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Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΠΩΣ ΤΟ 

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ  

Τα νεότερα δεδομένα στη θεραπεία του 

αυτισμού με τη χρήση βλαστοκυττάρων της 

ομφαλοπλακουντιακής μονάδας (ΟΠΜ) 

ανακοινώθηκαν στο τελευταίο συνέδριο 

της Perinatal Stem Cell  Society που έγινε 

στο Salt Lake City της UT από 27/2-1/3/2019 

στις ΗΠΑ.  Διαβάστε περισσότερα… 

 

Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ:  ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ 

ΟΡΓΑΝΟ 

Ακόμα και μετά τη  γέννηση του ο 

πλακούντας εξακολουθεί και είναι πολύτιμος 

για τον άνθρωπο,  εάν δεν απορριφθεί ως 

βιολογικό απόβλητο.Διαβάστε 

περισσότερα… 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ 

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ  

Η επιλογή της τράπεζας φύλαξης των 

βλαστοκυττάρων  πρέπει να γίνεται από τους 

γονείς μετά από έρευνα και 

αξιολόγησηΔιαβάστε περισσότερα… 

 

ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ 

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ  

Η Αγγλία είναι μια χώρα η οποία 

χρησιμοποιεί στην καθ’ ημέρα πράξη τα 

βλαστοκύτταρα για κυτταρικές θεραπείες σε 

ασθενείς. Επίσης έχει επενδύσει μεγάλα 

κονδύλια στην έρευνα στα περισσότερα 

πανεπιστήμια της.Διαβάστε 

περισσότερα… 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ BIOHELLENIKA 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

Η Biohellenika σας προσκαλεί να 

παρακολουθήσετε τις εργασίες του 1ου 

συνεδρίου  της Εταιρείας Μελέτης 

Αναγεννητικής Ιατρικής με θέμα: Νεότερα 

δεδομένα στη βιολογία και στις εφαρμογές 

των βλαστοκυττάρωνΔιαβάστε 

περισσότερα… 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

Με βάση τον νόμο 3984 του 2011 οι γονείς 

ενημερώνονται «για τα πρόσφατα δεδομένα 

της επιστήμης σχετικά με τη δυνατότητα της 

χρήσης των βλαστοκυττάρων, τα 

αναμενόμενα οφέλη της αυτόλογης».  

Διαβάστε περισσότερα… 
 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ   

MOTHERLOVE ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

ΘΗΛΑΣΜΟΥ  ΤΗΣ Kite� 

Διαβάστε περισσότερα… 

Ο ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΠΩΣ ΤΟ 
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ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ 

Τα νεότερα δεδομένα στη θεραπεία του 

αυτισμού με τη χρήση βλαστοκυττάρων 

της ομφαλοπλακουντιακής 

μονάδας (ΟΠΜ) ανακοινώθηκαν στο 

τελευταίο συνέδριο 

της Perinatal Stem Cell  Society που έγινε 

στο Salt Lake City της UT από 27/2-

1/3/2019 στις ΗΠΑ  και δημοσιεύτηκαν 

στο 

περιοδικό Stem Cells Translational Medic

ine τον Ιανουάριο του 2019. Κατά κοινή 

ομολογία οι μέχρι σήμερα 

εφαρμοσθείσες θεραπείες ήταν 

μακρόχρονες, επίπονες και 

κοστοβόρες, προσέβλεπαν κυρίως στη 

βελτίωση των δευτερευόντων 

συμπτωμάτων του αυτισμού και  δεν 

υπεισέρχονταν  στη διόρθωση της 

υποκείμενης παθοφυσιολογίας. Ως εκ 

τούτου νέες θεραπείες που θα 

προσβλέπουν στη διόρθωση της 

υποκείμενης οργανικής νόσου και 

των  εξ αυτής προερχόμενων 

συμπτωμάτων αναμένεται να 

βελτιώσουν μόνιμα και σημαντικά την 

ποιότητα ζωής  του ασθενή και της 

οικογένειας του. 

Τα τελευταία χρόνια πολλά 

επιστημονικά δεδομένα συγκλίνουν 

στην άποψη ότι ο αυτισμός είναι  

αυτοάνοσο νόσημα το οποίο επηρεάζει 

τη λειτουργία του αναπτυσσόμενου 

εγκεφάλου και όχι  αμιγώς νευρολογικό 

νόσημα το οποίο σχετίζεται με 

γονιδιακές μεταλλάξεις. Για το λόγο 

αυτό μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό 

να αποδοθεί  η εμφάνιση του αυτισμού 

σε συγκεκριμένα γονίδια. Η παθολογία 

του αυτισμού ξεκινάει από την 

ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού 

συστήματος της μητέρας η οποία μέσω 

του πλακούντα περνάει στο έμβρυο και 

επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου 

του από τα πρώτα στάδια της διάπλασης 

του μέχρι και τα πρώτα χρόνια της ζωής 

του. Η ενεργοποίηση του 

ανοσοποιητικού συστήματος της 

μητέρας διαπιστώνεται εργαστηριακά 

με την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων 

μητρικής προέλευσης στον εγκέφαλο 

των εμβρύων. Τα αυτοαντισώματα 

μετρούνται στο αίμα των νεογνών έως 

και στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. 

