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OBVESTILO O POTEKU RAZISKAVE IN SOGLASJE LASTNIKA 
 
 
VPLIV IZBRANIH DEJAVNIKOV NA PROLIFERACIJO IN 
DIFERENCIACIJO MEZENHIMSKIH MATIČNIH CELIC IZ MAŠČOBNEGA 
TKIVA RAZLIČNIH VRST ŽIVALI 
 
 
 
Vodji raziskave:  

 prof. dr. Gregor Majdič, dr. vet. med. (Inštitut za predklinične vede, Veterinarska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani) in  

 doc. dr. Ana Nemec, dr. vet. med., Dipl. AVDC, EVDC (Klinika za male živali, 
Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 
 
 

Mlada raziskovalka:  
 Metka Voga, dr. vet. med. (Inštitut za predklinične vede, Veterinarska fakulteta, 

Univerza v Ljubljani) 
 
 
Ožji sodelavec pri raziskavi: 

 asist. Jurij Žel, dr. vet. med. (Klinika za male živali, Veterinarska fakulteta, Univerza v 
Ljubljani) 
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IZHODIŠČA IN NAMEN RAZISKAVE:  
Matične celice so v zadnjih letih v laični in strokovni javnosti vzbudile več zanimanja kot 
katerokoli drugo področje biologije. Eden izmed razlogov za to je obet, da bodo matične 
celice postale temelj medicine v prihodnosti. Danes z matičnimi celicami že zdravimo vnetja 
sklepov pri psih in vnetja ustne votline pri mačkah. Zaradi njihovega potenciala 
nadomestitve katerekoli vrste celic v našem telesu so matične celice predmet številnih 
raziskav po vsem svetu. Tudi pri nas želimo obstoječe znanje o matičnih celicah nadgraditi in 
izvedeti, kako nekateri dejavniki, kot so starost, spol, nekatere bolezni in jemanje zdravil, 
vplivajo na kakovost matičnih celic. Namen raziskave bo poglobljeno preučevanje bioloških 
značilnosti matičnih celic in vpeljava možnosti različnih zdravljenj z matičnimi celicami v 
veterinarsko klinično medicino. 
 
POSTOPKI V RAZISKAVI: 
V raziskavo bomo vključili zdrave mlade in zdrave stare pse in psice, zdrave mlade in zdrave 
stare mačke obeh spolov ter stare pse z osteoartritisom in stare  mačke s stomatitisom, pri 
katerih je predviden klinično indiciran poseg v splošni anesteziji. S podpisom tega soglasja se 
strinjate, da pri vaši živali z namenom izolacije matičnih celic v tej anesteziji odvzamemo še 
za lešnik velik košček podkožne trebušne maščobe. Poleg rutinskega kliničnega pregleda in 
preiskav krvi/urina pred anestezijo, bo vašo žival pregledal še ortoped, za potrebe raziskave 
pa bomo na že odvzeti krvi/urinu opravili še dodatne preiskave. Matične celice, izolirane iz 
maščobnega tkiva, bomo uporabili za namen raziskave, del njih pa bomo shranili v celično 
banko.  
 
PREDNOSTI VKLJUČITVE VAŠE ŽIVALI V RAZISKAVO:  
Če se odločite za vključitev vaše živali v raziskavo, bomo razširjeni (ortopedski) del pregleda, 
razširjene preiskave krvi in urina ter odvzem maščobe opravili brezplačno. Ostale preiskave 
in posege bomo zaračunali po rednih cenah. Matične celice, ki jih bomo pridobili iz vzorca 
maščobnega tkiva, bomo za vašega psa ali mačko brezplačno shranili v celični banki za 10 let 
oz. za časa življenja živali. Če se bo v prihodnosti pojavila potreba po zdravljenju živali z 
matičnimi celicami in če se boste za zdravljenje odločili, ponovni odvzem maščobnega tkiva 
ne bo potreben, matične celice pa bomo lahko pripravili za zdravljenje v le dveh do treh 
dneh. Zamrzovanje matičnih celic in shranjevanje v naši banki potekata po postopkih dobre 
prakse ter omogočata, da se celice, pripravljene za kasnejšo uporabo, nikakor ne razlikujejo 
od tistih, ki so pripravljene za takojšnje zdravljenje po odvzemu. Celice, shranjene pri zelo 
nizki temperaturi, uspešno preživijo več kot deset let.  
 
TVEGANJA IN MOŽNI NEŽELENI UČINKI:  
Dodatne preiskave krvi/urina ne predstavljajo dodatnega tveganja, saj se kri/urin odvzameta 
kot del rutinskih postopkov pred anestezijo. Odvzem podkožnega maščobnega tkiva ne 
predstavlja dodatnega tveganja pri živalih, pri katerih se poseg, zaradi katerega bo žival 
anestezirana, opravlja na trebuhu. Pri živalih, kjer se poseg, zaradi katerega bo žival 
anestezirana, ne opravlja na trebuhu, pa odvzem podkožne trebušne maščobe ne 
predstavlja bistvenega tveganja – poleg obritega manjšega dela trebuha naredimo približno 
1 cm veliko ranico na koži, ki jo po odvzemu maščobe zašijemo.  
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ZAUPNOST PODATKOV:  
Vsi podatki o stranki in živali ter druge informacije, pridobljene tekom te raziskave, so zaupni 
in jih boste poznali le vi, lečeči veterinar in neposredni izvajalci raziskave. Vsi podatki bodo 
uporabljeni zgolj za namen te raziskave in za potrebe zdravljenja vaše živali. 
 
PRAVICA DO ODKLONITVE SODELOVANJA V RAZISKAVI IN IZSTOPA IZ RAZISKAVE:  
Sodelovanje v tej raziskavi je prostovoljno. Zavrnitev sodelovanja ne bo imela nikakršnih 
posledic za vašo žival ob tem obisku ali v prihodnosti.  
 
DODATNA VPRAŠANJA LAHKO NASLOVITE NA:  

 doc. dr. Ano Nemec: tel: 01-4779-277, e-pošta: ana.nemec@vf.uni-lj.si  
 Metko Voga, dr. vet. med: tel: 01-4779-382, 031-393-943, e-pošta: 

metka.voga@vf.uni-lj.si 
 
 
 
SOGLASJE 
Spodaj podpisani/a lastnik/ca živali soglašam in želim:  
 
___ da bom sodeloval/a v tej raziskavi, 
___ da sem prejel/a kopijo tega obrazca in imel/a priložnost, da se z vsebino seznanim, 
___ da se opisani postopki izvajajo na moji živali, 
___ da matične celice, izolirane iz maščobnega tkiva, shranite v celični banki, 
___ da matične celice, izolirane iz maščobnega tkiva, uporabite za potrebe te raziskave. 
 
 
Lastnik/ca:_____________________________       Podpis: ____________________________ 
Datum:________________________________ 
 
Kartotečni podatki pacienta (nalepka): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veterinar:_____________________________        Podpis: ____________________________ 
Datum:_______________________________ 


