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O matičnih celicah

Kako nastanejo matične celice in 

vloga v človeškem organizmu 

 Pomen za zdravljenje

 Dvoličnost – tumorske matične 

celice



Adam in Eva …vir dobrega in zla



Embrionalni razvoj in matične celice

Odrasla tkiva:

vir 

mezenhimskih

matičnih celic 



Mezenhimske matične celice –

nadomestek za embrionalne celice
Krvotvorne  celice

Kostne

Hrustančne

Maščobne

Skeletne mišične

Gladke mišične

Srčne

Možganske

Oligodendrocite

Živčne celice



Matične celice so naravni vir za: 

Embrionalni 
razvoj 

Regeneracija 
tkiv 

Razvoj raka

Migracija, Odmiranje in 

nastanek

novega tkiva/organa

De-deiferenciacija- rakave celice

Tkivne regenerativne niše!

Simetrična delitev

Diferenciacija

Asimetrična delitev

Diferenciacija

Diferenciacija celic 

v celice istega tkiva/organa

Inducirana delitev

Novotvorba in zasevki 



Razumevanje nastanka raka 

in odpornost na zdravljenja
“Regratov” fenomen

ozdravljenje

raka

zmanjšanje 

tumorja

ponoven razvoj 

tumorja

običajna
kemoterapija

Uničenje 

tumorskih

matičnih celic

razgradnja tumorja

Kombinacija

Normalne matične celice!



Raziskave

Komet

-Uporaba molekularne biologije in bioinformatski pristop 

za razvoj tumorskih biomarkerjev za prognozo, 

odgovor na terapijo ter iskanje novih genskih tarč 

za zdravljenje.

- Razvoj novih terapevtskih pristopov, ki temeljijo na 

uporabi izvornih celic. 

CAT L IN TUMOUR AND ENDOTHELIAL CELLS
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Oddelek za Genetsko toksikologijo in 

biologijo raka



Pogovor ob srečanju med rakavimi in 

mezenhimskimi matičnimi celicami 

Človeška mezenhimska 

matična celica

Rast in  gibljivost

Tumorski sferoid 

Rasti in

agresivnosti

Bio informatska orodja analize genov in proteinov



Matične celice - v dobrem in zlu

Matične (izvorne) celice so tiste,  ki razvijajo zarodek, organizem 
in tkiva.  Ostajajo  v organizmu oz tkivu vse življenje –

so dolgožive  in skrbe za naravno obnovo tkiv.
Lahko jih umetno specializiramo v mnoge druge tkivne celice

MATIČNE CELICE

Embrionalni razvoj 

Regeneracija tkiv in organov

Razvoj rakavih tvorb

MATIČNE CELICE

Mezenhimske matične celice lahko tudi uničujejo tumorske 
celice - nov pristop v zdravljenju raka! 



Matične celice kot zdravstevni 

izziv



Kosti in hrustanec Obsevanja in  
poškodbe

Zdravljenje raka Srčni infarkt 
Žilno tkivo

Koža, opekline
plastična kirurgija

Imunske bolezni –

Živčno degeneracijske bolezni 
Možganski tumorji

Matične celice lahko bolj uspešno nadomestijo 
transfuzijo in transplantacije 

Uporabimo jih same ali jih oborožimo z zdravili 



Uspešne klinične študije z matičnimi celicami 

autoimunost, poškodbe, regeneracija jeter…



Začetno 

stanje

Večje poškodbe stegnenice (več kot 3 cm3)

Vsi bolniki imeli predhodno vsaj 4 operativne posege

Vsadek matičnih celic

Matične celice

Nosilec

Tkivno lepilo Namestitev 

vsadka 

Zaraščanje 

kosti

Aspirat kostnega 

mozga

Namnoţevanje
Osteogena 

diferenciacija
Nanos celic na nosilec Vsaditev

Končno 

stanje

Samostojno premikanje, manjše bolečine, vrnitev v 

aktivno življenje!

Univerzitetni Klinični Center + EDUCELL doo



Matične celice - podjetniški izziv



Podjetniški izziv

• Viri celic
– Kostni mozeg

– Popkovnična kri 

– Periferna kri

– Maščobno tkivo

– Zobna pulpa

– Tkivo dojke in 

jajčnikov

– Testis

– Nosna sluznica

– Nevroni

• Tehnologije in   

storitve
– Tkivne banke

– Hranjenje popkovnične

krvi, popkovnice, itd.

– Tehnologija priprave 

celic in materiali vnosa

– Varnostni sistemi –

stabilizacijski postopki

– “Orožja” Trojanskega 

konja: protitumorske

strategije
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OSIRIS…. TRENDI IN 

VLAGANJA 

Pripravki mezenhimskih matičnih celic za tvorbo kosti



SVETOVNI TRENDI IN 

VLAGANJA 

Priloţnosti za Slovenijo

Hranjenje popkovnične krvi- napoved

http://www.cryo-save.com/


SVETOVNI TRENDI IN 

VLAGANJA 

Priložnosti za Slovenijo !



