הודעה לעיתונות
כן-פייט השלימה בהצלחה גיוסם של כל  80החולים
לניסוי שלב  IIbבתרופת ה CF101-לטיפול במחלת
דלקת מפרקים שגרונית


בכל החולים שגויסו נמצאה ,טרום טיפול ,רמת ביו-מרקר גבוהה שעשויה לנבא את סיכויי
הצלחת החולה בטיפול



השוק הנוכחי בדלקת מפרקים עומד על כ 21-מיליארד דולר והוא צפוי
לגדול ולהגיע לכ 21-מיליארד דולר בשנת 1212



תוצאות הניסוי צפויות להתפרסם כבר ברבעון הרביעי השנה

פתח תקווה ,ישראל 21 ,באוגוסט – 1023 ,קבוצת כן-פייט ביופרמה (ת"א :כנפב) ,העוסקת
בפיתוח ומסחור תרופות בשלבים קליניים מתקדמים למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,מודיעה
היום על השלמת גיוסם של כל החולים לניסוי שלב  IIbבתרופת ה CF101-כתרופה בודדת
לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית .עוד מדווחת החברה כי בכל החולים שגויסו לניסוי נבדק,
טרום טיפול הביו-מרקר ,בבדיקת דם שפותחה על ידי מדעני כן-פייט ונמצאה רמת ביו-מרקר
גבוהה שעשויה לנבא את סיכויי הצלחת החולה לטיפול .כן-פייט אף הגישה בקשת פטנט
להגנה על ערכת בדיקת הדם שפיתחה ,אשר כשלעצמה ,הינה בעלת ערך מסחרי רב.
תוצאות הניסוי אמורות להתפרסם במהלך הרבעון הרביעי בשנה זו.
הניסוי כולל  00חולים מתוכם  00חולים יטופלו בתרופת ה CF101-ו 00-חולים יטופלו
בפלסבו במשך  21שבועות .המדד הראשי שנבחן בניסוי ( )Primary End-Pointהוא שיפור
בערכי מדד ה ,ACR201-המדד המקובל על ידי ה FDA-לבחינת יעילות תרופה במחלה זו.
ממצאים מניסויים קודמים שביצעה כן-פייט הוכיחו כי קיים קשר מובהק בין רמת הביו-מרקר
שהוא המטרה אותה תוקפת התרופה לבין הצלחת הטיפול באותם חולים.
יש לציין כי כן-פייט חתמה על הסכם רישיון בלעדי לשימוש ,פיתוח ושיווק תרופת הCF101-
עם חברת  Seikagaku Corporationהיפנית לטיפול במחלות אוטואימוניות דלקתיות,
לרבות דלקת מפרקים שגרונית ,וכן על הסכם רישיון לשימוש בתרופת ה CF101-עם חברת
 Kwang Dong Pharmaceutical Co.הקוריאנית ,לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית .עד
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היום קיבלה החברה מעל ל 0-מליון דולר מתוך סכום מצרפי של כ 11-מליון דולר וצפויה
בהמשך להנות מתמלוגים משמעותיים על מכירת התרופות בארצות אלו.
דלקת מפרקים שגרונית היא מחלה כרונית אוטואימונית הפוגעת במפרקים וגורמת
להריסתם ההדרגתית .דלקת מפרקים שיגרונית היא מחלה רב מערכתית הפוגעת ברקמות
נוספות לאלו שבמפרקים .על פי המידע שבידי כן-פייט ,היקף השוק של התרופות לדלקת
מפרקים שגרונית לשנת  1021היה כ 21-מיליארד דולר והוא צפוי לגדול ולהגיע לכ20-
מיליארד דולר בשנת  .21010גודל השוק נגזר בעיקרו מתרופות ביולוגיות אשר עלות הטיפול
באמצעותן היא גבוהה ,כאשר חסרונן נובע מכך שהן ניתנות בעירוי וגורמות לתופעות לוואי.
להערכת החברה ,תרופת ה ,CF101-שפעילותה דומה לתרופות אלה ,ויתרונותיה בכך
שהיא ניתנת בטבליות ,מתאפיינת בפרופיל בטיחותי מצוין ועלות יצור נמוכה תוכל לתפוס
נתח נכבד משוק זה.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית קבוצת כן-פייט ,אמרה "עם גיוסם של כל  00החולים לניסוי,
השלימה כן-פייט אבן דרך חשובה בדרך לפרסום קרוב של תוצאות הניסוי הקליני המתקדם
שלנו בתרופת ה CF101-לטיפול במחלת דלקת מפרקים שגרונית .למרות העובדה שקיימות
תרופות ביולוגיות יעילות לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית בטיחותן אינה מירבית ועל כן יש
צורך גדול ביותר בתרופות חדשות .אנו מאמינים כי תרופת ה CF101-שלנו אשר כבר
הוכחה כבעלת פרופיל בטיחותי גבוה עשויה להראות יעילות .בניסוי הקודם שביצענו במתן
כתרופה בודדת ,Phase IIa ,הוכחה יעילות בדיכוי תגובות דלקתיות בחולים ולא נמצאו
תופעות לוואי משמעותיות .ה CF-101-שפיתחנו הינה מולקולה קטנה הניתנת בטבלייה
ועלות הייצור שלה נמוכה ,זו הסיבה שבכפוף להצלחת הניסוי ,תוכל תרופת  CF101ליהנות
מיתרון תחרותי של ממש ולהתקדם במהירות בהמשך הפיתוח הקליני".
אודות כן-פייט ביופרמה:
כן-פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א והADR -
שלה נסחרים בבורסת ה OTC -בארה"ב .החברה ,שהחלה את פעילותה העסקית בשנת
 ,1000הוקמה 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 לחברה הבת.OphthaliX Inc.
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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 01.3%-מהון המניות של .OphthaliX
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