




Βλαστοκύτταρα από τον πολφό  
των νεογιλών δοντιών και τους φρονιμίτες
Η συλλογή των βλαστοκυττάρων των δοντιών αποτελεί μια 
ευκαιρία για να φυλάξει κανείς για το μέλλον μεσεγχυματικά  
βλαστοκύτταρα με μοναδικές ιδιότητες. 

Τα βλαστοκύτταρα του δοντιού έχουν κοινή προέλευση και 
κοινά χαρακτηριστικά με τα αρχέγονα νευρικά κύτταρα και 
αυτό εξηγεί την ικανότητα τους να  μετατρέπονται σε νευρικά 
κύτταρα, ιδιότητα που τα καθιστά μοναδικά. Τα κύτταρα αυτά 
πολλαπλασιάζονται με ταχύτερους ρυθμούς συγκρινόμενα 
με βλαστικά κύτταρα προερχόμενα από άλλες πηγές.

Τα βλαστικά κύτταρα που προέρχονται από τον πολφό των 
δοντιών, χαρακτηρίζονται ως μεσεγχυματικά μη αιμοποι-
ητικά βλαστικά κύτταρα. Η συλλογή των κυττάρων αυτών 
συμπληρώνει την συλλογή των αιμοποιητικών βλαστοκυτ-
τάρων που συλλέγονται από το αίμα του ομφαλίου λώρου 
κατά τη γέννηση. Η ταυτόχρονη χρήση των μεσεγχυματικών 
βλαστικών κυττάρων με τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα, 
στην περίπτωση αναγέννησης του μυελού των οστών, ελατ-
τώνει  το χρόνο αποκατάστασης με καλύτερο θεραπευτικό 
αποτέλεσμα για τον ασθενή, καθώς επίσης και τα ποσοστά 
της απόρριψης στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται αιμο-
ποιητικά βλαστοκύτταρα από δότη. 

Νεότερα δεδομένα εστιάζουν στη χρήση των βλαστο-
κυττάρων του δοντιού στην αποκατάσταση διατομών  
νεύρων, στην αναγέννηση του νευρικού ιστού και 
στην αποκατάσταση των επιθηλίων του κερατοειδούς 
και του πνεύμονα σε οξείες καταστάσεις.  

Χρήσεις των βλαστοκυττάρων των δοντιών
 ● Χρησιμοποιούνται για την αναγέννηση του πολφού η οποία 

οφείλεται σε απονεύρωση ή νέκρωση

 ● Επιδιορθώνουν τερηδονισμένα δόντια και χρησιμοποιού-
νται για τη δημιουργία υλικού εμφράξεων 

 ● Θεραπεύουν τις παθήσεις του περιοδοντίου και αναγεν-
νούν τον περιοδοντικό σύνδεσμο 

 ● Χρησιμοποιούνται στη Γναθοχειρουργική με τη μορφή εμ-
φυτευμάτων 

 ● Αποκαθιστούν κατάγματα και οστικά ελλείμματα 

 ● Βελτιώνουν τα κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα της  
οστεοαρθρίτιδας
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Τα νεογιλά δόντια που χρησιμοποιούνται  
για την συλλογή των βλαστικών κυττάρων  

εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα



Τα βλαστοκύτταρα του δοντιού μελετώνται  
σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον για την:

 ● Αποκατάσταση του κερατοειδούς μετά από τραύμα ή 
έγκαυμα

 ● Αποκατάσταση περιφερικών νεύρων μετά από διατομή 
ή κάκωση

 ● Γονιδιακή θεραπεία πολλών κληρονομικών ασθενειών, 
όπως η νόσος Duchene

Παρά τις πολλές δυνατότητες χρήσης των βλαστικών κυτ-
τάρων από το νεογιλό δόντι αυτά μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ως αυτόλογα μοσχεύματα (μόνο από το ίδιο). Μελ-
λοντικά, ίσως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα 
μέλη της οικογένειας.

Πώς συλλέγονται τα βλαστοκύτταρα  
του δοντιού;
Για τη συλλογή των βλαστικών κυττάρων των δοντιών χρησι-
μοποιούνται τα νεογιλά δόντια, τα οποία αποπίπτουν από την 
ηλικία των 6 έως 13 ετών, δόντια που αφαιρούνται για ορ-
θοδοντικούς λόγους και οι έγκλειστοι φρονιμίτες (τρίτοι γομ-
φίοι). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δόντια αυτά να είναι 
ακέραια και να μη φέρουν τερηδόνα ή ενδείξεις νέκρωσης. 

