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Máte pocit, že současná medicína 
vám kromě léků v podobě různých 
chemických sloučenin již nemá co 
nabídnout, a tak raději trpíte a ne-
jdete k  lékaři? Přitom si myslíte, 
že musí existovat řešení pro vaše 
zdravotní problémy, a  ne jenom 
udržování nebo potlačování pří-
znaků nemoci? 

Redakce našeho časopisu navští-
vila kliniku Cellthera v Brně, která 
nabízí poněkud odlišný pohled na 
zdraví. Snaží se přirozeným způso-
bem podpořit jeho kvalitu, včetně 
využití hojivého potenciálu vlast-
ních buněk získaných z těla samot-
ného pacienta, zejména u nejčastěji 
se vyskytujících a nejzávažnějších 
zdravotních problémů jako jsou 
onemocnění srdce a cév, nádorová 
onemocnění a degenerativní one-
mocnění pohybového aparátu včetně 
kloubní artrózy, o nichž jsme vás in-
formovali v minulém čísle. 

Ateroskleróza
Nemoci srdce a cév trápí většinu 
dospělé populace a jsou podle sta-
tistik nejčastější příčinou úmrtí ve 
vyspělých zemích včetně České re-
publiky. Naše tepny se během života 
doslova zanášejí odpadními látka-
mi. Odborně tento stav nazýváme 
ateroskleróza. Na vnitřním povrchu 
tepen dochází k zánětlivé reakci, 
což vede k zúženému průsvitu tepen 
a k nedostatečnému přísunu kyslíku 
a živin do vyživovaných tkání. Je 
to podobné, jako rezavějící potrubí. 
Až jednoho dne dojde k tomu, že 
orgán v důsledku kritického zúžení 
příslušné tepny vypoví svoji funkci. 
V případě srdce mluvíme o infarktu 
myokardu, v případě mozku o cévní 
mozkové příhodě (lidově o mozko-

vilizovaných zemích, jsou nádorová 
onemocnění. Medicína 20. století na-
bídla zlepšení vyhlídek onkologicky 
nemocných díky použití nových ope-
račních technik, chemoterapie a ra-
dioterapie; na druhé straně nežádoucí 
a často život ohrožující komplikace, 
které s sebou přináší především che-
moterapie, jsou často důvodem k pře-
rušení nebo snížení intenzity této 
léčby. Podle odborníků však existuje 
obrovský a dosud nevyužitý poten-
ciál, jak stimulovat vlastní imunitní 
systém pacienta v boji s nádorovou 
chorobou. Lékaři kliniky Cellthe-
ra mohou onkologickým pacientům 
poradit, jak využít současných mož-
ností imunoterapie. Může se jednat 
například o protinádorové vakcíny, 
jejichž smyslem je probudit imunitní 
systém pacienta v boji s nádorový-
mi buňkami. Může se jednat o tzv. 
onkolytické viry, které mohou vnik-
nout pouze do nádorových buněk, 
jež zničí, a přitom zdravé buňky po-
nechají v klidu. 

Jsou to jen dva příklady, které lze 
konzultovat s odborníky kliniky 
Cellthera. Redakce našeho časopisu 
si z návštěvy kliniky odnesla dobrý 
pocit, že ve 21. století existují nové 
možnosti, jak šetrně a přitom účin-
ně pomáhat pacientům v boji s jejich 
chorobami. Profesionální přístup 
a reálné zhodnocení klinického sta-
vu, zohledňující individuální potře-
by každého pacienta, je základem 
úspěšné a efektivní léčby. Odborníci 
kliniky Cellthera pravidelně předná-
šejí na lékařských odborných konfe-
rencích po celém světě a jsou členy 
Mezinárodního konsorcia pro bu-
něčnou terapii a imunoterapii.

Více na www.celltheraclinic.cz. 

Klinika CELLTHERA – klinika 21. století
vé mrtvici), v případě ledvin může 
dojít k jejich selhání, v případě oka 
k oslepnutí, v případě dolních kon-
četin mohou vznikat nehojící se vře-
dy, které mohou skončit až amputa-
cí končetiny. Ateroskleróza je často 
provázena vysokým krevním tlakem 
– hypertenzí. Riziko onemocnění 
srdce a cév dále narůstá u diabetiků, 
kuřáků a obézních pacientů.

Klinika Cellthera 
nabízí řešení
Lékaři této moderní kliniky vyšet-
řují pacienta za použití nejenom 
standardních vyšetřovacích metod, 
ale také např. moderní okluzní ple-
tysmografie, kterou prof. Michálek, 
vedoucí lékař kliniky, popisuje takto: 
„Přiložíme vám kolem stehna man-
žetu podobnou té na měření krevní-
ho tlaku a během 5 minut provedeme 
potřebná měření. Výsledkem je 20 
parametrů vypovídajících důležité 
informace o stavu vašich tepen i žil, 
které pak zhodnotí zkušený angiolog. 
Tímto způsobem můžeme podstatně 
lépe posoudit, jaké vám hrozí riziko 
vzniku kardiovaskulárních chorob 
v následujících letech. Můžeme pak 
navrhnout vhodná režimová a léčeb-
ná opatření.“ Znamená to tedy, že 
nemusíte být až do smrti odkázáni 
na každodenní polykání chemických 
léků na vysoký krevní tlak a na vyso-
ký cholesterol. Existují jednoduchá 
a přitom velice efektivní řešení včet-
ně nastavení správné životosprávy, 
pohybové aktivity a také buněčné te-
rapie pro vybrané rizikové pacienty. 

Pomoc pro onkologické 
pacienty
Druhým nejčastějším onemocněním, 
které podle statistik vede k úmrtí v ci-
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Bolest, vrzání a ztuhlost kolen ustoupily. 
Přestala jsem používat léky a gely proti 
bolesti. Dnes mohu bez problémů a bez 
bolesti chodit nahoru a dolů ze schodů, mohu 
s lehkostí ohýbat kolena. A co mě obzvlášť 
těší – mohu pracovat na zahradě  a chodit 
na moje oblíbené dlouhé procházky. 
Děkuji, Cellthero.

Paní M., která měla pro bolestivou 
artrózu ošetřena obě kolena vlastními 

kmenovými buňkami na klinice Cellthera.
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