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ANANDA וחברת באוניברסיטה של נברסקה   המרכז הרפואיהאוניברסיטה של 

SCIENTIFIC  בחולים מבוגרים הסובלים  מודיעים על שיתוף פעולה בניסוי קליני חדש לחקר הטיפול

  (.PTSD) מהפרעות פוסט טראומטיות

בעל  ו   Reynoldשהוא פרופ'    MD RizzoMathew ,המחקר מובל על ידי החוקר הראשי פרופ' 

ניאורולוגיים במרכז   םותיירששל  רופא ראשיכן ונוירולוגי במחלקה למחקר   UNMC-קתדרה ב

 נברסקה. אוניברסיטת הרפואי של

 

שהינה תרופה בשלבי מחקר המבוססת על   Nantheia ATL5של   יעילותההמחקר יבחן את 

 .  ANANDA SCIENTIFICבבעלות של חברת  קנבידיאול בטכנולוגיה ייחודית להסעת תרופות

  ,FDA-ה אושרה על ידי Investigation New Drug( INDהבקשה למחקר של התרופה החדשה )

Administrationood and Drug US F .)52694590for identifier NCT trial l(clinica  

 

אנחנו נלהבים להודיע שצוות  “. PTSD-לטפל בשמטרתם הקליניים ם ניסוי זה הוא השני במחקרי

כך מוסר  ”לחברתנו להערכה של התרופה החדשנית והמבטיחה למטרה זובר ח UNMC -המחקר ב

להעניק זהו צעד חשוב במאמצים שלנו " .  ANANDA SCIENTIFICחברת  מנכ"ל, סוהאיל ר. זאיידי

 . " אופציה טיפולית משופרת PTSD -לחולים ב

 

גדולה של   הלאוכלוסייתרפואיטים חדשים שמטרתו לספק    "קידום של מחקר נתמך ראיות לתחומים 

.  Dr. Rizzoהוא מטרה מרכזית לצוות המחקר שלנו" אומר    ,אופציות טיפול חדשניות  PTSDמטופלי  

 בניסוי קלני זה"  ANANDA Scientific"אנו שמחים לשתף פעולה עם חברת 

 

Dr. Rizzo  של המכון הלאומיהוא גם הדירקטור : 

 “National Institue of Health’s Great Plains IDeA Clinical and Translational Research”  

הוא משמש כן  של    כמו  הועדה המבצעת  ראש  בקידום    America Brain Coalitionיושב  התומכת 

 המחקר לטיפולים נוירולוגיים.

 

 מרצה בכירהו, חוקרת קוגנטיבית  Jennifer Merickel, PhDכוללת את    Dr. Rizzoקבוצת המחקר של  

-אחות מומחית, קלינאית וחוקרת ב  Brigette Vaughanבמחלקה למדעי הנוירולוגיה, ואת    UNMC-ב

UNMC .במחלקה הפסיכיאטרית 

 

https://www.unmc.edu/
https://www.unmc.edu/
https://www.unmc.edu/
https://www.anandascientific.com/
https://www.unmc.edu/neurologicalsciences/about/faculty/rizzo.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05269459
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05269459
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05269459
https://www.linkedin.com/in/ssrzaidi/
https://www.unmc.edu/neurologicalsciences/about/faculty/merickel.html
https://www.unmc.edu/psychiatry/patient-care/general/Vaughan.html


במטרה לספק    משתתפים  240  יגויסו במסגרתו  אשר  זהו ניסוי פאזה שנייה, כפול סמיות, מבוקר פלצבו  

 . ATL5 TMNanthia- ליעילות ובטיחות בטיפול ב הוכחה קלינית אמיתית 

   NANTHEIA™ A1002N5Sאודות 

Nantheia™ ATL5    של חברת  המבוססת על טכנולוגיתתרופת מחקר  היא ,ANANDA 
SCIENTIFIC   נוזליים  ,ל מבנים  של  תרופות  בתוך  הובלת  פרהCBD-שימוש  ניסויים   . -

ליניים וכן ניסויים קליניים בשלבים הראשונים מראים כי טכנולוגית הובלת התרופות של  ק

חברת   ברישיון  הנוזליים  את    Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltdהמבנים  מגבירה 
מ"ג    100א מוצר הניתן אוראלית ומכיל  הי  CBD  .Nantheia™ ATLהיעילות והיציבות של  

CBD  .בכמוסה רכה 

 אודות המרכז הרפואי האוניברסיטאי של נברסקה

להקנות חינוך  מחויב    UNMCכמרכז האקדמי הציבורי היחיד של מדעי הבריאות בנברסקה,  
המ ה אשל  וטיפולים    21-ה  תרופות  למצוא  הבריאות,  את  קשותלמחלות  לצוותי  לספק   ,

  י עטור   פתרונותהמדינה וקהילותיה באמצעות    הטיפול הטוב ביותר למטופלים ולשרת את 
  20-סטודנטים בכ   4200-שישה קולג'ים ושני מוסדות המשרתים יותר מ  UNMC- פרסים. ב

מהמתקדמים ביותר בתחום מדעי    יםמבצעים מחקר  UNMC-תוכניות לימוד. החוקרים ב
 הנוירולוגיה, אונקולוגיה, מחלות זיהומיות ובתחומי מפתח נוספים. 

   ANANDA SCIENTIFICאודות 

ANANDA SCIENTIFIC    חברת להערכת  ,  ביוטכנולוגיההיא  הקליניים  המחקרים  בתחום  חלוצה 

חרדה והפרעת    ,כאב רדיקולופתי,  PTSDפוטנציאל הטיפול באמצעות קנבינואידים למחלות שונות כגון  

 .  שימוש באופיואידים 

על מנת להפוך קנבינואידים ותרכובות    ,החברה משתמשת בטכנולוגיות מתן תרופות מוגנות בפטנט

.  ייצורן באיכות הגבוהה ביותרמסיסות במים ויציבות לאורך זמן, תוך  ,  לזמינות ביולוגית,  צמחיות אחרות

החברה מפתחת בנוסף מגוון רחב של תוספי תזונה  ,  על בסיס הטכנולוגיה והניסיון המחקרי שצברה

ופועלת ,  ב, אוסטרליה ובריטניה" החברה השיקה בהצלחה מוצרים אלה בארה.  ומוצרים ללא מרשם

האירופי האיחוד  כגון  נוספים  לשווקים  ומדינו,  סין,  להתרחב  באסיהאפריקה  אחרות   Scientific.ת 

ANANDA    עם שלישי  צד  במימון  רבים  מחקר  הסכמי  באמצעות  שלה  המחקר  בסיס  את  מרחיבה 

 / https://www.anandascientific.com .על מנת לגוון את היצע הטכנולוגיה שלה, אוניברסיטאות
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