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קדימהסטםבחברתהשקעהאו/וערךניירותשללמכירהאולרכישההמלצהאוכהצעהבהלראותואיןמ"בעקדימהסטםידיעלנערכהזומצגת
אינווהוא,בלבדנוחותלמטרותבתמציתמוצג"(המידע":להלן)זובמצגתהכלולמידעוכל,בלבדמידעמסירתלשםנועדהזומצגתכןכמו.מ"בע

משקיעכלשלעצמאימידעוניתוחאיסוףאודעתלשיקולתחליףמהווהואינודעתחוותאוהמלצה,השקעההחלטתלקבלתבסיסמהווה
.זהבמידעמשימושכתוצאהלהיגרםהעשוייםהפסדאו/ונזקכלבגיןכאחראיתתיחשבולאאחראיתאינההחברה.פוטנציאלי

,יעדים,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע-1968ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעלכלולעשויהזומצגת,כןכמו
צופהמידע":להלן)החברהבשליטתואינהודאיתאינהשהתממשותם,עתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסיםאחרומידעאומדנים,הערכות

."(עתידפני

,בלבדזהבמועדהחברהידיעלשנעשוסובייקטיביותותחזיותהערכות,השערותעלמבוססוהינומוכחתעובדהמהווהאינו,עתידפניצופהמידע
משינויים,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,מושפעלהיותעשויעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו
ואשרמראשלחיזויניתניםאינםאשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםמגורמיםוכןוהעסקיהתחרותיבתחוםמהתפתחויות,רגולטוריים

,החברהבשליטתנמצאאינוזהמידעלרובשכןמראשלהעריכוהיכולתאיןולחברה,מדויקאינועתידפניצופהמידע.החברהבשליטתמצוייםאינם
או/והשוקבתנאישינוייםרקלאאךלרבות,שוניםגורמיםמהשפעתכתוצאהעתבכלמהותיתלהשתנותעשוי,חלקואוכולו,זהשמידעומכאן

.העסקיתבסביבהאו/ובשוקבתחרות

עלמתבססותעתידפניהצופותוההערכותהתחזיות.זובמצגתהמוצגיםמאלומהותיתשוניםלהיותעשוייםבעתידהחברההישגי,מכךכתוצאה
שישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ותחזיתכללשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינהוהחברההמצגתעריכתבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתונים

.זומצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועים

מידע צופה פני עתיד
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תרפיה תאית המיוצרת מתאי גזע-קדימהסטם 
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טיפול מבוסס תאי גזע–חזון החברה 

שחזור ותיקון תפקוד לקוי של , החלפה
תאים במגוון מחלות ניווניות על ידי  

השתלת תאים ממוינים בריאים  
ומתפקדים

מפתחת קווי תאים מוגני קניין רוחני 
המותאמים לריפוי סוכרת וטיפול  

ALS-ב

GFAP/GLAST/DAPI C-peptide/Glucagon/DAPI

IsletRxAstroRx ®
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שנות ניסיון בניהול ותפקידים בכירים בחברות בתחום  20-מעל ל•
בעל ידע מעמיק וקשרים בתעשיית התרפיה  , הביוטכנולוגיה

קשרים וניסיון עם חברות מובילות ועם , (Cell Therapy)התאית 
גופי השקעה מובילים ברחבי העולם

עסקי ומכירות בחברת לפיתוחשנה כסגן נשיא 13כיהן במשך •
PeproTech ,העוסקת בתאי גזע, חברה ביוטכנולוגית אמריקאית  ,

.ונחשבת כחברה כמובילה בתחומה
.מיליארד דולר1.85תמורת Thermo Fisher-החברה נמכרה ל•
שהקים , ציטולאב, חברה קודמתמכר 2007-בPeproTechלפני  •

.PeproTech-ל, שנים7וניהל במשך 
MBA-ו, בעל תואר ראשון במערכות מידע ומנהל עסקים•

מאוניברסיטת תל אביב

שילוניאסף 
ל"מנכ

הביומדהנהלה בעלת ניסיון עסקי ומדעי בתחומי 

למחלת,פורצת הדרך®REBIF-פיתח את תרופת ה•
1.7מכירות של ) Merckי חברת"טרשת נפוצה המיוצרת ע

