
Ερωτήσεις & Aπαντήσεις 

Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα; 

Τι είναι το 
ομφαλοπλακουντιακό αίμα;

Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα 
του ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος;

Ομφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι το αίμα που κυκλοφορεί μεταξύ 
πλακούντα και ομφαλίου λώρου κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.  
Όταν γεννηθεί το παιδί και αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος, συγκρατεί 
σημαντική ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος, προσφέροντας 
έτσι την δυνατότητα άμεσης συλλογής. Το αίμα αυτό είναι πλούσιο 
σε βλαστικά κύτταρα που απομονώνονται με συγκεκριμένη διαδικα-
σία σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Τα βλαστικά κύτταρα είναι τα πρωταρχικά, πολυδύναμα αρχέγονα 
κύτταρα όλων των πολυκύτταρων οργανισμών. Τα κύτταρα αυτά δι-
ατηρούν την ικανότητα να αυτό-ανανεώνονται μέσω μιτωτικής διαί-
ρεσης και έχουν την ιδιότητα να διαφοροποιούνται, 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 αντιμετώ-
πιση ασθενειών του αιμοποιητικού ή ανοσοποιητικού συστήματος.  
Εκτός όμως από τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα, το ομφαλοπλα-
κουντιακό αίμα αποτελεί πηγή για πολλά άλλα πρόδρομα κύτταρα 
τα οποία υπό κατάλληλες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν 
διάφορα είδη εξειδικευμένων κυττάρων (καρδιακά, ηπατικά, νευρι-
κά, παγκρεατικά, κτλ). Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η μελλοντική 
χρήση του συγκεκριμένου βιολογικού υλικού ενώ ήδη έχουν ξεκινή-
σει εφαρμογές σε ενήλικες.

Ποιές άλλες πηγές βλαστικών κυττάρων υπάρχουν;

• Έμβρυα 
• Αμνιακό υγρό
• Ενήλικες, από διάφορους ιστούς π.χ. μυελός των οστών, αίμα,   
 λιπώδης ιστός, δέρμα κ.ά.



Σήμερα

Ποιές είναι μερικές πιθανές 
μελλοντικές εφαρμογές;

Τι είδους ασθένειες αντιμετωπίζονται
με μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων;

• Λευχαιμίες
• Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
• Λεμφώματα
• Κληρονομικές Ερυθροκυτταρικές Διαταραχές
• Φαγοκυτταρικές Διαταραχές
• Καρκίνοι του Μυελού των Οστών
• Διαταραχές στον Πολλαπλασιασμό των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων
• Κληρονομικές Ανωμαλίες Αιμοπεταλίων
• Μυελοπολλαπλασιαστικές Διαταραχές 
• Κληρονομικές  Διαταραχές του Ανοσοποιητικού Συστήματος

α) Θεραπείες σε κλινικές μελέτες
Πρόκειται για ασθένειες για τις οποίες η θεραπευτική αγωγή με βλα-
στικά κύτταρα έχει φανεί ευεργετική, αλλά ακόμη δεν έχει υιοθετηθεί 
σαν πρότυπη θεραπεία. Για κάποιες από αυτές τις ασθένειες, τα μο-
σχεύματα βλαστικών κυττάρων απλά επιβραδύνουν την εξέλιξη της 
νόσου, αλλά δεν συνιστούν θεραπεία.  Για άλλες ασθένειες, η αντι-
μετώπιση με βλαστικά κύτταρα μπορεί να αποτελέσει θεραπεία αλλά 
η ιδανική δόση και χρήση των βλαστικών κυττάρων παραμένουν υπό 
διερεύνηση.
β) Πειραματικές εφαρμογές
Πρόκειται για ασθένειες στις οποίες η αντιμετώπιση με βλαστικά 
κύτταρα δεν έχει αποδειχθεί ακόμα αποτελεσματική στον άνθρωπο 
και είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο.  Η κατηγορία αυτή αφορά 
Κλινικές Μελέτες Φάσης 1 με πειράματα σε εργαστήρια με κυτταρο-
καλλιέργειες ή πειραματόζωα.
Αναφέρονται κάποιες από τις πιο γνωστές ασθένειες που ανήκουν 
στις παραπάνω κατηγορίες
• Σακχαρώδης Διαβήτης
• Νόσος Parkinson’s
• Νόσος Alzheimer’s
• Σκλήρυνση κατά Πλάκας
• Καρδιοαγγειακά Νοσήματα
• Τραυματισμοί Σπονδυλικής Στήλης

Ποια είναι η Biophylaxis Hellas A.E.;

Η Biophylaxis Hellas A.E. σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παθοβι-
ολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού του Ινστιτούτου Βιολογίας 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», είναι μία πρωτοπόρος οικογενειακή 
τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων αρχικά από το ομφαλοπλα-
κουντιακό 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 Γνώ-
σης» (Spin-Off).  Πρόκειται για καινοτόμο μορφή εταιρείας, η δημι-
ουργία της οποίας στηρίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και βασί-2



ζεται στη χρήση σύγχρονης επιστημονικής 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.

