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10 let od prve implantacije avtolognih
hondrocitov v Sloveniji

Minilo je 10 let odkar so na Ortopedski kliniki Klini~nega centra Ljubljana vsadili prvemu bolniku nje-
gove gojene hrustan~ne celice, da bi obnovile po{kodovan kolenski hrustanec. Projekt je bil zasnovan
med Ortopedsko kliniko KC Ljubljana in Zavodom RS za transfuzijsko medicino, odobren s strani Komi-
sije za medicinsko etiko MZ in sofinanciran s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo. Kasneje se
je tej projekti skupini pridru`ilo {e podjetje Educell d. o. o. Do danes je bilo z metodo implantacije
avtolognih hondrocitov (ACI) v Klini~nem centru Ljubljana zdravljenih `e 140 bolnikov.

Entuziazem nekaj posameznikov je temeljil na `elji pomagati bolnikom. Dr. Damjan Radosavljevi~ se
je leta 1995 odpravil na [vedsko k prof. Larsu Petersonu, da bi se nau~il tega, takrat revolucionarne-
ga pristopa k zdravljenju sklepnega hrustanca. V Ljubljani se je povezal z dr. Matja`em Jerasom, ki
je takrat imel potrebna znanja in opremo za gojenje in pripravo hrustan~nih celic za implantacijo.
Razumljivo je, da so pri projektu sodelovali {e {tevilni sodelavci z Ortopedske klinike in Zavoda RS za
transfuzijsko medicino, ki so prav tako zaslu`ni za uspeh projekta. Potrebna je bila modrost, zdru`i-
ti znanost in nove tehnologije v klini~ni aplikaciji. Potreben pa je bil tudi pogum, stopiti novemu naproti.

Znanost in stroka sta si podali roke. Tudi v Sloveniji sledimo svetovnim izsledkom, ki dokazujejo, da
ima tkivno in`enirstvo {tevilne potenciale v regenerativni medicini. Tako se tudi pri nas uvaja upo-
raba tkivno-in`enirskih nadomestkov ko`e, zdravljenje vezikoureteralnega refluksa s hrustan~nimi celicami,
razli~ni pristopi za obnovo kosti z biolo{kimi vsadki. Potenciali so veliki. Regeneracija oz. obnova tkiva
je pa~ na~in zdravljenja, s katerim lahko tkivu povrnemo njegovo normalno funkcijo, s tem pa bol-
niku zagotovimo bolj{o kvaliteto `ivljenja, kar je pri dana{njem aktivnem na~inu `ivljenja vse bolj
pomembno.

Danes se z celi~nimi tehnologijami in tkivnim in`enirstvom ukvarjajo {tevilne raziskovalne skupine.
Aplikativni vidik raziskav je vse bolj pomemben. S povezovanjem klinike, znanosti in tehnologije bomo
lahko do uspe{ne klini~ne uporabe pripeljali {e {tevilne projekte v dobro bolnikov. In prav povezova-
nje je temeljno poslanstvo na{ega Dru{tva za celi~no in tkivno in`enirstvo.

Obletnice so mejnik, ob katerem razmislimo o uspe{nosti na{ega dela. Brez dvoma je projekt implan-
tacije avtolognih hondrocitov uspe{en, saj se je `e dokazal v klini~ni praksi, hkrati pa nam postavlja
izzive, kako celi~ni produkt in klini~no aplikacijo izbolj{ati tako, da bo zagotavljala ~im hitrej{o obno-
vo tkiva in s tem ~im bolj uspe{no zdravljenje bolnika.

Pred 10 leti se je zgodil korak, ki je odprl novo podro~je regenerativne medicine v Sloveniji; tkivno
in`enirstvo je tudi pri nas na{lo pot iz laboratorijev v klini~no prakso. Razvoj celi~nega in tkivnega
in`enirstva nam zastavlja nove naloge. Pomembno je, da imamo cilj in da vsak dan naredimo kak{en
korak v smeri k temu cilju.

Dr. Nevenka Kregar Velikonja, univ. dipl. biol.
Tajnica DCTIS
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Sre~anje ob 10-letnici implantacije
avtolognih hondrocitov (ACI)

pri nas, na Ortopedski kliniki KC, v torek 21. 11. 2006 ob 14.30.

