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očekávání dítěte je jedinečný čas spojený s pocity štěstí a radosti, ale je to i čas 

plný plánování a obav z nových věcí. Infekce COVID-19 v současné době ovlivňuje 

každodenní život mnoha lidí. Nacházíme se ve zvláštní nové situaci a přirozeně se 

cítíme být v nejistotě. Obzvláště nastávající maminky mohou zažívat velké obavy 

a kladou si nespočet otázek. Jak zranitelné je moje dítě, když jsem sama 

nakažena? Můžu rodit přirozeně, nebo bude proveden císařský řez? Může být 

u porodu přítomen otec dítěte?

Našim cílem je poskytnout Vám co nejvíce informací s cílem rozptýlit obavy, které 

nejsou na místě a popřípadě upozornit na ty skutečnosti, které mohou hrát 

důležitou roli a měli byste jim věnovat pozornost. 

V této příručce naleznete nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se nového 

koronaviru, těhotenství a porodu. Věříme, že i tato malá pomoc Vás podpoří v této 

nelehké situaci. 

Samozřejmě můžete kdykoli kontaktovat náš zákaznický servis na bezplatné 

informační lince 800 682 522 nebo na našem emailu: info@rodinnabanka.cz.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Přitom je těhotenství a narození dítěte označováno jako nejpřirozenější věc na 

světě. Ale i nejracionálnější žena se kvůli pandemii koronaviru cítí znepokojena. 

Mnoho nastávajících maminek se ptá, zda je pro ně nákaza více riziková než pro 

ostatní. 

Váš tým Rodinné banky



Von Virus-Wissen, über Babys Risiko bis hin zu Geburt 

und Stillen in Zeiten des Coronavirus – wir haben 

für Sie die wichtigsten Fragen und entsprechenden 

V současné době probíhá výzkum, jehož cílem je porozumět dopadům infekce COVID-19 pro těhotné ženy. 

V současné době neexistuje důkaz, že by nastávajícím maminkám hrozilo vyšší riziko vážného onemocnění 

než u běžné populace.

JE PRO MĚ VYŠŠÍ RIZIKO SPOJENÉ 
S INFEKCÍ, KDYŽ JSEM TĚHOTNÁ? 

SARS-COV-2 A COVID-19  

CO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE
POTŘEBUJÍ VĚDĚT

OTÁZKY & ODPOVĚDI

Přehled všech referencí 

najdete na konci kapitoly.

ZDROJOVÉ INFORMACE
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Na toto onemocnění zatím neexistuje žádná vakcína ani lék, který by účinkoval přímo proti viru 

SARS-CoV-2. Na potlačení některých příznaků onemocnění je možné zahájit pouze podpůrnou léčbu 

běžně dostupnými léky. Proto prosím postupujte dle obecných doporučení pro ochranu před infekcemi:

 Často si myjte si ruce, zejména po návštěvě 

veřejných míst a po kontaktu s jinými lidmi.

Vyhýbejte se davům, zejména v uzavřených 

a špatně větraných prostorách.

Vyvarujte se kontaktu s lidmi, kteří mají podobné 

příznaky chřipce a nachlazení.

Vyhněte se kontaktu s lidmi, kteří byli nedávno 

v rizikových oblastech. Do rizikových oblastí 

necestujte.

Nedotýkejte se neumytýma rukama obličeje, 

zejména očí, nosu, úst.

Nemoc má příznaky i průběh velmi podobný chřipce či jinému chřipkovému onemocnění. Mezi nejčastější 

příznaky COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti mohou mít bolesti svalů a kloubů, 

ucpaný nos, rýmu, bolesti v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a začínají postupně. Někteří 

lidé se nakazí, ale neprojevují se u nich žádné příznaky a cítí se dobře. Lidé s horečkou, kašlem a dýchacími 

potížemi by měli vyhledat lékařskou pomoc. 

JAK SE MOHU PŘED INFEKCÍ 
SARS-COV-2 OCHRÁNIT?

 

JAK ZJISTÍM, ŽE JSEM INFEKCÍ 
COVID-19 ONEMOCNĚLA?

