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ABSTRACT 
Since the first successful transplantation of umbilical cord blood (UCB) in 

1988, cord blood has become an important source of hematopoietic stem and 

progenitor cells for the treatment of blood and genetic metabolic disorders, 

concerning both children and adults. These results are encouraging enough to embark 

on large scale banking of umbilical cord blood for purposes of future allergenic and 

autologous stem cell transplantation. In this way, cord blood banks, public or private, 

became a necessary part of the UCB transplant program worldwide.  

Their establishment however, has raised a number of important scientific, 

ethical and legal issues, mostly concerning the private UCB banking. Due to the very 

low likelihood of requiring autologous UCB later in life, there is little medical or 

ethical justification for private UCB banking and little benefit to the community and 

to parents. Moreover, some ethical issues associated with umbilical cord blood 

banking, are to be considered (1) questions about ownership of the tissue, (2) the 

necessity and nature of obtaining informed consent from parents for harvesting 

umbilical cord blood and the information-gathering process associated with it, (3) 

obligations to notify parents and children of the results of medical testing for 

infectious diseases and genetic information, (4) matters of autonomy, privacy and 

confidentiality related to such information, and (5) the need for fair and equitable 

harvesting of and access to umbilical cord blood. 

On the other hand, the legitimacy of establishment and function of private 

banks, as well as the terms of the contracts that they sign with parents, have to be 

arranged with legal terms. The civil law, the law concerning personal data, the law for 

the protection of “health consumers” and for the relationship between doctor and 

patient, delineate a frame that must be taken into account by the law makers. 

Especially the Greek case, with 17 private banks and only one public, and without any 

specific legal arrangements, is being critically reviewed.  

The purpose for this essay is to present and to examine, thoroughly and in 

details, the biological, ethical and legal aspects of umbilical cord blood banking. To 

achieve this goal, scientific articles, academic reviews, and web sites were the basic 

material that has been used.  

Key words: stem cells, umbilical cord blood banking, autologous and allogenic 

transplantation, Ethics, law  
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EΙΣΑΓΩΓΗ  
Παγκοσμίως εκδηλώνεται σήμερα έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τις 

εκπληκτικές ιδιότητες των βλαστικών κυττάρων. Η έρευνα πάνω στις ιδιότητες αυτές  

γρήγορα συνοδεύτηκε από ελπίδες για επίτευξη μεγάλων ιατρικών ανακαλύψεων. Οι 

επιστήμονες προσπαθούν να σχεδιάσουν θεραπείες, με τις οποίες κατεστραμμένα 

κύτταρα ανασυντίθενται ή αντικαθίστανται από ιστούς που έχουν προέλθει από 

βλαστικά κύτταρα, ώστε να προσφέρουν ελπίδα στους ανθρώπους που πάσχουν από 

χρόνιες νόσους, όπως διαβήτη, νόσο Parkinson κ.α, καθώς και καρδιαγγειακά 

νοσήματα και τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού. Τα βλαστικά κύτταρα ανοίγουν 

επίσης νέους δρόμους στους ερευνητές για την ανάπτυξη σύγχρονων αξιόπιστων 

μεθόδων ανακάλυψης και ελέγχου φαρμάκων και παρέχουν ισχυρότατα όπλα στην 

έρευνα για την κατανόηση της βασικής βιολογίας του ανθρώπινου σώματος. 

Όσο μάλιστα ο κατάλογος των ιατρικών επιτευγμάτων με τα βλαστικά 

κύτταρα αυξάνεται με εκπληκτικό ρυθμό, τόσο ο ρόλος των βλαστικών κυττάρων 

στην σύγχρονη ιατρική πρακτική γίνεται  μια πραγματικότητα πολλά υποσχόμενη 

αλλά και σε πολλά σημεία ακόμα πειραματική, καθώς οι περισσότερες υποσχέσεις 

για την ανάπτυξη νέων ιατρικών εφαρμογών βρίσκονται ακόμα σε θεωρητικό και όχι 

σε πρακτικής εφαρμογής στάδιο. 

Ιδιαίτερα όμως σημαντική συμβολή στην θεραπεία των αιματολογικών και 

ανοσολογικών ασθενειών εμφανίζονται να έχουν τα βλαστικά κύτταρα 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος, (εφεξής χάριν συντομίας ΟΠΑ), τα οποία λόγω της 

πλούσιας περιεκτικότητας τους σε αρχέγονα, αιμοποιητικά κύτταρα και της 

ανοσολογικής τους «ανωριμότητας»  παρέχουν τα ίδια αποτελέσματα ή ακόμα και 

καλύτερα, από αυτά της μεταμόσχευσης μυελού των οστών ή περιφερικού αίματος. 

Από το 1988, όπου έγινε η πρώτη μεταμόσχευση ΟΠΑ,  μέχρι σήμερα τα βλαστικά 

κύτταρα χρησιμοποιούνται  κατά κύριο λόγο στις αλλογενείς αιμοποιητικές 

μεταμοσχεύσεις, τόσο σε ανηλίκους όσο και σε ενηλίκους, και μάλιστα με εμφανή 

αποτελεσματικότητα.  

Οι εξελίξεις αυτές και οι αναμενόμενες εφαρμογές τους, έγιναν η αιτία για την 

δημιουργία «τραπεζών» ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Πέρα των δημόσιων 

τραπεζών φύλαξης  ΟΠΑ, με σκοπό τη διάθεση ομφαλικών μοσχευμάτων σε τρίτους 

που βρίσκονται σε αναζήτηση συμβατού δότη,  η ύπαρξη  πολλών ιδιωτικών 

τραπεζών φύλαξης για προσωπική ή οικογενειακή χρήση του ΟΠΑ οι οποίες μάλιστα 
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πολλαπλασιάζονται καθημερινά τα τελευταία χρόνια σε εθνικό και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, εγείρει κρίσιμα ερωτήματα, που θα έπρεπε να γίνουν αντικείμενο 

εκτεταμένης δημόσιας συζήτησης.  

Η ηθική νομιμοποίηση παροχής τέτοιων υπηρεσιών, από τη στιγμή που 

επιστημονικά οι πιθανότητες χρησιμοποίησης αυτόλογου μοσχεύματος είναι 

ελάχιστες και το θεραπευτικό όφελος για τον ίδιο το δότη μηδαμινό, τη στιγμή που το 

μόσχευμα μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποιον τρίτο, συναντά προβλήματα που 

προσκρούουν στην αρχή της αλληλεγγύης που διέπει τις μεταμοσχεύσεις. Από την 

άλλη πλευρά προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για  την προστασία της αυτονομίας των 

γονέων από την «επιθετική» πολιτική των εμπορικών αυτών τραπεζών και η λήψη 

της συγκατάθεσή τους, στον κατάλληλο χρόνο και κυρίως κατόπιν πλήρους, σαφούς 

και υπεύθυνης πληροφόρησης (informed consent). Ζητήματα που αφορούν τη σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ μαιευτήρα-γυναικολόγου και των μελλοντικών γονέων, 

προβάλλουν επίσης στο προσκήνιο.  

Η προστασία των μελλοντικών γονέων και του νεογνού, ως συμβαλλομένων 

μερών σε συμβάσεις με εμπορικές τράπεζες επιτάσσει εφαρμογή διατάξεων του 

ιδιωτικού δικαίου σε συνδυασμό με το νόμο περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων. Το νομοθετικό καθεστώς άδειας και λειτουργίας των εμπορικών 

τραπεζών με τις κατάλληλες διασφαλίσεις ποιότητας και σύμφωνα με τα πρότυπα που 

επιβάλλει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν επίσης θέματα που χρήζουν 

άμεσης ρύθμισης και σε εθνικό επίπεδο.  

Η θεματική επομένως αυτή, με τις διεπιστημονικές της προεκτάσεις, άπτεται 

άμεσα της βιοηθικής προσέγγισης και αποτελεί περιεχόμενο της παρούσας μελέτης. 

Σκοπός της είναι να παρουσιάσει τις βιολογικές πτυχές των βλαστικών κυττάρων 

ΟΠΑ αλλά και να διαφωτίσει τις ηθικές και τις νομικές πτυχές της δωρεάς ή της 

αποθήκευσης του. Η πλούσια διαθέσιμη αρθρογραφία αλλά και η ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία γύρω από το θέμα, οι νομοθετικές διατάξεις της εσωτερικής και 

διεθνούς έννομης τάξης καθώς και οι εξειδικευμένες σε περιεχόμενο ακαδημαϊκές 

μελέτες σε συνδυασμό με τη χρήση του διαδικτύου, αποτέλεσαν την κύρια πηγή 

υλικού κατά το στάδιο της έρευνας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ειδών 

των βλαστικών κυττάρων και των ιδιοτήτων αυτών, με έμφαση στα βλαστικά 

κύτταρα ΟΠΑ, των πλεονεκτημάτων τους σε σχέση με τις άλλες πηγές αιμοποιητικών 

κυττάρων και τη χρησιμότητα τους στις αιμοποιητικές μεταμοσχεύεις. Ακολουθεί 
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περιγραφή για τα είδη «τραπεζών» φύλαξης ΟΠΑ αλλά και καταγραφή  της 

ισχύουσας κατάστασης σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με τις 

τράπεζες αυτές.    

Το τρίτο κεφάλαιο διεξέρχεται όλων των (βιο)-ηθικών ζητημάτων γύρω από 

τη δωρεά ή αποθήκευση ΟΠΑ, με έμφαση στη σχέση γιατρού –«ασθενούς», της 

αυτονομίας και της ενήμερης συγκατάθεσης, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί 

καθαρά νομικά ανάλυση των σχέσεων των εμπλεκομένων μερών και περιγραφή της 

ελληνική περίπτωσης.   

Τα τελικά συμπεράσματα της μελέτης αποτελούν τη βάση για περαιτέρω 

προβληματισμό και έρευνα όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα αλλά κυρίως για 

την κοινωνική πραγματικότητα, προκειμένου να δοθούν, ενόψει και της 

πολυπλοκότητας του ζητήματος, αξιόπιστες και εξειδικευμένες, νομοθετικές ιδίως 

απαντήσεις.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: 
ΜΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

 

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ;   

Τα βλαστικά κύτταρα είναι αρχέγονα κύτταρα,  κύτταρα δηλαδή 

αδιαφοροποίητα που δεν έχουν ακόμα αναπτύξει δομές ούτε έχουν κατασκευάσει 

πρωτεΐνες που να είναι χαρακτηριστικές ενός εξειδικευμένου είδους κυττάρων1. 

Συμβάλλουν στη δημιουργία όλων των άλλων κυττάρων του ανθρώπινου σώματος 

και αποτελούν ουσιαστικά τη βάση για κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο στο ανθρώπινο 

σώμα.  Βρίσκονται σε όλους τους πολυκύτταρους οργανισμούς και χαρακτηρίζονται 

από την ικανότητα να ανανεώνονται με μιτωτική διαίρεση για μεγάλο χρονικό 

διάστημα δημιουργώντας αντίγραφα του εαυτού τους, καθώς και να 

διαφοροποιούνται κάτω από ειδικές συνθήκες σε ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων 

κυτταρικών τύπων2. 

Η έρευνα στον τομέα των βλαστοκυττάρων αναπτύχθηκε μετά από ευρήματα 

των Καναδών επιστημόνων Ernest McCulloch3 και James Till4 τη δεκαετία του 1960.  

Όλα τα βλαστικά κύτταρα, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους, έχουν 

τις εξής βασικές ιδιότητες5,6:  

1) Μη-διαφοροποίηση, πρόκειται δηλαδή για κύτταρα αδιαφοροποίητα που δεν 

έχουν κάποια ειδική ιστολογική δομή, η οποία να τους επιτρέπει την πραγματοποίηση 

εξειδικευμένων λειτουργιών.   

2) Αυτό-ανανέωση, ήτοι η ικανότητα διαίρεσης και πολλαπλασιασμού των 

βλαστικών κυττάρων, παραμένοντας σε μη διαφοροποιημένη κατάσταση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, 

                                                 
1 http://stemcells.nih.gov, The National Institutes of Health Resource for Stem Cells Research, Info 
Center    
2 Filip S., Mokry J., Horacek J.,English D., Stem Cells and the Phenomena of Plasticity and Diversity: 
A Limiting Property Γof Carcinogenesis, Stem cells and development 2008,17:1031–1038  
3 Becker AJ, McCulloch EA, Till JE , Cytological demonstration of the clonal nature of spleen colonies 
derived from transplanted mouse marrow cells,  Nature. 1963 Feb 2;197:452-4. 
4 Siminovitch L, McCulloch EA, Till JE, "The distribution of colony-forming cells among spleen 
colonies". J Cell Physiol. 1963 Dec;62:327-36 
5 http://www.wikipedia.org, The Free Encyclopedia   
6 ό.π, Filip S., Mokry J., Horacek J.,English D., (2008), (υποσημ.2)  
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3) Δυναμικό διαφοροποίησης (potency): Τα βλαστικά κύτταρα υπό ειδικές συνθήκες 

(φυσιολογικές ή πειραματικές) μπορούν να διαφοροποιηθούν σε πιο εξειδικευμένους 

τύπους κυττάρων (πχ του αίματος, του ανοσοποιητικού μας συστήματος, αλλά και 

άλλων ιστών και οργάνων) 

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

Ανάλογα με το δυναμικό διαφοροποίησής τους (potency), τα βλαστικά 

κύτταρα χωρίζονται7,8 σε:  

A. Ολοδύναμα (totipotent): μπορούν να διαφοροποιηθούν σε εμβρυικούς και 

εξωεμβρυικούς τύπους κυττάρων, δηλαδή σε όλα τα είδη κυττάρων ενός νέου 

εμβρύου, καθώς και τα κύτταρα όλων των μη εμβρυϊκών ιστών που χρειάζονται για 

να πλαισιώσουν ένα έμβρυο, όπως ο πλακούντας. Μπορούν να δημιουργήσουν 

πλήρη, βιώσιμο οργανισμό. Παράγονται από την ένωση ωαρίου με σπερματοζωάριο 

και κατά τις πρώτες διαιρέσεις του ζυγωτού  

Β. Πολυδύναμα (pluripotent): προέρχονται από τα ολοδύναμα και μπορούν να 

διαφοροποιηθούν σε σχεδόν όλα τα κύτταρα, δηλαδή αυτά που προέρχονται από τις 

τρεις εμβρυικές στιβάδες (ενδόδερμα, μεσόδερμα, εξώδερμα). Προέρχονται από το 

έμβρυο όταν είναι 4-5 ημερών  

Γ. Πλειοδύναμα (multipotent): Έχουν την δυνατότητα να αυτό-ανανεωθούν, αλλά η 

ικανότητα διαφοροποίησής τους είναι περιορισμένη, καθώς παράγουν ένα 

περιορισμένο αριθμό κυτταρικών τύπων. Μπορούν μόνο να ωριμάσουν μόνο  σε 

κύτταρα του ιστού ή του οργάνου από το οποίο προέρχονται, δηλαδή κύτταρα που 

υπάγονται στην ίδια οικογένεια (π.χ. αιματοποιητικά βλαστικά κύτταρα 

διαφοροποιούνται σε ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια) και ο 

κύριος ρόλος τους είναι να  συντηρούν και να επιδιορθώνουν.  Βρίσκονται στους 

περισσότερους ιστούς και όργανα του σώματος, όπως τον εγκέφαλο, τον μυελό των 

οστών, το συκώτι, το αίμα και τα αιμοφόρα αγγεία, το δέρμα και τους σκελετικούς 

μύες. 

                                                 
7 Goldsby R., Kindt T., Osborne B., Kuby J., Ανοσολογία, Επιμ-Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης 
Γαϊτανάκη Αικ., Μπαξεβάνης Κων., Ιατρικές Εκδ.Πασχαλίδη, κεφ. 2ο σελ.42-44, προσαρμοσμένο από 
το   http://stemcells.nih.gov, The National Institutes of Health Resource for Stem Cells Research, Info 
Center   
8 Ταρλαζής Β, Χατζημελετίου Αικ, Οι ιατρικές εξελίξεις στο θέμα των στελεχιαίων κυττάρων 
(βλαστοκυττάρων), στο: Βλαστοκύτταρα, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής-9,(Δ/νση 
σειράς Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε.Κουνογέρη-Μανωλεδάκη, Ε.Συμεωνίδου-Καστανίδου), Εκδ.Σάκκουλα, 
Αθήνα –Θεσ/κή 2009,  σελ. 3-14. 
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Δ. Ολιγοδύναμα: μπορούν να διαφοροποιηθούν σε λίγα μόνο κύτταρα, όπως τα 

λεμφοειδή ή μυελοειδή βλαστικά κύτταρα.  

Ε. Μονοδύναμα (unipotent): μπορούν να παράγουν μόνο έναν κυτταρικό τύπο, το 

δικό τους, αλλά έχουν την ιδιότητα της αυτό-ανανέωσης που τα διακρίνει από τα μη-

βλαστικά κύτταρα (π.χ. μυικά βλαστικά κύτταρα).  

Οι επιστημονικές έρευνες στο χώρο των βλαστοκυττάρων υποδεικνύουν πως 

το εύρος των δυνατοτήτων τους είναι πολύ μεγάλο και πως κύτταρα ενός ιστού 

μπορούν, υπό κατάλληλες συνθήκες, να ωριμάσουν σε κύτταρα άλλου, διαφορετικού 

ιστού και όχι μόνο του ιστού από όπου προέρχονται και να λειτουργήσουν έτσι ως 

πολυδύναμα (plutripotent) και όχι απλά ως πλειοδύναμα (multipotent). Το φαινόμενο 

αυτό ονομάζεται πλαστικότητα (plasticity) και αποτελεί τη βάση της κυτταρικής 

θεραπείας9,10.  

Ωστόσο, η έλλειψη ενός σαφούς ορισμού για την πλαστικότητα έχει οδηγήσει 

σε επιστημονική σύγχυση, με διάφορες δημοσιευμένες  μελέτες που αποτυγχάνουν να 

καταδείξουν επαρκώς τα ακριβή κριτήρια της πλαστικότητας11 και να αποδείξουν  ότι 

ένα μόνο κύτταρο μπορεί πράγματι να διαφοροποιηθεί σε πολλαπλάσιες κυτταρικές 

σειρές. Περαιτέρω, οι διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στα 

διαφορετικά εργαστήρια12,13,14 έχουν δημιουργήσει αμφιβολία για μερικά 

αποτελέσματα και διάφορες μελέτες αναμένουν ακόμα μια ανεξάρτητη 

επιβεβαίωση.15 

 

 

 

 

                                                 
9 Lakshmipathy U, Verfaillie C., Stem cell plasticity., Blood Rev. 2005 Jan;19(1):29-38. 
10 Kashofer K, Bonnet D., Gene therapy progress and prospects: stem cell plasticity, Gene Ther. 2005 
Aug; 12 (16):1229-34. 
11 Almeida-Porada G, Porada C, Zanjani ED., Adult stem cell plasticity and methods of detection. Rev 
Clin Exp Hematol 2001 Mar; 5 (1) :26-41 
12 Herzog EL, Chai L,Krause DS., Plasticity of marrow-derived stem cells, Blood. 2003 Nov 15; 102 
(10):3483-93. Epub 2003 Jul 31. 
13 Heike T, Nakahata T., Stem cell plasticity in the hematopoietic system., Int J Hematol. 2004 
Jan;79(1):7-14. 
14 Goodell MA, Jackson KA, Majka SM, Mi T, Wang H, Pocius J, Hartley CJ, Majesky MW, Entman 
ML, Michael LH, Hirschi KK., Stem cell plasticity in muscle and bone marrow., Ann N Y Acad Sci. 
2001 Jun;938:208-18; discussion 218-20. 
15 Askenasy N.,Yaniv I., Stein J., Sharkis J.S., Our Perception of Developmental Plasticity. Esse Est 
Percii (to be is to be Perceived)? Current Stem Cell Research & Therapy, 2006, 1, 85-94.   
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3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

 

3.1 ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (EMBRYONIC STEM 

CELLS)16, ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΩΣ UNLIMITED STEM CELLS17  

Εμβρυικά βλαστικά κύτταρα18 είναι τα βλαστικά κύτταρα που προέρχονται 

πριν από την εμφύτευση ενός εμβρύου στο στάδιο της βλαστοκύστης, και 

συγκεκριμένα από την εσωτερική κυτταρική μάζα (inner cell mass) της 

βλαστοκύστης αυτής (blastocyst)19. 

 Το ανθρώπινο έμβρυο φθάνει στο στάδιο της βλαστοκύστης  4-5 ημέρες μετά 

τη γονιμοποίηση, όπου το ζυγωτό (γονιμοποιημένο ωάριο) διαιρείται σε πολλά 

κύτταρα μέσω  μίτωσης. Κατά το χρονικό αυτό στάδιο το έμβρυο αποτελείται  από 

50-150 κύτταρα.  

 Τα εμβρυϊκά βλαστικά (ES) κύτταρα είναι πολυδύναμα (pluripotent)20. Αυτό 

σημαίνει ότι είναι σε θέση να διαφοροποιηθούν σε όλα τα παράγωγα των τριών 

πρωτογενών εμβρυικών στιβάδων (εξώδερμα21, μεσόδερμα22, ενδόδερμα23) ακόμα κι 

                                                 
16 http://stemcells.nih.gov, The National Institutes of Health Resource for Stem Cells Research, Info 
Center, http://www.wikipedia.org, The Free Encyclopedia   
17 http://www.tellmeaboutstemcells.org 
18 Τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα προήλθαν για πρώτη φορά  από έμβρυα ποντικιού το 1981 από τον  
Martin Evans και Matthew Kaufman (Evans M, Kaufman M., Establishment in culture of pluripotent 
cells from mouse embryos, Nature 1981; 292 (5819): 154–6) και ανεξάρτητα από τον Gail R. Martin, 
στον οποίο και αποδίδεται και ο όρος «Εμβρυικά βλαστικά κύτταρα-Embryonic Stem cells» (Martin 
G., Isolation of a pluripotent cell line from early mouse embryos cultured in medium conditioned by 
teratocarcinoma stem cells, Proc Natl Acad Sci USA 1981; 78 (12): 7634–8.)     