(2016מיליארד דולר בשנת 
פרופסור אמריטוס לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע•
שנות ניסיון בפיתוח ומסחור עולמי של מוצרים  40מעל •

ביוטכנולוגיים מתקדמים
ת.מ.אופרס 1999זוכה חתן פרס ישראל לרפואה בשנת •

2004למדע בשנת 

רבלמישל ' פרופ
דירקטור ומדען ראשי, מייסד
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פלטפורמה חדשנית המוגנת בקניין רוחני
ריבוי והתמיינות תאי גזע לתאים בוגרים לטיפול במגוון רחב של מחלות

ריבוי תאי הגזע :  תאי המקור

או /תאי גזע עובריים ו
מהונדסים ברמה קלינית

IsletRx

תאים מוכוונים  
במסלול התמיינות  

המוצרים  
התאיים

תאים בוגרים  
ומתפקדים לטיפול  

במגוון רחב של מחלות

יני
קל

ב 
של

רה
 פ

לב
ש

-
יני

קל

התוויה

ALS

Insulin 
dependent 

diabetes 

הפלטפורמה הטכנולוגית מאפשרת התמיינות 
למגוון רחב של תאים נוספים  

AstroRx® בלסטוציסט

שכבת תאים  
פנימית

תאי גזע מהונדסים  
(hiPSC)



7

✓ INTERACT

פלטפורמת מוצרים בפיתוח 
נוירולוגיה

ALS–הצגת תוצאות מעודדות בניסוי הקליני

)סוכרת
תלוית  
אינסולין

)

מתקן עטיפה זעיר

Iפאזה  קליניקה-פרהמחקר

קליניקה

IIIפאזה IIפאזה 

התוויות נוספות למחלות  
ניווניות של מערכת העצבים

טרשת נפוצה

מתקן מעטפת כולל 

FDA-הי"עיתוםכתרופתהגדרהאישור
בישראל1/2aקליניתפאזהסיום

:הבא

קלינילניסויFDA-העם-4רבעון

מתקדם

ב"בארהקליניניסוי-2023

IsletRx מוצר מבוסס צאי

ִריָרה מוגנת בפטנט טכנולוגיית מיון ובְּ

-פגישת                   עם ה

:הבא

מאקרואנקפסולציה באמצעות שיתוף  

פעולה והטמעת טכנולוגיות חדשות

AstroRx® מוצר מבוסס תאי

שוק

FDA

IND

INTERACT
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להתקדמות קדימהסטם" מפת דרכים"

2009 2019

פיתוח של              

מתאי גזע עובריים

2021

מפתחת טכנולוגיית 

אנקפסולציה-מיקרו

-ל

2012 20152013

הקמת חברה חברה ציבורית  

בבורסה לניירות ערך  

בתל אביב

הוכחת היתכנות  

(POC) IsletRx

פיתוח של

מתאי גזע עובריים

2017

-פגישת                עם ה

עם מוצר ה                   הטרי

הנהלה חדשה  

דירקטורים חדשים  

קדימהסטםלוקחים את 

קדימה

פיתוח מוצר קפוא

תחילת ניסויים קליניים  

לתוכנית  1/2aשלב 

ALS-הטיפול ב

AtsroRx® 
AstroRx® 

FDA Pre-IND

IsletRx
AstroRx® 

פגישת                    

-ל-עם ה

לסוכרת

INTERACT
FDAIsletRx

IsletRx
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לטיפול  אסטרוציטים
במחלות ניווניות  

במערכת העצבים  
(נוירודגנרטיביות)

AstroRx®

AstroRx® Cell 
Product
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שוק ועובדות ALS
•ALS ללא טיפול משמעותיהינה מחלה סופנית

חולים  30,000-כ, 1הערכה של כמות החולים בעולם500,000•
2ב"בארה

שנים2-5: תוחלת חיים ממוצעת•

, גרמניה, צרפת, ב"ארה)ALS-מכירות שנתיות של תרופות ל•
3,4(יפן, איטליה, בריטניה, ספרד

