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cientific IncANANDA S.  ,  תרופלפי  ביוטכנולוגיה חברת של ותתוח  תחילתו  על  היום  הודיעה   ,
בבית הספר לרפואה דוד גפן שבאוניברסיטת    ,ניסוי קליני שייערך בשיתוף עם מכון ג'יין וטרי סמל

אנג'לס,   בלוס  של  בדיקת  ל  קליפורניה  מבוססת  Nantheia  ™ATL5השפעתה  תרופה   ,
cannabidiol (CBD)   שימוש ל    משליםכטיפול    החברהשל    מוגנת פטנטת  העושה שימוש בטכנולוגיי  

(  FDA( מוגשת למינהל המזון והתרופות האמריקאי )INDבאופיואידים. בקשה לתרופה חדשה ) תרי
 לניסוי זה. 

 
כי    קלינייםוקליניים  -פרהמחקרים   מראים  החברהטכנולוגייה ראשוניים  של  פות,  ה  ע"י  אשר  חה 

  תחת רשיון   עלותהונמצאת בב  , ישראלמירושלים  Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltdחברת  
את  גביר מ  , של    ייעילותהה  לטיפולי  CBDוהיציבות  חדש  פוטנציאל  יוצר  זה  חידוש   .CBD  ,

צריכת   את  להפחית  ויכולת  מרצון  באופיואידים  השימוש  להפחתת  סיוע  כגון  בתחומים 
 האופיואידים בחולים המטופלים או מכורים לאופיואידים. 

 
 ™Nantheia  -שימוש בן מהותי  ת לקדם באופ י על מנ"אנו נרגשים לעבוד עם מוסד בעל שם עולמ

ATL5    הסובלים אנשים  של  גדול  מספר  של  חייהם  על  חיובי  באופן  להשפיע  העשויים  בתחומים 
לאופיואידים.   גורם    כידוע, מהתמכרות  הם  יתר    משמעותיאופיואידים  ממנת  מוות  מקרי  של 

משמעותי צורך  הוא  ממכר  לא  טיפול  וכי  ללא    בארה"ב,  אמר   ע משנותר  זאיידי, נה",  ר.  סוהאיל 
 .    CIENTIFICS    ANANDA חברת  נשיא

 
הראשיים   החוקרים  ידי  על  מובל  זה  לונדון,  ניסוי  ומדעי     .,Ph.Dאדית'  לפסיכיאטריה  פרופסור 

ע"ש   וכןההתנהגות,   לרפואה  בבית הספר  וטרי סמל  ג'יין  ורפואית במכון  פרמקולוגיה מולקולרית 
שב גפן  ו UCLA-דוד  להרד  ריצ',  ומדעי     .,Ph.Dהשני,  גארזה    דה  לפסיכיאטריה  פרופסור 

. המימון לניסוי זה  UCLA-ההתנהגות במכון ג'יין וטרי סמל בבית הספר לרפואה ע"ש דוד גפן שב 
 (. NIDAמגיע מהמכון הלאומי לטיפול בשימוש יתר בסמים )

 
מאוד   שמחים  חברת    פעולהף  תלש "אנו  זה,      CIENTIFICANANDA S  עם  משמעותי  בניסוי 

ב  המחקר  את  מבוססי  המרחיב  הרפואיים  המוצרים  שימוש    CBDתחום  עבור  טיפוליות  כחלופות 
באופיואידים", אמרה ד"ר לונדון. "זהו צעד קריטי נוסף לקראת היפוך מגפת האופיואידים, לרעה  

   שהינה סוגיה מרכזית לבריאות הציבור בארה"ב ובעולם".
 

, אמר ד"ר דה  "  CIENTIFICANANDA S  חברת  יסוי זה בשיתוף עם  נ"אנו נרגשים להתקדם ב
לו   ויש  חשוב,  רפואי  לצורך  מענה  נותן  לאופיואידים  ממכרות  לא  חלופות  "פיתוח  גארזה.  לה 

   . "פוטנציאל להשפעה חיובית על חייהם של מספר רב של אנשים
 

   CIENTIFICANANDA Sאודות 

CIENTIFICANANDA S  מחקרים ה  וםחלוצה בתח,  מחקר-יה ממוקדתחברת ביוטכנולוג  היא
קנבינואידים  הטיפול  אלפוטנצילהערכת  ים  קליניה שונותלמחל  באמצעות  משתמשת .  ות  החברה 

אחרות  ןמת בטכנולוגיות   צמחיות  ותרכובות  קנבינואידים  להפוך  מנת  על  בפטנט  מוגנות  , תרופות 
ביולוגיתל ויציבות  ,  זמינות  במים  זמןמסיסות  ביותרהבאיכות    ןייצור תוך  לאורך  ת  רבעז .  גבוהה 

ש הגבוהות  והפיתוח  המחקר  החבותח פחברה  ה ל  יכולות  ע"י  תזונה  תו    של  נרחב  מגוון  רהו  ספי 
מרשם  ופות רתו בארה.  ללא  אלה  מוצרים  בהצלחה  השיקה  ובבריטניה"החברה  ת  ומתכוונ,  ב 
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האירופי האיחוד  כגון  נוספים  לשווקים  ואפרי,  ןסי,  להתרחב  ה אוסטרליה  בעתיד  . קרובקה 
ANANDA    (  בידי צד שלישי)מרחיבה את בסיס המחקר שלה באמצעות הסכמי מחקר ממומנים

אוניברסיטאות עם  שלה,  מרובים  הטכנולוגיה  היצע  את  לגוון  מנת    .על 
https://www.anandascientific.com / 
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 .ANANDA Scientific Inc: מקור

 
תוכן הודעה זו בשפת המקור, היא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים 

למטרות שהוא   הם  המקור,  בשפת  המסמך  עם  להצליבם  ויש  בלבד  של  נוחות  היחידה  הגרסה 
 וא בעל תוקף משפטי. טקסט זה שה
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