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Το οµφαλοπλακουντιακό αίµα ως πηγή λήψης κυττάρων του ανοσοποιητικού, κατάλληλων για ανοσοθεραπείες του καρκίνου.
Από το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της Biohellenika δηµοσιεύτηκε µία σηµαντική µελέτη, στην οποία χρησιµοποιώντας το αίµα του
πλακούντα που συλλέγεται µετά τον τοκετό, δηµιουργήθηκε µια
αυτόλογη κυτταρική σειρά εξειδικευµένων κυττάρων, η οποία
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη θεραπεία του καρκίνου. ∆ιαβάστε
περισσότερα…
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Τι φυλάσσουµε στην BiohellenikaΙ Στην Biohellenika αποµονώνουµε και φυλάσσουµε τα περισσότερα σε αριθµό και είδος βλαστοκύτταρα στα διεθνώς διαπιστευµένα από την ΑΑΒΒ (American
Association of Blood Banks) και αδειοδοτηµένα από το Υπουργείο
Υγείας εργαστήρια µας. ∆ιαβάστε περισσότερα…
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Γιατί να προτιµήσω να φυλάξω τα βλαστοκύτταρα του παιδιού µου
στην Biohellenika. 1.Γιατί πάντα ένας συνεργάτης µας βρίσκεται
δίπλα σας 2.Τα εργαστήρια µας βρίσκονται στην Ελλάδα 3. Η παραλαβή των βλαστοκυττάρων από τα µαιευτήρια γίνεται άµεσα, όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας από το προσωπικό της εταιρείας. ∆ιαβάστε
περισσότερα…
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14 Μοναδικοί λόγοι για να επιλέξετε την Biohellenika. Η
Biohellenika είναι η µοναδική εταιρεία που τα εργαστήρια της, µε
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων, έχουν χορηγήσει βλαστοκύτταρα
του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος σε ασθενείς σε Αιµατολογικά
Κέντρα του εξωτερικού. Και αυτό λόγω της διεθνούς διαπίστευσης
που διαθέτει. ∆ιαβάστε περισσότερα…
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Γιατί ∆ΕΝ θα προτιµήσω να φυλάξω τα βλαστοκύτταρα του παιδιού
µου σε τράπεζα µε έδρα και εργαστήρια στο εξωτερικό. 1. Οι
τράπεζες µε έδρα χώρες του εξωτερικού δεν έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, πράγµα που καθιστά δυνατή τη χρήση τους µόνο στη
χώρα που φυλάσσονται. 2. Ο χρόνος µεταφοράς των βλαστοκυττάρων
από το µαιευτήριο στα εργαστήρια του εξωτερικού, και όχι η θερµοκρασία µεταφοράς, είναι ο κύριος δείκτης της ποιότητας και της
βιωσιµότητας των βλαστοκυττάρων.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ BIOHELLENIKA
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∆ωρεάν τα covid test στους µελλοντικούς γονείς για την είσοδο τους
στο µαιευτήριο ∆ιαβάστε περισσότερα…
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Συµµετοχή της Biohellenika στην ηµερίδα Baby Boom. Με χαρά
σας προσκαλούµε στην ηµερίδα Baby Βoom Εvent 2022 που θα
διεξαχθεί το Σάββατο 17 Σεπτεµβρίου 2022, στο Κέντρο Πολιτισµού
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, στην αίθουσα Φάρος, ώρα 10:00-15:00.
∆ιαβάστε περισσότερα…
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Ίδρυση διαγνωστικού Μικροβιολογικού
Biohellenika. ∆ιαβάστε περισσότερα…
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Μη επεµβατικά προγεννητικά τεστ. Το τµήµα Γενετικής και Μοριακής ∆ιαγνωστικής της Biohellenika προσφέρει τα πληρέστερα και
πλέον αξιόπιστα προγεννητικά µη επεµβατικά τεστ (NIPT). ∆ιαβάστε
περισσότερα…

Χρήσεις των βλαστοκυττάρων του Οµφαλοπλακουντιακού αίµατος
(ΟΠΑ) και ιστού οµφαλίου λώρου. Μέχρι το 2021 το ΟΠΑ χρησιµοποιήθηκε σε 275 κλινικές δοκιµές, ενώ ο ιστός του οµφαλίου λώρου
σε 464. ∆ιαβάστε περισσότερα…
Η σηµασία του χρόνου µεταφοράς των βλαστοκυττάρων, από το
µαιευτήριο στα εργαστήρια, στην επιβίωση των ασθενών,
(Cytotherapy 2022, 24, 508-515). H επιβίωση ασθενών που έλαβαν
βλαστοκύτταρα τα οποία είχαν αποθηκευτεί εντός 48 ωρών ήταν
κατά ένα χρόνο µικρότερη σε σχέση µε τους ασθενείς που πήραν
µοσχεύµατα τα οποία είχαν αποθηκευτεί εντός 24 ωρών και ως εκ
τούτου είχαν υψηλότερη βιωσιµότητα. ∆ιαβάστε περισσότερα…
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Γνωρίστε τα προϊόντα της MOTHERLOVE
και τις αντλίες θηλασµού SPECTRA

