
Οικογενειακή Τράπεζα 

Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ;

Τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αί-
ματος είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αιμοποιη-
τικά βλαστικά κύτταρα (HSCs) και χρησιμοποιούνται 
σε μεταμοσχεύσεις για την αντιμετώπιση ασθενειών 
του αιμοποιητικού ή ανοσοποιητικού συστήματος. 

Εκτός όμως από τα αιμοποιητικά βλαστικά κύττα-
ρα, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα αποτελεί πηγή για  
πολλά άλλα πρόδρομα κύτταρα τα οποία υπό κατάλ-

ληλες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν διάφο-
ρα είδη εξειδικευμένων κυττάρων (καρδιακά, ηπα-
τικά, νευρικά κτλ). Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται 
η μελλοντική χρήση του συγκεκριμένου βιολογικού 
υλικού ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει εφαρμογές σε ενή-
λικα άτομα.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η BIOPHYLAXIS;

  Η Biophylaxis σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βι-
ολογίας του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», είναι μία 
πρωτοπόρος οικογενειακή τράπεζα φύλαξης βλα-
στικών κυττάρων αρχικά από το ομφαλοπλακου-
ντιακό αίμα και μελλοντικά από άλλους ιστούς του 
ανθρώπινου σώματος. 

  H μοναδική εταιρεία σήμερα στην Ελλάδα στο 
χώρο της φύλαξης βλαστικών κυττάρων η οποία 
από την ίδρυση και αρχή της λειτουργίας της εί-
ναι χαρακτηρισμένη ως «Εταιρεία Έντασης Γνώ-
σης» (Spin-off). Πρόκειται για καινοτόμο μορφή 
εταιρίας η δημιουργία της οποίας στηρίζεται από 

το Υπουργείο Ανάπτυξης και βασίζεται στη χρήση  
σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και τεχνογνω-
σίας που παράγονται σε ερευνητικά εργαστήρια 
προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες ιδιαίτερα υψη-
λού επιπέδου.

  Το επιστημονικό της επιτελείο αποτελείται από 
κορυφαίους, διεθνούς κύρους επιστήμονες και 
ερευνητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο. Τα ερ-
γαστήρια της Biophylaxis βρίσκονται σε ειδικά δι-
αμορφωμένο χώρο στο Ινστιτούτο Βιολογίας του 
Ε.ΚΕ.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με εξοπλισμό τελευ-
ταίας τεχνολογίας.

Η συνεργασία της Biophylaxis με το Ινστιτούτο Βιολογίας του Ε.ΚΕ.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.
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ΓΙΑΤΙ BIOPHYLAXIS;

  Μοναδική τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος με συμβόλαιο που 
εξασφαλίζει 25ετή φύλαξη του δείγματος.1

  Ελεγχόμενης θερμοκρασίας συσκευασία (Kit) κα-
τασκευασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με τις 
ειδικές οδηγίες των ΟΗΕ και ΙΑΤΑ για την μετα-
φορά βιολογικού υλικού ώστε να εξασφαλίζει ότι 
το δείγμα αίματος θα διατηρείται στις επιτρεπτές 
θερμοκρασίες για τουλάχιστον 48 ώρες. 

  Επιστημονική ομάδα με μοναδική εμπειρία και    
τεχνογνωσία. 

  Εργαστηριακές εγκαταστάσεις σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο στο Ινστιτούτο Βιολογίας του    
Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟΣ» αποτελεί κτήριο Εθνικής Ασφάλειας με 
24ωρη φύλαξη, συνεχείς περιπολίες και απαγό-
ρευση εισόδου σε άτομα μη ειδικώς εξουσιοδο-
τημένα. 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 διαθέτει ειδικές 
γραμμές ασφαλείας  ηλεκτροδότησης και σύστημα 
πυρασφάλειας.

  Εργαστηριακός εξοπλισμός τελευταίας τεχνο-   
λογίας

  Διαδικασίες και εργαστηριακά πρωτόκολλα σύμ-
φωνα με τα διεθνή πρότυπα FACT-NETCORD και 
ΑΑΒΒ (American Association of Blood Banks) τα 
οποία είναι τα πλέον σύγχρονα πρότυπα και ενη-
μερώνονται συνεχώς.

  Φύλαξη σε κρυοασκούς με πολλαπλούς θαλάμους 
φύλαξης του δείγματος όπως συνιστούν τα διε-
θνή πρότυπα Διεθνών Οργανισμών (FDA, AABB) 
και όχι με προηγούμενης γενιάς κρυοσυντήρηση 
σε κρυοφιαλίδια.2 

  Δυνατότητα φύλαξης ενός δεύτερου κρυοασκού, 
εφόσον το επιθυμούν οι γονείς.