Η επανάσταση στον τομέα των εμβρυικών βλαστικών κυττάρων ήρθε το Νοέμβριο του 1998, 
όταν μία ομάδα υπό την καθοδήγηση του James Thomson στο Πανεπιστήμιο Wisconsin-Madison 
ανέπτυξε μία τεχνική για την απομόνωση και  την καλλιέργεια κυττάρων που προέρχονται από τις 
ανθρώπινες βλαστοκύστες. (Thomson J, Itskovitz-Eldor J, Shapiro S, Waknitz M, Swiergiel J, 
Marshall V, Jones J., Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts,  Science 1998;282 
(5391): 1145–7. Aπό τότε μιλάμε για τα human embryonic stem cells τα οποία προέρχονται από την in 
vitro γονιμοποίηση.   
19 Η βλαστοκύστη (blastocyst) αποτελείται από: 1) τους τροφοβλάστες (trophoblast) ή εξωτερική 
κυτταρική μάζα, που είναι το στρώμα των κυττάρων που περιβάλλουν τη βλαστική κοιλότητα 
(blastocoel), και το οποίο στρώμα προσκολλάται στη βλεννογόνο της μήτρας και σχηματίζει αργότερα 
τον πλακούντα, 2) τη βλαστική κοιλότητα (blastocoel-e), που είναι η γεμάτη υγρό κεντρική περιοχή 
της βλαστοκύστης και 3) την εσωτερική κυτταρική μάζα (inner cell mass) γνωστή και ως 
εμβρυοβλαστός, η οποία είναι μια ομάδα κυττάρων στην μία άκρη της βλαστικής κοιλότητας που 
αναπτύσσεται τελικώς σε έμβρυο.   
20 Smith P.K., Luong X.M.,. Stein S.Gary., Pluripotency: Toward a Gold Standard for Human ES and 
iPS Cells, J. Cell. Physiol. 2009, 220: 21–29, 2009 Wiley-Liss, Inc.  
21 Από το εξώδερμα δημιουργείται ο εγκέφαλος, η σπονδυλική στήλη, τα νευρικά κύτταρα, τα μαλλιά, 
το δέρμα, τα δόντια, τα αισθητήρια κύτταρα των ματιών, των αυτιών, της μύτης και του στόματος 
καθώς και τα χρωστικά κύτταρα.     
22 Από το μεσόδερμα δημιουργούνται οι μύες, το αίμα, τα αιμοφόρα αγγεία, οι συνδετικοί ιστοί και η 
καρδιά.  
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αν έχουν διατηρηθεί σε καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.. Κάθε μία από 

αυτές τις στοιβάδες περιλαμβάνεται σε πάνω από 220 τύπους κυττάρων του ενήλικα 

οργανισμού. Τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα μπορούν να παράγουν όλα τα κύτταρα 

του οργανισμού και να δημιουργήσουν όλους τους ιστούς  του σώματος εκτός από 

έναν, τον πλακούντα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορούν να σχηματίσουν 

τροφοβλάστες (trophectoderm), που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη και 

δημιουργία εξω-εμβρυικών δομών, όπως αυτών του πλακούντα24.   

Αυτή ακριβώς η πολυδυναμία διακρίνει τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα από 

τα πλειοδύναμα προγεννητικά κύτταρα, (multipotent progenitor stem cells) που 

βρίσκονται επίσης στον ενήλικα οργανισμό. Αυτά τα κύτταρα σχηματίζουν μόνο 

περιορισμένο αριθμό κυτταρικών τύπων.   

Όταν τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα δεν προέρχονται από γονιμοποιημένα 

ωάρια μέσα στο σώμα μίας γυναίκας αλλά καλλιεργούνται εργαστηριακά in vitro, τα 

εμβρυικά βλαστικά κύτταρα διατηρούν τη πολυδυναμία τους μέσω πολλαπλών  

κυτταρικών  διαιρέσεων .   

Λόγω της δυνητικά απεριόριστης ικανότητας για αυτο-ανανέωση, κυτταρικές 

θεραπείες εμβρυικών κυττάρων έχουν προταθεί για την αναγεννητική ιατρική και την 

αντικατάσταση ιστών μετά από τραυματισμό ή ασθένεια25. Ασθένειες που μπορούν 

να αντιμετωπιστούν με τη μεταμόσχευση κυττάρων που προέρχονται από ανθρώπινα 

εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα είναι η νόσος του Πάρκινσον, ο διαβήτης, ο  

τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, η μυϊκή δυστροφία Duchenne, καρδιακές νόσοι, 

και το όραμα για την απώλεια της ακοής. 

Ωστόσο οι  θεραπευτικές αγωγές στηριζόμενες στα ανθρώπινα εμβρυικά 

βλαστικά κύτταρα εγείρουν κρίσιμα νομικά και ηθικά ζητήματα ειδικά όταν η χρήση 

τους συνεπάγεται την καταστροφή του ανθρώπινου εμβρύου.  

 

 

                                                                                                                                            
23 Από το ενδόδερμα δημιουργούνται τα εσωτερικά όργανα (πάγκρεας, στομάχι, ήπαρ, κλπ), οι 
πνεύμονες, η ουροδόχος κύστη και οι γαμέτες (ωάρια, σπέρμα)  
24 ibid 
25 Wobus AM, Boheler KR. Embryonic stem cells: prospects for developmental biology and cell 
therapy. Physiol Rev 2005; 85:635-78. 

http://74.125.43.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_division&prev=/search%3Fq%3DEmbryonic%2Bstem%2Bcell%2Blines%2B(ES%2Bcell%2Blines)%2Bare%2Bcultures%2Bof%2Bcells%2Bderived%2Bfrom%2Bthe%2Bepiblast%2Btissue%2Bof%2Bthe%2Binner%2Bcell%2Bmass%2B(ICM)%2Bof%2Ba%2Bblastocyst%2Bor%2Bearlier%2Bmorula%2Bstage%2Bembryos.%255B8%255D%2BA%2Bblastocyst%2Bis%2Ban%2Bearly%2Bstage%2Bembryo%25E2%2580%2594approximately%2Bfour%2Bto%2Bfive%2Bdays%2Bold%2Bin%2Bhumans%2Band%2Bconsisting%2Bof%2B50%25E2%2
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3.2 ΕΝΗΛΙΚΑ  ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (ADULTS STEM CELLS)26, 

ΓΝΩΣΤΑ ΩΣ LIMITED STEM CELLS27  

Τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα28 είναι αδιαφοροποίητα κύτταρα, που 

βρίσκονται  μέσα σε όλο το ανθρώπινο σώμα μετά την εμβρυϊκή ανάπτυξη. 

Πολλαπλασιάζονται με κυτταρική διαίρεση, ενώ ο βασικός ρόλος τους μέσα σε ένα 

οργανισμό είναι η διατήρηση, ανασύσταση και αναζωογόνηση των φθαρμένων ιστών. 

Συγκεκριμένα δρουν ως σύστημα επιδιόρθωσης του σώματος, αντικαθιστώντας 

εξειδικευμένα κύτταρα και διατηρώντας την ανακύκλωση των αναγεννώμενων 

οργάνων όπως το αίμα, το δερματικό ή εντερικό ιστό. 

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν επίσης τον όρο «σωματικά βλαστικά 

κύτταρα» (από την ελληνική λέξη «σωματικóς») αντί ενήλικα βλαστικά κύτταρα 

ιδίως όταν αναφέρονται στα κύτταρα του σώματος  και όχι στα «γεννητικά βλαστικά 

κύτταρα» που είναι το ωάριο, το σπερματοζωάριο και το γονιμοποιημένο ωάριο, τα  

πρωτογενή δηλαδή γεννητικά κύτταρα του εμβρύου.  

Σε αντίθεση με τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα, όπου η πηγή προέλευσής τους 

είναι η εσωτερική κυτταρική μάζα της βλαστοκύστης, η προέλευση των ενήλικων 

                                                 
26  http://stemcells.nih.gov, The National Institutes of Health Resource for Stem Cells Research, Info 
Center, http://www.wikipedia.org, The Free Encyclopedia   
27 http://www.tellmeaboutstemcells.org 
28 Η ιστορία της έρευνας με τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα ξεκίνησε περίπου πριν από 50 χρόνια. Στη 
δεκαετία του 1950, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο μυελός των οστών περιέχει τουλάχιστον δύο είδη 
βλαστικών κυττάρων, ένα εκ των οποίων είναι τα αιματοποιητικά βλαστικά κυττάρα (hemopoetic 
stem cells), που παράγουν  όλους τους τύπους των κυττάρων του αίματος στο ανθρώπινο σώμα. Λίγα 
χρόνια αργότερα ανακαλύφθηκαν  τα στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών  (bone marrow 
stromal stem cells), επίσης γνωστά ως μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα  (mesenchymal stem 
cells) ή από ορισμένους γνωστά ως σκελετικά βλαστικά κύτταρα (skeletal stem cells). Αυτά τα μη-
αιμοποιητικά  βλαστικά κύτταρα αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού των στρωματικών 
κυττάρων του μυελού των οστών, όμως μπορούν να δημιουργήσουν τα οστά, τους χόνδρους, τον 
λιπώδη ιστό, και γενικά τα κύτταρα που υποστηρίζουν το σχηματισμό του αίματος και του ινώδη 
συνδετικού ιστού. Στη δεκαετία του 1960, οι επιστήμονες Atman και Das που μελετούσαν  
αρουραίους, ανακάλυψαν δύο περιοχές του εγκεφάλου που περιέχουν διαιρεμένα-διαφοροποιημένα 
(dividing) κύτταρα που τελικά γίνονται νευρικά κύτταρα (Altman, J & Das,G.D., Autoradiographic and 
histological evidence of postnatal hippocampal neurogenesis in rats. J. Comp. Neurol. 1965;124, 319–
335.,   Altman, J., Autoradiographic and histological studies of postnatal neurogenesis. IV. Cell 
proliferation and migration in the anterior forebrain, with special reference to persisting neurogenesis 
in the olfactory bulb. J. Comp. Neurol. 1965;137, 433–457.) Παρά τις εν λόγω εκθέσεις, οι 
περισσότεροι επιστήμονες πίστευαν ότι ο ενήλικος εγκέφαλος δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα 
νευρικά κύτταρα. Δεν ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1990 που οι επιστήμονες συμφώνησαν τελικά ότι ο 
ενήλικος εγκέφαλος των θηλαστικών  περιέχει βλαστικά κύτταρα που είναι σε θέση να παραγάγουν 
τους τρεις μεγάλους εγκεφαλικούς τύπους κυττάρων: αστροκύτταρα (astrocytes), ολιγοδενδροκύτταρα 
(oligodendrocytes), που είναι μη- νευρωνικά κύτταρα και νευρώνες (neurons) ή αλλιώς νευρικά 
κύτταρα. (Reynolds, B.A. and Weiss, S., Generation of neurons and astrocytes from isolated cells of 
the adult mammalian central nervous system Science1992; 255, 1707–1710, Doetsch, F., Caille, I., 
Lim, D.A., Garcia-Verdugo,  J.M., and Alvarez-Buylla, A., Subventricular zone astrocytes are neural 
stem cells in the adult mammalian brain. Cell. 1999;97, 703–716)  
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βλαστικών κυττάρων είναι ακόμα υπό έρευνα, καθώς μπορούν να εντοπιστούν σε 

κάθε ώριμο ιστό ή όργανο ενηλίκων ή ακόμα και εμβρύων.   

Οι ορισμοί των ενήλικων βλαστικών κυττάρων διαφέρουν στην επιστημονική 

βιβλιογραφία και κυμαίνονται από μια απλή περιγραφή των κυττάρων μέχρι μια 

αυστηρή σειρά πειραματικών κριτήριων που πρέπει να πληρούνται πριν από το 

χαρακτηρισμό ενός κυττάρου ως ενήλικου βλαστικού.  Οι περισσότερες από τις 

πληροφορίες σχετικά με τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα προέρχονται από μελέτες των 

ποντικιών.   

Ο κατάλογος πάντως των ενήλικων ιστών που αναφέρθηκαν ότι περιέχουν τα 

ενήλικα βλαστικά κύτταρα αυξάνεται και περιλαμβάνει το μυελό των οστών, το 

περιφερικό αίμα, τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό, την οδοντική πολτό, τα αιμοφόρα 

αγγεία, τους σκελετικούς μύες, τον επιθηλιακό ιστό του δέρματος και του πεπτικού 

συστήματος, τον κερατοειδή, τον αμφιβληστροειδή, το ήπαρ, το πάγκρεας και πολλά 

άλλα. 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από τα ενήλικα  βλαστικά κύτταρα 

εστιάζεται πρώτον στην ικανότητά τους να αυτό-ανανεώνονται επ’ αόριστον μέσα 

από πολλαπλούς κύκλους κυτταρικών διαιρέσεων, διατηρώντας παράλληλα τη μη-

διαφοροποιημένη κατάσταση τους. Πράγματι τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα μπορεί 

να παραμείνουν «αδρανή» για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να ενεργοποιηθούν 

από τη φυσιολογική ανάγκη για περισσότερα κύτταρα για τη διατήρηση των ιστών, ή 

την αντικατάστασή τους μετά από ασθένεια ή τραυματισμό ιστών. 

Δεύτερον, το επιστημονικό ενδιαφέρον για τα ενήλικα  βλαστικά κύτταρα 

στηρίζεται στην ικανότητά τους να δημιουργούν μέσα από λίγα κύτταρα όλους τους 

κυτταρικούς τύπους του οργάνου απ’ όπου προέρχονται, ενδεχομένως και ολόκληρο 

το όργανο, στο γεγονός δηλαδή με λίγα λόγια ότι αποτελούν πλειοδύναμα βλαστικά 

κύτταρα (multipotent). Πράγματι τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα μπορούν να 

παράγουν απογόνους πολλών κυτταρικών τύπων, ανάλογα με την προέλευσής τους 

(πχ γλοία (glial cells) ή νευρώνες) σε αντίθεση με τα μονοδύναμα (unipotent) που 

περιορίζονται στην παραγωγή ενός μόνο τύπου κυττάρων (πχ μυϊκά).    

Τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς επί σειρά ετών 

σε θεραπείες κατά της λευχαιμίας και των σχετικών καρκίνων  του αίματος μέσω 

μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών. Η χρήση τους δε στον τομέα της έρευνας και 
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της θεραπείας29 δεν είναι τόσο αμφιλεγόμενη, όπως τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, 

δεδομένου ότι η παραγωγή των ενήλικων βλαστικών κυττάρων που δεν απαιτεί την 

καταστροφή του εμβρύου. 

Ουσιαστικά όμως, υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός βλαστικών κυττάρων σε 

κάθε ιστό, και από τη στιγμή που θα αφαιρεθεί από το ανθρώπινο σώμα η ικανότητά 

τους για αυτό-ανανέωση είναι περιορισμένη, καθιστώντας την παραγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων των βλαστικών κυττάρων δύσκολη και επιβάλλοντας είτε την 

κρυοσυντήρηση είτε την άμεση μεταμόσχευση.  

 Γι’ αυτό και οι επιστήμονες σε πολλά εργαστήρια προσπαθούν να βρουν 

καλύτερους τρόπους για να καλλιεργήσουν μεγαλύτερες ποσότητες ενήλικων 

βλαστικών κυττάρων, που θα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενειών ή 

τραυματισμών. Μερικά παραδείγματα των πιθανών θεραπειών με τη χρήση ενήλικων 

βλαστικών κυττάρων περιλαμβάνουν την αναδόμηση των οστών με τη χρήση 

κυττάρων που προέρχονται από το στρώμα του μυελού των οστών, την ανάπτυξη 

κυττάρων που παράγουν ινσουλίνη για διαβήτη τύπου Α’, και την επισκευή με 

καρδιακά μυϊκά κύτταρα κατεστραμμένων καρδιακών μυών μετά από καρδιακή 

προσβολή.  

 

3.3 ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΒΡΥΟΥ (FETAL STEM CELLS)  

Τα βλαστικά κύτταρα εμβρύου (fetal stem cells30) αποτελούν αρχέγονο τύπο 

κυττάρων που βρίσκεται μέσα στα όργανα του εμβρύου31.   Η εννοιολογική 

αποσαφήνιση και κατάταξη των βλαστικών κυττάρων εμβρύου παραμένει ακόμα 

ασαφής και γι’ αυτό το λόγο αυτό το είδος των βλαστικών κυττάρων ομαδοποιείται 

συχνά με τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα32.  Ωστόσο, μια πιο σαφής διάκριση μεταξύ 

των δύο τύπων κυττάρων, φαίνεται αναγκαία. 

 

 

 
                                                 
29 Prockop DJ, Gregory CA, Spees JL., One strategy for cell and gene therapy: harnessing the power of 
adult stem cells to repair tissues., Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Sep 30;100 Suppl 1:11917-23. Epub 
2003 Sep 17. 
30  Marcus AJ, Woodbury D., Fetal stem cells from extra-embryonic tissues: do not discard., J Cell Mol 
Med. 2008 Jun;12(3):730-42. Epub 2008 Jan 11. 
31 Ariff Bongso & Eng Hin Lee (eds); forewords by Sydney (FRW) Brenner & Philip Yeo, Stem Cells: 
From Benchtop to Bedside, 2005 World Scientific.pp 442 next 
32 Wacharaprechanont T., Fetal stem cell: from research to clinical use, J Med Assoc Thai. 2005 Oct;88 
Suppl 2:S133-7. 

http://74.125.43.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cell_controversy&prev=/search%3Fq%3Dadults%2Bstem%2Bcells%26hl%3Del%26rlz%3D1W1GPEA_el%26sa%3DG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgW9ayfhC_Y1nXM_Ou1JxaWzcMoaQ
http://74.125.43.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Embryonic_stem_cell&prev=/search%3Fq%3Dadults%2Bstem%2Bcells%26hl%3Del%26rlz%3D1W1GPEA_el%26sa%3DG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhy7OBYm8ex6g0eWRTihjOiwoN0iA
http://74.125.43.132/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Embryo&prev=/search%3Fq%3Dadults%2Bstem%2Bcells%26hl%3Del%26rlz%3D1W1GPEA_el%26sa%3DG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjh6sz_eDlUkXNwx-HB_PE0clHn8w
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3.4 ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (AMNIOTIC STEM 

CELLS)  

Σε ολόκληρο τον κόσμο πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα μελετούν το 

αμνιακό υγρό και τις ιδιότητες των βλαστικών κυττάρων που αυτό περιέχει. 

Επιστήμονες όπως ο Αntony Atala, o Paolo De Coppi και ο Giuseppe Simoni 

ανακάλυψαν ότι  το αμνιακό υγρό περιέχει μία αξιόλογη ποσότητα βλαστικών 

κυττάρων33, τα οποία  θεωρούνται πλειοδύναμα (multipotent).  Τα βλαστικά αυτά 

κύτταρα είναι πολύ δραστήρια και ενεργητικά και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε 

λιπώδη, οστικά, μυϊκά, ενδοθηλιακά, ηπατικά κύτταρα καθώς και νευρωνικές σειρές 

κυττάρων. Παρουσιάζουν επομένως ομοιότητες με τα πολυδύναμα (pluripotent) 

εμβρυικά βλαστικά κύτταρα. 

Τα βλαστικά κύτταρα αμνιακού υγρού μπορούν να δώσουν λύση σε πολλά 

προβλήματα καθώς μπορούν να ληφθούν χωρίς να προκαλέσουν καταστροφή του 

εμβρύου και δεν χρειάζεται να γίνει επιλογή εναλλακτική λύσης ανάμεσα σε δότη ή 

αυτόλογη μεταμόσχευση.   

 

3.5 ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

(UMBILICAL CORD BLOOD DERIVED STEM CELLS34)  

Στις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης, το ανθρώπινο έμβρυο επεκτείνει 

πολύ την αιμοποίησή του μέσα στη γενικότερη προετοιμασία για τη φυσιολογική 

μετάβαση στη γέννηση.  

Κατά τη γέννηση το κυκλοφορικό του νεογέννητου, ο πλακούντας και το 

ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι ιδιαιτέρως πλούσια σε αρχέγονα αιμοποιητικά 

βλαστικά κύτταρα (Haematopoietic Stem Cells-hSC)35. Τα κύτταρα αυτά αποτελούν 

την πηγή δημιουργίας των κυττάρων του αίματος, (από τα λευκά αιμοσφαίρια που 

προστατεύουν τον οργανισμό μας έναντι των μολύνσεων έως τα αιμοπετάλια που 

χρησιμεύουν στην πήξη του αίματος) καθώς επίσης και του ανοσοποιητικού μας 

συστήματος. Προκαταρκτικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ίσως είναι ικανά να 

παράγουν και άλλους τύπους κυττάρων, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη αποδειχτεί. 
                                                 
33 De Coppi P, Bartsch G Jr, Siddiqui MM, Xu T, Santos CC, Perin L, Mostoslavsky G, Serre AC, 
Snyder EY, Yoo JJ, Furth ME, Soker S, Atala A. Isolation of amniotic stem cell lines with potential for 
therapy., Nat Biotechnol. 2007 Jan;25(1):100-6. Epub 2007 Jan 7. 
34 Rogers I, Casper RF., Umbilical cord blood stem cells, Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004 
Dec;18(6):893-908.   
35 Ebrahim GJ., Umbilical cord Blood: A rich source of Haematopoietic Stem Cells, Journal of 
Tropical Paediatrics 2002 Apr, Vol. 48, pp. 64-66 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Simoni&action=edit&redlink=1
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 Τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα αποτελούν ένα τύπο πλειοδύναμων 

(multipotent) βλαστικών κυττάρων με την ικανότητα διαφοροποίησης  στις τρεις 

αιμοποιητικές κατηγορίες κυττάρων: ερυθροειδή, μυελοειδή και λεμφοειδή. 

Εντούτοις, τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε 

αντίθεση με τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα, δεν είναι πολυδύναμα (pluripotent) και 

είναι βιολογικά παρόμοια με τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα.  

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα περιέχει επίσης και μη αιμοποιητικά βλαστικά 

κύτταρα, κοινώς γνωστά  ως μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (mesenchymal stem 

cells). Τα κύτταρα αυτά δεν έχουν αιμοποιητική δραστηριότητα, όμως αποτελούν μία 

διαφορετική κατηγορία πλειοδύναμων (multipotent) βλαστικών κυττάρων που 

μπορούν να διαφοροποιηθούν σε πολλαπλούς τύπους δομικών και ενισχυτικών ιστών 

όπως μύες, κόκαλα, χόνδρο, λιπώδη ιστό καθώς και άλλους μαλακούς ιστούς36.   

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα απομονώνονται σε σχετικά  μεγάλες 

ποσότητες κυρίως από το τμήμα του ομφάλιου λώρου (10-15 cm) που ονομάζεται 

γέλη του Wharton37 (Wharton's Jelly) ή βαρτόνιος γέλη, και του οποίου η συλλογή 

γίνεται τη στιγμή του τοκετού καθώς και από το μυελό των οστών.  

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα είναι βιολογικά παρόμοια με τα ενήλικα 

βλαστικά κύτταρα αλλά σε αντίθεση με το μυελό των οστών των ενηλίκων είναι 

παρόντα μόνο σε μικρές ποσότητες μέσα στον ομφάλιο λώρο και δεν έχουν την 

πλαστικότητα των εμβρυικών βλαστικών κυττάρων38,39.    

Αναμφίβολα, τόσο τα αιμοποιητικά όσο και τα μη-αιμοποιητικά βλαστικά 

κύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος διαφέρουν από τα παρόμοιά τους 

ενήλικα βλαστικά κύτταρα, κυρίως επειδή έχουν υποβληθεί σε λιγότερες κυτταρικές 

διαιρέσεις και με το να είναι «βιολογικά νεότερα» έχουν υποστεί λιγότερες 

γενοτοξικές βλάβες και επιγενετική τροποποίηση. Για τους λόγους αυτούς 

προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα40 ως πηγή κυττάρων για αιμοποιητική 

                                                 
36 Broxmeyer, H. E. Biology of cord blood cells and future prospects for enhanced clinical benefit. 
Cytotherapy 2005;7; 209–218  

37 Βλ. αναλυτική αναφορά στην υποσημείωση 327 

38 Wexler S. A., Donaldson C, Rice C, Bradley B, Hows JM., Adult bone marrow is a rich source of 
human mesenchymal ‘stem’ cells but umbilical cord and mobilized adult blood are not. Br. J. 
Haematol. 2003;121:368–374 
39 He, Q., Wan, C. & Li, G. Concise review: multipotent mesenchymal stromal cells in blood. Stem 
Cells 2007;25, 69–77  
40 Watt SM, Contreras M., Stem cell medicine: umbilical cord blood and its stem cell potential, Semin 
Fetal Neonatal Med. 2005 Jun;10(3):209-20. Epub 2005 Mar 25. 
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μεταμόσχευση, η οποία αποτελεί και την τρέχουσα θεραπεία για ασθένειες του 

αιμοποιητικού και ανοσοποιητικού συστήματος (λευχαιμίες, λέμφωμα, μυελική 

απλασία, αναιμίες, ανοσοανεπάρκειες, β-θαλασσαιμία, νόσος Hodgkin’s κ.α.), σε 

σύγκριση με άλλες πηγές βλαστικών κυττάρων. 