Το οµφαλοπλακουντιακό αίµα ως πηγή
λήψης κυττάρων του ανοσοποιητικού,
κατάλληλων για ανοσοθεραπείες του καρκίνου
Από το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της
Biohellenika δηµοσιεύτηκε µία σηµαντική
µελέτη, στην οποία χρησιµοποιώντας το αίµα του
πλακούντα που συλλέγεται µετά τον τοκετό, δηµιουργήθηκε µια αυτόλογη κυτταρική σειρά εξειδικευµένων κυττάρων, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη θεραπεία του καρκίνου. Συγκεκριµένα από τα αιµοποιητικά βλαστοκύτταρα, που
περιέχει το οµφαλοπλακουντιακό αίµα, δηµιουργήθηκε µια σειρά δενδριτικών κυττάρων κατάλληλων για τη θεραπεία του καρκίνου του παχέος
εντέρου. Εξειδικεύοντας τη µεθοδολογία αυτή
µπορούν να αναπτυχθούν και άλλες κυτταρικές
σειρές για την αντιµετώπιση και άλλων µορφών
καρκίνου. Η µελέτη αυτή εντάσσεται στις νέες
θεραπείες του καρκίνου, που ονοµάζονται
ανοσοθεραπείες. Οι θεραπείες αυτές είναι εξατοµικευµένες και στοχευµένες, δηµιουργούνται για
τον ίδιο τον ασθενή και πλεονεκτούν γιατί είναι
περισσότερο αποτελεσµατικές και δεν χρησιµοποιείται χηµειοθεραπεία. Οι ανοσοθεραπείες του
καρκίνου αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια και
έχουν ως σκοπό να ενεργοποιήσουν το ίδιο το
ανοσοποιητικό σύστηµα του ασθενή, ώστε να
καταστεί κυτταροτοξικό µόνο για τα καρκινικά
κύτταρα και να µην έχει ουδεµία επίδραση στα
υπόλοιπα υγιή κύτταρα. Τα κύτταρα τα οποία
ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστηµα ονοµάζονται δενδριτικά, σε µικρό αριθµό κυκλοφορούν
στο αίµα του πλακούντα, και ο αριθµός αυξάνεται
πολλαπλάσια µε ενεργοποίηση των αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων που περιέχονται στο οµφαλοπλακουντιακό αίµα. Κατά τον τοκετό όταν

γίνεται η λήψη του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος,
συλλέγονται τα αιµοποιητικά βλαστοκύτταρα, τα
VSELs και τα κύτταρα του ανοσοποιητικού, τα
οποία είναι και τα λιγότερα σε αριθµό, επειδή το
νεογνό δεν έχει έρθει ακόµα σε επαφή µε παθογόνους παράγοντες. Μετά τη γέννηση του και
καθώς έρχεται σε επαφή µε το περιβάλλον το
ανοσοποιητικό του σύστηµα
ενισχύεται και
εµπλουτίζεται µε νέα κύτταρα άµυνας, εξειδικευµένα για τον κάθε µικροοργανισµό που ήρθε σε
επαφή µε το σώµα του. Επειδή τα πλέον υγιή, ανώριµα κύτταρα συλλέγονται µόνο κατά τη γέννηση,
αυτά µπορούν εύκολα να «εκπαιδεύονται» στην
αναγνώριση και εξουδετέρωση των καρκινικών
κυττάρων. Τα βλαστοκύτταρα που συλλέγονται κατά
τον τοκετό είναι κύτταρα πολύ νεαρά και για το
λόγο αυτόν µπορούν να πολλαπλασιάζονται σε
µεγάλο βαθµό, και επίσης είναι υγιή επειδή συλλέγονται κατά τη γέννηση, όπου ο οργανισµός είναι
υγιής και δεν κυκλοφορούν στο αίµα οποιασδήποτε µορφής παθολογικά κύτταρα.
Παρατίθενται οι συγγραφείς, το τίτλος της δηµοσίευσης και το περιοδικό στο οποίο δηµοσιεύτηκε η
µελέτη. Gounari E., Tsagias N., Daniilidis A., Kouzi
K. and Koliakos G. (2022). An optimized, simplified
and clinically approved culture system to
produce, in large scale, dendritic cells capable of
priming specific T cells. Differentiation, 125:54-61.
PMID: 35598504

Γιατί να προτιµήσω να φυλάξω τα βλαστοκύτταρα του παιδιού µου στην Biohellenika
1.Γιατί πάντα ένας συνεργάτης µας βρίσκεται δίπλα
σας
2.Τα εργαστήρια µας βρίσκονται στην Ελλάδα
3. Η παραλαβή των βλαστοκυττάρων από τα µαιευ-

