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סקירה כללית
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המופקותתאיותתרופותהמפתחתרפואית-ביוחברה•
הלידהלאחרהאנושיתמהשלייה

רפואיותהתוויות3-במתקדמיםלניסוייםכניסה•

המגיביםחלבוניםשלמגווןהמשחררתכליתי-רבטיפול•
המטופלמגוףלאותות

שלומבוקריעילגידולהמאפשרתייחודיתD3טכנולוגיית•
מסחריבהיקף,שוניםתאייםמוצרים

העולםברחבימטופליםמאות•

]  PSTI[א "ע בת"ק ובבורסה לני"החברה נסחרת בנאסד
$מיליון 150-שווי שוק כ

$מיליון 34.1–) 03/2018-נכון ל(ע סחירים "יתרת מזומנים וני
$מיליון 50-כ-כ מענקים לא מדללים"סה



פלוריסטם
בשקופית אחת

שלייה

טכנולוגיה 
ייחודית

תרופת מדף
ללא צורך 

בהתאמה גנטית

הזרקה פשוטה 
לשריר

הפרשה איטית 
של חלבונים
בהתאם  

לסיגנלים  
מהגוף

אפקט שיקום 
ארוך טווח
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הדור הבא של רפואה ביולוגית

מורכבות המחלה
מורכבות המחלה דורשת 

התאמת טיפול מולטי 
פקטוריאלי

תערובת של  
-רכיבים

ביולוגיים/כימיים

רכיב ביולוגי יחיד שלשחרור איטי רכיב כימי יחיד
רכיבים  תערובת 

ביולוגיים/כימיים

שחרור איטי  
שלמותאם 
רכיבים  תערובת 

ביולוגיים



הצורך  
ברפואה תאית

יותרארוכהחייםתוחלת
,משמעותיבאופןעלתההחייםתוחלת
להיותצפוייםהעולםברחביאנשיםמיליארד2כמעט

)העולמיהבריאותארגון(2050שנתעד60גילמעל

הצד הכלכלי
להתמודדכיוםצריכיםבעולםהגדוליםהכלכלהמשקי

הבריאותמערכותבהוצאותגידולעם

הצד האנושי
רפואייםמצביםעםקרובותלעתיםמקושרתהזדקנות

ראוירפואימענהללאנותריםעדייןמהםרביםאשר
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המחלהמורכבות
במחלותלטפלמנתעלחדשנייםטיפוליםנדרשים
תמורכבו



77

“Cell therapies…hold significant promise for transformative 
and potentially curative treatments for some of humanity’s 

most troubling and intractable maladies.”

2017אוגוסט , סקוט גוטליבFDA-נציב ה

שינויים  
בסביבה  

הרגולטורית



PLXפלטפורמה טכנולוגית 
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http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/43618/title/The-Prescient-Placenta/

מקור תאי ללא סוגיות אתיות                      •
)נחשב כיום כפסולת רפואית(

מקור עשיר ומגוון•

בעל יתרונות ביולוגים משמעותיים•

תורמות צעירות•

מקור שאינו מוגבל וקל לאיסוף•

מנות מכל שלייה20,000-הפקה של למעלה מ•

-פרויקט השלייה 
י מכון הבריאות הלאומי  "הושק ע

במטרה להעמיק  ) NIH(האמריקאי 
את המחקר בנוגע לתפקידה  

וחשיבותה של השילייה  

הפקת תאים משילייה
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10
:י"תהליך הייצור מאושר ע

GMPמתקן ייצור בעל תקן 
של מוצרים תאיים  In-houseייצור , טכנולוגית תלת ממד
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מעודד שיקום של מח עצם פגום
מעודד הפקת תאי דם  

