
Λόγοι για την επιλογή της 

•  Αποτελεί μία από επτά (7) σε λειτουργία σήμερα Εταιρείες Έντασης Γνώ-

σης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», και χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία, 

επιστημονική επάρκεια, και τεχνολογική αρτιότητα που συνδυάζει το 

Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

  Οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις στεγάζονται σήμερα σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο στο Εργαστήριο «Παθοβιολογίας Κυττάρων και 

Συνδετικού Ιστού» του Ινστιτούτου Βιολογίας. Μετά την αποπεράτωση του 

νέου Τεχνολογικού Πάρκου του Κέντρου θα μεταφερθούν εκεί (εντός του 

χώρου του Κέντρου). Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» έχει 24ωρη φύλαξη, 

συνεχείς περιπολίες και απαγόρευση εισόδου σε μη εξουσιοδοτημένα 

άτομα. Το Κέντρο χρησιμοποιεί παροχή υγρού αζώτου από ίδια δεξαμενή, 

εξασφαλίζοντας έτσι την δυνατότητα επί τόπου ανεφοδιασμού υγρού 

αζώτου σε περίπτωση που χρειαστεί. Επιπλέον διαθέτει ειδικές γραμμές 

ασφαλείας ηλεκτροδότησης και σύστημα πυρασφάλειας.

  Η μοναδική τράπεζα φύλαξης ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττά-

ρων με συμβόλαιο που εξασφαλίζει 25ετή φύλαξη.1 

  Οι διαδικασίες και τα εργαστηριακά πρωτόκολλα γίνονται βάσει των 

οδηγιών των πλέον έγκυρων, αναγνωρισμένων διεθνώς ελεγκτικών και 

εποπτικών Οργανισμών για τράπεζες βλαστικών κυττάρων όπως είναι οι 

AABB και FACT–NETCORD, οι οποίοι είναι οι πλέον σύγχρονοι και επι-

καιροποιούνται συνεχώς.

 Δεν γίνεται κανένας έλεγχος HLA-ιστοσυμβατότητας.

  Επιστημονική ομάδα που αποτελείται από κορυφαίους ερευνητές με 

διεθνή αναγνώριση, εμπειρία και τεχνογνωσία.

  Εργαστηριακός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας.

  Ελεγχόμενης θερμοκρασίας συσκευασία (Kit) κατασκευασμένη και Πι-

στοποιημένη σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες για μεταφορά βιολογικού 

υλικού των ΟΗΕ και ΙΑΤΑ ώστε να εξασφαλίζει πως το δείγμα αίματος 

θα διατηρείται στις επιτρεπτές θερμοκρασίες για τουλάχιστον 48 ώρες.

  Φύλαξη σε κρυοασκούς με πολλαπλούς θαλάμους φύλαξης του δείγμα-

τος όπως συνιστούν τα διεθνή πρότυπα και οι Διεθνείς Οργανισμοί (FDA, 

AABB, FACT–NETCORD) και όχι με προηγούμενης γενιάς κρυοσυντήρη-

ση σε κρυοφιαλίδια.2

  Δυνατότητα φύλαξης ενός δεύτερου κρυοασκού, εφόσον το επιθυμούν 

οι γονείς.

  Δύο εργαστηριακοί έλεγχοι ποιότητας στο δείγμα, στα 10 και 20 χρό-

νια φύλαξης, αντίστοιχα, με απόψυξη κυττάρων από τους πολλαπλούς 

θαλάμους του κρυοασκού και όχι από τον κύριο όγκο του δείγματος, με 

υποχρέωση ενημέρωσης του πελάτη για τα αποτελέσματα.

  Υποχρεωτικές εξετάσεις της μητέρας την ώρα του τοκετού για την διε-

νέργεια ιολογικού ελέγχου.3

  Συνεργασία με Πιστοποιημένα εργαστήρια για την διενέργεια του ιολο-

γικού ελέγχου και την κυτταρομετρία ροής για μεγαλύτερη ασφάλεια και 

ακρίβεια στα αποτελέσματα.

  Παραλαβή και επεξεργασία των δειγμάτων σε 24-48 ώρες από την ώρα 

του τοκετού γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την βιωσιμότητα των κυτ-

τάρων.