τήρια γίνεται άµεσα, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας από το προσωπικό της εταιρείας.
4.Ο κύριος δείκτης ποιότητας των βλαστοκυττάρων
είναι ο χρόνος µεταφοράς από το µαιευτήριο στο
εργαστήριο
5. Η θερµοκρασία µεταφοράς δεν έχει καµία
σηµασία στη βιωσιµότητα των βλαστοκυττάρων,
δεδοµένου ότι η φυσιολογική θερµοκρασία που
ζουν τα βλαστοκύτταρα είναι οι 37ο c, η θερµοκρασία του σώµατος.
6. Για κάθε 24ωρο που περνάει χωρίς να κρυοσυντηρούνται τα βλαστοκύτταρα, ελαττώνεται κατά
ένα χρόνο η ζωή των ασθενών που θα λάβουν το
αντίστοιχο µόσχευµα για θεραπεία κακοήθους
ασθένειας.
7. Η Biohellenika έχει τα παλαιότερα αδειοδοτηµένα και διεθνώς διαπιστευµένα εργαστήρια στην
Ελλάδα
8. ∆ιαθέτει ιατρική οµάδα, η οποία έχει πραγµατοποιήσει τις περισσότερες θεραπείες από κάθε
άλλη τράπεζα βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό
9. Είναι η µόνη τράπεζα που τεκµηριωµένα έστειλε
βλαστοκύτταρα σε διαπιστευµένα µεταµοσχευτικά
κέντρα των ΗΠΑ, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν µε
επιτυχία για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης.
10. ∆ιαθέτει το πλέον ολοκληρωµένο σύστηµα
ποιότητας
11. Συλλέγει τον µεγαλύτερο αριθµό και τα περισσότερα είδη των βλαστοκυττάρων από την ενιαία
οµφαλοπλακουντιακή µονάδα.
12. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται ολοκληρωµένες στην τελική τους µορφή, ώστε να χρησιµοποιούνται άµεσα σε επείγουσες περιπτώσεις και
χωρίς επί πλέον κόστος.
13.∆ιαθέτει εξειδικευµένη ιατρική οµάδα, η οποία
παρέχει δωρεάν ιατρική συµβουλή καθ’ όλη τη
διάρκεια της εικοσαετίας.

Γιατί ∆ΕΝ θα προτιµήσω να φυλάξω τα βλαστοκύτταρα του παιδιού µου σε τράπεζα µε
έδρα και εργαστήρια στο εξωτερικό
1.Οι υπηρεσίες παρέχονται σε χώρες του
εξωτερικού, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στα
εργαστήρια και στις εγκαταστάσεις από τους
Έλληνες γονείς
2.Τα συμφωνητικά που υπογράφονται υπόκεινται
στη νομοθεσία των χωρών του εξωτερικού και οι
νομικές υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά
στις χώρες του εξωτερικού
3. Ο χρόνος μεταφοράς των βλαστοκυττάρων
από το μαιευτήριο στα εργαστήρια του
εξωτερικού είναι ο κύριος δείκτης της ποιότητας
και της βιωσιμότητας των βλαστοκυττάρων.
4.Παρεμβάλλονται τελωνεία, τα οποία
καθυστερούν ακόμα περισσότερο την παράδοση
στα εργαστήρια.
5.Η θερμοκρασία μεταφοράς των
βλαστοκυττάρων δεν έχει καμία επίπτωση στη
βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων, όσο και εάν
προσπαθούν να σας πείσουν περί του αντιθέτου,
δεδομένου ότι η φυσιολογική θερμοκρασία στην
οποία ζουν τα βλαστοκύτταρα είναι η
θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος.
6.Οι τράπεζες με έδρα χώρες του εξωτερικού δεν
έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, πράγμα
που καθιστά δυνατή τη χρήση τους μόνο στη
χώρα που φυλάσσονται.
7. Με βάση την άδεια τους, παρέχουν μη
ολοκληρωμένες υπηρεσίες του ιστού του
ομφαλίου λώρου και μεταθέτουν την τελική
επεξεργασία του λώρου με το αντίστοιχο κόστος
στο μέλλον και όταν προκύψει ανάγκη για
χρήση, με το ανάλογο επί πλέον κόστος.
8. Δεν ενημερώνουν τους γονείς με σαφήνεια για
τις υπηρεσίες που παρέχουν, την έδρα των
εργαστηρίων και δεν ακολουθούν τους κανόνες
ενημέρωσης όπως αυτοί προβλέπονται από το
άρθρο 48 του ν. 3984.

Χρήσεις των βλαστοκυττάρων του Οµφαλοπλακουντιακού αίµατος (ΟΠΑ)και ιστού
οµφαλίου λώρου
Μέχρι το 2021 το ΟΠΑ χρησιμοποιήθηκε σε
275 κλινικές δοκιμές, ενώ ο ιστός του ομφαλίου λώρου σε 464. Η αμνιακή μεμβράνη και ο
πλακούντας σε 151 δοκιμές. Το 2021 προστέθηκαν 30 νέες κλινικές δοκιμές που αφορούν
τη χρήση του ΟΠΑ και 96 που αφορούν τον
ιστό του ομφαλίου λώρου. Λόγω της πανδημίας πολλές κλινικές μελέτες αναβλήθηκαν,
μέχρι να δημιουργηθούν ασφαλέστερες
συνθήκες. Στο 44% οι χρήσεις του ΟΠΑ αφορούν τη θεραπεία αιματολογικών ασθενειών,
στο 17% τη θεραπεία επίκτητων νευρολογικών διαταραχών (εγκεφαλική παράλυση και
αυτισμός), στο 8% τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη, στο 5% επιπλοκές λόγω προωρότητας, στο 5% κακοήθεις όγκους, στο 5% αυτοάνοσα νοσήματα, στο 4% ορθοπεδικές παθήσεις, στο 3% καρδιολογικά προβλήματα, στο
3% επιπλοκές της covid 19 και στο 6% για
άλλες παθήσεις. Η αύξηση των χρήσεων των
βλαστοκυττάρων του ΟΠΑ και του ιστού του
ομφαλίου λώρου κατά 25% στις κλινικές δοκιμές κατά τα έτη 2020 και 2021, οφείλεται στη
θεραπεία επιπλοκών της Covid 19. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών έχουν δημοσιευτεί
και δείχνουν σημαντική αύξηση της επιβίωσης
των ασθενών, συντόμευση του χρόνου νοσηλείας και έξοδο από τις μονάδες εντατικής
θεραπείας. Είναι γνωστό οτι το ΟΠΑ εκτός από
τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα περιέχει και
κύτταρα του ανοσοποιητικού και το 2020 χρησιμοποιήθηκε σε 39 νέες κλινικές δοκιμές για
τις ανοσοθεραπείες του καρκίνου, στις 14 εκ
των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τα κύτταρα
ΝΚ (Natural Killer Cells). Οι ανοσοθεραπείες
καταργούν τη χρήση χημειοθεραπείας και ως
εκ τούτου τις επιπλοκές αυτής. Τα κύτταρα του
ιστού του ομφ

