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כן פייט תשתף פעולה עם מכוני מחקר מובילים בפיתוח
תרופת הCF102 -
במסגרת שיתוף הפעולה תיבדק השפעת תרופת ה –  CF102על התפתחות נגיף
הצהבת מסוג  Cבתאי כבד וכן יבדקו המנגנונים המולקולאריים המעורבים
בפעילות האנטי-וירלית של תרופה ה – CF102
ההסכמים נחתמו עם מעבדות מובילות בעולם בחקר נגיפים במרכז הרפואי רבין
בישראל ובאוניברסיטת  Templeבפילדלפיה
מספר נשאי נגיף הצהבת מסוג  Cבעולם מוערך כיום בכ –  170מליון איש כאשר
 3-4מליון נשאים מתווספים מידי שנה
חברת כן-פייט ביופארמה ,חברת הביוטכנולוגיה הנסחרת בתל אביב ,הודיעה היום
כי במסגרת קידום התרופה השנייה בצנרת הפיתוח ,CF102 ,נחתמו הסכמי שיתוף
פעולה עם שתי מעבדות מחקר מובילות בעולם .במסגרת שיתוף הפעולה יערך מחקר
משותף ,אשר במהלכו תיבדק השפעת תרופת ה –  CF102על התפתחות נגיף
הצהבת מסוג  Cבתאי כבד וכן יבדקו המנגנונים המולקולאריים המעורבים
בפעילות האנטי-וירלית של תרופה ה –  .CF102ההסכם האחד נחתם עם מעבדתו
של פרופ' טורכספא במרכז רפואי רבין ,מומחה בעל שם עולמי לחקר וטיפול
במחלות כבד .הסכם שני נחתם עם מעבדתו של פרופ' קלילי באוניברסיטת Temple
בפילדלפיה ,ראש המכון למחקר נוירו-וירולוגי וביולוגיה של הסרטן ועורך של
מספר עיתונים מדעיים בתחום זה.
נגיף הצהבת מסוג  Cמועבר דרך נוזלי הגוף או בשכיחות נמוכה יותר דרך יחסי מין
וכיום לא קיים חיסון מפני המחלה .כ 50%-85% -מנשאי הנגיף עתידים לפתח
מחלה כרונית ,וכ 25%-76% -מתוכם עתידים לסבול ממחלה כרונית פעילה ושחמת
הכבד אשר הינן הסיבה המובילה באירופה ובארצות הברית להשתלת כבד ומעלות
מאוד את הסיכון להתפתחות סרטן הכבד .כיום ,מוצע לחולים טיפול תרופתי
הכולל בעיקר נטילת כדורי  RIBAVIRINבשילוב עם זריקות אינטרפרון .יש לציין
כי תרופות אלו הנן בעלות תופעות לוואי קשות .כמו כן ,מרבית החולים מפתחים
תוך זמן קצר יציבות לתרופות הללו.
פנינה פישמן ,מנכ"ל חברת כן פייט ,אמרה היום" :שיתופי פעולה אלו יקדמו
בצורה משמעותית את הידע המצוי בידינו היום לגבי הפעילות האנטי-ויראלית של
תרופת ה –  .CF102לימוד מנגנוני הפעולה דרכם פועלת התרופה הינו בעל חשיבות
עליונה בתהליך הפיתוח הקליני .שתי המעבדות איתן נחתם ההסכם הינן בעלות שם
עולמי בתחומן ואנו מרוצים משיתוף הפעולה הפורה".
תרופת ה –  CF102הינה התרופה השנייה בצנרת הפיתוח של החברה ומיועדת
לטיפול במחלות כבד .החברה דיווחה בעבר על ממצאים פרה-קליניים המצביעים
על יעילותה כנגד התפתחות דלקת כבד נגיפית ואוטואימונית .כמו כן נמצא כי

תרופת ה –  CF102גורמת למוות תאי מתוכנן ) (APOPTOSISשל תאי סרטן
הכבד .לאחרונה הודיעה החברה כי סיימה את תהליך הפיתוח הפרה-קליני של
תרופת ה –  CF102והגישה ל –  FDAבקשת  INDלביצוע ניסוי קליני שלב I
בארה"ב .החברה צופה כי ניסוי זה יחל במהלך ינואר  2008בארה"ב.
התרופה הנוספת שמפתחת כן פייט ,CF101 ,נמצאת בשלבים מתקדמים של
הניסויים הקליניים .בתחילת החודש הודיעה כן-פייט כי תרופת ה CF101 -נמצאה
מתאימה לטיפול במחלת המעיים הקשה ,קרוהן .בנוסף ,הודיעה כן-פייט כי היא
ממשיכה את פיתוח ההתוויה של תרופת ה ,CF101-לטיפול בדלקת מפרקים
שגרונית .כן-פייט דיווחה ,כי תבצע בתחילת שנת  2008ניסוי מתקדם מסוג Phase
 IIBלהמשך פיתוחה של תרופה זו .בתרופה מתבצעים גם ניסויים קליניים
מתקדמים ) (Phase IIכדי לבחון את יעילותה בטיפול בפסוריאזיס ובתסמיני העין
היבשה.
כן-פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א.
החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת  2000הוקמה על ידי פרופ' פנינה
פישמן ,חוקרת במרכז הרפואי רבין ,וד"ר אילן כהן ,עורך פטנטים ושותף בכיר
במשרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן .פרופ' פנינה פישמן מכהנת כמנכ"ל החברה.
החברה הוקמה על בסיס ממצאיה המדעיים של פרופ' פנינה פישמן ומתמקדת
בפיתוח תרופות על בסיס מולקולות אשר נקלטות על ידי רצפטורים )קולטנים( של
תאים סרטניים או דלקתיים ומעכבות את התפתחותם של תאים אלה.
בצנרת הפיתוח של החברה מצויות כיום שתי תרופות CF101 ,ו .CF102-החברה
עורכת מספר ניסויים קליניים ופרה קליניים להתוויות השונות בשתי התרופות:
בתרופת ה CF101-מבצעת החברה ניסויים קליניים להתוויה של דלקת מפרקים
שגרונית ,טיפול בתסמיני העין היבשה בחולים וטיפול בחולי פסוריאזיס .בנוסף
לכך ,החלה כן-פייט גם את פיתוח תרופת ה CF102-להתוויות המיועדות לטיפול
בסרטן הכבד הכוללות סרטן הכבד ,וירום הצהבת ,הפטיטיס ושיקום רקמת הכבד.
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