Στην Biophylaxis είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στο αντικείμενο των 
βλαστικών κυττάρων και υποστηρίζουμε τη φύλαξη και χρήση του 
πολύτιμου αυτού βιολογικού υλικού, ιδιωτικά ή με δωρεά. 

Τα εργαστήρια της Biophylaxis

Που βρίσκονται οι 
εργαστηριακές εγκαταστάσεις 
της Biophylaxis;

Ποιός επιβλέπει και διευθύνει 
τα εργαστήρια;

Ποιό είναι το επιστημονικό 
επιτελείο της Biophylaxis;

Τα εργαστήρια της Biophylaxis βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμέ-
νο 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 τεχνολογί-
ας. Το Εργαστήριο Παθοβιολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού 
του Ινστιτούτου Βιολογίας θεωρείται από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗ-
ΜΟΚΡΙΤΟΣ» κατατάσσεται από το 1996 ανάμεσα στα κορυφαία 10 
ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη.

Οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Biophylaxis διευθύνονται και 
επιβλέπονται από την Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παθοβιολογί-
ας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού και σημερινή Διευθύντρια του 
Ινστιτούτου Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», την Δρ Φω-
τεινή Ε.K. Τσιλιμπάρη, Iατρό & Κυτταροβιολόγο (M.D., Ph.D., in Cell 
Biology University of California, San Francisco, U.S.A.). 

H επιστημονική ομάδα της Biophylaxis αποτελείται από ενεργούς 
κορυφαίους ερευνητές, με διεθνή αναγνώριση και μοναδική πολυ-
ετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο. Παρακολουθεί τις επιστη-
μονικές εξελίξεις και ενημερώνεται διαρκώς για τα νέα επιτεύγματα 
και πρωτόκολλα με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις νέες 
πιθανές εφαρμογές και δυνατότητες.

Τί χρειάζεται να προμηθευθείτε
για την διαδικασία στην Biophylaxis;

Γενικά Η Biophylaxis συνιστά στους γονείς οι οποίοι έχουν αποφασίσει να 
προχωρήσουν με την διαδικασία φύλαξης των ομφαλοπλακουντι-
ακών βλαστικών κυττάρων του παιδιού τους στην Biophylaxis, να 
προμηθεύονται έγκαιρα την Ειδική Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας Συ-
σκευασία (Kit) όπως επίσης τον φάκελο που περιέχει όλα τα απα-
ραίτητα έγγραφα προς συμπλήρωση και το αργότερο, πριν την 33η 
εβδομάδα κύησης.
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Τι περιέχει η ειδική 
ελεγχόμενης θερμοκρασίας 
συσκευασία (Kit);

Τι περιέχει ο φάκελος και 
ποιά είναι τα έγγραφα που 
θα πρέπει να συμπληρωθούν 
και να συνοδεύουν το δείγμα 
αμφαλοπλακουντιακού αίματος;

Το Kit περιέχει
• Τα απαραίτητα υλικά για τη λήψη ομφαλοπλακουντιακού αίματος
• Τα απαραίτητα υλικά για τη λήψη αίματος της μητέρας

Μαζί με την Ειδική Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας Συσκευασία (Kit), 
απαραίτητη για την συλλογή του δείγματος αίματος και για την 
ασφαλή μεταφορά του στα εργαστήρια, θα βρείτε έναν φάκελο που 
περιέχει τα εξής έγγραφα: 
• Ενημερωτικό έντυπο για γονείς
• Στοιχεία Πελάτη
• Ατομικό/Οικογενειακό Ιατρικό Ιστορικό
• Ερωτήσεις & Απαντήσεις
• Πεδίο Κλινικών & Πειραματικών Εφαρμογών με Βλαστικά   
 Κύτταρα
• Διαδικασία για την Επιτυχή Συλλογή και Ασφαλή Μεταφορά του     
 Δείγματος Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος στα Εργαστήρια
• Σύμβαση σε δύο αντίτυπα 
Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν και να συνοδεύουν το δείγμα 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος τα εξής τρία έγγραφα:
1) Στοιχεία Πελάτη,
2) Ιατρικό Ιστορικό και
3) το ένα αντίτυπο της Σύμβασης, υπογεγραμμένο από τους δύο 
γονείς

Ποιά είναι η διαδικασία λήψης και μεταφοράς στην Biophylaxis;

Πότε και πως πρέπει 
να γίνει η συλλογή του 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Υπάρχει κάποια διαφορά 
στην περίπτωση καισαρικής 
τομής όσον αφορά στην 
διαδικασία της συλλογής 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Μπορεί να γίνει η λήψη 
ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος στην περίπτωση 
που αποκολληθεί πρόωρα ο 
πλακούντας; 

Υπάρχουν κίνδυνοι στην 
διαδικασία συλλογής του 
δείγματος;

Ποιά είναι η ποσότητα ομφαλο-
πλακουντιακού αίματος που θα 
πρέπει να συλλέξει ο ιατρός;

Η συλλογή του αίματος γίνεται από τον μαιευτήρα-γυναικολόγο ή 
την μαία μετά το τέλος του τοκετού. Όλα τα απαραίτητα υλικά για 
τη λήψη βρίσκονται μέσα στην Ειδική Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας 
Συσκευασία (Kit) της Biophylaxis. Η Biophylaxis θα φροντίσει ώστε 
ο ιατρός σας να ενημερωθεί έγκαιρα από επιστημονικό συνεργάτη 
της εταιρείας σχετικά με την διαδικασία συλλογής του ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος.

