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Pupečníková krev 
pulzuje zdravím. 
Uchovejte tento poklad 
pro bezpečí svých blízkých

Partnerem Národního centra pupečníkové krve
je Nadační fond Pupendo - krev pro život.



dnes již běžně máme neopakovatelnou možnost 
uchovat při porodu pupečníkovou krev a tkáň pupečníku 
našich dětí. Novorozenecké buňky, které jsou obsaženy 
v těchto tzv. perinatálních tkáních, jsou jedinečné ve svých 
schopnostech uzdravovat. 

V roce 2020 se v České republice použila vlastní pupečníková 
krev dvouletého Honzíka, který se málem utopil. Pod vodou 
strávil několik minut a díky nedostatku kyslíku došlo k těžkému 
poškození mozku. Malý Honzík setrvával ve vigilním koma 
a naděje na uzdravení byla jen hypotetická.

Milé maminky a tatínkové,
vážení rodiče,

Rodiče se proto rozhodli využít k léčbě Honzíkovu 
pupečníkovou krev a zároveň byla zahájena intenzivní kyslíková 
terapie v hyperbarické komoře. K radosti rodiny i ošetřujícího 
personálu se chlapeček probudil a začala jeho cesta 
k uzdravení. 

Po roce od úrazu, který běžně končí úmrtím dítěte nebo 
v lepším případě vigilním stavem, je Honzík čilým chlapcem, 
hraje si se svou sestrou a po duševní stránce zcela odpovídá 
svým vrstevníkům. Sice se zatím nedokáže postavit na vlastní 
nohy, ale je to velký bojovník a rodiče věří, že na konec své 
cesty dojde jako vítěz.

MUDr. Pavel Boček
zakladatel a předseda správní rady 
Nadační fond Pupendo - krev pro život

Zvažte, zda svému dítěti uchováte jeho perinatální tkáně. 
V budoucnu mohou jemu nebo někomu z vaší rodiny zlepšit 
kvalitu života nebo zachránit život samotný.

Přeji Vám hodně zdraví!

Naskenujte QR 
kód a prohlédněte 
si Honzíkův příběh 
uzdravení.

Partnerem Národního centra pupečníkové krve
je Nadační fond Pupendo - krev pro život.



800,000+
uložených jednotek

pupečníkové krve ve světě

1,400+
klinických studií s využitím pupečníkové krve 

a MSC buněk z tkáně pupečníku

vnučka darovala poprvé v Česku pomáháme

85+
léčitelných chorob

Zdroj: Parent's Guide to Cord Blood Foundation, 
parentsguidecordblood.org

dětská mozková obrna  úrazy mozku v důsledku hypoxie o
o  o oztráta sluchu mrtvice  onemocnění plic 

diabetes  GVHD  srpkovitá anémie a dalšío o o

Poprvé byla pupečníková krev 
transplantována v roce 1988 pětiletému 
chlapci, který trpěl Fanconiho anémií. 

Transplantace, kterou provedl 
tým mezinárodních vědců, byla úspěšná 

a pacient je dodnes zdráv.

Zdroj: World Marrow Donor Association,
statistics.wmda.info

Ve světě je celkem 375 privátních 
bank,z toho 133 v Evropě.

40,000+
transplantací

www.uzdraveniprotonika.czwww.uzdraveniprohonzika.cz

neurologická onemocnění  onemocnění imunitního o
systému  hematologická onemocnění  onemocnění o o

metabolismu

Zdroj: U.S. National Library of Medicine,
clinicaltrials.gov

V roce 2019

Pupečníková krev uzdravuje. Již nyní. I v Česku...

V roce 2020 V roce 2022

pupečníkovou krev 
a tkáň pupečníku 
pro léčbu svého dědečka 
po mozkové mrtvici.

využití pupečníkové krve, 
uchované v Národním 
centru pupečníkové krve, 
pro léčbu dítěte po tonutí.

s léčbou chlapce s dětskou 
mozkovou obrnou, 
sluchovou neuropatií 
a poruchou řeči.

Životodárná síla 
pupečníkové krve



Novorozenecké 
kmenové buňky
stavební kameny těla
Co je krev&tkáň?

Výhody krve&tkáně

Jaký je rozdíl mezi 
pupečníkovou krví a tkání?