  Μεταφορά των δειγμάτων από τα μαιευτήρια στα εργαστήρια μόνο με 

εξειδικευμένους ταχυμεταφορείς για την μεταφορά βιολογικού υλικού.

  Υποχρεωτική συμπλήρωση αναλυτικού ατομικού και οικογενειακού ιατρι-

κού ιστορικού.4

 24ωρη εξυπηρέτηση 365 ημέρες το χρόνο.

  Δυνατότητα ελέγχου, αμεσότητας και πληροφόρησης για τα εργαστήρια 

και δυνατότητα επίσκεψης κατόπιν συνεννόησης.

  Έκδοση “Πιστοποιητικού Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακών Βλαστικών 

Κυττάρων”.

  Τήρηση της εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων προ-

σωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων.
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Οικογενειακή Τράπεζα 

Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου«Τίποτα δεν προέρχεται από την τύχη.

 Όλα είναι αποτέλεσμα της σωστής σκέψης

και της προνοητικότητας του ανθρώπου.»
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BIOPHYLAXIS HELLAS A.E.

Λεωφόρος Δεκελείας 120, 14341 Νέα Φιλαδέλφεια 
τηλ.: 210 2520026 - 801 11 25 200, fax: 210 2520053

e-mail: info@biophylaxis.com, web site: www.biophylaxis.com

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.biophylaxis.com

✆ Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών

801 11 25200



1988: Πραγματοποιείται η πρώτη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων από ομφα-

λοπλακουντιακό αίμα σε παιδί που έπασχε από αναιμία Fanconi. 

1998: Πραγματοποιείται η πρώτη αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων 

ομφάλιου λώρου σε παιδί που έπασχε από ρετινοβλάστωμα.

2001: Δημοσιεύεται η πρώτη μελέτη σχετικά με τη μεταμόσχευση βλαστικών 

κυττάρων ομφάλιου λώρου σε ενήλικες.

2007: Ανακοινώθηκε η πρώτη επιτυχής αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυτ-

τάρων του ομφάλιου λώρου σε παιδί το οποίο εμφάνισε οξεία λευχαιμία.

Σήμερα: Σε όλο τον κόσμο λειτουργούν πλέον των 200 τραπεζών βλαστικών 

κυττάρων με εκατοντάδες χιλιάδες κρυοσυντηρημένα δείγματα. Δεκάδες χιλιάδες 

μεταμοσχεύσεις έχουν ήδη γίνει με βλαστικά κύτταρα από ομφαλοπλακουντιακό 

αίμα. Περισσότερες από 60 ασθένειες αντιμετωπίζονται δυνητικά με μοσχεύματα 

αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων σαν πρότυπη θεραπεία ενώ περισσότερες από 

30 βρίσκονται σε φάση κλινικών δοκιμών ή πειραματικών εφαρμογών.

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι το αίμα που κυκλοφορεί μεταξύ πλακούντα 

και ομφαλίου λώρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όταν γεννηθεί το παιδί 

και αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος, συγκρατεί σημαντική ποσότητα ομφαλοπλακου-

ντιακού αίματος, προσφέροντας έτσι την δυνατότητα άμεσης συλλογής. Το αίμα 

αυτό είναι πλούσιο σε βλαστικά κύτταρα που απομονώνονται με συγκεκριμένη 

διαδικασία σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Τα βλαστικά κύτταρα είναι τα πρωταρχικά, πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα όλων 

των πολυκύτταρων οργανισμών. Τα κύτταρα αυτά διατηρούν την ικανότητα να 

αυτό-ανανεώνονται μέσω μιτωτικής διαίρεσης και έχουν την ιδιότητα να διαφορο-

ποιούνται, σχηματίζοντας έτσι εξειδικευμένα κύτταρα, ιστούς, όργανα, και τελικά 

τον ίδιο τον οργανισμό.

Τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα (HSCs) και χρησιμοποιούνται σε 

μεταμοσχεύσεις για την αντιμετώπιση ασθενειών του αιμοποιητικού ή ανοσοποι-

ητικού συστήματος. 