M$282: 2019שנת •
B$1.04: 2029צפי בשנת •

ב"בארהALS-עלות טיפול רפואי ב•
2012הערכת עלות שנתית לטיפול בחולה אחד הייתה בשנת •

$200,0004-כ

(תאי עצב המפעילים שרירים רצוניים)תמותת תאי עצב מוטורים •
אובדן שליטה בשרירים המוביל לבסוף למוות•
עם רקע משפחתי 5-10%-מהחולים ללא רקע משפחתי ו90-95%•

(C9orf72, hSOD1, TDP-43, FUSמוטציות כדוגמת )
והיא מובילה למוות תוך  , 45-65הגיל השכיח להופעת המחלה הוא •

שנים לאחר הופעתה2-5כ 

Radicava-ו Rilutekהם FDA-י ה"התרופות המאושרות כיום ע•
אולם השפעתן קטנה מאד( צוןnנוגד חי)

תמותת תא העצב המוטורי גורם
לניוון השריר

תא עצב מת

מערכת  
העצבים

שריר

1. https://www.massgeneral.org/neurology/als
2. https://www.als.net/als-resources/faq/
3. https://www.globaldata.com/store/report/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-opportunity-analysis-and-forecasts-to-2029/
4. https://www.ajmc.com/view/als-managed-care-considerations-

https://www.als.net/als-resources/faq/
https://www.als.net/als-resources/faq/
https://www.globaldata.com/store/report/amyotrophic-lateral-sclerosis-als-opportunity-analysis-and-forecasts-to-2029/
https://www.ajmc.com/view/als-managed-care-considerations
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1111

מערכת העצבים המרכזית

שריר

תאי עצב מוטוריים בריאים מגרים התכווצות  

שרירים בהתאם לצורך

חתך בחוט השדרה
הנוירונים המוטוריים

הנוירונים המוטוריים
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1התומכים בתאי העצבהפרשת פקטורים 

1גלוטמאטסילוק חומרים רעילים כדוגמת 

1חימצוניתעקה בקרה על ה

2בקרה של התגובה החיסונית

מנגנון הפעולה
AstroRx®

בריאים  אסטרוציטים
ומתפקדים

אסטרוציטים
ALS בחולי

האסטרוציטים  ALSבמחלת 
העצמיים של החולה אינם 
מסוגלים לתמוך ולהגן על  

פעילותם של העצבים  
המוטוריים

AstroRx®ידי מספר  -על, מכיל תאי אסטרוציטים בריאים המגינים על תאי העצב המוטוריים החולים
מנגנוני פעולה

AstroRx®מדוע להשתמש באסטרוציטים כתרופה ל-ALS

1. Izrael et al, 2020 Front Neurosci. 2020; 14: 824. doi: 10.3389/fnins.2020.00824
2. Izrael et al, 2021 Front Med (Lausanne) 2021; 8: 740071. doi: 10.3389/fmed.2021.740071 
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אסטרוציטים-הזרקה 

בריאים ומתפקדים במערכת העצבים 

המרכזית
סביבה חולה של חולה ניוון שרירים 

אסטרוציט

כלי דם נימי

תא עצב מוטורי

AstroRx®

סביבה בריאה של מערכת העצבים המרכזית

מתפקדים גרוע בחולי  אסטרוציטים

AstroRx®

תמיכה בנוירונים מוטוריים על  :

נוירוטרופייםידי הפרשת גורמים 

וסילוק חומרים רעילים

ALS

- AstroRx®שימוש באסטרוציטים לטיפול ב-ALS
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hSOD1G93A high copy number rat (ALS model) 

במודל חולדות ALS-על מחלת ה®AstroRxהשפעת 
SOD1G93Aקליניים-במסגרת ניסויים פרה

SOD1G93Aמודל חולדות 

:המדדים שנבחנו
שרידות•
כוח אחיזה בכפות•
 Rotarod)מבחן )יכולת הליכה •
איבוד מסת שריר•
(סולם תפקוד נוירולוגי)שיתוק •

יום70-ו50הוזרקו פעמיים בגיל ®AstroRxתאי 

ניקור  )®AstroRxהזרקה לנוזל חוט השדרה של 
ללא מתן מדכאי מערכת  L5-L6בין חוליות ( מותני