Νεογνά στα οποία ανευρέθηκαν 

αυτοαντισώματα ή αδέλφια αυτιστικών 

παιδιών με παρουσία αυτοαντισωμάτων 

στα επόμενα χρόνια της ζωής τους 

εμφάνισαν αυτιστική συμπεριφορά. Η 

επίδραση των αυτοαντισωμάτων στη 

διάπλαση του εγκεφάλου σήμερα έχει 

συσχετιστεί με ευρήματα της μαγνητικής 

τομογραφίας και η βαρύτητα του αυτισμού 

σχετίζεται με αυτά. Η παρουσία των 

αυτοαντισωμάτων δημιουργεί φλεγμονή 

στον εγκέφαλο, η οποία καταλήγει  σε 

αδυναμία δημιουργίας συνάψεων 

μεταξύ των νευρικών κυττάρων και 

διάχυσης των ερεθισμάτων, ενώ σε 

βαρύτερες περιπτώσεις κυτταρικό 

θάνατο των νευρώνων και βαρύτερη 

κλινική εικόνα.  Τα ευρήματα αυτά για 

πρώτη φορά κατατάσσουν τον αυτισμό 

στην κατηγορία των 

αυτοάνοσωννοσημάτων και προς αυτή 

την κατεύθυνση σήμερα στρέφεται και η 

θεραπεία του.  

Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξαν 

μακροχρόνιες μελέτες της 

Αιματολογικής κλινικής του 

Πανεπιστημίου του Duke. 

Στην κλινική αυτή χρησιμοποιήθηκε το 

αυτόλογοομφαλοπλακουντιακό αίμα σε 

25 παιδιά ηλικίας 24-72 μηνών σε μια 



     BIOHELLENIKA NEWS  ΙΟΥΝΙΟΣ  2019 3 

 

 

νέα μελέτη τα αποτελέσματα της οποίας 

δημοσιεύτηκαν το 2019 στο 

περιοδικό Stem Cells Translational Medic

ine (8:138-147). Η μελέτη αυτή διαφέρει 

από  προηγούμενες στις οποίες είχε 

χορηγηθεί το 

αυτόλογοομφαλοπλακουντιακό αίμα 

γιατί η αξιολόγηση της κλινικής εικόνας 

των παιδιών  έγινε σε συνδυασμό με τα 

ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας 

στην οποία υποβλήθηκαν  πριν τη 

θεραπεία και έξι μήνες αργότερα. Τα 

παιδιά αξιολογήθηκαν ως προς τη 

συμπεριφορά τους πριν τη χορήγηση 

των βλαστοκυττάρων, στους έξι και 

δώδεκα μήνες.  Η πρώτη μαγνητική 

τομογραφία στα αυτιστικά παιδιά έδειξε 

ελαττωμένη πυκνότητα της λευκής 

ουσίας του εγκεφάλου στις περιοχές της 

γνωστικής, λεκτικής και 

συναισθηματικής έκφρασης, οι οποίες 

εντοπίζονται στον μετωπιαίο και 

κροταφικό  λοβό και στις υποφλοιώδεις 

περιοχές του ιπποκάμπου και  των 

βασικών γαγγλίων. Η πυκνότητα της 

λευκής ουσίας  ήταν ιδιαίτερα 

ελαττωμένη  στο αριστερό ημισφαίριο 

πριν τη θεραπεία και ιδιαίτερα στα 

παιδιά με μεγαλύτερη λεκτική δυσκολία. 

Στην δεύτερη μαγνητική τομογραφία η 

οποία έγινε έξι μήνες μετά τη χορήγηση 

των βλαστοκυττάρων 

παρατηρήθηκε  αύξηση της πυκνότητας 

της λευκής ουσίας στις ανωτέρω 

περιοχές και ταυτόχρονα βελτίωση της 

συμπεριφοράς των παιδιών.  Η μελέτη 

αυτή καταγράφει με αντικειμενικό και 

μετρήσιμο τρόπο το αποτέλεσμα της 

χορήγησης των βλαστοκυττάρων στον 

εγκέφαλο και  την εν συνεχεία επίδραση 

τους στην κλινική εικόνα των παιδιών. 