   

4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ 

Οι καινοτόμοι θεραπείες που βασίζονται στα βλαστικά κύτταρα41 (οι οποίες 

συχνά αποκαλούνται θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής ή θεραπείες με βάση τα 

κύτταρα) εξετάζονται με σκοπό την ανάπτυξη νέων μεθόδων αποκατάστασης ή 

αντικατάστασης ιστών ή κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβες λόγω τραυματισμού ή 

ασθένειας και για τη θεραπεία σοβαρών χρόνιων νόσων, όπως αυτές ενδεικτικά 

απαριθμούνται παρακάτω:  

Πίνακας 1: Ασθένειες & τραυματισμοί που μπορεί να επηρεάσει η έρευνα στα 

βλαστικά κύτταρα42.  

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Νευρολογικός τομέας  

Νόσος Parkison  

Τραυματισμός  της σπονδυλικής στήλης (παράλυση) 

Νόσοι του αμφιβληστροειδούς  

Σκλήρυνση κατά πλάκας 

Νευροβλάστωμα (καρκίνος  διαφόρων νευρικών ιστών που εμφανίζεται συχνά σε 

παιδιά)  

 

Αιματολογικός τομέας  

Λευχαιμία (παιδική αλλά και ενηλίκων)  

Δρεπανοκυτταρική αναιμία  

                                                                                                                                            
 
41 Daley Q. G., Scadden T. D., Prospects for Stem Cell-Based Therapy, Cell 2008 Feb 22;132;544-548  
42 http://www.tellmeaboutstemcells.org, link: Diseases & Injuries Stem Cell Research Has the 
Potential to Impact 
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Ανοσοανεπάρκεια  

Λέμφωμα 

Νόσο του Hodgkin  

Λύκο  

Αρθρίτιδα 

Αδυναμία του μυελού των οστών   

 

Παγκρεατικός& Αιματολογικός Τομέας   

Τύπου 1 Διαβήτης  

 

Άλλοι τομείς  

Εγκαύματα  

Καρκίνος Ωοθηκών  

Τραυματισμός που ακολουθεί την καρδιακή προσβολή  

Ανεύρυσμα  

Καρκίνος του μαστού  

Ηπατική νόσος συμπεριλαμβανομένης ηπατίτιδας 

Αθλητικές κακώσεις 

Οστικοί  τραυματισμοί 

 

Συμπληρωματικές ασθένειες  

Νόσος  Alzheimer  

Νόσος Lou Gehrig 

Μυϊκή δυστροφία 

Νόσος  του Huntington  

Μυϊκή ατροφία (ατροφία του κεντρικού νευρικού συστήματος)  

Πνευμονική νόσος  

Νεφρική ανεπάρκεια  

Ακουστικές διαταραχές  

Διαταραχές της εγκεφαλικής γλοίας  

AIDS (σε συνδυασμό με άλλους τύπους  κατασταλτικής θεραπείας)  

Εγκεφαλικό επεισόδιο  
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Ειδικά η μεταμόσχευση των αιμοποιητικών βλαστικών κύτταρων (από το 

μυελό των οστών, το περιφερικό αίμα ή το αίμα του ομφάλιου λώρου ενός υγιούς 

δότη) χρησιμοποιείται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία43 για τη θεραπεία 

αιματολογικών κακοηθειών ή συγγενών ανοσολογικών ανεπαρκειών, όπως οξείες και 

χρόνιες λευχαιμίες, β-θαλασσαιμία, αναιμία Fanconi, δρεπανοκυτταρική αναιμία, 

σοβαρή αναπλαστική αναιμία, non-Hodgkin's λέμφωμα, ασθένεια Hodgkin's, 

πολλαπλό μυέλωμα, σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια κ.λπ44. Η αυτόλογη 

μεταμόσχευση (μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων από το μυελό των οστών ή το 

περιφερικό αίμα του ίδιου του ασθενούς) χρησιμοποιήθηκε και για τη διαφύλαξη του 

μυελού των οστών ασθενών που είχαν δεχθεί υψηλή δόση χημειοθεραπείας45. 

Χρησιμοποιείται πλέον ολοένα και περισσότερο ως πρωτογενής θεραπεία άλλων 

τύπων καρκίνου46, όπως ο καρκίνος του μαστού και το νευροβλάστωμα. Η αυτόλογη 

μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων χρησιμοποιείται επίσης πειραματικά για τη 

θεραπεία δύσκολων αυτοάνοσων νόσων και ως μέσο γονιδιακής θεραπείας. 

Η έρευνα σε βλαστικά κύτταρα αναμένεται επίσης να αποβεί εξίσου χρήσιμη 

για τη βασική επιστήμη και για άλλες ειδικές ιατρικές εφαρμογές.  

 

4.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ47. 

Προς το παρόν, εξετάζονται τρεις θεραπευτικές μέθοδοι: 

► Μεταμόσχευση διαφοροποιημένων κυττάρων που προέρχονται από βλαστικά 

κύτταρα: Τα βλαστικά κύτταρα μπορούν να αναπτυχθούν και να οδηγηθούν προς 

διαφοροποίηση σε ειδικούς τύπους κυττάρων στο εργαστήριο και, στη συνέχεια, να 

μεταμοσχευτούν (π.χ. κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη για τη θεραπεία του διαβήτη, 

καρδιακά μυϊκά κύτταρα για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας ή νευρώνες που 

                                                 
43  Yossi Cohen, Arnon Nagler, Cord Blood Biology and Transplantation, IMAJ 2004;Jan 6:39-46 
44 Locatelli F, Rocha V, Chastang C, et al. Factors associated with outcome after cord blood 
transplantation in children with acute leukemia. Blood 1999;93(11):3662-71. 
45  Kurian S, Qazilbash M, Fay J, Wolff S, Herzig R, Hobbs G, Bunner P, Weisenborn R, Aya-Ay M, 
Lynch J, Ericson S.,  Complete response after high-dose chemotherapy and autologous hemopoietic 
stem cell transplatation in metastatic breast cancer results in survival benefit. Breast J. 2006 Nov-
Dec;12(6):531-5. 
46 Knoepfler P. Journal club. A cell biologist looks at the risk and promise of a new insight into stem 
cells and cancer. Nature. 2009 Jan 22;457(7228):361 
47 Έκθεση Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την έρευνα με ανθρώπινα εμβρυϊκά 
βλαστικά κύτταρα, Βρυξέλλες 03.04.2003, (SEC(2003)441),  
http://ec.europa.eu/research/press/2003/pdf/sec2003-441report_en.pdf or 
http://ec.europa.eu./comm/research/conferences/2003/bioethics/pdf/executive-summary_el.pdf  
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παράγουν ντοπαμίνη για τη θεραπεία της νόσου Parkinson, κλπ.). Η πηγή των ειδικών 

διαφοροποιημένων τύπων κυττάρων μπορεί να είναι τα εμβρυϊκά ή σωματικά 

βλαστικά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των βλαστικών κυττάρων του ίδιου του 

ασθενούς. 

► Απευθείας χορήγηση βλαστικών κυττάρων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί 

να είναι δυνατή ή/και απαραίτητη η απευθείας χορήγηση βλαστικών κυττάρων στον 

ασθενή, με τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο αποικισμός στο σωστό σημείο του 

σώματος και η συνεχής διαφοροποίηση στον επιθυμητό τύπο κυττάρων (π.χ. 

συστημική «κατεύθυνση»). 

► Διέγερση ενδογενών βλαστικών κυττάρων: Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα 

πρόκλησης ή αύξησης της αυτο-αποκατάστασης μέσω της διέγερσης του πληθυσμού 

των βλαστικών κυττάρων ενός ατόμου, για παράδειγμα με τη χορήγηση παραγόντων 

ανάπτυξης. 

Αυτές οι καινοτόμοι θεραπείες που βασίζονται στα βλαστικά κύτταρα 

εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο εξέλιξης. Ιδιαίτερα όσον αφορά 

τη μεταμόσχευση διαφοροποιημένων κυττάρων που προέρχονται από βλαστικά 

κύτταρα, πρέπει να υπερπηδηθούν πολλά επιστημονικά και τεχνικά εμπόδια 

προκειμένου να είναι δυνατή η κλινική εφαρμογή των θεραπειών αυτών, όπως: 

 Κατανόηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν την ανάπτυξη, την κατάληξη, τη 

διαφοροποίηση και την αποδιαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων. 

 Εξάλειψη του κινδύνου ανάπτυξης ακατάλληλων διαφοροποιημένων και 

καρκινικών κυττάρων. Έχει επισημανθεί ιδιαίτερα ο κίνδυνος γένεσης όγκων 

όσον αφορά τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, καθώς 

τα εν λόγω βλαστικά κύτταρα αναπτύσσουν τερατώματα. 

 Διασφάλιση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας των βλαστικών κυττάρων 

ή των παραγώγων τους στη διάρκεια ζωής του δέκτη. 

 Επίλυση του προβλήματος της ανοσολογικής απόρριψης (η οποία δεν 

προκύπτει όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα βλαστικά κύτταρα του ίδιου 

του ασθενούς). 

 

► Για την παραγωγή σειρών ανθρώπινων κυττάρων που θα χρησιμοποιηθούν 

για την ανάπτυξη φαρμάκων σε προκλινικό στάδιο και στην τοξικολογία: Είναι 

δυνατή η γενετική ή φαρμακευτική διαχείριση και η χρήση φυσιολογικών τύπων 

ανθρώπινων κυττάρων που παράγονται από ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα για την 
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ανακάλυψη φαρμάκων. Αυτές οι σειρές κυττάρων ενδέχεται να παράσχουν 

περισσότερα κλινικά συναφή βιολογικά συστήματα από τα αντίστοιχα ζωικά μοντέλα 

για τη δοκιμή φαρμάκων και, επομένως, αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων φαρμάκων για τη θεραπεία ανθρώπινων 

νόσων και, τελικά, στον περιορισμό της χρήσης ζώων σε πειράματα. Επίσης, 

παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης καλύτερων in vitro μοντέλων για τη βελτίωση 

του εντοπισμού των κινδύνων από χημικές ουσίες. Οι εφαρμογές αυτές είναι πιθανό 

να αποτελέσουν το σημαντικότερο ιατρικό επίτευγμα της έρευνας σε ανθρώπινα 

εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς τα προβλήματα 

ανοσολογικής απόρριψης, βιωσιμότητας και γένεσης όγκων δεν ισχύουν εδώ. 

 

► Για την κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης: Τα ανθρώπινα εμβρυϊκά 

βλαστικά κύτταρα αναμένεται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας σχετικά με στοιχεία 

της ανθρώπινης ανάπτυξης που δεν είναι δυνατό να μελετηθούν άμεσα σε ανέπαφο 

ανθρώπινο έμβρυο, αλλά έχουν σημαντικές συνέπειες σε κλινικούς τομείς, όπως οι 

γεννητικές ανωμαλίες, η στειρότητα και η αποβολή του εμβρύου. 

 

► Για την κατανόηση των βασικών μηχανισμών που ρυθμίζουν τη 

διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων: Η κατανόηση των 

γονιδίων και των μορίων, όπως οι παράγοντες ανάπτυξης και οι θρεπτικές ουσίες, που 

λειτουργούν στη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την εργαστηριακή ανάπτυξη βλαστικών κυττάρων και την κατεύθυνση της ανάπτυξής 

τους σε εξειδικευμένους τύπους κυττάρων. Ορισμένες από τις σοβαρότερες ιατρικές 

καταστάσεις, όπως ο καρκίνος, οφείλονται στη μη φυσιολογική διαίρεση και 

διαφοροποίηση κυττάρων. Η καλύτερη κατανόηση του γενετικού και μοριακού 

ελέγχου αυτών των διεργασιών μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την 

προέλευση αυτών των νόσων και νέες στρατηγικές θεραπείας. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΠΑ-ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

 

5. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Όπως προαναφέρθηκε, οι δύο πιο ελπιδοφόρες πρακτικές εφαρμογές των 

ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων είναι για τις μεν ανθρώπινες ασθένειες οι 

κυτταρικές θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής και για τη μεν φαρμακολογία η 

μοριακή τοξικολογική ανακάλυψη νέων  φαρμάκων για τους  ασθενείς. Και οι δύο 

απαιτούν μια πηγή ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων που να μπορούν να 

απομονωθούν, να καθαριστούν, να πολλαπλασιαστούν σε αριθμό και να 

διαφοροποιηθούν στον επιλεγμένο τύπο κυττάρων, κάτω από έναν ελεγχόμενο τρόπο.  

Όλα αυτά τα χρόνια, οι χρήσεις τόσο των εμβρυικών όσο και των ενήλικων 

βλαστικών κυττάρων ερευνώνται εργαστηριακά.  

Ενώ τα εμβρυικά βλαστικά κύτταρα είναι πολυδύναμα (pluripotent) και 

μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ένα οποιοδήποτε εξειδικευμένο τύπο κυττάρων, η 

χρήση τους απαιτεί την δημιουργία  εμβρυικών κυτταρικών σειρών  από την  

εσωτερική κυτταρική μάζα ενός πρόωρου εμβρύου, στο στάδιο της βλαστοκύστης 

(προ-εμφυτεύτικα). Δεδομένου ότι η βλαστοκύστη  καταστρέφεται κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας, τίθενται ηθικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 

Επιπλέον η χρήση των εμβρυικών βλαστικών κυττάρων περιορίζεται από τις 

δυσκολίες στην ανάπτυξη μεγάλων κυτταρικών αριθμών χωρίς την πρόκληση 

αυθόρμητης διαφοροποίησης και προβλημάτων στον έλεγχο της κατευθυνόμενης 

διαφοροποίησης των κυττάρων.  

Από την άλλη πλευρά η χρήση των ενήλικων βλαστικών  κυττάρων, που 

προέρχεται χαρακτηριστικά είτε από το μυελό των οστών είτε και από άλλους ιστούς, 

είναι ναι μεν ηθικά μη αμφιλεγόμενη, όμως η δυνατότητα διαφοροποίησής των 

κυττάρων αυτών  είναι περιορισμένη συγκριτικά με αυτήν των εμβρυικών, καθώς 

πρόκειται για κύτταρα πλειοδύναμα (multipotent) και όχι πολύδυναμα ενώ η 

πλαστικότητά τους αποτελεί  ακόμα αντικείμενο έρευνας.   

Για τους λόγους αυτούς συντελέστηκε μία στροφή στο αμνιακό υγρό48, στον 

πλακούντα49,50,51,52,53,54 και στο αίμα του ομφάλιου λώρου55, εφεξής 

                                                 
48 ό.π,  De Coppi P, Bartsch G Jr, Siddiqui MM, Xu T, Santos CC, Perin L, Mostoslavsky G, Serre AC, 
Snyder EY, Yoo JJ, Furth ME, Soker S, Atala A., Nat Biotechnol. 2007, (υποσ.32.) 
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ομφαλοπλακουντιακό αίμα, (χάριν συντομίας ΟΠΑ), που ενώ κανονικά 

απορρίπτονται κατά τη γέννηση56, αποδείχτηκαν μία εύκολα προσιτή εναλλακτική 

πηγή αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (Haematopoietic Stem Cells) καταλλήλων 

για μεταμόσχευση57,58.  

 

6. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ (Haematopoietic Stem Cells) 

Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί μια θεραπευτική μέθοδο 

που αποσκοπεί στην ίαση αιματολογικών, νεοπλασματικών, ανοσολογικών, 

γενετικών, μεταβολικών και άλλων παθήσεων. Χρησιμοποιείται στη θεραπευτική 

διαχείριση νοσημάτων που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν με άλλες γνωστές 

θεραπευτικές μεθόδους, όπως πχ χημειοθεραπεία, ακτινοβολία κ.λ.π., ως 

αποκλειστική θεραπευτική διέξοδος ή ως εναλλακτική θεραπεία στις περιπτώσεις που 

η χρήση της έχει να επιδείξει καλύτερα αποτελέσματα έναντι των υπόλοιπων 

εναλλακτικών μεθόδων. 

Υπάρχουν τρεις πηγές αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων59: 

1. ο μυελός των οστών (Bone Marrow), ο οποίος αποτελούσε αρχικά την 

κύρια πηγή λήψης των κυττάρων αυτών και εντός του οποίου τα κύτταρα αυτά 

πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται, 

                                                                                                                                            
49 Kurtzberg J., Laughlin M, Graham Ml et al., Placenta blood as a source haematopoietic stem cells for 
transplantation into unrelated recipient, N Engl J Med 1996; 335: 157-66  
50 Gupta P., Placenta: an alternative source of hematopoietic stem cells. Toxicol Appl Pharmacol. 2005 
Sep 1;207(2 Suppl):544-9 
51 Matikainen T., Laine J., Placenta-an alternative source of stem cells, Toxicol Appl Pharmacol. 2005 
Sep 1;207(2 Suppl):544-9. 
52 Alvarez-Silva M, Belo-Diabangouaya P, Salaün J, Dieterlen-Lièvre F., Mouse placenta is a major 
haematopoietic organ., Development. 2003 Nov;130(22):5437-44. Epub 2003 Sep 24. 
53 Mikkola HK, Gekas C, Orkin SH, Dieterlen-Lievre F., Placenta as a site for haematopoietic stem cell 
development, Exp Hematol. 2005 Sep;33(9):1048-54. 
54 Serikov V, Hounshell C, Larkin SK, Green W, Ikeda H, Walters MC, Kuypers FA, Human Term 
Placenta as a source of Hematopoietic Cells, Exp Biol Med (Maywood). 2009 May 8  
55 Hows J., Nicol A., Denning-Kendall P., Donaldson C., Nieda M.& Bradley B., Cord blood as an 
alternative source of haematopoietic stem cells, Annals of Oncology 1996;7 (Suppi 2): 47-51 
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Curr Opin Pediatr. 1995 Feb;7(1):47-55. 
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A., Cord blood transplantation and the potential for gene therapy. Gene transduction using a 
recombinant adeno-associated viral vector, Ann N Y Acad Sci. 1995 Dec 29;770:105-15. 
59 Robin C, Ottersbach K, de Bruijn M, Ma X, van der Horn K, Dzierzak E., Developmental origins of 
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2. το περιφερικό αίμα (peripheral blood), όπου βρίσκονται σε μικρότερες 

συγκεντρώσεις και μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες διέγερσης η ποσότητα τους 

αυξάνεται, 

3. το αίμα του ομφάλιου λώρου και του πλακούντα –ΟΠΑ (umbilical cord 

blood), όπου περιέχεται σημαντικός αριθμός αιμοποιητικών κυττάρων. 

Ο εντοπισμός και η καταμέτρηση του αριθμού των αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων σε ένα μόσχευμα γίνεται με τη βοήθεια του αντιγόνου CD34 που φέρουν 

μόνο αυτά. 

Οι αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε βάσει 

της σχέσης δότη –λήπτη, είτε βάσει της πηγής προέλευσης του μοσχεύματος60.  

Ανάλογα με τη σχέση δότη – λήπτη υπάρχουν τα εξής είδη 

μεταμοσχεύσεων61: 

Αυτόλογη μεταμόσχευση (autologous transplantation) . Ο δότης και ο 

λήπτης είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το μόσχευμα προέρχεται 

από τον ίδιο το λήπτη και λαμβάνεται είτε από το μυελό των οστών ή το περιφερικό 

του αίμα, είτε από το ομφαλικό αίμα του αν αυτό έχει διατηρηθεί κατά την γέννησή 

του. Στην περίπτωση της αυτόλογης μεταμόσχευσης δεν τίθεται θέμα 

ιστοσυμβατότητας δότη και λήπτη, αφού αυτή είναι απόλυτη. 

Αλλογενής μεταμόσχευση (allogenic transplantation). Ο δότης και ο 

λήπτης είναι διαφορετικά πρόσωπα. Υπάρχουν, μεταξύ άλλων, δύο βασικές 

προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλίζονται: α) θα πρέπει ο δότης να είναι υγιής και 

β) να υπάρχει αποδεκτός βαθμός ιστοσυμβατότητας μεταξύ δότη και λήπτη. Το 

αλλογενές μόσχευμα συνήθως προέρχεται είτε από ταυτόσημα αδέρφια ή 

εναλλακτικά από άλλα μέλη της οικογένειας, είτε από μη συγγενείς δότες (εθελοντές 

ή ΟΠΑ). Τα αλλογενή μοσχεύματα εμφανίζουν τη σημαντικότατη ιδιότητα της 

δράσης εναντίον πολλών διαφορετικών νεοπλασματικών κυττάρων. Αριθμητικά 

επιδιώκεται η περιεκτικότητα του μοσχεύματος με επαρκή αριθμό μητρικών 

αιμοποιητικών κυττάρων, ώστε να ξεπεραστεί ο κίνδυνος απόρριψης και να 

εξασφαλιστεί η ταχύτερη αποκατάσταση της αιμοποιίας. Η αλλογενής μεταμόσχευση 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί μια μέθοδο ίασης που εφαρμόζεται, 

μεταξύ άλλων, σε αιμοποιητικά κακοήθη νοσήματα, σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού 

των οστών και κληρονομικές δυσλειτουργίες ανοσοανεπάρκειας. 
                                                 
60 Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία http://www.eae.gr  
61 ibid 
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Συγγενική μεταμόσχευση . Ο δότης και ο λήπτης είναι μονοωογενή δίδυμα 

αδέρφια. Έτσι, ενώ εκ πρώτης όψεως η μεταμόσχευση θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως αλλογενής, στην πράξη το μόσχευμα συμπεριφέρεται ως αυτόλογο. 

Το μόσχευμα δεν διαθέτει αντινεοπλασματική δράση. Γενικότερα, η περίπτωση αυτή 

μεταμόσχευσης είναι η σπανιότερη. 

Ανάλογα με την πηγή προέλευσης του μοσχεύματος, διακρίνουμε τα 

ακόλουθα είδη μεταμοσχεύσεων62: 

Μυελική μεταμόσχευση. Το μόσχευμα λαμβάνεται από το μυελό των οστών, 

υπό γενική αναισθησία του δότη. Η λήψη του γίνεται κυρίως από τα λαγόνια οστά. 

Αιματική μεταμόσχευση. Το μόσχευμα αποτελείται από κύτταρα του 

περιφερικού αίματος, τα οποία συλλέγονται από το αίμα με ειδικό μηχάνημα. Ο 

ασθενής ή ο δότης δεν υποβάλλεται σε γενική αναισθησία. Ο αριθμός των αρχέγονων 

αιμοποιητικών κυττάρων που κυκλοφορούν στο περιφερικό αίμα, υπό κανονικές 

συνθήκες, δεν είναι αρκετά υψηλός ώστε να παρέχει αξιόπιστο μόσχευμα προς 

αιμοποιία. Η συγκέντρωση των κυττάρων αυξάνεται με τη χρήση αυξητικών 

παραγόντων (αλλογενής μεταμόσχευση) ή και χημειοθεραπείας (αυτόλογη 

μεταμόσχευση), οι οποίοι κινητοποιούν τα αρχέγονα κύτταρα και τα αναγκάζουν να 

εξέλθουν μαζικά από το μυελό στο αίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποσότητα των 

κυττάρων σε αυτά τα μοσχεύματα είναι συνήθως μεγαλύτερη από αυτά του μυελού 

των οστών. Γενικότερα η μέθοδος είναι ασφαλής και δεν συνοδεύεται από αυξημένο 

κίνδυνο λευχαιμογένεσης. 