החיסון  
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AstroRx® מאריך את תוחלת חיי  החולדותSOD1G93A

AstroRx®דוחה את התפרצות המחלה AstroRx® השרידותמאריך את

®AstroRxדחייה מובהקת של הופעת המחלה בחולדות שטופלו ב •

®AstroRxשטופלו ב בחולדות הארכה של תוחלת החיים•

AstroRx® טיפול עם AstroRx® טיפול עם
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בניסויים קליניים בבני אדם ®AstroRx-שימוש ב

16
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תאי גזע  
עובריים

גופיפי תאים  
נוירונליים

תאי אב 
אסטרוציטיים

מוצר מדף

מבחנות המאוכסנות  
בהקפאה ומכילות בנקי  

אסטרוציטיםתאים
הפשרה והזרקה  

לנוזל חוט השדרה  
של החולה

AstroRx®

התהליך-®AstroRxטיפול תאי באמצעות 

שמאוכסנים בהקפאה עד להזרקתם לחולה, אנושיים מתאי גזע עוברייםאסטרוציטיםייצור של 
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:סטטוס הניסוי
חודשים12השלימו תקופת מעקב של Bחולים בקבוצה 5-ו Aחמישה חולים בקבוצה •

הוחלט לא להמשיך את הניסוי  , (DSMB)ובהמשך להמלצת ועדת הבטיחות הבלתי תלויה של הניסוי ( COVID-19)עקב מגפת הקורונה •
2020נמשך כמתוכנן והסתיים בסוף B-וAהמעקב אחר קבוצות .D-וCבקבוצות 

:תוצאות בטיחות
.פרופיל בטיחות טוב•
לא דווח על תופעות לוואי חמורות הקשורות לטיפול•
.המגבילות מינוןרעילויותלא דווח על •

הטיפול הראה פרופיל בטיחותי טוב
פאזה  AstroRx® a1/2-סטטוס הניסוי הקליני ב
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חודשים  3בין  ALSFRS-Rהבדל בשיפוע 
B-ו Aטיפול בקבוצות חודשים אחרי 3-לפני ו

שתי קבוצות בתוצאות קליניות עקביות 
הטיפול  

* p=0.0396, **p=0.0023, *** p=0.0004 )MMRM אנליזה סטטיסטית )
הוא המדד המקובל להערכת קצב התקדמות המחלהALSFRS-Rמדד ה 

-0.88

-1.43

-1.15
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-0.78

-0.54
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0
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Slope pre

Slope post

*

**

***

חודשי מעקב3תוצאות - AstroRx®

תוצאות הביניים הראו האטה קלינית משמעותית בקצב התקדמות המחלה 



20

מהחולים בהם המחלה מתקדמת בקצב מהיר הגיבו לטיפול80%

* p=0.0003 (Slope analysis, MMRM)

חולים בעלי קצב התקדמות מהיר מוגדרים כחולים אשר •ALSFRS-Rשינוי במדד 
ALSFRS-R-נקודות לחודש במדד ה1.1איבדו לפחות 

בתקופת המעקב לפני הטיפול

חשיבות האנליזה בקבוצת חולים בעלי קצב התקדמות מהיר •
אוכלוסייה זו של חולים בניסוי -תתהכללתנובעת מכך ש

משפרת את הסיכוי להראות את ALS-קליני במחלת ה
השפעת הטיפול

בקצב  25%תגובה לטיפול מוגדרת כשיפור של לפחות •
בין התקופה לפני הטיפול  ALSFRS-R-הירידה של מדד ה

ואחריו
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AstroRx®-יעילות הטיפול בחולים בהם המחלה מתקדמת בקצב מהיר
(חודשי מעקב3תוצאות )



21

תוצאות בתום שנת מעקב:  AstroRx®

בטוח וסביל ®AstroRxהניסוי הראה שמתן •
חודשי  12הטיפול לאורך בשני מינוני 

המעקב

(  SAEs)לא דווח על תופעות לוואי חמורות•
מינוןהמגבילהרעילויותהקשורות למוצר או 

כדי להאריך ®AstroRxהתוצאות תומכות בכוונתנו לערוך ניסוי קליני המשכי עם מתן מינון חוזר של 
את משך ההשפעה הקלינית שנצפתה לאחר מתן מינון בודד