CO BYCH MĚLA UDĚLAT, KDYŽ MÁM 
PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ? MŮŽU JÍT 
KE SVÉMU PRAKTICKÉMU LÉKAŘI?
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Rozhodně prosím nechoďte osobně ke svému 

praktickému lékaři ani gynekologovi. Tím 

ochráníte jednak sebe, ale i druhé. Zůstaňte 

doma a telefonicky kontaktujte místní 

zdravotnické služby - registrujícího lékaře nebo 

lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně 

příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde Vám 

poskytnou informace o dalším postupu 

v závislosti na zjištěných skutečnostech. 

Pokud máte doporučení nebo žádanku k provedení 

testu od lékaře, vyhledejte vhodné odběrové místo. 

Seznam odběrových míst vám poradí na bezplatné 

celorepublikové informační lince 1212, nebo je 

najdete přímo na stránkách Ministerstva 

zdravotnictví ČR: koronavirus.mzcr.cz

Jestliže se vám hůře dýchá, nebo máte horečku 

a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 

a postupujte podle instrukcí operátora. V každém 

případě vždy uveďte, že jste těhotná!



Odpočívejte doma. Samozřejmě pod dohledem lékaře. Léky na horečku lze použít na snížení teploty při 

onemocnění COVID-19. Můžete použít běžně dostupné léky, ale reakce každého je individuální, proto byste 

postup měla konzultovat se svým lékařem. Následně můžete zvýšit příjem vitamínu C, dalších vitamínů 

a minerálů. Nepřijímejte návštěvy a pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny 

se izolujte. Co nejvíce odpočívejte.

Pokud máte vážné příznaky a zároveň trpíte nějakým chronickým onemocněním, je velmi pravděpodobné, 

že budete léčena v nemocnici. Při zhoršení stavu neváhejte kontaktovat zdravotnickou službu.

MÁM VELMI MÍRNÝ PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ, 
A PŘESTO JSEM POZITIVNÍ A DOMA V KARANTÉNĚ. 
JAK SE MOHU LÉČIT?

MÁM VÁŽNÉ PŘÍZNAKY, A/NEBO JSOU TO PŘÍZNAKY
JINÝCH NEMOCÍ ČI PŘEDEŠLÉHO NACHLAZENÍ?

POKUD MÁM COVID-19, MOHU JI PŘENÉST NA 
SVÉ DOSUD NENAROZENÉ DÍTĚ? MŮŽE INFEKCE 
NEGATIVNĚ OVLIVNIT PLOD? 
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Sledování probíhají, ale prozatím si zdravotníci 

nejsou stoprocentně jisti, zda těhotné ženy 

mohou infekci COVID-19 přenést na své dítě 

v děloze nebo během porodu. Dobrá zpráva je, 

že doposud však virus nebyl identifikován ani 

v amniové tekutině ani v mateřském mléce. 

V jedné z analýz 38 infikovaných těhotných žen, 

žádné z dětí nebylo nakaženo. Ani jedno dítě 

netrpělo žádnými anomáliemi a malformacemi. 

Riziko přenosu infekce COVID-19 na dítě a riziko 

vzniku anomálií je velmi nepravděpodobné. 



MÁM NAŘÍZENOU 14 TI DENNÍ KARANTÉNU, 
CO TO PRO MĚ ZNAMENÁ?

JE U RODIČEK S COVID-19 INDIKOVANÝ 
CÍSAŘSKÝ ŘEZ?

MŮŽE BÝT U PORODU PŘÍTOMEN OTEC DÍTĚTE 
ČI JINÝ DOPROVOD? BUDU RODIT V ROUŠCE?

KDO MI UKONČÍ KARANTÉNU?

MOHU JÍT NA PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY PŘED 
PORODEM, POKUD JSEM V KARANTÉNĚ?

 

Pokud Vám byla nařízena domácí karanténa, měla byste zůstat doma a nikam nevycházet (ani na nákup 

či k lékaři). V případě zdravotních potíží je nutné kontaktovat lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici či 

se obrátit na linku 112 s tím, že musíte uvést, že jste v nařízené karanténě. Pokud máte možnost, využijte 

pro potřeby nákupu dodavatelské služby nebo výpomoc příbuzných či přátel, jestliže takovou možnost 

nemáte, je možné na nezbytně nutnou dobu opustit domov.

Ne. Rodit budete přirozeně, pokud však k císařskému řezu není jiná, lékařem stanovená indikace.

