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הצורך  
ברפואה תאית

תוחלת החיים של  
נשים במדינות  

:מפותחות
1840-2009

משך חיים ארוך יותר
מיליארד איש ברחבי העולם צפויים  2כמעט 

2050עד שנת 60לחיות מעל גיל 
)ארגון הבריאות העולמי(
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הכלכליתההשפעה
להתמודדהחלובעולםהגדולותהבריאותממערכותחלק
חיוני,כךבשל.הבריאותבהוצאותמשמעותיתעליהעם

לצמצםבמטרהחדשניותטיפולדרכילמצואכיוםביותר
הנלוותוהתרופותהאשפוזהוצאות,הטיפולעלויותאת

האנושיתההשפעה
רפואייםבמצביםקרובותלעיתיםמאופייןמבוגרגיל

.קייםטיפולללאעדייןמהםרביםאשרמאתגרים
העולםברחביזמיניםכברמואציםרגולטורייםמסלולים
טיפוליםעבורלשוקההגעהזמןאתלקצרבכדיומוצעים

אלו

הצורך  
ברפואה תאית
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שינויים  
בסביבה הרגולטורית



הצורךלהגדלתהובילההחייםבתוחלתהעלייה•
הבריאותבתחוםחדשנייםבפיתוחים

היטבהמודעיםהוןוקרנותרביםמשקיעים•
להשקיעהחלו,הללוהדמוגרפייםלמאפיינים

בתחוםמשמעותית

היוו,ביוטכנולוגיהובמיוחד,הבריאותבתחוםמניות•
השניםבחמשביותרהחזקיםהמגזריםאחדאת

האחרונות

גידול בתחום הביוטכנולוגיה
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סקירה כללית

7

המופקותתאיותתרופותהמפתחתרפואית-ביוחברה•

הלידהלאחרהאנושיתמהשלייה

המגיביםחלבוניםמגווןמשחרריםPLXהתאי•

גנטיתהתאמהמצריכיםואינםהמטופלמגוףלאותות

בהיקףגידולהמאפשרתייחודיתD3טכנולוגיית•

שוניםתאייםמוצריםשלומבוקריעיל,נרחב

שיווקלקראתניסוייםמספרעםמתקדםקליניפייפליין•



תקציר פיננסי
-א"ע בת"ק ובבורסה לני"חברה ציבורית הנסחרת בנאסד•

PSTI/ פלתר 
מיליון דולר130-שווי שוק של כ•
מיליון דולר  33.1-ע סחירים של כ"יתרת מזומנים וני•

)2017, למרץ31נכון ל(
:מיליון דולר12זכינו במענקים בסך 2016במהלך •

 מיליון דולר 8-כ-של האיחוד האירופאי2020הורייזן
IIIשלב  CLIלתמיכת ניסוי 

מיליון דולר3-כ-ממשלת ישראל
מיליון דולר1-כ-קרן בירד

)PhD, 6 MD 13(עובדים 180-כ•
 פטנטים  120-פטנטים מאושרים וכ100למעלה מ

בהליכי רישום
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פלטפורמה 
טכנולוגית

PLX

תכניות  
קליניות
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טכנולוגיית ייצור ייחודית
אלף מנות150יכולת ייצור שנתית של כ
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,  FDAמפעל ייצור מאושר על ידי ה 

האיחוד האירופאי  , )PEI(גרמניה 

)EMA( , יפן)PMDA( ,  דרום

לגידול תאים  , קוריאה וישראל

עבור ניסויים  D3בטכנולוגיית 

מתקדמים לאישור המוצר ולשיווק
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מפלא הלידה ועד תרופות לכל:PLX-טכנולוגיית ה
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הפקת תאים משילייה

מקור עשיר ומגוון•

תורמות צעירות•

)נחשב כפסולת רפואית(ללא סוגיות אתיות •

מקור בלתי מוגבל•

קל לאיסוף•

מנות של  75,000-הפקה של למעלה מ•
מיליון תאים מכל שלייה100

-פרויקט השלייה 
י מכון הבריאות  "הושק ע

הלאומי האמריקאי  
)NIH (  במטרה להעמיק

את המחקר בנוגע 
לתפקידה וחשיבותה  

של השילייה  
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פלטפורמה 
טכנולוגית

