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Η Biohellenika έχει αναπτύξει την τεχνολογία και προσφέρει στους γονείς τη φύλαξη του συνόλου των 
µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων που περιέχονται σε όλο το µήκος του οµφαλίου λώρου. Με τον τρόπο 
αυτόν αξιοποιείται το σύνολο των βλαστοκυττάρων και δεν χρειάζεται να γίνει κυτταρικός πολλαπλασι-
ασµός στο µέλλον, ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα έχει επί πλέον κόστος για την οικογένεια. Ο 
κυτταρικός πολλαπλασιασµός δεν είναι επιθυµητός για κανένα είδος βλαστοκυττάρων, είτε πρόκειται για 
αιµοποιητικά, είτε για µεσεγχυµατικά. Οι διεθνείς κανόνες επιβάλλουν τις ελάχιστες παρεµβάσεις στα 
κύτταρα και ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός οδηγεί στη δηµιουργία λιγότερο αρχέγονων κυττάρων.

Στη χώρα µας τα διάφορα εργαστήρια βλαστοκυττάρων χρησιµοποιούν δυο τρόπους κρυοσυντήρησης 
των µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων: την κρυοσυντήρηση ολόκληρων τµηµάτων του οµφαλίου λώρου 
ή την κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων µετά από διαχωρισµό τους από τον ιστό.

Το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της Biohellenika εξέτασε και τους δύο τρόπους και κατέληξε στην εξ 
αρχής κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων µετά από τον διαχωρισµό τους από τον ιστό και όχι στην 
κρυοσυντήρηση ολόκληρων τµηµάτων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής δηµοσιεύτηκαν στα διεθνή 
περιοδικά Transfusion Medicine 2011¹ και Journal of Biological Research 2011². Στην απόφαση αυτή 
κατέληξε διότι µέχρι σήµερα δεν έχει περιγραφεί ασφαλής µέθοδος κρυοσυντήρησης ιστών ή οργάνων η 
οποία να αποδίδει µετά την απόψυξη βιώσιµους ιστούς ή όργανα. Για το λόγο αυτό έως σήµερα δεν έχει 
δηµιουργηθεί τράπεζα κρυοσυντηρηµένων οργάνων, πχ νεφρών, αλλά δηµιουργείται γέφυρα άµεσης 
µεταφοράς οργάνων σε περιπτώσεις που προκύψει δωρεά οργάνου. Η κατάψυξη ιστών κρυοσυντηρεί 
µόνο τα επιφανειακά στρώµατα των κυττάρων των ιστών και όχι τα βαθύτερα, µε αποτέλεσµα µετά την 
απόψυξη ο αριθµός των βιώσιµων κυττάρων να είναι µικρός και το δείγµα να χρειάζεται κυτταρικό 
πολλαπλασιασµό.

Ο ιστός του οµφαλίου λώρου περιέχει µεσεγχυµατικά κύτταρα και ελάχιστα άνευ αξίας ώριµα µεταναστευ-
τικά κύτταρα τoυ αίµατος. Ως εκ τούτου η φύλαξή του γίνεται αποκλειστικά και µόνο για τα µεσεγχυµατικά 
κύτταρα.

Τα µεσεγχυµατικά κύτταρα του ιστού του οµφαλίου λώρου διατηρούν τις ιδιότητες των αρχέγονων 
κυττάρων έως ορισµένο αριθµό κυτταρικών διαιρέσεων. Από εκεί και αργότερα συµπεριφέρονται ως 
ώριµα κύτταρα µε περιορισµένη δυνατότητα εξέλιξης.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιλέξαµε την εξ αρχής παράδοση της πλήρους υπηρεσίας στους γονείς 
και δεν λάβαµε υπόψη τον επί πλέον χρόνο και το κόστος που απαιτεί ο τρόπος αυτός της κρυοσυντήρησης.

Τα µεσεγχυµατικά βλαστοκύτταρα του ιστού του οµφαλίου λώρου χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε 
αιµοποιητικά βλαστοκύτταρα στις αλλογενείς µεταµοσχεύσεις, διότι ελαττώνουν τα ποσοστά της 
απόρριψης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει απόλυτη ιστοσυµβατότητα και επιταχύνουν την αποκατάστα-
ση του ασθενούς µετά τη µεταµόσχευση. Επίσης χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία αυτοάνοσων, 
τραυµατικών και εκφυλιστικών νοσηµάτων, όπως της σκλήρυνσης κατά πλάκας, της νεανικής ρευµατοει-
δούς αρθρίτιδας, της ελκώδους κολίτιδας, της καρδιακής ανεπάρκειας, της ιδιοπαθούς πνευµονικής 
ίνωσης, της ΧΑΠ, της προωρότητας των νεογνών (ανάπτυξη του εγκεφάλου, των πνευµόνων και των 
οφθαλµών), των καταγµάτων, εγκαυµάτων και τη µεταφορά φαρµάκων µέσα σε όργανα. Η χορήγησή τους 
σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε µονάδες εντατικής θεραπείας ελαττώνει το χρόνο νοσηλείας και αυξάνει 
τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών.
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