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Cells to cure diseases

הנמצאת בשלב  ( Cell Therapy)חברת ביוטכנולוגיה בתחום התרפיה התאית 
חדשנית לפיתוח וייצור של פלטפורמה טכנולוגית קליני ומיישמת

.לטיפול במגוון רחב של מחלותמוצרי מדף תאים פעילים כ
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ממדע בסיסי לתרופת בלוקבסטר
.רגנרטיביתורפואהתאיתבתרפיהעולמישםבעלמומחה

.מתקדמיםביוטכנולוגיםמוצריםשללאומי-ביןומיסחורבפיתוחוהצלחהניסיוןשנות40מעל

,נפוצהבטרשתלטיפולבלוקבסטרתרופת,®REBIF-התרופתומפתחממציא,ישראלפרסחתן
.*(2016)לשנהמיליארד1.7$-בהמוערךבסכוםמרקחברתידיעלהנמכרת

רבלפרופסור מישל 
מייסד ומדען ראשי

.פרופסור אמריטוס לגנטיקה מולקולרית
.מכון ויצמן למדע

בתרופותמשימושמעבר–רפואיתמהפכהשלהחניתבחודאנו
עלהבעיהבשורשמטפליםבה,תאיתלתרפיהקונבנציונאליות

,זאת.ומתפקדיםבריאיםבתאיםהפגועיםהתאיםהחלפתידי
במיליוני,המחלהשלריפויואףיעיללטיפוללהביאבמטרה

.העולםברחביחולים

*https://www.merckgroup.com/en/news/merck-generates-record-sales-09-03-2017.html

https://www.merckgroup.com/en/news/merck-generates-record-sales-09-03-2017.html
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בריאים  בתאים, שאינם מתפקדיםתאיםהחלפת
ומתפקדים למטרת טיפול במחלות מורכבות ונדירות

מענהנותניםהתאים,המוכרותהכימיותמהתרופותבשונה
:מקיףדינמי-ביולוגי

.מתפקדיםשאינםתאיםמחליפים
.הפגועלאיברפעילותמחזירים

.תקיןלתפקודהנחוציםחומריםמשחררים
.בגוףמטאבולייםלתהליכיםרציףבאופןמגיבים

התאיתהתרפיהיתרונות
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(רישיונות עולמיים וידע בלעדי, משפחות פטנטים4)מקיף ( IP)קניין רוחני 
(  PhD 11)41: מספר עובדים

$50M(: 2009, ממועד הקמת החברה)מימון עד כה 
o$38Mהשקעה
o$12Mמענקים

כרטיס ביקור
:תוכנית קלינית מובילה

oהמטפלת בחולי החברה הראשונה בעולםALS באמצעות תאיastrocyte הומניים(AstroRx®.)
oתוצאות ביניים של ניסוי קליני : 2019' ספטPhase 1/2aמדגימות בטיחות ויעילות הטיפול ב-AstroRx®.

(.p=0.0023)נצפתה האטה משמעותית בעלת מובהקות סטטיסטית בקצב התדרדרות המחלה 
oה: 2018' נוב-FDA העניק מעמד תרופת יתום(Orphan Drug Designation )ל-AstroRx®לטיפול ב-ALS.
o פוטנציאל לטיפול במחלות נוירודגנרטיביות נוספות עםAstroRx®.

:קלינית מובילה-תוכנית פרה
o וגלוקגוןריפוי סוכרת על ידי מתן תאים הומניים המייצרים אינסולין.
oקליניות מדגימות את בטיחות ויעילות הטיפול ב-תוצאות פרה: 2019' נוב-IsletRx  .

