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Η Biohellenika έρεη αλαπηύμεη ηελ ηερλνινγία θαη πξνζθέξεη ζηνπο γνλείο τη υύλαξη
του συνόλου των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάπων που πεπιέχονται στον ιστό
του ομυαλίου λώπου. Με ηνλ ηξόπν απηόλ αμηνπνηείηαη ην ζύλνιν ησλ
βιαζηνθπηηάξσλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θπηηαξηθόο πνιιαπιαζηαζκόο ζην
κέιινλ, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη επί πιένλ θόζηνο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ο
θπηηαξηθόο πνιιαπιαζηαζκόο δελ είλαη επηζπκεηόο γηα θαλέλα είδνο
βιαζηνθπηηάξσλ, είηε πξόθεηηαη γηα αηκνπνηεηηθά, είηε γηα κεζεγρπκαηηθά. Οη
δηεζλείο θαλόλεο επηβάιινπλ ηηο ειάρηζηεο παξεκβάζεηο ζηα θύηηαξα θαη ν
θπηηαξηθόο πνιιαπιαζηαζκόο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ιηγόηεξν αξρέγνλσλ θπηηάξσλ.
Σηε ρώξα καο νη δηάθνξεο ηξάπεδεο βιαζηνθπηηάξσλ δεκόζηεο ή ηδησηηθέο
ρξεζηκνπνηνύλ δπν ηξόπνπο θξπνζπληήξεζεο ησλ κεζεγρπκαηηθώλ βιαζηνθπηηάξσλ:
ηελ θξπνζπληήξεζε νιόθιεξσλ ηκεκάησλ ηνπ νκθαιίνπ ιώξνπ ή ηελ
θξπνζπληήξεζε βιαζηνθπηηάξσλ κεηά από δηαρσξηζκό ηνπο από ηνλ ηζηό. Τν ηκήκα
Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ηεο Biohellenika εμέηαζε θαη ηνπο δύν ηξόπνπο θαη θαηέιεμε
ζηελ εμ αξρήο θξπνζπληήξεζε βιαζηνθπηηάξσλ κεηά από ηνλ δηαρσξηζκό ηνπο από
ηνλ ηζηό θαη όρη ζηελ θξπνζπληήξεζε νιόθιεξσλ ηκεκάησλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο απηήο δεκνζηεύηεθαλ ζε δηεζλέο πεξηνδηθό ηνπ θιάδνπ. Σηελ απόθαζε απηή
θαηέιεμε δηόηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη πεξηγξαθεί αζθαιήο κέζνδνο θξπνζπληήξεζεο
ηζηώλ ή νξγάλσλ ε νπνία λα απνδίδεη κεηά ηελ απόςπμε βηώζηκνπο ηζηνύο ή όξγαλα.
Γηα ην ιόγν απηό έσο ζήκεξα δελ έρεη δεκηνπξγεζεί ηξάπεδα θξπνζπληεξεκέλσλ
νξγάλσλ, πρ λεθξώλ, αιιά δεκηνπξγείηαη γέθπξα άκεζεο κεηαθνξάο νξγάλσλ ζε
πεξηπηώζεηο πνπ πξνθύςεη δσξεά. Η θαηάςπμε ηζηώλ θξπνζπληεξεί κόλν ηα
επηθαλεηαθά ζηξώκαηα ησλ θπηηάξσλ ησλ ηζηώλ θαη όρη ηα βαζύηεξα, κε
απνηέιεζκα κεηά ηελ απόςπμε ν αξηζκόο ησλ βηώζηκσλ θπηηάξσλ λα είλαη κηθξόο
θαη ην δείγκα λα ρξεηάδεηαη θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό. Ο ηζηόο ηνπ νκθαιίνπ
ιώξνπ πεξηέρεη θπξίσο κεζεγρπκαηηθά θύηηαξα θαη ειάρηζηα άλεπ αμίαο ώξηκα
κεηαλαζηεπηηθά θύηηαξα ηoπ αίκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ ε θύιαμή ηνπ γίλεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηα κεζεγρπκαηηθά θύηηαξα.