ελάττωσης του αριθμού των βλαστοκυττάρων
μετά την απόψυξη σε συνθήκες αρχικής καθυστερημένης μεταφοράς.
Στην μελέτη αυτή σε 91 ασθενείς με κακοήθη
αιματολογική ασθένεια χορηγήθηκαν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα τα οποία αποθηκεύτηκαν εντός 24 ωρών και η βιωσιμότητα τους
ήταν 86% ή 48 ωρών και η βιωσιμότητα τους
ήταν 83%. Η μελέτη έγινε στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Καρολίνσκα, άρχισε το 2014 και
ολοκληρώθηκε το 2017. Οι ασθενείς που
έλαβαν μοσχεύματα τα οποία είχαν αποθηκευτεί εντός 48 ωρών, και ως εκ τούτου είχαν
χαμηλότερη βιωσιμότητα, ο χρόνος επιβίωσης
τους ήταν κατά ένα χρόνο μικρότερος σε
σχέση με τους ασθενείς που πήραν μοσχεύματα τα οποία είχαν υψηλότερη βιωσιμότητα και
είχαν αποθηκευτεί εντός 24 ωρών. Ο λόγος
της καλύτερης έκβασης των ασθενών είναι η
γρήγορη μεταφορά από το μαιευτήριο στο
εργαστήριο, η οποία τελικά εξασφαλίζει μεγαλύτερο αριθμό υγιών κυττάρων, τα οποία
επαρκούν για την αποκατάσταση του ασθενή
μετά τη χημειοθεραπεία και τη μεταμόσχευση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη οτι τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν
σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν ικανότητα
πολλαπλασιασμού και υπάρχει συγκεκριμένη
δοσολογία ανά κιλό βάρους του ασθενή.
Επί πλέον η θερμοκρασία μεταφοράς στο
διάστημα των 24 και 48 ωρών δεν είχε καμία
επίπτωση στη βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων. Επομένως η διαφήμιση σχετικά με τα κιτ
μεταφοράς τα οποία καταγράφουν και
εξασφαλίζουν χαμηλές θερμοκρασίες, δεν
εξασφαλίζουν την υψηλή βιωσιμότητα των
βλαστοκυττάρων και ο μόνος παράγοντας
υψηλής βιωσιμότητας παραμένει η άμεση
μεταφορά και αποθήκευση στα εργαστήρια.
Επομένως τα εργαστήρια επεξεργασίας και
αποθήκευσης βλαστοκυττάρων θα πρέπει να
εξασφαλίζουν γρήγορες και ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς, ώστε οι χρήστες των βλαστοκυτττάρων στο μέλλον να έχουν το καλύτερο
θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Με βάση την ανωτέρω μελέτη, η επιλογή της
φύλαξης των βλαστοκυττάρων σε χώρες του
εξωτερικού εκτός του ότι παρέχει χαμηλότερης βιωσιμότητας δείγματα, ιδίως όταν ο τοκετός γίνει τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας,
δεν εξασφαλίζει και τη νόμιμη χρήση τους
εντός της χώρας, δεδομένου ότι στερούνται
άδειας λειτουργίας από το Ελληνικό Δημόσιο.
Βιβλιογραφία
Stem Cells Int. 2013;2013:823912. The
Assessment of Parameters Affecting the
Quality of Cord Blood by the Appliance of the
Annexin V Staining Method and Correlation
with CFU Assays. Radke TF et al.
Vox Sang. 2012, 103(2):150-8. Evaluation of
overnight storage conditions for autologous
peripheral blood stem cell products:
comparison of three different conditions. Seo
JY et al

14 ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ BIOHELLENIKA
1.Διαθέτει Διεθνή Διαπίστευση από την AABB
(δυνατότητα χορήγησης των κρυοσυντηρημένων βλαστοκυττάρων για αυτόλογη θεραπεία σε
οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα παγκοσμίως).
2.Έχει ανανεώσει την άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις
που όρισε το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 645/Β/19.02.2021).
3.Διασφαλίζει τη συνέχιση της φύλαξης σε
περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της, σύμφωνα με τον όρο 28β του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, μέσω της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής
στο Υπουργείο Υγείας για την οικονομική
κάλυψη της συνέχισης της φύλαξης.
4.Αποτελεί το μόνο εργαστήριο στην Ελλάδα
που έχει παραδώσει εγκεκριμένα δείγματα
ΟπΑ για αυτόλογη θεραπεία σε μεταμοσχευτικό
κέντρο με δημοσιευμένη βιβλιογραφική αναφορά (Ballen KK et al. 2015, Bone Marrow
Transplantation, 50, 1271-1278).
5. Δεν απορρίπτει συλλογές ομφαλοπλακουντιακού αίματος με βάση τον όγκο, αλλά χρησιμοποιεί την αποστράγγιση του πλακούντα για να
εξασφαλίσει την ελάχιστη ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος, όπως προβλέπει η
νομοθεσία.
6.Εξασφαλίζει την άμεση επεξεργασία των