Η διαδικασία λήψης δεν διαφοροποιείται από εκείνη του φυσιολο-
γικού τοκετού.

Σε περίπτωση που ο πλακούντας αποκολληθεί πρόωρα, μπορεί να 
γίνει λήψη κανονικά με την μόνη διαφορά πως θα πρέπει να ωθείται 
το αίμα προς τον ομφάλιο λώρο. Ο ιατρός σας γνωρίζει την διαδικα-
σία που θα πρέπει να ακολουθήσει.

Η διαδικασία λήψης ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι ακίνδυνη 
και ανώδυνη τόσο για την μητέρα όσο και για το νεογέννητο παιδί 
της. Ο ιατρός σας, όμως, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έχει 
σαν πρώτο του μέλημα την ασφάλεια της μητέρας και του νεογνού.

Ο ιατρός σας θα κάνει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να συλλέξει 
όσο περισσότερο αίμα μπορεί. Γενικά, όσο μεγαλύτερη ποσότητα αί-
ματος συλλεχθεί τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να βρεθεί 4



ικανοποιητικός αριθμός βλαστικών κυττάρων. Η ελάχιστη ποσότητα 
αίματος που ζητάει η Biophylaxis είναι 80 ml. Εντούτοις, θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι υπάρχει πάντα πιθανότητα να συλλεχθεί η απαραί-
τητη ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος αλλά να μην βρεθεί 
ικανοποιητική ποσότητα βλαστικών κυττάρων για να φυλαχθεί. Αυτό 
οφείλεται κυρίως σε εκ φύσεως χαμηλή περιεκτικότητα βλαστικών 
κυττάρων στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα ή και σε ανατομικές δυ-
σκολίες όπως ατροφικός πλακούντας, μικρού μήκους ομφάλιος λώ-
ρος, κ.ά.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα είναι απαραίτητο να πραγματοποιού-
νται εργαστηριακές εξετάσεις σε αίμα που συλλέγεται από τη μητέρα 
το πολύ σε διάστημα 7 ημερών πριν ή μετά τον τοκετό. Η καλύτερη 
και ασφαλέστερη (για τον αποκλεισμό οποιασδήποτε αμφιβολίας πι-
θανής μόλυνσης της μητέρας) μέθοδος για την λήψη του δείγματος 
αίματος της μητέρας είναι την ίδια την ώρα του τοκετού. Οι εξετάσεις 
αυτές αφορούν στους παρακάτω ιούς:
• Ηπατίτιδα Β
• Ηπατίτιδα C
• Κυτταρομεγαλοϊός
• Σύφιλη (VDRL)
• HIV I & II
• Ανθρώπινος Λεμφοτροπικός Ιός (HTLV I & II)

Η Biophylaxis, προκειμένου να παράσχει τη μέγιστη δυνατή ασφά-
λεια και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, έχει αναθέσει τις παρα-
πάνω εργαστηριακές εξετάσεις σε ανεξάρτητο Πιστοποιημένο εργα-
στήριο.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ια-
τρικού ιστορικού ώστε να εντοπίζονται τα δείγματα υψηλού κινδύνου 
για μολύνσεις από ιούς. Επιπλέον, σε περίπτωση που χρειασθούν τα 
βλαστικά κύτταρα για να χρησιμοποιηθούν σε κάποια μεταμόσχευ-
ση, το ιατρικό ιστορικό μαζί με τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα 
δίνουν στους θεράποντες ιατρούς την πλέον ολοκληρωμένη εικόνα 
για τα βλαστικά κύτταρα.

Παρόλο που οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Biophylaxis βρί-
σκονται στην Ελλάδα και το δείγμα δεν υπόκειται σε χρονοβόρες 
μεταφορές στο εξωτερικό, η Biophylaxis, έχει μεριμνήσει ώστε η 
Ειδική Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας Συσκευασία (Κit) που παρέχει να 
είναι κατασκευασμένη και Πιστοποιημένη σύμφωνα με τις ειδικές 
οδηγίες για μεταφορά βιολογικού υλικού των ΟΗΕ και ΙΑΤΑ ώστε 
να εξασφαλίζεται πως το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος θα 
διατηρείται στις επιτρεπτές θερμοκρασίες για τουλάχιστον 48 ώρες.  
Η συσκευασία πρέπει πάντα να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματί-
ου, πάντα εκτός ψυγείου και κατά προτίμηση σε δροσερό και σκιερό 
σημείο. Εάν το δείγμα υποστεί απότομη μεταβολή στην θερμοκρα-
σία, για παράδειγμα να μπει σε ψυγείο και μετά να βγεί, υπάρχει ο 
κίνδυνος το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος να αλλοιωθεί.

Η Biophylaxis, προκειμένου να διασφαλίσει πως η μεταφορά του βι-
ολογικού αυτού δείγματος από το μαιευτήριο προς τα εργαστήρια θα 
γίνει σε χρόνους και υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να μεγιστοποιείται η 
πιθανότητα επιτυχημένης απομόνωσης και φύλαξης των βλαστικών 

Γιατί πρέπει να γίνει απαραίτητα 
λήψη αίματος και της μητέρας;

Γιατί πρέπει να συμπληρώνεται 
και το Ιατρικό Ιστορικό;

Σε τι συνθήκες πρέπει 
να διατηρηθεί το δείγμα 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος 
μέχρι να παραληφθεί από τα 
εργαστήρια;

Με ποιό τρόπο μεταφέρεται το 
δείγμα ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος στα εργαστήρια;
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κυττάρων, συνεργάζεται με ταχυμεταφορείς πιστοποιημένους για 
την μεταφορά βιολογικών υλικών. Η παραλαβή γίνεται καθημερινά 
από όλα τα μαιευτήρια σε όλη την επικράτεια σε ώρες που υποδει-
κνύει η Biophylaxis. Είναι ευθύνη των γονέων να ειδοποιήσουν την 
Biophylaxis πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος, προκειμένου να μεταφερθεί με ασφάλεια και 
έγκαιρα το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος στα εργαστήρια.

Τι πρωτόκολλο επεξεργασίας 
και φύλαξης ακολουθεί η 
Biophylaxis;

Ποιος είναι ο ιολογικός και ο 
μικροβιολογικός έλεγχος που 
διεξάγεται;

Τι άλλους ελέγχους διενεργεί 
η Biophylaxis κατά την 
επεξεργασία;

Ποιοι είναι οι λόγοι που 
ενδέχεται να απορριφθεί ένα 
δείγμα ομφαλοπλακουντιακού 
αίματος;

Το πρωτόκολλο που ακολουθεί η Biophylaxis είναι το διεθνώς ανα-
γνωρισμένο πρωτόκολλο του Dr Pablo Rubinstein. Για την εξα-
σφάλιση των σύγχρονων διεθνών επιστημονικών απαιτήσεων η 
Biophylaxis Hellas A.E. έχει υιοθετήσει διεθνή πρωτόκολλα όπως 
αυτά που ακολουθούνται από φερέγγυες Τράπεζες απομόνωσης και 
φύλαξης ομφαλοπλακούντιων βλαστικών κυττάρων στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.

Με βάση τα αυστηρά πρότυπα των FACT-NETCORD και ΑΑΒΒ, η 
Biophylaxis διενεργεί τους παρακάτω ελέγχους στα δείγματα αίμα-
τος που παραλαμβάνει:
• Ιολογικός έλεγχος για τους ιούς HTLV 1 & 2, HIV 1 & 2, Σύφι-
λης, Ηπατίτιδας Β & C και Κυτταρομεγαλοϊού. Οι παραπάνω εξετά-
σεις γίνονται από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο για μεγα-
λύτερη ακρίβεια και ασφάλεια στα αποτελέσματα.
• Μικροβιολογικός έλεγχος για Αερόβια, Αναερόβια Βακτήρια και 
για Μύκητες με πιστοποιημένα συστήματα καλλιεργειών. 

Η Biophylaxis, για κάθε δείγμα που παραλαμβάνει στα εργαστήρια, 
κρατά αρχείο με τα παρακάτω στοιχεία:
• Ποσότητα αίματος που συλλέχθηκε
• Μέτρηση κυττάρων κατά την είσοδο στα εργαστήρια και σε στά-
δια της επεξεργασίας με αυτόματο αναλυτή
• Μέτρηση βλαστικών κυττάρων και ζωτικότητας με την μέθοδο της 
κυτταρομετρίας ροής. Η μέτρηση του αριθμού των βλαστικών κυτ-
τάρων και η ζωτικότητά τους, γίνεται από πιστοποιημένο ανεξάρτητο 
εργαστήριο για μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια των αποτελεσμά-
των

• Μικρός αριθμός κυττάρων ή κύτταρα με πολύ χαμηλή ζωτικότη-
τα
• Κύτταρα μολυσμένα από τον ιό HIV 1, HIV 2, HTLV 1, HTLV 2
• Κύτταρα μολυσμένα με κάποιο βακτήριο ή μύκητα που έχει επη-
ρεάσει δυσμενώς την ζωτικότητα των κυττάρων

Η Biophylaxis, απόλυτα αφοσιωμένη στο αντικείμενο των βλαστι-
κών κυττάρων, προσπαθεί να διασφαλίσει την επιτυχή επεξεργασία 
και φύλαξη κάθε δείγματος που φτάνει στα εργαστήριά της. Για το 
λόγο αυτό έχει θεσπίσει διαδικασίες και ακολουθεί πρωτόκολλα τέ-
τοια ώστε να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες επιτυχίας. 

Επεξεργασία, Φύλαξη και Ασφάλεια 
βλαστικών κυττάρων στην  Biophylaxis 

Επεξεργασία
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Γίνεται έλεγχος HLA-
ιστοσυμβατότητας στο δείγμα 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος;

Ενημερώνονται οι γονείς 
για τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα;

Φύλαξη

Η φύλαξη σε ασκούς, συστήνεται σήμερα από τους διεθνείς οργα-
νισμούς έναντι της προηγούμενης γενιάς φύλαξης η οποία γινόταν 
σε κρυοφιαλίδια. Οι συγκεκριμένοι κρυοασκοί, διαθέτουν χωριστούς 
θαλάμους φύλαξης, έτσι ώστε τα δείγματα βλαστικών κυττάρων που 
φυλάσσονται, να μοιράζονται σε περισσότερα του ενός σημεία. Αυτό 
δίνει την δυνατότητα να υπάρχουν διαθέσιμα δείγματα βλαστικών 
κυττάρων, εφόσον το ζητήσουν οι δικαιούχοι, για ελέγχους γενε-
τικούς, ιστοσυμβατότητας και βιωσιμότητας καθώς και για ενδεχό-
μενο πολλαπλασιασμό στο μέλλον, χωρίς να επηρεάζεται η κυρίως 
ποσότητα των φυλαγμένων βλαστικών κυττάρων. Η Biophylaxis 
χρησιμοποιεί κρυοασκό με 6 ξεχωριστούς θαλάμους φύλαξης των 
βλαστικών κυττάρων.

Η Biophylaxis, δίνει την δυνατότητα στους γονείς, με ελάχιστη επι-
πλέον χρέωση, να φυλάξουν το δείγμα βλαστικών κυττάρων του νε-
ογέννητου παιδιού τους σε έναν επιπλέον κρυοασκό. Με τη χρήση 
επιπλέον κρυοασκού, επιτυγχάνεται η φύλαξη σε 12 συνολικά χω-
ριστούς θαλάμους, γεγονός το οποίο πολλαπλασιάζει τη δυνατότητά 
σας, για ελέγχους γενετικούς, ιστοσυμβατότητας και βιωσιμότητας 
χωρίς να επηρεάζεται η κυρίως ποσότητα των φυλαγμένων βλαστι-
κών κυττάρων καθώς και για ενδεχόμενη δεύτερη χρήση για μετα-
μόσχευση στο μέλλον.

Η Biophylaxis, όπως προβλέπεται από την Σύμβαση που υπογρά-
φουν οι γονείς με την εταιρεία, ανά δεκαετία, δηλαδή στα 10 και 
20 χρόνια φύλαξης, αντίστοιχα, διενεργεί ελέγχους ποιότητας των 
βλαστικών κυττάρων και ενημερώνει τους γονείς σχετικά με τα απο-
τελέσματα. 

Γιατί χρησιμοποιεί η Biophylaxis 
κρυοασκούς για την φύλαξη;

Η Biophylaxis μας προσφέρει 
την δυνατότητα να φυλάξουμε 
βλαστικά κύτταρα και σε ένα 
δεύτερο κρυοασκό αν το επι-
θυμούμε. Τι μας προσφέρει η 
φύλαξη σε έναν επιπλέον κρυ-
οασκό;

Πότε γίνεται επαναληπτικός 
έλεγχος ζωτικότητας και γιατί 
είναι σημαντικός;
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Η εξέταση ελέγχου ιστοσυμβατότητας γίνεται μόνο σε Δημόσια Νο-
σοκομεία ή σε Κέντρα Μεταμοσχεύσεων όπου τα βλαστικά κύττα-
ρα εξετάζονται και προετοιμάζονται για ετερόλογη μεταμόσχευση. 
Έλεγχος HLA ιστοσυμβατότητας δεν πραγματοποιείται στα εργαστή-
ρια της Biophylaxis. Η Biophylaxis, σαν επιπλέον δικλείδα ασφαλεί-
ας για αποφυγή κακής χρήσης, δεν διατηρεί κανένα γενετικό στοι-
χείο για τα βλαστικά κύτταρα τα οποία φυλάσσει. Έτσι, ακόμη και 
η παραμικρή αμφιβολία κακόβουλης χρήσης και χρήση χωρίς την 
συγκατάθεση των νόμιμων δικαιούχων έχει αποκλειστεί.

Εντός μηνός από την ημερομηνία του τοκετού, οι γονείς λαμβά-
νουν έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την επιτυχία της φύλαξης 
όπως επίσης επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα για το δείγμα 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος του παιδιού τους. Τα αποτελέσματα 
αυτά αναφέρουν τους μοναδικούς κωδικούς των κρυοασκών, την 
ποσότητα αίματος που συλλέχθηκε, τον ολικό αριθμό των λευκών 
αιμοσφαιρίων που απομονώθηκε, τον αριθμό των αιμοποιητικών 
βλαστικών κυττάρων CD 34 + και την ζωτικότητά τους, όπως επίσης 
και τα αποτελέσματα των μικροβιολογικού και ιολογικού ελέγχων. 
Τα αποτελέσματα αυτά δίνονται και στον μαιευτήρα-γυναικολόγο 
προκειμένου να μπουν στο ιατρικό αρχείο του ασθενούς.



