BIOHELLENIKA NEWSLETTER

Σεύχοσ Οκτωβρύου 2015

Biohellenika
News Οκτώβριος
2015

WWW.BIOHELLENIKA.GR

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΧΡΗΕΙ ΣΟΤ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΙΑΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ ΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ
Σο αίμα του ομφαλίου λϊρου (ΟΠΑ)
χρθςιμοποιείται κλαςικά για τθν
αναγζννθςθ του αιμοποιθτικοφ
ςυςτιματοσ. ιμερα όμωσ Διαβάςτε
περιςςότερα…

ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΚΑΘΤΣΕΡΗΜΕΝΗ
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ
ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ
ΣΟΤ
Οι γονείσ για τθ φφλαξθ των
βλαςτοκυτάρων των παιδιϊν τουσ
πρζπει να επιλζγουν διαπιςτευμζνεσ
τράπεηεσ. Διαβάςτε περιςςότερα…

Οι χριςεισ των βλαςτοκυττάρων
αυξάνονται ςυνεχϊσ τα τελευταία
χρόνια Διαβάςτε περιςςότερα…

ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ
ΛΕΤΧΑΙΜΙΑ
Η λευχαιμία είναι μια κακοικθσ
αςκζνεια του αίματοσ, Διαβάςτε
περιςςότερα…

ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΤΝΗΘΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ
ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Σί προςφζρει ςιμερα θ φφλαξθ των
βλαςτοκυττάρων ςτθν οικογζνεια;
Διαβάςτε περιςςότερα…

Η BIOHELLENIKA ΑΝΑΝΕΩΕ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΕΤΔ
Διαβάςτε περιςςότερα…

ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΜΕΛΑΧΡΩΣΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΚΦΤΛΙΗ ΣΗ
ΩΧΡΑ ΚΗΛΙΔΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ
ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ
Η μελαχρωςτικι
αμφιβλθςτροειδοπάκεια είναι μια
κλθρονομικι αςκζνεια Διαβάςτε
περιςςότερα…

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ ΣΗΝ
BIOHELLENIKA
Διακζτει Διεκνι Διαπίςτευςθ από τθν
AABB (American Association of Blood
Banks) Διαβάςτε περιςςότερα…

ΣΑ ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΖΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ
Ο χρόνιοσ πόνοσ είναι αποτζλεςμα
τραυματιςμοφ ι πίεςθσ των
περιφερικϊν νεφρων από κιλεσ των
μεςοςπονδυλίων Διαβάςτε
περιςςότερα…

ΟΙ ΑΤΣΟΛΟΓΕ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΙ
Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΗ
BIOHELLENIKA
Η Biohellenika διακζτει ςτθν Ελλάδα δφο
διαπιςτευμζνα εργαςτιρια
Επεξεργαςίασ και Φφλαξθσ Βλαςτοκυττάρων, Διαβάςτε περιςςότερα…
ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΦΤΛΑΞΗ
ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η BIOHELLENIKA ΑΝΑΝΕΩΕ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΧΙΑ THN ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑ ISO
9001:2008
Διαβάςτε περιςςότερα…

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗ BIOHELLENIKKA ME
THN OPHTHALMICA
Διαβάςτε περιςςότερα…
ΔΙΑΦΟΡΕ ΔΗΜΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΗ
ΦΤΛΑΞΗ
Με βάςθ τον νόμο 3984 του 2011 οι
γονείσ ενθμερϊνονται «για τα
πρόςφατα δεδομζνα τθσ επιςτιμθσ
ςχετικά με τθ δυνατότθτα τθσ χριςθσ
των βλαςτοκυττάρων, τα αναμενόμενα
οφζλθ τθσ αυτόλογθσ».
Διαβάςτε περιςςότερα…
ΓΝΩΡIΣΕ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ MOTHERLOVE
Διαβάςτε περιςςότερα…
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ΧΡΗΕΙ
ΣΟΤ
ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΤΝΣΙΑΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ ΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΕΩΝ
Σο αίμα του ομφαλίου λϊρου (ΟΠΑ)
χρθςιμοποιείται κλαςικά για τθν
αναγζννθςθ του αιμοποιθτικοφ
ςυςτιματοσ.
ιμερα
όμωσ
υπάρχουν και πολλζσ
μθ
αιμοποιθτικζσ εφαρμογζσ
του
πολφτιμου αυτοφ
υλικοφ που
ςυλλζγεται κατά τθ γζννθςθ.
To 2010, 106 Ιατρικζσ ομάδεσ από 27
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ διλωςαν 1.270
μθ
αιμοποιθτικζσ
κυτταρικζσ
κεραπείεσ. Αυτζσ αφοροφςαν τισ
εξισ
ομάδεσ
νοςθμάτων:
Μυοςκελετικζσ
βλάβεσ,
Καρδιοαγγειακζσ νόςοι, Επικθλιακά
νοςιματα, Αυτοάνοςα νοςιματα,
Νευρολογικά νοςιματα, κακϊσ και
τθ νόςο του μοςχεφματοσ εναντίον
του ξενιςτι (Martin et al 2012 Tissue
Εng. Part 1; 18, 2268-79).
Οι πιο ςυχνζσ εφαρμογζσ των
βλαςτοκυττάρων του αίματοσ του
πλακοφντα αφοροφν τθ κεραπεία
νοςθμάτων
του
νευρικοφ
ςυςτιματοσ,
τθν
θπατικι
ανεπάρκεια και τον διαβιτθ. Η
αναηιτθςθ ςτισ βάςεισ δεδομζνων
εγγεγραμμζνων κλινικϊν δοκιμϊν
όπου
χρθςιμοποιοφνται
βλαςτοκφτταρα από το αίμα του
ομφαλίου
λϊρου
αποκάλυψε
ςυνολικά 93 τρζχουςεσ κλινικζσ
δοκιμζσ οι οποίεσ αφοροφςαν μθ
αιμοποιθτικζσ
εφαρμογζσ.
Σα
αποτελζςματα αυτϊν των δοκιμϊν
ζχουν
δθμοςιευτεί
ςε
691
επιςτθμονικζσ μελζτεσ. Από αυτζσ οι
23
αφοροφςαν
νευρολογικά
νοςιματα.
θμειϊνεται
το
αυξθμζνο ενδιαφζρoν για τθν
χοριγθςθ
αυτόλογων
βλαςτοκυττάρων ςε παιδιατρικοφσ
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αςκενείσ με εγκεφαλικι παράλυςθ
(9 κλινικζσ δοκιμζσ). (Iafolla και ςυν
Biol Blood Marrow Transplant. 2014
20:20-5). Όπωσ ζχουν δείξει πολλζσ
προκλινικζσ μελζτεσ τα κφτταρα
αυτά μποροφν να βελτιϊςουν τισ
βλάβεσ τθσ εγκεφαλικισ υποξίασ και
τθν φλεγμονι θ οποία παίηει
κεντρικό ρόλο ςτθν περιγεννθτικι
εγκεφαλικι βλάβθ. Η εγκεφαλικι
παράλυςθ είναι θ κυριότερθ
επιπλοκι τθσ
περιγεννθτικισ
εγκεφαλικισ βλάβθσ θ οποία όμωσ
μπορεί να ευκφνεται και για ζνα
φάςμα άλλων διαταραχϊν όπωσ π.χ.
ο αυτιςμόσ. (Castillo-Melendez M
και ςυν University Monash Front
Neurosci oct 2013 7:194).

To 2013 δθμοςιεφτθκε από το
Πανεπιςτιμιο του Bochum
τθσ
Γερμανίασ θ περίπτωςθ ενόσ παιδιοφ
θλικίασ 2,5 ετϊν το οποίο περιζπεςε
ςε κϊμα ςυνεπεία λοιμϊδουσ
νοςιματοσ το οποίο προκάλεςε
ςθπτικό shock και ανεπάρκεια
πολλϊν οργάνων. Μετά από εννζα
εβδομάδεσ παραμονισ ςε κϊμα και
διάχυτεσ ιςχαιμικζσ βλάβεσ του
εγκεφάλου επιβεβαιωμζνεσ με MRI,
του χορθγικθκαν τα βλαςτοκφτταρα
του ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ
που θ οικογζνεια του είχε φυλάξει
κατά τον τοκετό. Σο παιδί ιταν υπό
παρακολοφκθςθ
μζχρι
40

εβδομάδεσ μετά τθν χοριγθςθ των
βλαςτοκυττάρων.
ταδιακά
παρατθρικθκαν ςθμεία βελτίωςθσ,
τα οποία δεν αποδίδονται ςτθ
φυςιοκεραπεία, και 40 εβδομάδεσ
αργότερα
τρϊει μόνο του,
ςτθρίηεται ςτα πόδια του και
περπατάει με
βοικθμα
που
μεταφζρει μόνο του, καταλαβαίνει
και μιλάει χρθςιμοποιϊντασ 200
λζξεισ, αναγνωρίηει ςχιματα και
ςχθματίηει προτάςεισ τεςςάρων
λζξεων. Η γενικι του κατάςταςθ ζχει
βελτιωκεί
εντυπωςιακά
και
ςκζφτονται οι κεράποντεσ ιατροί να
προχωριςουν ςε νζα χοριγθςθ
βλαςτοκυττάρων χρθςιμοποιϊντασ
τον λιπϊδθ ιςτό.
Σα
βλαςτοκφτταρα
του
ομφαλοπλακουντιακοφ
αίματοσ
περνοφν
τον αιματοεγκεφαλικό
φραγμό, δθμιουργοφν μικρά αγγεία
και με τον τρόπο αυτόν αυξάνουν
τθν παροχι οξυγόνου και κρεπτικϊν
ουςιϊν ςτθν περιοχι τθσ βλάβθσ.
Μετατρζπονται ςε νευρογλοιακά
κφτταρα
και
αυξάνουν
τθν
μυελίνωςθ των νευρικϊν ινϊν, το
μικοσ των νευρικϊν απολιξεων και
τισ
μεταξφ
τουσ
ςυνδζςεισ,
ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο
ςτθν
επαναδιοργάνωςθ των
εναπομεινάντων υγιϊν νευρικϊν
κυττάρων. Σο εάν τα κφτταρα του
ΟΠΑ μετατρζπονται ςε νευρικά είναι
υπό ζρευνα, αυτό που ζχει
αποδειχκεί όμωσ είναι ότι τα
χορθγοφμενα
βλαςτοκφτταρα
κινθτοποιοφν
τα
τοπικά
βλαςτοκφτταρα του εγκεφάλου, τα
οποία
ζχουν
βρεκεί
να
μεταναςτεφουν από τισ εςτίεσ τουσ
ςτθν
περιοχι
τθσ
βλάβθσ
ακολουκϊντασ
ςυγκεκριμζνα
μονοπάτια , Jensen and Ηamelmann
2013.
Case
Reports
in
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Σransplantation Article ID 951827,
http://dx.doi.org/10.1155/2013/951
827.
Σο Μάϊο
του 2014 από τθν
Αιματολόγο ςτο Πανεπιςτιμιο Duke
J Kurtzberg, δθμοςιεφτθκαν
τα
πρϊτα αποτελζςματα τα οποία
αφοροφςαν 23 νεογζννθτα
με
Apgar score ςτα πρϊτα 10 λεπτά<5
ςτα οποία χορθγικθκαν τα δικά τουσ
βλαςτοκφτταρα
του
ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ. Η
Biohellenika ςυνεργάηεται με τθν κ
Kurtzberg
ςτθν διεκνι κλινικι
μελζτθ που αφορά τθν χριςθ του
ΟΠΑ ςτθ κεραπεία τθσ εγκεφαλικισ
παράλυςθσ και ςτα πλαίςια αυτισ
τθσ ςυνεργαςίασ δφο παιδιά ζχουν
μεταβεί ςτθν κλινικι τθσ μαηί με τα
βλαςτοκφτταρα τουσ τα οποία τουσ
χορθγικθκαν. ιμερα θ χοριγθςθ
των
βλαςτοκυττάρων
και
θ
παρακολοφκθςθ των παιδιϊν γίνεται
ςτθν Ελλάδα και τα παιδιά
περιλαμβάνονται ςτθν μελζτθ αυτι.
φμφωνα με τθν μελζτθ από όλα τα
νεογνά
μεγαλφτερα
των
35
εβδομάδων κφθςθσ τα οποία
γεννικθκαν με
Abgar score
μικρότερο από 5 ςτα πρϊτα 10
λεπτά,
ςυλλζγεται
το
ΟΠΑ,
διαχωρίηονται τα βλαςτοκφτταρα και
φυλάςςονται ςε 4 φιαλίδια των 2 ml,
τα οποία χορθγοφνται αμζςωσ μετά
τον διαχωριςμό, ςτισ 24, 48 και 72
ϊρεσ.
Σα βλαςτοκφτταρα που
χορθγοφνται ςε αυτά τα παιδιά δεν
περιζχουν
προςμίξεισ ερυκρϊν
αιμοςφαιρίων, παρά μόνο κακαρά
λευκά αιμοςφαίρια,
διότι ςε
διαφορετικι περίπτωςθ ανεβάηουν
τα επίπεδα τθσ χολερυκρίνθσ και τον
κίνδυνο
εμφάνιςθσ
πυρθνικοφ
ικτζρου.
Σα βλαςτοκφτταρα
χορθγοφνται ςε μικρό όγκο για να
μθν επιβαρφνεται θ κυκλοφορία του
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νεογνοφ, ζνα φιαλίδιο των 2 ml
κάκε φορά. υγχρόνωσ δια νόμου
ςτισ ΗΠΑ όλα τα νεογνά με
προβλιματα οξυγόνωςθσ κατά τον
τοκετό υποβάλλονται ςε υποκερμία
ςτουσ 33,5 0 C, θ οποία ελαττϊνει
αφ ενόσ μεν τισ ανάγκεσ ςε οξυγόνο
και αφ ετζρου τθν ανάπτυξθ
οξειδωτικοφ ςτρεσ τοπικά ςτον
εγκζφαλο από τθν κινθτοποίθςθ των
φαγοκυττάρων ςτθν πάςχουςα
περιοχι. Ο όγκοσ αίματοσ που
ςυλλζχτθκε από τα νεογνά αυτά
κυμαίνονταν κατά μζςο όρο μεταξφ
36 και 4,3 ml. Η μελζτθ αυτι δείχνει
επίςθσ ότι ο μικρόσ όγκοσ ΟΠΑ
μπορεί να αποδειχτεί περιςςότερο
χριςιμοσ, διότι ςυλλζγεται από
νεογνά με ςοβαρά προβλιματα για
τα οποία είτε λόγω ςυνκθκϊν του
τοκετοφ είτε λόγω προωρότθτασ δεν
κα μποροφςε να γίνει καλφτερθ
λιψθ. Επίςθσ τα βλαςτοκφτταρα που
ςυλλζγονται από τα νεογνά αυτά
αρκοφν για το ςωματικό τουσ βάροσ
και επομζνωσ κάκε ςυλλογι
βλαςτοκυττάρων κα πρζπει να
χειρίηεται
ωσ ζνα μόςχευμα
υποψιφιο για χοριγθςθ. Ζνα χρόνο
μετά τθν χοριγθςθ το 85% των
νεογνϊν
που
πιραν
τα
βλαςτοκφτταρα ιταν εν ηωι ςε
ςχζςθ με το 41% αυτϊν που δεν
πιραν. Η ςυχνότθτα των επιπλοκϊν
ςτο πρϊτο διάςτθμα μετά τθ
γζννθςθ και ςτισ δφο ομάδεσ ιταν θ
ίδια, θ μεγάλθ διαφορά αφοροφςε
ςτθν επί μακρόν επιβίωςθ των
νεογνϊν με προβλιματα κακισ
οξυγόνωςθσ κατά τον τοκετό, (Coten
MC at al 2014. J Pediatr 164: 973979).
τθν Ιαπωνία και Κορζα τα
βλαςτοκφτταρα
του
ομφαλοπλακουντιακοφ
αίματοσ
χρθςιμοποιοφνται ωσ ρουτίνα ςτθν

αποκατάςταςθ των εγκεφαλικϊν
επειςοδίων
και ςτθ Νόςο του
Κινθτικοφ Νευρϊνα γνωςτι και ωσ
Πλάγια Αμυοτροφικι κλιρυνςθ, θ
χοριγθςθ των οποίων επιβραδφνει
τθν εξζλιξθ τθσ, ιδίωσ όταν γίνει
ενδοραχιαία.

ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ
ΛΕΤΧΑΙΜΙΑ
Η λευχαιμία είναι μια κακοικθσ
αςκζνεια του αίματοσ, θ οποία
αρχίηει από τον μυελό των οςτϊν
και κλαςικά κεραπεφεται με
αντικατάςταςθ του από άλλον υγιι
μυελό
ι
από
αιμοποιθτικά
βλαςτοκφτταρα
του
ομφαλοπλακουντιακοφ
αίματοσ
(ΟΠΑ).
Παρά τα εκατομμφρια εγγεγραμμζνων δοτϊν μυελοφ των οςτϊν θ
αναηιτθςθ και εφρεςθ ςυμβατοφ
δότθ είναι δφςκολθ, διότι ακόμα και
επί απόλυτθσ ιςτοςυμβατότθτασ το
ποςοςτό τθσ απόρριψθσ είναι 40%
ςτθν πενταετία. Ο λόγοσ είναι ότι
παρά
τθν
εργαςτθριακά
επιβεβαιωμζνθ
απόλυτθ
ιςτοςυμβατότθτα τα μοςχεφματα
απορρίπτονται διότι προζρχονται
από μθ ςυγγενι δότθ και επομζνωσ
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οι
χρθςιμοποιοφμενεσ
εργαςτθριακζσ εξετάςεισ δεν αρκοφν για
να αποδείξουν τθν απόλυτθ
ιςτοςυμβατότθτα. Η θλικία των
δοτϊν επίςθσ είναι μεγάλθ με
αποτζλεςμα να περιορίηεται θ
πικανότθτα ςυμβατότθτασ τουσ,
διότι πλζον ταυτοποιοφνται
ωσ
μοναδικά και απόλυτα ιςτοςυμβατά
με τον δότθ, ςτον οποίο ανικουν.
Ωσ εναλλακτικι πθγι βλαςτοκυττάρων τα τελευταία χρόνια
χρθςιμοποιοφνται
τα
βλαςτοκφτταρα του ομφαλοπλακουντιακοφ
αίματοσ τα οποία ζχουν πολλά
πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τον
μυελό των οςτϊν, όςον αφορά τθν
ιςτοςυμβατότθτα.
Επειδι είναι
νεαρά βλαςτοκφτταρα δεν ζχουν
αναπτφξει όλουσ τουσ δείκτεσ τθσ
ιςτοςυμβατότθτασ με αποτζλεςμα
να μθν απαιτείται 100% ιςτοςυμβατότθτα. Ζτςι ζχει προτακεί θ
χριςθ τουσ με ςυμβατότθτα 4/6,
δθλαδι πολφ χαμθλότερθ από τθν
απόλυτθ. Επειδι θ ιςτοςυμβατότθτα
κλθρονομείται τα μοςχεφματα από
ςυγγενι δότθ είναι καλφτερα
αποδεκτά. Μζχρι ςιμερα παγκόςμια
30.000 παιδιά και 1500 ενιλικεσ με
καρκίνο ι λευχαιμία κεραπεφτθκαν
με βλαςτοκφτταρα του ΟΠΑ, εκ των
οποίων οι 68 ενιλικεσ νοςθλεφτθκαν
ςτθν Αιματολογικι Κλινικι του
Κλιβελαντ, όπωσ ανακοίνωςε το
νοςοκομείο.
ιμερα
εκτόσ
από
τουσ
καταγεγραμμζνουσ δότεσ μυελοφ
των οςτϊν, οι οποίοι καλοφνται για
να δϊςουν τον υγιι μυελό τουσ ςε
ςυμβατό
αςκενι,
υπάρχουν
οργανωμζνεσ τράπεηεσ ζτοιμων προσ
χριςθ ΟΠΑ ςτον ιδιωτικό και
δθμόςιο τομζα. τον ιδιωτικό τομζα
οι μονάδεσ ΟΠΑ φυλάςςονται
επϊνυμα και ανικουν αποκλειςτικά
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ςτθν οικογζνεια. Οι μονάδεσ αυτζσ
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από
όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ για τθ
κεραπεία κακοικων αςκενειϊν και
αποκλειςτικά από το ίδιο το παιδί
ςτισ
περιπτϊςεισ
αυτοάνοςων,
τραυματικϊν και εκφυλιςτικϊν
αςκενειϊν.

Μερικζσ φορζσ το μειονζκτθμα τθσ
χριςθσ του ΟΠΑ για τθ κεραπεία
κακοικων αςκενειϊν είναι θ μικρι
περιεκτικότθτα
του
ςε
βλαςτοκφτταρα,
τα
οποία
χορθγοφνται ανάλογα με το βάροσ
του αςκενοφσ, επειδι θ ςυλλογι του
εξαρτάται από τισ ςυνκικεσ του
τοκετοφ. Ζτςι ςτθν καιςαρικι και ςε
πρόωρθ αποκόλλθςθ του πλακοφντα
θ ςυλλογι του ΟΠΑ είναι μικρι με
αποτζλεςμα να επαρκοφν για μικρό
βάροσ αςκενοφσ. Η βελτίωςθ των
μεκόδων ςυλλογισ με ςυνζχιςθ τθσ
λιψθσ βλαςτοκυττάρων ακόμα και
μετά τθν ζξοδο του πλακοφντα
αυξάνει τον αρικμό τουσ και
βελτιϊνει
το
κεραπευτικό
αποτζλεςμα. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ
παρζχονται ςτθν ιδιωτικι φφλαξθ,
δεδομζνου ότι ςτθν δθμόςια
τράπεηα
απορρίπτονται
οι
περιςςότερεσ μονάδεσ και δεν
γίνεται δεφτερθ προςπάκεια. Αυτό

ζχει ςαν αποτζλεςμα θ λειτουργία
των δθμοςίων τραπεηϊν να κρίνεται
αςφμφορθ, λόγω του υψθλοφ
λειτουργικοφ κόςτουσ
και των
περιοριςμζνων χριςεων.
Η πικανότθτα τθσ ανεφρεςθσ
απόλυτα
ιςτοςυμβατϊν
μοςχευμάτων μζςα από τθν
οικογζνεια είναι 30%, μζςα από μια
δθμόςια τράπεηα είναι πάλι 30% και
οι υπόλοιποι αςκενείσ λόγω ςπάνιασ
ιςτοςυμβατότθτασ
δεν
κα
μπορζςουν να βρουν μόςχευμα,
ακόμα και ςτθν πλουςιότερθ
δθμόςια τράπεηα του κόςμου.
Επειδι θ οικογενειακι φφλαξθ
φαίνεται ότι ζχει περιςςότερα
πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τθ
δθμόςια, από άποψθ ςυμβατότθτασ
και κόςτουσ, για το λόγο αυτόν
ςιμερα προτείνεται θ χριςθ
μοςχευμάτων με ιςτοςυμβατότθτα
50% και με τον τρόπο αυτόν ακόμα
και οι γονείσ κα μποροφν να κάνουν
ςυχνότερα
χριςθ
των
βλαςτοκυττάρων των παιδιϊν τουσ.
ε ανάλογθ πρόςφατθ δθμοςίευςθ
το 70% των ενθλίκων αςκενϊν που
ζκαναν χριςθ βλαςτοκυττάρων ΟΠΑ
από ςυγγενι δότθ, 3 ζτθ μετά τθ
μεταμόςχευςθ παραμζνουν υγιείσ.
Ζνα πρόβλθμα που περιορίηει τισ
χριςεισ των βλαςτοκυττάρων ςτουσ
ενιλικεσ
ςτθ
κεραπεία
των
κακοικων αςκενειϊν είναι οι
παρενζργειεσ τθσ χθμειοκεραπείασ,
οι οποίεσ αφοροφν τθν καρδιά, τουσ
πνεφμονεσ, τουσ νεφροφσ και τον
εγκζφαλο.
Η
χθμειοκεραπεία
χορθγείται υποχρεωτικά πριν τθ
μεταμόςχευςθ για να μπορζςει ο
οργανιςμόσ να απαλλαγεί από τα
λευχαιμικά κφτταρα και να δεχτεί τα
υγιι βλαςτοκφτταρα, τα οποία ςτθ
ςυνζχεια κα δθμιουργιςουν το
αιμοποιθτικό του ςφςτθμα.
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Για τον λόγο αυτόν ςε ενιλικεσ
αςκενείσ με χρόνια λεμφοκυτταρικι
λευχαιμία ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ
Πενςυλβάνια των ΗΠΑ από το 2010
εφαρμόηεται
θ
γενετικι
τροποποίθςθ των Σ λεμφοκυττάρων
του ίδιου του αςκενοφσ, τα οποία
κακίςτανται επικετικά μόνο ςτα
λευχαιμικά κφτταρα τα οποία και
καταςτρζφουν. Με τον τρόπο αυτόν
αποφεφγεται
θ
χριςθ
χθμειοκεραπείασ,
θ
οποία
καταςτρζφει εξ ίςου τα υγιι και τα
λευχαιμικά κφτταρα και επθρεάηει
τθ λειτουργία βαςικϊν οργάνων του
ςϊματοσ.
Η μζκοδοσ ζχει
εφαρμοςτεί ςε μια χοριγθςθ ςε 14
αςκενείσ οι οποίοι πζντε χρόνια
μετά είναι υγιείσ.
Από τον επόμενο χρόνο θ μζκοδοσ
κα
εφαρμόηεται
και
ςε
παιδιατρικοφσ αςκενείσ για τθ
κεραπεία
τθσ
οξείασ
λεμφοβλαςτικισ λευχαιμίασ.

ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ
ΜΕΛΑΧΡΩΣΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΕΚΦΤΛΙΗ
ΣΗ ΩΧΡΑ ΚΗΛΙΔΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ
ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ
Η μελαχρωςτικι αμφιβλθςτροειδοπάκεια
είναι
μια
κλθρονομικι
αςκζνεια
του
οφκαλμοφ, θ οποία καταλιγει ςε
τφφλωςθ. πάνια, ςε κάκε 3000
γεννιςεισ, εμφανίηεται ζνα παιδί με
τθ νόςο χωρίσ
να υπάρχει
κλθρονομικότθτα.
Προςβάλ-λει
νεαρά άτομα και για το λόγο αυτό θ
αναηιτθςθ κεραπείασ ζχει γίνει
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αντικείμενο εκτεταμζνων ερευνϊν
εδϊ και αρκετά χρόνια.
τθ μελαχρωςτικι αμφιβλθςτροειδοπάκεια πάςχει το πλζον
ευαίςκθτο τμιμα του οφκαλμοφ, ο
αμφιβλθςτροειδισ, ο οποίοσ λόγω
τθσ προζλευςθσ του από το νευρικό
ςφςτθμα δεν ζχει αναγεννθτικι
ικανότθτα και θ κάκε βλάβθ του
ςυνοδεφεται από απϊλεια τθσ
όραςθσ ανάλογθσ τθσ ζκταςθσ.
τθν πάκθςθ αυτι ατροφεί ςταδιακά
το φωτοευαίςκθτο τμιμα του
οφκαλμοφ που είναι τα κωνία και τα
ραβδία. Η ατροφία αρχίηει από τθν
περιφζρεια του αμφιβλθςτροειδοφσ
προσ το κζντρο και για το λόγο αυτόν
οι αςκενείσ
αναγκάηονται να
ςτρζφουν το κεφάλι τουσ για να
δουν αντικείμενα που δεν είναι ςε
ορκι γωνία μπροςτά τουσ. υχνά
εμφανίηουν καταρράκτθ ςε νεαρι
θλικία και δεν ζχουν καλι όραςθ ςτο
θμίφωσ, με τθ δφςθ του θλίου.
Χαρακτθριςτικά
οι
αςκενείσ
αναφζρουν ότι βλζπουν ςαν μζςα
από ςωλινα.
Επιςτιμονεσ από το Πανεπιςτιμιο
τθσ California Irvine's Gavin Herbert
Eye Institute and Sue & Bill Gross
Stem
Cell
Research
Center
ανακοίνωςαν τθν ζναρξθ κεραπείασ
τθσ μελαχρωςτικισ αμφιβλθςτροειδοπάκειασ ςτα πλαίςια κλινικισ
μελζτθσ ςε 16 αςκενείσ. Οι αςκενείσ
που κα μετζχουν βρίςκονται ςε
προχωρθμζνο ςτάδιο απϊλειασ τθσ
όραςθσ και κα τουσ χορθγθκεί με
τοπικι
αναιςκθςία
μια
ζγχυςθ βλαςτοκυττάρων μζςα ςτο
υαλοειδζσ ςϊμα, το οποίο είναι μια
ηελατινοειδισ ουςία θ οποία
καλφπτει
εςωτερικά
τον
αμφιβλθςτροειδι.
Οι
αςκενείσ
κα
παρακολουκοφνται για 12 μινεσ και