AKTUALNO
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Predstavitve:

• Uvodne misli o po{kodbah in zdravljenju hrustanca
(Prof. dr. V. Pavlov~i~, dr. med, Ortopedska klinika, KC, Ljubljana)

• Za~etki in razvoj avtologne transplantacije hondrocitov
(Prim. D. Radosavljevi~, dr. med. Ortopedska klinika, KC, Ljubljana)

• Pregled dosedanjih rezultatov in trenutne tehnike vsaditve avtolognih gojenih hondrocitov
(Asist. dr. M. Drobni~, dr. med., Ortopedska klinika, KC, Ljubljana)

• Razvoj in postavitev postopka gojenja ~love{kih hondrocitov in vitro
(Doc. dr. M. Jeras, mag. farm., ZTMS, Ljubljana)

• Regenerativna medicina – obeti in pri~akovanja
(Doc. dr. M. Kne`evi}, univ. dipl. biol., ZTMS, Ljubljana)

Ob jubilejnem sre~anju DCTIS podeljuje priznanje:

Za uvajanje dose`kov celi~nega in tkivnega in`enirstva v klini~no prakso

prim. Damjanu Radosavljevi~u, dr. med., spec. ortoped.
in doc. dr. Matja`u Jerasu, mag. farm.



Uvodne misli o po{kodbah in zdravljenju
hrustanca
Prof. dr. V. Pavlov~i~, dr. med.
Ortopedska klinika, KC Ljubljana, Zalo{ka 9, Slovenija

Hrustan~no tkivo v sklepih izgleda na prvi pogled enostavno, vendar pa ima zapleteno zgradbo, ki nam
omogo~a, da sklepi desetletja delujejo in de se sploh lahko premikamo. ^e se hrustanec po{koduje,
se pojavijo bole~ine in otekanje, sklep pa pri~ne slabo delovati. Poseben problem sklepnega hrustan-
ca je, da nima ustreznih naravnih mehanizmov celjenja, zato lahko `e manj{e po{kodbe v nekaj letih
vodijo v raz{irjeno obrabo sklepa – artroza. Slednjo lahko zdravimo samo z umetno endoprotezo, kar
pa ni ustrezen na~in za mlade bolnike.

Problem celjenja hrustanca je lepo opisal `e na{ predhodnik Sir W. Hunter v 17. stoletju in ta obstaja
{e danes. V zgodovini so se uporabljale {tevilne metode, s katerimi so hoteli izbolj{ati delovanje po{ko-
dovanih sklepov in zaustaviti degenerativni proces, vendar je bila njihova uspe{nost slaba. Zdravljenje
hrustanca je v za~etku devetdesetih let prej{njega stoletja dobilo nov zagon. Po dolgoletnem razvo-
ju, so se pojavile tri nove metode, ki so pomenile pravo revolucijo na podro~ju kirur{kega zdravljenja
hrustan~ni po{kodb.

Steadman s sodelavci iz Vaila v ZDA je raz{iril t. i. metodo mikrofrakturacije, katere namen je s poseb-
nimi kljukicami predreti pod hrustancem le`e~o kost in izzvati kontolirano krvavitev, ki stimulira izgradnjo
nadomestne, sicer manj odporne vezivne hrustan~evine. Pokazalo se je, da je ta metoda zelo uspe{na
za manj{e hrustan~en po{kodbe (do 2 cm2), poleg tega jo lahko naredimo artroskopsko in malo inva-
zivno.

Mad`ar Hangodi in [vicar Jakob sta prakti~no so~asno vpeljala dve metodi, mozai~no plastiko oz.
OATS (osteochondral autograft transfer), ki obe temeljita na prenosu kostno-hrustan~nih ~epov z manj
obremenjenih delov kolenskega sklepa, na mesto hrustan~ne po{kodbe na obremenjenem delu. Meto-
da je zelo prakti~na, ker nadomesti tudi po{kodovano kost; mo`no jo je izvesti tudi artroskopsko. Uporablja
se pri po{kodbah do najve~ 4cm2, ker potem zmanjka odvzemnih mest. Njen problem je dodatna {koda,
ki jo povzro~imo z odvzemom ~epov.

