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Problém 
Poranění Míchy (PM) -  Spinal Cord Injury (SCI)  ‐

�  PM v celkovém počtu zranění - 0,7 % až 6-8 %  
 

�  Následky zranění PM jsou částečné/úplné ochrnutí
2 až 5krát vyšší úmrtnost, 57 % až 100 % invalidita. 

�  Statistika poranění krční páteře (C5-C7) -- 40 %,
hrudní a bederní páteře (T12, L1-L2) -- 35 %. 

�  Příčiny PM - 90 % úrazy/ pády, 10 % nemoci. 2/3 obětí 
PM tvoří muži ve věku 20-29 let a 70+ a 1/3 ženy ve
věku 15-19 let a 60+

hkps://fundamental- research.ru/ru/arrcle/view?id=21128‐  
hkp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs384/en/ 
hkps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arrcles/PMC4179833/ 
hkp://www.escif.org/files/documents/members_downloads/Congress/Congress_2012/report_escif.pdf  2 



Problém 
Počet pacientů s PM neustále roste.   

�  Počet pacientů s PM - celosvětově asi 1 milion, USA-282 000
ES-331 000, RF-250 000.  

�  Počet pacientů s PM na 1 milion obyvatel. - USA - 906(max.)
Francie - 250, Finsko - 280.

�  Počet nových případů SCI ročně - celosvětově 179 000,
USA - 17 000, ES - 15 000, RF - 8 000.  

�  Počet nových úrazů SCI na 1 milion obyvatel. -- celosvětově
40 až 80, USA – 54, ES - 16, NZ - 49, RF – 55 až 64 

 
hkps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439068 
hkps://www.nscisc.uab.edu/Public/Facts 2016.pdf 
hkp://www.proneuron.com/therapies/scigeneral.html 
hkp://pptcloud.ru/medicina/spinalnaya- travma‐  
hkp://900igr.net/prezentacija/meditsina/reabilitatsija- travm- i- zabolevanij- ‐ ‐ ‐ ‐
spinnogo- mozga- 128384/starsrka- v- rossii- 4.html‐ ‐ ‐ ‐ ‐  
hkps://cyberleninka.ru/arrcle/v/epidemiologiya- pozvonochno- ‐ ‐
spinnomozgovoy- travmy- obzor‐ ‐  
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�  Roční náklady (v miliardách USD) - Kanada 2,67
USA 7,7, Austrálie 1.     

�  Celkové náklady na osobu za celé období 
úrazu: Kanada 1,47 - 3,03 milionu (CAD),
USA 1,57 - 4,7 milionu (USD),

�  Roční náklady na osobu (USD) (2015)
v 1. roce od 317 do 1 milionu ,  65 tisíc lidí
v dalších letech náklady od 42 do 185 tisíc ročně.  

�  Přibližně 1 000 klinik PM v 87 zemích. 

�  > 600 000 pacientů s PM jen v USA a ES. 

 

hkps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arrcles/PMC4179833/ 
hkps://www.nscisc.uab.edu/Public/Facts 2016.pdf 
hkp://www.campaignforcure.org/index.php/general- informaron‐  
hkp://www.iscos.org.uk  

Odhady nákladů na léčbu PM  

Léčba pacientů s PM je nákladná, časově náročná
a není zaručeno úplné uzdravení..  
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Hlavní způsoby léčby Poranění Míchy  

Dnes tzv. moderní medicína nemá žádné metody léčby 
poranění míchy, které by zcela obnovily poškozenou míchu 
kvůli extrémně nízkému regeneračnímu potenciálu 
mozkové tkáně. Vlnová genetika nabízí řešení. 

 
.  

 hkps://en.wikipedia.org/wiki/Rehabilitaron_in_spinal_cord_injury 
hkp://med- euro.narod.ru/cells- 511- go.html‐ ‐ ‐  
hkp://nashput.com/blog_spin/recept/176- buduschee- v- lechenii- travm- spinnogo- mozga- za- stvolovymi- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
kletkami.html 
 

Jedná se o komplex různě nákladných diagnostických metod, chirurgických
a terapeutických zákroků a dlouhodobé rehabilitační léčby pacienta s PM    
(respirační terapie, funkční elektrická stimulace, zlepšení motorických funkcí atd.).     

Léčba kmenovými buňkami pacientů s poraněním míchy -- 

je nejslibnějším směrem spojeným s možností regenerace poraněné míchy. Kmenové 
buňky však i přes řadu úspěchů mohou způsobit vývoj nádorů díky nepřetržité schopnosti 
proliferovat, tzn. dělení, růst rozmnožováním. Existuje také řada etických, 
sociálních a přísných právních omezení jejich použití.
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Navrhovaný léčebný roztok pro poranění míchy
Terapie pomocí zvukových lingvistických vlnových genetických matric
Garyaeva P.P. a kmenových buněk zpracovaných kvantovým 
programem vlnově genetické neurogeneze. 

 

MATTHEW COHEN  (1985 г. р.) 
 South Africa, Pretoria. 

Úraz v roce 2004: poranění páteře 
neúplné (с6-с7), paralýza (kvadruplegie).
Léčba v Jirehclinic (Jižní Afrika, Pretoria)

Klinická zpráva o průběhu léčby je přiložena. 

Precedent pro úspěšnou léčbu.  

