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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Nosilec izbirnega predmeta
Mateja Erdani Kreft, Peter Veranič

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

✔

2.

✔

3.

✔

4.

✔

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Mateja Erdani Kreft, Peter Veranič

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biologijo celice

Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine:
- Regenerativna medicina (uvod, pomen, translacijski pristopi).
- Priprava celičnih kultur iz kirurških resektatov; metode izolacije, namnožitve in proučevanja
celic za uporabo v tkivnem inženirstvu in regenerativni medicini; pomen ustreznih razmer in
vitro.
- Matične celice in organoidi, njihove lastnosti in vloga ter perspektive in omejitve njihove
uporabe v regenerativni medicini.
- Vloga sekretoma pri regeneraciji tkiv/organov.
- Primeri biomaterialov kot bioloških nosilcev v tkivnem inženirstvu.
Okvirno
v semestru,
katerem učinkovin
se bo izbirni
predmet nosilcih.
izvajal
- Pomenobdobje
signalnih
molekul in vzdravilnih
v bioloških
-od
Celično-biološki
temelji
regeneracije
sredine februarja
do konca
maja. tkiv/organov.
- Vloga vnetnih dejavnikov pri obnovi tkiv/organov.
- Razvoj tehnologij regenerativne medicine in prehod izdelkov na trg.
- Standardi, zakonodaja in smernice na področju regenerativne medicine.
- Dobra laboratorijska praksa in delo z GSO.
Učni cilji:
- Predmet nudi podroben vpogled v najnovejše standarde in smernice na področju tkivnega

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Projektno/seminarsko delo: 30 %
Ustni izpit: 70 %
Ocena se lahko popravi s ponovnim opravljanjem izpita.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu: 30.
Pogoj za vpis predmeta je vpis v tekoči letnik.
Ker je predmet 6 kreditni se urniško ne pokriva z drugimi izbirnimi predmeti

Obvezna študijska literatura in gradivo
Priporočena študijska literatura:
1. Atala A, Lanza R, Thomson JA, Nerem RM (2011) Principles of Regenerative Medicine,
2nd Ed., Academic Press, Elsevier
2. Stocum DL (2012) Regenerative Biology and Medicine, 2nd Ed., Academic Press, Elsevier
3. Cells and Biomaterials in Regenerative Medicine. Edited by Daniel Eberli , ISBN
978-953-51-1731-5, 382 pages, Publisher: InTech, Chapters published November 26, 2014
4. Najnovejši pregledni in raziskovalni članki s področja /The latest review and research
articles from the field.

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi za študente, ki na UL MF
gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
Predmet se izvaja tudi za študente, ki gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in
drugo).
V študijskem letu 2016/2017 se predmet izvaja v slovenskem jeziku.
Konzultacije za študente, ki gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo) se
izvajajo v angleščini.

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.