Na aktuální stav možnosti či nemožnosti doprovodu k porodu se můžete podívat na stránkách Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Ke dni 18. 3. 2020 byla možnost přítomnosti otců u porodu zrušena. Otec dítěte však 

může po porodu navštívit své dítě. Každá nemocnice má však právo možnosti návštěv upravit ve svém 

hygienickém režimu. Ke dni 18. 3. 2020 také platí povinnost mít ochranu obličeje, týká se i rodiček. Očekává 

se ale změna těchto pravidel.

Karanténu ukončuje praktický lékař, který ji vystavil, popř. epidemiolog nebo infekcionista.

To záleží na konkrétních okolnostech. Obecně se doporučuje kontaktovat gynekologa 

a termín prohlídek, které spadají do karantény, přesunout.

§ Izolujte se od ostatních členů domácnosti, 

vyčleňte si samostatný pokoj.

§ Nepřijímejte návštěvy.

§ Často si myjte ruce.

§ Vyčleňte si vlastní ručník, prádlo, nádobí.§ Neopouštějte domov.
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MŮŽU KOJIT SVOJE MIMINKO, 
KDYŽ MÁM COVID-19?

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY? NEVÁHEJTE ZAVOLAT 
NA NAŠI INFORMAČNÍ LINKU 800 682 522, KDE 
VÁM JE RÁDI ODPOVÍME.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ BĚHEM KARANTÉNY 
POCÍTÍM KONTRAKCE NEBO SE VYSKYTNOU 
JINÉ KOMPLIKACE? CO MÁM DĚLAT, KDYŽ 
UŽ POROD ZAČAL?

§ používejte ochranné pomůcky - jednorázové či látkové roušky,

§  myjte si pravidelně ruce, a vždy před kojením i po něm,

Ano. Maminky s COVID-19 kojit mohou, pokud si tak přejí.

Doporučujeme dodržovat následující pravidla:

 

Kontakt matky a dítěte je velmi těsný a zabránit přenosu je složitější. V některých zemích jsou novorozenci 

od COVID-19 pozitivních matek odděleni po dobu nejméně 14 dní a matky je ani nekojí – mléko odstříkávají, 

aby se udržela laktace. S kojením začínají ihned po vyléčení a negativním testu na COVID-19. 

§ pravidelně čistěte povrhy, kterých se běžně dotýkáte.

Doporučujeme zavolat do porodnice, ve které hodláte rodit. Již na začátku hovoru uveďte, že jste SARS-

CoV-2 pozitivní. Pracovníci porodnice Vám poradí, jak se v dané situaci zachovat a sdělí Vám režim 

porodnice, kterou jste si vybrala. 

Obecná doporučení při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná 

kontrola v poradně apod.), jsou:

§ kontaktovat linku 112 a porodnici telefonicky,

§ dopravit se do porodnice pokud možno 

vlastním dopravním prostředkem,

§ dostavit se pokud možno s jakoukoliv vlastní 

rouškou,

§ po příjezdu do areálu nemocnice opět 

kontaktovat porodnici, aby se o rodičku personál 

mohl postarat hned od vstupu do porodnice 

a byl omezen volný pohyb mezi ostatními 

rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky.
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Pokud jste COVID-19 pozitivní, Vaše miminko bude určitě testováno. 

Bude mu proveden výtěr z krku nebo nosní sliznice. 

ź Webové stránky WHO, Q&A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding, 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

ź Cao B, Diamond MS, Mysorekar IU. Maternal-Fetal Transmission of Zika Virus: Routes and Signals for 

Infection. J Interferon Cytokine Res. 2017;37(7):287-294. doi:10.1089/jir.2017.0011

ź Webové stránky MZČR, https://koronavirus.mzcr.cz/

ź Schwartz DA. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and 

Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy 

Outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020. doi:10.5858/arpa.2020-0901-SA

ź Cao B, Diamond MS, Mysorekar IU. Maternal-Fetal Transmission of Zika Virus: Routes and Signals for 

Infection. J Interferon Cytokine Res. 2017;37(7):287-294. doi:10.1089/jir.2017.0011

ź The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The Epidemiological 

Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020. China 

CDC Weekly. 2020;2(8). http://weekly.chinacdc.cn//article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51.

BUDE MOJE MIMINKO 
TESTOVÁNO NA INFEKCI COVID-19?