Ομφαλοπλακουντιακή μεταμόσχευση. Το μόσχευμα προέρχεται από το αίμα 

του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου και λαμβάνεται αμέσως μετά τον τοκετό.  

 

Ιστοσυμβατότητα HLA63 

Στον άνθρωπο, όπως και σε μεγάλο μέρος του ζωικού βασιλείου, υφίσταται 

μια στενά συνδεδεμένη ομάδα γονιδίων (σύμπλεγμα), η οποία σχετίζεται με την 

κυτταρική αναγνώριση. Το σύμπλεγμα αυτό αναφέρεται ως Ανθρώπινα 

Λευκοκυτταρικά Αντιγόνα (Human Leukocyte Antigen, HLA) και στην περίπτωση 

των μεταμοσχεύσεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στην ταχεία ή μη 

απόρριψη των μοσχευμάτων  και στη δημιουργία μεγάλου αριθμού κυτταροτοξικών 

αντισωμάτων.  
                                                 
62 ibid 
63 ό.π, και Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, http://www.eom.gr   
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Σημασία της Ιστοσυμβατότητας στις Μεταμοσχεύσεις64 

Η μεταμόσχευση ιστών ή οργάνων από άτομο σε άτομο δεν είναι πάντα 

επιτυχής. Συχνά, ο ιστός ή το όργανο καταστρέφεται και απορρίπτεται από τον 

οργανισμό του λήπτη, με εξαίρεση τα μονογενή δίδυμα. Η ασυμβατότητα αυτή και 

κατ’ επέκταση και η αδυναμία μεταμόσχευσης οφείλεται στην ύπαρξη διαφορετικών 

αντιγόνων ιστοσυμβατότητας στα κύτταρα του δότη και του δέκτη. Τα αντιγόνα αυτά 

ευθύνονται για την ανοσολογική αντίδραση, χυμική και κυτταρική, στην οποία 

οφείλεται η απόρριψη του μοσχεύματος. 

Τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας βρίσκονται σε κάθε εμπύρηνο κύτταρο και 

αναγνωρίζονται ειδικά από το λήπτη του μοσχεύματος, ο οποίος έχει διαφορετικά 

αντιγόνα ιστοσυμβατότητας. Πριν τη μεταμόσχευση ιστών ή οργάνων πρέπει να 

λαμβάνει χώρα ένας λεπτομερειακός ανοσολογικός έλεγχος τόσο του δότη όσο και 

του λήπτη. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση της συμβατότητας 

του μοσχεύματος, το επίπεδο της οποίας θα κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας 

μεταμόσχευσης. Μετά τη μεταμόσχευση θα πρέπει να ελέγχεται η ανοσοβιολογική 

κατάσταση του λήπτη και η απόδοση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής, ούτως ώστε 

να αποτραπεί η απόρριψη του μοσχεύματος. 

Σε πολλές περιπτώσεις ελλείψει διαθεσιμότητας μοσχευμάτων με πλήρη 

συμβατότητα επιλέγεται η χρήση μοσχευμάτων με μερική συμβατότητα HLA. Μια 

τέτοια πρακτική ενέχεται συχνά για την υψηλή θνησιμότητα που σχετίζεται με τις 

μεταμοσχεύσεις. Βέβαια, ακόμη και κατά τη χρήση πλήρως συμβατών μοσχευμάτων, 

οι επιπτώσεις νόσος Graft Versus Disease-GVD65 (νόσος του μοσχεύματος εναντίον 

ξενιστή) αποτελούν σημαντική πρόκληση, ιδιαιτέρως σε μεγαλύτερης ηλικίας 

ασθενείς και ειδικότερα κατά τη χρήση πλήρους αιματικού μοσχεύματος, 

ανεξαρτήτως της ηλικίας του λήπτη. 

 

 

 

 

7. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΠΑ  

Τo ΟΠΑ αναδείχτηκε αρχικά ως εναλλακτική πηγή βλαστικών κυττάρων 

εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων συμβατών δοτών για ασθενείς που θα μπορούσαν 
                                                 
64 Ibid  
65 Ferrera JLM, Deeg HJ. Graft-versus-host disease. N Engl J Med. 1991;324:667-674.  
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να ωφεληθούν από αιμοποιητική μεταμόσχευση. Εκτιμάται ότι δυστυχώς μόνο 25 με 

30% των υποψήφιων ληπτών αιμοποιητικού μοσχεύματος έχει ένα απόλυτα 

ιστοσυμβατό αδελφό ή αδελφή που θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό δότη66.  

Γι’ αυτό και το 1986 ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το National Marrow 

Donor Program (NMDP)- (Εθνικό Πρόγραμμα Δοτών Μυελού των Οστών)67 για να 

διευκολύνει την έρευνα και την προμήθεια βλαστικών κυττάρων από μη-συγγενή 

εθελοντή δότη για ασθενείς που δεν έχουν ιστοσυμβατά αδέλφια68.Το  1988 ξεκίνησε 

τη λειτουργία του το Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW (Διεθνές Αρχείο 

Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών)69,70 με τα γραφεία του να βρίσκονται στο 

Leiden (Ολλανδία), ως μια πρωτοβουλία του Immunobiology Working Party του 

European Group of Blood and Marrow Transplantation (EBMT).   

Παρά την ύπαρξη ενός μητρώου εθελοντών στο National Marrow Donor 

Program (NMDP) που υπερβαίνει σήμερα τα 10 εκατομμύρια ανθρώπους71, και 

13.193,706 μη συγγενείς εθελοντές δωρητές μυελού των οστών καταχωρημένους στο 

Bone Marrow Donors Worldwide72 λιγότεροι από τους μισούς υποψήφιους λήπτες 

μοσχεύματος καταφέρνουν να βρουν ένα κατάλληλα συμβατό μη-συγγενή δότη. Η 

εύρεση κατάλληλου εθελοντή δωρητή καθίσταται ευκολότερη μέσα στους κόλπους 

της ίδιας εθνικής κοινότητας του αποδέκτη, γεγονός που δυσχεραίνει της εύρεση 

κατάλληλου μοσχεύματος σε όλες τις άλλες πληθυσμιακές μειονότητες. Ειδικά για 

ασθενείς στην Αφρική στην Ασία και για την πλειοψηφία των εθνικών 

μειονοτήτων73, η εύρεση και πρόσβαση σε κατάλληλο ιστοσυμβατό δότη είναι μια 

                                                 
66 Brown JA, Boussiotis VA., Umbilical cord blood transplantation: basic biology and clinical 
challenges to immune reconstitution, Clin Immunol. 2008 Jun;127(3):286-97. Epub 2008 Apr 18. 
67 National Marrow Donor Program (NMDP) http://www.marrow.org/  
68 Kernan NA, Bartsch G, Ash RC, et al. Analysis of 462 transplantations from unrelated donors 
facilitated by the National Marrow Donor Program. N Engl J Med 1993;328(9):593–602. 
69 Bone Marrow Donors Worldwide – BMDW  http://www.bmdw.org  
70 Oudshoorn M, van Leeuwen A, vd Zanden HG, van Rood JJ: Bone Marrow Donors Worldwide: a 
successful exercise in international cooperation. Bone Marrow Transplant 1994;14:3.  
71 Ό.π, National Marrow Donor Program (NMDP) http://www.marrow.org/  
72 ό.π,  BMDW  http://www.bmdw.org Τελευταία ενημέρωση 28/05/2009  
73 Οι περισσότεροι εθελοντές στα μητρώα δωρητών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της 
Αυστραλίας έχουν βορειανατολική καυκάσια καταγωγή, γεγονός που καθιστά την εύρεση υποψήφιου 
ιστοσυμβατού δότη λιγότερο πιθανή για τις εθνικές μειονότητες που δεν έχουν καυκάσια καταγωγή ή 
προέρχονται από πληθυσμούς απόγονους ιθαγενών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα 
στην Αυστραλία, η οποία διαθέτει μεγάλο μέρος πληθυσμού ιθαγενών καθώς και προσώπων που 
μετανάστευσαν εκεί από την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη Νότιο Αμερική ή που εμφανίζουν 
πολυεθνικό γενετικό υπόβαθρο.       



 26

δύσκολη υπόθεση74. Τα αποτελέσματα αυτά των αναζητήσεων, έχουν αποδείξει τη 

μερική μόνο επάρκεια των μητρώων αυτών όσον αφορά  στην κάλυψη του συνόλου 

των αναγκών σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα75 και την ανάγκη για ανεύρεση 

νέων εναλλακτικών πηγών όπως αυτή του ΟΠΑ.  

 

7.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΠΑ  

Η ανάπτυξη του ΟΠΑ ως πηγής αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 

(Haematopoietic Stem Cells) καταλλήλων για μεταμόσχευση, ξεκίνησε76,77 αρχικά 

από τον Knudtzon το 197478, με την αναγνώριση της παρουσίας στον ομφάλιο λώρο 

κυττάρων ικανών να σχηματίσουν αποικίες (colony-forming cells) και εξ΄αυτού 

κατάλληλων, κατά την πρόταση του Knudtzon,  για την αντικατάσταση του μυελού 

των οστών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν ο Knudtzon παρουσίασε  τη μελέτη του, 

αγνοούσε μία δημοσίευση που έγινε το 1972 στο περιοδικό Ende and Ende79, μη 

ιατρικό περιοδικό και γι’ αυτό εύκολα προσπελάσιμο, όπου παρατηρήθηκε, παρά την 

ευρύτερη απόρριψη που εισέπραξαν οι συγγραφείς, ότι η φύση των ανοσολογικών 

κυττάρων του νεογνού από τον ομφάλιο λώρο σε μεταμόσχευση ασθενούς που 

έπασχε από οξεία λευχαιμία  μείωσε την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου 

μοσχεύματος κατά ξενιστή (Graft versus Host Disease- (GvHD), την οποία 

προκαλούσε συχνά η μεταμόσχευση του μυελού των οστών.   

Μετά από τις δημοσιεύσεις αυτές,  ξεκίνησαν, σε μικρή βέβαια κλίμακα, οι 

πρώτοι εργαστηριακοί έλεγχοι80,81,82 της δυναμικότητας του ΟΠΑ ως πηγής 

                                                 
74 National Marrow Donor Program. Likelihood of finding an unrelated donor or cord blood unit. 
http://www.marrow.org/PHYSICIAN/URD_Search_and_Tx/Likelihood_of_Finding_an_URD_o/index
.html   
75 U.S. General Accounting Office. October 2002: Report to Congressional Committees. Bone Marrow 
Transplants: Despite recruitment successes, National Program may be underutilized. 
76 Rubinstein P, Why Cord Blood?, Human Immunology 2006;67, 398–404  
77 Gluckman. Ε., Rocha V., History of the clinical use of umbilical cord blood hematopoietic cells, 
Cytotherapy 2005 Vol. 7, No. 3, 219-227 
78 Knudtzon S., In vitro growth of granulocytic colonies from circulating cells in human cord blood. 
Blood 1974;43:357.  
79 Ende M, and Ende N: Hematopoietic transplantation by means of fetal (cord) blood: a new method. 
Virginia Med Month 1972;99:276.  
80 Prindull G, Prindull B, Meulen N: Haematopoietic stem cells (CFUc) in human cord blood. Acta 
Paediatr Scand 1978;67(4):413  
81 Fauser AA, Messner HA: Granuloerythropoietic colonies in human bone marrow, peripheral blood 
and cord blood. Blood 1978;52:1243 
82 Hassan MW, Lutton JD, Levere 7RD, Rieder RF, Cederqvist LL: In vitro culture of erythroid 
colonies from human fetal liver and umbilical cord blood. Br J Haematol 1979; 41:477 
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αιμοποιητικών κυττάρων. Το 1982 οι Nakahata και Ogawa83  έδειξαν ότι τα κύτταρα 

που σχηματίζουν αποικίες στον ομφάλιο λώρο (colony-forming cells in cord blood) 

περιλαμβάνουν βλαστικά κύτταρα ή προδρόμους αιμοποιητικών κυττάρων, ενώ ένα 

χρόνο αργότερα, ο Koike84 έδειξε ότι τα κύτταρα αυτά μπορούν να κρυοσυντηρηθούν 

και να καταψυχθούν χωρίς να χάσουν τη βιωσιμότητα τους και τις αιμοποιητικές τους 

λειτουργίες, προτείνοντας ουσιαστικά ότι οι τράπεζες κρυοσυντηρημένου ΟΠΑ 

μπορεί να αποτελέσουν μια νέα προσέγγιση στις αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις. Η 

έκθεση του Koike αγνοήθηκε, ενώ το 1989 η έκθεση των Broxmeyer, Douglas, Βoyse 

et al.85, καίτοι με παρόμοια αποτελέσματα, στάθηκε ο σταθμός στην ιστορία του 

ΟΠΑ. Η έκθεση αυτή  κατέστησε σαφές ότι το αίμα του ομφάλιου λώρου του 

νεογνού, περιέχει αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στις αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις. Οι τεχνικές μάλιστα προδιαγραφές 

κρυοσυντήρησης του ΟΠΑ που πρότειναν οι Broxmeyer, Douglas και Βoyse 

κατοχυρώθηκαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  στις ΗΠΑ  το 199186.     

Η πρώτη μεταμόσχευση ΟΠΑ από συγγενή δότη  πραγματοποιήθηκε στο 

Παρίσι το 1988 σε ένα αγόρι 5 ετών από τη North Carolina, που έπασχε από βαριάς 

μορφή αναιμία Fanconi.87 Δότης υπήρξε η ιστοσυμβατή μικρότερη αδελφή του 

ασθενούς, για την οποία η προ-γεννητική διάγνωση  είχε αποκαλύψει την απόλυτη 

ιστοσυμβατότητα και την μη προσβολή από την αναιμία Fanconi. Τo ΟΠΑ 

συλλέχθηκε και καταψύχθηκε κατά τη γέννηση και μεταμοσχεύθηκε επιτυχώς στον 

ασθενή, ο οποίος ζει μέχρι σήμερα, έχοντας σταθερό το μόσχευμα και χωρίς να 

εμφανίζει συμπτώματα της νόσου, τελώντας υπό καθεστώς πλήρους ανοσολογικής 

και αιματολογικής ταύτισης με το δότη.  

Η μεταμόσχευση έγινε εφικτή μέσα από τη πρωτοποριακή δουλειά και το 

συντονισμό τριών ομάδων. Του A. D. Auerbach από το Rockefeller University της 

Νέας Υόρκης (NY, USA), ο οποίος ασχολήθηκε με την εργαστηριακή διάγνωση της 
                                                 
83 Nakahata T, Ogawa M: Hematopoietic colony-forming cells in umbilical cord blood with extensive 
capability to generate mono and multipotent hemopoietic progenitors. J Clin Invest 1982;80:1324 
84 Koike K: 1983, Cryopreservation of pluripotent and committed hemopoietic progenitor cells from 
human bone marrow and cord blood. Acta Paediatr Japan 1983;25:275 
85 Broxmeyer HE, Douglas GW, Hangoc G, Cooper S, Bard J, English D, Arny M, Thomas L, Boyse 
EA., Human umbilical cord blood as a potential source of transplantable hematopoietic stem/progenitor 
cells, Proc Natl Acad Sci U S A. 1989 May;86(10):3828-32.  
86 Boyse EA, Broxmeyer HE, Douglas GW: Preservation of fetal and neonatal hematopoietic stem and 
progenitor cells of the blood. U.S. Patent 5,004,681 4/02/1991. 
87 Gluckman E, Broxmeyer HE, Auerbach AD et al . Hematopoietic reconstitution in a patient with 
Fanconi’s anemia by means of umbilical cord blood from an HLA-identical sibling. N Engl J Med 
1989;321(17)1174-8. 
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αναιμίας Fanconi σε προγεννητικό στάδιο88, του E. Broxmeyer από το Indiana 

University in Indianapolis (IN, USA), ο οποίος ανέλυσε συστηματικά τον αριθμό των 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στο ΟΠΑ για μεταμοσχευτική χρήση89 και της 

E. Gluckman από το νοσοκομείο Saint Louis στο Παρίσι με την πολύτιμη ειδίκευσή 

της στις μεταμοσχεύσεις ασθενών με αναιμία Fanconi90,91,92.  

Οι δύο πρώτες μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ από μη-συγγενικό δότη  

πραγματοποιήθηκαν το 1993 από τη Joanne Kurtzberg στο Duke University. Ο ένας 

ασθενής, ο οποίος υποτροπίασε τρεις φορές, πέθανε από σύνδρομο οξείας 

αναπνευστικής ανεπάρκειας (acute respiratory distress syndrome) ενώ ο μυελός των 

οστών του βρισκόταν σε κανονική λειτουργία. Ο άλλος ασθενής, που σε ηλικία 20 

μηνών υπεβλήθη σε μεταμόσχευση για οξεία λευχαιμία, είναι ζωντανός, και 16 

χρόνια μετά αποτελεί το μακροβιότερο «επιζώντα» από τέτοιου είδους 

μεταμοσχεύσεις. Αναφορά στις μεταμοσχεύσεις αυτές  πραγματοποιήθηκε με άρθρο 

που δημοσιεύτηκε το 199493. Έκτοτε ακολούθησαν αρκετές παρόμοιες 

μεταμοσχεύσεις από μη-συγγενικούς δότες, τα αποτελέσματα των οποίων σε πρώιμο 

στάδιο δημοσιεύτηκαν από τη Joanne Kurtzberg et al94 και λίγο αργότερα, το 1996, 

από δύο διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, τους John Wagner, Mitchell Cairo, και 

συνεργάτες95, και τους Pablo Rubistein, JP Laporte, NC Gorin  και συνεργάτες96.  

Το New York Blood Center το 1992 ξεκίνησε την εφαρμογή του 

προγράμματος New York Blood Center's National Cord Blood Program (NCBP)97,98 

                                                 
88 Auerbach AD, Liu O, Ghosh R et al . Prenatal identification of potential donors for umbilical cord 
blood transplantation for Fanconi anemia. Transfusion 1990;30:682-7. 
89 ό.π,  Broxmeyer HE, Douglas GW, Hangoc G, Cooper S, Bard J, English D, Arny M, Thomas L, 
Boyse EA., Proc Natl Acad Sci U S A. 1989 (υποσημ. 86) 
90 Gluckman E, Devergie A, Schaison G et al . Bone marrow transplantation in Fanconi anemia. Br J 
Haematol 1980;45:557-64. 
91 Gluckman E, Berger R, Bernheim A, et al . In vitro effect of cyclophosphamide metabolites on 
chromosomes of Fanconi anemia patients. Br J Haematol 1980;45:565-8. 
92 Gluckman E, Devergie A, Dutreix J. Radio sensitivity in Fanconi anemia: application to the 
conditioning regimen for bone marrow transplantation. Br J Haematol 1983;54:431 -40. 
93 Beatty PG, Mori M, Milford E: Impact of racial genetic polymorphism on the probability of finding 
an HLA matched donor. Transplantation 1995; 60:778.  
94 Kurtzberg J, Graham M, Casey J, Olson J, Stevens CE, Rubinstein P: The use of umbilical cord 
blood in mismatched related and unrelated hemopoietic stem cell transplantation. Blood Cells 
1994;20:275,  
95 Wagner JE, Rosenthal J, Sweetman R, Shu XO, Davies SM, Ramsay NK, McGlave PB, Sender L, 
Cairo MS: Successful transplantation of HLA-matched and HLA mismatched umbilical cord blood 
from unrelated donors: analysis of engraftment and acute graft-versus-host disease. Blood 
1996;88(3):795, 1996. 
96 Laporte JP, Gorin NC, Rubnstein P, et al. Cord-blood transplantation from unrelated donor in an 
adult with chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 1996;335:167–170. 
97 New York Blood Center's National Cord Blood Program (NCBP), 
http://nationalcordbloodprogrmam.org  
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με σκοπό να ερευνήσει το ΟΠΑ ως πιθανής λύσης σε μια κρίσιμη ανάγκη δημόσιας 

υγείας: την εύρεση κατάλληλων αιματοποιητικών μοσχευμάτων99 για τους ασθενείς 

που δεν είχαν κανέναν πιθανό δωρητή μυελών των οστών100,101. Ένα από τα πρώτα 

αποτελέσματα του προγράμματος αυτού αφορούσαν 562 μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ από 

μη-συγγενή δότη102 και δημοσιεύτηκαν το 1998. Τα χρόνια που ακολούθησαν 

αποδείχτηκε από την επιστημονική κοινότητα103,104 ότι τα μοσχεύματα ΟΠΑ, είτε 

από συγγενή δότη (6/6) είτε από μη-συγγενή δότη (5/6), χορηγούμενα τόσο σε 

ενηλίκους105 όσο και σε παιδιά106, παρέχουν ίδια αποτελέσματα ή ακόμα και 

καλύτερα, από αυτά (6/6) της μεταμόσχευσης μυελού των οστών από πλήρως 

συμβατό δότη107.  

 

8. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΟΠΑ  

Ως πλεονεκτήματα της χρήσης του ΟΠΑ σε μεταμοσχεύσεις108 αναφέρονται 

τα ακόλουθα: 

1. Το ΟΠΑ αποτελεί μια πλούσια πηγή αιμοποιητικών κυττάρων, 10 φορές 

πιο πλούσια από αυτή του μυελού των οστών109. Τα κύτταρα μάλιστα που 

                                                                                                                                            
98 Rubinstein P, Taylor PE, Scaradavou A, Adamson JW, Migliaccio G, Emanuel D, Berkowitz RL, 
Alvarez E, and Stevens CE., Unrelated placental blood for bone marrow reconstitution: Organization of 
the placental blood program., Blood Cells, 1994; 20 (2):587-600. 
99 Kurtzberg J, Graham M, Casey J, Olson J, Stevens CE, and Rubinstein P., The use of umbilical cord 
blood in mismatched related and unrelated hemopoietic stem cell transplantation., Blood Cells, 1994; 
20 (2):275-284. 
100 Rubinstein P, Rosenfield RE, Adamson JW, and Stevens CE., Stored placental blood for unrelated 
bone marrow reconstitution, Blood 1993; 81:1679-1690.  
101 Rubinstein P., Placental blood-derived hematopoietic stem cells for unrelated bone marrow 
reconstitution, Hematother, 1993; 2(2):207-210.  
102 Rubinstein P, Carrier C, Scaradavou A, Kurtzberg J,Adamson J, Migliaccio A-R, Berkowitz RL, 
Cabbad M, Dobrila NL, Taylor PE, Rosenfield RE, Stevens CE: Outcomes among 562 recipients of 
placental blood transplants from unrelated donors. N Engl J Med 1998;339:1565 
103 Russell JA, Brown C, Bowen T, et al. Allogeneic blood stem cell transplants for haematological 
malignancy: Preliminary comparison of outcomes with bone marrow transplantation. Bone Marrow 
Transplant. 1996;17:703-708. 
104 Gluckman E., Rocha V., Bayer-Chamamard A et al., Outcome of cord blood transplantation from 
related and unrelated donors. New Engl J Med 1997;337:373-8  
105Laughlin MJ, Eapen M, Rubinstein P, Wagner JE, Zhang M-J, Champlin RE, Stevens CE, Barker 
JN, Gale RP,Lazarus HM, Marks DI, van Rood JJ, Scaradavou A, Horowitz MM: Outcomes after 
transplantation of cord blood or bone marrow from unrelated donors in adults with leukemia. N Engl J 
Med 2004;351:2265  
106 Rubinstein P, Eapen M, Stevens CE, Kurtzberg J, Scaradavou A, Klein J, Horowitz M, Wagner J: 
Unrelated donor hematopoietic transplantation (HSCT) in children with acute leukemia: risks and 
benefits of unrelated cord blood (CB) vs. Bone Marrow (BM). Blood 2005;106 (Abstract 3020)  
107 Cohen Y, Nagler A., Cord blood biology and transplantation, Isr Med Assoc J. 2004 Jan;6(1):39-46. 
108 Tse W, Laughlin MJ, Umbilical cord blood transplantation: a new alternative option, Hematology 
Am Soc Hematol Educ Program. 2005:377-83 
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περιέχονται στο ΟΠΑ έχουν μεγαλύτερο δυναμικό πολλαπλασιασμού (proliferative 

potential) από ό,τι τα κύτταρα του μυελού των οστών, γεγονός που συνεπάγεται και 

μικρότερη αριθμητική ανάγκη σε κύτταρα για την αποκατάσταση της 

αιμοποίησης110,111,112,113.    

