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ובית ספר לרפואה ע"ש גרוסמן באוניברסיטת    ANANDA Scientificחברת 

יורק מודיעים על גיוס המטופל הראשון לניסוי קליני להפחתת שימוש -ניו
 בקרב מטופלים עם כאב רדיקולופתי  אופיאטיםב

 
 

 (: BUSINESS WIRE, )2022במרץ  8,קולורדו וניו יורק
 
 

ANANDA Scientific Inc.ובית הספר לרפואה  ,  אמריקאית לפיתוח תרופות  , חברת ביוטכנולוגיה
ניו באוניברסיטת  גורסמן  היום  הודיע   ,יורק-ע"ש  ל   עלו  ראשון  מטופל  לבדיקת    קליני  ניסויגיוס 

של  חברת   מחקרית  תרופה  ,Nantheia™ A1002N5S  השפעתה  של  שבבעלותה  בטכנולוגית 
ANANDA Scientific במחקר זה נבדק הסיוע של  .  וזליים לחומר הפעיללהולכה מבוססת מבנים נ

 לצורך טיפול בכאב רדיקולופתי.   אופיאטיםבהורדת השימוש ב  Nantheia™ A1002N5Sהתרופה  
 

נערך   זה  ניוניסוי קליני  גרוסמן באוניברסיטת  ע"ש  לרפואה  ומנוהל-בבית הספר  סטיבן   ע"י   יורק, 
of Drug Abuse  National Institute-המימון למחקר זה התקבל מ.  פרופ' בפסיכיאטריה  MD,  רוס

(NIDA)    נוספת של חברת . בית הספר לרפואה ע"ש גרוסמן באוניברסיטת  ANANDAעם תמיכה 
Best “ U.S. News & World Report 2022-יורק מדורג במקום השני בארה"ב במחקר לפי ה-ניו

Graduate Schools” . 

 
"אנו נרגשים עם יציאת הניסוי לדרך ושמחים על הרחבת המחקר בתחום הטיפולים האלטרנטיביים  

בסיס  אופיאטיםל על  אפשרי  לפיתוח  הזדמנות  יוצר  זה  מחקר  של  "הפרוטוקול  רוס.  ד"ר  מסר   "
 " .ולטיפול בכאב אופיאטיםהוכחה מחקרית של תרופה מבוססת קנאבידיול להפחתת השימוש ב

 
-"אנחנו שמחים להמשיך את שיתוף הפעולה עם בית הספר לרפואה ע"ש גרוסמן באוניברסיטת ניו

יורק. אנו מתרשמים מההקפדה המדעית ומהמקצועיות של צוות האוניברסיטה אשר הביא תכנית  
זו" מבטיחה  תרופה  של  היעילות  לבדיקת  זאידי,  מסר    ,מתקדמת  ר.  חברת סוהיל  מנכ"ל 

ANANDA.  זה לניסוי  המטופלים  גיוס  למטופלים    "התחלת  לספק  במאמץ  חשוב  צעד  היא 
 . "אופיאטיםהסובלים מכאב רדיקולופתי טיפול אלטרנטיבי לזה של 

 
פלצבו:   בביקורת  כפולה,  בסמיות  אקראי,  מחקר  ארבעה    40זהו  במשך  טיפול  יקבלו  מטופלים 

או פלצבו ולאחריהם תקופת מעקב בת חודשיים. המטרה  ,  Nantheia™ A1002N5S  חודשים של
ב הטיפול  שינוי במשטר  היא  בטיחות    אופיאטיםהטיפולית הראשונה  סיומו.  ועד  הטיפול  מתחילת 

ב המחקר.    CBD-הטיפול  במסגרת  הן  אף  יוערכו  הטיפול  סבילות   ClinicalTrials.gov)וכן 

Identifier: NCT04760616 .) 
 

   NANTHEIA™ A1002N5Sאודות 

Nantheia™ A1002N5S    תרופות מוגנת פטנט  -המבוססת על טכנולוגית הובלתתרופת מחקר  היא
ב  שימוש  העושה  נוזליים  מבנים  פרהCBD-של  ניסויים  בשלבים  -.  קליניים  ניסויים  וכן  קליניים 

כי  נו הראש מראים  חברת  ים  של  הנוזליים  המבנים  של  התרופות  הובלת    ANANDAטכנולוגית 
חברת   של   ( Systems (LDS) Ltd DeliveryLyotropic)ברישיון  והיציבות  היעילות  את   מגבירה 