REFERENCE:
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NOVÝ KORONAVIRUS
PŘENOS Z TĚHOTNÉ ŽENY NA PLOD 
JE PODLE AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ 
NEPRAVDĚPODOBNÝ

   

STUDIE 1

MEDICÍNA &  
VÝZKUM

ZJIŠTĚNÍ Z WU-CHANU
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Retrospektivní studie zkoumala případy 

9 těhotných žen z epicentra nákazy Wu-chanu. 

Všechny ženy byly nakaženy ve třetím trimestru 

a byly na základě symptomů léčeny v nemocnici 

Zohan ve Wu-chanu.

Hned po prvním kojení odebrali vzorky mateřského 

mléka od šesti z devíti matek.

Analýza odebraných vzorků prokázala, že nebyly 

zaznamenány žádné stopy po COVID-19 ani 

v plodové vodě, ani v pupečníkové krvi. Rovněž 

nebyly zjištěny známky viru v mateřském mléce. 

Autoři studie proto dospěli k závěru, že neexistuje 

důkaz o tom, že se virus přenáší z infikované 

těhotné ženy na její nenarozené dítě.

Aby bylo možné vyhodnotit možný přenos viru na 

nenarozené děti, lékaři odebrali vzorky z plodové 

vody a pupečníkové krve od novorozence ihned 

po narození.



ZDROJE

BUŇKY Z TKÁNĚ PUPEČNÍKU
JAKO MOŽNOST LÉČENÍ 
KORONAVIRU?

STUDIE 2

Onemocnění způsobené virem COVID-19 je v 80 % případů bezproblémové, často dokonce 

bez příznaků. Na druhé straně je asi 14 % případů složitých, okolo 6 % kritických. Obzvlášť 

ohroženi jsou tu starší pacienti, kteří trpí přidruženými vážnými nemocemi.

DALŠÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE VYLOUČILA PŘENOS 
Z MATKY NA DÍTĚ
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Malá případová studie dospěla k podobnému 

závěru; zkoumána byla skupina čtyř těhotných 

žen, které byly také infikovány SARS-CoV-2 

ve třetím trimestru a byly léčeny na příznaky 

COVID-19. Tři ze čtyř žen porodily císařským 

řezem, jedna rodila přirozenou cestou. Všechny 

děti byly testovány negativně na SARS-CoV-2 

a nevykazovaly žádné příznaky na COVID-19.

ź World Health Organization – WHO. Media Statement: Knowing the risks for COVID-19. https://www.who.intindonesia/news/detail/08-03-2020-

knowing-the-risk-for-covid-19. Updated March 11, 2020. Accessed March 11, 2020.

ź Cao B, Diamond MS, Mysorekar IU. Maternal-Fetal Transmission of Zika Virus: Routes and Signals for Infection. J Interferon Cytokine Res. 

2017;37(7):287-294. doi:10.1089/jir.2017.0011.

ź Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant 

women: a retrospective review of medical records. The Lancet. 2020;395(10226):809-815. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3.

ź Chen Y, Peng H, Wang L, et al. Infants Born to Mothers With a New Coronavirus (COVID-19). Front. Pediatr. 2020;8:30360. 

doi:10.3389/fped.2020.00104.

LÉČBA

COVID-19 je virové onemocnění a zařazujeme ho 

mezi kapénkovou infekci. Neúčinkují na něj 

antibiotika. Ověřená vakcína zatím neexistuje. 

Léčba je symptomatická. U lidí infikovaných 

SARS-CoV-2 se zahajuje podpůrná léčba, která 

zmírňuje příznaky infekce. K podpůrné léčbě se 

využívají běžně dostupné léky. Léčba je 

individuální a vychází z konkrétních potřeb 

pacienta. Většina lidí, kteří se nakazí, má mírný 

průběh onemocnění a zotaví se. U starších lidí, 

osob s oslabenou imunitou či přidruženými 

chronickými onemocněními, je větší 

pravděpodobnost vážnějšího průběhu onemocnění. 

Velkým rizikem je zápal plic (syndrom akutní 

dechové tísně - ARDS), který se objeví během 

několika dní a který se může rychle stát těžkou 

zátěží pro celé tělo.