2. Η συλλογή των κυττάρων ΟΠΑ είναι μη-παρεμβατική, ασφαλής και 

ανώδυνη και δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για τη μητέρα ή το παιδί114 σε 

αντιδιαστολή με τη συλλογή μοσχευμάτων από εθελοντές δότες μυελού των οστών, 

όπου η εξαγωγή του είναι μια δυσχερής και επεμβατική για τον ασθενή διαδικασία.  

3. Η συλλογή μιας μονάδας ΟΠΑ λαμβάνει χώρα μετά τη γέννηση ενός 

πλήρους εβδομάδων υγιούς παιδιού και κατά συνέπεια δε σχετίζεται με τους 

τρέχοντες ηθικούς ενδοιασμούς που έχουν ανακύψει όσον αφορά στη χρήση 

εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων115. 

4. Το ΟΠΑ είναι ευρέως και γρήγορα διαθέσιμο. Οι ασθενείς λαμβάνουν 

ταχύτερα το μόσχευμα, μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 10-20 ημερών, σε 

αντίθεση με το απαιτούμενο διάστημα για την εξεύρεση μοσχεύματος μυελού των 

οστών που μπορεί να φτάσει και τους 3 μήνες.   Επομένως η διαθεσιμότητά του δεν 

εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δότη, όπως συμβαίνει με τους εθελοντές δότες 

μυελού των οστών116 κι έτσι, ο χρονικός προγραμματισμός της θεραπείας εξαρτάται 

σχεδόν αποκλειστικά από τις ανάγκες του ασθενούς.  

5. Κάθε μονάδα ΟΠΑ, αφότου καταψυχθεί και αποθηκευθεί σε ένα 

κρυογονικό δοχείο, υπάρχει σε πραγματικό χρόνο και είναι διαθέσιμη κατόπιν 

αιτήσεως, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ασταθή νόσο117. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται η 

καθυστέρηση και η αβεβαιότητα που ανακύπτουν κατά την αναζήτηση μοσχεύματος 

                                                                                                                                            
109 Broxmeyer, H. E., Gluckman, E., Auerbach, A., Douglas, G. W., Friedman, H., Cooper, S. et al., 
Human umbilical cord blood: A clinically useful source of transplantable hematopoietic 
stem/progenitor cells, International  Journal of Cell Cloning 1990;8(Suppl 1)76–89; discussion 89–91. 
110 Barker, J. N. & Wagner, J. E. Umbilical-cord blood transplantation for the treatment of cancer. 
Nature Rev. Cancer 2003;3, 526–532 
111 Ό.π Gluckman, E. & Rocha, V., Cytotherapy 2005;7, 219–227 (υποσημ. 76) 
112 Ό.π, Rubinstein, P., Human Immunol. 2006;67, 398–404, (υποσημ. 75) 
113 Rocha, V.,Gluckman, E. & Eurocord and European Blood and Marrow Transplant Group. Clinical 
use of umbilical cord blood hematopoietic stem cells., Biol.Blood Marrow Transplant.2006;12, 34–41  
114 Bojanić I, Golubić Cepulić B., Umbilical cord blood as a source of stem cells, Acta Med Croatica. 
2006 Jun;60(3):215-25. 
115 Watt SM, Contreras M., Stem cell medicine: umbilical cord blood and its stem cell potential, Semin 
Fetal Neonatal Med. 2005 Jun;10(3):209-20. Epub 2005 Mar 25. 
116 Barker JN., Umbilical Cord Blood (UCB) Transplantation: An Alternative to the Use of Unrelated 
Volunteer Donors? Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007;2007:55-61 
117 Rogers I, Casper RF., Umbilical cord blood stem cells, Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2004 
Dec;18(6):893-908. 
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μυελού των οστών από μη συγγενείς δότες, οι οποίες αποτελούν παραμέτρους που 

περιπλέκουν την αντίστοιχη διαδικασία. 

6. Οι καταψυγμένες μονάδες ΟΠΑ μπορούν ευκολότερα να αποσταλούν σε 

άλλη τοποθεσία και να αποψυχθούν εκεί, ώστε να καταστούν διαθέσιμες προς χρήση 

όταν παραστεί ανάγκη118, σε σύγκριση με μια φρέσκια μονάδα μοσχεύματος που 

προέρχεται από δωρεά μυελού των οστών. Η δεύτερη έχει ένα περιορισμένο χρόνο 

ζωής, καθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο αναγκαίο το συντονισμό μεταξύ των γιατρών 

που θα συλλέξουν το μόσχευμα, του προσωπικού μεταφοράς του και των ομάδων που 

θα πραγματοποιήσουν τη μεταμόσχευση. 

7. Η μόλυνση του ΟΠΑ από ιούς κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, 

συμπεριλαμβανομένων του μεγαλοκυτταρικού ιού και του ιού Epstein – Barr.  

8. Η συγκέντρωση των γονότυπων HLA που αποκτώνται από μια τράπεζα 

ΟΠΑ παραμένει αναλλοίωτη, διότι οι αποθηκευμένες μονάδες δεν υπόκεινται σε 

κανενός είδους μείωση λόγω φθοράς πέραν αυτής της κλινικής χρήσης119. Σε 

αντίθεση, στα μητρώα ενήλικων μη συγγενών εθελοντών δωρητών υφίστανται 

απώλειες των εν δυνάμει δοτών, λόγω της αύξησης της ηλικίας τους, της εμφάνισης 

νέων ιατρικών δεδομένων ή τέλος εξαιτίας γεωγραφικών δυσκολιών. 

9. Ως σήμερα, δεν έχει παρατηρηθεί καμία κακοήθης μετάλλαξη της 

μεταμοσχευμένης μονάδας ΟΠΑ σε κανένα λήπτη αντίστοιχου μοσχεύματος120. 

10. Η εθνική ισορροπία σε ένα χώρο φύλαξης ΟΠΑ μπορεί να εξασφαλιστεί 

αυτόματα στους ετερογενείς πληθυσμούς ή μπορεί να ελεγχθεί μέσω της στοχευμένης 

συλλογής, στα επιμέρους μαιευτήρια, αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από 

πληθυσμούς μειονοτήτων. 

11. Τα αιμοποιητικά κύτταρα που περιέχονται στο ΟΠΑ εμφανίζονται ως 

ανοσολογικά «ανώριμα» (immunologically naïve).121 Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν 

αναπτύξει ακόμα ειδικότητες και πλήρη ανοσολογική αντίδραση-ανοσία, ούτως ώστε 

να αναγνωρίζουν κάθε ξένο σώμα (αντιγόνο) που εισβάλει στον οργανισμό (όπως πχ 

                                                 
118 Cohen Y, Nagler A., Hematopoietic stem-cell transplantation using umbilical-cord blood, Leuk 
Lymphomα  2003 Aug;44(8):1287-99  
119 Watt SM, Austin E, Armitage S., Cryopreservation of hematopoietic stem/progenitor cells for 
therapeutic use, Methods Mol Biol. 2007;368:237-59. 
120 Mimeault M, Hauke R, Batra SK, Stem cells: a revolution in therapeutics-recent advances in stem 
cell biology and their therapeutic applications in regenerative medicine and cancer therapies, Clin 
Pharmacol Ther. 2007 Sep;82(3):252-64. Epub 2007 Aug 1. 
121 Wagner J.E., Kerna, N.A., Steinbuch M., Broxmeyer H.E., & Gluckman E., Allogeneic sibling 
umbilical-cord-blood transplantation in children with malignant and non-malignant disease, Lancet 
1995, 346(8969), 214–219.  
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παθογόνους μικροοργανισμούς κτλ) και εν συνεχεία να ενεργοποιούν το σύστημα της 

άμυνας του οργανισμού απέναντι στον ξένο  αυτό «εισβολέα». Με τον τρόπο αυτό122, 

οι πιθανότητες για την εμφάνιση της νόσου μοσχεύματος εναντίον ξενιστή (Graft 

versus Host Disease – GvHD) γίνονται πολύ χαμηλότερες123,124,125 συγκρινόμενες με 

τις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών όπου η εμφάνιση της νόσου είναι πιθανότατη.  

Αυτό καθιστά την ανάγκη για ιστοσυμβατότητα HLA ανάμεσα σε δότη και 

λήπτη μοσχεύματος λιγότερο αυστηρή, σε σχέση με το μυελό των οστών και το 

περιφερικό αίμα όπου η ιστοσυμβατότητα θα πρέπει να είναι απόλυτη (6 στις 6 

θέσεις)126,127,128,129 για να αποφευχθεί η απόρριψη του μοσχεύματος. Έτσι, μια 

μονάδα ΟΠΑ που προέρχεται από μη συγγενή δότη-νεογνό και παρουσιάζει 

ιστοσυμβατότητα ακόμη και στα 4 από τα 6 HLA-Α, -Β αντιγόνα (4 από τις 6 θέσεις) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταμόσχευση σε έναν ασθενή με μικρό βάρος με 

μεγάλα ποσοστά επιτυχίας130. Παράλληλα διατηρείται σε ένα βαθμό το φαινόμενο 

«μοσχεύματος κατά όγκου» (Graft versus M- GvM) που συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη  θεραπεία του ασθενή-λήπτη.   

                                                 
122 Η ενίσχυση των αντιδράσεων σε αλλογενές μόσχευμα, περιλαμβανομένης και της Th1 που 
συνδέεται με την παραγωγή κυττοκίνων από νεογνικά Τ – λεμφοκύτταρα, φαίνεται να είναι μικρότερη 
από αυτή των Τ – λεμφοκυττάρων ενηλίκων, γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελεί τη βάση για την 
εξήγηση της μειωμένης επίπτωσης της νόσου μοσχεύματος εναντίον ξενιστή (Graft versus Host 
Disease – GvHD), συγκρινόμενη με τα μοσχεύματα μυελού των οστών που προέρχονται από ενήλικες. 
123 Rocha V., Wagner J.E., Sobocinski, K.A., Klein, J.P., Zhang, M.J., Horowitz, M.M. et al., Graft-
versus-host disease in children who have received a cord-blood or bone marrow transplant from an 
HLA-identical sibling. Eurocord and International Bone Marrow Transplant registry working  
committee on alternative donor and stem cell sources. New England Journal of Medicine 2000; 
342(25), 1846–1854. 
124 Barker, J.N., Davies, S.M., DeFor, T., Ramsay, N.K.C.,Weisdorf, D.J.,Wagner, J.E.,  Survival after 
transplantation of unrelated donor umbilical cord blood is comparable to that of human leukocyte 
antigen-matched  unrelated donor bone marrow: Results of a matched-pair analysis.,Blood 2001; 
97(10), 2957–2961. 
125 Ό.π,  Rocha, V., Gluckman, E. & Eurocord and European Blood and Marrow Transplant Group, 
Biol. Blood Marrow Transplant 2006;12, 34–41 (υποσημ. 111) 
126 Wagner, J.E., Rosenthal, J., Sweetman, R., Shu, X.O., Davies, S.M., Ramsay, N.K. et al., Successful 
transplantation of HLA-matched and HLA-mismatched  umbilical cord blood from unrelated donors: 
Analysis of  engraftment and acute graft-versus-host disease. Blood 1996; 88 (3), 795–802. 
127 Gluckman, E., Rocha,V., Boyer-Chammard,A., Locatelli,F., Arcese,W., Pasquini, R. et al., Outcome 
of cord-blood  transplantation from related and unrelated donors. Eurocord  transplant group and the 
European blood and marrow transplantation group. New England Journal of Medicine 1997; 337(6), 
373–381. 
128 ό.π, Wagner J.E., Kerna, N.A., Steinbuch M., Broxmeyer H.E., & Gluckman E., Lancet  1995 
(υποσημ. 119)  
129 ό.π Barker, J. N., Davies, S. M., DeFor, T., Ramsay, N. K. C., Weisdorf, D. J.,Wagner, J. E., Blood 
2001, 97(10), 2957–2961. (υποσημ 122)  
130 Wagner JE, Barker JN, DeFor TE, et al. Transplantation of unrelated donor umbilical cord blood in 
102 patients with malignant and non-malignant diseases: influence of CD34 cell dose and HLA 
disparity on treatment-related mortality and survival. Blood 2002; 100(5):1611-18. 
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12. Δεδομένων της αναδυόμενης κατανόησης της ηλικιακής εξάρτησης της 

δράσης της τελομεράσης131 και της σημαντικής συνεισφοράς της γενετικής ρύθμισης 

των αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων προς την αύξηση της ηλικίας του δωρητή 

στην αιμοποιητική και ανοσοποιητική λειτουργία του λήπτη, παιδιά – ασθενείς που 

δέχθηκαν μόσχευμα νεογνικών αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων θα ήταν 

αναμενόμενο να διατηρήσουν φυσιολογική αιμοποιητική και ανοσολογική λειτουργία 

κατά τις επόμενες δεκαετίες132, συγκρινόμενα με τα μοσχεύματα αιμοποιητικών 

στελεχιαίων κυττάρων τα οποία λήφθηκαν από ενήλικους δότες. 

 

 

9. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΑ (UMBILICAL CORD BLOOD) ΜΕ ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ 

ΟΣΤΩΝ (BONE MARROW) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ (PERIPHERAL 

BLOOD) 

Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση του ΟΠΑ (Umbilical cord blood-UCB) με το 

μυελό των οστών (Bone Marrow-BM) και του περιφερικού αίματος (Peripheral 

Blood-PB133,134), όπως αυτή καταγράφεται από το  New York Blood Center's 

National Cord Blood Program (NCBP)135   

 

 

 

 

 

                                                 
131 Τελομεράση: Ένζυμο που αναπληρώνει τα τελομερίδια, τα φυσικά άκρα των χρωμοσωμάτων και 
είναι ιδιαιτέρως ενεργό κατά την παραγωγή ωαρίων ή σπερματοζωαρίων. Αποτελείται από 
επαναλαμβανόμενο μη γονιδιακό γενετικό υλικό και καλύπτεται από πρωτεΐνες. Ο ρόλος της είναι η 
προστασία της ακεραιότητας του μορίου του DNA. Από την εμβρυϊκή ηλικία μέχρι την πλήρη 
ανάπτυξη, κάθε κυτταρική διαίρεση του οργανισμού συνοδεύεται από απώλεια τμήματος των 
τελομεριδίων. Η τελομεράση είναι το ένζυμο που αναπληρώνει τα τελομερίδια αυτά μέχρι τη 
φυσιολογική γήρανση των οργανισμών, όπου η εξάντληση της τηλεμεράσης έχει ως αποτέλεσμα την 
ελάττωση ή και την απώλεια της ανανεωτικής ικανότητας των κυττάρων  και κατ΄ επέκτασην 
φαινόμενα κυτταρικού μαρασμού.  
132 Cohen Y, Nagler A, Cord Blood Biology and Transplantation, IMAJ 2004;Jan 6:39-46  
133 Bensinger W, Clift R, Martin P, et al. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in 
patients with advanced hematologic malignancies: A retrospective comparison with marrow 
transplantation. Blood. 1996;88:2794-2800. 
134 Cohen SB., Madrigal JA., Immunological and functional differences between cord and peripheral 
blood. Bone Marrow Transplant 1998;91:340-346  
135 Comparison Between Bone Marrow or Peripheral Blood Stem Cells and Cord Blood Donated for 
Transplantation  http://www.nationalcordbloodprogram.org/qa/comparison.html, Μετάφραση από την 
μελέτη «Σχεδίαση Δικτύου Ομφαλικών Μοσχευμάτων στην Ελλάδα», Θεσ/κη Ιανουάριος 2009 με 
πρωτοβουλία της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας  
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Πίνακας 2: 

Σύγκριση Αιμοποιητικών Κυττάρων Μυελού των Οστών/ Περιφερικού Αίματος 

και ΟΠΑ (http://www.nationalcordbloodprogram.org/qa/comparison.html)  

 

  
 

 Με κριτήριο το οικονομικό κόστος για την πραγματοποίηση της 

μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων προερχόμενων είτε από ΟΠΑ (Umbilical 

http://www.nationalcordbloodprogram.org/qa/comparison.html
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Cord Blood-UCB) είτε από μυελό των οστών (Bone Marrow136-BM) είτε από το 

περιφερικό αίμα (Peripheral Blood-PB), η μεταμόσχευση ΟΠΑ αναδεικνύεται ως η 

πιο ακριβή από τις τρεις τεχνολογίες μεταμόσχευσης. Παλιότερες μελέτες για τη 

μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων περιελάμβαναν  μόνο το κόστος για τη δωρεά 

μοσχευμάτων.137 Στην πραγματικότητα όμως το συνολικό κόστος για τον λήπτη του 

μοσχεύματος, προερχόμενο από όλες τις τεχνολογίες (UCB-BM138,139-PB140), είναι 

αρκετά υψηλότερο από ό,τι καταγράφεται στις μελέτες αυτές, καθώς δεν 

περιλαμβανόταν σε αυτές η συνολική οικονομική βάση κόστους.  

Λαμβανομένου υπόψη του κόστους για την εύρεση και προμήθεια, των 

κλινικών εξετάσεων, της έρευνας, της συντήρησης και της αποθήκευσης των 

μονάδων, το ΟΠΑ αναδεικνύεται ως η πιο δαπανηρή διαδικασία μεταμόσχευσης141. 

Η αιτία για την οικονομική αυτή διαφορά έγκειται στον αριθμό και το είδος των 

εξετάσεων που πρέπει να διεξαχθούν για κάθε μονάδα μεταμόσχευσης. Οι δωρητές 

του μυελού των οστών και του περιφερικού αίματος υπόκεινται απλώς σε έλεγχο 

ιστοσυμβατότητας και στις σχετικές με αυτό κλινικές εξετάσεις μέχρι να επιλεχθούν 

τελικά ως υποψήφιοι δότες. Αντιθέτως, οι επιπλέον εξετάσεις για τον έλεγχο της 

ποιότητας του ΟΠΑ και την προετοιμασία του για να αποτελέσει έτοιμο μόσχευμα 

αλλά και το κόστος για τη φύλαξη και την κρυοσυντήρησή του, αυξάνει σημαντικά 

το κόστος για την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης ΟΠΑ.        

Ωστόσο παρότι με αυστηρά οικονομικούς όρους «κόστους και 

αποτελέσματος» το περιφερικό αίμα και ο μυελός των οστών εμφανίζουν μια 

ανωτερότητα, υπάρχουν παράγοντες που μετριάζουν την ανωτερότητα αυτή. Το ΟΠΑ 

είναι ευκολότερα και γρηγορότερα διαθέσιμο. Οι ασθενείς λαμβάνουν ταχύτερα το 

μόσχευμα που μεταφέρεται γρηγορότερα στην κλινική μεταμόσχευσης και η 

                                                 
136 Vigorito AC, Azevedo WM, Marques JFC, et al, A randomised, prospective comparison of 
allogeneic bone marrow and peripheral blood progenitor cell transplantation in the treatment of 
hematological malignancies. Bone Marrow Transplant. 1998;22:1145-1151. 
137 Waters TM, Bennett CL, Pajeau TS, et al. Economic analyses of bone marrow and blood stem cell 
transplantation for leukemias and lymphoma: What do we know? Bone Marrow Transplant.1998; 
21:641-650.  
138 Larson EG, Chestnut TM, Beatty PG, Slichter S. The first-year costs of establishing an unrelated 
bone marrow donor registry. Transfusion. 1990;30:138-141. 
139 Barr R, FurlongW, Henwood J, et al. Economic evaluation of allogeneic bone marrow 
transplantation: A rudimentary model to generate estimates for the timely formulation to clinical 
policy. J Clin Oncol. 1996;14:1413-1420. 
140 Couban S, Dranitsaris G, Andreau P, et al. Clinical and economic analysis of allogeneic peripheral 
blood progenitor cell transplants: A Canadian perspective. Bone Marrow Transplantation  
1998;22:1199-1205. 
141 Jacobs P., Hailey D., Turner R., MacLean N., International Journal of Technology Assessment in 
Health Care 2000;16:3, 874–884, Cambridge University Press. 
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διαθεσιμότητά του δεν εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του δότη, όπως συμβαίνει με 

τους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Έτσι, ο χρονικός προγραμματισμός της 

θεραπείας εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις ανάγκες του ασθενούς. 

Επίσης και η μεταμόσχευση ΟΠΑ και αυτή του περιφερικού αίματος   

αποτελούν πολύ νέες τεχνολογίες. Με το πέρασμα του χρόνου και με την αυξανόμενη 

χρήση των τεχνολογιών αυτών, είναι πολύ πιθανό οι δαπάνες αυτές να μειωθούν και 

να προκύψουν νέα οικονομικά δεδομένα. Γι’ αυτό και τα αποτελέσματα των όποιων 

τωρινών μελετών, πρέπει να θεωρηθούν ως συγκριτικές καθαρά μετρήσεις επιδόσεων 

έναντι των μελλοντικών εκβάσεων και δαπανών.   

    

10. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑ  

Αντίστοιχα, στη βιβλιογραφία αναφέρονται τα ακόλουθα 

μειονεκτήματα/περιορισμοί: 

1. Ο περιορισμένος αριθμός αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων που 

περιέχεται στις συλλεγόμενες μονάδες ΟΠΑ, και συγκεκριμένα  ο χαμηλός αριθμός 

της δόσης των συνολικών εμπύρηνων κυττάρων ΤΝC ανά κιλό βάρους του λήπτη, 

μπορεί να συντελέσει στην αποτυχία ή καθυστέρηση της κινητικής της αιματολογικής 

εμφύτευσης και να περιορίσει τη χρήση του σε ενήλικες ασθενείς. Η ποσότητα των 

συνολικών εμπύρηνων κυττάρων ΤΝC που συλλέγεται εξαρτάται άμεσα από τον 

όγκο του ολικού αίματος που περιλαμβάνει ο ασκός συλλογής ΟΠΑ. Η ομφαλική 

φλέβα ωστόσο δεν δίνει πάντοτε μεγάλη ποσότητα ΟΠΑ με περιεκτικότητα σε 

αιμοποιητικά κύτταρα  επαρκή προς μελλοντική μεταμόσχευση, κυρίως σε ενήλικους 

οργανισμούς όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Σε περιπτώσεις μάλιστα καισαρικής 

τομής ή γέννησης διδύμων,  οι μονάδες ΟΠΑ που συλλέγονται μπορεί να 

αποδειχτούν ιδιαιτέρως μικρές142 και κατ’ επέκταση ανεπαρκείς να αποτελέσουν 

ικανοποιητικό θεραπευτικό μεταμοσχευτικό σχήμα.   