)אדומים וטסיות דם, לבנים(

פגיעות קרינה חמורות-IIIפאזה 
כשל בהשתלת מח עצם-Iפאזה 

מפחית דלקתיות
מעודד יצירת כלי דם חלופיים

מעודד שיקום פגיעות שריר ורקמות

)IC(צליעה לסירוגין -IIפאזה 
)CLI(טרשת עורקים חמורה -IIIפאזה 

שבר במפרק הירך-IIIפאזה 

PLX-R18 PLX-PAD

מונע צמיחה של תאי סרטן

לאישור התחלת ניסויים  INDהגשת 
קליניים

PLX-IMMUNE
PLXמוצרי 
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) N=246(יחיד פיבוטליניסוי 
תמיכה על ידי התכנית האירופאית 

)$מיליון 8(2020הורייזן

מסלולים רגולטורים מהירים
FDA, EMA, PMDA

FDA- התוכנית להרחבת הנגישות לטיפול

2018צפוי להתחיל בפיבוטליניסוי 
תמיכה על ידי התכנית האירופאית 

)$מיליון 8.7(2020הורייזן

EMA-מסלול רגולטורי מהיר

טרשת עורקים חמורה בגפיים  שבר בירך 

2018/9-צפוי להתחיל בפיבוטליניסוי 
ב       "תמיכה על ידי ממשלת ארה

)משרד ההגנה+ משרד הבריאות (

FDA-ח"מסלול חוק בע
FDA-מעמד תרופה יתומה

IND-י ה"אישור ע-FDA

פגיעות קרינה 



2שלב  1שלב  3שלב קליני-פרה התוויה
טרשת עורקים חמורה  

)CLI(בגפיים תחתונות 

)IC(צליעה לסירוגין 

שבר בצוואר הירך

תסמונת קרינה חריפה  
)ARS(

מיקום
ב"ארה

*אירופה

**יפן

,  אירופה, ב"ארה
,  דרום קוריאה

ישראל
,  ב"ארה

***אירופה

ב"ארה

דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר אישור שיווק מותנה-אירופה, 3שלב -ב"ארה: ניסוי יחיד בינלאומי* 
PMDAדרך המסלול הרגולטורי המהיר לרפואה משקמת של ה ** 

EMAבכפוף לאישור *** 

ניסוי פיבוטלי יחיד

התוויות קליניות מתקדמות-פייפליין
מוצר

PLX-PAD

PLX-PAD

PLX-PAD

PLX - R18 ניסוי פיבוטלי דרך מסלול חוק החיות של הFDA

מימון
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I-PLX-PADמוצר תאי 

איסכמיה  
)קושי בזרימת דם(

שיקום שריר

יצירת כלי  
דם חלופיים

הפחתת  
דלקתיות

מפחית דלקתיות
מעודד יצירת כלי דם חלופיים

מעורר שיקום שריר פגוע

דלקתיות אובדן רקמת שריר



מחלות עורקים היקפיות

15

Build up of fatty 
substances in the 
wall of the artery

.התקינההדםזרימתאתהחוסםדבר,הרגלבעורקישומןהצטברותידיעלנגרמות)PAD(היקפיותעורקיםמחלות

.גבוהדםולחץדםוכלילבבעיות,עודףמשקל,סכרת,עישוןכולליםהסיכוןגורמי

,מנוחהבעתברגלחמורמכאבסובלים)CLI(תחתונותבגפייםחמורהעורקיםטרשתחולי
ותמותהרגללקטיעתגבוהסיכוןעםירודהחייםואיכותברקמותנמקים,בעורפצעים

במהלךקטיעה40%עדוחוויםניתוחילהליךמתאימיםאינםמהחולים40%עד•
*הראשונההשנה

ב"בארהלטיפולמוערכתעלות.CLIמסובליםואירופהב"בארהאנשיםמיליון5-6•
**בשנהדולרמיליארד25-מלמעלההינהלבדה

)N=246(ובאירופהב"בארה–IIIשלבפיבוטליניסוימתקיים•

שעלול)PAD(היקפיותעורקיםמחלותשלמוקדםשלב-)IC(לסירוגיןצליעה
CLI-ללהתפתח

שלבניסויהושלםII–וישראלקוריאהדרום,גרמניה,ב"ארה)N=172(

IIIלתמיכה בניסוי שלב 2020הורייזןמהתכנית האירופאית מיליון דולר 8מענק של 
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)PAD(במחלות עורקים היקפיות PLX-PAD-פיתוח קליני
N=27,וגרמניהב"בארה)CLI(בגפייםחמורהעורקיםבטרשתIשלבניסוייםשניהושלמו•