LÉČBA V IZRAELI

NOVÁ MOŽNÁ LÉČBA POMOCÍ STROMÁLNÍCH BUNĚK Z PUPEČNÍKU

DALŠÍ STUDIE POTVRDILY SCHOPNOST BUNĚK LÉČIT ARDS

UCHOVÁNÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE A TKÁNĚ PŘI PORODU JE 
Z HLEDISKA ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVÍ VAŠÍ RODINY NEJLEPŠÍ ŽIVOTNÍ 
POJISTKA, KTEROU SI MŮŽETE ZVOLIT.

PODLE STUDIÍ MOHOU BUŇKY Z PUPEČNÍKOVÉ TKÁNĚ POMOCI 
PŘI LÉČBĚ PACIENTŮ S TĚŽKÝM POŠKOZENÍM PLIC ZPŮSOBENÝM
NOVÝM KORONAVIREM COVID-19.
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§  Pluristem plánuje požádat o zahájení 

mezinárodního klinického testování pro léčbu 

komplikací spojených s COVID-19.

§ 3 ze 6 (50 %) pacientů byli po týdnu v pokročilém 

stádiu odstavení z ventilátorů.

§ Všichni léčení pacienti byli na jednotkách 

intenzivní péče (ICU) na ventilátorech a trpěli 

syndromem akutní respirační tísně (ARDS).

§ 100 % míra přežití u všech sedmi pacientů.

§ U 4 ze 6 (66 %) pacientů se v prvním týdnu 

zlepšily respirační parametry.

§ 6 pacientů již ukončilo 1 týden sledování; 

sedmý pacient zahájil léčbu později.

Izraelská společnost Pluristem Therapeutics, která vyvíjí platformu nových biologických léčivých přípravků, 

zveřejnila předběžné údaje ze svého programu soucitného použití, ve kterém léčila sedm pacientů trpících 

akutním respiračním selháním a zánětlivými komplikacemi spojenými s COVID-19 buňkami Pluristem PLX 

(alogenní mesenchymální buňky), ve třech lékařských centrech v Izraeli.

Čínští vědci v lékařské studii zjistili, že kritickou 

pneumonii způsobenou COVID-9 lze úspěšně 

léčit mesenchymálními stromálními buňkami 

z pupečníkové tkáně (UC-MSC). Případ 65 leté 

čínské ženy je popsán v jedné z nových studií. 

Všechny dostupné doprovodné terapie včetně 

ventilace, terapie kortikoidy, nebo podávání 

antivirových terapeutických látek stav pacientky 

nezlepšoval. Po podání infúze s buňkami z tkáně 

pupečníku se stav nemocné pacientky rychle 

zlepšil a žena se během několika dnů zotavila 

natolik, že mohla opustit jednotku intenzivní péče.

Tato pozitivní zpráva ohledně léčby UC-MSC 

motivovala biotechnologické společnosti v USA 

(Celltex), Izraeli (Pluristem), Austrálii (Mesoblast), 

Evropě (NATIC/Primecell), Iránu (Iran’s Health 

Ministry) k zahájení schvalování programů na 

použití ze soucitu, které umožňují aplikaci UC MSC 

a pomoc pacientům s vážnou poruchou plic 

(ARDS). 

Přesvědčivým klinickým důkazem je ukázka 

bezpečnosti a účinnosti této léčby na skupině 

7 pacientů, kterou publikoval Dr. Zhao a jeho tým 

letos v magazínu Aging and Disease. Dr. Zhao 

a jeho tým demonstrovali, že intravenózní 

transplantace UC MSC jako doplněk 

ke standardní léčbě pacientů s pneumonií 

způsobenou COVID-19, obzvláště pacientům 

s kriticky vážnými potížemi (ARDS), usnadňuje 

léčbu v porovnání s kontrolní placebo skupinou. 

Pulmonální funkce a symptomy 7 pacientů 

v hodnocení se výrazně zlepšily za 2 dny od MSC 

transplantace. Z nich dva pacienti s obvyklým 

a jeden s vážným průběhem se uzdravili a byli 

propuštěni 10 dní po ukončení léčby.



HYGIENA 
CHRÁNÍ

S JEDNODUCHÝMI OPATŘENÍMI LZE OCHRÁNIT 
SEBE A OSTATNÍ PŘED INFEKČNÍMI CHOROBAMI

DŮLEŽITÉ HYGIENICKÉ RADY

Dbejte na dostatečnou vzdálenost od lidí, kteří mají 

kašel, rýmu nebo horečku - i kvůli probíhající chřipce 

a vlně nachlazení.

