
UloÏte si
pupeãníkovou krev 
pro zdraví Va‰eho dítûte

Teì na 
cel˘ Ïivot

Zpracování a uloÏení 
pupeãníkové krve 

Ihned po odbûru je krev pfiepravena do laboratofií Národního
Centra Tkání a Bunûk. Následnû je zaevidovaná a opatfiena
identifikaãním kódem, kter˘ zamezuje pfiípadnému riziku zámû-
ny. Díky nejmodernûj‰ímu systému zpracování, kter˘ zabraÀuje
nejen jakékoliv kontaminaci krve z vnûj‰ího prostfiedí, ale také
zaruãuje maximální zachování nejvy‰‰ích poãtÛ kmenov˘ch
bunûk, je krev pfiipravena k zamrazení. 

BuÀky jsou uchovány ve speciálním váãku – kryovaku – kde je
koncentrát bunûk smíchán s roztokem obsahujícím látky, které
chrání buÀky pfied po‰kozením v dÛsledku hlubokého zamrazení.

SloÏení roztoku vyvinuli odborníci Národního Centra
Tkáni a Bunûk speciálnû pro dlouhodobé skladování
koncentrátu kmenov˘ch bunûk. 

Kryovak s bunûãn˘m koncentrátem se fiízenû zamrazí na
teplotu okolo -190°C. Kontejnery s bunûãn˘m koncentrá-
tem jsou neustále monitorovány a nûkolikrát ji‰tûny. 

Koncentrát kmenov˘ch bunûk z pupeãníkové krve mÛÏe
b˘t takto uchováván po desítky let a je pfiipraven pro
Va‰e dítû aÏ do jeho dospûlého vûku. 
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Pupeãníková krev pfied uskladnûním

www.natic.cz

Laboratofie Národního Centra Tkání a Bunûk

1154
Národní Centrum Tkáni a Bunûk© 23012015

8x proã 
uchovat pupeãníkovou krev

Kam pro více informací 
Informujte se, prosím, na na‰i bezplatné infolince 800 682 522,
která je v provozu v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod. Rádi
Vám odpovíme na ve‰keré Va‰e dotazy. 

Detailní informace naleznete také na na‰ich webov˘ch
stránkách www.natic.cz, vãetnû seznamu porodnic, kte-
ré odbûry pupeãníkové krve pro na‰i spoleãnost provádí.

Napi‰te nám také na dresu: pupecnikova.krev@natic.cz a na‰i
pracovníci Vás budou neprodlenû kontaktovat. 

Osobní náv‰tûvu a prohlídku laboratofií 
je moÏné domluvit na ãísle 800 682 522.

Porod je jedin˘m okamÏikem, kdy lze kmenové buÀky
uveden˘ch vlastností získat bez rizika a bez bolesti.

Léãba pomocí vlastních bunûk, regenerativní medicína, je
nejrychleji rostoucí segment moderního lékafitví.

Národní Centrum Tkání a Bunûk a.s. podléhá neustálému dozoru
Státního ústavu pro kontrolu léãiv, tím je garantována ‰piãková
kvalita procesÛ zpracování a uchování pupeãníkové krve.

Nejmodernûj‰í metoda zpracování zaruãuje maximální
zachování nejvy‰‰ího poãtu kmenov˘ch bunûk, zároveÀ
zabraÀuje jakékoliv kontaminaci krve z vnûj‰ího prostfiedí.

Koncentrát kmenov˘ch bunûk z pupeãníkové krve mÛÏe b˘t
uchováván po desítky let a b˘t tak k dispozici pro Va‰e dítû
po celou dobu Ïivota.

Individuální pfiístup, individuální fie‰ení – zvolte si délku
skladování ãi zpÛsob financování.

Národní Centrum Tkání a Bunûk pfiebírá odpovûdnost za
kvalitu vzorkÛ. Vy tak platíte aÏ s jistotou, Ïe pupeãníková krev
je fiádnû zpracována a je Vám zaslán Certifikát o uskladnûní.

Nikdy není pozdû! Národní Centrum Tkání a Bunûk má vÏdy
ve spolupracujících porodnicích umístûné odbûrové soupravy.
Jsme tak schopni reagovat aÏ do porodu samotného.
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Národní Centrum Tkání a Bunûk
je zárukou uloÏení pupeãníkové

krve na ‰piãkové úrovni dle 
nejvy‰‰ích standardÛ kvality

Porod je jedineãná moÏnost

Na zaãátku lidského Ïivota existuje jedi-
neãná a neopakovatelná pfiíleÏitost k zí-
skání velkého mnoÏství kmenov˘ch bunûk,
které jsou neovlivnûné záfiením, viry a dal-
‰í zátûÏí a jejichÏ ãást je velmi univerzální.
Tyto buÀky jsou potenciálnû vhodné pro
regeneraci jakékoli tkánû ãi orgánu v lid-
ském organismu. OkamÏik narození dítûte,
je jedin˘m okamÏikem, kdy lze odebrat pu-
peãníkovou krev a získat tak kmenové
buÀky uveden˘ch vlastností.

