הודעה לעיתונות
תארי 16 :באפריל2015 ,

רדהיל ביופארמה קיבלה אישור לפטנט נוס בארה"ב עבור
 RHB-105לטיפול בזיהו חיידק H. pylori
• משרד הפטנטי האמריקאי אישר רישו של פטנט חדש עבור
הפורמולציה של תרופת  ,RHB-105לטיפול בזיהו של חיידק
 ,H. pyloriאשר יהיה בתוק עד לשנת 2034
• תוצאות ראשוניות מניסוי שלב  IIIהמתנהל כעת ע  RHB-105צפויות
להתקבל ביוני 2015
• תרופת  RHB-105מיועדת לטיפול בהתוויה רחבה באופ משמעותי מזו
של טיפולי קיימי לחיידק ה  ,H. pyloriכטיפול קוראשו להדברת
החיידק ללא תלות בהימצאות כיבי; השוק הפוטנציאלי לטיפולי
להדברת חיידק ה  H. pyloriבארה"ב מוער בכ  1-1.5מיליארד דולר
בשנה
 RHB-105הוענק מעמד  QIDPעלידי ה  ,FDAתחת חוק
• ל 105
ה  ,GAINהמאפשר לתרופה מסלול פיתוח מוא ,בחינה רגולטורית
מקוצרת של בקשת אישור שיווק פוטנציאלית בארה"ב וחמש שני
נוספות של בלעדיות ,לס כולל של  8שנות בלעדיות בשוק

חברת הביו פרמצבטיקה הישראלית ,רדהיל ביופארמה )נאסד"ק/ת"א ,(RDHL :המתמקדת
בתרופות אוראליות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניי מתקדמי לטיפול במחלות דלקתיות
ומחלות הקשורות לדרכי העיכול ובכלל זה סרט בדרכי העיכול ,הודיעה היו על קבלת אישור
) (Notice of Allowanceממשרד הפטנטי וסימני המסחר האמריקאי ) (USPTOלפטנט חדש,
 RHB-105 .RHB-105הינה קומבינציה
RHB
שמספרו  ,14/179,197עבור הפורמולציה של תרופת
מוגנת פטנט של שתי אנטיביוטיקות ומעכב משאבת פרוטוני ) (PPIבקפסולה במת אוראלי,
המיועדת לטיפול קו ראשו בזיהו של חיידק ה .(H. pylori) Helicobacter pylori
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הפטנט החדש עבור  RHB-105מכונה “Pharmaceutical Compositions for the Treatment of
” .Helicobacter Pyloriלכשיתקבל באופ סופי ,הפטנט צפוי להיות תק" עד לשנת  2034לכל
הפחות.
”הבקשה לרישו הפטנט החדש מחזקת את הקני הרוחני של  RHB-105ומאריכה את תוק"
ההגנה על התרופה עד לשנת  ,2034לכל הפחות" אמר גיא גולדברג ,מנהל עסקי ראשי ברדהיל.
"תרופת  RHB-105נועדה להתמודד ע העמידות הגוברת של חיידק ה  H. pyloriלטיפולי
האנטיביוטי המקובלי כיו ,אשר גורמת לשיעורי כישלו הולכי וגדלי של טיפול .הודות
לפטנט החדש ולמעמד  QIDPשהוענק על ידי ה  ,FDAאשר מארי #את תקופת הבלעדיות של
התרופה ל  8שני RHB-105 ,עשויה להיות ממוצבת היטב מבחינה מסחרית בשוק התרופות
לטיפול בחיידק ה  ,H. pyloriהיה ותאושר .אנו מצפי לקבלת תוצאות ראשוניות מניסוי
שלב  IIIהמתנהל כעת ע  RHB-105במהל #יוני “.2015
תרופת  RHB-105נמצאת כעת בניסוי קליני שלב  IIIראשו בארה"ב )המכונה
 .(ERADICATE Hpהניסוי הרנדומאלי והמבוקר פלצבו נועד לבחו את היעילות והבטיחות של
תרופת  RHB-105כטיפול קו ראשו בנשאי מאומתי של חיידק ה  H. pyloriגור עיקרי
לדלקת בקיבה ,כיבי ,סרט הקיבה ולימפומה מסוג  .MALTתוצאות ראשוניות מהניסוי
שלב  IIIצפויות להתקבל ביוני .2015
רדהיל מייעדת את  RHB-105כטיפול קו ראשו בזיהו של חיידק  H. pyloriללא תלות
בהימצאות כיבי ,התוויה רחבה באופ משמעותי מזו של טיפולי קיימי ,שהינ מיועדי
על פי רוב לטיפול בחולי הסובלי מכיבי או מהיסטוריה של כיבי בלבד .היה ותאושר,
 RHB-105עשויה להיות התרופה הראשונה אשר תיועד להתוויה הרחבה של הדברת
 ,H. pyloriדבר העשוי להגדיל באופ משמעותי את מספר החולי הפוטנציאלי לטיפול בתרופה.
 RHB-105מעמד תרופת QIDP
 FDAהעניק ל
בנובמבר  2014ה
GAIN
חוק
תחת
(Qualified
Infectious
Disease
)Product
) (Generating Antibiotic Incentives Nowשל ה  ,FDAהמיועד לעודד פיתוח של תרופות
אנטיביוטיות חדשות לטיפול בזיהומי מסכני חיי .מעמד  QIDPמאפשר לרדהיל להנות
ממסלול פיתוח מוא (Fast Track) $עבור  RHB-105ובחינה רגולטורית מקוצרת
) (Priority Reviewשל בקשת אישור שיווק בארה"ב ) ,(NDAהיה ותוגש .כמו כ ,היה ותאושר
לשיווק ,יוענקו ל  RHB-105חמש שני נוספות של בלעדיות בארה"ב ,בנוס" לתקופת הבלעדיות
הסטנדרטית ,כ #שבס #הכל יהיו לתרופה  8שני של בלעדיות בשוק.
משוער כי כשני שליש מאוכלוסיית העול הינ נשאי של חיידק ה  .H. pyloriהשוק
הפוטנציאלי לטיפולי להדברת חיידק ה  H. pyloriבארה"ב מוער #בכ  1-1.5מיליארד דולר
בשנה.1
אודות :RHB-105
 RHB-105הינה קומבינציה חדשה ומוגנת פטנט של שתי אנטיביוטיקות ומעכב משאבת
פרוטוני ) (PPIבקפסולה במת אוראלי ,המיועדת לטיפול בזיהו של חיידק ה .H. pylori
זיהו של חיידק ה  H. pyloriהינו גור עיקרי לדלקת בקיבה ,כיבי ,סרט הקיבה ולימפומה
1

