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MEDICÍNA kmenové buňky

V plastické chirurgii jde o absolutní novinku. 
Z vaší tukové tkáně lékaři získají kmenové 
buňky a ty pak spolu s tukem vpraví tam, kde 
si přejete něco ‚opravit‘. Mohou vám pomoci 
k dokonalému dekoltu i pozadí. To všechno 
bez umělých implantátů a bolestivých zákroků. 
LENKA LYSOŇKOVÁ

 krása z vlastních zásob

KMENOVÉ 
BUŇKY: 

 

Fo
to

: S
hu

tte
rst

oc
k.c

om
, a

rch
iv

38-41-BUNKY_kmenove.indd   3838-41-BUNKY_kmenove.indd   38 12/22/11   9:25 AM12/22/11   9:25 AM



39www.kondiceonline.cz

buněk lidského těla,“ vysvětluje Eva Matěj-
ková z Národního tkáňového centra, které  
o  kmenových buňkách připravuje klinic-
kou studii. Lékaři je nejdřív začali testovat 
na zvířatech, koním a psům s jejich pomocí 
zkusili léčit šlachy a klouby. Dnes s  tímto 
typem buněk lékaři experimentují třeba 
při léčbě diabetické nohy nebo v kardiochi-
rurgii. ‚Čarují‘ s nimi i plastičtí chirurgové 
a  kmenové buňky si pomalu nacházejí 
uplatnění i v kosmetickém průmyslu.

Dokonalý efekt

Odborníci už dokážou díky kmenovým 
buňkám plnit sny většiny z nás: omlazovat 
pleť, zvětšovat poprsí nebo tvarovat posta-
vu. Bez komplikací a  téměř bezbolestně. 
Na  kmenových buňkách je výjimečné to, 
že se tělo díky nim se zákrokem vyrovná-
vá daleko lépe, protože si nemusí zvykat 
na  nic cizího. Rychleji se hojí a  celkový 
efekt je daleko přirozenější. Lékaři totiž na-
místo umělých implantátů a výplní pracují 
jen s vaší vlastní tkání. Většinou jde o tuk, 
který se odsaje z míst, kde člověku přebývá, 
jako jsou stehna nebo břicho.

Máme je všichni a  máme jich 
hodně. V  kostní dřeni, tuku,  
ve  svalech, vlasových kořín-
cích nebo nosní sliznici. Tam 

všude kmenové buňky nepřetržitě pracují 
na  obnově tkání. „Jsou to ještě nehotové 
buňky bez vyhraněné funkce, které se dělí 
a přeměňují podle typu tkáně, do které se 
dostanou. Mimo jiné dokážou poškozenou 
tkáň obnovit, zacelit nebo opravit,“ říká 
Alena Hrubá z  Oddělení buněčné terapie 
při Ústavu hematologie a krevní transfuze 
v Praze. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se 
téměř zázračné schopnosti kmenových bu-
něk začnou využívat i v estetické dermato-
logii a plastické chirurgii.  

Jako chameleoni 

V  medicíně se už dlouho používají krve-
tvorné kmenové buňky, které stojí za vzni-
kem krvinek a krevních destiček. Lékaři je 
využívají při transplantacích kostní dřeně 
a  léčbě leukémie. „Skutečnou popularitu 
však kmenovým buňkám zajistily až jejich 
‚sestry‘ – tedy kmenové buňky mezenchy-
mální. Z těch mohou vznikat všechny typy 

Co si můžete koupit
Sérum s výtažky z kmenových buněk
Kmenové buňky pronikají i do kosmetiky. Sérum STEM C´RUM 
SR od fi rmy Caregen obsahuje vitamin B 3, biomimetické 
peptidy a výtažky z kmenových buněk. Ty se získávají z látky, 
ve které se buňky pěstovaly. Sérum ocení ženy i muži po třicítce. 
Podporuje obnovu kůže, zlepšuje hydrataci a zmenšuje vrásky.  
„Sérum posiluje i pružnost kůže. Vyvolává syntézu kolagenu 
a elastinu,“ upozorňuje ředitelka kliniky André Marta Hejdová.
Pětitýdenní kúra, která se hodí na tvář, krk, dekolt nebo 
hřbety rukou, vyjde zhruba na pět tisíc a její aplikaci zvládnete 
i doma. Kúra se skládá z pěti ampulek prášku s koncentrátem 
kmenových buněk a pěti ampulek roztoku. Těsně před použitím 
se vždycky jedna a jedna smíchají.
Jak sérum používat 
Nejjednodušší je nanést ho na povrch pleti a jemně vklepat. 
Pleť před tím můžete napařit, aby se póry otevřely a přípravek 
se líp vstřebal. I tak ale bude sérum působit spíše na povrchu.  
Výraznější výsledek zaručí lékař z estetické kliniky. „Obvykle 
použije roller pokrytý jehličkami, které povrch pleti jemně 
rozruší, takže sérum pronikne i do spodních vrstev kůže.  Sérum 
se ale vpichuje i injekčně,“ vysvětluje dermatoložka Lenka 
Faltová z kliniky Laser Plastic s tím, že lékař před tím použije 
znecitlivující krém. Jedno ošetření stojí 2 500 až 3 000 korun.
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Z něho lékař speciálním přístro-
jem získá směs kmenových a tu-
kových buněk a tu pak jednoduše 
přestěhuje tam, kde vám obliny 
budou slušet, třeba do  poprsí. 
Kmenové buňky přitom přestě-
hovaným tukovým buňkám po-
máhají v  tom, aby se na novém 
místě správně a  pokud možno 
natrvalo zabydlely. Rychle totiž 
vytvoří síť drobných cévních ka-
pilár, kudy začne proudit krev. 
Tím buněčným přistěhovalcům 
zajistí výživu a celou tkáň vlastně 
propojí.