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η 

βελτίωση των δεξιοτήτων των 

αυτιστικών παιδιών και η υποχώρηση 

των κλινικών συμπτωμάτων επέρχεται 

μετά τη χορήγηση των βλαστοκυττάρων 

του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και 

απεικονίζεται  με αύξηση της 

πυκνότητας της δομής του εγκεφάλου 

στις περιοχές οι οποίες υποστηρίζουν 

την επικοινωνία, την  κοινωνικότητα, τη 

συγκέντρωση προσοχής και την 

ικανότητα του λόγου. Η βελτίωση αυτή 

δεν οφείλεται σε μεταβολές του 

εγκεφάλου λόγω της αύξησης της 

ηλικίας.   

Ένα κάθε 65 παιδιά σήμερα εμφανίζουν 

διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού 

σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που 

δημοσιεύτηκε στις ΗΠΑ. Καμία θεραπεία 

από τις σήμερα υπάρχουσες δεν 

κατέστη δυνατή  να βελτιώσει μόνιμα τη 

συμπεριφορά των αυτιστικών παιδιών, 

επειδή δεν θεραπεύει  το οργανικό 

υπόστρωμα της νόσου. Τα 

βλαστοκύτταρα του 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος 

αποτελούν σήμερα την πλέον 

αποτελεσματική και ασφαλή λύση, αλλά 

σε  όλα τα παιδιά δεν συλλέγονται 

βλαστοκύτταρα  κατά τον τοκετό. 

Εναλλακτικά θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν βλαστοκύτταρα του 

λιπώδους ιστού, τα οποία θα πρέπει και 

αυτά να αρχίσουν να αξιολογούνται. 

 

Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ:  ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ 

ΟΡΓΑΝΟ 

Ο πλακούντας είναι ένα  όργανο το 

οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του 

δημιουργείται από το έμβρυο, ενώ η 

συμμετοχή της μητέρας είναι μικρή. Η 

διάρκεια ζωής του είναι 

προγραμματισμένη για εννέα μήνες και 

η φυσιολογική λειτουργία του καθ’  όλη 
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τη διάρκεια της κύησης εξασφαλίζει  την 

μετέπειτα υγεία του ανθρώπου. Ακόμα 

και μετά τη  γέννηση του ο πλακούντας 

εξακολουθεί και είναι πολύτιμος για τον 

άνθρωπο,  εάν δεν απορριφθεί ως 

βιολογικό απόβλητο. Κανένα επί μέρους 

στοιχείο του πλακούντα δεν είναι 

άχρηστο, αρκεί να προσκομιστεί στο 

εργαστήριο και να γίνει η περαιτέρω 

επεξεργασία  και φύλαξη  του κάθε 

πολύτιμου κυττάρου που περιέχει. Το 

ομφαλικό αίμα, η αμνιακή μεμβράνη, το 

αμνιακό υγρό, ο ιστός του ομφαλίου 

λώρου   και τα 

μεσεγχυματικάβλαστοκύτταρα του 

στρώματος του πλακούντα αποτελούν 

σήμερα πολύτιμα υλικά για 

εξατομικευμένες θεραπευτικές 

εφαρμογές.  Έτσι μετά τη γέννηση 

αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ζωής του 

πλακούντα.  

