לקראת השלמת הניסוי הקליני שלב 3
בסינדרום העין היבשה ברבעון הרביעי של :3103

אופטליקס :קיבלה אישור פטנט באירופה
לטיפול בסינדרום העין היבשה הכולל את
תסמונת סיוגרן
מודיעה על קבלת פטנט אירופאי לטיפול בתסמונת סיוגרן
פתח תקווה ,ישראל 8 ,בספטמבר – 3102 ,קבוצת כן פייט ביופארמה (ת"א:כנפב,
 )OTC:CANFYמדווחת היום כי חברת הבת ( )8322%אופטליקס ( ,)OTC:OPLIהעוסקת
בפיתוח ומסחור תרופות למחלות עיניים ,הודיעה על קבלת פטנט ממשרד הפטנטים
האירופאי לטיפול בסינדרום העין היבשה הכולל את תסמונת סיוגרן ( Sjögren's
 2)syndromeהיקף השוק לטיפול במחלת העין היבשה מוערך בכ 3-מיליארד דולר2
אופטליקס נמצאת בשלב מתקדם ביותר של הניסוי הקליני שלב  2בסינדרום העין היבשה
בתרופת ה CF101-וצפויה לפרסם את תוצאות הניסוי כבר ברבעון הרביעי של 23102
אישור הפטנט ,שכותרתו "אגוניסטים לרצפטור לאדנוזין מסוג  A2לטיפול בסינדרום העין
היבשה הכולל את תסמונת סיוגרן" ,מתבסס על ממצאים חיוביים שהתקבלו בניסויים
הקליניים שערכו כן פייט ואופטליקס עד היום 2תסמונת סיוגרן ( )Sjögren's syndromeהיא
מחלה אוטואימונית הפוגעת בבלוטות רוק ודמעות בעיקר ומאופיינת בתחושות של יובש
בעיניים ובפה 2הפטנט ,שהועבר לאופטליקס מכן-פייט כחלק מעסקת הספין אוף בין שתי
החברות ,מקנה לאופטליקס זכויות בלעדיות לשימוש באירופה בתרופת ה CF010-לתסמונת
סיוגרן עד לשנת 23132
כיום הטיפול הנפוץ ביותר לסינדרום העין היבשה הינן טיפות עיניים אותן מזליפים החולים
מספר רב של פעמים ביום 2טיפות אלו אינן מטפלות בגורמי או מהלך המחלה אלא משמשות
כסיכוך ומקלות על תסמיני המחלה בלבד 2ההערכה בעולם המדעי הינה כי תרופות אתיות
יעילות לטיפול במחלה זו יובילו לעלייה בגודל השוק הקיים2
חברת אופטליקס סיימה את קליטת  322החולים לניסוי שלב  2בסינדרום העין יבשה
בתרופת ה 2CF101-במסגרת הניסוי שנערך במספר מרכזים רפואיים בישראל ,אירופה
וארה"ב נבדקים שני מינונים של תרופת ה CF101-לעומת פלסבו למשך  32שבועות2
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 8322%-מהון המניות של 2OphthaliX
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