Peterson in Brittberg s sodelavci sta leta 1994 objavila senzacionalen ~lanek, v katerem so pokazali
prve rezultate na bolnikih zdravljenih z metodo vsaditve gojenih avtolognih hrustan~nih celic. Ta meto-
da temelji na gojenju lastnih celic izven telesa, ki po vsaditvi nazaj v sklep pri~nejo izgrajevati nadomestno
tkivo, ki je zelo podobno normalnemu hrustancu. S to metodo lahko zdravimo tudi ve~je po{kodbe,
prav tako jo lahko uporabljamo, ~e je bila katera od predhodnih metod neuspe{na. Klju~ni slabosti
sta ve~ji operativni poseg potreben za vsaditev in dolgotrajna rehabilitacija. To metodo med prvimi
v Evropi od leta 1996 uporabljamo tudi pri nas.

POVZETKI PREDAVANJ
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Za~etki in razvoj transplantacije avtolognih
hondrocitov
Radosavljevi~ D., Drobni~ M., Koritnik B., Goren{ek M., Pavlov~i~ V.
Ortopedska klinika, KC Ljubljana, Zalo{ka 9, Slovenija

Minilo je ̀ e 10 let od prve operacije transplantacije avtolognih hondrocitov. Leta 1994 je bil objavljen
~lanek o prvih rezultatih transplantacije avtolognih hondrocitov na ljudeh (Brittberg, M, Peterson L.
et al. Treatment of deep cartilage defect in the knee with autologous chondrocyte transplantation.
New England J. Med., 331: 889–895, 1994). Prispevek je bil ocenjen z visoko oceno, nova metoda
pa kot najbolj revolucionarna v zadnjih 50-ih letih s podro~ja ortopedije.

Leta 1995 sem obiskal prof. L. Petersona na [vedskem, ki me je nesebi~no nau~il in uvedel v novo
operativno tehniko transplantacije avtolognih hondrocitov. Po vrnitvi v Slovenijo sem `elel nadalje-
vati z novo metodo vendar to ni bilo mogo~e, predvsem zaradi visoke cene in vitro gojenih hondrocitov.
Gojenje hondrocitov je bilo patentirano, zato smo pri nas nemudoma zbrali ekipo strokovnjakov, ki
je in vitro vzgojila celice hondrocitov v avtolognem serumu za razliko od ponujenih gojenih hondroci-
tov v govejem serumu. To se je izkazalo za sre~no potezo oz. odlo~itev ob pojavu bolezni norih krav
(BSE). V sodelovanju Ministrstva za znanost, Zavoda za transfuzijsko medicino Republike Slovenije,
Educell-a in Ortopedske klinike v Ljubljani, je bil realiziran raziskovalni projekt transplantacije avto-
lognih hondrocitov. Postavitev laboratorija je spro`ila nadaljnje raziskave, ki so bile usmerjenje k izbolj{anju
gojenja hondrocitov in operativnih tehnik. Na{e rezultate smo redno predstavljali na strokovnih sim-
pozijih in kongresih doma in v tujini. Slovenski mednarodni simpozij Cartilage Weekend (1999) je postal
tradicionalen in prepoznaven v tujini, saj je bila Slovenija med prvimi na svetu, ki je uvedla transplan-
tacijo avtolognih hondrocitov. V 10 letnem obdobju smo postopek izbolj{ali tako pri operativnih posegih
kot tudi gojenju hondrocitov.

Danes hondrocite gojimo na nosilcih, tako 2D kot 3D (dimenzionalnih). To je olaj{alo operativno tehni-
ko, saj tako prepre~imo uhajanje suspenzije celic izpod zaplate periosta. Periost smo zamenjali z umetnimi
bioresorbilnimi zaplatami, ki so pospe{ile operativni poseg. Novi 3D nosilci omogo~ajo implantacijo
hondrocitov tudi brez zaplat in v perspektivi artroskopsko operacijo.

Gojenje celic v smislu tkivnega in`enirstva je vodilo do tega, da danes vzgajamo {e osteoblaste, celice
elasti~nega hrustanca in keratinocite.

