
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

 

Назив предмета: Ћелијски и ткивни биоинжењеринг у трансплантационој и регенеративној медицини 

Наставници:  Балинт J. Бела, Стаматовић T. Драгана, Обрадовић Д. Слободан 

Статус предмета: Изборни предмет подручја молекулска медицина 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: Уписан четврти семестар докторских студија 

 

Циљ предмета: 

Стицање теориских података везаних за биологију, вантелесно процесирање и клиничку употребу 

матичних ћелија у трансплантацијској и регенеративној медицини. 

 

 

Исход предмета 

На крају наставе од студента се очекује да стекне теоријска знања о матичним ћелијама и o базичним 

вештинама прикупљања и процесирања матичних ћелија, чиме ће бити оспособљени за извођење 

студијског истраживачког рада последипломског усавршавања. 

 

 

Садржај предмета  
Теоријска настава 

 Биологија и врсте матичних ћелија (МЋ): ембрионалне и адултне, плурипотентне и опредељене МЋ; Врсте 

трансплантација МЋ; Значај система ХЛА код трансплантација МЋ; Методи прикупљања МЋ за трансплантацију 

и потребе регенеративне медицине из костне сржи и периферне крви; Процесирање и селекција МЋ; 

Криоконзервација и контрола квалитета продуката МЋ; Супортивна хемотерапија код трансплантације МЋ. 

Принципи „припремног” или кондиционог режима пре трансплантације МЋ; Индикације за алогену и аутологну 

трансплантацију код хематолошких болести, солидних тумора, аутоимунских болести; Ране компликације 

трансплантације МЋ; Инфекције после трансплантације МЋ; Болест „калем против домаћина”; Дуготрајно 

преживљавање, квалитет живота и касне компликације после трансплантације; Имунохематолошки мониторинг 

химеризма после алогене трансплантације МЋ; Значај молекуларног мониторинга минималне резидуалне болести 

и степена химеризма после трансплантације МЋ; Имунотерапија после трансплантације МЋ; Реконституција 

имунског система после трансплантације МЋ; Трансплантација МЋ код акутних леукемија, хроничних леукемија, 

лимфопролиферативних болести, плазмапролиферативних болести, код болести матичних ћелија (САА, МДС, 

урођене дефицијенције). 

Ремоделовање миокарда након инфаркта и природни репарациони процеси; Имплантација МЋ у лечењу 

исхемијске болести срца – експериментална фаза (in vitro и анимални модели); Имплантација МЋ у лечењу 

исхемијске болести срца – клиничка фаза (интракоронарна и ендокардијална имплантација); Имплантација МЋ у 

лечењу исхемијске болести срца – клиничка фаза (интрамиокардна имплантација); Примена МЋ у оквирима 

регенеративне медицине код поремећаја јетре и панкреаса.  

 

Практична настава: Студијски истраживачки рад 

Прикупљање, процесирање, криоконзервација  и контрола квантитета и квалитета продукта МЋ уз процену 

терапијског учинка после трансплантације и извођења поступака регенеративне медицине.  

 

 

Препоручена литература 

1. Ho A.D., Hoffman R., Zanjani E.D. (Eds). Stem Cell Transplantation. Biology, Processing, and Therapy. 

Weinheim: Wiley-VCH, Verlag-GmbH & Co. KgaA, 2006. 

2. Committee on the Biological and Biomedical Applications of Stem Cell Research; Board on Life Sciences; National 

Research Council. Stem cells and  the future of regenerative medicine. Washington: National Academy Press. 2003. 

3. Balint B. Transfuziologija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.  

 

Број часова активне наставе  

180 

Теоријска настава:  

60                            

Практична настава:  

студијски истраживачки рад 120                             

 

Методе извођења наставе 

Предавања и студијски истраживачки рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Активност у току предавања: 20 

Активност у току студијског истраживачког рада: 50 

Усмени испт: 30 
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