הודעה לעיתונות
כן פייט :חברת הבת אופטליקס הודיעה על סיום
קליטת החולים לניסוי שלב  3בתרופת ה -CF101
לסינדרום העין היבשה
גודל השוק להתוויה זו בלבד הינו כ 2-מיליארד דולר
פתח תקווה ,ישראל 17 ,במרץ – 3102 ,חברת כן פייט ביופרמה (ת"א:כנפב,
 ,)OTC:CANFYהעוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,הודיעה היום כי
חברת הבת אופטליקס ( ,)OphthaliX) (OTCBB: OPLIסיימה את קליטת  322החולים
לניסוי שלב  2בסינדרום העין יבשה בתרופת ה .CF101-במסגרת הניסוי שנערך במספר
מרכזים רפואיים בישראל ,אירופה וארה"ב נבדקים שני מינונים של תרופת ה CF101-לעומת
פלסבו למשך  32שבועות .אופטליקס צפויה לפרסם את תוצאות הניסוי ברבעון הרביעי של
שנה זו.
לדברי ברק זינגר ,מנכ"ל אופטליקס" :אנו מרוצים מאוד מסיום קליטת החולים לניסוי שלב 2
בסינדרום העין היבשה .קבלת תוצאות מניסוי קליני רחב היקף זה הינה אבן דרך משמעותית
עבור החברה ועבור תרופת ה CF101-כתרופה חדשנית לסינדרום העין היבשה".
סינדרום העין היבשה הינה מחלה כרונית אשר גורמת לפגיעה בייצור הדמעות ,וכתוצאה
מכך לגירויים ואי-נוחות בעיניים .היקף השוק הנוכחי לטיפול בסינדרום העין היבשה מוערך
כיום בכ 3 -מיליארד דולר .בחודש מאי  3112הודיעה החברה כי הניסוי שבוצע תוך שימוש
בתרופת ה CF101-כתרופה בודדת עמד ביעדיו .בחודש ספטמבר 3101 ,הודיעה החברה כי
בעקבות הצלחת הניסוי אישר ה FDA -לחברה לבצע ניסוי קליני שלב  IIIלטיפול בחולי
סינדרום העין היבשה בתרופת ה CF101-והחברה החלה את הניסוי בחודש דצמבר .3100
אודות כן פייט ביופרמה:
כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א וה ADR -שלה
נסחרים בבורסת ה OTC -בארה"ב .החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת 3111
הוקמה 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 ,CF101 ,נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה ,ה-
 ,CF102מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  .Cכן

פייט הינה עתירת ניסיון קליני ועד כה מאות רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים
שביצעה החברה.
כן פייט העבירה את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל.OphthaliX Inc-
אודות :OphthaliX
חברת  OphthaliX Incהיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב Bulletin Board-בארצות
הברית ( OphthaliX .)OTCBB: OPLIעוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת
כעת בפיתוח תרופת ה CF101-למחלות סינדרום העין היבשה ,גלאוקומה ואובאיטיס .כן
פייט מחזיקה בכ 33.2%-מהון המניות של .OphthaliX
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