Μέχρι σήμερα πάντως η προτεινομένη περιεκτικότητα αιμοποιητικών 

κυττάρων για κάθε μονάδα μεταμόσχευσης ΟΠΑ κυμαίνεται στα 2.5–3.7 X 107 

κύτταρα/κιλό του υποψήφιου λήπτη143,144 και μια συλλογή λιγότερων από 30 ml 

                                                 
142 Με  βάση στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος  
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, από τους 100 τοκετούς σε πανελλήνιο επίπεδο, 
αυτοί που καταλήγουν να δώσουν επαρκές δείγμα για κρυοσυντήρηση και μελλοντική μεταμόσχευση 
κυμαίνονται στο 38  με 40%.   
143 Gluckman E, Rocha V. Donor selection for unrelated cord blood transplants. Curr Opin Immunol 
2006; 18:565–570. 
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ΟΠΑ  σπανίως θεωρείται επαρκής για να φυλαχθεί. Σύμφωνα μάλιστα με τα κριτήρια 

του ιδρύματος ΝΕΤCORD145, για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη 

συντήρηση του ΟΠΑ, το ΟΠΑ θα πρέπει να συλλέγεται μόνο από φυσιολογικούς 

τοκετούς και όχι από καισαρικές τομές και προτείνεται ότι τα καλύτερα 

αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η μητέρα αποκτά το πρώτο ή το δεύτερο παιδί, η 

διάρκεια της κυοφορίας είναι μικρότερη ή ίση των 40 εβδομάδων και το βάρος του 

μωρού είναι μεγαλύτερο από 3.600 γραμμάρια146 Έρευνες έχουν αναδείξει επίσης ότι 

βάρος του πλακούντα μεγαλύτερο των 700γραμμαρίων μπορεί να λειτουργήσει ως 

συμπληρωματικό κριτήριο για την ποιότητα του ΟΠΑ147. Παραδοχή πάντως αποτελεί 

ότι παράγοντες γυναικολογικοί και μαιευτικοί148 (ηλικία μητέρας, διάρκεια 

κυοφορίας, βάρος εμβρύου, βάρος πλακούντα, είδος τοκετού, αριθμός ήδη 

αποκτηθέντων τέκνων κτλ) ασκούν ουσιαστική επιρροή στην ποιότητα αλλά και στην 

ποσότητα του ΟΠΑ149,150,151,152.     

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, κάποιοι συγγραφείς153,154 

εκτιμούν ότι γύρω στο 39% των συλλεγμένων μονάδων ΟΠΑ πρέπει να 

αποβάλλονται.  

                                                                                                                                            
144 Schmitz N, and Barrett J, “Optimizing engraftment-source and dose of stem cells”, Semin. Hematol 
2002., Vol. 39,pp. 3–14. 
145 NETCORD, http://www.netcord.org, Ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1998 με στόχο την προώθηση της 
χρήσης των  βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου για αλλογενή μεταμόσχευση. Είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί τη δημιουργία τραπεζών φύλαξης ΟΠΑ υψηλής ποιότητας. 
Έχει επίσης εκδώσει το καταστατικό  και τις κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω προώθηση 
των μελετών και ερευνών σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία, τη διατήρηση και την ex vivo 
επέκταση του αίματος του με πρωταρχικό στόχο την  τη βελτίωση της ποιότητας αυτών των στοιχείων 
για την κλινική θεραπείας σε διεθνές επίπεδο.   
146 Ballen K.K., Wilson M., Wuu J., Ceredona A.M., Hsieh C., Stewart F.M., Popovsky M.A.  and 
Quesenberry P.J., “Bigger is better: maternal and neonatal predictors of hematopoietic potential of 
umbilical cord blood units”, Bone Marrow Transplant. 2001, Vol. 27, pp. 7–14. 
147 Chivu Μ, Serban N, Sultana C, Bleotu C , Alexiu I, Hudita D., Optimizing donor selection in order 
to establish a cord blood banking facility:maternal and obstetric factors impact, CEJMed  2007;2(2) 
pp.180–189 
148 Rukset A, Erkut A, Use of hematopoietic stem cells in obstetrics and gynecology, Transfusion and 
Apheresis Science 2008; 38, 245–251  
149 Mohyeddin Bonab M.A., Alimoghaddam K.A., Goliaei Z.A. and Ghavamzadeh A.R., “Which 
factors can affect cord blood variables?”, Transfusion 2004, Vol. 44,  pp.690–693.  
150 Solves P, Larrea L, Soler M.A.  and Mirabet V, “Relationship between gestational age and cord 
blood quality”, Transfusion 2001, Vol. 41, pp. 302–303.  
151 Donaldson C, Armitage J, Laundy V, Barron C, Buchanan R, Webster J, Bradley B, and Hows J: 
“Impact of obstetric factors on cord blood donation for transplantation”, Brit. J. Haematol. 1999, Vol. 
106,  pp. 128–132. 
152 Shlebak AA, Roberts G, Stevens T.A, Syzdlo R.M., Goldman J.M.  and Gordon M.Y.:“The impact 
of antenatal and perinatal variables on cord blood haematopoietic stem/progenitor cell yield available 
for transplantation”, Brit. J. Haematol. 1998, Vol. 103, pp. 1167–1171. 
153 Lecchi L, Ratti I, Lazzari L and Rebulla P, “Reasons for discard of umbilical cord blood units 
before cryoprezervation”, Transfusion 2000, Vol. 40,  pp. 122–123. 
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Από την άλλη πλευρά, η ποσότητα του ΟΠΑ που συλλέγεται κατά τον τοκετό, 

καθίσταται ακόμα μικρότερη εξαιτίας της πληθώρας των κλινικών εργαστηριακών 

ελέγχων (ιολογικών και μικροβιολογικών) στις οποίες πρέπει να υποβληθεί για να 

εξασφαλιστεί η ποιότητα της μονάδας αυτής και να αποκλειστεί η εμφάνιση 

κληρονομικών ή άλλων μολυσματικών ασθενειών (HIV, Hπατίτιδα B, Hπατίτιδα C,, 

μεγαλοκυτταροϊός, ορολογικές αντιδράσεις σύφιλη κτλ) 155 που θα εμπόδιζε την 

καταλληλότητα της μονάδας ΟΠΑ για αποθήκευση. Η μειωμένη αυτή ποσότητα 

ΟΠΑ, και κατ’ επέκταση η περιεκτικότητα αυτής σε αιμοποιητικά κύτταρα (hSC), 

δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες προκειμένου να καλυφθούν οι 

αιμοποιητικές ανάγκες  προς μεταμόσχευση ενός ενήλικα οργανισμού και να 

επιτευχθεί μια γρήγορη ταχύτητα αποκατάστασης της αιμοποίησής του, ιδίως των 

αιμοπεταλίων156.  

2. Η μελλοντική ανάπτυξη ενδεχόμενων ανωμαλιών των αιμοποιητικών 

κυττάρων που προέρχονται από δότη-νεογνό στην ενήλικη ζωή, καθώς και η 

επίδρασή τους στο λήπτη, είναι άγνωστες κατά το χρόνο της μεταμόσχευσης157. 

3. Δεν είναι εφικτή η συλλογή πρόσθετων αιμοποιητικών στελεχιαίων 

κυττάρων του δότη για ασθενείς των οποίων η μεταμόσχευση απέτυχε, ούτε 

λεμφοκυττάρων για λήπτες των οποίων η κατάσταση υποτροπίασε μετά την αρχική 

αλλογενή μεταμόσχευση ΟΠΑ158 

Εξαιτίας των μειονεκτημάτων αυτών μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι η 

μεταμόσχευση ΟΠΑ μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες ενός οργανισμού βάρους 30 

με 40 kg και γι’ αυτό θεωρούνταν πρέπον να αποκλειστεί η μεταμόσχευση ΟΠΑ σε 

μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά ή ενηλίκους με σωματικό βάρος μεγαλύτερο των 50-60 

κιλών.  

                                                                                                                                            
154 Solves P, Larrea L, Soler M.A and Mirabet V: “Relationship between gestational age and cord 
blood quality”, Transfusion 2001, Vol. 41, pp. 302–303. 
155 Bahçeci E, Read EJ, Leitman S., Childs R, Dunbar C, Young NS, Barrett AJ., CD34+ cell dose 
predicts relapse and survival after T-cell-depleted HLA-identical haematopoietic stem cell 
transplantation (HSCT) for haematological malignancies, Br J Haematol. 2000 Feb;108(2):408-14. 
156 Nagamura-Inoue T, Shioya M, Sugo M, et al. Factors influent on incidence and speed of 
engraftment of unrelated cord blood transplantation in 46 Japanese adult patients with units shipped 
from Tokyo Cord Blood Bank: Influence of the dose of CD 34+ cell and colony forming cells, Blood 
2002; 100(11);5443. 
157 Cohen Y, Nagler A., Umbilical cord blood transplantation--how, when and for whom? Blood Rev. 
2004 Sep;18(3):167-79. 
158 Stevens Z, Shi MJ, Lemerise K, et al. Selectively amplified CD45+CD34+/-CD38-Lin- cells derived 
from frozen human umbilical cord blood contain functional common lymphoid progenitor cells as 
measured by an in vitro lymphopoietic expansion assay, Blood 2001;98(11);2750. 
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Ωστόσο οι τελευταίες έρευνες απέδειξαν ότι τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν 

να περιοριστούν με την ανάπτυξη στρατηγικών αύξησης του αριθμού των αρχέγονων 

κυττάρων ανά Kg μέσω της χρήσης δύο μοσχευμάτων σε ενήλικους ασθενείς159. 

Πρόκειται για τη λεγόμενη «double cord transplantation160» η οποία περιλαμβάνει 

την ταυτόχρονη μεταμόσχευση δύο μονάδων ΟΠΑ από διαφορετικούς δότες, και οι 

οποίες μονάδες μπορούν να είναι ιστοσυμβατές έστω και εν μέρει. Η τεχνική αυτή 

επέτρεψε την ευρεία χρήση της μεταμόσχευσης ΟΠΑ στους ενηλίκους161,162 

Παράλληλα ερευνάται εντατικά η προοπτική ενίσχυσης της κυτταρικής δόσης με 

εμπλουτισμό του μοσχεύματος.   

 

11. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΒΛΑΣΤΙΚΏΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΠΑ  

Πέρα από τα προαναφερθέντα, επιστημονικές εταιρείες και επίσημοι φορείς 

εκδηλώνουν τους προβληματισμούς τους για τις επιπτώσεις της διαδικασίας 

συλλογής ΟΠΑ  in vivo. Η συλλογή αυτή, που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να 

αποδίδει μεγαλύτερο όγκο αίματος, μπορεί δυνητικά να αποσπάσει σε μια κρίσιμη 

φάση του τοκετού την προσοχή του προσωπικού από τη φροντίδα της μητέρας και 

του παιδιού, ενώ θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης και ανάλυσης των 

αερίων του αίματος του ομφαλίου λώρου που είναι σημαντικά για τη διάγνωση της 

νεογνικής οξέωσης, με κλινικές και ιατρονομικές επιπτώσεις.163 

Άλλο σημείο προβληματισμού είναι ο χρόνος κατά τον οποίο γίνεται η 

απολίνωση του ομφαλίου λώρου.164 Ως πρόωρη απολίνωση (early clamping) ορίζεται 

αυτή που διεξάγεται τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα μετά τη γέννηση, ενώ ως 

καθυστερημένη απολίνωση (late clamping) ορίζεται  ως αυτή που διεξάγεται σε 

                                                 
159 Majhail NS, Brunstein CG, Wagner JE. Double umbilical cord blood transplantation. Curr Opin 
Immunol 2006; 18:571–575. 
160 Barker JN, Weisdorf DJ, DeFor TE, et al. Transplantation of 2 partially HLA-matched umbilical 
cord blood units to enhance engraftment in adults with hematologic malignancy. Blood 2005; 105: 
1343-1347. 
161 Ό.π,  Laughlin MJ, Eapen M, Rubinstein P, et al. N Engl J Med 2004; (υποσημ.104); Ooi J, Iseki T, 
Takahashi S, et al., A clinical comparison of unrelated cord blood transplantation and unrelated bone 
marrow transplantation for adult patients with acute leukaemia in complete remission, J Haematol 
2002;118(1):140-3. 
162 Ballen KK, Spitzer TR, Yeap BY, et al. Double unrelated reduced- intensity umbilical cord blood 
transplantation in adults. Biol Blood Marrow Transplant. 2007;13:82-89.  
163 McDonald SJ, Middleton P., Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on 
maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD004074. Comment 
in: Obstet Gynecol. 2008 Jul;112(1):177-8. 
164 Oh William, Timing of Umbilical Cord Clamping at Birth in Full-term Infants, JAMA. 2007 Mar 
21;297(11):1241-52.  
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χρόνο μεγαλύτερο του ενός λεπτού ή όταν η ροή του αίματος του ομφάλιου λώρου 

έχει σταματήσει165 

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι αίμα ποσότητας περίπου  μέχρι 180mL, 

το οποίο επιστρέφει στην κυκλοφορία του νεογέννητου βρέφους αν ο ομφάλιος 

λώρος δεν απολινωθεί πρόωρα. 

Η πρόωρη απολίνωση από την πλευρά αυτή συνδέεται με αύξηση του 

αποδιδόμενου όγκου ΟΠΑ, άρα και του αριθμού των αρχέγονων κυττάρων που 

συλλέγονται, καθώς μια σχετική καθυστέρηση απολίνωσης μειώνει τον όγκο του 

αίματος που ανακατανέμεται στο βρέφος και κατ’ επέκταση των αιμοποιητικών 

κυττάρων προς συλλογή166,167.  

Από την άλλη όμως πλευρά, μια τέτοια πρόωρη απολίνωση αυξάνει την 

πιθανότητα εμφάνισης κάποιας νόσου, λόγω του μεγάλου όγκου του ΟΠΑ  σε σχέση 

με το συνολικό όγκο του αίματος του νεογέννητου (108 ml/300 ml)168. Η πρόωρη 

απολίνωση συχνά αυξάνει τον κίνδυνο ισχαιμίας169 ενώ έρευνες απέδειξαν ότι στα 

παιδιά που η απολίνωση γινόταν 60 δευτερόλεπτα μετά από τον τοκετό είχαν 

στατιστικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ίκτερου170. Έρευνες αναφέρουν επίσης ότι 

η καθυστερημένη απολίνωση μειώνει την εμφάνιση αναιμίας σε παιδιά με μικρό 

βάρος171, κυρίως στις υποανάπτυκτες χώρες, ενώ γενικότερα η σχετική καθυστέρηση 

της απολίνωσης, παρά την όποια μείωση της ποσότητας ΟΠΑ προς συλλογή  

συνδέεται με αποδεδειγμένα οφέλη για το νεογνό και το βρέφος172,173,174.  

                                                 
165 Weeks Andrew, Umbilical cord clamping after birth, BMJ (18 August) 2007;335:312-313.  
166 Rabe H, Reynolds G, Diaz-Rossello J., Early versus delayed umbilical cord clamping in preterm 
infants., Cochrane Database Syst Rev. 2004 Oct 18;(4):CD003248. 
167 Aher SM, Ohlsson A., Early versus late erythropoietin for preventing red blood cell transfusion in 
preterm and/or low birth weight infants., Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;3:CD004865. 
168 Hutton EK, Hassan ES. Late vs early clamping of the umbilical cord in full-term neonates: 
systematic review and meta-analysis of controlled trials. JAMA. 2007 Mar 21;297(11):1241-52. 
169 Rabe H, Reynolds G, Diaz-Rossello J., A systematic review and meta-analysis of a brief delay in 
clamping the umbilical cord of preterm infants. Neonatology. 2008;93(2):138-44. Epub 2007 Sep 21 
170 Neilson JP., Cochrane Update: Effect of timing of umbilical cord clamping at birth of term infants 
on mother and baby outcomes, Obstet Gynecol. 2008 Jul;112(1):177-8, Comment on: Cochrane 
Database Syst Rev. 2008;(2):CD004074.  
171 Van Rheenen PF, Gruschke S, Brabin BJ., Delayed umbilical cord clamping for reducing anaemia 
in low birthweight infants: implications for developing countries, Ann Trop Paediatr. 2006 
Sep;26(3):157-67 
172 Jahazi A, Kordi M, Mirbehbahani NB, Mazloom SR, The effect of early and late umbilical cord 
clamping on neonatal hematocrit,  J Perinatol. 2008 Aug;28(8):523-5. Epub 2008 Jul 3. 
173 Ceriani Cernadas JM, Carroli G, Pellegrini L, Otaño L, Ferreira M, Ricci C, Casas O, Giordano D, 
Lardizábal J., The effect of timing of cord clamping on neonatal venous hematocrit values and clinical 
outcome at term: a randomized, controlled trial., Pediatrics. 2006 Apr;117(4):e779-86. Epub 2006 Mar  
174 Mercer JS, Vohr BR, McGrath MM, Padbury JF, Wallach M, Oh W., Delayed cord clamping in 
very preterm infants reduces the incidence of intraventricular hemorrhage and late-onset sepsis: a 
randomized, controlled trial, Pediatrics. 2006 Apr;117(4):1235-42 
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Επίσης κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με ακρίβεια για πόσο χρονικό 

διάστημα μπορούν να συντηρηθούν τα κύτταρα χωρίς να επηρεαστεί σοβαρά η 

βιωσιμότητά τους175. Μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς μοσχεύματα για 

μεταμόσχευση μέχρι και 11 χρόνια μετά τη συλλογή τους, ενώ οι έρευνες της 

βιωσιμότητας των κυττάρων δείχνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμα και μετά 

από 15 με 20 έτη κρυοσυντήρησής τους176,177,178,179.  

Η ποιότητα πάντως των μονάδων των ομφαλοπλακουντιακών μοσχευμάτων 

εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει τους ειδικούς180 καθώς τα 

μεταμοσχευτικά κέντρα έχουν διαπιστώσει ότι η ποιότητα των μονάδων μπορεί να 

διαφέρει από μονάδα σε μονάδα και από τράπεζα σε τράπεζα. Βαρύνουσας μάλιστα 

σημασίας γύρω από τα θέμα αυτό αποτελεί και το γεγονός του ότι αρκετά 

επιστημονικά δεδομένα αναφέρουν ότι προλευχαιμικά και λευχαιμικά κύτταρα, 

κλινικά μη ορατά, είναι δυνατόν να βρίσκονται στο ΟΠΑ παιδιών που αργότερα 

αναπτύσσουν λευχαιμία της παιδικής ηλικίας. Επιβάλλεται έτσι αυτόματα η 

απομάκρυνση της συλλεχθείσας μονάδας ΟΠΑ του πάσχοντος από την όποια 

τράπεζας φύλαξης και κρυοσυντήρησής της και η μη χρησιμοποίηση αυτής.  

Η πιθανότητα δε να νοσήσει μελλοντικά  ο δότης ΟΠΑ είτε από γενετική  είτε 

από μη γενετική νόσο, καθιστά αναγκαίο ότι ο έλεγχος της ποιότητας του ΟΠΑ που 

συλλέγεται και αποθηκεύεται δεν πρέπει να περιορίζεται χρονικά μόνο πριν από τον 

τοκετό και στο ιατρικό ιστορικό των γονέων και της πορείας της εγκυμοσύνης της 

μητέρας. Εν αντιθέσει επιβάλλεται η αδιάλειπτη παρακολούθηση της υγείας του δότη 

                                                 
175 Mugishima H, Harada K, Chin M, Suzuki T, Takagi K, Hayakawa S, Sato K, Klein JP, Gale RP., 
Effects of Long-Term Cryopreservation on Hematopoietic Progenitor Cells in Umbilical Cord Blood, 
Bone Marrow Transplant. 1999 Feb;23(4):395-6. 
176 Αμερικανική Ακαδημία Επιστημών http://dels.nas.edu/bls/stemcells/, Αναδημοσίευση στο 
επιστημονικό περιοδικό RE-CODE, (ιχνηλατώντας τη γονιδιωματική, την αναγεννητική και 
εξατομικευμένη ιατρική), τεύχος 1ο/2008 «Ναι ή όχι στη συλλογή ομφαλοπλακουντιακού αίματος;» 
http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Periodika.asp, 
177 Broxmeyer H.E., Srour E.F., Hangoc G., Cooper S., Anderson S.A., Bodine D.M., High efficiency 
recovery of functional hematopoietic progenitor and stem cells from human cord blood cryopreserved 
for 15 years, Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Jan 21;100(2):645-50, Epub 2003 Jan 7. 
178 Rubinstein P., Dobrila L., Rosenfield R.E., Adamson J.W., Migliaccio G., Migliaccio A.R., Taylor 
P.E., Stevens C.E., Processing and Cryopreservation of Placental/Umbilical Cord Blood for Unrelated 
Bone Marrow Reconstitution, Proc Natl Acad Sci U S A. 1995 Oct 24;92(22):10119-22. 
179 Kobylka P, Ivanyi P, Breur-Vriesendorp BS, Preservation of immunological and colonyforming 
capacities of long-term (15 years) cryopreserved cord blood cells, Transplantation. 1998 May 
15;65(9):1275-8 
180 Nicholas M. Fisk, Irene A. G. Roberts, Roger Markwald, Vladimir Mironov, PLoS Med, 2005; 2(2): 
e44. …Σε μια εργασία αξιολόγησης 268 μονάδων από τράπεζες της Ευρώπης και των ΗΠΑ 
διαπιστώθηκαν προβλήματα ποιότητας στο 56%, ενώ το 10% του ποσοστού αυτού θεωρήθηκε ότι θα 
μπορούσε να συνδέεται με κινδύνους για τον ασθενή. διαθέσιμο στο διαδίκτυο: 
http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Periodika.asp 
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και η συνεχής επικοινωνία με αυτόν, τουλάχιστον μέχρι το 20ο έτος της ηλικίας του, 

όσο δηλαδή και η πιθανολογούμενη χρονική διάρκεια κρυοσυντήρησης των 

ομφαλικών μοσχευμάτων, καθώς και ο τακτικά επαναλαμβανόμενος έλεγχος των 

κρυοσυντηρημένων μονάδων ΟΠΑ, προκειμένου να αποφευχθούν τα όποια 

σφάλματα γύρω από την ποιότητά τους.   

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητο ένα ενιαίο σύστημα ποιοτικής 

διαπίστευσης181 για όλες τις μονάδες συλλογής και αποθήκευσης ΟΠΑ. Τηρουμένης 

δε της ποιοτικής αυτής διαπίστευσης στις συνθήκες φύλαξης και κρυοσυντήρησης, οι 

επιστημονικές ενδείξεις αποδεικνύουν πολύ μακρά βιωσιμότητα των βλαστικών 

κυττάρων182,183,184 και χωρίς διακινδύνευση της υγείας για τους μελλοντικούς λήπτες.          