ςτθ ςυνζχεια κα ανακοινωκοφν τα
αποτελζςματα. Η μζκοδοσ αυτι
εφαρμόηεται για πρϊτθ φορά ςε
άνκρωπο, ζχει όμωσ χρθςιμοποιθκεί
ςε
ςκυλιά
των
οποίων
ο
αμφιβλθςτροειδισ μοιάηει με του
ανκρϊπου και αυτά πάςχουν επίςθσ
από τθν ίδια νόςο. Σα αποτελζςματα
ςτα
πειραματόηωα
ιταν
ενκαρρυντικά, υπό τθν ζννοια ότι τα
ηϊα μποροφςαν να βρουν το δρόμο
τουσ, που ςτθν πράξθ ςθμαίνει ότι
υπιρχε μια μικρι αποκατάςταςθ
των κωνίων και των ραβδίων θ
οποία ζδωςε αυτι τθν όραςθ.
Είναι ςθμαντικό ότι ςτθν περίπτωςθ
αυτι δεν κα χρθςιμοποιθκοφν
εμβρυϊκά βλαςτοκυττάρα, τα οποία
επί του παρόντοσ ζχουν μεγάλουσ
περιοριςμοφσ ςτισ χριςεισ τουσ.
Η εκφφλιςθ τθσ ωχράσ κθλίδασ
ενοχοποιείται για το 50% των
περιπτϊςεων τφφλωςθσ παγκόςμια
και εμφανίηεται με το τφπο τθσ ξθρισ
ι υγρισ εκφφλιςθσ. τθν υγρι
εκφφλιςθ μζςα ςτθν ωχρά κθλίδα
αναπτφςςονται αγγεία τα οποία
διαποτίηουν τθν περιοχι με αίμα και
υγρά τα οποία προκαλοφν χρόνια
φλεγμονι και καταςτροφι των
οπτικϊν κυττάρων. Δφο μεγάλεσ
ιατρικζσ μονάδεσ ςιμερα εργάηονται
ανεξάρτθτα ςτο Πανεπιςτιμιο του
Λονδίνου
και
του
Σορόντο
χρθςιμοποιϊντασ
εμβρυϊκά
βλαςτοκφτταρα για τθ κεραπεία τθσ
εκφφλιςθσ τθσ ωχράσ κθλίδασ. Σο
Ινςτιτοφτο Οφκαλμολογίασ του
Πανεπιςτθμίου του Λονδίνου ςε
ςυνεργαςία με τθν Οφκαλμολογικι
κλινικι
του
Νοςοκομείου
Moorfields, το Βρετανικό Εκνικό
Ινςτιτοφτο Ιατρικισ Ζρευνασ και με
τθν
χρθματοδότθςθ
τθσ
φαρμακευτικισ εταιρείασ Pfizer
εμφφτευςε για πρϊτθ φορά μζςα
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ςτθν ωχρά κθλίδα μελάγχρουν
επικιλιο, το οποίο δθμιοφργθςαν
από εμβρυϊκά βλαςτοκφτταρα, ςε
αςκενι με τθν υγρι μορφι τθσ
νόςου. Οι κεράποντεσ ιατροί
δθμιοφργθςαν
ζνα
ςτρϊμα
κυττάρων το οποίο εμφφτευςαν
κάτω από τθν ωχρά κθλίδα με τθν
αςκενι χωρίσ νάρκωςθ και ςε πλιρθ
ςυνεργαςία.
Η
αςκενισ
παρακολουκείται
και
τα
αποτελζςματα κα ανακοινωκοφν τον
Δεκζμβριο. τθ ςυνζχεια ζχει
προγραμματιςτεί θ χοριγθςθ ςε 10
αςκενείσ και κα ακολουκιςει θ
αξιολόγθςθ τουσ.
Η ομάδα του Πανεπιςτθμίου του
Σορόντο δθμιοφργθςε από εμβρυϊκά
βλαςτοκφτταρα τα οπτικά κφτταρα
τα οποία φζρουν ωσ αποφυάδεσ τα
κωνία και τα ραβδία τα οποία
δζχονται το φωσ ωσ ερζκιςμα και το
μεταβιβάηουν ςτον εγκζφαλο για να
μποροφμε
να
βλζπουμε.
Αν
καταςτραφοφν αυτζσ οι αποφυάδεσ
τότε δεν μπορεί να γίνει αντιλθπτό
το φωσ και ςτθ ςυνζχεια το ερζκιςμα
δεν μπορεί να μεταβιβαςτεί ςτον
εγκζφαλο για να μπορζςουμε να
δοφμε
τα
αντικείμενα
του
περιβάλλοντοσ. Οι επιςτιμονεσ
ενεργοποίθςαν ζνα ειδικό γονίδιο
ςτα εμβρυϊκά βλαςτοκφτταρα τα
οποία μετζτρεψαν ςε οπτικά, ςτθ
ςυνζχεια τα καλλιζργθςαν και εντόσ
45 θμερϊν δθμιοφργθςαν μια
ςτιβάδα κυττάρων πάχουσ 150μ. τθ
ςυνζχεια χοριγθςαν τα κφτταρα
αυτά
ελεφκερα
ςτο
μάτι
πειραματοηϊων
τα
οποία
εγκαταςτάκθκαν λόγω ςυγγζνειασ
μζςα ςτον αμφιβλθςτροειδι, ςτθ
κζςθ τθσ βλάβθσ. Η μζκοδοσ αυτι
ίςωσ αποδειχτεί πλζον χριςιμθ τθσ
πρϊτθσ διότι το 80% των εμβρυϊκϊν
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κυττάρων μετατρζπονται ςε οπτικά
κφτταρα και θ χοριγθςθ τουσ είναι
ευκολότερθ.
Σο μεγαλφτερο πρόβλθμα που
αντιμετωπίηουν και οι δφο ομάδεσ
είναι
χριςθ
των
εμβρυϊκϊν
κυττάρων τα οποία προζρχονται από
ανκρϊπινα ζμβρυα, τα
οποία
καταςτρζφονται για το ςκοπό αυτό
και δθμιουργοφνται θκικά ηθτιματα.
Ζνασ δεφτεροσ λόγοσ είναι ότι λόγω
τθσ εμβρυϊκισ φάςθσ τα κφτταρα
πολλαπλαςιάηονται
με
ανεξζλεγκτουσ ρυκμοφσ και αυτό
προκαλεί
πρόβλθμα διότι δεν
μποροφν να περιοριςτοφν ςτθν
περιοχι τθσ βλάβθσ.
Πολλοί
επιςτιμονεσ
προτείνουν
τθν
τεχνολογία
των
επαγϊμενων
βλαςτοκυττάρων, των ενιλικων
δθλαδι κυττάρων του δζρματοσ τα
οποία κα επιςτρζφουν ςτθν
εμβρυϊκι
φάςθ
και
κα
τροποποιοφνται ςε οπτικά κφτταρα.
Αυτό κα περιορίςει τα θκικά
προβλιματα, όχι τον ανεξζλεγκτο
πολλαπλαςιαςμό και γενικότερα
είναι
μια
τεχνολογία
που
βραβεφτθκε πρόςφατα με το
βραβείο Νόμπελ, κα χρειαςτεί όμωσ
πολλά χρόνια για να εφαρμοςτεί με
αςφάλεια ςτον άνκρωπο.
Ο αμφιβλθςτροειδισ χιτϊνασ του
ματιοφ είναι το κφριο όργανο τθσ
όραςθσ, αποτελείται από νευρικά
κφτταρα τα οποία δεν αναγεννϊνται
ςε περίπτωςθ καταςτροφισ τουσ,
και για το λόγο αυτόν θ καταςτροφι
τουσ οδθγεί ςτθν τφφλωςθ. Επειδι
τα νευρικά κφτταρα είναι τα πρϊτα
που εμφανίηονται ςτο ζμβρυο θ
δθμιουργία τουσ γίνεται μόνο από
προγενζςτερα κφτταρα και για το
λόγο αυτόν καταφεφγουμε ςτθ
χριςθ των εμβρυϊκϊν θλικίασ 4-8

θμερϊν

από

τθν

γονιμοποίθςθ.

ΣΑ
ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΑ
ΑΝΑΚΟΤΦΙΖΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΧΡΟΝΙΟ
ΠΟΝΟ
Ο χρόνιοσ πόνοσ είναι αποτζλεςμα
τραυματιςμοφ
ι πίεςθσ
των
περιφερικϊν νεφρων από κιλεσ των
μεςοςπονδυλίων δίςκων είτε λόγω
διαβθτικισ νευροπάκειασ. ε όλεσ
αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο πόνοσ είναι
ςυνεχισ, ζντονοσ και δεν υποχωρεί
παρά
τθ
χρόνια
λιψθ
αντιφλεγμονωδϊν φαρμάκων.
Η
χριςθ των βλαςτοκυττάρων ςτθ
κεραπεία
του
νευροπακθτικοφ
χρόνιου πόνου ιταν μζχρι πρότινοσ
άγνωςτθ, μζχρι που το Πανεπιςτιμιο
Duke ανακοίνωςε τθν απομόνωςθ
ενόσ
παράγοντα
από
τα
βλαςτοκφτταρα
ο
οποίοσ
χορθγοφμενοσ ανακουφίηει από τον
ιςχυρό νευροπακθτικό πόνο. ε
πειραματικι μελζτθ χορθγικθκαν
μεςεγχυματικά βλαςτοκφτταρα του
μυελοφ των οςτϊν ςτο κατϊτερο
τμιμα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ,
μζςα ςτον επιςκλθρίδιο χϊρο, μετά
από τραυματιςμό των κατϊτερων
νωτιαίων νεφρων, εκεί που ςυχνά
υποφζρουν οι αςκενείσ,
και
παρατθρικθκε άμεςθ και μακράσ
διάρκειασ ελάττωςθ του πόνου.
τθν χριςθ των βλαςτοκυττάρων για
τθν ανακοφφιςθ του χρόνιου πόνου
οδθγικθκαν οι επιςτιμονεσ μετά
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τθν
εμπειρία τθσ χριςθσ των
βλαςτοκυττάρων ςτθ κεραπεία του
χρόνιου κοιλιακοφ πόνου λόγω
ελκϊδουσ κολίτιδασ και νόςου του
Crohn, κακϊσ και ςτθν ανακοφφιςθ
του πόνου του εμφράγματοσ και του
εγκεφαλικοφ επειςοδίου. Ο τρόποσ
δράςθσ των βλαςτοκυττάρων ςτισ
ανωτζρω περιπτϊςεισ ιταν μζχρι
πρόςφατα άγνωςτοσ και θ μελζτθ
ξεκίνθςε εκ του αποτελζςματοσ που
προκαλεί θ χοριγθςθ τουσ. Η
αναλγθτικι
δράςθ
των
βλαςτοκυττάρων είναι εντυπωςιακι
και ενϊ με τα παυςίπονα ο αςκενισ
ανακουφίηεται για λίγεσ ϊρεσ, τα
βλαςτοκφτταρα τον ανακουφίηουν
για 4 ζωσ 5 εβδομάδεσ.
Η ερμθνεία τθσ αναλγθτικισ δράςθσ
των βλαςτοκυττάρων οφείλεται ςτθν
ζκκριςθ
αντιφλεγμονωδϊν
παραγόντων
ςτθ
κζςθ
που
χορθγοφνται, οι οποίοι ελαττϊνουν
τον χρόνιο πόνο. Ακόμα και εάν τα
βλαςτοκφτταρα δεν χορθγθκοφν ςτθ
κζςθ
τθσ
βλάβθσ
αυτά
προςελκφονται ςτθν τραυματιςμζνθ
περιοχι
λόγω
χθμειοτακτικϊν
παραγόντων που εκκρίνονται, οι
οποίοι
προςελκφουν
τα
βλαςτοκφτταρα.
τθ ςυνζχεια οι επιςτιμονεσ
χοριγθςαν ακριβϊσ τουσ ίδιουσ
αντιφλεγμονϊδεισ παράγοντεσ ςτθ
κζςθ τθσ βλάβθσ και θ ανακοφφιςθ
κράτθςε λίγεσ ϊρεσ, ςε αντίκεςθ με
τθ χοριγθςθ των βλαςτοκυττάρων
όπου θ ανακοφφιςθ κράτθςε
εβδομάδεσ. Σο ζνα τζταρτο των
Αμερικανϊν πολιτϊν υποφζρει από
χρόνιο πόνο ο οποίοσ διαρκεί πάνω
από 24 ϊρεσ. Οι αςκενείσ ςυχνά
καταφεφγουν ςε φαρμακευτικζσ
ουςίεσ που ζχουν ωσ βάςθ τα
οπιοειδι,
πολλοί
εξ
αυτϊν
αναπτφςςουν εκιςμό ςε αυτά και
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τελικά
δεν
καταφζρνουν
να
αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα τουσ.
Η χριςθ βλαςτοκυττάρων για τθν
ανακοφφιςθ από τον χρόνιο πόνο
είναι αςφαλισ, αποτελεςματικι και
χωρίσ παρενζργειεσ. Δεδομζνθσ τθσ
αποτελεςματικισ
δράςθσ
των
βλαςτοκυττάρων ςτθν ανακοφφιςθ
από τον χρόνιο πόνο καταβάλλονται
προςπάκειεσ θ μζκοδοσ να τφχει
άμεςθσ ευρείασ εφαρμογισ. Σα
βλαςτοκφτταρα χορθγοφμενα ςτθν
περιοχι
τθσ
βλάβθσ
επίςθσ
ςυμβάλλουν ςτθν εποφλωςθ του
τραφματοσ,
αςκοφν
νευροπροςτευτικι
δράςθ
και
ελαττϊνουν τον πόνο. Η άμεςθ
χοριγθςθ τουσ ζχει καλφτερα
αποτελζςματα. Η μζκοδοσ αυτι
δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό The
Journal of Clinical Investigation
το 2015. Η ανακοφφιςθ των
ςυμπτωμάτων τθσ οςτεοαρκρίτιδασ
του γόνατοσ με ενδοαρκρικι
χοριγθςθ βλαςτοκυττάρων είναι
γνωςτι εδϊ και αρκετά χρόνια.

ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΚΑΘΤΣΕΡΗΜΕΝΗ
ΜΕΣΑΦΟΡΑ
ΣΩΝ
ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗ
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ
Οι γονείσ για τθ φφλαξθ των
βλαςτοκυτάρων των παιδιϊν τουσ
πρζπει
να
επιλζγουν
διαπιςτευμζνεσ τράπεηεσ, νόμιμα

λειτουργοφςεσ ςτθν Ελλάδα, ακόμα
και εάν θ ζδρα τουσ είναι ςτο
εξωτερικό,
διότι
μόνο
τότε
διαςφαλίηονται για νόμιμθ παροχι
υπθρεςίασ. Η αναηιτθςθ του δικαίου
ςτα δικαςτιρια του εξωτερικοφ δεν
είναι προσ όφελοσ των Ελλινων
γονζων.
Ο
χρόνοσ
μεταφοράσ
του
ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ από
το μαιευτιριο ςτο
εργαςτιριο
αποτελεί τον καλφτερο δείκτθ
ποιότθτασ
και
ποςότθτασ
βλαςτοκυττάρων. Η αεροπορικι
διακίνθςθ
ομφαλοπλακουντιακοφ
αίματοσ υποβάλλει το δείγμα ςε
μεγάλθ καταπόνθςθ και ελαττϊνει
τθν βιωςιμότθτα του, θ οποία
ελαττϊνεται ακόμα περιςςότερο
κατά τθν απόψυξθ όταν ο αςκενισ
κα ηθτιςει το δείγμα του προσ
κεραπεία.
Μετά από 24 ϊρεσ διακίνθςθσ,
ςφμφωνα
με
δθμοςιευμζνεσ
μελζτεσ, παραμζνει ςτο δείγμα το
60% του αρχικοφ αρικμοφ των
βλαςτοκυττάρων, μετά από 48 ϊρεσ
μόνο το 40%, ενϊ μετά από 72 ϊρεσ
το 15-20%. τθν πράξθ ςθμαίνει ότι
αντίςτοιχα ελαττϊνεται το βάροσ
του αςκενοφσ που κα μποροφςε να
κεραπευτεί για κακοικθ αςκζνεια
με τα βλαςτοκφτταρα αυτά, κατά
40%, 60% και 80%, αντίςτοιχα, λόγω
τθσ κακυςτερθμζνθσ μεταφοράσ ςτο
εργαςτιριο. Βλαςτοκφτταρα που
ςυλλζγονται ςτισ τελευταίεσ θμζρεσ
τθσ εβδομάδασ και αποςτζλλονται
ςτο εξωτερικό
ζχουν και το
μεγαλφτερο πρόβλθμα, διότι με
βάςθ τουσ κανονιςμοφσ τθσ ΙΑΣΑ δεν
διακινοφνται
μζςα
ςτο
αββατοκφριακο και παραμζνουν ςε
μθ ελεγχόμενουσ από άποψθ
κερμοκραςίασ χϊρουσ.
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Οι γονείσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτα
εργαςτιρια του εξωτερικοφ και ωσ
εκ τοφτου δεν ζχουν τθ δυνατότθτα
να
ελζγξουν
τισ
ςυνκικεσ
επεξεργαςίασ και φφλαξθσ.
Η παροχι φκθνϊν
υπθρεςιϊν
βλαςτοκυττάρων αντιςτοιχεί κατ
ανάγκθ ςε χαμθλισ ποιότθτασ
βλαςτοκφτταρα. Οι εταιρείεσ του
εξωτερικοφ χρεϊνουν ςτισ χϊρεσ
τουσ τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε
τριπλάςια τιμι ςε ςχζςθ με τθν τιμι
που προςφζρουν ςτουσ Ζλλθνεσ
γονείσ και αν λάβουμε υπόψθ και το
κόςτοσ μεταφοράσ γίνεται φανερό
ότι το επίπεδο των υπθρεςιϊν που
προςφζρουν δεν μπορεί να είναι το
κατά νόμο αποδεκτό.
ΑΠΑΝΣΗΕΙ
Ε
ΤΝΗΘΗ
ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

1. Σί προςφζρει ςιμερα θ φφλαξθ
των
βλαςτοκυττάρων
ςτθν
οικογζνεια;
Σα βλαςτοκφτταρα του νεογζννθτου
παιδιοφ
μποροφν
να
χρθςιμοποιθκοφν από το ίδιο το
παιδί, αλλά και από κάκε
ιςτοςυμβατό μζλοσ τθσ οικογζνειάσ
του. Σα βλαςτοκφττα του παιδιοφ
είναι απόλυτα ιςτοςυμβατά με το
ίδιο, διότι αποτελοφν μζροσ του
ςϊματόσ του και ζχουν υψθλοφ
βακμοφ ιςτοςυμβατότθτα με τα
αδζλφια του και τουσ γονείσ του
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δεδομζνου οτι θ ιςτοςυμβατότθτα
κλθρονομείται. Επειδι είναι πολφ
νεαρά
βλαςτοκφτταρα
δεν
απαιτείται 100% ιςτοςυμβατότθτα
για να χορθγθκοφν, εάν τα
ςυγκρίνουμε με άλλεσ πθγζσ
ενιλικων βλαςτοκυττάρων, όπωσ τον
μυελό
των
οςτϊν.
2. Μποροφν τα βλαςτοκφτταρα του
πλακοφντα να χρθςιμοποιθκοφν
από το ίδιο το παιδί για τθ
κεραπεία κακοικουσ αςκζνειασ;
Σα βλαςτοκφτταρα του πλακοφντα
χρθςιμοποιοφνται από το ίδιο το
παιδί για τθ κεραπεία του παιδικοφ
καρκίνου, που ςυνικωσ εντοπίηεται
ςτον εγκζφαλο και ςτα οςτά, για τθ
κεραπεία των λεμφωμάτων, των
αυτοάνοςων
αςκενειϊν
του
αίματοσ, όπωσ τθσ αυτοάνοςθσ
απλαςτικισ αναιμίασ
και για τθ
λευχαιμία.
Η
λευχαιμία
εκδθλϊνεται ςε οξεία ι χρόνια
μορφι. Η οξεία μορφι εκδθλϊνεται
ςτα πρϊτα ζτθ τθσ ηωισ του παιδιοφ
και για το λόγο αυτόν τα
βλαςτοκφτταρα του παιδιοφ πρζπει
να ελζγχονται για τθν φπαρξθ
προδιάκεςθσ ι προλευχαιμικϊν
κλϊνων. Όλεσ οι οξείεσ μορφζσ δεν
ςυνδυάηονται με τθν φπαρξθ
προδιάκεςθσ. Εάν ςε τυχαία εξζταςθ
για άλλουσ λόγουσ, βρεκοφν
προλευχαιμικοί
κλϊνοι
ςτα
βλαςτοκφτταρα ενόσ παιδιοφ αυτό
δε
ςθμαίνει
οτι
το
παιδί
υποχρεωτικά κα αρρωςτιςει από
λευχαιμία. Από τα 100 παιδιά ςτα
βλαςτοκφτταρα των οποίων κα
ανιχνευτοφν προλευχαιμικοί κλϊνοι
μόνο 1 κα αρρωςτιςει από
λευχαιμία, ενϊ τα υπόλοιπα κα
καταπολεμιςουν τουσ κλϊνουσ με
το ανοςοποιθτικό τουσ ςφςτθμα, οι
οποίοι ςιγά-ςιγά κα εξαφανιςτοφν.
Η χρόνια μορφι εκδθλϊνεται ςε

μεγαλφτερθ θλικία, για το λόγο αυτό
τα βλαςτοκφτταρα δεν εξετάηονται
για προδιάκεςθ και το άτομο μπορεί
να χρθςιμοποιιςει κατ ευκείαν τα
δικά του. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ
εμφάνιςθσ τθσ λευχαιμίασ μετά τα
πρϊτα ζτθ τθσ ηωισ του παιδιοφ
γίνεται χριςθ των δικϊν του
βλαςτοκυττάρων,
διότι
ζχει
μεςολαβιςει
μεγάλο
χρονικό
διάςτθμα από τθν γζννθςθ μζχρι τθν
εμφάνιςθ και θ λευχαιμία ζχει μικρι
περίοδο
εκδιλωςθσ.
τισ
δευτερογενείσ
λευχαιμίεσ
που
οφείλονται ςε χθμειοκεραπεία,
ζκκεςθ ςε ακτινοβολία και διάφορα
φάρμακα χρθςιμοποιοφνται
τα
αυτόλογα
βλαςτοκφτταρα.
3. Εκτόσ από τισ κακοικεισ
αςκζνειεσ
ςε
ποιζσ
άλλεσ
περιπτϊςεισ μπορεί το παιδί να
χρθςιμοποιιςει τα δικά του
βλαςτοκφτταρα;
Η χοριγθςι τουσ για τθν εγκεφαλικι
παράλυςθ αποτελεί ςιμερα τθ
ςυχνότερθ χριςθ τουσ παγκόςμια.
Πολλζσ οικογενειακζσ τράπεηεσ
φφλαξθσ εξετάηοντασ αναδρομικά τα
ιατρικά ιςτορικά των παιδιϊν που
ζχουν κρατιςει τα βλαςτοκφτταρα
τουσ, ενθμερϊνουν τουσ γονείσ για
αυτι τθ κεραπεία και προχωροφν
ςτθ
χοριγθςθ.
Αξίηει
να
ςθμειϊςουμε οτι ενϊ αρχικά θ
θλικία
χοριγθςθσ
των
βλαςτοκυττάρων ιταν τα 2 ζτθ,
ςιμερα εξετάηοντασ τα οφζλθ αυτισ
τθσ κεραπείασ θ χριςθ τουσ
επεκτάκθκε ςτα 8 ζτθ. ε εξζλιξθ
βρίςκεται
μια
δεφτερθ
ςθμαντικι
εφαρμογι
των
βλαςτοκυττάρων του πλακοφντα για
το ίδιο το παιδί που αφορά τον
αυτιςμό. Η μζκοδοσ εφαρμόηεται με
επιτυχία ςε αυτιςτικά παιδιά ςτα
οποία δεν υπάρχουν κλθρονομικά
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αίτια και χρθςιμοποιοφνται τα
αιμοποιθτικά και μεςεγχυματικά
βλαςτοκφτταρα
του πλακοφντα.
Επίςθσ για τισ αρρϊςτιεσ του
ανοςοποιθτικοφ, όπωσ τθ νεανικι
ρευματοειδι αρκρίτιδα, τθ νόςο του
Crohn, τθν ελκϊδθ κολίτιδα και τισ
αγγειίτιδεσ χρθςιμοποιοφνται τα
βλαςτοκφτταρα του ίδιου του
παιδιοφ. τθν καρδιακι ανεπάρκεια
χορθγοφνται
τα
αιμοποιθτικά
βλαςτοκφτταρα ςτθν περιοχι του
εμφράγματοσ, ςτθν ΧΑΠ και
Ιδιοπακι Πνευμονικι Κνωςθ, ςτα
κατάγματα
και
εγκαφματα
χορθγοφνται
τοπικά
τα
μεςεγχυματικά βλαςτοκφτταρα.

4. ε ποιζσ περιπτϊςεισ μποροφν τα
αποκθκευμζνα βλαςτοκφτταρα του
παιδιοφ μου να χρθςιμοποιθκοφν
και από άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ
μου;
Σα βλαςτοκφτταρα του πλακοφντα
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε
ιςτοςυμβατά μζλθ τθσ οικογζνειασ
για τθ κεραπεία τθσ λευχαιμίασ και
του καρκίνου. Επίςθσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για τθ κεραπεία
κλθρονομικϊν
αςκενειϊν
του
αίματοσ, όπωσ θ μεςογειακι
αναιμία. Για τισ κλθρονομικζσ
αςκζνειεσ του αίματοσ ςε θλικίεσ
άνω των 16 ετϊν χρθςιμοποιείται ςε
κζντρα του εξωτερικοφ θ γονιδιακι
κεραπεία
των
ίδιων
των
βλαςτοκυττάρων του αςκενοφσ, τα
οποία ςτθ ςυνζχεια χορθγοφνται και
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ζτςι αποφεφγονται οι κίνδυνοι τθσ
αλλογενοφσ μεταμόςχευςθσ. Μόνο
για
τθ
κεραπεία
κακοικων
αςκενειϊν
εναλλακτικά
χρθςιμοποιοφνται
αλλογενι
βλαςτοκφτταρα, για όλεσ τισ άλλεσ
κεραπείεσ αναγεννθτικισ ιατρικισ
χρθςιμοποιοφνται υποχρεωτικά τα
αυτόλογα
βλαςτοκφτταρα.
5. Ποιζσ είναι οι προχποκζςεισ για
να γίνει θ χοριγθςθ μιασ ςυλλογισ
βλαςτοκυττάρων;
Προχπόκεςθ
αποτελεί
θ
ιςτοςυμβατότθτα
(όταν
αναφερόμαςτε
ςε
μζλθ
τθσ
οικογζνειασ) και ο επαρκισ αρικμόσ
τουσ ανάλογα με το ςωματικό βάροσ
του
αςκενοφσ.
6.
Είναι
όλεσ
οι
λιψεισ
βλαςτοκυττάρων επαρκείσ για μια
κεραπεία;
Η
αποτελεςματικότθτα
μιασ
κεραπείασ εξαρτάται από το βάροσ
του αςκενοφσ και τον αρικμό των
βλαςτοκυττάρων που χορθγοφνται.
Ζνασ βαρφτεροσ αςκενισ χρειάηεται
περιςςότερα βλαςτοκφτταρα. Επειδι
δεν γνωρίηουμε το βάροσ του
αςκενοφσ όταν κα αρρωςτιςει, για
το λόγο αυτό φροντίηουμε εξαρχισ
να ςυλλζγουμε τον μζγιςτο αρικμό
βλαςτοκυττάρων. Ο πλακοφντασ
περιζχει μια ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα
αίματοσ, θ οποία ςπάνια λαμβάνεται
εξ ολοκλιρου με τθν αρχικι
παρακζντθςθ του ομφαλίου λϊρου
ςτθν αίκουςα τοκετϊν. Για το λόγο
αυτό προτείνονται και άλλοι τρόποι
λιψθσ βλαςτοκυττάρων μετά τθν
αρχικι λιψθ, όπωσ θ ζκπλυςθ του
πλακοφντα, που ζχουν ωσ ςκοπό τθν
αφξθςθ
του
αρικμοφ
των
βλαςτοκυττάρων
που
κα
χορθγθκοφν τελικά ςτον αςκενι.
7. Είναι αςφαλι τα βλαςτοκφτταρα
του πλακοφντα ι κα υπάρξει