V prihodnosti pri~akujemo, da bo mogo~e operacijo izvr{iti artroskopsko v enem »koraku« na 3D nosilcih
ob pomo~i rastnih faktorjev. S posegom bo mo~ obnoviti tako subhondralno kost kot hrustanec z eno-
stavnej{im fiksiranjem transplantata, ki bo tr{e sestave in ~im bolj podoben naravnemu hrustancu.
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Pregled dosedanjih rezultatov in trenutne
tehnike vsaditve avtolognih gojenih hondrocitov
Asist. dr. Matej Drobni~, dr. med. (matej.drobnic@mf.uni-lj.si)
Ortopedska klinika, KC Ljubljana, Zalo{ka 9, Slovenija

Uvod
Od leta 1996 do danes smo na Ortopedski kliniki v Ljubljani z metodo vsaditve avtolognih (telesu
lastnih) gojenih hondrocitov (hrustan~nih celic) zdravili 125 bolnikov. V prvem delu bomo predsta-
vili uspe{nost zdravljenja pri bolnikih operiranih na kolenskih sklepih do leta 2004, saj lahko {ele po
preteku dveh let dokon~no ovrednotimo stanje operiranega sklepa. V drugem delu bo prikazana aktualni
postopek zdravljenja z gojenimi hondrociti.

Dosedanji rezultati
V analizi je zajetih 99 bolnikov. 38 bolnikov je bilo zdravljenih po »klasi~nem« postopku s celicami
v suspenziji, medtem ko smo pri preostalih bolnikih (od leta 2003 dalje) uporabili kolagenski celi~ni
nosilec (ChondroArt 2D, Educell, Slovenija). Pri vseh bolnikih je bila kot pokrov uporabljena pokost-
nica pri{ita na robove hrustan~ne lezije. Vsaditev je bila izvedena z odprto operacijo na kolenu. Povpre~na
starost bolnikov je bila 31,2 let. 49 bolnikov je utrpelo po{kodbo, 19 jih je imelo osteohondritis dis-
sekans, 10 pa omejeno degenerativno obolenje hrustanca. 48 bolnikov je ̀ e imelo vsaj eno predhodno
operacijo zaradi iste problematike, pri 19 pa je bilo pred posegom `e narejeno drugo zdravljenje za
obnovo hrustanca. Povpre~na velikost zdravljenih lezij je bila 4,8 cm2. Pri 20 bolnikih je bilo potrebno
so~asno nadomestiti sprednjo kri`no vez.
Bolniki so opisovali subjektivno izbolj{anje delovanje kolena (IKDC subjektivni vpra{alnik pred-op 36 na
56 po-op; Lysholm vpra{alnik pred-op 50 na 72 po-op), enako smo ugotovili tudi pri klini~nem pre-
gledu (pred-op 8 normalnih, 30 skoraj normalnih, 23 nenormalnih in 9 izrazito nenormalnih; po-op
31 normalnih, 29 skoraj normalnih, 8 nenormalnih in 2 izrazito nenormalni). Na lestvici aktivnosti so
bolniki napredovali od 2,9 na 4,0, vendar pa niso dosegli aktivnosti pred po{kodbo 6,5. Najbolj so
z gojenimi hrustan~nimi celicami pridobili bolniki z osteohondritis dissekansom (89 % izbolj{anih) ter
bolniki s so~asno popravo sprednje kri`ne vezi (85 % izbolj{anih). Najslab{i so bili bolniki z degene-
rativnimi lezijami, ki so bili izbolj{ani samo v 20 %.
Pri bolnikih, kjer je bilo uspeh zdravljenja ugoden rezultat po 2 letih, je bilo stanje stabilno tudi po
5 letih, medtem, ko so bolniki, ki so bili slabi pri 2 ostali slabi tudi po 5 letih.