αλίου λώρου χρησιμοποιούνται τα τελευταία
χρόνια με αυξανόμενη συχνότητα για γονιδιακές
θεραπείες, είτε κληρονομικών, είτε κακοήθων
ασθενειών λόγω της ικανότητας τους να πολλαπλασιάζονται και να ενσωματώνουν υγιή γονίδια. Λόγω δε της μεγάλης συγγένειας τους με
όλα τα όργανα θεωρούνται ως τα πλέον κατάλληλα κύτταρα για τις θεραπείες αυτές.
Για τους παραπάνω λόγους επιλέξαμε στη
Biohellenika εξ αρχής να επεξεργαζόμαστε
ολόκληρο τον ομφάλιο λώρο και να φυλάσσουμε κύτταρα, αντί να καταψύχουμε κομμάτια ομφαλίου λώρου χωρίς προηγούμενη
απομόνωση των βλαστοκυττάρων.
Η σημασία του χρόνου μεταφοράς των βλαστοκυττάρων, από το μαιευτήριο στα εργαστήρια, στην επιβίωση των ασθενών,
(Cytotherapy 2022, 24, 508-515)
Η ποιότητα και η ποσότητα των βλαστοκυττάρων αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιβίωση των ασθενών, οι οποίοι
υποβάλλονται σε μεταμόσχευση για τη θεραπεία κακοήθους ασθένειας.

ασθενών που έλαβαν αυτά τα μοσχεύματα για τη
θεραπεία κακοήθους ασθένειας. Η επίδραση της
θερμοκρασίας στην ανωτέρω μελέτη δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βιωσιμότητα
των βλαστοκυττάρων.
O παρατεταμένος χρόνος μεταφοράς των βλαστοκυττάρων από τα μαιευτήρια στα εργαστήρια
ενεργοποιεί λεπτούς μηχανισμούς απόπτωσης
και νέκρωσης, οι οποίοι οδηγούν μαζικά σε απώλεια των βλαστοκυττάρων κατά την κατάψυξή
τους και πολύ περισσότερο κατά την απόψυξή
τους. Τα κύτταρα και οι οργανισμοί υπόκεινται
στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο ή
απόπτωση και στον οξύ θάνατο που είναι η
νέκρωση. Ο προγραμματισμένος κυτταρικός
θάνατος επιταχύνεται όταν μεσολαβούν οξείες
συνθήκες, οι οποίες δεν προκαλούν μεν τον
άμεσο θάνατο των κυττάρων ή των οργανισμών,
αλλά ελαττώνουν τον κύκλο της ζωής τους ή τα
καθιστούν ευάλωτα σε συνθήκες στρες, όπως
στην προκειμένη περίπτωση στην απόψυξη.

Μία πρόσφατη μελέτη συγκρίνει την επίδραση
της αποθήκευσης των βλαστοκυττάρων εντός
24 ωρών με αυτήν των 48 ωρών και καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι η εντός 48 ωρών επεξεργασία ελαττώνει κατά ένα χρόνο την επιβίωση των

Στις συνθήκες άμεσης μεταφοράς των βλαστοκυττάρων στα εργαστήρια, ένας πολύ μικρός
αριθμός βλαστοκυττάρων πεθαίνει κατά την απόψυξη. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατακόρυφα,
εάν τα βλαστοκύτταρα ήδη είχαν οδηγηθεί στην
απόπτωση λόγω της καθυστερημένης μεταφοράς. Έτσι μετά την απόψυξη ο αριθμός των αποθηκευμένων βλαστοκυττάρων ελαττώνεται
ακόμα περισσότερο διότι πέραν της αρχικής
νέκρωσης, η οποία έχει καταγραφεί στα αποτελέσματα που έλαβαν οι γονείς, λόγω της καθυστερημένης μεταφοράς στον κύκλο του θανάτου
μπαίνουν και βλαστοκύτταρα που είχαν οδηγηθεί
εξ αρχής σε απόπτωση και η οποία δεν καταγράφεται στα αποτελέσματα. Το υγρό συντήρησης
και μεταφοράς του ομφαλικού αίματος, μπορεί να
εξασφαλίσει το απαιτούμενο σάκχαρο για τη
συντήρηση των κυττάρων, αλλά όχι και το απαραίτητο οξυγόνο, όπως αυτό συμβαίνει φυσιολογικά στο σώμα μας, και αυτός είναι ο λόγος της

Transfusion 2012,52(5):1079. Predicting overall
viability of cord blood harvests. Pope B et al.
Εnstein. 2011; 9(2 Pt 1):207-11 Does the time
between collecting and processing umbilical
cord blood samples affect the quality of the
sample? Ricardo Barini a al.

