משולחן הוועד
חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לסוף חודש אוגוסט .0202
שתהא לכולנו שנה טובה ,מתוקה ופורייה!













תוכלו למצוא במידעון:
המלצה לקבלת תואר על תרומה רמת שנים למחקר הרפואי בבע"ח
כנסים קרבים:
 Primate Welfare Meeting וכנסים קרבים נוספיםהסרטון הנבחר למידעון זה
כתבות מתחום המדע  -הצצה ל"היסטוריה של המדע" /אם השלטון
יתערב – המדע יפגר
סרטן – מחקרים וגילויים
ידיעות מעולם המחקר – המקומי והעולמי
מאמר Biosecurity In The Laboratory Animal Facility -
 – HealthDayTVקטעי וידאו לצפייה ברשת האינטרנט על
החדשות האחרונות בתחום הרפואה.
חדש! פרסום דרך איל"ף – גם אתם יכולים
הצגת נותני החסות שלנו עד כה
בכל שאלה הערה או הצעה ,נשמח אם תפנו אלינו ותסבו את
תשומת לבנו.
שלכם,

וועד הארגון
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המלצה לקבלת תואר על תרומה למחקר הרפואי בבע"ח
חברי איל"ף,
אנו פונים אליכם להעביר אלינו המלצות לשם בחירת 'יקיר/ת איל"ף'.
התעודה וההוקרה יוענקו בכנס איל"ף הבא שיערך בנובמבר .2212
ההמלצה צריכה להיות בגין תרומה רבת שנים למחקר הרפואי בבעלי
חיים.
נבקש מכם לשלוח המלצות קצרות לוועד או לדובר הארגון בתוך 11
יום.
הועד ימנה ועדה שתבחן ותמליץ על המועמד/ת לתואר 'יקיר איל"ף'
לשנת .2212
בברכה,
ועד איל"ף
לשליחת המלצות לדובר איל"ף ,אופיר שפיגל – mariana@ofirpr.co.il

כנס קרב
Primate Welfare Meeting
0100200202
לונדון
לפרטים – לחץ כאן

לצפייה בכנסים קרבים נוספים –
לחץ כאן
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הסרטון הנבחר למידעון זה
ג'יימס ווטסון על גילוי הDNA-
חתן פרס נובל ג 'יימס ווטסון מספר איך הוא ושותפו
למחקר ,פרנסיס קריק ,גילו את מבנה הדנ"א ,אחת

מפריצות הדרך המדעיות החשובות ביותר של
המאה ה .22-
לצפייה בסרטון – לחץ כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחץ כאן

מדע
הצצה ל"היסטוריה של המדע"
"הדבר החשוב ביותר שלימד אותנו המדע על
מקומנו ביקום ,הוא שאיננו מיוחדים" .כך נפתח ספרו
של ג'ון גריבין" ,היסטוריה של המדע" ,המתאר את
תולדות המדע מקופרניקוס ועד ימינו .לפרק מתוך
הספר ,המתאר את תחילתה של המהפכה המדעית
– לחץ כאן
אם השלטון יתערב – המדע יפגר
ניסיונות להשפיע על המדע ועל העבודה האקדמית
בהתאם להלכי רוח ציבוריים או שלטוניים מובילים
למדע נחשל ,מביאים את המדינה לידי ניוון ועוצרים
את ההתקדמות האנושית .פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן
פרס נובל בכימיה ,מתריע מפני המדרון החלקלק
שבפניו ניצבת ישראל
לכתבה המלאה – לחץ כאן

סרטן – מחקרים וגילויים
מחלת הסרטן  -המחלה בעלת העלויות הגבוהות ביותר בעולם
העול הכלכלי העולמי של הסרטן באובדן כושר עבודה הסתכם ב598-
מיליארד דולר בשנת 2225
לכתבה המלאה – לחץ כאן
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תקיפת גנים תוכל אולי לחסום חזרת סרטן השד ולהעלות את
ההישרדות
מדענים חוקרי סרטן בבריטניה גילו שגן הנקרא  POLQקשור
לסיכון גבוה פי  5לחזרת סרטן השד .פיתוח תרופות לחסימת ה -
POLQיוכל להעלות את ההישרדות ולעצור את הסרטן מלחזור,
על פי מחקר שפורסם . OncoTarget
לכתבה המלאה – לחץ כאן
ביוקנסל קיבלה אישור "תרופת יתום" לטיפול בסרטן הלבלב
ה FDA-אישר לחברה מעמד של תרופת יתום לתרופת ה BC-819-עבור טיפול בסרטן
הלבלב בארה"ב .תוצאות הניסוי הקליני צפויות להתפרסם בשבועות הקרובים
לכתבה המלאה – לחץ כאן
תגלית חדשה :חיידק הסלמונלה נלחם בסרטן העור
חוקרים גילו שהזרקה של החיידק (מוחלש) לתוך גידולים ממאירים
מסוג מלנומה ,גרמו לחיסול תאים סרטניים.
לכתבה המלאה – לחץ כאן

