Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta:
Telefon: prvih 9 tednov, 1 x tedensko
predavanja (4 ure),
prvih 9 tednov, 1 x tedensko
vaje (4 ure),
prvih 10 tednov, samostojno
delo (7,5 ur),
zadnje 4,5 tedne semestra 2 x
tedensko seminar (4 ure).

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Celična biotehnologija: napredna celična zdravila
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Nosilec izbirnega predmeta
akad. prof. dr. Robert Zorec

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

✔

4.

✔

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
akad. prof. dr. R. Zorec, prof. dr. H. H. Chowdhury, dr. M. Gabrijel, doc. dr. N. Vardjan, dr. S.
Trkov Bobnar, doc.dr. J. Jorgačevski, prof. dr. M. Kreft, prof. dr. M. Jeras

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Institut za patol•ko fiziologijo, MF, UL
Katedra za klinično biokemijo, Fakulteta za farmacijo, UL
Katedra za fiziologijo, antropologijo in etologijo, Odd. za biologijo, BF, UL
Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine in oblika izvajanja predmeta:
Predmet Celična biotehnologija: napredna celična zdravila povezuje uporabo načel EU
regulative in znanosti za razvoj naprednih biolo•kih medicinskih terapevtskih pripravkov.
•tudent spozna in se nauči postopke za pripravo naprednih celičnih in tkivno biolo•kih zdravil
ter postopkov za uveljavitev le-teh v rednem zdravljenju.
V okviru predavanj, vaj in seminarjev •tudent spozna temelje priprave celičnih in tkivnih
naprednih terapevtskih pripravkov na področju zdravljenja raka, pri zdravljenju kostnih
defektov, hrustanca, ko•e in drugih organov in tkiv s področja regeneracije. Spozna norme in
Okvirno
v katerem
se bodelu
izbirni
predmet
izvajal vodenja kakovosti
veljavneobdobje
zakone,vkisemestru,
jih je potrebno
pri takem
poznati
(standardi
(ISO/SIST),
GMP
pripravo izdelkov,
prvih 9 tednov,
1 xstandardi
tedenskoza
predavanja
(4 ure), standardi vodenja klinične •tudije GCP,
sistemi
farmakovigilance,
načela
prvih 9 tednov,
1 x tedensko
vaje»celičnih
(4 ure), in tkivnih« ustanov, histovigilance, postavitev in
vodenje
sledljivosti
in mehanizmi spro• čanja zdravil za zdravljenje).
prvih 10 »čistih«
tednov, prostorov,
samostojnosistem
delo (7,5
ur),
Spozna
se tedne
tudi z nadgradnjo
zadnje 4,5
semestra 2 fiziolo•kih
x tedenskotemeljev
seminardelovanja
(4 ure). sistemov. Spozna aseptično in
nadzorovano gojenje evkariontskih celic v obliki primarnih in klonalnih kultur, osvoji metode za
označevanje celičnih organelov, spozna se z metodami za evalvacijo kakovosti celičnih in
tkivnih kultur, z metodami spektrofluorimetrije in elektrofiziologije v posamezni celici s
superločljivostno mikroskopijo. Spozna strategije za uporabo imunoterapije in

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Preverjanje znanja, pridobljenega na vajah, bo v obliki kolokvija.•tudent lahko opravi oceno
na naslednjem razpisanem roku kolokvija. Preverjanje teoretičnega znanja bo v obliki pisnega
izpita. Razpisani bodo trije roki, na katerih bo mo•no tudi popravljanje ocene. Preverjanje
sposobnosti samostojnega dela bo v obliki predstavitve seminarja.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Maksimalno •tevilo •tudentov je 16.
Izpiti, ki jih mora •tudent opraviti, da lahko vpi•e izbirni predmet. (Upo•tevati je treba veljavni
učni načrt predmeta.): Izpiti za vpis v 3. letnik.

Obvezna študijska literatura in gradivo
‐ N. Sperelakis (1998). Cell Physiology 2nd edition. Academic Press, izbrana poglavja (30
%).
‐ Celično in•enirstvo – Navodila za vaje. Avtorji: Marko Kreft, Helena Chowdhury, Nina
Vardjan, Maja Potokar, Mateja Gabrijel, Robert Zorec
- Zakonodaja s področja preskrbe celic in tkiv za človesko zdravljenje in zdravil in preskusanja
novih zdravil.
Dodatna literatura:
‐ R.P. Lanza, Robert Langer , Joseph P. Vacanti (2000) Principles of Tissue Engineering.
2nd
edition, Academic Pr.
‐ C. Ratledge in B. Kristiansen (2001) Basic Biotechnology, 2nd edition, Cambridge
University
Navedite,
ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi za študente, ki na UL MF
Press
gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
‐ F.M. Ashcroft (2000) Ion Channels and Disease, Academic Press
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente. Navedite, ali se izbirni
‐ J. Phillips,
Murray,
P. Kirk (2001)
The Biology of Disease, 2nd edition, Blackwell
predmet
izvajaP.(tudi)
v angleškem
jeziku.
Publishing
Izbirni
predmet
se izvaja
v slovenskem
jeziku (lahko tudi v angle•kem).
‐ Tekoča
periodika
in zlasti
pregledni članki.

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

