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Мистерије организма: 
матичне ћелије

Шта су матичне ћелије и да ли су све исте?
Кo, када и зашто је увео термин матичне ћелије?
Колико давно у историју сеже идеја о својствима матичних ћелија?
Да ли имају терапијска својства?
Да ли је у матичним ћелијама пронађен “свети грал”? 

Ово су нека од питања на која ће одговарати професор др Милица Ковачевић Филиповић током  
предавања на вечери Тајног зачина.

Наш предавач је др Милица Ковачевић Филиповић, професор на Факултету 

ветеринарске медицине Универзитета у Београду (ФВМУБ), на Катедри за патолошку 

физиологију. Магистрирала (1998) је и докторирала (2005) у области експерименталне 

хематологије – испитивање физиологије матичних ћелија хематопоезе (сарадња са 

Институтом за медицинска истраживања, Универзитет у Београду). Више од годину 

дана (2000-2002) је радила на Институту за хемију природних супстанци у Паризу. У 

R&D одељењу региналног Француског центра за крв (Акитанија и Лимузин) је завршила 

6 месеци постдокторског усавршавања на тему криоконзервације матичних ћелија 

(2008). Као руководилац пројекта Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја (број 175061) у области медицине, који као основну тему има испитивања у домену матичних 

ћелија, од 2013 године је на ФВМУБ основала Лабораторију за ћелијску културу (2013) и Лабораторију за 

експерименталну биохемију (2014). Такође је остварила интензивну сарадњу са Катедром за хистологију 

и ембриологију на матичном факултету. Тренутно највеће достигнуће њеног рада су пет формираних, 

младих и паметних доктора наука који размишљају критички у односу на свет који их окружује. 

Сведоци смо да је последњих година спомињање МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА у насловима текстова врло 

атрактиван начин да дневне новине, интернeт странице или пак научни часописи привуку пажњу читалаца. 

Уз термин – матичне ћелије – најчешће се може пронаћи термин ТЕРАПИЈА или питање ШТА СУ МАТИЧНЕ 

ЋЕЛИЈЕ? Нa предавању MИСТЕРИЈЕ ОРГАНИЗМА: МАТИЧНЕ ЋЕЛИЈЕ чућете који типови матичних ћелија 

постоје, зашто је најчешће исправно користити термин ћелијска терапија а не терапија матичним 

ћелијама и који тип матичних ћелија се званично користи за терапију. Такође, 

концепт матичних ћелија ће бити смештен у различите временске епохе да 

би гости Тајног зачина могли да осете повезаност човечанства кроз векове.   

Уз излагање проф. др Милице Ковачевић Филиповић и прикладни агапе – 

надамо се новом дивном егрегору!

Резервишите ПЕТАК 24.05.2019. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...! 

Информације и резервације на телефон: 011/7619298 ili 011/7612957.
Како изгледа матична ћелија? 

(снимљено електронским микроскопом)


