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הודעה לעיתונות

כן פייט קיבלה פטנט בארה"ב לשימוש בתרופת ה CF101-בדלקת
מפרקים
הפטנט מבטיח בלעדיות בשימוש בתרופה לטיפול בדלקת מפרקים
עד שנת 2023
ד"ר אילן כהן ,סגן יו"ר כן פייט ,אמר היום" :הפטנט הנוכחי ,יחד עם פטנט נוסף
אשר מגן על השימוש בתרופה לטיפול בסרטן ,אשר הוענקו לחברה ,מהווים
תוספת משמעותית לתיק הפטנטים של כן פייט ,שכן הם מרחיבים בצורה
משמעותית את משך המונופולין של החברה בתרופות אותן היא מפתחת .להערכת
כן פייט ,הפטנטים הללו ,יחד עם הפטנטים שכבר מצויים ברשותה ועם פטנטים
נוספים שהיא צפויה לרשום ,מהווים חסם כניסה גבוה מאד לכל מתחרה
פוטנציאלי והם יבטיחו לכן פייט מעמד דומיננטי בתחומה"
חברת כן-פייט ,חברת הביוטכנולוגיה הנסחרת בתל אביב ,קיבלה אישור ממשרד
הפטנטים האמריקאי לפטנט המעניק לה בלעדיות בשימוש בתרופת הCF101 -
לטיפול בדלקת מפרקים עד שנת .2023
הפטנט ,אשר מהווה חסם משמעותי לתחרות בתחום של דלקת מפרקים שגרונית,
מהווה תוספת חשובה ביותר לתיק הפטנטים של כן פייט ,ולאפשרות שלה להבטיח
לעצמה בלעדיות רבת שנים בשימוש בתרופות שמפתחת לטיפול בדלקת מפרקים.
יש לציין ,כי השוק האמריקאי מהווה כ 40% -משוק התרופות העולמי ,ובלעדיות
ארוכת שנים בשוק תרופתי מרכזי זה הינה בעלת חשיבות עליונה.
בנוסף ,אושר גם פטנט ,שמעניק לכן פייט בלעדיות בשימוש בתרופות התוקפות את
קולטן המטרה  -לאדנוזין מטיפוס  - A3שביניהן נכללות תרופות ה CF101 -וה-
 CF102שמפתחת החברה לטיפול במחלת הסרטן.
ד"ר אילן כהן ,סגן יו"ר כן פייט ,אמר היום" :פטנטים אלו ,מהווים תוספת
משמעותית לתיק הפטנטים של כן פייט ,שכן הם מרחיבים בצורה משמעותית את
משך המונופולין של החברה בתרופות אותן היא מפתחת .להערכת כן פייט,
הפטנטים הללו ,יחד עם הפטנטים שכבר מצויים ברשותה ועם פטנטים נוספים
שהיא צפויה לרשום ,מהווים חסם כניסה גבוה מאד לכל מתחרה פוטנציאלי והם
יבטיחו לכן פייט מעמד דומיננטי בתחומה".
התרופות שמפתחת כן פייט הן תרופות מונחות מטרה ,התוקפות ספציפית את
התאים החולים ,ולא פוגעות במערכות התקינות של הגוף ,ולכן הינן בעלות פרופיל
בטיחותי גבוה .תרופות החברה מבוססות על קונספט מדעי ,שהוכח בניסויי החברה,
המצביע על נוכחות המטרה בה פוגעת התרופה בתאים חולים בלבד .לאחרונה אף
פיתחה החברה תהליך ,המאפשר לקבוע באמצעות בדיקת דם את רמת הקולטן לפני
תחילת הטיפול ,דבר היכול להוות מדד לסיכויי החולה להגיב לטיפול.
כן פייט מפתחת את התרופה הראשונה שלה ,תרופת ה ,CF101 -לשלוש התוויות
רפואיות בתחום המחלות הדלקתיות הכוללות :דלקת מפרקים שגרונית )החלה

בשלב  IIBשל הניסויים הקליניים בארה"ב( ,סינדרום העין היבשה )צפויה להתחיל
בשלב  IIשל הניסויים בישראל( ופסוריאזיס )שלב הפיתוח הראשוני( .כמו כן ,החלה
החברה בפיתוח של תרופת ה CF102 -לטיפול בסרטן הכבד.
לאחרונה הודיעה כן פייט על חתימת הסכם רישיון בלעדי עם החברה היפנית
 Seikagaku Corporationלפיתוח ושיווק ביפן של תרופת ה ,CF101 -המיועדת
לטיפול במחלות דלקתיות ,הכוללות דלקת מפרקים שגרונית ,אך לא כוללות
מחלות עיניים .על פי תנאי ההסכם ,כן-פייט תקבל סכום מצרפי של עד כ19.5 -
מיליון דולר ,על פי אבני דרך מוסכמות ,וכן תקבל תמלוגים משמעותיים ממכירות
של  CF101ביפן והכנסות ממכירת חומר הגלם לייצור התרופה .ברבעון השלישי
של  2006רשמה החברה הכנסה ראשונה של כ 12.9-מיליון שקל כתוצאה מקבלת
תשלום ראשון בגין ההסכם עם החברה היפנית.
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 ,ד"ר אילן כהן ,והיא מתמקדת בפיתוח תרופות על
בסיס מולקולות המעכבות את תהליך התפתחותם של תאים סרטניים או דלקתיים.
שוקי היעד של התרופות שמפתחת החברה מוערכים במיליארדי דולרים.
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