
 NTE - מבניית תהליך למוצרים: 
שנה אחת, 15 מוצרים חדשים בפיתוח

 NTE )ישות טיפולית חדשה( - תהליך לייצור תרופות מקור חדשות שעונות על צרכים אמיתיים של חולים, 
מבוססות על מולקולות מוכרות, ועוברות פורמולציה, שינוי שיטת מתן או השימוש בתרופה

מסלול )b()2(505 בארה”ב 	•
מתייחס לנתוני הבטיחות והיעילות של מולקולת המקור 	•

הערה: לא כל התכניות במסגרת )b()2(505 דורשות פרה-קליניקה או ניסוי קליני שלב 3

תהליך פיתוח ואישור NCE )ישות כימית חדשה( = 10-15 שנים, עלות של כ-1-2 מיליארד דולר

תהליך NTE = 3-6 שנים, עלות של כ-10-50 מיליון דולר
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תהליך NTE = פרופיל 
 אטרקטיבי של סיכוי מול סיכון

•		יעילות מוכחת
•		סיכון נמוך יותר בתהליך הפיתוח

•		זמני פיתוח קצרים יותר
•		עלויות נמוכות 

•		החזרי השקעה משמעותיים

 תהליך ה-NTE של טבע 
 הוא ייחודי

•		היקף חסר תקדים
 •		אינטגרציה של יכולות מהתחום 

   הגנרי והאינובטיבי
•		תהליך מוסדר

•		משאבים ייעודיים

איפה נהיה בשנת 2018 ו-2020?

שלב 1 
)PK(3 הגשהשלב פורמולציה

פרה-
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אינטגרציה של יכולות 
בתחום הטכנולוגיה 

ופיתוח התרופות בארגון 
 מו”פ משולב ייחודי
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250 פורמולטורים

פיתוח פרה-קליני

פיתוח קליני

רגולטוריקה גלובלית

מומחיות בתחומים הטיפוליים

15 טכנולוגיות מורכבות

פיתוח טכנולוגיות חדשות

פיתוח מכשירי הזרקה

1000 תיקי מוצרים

עד כ-50 הגשות לאישור עד סוף העשור  - ללא קיזוז סיכונים

עד כ-30 הגשות לאישור עד סוף העשור  - בקיזוז סיכונים

תהליך ה-NTE יכול להוות מקור משמעותי להכנסות: 

מחזורי 2013-2017 יכולים לייצר כ-1-1.5 מליארד דולר ב-2018, ו-3 מליארד ב-2020

ללא קיזוז סיכונים



תוצרי תהליך ה-NTE - מחזור 2013
זרקור על מוצרי מפתח

הגשהההיבט המסחריפתרון ה-NTE של טבעצרכי החוליםטיפול בכאב

אופיאטים נמצאים בשימוש נרחב 
לטיפול בכאב אקוטיים וכרוניים.

שימוש מזיק באופיאטים – מגיפה 
בארה”ב ששכיחותה הוכפלה פי 

ארבע מאז 2009

הבעיה:
בשנת 2011:

•		שני מיליון מכורים
•		400 אלף ביקורים בחדרי מיון

•		17 אלף מקרי מוות
 •		הוצאה של 72.5 מיליארד דולר
   בשנה על עלויות טיפול רפואי

סל מוצרים של 4 אופיאטים חסינים 
מפני שימוש מזיק בסגמנטים 

הגדולים ביותר בשוק

היתרונות:
+  הפחתת השכיחות של שימוש מזיק

 +  הפחתת המעמסה החברתית
   והכלכלית

עד שנת 2018, 50% ממכירות 
האופיאטים בארה”ב יהיו של מוצרים 

חסינים מפני שימוש מזיק = שוק בשווי 
5 מיליארד דולר  

אנו מצפים לתפוס נתח משמעותי 
מתחום המוצרים הללו

3 מוצרים )טבליות( יוגשו לאישור ב-2015
מוצר נוסף )מדבקה( יוגש ב-2018

אופיאטים חסינים 
בפני שימוש מזיק  

)ע”י מכורים(

הגשהההיבט המסחריפתרון ה-NTE של טבעצרכי החוליםסכיזופרניה

סכיזופרניה היא מחלה פסיכיאטרית 
הגורמת לליקוי תפקודי חמור

•		2.2 מיליון חולים רק בארה”ב
 •		העלות הכוללת של טיפול

    בסכיזופרניה בארה”ב: 
   63 מיליארד דולר )לשנה(

הבעיה:
המטופלים לא מתמידים  במשטר 

הטיפול של תרופות אנטי-פסיכוטיות 
הניתנות דרך הפה

התוצאה: 
שיעורים גבוהים של הישנות המחלה 

ואישפוזים 

2018 הזרקה תת עורית עם השפעה ארוכת 
טווח הניתנת אחת לשלושה חודשים 

במקום הטיפול הקיים בכדורים או 
זריקה לתוך השריר אחת לשבועיים

היתרונות:

+  התמדה טובה יותר בטיפול
+  עלויות טיפול כוללות נמוכות יותר

סגמנט תרופות ארוכות הטווח הניתנות 
 בזריקה )LAI( צפוי לעבור את רף 
3 מיליארד דולר עד שנת 2017

אנו צופים לתפוס נתח משמעותי 
LAI-מתחום ה

ריספרידון מוזרק 
עם השפעה ארוכת 

)LAI( טווח

הגשהההיבט המסחריפתרון ה-NTE של טבעצרכי החוליםגלאוקומה

גלאוקומה היא מחלה הפוגעת בעצב 
הראיה כתוצאה מעליה בלחץ תוך-עיני 

)IOP(
המחלה שכיחה מאוד בקרב אוכלוסיית 

הקשישים:

•		2.7 מיליון חולים בארה”ב ב-2010
 •		עד 2020, המחלה תשפיע על 3.6

   מיליון איש בארה”ב

 •		הגורם השני בשכיחותו לעיוורון
   בעולם המערבי

הבעיה:

טיפול משולב בפרוסטגלנדין אגוניסט 
וחוסמי בטא הוא טיפול שכיח בגלאוקומה, 
אך שתי התרופות נרשמות בנפרד ודורשות 

שלושה מתנים ביום 

 •		החולים אינם מתמידים בטיפול
   בגלל ריבוי המתנים בכל יום

•		ספיגה סיסטמית של חוסמי הבטא
   גורמת לתופעות לוואי סיסטמיות

2018 מתן אחד, פעם ביום במקום שלושה 
ומינון נמוך יותר של חוסמי בטא

היתרונות: 

+  רמת יעילות מקבילה לטיפול הקיים
 +  הפחתה משמעותית בחשיפה 

    הסיסטמית לחוסמי בטא
+  פחות תופעות לוואי 

+  התמדה בטיפול

שוק הטיפות המשלבות בין שתי 
תרופות )FDC( בארה”ב צפוי להגיע 
להיקף של 500 מליון דולר עד 2018, 

750 מליון דולר עד 2023

אנו צופים לתפוס נתח משמעותי 
מתחום הטיפול בגלאוקומה

טיפות עיניים המשלבות 
שתי תרופות: 

פרוסטגלנדין אגוניסט 
וחוסמי בטא

הגשהההיבט המסחריפתרון ה-NTE של טבעצרכי החוליםמחלת קרוהן

קרוהן היא מחלה אוטואימונית ויוצרת 
דלקת במעיים.

סימפטומים: כאבי בטן, שלשולים 
ודימומים, חסרים תזונתיים

הבעיה:
MP-6 היא תרופה נפוצה ויעילה 

שנמצאת כיום בשימוש לטיפול במחלת 
קרוהן בדרגת חומרה בינונית, אך היא 

כרוכה בתופעות לוואי: 

•		ירידה בספירת כדוריות אדומות ולבנות
•		נטיה מוגברת לזיהומים ואנמיה

פורמולציה חדשנית לשחרור 
ממוקד של MP-6 במעיים, 

המשלבת 2 טכנולוגיות פורמולציה:

 •		הראשונה מעכבת את שחרור
     החומר הפעיל עד להגעת התרופה

    למעי
 •		השניה משחררת את החומר הפעיל
    במהירות עם הגעת התרופה למעי

היתרונות:

+  יעילות דומה
+  הפחתה של תופעות הלוואי

2019 השוק הגלובלי לטיפול במחלת 
  :ulcerative colitis-קרוהן ו 

7 מיליארד דולר )2014(

 TNF-ערך הסגמנט שאיננו אנטי		• 
    כ-2 מיליארד דולר

אנו צופים לתפוס נתח משמעותי 
מתחום הסגמנט שאיננו אנטי-

TNF

MP-6 בשחרור ממוקד