Εκτός όμως από τα αιμοποιητικά κύτταρα, τα ΟΒΚ μπορούν να διαφο-

ροποιηθούν σε κατάλληλους κυτταρικούς τύπους, για τη δημιουργία επι-

θηλιακού, ενδοθηλιακού και νευρικού ιστού. Κατά συνέπεια τα ΟΒΚ θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση μίας πληθώρας ασθενει-

ών που συμπεριλαμβάνουν καρδιαγγειακά, οφθαλμολογικά, ορθοπεδικά, 

νευρολογικά και ενδοκρινολογικά νοσήματα.5

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα 
χαρακτηρίζεται από πολλούς επιστήμονες ως «υγρός βιολογικός 
χρυσός» και ότι εκτός από το ίδιο το παιδί, αποτελεί δικλείδα βιολογικής 
εξασφάλισης για το ίδιο το παιδί αλλά και πιθανόν για άλλα μέρη της 
οικογένειας.

Πλεονεκτήματα Βλαστικών Κυττάρων 

Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος

Εύκολη, ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής διαδικασία συλλογής δείγ-

ματος 

Χαμηλός κίνδυνος ιικών μολύνσεων των κυττάρων επειδή η συλλογή 

γίνεται άμεσα και άσηπτα αμέσως μετά τον τοκετό

Άμεση διαθεσιμότητα του μοσχεύματος με αποτέλεσμα να προλαμβά-

νεται η εξέλιξη της νόσου

100% ιστοσυμβατότητα για ομόλογη χρήση (από το ίδιο το παιδί)

Μειωμένη ανάγκη ταυτοποίησης αντιγόνων ιστοσυμβατότητας για 

ετερόλογη (δότης διαφορετικός από το δέκτη του μοσχεύματος) χρή-

ση μέσα στην οικογένεια

Μικρή πιθανότητα απόρριψης του μοσχεύματος (GVHD) στις ετε-

ρόλογες μεταμοσχεύσεις και απάλειψη του κινδύνου στις ομόλογες

Μερικές από τις σημερινές εφαρμογές 

αφορούν σε:

Λευχαιμίες, Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα, Λεμφώματα, Κληρονομικές 

Ερυθροκυτταρικές Διαταραχές, Φαγοκυτταρικές Διαταραχές, Καρκίνους 

του Μυελού των Οστών, Διαταραχές στον Πολλαπλασιασμό των Ερυθρών 

Αιμοσφαιρίων, Κληρονομικές Ανωμαλίες Αιμοπεταλίων, Μυελοπολλαπλα-

σιαστικές Διαταραχές, Κληρονομικές Διαταραχές του Ανοσοποιητικού 

Συστήματος

Δυνατότητες μελλοντικής χρήσης

ομφαλοπλακουντιακών βλαστικών κυττάρων 

(ΟΒΚ) στην Αναγεννητική Ιατρική

Ποια είναι η

Η Biophylaxis Hellas A.E. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παθοβιολογίας 

Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού του Ινστιτούτου Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», είναι μία πρωτοπόρος οικογενειακή τράπεζα φύλαξης βλα-

στικών κυττάρων αρχικά από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και μελλοντικά 

από άλλους ιστούς του ανθρώπινου σώματος.  

Η Biophylaxis είναι η μοναδική εταιρεία σήμερα στην Ελλάδα στο χώρο των 

βλαστικών κυττάρων η οποία από την ίδρυση και αρχή της λειτουργίας της 

είναι χαρακτηρισμένη ως «Εταιρεία Έντασης Γνώσης» (Spin-Off). Πρόκειται 

για καινοτόμο μορφή εταιρείας, η δημιουργία της οποίας στηρίζεται από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης και βασίζεται στη χρήση σύγχρονης επιστημονι-

κής γνώσης και τεχνογνωσίας που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια. Η 

εφαρμογή νέας γνώσης που απορρέει από την σχετιζόμενη έρευνα δίνει την 

δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.

Τα εργαστήρια της Biophylaxis βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο 

Εργαστήριο Παθοβιολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού του Ινστιτούτου 

Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», στην Αγία Παρασκευή, Αττικής, με 

εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» κατατάσσεται 

από το 1996 ανάμεσα στα κορυφαία 10 ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη. 