Το ομφαλικό αίμα χρησιμοποιείται με 

αυξανόμενο ρυθμό για τη θεραπεία 

κακοήθων ασθενειών  

Η αμνιακή μεμβράνη χρησιμοποιείται 

για την αποκατάσταση εγκαυμάτων και 

τραυματισμών του κερατοειδούς χιτώνα 

του οφθαλμού  

Τα μεσεγχυματικάβλαστοκύτταρα του 

χορίου, του πλακούντα και του ιστού 

του ομφαλίου λώρου σήμερα 

χρησιμοποιούνται σε 150 νέες κατ’ έτος 

κλινικές μελέτες στην Αναγεννητική 

Ιατρική 

Τα αμνιακά κύτταρα είναι πολυδύναμα 

βλαστοκύτταρα και αποτελούν 

πρόδρομα    κύτταρα του δέρματος  

Το αμνιακό υγρό περιέχει επίσης 

βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να 

συλλεγούν από τις καισαρικές 

επεμβάσεις 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των 

ομφαλικών αγγείων σήμερα 

δοκιμάζονται για τη θεραπεία 

αγγειακών νοσημάτων 

Η εξωκυττάρια ουσία του πλακούντα 

είναι πολύτιμη πρώτη ύλη για τη 

δημιουργία ικριωμάτων τα οποία 

χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση 

των ιστών 

Η χοριακή μεμβράνη η οποία βρίσκεται 

κάτω από την αμνιακή μεμβράνη 

περιέχει μεσεγχυματικάβλαστοκύτταρα 

και σήμερα χρησιμοποιείται για τη 

θεραπεία των εγκαυμάτων 

Τα μεσεγχυματικάβλαστοκύτταρα  του 

ιστού του ομφαλίου λώρου 

χρησιμοποιούνται για την 

αποκατάσταση χειρουργικών 

τραυμάτων,  για την επένδυση των 

stents και δοκιμάζονται σε αυτοάνοσα 

νοσήματα 

Κυτταρικά παράγωγα, όπως κυττοκίνες, 

υαλουρονικό οξύ και αυξητικοί  

παράγοντες σήμερα αποτελούν 

εμπορικά προϊόντα υψηλής ζήτησης  

Ο πλακούντας σήμερα αποτελεί  την 

πλέον χρήσιμη πρώτη ύλη για έρευνα, 

θεραπεία και παραγωγή προϊόντων και 

ακόμα και μετά τη γέννηση του 

εξακολουθεί και είναι πολύτιμος. 

Λόγω του μεγέθους του και του 

επακόλουθου υψηλού κόστους 

αξιοποίησης κάθε γραμμαρίου του 

πολύτιμου αυτού οργάνου πολλά 

εργαστήρια επικεντρώνονται στη 

συλλογή ενός συγκεκριμένου 

κυτταρικού πληθυσμού και οι υπόλοιποι 

καταλήγουν στα απόβλητα. Η συνολική 

του φύλαξη θα μπορούσε να προσφέρει 

την πολυτιμότερη ασφάλεια υγείας για 

το νεογέννητο. 

Ποια είναι  σήμερα η αξία ενός 

πλακούντα;  

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης της 

αμνιακής μεμβράνης το 2020 εκτιμάται 

ότι κατ’ έτος θα είναι 600 εκατομμύρια  

δολάρια στις ΗΠΑ. Το ποσό αυτό αφορά 

μόνο τις αμνιακές μεμβράνες που 

συλλέγονται από καισαρική τομή. 

Επειδή όλο και περισσότερα παράγωγα 

του πλακούντα σήμερα καλύπτονται 

από το ασφαλιστικό σύστημα  η αξία του 

πλακούντα συνεχώς θα αυξάνεται. 

Συνεκτιμώντας σήμερα τις τρέχουσες και 

τις μελλοντικές χρήσεις του πλακούντα 

και των παραγώγων του με 

συντηρητικούς υπολογισμούς η αξία του 

κάθε πλακούντα υπολογίζεται στις 

50.000 δολάρια με τάση να 

τριπλασιαστεί στην επόμενη δεκαετία.    

Ο ορθοπεδικός ChrisSenteno,  

πρωτοπόρος στις χρήσεις των 

βλαστοκυττάρων και των προϊόντων του 

πλακούντα στην ορθοπεδική, υπολογίζει 

ότι η αξία ενός πλακούντα σήμερα είναι 

άνω των 500.000 δολαρίων.  
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ 

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ  

Η επιλογή της τράπεζας φύλαξης των 

βλαστοκυττάρων  πρέπει να γίνεται από 

τους γονείς μετά από έρευνα και 

αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

αποτελούν: 

1.Η εμπειρία και το επιστημονικό 

υπόστρωμα του προσωπικού της 

τράπεζας 

2.Η εταιρική σταθερότητα 

3.Ο αριθμός των φυλασσόμενων 

δειγμάτων 

4. Ο αριθμός των δειγμάτων τα οποία 

έχει εκχωρήσει η τράπεζα για θεραπεία 

4.Οι διαπιστεύσεις-πιστοποιήσεις 

5.Ο τρόπος μεταφοράς των δειγμάτων 

και ο χρόνος παράδοσης 

6.Το κόστος 

Η εμπειρία και το επιστημονικό 

υπόστρωμα αποτελούν την αρχή της 

λειτουργίας μιας τράπεζας 

βλαστοκυττάρων, η οποία λειτουργεί ως 

φαρμακευτική μονάδα. Οι εξελίξεις στις 

χρήσεις των βλαστοκυττάρων είναι 

αλματώδεις, επομένως  είναι 

απαραίτητη η ισχυρή επιστημονική 

υποστήριξη. 

Οι τράπεζες βλαστοκυττάρων πρέπει να 

έχουν σταθερό εταιρικό προφίλ, 

σταθερή ονομασία και διεύθυνση. Κάθε 

αλλαγή  ονόματος ή διεύθυνσης 

σημαίνει αστάθεια, η οποία πιθανόν να 

επηρεάσει τη λειτουργία της. Τράπεζες 

με σταθερή εταιρική παρουσία, 

ονομασία και διεύθυνση προσφέρουν 

ασφάλεια και καλύτερες υπηρεσίες.  