CBD  .Nantheia™ A1002N5S  ג "מ  50היא מוצר הניתן אוראלית ומכילCBD  .בכמוסה רכה 

https://www.businesswire.com/news/home/20220308005059/en/ANANDA-Scientific-and-NYU-Grossman-School-of-Medicine-Announce-First-Patient-Enrolled-in-the-Clinical-Trial-for-Opioid-Sparing-in-Participants-with-Radiculopathic-Pain
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.anandascientific.com%2F&esheet=52507020&lan=en-US&anchor=ANANDA+Scientific+Inc&index=1&md5=9a6b40cbc4284d18839aba25f613deea
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.anandascientific.com%2F&esheet=52507020&lan=en-US&anchor=ANANDA+Scientific+Inc&index=1&md5=9a6b40cbc4284d18839aba25f613deea
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.anandascientific.com%2F&esheet=52507020&lan=en-US&anchor=ANANDA+Scientific+Inc&index=1&md5=9a6b40cbc4284d18839aba25f613deea
https://isdm.nyu.edu/team/stephen-ross/
https://isdm.nyu.edu/team/stephen-ross/
https://isdm.nyu.edu/team/stephen-ross/
https://www.linkedin.com/in/ssrzaidi/
https://www.linkedin.com/in/ssrzaidi/
https://www.linkedin.com/in/ssrzaidi/
https://www.linkedin.com/in/ssrzaidi/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04760613
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04760613
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04760613
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04760613
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04760613
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04760613
https://www.lds-biotech.com/
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   ANANDA SCIENTIFICאודות 

ANANDA SCIENTIFIC  ביוטכנולוגיה חברת  בתחום,  היא  קליניים  המחקרים  ה  חלוצה 
קנבינואידים  הטיפול  פוטנציאללהערכת   כגון    באמצעות  שונות  רדיקולופתי,  PTSDלמחלות  ,  כאב 

 .  יםוהפרעת שימוש באופיאטחרדה  
 

וך קנבינואידים ותרכובות צמחיות  פ על מנת להתרופות מוגנות    מתןהחברה משתמשת בטכנולוגיות  
. הגבוהה ביותרבאיכות    ןייצורלאורך זמן, תוך  מסיסות במים ויציבות  ,  זמינות ביולוגיתל,  אחרות

החברה מפתחת בנוסף מגוון רחב של תוספי תזונה  ,  על בסיס הטכנולוגיה והניסיון המחקרי שצברה
  פועלת ו,  ובריטניה  , אוסטרליהב"ה החברה השיקה בהצלחה מוצרים אלה באר.  ללא מרשם  ומוצרים

האירופי האיחוד  כגון  נוספים  לשווקים  באסיה  אפריקה  ,  סין,  להתרחב  אחרות  בעתיד  ומדינות 
מחקר    ANANDA.  הקרוב הסכמי  באמצעות  שלה  המחקר  בסיס  את  צד  מרחיבה  במימון  רבים 
אוניברסיטאות  שלישי  שלה,  עם  הטכנולוגיה  היצע  את  לגוון  מנת    .על 

https://www.anandascientific.com / 
 

 במטופלים עם רדיקולופתיה כרונית ולא סרטנית  אופיאטיםהפחתת שימוש ב  אודות

. זוהי בעיה  (1)חודשים או יותר    3-כאב כרוני מוגדר ככאב המלווה את הסובל ממנו לפחות למשך כ 
)2)שכיחה בקרב הציבור   .  (4)המהווה את הנטל הכלכלי הגדול ביותר מבין הבעיות הבריאותיות    ,(3( 

( סרטני  שאינו  הכרוני  הכאב  בעיות  התחתון(  CNCPמבין  בגב  ספציפי  )באופן  רדיקולופתי  כאב   ,)
ל גבוהה באמצעות מרשמים  גבוה של  (5)  אופיאטיםמטופל בתדירות  מינון  גורם   אופיאטים . כאשר 

. השכיחות של הפרעות התמכרות  (6)המטופלים עם הכאב הכרוני    תלתפקודים נמוכים בקרב קבוצ
. (11-8)  20-35%ועד    (7)אנליזה  -במטא   5%-מוערכת בכ  CNCP-( בקרב הסובלים מOUDs)  אופיאטיםל

ב בין    CNCP( הניתן לחולי  COT)  אופיאטים על אף כל אלו, טיפול כרוני  -ל  1990גדל משמעותית 
. המטרה שלנו היא לפתח טיפול  (12)וא אחד משורשי בעיית המגפה האופיאיטית העולמית  , וה 2010

המקבלים טיפול    CNCPבמטופלים הסובלים מסמפטומי    אופיאטיםהתערבותי להפחתת השימוש ב
-ובו  אופיאטים , על מנת לאפשר ירידה למינונים בטוחים של  COTבמינונים בינוניים עד גבוהים של  

 לשפר את הטיפול בכאב.בזמן לשמר ואף 

  –גלריית תמונות/מולטימדיה אפשר למצוא בכתובת 
https://www.businesswire.com/news/home/52590134/en 
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 .ANANDA Scientific Inc :מקור

תוכן הודעה זו בשפת המקור, היא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים 
למטרות של   הם  היחידה  הגרסה  שהוא  המקור,  בשפת  המסמך  עם  להצליבם  ויש  בלבד  נוחות 

 וא בעל תוקף משפטי. טקסט זה שה
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