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Glavni problem matičnih celic, ki jih želimo manipulirati v laboratoriju, je težko nadzorovana
diferenciacija v želeno smer. Čedalje več raziskav upošteva, da je pomemben dejavnik pri diferenciaciji
matičnih celic tudi njihovo tridimenzionalno (3D) okolje, ki je različno in specifično za vsako tkivo. Kot 3D
okolje lahko uporabljamo celične nosilce, med katerimi so pomembni hidrogeli (kolagen, hialuronska
kislina, alginat). V raziskovalnem delu te diplomske naloge smo želeli preveriti, kako takšno 3D okolje
vpliva na rast in diferenciacijo človeških matičnih celic v primerjavi s klasičnimi oblikami 3D okolja (celični
peleti in embrioidna telesca). Poskuse smo izvajali na človeških embrionalnih matičnih celicah (hESC) ter
na matičnih celicah iz maščevja (hASC). Živost celic smo ocenili s testom Live/Dead, metabolno aktivnost
smo ocenili s testom XTT, število celic z merjenjem količine DNA, za smer diferenciacije pa smo celicam
izmerili izražanje genov s PCR v realnem času. Izkazalo se je, da so hASC v kolagenskem gelu rastle
bolje kot v hialuronski kislini, izražanje genov v kolagenu pa je bilo podobno kontrolnim skupinam. Pri
gojenju hESC smo opazili, da so bile celice, gojene v hialuronski kislini, bistveno bolj nediferencirane,
gojenje v kolagenskem gelu pa spodbuja podobno diferenciacijo, kot jo kažejo celice v embrioidnih
telescih. Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da lahko različno celično okolje bistveno vpliva na
celično diferenciacijo. V kombinaciji z rastnimi faktorji, hidrogeli ponujajo različne možnosti za gojenje
matičnih celic.