Pupeční šňůra vašeho dítěte se skládá z tkáně a obsahuje krev. Dříve byly spolu 
s placentou likvidovány jako biologický odpad. Pupečníková krev i pupečníková tkáň 
jsou dnes ceněny jako unikátní zdroj výkonných kmenových buněk, které jsou 
zkoumány pro jejich schopnost fungovat jako naše vlastní osobní opravná sada 
a mohou být schopny pomoci našemu tělu léčit se novými způsoby. Navíc se kmenové 
buňky z pupečníkové krve a tkáně v současnosti používají v transplantační medicíně 
k regeneraci poškozených orgánových tkání, krve a imunitního systému.

ź Obsahuje hematopoetické kmenové 
buňky (HSC), stavební kameny krve 
a imunitního systému.

ź Mají více než 85 použití v transplantační 
medicíně, včetně léčby krevních poruch.

ź Jsou dokonalou genetickou shodou 
s vaším dítětem.

Výhody pupečníkové krve

ź Příjemcem může být kdokoliv v rodině 
i mimo ni.

Výhody tkáně pupečníku

ź Přístup k mezenchymálním kmenovým 
buňkám (MSC) s dalšími možnostmi 
léčby v regenerativní medicíně.

ź Přístup k endoteliálním a epiteliálním 
kmenovým buňkám, které mohou 
potenciálně léčit popáleniny, rány, 
poškozené cévy a COVID-19.

Pupečníková krev obsahuje hlavně hematopoetické kmenové buňky a pupečníková 
tkáň obsahuje především mezenchymální stromální buňky. Zachováním všech buněk 
můžeme v budoucnu využít to nejlepší, co věda může nabídnout.

Existují dva primární typy novorozeneckých buněk, které mají potenciál být použity 
pro různé způsoby léčby: hematopoetické (HSC) a mezenchymální (MSC).

Hematopoetické kmenové buňky jsou krvetvorné buňky se schopností sebeobnovy. 
Mezenchymální stromální buňky se usídlí v místech poranění nebo onemocnění 
a vylučují bioaktivní faktory, které mají imunomodulační a regenerační účinky. 
Stimulují pacientovy vlastní kmenové buňky, specifické pro dané místo a tkáň, 

 1k obnově poškozených nebo nefunkčních tkání . Představují velký potenciál při 
léčbě chronických zánětlivých a autoimunitních procesů. 

1) Arnold I. Caplan, Stem Cells Journals: Mezenchymální kmenové buňky: Čas na změnu názvu!, 
Publikováno: 28. 4. 2017, https://doi.org/10.1002/sctm.17-0051



Dokonalá shoda

Snadný a neinvazivní 
proces sběru

Vaše dítě je vždy 100% shodné se svými 
vlastními novorozeneckými kmenovými 
buňkami. Využít je však mohou 
potenciálně i sourozenci nebo rodiče. 
V mnoha léčbách pupečníkovou krví 
jsou preferovány kmenové buňky 
od příbuzného člena rodiny.

Odběr pupečníkové krve 
a pupečníkové tkáně je neškodný, 
neinvazivní a snadný. Plánujete 
dotepání pupečníku? Žádný problém. 
Nedochází k dopadu na tkáň pupečníku, 
ta stále může být odebrána. Jako jediná 
organizace v ČR nabízíme uložení tkáně 
pupečníku jako samostatný produkt.

Nedotčené buňky 
při narození
Jak vaše tělo stárne, stárnou i vaše 
kmenové buňky. Naproti tomu kmenové 
buňky vašeho novorozence jsou zcela 
nové; nebyly vystaveny stárnutí 
a škodlivým environmentálním 
faktorům. Jejich sběr při narození 
zajišťuje, že zachráníte ty nejmladší 
kmenové buňky v nejvyšší kvalitě.

Dlouhá životnost
Pupečníková krev i tkáň se uchovávají 
desítky let v kapalném dusíku při 

oteplotě – 196 C, skladují se na území 
České republiky. Vaše rodina tak může 
být schopna tyto buňky použít u nemocí 
a úrazů, ke kterým v budoucnu teprve 
dojde.

Nejen pro mě...

25% 
pravděpodobnost, 
že svoji pupečníkovou krev
budu moci darovat 
svému sourozenci.



PUPEČNÍKOVÁ 

krev

PUPEČNÍKOVÁ 

krev&tkáň

PUPEČNÍKOVÁ 

tkáň

Darování placenty pomůže druhým

Jaké máte možnosti
a co můžete uchovat

Můžete se s námi podílet na vědeckém pokroku. Darujte placentu a v Národním 
centru tkání a buněk bude využita k vývoji nebo zpracována jako tkáňový transplantát 

či léčivý přípravek.

Krev právě narozeného dítěte, která 
zůstává v placentě a v pupečníku 

po přestřižení pupeční šňůry. 
Odebírá se po přestřižení pupeční 

šňůry z pupečníkové žíly 
odběrovou jehlou napojenou 

na vak s protisrážlivým roztokem. 
Odebrat lze cca 40 – 150 ml.