Tvrdá pravidla

Spousta odborníků ale všech-
ny tyto metody stále považuje 

za  kontroverzní. „Jsou to nové 
postupy, které nestačil prověřit 
čas. Fakt je, že když se kmeno-
vé buňky přesouvají, původní 
rovnováha v  těle se naruší. Je 
tedy stále dost těch, co se bojí, 
že se v budoucnu může množení 
kmenových buněk snáz zvrhnout 
v rakovinné bujení,“ upozorňuje 
odbornice na  buněčnou terapii 
Alena Hrubá. Poslední výzkum 
vědců z  brněnské Masarykovy 
univerzity ale vypadá nadějně. 
U  kmenových buněk pěstova-
ných v  laboratoři se nebezpečí 
rakoviny neprokázalo. Mnoha 
lidem také vadí používání lid-
ských embryí. Tolik diskutované 
embryonální kmenové buňky 

se ale používají jen ve výzkumu 
a  v  medicíně, s  estetickými zá-
kroky nemají nic společného. 
V každém případě platí, že v Čes-
ku s  kmenovými buňkami ne-
může pracovat jen tak někdo. 
Na špatnou kliniku tak nenarazí-
te. Podmínky jsou přísně nasta-
vené zákonem a ani pro špičko-
vá pracoviště není jednoduché je 
dodržet. Musí mít v pořádku za-
řízení, hygienu, ale třeba i smlou-
vy. Na  všechno jsou předpisy 
a  na  jejich plnění dohlíží Státní 
ústav pro kontrolu léčiv.

Co vám nabízejí kliniky 

Obličejové výplně a  maskování 
jizev. Aby obličej působil mla-

     MEDICÍNA kmenové buňky

Kmenové buňky si 

poradí s pokleslými 

rysy i jizvami. V kůži 

znovu nastartují 

obrodné procesy 

a zpevní ji.
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Kde se berou 
kmenové buňky
V těle jsou kmenové buňky všude 
tam, kde se buňky často obnovují. 
Jsou součástí několikadenních em-
bryí, kostní dřeně, krve, vlasových 
kořínků, kůže nebo třeba tukových 
tkání. Odtud je lékaři umí odebrat 
a pak použít jinde. 

Kam za specialistou
Zvětšení prsou 
a obličejové výplně: 
Klinika Asklepion v Praze
Klinika Medicom VIP v Praze a Brně

Aplikace séra 
STEM C´RUM SR: 
Klinika Laser Plastic v Praze
Myclinic v Praze
André – klinika estetiky v Praze
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distvě, musí být pod lícemi dostatečné zásoby 
tuku. Problém je v tom, že s věkem tukové buň-
ky z obličeje mizí a kontury tak klesají. Nejno-
vějším řešením jsou tukové výplně s koncent-
rátem kmenových buněk. 
Lékař vám nejprve v  lokální anestezii z  ‚pro-
blémových‘ partií (břicho, stehna) odebere 
potřebné množství tukových buněk. Ty pak 
zpracuje speciálním přístrojem, ve  kterém se 
pomocí enzymů izolují tukové a kmenové buň-
ky. Vzniklou směsí se pak tvář injekčně vyplní. 
Stejnou metodou se dá zbavit vpadlých jizev, 
hlubokých vrásek nebo příliš výrazných no-
solícních rýh. Výhodou zákroku je, že po něm 
můžete jít hned domů, i když počítejte s tím, že 
tvář může být ještě pár dní podrážděná od vpi-
chů. Ceny se liší v závislosti na rozsahu ošetře-
ní, začínají zhruba na dvaadvaceti tisících. 
Další možností, jak tvář omladit, je pacientova 
vlastní krevní plazma. „Jde o část krevní plaz-
my bohatou na  krevní destičky a  obsahující 
růstové faktory. Ty se po přidání vápníku uvol-
ní a  pak injekčně vpraví do  kůže. Tím dojde 
k  nastartování regeneračních procesů a  zpo-
malí se další proces stárnutí,“ vysvětluje plas-
tický chirurg Peter Chovan z kliniky Asklepion.

Větší prsa, menší zadek 

Zapomeňte na umělé implantáty. Tělo si nemu-
sí zvykat na cizí těleso, výsledek je navíc dale-
ko krásnější. A vydrží. 
„Prsa vlivem gravitace během stárnutí neklesa-
jí tak rychle jako s běžnými implantáty, tukové 
výplně jsou totiž výrazně lehčí,“ říká plastický 
chirurg Chovan. Tím, že lékař musí tukovou 
výplň odněkud vzít, vám zároveň automaticky 
vylepší i  problémové partie. Zákrok funguje 
na stejném principu jako vyplnění pokleslých 
obličejových kontur, tuku se ale stěhuje víc. 
Naráz se prsa dají zvětšit zhruba o  jednu až 
dvě velikosti. Teprve když se tkáň úplně zahojí 
a propojí, dá se ve zvětšování pokračovat. To 
trvá zhruba tři měsíce. 
„Zákrok se dělá v  lokální anestezii a  můžete 
po něm odejít domů. Na rozdíl od klasické vý-
plně po něm nezůstanou jizvičky a ani nemusí-
te nosit speciální podprsenku,“ říká primář kli-
niky Medicom VIP Vlastimil Víšek.  Je to skvělé 
řešení třeba pro ženy, které kvůli rakovině při-
šly o prso. Zvětšení prsou pomocí kmenových 
buněk nehradí pojišťovna, za zákrok zaplatíte 
150 až 200 tisíc korun. �

Širokospektrá 

antibiotika jsou 

rychlejší a pohodlnější. 

Výhodnější ne.
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