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ANANDA Scientific  בש ןמסורג האופרל רפסה תיבו-NYU םושיר לע םיעידומ 

 Liquid Structure™ Cannabidiol תוליעי תקידבל ינילק יוסינב ןושארה לפוטמה
(CBD) תיטמוארט טסופ קחד תערפהב לופיטל )PTSD( 
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ANANDA Scientific Inc., ןמסורג האופרל רפסה תיבו ,תופורת חותיפל היגולונכטויב תרבח 
 תניחבל ינילק יוסינל םשרנ ןושארה לפוטמה יכ םויה ועידוה ,)NYU( קרוי וינ תטיסרבינואב
 -ה ךילהת תועצמאב לוידיבאינקב שומיש השועה תינויסנ הפורת ,Nantheia™ A1002N5S  תוליעי

Liquid Structure™טסופ קחד תערפה לש םימוטפמיסב לופיטכ ,הדנאנא החתיפש יניינקה 
 העיגפ םע PTSD comorbid -ו PTSD םע םילוחב יביטינגוקוריונ יוקילו ,)PTSD( תיטמוארט
 .)TBI( תיטמוארט תיחומ

 םע דובעל ךישמהל םיפצמ ונאו ,הדנאנא לש ינילקה חותיפה תינכות רובע הבושח ןויצ תדוקנ יהוז"
 תיעדמה הדפקההמ םימשרתמ ונא .קרוי וינ תטיסרבינואבש ןמסורג האופרל רפסה תיב
 הפורתה לש תוליעיה תא קודבל תנמ לע תינשדח תינכות תמקהב NYU תווצ לש תויעוצקמהו

 רקחמב םילפוטמל המשרהה תליחת" .הדנאנא אישנ ,ידייז .ר ליהוס רמא ,"ונלש דואמ החיטבמה
 עדמ ידי לע wellness-הו תואירבה רופיש איהש ,ונתרטמל ונלש תוביוחמה תא תקזחמ הז
 תורפושמ תוילופיט תויורשפא PTSD ילוחל קפסל וניצמאמב בושח דעצ םג והז .םידיאוניבנקה
 ".תוילאיצנטופ

 ,גניסלב רתסא תושארב ,קרוי וינ תטיסרבינואב ןמסורג ש"ע האופרל רפסה תיבב להנתמ הז יוסינ
MD PhD, רמראמ .ר סלרא'צו  ,הירטאיכיספל רוספורפ, MD,  ראואטיל .נ סויצול ןוכמב רוספורפ 

 אוה ,NYU Langone לש PTSD רקחמה תינכות גיהנמ ,רמראמ ר"ד .דסומב הירטאיכיספה ר"ויו
 םיינשדח םילופיט לש ,תישיא םימאתומ האופר יססובמ םיינילק םייוסינ רפסמב ישארה רקוחה
 ןיבהל הרטמב ,תוינשדח יגולויב ןמס תויגולונכט תועצמאב ,הלש הצופנ האולחתו PTSD רובע
 .תוילופיטה תועפשהה דוסיב םייוצמה םינונגנמ

 קיפיטנייס הדנאנא םע ונלש הלועפה ףותיש .הזה בושחה יוסינה תא ליחתהל םישגרנ ונחנא"
 .רמרמ ר"ד רמא ,"הז שיתמ בצמ רובע תויאר יססובמ CBD ירצומ חותיפב םדקתהל ונל רשפאמ

 ,יארקא ,)Double-blind( תידדה רתסומ וניהו ,תועובש הנומש ךשמב עצבתמ II בלש רקחמה
 לע Nantheia™ A1002N5S לש העפשהה תכרעהל יביטפדא ןונימ קדבי ותרגסמב ,ובסלפ רקובמו

 .ןותמ הוולנ-PTSD םע םהמ PTSD, 50% ילוח 120-ב יביטינגוקוריונ דוקפתו PTSD ינימסת
 )ClinicalTrials.gov: NCT04550377 ההזמ(

 heia™ A1002N5SNant  תודוא

Nantheia™ A1002N5S ב לופיט ךרוצל תנחבנה תינויסנ הפורת הניה-PTSD. תשמתשמ הפורתה 
 םיינילק-הרפ םירקחמ .הדנאנא לש תיניינקה תופורתה תנזה תייגולונכט תועצמאב CBD-ב
 לש )Liquid Structure delivery( ילזונה הנבמה תקפסא תייגולונכט יכ םיארמ םיינושאר םיינילקו