Από το ομφαλικό αίμα απομονώνεται και φυλάσσεται το υγιές και νεαρό ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού, το οποίο περιλαμβάνει τα
λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα ΝΚ, τα μονοκύτταρα
και τον ιδιαίτερο πληθυσμό των Τ ανοσορυθμιστικών (T Reg) κυττάρων.

Stem Cells International 2013 (17):823912.
doi.org/10.1155/2013/823912. The Assessment
of Parameters Affecting the Quality of Cord
Blood by the Appliance of the Annexin V
Staining Method and Correlation with CFU
Assay Teja Falk Radke, David Barbosa, Richard
Charles Duggleby, Riccardo Saccardi, Sergio
Querol, and Gesine Kögler

Tα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται στις εξατομικευμένες ανοσοθεραπείες του καρκίνου και της
λευχαιμίας, χωρίς προηγούμενη χρήση χημειοθεραπείας.

Σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία
τα βλαστοκύτταρα πρέπει να μεταφέρονται
άμεσα από τα μαιευτήρια στα εργαστήρια ή το
αργότερο εντός 48 ωρών. Και ο χρόνος των 48
ωρών θεωρείται επιβαρυντικός για τη βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων. Η καθυστερημένη
μεταφορά των βλαστοκυττάρων στα εργαστήρια επιδρά στην ποιότητα τους, επειδή ελαττώνει τη βιωσιμότητα τους και ως εκ τούτου τον
λειτουργικό τους αριθμό.

ΤΙ ΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΣΤΗ BIOHELLENIKA
Στην Biohellenika απομονώνουμε και φυλάσσουμε τα περισσότερα σε αριθμό και είδος βλαστοκύτταρα στα διεθνώς διαπιστευμένα από
την ΑΑΒΒ (American Association of Blood Banks)
και αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Υγείας
εργαστήρια μας.

Από τα μονοκύτταρα του ομφαλικού αίματος
δημιουργούνται δενδριτικά κύτταρα τα οποία
αποτελούν τη βάση δημιουργίας εξατομικευμένων εμβολίων για τη θεραπεία του καρκίνου και
της λευχαιμίας.
Δ. Κύτταρα VSEL cells, (Very Small Embryonic Like
Stem Cells). Το μέλλον της εξατομικευμένης ιατρικής.

Α.Αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα
Η μέθοδος που ακολουθούμε προσφέρει τη
φύλαξη του μεγαλύτερου αριθμού βλαστοκυττάρων από οποιαδήποτε άλλη και η λήψη τους
γίνεται in utero και ex utero.
Απομακρύνουμε το 98% των ερυθρών αιμοσφαιρίων και φυλάσσουμε καθαρά βλαστοκύτταρα, τα πλέον κατάλληλα για θεραπείες Αναγεννητικής Ιατρικής. Αυτό επίσης δίνει το πλεονέκτημα τα βλαστοκύτταρα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα μέλη της οικογένειας χωρίς τον περιορισμό της ομάδας αίματος.
Επειδή φυλάσσονται καθαρά βλαστοκύτταρα
χρησιμοποιούμε ελάχιστη κρυοπροστατευτική ουσία, η οποία δεν αφαιρείται κατά τη χορήγηση τους και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία
απώλεια κυττάρων κατά την απόψυξη. Με τις
μεθόδους που ακολουθούμε διασώζουμε το
99+/-1% των αρχικών κυττάρων που συλλέγονται. Η βιωσιμότητα μετά την απόψυξη παραμένει υψηλή, όπως έχει διαπιστωθεί από τα
μεταμοσχευτικά κέντρα στα οποία έγινε χορήγηση. Έχουμε τη δυνατότητα συλλογής επί
πλέον βλαστοκυττάρων με την πατενταρισμένη και βραβευμένη μέθοδο της αποστράγγισης
του πλακούντα (ex utero), την οποία χρησιμοποιούμε με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια
Β. Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα
Προσφέρουμε τη φύλαξη των μεσεγχυματικών
βλαστοκυττάρων του ιστού του ομφαλίου
λώρου από όλο το μήκος του και τα αποθηκεύουμε με τη μορφή κυττάρων, έτοιμων προς
χρήση. Δεν υιοθετήσαμε ποτέ τη φύλαξη του
ιστού του ομφαλίου λώρου με τη μορφή τεμαχίων. Τα κύτταρα αυτά είναι τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα στην Ιατρική για θεραπείες Αναγεννητικής Ιατρικής και θα αποτελέσουν στο
μέλλον πηγή δημιουργίας εξατομικευμένων
βιολογικών φαρμάκων.
Γ. Βλαστοκύτταρα του
συστήματος του παιδιού