  Υποχρεωτικές εξετάσεις της μητέρας την ώρα του 
τοκετού για τη διενέργεια ιολογικού ελέγχου.3

  Συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια για τη 
διενέργεια του ιολογικού ελέγχου και την κυτ-
ταρομετρία ροής για μεγαλύτερη ασφάλεια και  
ακρίβεια στα αποτελέσματα.

  Παραλαβή και επεξεργασία των δειγμάτων σε   
24-48 ώρες από την ώρα του τοκετού, γεγο-
νός ιδιαίτερα σημαντικό για τη βιωσιμότητα των      
κυττάρων.

  Μεταφορά των δειγμάτων από τα μαιευτήρια στο 
εργαστήριο μόνο με εξειδικευμένους για τη μετα-
φορά βιολογικών δειγμάτων ταχυμεταφορείς.

  Υποχρεωτική συμπλήρωση αναλυτικού ατομικού 
και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού.4 

  24ωρη εξυπηρέτηση 365 ημέρες το χρόνο

  Δυνατότητα επίσκεψης στα εργαστήρια

  Έκδοση «Πιστοποιητικού Φύλαξης Ομφαλοπλα-
κουντιακών Βλαστικών Κυττάρων»

  Τήρηση της εμπιστευτικότητας και προστασίας των 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων.

  Συνολικό κόστος 1800€ το οποίο περιλαμβάνει 
όλα τα παραπάνω. Δυνατότητα διευκολύνσεων και 
διακανονισμών εφόσον το ζευγάρι το επιθυμεί.

1.  Guidelines for Collection, Processing, and Storage 
of Cord Blood Stem Cells, New York State Council on 
Human Blood and Transfusion Services, New York State 
Department of Health, Second Edition, March 2003.

2.  www.aabb.org/Content/Accreditation/Cord_Blood/
Cord_Blood_FAQs/cordbloodfaqs.htm,International 
Standards for Cord Blood Collection, Processing, Testing, 
Banking, Selection, and Release FACT-NETCORD, D9

3.  International Standards For Cord Blood Collection, 
Processing, Testing, Banking, Selection, and Release 
FACT-NETCORD, D16 

4.  International Standards For Cord Blood Collection, 
Processing, Testing, Banking, Selection, and Release 
FACT-NETCORD, C 4 .2.2, AABB Donor History Task 
Force. FDA’s “Guidance for Industry:  Implementation of 
Acceptable Full-Length Donor History Questionnaire and 
Accompanying Materials for Use in Screening Donors of 
Blood and Blood Components,” October 2006
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΙΤ) 

Συσκευασίες Διατήρησης της Θερμοκρασίας

Η Biophylaxis έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην συ-
σκευασία που θα μεταφέρει το πολύτιμο ομφαλοπλα-
κουντιακό αίμα. Για την μεταφορά του αίματος έχει 
επιλέξει ειδικά σχεδιασμένες συσκευασίες οι οποίες 
είναι πιστοποιημένες από αλλοδαπούς εμπειρογνώ-
μονες, εξειδικευμένους στον χώρο. Κατά τη μεταφο-
ρά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλισθεί η μέγι-
στη προστασία του περιεχομένου έναντι των πιθανών 

φθορών και διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, κάτι 
που έχει ιδιαίτερη σημασία στην κλιματολογική ζώνη 
που βρίσκεται η χώρα μας. Για το σκοπό αυτό, το 
Kit της Biophylaxis αποτελείται από ειδικά υλικά που 
διατηρούν την απαραίτητη  θερμοκρασία του αίματος 
και πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές θερμοκρα-
σίας των 15-25° C για τουλάχιστον 48 ώρες. 

1. Εξωτερική συσκευασία με σήμανση σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς των Ο.Η.Ε και ΙΑΤΑ για τη μεταφορά βιολογικών ουσιών

Εξωτερική συσκευασία

1. Κυλινδρικό δοχείο μεταφοράς 1.4 L εγκεκριμένο από τον 
Ο.Η.Ε.
2. Gel Wrap που σταθεροποιεί την θερμοκρασία
3. Εσωτερική συσκευασία με θερμική επένδυση πάχους 6 mm

1.

1.

2.

3.

Σύστημα συλλογής μητρικού αίματος

1. Ασκός συλλογής αίματος 250 ml με 35 ml αντιπηκτικό

2. Ασκός ασφαλείας

3. Αποστειρωμένο διάλυμα & βαμβάκι, γάζες οινοπνεύματος και 
αποστειρωμένο μικρό δοχείο

Σύστημα συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος               

1. Τρία φιαλίδια λήψης αίματος τύπου «αιμοληψίας κενού» 
(Vacutainer)
2. Βελόνα Πολλαπλής Αιμοληψίας- Υποδοχέας
3. Απορροφητική θήκη μεταφοράς φιαλιδίων
4. Γάζες οινοπνεύματος- Αδιάβροχος επίδεσμος

1.

1.

2.

3.

2.

3.

4.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ & ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Βεβαιωθείτε πως:

Έχει αποκοπεί η βελόνα από τον ασκό και τον έχετε 
ασφαλίσει με το clip και με δύο κόμπους

Ο ασκός με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα βρίσκε-
ται μέσα στον ειδικό ασκό ασφαλείας (Safety bag) 
(1 )

Τα φιαλίδια με το αίμα της μητέρας βρίσκονται μέσα 
στις ειδικές απορροφητικές θήκες για την μεταφορά 
τους (2) 

Τοποθετήστε τα παραπάνω (1,2) στο Κυλινδρικό 

δοχείο μεταφοράς (3)

Στην συνέχεια τοποθετήστε το κυλινδρικό δοχείο 
μεταφοράς (3) στην ειδική εσωτερική συσκευασία 
με την θερμική επένδυση (4) εφόσον προηγουμέ-
νως την έχετε σκεπάσει με τo gel wrap (5)

Τέλος, τοποθετήστε την ειδική εσωτερική συσκευα-
σία με την θερμική επένδυση μέσα στην εξωτερική 

συσκευασία (6)) και παραδώστε την στους γονείς.  

Οι γονείς είναι υπεύθυνοι να τοποθετήσουν μέσα 

στην ειδική πλαστική θήκη που υπάρχει στην   

συσκευασία τα συμπληρωμένα τους έγγραφα και 

να κλείσουν την συσκευασία. Στην συνέχεια θα 

ειδοποιήσουν την Biophylaxis για την παραλαβή 

του Kit.

Προσοχή! Το Kit που περιέχει το δείγμα               

ομφαλοπλακουντιακού αίματος και το δείγμα αί-

ματος της μητέρας πρέπει ΠΑΝΤΑ να διατηρείται 

εκτός ψυγείου, σε θερμοκρασία δωματίου, κατά 

προτίμηση σε σκιερό & δροσερό σημείο μέχρι να 

παραληφθεί.

1. 2. 3.

5. 3.

4.

6.
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ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕ ΤΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΕΝΟΥ» VACUTAINER

1.  Κρατώντας με το ένα χέρι το χρωματιστό τμήμα της προστατευτικής 
ταινίας της βελόνας, στρίψτε και αφαιρέστε το λευκό τμήμα με το 
ελεύθερό σας  χέρι.

 Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η διαδικασία λήψης αίματος της μητέρας γίνεται μόνο μία φορά.

2.  Bιδώστε την βελόνα στην ειδική βάση που υπάρχει και αφήστε πάνω 
στην βελόνα την χρωματιστή προστατευτική ταινία.

3.  Αποστειρώστε και προετοιμάστε την περιοχή που θα τρυπήσετε. Στην 
συνέχεια αφαιρέστε την χρωματιστή προστατευτική ταινία της βελό-
νας. Τρυπήστε όπως συνηθίζετε αφήνοντας το χέρι της μητέρας να 
κρέμεται προς τα κάτω.

4.  Εισάγετε το 1ο φιαλίδιο μέσα στην ειδική βάση. Τοποθετώντας το 
δείκτη και το μεσαίο σας δάχτυλο στο κάτω τμήμα της ειδικής βάσης 
και τον αντίχειρα στην πίσω πλευρά του φιαλιδίου, ωθήστε το φια-
λίδιο εσωτερικά μέσα στην βάση, ώσπου να τρυπηθεί το πώμα. Στην 
συνέχεια αφαιρέστε τον αιμοστατικό επίδεσμο μόλις αρχίσει να ρέει 
το αίμα μέσα στο φιαλίδιο.

5.  Όταν αφαιρεθεί ο αέρας, έχει γεμίσει το φιαλίδιο με αίμα και η ροή 
του αίματος έχει σταματήσει, πιέστε ελαφριά με τον αντίχειρά σας 
στο κάτω άκρο της βάσης για να αποσυνδέσετε (ξεκολλήσετε) το 
πώμα από τη βελόνα και να αφαιρέσετε το φιαλίδιο από την βάση. 
Επαναλάβετε 2 ακόμη φορές ώστε να γεμίσετε 3 φιαλίδια με το αίμα 
της μητέρας.