Ο αριθμός των φυλασσόμενων 

δειγμάτων αποτελεί δείκτη ευρωστίας 

της εταιρείας  και δείχνει την προτίμηση 

των οικογενειών. 

Στο διάστημα λειτουργίας της τράπεζας 

κάποιες οικογένειες  ζητούν τα 

βλαστοκύτταρα για θεραπείες. Ο 

αριθμός των αποψυχθέντων δειγμάτων,  

ο ποιοτικός έλεγχος μετά την απόψυξη 

και η αποτελεσματικότητα  της 

θεραπείας αποτελούν τον καλύτερο 

δείκτη ποιότητας της λειτουργίας της 

τράπεζας. 

Οι διαπιστεύσεις-πιστοποιήσεις ίσως να 

αποτελούν τον σημαντικότερο  δείκτη 

καλών υπηρεσιών, δεδομένου ότι για 

την απόκτηση τους απαιτείται 

οικονομική επένδυση για τον εξοπλισμό, 

επιστημονική γνώση, κόστος διατήρησης 

και οικονομική σταθερότητα της 

εταιρείας.  
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Η ταχεία μεταφορά των δειγμάτων από 

το μαιευτήριο στο εργαστήριο 

αποτελούν τον ασφαλέστερο δείκτη για 

την βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων. 

Οι γονείς πρέπει να προτιμούν 

πιστοποιημένες τράπεζες ευρισκόμενες 

στη χώρα τους.  

Η Biohellenika πληροί όλα τα ανωτέρω 

κριτήρια επειδή: 

Οι ιδρυτές της είναι επιστήμονες 

διεθνούς κύρους και το προσωπικό της 

διαθέτει σημαντικά προσόντα ο κάθε 

ένας στον τομέα του.  Λειτουργεί 13 

χρόνια στην ίδια διεύθυνση, με την ίδια 

εταιρική μορφή και σήμερα 

δραστηριοποιείται σε 10 χώρες στο 

εξωτερικό. Φυλάσσει τον μεγαλύτερο 

αριθμό δειγμάτων στην Ελλάδα και αυτό 

δείχνει την σταθερή προτίμηση των 

γονέων. Ήταν η πρώτη εταιρεία στην 

Ελλάδα που διαπιστεύτηκε το 2007 από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 

και έθεσε τις βάσεις της διαπίστευσης 

των ιατρικών εργαστηρίων. Επίσης ήταν 

και η πρώτη εταιρεία που έλαβε το 2010 

διεθνή διαπίστευση  από την AABB 

(AmericanAssociationofBloodBanks). 

Όλες αυτές οι διαπιστεύσεις 

διατηρούνται μέχρι σήμερα και επίσης 

προστέθηκαν  και άλλες οι οποίες 

εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχει. Διαθέτει 

εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό και 

παραλαμβάνει η ίδια τα δείγματα από 

τα μαιευτήρια εξασφαλίζοντας έτσι 

άμεση επεξεργασία και υψηλή 

βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων. 

Παρέχει πολλές υπηρεσίες και έχει 

αναπτύξει συνεργασίες με το εξωτερικό 

οι οποίες της εξασφαλίζουν οικονομική 

σταθερότητα. Με αυτό τον τρόπο 

προσφέρει στους  Έλληνες γονείς 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας   έναντι 

χαμηλής τιμής και σύμφωνα με τα 

οικονομικά δεδομένα των τελευταίων 

ετών στη χώρα μας.   

ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ 

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ  

Η Αγγλία είναι μια χώρα η οποία 

χρησιμοποιεί στην καθ’ ημέρα πράξη τα 

βλαστοκύτταρα για κυτταρικές 

θεραπείες σε ασθενείς. Επίσης έχει 

επενδύσει μεγάλα κονδύλια στην 

έρευνα στα περισσότερα πανεπιστήμια 

της. Είναι η πρώτη χώρα η οποία 

χρησιμοποίησε τα εμβρυϊκά 

βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία της 

εκφύλισης της ωχράς κηλίδας του 

αμφιβληστροειδή σε ασθενείς. Οι 

συχνότερες χρήσεις σήμερα στην Αγγλία 

αφορούν τις μυοσκελετικές παθήσεις, 

όπως  τα κατάγματα, οστικά ελλείμματα, 

τα εγκαύματα, την οστεοαρθρίτιδα του 

γόνατος και του ισχίου. Η Αγγλία επίσης 

έχει επενδύσει στις νεότερες κυτταρικές 

θεραπείες του καρκίνου, της λευχαιμίας 

και των κληρονομικών ασθενειών οι 

οποίες καταργούν τις μεταμοσχεύσεις. Η 

χρήση των βλαστοκυττάρων στις 

ανωτέρω περιπτώσεις είναι μη 

επεμβατική,  οι ασθενείς νοσηλεύονται 

ελάχιστα στο νοσοκομείο, περιορίζονται 

οι  χειρουργικές επεμβάσεις,  οι 

επιπλοκές και το κόστος νοσηλείας είναι 

ελάχιστα. 