22

עם רשות המזון והתרופות האמריקאית  INDאישור •
(FDA) לאישור תכנית ניסויים קליניים צפויה

2023, 1ברבעון 

2023-ב ב"ניסויים קליניים בארה•

החברה מתכננת את אסטרטגית תוכנית הפיתוח •
הקליני לשימוש המיועד במוצר

כדי FDA-מה*RMATמתוכננת בקשת לסווג •
לאפשר פיתוח מהיר והאצת הליך אישור המוצר

*RMAT - Regenerative Medicine Advanced Therapy

AstroRx®-תכנית רגולטורית וקלינית
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לנגרהאנסתאי איי 
פונקציונליים כתרופה  
פוטנציאלית לסוכרת 

תלוית אינסולין

IsletRx

IsletRx
המוצר התאי
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סוכרת תלוית אינסולין
מידע על השוק

מיליון אנשים  190-כ
חולים בסוכרת  בעולם 

* תלוית אינסולין

צורך בניהול מוקפד של  

אינסולין ובדיקות  טיפול 

סוכר מרובות

הזרקת אינסולין אינה  
מונעת סיבוכים ארוכי  

טווח של המחלה  
**המחלה

. הוצאות טיפול גבוהות
ב  "עלות הטיפולים בארה

בסוכרת נעורים מוערכת  
מיליארד דולר  16-ב

-ובעולם כולו ב***לשנה
מיליארד דולר  90

****לשנה

מיליון חולים בעולם  50-כ
סובלים מסוכרת נעורים  

מיליון  1.1-מתוכם יותר מ
מתחת  )ילדים ומתבגרים 

(20לגיל 

ב מספר החולים  "בארה
**200,000-כ–הצעירים 

24

*   IDF diabetes atlas 2021 (https://diabetesatlas.org/)
** https://www.jdrf.org/t1d-resources/about/facts/
***Tao et al 2010, PLoS One. 2010; 5(7): e11501. doi: 10.1371/journal.pone.0011501

**** IDF diabetes atlas 2021 (https://diabetesatlas.org/). T1D stands for 9-10% 0f all diabetes cases

https://www.diabetesatlas.org/en/
https://www.jdrf.org/t1d-resources/about/facts/
https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0011501
https://www.diabetesatlas.org/en/
https://diabetesatlas.org/
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צורך חיוני בטיפול בסוכרת תלוית אינסולין

* Shapiro et al 2000
** Bernhard J. Hering 2016

החולים חשופים  , גם תחת ניהול קפדני של מתן אינסולין
:לתופעות לוואי וסיבוכי מחלה מסכני חיים

היפוגליקמיה–תכופה ברמות הסוכר בדם ירידה •
רמות סוכר לא יציבות  : חמורה גליקמיתרגישות •
:כגון( היפרגלקמיה)סיבוכי סוכרת •

נוירופתיה
מחלת לב

מחלת רשתית
כשל כלייתי

שבץ

השתלת איי לבלב מתרומת איברים  
כטיפול בסוכרת תלוית אינסולין

הזרקות אינסולין וניטור רמות  
סוכר בדם אינן מרפאות את 

החזרת יכולת הפרשת אינסולין עצמאית  מחלת הסוכרת 
לחולה הסוכרתי

מייצרים  ( אלוגנאית)איי לבלב מתרומת איברים •
ומשחררים אינסולין באופן מבוקר

השתלת איים מתרומת איברים הינה טיפול מאושר קלינית  •
*ובטוח לסוכרת

ללא צורך בבדיקות  , חולים שהושתלו נהנים מעצמאות•
לאחר  סוכר בדם והזרקות אינסולין למשך כשנתיים

**הטיפול

:לטיפול זה מספר מגבלות משמעותיות•
מחסור חמור באיים מתרומת איברים•
מחייב דיכוי המערכת החיסונית של המושתל שאינו  •