Na rozdíl od klasické medicíny, která využívá skutečný gen, technologie LVG 
využívá kvantové ekvivalenty genů. Mezenchymálním kmenovým buňkám 
izolovaným z tukové tkáně pacienta je injikována skupina kvantových ekvivalentů 
genů, které spouštějí genezi neuronů a provádějí programování mezenchymálních 
kmenových buněk, které jsou zavedeny do pacientova krevního řečiště. 
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Tradiční léčba Mauhew Cohenem do října 2013.  
Spondylóza, akupunktura, fyzioterapie, silový trénink, plavání, pohybová terapie,
terapie kmenovými buňkami (2005- 2006)‐

  
Výsledek léčby.  
Pravá ruka je funkční, levá prakticky
nepracuje (3,4, 5. prsty jsou
nehybné), svaly levé horní části
těla jsou znatelně menší a slabší 
než pravá strana, nárůst 
svalové síly při chůzi na Lokomatu 
(robot simulátor) s postupným
poklesem podpory úrovně ze 70% 
na 35% bez další změny, 
zlepšení svalové síly a funkčních 
schopností je zanedbatelné.  
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Nová léčba Mauhew Cohen
od října 2013 do října 2016.

Terapie genetickými matricemi zvukových vln P.P. Garyaeva, 
terapie kmenovými buňkami zpracovanými kvantovým programem 
vlnově genetické neurogeneze, fyzioterapie, silový trénink, 
Lokomat-simulátor, kolo, plavání. 

 

   

 

Výsledek ošetření za červen 2016.  
 Makhew Cohen žije plnohodnotný 
a aktivní život, pracuje jako marketér 
ve volném pohybu o berlích a v 
manuálním autě mezi kanceláří, klienty, 
domovem. 
Poprvé se zúčastnil sprint triatlonu 
(plavání 750 m, cyklistika 20 km, běh 
(ruční ovládání) 5 km).
Trvalé zlepšování VŠECH PARAMETRŮ 
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Stabilní dynamika zlepšování ve všech ohledech

Duben-Červen 2014: zvýšená senzorická citlivost 
CELÉHO TĚLA, výrazný nárůst síly, svalová hmota 
horní/dolní části těla, svalový korzet, stabilita chůze
 s berlemi,  podpora při chůzi na Lokomatu 
na dráze snížena z 35 % na 20 %, 

Duben - Listopad 2015: zvýšení síly a svalové hmoty,
samostatná chůze o berlích bez ochranné sítě 
(video: hups://youtu.be/zChNv4lvJJ0 ), jemné pohyby 
3, 4 a 5 prstů levé ruky, schopnost držení vidlička s 
levou rukou byla obnovena a nakrájejte si vlastní steak.

Červen 2016: Schopnost plazit se správným 
pohybem nohou z kyčle, místo tažení. 
Účastnil se závodů ve sprint triatlonu.

Listopad - prosinec 2013: Po 2 týdnech znatelné zlepšení kvality, typu pocitu, 
výrazné zvýšení senzorické citlivosti dolní části těla, schopnost ohýbat nohy nahoru, 
přitahovat je k sobě.
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Nabídka investorovi  

Realizace projektu k vytvoření společné laboratoře na bázi 
specializovaného ústavu/kliniky pro léčbu poranění buňky
kmenovými buňkami zpracovanými kvantovým programem 
vlnově genetické neurogeneze, který byl úspěšně aplikován 
při léčbě Mauhewa Cohena. 

 

 

Více informací a prezentace o lingvistické vlnové genetice: 
https://wavegenetics.org/en/prezentatsiya/, https://vlnovagenetika.cz 10 

https://wavegenetics.org/en/prezentatsiya/


Projektový tým.
�  P.P. Garyaev, vědecký vedoucí projektu. Moskevská státní univerzita,

Biofakulta, molekulární biologie. Kan. Biologické vědy (VAK), 
Doc. Biologické vědy (VMAK). 
Autor teorie lingvisticko vlnového kódování, 
obecných principů kvantového programování kmenových buněk 
na příkladu mezenchymálních kmenových buněk (MSC), 
tří patentů, tří monografií a více než 150 vědeckých publikací.

� 
Leonova Garyaeva E.A. Zástupce vedoucí projektu. 
Moskevská státní univerzita, Biofakulta, biofyzika. Kan. 
biologických věd. Provádění experimentů, jejich teoretická 
analýza, praktické programování MSC, patentová ochrana. 
Více než 15 vědeckých publikací.

�  Shiyanov S.N. Projektový manažer. MBA (VC) (Duke University
 & Frankfurt University), radiotechnik. Strategie rozvoje,
 obecný management, finance, marketing, IP ochrana. 
V nadaci VC se účastní projektu „RRT při získávání grantu 
ve výši 30 milionů rublů. Nadace Skolkovo.
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Aplikace 1 - Závěr kliniky  Jirehclinic (SA, Pretoria),
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Dodatek (2). Zpráva z kliniky 
   Jirehclinic (SA, Pretoria)    
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Dodatek (3). Závěr kliniky 
Jirehclinic (SA, Pretoria)    
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       Příloha (4). Příběh Mauhewa Cohena 
v Longevity Magazine, květen – červen 2016  

Provádějte terapie 
kmenovými buňkami
s pomocí vlnové 
genetiky.
Produkujte omlazení. 
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Více na 
https://wavegenetics.org
https://vlnovagenetika.cz 

https://wavegenetics.org/
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