Για τους λόγους αυτούς από το 2014 έως 

το 2018 η ιδιωτική  φύλαξη του 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος  

αυξήθηκε κατά 37%, ενώ  η δημόσια 

φύλαξη ελαττώθηκε κατά 45%,  

σύμφωνα με έρευνα που ανακοινώθηκε 

τον Μάιο του 2019. Τα νοσοκομεία του 

δημοσίου  συστήματος Υγείας 

στοχεύουν στη συλλογή μικρού αριθμού 

μονάδων και δεν επενδύουν στη 

δημιουργία μεγάλων δημοσίων 

τραπεζών. Το Βασιλικό κολλέγιο των 

Μαιών και των Μαιευτήρων-

Γυναικολόγων ενώ αρχικά υποστήριζε τη 

δωρεά των βλαστοκυττάρων, επειδή 

κατά την άποψη τους δεν 

υπήρχαν  αρκετές ενδείξεις, εκτός εάν 

υπήρχε ιατρικός λόγος για άμεση χρήση 

στην οικογένεια,  σήμερα μελετά την 

αναθεώρηση της παλαιότερης άποψης 

του.   

Από την ετήσια  καταγραφή των 

πεπραγμένων των μεταμοσχευτικών 

κέντρων διεθνώς το 60% των 

αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων  που 

χρησιμοποιούνται  για τη θεραπεία 

αιματολογικών κακοήθων ασθενειών 

προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, 

είναι αυτόλογες, το 20% προέρχονται 

από τα αδέλφια και είναι αλλογενείς 

από συγγενή δότη και μόνο το 20%, οι 

οποίες είναι αλλογενείς  από άγνωστο 

δότη, προέρχονται από τη δημόσια 

τράπεζα.  Οι επιπλοκές και ο κίνδυνος 

απόρριψης στις αλλογενείς 
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μεταμοσχεύσεις από μη συγγενή δότη 

έχουν στρέψει την υποστήριξη προς την 

ενημέρωση και την επιλογή της 

ιδιωτικής φύλαξης, ώστε τα 

βλαστοκύτταρα να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια άμεσα 

από  όλη την οικογένεια. Οι κυτταρικές 

θεραπείες της λευχαιμίας και του 

καρκίνου και οι γονιδιακές θεραπείες 

κληρονομικών ασθενειών σήμερα 

στηρίζονται εξ ολοκλήρου στην  ιδιωτική 

φύλαξη. 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ 1οΣΥΝΕΔΡΙΟΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

Η Biohellenika σας προσκαλεί να 

παρακολουθήσετε τις εργασίες του 1ου 

συνεδρίου  της Εταιρείας Μελέτης 

Αναγεννητικής Ιατρικής με θέμα: 

Νεότερα δεδομένα στη βιολογία και στις 

εφαρμογές των βλαστοκυττάρων. Το 

συνέδριο θα γίνει στο Κέντρο Διάδοσης 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ. 

(ΚΕ.Δ.Ε.Α) στις 21-22 Ιουνίου 2019. 

Ειδική τράπεζα θα είναι  αφιερωμένη 

στα βλαστοκύτταρα της 

Ομφαλοπλακουντιακής μονάδας και των 

εφαρμογών τους. Έχουν προσκληθεί και 

θα συμμετέχουν διακεκριμένοι 

επιστήμονες από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό,οι οποίοι θα αναπτύξουν την 

εμπειρία τους και τα νεότερα 

επιστημονικά δεδομένα στην έρευνα και 

τις θεραπείες με τα βλαστοκύτταρα.  Η 

Biohellenikaείναι ιδρυτικό μέλος της 

Εταιρείας Μελέτης της Αναγεννητικής 

Ιατρικής, ο βασικός διοργανωτής και 

χορηγός.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Με βάση το νόμο 3984 του 2011 άρθρο 48 παρ 3 οι γονείς ενημερώνονται “για τα πρόσφατα δεδομένα της επιστήμης σχετικά με 
τη δυνατότητα της χρήσης των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος για θεραπευτικούς σκοπούς, τα 

αναμενόμενα οφέλη της αυτόλογης χρήσης σε αντιδιαστολή με τα οφέλη της αλλογενούς”. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Το αίμα του πλακούντα δωρίζεται ανώνυμα στη δημόσια 
τράπεζα και ανήκει στο κοινωνικό σύνολο. 