:פלטפורמה טכנולוגית
oמבוסס טכנולוגיה ייחודית המוגנת בקניין רוחני תהליך פיתוח(IP .)כושר ייצור מגוון רחב של תאים.
o בסטנדרט בינלאומי ייצור ביולוגי(GMP-compliant  ) באיכות קלינית(Clinical Grade )ובהיקף מסחרי  .
o תאים ממוינים ותאים יעודיים, של תאי גזע פלוריפוטנטיםבנקים ביולוגיים.
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טכנולוגיתפלטפורמה

(GMPתואם (ייצור

תאיםבנקי

(קלינילשימוש)

פיתוח

והתקשרויותרישיוןעסקאות

אסטרטגיות

IsletRX

מחלות נוירולוגיות

(Off-the-Shelf)מוצר מדף 
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מחלות מטאבוליות

(Off-the-Shelf)מוצר מדף 

IsletRX
סוכרת  

תלוית  

אינסולין

תחומי פעילות

IsletRX
פוטנציאל  

לטיפול  

באמצעות  

AstroRx®

במחלות  

נוירודגנרטיביות

נוספות

IsletRX

ALS
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הזדמנויות–שוק תאי הגזע העולמי 

מנועי צמיחה פוטנציאלים

שותפויות מחקר ופיתוח

פארמה גדולות מחזקות  -חברות ביו
את יכולותיהן ומשיגות יתרון  

תחרותי באמצעות כניסה לשיתופי  
פעולה והסכמים עם חברות קטנות  

.המובילות את הדרך, ובינוניות

טכנולוגיה

החלוצים בתחום יובילו את השוק 
ויהנו מיתרון הראשוניות  

הטכנולוגית לטיפול במחלות  
.שונות

רגולציה

רשויות רגולטוריות מיישמות הליכי 
בדיקה ואישור מזורזים במטרה  

להביא מוצרי תרפיה תאית לשוק  
. באופן מהיר

כיסוי ביטוחי  

(reimbursement)

מודלים עסקיים חדשניים 
תומכים בהגעה מהירה לשוק  

 Cell)של מוצרי תרפיה תאית 
Therapy.)

2017

$96.2B

2025

$270.5B
CAGR 13.8%

Transparency Market Research, September 2017*

השקעות ופיננסים

המודעות הגדלה לפוטנציאל 
מושך  , תרפיה תאיתהטיפולי של 

השקעות  המיועדות למחקר  
הן מהציבור והן  , ולתעשיה

ממקורות ממשלתיים ומארגונים  
.פרטיים

* https://www.transparencymarketresearch.com/stem-cells-market.html

https://www.transparencymarketresearch.com/stem-cells-market.html


9

עסקאות מובילות בתחום התרפיה התאית
2017 2018

Semma

Therapeutics
BlueRock Semma

Therapeutics
Sigilon

2019

November 2017 April 2018 August 2019 September 2019

Viacyte

November 2018

סוכרת  

קליני-שלב פרה

$114M: גיוס הון

משקיעים אסטרטגיים
Novartis  AG, 

Medtronic Plc, 
JDRF T1D Fund.

הסכם פיתוח ורישיון  

שימוש עם חברת 

Eli Lilly

$473M

סוכרת

קליני-שלב פרה

:משקיעים אסטרטגיים

J&J, Gore,

M110$:  גיוס הון
פ עם "שת $25M 

CRISPR

סוכרת

שלב קליני

י "ע60%רכישת 

Bayer$600בM-
להשגת בעלות 

.  מלאה על החברה

נוירולוגיה

(פרקינסון)

קליני-שלב פרה

Vertexי "רכישה ע

.-$950Mב

סוכרת

קליני-שלב פרה

*

: בהסתמך על המקורות הבאים, למיטב ידיעת החברה*

•http://www.semma-tx.com/media1/vertex-to-acquire-semma-therapeutics-with-a-goal-of-developing-curative-cell-based-treatments-for-type-1-diabetes
•https://www.prnewswire.com/news-releases/lilly-and-sigilon-therapeutics-announce-strategic-collaboration-to-develop-encapsulated-cell-therapies-for-the-treatment-of-type-1-diabetes-300624199.html
•https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-acquires-BlueRock-Therapeutics-to-build-leading-position-in-cell-therapy

http://www.semma-tx.com/media1/vertex-to-acquire-semma-therapeutics-with-a-goal-of-developing-curative-cell-based-treatments-for-type-1-diabetes
https://www.prnewswire.com/news-releases/lilly-and-sigilon-therapeutics-announce-strategic-collaboration-to-develop-encapsulated-cell-therapies-for-the-treatment-of-type-1-diabetes-300624199.html
https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-acquires-BlueRock-Therapeutics-to-build-leading-position-in-cell-therapy
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2020-2021: יעדים מייצרי ערך

ALS :  המשך שיחות

FDA-עם ה

פרסום תוצאות  

בניסוי  Aקבוצה 

 ALSקליני 

Phase 1/2a

 Bפרסום תוצאות קבוצה 
 ALSבניסוי קליני 

Phase 1/2a

מוצר תאי קפוא

הוכחת היתכנות

-לINDהגשת בקשת 
FDA   לביצוע הניסוי

ALSהקליני הבא ב 

Cפרסום תוצאות קבוצה 
ALSבניסוי קליני 

Phase 1/2a

 FDAשיחות עם ה: סוכרת
להתוויית מסלול רגולטורי

תוצאות ניסויים פרה קליניים

משלימים במוצר לטיפול בסוכרת 

INDבקשת הגשת

לביצוע ניסוי קליני FDA-ל

בסוכרתלטיפול 
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פלטפורמה טכנולוגית ייחודית

ריבוי תאי הגזע

(expansion)
רישיון עולמי לשימוש  בנקים ביולוגיים

בחומר הגלם הראשוני  

(differentiation)והתמיינות ( expansion)תהליכי ריבוי 

פוטנציאל ייצור של סוגי  

לטיפול  תאים רבים

במגוון רחב של מחלות

כמות גדולה של תאי אב 

(progenitor cells  )
מאופיינים

תאים בוגרים  

ומתפקדים

לטיפול במגוון רחב של מחלותיעודייםידע מוגן קניין רוחני לריבוי והתמיינות תאי גזע לתאים 

תאי גזע ממקור עוברי  

באיכות קלינית

מוגבל של  בלתימספר 

תאי גזע פלוריפוטנטיים  

(Pluripotent )

בקנה מידה תעשייתי  

(Large scale)
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ייצור מוגבל לחולה יחיד

תאים ממקור בריא

מוצר מדף

ייצור הדיר באתר מרכזי לכלל החולים

כמות גדולה של תאים

בנקי תאים

מוצר סטנדרטי

ייצור מסחרי ויעיל

לאחר הליך פולשני , תאים מופקים מהחולה

המוצר מתאים רק לחולה שממנו הופקו התאים

המוצר מיוצר רק עבור חולה שממנו הופקו התאים

כמות מוגבלת

כמות ייצור מוגבלת ההמתאימה לחולה יחיד

איכות המוצר משתנה בין חולה לחולה

יתרונות ייחודיים-פלטפורמה ייחודית 
אלוגנאיםתאים 

(Allogenic)
(מבנק תאי גזע למוצר מדף)

אוטולוגיםתאים 
(Autologous)

(אל אותו החולה, תאים מהחולה)
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AstroRx ®

מחלות נוירולוגיות

נוספותנוירודגנרטיביותבמחלות ®AstroRxפוטנציאל לטיפול באמצעות 

:מוצר מדף
אסטרוציטים: תאים

 ALS:תוכנית קלינית מובילה



AstroRx® 1414

ALS–התקווה למציאת מרפא

.ALSנוון שרירים סופני מסוג •
הגורמת להתנוונות מהירה של  , מחלה של מערכת העצבים•

.  תאי העצב השולטים על תנועת השרירים
איבוד  , המחלה גורמת לאיבוד שליטה על תנועת השרירים•

.בעיות בנשימה ולבסוף למוות, שיתוק, יכולת התנועה

.  ALS-אין טיפול אפקטיבי למחלת ה, נכון להיום•
-וFDA :Rilutek ,Radicavaי ה "תרופות מאושרות ע3•

Tigultik ,חודשים בלבד3-5-המאריכות תוחלת חיים בכ.

