
www.finance.si 
Četrtek, 24. junija 2021, št. 121 IzvoznIkI.sI 13

Partnerji izvozniki.si – najboljše iz Slovenije:

Najboljše iz Slovenije

Zgodbe o uspešnih podjetjih, kako jim uspeva  
in kaj načrtujejo. Več na www.izvozniki.si.

Labena bo skupaj s tremi 
bolnišnicami iz Hrvaške, 
nosilka projekta je bolni-
šnica Sveta Katarina, raz-
vila nova orodja in metode 
za personalizirano diagno-
stiko in zdravljenje osteo-
artritisa kolen. »Projekt s 
tremi milijoni evrov finan-
cira EU, dva milijona pri-
spevamo sodelujoča pod-
jetja in bolnišnice. Labe-
na bo zaradi tega projekta 
zaposlila pet novih sode-
lavcev z izobrazbo doktor 
znanosti,« pove direktor 
Labene Borut Čeh.

V družinskem podjetju Labe-
na se ukvarjajo s prodajo la-
boratorijske in visokotehno-
loške opreme ter analitiko in 
nadzorom kakovosti generič-
nih in bioloških zdravil. V Slo-
veniji imajo 45 zaposlenih, ce-
lotna Labena, ki ima na tujih 
trgih še sedem regionalnih pi-
sarn, jih ima več kot 90. Lani 
so ustvarili 15 milijonov evrov 
prihodkov, dodana vrednost 
na zaposlenega je bila več kot 
62 tisoč evrov.

Iščejo biokemike, 
bioinformatike in 
molekularne biologe
Letos vlagajo dva milijona 
evrov v širitev laboratori-
jev in dejavnosti na podro-
čju raziskav, razvoja in testi-
ranja bioloških zdravil ter 
genskih terapij. Uspešni so s 
svojim novim molekularno-
-biološkim razvojnim oddel-
kom za klinične aplikacije v 
zdravstvu, ki ga vodi Uršula 
Prosenc Zmrzljak. Pred krat-
kim so skupaj s partnerji, po-
leg bolnišnic je v njem še hr-
vaško podjetje Genos, dobili 
vire za projekt, s katerim bo-
do izboljšali zdravljenje oste-
oartritisa kolen. Da bi ga lah-
ko izpeljali, bodo v Labeni za-
poslili doktorje znanosti: mo-
lekularne biologe, biokemike 
in bioinformatike. Poleg njih 
je v projekt vključenih še de-
set strokovnjakov, ki v Labeni 
ustvarjajo že vrsto let.

Idejni oče projekta je prof. 
dr. Dragan Primorac, vodja 
bolnišnice Sveta Katarina, ki 
na tem področju dela že več 
kot 20 let.

»Verjamem, da bomo po iz-
peljavi tega edinstvenega pro-
jekta prišli do novih diagno-
stičnih, prognostičnih in tera-
pevtskih spoznanj na podro-
čju osteoartritisa. V projekt bo 
vključeni več kot 400 pacientov 
z osteoartritisom in verjamem, 
da bo to premaknilo meje razu-
mevanja molekularnega učin-
ka na področju mezenhim-
skih izvornih celic in drugih 
celic, mikrofragmentiranega 
maščobnega tkiva ter lokalne-
ga tkiva, hialinskega hrustan-
ca in celotnega povezanega 
sistema v kolenu. Posebno ve-
sel sem, da je naš hrvaški tim s 
tem projektom začel sodelova-
nje z Labeno na področju tran-
slacijske medicine, ki bo vsem 
partnerjem pri projektu dala 
globalno prepoznavnosti in ki 
pomeni prihodnost zdravljenja 
v medicinskih znanostih,« po-
ve Dragan Primorac.

Poleg te bolnice pri projek-
tu sodelujeta še dve zagreb-
ški bolnišnici: Bolnica Sestre 
Milosrdice in Klinična bolni-
ca Merkur.

Osteoartritis je najpogo-
stejše mišično-skeletno obo-
lenje, ki prizadene več kot de-
set odstotkov ljudi, starejših 
od 60 let. Obolenj je vse več 
zaradi staranja prebivalstva 
in vse večjega deleža ljudi s 

povečano težo. Od leta 2005 
do leta 2015 se je delež bolni-
kov povečal za 33 odstotkov.

