
 

 
 

  

 

2019 בינואר 22  
 

 לכבוד   לכבוד
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  NexoBrid-ב Phase IIIניסוי מחיוביות תוצאות  – מדיוונד הנדון:

, החברה מתכבדת להודיע כי היום 1"(החברה")בהמשך לדיווחים מיידים קודמים של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 

ניסוי קליני מ ת חיוביותתקבלו תוצאו, כי ה35%-כ של בשיעור החברה ידי על המוחזקת"(, מדיוונדבע"מ )"מדיוונד  הודיעה

Phase III  האמריקאי(DETECT ) בתרופה®NexoBrid  וכי (, בהתאמה"התרופה" -" והניסוי)" חמורותלטיפול בכוויות ,

 כל יעדי הניסוי המשניים.הן יעד הניסוי העיקרי והן הושגו 

שנבחרו אקראית לקבלת טיפול בתרופה,  נפגעי כוויות 175 וכולל מרכזי כוויות 44 -מתנהל ב ,הניסוי הינו מבוקר ורב לאומי

 12של  ארוך טווח מעקבשלאחריו  בהתאמה, ,3:1:3ביחס  (Standard of Careטיפול המקובל )באו ג'ל המשמש כפלסבו ב

זרוע בהשוואה ל (eschar) הסרה מלאה של הרקמה הפגועה היה. יעד הניסוי העיקרי ; מעקב זה עדיין מתנהלחודשים 24 -ו

דם. אבדן ומלאה  הטרייההזמן ל, כוויותת הטרייל םניתוחיה שכיחות היובג'ל. יעדי הניסוי המשניים  שטופלה הביקורת

זמן לסגירת הפצע ומדדי בטיחות  .זרוע הביקורת שטופלה בשיטת הטיפול המקובלבהשוואה ל נבחנויעדים משניים אלו 

 בין זרוע הטיפול בתרופה לבין זרוע הביקורת שטופלה בשיטת הטיפול המקובל. נוספים הושוו 

 הנתונים הדמוגרפים ומאפייני הכוויות לפני הטיפול היו דומים בכל זרועות הניסוי.

 להלן תמצית תוצאות הניסוי:

 NexoBrid ערך  הטיפול המקובל  ג'לp 
     :ניסוי עיקרייעד 

הסרה מלאה של 
 הרקמה הפגועה 

93.3% (70/75) 4.0% (1/25) - p<0.0001 

     :יעדי ניסוי משניים
שכיחות הניתוחים 

הרקמה  להסרת
 הפגועה

4.0% (3/75) - 72.0% (54/75) p<0.0001 

 p<0.0001 ימים 3.8 - ימים 1.0 זמן להטרייה מלאה
 p<0.0001 מ"ל 814.5 - מ"ל 14.2 אבדן דם

עברו הסרה מלאה של הרקמה הפגועה היה גבוה יותר באופן מובהק בהשוואה ששכיחות נפגעי הכוויה שטופלו בתרופה ו

 (.p<0.0001בקבוצה שטופלה בג'ל,  (1/25) 4.0%לעומת  (70/75) 93.3%לשכיחות נפגעי הכוויה שטופלו בג'ל )התרופה: 

נזקקו לניתוח להסרת הרקמה הפגועה היה נמוך יותר באופן מובהק בהשוואה ששכיחות נפגעי הכוויה שטופלו בתרופה ו

בשיטת  (54/75) 72.0%לעומת  (3/75) 4.0%לשכיחות נפגעי הכוויה שטופלו באמצעות שיטת הטיפול המקובל )התרופה: 

 (.p<0.0001הטיפול המקובל, 

לו בתרופה היה קצר באופן מובהק בהשוואה משך הזמן שנדרש להטרייה מלאה של הרקמה הפגועה בנפגעי הכוויה שטופ

ימים בשיטת הטיפול המקובל,  3.8ימים לעומת  1.0 תרופה:ה -לנפגעי כוויה שטופלו בשיטת הטיפול המקובל )זמן חציוני

p<0.0001.) 

פלו לנפגעי הכוויה שטונפח הדם שאיבדו נפגעי הכוויה במהלך ההטריה באמצעות התרופה היה קטן באופן מובהק בהשוואה 

 (.p<0.0001מ"ל בשיטת הטיפול המקובל,  814.5מ"ל לעומת  14.2תרופה: ה -באמצעות שיטת הטיפול המקובל )נפח ממוצע

                                                           
, (077982-01-2016)מס' אסמכתא:  2016בנובמבר  15(, 002907-01-2015)מס' אסמכתא:  2015באפריל  20של החברה מהימים  ראו דיווחיה המיידיים 1

-2018)מספר אסמכתא:  2018במרס  31בחלק א' בדוח התקופתי של החברה ליום  26.5.1סעיף ( וכן 2018-01-056791)מס' אסמכתא:  2018ביוני  11
01-049315.) 



 

 
 

  

 

פצע ה ה מלאה שלפרופיל הבטיחות הכולל של התרופה היה טוב, ודומה לזה שהושג בניסויים קליניים קודמים. הזמן לסגיר

 (.p=0.0003) בשיטת הטיפול המקובל הטיפוללאחר לזמן סגירת הפצע  (non inferiorלאחר הטיפול בתרופה היה שקול )

 (.BARDAכי הניסוי ממומן במלואו על ידי הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו רפואי מתקדם ) יצוין

מנהל ל( Biological License Application – BLA"ב )בארההתרופה  לשיווקבקשת אישור  גשתבכוונת מדיוונד לפעול לה

, ולהגיש את תוצאות המעקב לאחר על סמך התוצאות שלעיל 2019במחצית השנייה של  (FDA) המזון והתרופות של ארה"ב

 -, וזאת בכפוף להסכמת הFDA -על ידי ה BLA -במהלך תהליך בחינת בקשת ה 2020חודשים במחצית הראשונה של  12

FDA  כמו כן, מדיוונד מתכננת להגיש ל .2019בפגישה מקדימה שמתוכננת למחצית הראשונה של- FDA  את ניתוח תוצאות

 .2021חודשים במחצית הראשונה של  24המעקב לאחר 

 

הינה חברה ביוטכנולוגית המפתחת, מייצרת וממסחרת תרופות לטיפול בכוויות ובפצעים ( Nasdaq: MDWD) מדיוונד

מדיוונד  .במדינות נוספות, תרופה להטריית כוויות קשות, באירופה, בישראל וNexoBridיוונד משווקת את כרוניים. מד

באירופה  Phase II יבניסויאשר נבחנה ופצעים קשי ריפוי  , תרופה להטריית פצעים כרונייםEscharExאת גם מפתחת 

  .ובישראל

, המבוסס 1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ןהינ המועדים הצפוייםהערכות מדיוונד בעניין 

על המידע הנמצא בידי מדיוונד היום. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

נים של ניסויים או שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם קשיים בפיתוח התרופה, חריגה מלוחות זמ

כשלונם, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח 

 תרופות ובמסחורן.

 בארה"ב וכי אין וודאות כי התרופה תגיע לשיווק על בסיס מסחרי. יצויין כי טרם הסתיים שלב הפיתוח התרופה
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