בריא ולא תמיד מונע דחיית השתל

25

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200007273430401
https://care.diabetesjournals.org/content/39/7/1230.article-info
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1מה גורם לסוכרת סוג 

בריאים( מפרישי אינסולין)תאי ביתא 

תאי חולי סוכרת

מפריש אינסולין

לבלב

לא מפריש אינסולין



IsletRxכתרופה
אינסוליןתלוייתלסוכרת 

27
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רמות סוכר בצום

100

125

150(mg/dl)

100

125

150(mg/dl)

של חולהלנגרהאנסתאי איי 

בריאים  לנגרהאנסשל תאי איי מיקרואנקפסולציה

בפיתוח-י מערכת החיסון "מוגנים מפני דחייה ע

ריפוי= הטיפול שלנו 
בעיהתרופה הטיפול שלנו

סוכרת = אין שליטה ברמת סוכר 

IsletRx טיפול עם מוצר

מוביל להפרשת אינסולין  

נורמליים

לא מפריש אינסולין

=  יציבות ברמות הסוכר בדם 

ריפוי לסוכרת

רמות סוכר בצום



29

29

פתרון לבעיית המחסור והזמינות באיי לבלב להשתלה•

מחליף ומשלים את תפקוד התאים הפגועים בחולי הסוכרת•

שומר על ערכי סוכר תקינים ומבוקרים בדם לאורך זמן •

טווח תוך הגנה מפני מערכת החיסון של  -פעילות ארוכת•

בפיתוח-ללא צורך בטיפולים לדיכוי חיסוני , המושתל

מתאי גזע עוברייםתאי לבלב פעיליםשל מסחריייצור בקנה מידה 
המייצרים ומפרישים אינסולין גלוקגון

IsletRx-הפתרון שלנו

29
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IsletRx-קלינית ליעילות-הדגמה פרה
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IsletRx

Control

אפקט טיפולי ארוך טווח במודל של עכברים בעלי •
(C57BL mice)מערכת חיסון תקינה 

•IsletRx ללא צורך )מוגן ממערכת החיסון של העכבר
(בטיפול תרופתי לדיכוי חיסוני

רמות סוכר מאוזנות נשמרות בעכברים 
סוכרתיים מטופלים

עכברים סוכרתיים לא מטופלים מתים  
יום מסיבוכי סוכרת40-לאחר כ

Molakandov et al. 2021, Frontiers in Endocrinology 

הראו רמות מאוזנות ותקינות של גלוקוז בדםIsletRxבשטופלו ( STZ)עכברים סוכרתיים 

30
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IsletRx-קפסולציההעשרה ואנ, ייצור

ייצור גדל כמותי
ריאקטורים-המתבצע בביוLarge scale))גימלוןתהליך 

ִריָרה העשרת ובְּ
ִריָרה של תאי איים מייצרי טכנולוגיה ייחודית המגובה בפטנט להעשרה ובְּ

לצורך השגת מוצר מאופיין  שימוש בשילוב ייחודי של סמנים י"אינסולין ע
ובכך , כדי לזהות ולבחור תאים המייצרים אינסולין פונקציונליים ביותר

להגדיל את ההסתברות ליעילות קלינית

:  אנקפסולציה ייחודית-טכנולוגיית מיקרו
מתגובת מערכת החיסון  IsletRxהפגינה תוצאות חיוביות בהגנה על תאי 

אלוגנייםהתגברות על אתגר מרכזי בטיפול בתאים -במושתל 

IsletRx-אנקפסולציה-איי לבלב לאחר תהליך המיקרו.