ανοσοποιητικού

δειγμάτων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και
λόγω αυτού εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα στις
υπηρεσίες της και υψηλή βιωσιμότητα των
φυλασσόμενων δειγμάτων. Έτσι αποφεύγεται η
επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας καθώς και
οι καθυστερήσεις στις επεξεργασίες των βιολογικών δειγμάτων λόγω της μεταφοράς τους σε
εργαστήρια του εξωτερικού.
7.Επεξεργάζεται όλο το μήκος του ομφαλίου
λώρου (Πατέντα # 1007490) για την απομόνωση
των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων και παρέχει τον μέγιστο δυνατό αριθμό τους, ώστε στο
μέλλον να μη χρειάζεται κυτταρικός πολλαπλασιασμός.
8.Δεν τεμαχίζει-πολτοποιεί-καλλιεργεί τον ιστό
του ομφαλίου λώρου αλλά τον επεξεργάζεται
πλήρως (~30cm) για την απομόνωση του συνόλου των μεσεγχυματικών κυττάρων. Σε αντίθεση
με πολλά εργαστήρια φύλαξης βλαστοκυττάρων,
κρυοσυντηρεί απομονωμένα μεσεγχυματικά
βλαστοκύτταρα και όχι τεμάχια ιστού. Αυτό
διασφαλίζει την βιωσιμότητα του συνόλου των
βλαστοκυττάρων, επιτρέπει την πραγματοποίηση
του απαιτούμενου ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και εγγυάται την άμεση παράδοση και εγκεκριμένη χρήση του δείγματος, σε περίπτωση που
χρειαστεί να πραγματοποιηθεί χορήγηση.
9.Παρέχει την αποκλειστική υπηρεσία αποστράγγισης του Πλακούντα (Πατέντα #
1007478) συλλέγοντας ένα δεύτερο μόσχευμα
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Έτσι εξασφαλίζεται έως και διπλάσιος αριθμός βλαστοκυττάρων ο οποίος επαρκεί για τη θεραπεία αιματολο-

Tα VSELs λόγω του μικρού μεγέθους τους μέχρι
σήμερα απορρίπτονταν μετά την απομόνωση
των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.. Στην
Biohellenika συνεχίζεται η απομόνωση τους μετά
τη συλλογή των αιμοποιητικών και φυλάσσονται
σε χωριστό κρυοφιαλίδιο. Τα κύτταρα αυτά είναι
τα πλέον αρχέγονα του σώματος και αποτελούν
μητρικές μορφές ενήλικων κυττάρων του οργανισμού. Έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται χωρίς να διαφοροποιούνται. Από τα VSELs
μπορούν να δημιουργηθούν κυτταρικές σειρές
οργάνων του ανθρώπινου σώματος, περιλαμβανομένων των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων.

γικών ασθενειών ακόμα και σε ενήλικα μεγάλου σωματικού βάρους.
10.Παρέχει την αποκλειστική και καινοτόμο
υπηρεσία φύλαξης των VSELs βλαστοκυττάρων. Τα VSELs (Πολύ μικρού μεγέθους εμβρυϊκού τύπου βλαστοκύτταρα) είναι πρόδρομα
των αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών κυττάρων, θεωρούνται μητρικά των βλαστικών
κυττάρων όλων των ιστών και μπορούν να
δημιουργήσουν κάθε κύτταρο του οργανισμού, ακόμα και ωάρια-σπερματοζωάρια.
11.Φύλαξη κάθε υπηρεσίας σε ανεξάρτητο
δοχείο φύλαξης και θέση μέσα στην κρυοτράπεζα
12.Διαθέτει την διαπίστευση από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για όλες τις
εξετάσεις που με βάση τη νομοθεσία πρέπει να
γίνονται στα βλαστοκύτταρα. (Οι γονείς
πρέπει να ζητούν το πεδίο διαπίστευσης
όπου αναγράφονται οι διαπιστευμένες εξετάσεις και να μην αρκούνται στο ΣΗΜΑ
ΤΟΥ ΕΣΥΔ).
13.Διαθέτει Σύστημα Ιχνηλασιμότητας, εγκεκριμένο από την ΑΑΒΒ ISBT 128, που ακολουθεί το δείγμα από τη λήψη έως και την τελευταία χορήγηση.
14.Έχει οργανωμένο υψηλού επιπέδου Τμήμα
Ιατρικής Συμβουλευτικής και παρέχει δωρεάν
τις υπηρεσίες συμβουλευτικής ιατρικής στην
οικογένεια καθ’ όλη τη διάρκεια του ιδιωτικού
συμφωνητικού.

Ολοκλήρωσαν και έλαβαν τα μεταπτυχιακά
διπλώματα οι πρώτοι φοιτητές, οι οποίοι
παρακολούθησαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-μα
της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ <<Βλαστο-κύτταρα
και Αναγεννητική Ιατρική>>. Οι περισσότερες εκ
των διπλωματικών εργασιών υποστηρίχτηκαν από τα
εργαστήρια της Biohellenika

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ BIOHELLENIKA
Δωρεάν τα covid test στους μελλοντικούς
γονείς
H Biohellenika προσφέρει δωρεάν το μοριακό
τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού και στους δύο
γονείς, οι οποίοι θα την επιλέξουν για τη συλλογή των βλαστοκυττάρων του παιδιού που περιμένουν. Τα μοριακά τεστ πραγματοποιούνται
στα εργαστήρια της Biohellenika και είναι από τα
λίγα εργαστήρια τα οποία και έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για το
τεστ αυτό.