הערכת עלות שנתית לטיפול 
ב בלבד"במחלה בארה

$6B

450,000
*הערכה של מספר חולים בעולם

2-5
שנים

תוחלת חיים  

ממוצעת

מחלה נדירה 

30,000-בכהפוגעת 
*ב"חולים בארה

:מכירות גלובליות

***תרופות קיימות

2017: $187M

2027: $1.2B

$200,000 
הערכת עלות שנתית לטיפול 

**ב "בחולה אחד בארה

מחלה חשוכת מרפא - ALS

*https://www.als.net/news/als-therapy-development-institute-and-anida-pharma-partner-to-investigate-potential-treatments-for-als/
**http://alsfoundation.org/learn/facts.htm
*** https://www.globenewswire.com/news-release/2019/01/25/1705552/0/en/1-2-Billion-Million-Amyotrophic-Lateral-Sclerosis-Market-2018-Opportunity-Analysis-and-Forecast-to-2027.html

https://rarediseases.org/rare-diseases/amyotrophic-lateral-sclerosis/
https://www.als.net/news/als-therapy-development-institute-and-anida-pharma-partner-to-investigate-potential-treatments-for-als
https://www.als.net/news/als-therapy-development-institute-and-anida-pharma-partner-to-investigate-potential-treatments-for-als/
http://alsfoundation.org/learn/facts.htm
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/01/25/1705552/0/en/1-2-Billion-Million-Amyotrophic-Lateral-Sclerosis-Market-2018-Opportunity-Analysis-and-Forecast-to-2027.html


AstroRx® 1515

:הפתרון שלנו
AstroRx®לטיפול ב-ALS

טיפול בתאים אסטרוציטים בניסוי קליני: לראשונה בבני אדם
FDA(2018)מעמד תרופת יתום 

ידע ייחודי לייצור כמותי של  
בנקים ביולוגים של תאי גזע  

עובריים באיכות קלינית  
(GMP-compliant.)

AstroRx®  מכיל תאי אסטרוציטים בריאים ומתפקדים אשר תומכים במספר
.ALSמנגנונים בפעילותם התקינה של תאי העצב המוטוריים של חולי 

ידע ייחודי בייצור כמותי של 
,  אסטרוציטיםתאים 

המתפקדים ומתאימים  
.לשימוש קליני

AstroRx®
הזרקה לתוך נוזל חוט השדרה  .מוצר מדף

בשיטה סטנדרטית ובטוחה  
(.  פולשנות מינימלית)

תפקידם של האסטרוציטים הינו לתמוך  
בתאי העצב ולסייע לתיפקודם במספר  

:מנגנוני פעולה

ייצור ושחרור מולקולות תמיכה חיוניות•
סילוק חומרים רעילים•
דלקתית-פעילות אנטי•

האסטרוציטים של החולה  , ALS-במחלת ה
מפסיקים למלא את תפקידם בתמיכה 

. והגנה על תאי העצב המוטוריים

אתר ההזרקה מוגן מתגובה  של  
מערכת החיסון  



AstroRx® 1616

האטה מובהקת מבחינה סטטיסטית בקצב התדרדרות המחלה
( ALSFRS-R*-שיפוע ה)

ALSFRS-R(Gold Standard)הערכת היעילות הראשונית התבססה על המדד המקובל 
(ALS Functional Rating Scale-Revised)  להערכת קצב התדרדרות המחלה על ידי

.  ניטור פעילויות מוטוריות שונות של מטופלים לאורך זמן

ALSבחולי Phase 1/2aבניסוי Aתוצאות ביניים של קבוצה 
הדגמת בטיחות ויעילות ראשונית  

AstroRx®ניסוי קליני ראשון בבני אדם

הדגמת בטיחות
.  לא נצפו תופעות לוואי חמורות הקשורות לטיפול במוצר

הדגמת יעילות ראשונית
בשלושת החודשים הראשונים לאחר מתן הטיפול הודגמה האטה  

בקצב  p=0.0023),)בעלת מובהקות סטטיסטית, משמעותית
.התקדמות המחלה בהשוואה לשלושת החודשים שקדמו לטיפול

