הודעה לעיתונות
אופטליקס מקבוצת כן-פייט נכנסת לניסוי קליני
בהתוויה שלישית בתחום מחלות העיניים :הגישה
פרוטוקול לביצוע ניסוי שלב  2בתרופת הCF101-
לטיפול באובאיטיס
כן-פייט צפויה לפרסם ברבעון הרביעי של  2102תוצאות סופיות מניסוי שלב
 2בסינדרום העין היבשה ותוצאות סופיות מניסוי שלב  2בדלקת מפרקים
פתח תקווה ,ישראל 71 ,ביולי – 3172 ,קבוצת כן-פייט ביופארמה (ת"א:כנפב,
 )OTC:CANFYמדווחת היום כי חברת הבת ( )3322%אופטליקס ( ,)OTC:OPLIהעוסקת
בפיתוח ומסחור תרופות למחלות עיניים ,הגישה פרוטוקול לביצוע ניסוי שלב  3בתרופת ה-
 CF101לטיפול באובאיטיס – מחלת עיניים הגורמת לעיוורון 2הניסוי שיתבצע במרכזים
רפואיים באירופה וישראל יבדוק את הבטיחות והיעילות של תרופת ה 2CF101-בניסוי
ישתתפו  54חולים אשר יטופלו בתרופת ה CF101-ובתרופת פלסבו במשך  6חודשים2
יישום זה הוא פרי של שיתוף פעולה שהתבצע בין ה ,NIH-מכון הבריאות הלאומי האמריקאי,
וכן-פייט ואשר הוביל לתוצאות מוצלחות בניסויים פרה קליניים שבוצעו במעבדה מובילה
במכון העיניים הלאומי האמריקאי ( )NEIואשר הוכיחו כי תרופת ה CF101-של כן פייט
הפחיתה בצורה ניכרת את סממני המחלה בעיניים2
למיטב ידיעת החברה ,כמיליון אנשים בעולם סובלים מאובאיטיס ושוק זה הוערך ב3171-
בכ 231-מיליון דולר וצפוי לצמוח לכ 726-מיליארד דולר ב23171-
אודות אובאיטיס:
אובאיטיס הינו שם כללי למחלה דלקתית ,המערבת את אחד מחלקי הענביה (אובאה),
ונגרמת ע"י תגובה חיסונית 2אובאיטיס יכולה להופיע כמחלה נלווית למחלה דלקתית
אוטואימונית אחרת כגון דלקת מפרקים שגרונית 2מחלה זו היא אחת הסיבות השכיחות
לעיוורון 2הצורה השכיחה של המחלה היא זו הפוגעת בחלק הקדמי של העין והפחות שכיחה
מופיעה בחלק האחורי של העין2
אודות כן פייט ביופארמה:
כן-פייט ביופארמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א והADR -
שלה נסחרים בבורסת ה OTC -בארה"ב 2החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת
 3111הוקמה על ידי פרופ' פנינה פישמן ,חוקרת במרכז הרפואי רבין ,וד"ר אילן כהן ,עורך
פטנטים ושותף בכיר במשרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן 2פרופ' פנינה פישמן מכהנת
כמנכ"ל החברה 2החברה 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 2התרופה המובילה של
החברה ,CF101 ,נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה ,ה-

 , CF102מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  2Cכן-
פייט הינה עתירת ניסיון קליני ועד כה מאות רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים
שביצעה החברה2
כן-פייט העבירה את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל2OphthaliX Inc-
אודות :OphthaliX
חברת  OphthaliX Incהיא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב Bulletin Board-בארצות
הברית ( OphthaliX 2)OTCBB: OPLIעוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת
כעת בפיתוח תרופת ה CF101-למחלות סינדרום העין היבשה ,גלאוקומה ואובאיטיס 2כן
פייט מחזיקה בכ 33%-מהון המניות של 2OphthaliX
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