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 מ"מרחביה אחזקות והשקעות בע

 "(החברה)"

 11.2.4.11: תאריך

 לכבוד   לכבוד
 מ "אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך

 

 , נ.א.ג

  X'CDקליני של  ממצאים סופיים אודות ניסויבנוגע ל European Urologyבמגזין פרסום מאמר : הנדון

בדוח ' לחלק א 1.1ולסעיף ( 41221.-1.-4.11: אסמכתא) 11.2.4.11בהמשך לאמור בדוח מיידי של החברה מיום 

 מתכבדת החברה, (41.41.-1.-4.11: אסמכתא) 41.2.4.11אשר פורסם ביום  4.11התקופתי של החברה לשנת 

שר החזקות החברה בה נכון א, "CD'X Cleveland Diagnostics, Inc "(CD'X) -כי נודע לה מ בזאת להודיע

בנוגע , European Urologyעל פרסום מאמר במגזין היוקרתי , בדילול מלא 1.14%-למועד זה עומדות על כ

שפותחה על ידה ובאמצעותה מתבצע , IsoPSA -בבדיקת ה CD'Xלממצאים סופיים של מחקר קליני שביצעה 

  .רטן הערמוניתניתוח מבני של חלבון המשמש כסמן ביולוגי לזיהוי תאי ס

לאבחון מוקדם של סרטן  CD'Xהבדיקה החדשנית של , כי בהתאם לממצאים הסופיים של הניסוינמסר לחברה 

ביצוע בדיקות  %.2הצליחה להפחית בכמעט  ,המבוצעת באמצעות בדיקת דם פשוטה ,IsoPSA, הערמונית

הבדיקה הוכיחה יעילות וסגוליות עדיפות על פני הבדיקה הסטנדרטית בשוק והבחנה בין חולי . ביופסיה מיותרות

 .כמו גם בין חולים בעלי סרטן אגרסיבי לבין חולים עם סרטן שאינו אגרסיבי, סרטן הערמונית למי שאינם חולים

לאבחון מוקדם  CD'Xשל IsoPSA -ב עמדה בדיקת ה"ים בחמישה מרכזים רפואיים בארהגבר 411בניסוי שכלל 

ביצוע בדיקות ביופסיה מיותרות ( 12-ל 144-מ) 21%-הצליחה להפחית ב: בשני יעדי הניסוי, של סרטן הערמונית

יופסיה ביצוע בדיקות ב( 12-ל 112-מ) 22%-והצליחה להפחית ב; בעת אבחון חולי סרטן בכל דרגות המחלה

   . מיותרות בעת אבחון רמת האגרסיביות המחלה בחולי סרטן ערמונית שאינו אגרסיבי

שנחשב  ,במרכז הרפואי קליבלנד קליניק  ר מכון גליקמן לאורולוגיה וכליות"יו, ר אריק קליין"הניסוי הוביל דאת 

ך שינויים במבנה החלבון מאפשרת לאתר ולהערי CD'Xהבדיקה החדשנית של . כמומחה עולמי מוביל בתחום

ולהגדיל את סיכויי הצלחת כך שניתן יהיה להקדים טיפול , ולהבחין בדרגת חומרת הסרטן של המטופלים

 .הטיפול

והשכיחות של סרטן ערמונית ( 411מתוך  121) 22.2%-השכיחות של סרטן הערמונית בכלל הניסוי הסתכמה ב

נה שבין חולי סרטן ללא חולי סרטן השיגה הבדיקה מתאם גבוה בהבח(. 411מתוך  11) 22.1%בדרגה גבוהה היתה 

בבדיקה  11..-בהשוואה ל 11..של ( טי שמאפיין את הביצוע הקליני הכולל של הבדיקהיסהפרמטר הסטט)

לעומת IsoPSA -בבדיקת ה 11..בהבחנה בין חולי דרגה גבוהה לבין חולי דרגה נמוכה הושג מתאם . הסטנדרטית

 בעלי חוליםבאופן משמעותי מזהה טוב יותר IsoPSA -הניסוי הוכיח כי בדיקת ה. דרטיתבבדיקה הסטנ 11..

 . פוטנציאל לסרטן אגרסיבי הזקוקים לטיפול



 

הקיימות נאלצו לעבור בדיקת ביופסיה  PSA-בדיקות ה י"פמשתתפים במחקר הנם מטופלים אשר עכל ה

של  IsoPS -המחקר השווה בין בדיקות דם הפשוטות שנותחו בעזרת בדיקת ה. גבוהה PSAבשל רמת , פולשנית

CD'X לבין ממצאי בדיקות הביופסיה. 

, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כולו או חלקו, CD'Xהמידע המפורט לעיל בדבר השימוש האפשרי במוצר של 

באופן , כולו או חלקו, אין כל וודאות כי יתממשאשר , 1111 -ח"התשכ, א לחוק ניירות ערך24כהגדרתו בסעיף 

אי השגת אישורים  וזאת בשל האמור או בכל אופן אחר והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל

גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה והתממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים , רגולטורים נדרשים

 .4.11תקופתי של החברה לשנת לדוח ה' חלק אל 1.1בסעיף 

 

 ,רבבכבוד         

 מ"אחזקות והשקעות בעמרחביה         

       ל"מנכ, אלי ארד: י"נחתם ע        
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