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I N S P I R E D by L I F E

על החברה
פלוריסטם תרפיוטיקס (  , Nasdaq: PSTIבורסה ת"א -פלתר) הינה חברה ביו-רפואית המפתחת תרופות תאיות שמקורן
בשליה המאפשרות טיפול תאי ללא התאמה גנטית בין התאים לבין המטופל .מוצרי החברה נמצאים בניסויים קליניים הבוחנים
את יעילותם במגוון מחלות הנגרמות מאיסכמיה (חוסר זרימת דם) ,דלקתיות ,פציעות אורטופדיות וכשלים של מערכת הדם.
תאי ה PLX (PLacental eXpanded( -פועלים בגוף המטופל ומעוררים את מנגנון השיקום של הגוף באמצעות הפרשת
חלבונים בתגובה לאיתותים מגופו של המטופל ,החלבונים מאתחלים תהליך ריפוי עצמי ומשפרים את מצבו של החולה.
לחברה טכנולוגיית  3Dייחודית המאפשרת גידול יעיל ומבוקר של מוצרים תאיים שונים בכמויות גדולות ,תיק פטנטים
חזק ורחב ,מאזן פיננסי חזק ומתקני ייצור ומו"פ בעלי תו  GMPהמאפשר עקביות בין אצווה לאצווה ויכולת ייצור מסחרי
של תאי .PLX
תכניות קליניות מתקדמות-

* ניסוי רב-לאומי .בארה"ב -ניסוי שלב  ,3באירופה -ניסוי דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר שיווק מוקדם
** בכפוף לאישור FDA / EMA
המידע הכלול במסמך זה אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך .על רוכשים אפשריים של מניות החברה לבחון בתשומת לב את גורמי הסיכון .המידע הנמסר בזאת
הנו מידע חלקי בלבד .למידע מלא ,נא עיין במסמכים שהחברה הגישה לרשות ניירות הערך האמריקאית ,אותם ניתן למצוא ב-
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נקודות עיקריות להשקעה

מידע פיננסי

מענה לשוק גלובלי של  CLIהמוערך בכ 12-מיליארד דולר בשנה

נאסד"ק , PSTI -בורסה ת"א /PSTI -פלתר
יתרות מזומנים ושווי מזומנים (- )06/2016
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אבני דרך מרכזיות לשנה הקרובה
•תחילת ניסויים טרום שיווקיים ב:
 טרשת עורקים חמורה בגפיים תחתונות ()CLIארה"ב ואירופה -כניסה לניסוי שלב ( 3אירופה
דרך מסלול רגולטורי מקוצר)
יפן -ניסוי פיבוטלי דרך מסלול רגולטורי מקוצר
 תסמונת קרינה חמורה ()ARSניסוי פיבוטלי בחיות גדולות דרך מסלול חוק
החיות של ה FDA
 שבר בצוואר הירךכניסה לניסויים מתקדמים בארה"ב ואירופה
•צליעה לסירוגין ( -)ICסיום גיוס מטופלים (.)N=170
מתנהל בארה"ב ,גרמניה ,ישראל ודרום קוריאה.
•כשל בהשתלות מח עצם -תחילת ניסוי שלב 1
בארה"ב אושר ע"י ה FDA

תוצאות קליניות משמעותיות

•שני ניסויים קליניים בטרשת עורקים חמורה בגפיים
תחתונות ( )CLIהושלמו בהצלחה( .גרף )A
•ניסוי שנערך בפציעה בשריר הראה תוצאות חיוביות
משמעותיות והוכיח כי הזרקת  PLX-PADלשריר
במהלך ניתוח החלפת מפרק הירך יכולה לשפר כי
כוחו של השריר בכ 500% -בשישה חודשים לאחר
הניתוח ,לעומת פלסבו (( .)p <0.0067גרף )B

קניין רוחני עשיר ומתקן וטכנולוגיית ייצור
המאושרים על ידי ה , FDAה  PMDAוה EMA
למתקן פוטנציאל ייצור של  150,000מנות של תאי PLX
בשנה ומאפשר לפלוריסטם שליטה בשרשרת האספקה
שלה ובאיכות התאים בעלות נמוכה באופן משמעותי.
לחברה קניין רוחני עשיר עם כ 75-פטנטים מאושרים
ולמעלה מ 100-בתהליכי רישום.

