לאחר סיומם המוצלח של שני ניסויים קליניים שלב II

כן-פייט התקשרה עם חברת  Plexus Venturesבמטרה
לקדם את מסחור תרופת הCF101-
 Plexus Venturesתסייע לכן-פייט בבחירת השותף האסטרטגי הראוי והמתאים
לשלב הרישום והשיווק הגלובלי של התרופה
פתח תקוה ,ישראל 24 ,בנובמבר  :2009חברת כן פייט ביופרמה ,העוסקת בפיתוח תרופות
למחלות סרטניות ודלקתיות ,הודיעה היום כי התקשרה בהסכם עם ,Plexus Ventures
חברה בעלת מוניטין בינלאומי ,על מנת שתסייע לה בתהליך המסחור של תרופת ה-
 .CF101הסכם זה נחתם לאחר שכן פייט הודיעה בחודשים האחרונים על סיומם המוצלח
של שני ניסויים קליניים בתרופת ה CF101-בחולי פסוריאזיס ובסינדרום העין היבשה.
במסגרת ההסכם ,חברת  Plexus Venturesתסייע לכן-פייט בבחירת השותף האסטרטגי
הראוי והמתאים לשלב הרישום והשיווק הגלובלי של התרופה .חברת ,Plexus Ventures
אשר נוסדה בשנת  1990מספקת פתרונות אסטרטגיים הקשורים בפיתוח עסקי ומסייעת
ביצירת שותפויות בתחום הפארמה והביוטכנולוגיה .לחברה צוות בעל ניסיון רב ומוכח
ביצירת עסקאות בתחום ופריסה נרחבת בארה"ב ,אירופה ,דרום אמריקה ואסיה.
כזכור ,לאחר הצלחת הניסוי בפסוריאזיס ,הודיעה החברה כי החלה בהכנות לקראת
תכנית רישום של תרופת ה CF101-ב FDA-לטיפול במחלת הפסוריאזיס אשר במסגרתן
תגיש החברה לחטיבת הדרמטולוגיה ברשות המזון והתרופות האמריקנית )ה(FDA-
בקשת  ,INDוכן תקיים עם נציגי ה FDA-פגישה .בכוונת החברה לבצע את הניסויים
הקליניים שידרשו לצורך רישום התרופה יחד עם שותף אסטרטגי .פסוריאזיס הינה מחלת
עור ,המופיעה בקרב  2%-3%מהאוכלוסייה .גודל השוק למחלה זו נאמד כיום בכ3.5-
מיליארד דולר בשנה.
לאור ההצלחה הנוספת של החברה בסינדרום העין היבשה עסוקה החברה גם בהכנות
לניסויים הבאים בהתוויות בתחום העיניים הכוללות גם את מחלת הגלאוקומה .ע"פ
הערכות עדכניות שבידי החברה רק בארה"ב ישנם למעלה מ 30-מיליון חולים הסובלים
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מסינדרום העין היבשה .היקף השוק לטיפול בסינדרום העין היבשה צפוי לגדול ולהגיע ל-
 2.3מיליארד דולר בשנת  2012ושוק הגלאוקומה הוא הגדול מבין מחלות העיניים השונות.
לדברי פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל כן פייט" :ההתקשרות עם  Plexus Venturesמקדמת
אותנו צעד נוסף לקראת מציאת שותף אסטרטגי ומסחור התרופה .אנו מאמנים כי הניסיון
הרב של צוות  Plexus Venturesבתחום הפארמה והביוטכנולוגיה ,והכרתם המעמיקה
את השוק ,יסייעו לנו לחבור לשותף המתאים ביותר".
רוברט מורן ,נשיא חברת  ,Plexus Venturesאמר היום" :אנו שמחים לקחת חלק
במסחור ומציאת השותף האסטרטגי המתאים לכן-פייט לאור הצלחת תרופת הCF101-
בסדרת הניסויים הקליניים שבוצעה .הפלטפורמה הטכנולוגית של כן-פייט הינה ייחודית
ומשלבת בטיחות ויעילות בתרופות מדור חדש שתוכלנה לתפוס פלח שוק נרחב"
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 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 ודלקת כבד נגיפית מסוג .C
לפרטים נוספים:
אודליה תאומים
050.4600140
03-6868654
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