טובבטיחותפרופיל
הפיבוטלילניסויקריטריוניםהגדרת,)רקמותחידושוהגדלתכאבהפחתת(חיובייעילותאפקט
חודשייםשלבהפרש,תאיםמיליון300שלטיפולים2:מינוניםקביעת

,גרמניה,ב"בארה)IC(לסירוגיןבצליעהIIשלבל"בינניסויהושלם•
N=172,וישראלקוריאהדרום
שלטיפולים2בעקבותשבועות52לאחרהליכהמרחק-עיקריראשייעד

תאיםמיליון300
שלטיפולים2בעקבותשבועות52לאחרהליכהמרחק-עיקרימשנייעד

שונותבשליותשמקורםתאיםמיליון300
שבועות65לאחר)צנתור/מעקפים(ניתוחיהליךשיעור-משנייעד

N=246,וישראלאירופה,ב"בארההמתקייםCLI-בIIIשלב,ל"בינפיבוטליניסוי•
מוותאוקטיעה(לאירועעדזמןמשך-מרכזייעד(
חודשייםשלבהפרש,שונותמשליות,תאיםמיליון300שלטיפוליםשני-המינוןמשטר
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בצליעה לסירוגיןIIניסוי שלב 
)N=172,וישראלקוריאהדרום,גרמניה,ב"ארה(

שליעילותהצגתPLX-PADלסירוגיןבצליעהבטיפול)IC(
ההליכהבמרחק)p=0.0008(סטטיסטימובהקשיפורהראותאיםמיליון300שלהזרקות2-בשטופלוחולים•

.שבעות52לאחרהבסיסלקובהשוואההמקסימלי
חוליםבקרב.שבועות65לאחרהראשיתהיעילותבקבוצת49%-בוסקולריזציה-רהבהליךהסיכוןשיעורהפחתת•

.כללוסקולריזציה-ברהצורךהיהלאשונותבשליותשמקורןתאיםמנותבשתישטופלו

שלבניסוימתווהאישורIIIתחתונותבגפייםחמורהעורקיםבטרשת)CLI(
היקפיםעורקיםבמחלותלטיפולהאופטימליהמינוןהינוPLX-PADתאימיליון300-המינוןאישור•
ההליכהבמרחקמשמעותיתסטטיסטיתעדיפותהראותאיםמיליון300שלהזרקותשתי–ההזרקותמשטר•

זהמינוןשליחידהלהזרקהבהשוואה)p=0.0331(שבועות52לאחרהמקסימלי

ושימוש,חודשיםמספרשלבטווחהזרקותשתילמתןהחברהשלהפטנטמוגנתתרפויטית-הביוהגישהאישור
שונותבשליותשמקורםבתאים

תאישלשריריתתוךהזרקה–בטיחותאישורPLX-PADבטוחהנמצאה

הניסוימטרות
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טרשת עורקים חמורה בגפיים–IIIתוואי ניסוי שלב 

של האיחוד האירופי לתמיכה בניסוי2020מתכנית הורייזן $ מיליון 8מענק של 

)2:1(מבוקר עם פלסבו , עיוור, אקראי IIIניסוי שלב

שאינם מתאימים להליך ניתוחי, עם אבדן רקמות מזעריCLIחולי  אוכלוסיית הניסוי

אוסטריה, כיה'צ, הונגריה, פולין,אנגליה, גרמניה,ב"ארה מדינות

מטופלים246 גודל המדגם

)2:1שליחס(פלסבולעומתתאיםמיליון300 מינונים

שבועות8פעמיים בטווח של , לרגל הפגועה) IM(הזרקות לתוך השריר  התנהלות הניסוי

)AFS(משך זמן עד לאירוע קטיעה או מוות  נקודת היעד המרכזית

רמת החמצן  ,קביעת קטיעות,איכות חיים,ריפוי פצעים מלא,הקלה על כאב
רמות ציטוקינים, TcPO2בדם 