-מדד ה, החודשים שקדמו לטיפול3במהלך תקופת המעקב של 
ALSFRS-R   קצב ירידה זה דומה    , לחודש( -0.87)הידרדר בקצב של

-השינוי במדד ה, לעומת זאת. ALSלמדווח בספרות המדעית בחולי 
ALSFRS-R  (  0.26)החודשים שלאחר מתן הטיפול היה 3-ב+

(.MMRM analysis)לחודש
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ALSFRS-Rשינוי 
בחודש( 0.87-)

ALSFRS-Rשינוי 
בחודש( 0.26+)

(p=0.0023)
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AstroRx®קליניים-בטיחות ויעילות במחקרים פרה

תוצאות הניסויים בחיות מדגימות את הבטיחות  
:ALS-בטיפול ב®AstroRxוהיעילות של 

המודל  –בעכברים וחולדות hSOD1G93Aמודל חיות טרנסגני •
.  ALS-המקובל למחלת ה

:  הדגים®AstroRx-הטיפול ב, בהשוואה לקבוצת הביקורת•

.עיכוב משמעותי בהתפתחות המחלה

(. פעילות שריר)שיפור משמעותי בתפקוד המוטורי 

.  הארכת תוחלת החיים

,  לנוזל השדרה במודל חיות®AstroRxהזרקת 
.מאפשר פיזור של התאים לאורך חוט השדרה והמוח

.  לא נצפו תופעות לוואי הקשורות לטיפול
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AstroRx ®

(P<0.001)( Grip Strength Test)שיפור משמעותי במבחן כוח האחיזה 

בהתפתחות המחלה בקבוצת הטיפול  ( ימים30)עיכוב משמעותי 
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מחלות מטבוליות

המייצרים אינסולין וגלוקגון על מנת לרפא סוכרת, השתלת תאים בריאים בגוף

:מוצר מדף תאי
איי לבלב: התאים

סוכרת   : קלינית מובילה-תוכנית פרה

IsletRx
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ללא פתרון: סוכרת תלוית אינסולין

**(2017)שוק האינסולין ההומני *(2017)השחקנים המרכזיים בשוק הסוכרת העולמי 

***הערכה עולמית–מספר חולי סוכרת 

2017

$42.9B

2023

$70.6B
CAGR 8.8%

**https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/human-insulin-market

*http://www.pharmexec.com/diabetes-market-china

***Type1 15%: https://www.medicinejournal.co.uk/article/S1357-3039(18)30264-0/fulltext

2017
מתוכם  , מיליון425
מיליון חולי  125מעל 

סוכרת תלוית אינסולין

2045
מתוכם  , מיליון629
מיליון חולי  230מעל

סוכרת תלוית אינסולין

https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/human-insulin-market
http://www.pharmexec.com/diabetes-market-china
https://www.medicinejournal.co.uk/article/S1357-3039(18)30264-0/fulltext
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IsletRxהפתרון שלנו–סוכרת לריפוי

IsletRx
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.לטיפול בסוכרת תלוית אינסוליןIsletRxאת בטיחות ויעילות 
:קליניות מדגימות-תוצאות פרה

IsletRx מאזן ומשמר את רמות הגלוקוז התקינות בדם במודל חיה
.סוכרתית בעלת מערכת חיסון תקינה לאורך זמן

IsletRxאינו משפעל את תגובת מערכת החיסון  .

רמות סוכר מאוזנות נשמרות בעכברים  

סוכרתיים מטופלים לאורך זמן

עכברים סוכרתיים לא מטופלים מתים  

יום מסיבוכי המחלה40-לאחר כ

•IsletRx וגלוקגוןמכיל תאי לבלב פעילים המייצרים ומפרישים אינסולין.