Τα κεζεγρπκαηηθά θύηηαξα ηνπ ηζηνύ ηνπ νκθαιίνπ ιώξνπ δηαηεξνύλ ηηο ηδηόηεηεο
ησλ αξρέγνλσλ θπηηάξσλ έσο θαη ηηο έμη πξώηεο δηαηξέζεηο. Από εθεί θαη αξγόηεξα
ζπκπεξηθέξνληαη σο ώξηκα θύηηαξα κε πεξηνξηζκέλε δπλαηόηεηα εμέιημεο.
Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο επηιέμακε ηελ εμ αξρήο παξάδνζε ηεο πιήξνπο
ππεξεζίαο ζηνπο γνλείο θαη δελ ιάβακε ππόςε ηνλ επί πιένλ ρξόλν θαη ην θόζηνο
πνπ απαηηεί ν ηξόπνο απηόο ηεο θξπνζπληήξεζεο.

Τα κεζεγρπκαηηθά βιαζηνθύηηαξα ηνπ ηζηνύ ηνπ νκθαιίνπ ιώξνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζε ζπλδπαζκό κε αηκνπνηεηηθά βιαζηνθύηηαξα ζηηο αιινγελείο κεηακνζρεύζεηο,
δηόηη ειαηηώλνπλ ηα πνζνζηά ηεο απόξξηςεο θαη απμάλνπλ ηα πνζνζηά ηεο
ηζηνζπκβαηόηεηαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Η δξάζε ηνπο απηή νθείιεηαη ζε ειάηησζε
ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αζζελνύο θαη γηα ην ιόγν
απηόλ πξνηείλνληαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηόινγεο εθαξκνγέο γηα αζζέλεηεο ηνπ
αλνζνπνηεηηθνύ. Επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη πεηξακαηηθά ζε δηόξζσζε ηξαπκαηηζκώλ
νξγάλσλ θαη γηα ηε κεηαθνξά θαξκάθσλ κέζα ζε όξγαλα, ηα νπνία είλαη δύζθνιν λα
πξνζεγγίζνπκε πρ ηνλ εγθέθαιν. Η ρξήζε ηνπο απηή πξνζηαηεύεη ηνλ νξγαληζκό
καο από ηηο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ όηαλ ρνξεγνύληαη ελδνθιέβηα,
θαη απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ πνπ θαηαιήγεη ζην πάζρνλ όξγαλν.
Η ππεξεζία απηή πξνζηηζέκελε ζηελ θιαζηθή ζπιινγή ηνπ νκθαινπιαθνπληηαθνύ
αίκαηνο κε παξαθέληεζε ησλ αγγείσλ ηνπ νκθαιίνπ ιώξνπ θαη ζηελ απνζηξάγγηζε
ηνπ πιαθνύληα πξνζθέξεη ζηελ νηθνγέλεηα ην ζύλνιν ησλ αηκνπνηεηηθώλ θαη
κεζεγρπκαηηθώλ βιαζηνθπηηάξσλ πνπ κπνξνύλ λα ζπιιεγνύλ θαηά ηνλ ηνθεηό.
Δεδνκέλνπ όηη ηα βιαζηνθύηηαξα ηεο νκθαινπιαθνπληηαθήο κνλάδαο είλαη πνηνηηθά
αλώηεξα από θάζε άιιε πεγή, κε ηηο ππεξεζίαο πνπ ζαο παξέρεη ε Biohellenika
εμαζθαιίδεηαη ζην παηδί θαη ζηελ νηθνγέλεηα από ηε γέλλεζε ηνπ ε κεγαιύηεξε
δπλαηή πνζόηεηα θαη ε θαιύηεξε πνηόηεηα βιαζηνθπηηάξσλ.
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