Τα προς χρήση νεογιλά δόντια, εμφανίζονται στο διάγραμμα 
με κόκκινη σήμανση.

Τα βλαστοκύτταρα του δοντιού:
 ● Η λήψη των βλαστικών κυττάρων από τα νεογιλά δόντια 

είναι μία εύκολη και ανώδυνη διαδικασία η οποία  παρέ-
χει αρκετά μεσεγχυματικά κύτταρα με έντονη ικανότητα 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

 ● Η έκφραση δεικτών νευρικών κυττάρων τα καθιστά μο-
ναδικά και εντείνει την έρευνα στις χρήσεις για αποκατά-
σταση νευρολογικών διαταραχών. 

 ● Είναι χρήσιμο να συλλέγονται βλαστοκύτταρα από δύο 
τουλάχιστον νεογιλά δόντια ανά παιδί, για να εξασφαλί-
ζεται έτσι ικανοποιητικός αριθμός υγιών κυττάρων.



Biohellenika
Αξιοπιστία
Φροντίδα
Ασφάλεια 



Τα βλαστοκύτταρα 
της νέας γενιάς





Τα 8 στάδια λήψης, επεξεργασίας και κρυοσυ-
ντήρησης των βλαστικών κυττάρων του πολφού 
των νεογιλών δοντιών

1. Οι γονείς προμηθεύεστε το κιτ του νεογιλού δοντιού από 
την εταιρεία μας μετά την ενημέρωση και συμπλήρωση 
όλων των σχετικών εντύπων.

2. Διατηρείτε το κιτ στη συντήρηση του ψυγείου για τουλάχι-
στον 12 ώρες πριν την εξαγωγή του δοντιού.

3. Η εξαγωγή γίνεται από οδοντίατρο για να εξασφαλι-
στούν άσηπτες συνθήκες.

4. Μετά την εξαγωγή ο οδοντίατρος τοποθετεί το νεογιλό 
δόντι στο κιτ.

5. Ασφαλίζετε το κιτ και το αποστέλλετε άμεσα, μετά από 
συνεννόηση, στην εταιρεία.

6. Το εργαστήριο αφαιρεί τον πολφό, απομονώνει και κρυ-
οσυντηρεί τα βλαστοκύτταρα.

7. Εκδίδεται το πιστοποιητικό φύλαξης που περιγράφει την 
ποιοτική και ποσοτική επάρκεια των κυττάρων, συνοδευ-
όμενο από τις απαραίτητες εργαστηριακές μετρήσεις.

8. Η φύλαξη αρχικά διαρκεί για 20 χρόνια. Στη συνέχεια το 
ίδιο το παιδί με νέο συμβόλαιο το οποίο θα φέρει την 
υπογραφή του μπορεί να συνεχίσει τη φύλαξη για όλη 
τη διάρκεια της ζωής του. Η διάρκεια ζωής των βλαστο-
κυττάρων είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της ζωής 
του ανθρώπου. 

Η φύλαξη των βλαστοκυττάρων για λόγους ασφάλειας του 
δείγματος γίνεται σε δύο διαφορετικά μέρη στα εργαστήρια 
της Biohellenika στην Αθήνα και στα εργαστήρια της Θεσ-
σαλονίκης.

Η λήψη των βλαστικών κυττάρων από δύο νεογιλά δόντια 
παρέχει ικανοποιητικό αριθμό μεσεγχυματικών βλαστοκυτ-
τάρων για ασφαλή θεραπευτική χρήση.

Η αφαίρεση του νεογιλού δοντιού προτείνουμε να γίνεται από 
τον οδοντίατρο σας. Σε περίπτωση απουσίας του οδοντιάτρου 
σας ή εάν δεν έχετε προμηθευτεί έγκαιρα το κιτ σας προτεί-
νουμε να τοποθετήσετε το νεογιλό δόντι μέσα σε παστεριω-
μένο γάλα στη συντήρηση του ψυγείου. Επικοινωνήστε άμεσα 
με την εταιρεία μας για να σας δώσουμε περαιτέρω πληρο-
φορίες.
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