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כן פייט סיימה את גיוס החולים לניסוי שלב  IIלטיפול בפסוריאזיס
בתרופת הCF101-
בדומה לניסוי בחולים בסינדרום העין היבשה שהסתיים לאחרונה בהצלחה גם
בפסוריאזיס טופלו החולים ב CF101 -כתרופה בודדת
פסוריאזיס היא מחלת עור ,המופיעה בקרב  2%-3%מהאוכלוסייה; היקף השוק
הנוכחי לטיפול בפסוריאזיס מוערך כיום בכ 3.5-מיליארד דולר
חברת כן-פייט ביופרמה השלימה את גיוס החולים לניסוי קליני מבוקר שלב  IIבתרופת ה-
 CF101לטיפול בפסוריאזיס .בניסוי משתתפים כ 70-חולים ב 10-מרכזים רפואיים בישראל
ובאירופה .החולים נוטלים את התרופה במשך  12שבועות ונמצאים תחת מעקב שבועיים נוספים.
להערכת החברה ,החולה האחרון יסיים את הטיפול בעוד כ 3-חודשים ולהערכת החברה תוצאות
הניסוי יפורסמו ברבעון השלישי של .2009
ניסוי זה הוא הראשון בסדרת הניסויים הקליניים המתקדמים בתרופת ה CF101-ואשר פותח
לחברה צוהר לתחום מחלות עור על רקע אימונולוגי .התרופה שמפתחת כן-פייט הנה טבלייה אשר
ניתנת לחולים פעמיים ביום .ראוי לציין ,כי בדומה לניסוי בחולים בסינדרום העין היבשה,
שהסתיים לאחרונה בהצלחה ,גם בפסוריאזיס טופלו החולים ב CF101 -כתרופה בודדת.
פסוריאזיס הינה מחלת עור ,המופיעה בקרב  2%-3%מהאוכלוסייה .גודל השוק למחלה זו נאמד
ב 3.5-מיליארד דולר בשנה .העובדה כי תרופת ה CF101-של כן פייט ,ניתנת דרך הפה ,מהווה
יתרון משמעותי לחולים הזקוקים לטיפול ממושך.
שוק הפסוריאזיס מורכב בעיקרו מתרופות ביולוגיות ,אשר עלות הטיפול בהן גבוהה ובצד
היעילות ,הן מלוות בתופעות לוואי האופייניות לתרופות מסוג זה .לעומת זאת ,תרופת הCF101 -
נוסתה עד כה ביותר מ 600-מטופלים ונמצאה כבעלת פרופיל בטיחותי מרבי.
פנינה פישמן ,מנכ"ל כן פייט ,אמרה היום" :סיומו של ניסוי זה הינו אירוע משמעותי ביותר בחיי
החברה .באם תראה החברה יעילות בתרופת ה CF101 -בחולי פסוריאזיס ,תיסלל עבורה דרך
להמשך הפיתוח .במקביל ,אנו בוחנים כיום את התקדמותנו בתרופה לטיפול בסינדרום העין
היבשה ,וזאת בעקבות התוצאות המעודדות שקיבלנו בשלב  IIשל הניסוי ,כפי שדיווחנו
לאחרונה".
אודות חברת כן פייט
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
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ומתמקדת בפיתוח תרופות על בסיס מולקולות אשר נקלטות על ידי רצפטורים )קולטנים( של
תאים סרטניים או דלקתיים ומעכבות את התפתחותם של תאים אלה.
התרופה המובילה של החברה  CF101נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה
השנייה  CF102מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד והפטיטיס .C
לפרטים :אמיר אייזנברג  ;0528-260285שי אליאש  ;0522-546635לירון זינגר ;0525-476661
הדס פרידמן  ;0524-022274מירי ריילי  ;0524-022275שרה זלצר  ;0524-448262משרד03- :
7538828
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