Στο νέο διαγνωστικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Biohellenika προσφέρονται όλα τα
είδη μικροβιολογικών εξετάσεων, που περιλαμβάνουν τις συνήθεις εξετάσεις (βιοχημικές
και ορμονολογικές), τον προγεννητικό έλεγχο
και όλες τις μοριακές εξετάσεις που αφορούν
την υπογονιμότητα σε γυναίκες και άνδρες. Το
Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι συμβεβληΣυμμετοχή της Biohellenika στην ημερίδα μένο με τον ΕΟΠΥ και λειτουργεί στις εγκαταενημέρωσης των μελλοντικών μαμάδων για τη στάσεις της Biohellenika στη Θεσσαλονίκη.
φύλαξη των βλαστοκυττάρων, Baby Boom.
Μη επεμβατικά προγεννητικά τεστ
Με χαρά σας προσκαλούμε στην ημερίδα Baby Β
oom Εvent 2022 που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Το τμήμα Γενετικής και Μοριακής ΔιαγνωστιΣπτεμβρίου 2022, στο Κέντρο Πολιτισμού κής της Biohellenika προσφέρει τα πλέον αξιόΊδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην αίθουσα Φάρος, πιστα και πληρέστερα προγεννητικά μη
ώρα 10:00-15:00. Η ημερίδα Baby Boom Event επεμβατικά τεστ (NIPT) για την πρώιμη
έχει καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη γιορτή ενημέ- διάγνωση παθήσεων του εμβρύου. Τα τεστ
ρωσης για μέλλουσες μητέρες.
αυτά πραγματοποιούνται σε περιφερικό αίμα
της μητέρας από την 12η εβδομάδα κύησης
Η Biohellenika θα συμμετάσχει στην ημερίδα με και περιλαμβάνουν τον έλεγχο των πιο συχνά
σκοπό την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την εμφανιζόμενων τρισωμιών (T21, T13, T18, T9,
αξία της φύλαξης των βλαστοκυττάρων από την T16, T22), έλεγχο ανευπλοειδιών στα φυλετικά
ομφαλοπλακουντιακή μονάδα κατά τη γέννηση των χρωμοσώματα (XO, XXX, XXY, XYY) καθώς και
παιδιών.
έλεγχο έως 84 διαφορετικών μικροελλειπτικών συνδρόμων/διπλασιασμών.
Ίδρυση διαγνωστικού Μικροβιολογικού εργαστηρίου

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 Pregnant Belly Oil και το Pregnant Belly
Salve που αποτρέπουν και καταπολεμούν
αποτελεσματικά τις ραγάδες, τη Rhoid Balm
που συρρικνώνει αποτελεσματικά τις αιμορροΐδες και ανακουφίζει από τον κνησμό, τη Nipple
Cream που θεραπεύει τις πληγωμένες-ερεθισμένες θηλάζουσες θηλές, το Birthand Baby
Massage Oil ιδανικό για μασάζ του νεογέννητου μωρού, το Diaper Rash & Thrush μια εξαιρετική φυσική αλοιφή για τα εξανθήματα από
την πάνα και το Sitz BathSpray που ανακουφίζει τους μυς του περινέου, μειώνει το πρήξιμο
και θεραπεύει τα τραύματα.
H σειρά συμπληρώνεται με το Motherlove®
MoreMilkPlus ένα 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:

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65
Θεσσαλονίκη, 57001
Υμηττού 63 & Φορμίωνος Αθήνα, 16121
Τηλέφωνα: 2310 474 282, 6944677746
2107708882, 6974729820
Email: info@biohellenika.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Κοκκώνα Κουζή-Κολιάκου, καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας,
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Biohellenika AE
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Δανάη Φούρλα Μοριακή Βιολόγος, Διδάκτωρ Βιολογίας

Έρευνα κληρονομικών ασθενειών
Το τμήμα Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής προσφέρει επίσης γενετικές αναλύσεις
και μοριακά τεστ ανίχνευσης κληρονομικών ασθενειών. Επιπλέον, προσφέρει τεστ
DNA (πατρότητας, μητρότητας, αδελφότητας
και αναλύσεις γενετικού προφίλ).

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
Αρχικό πυρήνα δημιουργίας των θηλάστρων
αποτέλεσε μία ομάδα μηχανικών - νέων γονέων οι οποίοι αμφισβήτησαν την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά, τόσο στο εύρος των παρεχόμενων λύσεων & προϊόντων, όσο και στις εμπορικές πρακτικές. Η βαθιά γνώση και μελέτη της
'καρδιάς' ενός θηλάστρου - Σετ 'Κινητήρα - Αντλίας - Διαφράγματος' - σε συνδυασμό με τη στενή
καθοδήγηση & συμβουλή διακεκριμένων επαγγελματιών του χώρου (μαιών/συμβούλων θηλασμού), οδήγησαν στο σχεδιασμό καινοτόμων
λύσεων (π.χ. θήλαστρο απλής & διπλής άντλησης
σε πολύ προσιτή τιμή, εύκαμπτη, πολυβάθμια
χοάνη που 'αγκαλιάζει' το στήθος, σετ άντλησης
'Hands - Free' κ.α.) οι οποίες κέντρισαν το ενδιαφέρον παγκοσμίων εταιρειών του κλάδου και
μετουσιώθηκαν σε αποκλειστικά συμβόλαια
συνεργασίας. Τα θήλαστρα SPECTRA παρέχουν
ασφάλεια, άνεση, αυτονομία και ευκολία στη
χρήση. Τα θήλαστρα SPECTRA παρέχονται για
ενοικίαση ή αγορά, διαθέτουν μονή ή διπλή
άντληση, έχουν ρυθμιζόμενη ροή, είναι αθόρυβα,
διαθέτουν μεγάλη οθόνη παραμέτρων, στεγανότητα και αυτονομία για 3 ώρες συνεχούς χρήσης.
Συνοδεύονται από 3ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, είναι καλαίσθητα και εύκολα στη χρήση.