PLX

תכניות  
קליניות
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שיווק 2שלב  1שלב  3שלב קליני-פרה התוויה

טרשת עורקים חמורה בגפיים 
)*CLI(תחתונות 

**שבר בצוואר הירך

)ARS(תסמונת קרינה חריפה 

מיקום

/ב"ארה
אירופה

יפן

/  ב "ארה
אירופה

ב"ארה

ניסוי דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר שיווק מוקדם-באירופה, 3ניסוי שלב -ב"בארה. לאומי-ניסוי רב*  
FDA /EMAבכפוף לאישור ** 

מסלול רגולטורי מהיר

ניסויים מתקדמים לפני שיווק
התוויות קליניות

מוצר

PLX - PAD

PLX - PAD

PLX - R18
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ניסוי פיבוטלי דרך מסלול  
FDAחוק החיות של ה 



דלקתיותמפחית
חלופייםדםכלייצירתמעודד
ורקמותשרירפגיעותשיקוםמעודד

PLX-PAD

היקפיותמחלות עורקים
פציעות אורתופדיות
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PLX-PADשל פעולה מכניזם ה
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שיווק 2שלב  1שלב  3שלב קליני-פרה התוויה

טרשת עורקים חמורה בגפיים 
)*CLI(תחתונות 

**שבר בצוואר הירך

)ARS(תסמונת קרינה חריפה 

מיקום

/ב"ארה
אירופה

יפן

/  ב "ארה
אירופה

ב"ארה

ניסוי דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר שיווק מוקדם-באירופה, 3ניסוי שלב -ב"בארה. לאומי-ניסוי רב*  
FDA /EMAבכפוף לאישור ** 

מסלול רגולטורי מהיר

ניסויים מתקדמים לפני שיווק
התוויות קליניות

מוצר

PLX - PAD

PLX - PAD

PLX - R18
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ניסוי פיבוטלי דרך מסלול  
FDAחוק החיות של ה 



)PAD(מחלות עורקים היקפיות 

•PADהתקינההדםזרימתאתהחוסםדבר,בעורקיםשומןהצטברותידיעלנגרם

חמורהעורקיםטרשתבעוד,המחלהשלמוקדםמצבהיא)IC(לסירוגיןצליעה•

מתקדםמצבהיא)CLI(תחתונותבגפיים

ואיכותברקמותנמק,בעורפצעים,מנוחהבעתחמורמכאבסובליםCLIחולי•

ותמותהרגללקטיעתגבוהסיכוןעםירודהחיים

CLI-מסובליםואירופהב"בארהאישמיליון5-6•

*לשנהדולרמיליון25מלמעלההיאב"בארהלטיפולמוערכתעלות•

גבוהקטיעהשיעורבעליוהינםצינתורלהליךמתאימיםאינםמהחולים40%כ•

Sage Group: מקור  *
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)CLI(פרויקט טרשת עורקים חמורה בגפיים תחתונות 
תכנית פיתוח קלינית ורגולטורית לקראת שיווק

ואירופהב"בארהקלינייםאתרים,מטופלים250עםIIIשלבניסוי•
מטופליםומספררבקלינימידעאיסוףהמאפשרייחודיניסוימתווה•

יחסיתנמוך
הרגולטוריהמסלולדרךבאירופהמוקדםשיווקלאישורהיתכנות•

EMAהשלהמהיר
האירופאימהאיחודהניסוילמימוןדולרמיליון8שלמענק•

ביפןקלינייםאתרים,מטופלים75עםפיבוטליניסוי•
PLX-PADושיווקקלינילפיתוחSOSEIעםמשותףמיזםהקמת•

המשותףהמיזםידיעלבמלואווינוהלימומןהניסוי
בלטיפולהיפניתבטריטוריהשיווקזכויותCLI

המהירהמסלולדרךממשלתיתשיפויותכניתלשיווקמוקדםאישור•
PMDAהשלמשקמתלרפואה
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JV–H2והקמתSoseiעםהעסקההשלמת• 2017

H2-ביפןCLIפיבוטליניסויתחילת• 2017

)IC(לסירוגיןבצליעהIIשלבמניסויקליניותתוצאות•
H1-מטופלים172 2018

הרגולטוריהמסלולדרךCLI-בIIIשלבמניסויבינייםנתוני•
H2-באירופההמהיר 2018 / H1 2019

PADאבני דרך 
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שיווק 2שלב  1שלב  3שלב קליני-פרה התוויה