Το αίμα του πλακούντα φυλάσσεται επώνυμα και ανήκει στην 
οικογένεια. 

Δεν υπάρχει χρέωση για τη δωρεά.  Οι γονείς πληρώνουν το κόστος της επεξεργασίας και φύλαξης 
για είκοσι έτη με δυνατότητα ανανέωσης.  

Όταν η οικογένεια χρειαστεί βλαστοκύτταρα θα γραφεί σε 
λίστα αναμονής και θα λάβει ιστοσυμβατάβλαστοκύτταρα 
μέσω της δημόσιας τράπεζας από άγνωστο δότη. Η πιθανότητα 
συμβατότητας στην Ελλάδα εκτόςοικογένειας είναι 0,038% 

Όταν η οικογένεια χρειαστεί βλαστοκύτταρα θα πάρει άμεσα 
αυτά που έχει φυλάξει. 

Οι ασθενείς πληρώνουν στη δημόσια τράπεζα ποσό 20.000-
30.000 ευρώ στην περίπτωση που βρουν 
ιστοσυμβατάβλαστοκύτταρα. Το ασφαλιστικό ταμείο σε 
δεύτερο χρόνο ενδεχομένως να καλύψει μέρος του κόστους 

Δεν υπάρχει χρέωση για τη χορήγηση των βλαστοκυττάρων. Η 
χρέωση γίνεται στην αρχή της φύλαξης και το κόστος της 
κρυοσυντήρησης για τα είκοσι χρόνια είναι το 1/20.  

Μεγαλύτερος κίνδυνος απόρριψης, επειδή το μόσχευμα 
προέρχεται από άγνωστο μη συγγενή δότη.  

Μικρότερος κίνδυνος απόρριψης και υψηλότερα ποσοστά 
επιβίωσης των ασθενών, επειδή η ιστοσυμβατότητα 
κληρονομείται.  

Το δείγμα φυλάσσεται με βάση το αυστηρά προσωπικό 
δεδομένο της ιστοσυμβατότητας 

Το δείγμα φυλάσσεται με το όνομα της οικογένειας και όχι με 
την ιστοσυμβατότητα.  

 
Χρήση μόνο για κακοήθεις ασθένειες του αιμοποιητικού 
συστήματος. Μόνο οι διαπιστευμένες δημόσιες τράπεζες 
μπορούν να συμμετέχουν στο δίκτυο αναζήτησης και 
παράδοσης μοσχευμάτων 

Το δείγμα μπορεί  να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία 
κακοήθων και κληρονομικών ασθενειών του αίματος, όγκων,  
και σε κλινικές μελέτες αυτοάνοσων νοσημάτων, εγκαυμάτων, 
καταγμάτων, εγκεφαλικής παράλυσης, πνευμονικής 
ανωριμότητας, ελκών, καρδιακής ανεπάρκειας και 
οστεοαρθρίτιδας.  

Στη δημόσια τράπεζα τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται 
μόνο για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις (ο ασθενής παίρνει 
βλαστοκύτταρα από άλλον με κριτήριο την ιστοσυμβατότητα)  

Στην οικογένεια το παιδί παίρνει τα δικά του και τα δίνει στα 
ιστοσυμβατά μέλη της οικογένειας του, μόνο στην περίπτωση 
κακοήθων ασθενειών.  

Στη δημόσια τράπεζα δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου 
κληρονομικών ασθενειών, επειδή ο δότης είναι άγνωστος 

Επειδή το δείγμα προέρχεται μέσα από την οικογένεια μπορεί 
να γίνει έλεγχος κληρονομικότητας.  

Η  μεταφορά και παράδοση του δείγματος γίνεται από τους 
γονείς 

Η μεταφορά γίνεται με συνεργάτες  της Biohellenika.  

Απόρριψη δειγμάτων μικρού όγκου, χωρίς προηγούμενη 
καταμέτρηση των κυττάρων 

ΔΩΡΕΑΝ φύλαξη   δειγμάτων μικρού όγκου, αφού και λιγότερα 
βλαστοκύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση. 
Μικρός όγκος δεν σημαίνει απαραίτητα λίγα βλαστοκύτταρα. 

Μία και μοναδική χρήση, ανεξάρτητα από το βάρος του 
ασθενούς 

Δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων από ένα δείγμα, ανάλογα με 
το βάρος του ασθενούς. 