נקודות יעד נוספות

חודשים12-36 תקופת מעקב



)N=20(פציעת שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך 

שיקום שריר

19

)לא נותחה(רגל מקבילה 
השרירשינוי בנפח
300%שיפור של 

P=0.004

שינוי בכוח השריר  
500%שיפור של 

P=0.0067

שינוי בכוח השריר
4000%שיפור של 

P=0.012
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IIIניסוי שלב -שבר בירך

2020מיליון דולר מתכנית הורייזן 8.7מענק של 
לתמיכה בניסוי

*   Source: Simran Mundi, Bharadwaj Pindiprolu, Nicole Simunovic, Mohit Bhandari

)2010/11, בימים(משך אשפוז 
שבר בצוואר הירך

אוכלוסיית חולים כלליתלעומת 

עם,הירךשלביותרהנפוצההשברלצורתכיוםנחשבהירךבצווארשבר•
המטופליםבקרב*36%עדשלתמותהשיעור

וצפויהדולרמיליארד10-15-בכנאמדתב"בארההשנתיתהטיפולעלות•
האוכלוסייההזדקנותבשללעלות

ברבעוןלהתחילצפוימטופליםגיוס–IIIשלבלניסויFDAאישור•
2018שלהרביעי

הרגולטורילמסלוללהתאיםצפויההירךבצווארלשברPLX-PADתכנית•
האירופאיהאיחודשלהמהיר



פגיעות חשיפה לקרינה

כשלים במח העצם
, )HCT(המטופואטיםבעקבות או כתמיכה להשתלת תאים 

טיפולי  , כימותרפיה, מחלות גנטיות, מחלות אוטואימוניות
תרופות  /תופעות לוואי מטיפולים, קרינה

מעודד שיקום של מח עצם פגוע ליצירת תאי דם  II-PLX-R18מוצר תאי 
)אדומים וטסיות, לבנים(

תאי דם 
אדומים

תאי דם 
לבנים

טסיות  
דם

21



(ARS)תסמונת קרינה חריפה 
חשיפה חמורה לרמות גבוהות מאוד של קרינה גורמת לתסמונת קרינה חריפה המאופיינת בפגיעות קטלניות  

אפשריות לאיברים ולמערכות רבות בגוף כולל למח העצם

22

•PLX-R18מוכן לשימוש ואינו מצריך התאמה גנטית  , הוא מוצר מדף
למטופל

הזרקה פשוטה לשריר•
חיי מדף ארוכים•
לא משפיע לרעה במידה ומוזרק -אינו מצריך סינון של הנפגעים•

למטופל שלא נחשף לקרינה
)אדומים וטסיות, לבנים(תומך בשיקום של שלוש שורות תאי הדם •
שעות מהחשיפה לקרינה48מועיל גם בהזרקה לאחר •
עשוי לטפל בפגיעות נוספות  פקטוריאלי-פרופיל הפרשות מולטי•

פוטנציאל לשימוש במגוון רחב של מצבים רפואיים-לרקמות
במוצר התאי  ) IND(אישור את הבקשה לפרוטוקול שימוש FDA-ה•

)  ARS(לטיפול בפגיעות קרינה חמורות , PLX-R18, של החברה
במקרה של אירוע גרעיני



ניסויים  
)מקבילים(

Iשלב 

)מקבילים(ניסויים 
IIשלב 

)מקביל(ניסוי 
פיבוטליIIIשלב 

ב"וממשלת ארהFDA-בדיונים עם ה

FDA-ח של ה"חוק בע–תסמונת קרינה חריפה 

ימים לאחר טיפול ראשון9 ימים23



Late Post Exposure

Department of Defense (DOD)
Warfighter and Immediate Response

Department of Health and Human Services (DHHS)
First Responders and Hospitals

Armed Forces Radiobiology 
Research Institute

NIAID/NIH

Chronic Phase (Months-Years) שלב
התגובה

חשיפה

ציר הזמן

מכון  /סוכנות
המחקר

המחלקה 
הממשלתית

Initial Response (hours)