Operativna tehnika
Najprej kolenski sklep artroskopsko pregledamo. ^e ugotovimo hrustan~no lezijo primerno za zdrav-
ljenje z gojenimi avtolognimi hondrociti, z roba sklepne povr{ine odvzamemo hrustanec za gojenje
(200–300 mg). Po 3–4 tednih sledi ve~ja operacija – vsaditev v sklep. Predno celice dokon~no vsadi-
mo moramo zagotoviti uravnote`enost sklepa (poprava vezi in kolenskih osi). Celice vsadimo na
kolagenskem nosilcu (ChondroArt 2D). Pristop v koleno izberemo glede na so~asne posege ter glede
na lokacijo in velikost lezije. Najve~krat se odlo~imo za t. i. mini artrotomijo. Lezijo najprej o~istimo
do robov zdravega hrustanca. V kolikor gre za manj{o in dobro za{~iteno lezijo nosilec samo zalepi-
mo s fibrinskim lepilom (Beriplast), ~e pa je lezija ve~ja in izpostavljena preko nosilca pri{ijemo kolagensko
membrano (Chondrogide).
Klju~na je rehabilitacijo, s katero pri~nemo `e naslednji po-operativni dan. Koleno je namre~ potreb-
no ~imprej razgibati ter ohraniti mo~ mi{ic, vendar pa ne smemo po{kodovati vsajenih celic. Zaradi
tega je poleg ostalih ukrepov potrebno tudi 6 tedensko razbremenjevanje z berglami. S prilagojenimi
vajami in kontroliranim ve~anjem aktivnosti vsadek varujemo do enega leta, ko se nastali hrustanec
dokon~no pregradi ter je dovolj trden za ve~je obremenitve.
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Zaklju~ki
Dosedanje izku{nje, tako pri nas kot v tujini, ka`ejo, da je vsaditev avtolognih gojenih hondrocitov
uspe{na metoda za zdravljenje omejenih hrustan~nih lezij, nikakor pa primerna v primeru obrabe sklepa.
Lahko jo uporabljamo tudi kot sekundarno zdravljenje, ~e so bili predhodni posegi na hrustancu neus-
pe{ni. Z novimi, manj invazivnimi operativnimi tehnikami, sku{amo uspe{nost zdravljenja {e izbolj{ati,
predvsem zagotoviti hitrej{o rehabilitacijo in povratek k aktivnostim pred po{kodbo. Pokazali smo,
da uspemo z gojenimi avtolognimi hondrociti izbolj{ati delovanje sklepov; na vpra{anje, ali smo bili
uspe{ni pri prepre~evanju prezgodnje artroze sklepa pa trenutno ne moremo odgovoriti zaradi pre-
kratke opazovane dobe.

Razvoj in postavitev postopka gojenja
~love{kih hondrocitov in vitro
Doc. dr. Matja` Jeras, mag. farm.
ZTMS, [lajmerjeva 6, Ljubljana

Osnovni pogoj za pripravo ustreznih tkivno-in`enirskih pripravkov oziroma `ivih tkivnih nadomest-
kov je pridobivanje kakovostnih tkivno-specifi~nih ali dolo~enih mati~nih celic. Ko smo pri~eli s pripravo
avtolognih hondrocitov in vitro za potrebe regeneracije po{kodovanega sklepnega hrustanca, je bil
na{ namen razviti optimiziran postopek za njihovo osamitev iz odvzetega vzorca tkiva ter njihovo nadalj-
nje gojenje in shranjevanje v teko~em du{iku. Pri tem smo mislili predvsem na varnost bolnikov, saj
smo se odlo~ili za uporabo izbranega medija brez dodanih indikatorjev ter avtolognega seruma. Poleg
tega pa smo vzpostavili nekaj vmesnih in seveda vse potrebne kon~ne kontrole kakovosti, ki so nujne
za izdelavo neopore~nega izdelka.

Ob standardni uporabi celi~nih suspenzij smo razvijali tudi postopke za naselitev hrustan~nih celic
na ustrezne biolo{ko sprejemljive in razgradljive nosilce, s ~imer smo `eleli izdelati tak{en produkt, ki
bi ga la`je namestili v po{kodavano mesto. V ta namen smo uporabljali razli~ne vrste materialov, ki
se uporabljajo v humani medicini. Pri tem smo preverjali, kako omenjeni nosilci podpirajo celi~no rast
ter izlo~anje ustrezne, za sklepni hrustanec zna~ilne medceli~nine. Med vsemi preizku{animi materia-
li se je najbolje obnesla kolagenska gobica, zato smo omenjeni material, naseljen s hondrociti za~eli
uspe{no uporabljati namesto celi~ne suspenzije.

