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הודעה לעיתונות

כן פייט תפתח את תרופת ה CF101 -גם עבור טיפול בפסוריאזיס
החברה תתחיל בהכנות לביצוע ניסויי  Phase IIבחולי פסוריאזיס
פסוריאזיס היא מחלת עור ,המופיעה בקרב  2%-3%מהאוכלוסייה;
גודל השוק של תרופות למחלה זו נאמד ב 3-מיליארד דולר בשנה
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל כן פייט" :כן פייט מצאה ,לאחר מחקרים מעמיקים,
כי תרופת ה CF101מתאימה לטיפול גם בחולי פסוריאזיס .אנו מקווים כי
התרופה שלנו תוכל לתת פיתרון שיקל על חולים רבים הסובלים מהמחלה הזאת
אשר פוגעת באיכות החיים של חולים רבים בעולם המערבי .הניסוי בפסוריאזיס
הינו בהתאם להצהרות שלנו בתשקיף כי נפתח את תרופת ה CF101לטיפול
במחלות דלקתיות נוספות .בנוסף ,החברה ממשיכה כמתוכנן ,בהמשך למה
שדיווחה לאחרונה ,בניסויים המתקדמים בתרופות המיועדות לדלקת מפרקים
ולסינדרום העין היבשה".
חברת כן-פייט ,חברת הביוטכנולוגיה הנסחרת בתל אביב ,נכנסת להתוויה חדשה
בתחום בו היא מצויה ופועלת כבר מספר שנים ,שהינו מחלות דלקתיות .החברה
תפתח את תרופת ה CF101-שלה גם לטיפול בחולי מחלת העור פסוריאזיס .זאת,
בנוסף להתוויות המיועדות לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית ובתופעת העין היבשה,
הנמצאות כבר בשלבי ניסוי שונים .עם התחלת ניסוי שלב  IIזה יהיו ,איפוא ,בצנרת
של הפיתוח של כן פייט  3יישומים לתרופת ה.CF101 -
בניסוי מעבדה שערכה החברה בחולי פסוריאזיס ,נמצא כי המטרה אותה תוקפת
התרופה )קולטן לאדנוזין מסוג  ,(A3נמצאת בשכיחות גבוהה בתאים החולים ,ולכן
צפוי כי החולים יגיבו לטיפול בתרופת ה .CF101יתר על כן ,נמצא כי המנגנון דרכו
פועלת התרופה )דיכוי גורם דלקתי המכונה  (TNFתומך בשימוש בCF101 -
לטיפול בחולים אלו.
כן פייט מתעתדת להתחיל בהכנות לביצוע שלב  IIשל הניסויים בחולי פסוריאזיס
מאחר והפרופיל הבטיחותי של התרופה הוכח כבר בעת ביצוע שלב  Iבנבדקים
בריאים בקשר עם מחלת דלקת מפרקים שגרונית ,ולכן כן-פייט תוכל לדלג על שלב
זה בפיתוח התרופה לפסוריאזיס .פרוטוקול הניסוי בתחום הפסוריאזיס מפותח על
ידי הצוות הקליני של החברה בארה"ב וכן על ידי פרופ' גוטליב ,מומחית עולמית
בתחום הפסוריאזיס מאוניברסיטת  TUFFTSבבוסטון.
פסוריאזיס הינה מחלת עור ,המופיעה בקרב  2%-3%מהאוכלוסייה .גודל השוק
למחלה זו נאמד ב 3-מיליארד דולר בשנה .העובדה כי תרופת ה CF101-של כן
פייט ,ניתנת דרך הפה ,מהווה יתרון משמעותי לחולים הזקוקים לטיפול ממושך.

פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל כן פייט ,אמרה היום" :כן פייט מצאה ,לאחר מחקרים
מעמיקים ,כי תרופת ה CF101מתאימה לטיפול גם בחולי פסוריאזיס .אנו
מקווים כי התרופה שלנו תוכל לתת פיתרון שיקל על חולים רבים הסובלים
מהמחלה הזאת אשר פוגעת באיכות החיים של חולים רבים בעולם המערבי.
הניסוי בפסוריאזיס הינו בהתאם להצהרות שלנו בתשקיף כי נפתח את תרופת
ה CF101לטיפול במחלות דלקתיות נוספות .בנוסף ,החברה ממשיכה כמתוכנן,
בהמשך למה שדיווחה לאחרונה ,בניסויים המתקדמים בתרופות המיועדות
לדלקת מפרקים ולסינדרום העין היבשה".
תרופת ה CF101-של כן פייט היא תרופה מונחית מטרה ,התוקפת ספציפית את
התאים החולים ולא פוגעת במערכות התקינות של הגוף ,ולכן הינה בעלת פרופיל
בטיחותי גבוה .תרופת החברה מבוססת על קונספט מדעי המצביע על נוכחות
המטרה בה פוגעת התרופה בתאים חולים בלבד .במהלך שלב  IIaשל הניסויים
הקליניים ,שערכה החברה להתוויה של התרופה באוכלוסיית חולי דלקת מפרקים
שגרונית ,נמצא קשר מובהק בין המצאות המטרה בתאים החולים לבין תגובה
חיובית של החולה לתרופה.
בשבוע שעבר הודיעה החברה כי קיבלה את אישור משרד הבריאות בישראל לביצוע
השלב השני ) (PHASE IIשל הניסויים הקליניים בתרופת ה CF101 -לסובלים
מסינדרום העין היבשה .במקביל ,החלה החברה שלב  IIbבניסוי בתרופה לטיפול
בחולים בדלקת מפרקים שגרונית באוכלוסייה של  250נבדקים בארה"ב ,אירופה
וישראל.
לפני כשבועיים דיווחה כן פייט ,כי החליטה לבצע המרה כפויה של אגרות החוב
שלה .ההמרה תתבצע לפי יחס המרה של  0.985אג"ח למניה ובעקבותיה תומר
התחייבות של החברה כלפי בעלי האג"ח בהיקף של כ 28.5-מיליון שקל להון עצמי.
כן-פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א.
החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת  2000הוקמה על ידי החוקרת פרופ'
פנינה פישמן ועורך הפטנטים ,וד"ר אילן כהן ,והיא מתמקדת בפיתוח תרופות על
בסיס מולקולות המעכבות את תהליך התפתחותם של תאים סרטניים או
דלקתיים.
השוק הפוטנציאלי לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית מוערך בכ 7-מיליארד דולר
בשנה והוא צפוי לצמוח בכ 20%-בשנה .כמו כן ,החברה מפתחת לתרופה התוויה
המיועדת לטיפול בסינדרום העין היבשה ,השוק הפוטנציאלי לטיפול בסינדרום זה
מוערך בכ 1-מיליארד דולר  .היום הודיעה החברה כי בכוונתה לפתח את התרופה
להתוויה המיועדת לפסוריאזיס אשר השוק הפוטנציאלי שלה מוערך בכ 3-מיליארד
דולר בשנה.
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