Matične celice v Sloveniji –

Center za Matične Celice



Terapija

Ciljna (TMC) 

protirakava 

zdravila

Prognoza in 

napoved 

terapevtskega 

odziva

Biomarkerji
Tumorske 

matične celice

Matične celice 

(mezenhimske)

Študije 

genomske 

stabilnosti 

matičnih celic

Preprečiti 

spontano 

transformacijo in 

diferenciacijo

Varnost

Tkivna banka

CILJ:

Pospešiti uporabo v 

terapevtske namene

Tumorske matične celice:

Obvladovanje raka 

Normalne matične 

celice: Zdravljenje



1994

Prva objava nove metode zdravljenja z avtolognimi celičnimi izdelki (dr. Brittberg, 

dr.Peterson)

Pobuda za prenos novega načina zdravljenja v Slovenijo (Klinike – uporabniki)
Razvoj postopkov obdelave in izdelave avtolognih celičnih izdelkov za klinično uporabo ( UKC-LJ, ZTM) 

Prve raziskave na področju matičnih celic

1996
Prva klinična uporaba avtolognega celičnega izdelka - v raziskovalno skupino se vključijo podjetja: kot 

raziskovalni in poslovni partnerji (Educell, Bia, Labormed)

2000

2001
Povezovanje z novimi partnerji (klinike) na področju aplikativnega razvoja : Cilji: razvoj novih celičnih izdelkov

1997 201 2004

Dosedanji uspehi

2006
Nadaljevanje razvoja in raziskave matičnih celic za zdravljenje:

Prva klinična aplikacija konec l. 2006 (Educell, UKC-LJ).

2007

Razvoj in raziskave matičnih celic iz različnih virov za zdravljenje: razširitev projektne skupine (nove klinike, 

raziskovalne ustanove, poslovni partnerji) zaradi vedno večjih potreb po dodatnih raziskavah

Ustanovitev programske skupine za raziskave in razvoj na področju matičnih celic

2008
Projektni partnerji (nosilci aplikativnih dejavnosti) pridobivajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti –

Ustanove za tkiva in celice

2009

Združevanje projektnih partnerjev v bolj organizirano 

obliko sodelovanja - Konzorcij za Center za Matične Celice 



Priložnosti CMC v 
Sloveniji in regionalno

Interdisciplinarnost 
Temeljne raziskave, živalski modeli  & Klinika
Primerjalni pristopi 

Poslovna usmerjenost

Translacijska medicina: iz laboratorija do postelje bolnika

Povezava izkušenih raziskovalnih skupin, inovativnih malih 
podjetij in klinik bo pripeljala do razvoja novih terapij

Infrastruktura:
Biobanke – tkivne banke, certificirani laboratoriji in 
izkušen kader

Obmejno povezovanje z Italijo in skupni prodor na 
trg:INTERRREG projekti: RAZVOJ NAPREDNIH ZDRAVLJENJ

REGENERATIVNA MEDICINA 

Visoka dodana vrednost! 



CMC kot razvojni dobavitelj –
priložnosti na globalni ravni

• Primeri iz sveta kažejo:

– da je vloga in potencial manjših in inovativnih podjetij v 
vlogi dobavitelja znanja (razvojni dobavitelj)

– da so razvojni dobavitelji večinoma partnerske povezave 
znanosti in podjetništva (spin-offs, joint ventures,…)

– da velika farmacevtska podjetja, bolnice in druge večje 
inštitucije nastopajo kot partnerji in odjemalci

CMC kot inkubator znanja in ne samo 
dobavitelj produktov matičnih celic.



• Raziskave so že osredotočene na razvoj in uvajanje 
mezenhimskih matičnih celic v klinično zdravljenje  težje 
ozdravljivih bolezni. Zdravijo se poškodbe kosti in hrustanca in 
neozdravljivih bolezni jeter, autoimunskih bolezni, možganskih 
tumorjev.

• Razvoj naprednih terapevtskih celičnih produktov in storitev

• Razvoj laboratorijskega materiala in  storitev

• Razvoj tumorskih biomarkerjev & diagnostičnih naprav za 
individualno zdravljenje.

• Razvoj za majhna biotehnološka podjetja in prodaja
proizvodov  in storitev  v  velike farmacevtske industrije

CMC in gospodarski potencial



Interdisciplinaren pristop

Znanost

Klinika

Trženje



In kako naprej?



SWOT
• Prednosti
• Uporaba revolucionarnega 

načina zdravljenja za veliko 

različnih bolezni!  

• Hitro uvajanje novih dognanj -

inovativnosti v neposredno 

prakso

• Močna podpora s strani 

bolnikov in javnosti

• Pomanjkanje tkiv za  presajanje 

= nujnost uvedbe matičnih 

celic 

• Moţna uporaba tudi v namene 

toksikologije zdravil, okolja

• Vrhunski kadri in zaposljivost 

• Slabosti
• Obvladovanje procesov še v 

razvoju

• Patentiranje MC ni moţno – le 

tehnologije uporabe

• Nizko zanimanje rizičnega 

kapitala pri nas

• Večinoma odvisnost investicij 

državnih – javnih sredstev  ali 

velikih firm v spin–off podjetja

• Imamo opremo, ampak…! 



Vloga države
• Razvoj področja temelji na potrebah trga, vendar 

večina primerov iz sveta govorijo, da je vloga 
države v prvih korakih neizbežna.

– Moralna podpora

– Nepovratna in povratna sredstva za zagotavljanje 

• nadaljnjega znanstvenih raziskav  – spodbujanje razvoja 
strokovnih kapacitet - kadrov

• za vzpostavitev sodobne infrastrukture in pogojev dela

– Zakonodaja

• olajšave pri oblikovanju spin-off podjetij raziskovalnih 
institucij in zdravstvenih (javno-zasebno partnerstvo) ter 
patentna zakonodaja;

• Statusno preoblikovanje  in plačni sistem v raziskovalno 
razvojnem sektorju 



6FP -EU- CANCERDEGRADOME

Zahvale sodelavcem in financerjem



Za bodoče generacije….

Hvala za pozornost! 

Hvala za vprašanja…


