הודעה לעיתונות
כן פייט קיבלה את אישור המדען הראשי לתקציב
פיתוח של כ 9.4-מיליון  ₪לתרופת ה CF201-לטיפול
בסרטן הכבד
התקציב יאפשר פיתוח יעיל ומהיר של תרופת הCF201 -
האישור מצטרף לאישור נוסף של סטטוס "תרופת יתום" אותו קיבלה
לאחרונה החברה מהFDA-
פתח תקווה ,ישראל 21 ,במאי – 2102 ,קבוצת כן פייט ביופרמה (ת"א :כנפב) ,העוסקת
בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד ,מודיעה כי קיבלה אישור לתקציב פיתוח
מהמדען הראשי במשרד התעשייה והמסחר לפיתוח תרופת ה CF012-לטיפול בסרטן
הכבד ,בתקציב של עד כ 9.4 -מיליון  ₪לתקופת מו"פ של שנה ,ובשיעור השתתפות של
המדען הראשי בסך של  01-91%מהוצאות המחקר והפיתוח.
פרופ' פנינה פישמן ,מנכ"ל קבוצת כן-פייט ,אמרה "אנו מודים למדען הראשי על הבעת
האמון ועל הקצאת המשאבים לצורך פיתוח תרופת ה CF012-לחולי סרטן הכבד .משאבים
אלו ,בצירוף האישור שניתן ע"י ה FDA-לאחרונה לסטטוס של תרופת יתום לתרופה לחולי
סרטן הכבד ,יתרמו רבות לפיתוח יעיל ומהיר של תרופת ה CF012-להתוויה חשובה זו".
אודות כן פייט ביופרמה:
כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א .החברה,
שהחלה את פעילותה העסקית בשנת  2111הוקמה 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 ,CF102-מפותחת למחלות כבד הכוללות
את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג  .Cכן פייט הינה עתירת ניסיון קליני עד כה מאות
רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים שביצעה החברה.
לאחרונה העבירה כן פייט 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 32.0%-מהון המניות של .OphthaliX
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