טרשת עורקים חמורה בגפיים 
)*CLI(תחתונות 

**שבר בצוואר הירך

)ARS(תסמונת קרינה חריפה 

מיקום

/ב"ארה
אירופה

יפן

/  ב "ארה
אירופה

ב"ארה
ניסוי פיבוטלי דרך מסלול  

FDAחוק החיות של ה 

ניסוי דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר שיווק מוקדם-באירופה, 3ניסוי שלב -ב"בארה. לאומי-ניסוי רב*  
FDA /EMAבכפוף לאישור ** 

מסלול רגולטורי מהיר

ניסויים מתקדמים לפני שיווק
התוויות קליניות

מוצר

PLX - PAD

PLX - PAD

PLX - R18
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Improvement of 
500%

P=0.0067

שרירים וגידים-בפגיעה טראומטית נפגעים כלי דם ורקמות רכות
)N=20(פציעת שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך 

הוכחות קליניות משמעותיות-פגיעות אורתופדיות
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שרירים וגידים-בפגיעה טראומטית נפגעים כלי דם ורקמות רכות
)N=20(פציעת שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך 

הוכחות קליניות משמעותיות-פגיעות אורתופדיות

Improvement of 
300%

P=0.004
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שרירים וגידים-בפגיעה טראומטית נפגעים כלי דם ורקמות רכות
)N=20(פציעת שריר לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך 

הוכחות קליניות משמעותיות-פגיעות אורתופדיות
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שבר בירך-אורתופדיה 

הירךשלביותרהנפוצההשברלצורתכיוםנחשבהירךבצווארשבר•
דולרמיליארד10-15-בכנאמדתב"בארההשנתיתהטיפולעלות•

האוכלוסייההזדקנותבשללעלותוצפויה
המטופליםבקרב*36%עדשלתמותהשיעור•
21st-הלמסלוללהתאיםצפויההירךבצווארלשברPLX-PADתכנית•

Century Cures Actשלהמהירהרגולטוריהמסלולוכןהאמריקאי
האירופאיהאיחוד

פגועשרירשיקוםמעודדPLX-PADבתאישטיפולהראוקודמיםניסויים•
החלפתניתוחישלהתוצאותבשיפורמשמעותיתפקידלשחקויכול

וגדלהולךשמספרם,ירךמפרק
*
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PLX-R18

פגוםעצםמחשלשיקוםמעודד
)דםוטסיותאדומים,לבנים(דםתאיהפקתמעודד

)ARS(תסמונת קרינה חריפה 
אינדיקציות המטולוגיות
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PLX-R18מכניזם הפעולה של 
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שיווק 2שלב  1שלב  3שלב קליני-פרה התוויה

טרשת עורקים חמורה בגפיים 
)*CLI(תחתונות 

**שבר בצוואר הירך

)ARS(תסמונת קרינה חריפה 

מיקום

/ב"ארה
אירופה

יפן

/  ב "ארה
אירופה

ב"ארה

ניסוי דרך המסלול הרגולטורי המהיר המאפשר שיווק מוקדם-באירופה, 3ניסוי שלב -ב"בארה. לאומי-ניסוי רב*  
FDA /EMAבכפוף לאישור ** 

מסלול רגולטורי מהיר

ניסויים מתקדמים לפני שיווק
התוויות קליניות

מוצר

PLX - PAD

PLX - PAD

PLX - R18
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ניסוי פיבוטלי דרך מסלול  
FDAחוק החיות של ה 



)ARS(פ עם הממשל האמריקאי לפרויקט הקרינה "שת

לניסויים משותפים , יפן, ח האוניברסיטאי בפוקושימה"לחברה גם הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם ביה
30לבחינת פוטנציאל הריפוי במקרים של פגיעות קרינהPLX-R18בתאי 



Iניסויים שלב –תוצאות קרינה 
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Iניסויים שלב –תוצאות קרינה 
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הבקרהלקבוצותבהשוואההשרידותבאחוזישיפורהראושנבחנוPLX-R18שלהמינוניםכל•

