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MATIČNE CELICE

• Celice, ki se lahko neomejeno 
delijo, 

in, 

ki se lahko razvijejo v različne tipe 
celic



Embrionalne
matične celice



Embrionalne
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matične celice



IPS celice

• Dodajanje genov v telesne 
celice

• Oct 3/4, Sox 2, Klf 4, C-Myc
• Se delijo
• So pluripotentne

• NEVARNOST ZA RAZVOJ 
TUMORJEV!



Matične celice

• Razlike glede na izvor:
– Embrionalne
– Odrasle
– IPS celice

• Razlike glede na razvojni potencial:
– Totipotentne
– Pluripotentne
– Multipotentne



Uporabnost celic za zdravljenje



Uporabnost celic za zdravljenje

• Embrionalne matične celice:
– Uničenje zarodkov
– Heterologne presaditve



Uporabnost celic za zdravljenje

• Embrionalne matične celice:
– Uničenje zarodkov
– Heterologne presaditve

• IPS celice:
– Velika nevarnost razvoja tumorjev



Uporabnost celic za zdravljenje

• Embrionalne matične celice:
– Uničenje zarodkov
– Heterologne presaditve

• IPS celice:
– Velika nevarnost razvoja tumorjev

• Odrasle matične celice:
– Enostavno pridobivanje
– Avtologna presaditev
– Manjši potencial



Odrasle matične celice

• Kostni mozeg:
– Kostni mozeg
– Kosti
– Mišice (prečno progaste in 

srčna)
– Maščoba
– Jetrne celice
– Nevroni
– Krvne celice



Matične celice v medicini

Številne raziskave in klinični poskusi pri ljudeh:



Uporaba matičnih celic pri zdravljenju v 
veterinarski medicini

• Matične celice iz 
maščobnega tkiva

• Zdravljenje sklepnih obolenj
• Psi, konji



Matične celice iz maščobe

• Tkivo razgradimo na 
celice

• Celice gojimo v posebnih 
gojiščih

• 3 – 4 milijone celic 
injiciramo neposredno v 
sklep obolelega psa





Osteociti; 
alizarin rdeče 
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Načrti

• Zdravljenje drugih bolezni 
(srčna popuščanja, zlomi 
kosti, poškodbe živčnih 
celic…)

• Predklinični poskus za 
zdravljenje ljudi



Trženje rezultatov 
raziskav

• Lažje v veterinarski kot humani medicini

• Manj stroga zakonodaja

• Lastniki pripravljeni kriti stroške zdravljenja



Zakaj trženje preko 
podjetja?

• Univerza nima kapacitet, in ni njeno 
poslanstvo

• Univerza težko vstopa na globalni trg

• Podjetje se veliko hitreje odziva na 
potrebe strank



Matične celice
za zdravje

vaših štirinožnih prijateljev



Raziskava trga

• Animacel tretje podjetje na svetu

• 30 % psov težave s sklepi

• V Sloveniji 210.000 registriranih psov- 7.000 
potencialnih strank na leto

• V EU - 55 milijonov psov



Vstop na trg
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Vstop na trg
• Potrebno imeti izdelek!

• Potrebno ugotoviti, ali za ta izdelek obstaja trg?

• Priprava poslovnega načrta, priprava predstavitve 
ideje!

• Ustanovitev podjetja (spin-out ali spin-off)
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• TRŽENJE



Na trgu
• Ni počitka!

• Obveščanje potencialnih kupcev- TRŽENJE, 
TRŽENJE

• Ohranjanje stikov s kupci/strankami

• Razvoj novih izdelkov/storitev

• Ponujanje novih izdelkov/storitev na trgu



Težave
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Težave
• Zelo slaba podpora univerzitetnega okolja

• Nezaupanje veterinarjev 

• Nepoznavanje zdravljenja pri lastnikih živali

• Za veterinarje več dobička ob stalnem 
predpisovanju/prodajanju protibolečinskih 
zdravil



Svojo iznajdbo sem poimenoval kolo, 
samo nobenega investitorja še nisem našel



Hmm, tega pa nisem predvidel
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