מתגובה של IsletRxייחודית מגנה על תאי מיקרואנקפסולציהטכנולוגיית •
מערכת החיסון של המטופל ובכך מייתרת את הצורך במתן תרופות  

ומתגברת על אתגר  , המדכאות את מערכת החיסון העלולות להיות רעילות
.מהותי בתעשיית הטיפול התאי כיום

.מאפשר מיון והעשרת התאים הרלוונטיים לטיפול( IP)קניין רוחני •
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טיפולים-סוכרת תלוית אינסולין 

טיפול יחיד בעל אפקט  
מתמשך

איזון רמות הסוכר בדם

נוחות אישית

היענות לדרישות הטיפול

זמינות הטיפול

מניעת סיבוכים ארוכי טווח

השתלת איי לבלב  
השתלת איי לבלב  זריקות אינסולין(allogeneic)אלוגנאים

מתורמי איברים

יומיות-זריקות יום

רמת הסוכר אינה מבוקרת במנגנון  
ביולוגי

הזרקות אינסולין וניטור הגלוקוז פוגעים  
בשגרת היומיום ואיכות החיים

דורש ניהול מוקפד על ידי המטופל

.  תורמים נדרשים לטיפול יחיד2-3. זמינות מוגבלת
*  חולים6000-טופלו פחות מ1999-2015בין 

תופעות לוואי כתוצאה מטיפול לדיכוי 
מערכת החיסון

IsletRx

*https://citregistry.org/system/files/10AR_Scientific_Summary.pdf

https://citregistry.org/system/files/10AR_Scientific_Summary.pdf
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הצוות המוביל

רבלמישל ' פרופ
מייסד ומדען ראשי

רמי אפשטיין
ל"מנכ

IDgeneשל COO-דירקטור ו, מייסד• Pharmaceuticals Ltd
BiondVaxמייסד ודירקטור של • Pharmaceuticals Ltd.
University of London, King’s Collegeמ LL.Mתואר •

מהאוניברסיטה העברית בירושליםLL.Bתואר 
שנות ניסיון בייעוץ עסקי ומשפטי לחברות  25מעל •

ביוטכנולוגיה

תרופה לטרשת נפוצה שמכירותיה  , ®REBIF-פיתח את ה•
(2016)מיליארד דולר לשנה 1.7מוערכות ב 

פרופסור אמריטוס לגנטיקה מולקולרית במכון וייצמן למדע•
שנים בפיתוח ושיווק של  40-בעל ניסיון של מעל ל•

מוצרים ביוטכנולוגים חדשניים

יוסי נזהר
ל כספים"סמנכ

שנים של ניסיון פיננסי  20מעל •
 ,Genzyme)בחברות פארמה וביוטק 

Astrazeneca Israel)
מאוניברסיטת בר אילןMBAתואר •
תואר בהנהלת חשבונות וכלכלה •

מאוניברסיטת תל אביב
רואה חשבון מוסמך•

דסי מנדל
Director of Business 

Development

שנות ניסיון בניהול עסקי ורגולציה  15•
בתעשייה הרפואית

HultמMBAתואר • International 

Business School
בהנדסת ביוטכנולוגיה  B.Scתואר•

מהטכניון

PhD, אריק חסון
VP R&D

שנות ניסיון פיתוח בתעשיית 20•
הביוטכנולוגיה

בנוירוביולוגיה תאית PhDתואר •
מהאוניברסיטה העברית בירושלים

" בראשית"דירקטור פיתוח ב•
הקונסורציום למחקר תאי

מחבר עשרות מאמרים בתחום תאי •
נוירוביולוגיה  , תרפיות תאיות, הגזע
פטנטים בתחומים אלה17ושל 

PhD, מיכל יזרעאל
VP R&D, NDD

שנות ניסיון בפיתוח בתעשיית  10•
הביוטכנולוגיה

בגנטיקה מולקולרית  PhDתואר •
ממכון ויצמן למדע

בנוירוביולוגיה  M.Scתואר •
מהאוניברסיטה העברית בירושלים

PhD, מולקנדובכפיר 
Head of Diabetes Research

בגנטיקה מולקולרית  PhDתואר •
מאוניברסיטת תל אביב

עמית מחקר במרכז התרפיה  •
ב"בארהUAB, הגנטית

בתרפיה גנטית בסוכרת M.Scתואר •
מאוניברסיטת תל אביב

מומחה בפיתוח ביולוגי•

צוות הנהלה מנוסה בתחום המדעי והעסקי
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ועדה מדעית מייעצת

ראובינוףבנימין ' פרופ
.