Klini~ni rezultati ka`ejo, da nam je uspelo pripraviti tak{ne postopke gojenja avtolognih hondrocitov,
ki omogo~ajo varno in uspe{no zdravljenje po{kodovanega hrustanca, v vseh primerih, v katerih je
uporaba tovrstnega terapevtskega pristopa indicirana.
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Regenerativna medicina – obeti in pri~akovanja
Doc. dr. M. Kne`evi}, univ. dipl. biol.
ZTMS, [lajmerjeva 6, Ljubljana

Pred nami je obdobje regenerativne medicine. Definicije niso tako pomembne, zdru`uje pa tako poz-
navanje biomaterialov, celi~no biologijo, translacijsko medicino, tkivno in`enirstvo, nanotehnologije
in {e bi lahko na{tevali. Hitro se razvijajo~a medicina razvija nove, popolnoma revolucionarne pristo-
pe zdravljenja in budi veliko obetov. Toda ali so ta pri~akovanja upravi~ena? Ali od tako mlade vede
ne zahtevamo preve~ in smo potem po nepotrebnem razo~arani? Vse to so dvomi, ki se porajajo v kri-
ti~ni znanstveni, medicinski in pacientski srenji. Bolnik kot kon~ni uporabnik bo imel zadnjo besedo
o tem ali je z razvojem tehnologije zadovoljen ali ne. Vsi ostali dele`niki v procesu pa imajo nalogo,
da ga ustrezno obve{~ajo. Razo~aranje je vedno posledica neizpolnjenih pri~akovanj. Toda ali je bil
napredek res tako po~asen? Ali smo uporabili prava orodja za zdravljenje? V zadnjem desetletju je bil
narejen izjemen napredek na podro~ju genomike, ki velikokrat s popolnoma druge plati osvetli zdravs-
tvene te`ave. Toda knjiga na{ega genoma je {e vedno napisna tako, da ne razumemo, kaj nam `eli
povedati, ~eprav znamo prebrati njene ~rke in celo oblikovati besede. Marsikatera od njih pa {e ved-
no nima ustreznega pomena, ali pa vsaj ne razumemo, kaj nam `eli povedati. Sistemska biologija je
kot veda pri{la na pomo~, da re{i ta kompleksen primer: Oreh je zelo trd, toda na{a naloga je, da ga
pomagamo streti ali pa vsaj nalomiti. Vse v dobro pacienta. To je na{a naloga.
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Celi~na terapija in regeneracija kroni~no
po{kodovanih jeter
Dr. Nata{a Levi~ar (Imperial College London)

V zadnjih letih je pri{lo do velikega napredka pri razumevanju biologije izvornih celic. Z odkritjem
pluripotentnih izvornih celic se je celi~na terapija pribli`ala uporabi v klini~ni praksi. V na{em labo-
ratoriju smo iz mobilizirane periferne krvi izolirali morfolo{ko in fenotipsko homogeno sub-populacijo
CD34+ celic (∼1%), ki smo jih poimenovali Omniciti. Pokazali smo, da te celice izra`ajo markerje izvor-
nih celic (Rex-1, Oct-4, Nanog), hematopoietskih celic (CD34, CD133, CXCR4) in diferenciranih jetrnih
celic (albumin, alfa-1-antitripsin, HGF, HFN3-B, transferin). [tudije na golih mi{ih so pokazale, da se
Omniciti po infuziji usmerijo in vgnezdijo v kroni~no po{kodovana jetra.
Kon~ali smo tudi fazo I klini~nih preizkusov na bolnikih s kroni~no po{kodovanimi jetri; le ta je vklju-
~evala levkoferezo celic iz mobilizirane periferne krvi, izolacijo CD34 izvornih celic in njihovo infuzijo
v po{kodovana jetra. Pokazali smo, da je tovrstna terapija mo`na in varna, brez o~itne toksi~nosti. [tu-
dija dokazuje obstoj populacije izvornih celic, ki jih je mo`no neposredno izolirati iz enostavno dostopnega
vira in uporabiti za zdravljenje bolnikov s kroni~no po{kodovanih jeter.

