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f munolog Václav HoŤejší
l sobavamisleduje,jakněkteré
l kliniky nabizejí ,,záaračnou

J. léčbu.. pomocí kmenov1/ch
buněk. ,,V současnosti neexistují
Žádné pozitivní v1/sledky seriÓz-
ních klinick1ich sťudií, které by
opravřovaly k nabízení takoq/ch
léčebnfch metod. Je to šarlatán-
ství nejhoršího druhu, nemorální
okrádání d věÍivlch a zoufal1fch
pacient a jejich rodin' A ještě
horší je' že se na takov1/ch nee.
tickych praktikách podílejí lékďi,
kteq/m lidé bezmezně věff'..Ťíká
profesor HoŤejší, Ťeditel Ústavu
molekulární genetiky Av ČR,

Jaká jsou největší rizika této
léčby' ať už pomocí kmenovfch
buněk z pacientovy kostní
dŤeně, darované pupečni.
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kové krve či plodŮ? Kostní
dĚeř už se pŤece léta ríspěšně
transplantuje u pacientrl s leu-
kemií...

Transplantace krvetvorn;/ch
kmenovfch buněk z kostní ďeně
pacienta nebo z geneticky pokud
moŽno co nejbližšího dárce se
skutečně tispěšně používá k léčbě
někter ch druhri leukemií, lymfo-
mú a u Poruch krvetvorby. Velmi
dobn.im zdrojem těchto buněk je
i pupečníková krev novorozenct)'
Transplantace kostní ďeně je však
dnes jedinou klinicky ověŤenou
léčebnou metodou založenou na
kmenovfch buřkách. Některé
experimentiíJní u/sledky na zví-
Íecích modelech ukazují, žezdÍe-
.řovych kmenoqy'ch buněk mohou
vznikat kromě krevních i některé
jiné typy buněk. NeexistujÍ a|e
žádné solidní vfsledky, které by
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opravilovaly napŤíklad k ''1éčbě..
pacient s pŤerušenou míchou
podáváním vlastních dŤeřovfch
kmenov1y'ch buněk.

v Číně či Dominikánské repub.
|ice tuto léčbu podsÚoupity tisíce
paďentrl. NepŤináší kfženf efek!
ale žádnf pacient nezemiel. Jde
tedy sptr o tahárrí peněz z pacien.
tri nď o ohroženíjejiďr ilvota?

PjÍesně tak. Jde o hanebné okrá.
daní d věfivych zoufďcťr.

I u nrís však už tuto léčbu pod-
stoupi|i pacienti po rírazu míchy

a po infarktu myokardu. I tady
šlo poďe vás o hazard?

Pokud jde o schválenou, iádně
oponovanou k|inickou stuďi' tak je
vše v poŤádku. Samoďejmostí pŤi
takové solidní v zkumné sfudii je'
Že se u pacientťr nevzbuzují žádné
falešné naděje a nedělá se ko|em
mediální humbuk. V současné
táei jde o první kničlry' o ověŤo-
vání toho, zda tato metoda nenese
s sebou nějaká nebezpďí, napŤí.
klad vzniku nádorri z nepŤirozeně
stimulovan1fch kmenov'./ch buněk,
o zjišťovríní' zda by se v místě
poranění, napŤíklad poškozeného
srdďního svďu, nemohly u paci-
ent tvofit ojeďnělé nové svalové
buĎky (ak je tomu v experimen-
tech na hlodavcích). Pokud vím,
pokusy s pačienty po infarktr jsou
v Česku koniínv v rámci so|idnich
schvrálenlch siudií a neprováze-
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jí je nepŤiměfuné mediální rilozy.
V pŤípadě neurologicsfch pacientú
( razy míchy' poškození mozku)
však byly některé pokusy konrány
méně solidním zpŮsobem a byly
podrobeny značné odborné kdti-
ce. Ale co mi vadí nejvíce, je to,
Že se o těchto naprosto pŤedčas-
n ch pokusech mluví téměÍ jako
o ověŤeném ,,záztačném,, zprisobu
lďby. \ědecká komunita ve světě
se totiŽ shoduje na tom, Že za
současného stavu vědomostí nikdo
není schopen vyléčit lidi s poškoze-
nou míchou a slibovat něco v tomto
ohtedu je naprosto iluzorní.

Zoďa$ čIověk r'5rzkouší všechno.
Kdo a jak by mě| bnínit pacienty
pied nedostatečně ověÍenjmi
a neozkoušenjmi posfupy?

V civilizovanfch státech existují
jasné piedpisy o tom, za jak ch

okolností a s jakfmi pravidly lze
provádět klinické pokusy. U nás
má nad touto oblastí kontrolu
Stlítní stav pro kontrolu lečiv.
hávě minulf tyden píišlo od toho-
to Úíadu na všechny v;/zkumné
listavy dťlrazné upozornění, Že
jakékoli klinické pokusy musí mít
paĚičné schválení a ž.e porušení
pravidel bude tvrdě postihoviáno.

Nejde totiž jen o to, zda nějaky
ne činn experimentiílní postup
pacientovi ublíží' ale také o etickou
stanku věci. A uŽ vribec nechci ani
pomyslet na nějaké více či méně
zištné motivy (kam spadají nejen
peníze vybrané od chudríkŮ paci
entťr, ďe i nezaslouŽená sláva, která
nakonec s sebou mŮže nepÍímo
pŤinášet i ten hmotnf prospěch...).
Myslím, že je velice dťlležité' aby
ruzné nepravosti netrpěla sama
vědecká a lékďská obpc.
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