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 מ"מרחביה אחזקות והשקעות בע

 "(החברה)"

 11.5.1218: תאריך

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

 

 , נ.א.ג

  X'CDשל רב מוקדי ניסוי קליני  תוצאות: הנדון

 1218...10אשר פורסם ביום  1217בדוח התקופתי של החברה לשנת ' לחלק א 8.8סעיף בבהמשך לאמור 

, "CD'X Cleveland Diagnostics, Inc "(CD'X)-כי נודע לה מ מעדכנת החברה , (1218-21-217.22: אסמכתא)

מוקדי שנעשה רב על תוצאות ניסוי , בדילול מלא 7.85%-אשר החזקות החברה בה נכון למועד זה עומדות על כ

 CD'Xעל בסיס טכנולוגיה שפותחה על ידי בדיקת דם חדשנית , IsoPSAלבדיקת ב "במספר מרכזים בארה

שהינן בדיקות   –לעומת הבדיקות הקיימות כיום התוצאות הראו כי בניסוי המקדים . לאבחון סרטן הערמונית

PSA ,מהביופסיות 87%-ור התוצאות ניתן היה להימנע מרמהביופסיות ובניסוי לאיש 85%-ניתן היה להימנע מ ,

ניתן להפחית באופן משמעותי את השימוש בביופסיות מיותרות  IsoPSAבאמצעות בדיקת הדם כך שלמעשה 

 .טיפולית התערבות דורש ושאינ ערמוניתואת האפשרות לזיהוי יתר וטיפולים מיותרים בסרטן 

למחקרים  בהמשךנערך , לאיתור סרטן הערמונית בדרגה גבוהה IsoPSAבדיקה פרוספקטיבית של , הניסוי

בין דרגה גבוהה  להבדילעשוי להיות אמצעי יעיל , מבנה-מרקר ממוקד-ביו, IsoPSAאשר הוכיחו כי , מוקדמים

תוצאות הניסוי מאשררות  (.Gleason ≤ 6)המחלה  שלשפירית / נמוכה  ודרגה( Gleason≥ 7)של סרטן הערמונית 

 .את התוצאות שהושגו בניסויים קודמים

יציג את תוצאות הניסוי ביום , ש גליקמן בקליבלנד קליניק"המכון לאורולוגיה וכליות ע ראש, ר אריק קליין"ד

תחום האורולוגיה בעולם שנערך על ידי ארגון האורולוגיה האמריקאי כזי של בכנס השנתי המר 11.5.1218

(Annual Meeting of the American Urological Association .) 

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

באופן , כולו או חלקו, אשר אין כל וודאות כי יתממש, 1028 -ח"התשכ, א לחוק ניירות ערך1.כהגדרתו בסעיף 

אי השגת אישורים  וזאת בשל ט לעילהאמור או בכל אופן אחר והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמפור

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

 .1217לדוח התקופתי של החברה לשנת ' חלק אל 12.0בסעיף 

 

 ,בכבוד רב        

 מ"מרחביה אחזקות והשקעות בע        

       ל"מנכ, ארדאלי : י"נחתם ע        
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