 

12. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΑ ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  

Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωμένες συγκριτικές μελέτες που να 

συγκρίνουν τις μεταμοσχεύσεις από μόσχευμα προερχόμενο από μη συγγενή 

εθελοντή δότη μυελού των οστών και από ΟΠΑ, με εξαίρεση ίσως την έρευνα του 

International Bone Marrow Transplant Registry γνωστό πλέον ως Center for 

International Blood and Marrow Transplant Research - CIBMTR185, σε συνεργασία 

με το European Group for Blood and Marrow Transplantation186, που δημοσιεύτηκε 

το 2006 στο περιοδικό Blood187, ως συνέχεια παρόμοιας έρευνας που είχε διεξαχθεί 

από τους ίδιους φορείς το 2000188.   

                                                 
181 Alonso J.M. III, Regan D.M., Johnson C.E., Oliver D.A., Fegan R., Lasky L.C., Wall D.A., A 
simple and reliable procedure for cord blood banking, processing, and freezing: St Louis and Ohio 
Cord Blood Bank experiences, Cytotherapy. 2001;3(6):429-33. 
182 Watt SM, Austin E, Armitage S., Cryopreservation of hematopoietic stem/progenitor cells for 
therapeutic use, Methods Mol Biol. 2007;368:237-59. 
183 Meyer TP, Hofmann B, Zaisserer J, Jacobs VR, Fuchs B, Rapp S, Weinauer F, Burkhart J., Analysis 
and cryopreservation of hematopoietic stem and progenitor cells from umbilical cord blood, 
Cytotherapy. 2006;8(3):265-76. 
184 Hubel A, Carlquist D, Clay M, McCullough J., Liquid storage, shipment, and cryopreservation of 
cord blood,  Transfusion. 2004 Apr;44(4):518-25. 
185  Center for International Blood and Marrow  Transplant Research – CIBMTR- 
http://www.cibmtr.org/  
186 European Group for Blood and Marrow Transplantation, http://www.ebmt.org/  
187 Schmitz N, Eapen M, Horowitz MM, Zhang MJ, Klein JP, Rizzo JD, Loberiza FR, Gratwohl A, and 
Champlin R.E, Long-term outcome of patients given transplants of mobilized blood or bone marrow: a 
report from the International Bone Marrow Transplant Registry and the European Group for Blood and 
Marrow Transplantation, Blood, 15 December 2006, Vol. 108, No. 13, pp. 4288-4290. 
188 Champlin RE, Schmitz N, Horowitz MM, Chapuis B, Chopra R, Cornelissen JJ, Gale RP, Goldman 
JM, Loberiza FR Jr, Hertenstein B, Klein JP, Montserrat E, Zhang MJ, Ringdén O, Tomany SC, 
Rowlings PA, Van Hoef ME, Gratwohl A, IBMTR Histocompatibility and Stem Cell Sources Working 
Committee and the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), Blood stem cells 
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Πληθώρα πάντως μεμονωμένων μελετών189,190,191,192,193,194,195,196 

αποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μυελού των οστών από μη-

συγγενή δότη και εκείνα της αλλογενούς μεταμόσχευσης ΟΠΑ  είναι ισοδύναμα, 

παρά την όποια επιρροή μπορεί να ασκήσουν στο αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης 

παράγοντες όπως δημογραφικοί, η ποιότητα του μοσχεύματος καθώς και το είδος της 

θεραπείας που ακολουθείται197,198,199.   

Το θέμα πάντως μελετάται ιδιαιτέρως από το δίκτυο Bone Marrow 

Transplantation (BMT) Clinical Trials Network (CTN)200, το οποίο ιδρύθηκε τον 

Οκτώβριο του 2001 για να διεξάγει μεγάλες, κλινικές δοκιμές με συμμετοχή πολλών 

                                                                                                                                            
compared with bone marrow as a source of hematopoietic cells for allogeneic transplantation. Blood. 
2000;95:3702-3709.  
189 Hwang WY, Samuel M, Tan D, Koh LP, Lim W, Linn YC, A meta-analysis of unrelated donor 
umbilical cord blood transplantation versus unrelated donor bone marrow transplantation in adult and 
pediatric patients, Biol Blood Marrow Transplant. 2007 Apr;13(4):444-53. Epub 2007 Feb 15. 
190 Stem Cell Trialists' Collaborative Group, Allogeneic peripheral blood stem-cell compared with bone 
marrow transplantation in the management of hematologic malignancies: an individual patient data 
meta-analysis of nine randomized trials, J Clin Oncol. 2005 Aug 1;23(22):5074-87. 
191 ό.π, Laughlin MJ, Eapen M, Rubinstein P, et al., N Engl J Med.2004;351:2265-2275, (υποσημ.104) 
Barker JN, Davies SM, DeFor T, Ramsay NK, Weisdorf DJ, Wagner JE., Blood. 2001;97:2957-2961 
192 Rocha V, Labopin M, Sanz G, et al; Acute Leukemia Working Party of European Blood and 
Marrow Transplant Group; Eurocord-Netcord Registry, Transplants of umbilical-cord blood or bone 
marrow from unrelated donors in adults with acute leukemia. N Engl J Med. 2004;351:2276-2285. 
193 Schmitz N. Allogeneic peripheral blood vs. bone marrow transplantation for patients with chronic 
myeloid leukemia: Results of an individual patient data meta-analysis. Blood 2004;104:3320 
194 Rocha V, Cornish J, Sievers EL, Filipovich A, Locatelli F, Peters C, Remberger M, Michel G, 
Arcese W, Dallorso S, Tiedemann K, Busca A, Chan KW, Kato S, Ortega J, Vowels M, Zander A, 
Souillet G, Oakill A, Woolfrey A, Pay AL, Green A, Garnier F, Ionescu I, Wernet P, Sirchia G, 
Rubinstein P, Chevret S, Gluckman E., Comparison of outcomes of unrelated bone marrow and 
umbilical cord blood transplants in children with acute leukaemia, Blood. 2001 May 15;97(10):2962-
71. 
195 Gluckman E, Rocha V, Chevret S., Results of unrelated umbilical cord blood hematopoietic stem 
cell transplant., Transfus Clin Biol. 2001 Jun;8(3):146-54.,  
Gluckman E, Rocha V, Chastang C., Peripheral stem cells in bone marrow transplantation. Cord blood 
stem cell transplantation., Baillieres Best Pract Res Clin Haematol. 1999 Mar-Jun;12(1-2):279-92. 
Review.  
196 Powles R, Metha J, Kulkarni S, et al. Allogeneic blood and bone marrow stem-cell transplantation 
in haematological malignant diseases: a randomized trial. Lancet.2000;355:1231-1237. 
197 Gluckman E, Rocha V, Arcese W, Michel G, Sanz G, Chan KW, Takahashi TA, Ortega J, 
Filipovich A, Locatelli F, Asano S, Fagioli F, Vowels M, Sirvent A, Laporte JP, Tiedemann K, 
Amadori S, Abecassis M, Bordigoni P, Diez B, Shaw PJ, Vora A, Caniglia M, Garnier F, Ionescu I, 
Garcia J, Koegler G, Rebulla P, Chevret S;  Eurocord Group, Factors associated with outcomes of 
unrelated cord blood transplant: guidelines for donor choice. Exp Hematol. 2004;32:397-407.  
198 Wagner JE, Kurtzberg J., Cord blood stem cells, Curr Opin Hematol. 1997 Nov;4(6):413-8.  
199 Locatelli F, Rocha V, Chastang C, Arcese W, Michel G, Abecasis M, Messina C, Ortega J, Badell-
Serra I, Plouvier E, Souillet G, Jouet JP, Pasquini R, Ferreira E, Garnier F, Gluckman E.Factors 
associated with outcome after cord blood transplantation in children with acute leukemia. Eurocord-
Cord Blood Transplant Group., Blood. 1999 Jun 1;93(11):3662-71. 
200 Bone Marrow Transplantation (BMT) Clinical Trials Network (CTN), www.bmtctn.net.,  
https://web.emmes.com/study/bmt/  
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ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών, που αφορούν στην μεταμόσχευση 

αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (HSCT).  

Σκοπός του δικτύου είναι να ανακαλύψει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση 

στο ζήτημα των μεταμοσχεύσεων αυτών, να διατηρήσει τη συνοχή και να 

διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των 

συμμετεχόντων κέντρων μεταμόσχευσης και των συνεργατών στο Εθνικό Ίδρυμα 

Υγείας (National Institutes of Health) των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να 

προσφερθεί  συμμετοχή δοκιμών στους ασθενείς σε όλες τις περιοχές των ΗΠΑ.  Τα 

ερευνητικά του πρωτόκολλα περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα κλινικών δοκιμών 

αυτόλογης και αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων προερχόμενων 

τόσο ΟΠΑ όσο και από το μυελό των οστών, προς ίαση ασθενειών όπως οι 

λευχαιμίες, η μυελοδυσπλασία, non-Hodgking λέμφωμα, κτλ201.    

Στα σχήματα που ακολουθούν αποτυπώνονται οι μεταμοσχεύσεις που 

πραγματοποιηθήκαν με τη διαμεσολάβηση του  National Cord Blood Program202 και 

σε παγκόσμιο επίπεδο από το  World Marrow Donor Association,203 την περίοδο 

1987-2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
201 βλ. Ερευνητικά Πρωτόκολλα (Protocol)  https://web.emmes.com/study/bmt/protocol/protocol.html  
& Εκθέσεις Προόδου (Progress Report) για το έτος 2008 και 2009 
https://web.emmes.com/study/bmt/report/report.html  
202 Βλ.παραπάνω, http://www.nationalcordbloodprogram.org  
203 World Marrow Donor Association, http://www.worldmarrow.org   
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Σχήμα 1: Μεταμοσχεύσεις που διευκολύνθηκαν από το  National Cord Blood 

Program (USA) 

 
 

Σχήμα 2: Μεταμοσχεύσεις που διευκολύνθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο από το 

National Cord Blood Program και το World Marrow Donor Association  

 



 46

 Πάντως σήμερα τα κυριότερα νοσήματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε κατά το 

πρόσφατο παρελθόν η μεταμόσχευση ΟΠΑ ως θεραπευτική αγωγή, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που παρουσιάζει το National Cord Blood Program204 σε συνεργασία  με το 

New York Blood Center205, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 3: Ασθένειες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε μεταμόσχευση ΟΠΑ 

► Αιματολογικές νεοπλασίες 

• Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 

• Οξεία μυελογενής λευχαιμία 

• Χρόνια μυελογενής λευχαιμία 

• Μυελοδυσπλασία 

• Non – Hodgkin’s λέμφωμα 

• Παιδική χρόνια μυελογενής λευχαιμία 

• Hodgkin’s λέμφωμα 

► Νοσήματα Ανεπάρκειας Μυελού των Οστών
• Αναιμία Fanconi 

• Βαριά απλαστική αναιμία 

• Οστεοπέτρωση  

► Νοσήματα ανοσολογικής ανεπάρκειας 

• Βαριά συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια 

• Σύνδρομο Wiscott – Aldrich 

► Μεταβολικά νοσήματα  

• Νόσος του Hurler 

• Αδρενολευκοδυστροφία 

• Νόσος του Krabbe 

► Ιστοκυττάρωση 

► Ουδετερόφιλες νόσοι 

► Παθήσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων 

 

Υπάρχουν ωστόσο ασθένειες για τις οποίες η θεραπεία με μεταμόσχευση 

βλαστικών κύτταρων έχει παρουσιαστεί ως ευεργετική, αλλά δεν έχει υιοθετηθεί 

                                                 
204 Βλ.παραπάνω, http://www.nationalcordbloodprogram.org  
205 http://www.nationalcordbloodprogram.org/patients/ncbp_diseases.htm, τελευταία ενημέρωση 
30/09/2006  
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ακόμα ως τυποποιημένη θεραπεία. Για μερικές από αυτές τις ασθένειες, η 

μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων  απλώς επιβραδύνει  την εξέλιξη της ασθένειας, 

αλλά δεν παράγει επί της ουσίας μια θεραπεία. Για άλλες ασθένειες, μπορεί να 

επηρεάσει την ίαση, αλλά οι βέλτιστες δόσεις και η χρήση των βλαστικών κυττάρων 

είναι ακόμα υπό έρευνα. Τέτοιες ασθένειες είναι αυτές που παρουσιάζονται 

παρακάτω206:  

 

Πίνακας 4: Ασθένειες για τις οποίες η θεραπεία με μεταμόσχευση ΟΠΑ 

βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο    

 

► Αυτοάνοσα νοσήματα 

• Διαβήτης τύπου 1 

• Λύκος 

► Ασθένειες του κεντρικού νευρικού 

συστήματος 

• Παιδικές εγκεφαλικές βλάβες 

(εγκεφαλική παράλυση, 

εγκεφαλοπάθεια, υποξία) 

• Σκλήρυνση κατά πλάκας    

► Ασθένειες  κυτταρικού κύκλου 

(κυτταρικού πολλαπλασιασμού) 

(disorders of cell proliferation)   

• Διαταραχές  Ιστιοκυττάρων   

(Histiocytic Disorders) 

• Επιδερμόλυση Bullosa  (Epidermolysis 

Bullosa) 

► Γενετική θεραπεία 

• Θρομβασθένεια Glanzmann  

• Ανοσοανεπάρκειες  

► Κυτταρική Καρδιομυοπλασία (Cellular 

                                                 
206 Parent’s guide to Cord Blood Foundation,  Diseases treated by Blood Stem cells  
http://www.parentsguidecordblood.org/content/usa/medical/diseases.shtml?navid=30#1  
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Cardiomyoplasty) 

► Καρκινικοί  Όγκοι  (Cancerous Tumors) 

• Καρκίνος του στήθους 

• Σάρκωμα Ewing   

• Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (Renal 

cell carcinoma) 

 

 

12.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΟΠΑ ΣΕ 

ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Συμπληρωματικά πάντως με τις αναφορές του National Cord Blood Program, 

πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων για μεταμόσχευση ΟΠΑ περιλαμβάνουν 

εκατοντάδες ασθενών, ανήλικων και ενήλικων207,208. Όλες υποστηρίζουν το 

συμπέρασμα ότι «το ομφαλοπλακουντιακό αίμα  αποτελεί μια αξιόπιστη εναλλακτική 

για το περιφερικό αίμα  και το μυελό των αστών ως πηγή βλαστικών κυττάρων 

ικανών για αιμοποιητική αποκατάσταση209»   

Σε συνεργασία του National Cord Blood Program με το International Bone 

Marrow Transplant Registry,  γνωστό πλέον ως Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τα 

Μοσχεύματα Αίματος και Μυελού των Οστών, (Center for International Blood and 

Marrow Transplant Research - CIBMTR210), βρέθηκε ότι ανήλικοι ασθενείς (κάτω 

των 16 ετών) με λευχαιμία ή μυελοδυσπλασία  εμφανίζουν συχνότητα επιβίωσης τρία 

χρόνια μετά από αλλογενή μεταμόσχευση ΟΠΑ, αποτελέσματα ισοδύναμα, ή ακόμα 

και καλύτερα, από αυτά των ασθενών που λαμβάνουν συμβατό μόσχευμα μυελού των 

οστών211.  

                                                 
207 Ηorwitz ME, Chao N, Umbilical Cord Hematopoietic Stem Cell Transplantation, chapter 14, 
pp.267-288,  In: Soiffer R.J,(ed) Hematopoietic Stem cells Transplantation, 2nd edition, Humana Press 
2008, Totowa,NJ  
208 Goldstein G, Toren A, Nagler A, Human Umbilical Cord Blood Transplantation: A viable Option 
for Stem Cell Graft, section 7, Hematology pp.333-350 In: Battler A, Leor J, (ed) Stem cell and Gene 
Based Therapy- Frontiers in Regenerative Medicine , Springer Verlag London Ltd 2006 
209  Wadlow  R.C, Porter DL, Umbilical Cord Blood Transplantation: Where Do We Stand?, Biology of 
Blood and Marrow Transplantation 2002:8:637-647  
210 ό.π,  Center for International Blood and Marrow  Transplant Research – CIBMTR- 
http://www.cibmtr.org/ 
211 Τα δεδομένα αυτά παρουσιάστηκαν από τη δόκτορα Mary Horowitz στην Αμερικανική 
Αιματολογική Εταιρεία (American Society for Hematology (ASH) το 2001. Διαθέσιμο: 
http://www.nationalcordbloodprogram.org/patients/utilization_outcomes.html  
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Γενικά τα επιστημονικά δεδομένα για τους ανήλικους 

ασθενείς212,213,214,215,216,217 που πάσχουν από λευχαιμία, επιβεβαιώνουν ότι με μια 

καλή δόση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και με συμβατότητα HLA 5/6 ή 6/6 

όλοι οι ανήλικοι ασθενείς μπορούν να έχουν ελπίζουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Ενθαρρυντικά είναι επίσης και τα αποτελέσματα για κληρονομικές ανοσοποιητικές 

ανεπάρκειες, μουκοπολυσακχαρίδωση όπως είναι το σύνδρομο Hurlers, 

αιμοσφαιρινοπάθειες και αθροιστικά λυσοσωμικά σύνδρομα όπως είναι το σύνδρομο 

Krabbes218,219,220,221.    

     Τα αποτελέσματα για τους ενηλίκους είναι εξίσου ενθαρρυντικά222,223,  

αλλά συγκριτικά κατωτέρα224,225,226,227,228,229 σε σχέση με εκείνα των ανηλίκων 

                                                 
212 Rocha V, Gluckman E., Outcomes of transplantation in children with acute leukaemia, Lancet. 2007 
Jun 9;369(9577):1906-8. 
213 Gluckman E, Rocha V., Cord blood transplantation for children with acute leukaemia: a Eurocord 
registry analysis, Blood Cells Mol Dis. 2004 Nov-Dec;33(3):271-3.  
214 Michel G, Rocha V, Chevret S, Arcese W, Chan KW, Filipovich A, Takahashi TA, Vowels M, 
Ortega J, Bordigoni P, Shaw PJ, Yaniv I, Machado A, Pimentel P, Fagioli F, Verdeguer A, Jouet JP, 
Diez B, Ferreira E, Pasquini R, Rosenthal J, Sievers E, Messina C, Iori AP, Garnier F, Ionescu I, 
Locatelli F, Gluckman E; Eurocord Group, Unrelated cord blood transplantation for childhood acute 
myeloid leukemia: a Eurocord Group analysis, Blood. 2003 Dec 15;102(13):4290-7. Epub 2003 Aug 
14. Review. 
215 Vanderson R, Comish J, Sievers EL, Filipovich A, Locatelli F, Peters C, Remberger M, Michel G, 
Arcese W, Dallorso S, Tiedmann K, Busca A, Chan KW, Kato S, Ortega J, Vowels M, Zander A, 
Souillet G, Oakill A, Woolfrey A, Pay AL, Green A, Garnier F, Ionescu I, Wernet P, Sirchia G, 
Rubinstein P, Chevret S, and Gluckman E., Comparison of outcomes of unrelated bone marrow and 
umbilical cord blood transplants in children with acute leukemia., Blood 2001 May 15; 97(10):2962-
2971 
216 Niehues T, Rocha V, Filipovich AH, Chan KW, Porcher R, Michel G, Ortega JJ, Wernet P, Gobel 
U, Gluckman E, Locatelli F., Factors affecting lymphocyte subset reconstitution after either related or 
unrelated cord blood transplantation in children - a Eurocord analysis, Br J Haematol. 2001 
Jul;114(1):42-8. 
217 Locatelli F, Rocha V, Chastang C, Arcese W, Michel G, Abecasis M, Messina C, Ortega J, Badell-
Serra I, Plouvier E, Souillet G, Jouet JP, Pasquini R, Ferreira E, Garnier F, Gluckman E, Factors 
associated with outcome after cord blood transplantation in children with acute leukemia. Eurocord-
Cord Blood Transplant Group, Blood. 1999 Jun 1;93(11):3662-71. 
218 Fagioli F, Biasin E, Berger M, et al. Successful unrelated cord blood transplantation in two children 
with severe combined immunodeficiency syndrome. Bone Marrow Transplant 2003;31(2):133–6. 
219 Jaing TH, Hung IJ, Yang CP, Chen SH, Sun CF, Chow R. Rapid and complete donor 
chimerism after unrelated mismatched cord blood transplantation in 5 children with beta-thalassemia 
major. Biol Blood Marrow Transplant 2005;11(5):349–53. 
220 Staba SL, Escolar ML, Poe M, et al. Cord-blood transplants from unrelated donors in patients with 
Hurler’s syndrome. N Engl J Med 2004;350(19):1960–9. 
221 Escolar ML, Poe MD, Martin HR, Kurtzberg J. A staging system for infantile Krabbe disease to 
predict outcome after unrelated umbilical cord blood transplantation. Pediatrics 2006;118(3):e879–89. 
222 Sanz M.A, Cord Blood Transplantation in Patients with Leukemia-A Real Alternative for Adults, 
editorial Ν Εngl J Med 2004 Nov 25;351;22,  
223 Schoemans H, Theunissen K, Maertens J, Boogaerts M, Verfaillie C, Wagner J, Adult umbilical 
cord blood transplantation: a comprehensive review, Bone Marrow Transplant. 2006 Jul;38(2):83-93. 
Epub 2006 Jun 5 
224 Sanz GF, Saavedra S, Planelles D, et al. Standardized, unrelated donor cord blood transplantation in 
adults with hematologic malignancies. Blood 2001;98(8): 2332–8. 
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εξαιτίας διαφόρων λόγων. Ανάμεσα σ΄αυτούς περιλαμβάνεται η χαμηλότερη δόση 

κυττάρων που διοχετεύεται στον ενήλικο πληθυσμό, γεγονός που μεταφράζεται σε 

επιμήκυνση της ευαίσθητης περιόδου της πανκυτταροπενίας230, (σε καθυστέρηση με 

άλλα λόγια της αιμοποιητικής αποκατάστασης231,232),  και σε αύξηση του ρίσκου για 

απόρριψη του μοσχεύματος. Επίσης, οι εγγενείς διαφορές στην κινητική αλλά και 

ανοσοποιητική αποκατάσταση ανάμεσα στους ανηλίκους και ενηλίκους διογκώνεται 

μετά τη μεταμόσχευση ΟΠΑ233,234. Η υπερίσχυση των ανοσολογικά ανώριμων 

(immunologically naïve) κυττάρων του μοσχεύματος ΟΠΑ και η έλλειψη 

λειτουργικού θύμου αδένα235 στον ενήλικο δέκτη, οδηγούν σε καθυστέρηση της 

ανοσολογικής αποκατάστασης του ενηλίκου236. Τέλος, καθώς η μεταμόσχευση 

αιμοποιητικών κυττάρων σε ενηλίκους είναι μια σχετικά νέα και καινοτομική 

προσέγγιση, υπάρχει η τάση να επιλέγονται ασθενείς «υψηλού κινδύνου» για την 

εφαρμογή της, γεγονός που αυξάνει και τα ποσοστά αποτυχίας λόγω ακριβώς της 

σοβαρότητας των περιστατικών που αντιμετωπίζονται.    