ידיעות מעולם המחקר  -מקומי
טיפול באספירין למניעת מחלות לב אינו מומלץ לצעירים
ולסובלים מעודף משקל
בשנים האחרונות התפרסמו עדויות סותרות באשר ליעילות
הטיפול למניעת מחלות לב ,לצד הסיכון לדימום פנימי ,בייחוד
בקרב נשים
לכתבה המלאה – לחץ כאן
שיתוף פעולה חדש לנסווקס עם חברת סנטוקור
סנטוקור תספק לנסווקס נוגדנים עבור הניסוי הקליני ובתמורה תקבל זכות בלעדיות אחרי
הניסויים הקליניים
לכתבה המלאה – לחץ כאן
ה FDA-אישר לחברת הביוטק הישראלית-אמריקאית פרולור
להמשיך בפיתוח הורמון גדילה
מעבר משלב ניסוי בבעלי החיים לניסוי בבני אדם מהווה אבן
דרך לקראת אישור השיווק בארה"ב
לכתבה המלאה – לחץ כאן
קמהדע-בקסטר  -עסקת ענק והסכם אסטרטגי בהיקף כולל של  082מיליון דולר
שיתוף פעולה לשיווק וייצור תרופת ה -AATבעירוי בארה"ב
לכתבה המלאה – לחץ כאן
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בריינסוויי :נבדוק את יעילות ה DEEP TMS-בגמילה מקוקאין
חברת הביומד קיבלה את אישור ה FDA-בארה"ב לבדוק את
יעילות המכשיר בניסוי שייערך על  32מכורים לסם הקשה
לכתבה המלאה – לחץ כאן
ביונדווקס קיבלה אישור לניסוי בחיסון אוניברסלי לשפעת
שלב  2של הניסוי יבדוק את הבטיחות ואת תגובת מערכת החיסון
של הגוף לחיסון האוניברסלי לשפעת ,Multimeric-001שמפתחת החברה כנגד מגוון רחב
של זני שפעת הפוגעים בבני אדם ,לרבות שפעת העופות ושפעת החזירים
לכתבה המלאה – לחץ כאן
בי.אס.פי החלה ניסוי קליני בחולים עם חשד להתקף לב
החברה החלה בניסוי קליני לאבחון מוקדם וניטור איסכמיה לבבית בחולים
עם חשד להתקף לב הניסוי ,שנערך במרכז הרפואי סורוקה ,מהווה שלב
ראשון בפיתוח קו מוצרים חדש המבוסס על טכנולוגיית ה-HyperQ
לכתבה המלאה – לחץ כאן
אינסוליין ואוניברסיטת ייל :מכשיר חדש מקצר משמעותית את תחילת השפעת
האינסולין בקרב חולי סכרת
יו"ר דירקטוריון אינסוליין" :נערכים לקראת התחלת מכירות במחצית השנייה של "2211
לכתבה המלאה – לחץ כאן

ידיעות מעולם המחקר  -עולמי
מכה לאובמה" :להפסיק מימון המחקר בתאי גזע"
בית משפט פדרלי בוושינגטון פסק כי "במחקרים בתאי גזע עובריים  -מושמדים ללא ספק
עוברים" ,ולכן יש להפסיק את המי מון הציבורי שניתן להם .מדובר בסטירת לחי לנהלים
שאישר הנשיא אובמה עם כניסתו לתפקיד ,ושהפכו את מדיניותו של הנשיא הקודם בוש.
לכתבה המלאה – לחץ כאן
יש דלקת מפרקים שגרונית  -אין אלצהיימר...
אצל אנשים הסובלים מדלקת מפרקים שגרונית ,המערכת החיסונית
נכנסת למצב של "הילוך גבוה" ומייצרת פרוטאינים שבמסגרת ניסוי
בעכברים "תיקנו" מצב של אלצהיימר הפרוטאין כבר מאושר
כתרופה לסרטן
לכתבה המלאה – לחץ כאן
הזרקה סיסטמית ראשונה של כימיקל מסוג  siRNAלבני אדם
קווארק חתמה על הסכם אופציה לרישיון עם ענקית פארמה ,לתרופת  QPI-1002להשתקת
גןp53
לכתבה המלאה – לחץ כאן
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מאמר
Biosecurity In The Laboratory Animal Facility
Protecting your laboratory against infectious agents and parasites can help
maintain the integrity of your research.
למאמר המלא – לחץ כאן

HealthDay TV

ב HealthDayTV -תוכלו לצפות
בכתבות הסוקרות את החדשות האחרונות
בתחום הרפואה,
אשר התפרסמו לאחרונה בכתבי עת רפואיים
והוצגו בכנסים רפואיים שונים ברחבי העולם.
לחצו כאן לכניסה לאתר וצפייה בקטעי הוידאו
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תודה לנותני החסות שלנו שבזכותם מופץ מידעון זה
הנכם מוזמנים להיכנס ללינקים של החברות

איל"ף הינה עמותה למען העוסקים במחקר בבעלי חיים בישראל למטרות רפואה .העמותה
מאגדת בתוכה אקדמאים ,חברות פרטיות,
מוסדות ממשלה ויועצים פרטיים.
לאתר אינטרנט של איל"ף :לחץ כאן
מידי שבועיים מפיץ איל"ף לחבריו ולקוראיו
מידעון הכולל חדשות ,הודעות לחברים,
הנחיות ומידע על אירועים בארץ ובעולם –
לחץ כאן לצפייה במידעון אחרון
כמו כן מקיים איל"ף אירועים שונים כגון כנס
לחברים המתקיים פעמיים בשנה וכנס
בינלאומי אחת למספר שנים.
ועד איל"ף פונה אליך להצטרף לנותני החסות המכובדים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוא"לmariana@ofirpr.co.il :
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