כשלושה מיליו חולי אשר סובלי מזיהו של חיידק ה  H. pyloriמטופלי בארה"ב בכל שנה
) ;(Colin W. Howden, MD, et. al (2007), The American Journal of Managed Careגודל השוק הפוטנציאלי
מוער #על ידי החברה בהתבסס על הנתו לעיל בצירו" נתוני משוערי על מחירי הטיפולי הקיימי.
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מסוג  .MALTרדהיל מנהלת כעת ניסוי שלב  IIIראשו בארה"ב ע תרופת ) RHB-105המכונה
 (ERADICATE Hpומתכננת לערו #ניסוי שלב  IIIנוס" ע התרופה היה ויתקבלו תוצאות
חיוביות בניסוי הנוכחי .לתרופת  RHB-105הוענק על ידי ה  FDAמעמד QIDP
) (Qualified Infectious Disease Productבארה"ב אשר מאפשר לתרופה תהלי #פיתוח מזורז
ועדיפות בבחינה רגולטורית של בקשת אישור שיווק עתידית על ידי ה  ,FDAא תוגש .היה
ותאושר RHB-105 ,תהיה זכאית לחמש שני נוספות של בלעדיות בארה"ב ,בנוס" לתקופת
הבלעדיות הסטנדרטית ,כ #שבס #הכל יהיו לתרופה  8שני של בלעדיות בשוק.
אודות רדהיל:
רדהיל ביופארמה )נאסד"ק ;RDHL :ת"א :רדהל( הינה חברה ישראלית המתמקדת בתרופות
אוראליות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניי מתקדמי לטיפול במחלות דלקתיות ומחלות
הקשורות לדרכי העיכול ובכלל זה סרט של דרכי העיכול .צנרת התרופות הנוכחית של החברה
כוללת - RHB-105 (i) :קומבינציה במת אוראלי לטיפול בזיהו של חיידק ה Helicobacter
 - pyloriניסוי שלב  IIIראשו מתנהל כעת; ) - RHB-104 (iiקומבינציה במת אוראלי לטיפול
במחלת הקרוה ניסוי שלב  IIIראשו מתנהל כעת; ) - (RHB-102) BEKINDA™ (iiiתרופה
במת כדור חד יומי אוראלי של חומר הפעיל  ondansetronלמניעת בחילות והקאות ע ניסוי
שלב  IIIהמתנהל כעת בארה"ב לטיפול בגסטרואנטריטיס חריפה וגסטריטיס ,ובקשת אישור
שיווק באירופה למניעת בחילות והקאות כתוצאה מטיפולי כימותרפיה והקרנות שהוגשה
בדצמבר  - RHB-106 (iv) ;.2014בכדור אוראלי לריקו המעי כהכנה לפרוצדורות רפואיות אשר
נמכרה בהסכ רישיו כלל עולמי ל  - ABC294640 (v) Salix Pharmaceuticals Ltd.תרופה
מעכבת  SK2במת אוראלי הנמצאת בשלב  IIומיועדת לטיפול במחלות דלקתיות בדרכי העיכול,
לרבות סרט; ) - MESUPRON® (viתרופה מעכבת  uPAבמת אוראלי המיועדת לטיפול
בגידולי סרטניי של דרכי העיכול וגידולי סרטני מוצקי נוספי שני ניסויי שלב II
הושלמו; ) RP101 (viiתרופה מעכבת  Hsp27במת אוראלי לטיפול בסרט הלבלב וגידולי
סרטניי של דרכי העיכול .בוצעו ניסויי שלב  IIורכישת התרופה נבחנת במסגרת הסכ אופציה
של רדהיל לרכישה; ) - (RHB-103) RIZAPORT™ (viiiדפית מסיסה אוראלית המכילה
 rizatriptanלטיפול במיגרנה ,אשר בגינה הוגשה בקשה לאישור שיווק בארה"ב הנמצאת בבחינה
של ה  FDAובקשה לאישור שיווק באירופה שהוגשה באוקטובר  - RHB-101 (ix) ;2014תרופה
במת כדור חד יומי של החומר הפעיל  carvedilolלטיפול באי-ספיקת לב וביתר לח $ד .למידע
נוס"www.redhillbio.com :
This press release contains “forward-looking statements” within the meaning of the
Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements may be preceded by
”the words “intends,” “may,” “will,” “plans,” “expects,” “anticipates,” “projects,
“predicts,” “estimates,” “aims,” “believes,” “hopes,” “potential” or similar words.
Forward-looking statements are based on certain assumptions and are subject to
various known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the
Company’s control, and cannot be predicted or quantified and consequently, actual
results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking
statements. Such risks and uncertainties include, without limitation, risks and
uncertainties associated with (i) the initiation, timing, progress and results of the
Company’s research, manufacturing, preclinical studies, clinical trials, and other
therapeutic candidate development efforts; (ii) the Company’s ability to advance its
therapeutic candidates into clinical trials or to successfully complete its preclinical
3