 ,םילשורימ ]Lyotropic Delivery Systems ]LDS םעטמ שומיש ןוישר לע תססבתסמה( הדנאנא
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 ךרד חקלנה רצומ וניה  CBD. Nantheia™ A1002N5S לש תוביציהו תוליעיה תא הלידגמ )לארשי
 .ל'ג תסומכ לכב ג"מ 50 ליכמה ,הפה

 PTSD תודוא

PTSD, 1.3   תוחיכשב היוצמ ,יטמוארט עוריא תובקעב חתפתהל הלולעש תיסחי החיכש הערפה-
 המיחלל ופשחנש םישנא לצא )12-20%( רתוי םיהובג םירועיש םע ,ב"הראב םייחה ךלהמב 12.2%

 לש םיינשלופ תונורכיז םיללוכ םייחה ךלהמב םיעגופה םימוטפמיסה .]3[ ]2 ,1[ תיאבצ תרגסמב
-טסופ קחד תערפה ,ףסונב ..רתי תוררועו תוילילש תויצינגוק ,עוריאל תורוכזתמ תוענמיה ,עוריאה
-ה ינימסת תא הרימחמה היצקארטניא םייקמ רשא ,יביטינגוקוריונ יוקילל הרושק תיטמוארט

PTSD תיטמוארט תיחומ העיגפ .]9 ,8[ ]5-7[ ]4[ לופיטה תואצותב תעגופו )TBI(, 35% דע םיווחש 
 PTSD-ל תיוולנ תובורק םיתעל ,OEF/OIF [10] תוליעפמ םירזוחה ןוחטבה תוחוכב םיתרשמהמ
 תוחתפתהב בושח םרוג איה TBI-ה לש הירוטסיהה .]11-14[ 3 יפ PTSD-ל ןוכיסה תא הריבגמו

 םג ומכ ,חווט ךורא יביטינגוקוריונ יוקילל ליבוהל לוכי ןותמ TBI וליפא :PTSD-ב לופיטה
 .PTSD [12, 14-16] ינימסתב םיצופנ םהמ םיברש – לטלטמה עוריאה רחאל םיכשמתמ םינימסתל
 תא רפשמ וניא ,םירחא םיבצמל דעונש לופיטב שדח שומיש בורל וניהש ,םייקה יתפורתה לופיטה
-ב םירושקה םייביטינגוקוריונה םייוקילה תא םג ומכ ןימא ןפואב PTSD-ה לש םימוטפמסה

PTSD וא TBI [17-19]. ןפואב הלא םיפפוח םינימסתב תולפטמה תודקוממו תוינשדח תופורת 
 .תופיחדב תוצוחנ תינמז וב םאותמ

 )CIENTIFICANANDA S )www.anandascientific.com תודוא

 המרב םיינילק םירקחמ יצולח ןפואב הליבומה ,רקחמ-תדקוממ היגולונכטויב תרבח איה הדנאנא
 תנזה תויגולונכטב תשמתשמ הרבחה .םידיאוניבנק תועצמאב תוילופיט תורטמ תכרעהל ההובג

 ,תופורתב ןרוקמש תורחא תויחמצ תובוכרתו םידיאוניבנק ךופהל תנמ לע טנטפב תונגומ תופורת
 םירצומ רוצייב תדקמתמו ,ףדמ ייח תניחבמ תוביציו םימב תוסיסמ ,תיגולויב תונימזה ולאכל
 םיקזחה רקחמה-יססובמ םינותנל םאותה ןפואב .םוימירפ תוכיאב תוליעי תופורתו םייטואירטונ

 החלצהב הקישה הרבחה .םשרמ אלל םירצומ לש הלדגו ךלוה םיכרד תפמ םג שי הרבחל ,הלש
 ,ןיס ,יפוריאה דוחיאה ןוגכ םיפסונ םיקוושל בחרתהל תנווכתמו ,הינטירבבו ב"הראב הלא םירצומ
 ימכסה תועצמאב הלש רקחמה סיסב תא הביחרמ הרבחה .בורקה דיתעב הקירפאו הילרטסוא
 היגולונכטה עציה תא ןווגל תנמ לע ,תואטיסרבינוא םע םיבורמ )ישילש דצ ידיב( םינמוממ רקחמ
 .הלש

 :תוינפה
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 .ANANDA Scientific Inc :רוקמ

 
 םימוגרתה .הז ךמסמ לש הדיחיה הנמיהמהו תימשרה הסרגה איה ,רוקמה תפשב וז העדוה ןכות
 לש הדיחיה הסרגה אוהש ,רוקמה תפשב ךמסמה םע םבילצהל שיו דבלב תוחונ תורטמל םה
 .יטפשמ ףקות לעב אוהש הז טסקט
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