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REGENERATIVNÍ 
MEDICÍNA

VYUŽITÍ EXOSOMŮ Z
KMENOVÝCH BUNĚK 
JAKO 
TERAPEUTICKÝCH 
AGENS



Zabýváme se vývojem léčivých přípravků na buněčné bázi.

Naše laboratoře jsou vybaveny pro aseptickou výrobu buněčných a tkáňových 
přípravků. 

Máme zkušenosti s provedením klinických studií fáze I-III se zaměřením na 
regenerativní medicínu, buněčnou terapii a aplikace kmenových buněk.

Náš vědecký tým má bohaté zkušenosti v oblasti vývoje a klinického testování 
produktů buněčné terapie.

Manažersky řídí firmu specialisté s mnohaletou zkušeností s vedením firem 
v soukromém sektoru v oblasti life sciences. 

Strategickým investorem je jedna z největších finančních skupin v ČR - Profireal Group.
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PROFIL SPOLEČNOSTI
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ZAMĚŘENÍ NA
REGENERATIVNÍ 
MEDICÍNU

Společnost Scimed Biotechnologies byla založena v roce

2018. Jejím základ tvoří specialisté, kteří nasbírali

zkušenosti v akademických i soukromých laboratořích,

které se zabývají vývojem léčivých přípravků na bázi

kmenových buněk.

Členové našeho týmu se podíleli na realizaci 4 klinických

studií fáze I/II testujících ATMP na bázi kmenových buněk.

„Dobře známe výzvy, které představuje vývoj 
ATMP na bázi kmenových buněk.“
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CRO SLUŽBY PRO PROJEKTY 
REGENERATIVNÍ MEDICÍNY

• Full-service clinical 

trial management

• Outsourcing of 

personnel

• Advisory and training

• Expert meeting 

organization

Clinical Operation Regulatory Affairs Medical Device
• Regulatory strategy for 

preclinical and clinical 

stage

• Marketing authorization 

and maintenance

• Translations

• Marketing material 

advice

• Regulatory strategy for 

EMA and FDA 510(k) 

requirements

• Product/risk 

classification

• User testing

• Clinical studies
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LABORATOŘE
SCIMED
BIOTECHNOLOGIES

Naše laboratoře jsou vybaveny pro aseptickou 

výrobu buněčných a tkáňových přípravků a ATMP. 

Čisté prostory splňují přísné nároky na akreditaci 

GMP a tkáňového zařízení.
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KAPACITA LABORATOŘÍ SCIMED BIOTECHNOLOGIES 

Interní kapacita Scimed 

Biotechnologies: 

700 m2 floor area

125 m2 čistých prostor

125 m2 laboratoří

15 čistých místností

Výrobní kapacita:

2 rooms for class B production

2 rooms for class C production

Kontrola kvality:

1 room for cell culture

1 room for microbiological lab. 

1 room for molecular biology

Skladovací zóna:

1 místnost pro kryoprezervaci
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LABORATOŘ 
KONTROLY
KVALITY

Laboratoř je vybavena: 

průtoková cytometrie

real-time PCR

ověření sterility

automatické počítání buněk

immunofluorescence

fluorescenční microskopie

mikroskopie 
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MEZENCHYMÁLNÍ KMENOVÉ/STROMÁLNÍ BUŇKY (MSCs)

Diferenciace MSC

Vliv MSC na imunitní systém
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MECHANISMUS ÚČINKU TERAPIE MSCs ?

„Otec kmenových buněk“, profesor Arnold Caplan, přichází v roce 2017 s nápadem, že 
po 25 letech dozrál čas přejmenovat mesenchymální kmenové buňky (MSC) na terapeutické 
signální buňky (medicinal signalling cells).1

To, že se MSC nazývají „kmenové buňky“, navozuje chybnou představu, že pacientům 
poskytnou přímý zdravotní přínos, tím, že tyto buňky se budou diferencovat na 
regenerující buňky produkující postižené tkáně.

1 Arnold I. Caplan, Mesenchymal Stem Cells: Time to Change the Name!, STEM CELLS Translational Medicine, 2017, Pages 1445-1451



Nejrozšířenější a nejznámější využití: Přes 30 let je využívána alogenní transplantace 
kostní dřeně. Dárci jsou odebrány krvetvorné buňky z kostní dřeně a ty jsou aplikovány 
příjemci.

Ve jiných terapeutických oblastech je běžné autologní použití: pacientovi je odebrána 
tuková tkáň nebo tkáň kostní dřeně, která je zpracována a aplikována lokálně.
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PŘEDCHŮDCE TECHNOLOGIE: TERAPIE KMENOVÝMI BUŇKAMI
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EXTRACELULÁRNÍ VESIKULY 
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EXOSOMY
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PRODUKTOVÁ ŘADA

Dermální aplikace

pro hojení ran

Hojení ran

Lokální aplikace do 

kloubu

Osteoarthritida

Lokální aplikace pro 

hojení popálenin

Popáleniny

Scimed Biotechnologies vyvíjí terapie na bázi exosomů jakožto 
terapeutických agens. 

Naše vývojová řada zahrnuje tyto indikace:
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KONTAKTY

Scimed Biotechnologies s.r.o.
www.scimed.cz
info@scimed.cz
Inovační 122, 252 41 Hodkovice 
Prague-West, Czech Republic