Πόσα χρόνια μπορούν 
τα βλαστικά κύτταρα να 
παραμείνουν σε κατάσταση 
κρυοσυντήρησης;

Ποια είναι η διαδικασία στην 
περίπτωση που χρειασθεί να 
αναζητηθεί το φυλαγμένο 
δείγμα βλαστικών κυττάρων;

Τι είναι το 
«Πιστοποιητικό Φύλαξης 
Ομφαλοπλακουντιακών 
Βλαστικών Κυττάρων» και πότε 
λαμβάνεται από τους γονείς;

Τι γίνεται στην περίπτωση 
που αλλάξουν γνώμη οι 
δικαιούχοι και δεν επιθυμούν 
την περαιτέρω φύλαξη 
του δείγματος βλαστικών 
κυττάρων;

Τι θα συμβεί μετά τη 
λήξη της ισχύους της 
«Σύμβασης Φύλαξης 
Ομφαλοπλακουντιακών 
Βλαστικών Κυττάρων» στα 25 
χρόνια; 

Οι έλεγχοι γίνονται σε δείγμα το οποίο βρίσκεται φυλαγμένο σε έναν 
από τους χωριστούς θαλάμους του κρυοασκού, ώστε να μην επηρε-
άζεται η κυρίως ποσότητα των βλαστικών κυττάρων.

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη σήμερα πως (βλαστικά κύτταρα ομ-
φαλοπλακουντιακού αίματος) κύτταρα που φυλάσσονται στους 196 
βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν σε σταθερές συνθήκες, χάνουν την 
τεχνητά καθορισμένη ζωτικότητα ή την βιολογική τους δραστηριό-
τητα.  
Κατά συνέπεια, επί του παρόντος, δεν υπάρχει ορισμένη ημερο-
μηνία λήξης για ομφαλοπλακουντιακό αίμα συνεχώς φυλαγμένο 
σε υγρό άζωτο»
Guidelines for Collection, Processing and Storage of Cord 
Blood Stem Cells; New York State Department of Health, March 
2003

Σε περίπτωση που χρειαστεί το δείγμα για χρήση (μεταμόσχευση), οι 
νόμιμοι δικαιούχοι των βλαστικών κυττάρων θα πρέπει να προσκο-
μίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του «Πιστοποιητικού Φύλαξης Ομ-
φαλοπλακουντιακών Βλαστικών Κυττάρων» στην Biophylaxis. Στην 
συνέχεια, η Biophylaxis θα προετοιμάσει τα βλαστικά κύτταρα βάσει 
των οδηγιών που έχει παραλάβει από τους δικαιούχους όσον αφο-
ρά στον θεράποντα ιατρό καθώς και στο νοσοκομείο στο οποίο θα 
πρέπει να μεταφερθούν. Το νοσοκομείο ή Κέντρο Μεταμόσχευσης 
καθώς και η ιατρική ομάδα η οποία θα αναλάβει την μεταμόσχευση  
είναι επιλογή των γονέων. Η Biophylaxis θα κανονίσει για την όσο 
το δυνατόν στα πλαίσια του εφικτού, πιο άμεση μεταφορά του δείγ-
ματος βλαστικών κυττάρων και παράδοση χωρίς καμία επιβάρυν-
ση στους δικαιούχους εφόσον το Κέντρο Μεταμόσχευσης βρίσκεται 
στην Ελλάδα. Εάν το κέντρο βρίσκεται εκτός Ελλάδας, οι γονείς θα 
επιβαρύνονται μόνο με το κόστος της ταχυμεταφοράς.

Το «Πιστοποιητικό Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακών Βλαστικών 
Κυττάρων» είναι το οριστικό επίσημο έγγραφο που αποστέλλεται 
από την Biophylaxis στους γονείς. Αποτελεί το επίσημο εργαστη-
ριακό αποδεικτικό για την επιτυχή φύλαξη των ομφαλοπλακουντι-
ακών βλαστικών κυττάρων του παιδιού. Εκδίδεται μόνο εφόσον η 
φύλαξη έχει γίνει με επιτυχία, έχει γίνει πλήρης εξόφληση προς την 
Biophylaxis για την υπηρεσία που παρέχει και έχει ενημερωθεί η 
Biophylaxis για το πλήρες ονοματεπώνυμο του παιδιού.

Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τα βλαστικά κύτταρα 
ή να ζητήσουν την καταστροφή τους οποτεδήποτε. Η Biophylaxis 
θα τους επιστρέψει το υπόλοιπο αναλογούν κόστος της φύλαξης. 
Στην περίπτωση όμως που δεν έχει εξοφληθεί η Biophylaxis για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες της, τότε τα δικαιώματά επί των βλαστικών 
κυττάρων θα μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Biophylaxis, η οποία 
μπορεί ήτε να τα δωρήσει σε Δημόσια Τράπεζα ή να τα καταστρέψει 
βάσει Πρωτοκόλλου καταστροφής.

Λίγο πριν τη λήξη της Σύμβασης το παιδί που θα έχει πλέον ενηλικι-
ωθεί θα ενημερωθεί εγγράφως από την Biophylaxis σχετικά με την 
δυνατότητα ανανέωσης της Σύμβασης.  
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Ασφάλεια

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» αποτελεί κτήριο Εθνικής Ασφάλειας 
με 24ωρη φύλαξη, συνεχείς περιπολίες και απαγόρευση εισόδου σε 
μη ειδικώς εξουσιοδοτημένα άτομα. Είναι το μοναδικό κτήριο στην 
Ελλάδα το οποίο διαθέτει δική του δεξαμενή υγρού αζώτου η οποία 
τροφοδοτεί αδιαλείπτως τις εγκαταστάσεις και εξασφαλίζει μόνιμη 
παροχή υγρού αζώτου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Επιπλέον δια-
θέτει ειδικές γραμμές ασφαλείας ηλεκτροδότησης και σύστημα πυ-
ρασφάλειας.