Co je pupeãníková krev

Pupeãníkovou krví naz˘váme krev, která je obsaÏe-
na v placentû a pupeãníku a kterou moderní medicí-
na povaÏuje za v˘znamn˘ zdroj kmenov˘ch bunûk.
Krevní obûh novorozence obsahuje miliony bunûk,
jejichÏ velká ãást má naprosto unikátní schopnost
potenciálnû regenerovat jakékoli tkánû a orgány lid-
ského organizmu. A právû porod je jedin˘m okamÏi-
kem, kdy lze kmenové buÀky uveden˘ch vlastností
získat ze zbytkové krve v pupeãní ‰ÀÛfie – navíc zce-
la bez rizika a bez bolesti.

Co je kmenová buÀka

Kmenovou buÀku si mÛÏeme pfiedstavit jako buÀku,
která nezná svÛj úkol, není specializovaná a je tak
schopna se promûnit v buÀku kteréhokoliv orgánu
nebo tkánû a podílet se tak na regeneraci organizmu.

Cílem moderní lékafiské vûdy a medicíny vÛbec je vy-
uÏití potenciálu, kter˘ se v kmenov˘ch buÀkách skr˘-
vá. ¤ada léãebn˘ch postupÛ vyuÏívajících rÛzné typy
kmenov˘ch bunûk se jiÏ dostala do medicínské praxe
nebo je testována v klinick˘ch studiích, které mají
velmi slibné v˘sledky. Tento dynamicky se rozvíjející
segment je v‰eobecnû oznaãován jako regenerativní
medicína neboli léãba pomocí vlastních bunûk.

Kmenové buÀky 
z pupeãníkové krve 

Pupeãníková krev se sv˘m sloÏením zásadnû neli‰í od krve do-
spûlého ãlovûka. Hlavní rozdíl spoãívá v obsahu kmenov˘ch
bunûk rÛzn˘ch typÛ, jejichÏ zastoupení v pupeãníkové krvi je
mnohonásobnû vy‰‰í neÏ v jakékoli jiné tkáni. 

Pupeãníková krev má oproti vlastní kostní dfieni a kmenov˘m
buÀkám z periferní krve tu v˘hodu, Ïe je odebraná na zaãátku
Ïivota, kdy jsou kmenové buÀky je‰tû nezatíÏené Ïivotním sty-
lem nebo aktuálnû probíhajícím onemocnûním.

Pupeãníková krev je zdrojem více typÛ kmenov˘ch bunûk. Jed-
ná se o krvetvorné kmenové buÀky schopné se diferencovat na
krevní elementy (ãervené krvinky, bílé krvinky a krevní destiã-
ky). Kromû tûchto bunûk jsou zde obsaÏeny i mezenchymální
kmenové buÀky, které jsou schopny se diferencovat na speci-
alizované typy bunûk. 

Národní Centrum Tkání a Bunûk Vám nabízí moÏnost pupeã-
níkovou krev ihned po porodu odebrat a uchovat po neomeze-
nou dobu. Kmenové buÀky obsaÏené v pupeãníkové krvi jsou
tak k dispozici pro jakékoli pouÏití v budoucnu, pro pfiípad,
kdy je bude zapotfiebí pouÏít pro léãbu s vyuÏitím pokroãil˘ch
metod regenerativní medicíny. 

Odbûr pupeãníkové krve 

Odbûr pupeãníkové krve se provádí tûsnû po porodu miminka,
ihned po odstfiiÏení pupeãní ‰ÀÛry. Odbûr pupeãníkové krve je
bezbolestn˘ a nijak neohroÏuje dítû ani matku. Provádí se velmi
snadn˘m, bezrizikov˘m postupem a cel˘ proces trvá jen nûkolik
minut. Odbûr provádí porodní asistentka nebo lékafi, kter˘ je
pfiítomen u porodu. Bezprostfiednû po narození miminka odebe-
re z pupeãníkové Ïíly krev, která jinak zÛstává v placentû. Tato
pupeãníková krev se spoleãnû s vyplnûnou dokumentací trans-
portuje do na‰ich laboratofií v Brnû. 

Pokud odebraná pupeãníková krev nesplÀuje poÏadavky na ulo-
Ïení (napfi. mal˘ objem nebo kontaminace), pfiechází ve‰keré ná-
klady spojené s odbûrem, vy‰etfiením a pfiepravou na Národní
Centrum Tkáni a Bunûk.
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Pupeãníková krev je podle 
souãasn˘ch vûdeck˘ch názorÛ
ideálním a nenahraditeln˘m 
zdrojem kmenov˘ch bunûk.

“
„Mezenchymální kmenové buÀky kultivované 

v laboratofiích Národního Centra Tkání a Bunûk
Ukládání zamrazeného koncentrátu kmenov˘ch 
bunûk do skladovacího kontejneru


