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החברה מתכבדת להודיע כי אחת מחברות הפורטפוליו )ביו-מרקר טכנולוגיות בע"מ .להלן – "ביו-
מרקר"( קיבלה אישור סופי מקרן בירד ,הקרן הדו-לאומית של ישראל וארה"ב ,למימון שיתוף הפעולה
עם חברת אריאדנה האמריקאית ) (Ariadne Diagnostics LLCבהיקף של כ 900-אלף דולר.
במסגרת שיתוף הפעולה בכוונת החברות לפתח פנל )רצף( של סמנים ביולוגים )ביו-מרקרים( המנבאים
תגובה או חוסר תגובה לתרופות המבוססות על מעכבי הרצפטור  ,EGFשהוא אחד הקולטנים הפעילים
על דופן התא ,כגון תרופה מסוג ארביטוקס בחולי סרטן המעי הגס המטסטטי.
במסגרת ההסכם בין החברות ,ביו-מרקר תפעל לפיתוח הבדיקה תחת ניסוי קליני בישראל בבית
החולים הדסה עין כרם .ביו-מרקר דיווחה לחברה כי בכוונתה להרחיב את הניסוי לאתר קליני נוסף
בבית חולים רמב"ם ,וזאת בעקבות קבלת אישור ועדת הלסינקי לכך.
לאחר השלמת הפיתוח ,ככל שיושלם בהצלחה ,אריאדנה תהיה אחראית לביצוע ניסוי קליני מקיף,
קבלת אישור רגולטורי והשקת המוצר בארה"ב .לביומרקר שמורה הזכות למסחור הבדיקה באירופה.
להערכת החברה ,תחום הדיאגנוסטיקה ,ובמיוחד זו המיועדת לאיתור סרטן בשלבים מוקדמים ,נמצא
בצמיחה מתמדת ,כמו גם המגמה ההולכת וגוברת לשילוב ביו-מרקרים כחלק מתהליך פיתוח תרופות
לסרטן וכן להתאמת טיפול יעיל ופרטני לחולה ) .(Personalized Medicineהסמנים הביולוגים )ביו-
מרקרים( ,מאפשרים לאתר ולעקוב אחר מחלה והתקדמות הטיפול בכל חולה באופן פרטני ,כך ששימוש
בסמנים אלה עשוי להגביר את יעילות הטיפול ,להפחית את תופעות הלוואי הכרוכות בו ולחסוך כסף רב
למערכות הבריאות.
הצדדים למיזם המשותף יהיו בעלים במשותף בזכויות הקנין שינבעו ,ככל שינבעו ,מהפיתוח המשותף.
הצדדים קבעו כי הם ידונו בהסכמות המסחריות לגבי פירות המחקר עם הגעה לאבן דרך מתקדמת.
החברה מבקשת להבהיר ,כי מדובר בניסוי בשלבים מקדמיים יחסית ,ובהתאם אין החברה יכולה
לחזות את הצלחת הניסוי ,אם בכלל ,ואת המועד בו עתיד הדבר לקרות.
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