Η Biophylaxis έχει μεριμνήσει ώστε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται 
ο κίνδυνος μολύνσεων. Συγκεκριμένα:
• Στο στάδιο της λήψης, έχει συμπεριλάβει στην ειδική ελεγχόμε-
νης θερμοκρασίας συσκευασία (Kit), όλα τα απαραίτητα υλικά για 
την τοπική αποστείρωση του ομφαλίου λώρου. Επιπλέον οι επιστη-
μονικοί συνεργάτες, ενημερώνουν έγκαιρα και υπεύθυνα το ιατρικό 
προσωπικό για τη σωστή και ασφαλή διαδικασία συλλογής του ομ-
φαλοπλακουντιακού αίματος
• Στο στάδιο της επεξεργασίας, χρησιμοποιεί κλειστό σύστημα επε-
ξεργασίας της Pall και όλες οι απαραίτητες διεργασίες γίνονται υπό 
άσηπτες συνθήκες. Όλα τα αναλώσιμα, υγειονομικά υλικά και μη-
χανήματα του εργαστηρίου είναι Πιστοποιημένα και εγκεκριμένα για 
κλινική χρήση.
• Στο στάδιο της φύλαξης, χρησιμοποιεί εγκεκριμένους και πιστο-
ποιημένους κρυοασκούς της Pall, οι οποίοι ενδείκνυνται για την 
κρυοσυντήρηση του συγκεκριμένου δείγματος. Επιπλέον, ο κρυοα-
σκός τοποθετείται για μέγιστη ασφάλεια σε ειδικά σχεδιασμένη σα-
κούλα προστασίας της Thermogenesis και στη συνέχεια σε μεταλ-
λική κασετίνα της Thermogenesis, σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα 
των FACT-NETCORD και ΑΑΒΒ ώστε το δείγμα να είναι απόλυτα 
προστατευμένο.  
• Η φύλαξη γίνεται σε ατμούς υγρού αζώτου στους -196 ο C και 
όχι με εμβάπτιση στο υγρό άζωτο όπου ο κίνδυνος επιμολύνσεων 
είναι πολύ υψηλός.

Η Biophylaxis, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας από τη στιγμή της 
έναρξης με την παραγγελία του kit έως και την τελική φύλαξη του 
δείγματος χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο σύστημα κωδικοποίησης 
με Bar Code. Ο κάθε πελάτης διαθέτει μοναδικό αριθμό κωδικοποί-
ησης ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει ή να αλλοιωθεί. Πρόσβαση 
στο συγκεκριμένο σύστημα κωδικοποίησης, διαθέτει περιορισμένος 
αριθμός εξουσιοδοτημένων ατόμων και η πρόσβαση αυτή είναι κλι-
μακούμενη. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα κωδικοποί-
ησης είναι ειδικά και κατάλληλα για τις συνθήκες κρυοσυντήρησης.

Ο κάθε κρυοασκός συνοδεύεται από τον δικό του κωδικό, ο οποίος 
βρίσκεται:
• στον κρυοασκό
• στην ειδική σακούλα προστασίας 
• στην ειδική κασετίνα φύλαξης. 
Τέλος, τα δοχεία φύλαξης υγρού αζώτου, διαθέτουν ειδικά ηλεκτρο-
νικά προγράμματα που επιτρέπουν να γνωρίζουμε ακριβώς σε ποια 
θέση βρίσκεται φυλαγμένο το κάθε δείγμα βλαστικών κυττάρων.

Τι μέτρα ασφαλείας 
υπάρχουν στις εργαστηριακές 
εγκαταστάσεις της Biophylaxis;

Τι μέτρα έχει λάβει η 
Biophylaxis για να αποφευχθεί 
πιθανή μόλυνση του δείγματος;

Πώς διασφαλίζει η Biophylaxis 
την αποφυγή λαθών στην 
ταυτοποίηση των δειγμάτων;
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Πως διαφυλάσσεται η 
εμπιστευτικότητα των 
προσωπικών δεδομένων;

Τι προβλέπεται στην εξαιρετικά 
σπάνια περίπτωση που πάψει 
να λειτουργεί η εταιρεία; 

Άλλες δραστηριότητες-έρευνα

Η τήρηση της εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρ-
χής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιονδήποτε λόγο 
διακόψει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία της, λυθεί, ανακλη-
θεί η άδεια σύστασης και λειτουργίας της, πτωχεύσει, κλπ, τότε το 
Εργαστήριο Παθοβιολογίας και Κυττάρων και Εξωκυττάριου Χώρου-
Συνδετικόυ Ιστού του Ινστιτούτου Βιολογίας δύναται να αναλαμβά-
νει την συνέχιση της φύλαξης των ήδη αποθηκευθέντων κατά τον 
χρόνο εκείνο βλαστικών κυττάρων μέχρι την λήξη των υφισταμένων 
τότε ιδιωτικών συμφωνητικών των πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τους 
οποίους θα έχει ήδη καταβληθεί η αμοιβή για την παροχή υπηρεσι-
ών για την συνολική διάρκεια της σύμβασης με τους ΠΕΛΑΤΕΣ της 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ειδοποιηθεί εγγράφως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
για τα ανωτέρω, στην τελευταία γνωστή στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διεύθυνσή 
του.

