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 Scientific IncANANDA., חברת ביוטכנולוגיה לפיתוח תרופות, הודיעה על ביצוע ניסוי קליני
,(CBD)  המבוססת על קנבידיול ,Nantheia™ ATL5 לבדיקת השפעתה של תרופה מחקרית בשם
בפורמולציה נוזלית ייחודית שהינה חלק מהקניין הרוחני של החברה. החברה עושה שימוש בטכנולוגיה
מוגנת פטנט, כטיפול משלים לשימוש יתר באופיואידים. הבקשה לאישור התרופה החדשה (IND) לניסוי

.(FDA) זה אושרה על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני

 

מחקרים קליניים ופרה-קליניים ראשוניים מראים כי טכנולוגיית המבנה הייחודית של ANANDA (אשר
נתנה ברישיון מחברת Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd מירושלים, ישראל שפיתחה את
הטכנולוגיה), משפרת את האפקטיביות והיציבות של Nantheia™ ATL5  .CBD הינו מוצר הניתן
בבליעה ומכיל 100 מ"ג CBD לכל כמוסה (SOFTGEL).  התרופה עושה שימוש בטכנולוגיה הקרויה

.ANANDA טכנולוגיה של מבנים נוזליים, אשר שימושיה נחקרים על ידי חברת ,Liquid Structure™

 

"ניסוי קליני זה עם Nantheia™ ATL5  מאפשר לקדם את השימוש ב-CBD בטכנולוגיית ההובלה
המוגנת פטנט של  חברת ANANDA בתחום שיכול להשפיע באופן חיובי על חייהם של מספר גדול של
אנשים הסובלים מהתמכרות לאופיואידים. מנת-יתר של אופיואידים הינה גורם מרכזי ועיקרי למקרי
מוות כיום בארה"ב. מציאת חלופה טובה לטיפול שאינו ממכר הינו צורך משמעותי שכיום אין לו מענה",

  .ANANDA SCIENTIFIC אמר סוהאיל ר. זאיידי, נשיא חברת

 

ניסוי זה נערך בבית הספר לרפואה ע"ש איקאן, במרכז הרפואי מאונט סיני (MOUNT SINAI) בהובלת
החוקרת הראשית ד"ר יסמין ל' הרד, יו"ר וורד-קולמן למדעי המוח ומנהלת המכון להתמכרויות בבית
החולים. המימון לניסוי זה הוענק לד"ר הרד על ידי המכון הלאומי להתמכרות לסמים (NIDA). (מספר

.(Clinicaltrials.gov Identifier NCT 05203070 מזהה
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ANANDA SCIENTIFIC הנה חברת ביוטכנולוגיה, החלוצה בתחום המחקרים הקליניים לבדיקת
פוטנציאל הטיפול באמצעות קנבינואידים למחלות שונות כגון: PTSD, כאב רדיקולופתי (כאב
ניורופאטי), חרדה והפרעת שימוש ביתר של אופיואידים. החברה משתמשת בטכנולוגיות מתן תרופות
מוגנות פטנט על מנת להפוך קנבינואידים ותרכובות צמחיות אחרות, לזמינות ביולוגית, מסיסות במים
ויציבות לאורך זמן, תוך ייצורן באיכות הגבוהה ביותר. על בסיס הטכנולוגיה והניסיון המחקרי הרב
שנצבר,החברה מפתחת בנוסף מגוון רחב של תוספי תזונה ומוצרים ללא מרשם. החברה השיקה
בהצלחה מוצרים אלה בארה"ב, אוסטרליה ובריטניה, ופועלת להתרחב לשווקים נוספים כגון האיחוד
האירופי, סין, אפריקה ומדינות אחרות באסיה בעתיד הקרוב. ANANDA מרחיבה את בסיס המחקר
שלה באמצעות הסכמי מחקר רבים במימון צד שלישי עם אוניברסיטאות שונות, על מנת לגוון את היצע

/https://www.anandascientific.com .הטכנולוגיה שלה
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תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים
הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט

זה שהוא בעל תוקף משפטי.

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.businesswire.com%2Fnews%2Fhome%2F20210608005132%2Fen%2FANANDA-Scientific-and-NYU-Grossman-School-of-Medicine-Announce-First-Patient-Enrolled-in-the-Clinical-Trial-Evaluating-Liquid-Structure%25E2%2584%25A2-Cannabidiol-CBD-for-Treatment-of-Post-Traumatic-Stress-Disorder-PTSD&esheet=52507020&lan=en-US&anchor=PTSD&index=6&md5=ff5da957c619b895eef92b84d9ecb920
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.businesswire.com%2Fnews%2Fhome%2F20210128005188%2Fen%2FANANDA-Scientific-and-NYU-Grossman-School-of-Medicine-Announce-Second-Clinical-Trial-Utilizing-Liquid-StructureTM-Cannabidiol-CBD-for-Evaluating-Its-Effect-on-Opioid-Sparing-in-Participants-with-Chronic-Radiculopathic-Pain-Syndromes&esheet=52507020&lan=en-US&anchor=Radiculopathic+Pain&index=7&md5=fb859f10c726da85c5bfd0b959015a35
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.businesswire.com%2Fnews%2Fhome%2F20210929005209%2Fen%2FANANDA-Scientific-and-David-Geffen-School-of-Medicine-UCLA-Announce-Clinical-Trial-Utilizing-Liquid-StructureTM-Cannabidiol-CBD-for-the-Treatment-of-Opioid-Use-Disorder-OUD&esheet=52507020&lan=en-US&anchor=Opioid+Use+Disorder&index=8&md5=14b611ee4d211c05811dd8edb4227013
https://www.anandascientific.com/
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fchrismoore1%2F&esheet=52507020&lan=en-US&anchor=Christopher+Moore&index=9&md5=740b7b9fd4cbad8959f747a78c1a2821
mailto:media@anandascientific.com

