נמשכות התוצאות המרשימות שמציגה תרופת הCF102 -

כן-פייט :בחולים נוספים ניצפה דיכוי מתמשך בוירוס הצהבת
לאחר טיפול בתרופת ה – CF102
• תרופת ה CF102 -דיכאה באופן משמעותי את רמת וירוס הצהבת מסוג C
בחולים נוספים של סרטן הכבד שהינם גם נשאים של הוירוס
• נתגלה כי הטיפול משפיע לתקופה ארוכה והחולים לא פיתחו יציבות
לתרופה בניגוד לתרופות הקיימות היום בשוק
• לאור תוצאות ברורות אלו אושרה הארכת הניסוי הקליני בחולים שהינם
נשאים של הוירוס
• פוטנציאל השוק לתרופה הינו מיליארדי דולרים כיוון שיש כיום בעולם כ -
 180מיליון נשאים של וירוס הצהבת מסוג  Cהגורם לדלקת בכבד ואין עדיין
חיסון או תרופה יעילה כנגד הווירוס
פתח תקווה ,ישראל 25 ,ביולי  :2010חברת כן פייט ביופרמה )ת"א :כנפב( ,העוסקת בפיתוח
תרופות למחלות סרטניות ודלקתיות ,הודיעה היום ,כי בניסוי קליני ,שלב  ,I/IIאותו היא עורכת
בחולי סרטן הכבד עם תרופת ה CF102 -נצפתה עד כה ב 3-חולים אשר הינם חולים גם בצהבת
מסוג  Cירידה משמעותית ברמת הווירוס .יש לציין כי הניסוי תוכנן לבדוק את השפעת התרופה
על סרטן הכבד ומכיוון שחלק מחולי סרטן הכבד הינם גם נשאים של וירוס הצהבת נבדקה גם
השפעת התרופה על רמת הוירוס בדם .התוצאות שהתקבלו הינן מרשימות ביותר לאור העובדה
שלחולים אלו רמת נגיף גבוהה בדם והם מטופלים רק בתרופת ה.CF102-
לאור התוצאות המרשימות באוכלוסיית חולי סרטן הכבד והבטיחות של התרופה אושרה הארכת
הטיפול בניסוי קליני בחולים שהם נשאים של וירוס הצהבת מסוג  Cכדי לצפות באפקט מתמשך
של השפעת התרופה.

צהבת מסוג  Cהיא מחלה נפוצה כך שגודל השוק הנוכחי הוא מעל  3מיליארד דולר וצפוי לזנק עד
ל –  8.3מיליארד דולר ב –  .2012וזאת בהסתמך על העובדה כי קיימים היום כ 180-מיליון נשאים
של הווירוס בעולם .כיום ,מוצע לחולים טיפול תרופתי הכולל בעיקר זריקות אינטרפרון בשילוב
עם נטילת כדורי  RIBAVIRINאשר יעילות לזמן מוגבל ובעלות תופעות לוואי.
פרופ' פנינה פישמן מנכ"ל כן פייט אמרה היום" :התוצאות המרשימות שנצפו וחזרו על עצמן ב-
 3חולי סרטן כבד שהינם גם נשאים של ווירוס הצהבת מצביעות על יעילות תרופת ה CF102 -
בדיכוי הווירוס .הוכחת ההיתכנות שהתקבלה בחולים אלו והירידה החדה והמתמשכת ברמת
הווירוס מציבה את תרופת ה CF102-בחזית הפיתוח של תרופות אנטי-ויראליות לשוק ענק".
כזכור ,כן פייט דיווחה לאחרונה על קבלת פטנט בארה"ב המגן על השימוש בתרופת ה CF102 -
לטיפול במחלות ויראליות הכוללות בנוסף לווירוס הצהבת גם את וירוס האיידס ,וירוס השפעת
ווירוסים נוספים .לכן פייט קניין רוחני והגנת פטנטים רחבה גם בשאר חלקי העולם לרבות
פטנטים באירופה ,סין יפן ומדינות נוספות.
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 CF102
מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג .C
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