Matične celice popkovnične krvi lahko shranimo v javni ali
družinski banki. Glavna razlika med njimi je v tem, da ima v
družinski banki dostop do matičnih celic popkovnične krvi le
njihov lastnik, pri darovanju matičnih celic javni banki pa so
te dostopne vsem pacientom, ki ustrezajo kriterijem ujemanja. Javne in družinske banke si med seboj ne konkurirajo.
DRUŽINSKE BANKE

Namen shranjevanja:
• Shranjevanje popkovnične krvi za potencialno
zdravljenje darovalca ali
družinskih članov.
Kdo lahko shrani:
•Darovalka, ki se odloči
za shranjevanje, če potek
poroda odvzem dovoljuje.
Odvzeti vzorec mora ustrezati kriterijem za shranjevanje.
Uporaba:
•Pacient prejme lastne
celice za potrebe zdravljenja - ujemanje je v primeru
avtologne uporabe zagotovljeno.
•V primeru uporabe pri
družinskih članih je potrebno preveriti celično
skladnost - obstaja manjša
verjetnost zavrnitvene
reakcije.
Pogoji shranjevanja:
•Čas shranjevanja je določen v pogodbi o shranjevanju - potencialno je rok
shranjevanja neomejen.
•Plačljiva storitev.

JAVNE BANKE

Namen shranjevanja:
•Altruistično darovanje
popkovnične krvi za potrebe javnega zdravstva.
Kdo lahko shrani:
•Darovalka, ki ustreza kriterijem javne banke. Izmed
darovanih vzorcev shranijo
tiste, ki ustrezajo strožjim
kriterijem in ko potek poroda odvzem dovoljuje.
Uporaba:
•Pri prejemanju darovanih
(alogenskih) matičnih celic,
je potrebno poiskati primernega darovalca iz javnega
sistema shranjenih vzorcev.
•Obstaja nevarnost bolezni
presadka proti gostitelju
(GVHD) ob celični neskladnosti, ki je v primeru
alogenskih celic višja.
Pogoji shranjevanja - v
kolikor javna banka objavi
potrebo po novih vzorcih:
•Vzorce popkovnične krvi za
zdaj hranijo od 10 do 15 let.
•Neplačljiva storitev.

Javna banka:
• Zavod RS za transfuzijsko medicino (http://www.ztm.si/
register-darovalcev/javna-banka-popkovnicne-krvi/).
Družinske banke:
• V Sloveniji so trije ponudniki - ena domača biobanka z lastnim GMP laboratorijem ter dva posrednika tujih bank.
Za podrobnejše informacije o matičnih celicah, možnostih
shranjevanja in njihovi uporabi obiščite spletno stran Društva
za celično in tkivno inženirstvo (www.dctis.si/matice-celice),
skenirajte QR kodo, ali pa nam pošljite sporočilo na e-naslov
(info@dctis.si).

Zloženka je bila pripravljena v okviru projekta
Biobanka, sofinanciranega s strani razpisa JŠRIPS
‘‘Po kreativni poti do znanja 2016/2017’’.
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IZ POPKOVNIČNE KRVI

Matične celice iz popkovnične krvi vse od njihovega odkritja predstavljajo velik potencial za uporabo
v medicini. Že danes se popkovnična kri uporablja
za zdravljenje več kot 80 bolezni, med drugim veliko
vrst rakavih obolenj ter genskih in krvnih bolezni.

Zaradi velikega potenciala uporabe matičnih celic v zdravljenju je shranjevanje popkovnične krvi lahko ključnega
pomena za varno prihodnost vaših najbližjih.
Prednosti matičnih celic iz popkovnične krvi glede na
ostale vire matičnih celic:
• matične celice popkovnične krvi lahko uporabijo tudi
bližnji sorodniki darovalca, saj je stopnja imunske zavrnitve nižja kot pri ostalih virih matičnih celic;
• celice so stare komaj devet mesecev in so tako najmlajši
možen vir matičnih celic;
• nimajo še okoljsko pogojenih nakopičenih mutacij, ki jih
dobimo tekom življenja in sprememb povezanih s staranjem;
• matične celice iz popkovnične krvi manj pogosto povzročijo GvHD – akutno in kronično bolezen presadka proti
gostitelju;
• neinvaziven postopek odvzema vzorca, ki se sicer zavrže

Matične celice so edinstvene, saj vodijo naravno zdravljenje in celjenje našega telesa skozi celotno življenje. Vsakič, ko se urežemo, zlomimo kost ali zbolimo, so matične
celice tiste, ki vodijo celjenje in obnavljanje tkiv. Obenem
pa nadomeščajo celice, ki so bile med procesom staranja
uničene in s tem skrbijo za nemoteno delovanjem naših
organov. Popkovnična kri in popkovnica sta med najbogatejšimi viri tovrstnih matičnih celic. Ob rojstvu se z matičnimi celicami bogato popkovnično kri in popkovnico
običajno zavrže, lahko pa se odločite za njihovo hrambo v
bankah popkovnične krvi. Matične celice predstavljajo velik potencial za zdravljenje različnih bolezni v prihodnosti.

Kaj pa slabosti?
Volumen popkovnične
krvi in število matičnih
celic v njej je omejeno,
vendar postopke za
njihovo pomnoževanje
uspešno razvijajo.

Odvzem popkovnične krvi je popolnoma neboleč in neinvaziven postopek, tako za mamo kot otroka. Postopek
opravi babica nekaj trenutkov po porodu, ko popkovnica preneha utripati. Za tem, ko se prereže popkovnica,
gre otrok v oskrbo, v posteljici ter popkovnici ostane
nekaj krvi in ta izteče v t.i. gravitacijsko vrečko. Nato se
vsebina varno shrani v priložen paket do prevzema kurirske službe izbrane biobanke, kjer vzorec pregledajo in
pripravijo za shranjevanje.

Gravitacijska vrečka z odvzeto popkovnično krvjo.

Skupek matičnih celic.

Danes je uporaba matičnih celic za zdravljenje usmerjena predvsem na:
• RAKAVA OBOLENJA (levkemija, Hodkinov limfom,
mielodisplastični sindrom …)
• DEDNE ANEMIJE (aplastična anemija, srpastocelična
anemija …)
• MOTNJE IMUNSKEGA SISTEMA (kronična granulomatozna bolezen, Wiskott-Aldrich sindrom …)
• BOLEZNI PRESNOVE (Krabbova bolezen, Hurlerjev
sindrom …)

Številne klinične študije in raziskave potekajo na področju regenerativne medicine. Osnovni cilj je vrnitev
funkcionalnosti poškodovanih in obolelih organov ter
tkiv. Poleg že naštetih bolezni, pri katerih za zdravljenje
že uporabljajo matične celice, v svetu potekajo tudi številne obetajoče klinične študije, ki temeljijo na tkivnem
inženirstvu ter celičnih terapijah.
V prihodnosti si tako lahko obetamo uporabo matičnih
celic za zdravljenje številnih razširjenih bolezni, kot so
na primer:
• Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen,
• multipla skleroza,
• poškodbe hrbtenjače,
• diabetes I,
• mišična distrofija,
• avtizem itn.