Σύμφωνα με τα Ελληνικά  και διεθνή δεδομένα  η δημόσια 
τράπεζα μετέχει στις μεταμοσχεύσεις παραχωρώντας το  20% 
των  μοσχευμάτων  

Η οικογένεια καλύπτει το 80% των αναγκών της σε μοσχεύματα 
και μόνο το 20% καλύπτεται από τη δημόσια τράπεζα  
 

Πρόσβαση μόνο στην Παγκόσμια Δεξαμενή. Μεγάλος χρόνος 
αναμονής για να βρεθεί μόσχευμα 

Πρόσβαση στο δικό της δείγμα αλλά και στην παγκόσμια 
δεξαμενή.  Άμεση διάθεση του δείγματος σε 24 ώρες  

Μεγάλος χρόνος αναμονής για να βρεθεί μόσχευμα Άμεση διάθεση του δείγματος σε 24 ώρες 
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MOTHERLOVE 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

Η Motherlove® Greece, αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της διεθνούς εταιρίας 
Motherlove® στην Ελλάδα,  προσφέρει 
την υψηλότερη ποιότητα σε προϊόντα 
περιποίησης σχεδιασμένα αποκλειστικά 
για την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα 
και τις εξειδικευμένες ανάγκες της, ενώ 
παράλληλα βρίσκεται δίπλα στην έγκυο 
γυναίκα και τη νέα μητέρα 
προσφέροντας μια ολοκληρωμένη 
γκάμα από ασφαλή και άριστης 
ποιότητας προϊόντα χρήσιμα κατά την 
εγκυμοσύνη, τον τοκετό, το θηλασμό.  
Η σειρά προϊόντων Motherlove® 
περιλαμβάνει το PregnantBellyOilκαι το 
PregnantBellySalveπου αποτρέπουν και 
καταπολεμούν αποτελεσματικά τις 
ραγάδες, τη RhoidBalmπου συρρικνώνει 
αποτελεσματικά τις αιμορροΐδες και 
ανακουφίζει από τον κνησμό, τη 
NippleCreamπου θεραπεύει τις 
πληγωμένες-ερεθισμένες θηλάζουσες 
θηλές, τοBirthandBabyMassageOil 
ιδανικό για μασάζ του νεογέννητου 
μωρού, το DiaperRash&Thrushμια 
εξαιρετική φυσική αλοιφή για τα 

εξανθήματα από την πάνα και το 
SitzBathSpray που ανακουφίζει τους μυς 
του περινέου, μειώνει το πρήξιμο και 
θεραπεύει τα τραύματα. 
H σειρά συμπληρώνεται με το 
Motherlove® MoreMilkPlusένα 
ασφαλές και αποτελεσματικό 
συμπλήρωμα διατροφής για την αύξηση 
παραγωγής μητρικού γάλακτος.  Το 
MoreMilkPlus της Motherlove είναι το 
πιο δημοφιλές προϊόν Motherlove, και 
το πρώτο σε πωλήσεις συμπλήρωμα για 
το θηλασμό στις ΗΠΑ. Περιέχει 
τριγωνέλλα, γαϊδουράγκαθο, τσουκνίδα 
και μάραθο. Η τριγωνέλλα είναι το 
βότανο που πλέον συνιστάται από τους 
συμβούλους θηλασμού για την αύξηση 
του μητρικού γάλακτος. Ο συνδυασμός 
αυτών των βοτάνων βοηθάει τις 
περισσότερες γυναίκες να αυξήσουν την 
παραγωγή γάλακτος μέσα σε 24-48 
ώρες. Δεν χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης.Δοσολογία:  
Για γυναίκες κάτω από 80 κιλά: 1 
κάψουλα 4 φορές την ημέρα. Για 
γυναίκες πάνω από 80 κιλά: 2 κάψουλες 
3 φορές την ημέρα. Συνιστάται η λήψη 
του με μία μικρή ποσότητα υγρού. Για 

μέγιστη αποτελεσματικότητα, να 
αποφεύγετε να πίνετε υγρά 15 λεπτά 
πριν και μετά από κάθε δόση. Οι 
περισσότερες γυναίκες βλέπουν αύξηση 
στην παραγωγή  μητρικού γάλακτος με 
τη χρήση του MotherloveMoreMilkPlus 
εντός 1-2 ημερών. Συνίσταται η λήψη 
του για τουλάχιστον 5 μέρες και η 
σταδιακή του διακοπή.Τα προϊόντα 
Motherlove δεν περιέχουν 
γαλακτοκομικά, αυγά, ψάρια, 
οστρακοειδή, καρύδια, φιστίκια, σιτάρι, 
γλουτένη. Οι φυτικές κάψουλες 
MoreMilkPlus περιέχουν μη γενετικά 
τροποποιημένη λεκιθίνη σόγιας.  
Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα 
Motherlove μέσω της ιστοσελίδας μας 
www.motherlove.gr είτε επικοινωνήστε 
μαζί μας στο info@motherlove.gr 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ΚοκκώναΚουζή-Κολιάκου, καθηγήτρια  Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου BiohellenikaAE 
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