Το επιστημονικό της επιτελείο αποτελείται από κορυφαίους, διεθνούς κύρους 

επιστήμονες και ερευνητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο. 

Η συνεργασία της Biophylaxis με το Εργαστήριο Παθοβιολογίας Κυττάρων και 

Συνδετικού Ιστού του Ινστιτούτου Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 

αποτελεί εγγύηση φερεγγυότητας σε επιστημονικό, διοικητικό και οικονομικό 

επίπεδο για τους μελλοντικούς γονείς οι οποίοι μας εμπιστεύονται τη φύλαξη 

των βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος του παιδιού τους.

H BIOPHYLAXIS εστιάζεται στην επιτυχή φύλαξη βλαστικών κυττάρων αλλά 

και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών τους στην αναγεννητική ιατρική, και 

στηρίζει τη φύλαξη και χρήση των ΟΒΚ ιδιωτικά ή με δωρεά.

Tί είναι η Αναγεννητική Ιατρική;

Είναι κλάδος της ιατρικής που στοχεύει στη χρήση βλαστικών 

κυττάρων για την αντικατάσταση εξαρχής ελαττωματικών 

κυττάρων σε ασθενείς, ή κυττάρων που υπέστησαν βλάβη 

μετά από ασθένεια (π.χ. καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά, 

τραυματικές κακώσεις νευρικού συστήματος, ηπατίτιδα, 

νευρικά νοσήματα όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος 

Alzheimer, κλπ). Σήμερα, μαζί με τη γονιδιακή θεραπεία, 

η λεγόμενη «κυτταρική θεραπεία» στην οποία εστιάζεται η 

αναγεννητική ιατρική αποτελεί την αιχμή του δόρατος για 

νέες, αποτελεσματικές θεραπείες χρόνιων συγγενών και 

επίκτητων παθήσεων.

Εφόσον τα ΟΒΚ διατηρούνται με ασφάλεια σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής, τα νεογέννητα της σημερινής εποχής 

έχουν τη δυνατότητα μελλοντικής χρήσης των δικών τους 

ΟΒΚ σε εφαρμογές αναγεννητικής ιατρικής. Τα ομόλογα 

ΟΒΚ πλεονεκτούν από τα ομόλογα κύτταρα μυελού οστών 

επειδή έχουν μεγαλύτερη «πλαστικότητα», δεν απαιτείται 

χειρουργική λήψη τους, και έχουν χαμηλότερο κόστος.

Προωθείται ο πολλαπλασιασμός των ΟΒΚ ώστε μετά από 

επιτυχείς μελέτες να επιταχύνεται η μεταμόσχευση ΟΒΚ 

στην αναγεννητική χρήση.

Παραδείγματα μεταμόσχευσης ΟΒΚ στην 

Αναγεννητική Ιατρική:

  Χρήση μετά από καρδιακό έμφραγμα για την δημιουργία νέων, μικρών 

καρδιακών αγγείων που υποβοηθούν την αιμάτωση της καρδιάς (οι 

αγγειακής αιτιολογίας καρδιοπάθειες αποτελούν σήμερα την υπ’ 

αριθμόν 1 αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες ανά την υφήλιο)

  Σε εγκεφαλικά επεισόδια, σκλήρυνση κατά πλάκας και τραυματικές 

κακώσεις του νευρικού συστήματος

 Αναγέννηση πνευμονικών αγγείων

Ποιά είναι η διαδικασία
Η συλλογή του αίματος γίνεται από τον μαι-

ευτήρα-γυναικολόγο αμέσως μετά τον τοκετό. 

Όλα τα απαραίτητα για τη λήψη υλικά βρί-

σκονται μέσα στην ειδική ελεγχόμενης θερ-

μοκρασίας συσκευασία (Kit) που παρέχει η 

Biophylaxis στους γονείς. Εφόσον ο γιατρός 

σας συλλέξει την απαραίτητη ποσότητα αίμα-

τος, το δείγμα μεταφέρεται στα εξειδικευμένα 

εργαστήρια της Biophylaxis όπου ακολουθεί η 

επεξεργασία και φύλαξη των βλαστικών κυτ-

τάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος


