הישג נוסף להדסית ביו החזקות

טרומבוטק ,חברת בת של הדסית ביו החזקות ,סיימה
ניסוי  Phase Iבהצלחה

ישראל ,ירושלים 24 ,באוגוסט  0202חברת הדסית ביו החזקות (ת"א :הדסת) ,הודיעה היום כי
חברת הבת ,טרומבוטק (אחזקות של  )42%סיימה ניסוי  Phase Iבהצלחה.

לדברי אופיר שחף מנכ"ל הדסית" :אנו שמחים מתוצאות הניסוי של טרומבוטק ורואים בהן צעד
נוסף ומרכזי בחברות שאנו מחזיקים בהן .לטרומבוטק קו מוצרים מבטיח ופוטנציאל רב בפיתוח
טיפול לשבץ מוחי ( ,)Strokeאוטם שריר הלב ( ,)MIתסחיפים ומחלות ריאה כרוניות  -מחלות
להן שוק יעד של מיליארדי דולרים".

הניסוי נעשה ביחידת הניסויים הקליניים של בית החולים הדסה עין-כרם והשתתפו בו כ24-
מתנדבים שטופלו במינונים הולכים ועולים של החומר .השלב הניסיוני הסתיים ולא נצפו תופעות
לוואי במינונים המשוערים כמינונים אפקטיביים .ניתוח התוצאות צפוי במהלך החודשים
אוגוסט-ספטמבר .תוצאות הניסוי יאפשרו לחברה להתחיל בהכנות לקראת ביצוע ניסוי פאזה
שנייה בחוליי שבץ.

במקביל להשלמת הניסוי הקליני ,החלה טרומבוטק בתכנון ובהתארגנות לניסוי קליני נוסף
שמטרתו בדיקת בטיחות החומר בחולי שבץ .הניסוי אמור להיערך בכ  4-מרכזים קליניים בארץ
ובחו"ל ואמור לכלול כ  20-חולים .חלק מהניסוי יתקיים בשיתוף פעולה עם חברה זרה איתה
מתקיים משא ומתן בנדון.

כמו כן ,טרומבוטק ממשיכה בפעילות פיתוח עסקי ונמצאת במגעים ראשוניים עם שני גופי
השקעה מובילים .בנוסף ,במהלך הרבעון השני הגישה טרומבוטק בקשת פטנט נוסף על ממצא
שלפיו מתן של הפפטיד (תרופה מבוססת חלבון קצר) המפותח על ידי טרומבוטק עשוי לגרום
לירידה בלחץ הדם והתמודדות עם תופעת לחץ דם גבוה – אחד משווקי היעד הגדולים בעולם.

בימים אלה מתכוננת טרומבוטק לגיוס הון פנימי מבעלי המניות הקיימים בחברה.

אודות טרומבוטק:
חברת טרומבוטק מבוססת על מחקריו של פרופ' עבד אל-ראוף חיג'אזי מביה"ח הדסה עין-כרם
ואוניברסיטת פנסילבניה .החברה הוקמה ופעלה במסגרת חממת ניות (שבבעלות עופר הי-טק)
והינה ,כאמור ,אחת מ  8 -חברות הפורטפוליו של הדסית ביו-החזקות .בחברה שותפים גם כלל
תעשיות ביוטכנולוגיה ( )CBIועופר הי-טק ( )OHVוהיא מנוהלת ע"י ד"ר יצחק למנסדורף .יו"ר
החברה הוא פרופ' מריאן גורצקי.

אודות הדסית ביו החזקות:
הדסית ביו החזקות (ת"א :הדסת) הוקמה והונפקה על ידי הדסית (חברת היישום של בית
חולים הדסה) ב 4442-מתוך מטרה לקדם את הידע והניסיון שנצבר במעבדות המחקר של בית
חולים הדסה .הדסית ביו החזקות מרכזת כ  8 -חברות ביוטכנולוגיה שכולן נמצאות אחרי
הוכחת הצלחה בשלבי ההיתכנות – יעילות התרופות במודל בעלי – חיים ,ו 2-מתוכן נמצאות
במהלך ניסויים קליניים בבני אדם.
החברות הכלולות ב HBL -הינן חברות המפתחות תרופות עם פוטנציאל בלוקבאסטר (מיועדות
לשווקים בהיקף של מעל מיליארד דולר) הפועלות בתחומי הסרטן ,מחלות דלקתיות ושיקום
רקמות באמצעות תאי גזע – תחומים בהם לבית חולים הדסה ידע רב ושם כמובילה עולמית.
החברה מנוהלת ע"י עו"ד אופיר שחף.
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