κάποια επιπλοκι από τθ χοριγθςι
τουσ;
Σα βλαςτοκφτταρα του πλακοφντα
ςιμερα μετά από καταγεγραμμζνεσ
25.000
χορθγιςεισ,
χωρίσ
παρενζργειεσ, κεωροφνται αςφαλι.
Επειδι είναι τα βλαςτοκφτταρα του
ίδιου του παιδιοφ δεν υπάρχει
κίνδυνοσ μετάδοςθσ μολυςματικισ
αςκζνειασ, οφτε ςτο ίδιο, οφτε και
ςτα άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ του.
8. Ποιά φφλαξθ βλαςτοκυττάρων
παρζχει περιςςότερθ αςφάλεια
ςτθν
οικογζνεια
μου,
θ
οικογενειακι ι θ δθμόςια;
αφζςτατα
θ
οικογενειακι,
δεδομζνου οτι γνωρίηουμε τθν
προζλευςθ των βλαςτοκυττάρων και
ελαχιςτοποιοφνται
οι
κίνδυνοι
μετάδοςθσ
μολυςματικϊν
αςκενειϊν
και
κλθρονομικϊν
αςκενειϊν
του
αίματοσ.
Η
ιςτοςυμβατότθτα
ςαφϊσ
είναι
καλφτερθ μζςα ςτθν οικογζνεια ςε
ςχζςθ με τον άγνωςτο δότθ και το
βαςικό είναι οτι μποροφμε να
ελζγξουμε τα βλαςτοκφτταρα τθσ
οικογζνειάσ
για τθν φπαρξθ
προδιάκεςθσ για λευχαιμία. Ο
καλφτερα ιςτοςυμβατόσ μετά το
παιδί που ζχει τα βλαςτοκφτταρα
είναι ο αδελφόσ του. 5% των
υποτροπϊν τθσ λευχαιμίασ μετά από
αλλογενι μεταμόςχευςθ οφείλεται
ςε εμφάνιςθ λευχαιμίασ ςτα
κφτταρα
του
δότθ.
Η
φπαρξθ προλευχαιμικϊν κλϊνων
δεν κάνει διάκριςθ ανάμεςα ςτθν
οικογενειακι και τθ δθμόςια
φφλαξθ. Επειδι ςτθ δθμόςια φφλαξθ
τα δείγματα φυλάςςονται ανϊνυμα,
ςε περίπτωςθ που ζνασ δότθσ
αρρωςτιςει από λευχαιμία δεν
μπορεί να αναγνωριςτεί το δείγμα
του και υπάρχει πάντα ο κίνδυνοσ
τθσ μεταφοράσ προλευχαιμικϊν
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κλϊνων ςτον αςκενι που κα τα
πάρει.
Ζτςι
ο
αςκενισ
κινδυνεφει από ζνα μθ δυνάμενο να
ελεγχκεί ξζνο μόςχευμα. Επί πλζον θ
οικογζνεια για τθν ανεφρεςθ ενόσ
ιςτοςυμβατοφ μοςχεφματοσ από
δθμόςια τράπεηα κα κλθκεί να
πλθρϊςει ζνα υπζρογκο ποςό, ςε
ςχζςθ με το κόςτοσ τθσ φφλαξθσ ςε
οικογενειακι τράπεηα και χωρίσ
καμία
εγγφθςθ
επιςτροφισ
χρθμάτων ι χοριγθςθσ ενόσ άλλου
μοςχεφματοσ
ςε
περίπτωςθ
απόρριψθσ του πρϊτου, που είναι
και
θ
ςυνθκζςτερθ
επιπλοκι.

9. Με βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα
τα βλαςτοκφτταρα του πλακοφντα
μποροφν να αντικαταςτακοφν από
άλλεσ πθγζσ;
ιμερα ο πλακοφντασ κεωρείται θ
πιο πλιρθσ πθγι βλαςτοκυττάρων,
μθ δυνάμενθ να αντικαταςτακεί από
άλλεσ πθγζσ. Σα βλαςτοκφτταρα του
πλακοφντα κεωροφνται τα πιο
αςφαλι, τα πιο αποτελεςματικά και
τα πιο εφκολα να λθφκοφν. Οι κατά
καιροφσ
αναφερόμενεσ
πθγζσ
βλαςτοκυττάρων
που
κα
προζρχονται
από
μετατροπι
κυττάρων
του
δζρματοσ
ςε
βλαςτοκφτταρα,
ςυναντοφν
το
ςφνθκεσ
τθσ
δθμιουργίασ
γθραςμζνων
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κυγατρικϊν,
εμβρυικοφ τφπου
βλαςτοκυττάρων, τα οποία δεν
μποροφν να πολλαπλαςιαςτοφν και
ωσ
εκ
τοφτου
δεν
είναι
αποτελεςματικά για κεραπείεσ,
κάτω
από
τισ
ςθμερινζσ
ςυνκικεσ. Εάν θ τεχνολογία αυτι
περάςει ςε κλινικζσ εφαρμογζσ κα
εφαρμόηεται ςτα βλαςτοκφτταρα
του πλακοφντα, διότι λόγω του
νεαροφ
τθσ
θλικίασ
τουσ
χρειάηονται μικρότερθ επζμβαςθ
ςτο γενετικό τουσ υλικό. Ο μυελόσ
των οςτϊν αποτελεί εναλλακτικι
πθγι, θ λιψθ του όμωσ είναι
ιδιαίτερα επϊδυνθ, δεν γίνεται ςε
μικρά παιδιά, τθν ϊρα που νοςεί ο
αςκενισ από κακοικεια δεν μπορεί
να χρθςιμοποιιςει τον δικό του
μυελό και απαιτείται υποχρεωτικά
100% ιςτοςυμβατότθτα. Ο λιπϊδθσ
ιςτόσ δεν περιζχει αιμοποιθτικά
βλαςτοκφτταρα,
αλλά
μόνο
μεςεγχυματικά, και χρθςιμοποιείται
ςε
κεραπείεσ
αναγεννθτικισ
ιατρικισ και όχι ςε μεταμοςχεφςεισ
μυελοφ
των
οςτϊν.
10. Πότε διατρζχω μεγαλφτερο
κίνδυνο ςτθν λευχαιμία όταν κάνω
αλλογενι ι αυτόλογθ κεραπεία με
βλαςτοκφτταρα;
Εάν ςτα βλαςτοκφτταρα δεν
ανιχνευτοφν προλευχαιμικοί κλϊνοι
τότε θ αυτόλογθ χοριγθςθ των
βλαςτοκυτάρων είναι επιτυχθμζνθ
και δεν ςυνοδεφεται από κανζνα
κίνδυνο.
τθ
βιβλιογραφία
αναφζρονται περιπτϊςεισ παιδιϊν
με λευχαιμία που κεραπεφτθκαν
χρθςιμοποιϊντασ τα δικά τουσ
βλαςτοκφτταρα του πλακοφντα.
Αντίκετα
ςτθν
αλλογενι
μεταμόςχευςθ υπάρχουν κίνδυνοι
οξείασ ι χρόνιασ απόρριψθσ του
μοςχεφματοσ με κίνδυνο τθσ ηωισ
του αςκενοφσ. Η χρόνια απόρριψθ

απαιτεί
τθ
ςυνεχι
λιψθ
ανοςοκαταςταλτικϊν φαρμάκων, τα
οποία ζχουν πολλζσ παρενζργειεσ
ςτον αςκενι. Ζχει παρατθρθκεί οτι
θ
αλλογενισ
μεταμόςχευςθ
προκαλεί εκ νζου καρκινικοφσ
όγκουσ ςτουσ μεταμοςχευκζντεσ
αςκενείσ,
όπωσ
μελανϊματα,
λεμφϊματα, και
επικθλιακοφσ
όγκουσ. Επίςθσ, ςυνδυάηεται με
αυτοάνοςα νοςιματα, υπζρταςθ και
ςακχαρϊδθ διαβιτθ. τθ δθμόςια
τράπεηα δεν ελζγχονται ποτζ τα
δείγματα για φπαρξθ προδιάκεςθσ
για τθ λευχαιμία. Επίςθσ πολλά
κζντρα
μεταμοςχεφςεων
καταφεφγουν
ςτθν
αυτόλογθ
χοριγθςθ βλαςτοκυττάρων μετά
από χθμειοκεραπεία του αςκενοφσ
και τα αποτελζςματα είναι παρόμοια
με
αυτά
που
αναφζρονται
ςτθν αλλογενι μεταμόςχευςθ. Ο
αςκενισ κερδίηει γιατί δεν ζχει τισ
επιπλοκζσ τθσ απόρριψθσ και επί
πλζον δεν πλθρϊνει και δεν αγωνιά
για τθν ανεφρεςθ ςυμβατοφ
μοςχεφματοσ.
11. Ποιο είναι το κόςτοσ των
αιμοποιθτικϊν
μεταμοςχεφςεων
και των κεραπειϊν αναγεννθτικισ
ιατρικισ;
Οι αυτόλογεσ μεταμοςχεφςεισ ζχουν
μικρότερο
κόςτοσ
διότι
δεν
απαιτείται αγορά του μοςχεφματοσ.
Οι αςκενείσ χωρίσ επί πλζον χρζωςθ
χρθςιμοποιοφν το μόςχευμα που
ζχουν φυλάξει και ζναντι αυτοφ
ζχουν πλθρϊςει ζνα ποςό τθσ τάξθσ
των 1.500 ευρϊ περίπου για 20ετι
φφλαξθ. Σο κόςτοσ για τθν αγορά
του μοςχεφματοσ από δθμόςια
τράπεηα κυμαίνεται από 12.00030.000 ευρϊ και προπλθρϊνεται
από τον αςκενι. Ο αςκενισ ςτθ
ςυνζχεια κα απευκυνκεί ςτο
αςφαλιςτικό του ταμείο για να
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ειςπράξει ζνα ποςό ανάλογο των
δυνατοτιτων του ταμείου. ε
οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ
χρθςιμοποιοφνται δφο μοςχεφματα
από τθ δθμόςια τράπεηα και το
κόςτοσ διπλαςιάηεται. Οι αςκενείσ
βρίςκονται ςε λίςτα αναηιτθςθσ με
βάςθ
τον
τφπο
τθσ
ιςτοςυμβατότθτασ και ο
μζςοσ
χρόνοσ αναηιτθςθσ βλαςτοκυττάρων
του πλακοφντα
από δθμόςια
τράπεηα είναι 3 μινεσ. ε περίπτωςθ
απόρριψθσ των μοςχευμάτων δεν
επιςτρζφεται κανζνα χρθματικό
ποςό.
Σο
κόςτοσ
των
κυτταρικϊν
κεραπειϊν είναι μικρότερο ςε ςχζςθ
με τισ φαρμακευτικζσ κεραπείεσ και
χωρίσ καμία παρενζργεια.
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ ΣΗΝ
BIOHELLENIKA
1. Διακζτει Διεκνι Διαπίςτευςθ από
τθν AABB (American Association of
Blood Banks) θ οποία δίνει τθ
δυνατότθτα τα βλαςτοκφτταρα που
φυλάςςονται ςτθ Biohellenika να
χρθςιμοποιοφνται ςε όλα τα
νοςοκομεία ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό.
2. Ζχει προτακεί από τον Εκνικό
Οργανιςμό
Μεταμοςχεφςεων
ςτο
Τπουργείο
Τγείασ
για
αδειοδότθςθ ςφμφωνα με τον
ιςχφοντα νόμο 3984/2011, θ μόνθ
ςιμερα ιδιωτικι τράπεηα ςτθν
Ελλάδα.
3.Διακζτει τθν διαπίςτευςθ από το
Εκνικό φςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΤΔ)
για όλεσ τισ εξετάςεισ που με βάςθ
τθ νομοκεςία πρζπει να γίνονται ςτα
βλαςτοκφτταρα.
4.Παρζχει τθν αςφάλεια του διπλοφ
χϊρου φφλαξθσ. Η Biohellenika
φυλάςςει τα βλαςτοκφτταρα ςε δφο
ανεξάρτθτουσ
χϊρουσ,
ςτα
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εργαςτιρια τθσ ςτθν Ακινα και ςτα
εργαςτιρια τθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ για
λόγουσ αςφάλειασ.
5.Επεξεργάηεται όλο το μικοσ του
ομφαλίου λϊρου (Πατζντα #
1007490) για τθν απομόνωςθ των
μεςεγχυματικϊν βλαςτοκυττάρων
και παρζχει τον μζγιςτο δυνατό
αρικμό
μεςεγχυματικϊν
βλαςτοκυττάρων, ϊςτε ςτο μζλλον
να μθ χρειάηεται κυτταρικόσ
πολλαπλαςιαςμόσ.
6.Δεν
τεμαχίηει-πολτοποιείκαλλιεργεί τον ιςτό του ομφαλίου
λϊρου αλλά τον επεξεργάηεται
πλιρωσ (50cm) για τθν απομόνωςθ
του ςυνόλου των μεςεγχυματικϊν
βλαςτοκυττάρων.
Κρυοςυντθρεί
μεςεγχυματικά
βλαςτοκφτταρα
ζτοιμα προ χριςθ και ΠΟΣΕ τεμάχια
του λϊρου. Αυτό διαςφαλίηει τθν
βιωςιμότθτα
όλων
των
βλαςτοκυττάρων και τθν άμεςθ
παράδοςθ των κυττάρων όταν
ηθτθκοφν.
7.Παρζχει
τθν
αποκλειςτικι
υπθρεςία
αποςτράγγιςθσ
του
Πλακοφντα (Πατζντα # 1007478)
ςυλλζγοντασ ζνα δεφτερο μόςχευμα
αιμοποιθτικϊν
βλαςτοκυττάρων.
Ζτςι
εξαςφαλίηεται
ζωσ
και
διπλάςιοσ αρικμόσ αιμοποιθτικϊν