ראש מרכז המחקר של הדסה לתאי 
מנהל מחלקת  , גזע עובריים אנושיים

יולדות במרכז הרפואי הדסה עין  ונשים 
כרם ואחד החלוצים במחקר  תאי גזע 

.עובריים בעולם

תמיר בן חור' פרופאוון סניידר' פרופשמעון אפרת' פרופ

דניאל מלול' פרופאלדור-'איצקוביץיוסף ' פרופקרניאליאדי ' פרופלורינגין 'ג' פרופ

פרופסור לגנטיקה מולקולרית  
ס לרפואה "וביוכימיה של האדם  בביה

ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב "ע
ומומחה בעל שם עולמי בטיפולים  

תאיים במחלת הסוכרת

מנהל אגף רפואת המוח במחלקה 
הנוירולוגית במרכז הרפואי הדסה 
ומומחה בעל שם עולמי במחלות  

בכללן ניוון שרירים, נוירולוגיות

מנהלת ומייסדת המרכז לרפואה  
עוסקת במחקר , רגנרטיבית בקליפוניה

נוירולוגיה התפתחותית ומומחית  
בתחום מחקר תאי הגזע ומחלות  

ניווניות של מערכת העצבים

המנהל לשעבר של המכון  
סוכרת ומטבוליזם  , לאנדוקרינולוגיה

ם בחיפה  "בקריה הרפואית רמב
ומומחה בעל שם עולמי בתחומים אלו

מומחה בעל שם עולמי וחלוץ במחקר 
תאי הגזע וכן מנהל לשעבר של 

מחלקת נשים ויולדות בקריה הרפואית  
ם"רמב

חוקרת בכירה במרכז לאנדוקרינולוגיה  
.ומטבוליזם במרכז הרפואי הדסה

מנהל התכנית לתאי גזע ורגנרציה במכון  
המחקר הרפואי סנפורד בורנהם פרביס 

ומנהל המרכז לחקר תאי גזע  , הויה-בלה
קליפורניה  , באוניברסיטת סן דיאגו

נוירולוגיה ואנדוקרינולוגיה, מומחים בינלאומיים בתחומי התרפיה התאית
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פוטנציאל והזדמנות: קדימהסטם

השוק
. שוק צומח של מאות מיליארדי דולרים

.*לעסקאות רכישה והשקעה בחברות תרפיה תאית בשלבי פיתוח מוקדמיםהפארמהביקוש גובר מצד חברות 

החברה
.עם יכולת מוכחת למיון וייצור תאים ברמה קלינית לטיפול במחלות שונות( Cell Therapy)חברת תרפיה תאית 

.  תאיים" מדף"פלטפורמה טכנולוגית ייחודית לפיתוח וייצור מוצרי 

.ALS-החברה הראשונה בעולם עם הוכחה קלינית לבטיחות ויעילות תאי אסטרוציטים לטיפול ב

.  נוספותנוירודגנרטיביותבמגוון מחלות ®AstroRx-פוטנציאל לשימוש ב

.  קלינית לבטיחות ויעילות איי לבלב לטיפול בסוכרת תלוית אינסולין-הוכחה פרה

.  קניין רוחני מקיף וייחודי

.צוות עסקי ומדעי מנוסה

. ניסיון מוכח בפיתוח ומסחור תרופת בלוקבסטר שנמכרת במיליארדי דולרים-מייסד ומדען ראשי 

*https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590918301103

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590918301103
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תודה

Cells to cure diseases

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

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