Ruce držte dál od obličeje - rukama se nedotýkejte 

úst, očí ani nosu.

Myjte si pravidelně ruce po dostatečně dlouhou 

dobu (nejméně 20 sekund) mýdlem a vodou zejména 

poté, co se vysmrkáte, kýchnete nebo kašlete.

Kýchejte nebo kašlete do rukávu nebo do 

kapesníku. Kapesník vyhoďte do koše s víkem.

Při pozdraveni nebo rozloučení se s jinými lidmi se 

nedotýkejte (např. podáním rukou nebo objímáním).

(zdroj: WHO)
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GLOSÁŘ

SARS-COV-2
SARS-CoV-2 je oficiální název viru současné pandemie. Poprvé se objevil ve Wuhanu v Číně v prosinci 2019. 

V lednu 2020 byl identifikován jako nový zástupce virů - patří do stejné skupiny virů jako viry zodpovědné za první 

epidemii SARS v roce 2002 a epidemii MERS v roce 2008. SARS-CoV-2 byl původně označován jako "nový 

koronavirus" nebo "2019-nCoV" a v únoru 2020 dostal oficiální název.

PUPEČNÍKOVÁ TKÁŇ

Tkáň pupečníku je v podstatě část pupeční šňůry Vašeho dítěte. Pupeční šňůra (pupečník) spojuje placentu 

s dítětem a umožňuje transport krve z placenty k plodu a zpět.

COVID-19
COVID-19 je zkratka pro koronavírusovu nemoc z roku 2019 způsobenou SARS-CoV-2. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) klasifikovala propuknutí choroby jako "mezinárodní zdravotní problém". Od 11. března 2020 WHO 

oficiálně označila šíření SARS-CoV-2 za pandemii.

Po porodu je pupečník zaškrcen (podvázán) a přestřižen, dítě je tak definitivně odděleno od matky. V této fázi je 

možné provést odběr tkáně pupečníku a pupečníkové krve. Zbytek pupečníku zůstává spojen s placenou, po porodu 

placenty je spolu s ní obvykle likvidován. Pupeční šňůra má v průměru 1–2 cm a dosahuje délky až 55 cm. Skládá se 

z obalů a vnitřní hmoty želatinové konzistence – tzv. Whartonova rosolu, který je bohatý na mezenchymální kmenové 

buňky. Pupečníkem podélně probíhají tři cévy, dvě pupečníkové tepny a jedna pupečníková žíla.

Mezenchymální stromální buňky (MSC) jsou typem buněk, které se mohou diferencovat na různé typy buněk. Proto 

jsou tyto buňky považovány za základní pro regenerační terapii a tkáňové inženýrství. Pupečníková tkáň je na tyto 

buňky zvláště bohatá, a proto se doporučuje, aby si rodiče tuto tkáň nechali při porodu uložit. V posledních letech 

vědecký výzkum ukázal, že MSC mají vlastnosti, díky nimž jsou velmi účinné proti infekcím: vykonávají silné 

protizánětlivé a imunitní regulační funkce, mají jedinečnou schopnost cestovat do poškozených tkání, podporují 

regeneraci a opravu poškozených tkání a snižují poškození tkáně.

MEZENCHYMÁLNÍ STROMÁLNÍ BUŇKY (MSC)
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info@rodinnabanka.cz | www.cekammiminko.cz

Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk

Sídlo: Dr. Slabihoudka 6232/11 | 708 00 Ostrava | Česká republika

@bankapupecnikovekrve #pupecnikovakrev 

Činnost banky je garantována zakladateli – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

a Národní centrum tkání a buněk a je pod přísnými legislativními pravidly a kontrolou 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv. .

Rodinná banka perinatálních a mesenchymálních buněk byla založena jako neziskový 

projekt Ministerstva zdravotnictví ČR a Národního centra tkání a buněk ve spolupráci 

s desítkami porodnic v České republice a na Slovensku. Jejím 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.

RODINNÁ
BANKA

PERINATÁLNÍCH 
A MESENCHYMÁLNÍCH

BUNĚK

800 682 522
Po-Pá 8-18 hodin | zdarma
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