βλαςτοκυττάρων, ο οποίοσ επαρκεί
για τθ κεραπεία αιματολογικϊν
αςκενειϊν ακόμα και ςε ενιλικα
αςκενι μεγάλου ςωματικοφ βάρουσ.
8.Διακζτει
φςτθμα
Ιχνθλαςιμότθτασ, εγκεκριμζνο από
τθν ΑΑΒΒ, το ISBT 128, που
ακολουκεί το δείγμα από τθ λιψθ
ζωσ και τθν τελευταία χοριγθςθ.
9.Πραγματοποιεί
Βακτθριολογικι
ανάλυςθ ςτο δείγμα και ταυτοποιεί
το μικρόβιο και τθν ευαιςκθςία του
ςτα αντιβιοτικά ςε περίπτωςθ
επιμόλυνςθσ).
10.Πραγματοποιεί Ιολογικό ζλεγχο
για ανίχνευςθ των ιϊν θπατίτιδασ B,
C και HIV, CMV με τθ μζκοδο PCR
ςτθ
μθτζρα
και
ςτο
ομφαλοπλακουντιακό αίμα και με
τον τρόπο αυτόν εξζταςθσ δεν
χρειάηεται επανζλεγχοσ τθσ μθτζρασ
μετά από εξάμθνο.
11.Εκδίδει και παραδίδει ιατρικό
αποτζλεςμα (Πόριςμα) για κάκε
επεξεργαςία
με
όλεσ
τισ
πλθροφορίεσ τθσ επεξεργαςίασ, τα
αποτελζςματα
των
ποιοτικϊν
ελζγχων
και
τισ
μετριςεισ
εμπφρθνων, αιμοποιθτικϊν και
μεςεγχυματικϊν βλαςτοκυττάρων
χρθςιμοποιϊντασ
τθν
κυτταρομετρία ροισ.
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12.Επιτρζπει πολλαπλζσ χορθγιςεισ
των δειγμάτων λόγω τθσ φφλαξθσ
των
βλαςτοκυττάρων
ςε
κρυοφυαλίδια (Πατζντα # 1007483).
13.Ζχει εμπειρία ςτισ αυτόλογεσ
κυτταρικζσ
κεραπείεσ.
Ζχει
υποςτθρίξει με επιτυχία πάνω από
800
αυτόλογεσ κεραπείεσ ζωσ
ςιμερα.
14.Παραδίδει τα βλαςτοκφτταρα για
χοριγθςθ, εντόσ 48 ωρϊν από τθν
υποβολι αίτθςθσ από τον γονζα
(Άρκρο
#
3
Ιδιωτικοφ
υμφωνθτικοφ).
15.Παρζχει
ΔΩΡΕΑΝ
Ιατρικι
ςυμβουλι από τουσ γιατροφσ τθσ
εταιρείασ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ
φφλαξθσ.
ΟΙ
ΑΤΣΟΛΟΓΕ
ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΙ
Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΗ
BIOHELLENIKA
Η Biohellenika διακζτει ςτθν Ελλάδα
δφο διαπιςτευμζνα εργαςτιρια
Επεξεργαςίασ
και
Φφλαξθσ
Βλαςτοκυττάρων, ςτθ Θεςςαλονίκθ
και
Ακινα,
ςτεγάηεται
ςε
υπερςφγχρονεσ
ιδιόκτθτεσ
εγκαταςτάςεισ,
είναι
διεκνϊσ
διαπιςτευμζνθ από τθν ΑΑΒΒ και
ςτελεχϊνεται από επαγγελματίεσ
ιατροφσ ειδικά εκπαιδευμζνουσ ςτθν
προετοιμαςία μοςχευμάτων για
μεταμοςχεφςεισ. Η Biohellenika είναι
θ
μόνθ
ελλθνικι
εταιρεία
βλαςτοκυττάρων που δείγματά τθσ
ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε μια μεγάλθ
ποικιλία αυτόλογων κυτταρικϊν
κεραπειϊν.
τθ Biohellenika λειτουργεί
ζνα
ςφγχρονο
Κζντρο
Ιατρικισ
υμβουλευτικισ και Κακοδιγθςθσ
προσ τουσ αςκενείσ για τισ ιατρικζσ
εφαρμογζσ των βλαςτοκυττάρων
ςτθν Ελλάδα. Δθμιουργικθκε το
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2009 με τθ ςυμβολι μιασ ομάδασ
εξειδικευμζνων επιςτθμόνων ςτο
χϊρο τθσ υγείασ με κφριο ςκοπό τθν
προϊκθςθ
καινοτόμων,
αποτελεςματικϊν και αςφαλϊν
υπθρεςιϊν υγείασ.
Η υψθλι ποιότθτα επεξεργαςίασ των
δειγμάτων πιςτοποιείται με το
Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ
Ποιότθτασ που
ακολουκεί θ
εταιρεία, αλλά ζχει κρικεί και ςτθν
πράξθ με τθ χοριγθςθ δειγμάτων
για κεραπείεσ ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό. Σα αποτελζςματα των
αποψφξεων
των
δειγμάτων
επιβεβαίωςαν τθν αξιοπιςτία και
εγκυρότθτα
του
ςυςτιματοσ
αποκικευςθσ, αφοφ θ βιωςιμότθτα
των κυττάρων ξεπερνοφςε κατά
πολφ τον διεκνϊσ αποδεκτό μζςο
όρο.
Η φιλοςοφία των ιατρϊν που
δθμιοφργθςαν και ςτθρίηουν τθ
λειτουργία τθσ Biohellenika είναι οι
κεραπευτικζσ
χριςεισ
των
βλαςτοκυττάρων και θ ενθμζρωςθ
τθσ οικογζνειασ και τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ για τισ
δυνατότθτεσ που τθσ δίνει θ φφλαξθ.
Προχπόκεςθ για αυτά αποτελεί θ
διαρκισ ενθμζρωςθ, θ βακιά γνϊςθ
των διεκνϊν εξελίξεων ςτον τομζα
των
βλαςτοκυττάρων
και
θ
δζςμευςθ για παροχι υπθρεςιϊν
κορυφαίασ ποιότθτασ ςε προςιτζσ
τιμζσ.
Σο Κζντρο Ιατρικισ υμβουλευτικισ
αποτελεί πθγι ςτιριξθσ για τουσ
γονείσ και θ λειτουργία του
χαρακτθρίηεται
από
κλίμα
ςυνεργαςίασ και κατανόθςθσ τθσ
ανκρϊπινθσ διάςταςθσ δφςκολων
ιατρικϊν προβλθμάτων.
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ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΦΤΛΑΞΗ
ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι χριςεισ των βλαςτοκυττάρων
αυξάνονται ςυνεχϊσ τα τελευταία
χρόνια
κακϊσ
καινοφριεσ
δθμοςιεφςεισ ανακοινϊνουν νζεσ
εφαρμογζσ ςε αςκενείσ. Η χϊρα μασ
με αργοφσ ρυκμοφσ κζτει ςε
εφαρμογι
τον
νόμο
περί
Μεταμοςχεφςεων
ο
οποίοσ
ψθφίςτθκε το 2011, αδειοδοτϊντασ
ωσ ςυνικωσ πρϊτα και ταχφτατα τισ
υπθρεςίεσ του δθμοςίου και με πολφ
αργοφσ ρυκμοφσ τον ιδιωτικό τομζα.
Η Biohellenika βρίςκεται ςτθν τελικι
φάςθ τθσ αδειοδότθτθςθσ, αφοφ
πζραςε μια εξαιρετικά μακρά
γραφειοκρατικι διαδικαςία, θ οποία
δεν πρόςκεςε κάτι καινοφριο και
ουςιαςτικό ςτον τρόπο λειτουργίασ
τθσ.
Η αδειοδότθτθςθ ενόσ εργαςτθρίου
φφλαξθσ βλαςτοκυττάρων αυτόματα
το κζτει υπό τον ζλεγχο του κράτουσ
και εξαςφαλίηει τθν προςταςία των
πολιτϊν από οποιαδιποτε εμπορικι
εκμετάλλευςθ των γονζων που
κζλουν
να
φυλάξουν
τα
βλαςτοκφτταρα του παιδιοφ τουσ.
Για το λόγο αυτό είναι πλζον ϊρα τα
εργαςτιρια βλαςτοκυττάρων ςτθ
χϊρα μασ ι οι εμπορικζσ εταιρείεσ
με ζδρα το εξωτερικό να ανοίξουν
τισ πόρτεσ τουσ για ζλεγχο και να
κάνουν
γνωςτό
τον
τρόπο
λειτουργίασ τουσ , ϊςτε να λάβουν
αξιοκρατικά τθν άδεια λειτουργίασ
με βάςθ τθ νομοκεςία.
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Σα
βλαςτοκφτταρα
χρθςιμοποιοφνται ςε όλεσ τισ χϊρεσ του
κόςμου
και
οι
αςκενείσ
μετακινοφνται
επιλζγοντασ
τισ
καλφτερεσ υπθρεςίεσ. Επομζνωσ κα
πρζπει
οι
υπθρεςίεσ
των
βλαςτοκυττάρων ςτθ χϊρα μασ να
είναι εναρμονιςμζνεσ με των
υπολοίπων χωρϊν για να μπορεί θ
χριςθ τουσ να γίνεται εντόσ και
εκτόσ ςυνόρων.
ιμερα τα εργαςτιρια και οι
μζκοδοι
που
ακολουκοφν
διαπιςτεφονται από διεκνείσ και
εκνικοφσ οργανιςμοφσ, οι οποίοι
είναι και οι μόνοι που μποροφν να
εγγυθκοφν τθν καλι λειτουργία του
εργαςτθρίου και τθν ποιότθτα του
δείγματοσ. Οι διεκνείσ διαπιςτεφςεισ
διευρφνουν τουσ ορίηοντεσ χριςθσ
του δείγματοσ και δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτον αςκενι να κάνει
χριςθ των βλαςτοκυττάρων του ςτα
πιο εξειδικευμζνα κζντρα του
κόςμου. Οι εκνικζσ διαπιςτεφςεισ
περιορίηονται ςτισ εργαςτθριακζσ
εξετάςεισ και οι γονείσ πρζπει να
ελζγχουν
το
ςφνολο
των
πιςτοποιθμζνων εξετάςεων και όχι
το ςιμα τθσ πιςτοποίθςθσ. Με βάςθ
τθ
νομοκεςία
υπάρχουν
ςυγκεκριμζνεσ
εξετάςεισ
που
ςυνοδεφουν τθ διαδικαςία τθσ
επεξεργαςίασ και αποκικευςθσ των
βλαςτοκυττάρων και κα πρζπει οι
γονείσ να ελζγχουν το ςφνολο των
εξετάςεων αυτϊν.
Μια
πθγι
ςυλλογισ
βλαςτοκυττάρων
είναι
το
ομφαλοπλακουντιακό αίμα, το οποίο
παραμζνει μζςα ςτον πλακοφντα
μετά τθν γζννθςθ του παιδιοφ και οι
ιςτοί του πλακοφντα και ομφαλίου
λϊρου. Θεωρείται ςιμερα θ
βιολογικά ανϊτερθ, αςφαλζςτερθ
και πλθρζςτερθ πθγι ςυλλογισ

βλαςτοκυττάρων, ςε ςφγκριςθ με
βλαςτοκφτταρα που λαμβάνονται
από ενιλικεσ, αναφζροντασ τον
μυελό των οςτϊν και τον λιπϊδθ
ιςτό.
Η
άμεςθ
μεταφορά
των
βλαςτοκυττάρων από τθν αίκουςα
τοκετϊν ςτο εργαςτιριο και οι
πιςτοποιθμζνεσ
ςυνκικεσ
επεξεργαςίασ εξαςφαλίηουν ζνα
άριςτο δείγμα, το οποίο εκτόσ του
ότι είναι αποτελεςματικό ςτθ χριςθ,
μπορεί να ταξιδζψει και να
χρθςιμοποιθκεί ςε οποιοδιποτε
πιςτοποιθμζνο
νοςοκομείο του
κόςμου,
το
οποίο
παρζχει
εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ. Με βάςθ
ζγκυρεσ μελζτεσ θ κακυςτζρθςθ
ςτθ μεταφορά και αποκικευςθ των
βλαςτοκυττάρων πζραν των 12
ωρϊν, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
ελάττωςθ
του
αρικμοφ
των
βιϊςιμων βλαςτοκυττάρων, θ οποία
γίνεται
ακόμθ περιςςότερο
αντιλθπτι κατά τθν απόψυξθ, με
ςκοπό τθ χριςθ, επειδι όλα τα
κφτταρα
ζχουν
υποςτεί
τθν
κακυςτζρθςθ ςτθν επεξεργαςία και
θ απόψυξθ από μόνθ τθσ είναι μια
ιδιαίτερα επιβαρυντικι διαδικαςία
για το κφτταρο.
Μια
βαςικι
προχπόκεςθ
αποτελεςματικισ
χριςθσ
των
βλαςτοκυττάρων είναι θ ςυλλογι
μεγάλθσ
ποςότθτασ
ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ και
εξοικονόμθςθ του μζγιςτου δυνατοφ
αρικμοφ
αιμοποιθτικϊν
βλαςτοκυττάρων. Η αρχικι ςυλλογι
του ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ
(ΟΠΑ)
γίνεται ςτθν αίκουςα
τοκετϊν, μετά τθ διατομι του
ομφαλίου λϊρου και ο όγκοσ
ςυλλογισ
εξαρτάται από
τισ
ςυνκικεσ του τοκετοφ. Σο ΟΠΑ που
ςυλλζγεται είναι το αίμα που
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παραμζνει μζςα ςτον πλακοφντα
μετά τθ γζννθςθ και δεν ζχει καμία
λειτουργικι ςθμαςία για το νεογνό,
αντίκετα
θ
προςπάκεια
κατεφκυνςθσ του προσ αυτό ζχει και
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τισ πρϊτεσ
μζρεσ τθσ ηωισ του.
τον φυςιολογικό τοκετό μικρζσ ι
μεγαλφτερεσ επιπλοκζσ, όπωσ και θ
καιςαρικι τομι,
επθρεάηουν
αρνθτικά
τθν
ποςότθτα
του
ςυλλεγζντοσ ΟΠΑ, για το λόγο αυτό
θ επεξεργαςία του πλακοφντα, θ
οποία αποτελεί
καινοτομία τθσ
Biohellenika
προςφζρει
ςτθν
οικογζνεια
το
ςφνολο
των
αιμοποιθτικϊν βλαςτοκυττάρων. Σα
βλαςτοκφτταρα που ςυλλζγονται με
τουσ δφο τρόπουσ είναι αρκετά για
περιςςότερεσ από μια χριςεισ ι για
τθ κεραπεία ενιλικα αςκενι
μεγάλου ςωματικοφ βάρουσ. Και οι
δφο λιψεισ των βλαςτοκυττάρων
του ΟΠΑ προςφζρουν
ίδιασ
ποιότθτασ
βλαςτοκφτταρα,
αιμοποιθτικοφ τφπου, τα οποία δεν
ζχουν
τθν
ικανότθτα
πολλαπλαςιαςμοφ,
χρθςιμοποιοφνται για τθ κεραπεία
κακοικων
αςκενειϊν
και
θ
αποτελεςματικότθτα τουσ εξαρτάται
από
τον
αρικμό
τουσ.
Σα
αιμοποιθτικά
βλαςτοκφτταρα
χρθςιμοποιοφνται με επιτυχία ςτθ
βελτίωςθ
τθσ
εγκεφαλικισ
λειτουργίασ των
παιδιϊν
με
εγκεφαλικι παράλυςθ και ςτον
αυτιςμό.
Εκτόσ
τθσ
ςυλλογισ
των
αιμοποιθτικϊν βλαςτοκυττάρων που
ςυλλζγονται από το ΟΠΑ, κατά τον
τοκετό
ςυλλζγονται
και
τα
μεςεγχυματικά βλαςτοκφτταρα από
τον ιςτό του ομφαλίου λϊρου. τθν
Biohellenika
καινοτομοφμε,
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εφαρμόηοντασ
εργαςτθριακζσ
μεκόδουσ
απομόνωςθσ
και
κρυοςυντιρθςθσ βλαςτοκυττάρων
από όλο το μικοσ του ομφαλίου
λϊρου
και
ΠΟΣΕ
ΔΕΝ
ΠΡΟΒΑΙΝΟΤΜΕ
Ε
ΚΑΣΑΨΤΞΗ
ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΤ ΛΩΡΟΤ.
Η κατάψυξθ του λϊρου με τθ μορφι
ιςτοφ
χωρίσ
προθγοφμενθ
εργαςτθριακι επεξεργαςία δεν
παρζχει φφλαξθ βλαςτοκυττάρων,
αλλά μεταφορά τθσ παροχισ τθσ
υπθρεςίασ ςτο μζλλον με τθ ηιτθςθ
των
βλαςτοκυττάρων
για
κεραπευτικι χριςθ και νζα χρζωςθ.
Σότε το εργαςτιριο κα προβεί ςτθν
απομόνωςθ και πολλαπλαςιαςμό
των βλαςτοκυττάρων με μια
διαδικαςία που είναι αβζβαιο αν κα
αποδϊςει,
δεδομζνου ότι δεν
υπάρχει
αςφαλισ
μζκοδοσ
κατάψυξθσ ιςτϊν παρά μόνο
κυττάρων.
Σα βλαςτοκφτταρα του ιςτοφ
χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με
το αίμα για τθ κεραπεία των
κακοικων
αςκενειϊν,
επειδι
ελαττϊνουν τα ποςοςτά τθσ
απόρριψθσ, εάν δεν υπάρχει
απόλυτθ ιςτοςυμβατότθτα, και τισ
μεταμοςχευτικζσ
επιπλοκζσ.
Ανεξάρτθτα
ςιμερα
χρθςιμοποιοφνται
ςε
μεγάλεσ
κλινικζσ μελζτεσ για τθ κεραπεία
αυτοάνοςων νοςθμάτων, όπωσ τθσ
ςκλιρυνςθσ κατά πλάκασ, τθσ
ελκϊδουσ κολίτιδασ και τθσ νόςου
του
Crohn,
τθσ
ιδιοπακοφσ
πνευμονικισ
ίνωςθσ,
τθσ
ανωριμότθτασ του πνεφμονα, λόγω
πρόωρου τοκετοφ, βελτίωςθσ τθσ
όραςθσ
των
προϊρων,
των
εγκαυμάτων,
καταγμάτων
και
διορκωτικϊν
χειρουργικϊν
επεμβάςεων του ςκελετοφ.