Uspe{no zdravljenje ran z intravenskim
prostaciklinom in presaditvijo gojenih avtolognih
ko`nih nadomestkov pri bolniki z kalcifilaksijo
As. Nadja Alikadi~, dr. med. (KC Ljubljana, Klini~ni oddelek za kirur{ke infekcije)

Kalcifilaksija (calciphylaxis) bolj znana kot kalcifi~na, uremi~na arteriolopatija, je redka komplikacija
pri bolnikih s kroni~no ledvi~no odpovedjo in pri ledvi~nih transplantirancih. Klini~no so zna~ilni vijo-
li~asti, bole~i infiltrati na ko`i ki lahko napredujejo v mrtvine in razjede ko`e ki ne celijo. Kot posledica
oku`be in ishemije se lahko razvije gangrena prizadete okon~ine ali sepsa in smrt bolnika.
V tem prispevku bi rada predstavila klini~ni primer bolnika s hudo obliko kalcifilaksije v okviru kate-
re so se razvile obse`ne razjede na obeh nogah. Kljub za~etnemu zdravljenju s kirur{kim iz~i{~enjem
in antibioti~no terapijo so mrtvine na obeh nogah zelo hitro napredovale. Diagnozo bolezni smo potrdi-
li z histolo{ko preiskavo, katera je pokazala odlaganje kristalov kalcija v majhnih in srednje velikih ̀ ilah
v ko`i. Z magnetno resonanco arterij smo ugotovili prehodne velike `ile, brez pomembnih zo`itev.
Zaradi napredovanja bolezni smo uporabili dodatno kombinirano zdravljenje z infuzijami prostacikli-
nov, katere so izbolj{ale mikrocirkulacijo in presaditvijo avtolognih gojenih ko`nih nadomestkov s katerimi
smo dosegli izbolj{anje celjenja in epitelizacijo ran. Po zdravljenju s prostaciklinom smo »stabilne in
~iste« rane pokrili z avtologno gojenimi ko`nimi nadomestki. Te smo redno presajali vsaka dva meseca,
dokler nismo dosegli zacelitev vseh ran. Po enem letu je imel na{ bolnik zaceljene vse rane na obeh
nogah. Ta primer ka`e na mo`nosti uspe{nega zdravljenja ran z intravenskim prostaciklinom in goje-
nimi avtolognimi ko`nimi nadomestki pri bolnikih s kalcifilaksijo. V primerjavi z odvzemi ve~jih ko`nih
nadomestkov delne debeline ko`e za kritje ko`nih defektov imajo gojeni ko`ni nadomestki prednost,
ker ne odpirajo mo`nosti nastanka novih ran. Posebej pri bolnikih pri katerih zaradi sistemske bolezni
`e obstoje~e rane ka`ejo zelo okvarjene znake celjenja ali pa celjenja sploh ni ustvarjajo okolje za pro-
liferacijo in migracijo ko`nih celic ter epitelizacijo iz robov rane.
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Celi~na terapija diabetesa tipa I:
Transplantacija pankreati~nih oto~kov
Mag. @ivojin Stevanovi}, dr. med.
Center za hemodializo, Nefrodial d. o. o., Ljubljana