Část pupeční šňůry dítěte. 
Obsahuje hmotu želatinové 

konzistence  (Whartonův rosol), 
která obklopuje cévy pupečníku. 

Odebírá se přibližně 15 cm dlouhý 
segment, který je umístěn 
do odběrového kontejneru 
s transportním roztokem. 

Svým terapeutickým potenciálem se pupečníková krev a tkáň doplňují. Pro zajištění 
zdraví a bezpečí dítěte i celé rodiny doporučujeme tento kombinovaný odběr.

Jak objednat? Zavolejte na bezplatnou infolinku 800 682 522 
nebo se zaregistrujte k odběru na www.pupecnikovakrev.cz.

Program pomoci při léčbě a regeneraci – aktivní spolupráce s rodinami na vyhledání 
vhodné klinické studie pro léčbu. Podpora, kdy má dítě onemocnění, které se standardně 

léčí transplantací vlastní pupečníkovou krví nebo pomocí MSC z pupečníku. 

DÉLKA ULOŽENÍ

1 ROK 18 LET 30 LET

DÉLKA ULOŽENÍ

1 ROK 18 LET 30 LET

DÉLKA ULOŽENÍ

1 ROK 18 LET 30 LET



Jak vše probíhá?

ź Nezávazná registrace na bezplatné 
infolince 800 682 522.

ź Žádné zálohy a platby předem.
ź Připravte si s sebou do porodnice 

dokumenty.

ź Při příjmu do porodnice nahlaste 
zájem o odběr krve a/nebo tkáně. 

ź Porodní asistentce předejte 
dokumentaci.

ź Odběrová sada je na místě.

ź i s dokumentací ji odešle do NCPK.

Ničeho se nemusíte bát:
ź odběr je bezpečný a bezbolestný,
ź probíhá po porodu, když už je dítě 

u matky,
ź dá se uskutečnit u všech typů porodů,
ź dá se uskutečnit i při běžném 

dotepání pupečníku.

ź odebere pupečníkovou krev či tkáň,
Personál porodnice:

ź Krev a/nebo tkáň zpracujeme 
a připravíme k uskladnění. 

ź V laboratoři provedeme kontrolu 
jakosti.

„1 ze 3 osob
využije v průběhu svého života 
postupů regenerativní medicíny.”

Přibližně 5-6 týdnů po odběru obdržíte 
certifikát o zpracování a uložení.

ź Odebraná krev a tkáň se skladuje 
ov kapalném dusíku při teplotě  196 C.–

Vše je uloženo v České republice a pod 
dohledem v režimu 24/7.

ź Pupečníková krev a tkáň jsou uchovány 
pouze pro potřeby vaší rodiny. 
V případě potřeby bude uchovaný 
transplantát ihned připraven k léčbě. 
Léčba může proběhnout kdekoliv 
na světě.

Fotografie z našich laboratoří v areálu FN Ostrava. 
Na horním snímku je vidět odběr vzorků v laminárním boxu 
pro kontrolu kvality. Spodní snímek ukazuje uložení
pupečníkové krve do Dewarovy nádoby s kapalným dusíkem.

1. Před termínem porodu

2. Příjem k porodu

3. Odběr

6. Skladování

5. Dokumenty

4. Zpracování



Národní centrum pupečníkové krve bylo od svého vzniku založeno jako neziskový 
projekt Ministerstva zdravotnictví ČR a Národního centra tkání a buněk ve spolupráci 
s desítkami porodnic v České republice a na Slovensku. Jeho posláním je dlouhodobě 

uchovávat pupečníkovou krev a tkáň pupečníku pro autologní použití a informovat 
veřejnost o významu a možnosti využití pupečníkové krve a dalších perinatálních tkání 

a buněk v současné nebo budoucí terapii. Činnost organizace je garantována 
zakladateli – Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Národním centrem tkání 

a buněk a je pod přísnými legislativními pravidly a kontrolou SÚKL.

Národní centrum pupečníkové krve
Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava, Česká republika

Česká gynekologická a porodnická společnost a Česká 
společnost porodních asistentek doporučují informovat 

maminky o uchování pupečníkové krve.

Partnerem Národního centra pupečníkové krve
je Nadační fond Pupendo - krev pro život.

Ve spolupráci s Nadačním fondem Pupendo se podílíme 
na informování o významu využití perinatálních tkání.

infolinka 800 682 522 @bankapupecnikovekrve www.pupecnikovakrev.cz