Η BIOHELLENIKA ΑΝΑΝΕΩΕ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ THN ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑ ISO 9001:2008

Η
Biohellenika
ςτακερά
προςθλωμζνθ
ςτθν
ποιότθτα
επικεωρικθκε επιτυχϊσ χτεσ ςτα
εργαςτιρια-γραφεία
τθσ
ςτθ
Θεςςαλονίκθ και ςιμερα ςτα
γραφεία τθσ-εργαςτιρια ςτθν Ακινα
από τον διεκνι φορζα πιςτοποίθςθσ
AJA REGISTARS και ζλαβε τθν
πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ των
διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τα
πρότυπα του ISO 9001:2008. Η
πιςτοποίθςθ αυτι είναι μια από τισ
τρεισ που διακζτει θ Biohellenika, οι
οποίεσ
ςυνκζτουν
ζνα
ολοκλθρωμζνο
ςφςτθμα
ποιότθτασ διεκνϊν προδιαγραφϊν,
το οποίο εξαςφαλίηει ςτουσ γονείσ
υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ. Η
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2008
εξαςφαλίηει τθν οργάνωςθ, τθν
ιχνθλαςιμότθτα και τθν καλι
λειτουργία των υπθρεςιϊν που
παρζχει θ Biohellenika.
τθν
πιςτοποίθςθ αυτι προςτίκεται θ
διαπίςτευςθ από τον ΕΤΔ (Εκνικό
φςτθμα Διαπίςτευςθσ) θ οποία
ελζγχει
το
ςφνολο
των
εργαςτθριακϊν εξετάςεων οι οποίεσ
πιςτοποιοφν τθν ποιότθτα των
βλαςτοκυττάρων. Οι από του νόμου
προβλεπόμενεσ εξετάςεισ
είναι
ςυγκεκριμζνεσ, αφοροφν τθ μθτζρα
και τα βλαςτοκφτταρα και καλοφνται
οι γονείσ να ελζγχουν τθν εταιρεία
που ζχουν επιλζξει για τθ φφλαξθ
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των βλαςτοκυττάρων των παιδιϊν
τουσ εάν ζχει διαπιςτεφςει το
ςφνολο
των
εξετάςεων
που
προβλζπονται από το νόμο.
Σο επιςτζγαςμα των πιςτοποιιςεων
που
διακζτει
θ
Biohellenika
αποτελεί
θ
διεκνισ
διαπίςτευςθ
από
τθν ΑΑΒΒ
(American Association of Blood Ban
ks) θ οποία ελζγχει το ςφνολο των
διαδικαςιϊν,
μεκόδων,
εγκαταςτάςεων,
εξοπλιςμοφ,
κεραπευτικϊν
χορθγιςεων
και παρακολοφκθςθσ των αςκενϊν
και δίνει τθ δυνατότθτα τα
βλαςτοκφτταρα που φυλάςςονται
ςτα εργαςτιρια τθσ να μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν
ςε όλα τα
νοςοκομεία ςτθν Ελλάδα και ςτο
εξωτερικό.
Η BIOHELLENIKA ΑΝΑΝΕΩΕ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ
ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ (ΕΤΔ)
Ο Πρόεδροσ και το Διοικθτικό
υμβοφλιο
τθσ
Biohellenika
ςυγχαίρουν
τα
ςτελζχθ,
το
επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό
τθσ Εταιρείασ για τθν άψογθ
εμφάνιςθ κατά τθν επικεϊρθςθ του
ΕΤΔ
ςτα
Εργαςτιρια
τθσ
Θεςςαλονίκθσ. Η προςιλωςθ τθσ
διοίκθςθσ και του προςωπικοφ τθσ
Εταιρείασ ςτθν ποιότθτα και θ
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επικφρωςθ αυτισ τθσ προςπάκειασ
από Εκνικοφσ και διεκνείσ φορείσ
αποτελεί εγγφθςθ για τισ χιλιάδεσ
οικογζνειεσ που εμπιςτεφονται κάκε
χρόνο
το
μοναδικό
και
αναντικατάςτατο βιολογικό υλικό
των παιδιϊν τουσ ςτθ Biohellenika.
Η Biohellenika ιταν θ πρϊτθ
Ελλθνικι Εταιρεία ςτον τομζα τθσ
που διαπιςτεφκθκε κατά ISO 15189
από
το
Εκνικό
φςτθμα
Διαπίςτευςθσ το 2007. ιμερα το
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ποιότθτοσ
τθσ Biohellenika ακολουκεί τα ISO
9001 (διαχείριςθ ποιότθτοσ), ISO
13485
(Ιατροτεχνολογικόσ
εξοπλιςμόσ), ISO 15189 (Ιατρικά
Εργαςτιρια), ISO 27001 (Αςφάλεια
Πλθροφοριϊν) και ISO 14644
(Κακαρά δωμάτια). Σο ςφςτθμα
ποιότθτοσ και οι μζκοδοι που
ακολουκοφν τα εργαςτιρια τθσ
Εταιρείασ είναι διαπιςτευμζνα ςε
Εκνικό Επίπεδο από το Εκνικό
φςτθμα Διαπίςτευςθσ και ςε
Διεκνζσ
Επίπεδο
από
τθν
Αμερικανικι
Ζνωςθ
Σραπεηϊν
Αίματοσ (ΑΑΒΒ).
ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗ BIOHELLENIKKA ME
THN OPHTHALMICA
H Biohellenika, ςε ςυνεργαςία με το
Οφκαλμολογικό
Ινςτιτοφτο
OPHTHALMICA παρζχει μια ςειρά

νζων
κεραπειϊν
ςτθν
Οφκαλμολογία που ςτθρίηονται ςτα
βλαςτοκφτταρα και ςτα παράγωγα
τουσ. Σο Οφκαλμολογικό Ινςτιτοφτο
OPHTHALMICA, ζνα ςφγχρονο κζντρο
ολοκλθρωμζνθσ αντιμετϊπιςθσ των
πακιςεων
του
οφκαλμοφ
ςυνεργάηεται με τθν Biohellenika ςτθ
κεραπεία νόςων τθσ οφκαλμικισ
επιφάνειασ, τραυμάτων και χθμικϊν
εγκαυμάτων.
Η Biohellenika, μια ςφγχρονθ,
πιςτοποιθμζνθ
μονάδα
βιοτεχνολογίασ με εργαςτιρια ςτθ
Θεςςαλονίκθ και ςτθν Ακινα που
πλθροφν διεκνείσ προδιαγραφζσ,
προςφζρει
ςτο
Ινςτιτοφτο
OPHTHALMICA μια ςειρά προϊόντων
με βάςθ
τα βλαςτοκφτταρα
και παράγωγα του αίματοσ για τθ
κεραπεία χρόνιων προβλθμάτων του
κερατοειδι και των πακιςεων του
πρόςκιου θμιμορίου γενικότερα. Σα
βλαςτοκφτταρα αποτελοφν ςιμερα
τθν αιχμι του δόρατοσ τθσ Ιατρικισ
και θ παροχι υπθρεςιϊν υψθλισ
βιοτεχνολογίασ ςτθν Οφκαλμολογία
βελτιϊνει τθν ποιότθτα ηωισ των
αςκενϊν ςτθ χϊρα μασ, χωρίσ να
χρειάηεται να καταφφγουν ςτθν
αναηιτθςθ ανάλογων υπθρεςιϊν ςε
χϊρεσ του εξωτερικοφ με υψθλότερο
κόςτοσ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΗ ΦΤΛΑΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΩΝ
Με βάςθ το νόμο 3984 του 2011 άρκρο 48 παρ 3 οι γονείσ ενθμερϊνονται “για τα πρόςφατα δεδομζνα τθσ επιςτιμθσ
ςχετικά με τθ δυνατότθτα τθσ χριςθσ των βλαςτοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ για κεραπευτικοφσ
ςκοποφσ, τα αναμενόμενα οφζλθ τθσ αυτόλογθσ χριςθσ ςε αντιδιαςτολι με τα οφζλθ τθσ αλλογενοφσ”.
ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΦΤΛΑΞΗ
ΔΗΜΟΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ
Σο αύμα του πλακούντα δωρύζεται ανώνυμα ςτη δημόςια
τρϊπεζα και ανόκει ςτο κοινωνικό ςύνολο.
Δεν υπϊρχει χρϋωςη για τη δωρεϊ.
Όταν η οικογϋνεια χρειαςτεύ βλαςτοκύτταρα θα γραφεύ ςε
λύςτα αναμονόσ και θα λϊβει ιςτοςυμβατϊ βλαςτοκύτταρα
μϋςω τησ δημόςιασ τρϊπεζασ από ϊγνωςτο δότη. Η
πιθανότητα ςυμβατότητασ εκτόσ οικογϋνειασ εύναι 1/100.000
Οι αςθενεύσ πληρώνουν ςτη δημόςια τρϊπεζα ποςό 20.00030.000 ευρώ ςτην περύπτωςη που βρουν ιςτοςυμβατϊ
βλαςτοκύτταρα. Σο αςφαλιςτικό ταμεύο ςε δεύτερο χρόνο
ενδεχομϋνωσ να καλύψει μϋροσ του κόςτουσ.
Μεγαλύτεροσ κύνδυνοσ απόρριψησ, επειδό το μόςχευμα
προϋρχεται από ϊγνωςτο μη ςυγγενό δότη.
Σο δεύγμα φυλϊςςεται με βϊςη το αυςτηρϊ προςωπικό
δεδομϋνο τησ ιςτοςυμβατότητασ
Χρόςη μόνο για κακοόθεισ αςθϋνειεσ του αιμοποιητικού
ςυςτόματοσ.

τη δημόςια τρϊπεζα τα βλαςτοκύτταρα χρηςιμοποιούνται
μόνο για αλλογενεύσ μεταμοςχεύςεισ (ο αςθενόσ παύρνει
βλαςτοκύτταρα από ϊλλον με κριτόριο την
ιςτοςυμβατότητα).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
Σο αύμα του πλακούντα φυλϊςςεται επώνυμα και ανόκει ςτην
οικογϋνεια.
Οι γονεύσ πληρώνουν το κόςτοσ τησ επεξεργαςύασ και φύλαξησ
για εύκοςι ϋτη με δυνατότητα ανανϋωςησ.
Όταν η οικογϋνεια χρειαςτεύ βλαςτοκύτταρα θα πϊρει ϊμεςα
αυτϊ που ϋχει φυλϊξει.