studies or clinical trials; (iii) the extent and number of additional studies that the
Company may be required to conduct and the Company’s receipt of regulatory
approvals for its therapeutic candidates, and the timing of other regulatory filings,
approvals and feedback; (iv) the manufacturing, clinical development,
commercialization, and market acceptance of the Company’s therapeutic candidates;
(v) the Company’s ability to establish and maintain corporate collaborations; (vi) the
interpretation of the properties and characteristics of the Company’s therapeutic
candidates and of the results obtained with its therapeutic candidates in research,
preclinical studies or clinical trials; (vii) the implementation of the Company’s
business model, strategic plans for its business and therapeutic candidates; (viii) the
scope of protection the Company is able to establish and maintain for intellectual
property rights covering its therapeutic candidates and its ability to operate its
business without infringing the intellectual property rights of others; (ix) parties from
whom the Company licenses its intellectual property defaulting in their obligations to
the Company; (x) estimates of the Company’s expenses, future revenues capital
requirements and the Company’s needs for additional financing; and (xi) competitive
companies, technologies and the Company’s industry. More detailed information
about the Company and the risk factors that may affect the realization of forwardlooking statements is set forth in the Company's filings with the Securities and
Exchange Commission (SEC), including the Company's Annual Report on Form 20-F
filed with the SEC on February 26, 2015. All forward-looking statements included in
this Press Release are made only as of the date of this Press Release. We assume no
obligation to update any written or oral forward-looking statement unless required by
law.
 כי הנוסח הרשמי של ההודעה לעיתונות הינו הנוסח הרשמי אשר פורס על ידי החברה,יובהר
. והנוסח המצ"ב הינו תרגו נוחות בלבד,בשפה האנגלית
:לפרטי נוספי
www.redhillbio.com :למידע נוס אודות רדהיל
info@redhillbio.com :ליצירת קשר ע רדהיל

:יחסי ציבור
ער גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט כהנא קשרי משקיעי
054 2467 378
erang@gk-biz.com

:רדהיל ביופארמה
עדי פריש
סמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי
רדהיל ביופארמה
054 654 3112
adi@redhillbio.com

4

