, MPL, MSH6, NOTCH1, NMP1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC,

.STK11, TP53 (Whole CDS coverage), TSC1, TSC2, VHL

רשימת הגנים הנבדקים בפאנל הגנומי

תמונות הסטולוגיות של רקמת הסרטן, המראות את מורפולוגיית הרקמה, רמת החיות והחלוקה, כלולות גם כן בדו"ח המסכם.

כתב ויתור:

cResponse™ נועדה לשימוש ע"י אנשי מקצוע מוסמכים בתחום הבריאות, למטרות מידע בלבד. הדוח איננו מהווה דוח אבחון קליני, ייעוץ רפואי  אנא, שים לב שבדיקת ה- 
או אבחון, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של גורם רפואי מוסמך.  נוסף לכך, יש לשים לב לכך שהדוח אינו מיועד לשימוש בתור הקלט היחיד לאבחון, פרוגנוזה, או כבסיס 
העיקרי לקבלת החלטות טיפוליות ותמיד יש להתחשב בהיסטוריה הרפואית בעת קבלת החלטות טיפוליות כלשהן, ועל קביעת הטיפול הנבחר להיעשות בסופו של דבר על 
סמך הניסיון והשיפוט הקליני של הרופא המטפל. כל החלטות הטיפול נשארות באחריותו המלאה של הגורם הרפואי המטפל. יתר על כן, ההמלצות המפורטות בדוח לא אוששו 
מבחינה קלינית ולא נעשה שימוש נרחב בטכנולוגיה בה משתמשת Curesponse ליצירת דוח זה לצורך ביצוע בדיקות קליניות. Curesponse אינה תומכת באחריות ואינה 
מבטיחה את היעילות של כל מהלך פעולה ספציפי, משאבים ספציפיים, בדיקות ספציפיות, רופא או ספקי שירותי בריאות אחרים ספציפיים, תרופות ספציפיות, תכשירים 
ביולוגיים ספציפיים, מכשירים רפואיים ספציפיים או מוצרים ספציפיים אחרים, הליכים ספציפיים, חוות דעת ספציפית או מידע ספציפי אחר העשויים להיות מוזכרים בדוח. 
Curesponse אינה מבטיחה ואינה נותנת ערובה לכך שתרופה מסוימת כלשהי שהוזכרה בדוח תהיה יעילה לטיפול במחלה בכל מטופל או ואינה מבטיחה או נותנת ערובה 

להשפעות שעשויות להיות לתרופה כזו על המטופל.

בדיקת ה- cResponse™ מבוצעת על רקמה טרייה המתקבלת במעבדות של Curesponse תוך ארבעים ושמונה (48) שעות. דגימות הרקמה מתקבלות ומועברות תחת תנאים 
ספציפיים, כפי שנדרש לאנליזה. Curesponse אינה אחראית על קבלת והעברת דגימות הרקמה, ועל כן לא תישא באחריות בכל הקשור לתנאים אלו.

יש לשים לב כי בשל מגפת הקורונה (COVID-19), ייתכן עיכוב במשלוח של דגימות רקמה מסוימות וכתוצאה מכך תיתכן שאיכות דגימות רקמות אלו תושפע לרעה, דבר אשר 
cResponse™ ואשר עלול להשפיע על הדוח. Curesponse משקיעה מאמצים רבים בעבודה עם חברות שילוח כדי להבטיח שהרקמה תגיע ללא  יקשה על ביצוע בדיקת ה- 

עיכוב מיותר; עם זאת, Curesponse אינה נושאת באחריות בגין עיכובים כלשהם. 
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תמונות היסטולוגיות של רקמת הסרטן תחת הטיפולים השונים

support@curesponse.tech

Curesponse: אופנהיימר 2, בניין העוגן B, קומה 14 , רחובות. טל׳: 972-74-764610