תסמין קליני

24h

Pre-exposure

Acute Phase (Days-Weeks)

DEARE (Months-Years)ARS (Hours-Weeks)

Early Post Exposure

ב"שיתוף פעולה עם ממשלת ארה
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כטיפול לנזקי במערכת העיכול הנובעים מחשיפה לקרינה חריפהPLX-R18בחינת תאי 

פוקושימה' שיתוף פעולה עם אוני

בשרידותשיפור50%•
העיכולבמערכתהגזעתאיפעילותשימור•

)GI(,שלהתאוששותהושיפורלהגברה
ברקמהחמורהפגיעהומניעתהמערכת
המעייםאתהמרפדת

משקלאבדןשלמשמעותיתהפחתה•
דםוטסיותלבניםדםתאיספירתהגדלת•

PLX-R18  כטיפול פוטנציאלי
רב מערכתי לפגיעות קרינה



:תכנית המטולוגית•
קליטה לא מספקת לאחר השתלת מח עצםלטיפול בIשלב ניסוי 

−N=24
ניסוי פתוח המאפשר ניתוח נתונים מתמשך−
ב וישראל"אתרים קליניים בארה−

:חשיפה לגז חרדל•
)  USAMRICD(והמכון המחקר להגנה כימית ) DOD(שיתוף פעולה עם משרד ההגנה האמריקאי 

טיפול בפגיעות  כPLX-R18לצורך בחינת , שהינו חלק ממערך הבריאות בצבא ארצות הברית
.ארוכות טווח הנגרמות כתוצאה מחשיפה לגז חרדל
  PLX-R18-והינו הפרויקט השני ב) NIH(ב "הניסוי ימומן על ידי הרשות הלאומית לבריאות של ארה

שנבחר על ידי משרד ההגנה האמריקני

PLX-R18–פרויקטים נוספים

26
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III-PLX-Immuneמוצר תאי 
מעכב גדילת תאים סרטניים

האנושייםהסרטןתאיסוגי50מתוך45%-בסרטןתאישלצמיחהעצירת•
,הגסהמעיסרטן,שדסרטןסוגימווןעלבמיוחדחיוביתהשפעהעם,שנבדקו

.ועורשרירים,ריאות,כבד,כליותסרטן

מובהקתהפחתההראהשדסרטןעםעכבריםנקבותעלמתקדםמחקר•
PLXתאיעםהטיפולבקבוצתהגידולשלהממוצעבגודל)p=0.025(סטטיסטית

נסיגההראואףטיפולשקיבלומאלו30%כאשר,טופלהשלאהקבוצהלעומת
.הסרטניהגידולשלמלאה



עם חברות פארמה להתוויות  הסכמי רישוי 1.
)CLIכגון (רפואיות עם אוכלוסיית חולים גדולה 

להתוויות עם אוכלוסיית  מכירות ישירות2.
)כגון המטולוגיה(חולים קטנה יחסית 

של המוצר מכירות ישירות לממשלות3.
PLX-R18עבור תסמונת קרינה חריפה

אסטרטגיה שיווקית

28
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פלוריסטם שומרת על זכויות פטנטים וייצור  הסכמי שיתופי פעולה
בכל השותפויות



אברמןזמי
ל משותף"ר ומנכ"יו

ליאור רביב
ל פיתוח"סמנכ

דן פרס
ל קליניקה ורגולציה"סמנכ

הנהלת החברה

הדס-אפרת ליבנה
ל משאבי אנוש"סמנכ

ארז אגוזי
ל כספים"סמנכ

.Ph.Dרחלי אופיר 
ל מחקר וקניין רוחני"סמנכ

D.M ,MPHקלינהאוסקארין 
ל חטיבה צפון אמריקה"סמנכ

יקי ינאי
ל משותף"נשיא ומנכ

30

בועז לשם
ל תפעול וייצור"סמנכ

עמירןאורלי 
ל הבטחת איכות"סמנכ



Investor.relations@Pluristem.com Israel +972-74-710-8600
U.S.   +1-914-512-4109

www.Pluristem.com
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