V postopku transplantacije pankreati~nih oto~kov (TPO) se skupine insulinskih celic, ki se imenujejo
oto~ki (islets), najprej izolirajo iz kadaverskih slinavk, nato pa se »infundirajo« v portalno cirkulacijo
prejemnika. Postopek poteka pod kontrolo fluoroskopa in ultrazvoka in traja v rokah izku{enega radio-
loga od 20–30min. Izvaja se v lokalni anesteziji, na oddelku za radiologijo. Oto~ki se zagozdijo v hepati~ni
cirkulaciji, kjer v kratkem ~asu za~nejo opravljati svojo funkcijo.
TPO se {e vedno obravnava kot eksperimentalna terapija, ki je namenjena predvsem bolnikom s te`-
ko vodljivo obliko sladkorne bolezni tipa I, t. i. nestabilnim diabetes om (angl. brittle diabetes). Zaradi
dolo~enega tveganja, ki ga prina{a tovrstno zdravljenje (imunosupresijska zdravila), se na ta na~in zdra-
vijo le dolo~ene skupine sladkornih bolnikov tipa I. Kandidati za zdravljenje s TPO so najbolj ogro`eni
bolniki oz. bolniki, ki v anamnezi navajajo pogoste in zelo nevarne hipoglikemijske epizode t. i. neza-
vedne hipoglikemije (angl. hypoglycemia unawerness). Pri tak{nih oblikah zni`anega nivoja sladkorja
subjektivni in objektivni opozorilni znaki, ki opozarjajo bolnika na hipoglikemijo odpovedo in bolnik
se nevarne hipoglikemije ne zaveda. Zaradi tega so skoraj vsi bolniki pred posegom zelo omejeni pri
izvajanju vsakdanjih aktivnosti in so nenehno `iveli v strahu pred potencialno hipoglikemijo. Skrat-
ka, hudo zni`ana kakovost ̀ ivljenja je ena od najpomembnej{ih indikacij za izbiro bolnikov za zdravljenje
s TPO. Druge indikacije za zdravljenje s TPO, ki jih transplantirajo pri bolnikih starih od 18 do 65 let,
so med drugim:

• zgodnji zapleti sladkorne bolezni pri mlaj{ih bolnikih (npr. napredujo~a retinopatija in nefropatija,
ter groze~a dializa)

• posebej ustrezajo bolniki, ki ̀ e jemljejo imunosupresijska zdravila zaradi transplantacije drugih organov,
npr. ledvic.

Rezultati zdravljenja s TPO (povzeto iz CITR) v letu 2005
Rezultate zdravljenja s TPO lahko spremljamo v letnem poro~ilu Registra za Transplantacijo Oto~kov,
CITR (Collaborative Islet Transplant Registry) oz. na spletu www.citregistry.org. V register je v letu 2005
podatke prispevalo 19 centrov iz Severne Amerike (ZDA in Kanade).

Funkcija presadka po 6 in 12 mesecih
Po {estmese~nem obdobju od transplantacije je 67 % bolnikov postalo neodvisnih od insulina, 29 %
bolnikov pa je {e vedno ostalo odvisnih od insulina. V Registru navajajo, da se tudi pri ve~ini bolni-
kov, ki so ostali odvisni od insulina, potreba po insulinu zmanj{a do 83 %.
Po enemu letu od zadnje transplantacije (oto~ke lahko bolniku transplantiramo ve~krat!) 58 % pre-
jemnikov postane neodvisnih od insulina. Pri preostali tretjini bolnikov (33 %), ki so ostali odvisni od
insulina, ugotavljamo zmanj{ano potrebo po insulinu za 69% (manj{i dnevni odmerek). Neuspeh trans-
plantacije, ki se ka`e v vrednostih sladkorja in C peptida v krvi, so ugotovili ugotavljamo pri 19 bolnikih,
kar predstavlja 9.1 % bolnikov.
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Nekateri zanimivej{i kongresi v letu 2007
s podro~ja celi~nega in tkivnega in`enirstva

• BioMed 2007 – The Fifth IASTED International Conference on Biomedical Engineering
February 14–16, 2007
Innsbruck, Austria

• Engineering Tissues: Replace, Repair, Regenerate (previously Tissue Engineering 2007)
March 8–11, 2007
Hilton Head Island, SC, USA

• »Injectable And Implantable Biomaterials And Biologics For Tissue Regeneration« –
17th Interdisciplinary Research Conference on Biomaterials – GRIBOI – OXFORD – 2007
April 2–3, 2007
Oxford, UK

• ECM VIII: Bone Tissue Engineering
June 25–28, 2007
Davos, Switzerland

• TERMIS-EU Meeting 2007
September 5–8
London, England

• 21st European Conference on Biomaterials – ESB2007
September 9–13, 2007
Brighton, UK

• 7th ICRS World Congress on Cartilage Repair
September 28-October 02, 2007
Warsaw, Poland

• 3rd International Symposium and Sports Injuries
June 15–16, 2007
Bled, Slovenia
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