Η Biophylaxis, δεν δραστηριοποιείται η ίδια σε ερευνητικά προγράμ-
ματα ούτε επιτελεί κάποια άλλη δραστηριότητα πέραν από την φύλα-
ξη βλαστικών κυττάρων. 

Λόγοι για την επιλογή της Biophylaxis

• Αποτελεί μία από επτά (7) σε λειτουργία σήμερα Εταιρείες Έντα-
σης Γνώσης 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 
Συνδετικόυ Ιστού» του Ινστιτούτου Βιολογίας. Μετά την αποπεράτω-
ση 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 
κυττάρων με συμβόλαιο που εξασφαλίζει 25ετή φύλαξη 

• Οι διαδικασίες και τα εργαστηριακά πρωτόκολλα γίνονται βάσει 
των οδηγιών των πλέον έγκυρων, αναγνωρισμένων διεθνώς ελε-
γκτικών και εποπτικών Οργανισμών για τράπεζες βλαστικών κυτ-
τάρων όπως είναι οι AABB και FACT–NETCORD, οι οποίοι είναι οι 
πλέον σύγχρονοι και επικαιροποιούνται συνεχώς.

• Δεν γίνεται κανένας έλεγχος HLA-ιστοσυμβατότητας.

• Επιστημονική ομάδα που αποτελείται από ενεργούς κορυφαίους 
ερευνητές, με διεθνή αναγνώριση και μοναδική εμπειρία και τεχνο-
γνωσία
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• Εργαστηριακός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας

• Ελεγχόμενης θερμοκρασίας συσκευασία (Kit) κατασκευασμένη 
και Πιστοποιημένη 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 του-
λάχιστον 48 ώρες

• Φύλαξη σε κρυοασκούς με πολλαπλούς θαλάμους φύλαξης του 
δείγματος όπως συνιστούν τα διεθνή πρότυπα και οι Διεθνείς Ορ-
γανισμοί (FDA, AABB, FACT–NETCORD) και όχι με προηγούμενης 
γενιάς κρυοσυντήρηση σε κρυοφιαλίδια

• Δυνατότητα φύλαξης ενός δεύτερου κρυοασκού, εφόσον το επι-
θυμούν οι γονείς

• Δύο εργαστηριακοί έλεγχοι ποιότητας στο δείγμα, στα 10 και 20 
χρόνια φύλαξης, αντίστοιχα, με απόψυξη κυττάρων από τους πολ-
λαπλούς θαλάμους του κρυοασκού και όχι από τον κύριο όγκο του 
δείγματος, με υποχρέωση ενημέρωσης του πελάτη για τα αποτελέ-
σματα

• Υποχρεωτικές εξετάσεις της μητέρας την ώρα του τοκετού για την 
διενέργεια ιολογικού ελέγχου

• Συνεργασία με Πιστοποιημένα εργαστήρια για την διενέργεια 
του ιολογικού 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 βιωσιμό-
τητα των κυττάρων

• Μεταφορά των δειγμάτων από τα μαιευτήρια στα εργαστήρια 
μόνο με εξειδικευμένους ταχυμεταφορείς για την μεταφορά βιολο-
γικού υλικού

• Υποχρεωτική συμπλήρωση αναλυτικού ατομικού και οικογενεια-
κού ιατρικού ιστορικού

• 24ωρη εξυπηρέτηση 365 ημέρες το χρόνο

• Δυνατότητα ελέγχου, αμεσότητας και πληροφόρησης για τα ερ-
γαστήρια και δυνατότητα επίσκεψης κατόπιν συνεννόησης

• Έκδοση “Πιστοποιητικού Φύλαξης Ομφαλοπλακουντιακών Βλα-
στικών Κυττάρων”

• Τήρηση της εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων

• Συνολικό κόστος 1800€ το οποίο περιλαμβάνει όλα τα παρα-
πάνω. Έκπτωση 50% σε πολύδυμη κύηση για κάθε παιδί εκτός του 
πρώτου

• Προγράμματα διευκολύνσεων και διακανονισμών εφόσον το 
ζευγάρι το επιθυμεί
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Ποιο είναι το κόστος στην Biophylaxis;

• Η συνολική τιμή για την υπηρεσία είναι 1800 € 
• Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης υπάρχει έκπτωση 50 % για   
 κάθε παιδί εκτός του πρώτου, δηλαδή 900 € για κάθε επιπλέον  
 παιδί.
• Η τιμή για επιπλέον κρυοασκό είναι 750 €
• Η τιμή για την δυνατότητα φύλαξης μικρού αριθμού βλαστικών  
 κυττάρων με το ενδεχόμενο μελλοντικού πολλαπλασιασμού   
 είναι 1000 €

Για τα διάφορα προγράμματα πληρωμών, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνείτε με τα γραφεία της εταιρείας.

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 | www.biophylaxis.com

✆ Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών

801 11 25200

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.biophylaxis.com


