הודעה לעיתונות
אופטליקס קיבלה אישור פטנט בסין
לטיפול במחלת העין היבשה
פתח תקווה ,ישראל 22 ,בפברואר - 2102 ,חברת כן פייט ביופארמה (ת"א :כנפב) ,העוסקת
בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,הודיעה היום כי חברת הבת ( )82%אופטליקס
( ,)OTCBB:OPLI( )Ophthalixהמרכזת את פעילות פיתוח התרופות בתחום העיניים בקבוצת
כן פייט ,דיווחה כי המשרד הלאומי לקניין רוחני בסין הוציא לחברה תעודת פטנט בגין בקשת
פטנט שהוגשה בסין עבור טיפול במחלת העין היבשה באמצעות שימוש בקולטן לאדנוזין מסוג A3
(תחת הכותרתAdenosine A3 receptor agonists for the treatment of dry eye :
 .)disordersפטנט זה מגן על תרופת ה CF101-לטיפול בסינדרום העין היבשה ויעניק
לאופטליקס זכויות בלעדיות לשימוש ב CF101 -לטיפול בסינדרום העין היבשה בסין עד פברואר
.2126
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית קבוצת כן פייט ויו"ר אופטליקס ,אמרה "אנו גאים על החלטת
המשרד הלאומי לקניין הרוחני בסין להעניק לנו אישור פטנט חשוב זה לשימוש בתרופת ה-
 CF101לטיפול ב חולי סינדרום העין היבשה בסין .האישור מהווה עדות נוספת לחדשנות הרבה
שבפיתוח תרופת ה CF101 -בתחום רפואת העיניים .בימים אלו אנו מגייסים מטופלים לניסוי
הבינלאומי שלב  )Phase III( 3בתרופה האוראלית שלנו לטיפול בסינדרום העין היבשה".
אודות ניסוי שלב  3של תרופת ה CF101 -לסינדרום העין היבשה:
הניסוי נערך במספר מרכזים רפואיים בישראל ,אירופה וארה"ב ,יכלול כ 230-חולים ,ויבחן שני
מינונים של תרופת ה CF101-לעומת פלסבו למשך  24שבועות .המדד שיבחן ( )End-Pointיהיה
הינו שיפור מלא בצביעת פלורסצאין בקרנית (”.)“complete clearing of corneal staining
אודות אופטליקס (:)OphthaliX Inc.
חברת  OphthaliX Incהיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב Bulletin Board-בארצות
הברית ( .) OTCBB:OPLIהחברה עוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת כעת בפיתוח
תרופת ה CF 101 -למחלות סינדרום העין היבשה ,גלאוקומה ואובאיטיס .כן פייט מחזיקה בכ-
 82.3%מהון המניות של .OphthaliX
אודות כן פייט ביופארמה:
כן פייט ביופארמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א .החברה ,שהחלה
את פעילותה העסקית בשנת  2111הוקמה 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  CF 101נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה הCF 102-
מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  .Cכן פייט הינה עתירת
ניסיון קליני עד כה למעלה מ 811-מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים שביצעה החברה.
לאחרונה העבירה כן פייט את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל.OphthaliX Inc-

לפרטים נוספים:
ערן גבאי ,סמנכ"ל ,גלברט-כהנא קשרי משקיעים ויחסי ציבור
154-2467378 ,13-6171590