Δεν υπϊρχει χρϋωςη για τη χορόγηςη των βλαςτοκυττϊρων.
Η χρϋωςη γύνεται ςτην αρχό τησ φύλαξησ και το κόςτοσ τησ
κρυοςυντόρηςησ για τα εύκοςι χρόνια εύναι το 1/20.
Μικρότεροσ κύνδυνοσ απόρριψησ και υψηλότερα ποςοςτϊ
επιβύωςησ των αςθενών, επειδό η ιςτοςυμβατότητα
κληρονομεύται.
Σο δεύγμα φυλϊςςεται με το όνομα τησ οικογϋνειασ και όχι με
την ιςτοςυμβατότητα.
Σο δεύγμα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για τη θεραπεύα
κακοόθων και κληρονομικών αςθενειών του αύματοσ, όγκων,
αυτοϊνοςων νοςημϊτων, εγκαυμϊτων, καταγμϊτων,
εγκεφαλικόσ παρϊλυςησ, πνευμονικόσ ανωριμότητασ, ελκών,
καρδιακόσ ανεπϊρκειασ και οςτεοαρθρύτιδασ.
την οικογϋνεια το παιδύ παύρνει τα δικϊ του και τα δύνει ςτα
ιςτοςυμβατϊ μϋλη τησ οικογϋνειασ του, μόνο ςτην περύπτωςη
κακοόθων αςθενειών.

τη δημόςια τρϊπεζα δεν υπϊρχει δυνατότητα ελϋγχου
κληρονομικών αςθενειών, επειδό ο δότησ εύναι ϊγνωςτοσ

Επειδό το δεύγμα προϋρχεται μϋςα από την οικογϋνεια μπορεύ
να γύνει ϋλεγχοσ κληρονομικότητασ.

Η μεταφορϊ και παρϊδοςη του δεύγματοσ γύνεται από τουσ
γονεύσ
Απόρριψη δειγμϊτων μικρού όγκου, χωρύσ προηγούμενη
καταμϋτρηςη των κυττϊρων.

Η μεταφορϊ γύνεται με ςυνεργϊτεσ τησ Biohellenika.

Μύα και μοναδικό χρόςη, ανεξϊρτητα από το βϊροσ του
αςθενούσ.

Δυνατότητα πολλαπλών χρόςεων από ϋνα δεύγμα, ανϊλογα με
το βϊροσ του αςθενούσ.

ύμφωνα με τα Ελληνικϊ και διεθνό δεδομϋνα η δημόςια
τρϊπεζα μετϋχει ςτισ μεταμοςχεύςεισ παραχωρώντασ το
14% των μοςχευμϊτων http://www.almgnetwork.com/wpcontent/uploads/2014/03/Ekthesi-pepragmenwn-Storgi2012.pdf Ανακούνωςη πεπραγμϋνων τησ δημόςιασ τρϊπεζασ
του Παπανικολϊου
Πρόςβαςη μόνο ςτην Παγκόςμια Δεξαμενό. Μεγϊλοσ χρόνοσ
αναμονόσ για να βρεθεύ μόςχευμα
Μεγϊλοσ χρόνοσ αναμονόσ για να βρεθεύ μόςχευμα

Η οικογϋνεια καλύπτει το 86% των αναγκών τησ ςε
μοςχεύματα και μόνο το 14% καλύπτεται από τη δημόςια
τρϊπεζα http://www.almgnetwork.com/wpcontent/uploads/2014/03/Ekthesi-pepragmenwn-Storgi2012.pdf

ΔΩΡΕΑΝ φύλαξη δειγμϊτων μικρού όγκου, αφού και
λιγότερα βλαςτοκύτταρα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν κατϊ
περύπτωςη. Μικρόσ όγκοσ δεν ςημαίνει απαραίτητα λίγα
βλαςτοκύτταρα.

Πρόςβαςη ςτο δικό τησ δεύγμα αλλϊ και ςτην παγκόςμια
δεξαμενό. Άμεςη διϊθεςη του δεύγματοσ ςε 24 ώρεσ
Άμεςη διϊθεςη του δεύγματοσ ςε 24 ώρεσ
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ΓΝΩΡΙΣΕ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
MOTHERLOVE
More milk plus τθσ Motherlove®
Η
Motherlove®
Greece,
αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ τθσ
διεκνοφσ εταιρίασ Motherlove® ςτθν
Ελλάδα, προςφζρει τθν υψθλότερθ
ποιότθτα ςε προϊόντα περιποίθςθσ
ςχεδιαςμζνα αποκλειςτικά για τθν
ευαίςκθτθ βρεφικι επιδερμίδα και
τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ τθσ, ενϊ
παράλλθλα βρίςκεται δίπλα ςτθν
ζγκυο γυναίκα και τθ νζα μθτζρα
προςφζροντασ μια ολοκλθρωμζνθ
γκάμα από αςφαλι και άριςτθσ
ποιότθτασ προϊόντα χριςιμα κατά
τθν εγκυμοςφνθ, τον τοκετό, το
κθλαςμό.
Η ςειρά προϊόντων Motherlove®
περιλαμβάνει το Pregnant Belly Oil
και το Pregnant Belly Salve που
αποτρζπουν και καταπολεμοφν
αποτελεςματικά τισ ραγάδεσ, τθ
Rhoid Balm που ςυρρικνϊνει
αποτελεςματικά τισ αιμορροΐδεσ και
ανακουφίηει από τον κνθςμό, τθ
Nipple Cream που κεραπεφει τισ
πλθγωμζνεσ-ερεκιςμζνεσ
κθλάηουςεσ κθλζσ, το Birth and Baby
Massage Oil ιδανικό για μαςάη του
νεογζννθτου μωροφ, το Diaper Rash
& Thrush μια εξαιρετικι φυςικι
αλοιφι για τα εξανκιματα από τθν
πάνα και το Sitz Bath Spray που
ανακουφίηει τουσ μυσ του περινζου,
μειϊνει το πριξιμο και κεραπεφει τα
τραφματα.
H ςειρά ςυμπλθρϊνεται με το
Motherlove® More Milk Plus ζνα
αςφαλζσ
και
αποτελεςματικό
ςυμπλιρωμα διατροφισ για τθν
αφξθςθ
παραγωγισ
μθτρικοφ
γάλακτοσ. Σο More Milk Plus τθσ
Motherlove είναι το πιο δθμοφιλζσ
προϊόν Motherlove, και το πρϊτο ςε
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πωλιςεισ ςυμπλιρωμα για το
κθλαςμό ςτισ ΗΠΑ. Περιζχει
τριγωνζλλα,
γαϊδουράγκακο,
τςουκνίδα
και
μάρακο.
Η
τριγωνζλλα είναι το βότανο που
πλζον
ςυνιςτάται
από
τουσ
ςυμβοφλουσ κθλαςμοφ για τθν
αφξθςθ του μθτρικοφ γάλακτοσ. Ο
ςυνδυαςμόσ αυτϊν των βοτάνων
βοθκάει τισ περιςςότερεσ γυναίκεσ
να αυξιςουν τθν παραγωγι
γάλακτοσ μζςα ςε 24-48 ϊρεσ. Δεν
χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια
τθσ εγκυμοςφνθσ.
Δοςολογία:
Για γυναίκεσ κάτω από 80 κιλά: 1
κάψουλα 4 φορζσ τθν θμζρα
Για γυναίκεσ πάνω από 80 κιλά: 2
κάψουλεσ 3 φορζσ τθν θμζρα
υνιςτάται θ λιψθ του με μία μικρι
ποςότθτα υγροφ. Για μζγιςτθ
αποτελεςματικότθτα,
να
αποφεφγετε να πίνετε υγρά 15 λεπτά
πριν και μετά από κάκε δόςθ. Οι
περιςςότερεσ γυναίκεσ βλζπουν
αφξθςθ ςτθν παραγωγι μθτρικοφ
γάλακτοσ με τθ χριςθ του
Motherlove More Milk Plus εντόσ 1-2
θμερϊν. υνίςταται θ λιψθ του για
τουλάχιςτον 5 μζρεσ και θ ςταδιακι
του διακοπι.
Σι πρζπει να κάνω εάν δεν
λειτουργεί το More Milk Plus τθσ
Motherlove;
ιγουρευτείτε
ότι
παίρνετε τθ ςωςτι δοςολογία για το
ςωματικό βάροσ ςασ, ςφμφωνα με
τθν προτεινόμενθ χριςθ ςτθν
ετικζτα. Σα προϊόντα αυτά μποροφν
να λθφκοφν με ελάχιςτθ ποςότθτα
υγροφ. Αν και είναι ςθμαντικό να
πίνετε άφκονα υγρά ςτθ διάρκεια
τθσ θμζρασ, για τθν μζγιςτθ
αποτελεςματικότθτα του More Milk
Plus τθσ Motherlove αποφφγετε να
καταναλϊνετε υγρά 15 λεπτά πριν

και μετά από κάκε δόςθ. Σα
περιςςότερα υγρά μπορεί να
αραιϊςουν τθ ςυγκζντρωςθ των
βοτάνων ςτον οργανιςμό ςασ και να
μθν επιτυγχάνεται τελικά το
αναμενόμενο
αποτζλεςμα.
Τπάρχουν
οριςμζνα
βότανα
(ςυμπεριλαμβανομζνου
του
φαςκόμθλου,
μαϊντανοφ
και
δυόςμου) και φάρμακα (όπωσ
αποςυμφορθτικά), που μποροφν να
μειϊςουν τθν παραγωγι γάλακτοσ
όταν
λαμβάνονται
παράλλθλα.
Προςπακιςτε να τα αποφφγετε κατά
τθ
διάρκεια
του
κθλαςμοφ.
Οριςμζνοι ςφμβουλοι γαλουχίασ
προειδοποιοφν επίςθσ ότι οριςμζνα
αντικατακλιπτικά
και
αντιςυλλθπτικά χάπια μπορεί να
μειϊςουν τθ ροι
μθτρικοφ
γάλακτοσ.
Κακϊσ
μπορεί
να
υπάρχουν πολλζσ αιτίεσ χαμθλισ
παραγωγισ
γάλακτοσ,
ςασ
ςυνιςτοφμε να δουλζψετε με ζναν
ςφμβουλο κθλαςμοφ, ο οποίοσ κα
ςασ βοθκιςει ανακαλφψετε και να
διορκϊςετε το πρόβλθμα ςασ..
Είναι αςφαλι αυτά τα βότανα του
More Milk Plus τθσ Motherlove;
Σα βότανα ςτα προϊόντα μασ είναι
μαγειρικά
φυτά
που
χρθςιμοποιοφνται παραδοςιακά ςε
όλο
τον
κόςμο.
Ζχουν
χρθςιμοποιθκεί με αςφάλεια και
αποτελεςματικότθτα για τθν αφξθςθ
του μθτρικοφ γάλακτοσ για πολλζσ
γενεζσ. Η τριγωνζλλα και ο μάρακοσ
είναι ςυνθκιςμζνο υλικό ςτθν
κουηίνα τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Η
τριγωνζλλα, επίςθσ, χρθςιμοποιείται
για τθν παραγωγι
απομίμθςθσ
αρϊματοσ ςφενδάμου. Η τςουκνίδα
που ονομάηεται και "αποκικθ τθσ
διατροφισ”, είναι ζνα υπζροχο
βότανο τθσ άνοιξθσ το οποίο όταν
μαγειρεφεται
απελευκερϊνονται
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πολφτιμα μζταλλα, όπωσ ο ςίδθροσ,
το αςβζςτιο και άλλα ιχνοςτοιχεία.
Σο γαϊδουράγκακο ενιςχφει τθν
ομαλι λειτουργία του ιπατοσ,
βοθκϊντασ αποτελεςματικά τθν ροι
τθσ χολισ και τθν αποςυμφόρθςθ
του θπατικοφ κυττάρου.
Τπάρχουν γνωςτζσ παρενζργειεσ
από τα προϊόντα More Milk Plus τθσ
Motherlove;
Η τριγωνζλλα, όταν λαμβάνεται
μόνθ τθσ, μπορεί να προκαλζςει
αυξθμζνθ εφίδρωςθ, αζρια ι και
χαλαρά κόπρανα και το ςϊμα
μερικζσ φορζσ μπορεί να αναδφει
μια μυρωδιά ςαν
από ςιρόπι
ςφενδάμου.
Η τριγωνζλλα μπορεί επίςθσ να
μειϊςει τα επίπεδα ςακχάρου ςτο
αίμα. Οι μθτζρεσ που είςτε
ινςουλινοεξαρτϊμενεσ
ι
υπογλυκαιμικζσ καλό κα ιταν να
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ςυμβουλευτείτε τον γιατρό ςασ πριν
από τθ χριςθ. Όπωσ και με κάκε
τροφι ι προϊόν, εάν διαπιςτωκοφν
ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ ςε εςάσ ι το
μωρό ςασ, διακόπτετε τθ χριςθ.
Κάκε τροφι που καταναλϊνουμε
ζχει τθ δυνατότθτα αλλεργικισ
αντίδραςθσ.
Σα προϊόντα Motherlove δεν
περιζχουν γαλακτοκομικά, αυγά,
ψάρια,
οςτρακοειδι,
καρφδια,
φιςτίκια, ςιτάρι, γλουτζνθ. Οι
φυτικζσ κάψουλεσ More Milk Plus
περιζχουν
μθ
γενετικά
τροποποιθμζνθ λεκικίνθ ςόγιασ. Η
τριγωνζλλα ανικει ςτθν οικογζνεια
των ψυχανκϊν, όπωσ θ ςόγια και τα
φιςτίκια. Εκείνοι που υποφζρουν
από αλλεργίεσ ςε φυτά τθσ
οικογζνειασ αυτισ πρζπει να
χρθςιμοποιοφν τα προϊόντα αυτά με
προςοχι.

Όλα τα προϊόντα Motherlove είναι
χωρίσ γλουτζνθ.
Διακόψτε τθ χριςθ εάν εμφανιςτοφν
παρενζργειεσ ςτθ μθτζρα ι το μωρό.
Μποροφν τα προϊόντα More Milk
Plus
τθσ
Motherlove
να
χρθςιμοποιθκοφν παράλλθλα με τθ
λιψθ άλλων φάρμακων;
Σα προϊόντα μασ μποροφν να
λθφκοφν μαηί με πολλά άλλα
φάρμακα. Παρακαλϊ επικοινωνιςτε
μαηί
μασ
για
οποιεςδιποτε
ανθςυχίεσ ςασ. Κρατάμε αρχείο με
αναφορζσ πικανϊν παραπόνων,
όταν τα προϊόντα More Milk Plus τθσ
Motherlove χρθςιμοποιοφνται μαηί
με άλλα φάρμακα. Παρακαλοφμε να
ςυμβουλευτείτε το γιατρό ςασ για
οποιαδιποτε ανθςυχία ςασ.
Μάκετε περιςςότερα για τα
προϊόντα Motherlove μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ μασ www.motherlove.gr
είτε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο
info@motherlove.gr
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