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תוצאות קליניות חדשות המעידות על הפעילות של
 CF101בשיפור תסמיני מחלה של יובש בעינים
כן-פייט ביופרמה בע"מ הודיעה היום שמידע קליני חדש המעיד על הפעילות של  CF101בטיפול
בתסמיני מחלה של יובש בעינים בחולים הסובלים מ) Keratoconjunctivitis Sicca -המוכר גם
בשם  (Keratitis Siccaהוגש למטרת הצגה בכנס  ,Eular 2006הקונגרס האירופאי השנתי
לראומטולוגיה של הליגה האירופית כנגד מחלות ראומטיות ,אשר יתקיים באמסטרדם בחודש יוני
.2006
 Kerartitis Siccaהיא מחלה כרונית אשר נובעת מחוסר של נוזל דמעות בעין והגורמת לגרוי בעין
אשר יכול להוביל לעיתים נדירות גם לפגיעה מתמשכת ביכולת הראיה .זוהי מחלה אשר מופיעה
לעיתים מזומנות בחולי דלקת מפרקים שגרונית ) .(RAתסמינים של יובש בעינים במספר חולי RA
אשר השתתפו בניסוי שלב  IIaשל כן-פייט ואשר סבלו גם מ Keratitis Sicca -השתפרו באופן
משמעותי לאחר טיפול ב.CF101 -
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל החברה ציינה שהממצא הזה היה לחלוטין בלתי צפוי .אולם ,הממצא היה
בולט דיו כך שניתן היה להבחין בו במסגרת ניסוי קליני שמטרתו הייתה לבחון את השיפור במדדי
המחלה של  .RAלממצא הזה משמעות כפולה :ראשית ,הוא מהווה עדות נוספת לפעילות האנטי-
דלקתית של  .CF101זאת ועוד ,הממצא הזה ייתכן ופותח אפיק נוסף לפיתוח קליני של תרופת ה-
.CF101
החברה הגישה בקשה חדשה לפטנט לגבי הממצא האמור.
אודות חברת כן פייט
כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א .החברה שהחלה את
פעילותה העיסקית בשנת  2000הוקמה על ידי פרופ' פנינה פישמן חוקרת ממרכז רפואי רבין אשר
משמשת היום מנכ"ל החברה יחד עם ד"ר אילן כהן ,עורך פטנטים ושותף בכיר במשרד עורכי
הפטנטים ריינהולד כהן ,על בסיס ממצאיה המדעיים של פרופ' פנינה פישמן .לחברה משרדים
ומעבדות בפתח-תקווה .התרופה המובילה של החברה ,CF101 ,מפותחת לטיפול בדלקת מפרקים
שגרונית ,והיא מצויה בשלב שני ) (Phase IIשל ניסויים קליניים.
אודות CF101
 CF101היא מולקולה כימית קטנה ,אשר עלות הייצור שלה נמוכה ,ואשר ניתנת לחולים במתן דרך
הפה .תרופה זו ,אשר מפותחת לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית ,נוסתה עד היום במחקרים קליניים
בארה"ב ,אנגליה ובישראל .התרופה פועלת כנגד מגוון מחלות אוטואימוניות וסרטניות ויש לה פרופיל
בטיחות מיטבי .אחד היתרונות הבולטים של התרופה הוא שהיא פוגעת ספציפית בתאי המחלה ללא
נזק לתאים בריאים .בנוסף ,העובדה שהתרופה ניתנת דרך הפה ככמוסה ,מהווה יתרון משמעותי
לעומת תרופות רבות אחרות אשר ניתנות בהזרקה או בעירוי במסגרת טיפול יקר.
דלקת מפרקים שיגרונית היא מחלה אוטואימונית כרונית חמורה שמופיעה אצל יותר מ1% -
מהאוכלוסיה בעולם המערבי .המחלה מתאפיינת בדלקת של הדופן ,או הסינוביום ,של הפרקים והיא
עלולה להביא לנזק ארוך טווח בפרקים שתוצאתו כאב מתמשך ,אובדן תנועה ונכות .השוק של
תרופות משפיעות דלקת המשמשות לטיפול במחלה זו עומד על כ -5 -מיליארד  ,$שוק שנמצא
בעליה מתמדת וצפוי להגיע לכ 7-מיליארד  $ב.2007-
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