בחיות85%שלשרידותלשיעורהובילו,ג"לקתאיםמיליון10-ומיליון4,יותרהנמוכיםהמינוניםשני

טופלושלאבקבוצות50%-לבהשוואה,שהוקרנו

שונותקרינהברמות)ולויקוציטיםנויטרופילים(הדםבספירותשיפור•

בבטיחותןפגעלאהוקרנושלאבחיותטיפול•

מהירטיפולהדורשיםבתרחישיםבמיוחדמשמעותי(התרופהמתןלפניהחשיפהרמתאתלקבועצורךאין

)גרעיניחירוםבמצבכמו,גדולהבאוכלוסייה

FDA-השלהחייםבעלימסלולידיעלשנדרשכפי,לגדולותקטנותמחיותמוצלחמעבר•

(FDA’s Animal Rule pathway)

)II)NHPניסויים שלב –תוצאות קרינה 
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Group Females Males Females
and Males Total 04+10 

only

NR-00 3/3 = 100% 3/3 = 100% 6/6 = 100% 6/6 = 100%

NR-04 3/3 = 100% 3/3 = 100% 6/6 = 100%

18/18 = 100%NR-10 3/3 = 100% 3/3 = 100% 6/6 = 100%

NR-20 3/3 = 100% 3/3 = 100% 6/6 = 100%

R-00 1/3 = 33% 2/3 = 67% 3/6 = 50% 3/6 = 50%

R-04 2/3 = 67% 3/3 = 100% 5/6 = 83%

15/19 = 79%

11/13= 
85%R-10 3/4 = 75% 3/3 = 100% 6/7 = 86%

R-20 2/3 = 67% 2/3 = 67% 4/6 = 67%

:מקרא
R : הוקרנוRadiated

NR: לא הוקרנוNon-Radiated
R-00 : לא טופלוNot Treated

R-04 :4ג"מיליון תאים לק
R-10 :10ג"מיליון תאים לק
R-20 :20ג"מיליון תאים לק

)II)NHPניסויים שלב –תוצאות קרינה 
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FDA-אודות מסלול בעלי החיים של ה
אואתייםאינםכאלהניסוייםבהןבמחלותאדםבבנילניסוייםתחליףמאפשרהחייםבעלישלהרגולציהמסלול•

ARSכגון,מעשיים
לשיווקהמוצרלאישורכבסיסאדםבבניבטיחותונתוניחייםבבעלייעילותבניסויימשתמשFDA-ה•
במגווןלטיפולPLX-R18בהשימושאתלאפשרעשויFDAהשלחייםבבעליהרגולציהחוקפיעלשיווקאישור•

עקבכימותרפיהשלבמקרהכמועצםמחבתפקודפגיעהאועצםמחבהשתלתכשלכגון,נוספותהתוויות
בסרטןטיפול

הפיבוטליהניסויתכנוןאתיקבעוהפיילוטמניסוינתונים•

למאגריהצטיידותחוזהעלוחתימההפיבוטליהניסוילמימוןבנוגעב"ארהממשלתסוכנויותעםמתמשכיםדיונים•
PLX-R18שלחירום

?בטיפול בקרינהPLX-R18מה השלב הבא עבור 
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 ניסוי קליני שלבIכשל בהשתלת מח עצםב לטיפול ב"בארה
−N=30
ניסוי פתוח המאפשר ניתוח נתוני ביניים−

 שיתוף פעולה עם מרכז הדם בניו יורק בכדי להעריך אתPLX-R18
להשתלת דם טבוריתומךטיפול כ
)BIRD(ישראל למחקר ופיתוח -ב"לאומית של ארה-דולר מהקרן הדו900,000מענק של −

דבר המעיד על פוטנציאל  , תוצאות הניסויים לטיפול בקרינה הראו יעילות טיפול במינוני קרינה שונים
טיפולי במקרי כשל במח העצם כמו בטיפולי כימותרפיה 

באינדיקציות המטולוגיות נוספותPLX-R18-שימוש ב
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ARS–H2בפיבוטליניסויתחילת• 2017 / H1 2018

ARS–H2/2017עבורב"ארהממשלתעםהסכם•

openמניסויקלינייםנתונים• labelשלבIב-HCT–H2/2017

H2/2017-מפוקושימהקליניים-פרהנתונים•

H2/2017-יורקניושלהדםמבנקקליניים-פרהנתונים•

אבני דרך צפויות
PLX-R18
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עם חברות פארמה להתוויות עם הסכמי רישוי 1.