C

פלוריסטם מתכננת שני ניסויים פיבוטליים שיכולים להוביל ישירות לאישור
שיווק מותנה עבור תאי  PLX-PADלטיפול בטרשת עורקים חמורה של הגפיים
התחתונות ( )CLIבארה"ב ,אירופה ויפן .מחלה זו נוצרת בעקבות חסימת העורקים
ברגליים על ידי משקעים שומניים ,דבר המוביל לירידה משמעותית בזרימת הדם
לגפיים התחתונות ,לכאבים עזים גם בשעת מנוחה ,לכיבים שאינם מחלימים
ולנמק .החברה הגיעה להבנות עם ה FDA-על עריכת ניסוי שלב  3במחלה שיהיה
ניסוי רב לאומי עם אתרים קליניים בארה"ב ואירופה ,שם הוגש כבר פרוטוקול
הניסוי לאישור .בכוונת החברה להשתמש בתוצאות הניסוי של  250החולים כניסוי
פיבוטלי יחיד לקבלת אישור רגולטורי בארה"ב ואירופה .במקביל קיבלה פלוריסטם
אישור עבור פרוטוקול ניסוי פיבוטלי במחלה ב 75-מטופלים ביפן.

ניסוי פיבוטלי לאישור שיווק של  PLX-R18לטיפול בתסמונת קרינה
חמורה ( )ARSבמימון הממשל האמריקני

הסוכנות הלאומית לבריאות של ארה"ב החלה בניסוי מינונים לקראת ניסוי
פיבוטלי בחיות גדולות ,לטיפול בתסמונת קרינה חמורה הנגרמת כתוצאה
מחשיפה לרמות גבוהות מאוד של קרינה ,כמו במקרים של קטסטרופה
גרעינית .התסמונת גורמת לתחלואה חמורה או למוות כתוצאה מהרס של מח
העצם .הממשל האמריקני החליט לממן ולקדם את המחקר במטרה להחזיק
כמות גדולה מהתרופה לשימוש במקרה של קטסטרופה גרעינית .במידע
שנאסף בניסויים מוקדמים נמצא כי לתאים פוטנציאל טיפולי יעיל במרכיבים
ההמטולוגיים של תסמונת הקרינה וכן נמצא כי הזרקתם הובילה לשיפור
משמעותי בהתאוששות תאי הדם השונים( .גרף  .)Cביפן ,חתמה פלוריסטם
על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם האוניברסיטה הרפואית בפוקושימה
לביצוע ניסויים משותפים בתאי  PLX-R18לבחינת פוטנציאל הריפוי שלהם
במקרים של פגיעות קרינה ובתחלואה הנגרמת כתוצאה מהקרנות בחולי סרטן.

סיום גיוס מטופלים בניסוי שלב  2לטיפול בצליעה לסירוגין ()IC

פלוריסטם מנהלת ניסוי שלב  2ב  PLX-PADלטיפול בצליעה לסירוגין ()IC
עם אתרי ניסוי הממוקמים בארה"ב ,גרמניה ,ישראל ודרום קוריאה .החברה
מצפה להשלים את גיוס המטופלים בשנת  2016ולדווח על תוצאותיו ב .2017
המחלה ,ממנה סובלים כ 14-מיליון בני אדם בארה"ב בלבד ,נחשבת לשלב
מוקדם יותר במחלת העורקים הפריפריאליים ועלולה להוביל ל.CLI-

אישור  FDAלניסוי קליני לטיפול בכשל של השתלות מח עצם

פלוריסטם קיבלה את אישור ה FDA -להתחיל בניסוי שלב  1בPLX-R18 -
לטיפול בכשלים של השתלות תאים המטופוייטיים שמקורם בדם היקפי ,דם
טבורי או מח עצם .נתונים פרה-קליניים הראו כי  PLX-R18עזרו לתאי מערכת
הדם (התאים הלבנים ,האדומים וטסיות הדם) להתחדש ולשקם את התפקוד
של מערכת הדם הפגועה ,דבר המצביע על פוטנציאל טיפולי במגוון רחב של
אינדיקציות המטולוגיות.
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