הודעה לעיתונות
לקראת פרסום תוצאות הניסוי הקליני  Phase IIIבטיפול במחלת העין היבשה:

אופטליקס ,חברת הבת של כן-פייט ,זוכה להכרה
בינלאומית חשובה :נבחרה להציג בפורום האירופאי
לרפואת העתיד בתחום העיניים
החברה תציג את המחקר הקליני שלה
לטיפול בגלאוקומה באמצעות תרופת הCF101-
פתח תקווה ,ישראל 30 ,באוקטובר – 3300 ,קבוצת כן-פייט ביופרמה (ת"א :כנפב) זוכה
להכרה בינלאומית חשובה :כן-פייט ,העוסקת בפיתוח ומסחור תרופות בשלבים קליניים
מתקדמים למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,הודיעה היום כי חברת הבת אופטליקס נבחרה
להציג בפורום האירופאי לרפואת העתיד בתחום העיניים ( Ophthalmology Futures
™ )European Forumשיתקיים באמסטרדם ,הולנד.
ד"ר שרי פישמן ,האחראית על פעילות המחקר הקליני בחברת הבת אופטליקס
() ,)OTCQB:OPLIתציג בשם החברה את המחקר הקליני שלב  3לטיפול בגלאוקומה
באמצעות תרופת ה CF-101 -ואת המנגנון דרכו פועלת התרופה .הרצאתה של ד"ר פישמן
תכלול מידע על תוכנית הפיתוח של אופטליקס בתחום הטיפול בגלאוקומה ,אשר נמצאת ב-
 Phase IIשל הניסויים הקליניים באירופה וישראל.
בכנס משתתפת קבוצה מגוונת של בכירים ומובילי דעה בתחום רפואת העיניים ,ובכלל זה
אנשי תעשייה ,אקדמיה ומשקיעים ,לדון בטכנולוגיות המתקדמות ובדרכי הטיפול העתידיות
בתחום רפואת העיניים .הצגת אופטליקס בכנס זה מהווה עדות נוספת לעניין הגובר בקרב
תעשיית העיניים העולמית בטכנולוגיה של החברה ובמידע הקליני שנאסף מתרופת ה-
.CF101
בנוסף לגלאוקומה ,אופטליקס ,המוחזקת על ידי כן פייט בכ 23%-מהמניות ,נמצאת בעיצומו
של ניסוי קליני  Phase IIIבארה"ב ,אירופה וישראל לטיפול בסינדרום העין היבשה ,ונערכת
לניסויים קליניים  Phase IIבאירופה ובישראל לטיפול באובאיטיס .לאופטליקס רישיון בלעדי
וזכויות שימוש ברחבי העולם בתרופת ה CF101-של כן-פייט בהתוויות בתחום העיניים.

פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"לית קבוצת כן-פייט ,אמרה "אנו מצפים להצגת אופטליקס בפורום
האירופאי לרפואת העתיד בתחום העיניים .לקראת פרסום תוצאות הניסוי הקליני שלנו
 Phase IIIלטיפול בסינדרום העין היבשה ,הצפוי ברבעון הרביעי השנה ,זו הזדמנות עבורנו
להציג את המחקר של אופטליקס גם בתחום הגלאוקומה ולהדגיש את הפוטנציאל הרב
הטמון ב CF101-להבטחת יעילות טיפול בהתוויות שונות ברפואת העיניים .בכירים ומובילי
דעה רבים בקרב קהילת רפואת העיניים יהיו נוכחים בכנס ויציגו בו ,ומכאן שהפורום ישמש
מקום חשוב עבורנו ליצירת מפגש וקשרים עם יזמים אחרים בתעשייה".

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 23.0%-מהון המניות של .OphthaliX
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
 ,3333הוקמה 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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