אוכלוסיית חולים גדולה

להתוויות עם אוכלוסיית חולים  מכירות ישירות2.

קטנה יחסית ומחיר שוק גבוה

עבור התווית תסמונת  מכירות ישירות לממשלות3.

)ARS(קרינה חריפה 

אסטרטגיה שיווקית
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הסכמי  
שיתופי  
פעולה

מבנה ההסכם התוויה שותף

מיזם משותף לאחר אישור שיווק על ידי  
הרשויות בדרום קוריאה

טרשת עורקים חמורה, צליעה לסירוגין
בגפיים תחתונות

(IC, CLI)
רישיון לדרום קוריאה בלבד

PLX-R18בפרויקט הקרינה עם תמיכה קרינה חמורהמחלת
)ARS(

מימון  ,פלוריסטם תספק תאים וידע מדעי
י האוניברסיטה"הניסויים ע

קרינה חמורהמחלת
)ARS(

 PLX-R18ניסוי לבחינת תאי עריכת
לטיפול בתסמונת קרינה והבנת מנגנון  

הפעולה

קרינה חמורהמחלת
)ARS(

מחקר לבחינת התכונות האימונולוגיות  
של השלייה ומכניזם פעולה של  היחודיות

התאים

CLI,אימונולוגיה
אורטופדיה
קרדיוסקולר

כתמיכה  PLX-R18מחקר לבחינת תאי 
,  בהשתלת דם טבורי

BIRDאלף דולר מקרן 900מימון של 
תמיכה בהשתלת דם טבורי

פלוריסטם שומרת על הקניין  
הרוחני וזכויות פיתוח וייצור 

בכל השותפויות
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[PSTI]ק "ע ובנאסד"נסחרת בבורסה לני•

התוויות קליניות מתקדמות לקראת שיווק•

PLXמסלולים רגולטוריים מהירים לקיצור זמן לשיווק של מוצרי •

צפי לנתונים קליניים בטווח הקרוב•

מוצרי מדף אשר אינם מצריכים התאמת גנטית למטופל•

מכניזם פעולה ייחודי עם רקע מדעי נרחב•

יתרונות טכנולוגיים משמעותיים על פני המתחרים•

שיתופי פעולה ושותפויות חזקים•

נקודות עיקריות להשקעה
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 לפני שיווק(ניסויים קליניים פיבוטליים(

אירופה ויפן, ב"ארה-)CLI(טרשת עורקים חמורה בגפיים תחתונות •

)תלוי אישור רגולטורי(ב ואירופה "ארה-שבר בירך•

)  ARS(תסמונת קרינה חמורה •

  תוצאות קליניות

)  IC(בצליעה לסירוגין IIניסוי בינלאומי שלב •

ניסוי פתוח-כשל בהשתלת מח עצם•

עסקאות ופיתוח עסקי

ARSעבור PLX-R18דיונים עם הממשלה למאגרי חירום של -ב"ארה•
JVוהקמת SOSEIהשלמת העסקה עם -יפן•
לכניסה לשוק הסיניJV/ עסקת רישוי -סין•

אבני דרך קרובות
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אברמןזמי
ל משותף"ר ומנכ"יו

ליאור רביב
ל פיתוח"סמנכ

עמירןאורלי 
ל הבטחת איכות"סמנכ

הנהלת החברה

הדס-אפרת ליבנה
ל משאבי אנוש"סמנכ

ארז אגוזי
ל כספים"סמנכ

שגיא מורן
ל תפעול וייצור"סמנכ

.Ph.Dרחלי אופיר 
ל מחקר וקניין רוחני"סמנכ

D.M ,MPHקלינהאוסקארין 
ל חטיבה צפון אמריקה"סמנכ

יקי ינאי
ל משותף"נשיא ומנכ

.D.M ,Ph.D, אסתר חגי 
ל קליניקה ורגולציה"סמנכ
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Investor.relations@Pluristem.com 972-74-710-8600+ישראל 
1-914-512-4109+ב "ארה

www.Pluristem.com
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