Nova opredelitev 
markerjev
V Zagrebu v bolnišnicah, ki so-
delujejo pri projektu, osteo-
artritis kolena zdravijo tako, 
da pacientu s trebuha vzame-
jo maščobne celice, jih obde-
lajo in po posebnem postopku 
vbrizgajo v kolenski sklep, da bi 
se ta čim bolj regeneriral. A pri 
nekaterih pacientih je ta meto-
da le delno uspešna. »Zato bo-
mo s kliničnimi in molekular-
nimi pristopi fenotipizirali pa-
ciente z osteoartritisom kolen. 
Tako bomo opredelili klinič-
ne in molekularne markerje, 
ki bodo ortopedom pomagali 
izbrati najboljše zdravljenje za 
vsakega pacienta posebej,« po-
jasni Borut Čeh.

Projekt bo potekal v treh fa-
zah. Najprej bodo s pomočjo 
bolnišnic izbrali in razdelili pa-
ciente s to boleznijo. V drugi fa-
zi bodo izbrali en fenotip ali dva 
(fenotip je skupek vidnih in bi-
okemičnih določljivih znakov) 
pacientov, ki bodo s svojimi la-
stnostmi primerni za terapijo z 
maščobnim tkivom. Ob tej te-
rapiji bodo opravili vrsto pre-
iskav, med drugim: magnetno 
resonanco in več ortopedskih 

pregledov z različnimi slikov-
nimi tehnikami. Sledile bodo 
preiskave krvi, tekočine v skle-
pu kolena, maščobnega tkiva … 
Pri tem bodo z najnovejšimi vi-
sokozmogljivostnimi laborato-
rijskimi aparaturami pomerili 
spefične vnetne molekule, kot 
so citokini in kemokini, s kate-
rimi bodo lahko raziskovalci 
opredelili raven vnetja v različ-
nih tkivih pri pacientih z oste-
oartritisom.

»Najkompleksnejši del pro-
jekta bo merjenje ravni mikro-
ribonukelinskih kislin (miR-
NA), ki v telesu delujejo kot re-
gulatorji izražanja različnih ge-
nov. To bomo opravili v Labe-
ni. Drugi kompleksen del pro-
jekta bo opredelitev stanja gli-
koziliranosti proteinov, ki so 
gradniki hrustančnega tkiva v 
sklepu kolena. Ta del bo opra-
vilo razvojno podjetje Genos,« 
pojasni Borut Čeh.

S temi meritvami bodo iden-
tificirali in določili vpliv mar-
kerjev na nastanek osteoartri-
tisa, njegovo napredovanje in 
zdravljenje. Tako bodo v tret-
ji fazi projekta lahko razvi-
li diagnostičen, prognostičen 
in terapevtski algoritem paci-
entov določenega fenotipa. S 
tem »orodjem« bodo izboljšali 
zdravljenje in ga prilagodili po-
trebam posameznega pacien-
ta, še pojasnijo v Labeni.

Ǫ MATEJA BERTONCELJ
mateja.bertoncelj@finance.si

Labena bo zagrebškim ortopedom 
pomagala zdraviti kolena 
Labena je skupaj z bolnišnico Sveta Katarina začela več kot pet 
milijonov evrov vreden projekt; nove službe za pet doktorjev znanosti 
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”V projektu bomo 
identificirali in določili 
vpliv markerjev na 
nastanek osteoartritisa 
kolen, njegovo napre-
dovanje in zdravljenje. 
Nato bomo razvili algo-
ritem, ki bo ortopedom 
pomagal pri zdravljenju 
in ga prilagodil potre-
bam posameznega 
pacienta,” 

 " pove Borut Čeh, direktor 
Labene.
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 " Idejni oče projekta je prof. dr. Dragan Primorac, vodje bolnišnice Sveta Katarina: ”V projekt 
bo vključeni več kot 400 pacientov z osteoartritisom in verjamem, da bo to premaknilo meje 
razumevanja in partnerjem dalo globalno prepoznavnost.” -