31
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טווח-אפקט ארוך,טיפול תקופתי

רמות סוכר מאוזנות

נוחות שימוש

היענות

מניעת סיבוכים לטווח ארוך

אלוגנאיתהשתלת איים 

טיפול מתמשך

משאבה חיצונית הדורשת תחזוקה

משאבות אינסולין

הזרקה יומית

חישת סוכר במערכות חליפיות

, הזרקות ודגימות דם חוזרות
מספר פעמים ביום

דורש טיפול קפדני

הזרקות אינסולין

חישת הסוכר והפרשת האינסולין  
אינה מיידית

IsletRx- קיימיםטיפולים הפוטנציאליים לעומתיתרונות

הדורשת תחזוקה, משאבה חיצונית

32

IsletRx
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ריפוי הטיפול שלנובעיה

ריפוי= הטיפול שלנו 
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FDA-עם הPre-INDפגישות •

מיקרו ומקרו שליישום מוצרי דור שני•
אנקפסולציה בעזרת שיתופי פעולה עם  

חברות מתאימות

(  GMP)ייצור גדל כמותי בתנאי ייצור נאותים•
כשחומר המוצא הינו הן תאי גזע עובריים

(hESC)  והן תאי גזע מהונדסים(hiPSC)

IsletRx :הצעדים הבאים

34
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Phaseאתרירבקליניבניסוילהתחילהחברהבכוונת• llaבחוליALSפיקוחתחתב"בארה
.2023במהלךFDA-ה

בתחילתFDA-ל(ב"בארהקליניניסויילתחילתבקשה)INDבקשתלהגישהחברהבכוונת•
.הבקשההכנתשלהסופייםבשלביםנמצאתהחברה.2023

.ב"בארהקלינייםניסוייםשירותיהנותנתאמריקאיתחברהשלשירותיהשכרההחברה•
שיתופםלקראתכהכנהב"בארהומומחיםדעהמוביליעםבמגעיםנמצאתהחברה•

לביצועפוטנציאלייםאתריםובוחנתהקליניהניסוישללפועלבהוצאההפוטנציאלי
.הניסוי

®AstroRxעדכון עסקי על פעילות
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עדכון עסקי על פעילות
Defymed

Defymedבפיתוחהעוסקתצרפתיתחברההינה
התמקדותתוך,מתקדמיםאנקפסולציהפתרונות

במגעיםנמצאותהחברות.הסוכרתבתחום
לפיתוחאפשריפעולהשיתוףלבחינתמתקדמים

פעולהבשיתוף.הסכרתלתחוםמשותףמוצרשל
אתהמכילמשותףלמוצרהאפשרותתיבדקזה

עםיחד(IsletRx)בסוכרתלטיפולהחברהתאי
חולהבגוףהתאיםלהחזקתמיוחדתמעטפת
.Defymedפיתחהאותההסוכרת

BIRDמענק קרן 
למענקבקשההגישההחברה2022אוקטוברבחודש

,לאומית-דוופיתוחמחקרקרןשהינהBIRDלקרן
.דולרמיליון1.5-כשלכוללבתקציב,ב"ארהישראל

פעולהשיתוףבמסגרתהוגשהלמענקהבקשה
מוצרפיתחהאשראמריקאיתחברהעםפוטנציאלי

החיסוןממערכתהתאיםעלהגנהפוטנציאלבעל
לטיפולהחברהפיתחהאותוהמוצרעםשישתלב
.(IsletRx)בסוכרת

IsletRx
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עדכון עסקי על פעילות פיננסי

.ק"בנאסדכפולרישוםביצועלקראתהמסמכיםכתיבתבתהליךנמצאתהחברה•
השקעהלאפשרותלבחינתפרטיתחברהעםראשוניםבמגעיםנמצאתהחברה•

.אסטרטגיפעולהשיתוףאו/ובחברהאסטרטגית
ושווההמזומניםיתרת,2022בנובמבר30וליום2022בספטמבר30ליוםנכון•

,ח"שאלפי6,070-וכח"שאלפי9,284-כשלסךעלעמדההחברהשלמזומנים
.בהתאמה
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הנהלה

(PhD)אריק חסון 
ל פיתוח עסקי"סמנכ

(PhD)מיכל יזרעאל 
פ"לית מו"סמנכ

(PhD)מולקנדובכפיר 
דירקטור מחקר סוכרת וחדשנות

שילוניאסף 
ל"מנכ

ח"רו, טויטורונן 
ר דירקטוריון"יו

רבלמישל ' פרופ
מייסד ומדען ראשי
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.תודה

Tel. +972-73-7971601www.kadimastem.com info@kadimastem.com

http://www.kadimastem.com/
mailto:info@kadimastem.com