6.  Όταν ολοκληρώσετε την λήψη των 3 φιαλιδίων, ανακινήστε τα φια-
λίδια με ήπιες κινήσεις 8-10 φορές. (Προσοχή όχι δυνατές για την 
αποφυγή αιμοδιάλυσης)  

7.  Τοποθετήστε τα 3 φιαλίδια που περιέχουν το αίμα της μητέρας μέσα 
στις απορροφητικές θήκες για την μεταφορά τους και στην συνέχεια 
μέσα στην ειδική πλαστική θήκη και σφραγίστε την. Τέλος τοποθε-
τείτε την θήκη με τα φιαλίδια μέσα στο κυλινδρικό δοχείο μεταφοράς 
μαζί με τον ασκό ομφαλοπλακουντιακού αίματος. 

15°
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

1.  Ασκός συλλογής αίματος 250 ml με 35 ml αντιπηκτικό
2.  Ασκός ασφαλείας (Safety bag)                          
3.  Αποστειρωμένο διάλυμα & βαμβάκι, γάζες οινοπνεύματος & αποστειρω-

μένο μικρό δοχείο

  Προσοχή! Η συσκευασία (Kit) περιέχει αποστειρωμένα και μη υλικά

1.

2.

3.

  Η διαδικασία λήψης ομφαλοπλακουντιακού αίματος ξεκινάει αμέσως 
μετά την αποκοπή του βρέφους από την μητέρα και κατά προτίμηση πριν 
την αποκόλληση του πλακούντα.
  Επειδή τα βλαστικά κύτταρα έχουν την ιδιότητα να μεταναστεύουν γρή-
γορα προς το βρέφος, το σημείο της λήψης θα πρέπει να είναι κοντά στο 
σημείο αποκοπής του βρέφους.

  Αποστειρώνετε τοπικά στο σημείο που θα τρυπήσετε τον ομφάλιο λώρο. 
  Τρυπήστε με τη βελόνα στην συνέχεια το σημείο που έχετε αποστειρώσει. 
Δεν έχει σημασία αν θα τρυπήσετε φλέβα ή αρτηρία.
  Σε περίπτωση που το σημείο που έχετε αρχικά τρυπήσει δεν σας δίνει 
πολύ αίμα, μπορείτε να επαναλάβετε την διαδικασία όσες φορές χρειαστεί 
ή όσες μπορείτε, πάντα προχωρώντας προς την κατεύθυνση του πλακού-
ντα. Σημειώστε ότι θα πρέπει πάντα να αποστειρώνετε προσεκτικά, τοπικά 
προτού τρυπήσετε, για την αποφυγή επιμόλυνσης του αίματος.

  Είναι σημαντικό να συλλεχθεί όσο περισσότερο αίμα είναι δυνατόν μέσα 
στον ασκό. Όσο περισσότερο αίμα συλλεχθεί τόσο μεγαλύτερη ποσότητα 
βλαστικών κυττάρων ενδέχεται να βρεθεί. Η ελάχιστη   ποσότητα αίμα-
τος που θα πρέπει να συλλεχθεί είναι 80ml πέραν του αντιπηκτικού που 
υπάρχει μέσα στον ασκό. (Tο αίμα μέσα στον ασκό να αποκτήσει βαθύ 
κόκκινο χρώμα)
  Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, πιέστε το σωληνάκι ώστε το αίμα που έχει 
μείνει μέσα να περάσει μέσα στον ασκό. 
  Αφήστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σωληνάκι πάνω στον ασκό. 

  Στην συνέχεια κόψτε τη βελόνα που συνδέεται με τον ασκό και πετάξτε την.
  Τοποθετήστε και ασφαλίστε το clip για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε τυχαία ροή αίματος, και για ακόμα μεγαλύτερη 
ασφάλεια, δέστε τουλάχιστον δύο κόμπους στο σωληνάκι. Μην χρησιμοποιείτε συραπτικά ή ράμματα.
  Ανακινήστε ελαφριά τον ασκό ώστε να αναμιχθεί το αίμα με το αντιπηκτικό.

  Σε περίπτωση που ο πλακούντας αποκολληθεί πρόωρα, μπορείτε να κάνετε τη λήψη όπως περιγράφεται πα-
ραπάνω, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να ωθείτε το αίμα προς τον ομφάλιο λώρο, πιέζοντας τον πλακούντα.
  Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για κάθε παιδί χωριστά. 
  Σε περίπτωση καισαρικής τομής ακολουθείτε την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω.

  Τοποθετήστε τον ασκό με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα στον ασκό 
ασφαλείας (Safety bag) και ασφαλίστε τον. Στην συνέχεια τοποθετήστε 
τον ασκό μέσα στο κυλινδρικό δοχείο και στην συνέχεια μέσα στην εσω-
τερική θερμική συσκευασία. Τέλος τοποθετήστε μέσα στην εξωτερική συ-
σκευασία και παραδώστε το στους γονείς.
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