                                                                                                                                            
225 Ooi J, Iseki T, Takahashi S, et al. Unrelated cord blood transplantation for adult patients with 
advanced myelodysplastic syndrome. Blood 2003;101(12):4711–3. 
226 Arcese W, Rocha V, Labopin M, et al. Unrelated cord blood transplants in adults with hematologic 
malignancies. Haematologica 2006;91(2):223–30. 
227 Laughlin MJ, Barker J, Bambach B, et al. Hematopoietic engraftment and survival in adult 
recipients of umbilical-cord blood from unrelated donors. N Engl J Med 2001;344(24):1815–22. 
228 Cornetta K, Laughlin M, Carter S, et al. Umbilical cord blood transplantation in adults: results of the 
prospective cord blood transplantation (COBLT). Biol Blood Marrow Transplant 2005;11(2):149–60. 
229 Long G, Laughlin M, Madan B, Kurtzberg J, Gasparetto C, Morris A, Rizzieri D, Smith C, 
Vredenburgh J, Halperin EC, Broadwater G, Niedzwiecki D, Chao NJ., Unrelated umbilical cord blood 
transplantation in adult patients, Biology of Blood & Marrow Transplantation 2003;9(12):772–80. 
230 Πανκυτταροπενία είναι μια ιατρική κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μια μείωση του αριθμού 
των ερυθρών και των λευκών κυττάρων του αίματος, καθώς επίσης και των αιμοπετάλιων. 
231 Laughlin MJEM, Rubinstein P, Wagner JE et al, Outcomes after transplantation of cord blood or 
bone marrow from unrelated donors in adults with leukemia. N Engl J Med 2004;351:2265-75. 
232 Sanz M, Sanz G. Unrelated donor umbilical cord blood transplantation in adults. Leukemia 
2002;16:1984-91. 
233 Klein AK, Patel DD, Gooding ME, et al. T-Cell recovery in adults and children following umbilical 
cord blood transplantation. Biology of Blood & Marrow Transplantation 2001;7(8):454–66. 
234 Hamza NS, Lisgaris M, Yadavalli G, et al. Kinetics of myeloid and lymphocyte recovery and 
infectious complications after unrelated umbilical cord blood versus HLA-matched unrelated donor 
allogeneic transplantation in adults. Br J Haematol 2004;124(4):488–98.  
235 Θύμος αδένας: ενδοκρινής αδένας, (που εκκρίνει δηλαδή ορμόνες απευθείας στο αίμα), ο οποίος 
βρίσκεται πίσω από το στέρνο, μπροστά από την καρδιά. Οι ορμόνες που παράγονται από το θύμο 
αδένα βοηθούν στην ανάπτυξη του σκελετού και των μυών, στη λειτουργία της καρδιάς και των 
αιμοφόρων αγγείων, στο αναπαραγωγικό σύστημα και στη λειτουργία άλλων ενδοκρινών αδένων, 
όπως ο θυρεοειδής. Ο θύμος επεμβαίνει επίσης στην παραγωγή και στην ανάπτυξη μερικών 
λεμφοκυττάρων του αίματος. Υπάρχει κατά τη βρεφική ηλικία, όπου και διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στα πρώτα χρόνια της ζωής μας και με την πάροδο του χρόνου ατροφεί προοδευτικά.  
236 Βλ. αντίθετη προοπτική: Fernández MN, Regidor C, Cabrera R, García-Marco JA, Forés R, 
Sanjuán I, Gayoso J, Gil S, Ruíz E, Little AM, McWhinnie A, Madrigal A., Unrelated umbilical cord 
blood transplants in adults: Early recovery of neutrophils by supportive co-transplantation of a low 
number of highly purified peripheral blood CD34+ cells from an HLA-haploidentical donor, Exp 
Hematol 2003;31:535-44. 
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Η ανάπτυξη όμως στρατηγικών αύξησης του αριθμού των αρχέγονων 

κυττάρων ανά Kg του ασθενούς, με τη χρήση δύο μοσχευμάτων ΟΠΑ «double cord 

transplantation237,238,239», βελτιώνει κατά πολύ την εικόνα των αποτελεσμάτων για 

τους ενήλικους ασθενείς240,241,242,243,244,245, παρά τα όποια προβλήματα 

προαναφέρθηκαν. 

Σε μια από τις έρευνες246 που διεξήγαγε  το National Cord Blood Program με 

το Center for International Blood and Marrow Transplant Research – CIBMTR 

ανέδειξε ότι σε ενήλικους ασθενείς η χορήγηση μοσχεύματος ΟΠΑ με συμβατότητα 

HLA 5/6 ή 4/6 είναι ισοδύναμη με χορήγηση μοσχεύματος μυελού των οστών από 

μη-συγγενή δότη με συμβατότητα 5/6. Η μελέτη αυτή συμπεριέλαβε  600 ενηλίκους 

ασθενείς και κατέληξε στο ότι  «τα μοσχεύματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος 

χωρίς απόλυτη συμβατότητα  HLA θα πρέπει να θεωρούνται ως αποδεκτή πηγή 

μοσχευμάτων αιμοποιητικών κυττάρων για ενηλίκους σε περίπτωση που δεν 

βρίσκεται ιστοσυμβατός HLA εθελοντής δότης».  

Παρόμοια ευρωπαϊκή μελέτη247 συμπεριέλαβε 682 ασθενείς με οξεία 

λευχαιμία που έλαβαν αλλογενές αιμοποιητικό μόσχευμα  είτε από  ΟΠΑ είτε από 

                                                 
237 Barker JN, Weisdorf DJ, DeFor BR, Blazar BR, McGlave JB, Miller JS, Verfaillie CM & Wagner 
JE., Transplantation of 2 Partially HLA-Matched Umbilical Cord Blood Units to Enhance Engraftment 
in Adults with Hematologic Malignancy,  Blood 2005;105:1343-1347. 
238 De Lima M, St John LS, Wieder ED, et al. Double-chimaerism after transplantation of two human 
leucocyte antigen mismatched, unrelated cord blood units. Br J Haematol 2002;119(3):773–6.  
239 Shen BJ, Hou HS, Zhang HQ, Sui XW. Unrelated, HLA-mismatched multiple human umbilical 
cord blood transfusion in four cases with advanced solid tumors: initial studies. Blood Cells 
1994;20(2–3):285–92. 
240Tse WW, Zang SL, Bunting KD, Laughlin MJ, Umbilical cord blood transplantation in adult 
myeloid leukemia, Bone Marrow Transplant. 2008 Mar;41(5):465-72. Epub 2008 Feb 4.  
241 Tse W, Laughlin M., Cord blood transplantation in adult patients, Cytotherapy. 2005;7(3):228-42. 
242 Arcese W, Rocha V, Labopin M, Sanz G, Iori AP, de Lima M, Sirvent A, Busca A, Asano S, 
Ionescu I, Wernet P, Gluckman E; Eurocord-Netcord Transplant group. Unrelated cord blood 
transplants in adults with hematologic malignancies, Haematologica. 2006 Feb;91(2):223-30.  
243 Rocha V, Labopin M, Sanz G, Arcese W, Schwerdtfeger R, Bosi A, Jacobsen N, Ruutu T, de Lima 
M, Finke J, Frassoni F, Gluckman E; Acute Leukemia Working Party of European Blood and Marrow 
Transplant Group; Eurocord-Netcord Registry., Transplants of umbilical-cord blood or bone marrow 
from unrelated donors in adults with acute leukaemia, N Engl J Med. 2004 Nov 25;351(22):2276-85. 
244 Barker JN, Weisdorf DJ, DeFor TE, Blazar BR, Miller JS, Wagner JE., Rapid and complete donor 
chimerism in adult recipients of unrelated donor umbilical cord blood transplantation after reduced-
intensity conditioning, Blood 2003;102:1915-9. 
245 Pecora AL, Stift R, Jennis A et al . Prompt and durable engraftment in two older adult patients with 
high risk chronic myelogenous leukemia (CML) using ex vivo expanded and unmanipulated unrelated 
umbilical cord blood. Bone Marrow Transplant 2000;25:797-9.  
246 Laughlin MJ, Eapen M, Rubinstein P, Wagner JE, Zhang MJ, Champlin RE, Stevens C, Barker JN, 
Gale RP, Lazarus HM, Marks DI, vanRood JJ, Scaradavou A and Horowitz MM., Outcomes after 
Transplantation of Cord Blood or Bone Marrow from Unrelated Donors in Adults with Leukemia., N 
Eng J Med 2004; Nov 25;351:2265-75.  
247 Rocha V, Labopin M, Sanz G, Arcese W, Schwerdtfeger R, Bosi A, Jacobsen N, Ruutu T, deLima 
M, Finke J, Frassoni F and Gluckman E, for the Acute Leukemia Working Party of European Blood 
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μυελό των οστών. Η μελέτη αυτή κατέληξε στο ότι «το ομφαλικό αίμα από μη 

συγγενή δότη αποτελεί εναλλακτική πηγή αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων για 

ενηλίκους με οξεία λευχαιμία που δεν βρίσκουν ιστοσυμβατό εθελοντή δότη μυελού 

των οστών».      

Με τις επίσημες μάλιστα στατιστικές χρήσης ομφαλικών μοσχευμάτων 

παγκοσμίως, όπως αυτές δημοσιεύονται από το National Cord Blood Program248, 625 

ομφαλικά μοσχεύματα (28.4 %) εμπίπτουν στην κατηγορία ενηλίκων  (>= 18). 

Μάλιστα σχεδόν το 1/3 από αυτούς (185 ασθενείς) ήταν 40 ετών και άνω (ηλικιακή 

κλίμακα 40-54 ετών).   

 

Πίνακας 5: Ηλικιακές Ομάδες Ασθενών 

Ηλικία 
Αριθμός 

Ασθενών 
Ποσοστό 

0-1 418 19.0 % 

2-5 426 19.4 % 

6-11 471 21.4 % 

12-17 259 11.8 % 

>= 18* 625 28.4 % 

Σύνολο 2199 100.0 % 

 

* 368 από αυτούς τους ασθενείς ήταν ηλικίας  18-39 

* 185 από αυτούς τους ασθενείς ήταν ηλικίας  40-54 

* 72 από αυτούς τους ασθενείς ήταν ηλικίας    55+ 

   

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται οι μεταμοσχεύσεις σε ενηλίκους και 

ανήλικους ασθενείς τη χρονική περίοδο 1994 -2008, σύμφωνα με τα αρχεία που 

δημοσιεύει το Eurocord249, ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1996 από την  

Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Μεταμόσχευση Αίματος και Μυελού των Οστών (The 

European Group for Blood and Marrow Transplantation-EBMT 250)  με σκοπό να 

                                                                                                                                            
and Marrow Transplant Group and the Eurocord-Netcord Registry, Transplants of Umbilical-Cord 
Blood or Bone Marrow from Unrelated Donors in Adults with Acute Leukemia, N Engl J Med 
2004;351:2276-85. 
248 http://www.nationalcordbloodprogram.org/patients/ncbp_diseases.htm, τελευταία ενημέρωση 
30/09/2006  
249 Eurocord http://www.eurocord.org/ 
250 The European Group for Blood and Marrow Transplantation -EBMT http://www.ebmt.org/  
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προωθήσει όλες τις πτυχές που συνδέονται με τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 

βλαστικών κυττάρων, δηλαδή ό,τι αφορά τις πηγές και τύπους μοσχευμάτων, τη 

βασική και κλινική έρευνα, την εκπαίδευση, την τυποποίηση, τον έλεγχο ποιότητας 

και διαπίστευσης των μεταμοσχευτικών διαδικασιών. Στους στόχους του 

EUROCORD περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μητρώου των 

ασθενών που έλαβαν αιμοποιητικά μοσχεύματα, γι’ αυτό και  λειτουργεί σε στενή 

συνεργασία με τις τράπεζες που συμμετέχουν στο NETCORD.   

 

 

Σχήμα 3: Μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ σε ανήλικους και ενήλικους ασθενείς την 

περίοδο 1994-2008 (πηγή Eurocord)  
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Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

στις μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ σε παγκόσμια κλίμακα, όπως αυτά αναγράφονται στην 

ετήσια έκθεση του μητρώου δωρεών WMDA (World Marrow Donor Association, 9th 

Annual Report, 2007)251. 

 Ο συνολικός αριθμός μεταμοσχεύσεων που έλαβαν χώρα διεθνώς κατά την 

περίοδο 1999-2007 ανέρχεται σε 10.613 μεταμοσχεύσεις. Από αυτές, οι 6.552 

μονάδες (36,7%) διατέθηκαν για την ικανοποίηση αναγκών εντός της επικράτειας της 

κάθε χώρας, ενώ οι 6.552 μονάδες (61,7%) εκχωρήθηκαν για την ικανοποίηση 

αναγκών ασθενών σε τρίτες χώρες. Τα αναλυτικότερα στοιχεία σε ετήσια βάση και 

συνολικά παρουσιάζονται στον πίνακα 6. Ο μέσος ρυθμός αύξησης των 

μεταμοσχεύσεων ανέρχεται σε 28,5% ανά έτος. Η αυξητική τάση του αριθμού των 

μεταμοσχεύσεων απεικονίζεται γραφικά στο σχήμα 4. 

 

 

Πίνακας 6: Αριθμός μονάδων ΟΠΑ που εκχωρήθηκαν σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο (1999 – 2007)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
251 Διαθέσιμα και στην έκθεση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Ιανουάριος 2009  
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Σχήμα 4: Αριθμός εκχωρούμενων προς μεταμόσχευση μονάδων ΟΠΑ κατά την 

περίοδο (1999-2007) 

 
 

Η κατηγοριοποίηση των μοσχευμάτων ΟΠΑ βάσει της ηπείρου προέλευσης 

τους παρουσιάζεται στον πίνακα 7 και το σχήμα 5. Από τα δεδομένα παρατηρούμε 

ότι το 52,8% των μονάδων προέρχονται από τη Βόρεια Αμερική (στη συντριπτική 

του πλειοψηφία από τις Η.Π.Α.), το 27,9% από την Ευρώπη, το 14,1% από την Ασία, 

το 3,9% από την Αυστραλία, το 0,8% από τη Νότια Αμερική, ενώ 0,5% έχουν 

απροσδιόριστη προέλευση. 
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Πίνακας 7: Προέλευση μονάδων ΟΠΑ που εκχωρήθηκαν προς μεταμόσχευση 

ανά έτος, για την περίοδο 1999-2007 

 
 

 

 

Σχήμα 5: Προέλευση των εκχωρούμενων προς μεταμόσχευση μονάδων κατά την 

περίοδο 1999-2007 
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13. ΑΥΤΟΛΟΓΗ VERSUS ΑΛΛΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΠΑ 

Η πιθανότητα για αυτόλογη χρήση ενός ομφαλοπλακουντιακού μοσχεύματος 

προς μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων θεωρείται στις μέρες μας 

ιδιαίτερα μικρή, ιδίως μάλιστα και μετά  από την σχετική επίσημη δήλωση του World 

Marrow Donor Association252 Μέχρι στιγμής δεν μπορούν να υπάρξουν ακριβείς 

εκτιμήσεις της πιθανότητας χρήσης και βιβλιογραφικά το εύρος των εκτιμήσεων 

ποικίλλει από 1:1.000 έως 1:20.000253, όση δηλαδή είναι και η συχνότητα εμφάνισης 

των παιδικών λευχαιμιών254 είτε ακόμα και 1:10.000 ή 1:200.000 χωρίς όμως κάποια 

εντελώς τεκμηριωμένη δημοσίευση που να προσδιορίζει τους αριθμούς 

αυτούς255,256,257,258.   

Η χρήση αυτόλογων μοσχευμάτων ΟΠΑ δεν θεωρείται σκόπιμη από την 

επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπιση μεταβολικών και κληρονομικών 

νοσημάτων (όπως π.χ. μείζονα β-θαλασσαιμία ή συγγενή σύνδρομα μυελικής 

ανεπάρκειας κτλ), καθώς και κακοηθών παθήσεων και συγγενών ή επίκτητων 

νοσημάτων του μυελού των οστών259. Βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι ότι οι γενετικές 

μεταλλάξεις που προκαλούν τις προαναφερθείσες ασθένειες ή οι προκαρκινικές 

μεταβολές των αρχέγονων κυττάρων, είναι παρούσες ήδη στα βλαστικά κύτταρα που 

συλλέγονται κατά τη γέννηση. Ακόμα και γενετικές ασθένειες που επηρεάζουν το 

                                                 
252 World Marrow Donor Association (2006). Policy Statement for the Utility of Autologous or Family 
Cord Blood Unit Storage,  
Διαθέσιμο στο διαδίκτυο :  
http://www.worldmarrow.org/fileadmin/WorkingGroups_Subcommittees/DRWG/CordBloodRegistries 
/WMDA_Policy_Statement_Final_02062006.pdf, “Today the likelihood that an autologous cord blood 
unit will be used for transplantation is very low. There is currently no clear proof that these cells will 
be able to be used for regenerative medicine or to treat other diseases in the future.” «Σήμερα η 
πιθανότητα μία αυτόλογη μονάδα ΟΠΑ να χρησιμοποιηθεί για μεταμόσχευση είναι πολύ μικρή. Δεν 
υπάρχει επίσης καμία ξεκάθαρη απόδειξη ότι τα κύτταρα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
αναγεννητική ιατρική ή για να θεραπεύσουν άλλες ασθένειες στο μέλλον» 
253 Nicholas M. Fisk, Irene A. G. Roberts, Roger Markwald, Vladimir Mironov, Can routine 
commercial cord blood banking be scientifically and ethically justified? PLoS Med, 2005; 2(2): e44, 
διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://www.scipub.gr/CncScientificPublicationsGreek/Periodika.asp. 
254 Θέση Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τη Χρησιμότητα αποθήκευσης μονάδων 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος για μεταμόσχευση,  www.eom.gr  
255 Annas GJ.,Waste and longing--the legal status of placental-blood banking, N Engl J Med.1999; 
340(19):1521-4. 
256 Greene MF, Cefalo RC.,  
Obstetricians’ perspectives on umbilical cord blood storage. Cancer Res Ther Control.1999; 8:341-
343. 
257 Gluckman, E., Rocha, V., Boyer-Chammard, A., Locatelli, F., Arcese, W., Pasquini, R., Ortega, J., 
Souillet, G., Ferreira, E., Laporte, J-P, Fernandez, M., and Chastang, C, Outcome of Cord-Blood 
Transplantation from Related and UnRelated Donors  N Engl J Med. 1997;  337(6):373-381 
258 Ecker JL, Greene MF. The case against private umbilical cord blood banking. Obstet Gynecol. 
2005; 105(6):1282-4. 
259 Ibid  
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αιμοποιητικό σύστημα, όπως αιμοσφαιρινοπάθειες, ανοσοανεπάρκειες κτλ δεν 

μπορούν να αντιμετωπισθούν με μεταμόσχευση αυτόλογων μονάδων 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος καθώς τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα που 

βρίσκονται στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα  φέρουν τις ίδιες γενετικές ανωμαλίες 

όπως ο δότης. 

Αναφορικά με τις μη-γενετικές ασθένειες, όπως αυτές των διαφόρων ειδών 

λευχαιμίας, αρκετά επιστημονικά δεδομένα αναφέρουν ότι προλευχαιμικά και 

λευχαιμικά κύτταρα, κλινικά μη ορατά, είναι δυνατόν να βρίσκονται στο ΟΠΑ 

παιδιών που αργότερα αναπτύσσουν λευχαιμία της παιδικής ηλικίας260. Στην 

περίπτωση αυτή, αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κύτταρων ΟΠΑ δεν 

ενδείκνυνται, γιατί τα προλευχαιμικά και λευχαιμικά κύτταρα, ήδη παρόντα κατά την 

γέννηση, θα προκαλούσαν ενδεχομένως επανεμφάνιση της νόσου που γίνονται 

προσπάθειες να αντιμετωπιστεί. 

 Σε περιπτώσεις γενικά κακοήθων αιμοτολογικών νοσημάτων, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων δεν αποτελεί 

μόνο μια θεραπεία, όπου ο μυελός των οστών του πάσχοντος αντικαθίσταται από 

αυτόν ενός υγιούς δότη, αλλά και μια μορφή ανοσοθεραπείας, όπου τα κύτταρα του 

δότη που μεταμοσχεύονται, δρουν εναντίον των κακοηθών κυττάρων που έχουν 

παραμείνει στον ασθενή μετά την χημειοθεραπεία ή/και ακτινοβολία που έχει δεχθεί 

κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για την μεταμόσχευση261. Η αντίδραση αυτή 

λέγεται «αντίδραση μοσχεύματος κατά λευχαιμίας262» και δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε μεταμόσχευση αυτόλογων αιμοποιητικών κυττάρων, καθώς τα 

λεμφοκύτταρα των αιμοποιητικών κυττάρων που μεταμοσχεύονται δεν αναγνωρίζουν 

τα λευχαιμικά  κύτταρα του ασθενούς ως «ξένα σώματα» αλλά ως «ίδια» και γι’ αυτό 

δεν προχωρούν στην καταστροφή τους.      

Για τους λόγους αυτούς  ειδικά στην περίπτωση της λευχαιμίας, η αλλογενής, 

ιστοσυμβατή μεταμόσχευση είναι αποτελεσματικότερη της αυτόλογης που στερείται 

αντιλευχαιμικής δράσης. Κι’ αυτό  διότι οι διαφορές στα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, 

μεταξύ δότη και λήπτη στην περίπτωση της αλλογενούς μεταμόσχευσης, προκαλούν 

πλήρη ανοσιακή  αντίδραση, που βοηθά στην εξάλειψη των λευχαιμικών 
                                                 
260 Θέσεις της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για τα ομφαλικά μοσχεύματα (βλαστοκύτταρα) 1 
και 2, (διαθέσιμες http://www.eae.gr/new/trapezes-o-m.asp). 
261 ό.π,  ΕΟΜ για τη Χρησιμότητα αποθήκευσης μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος για 
μεταμόσχευση,  www.eom.gr 
262 Weiden PL., Fluornoy N., Thomas ED et al., Antileukemic effect of graft versus host disease in 
human recipient of allogenic marrow grafts, N Eng J Med 1979;300:1068-73   
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κυττάρων263.  Στην οξεία δε λεμφοβλαστική λευχαιμία, η οποία αποτελεί το 80% των 

λευχαιμιών παιδικής ηλικίας και ίαται σε ποσοστό 75% από συμβατική θεραπεία, η 

αυτόλογη  μεταμόσχευση έχει καταργηθεί ως αναποτελεσματική. Η πιθανότητα να 

χρησιμοποιηθεί αυτόλογο μόσχευμα είμαι μικρότερη του 1: 20.000, ίδια με την 

πιθανότητα εμφάνισης παιδικής λευχαιμίας, και μάλιστα με επισφαλή 

αποτελέσματα264. Τα επιστημονικά πάντως δεδομένα δεν έχουν αποδείξει ακόμα 

εξαιρετική υπεροχή της αυτόλογης μεταμόσχευσης έναντι της συμβατικής θεραπείας  

των λευχαιμιών  είτε μέσα από φαρμακευτική αγωγή είτε μέσα από 

χημειοθεραπεία265.   

Σε δημοσίευση μάλιστα του F.Leonard Johnson266 το 1997, καταγράφηκαν 

λίστα ασθενειών που θεραπεύονται με ετερόλογη μεταμόσχευση ΟΠΑ, καθώς και οι 

ενδείξεις για την αυτόλογη και ετερόλογη μεταμόσχευση ΟΠΑ για την αντιμετώπιση  

διάφορων ασθενειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
263 ibid 
264 ό.π, ΕΑΕ  για τα ομφαλικά μοσχεύματα, (βλαστοκύτταρα) 1 και 2 (διαθέσιμες 
http://www.eae.gr/new/trapezes-o-m.asp),        
265 Woods WG, Neudorf S, Gold S, et al. A comparison of allogeneic bone marrow transplantation, 
autologous bone marrow transplantation, and aggressive chemotherapy in children with acute myeloid 
leukemia in remission. Blood 2001;97:56–62.  
266 Johnson F.L, Placenta Blood Transplantation and Autologous Banking-Caveat Emptor,  J Ped Hem 
Onc 1997; 19(3):183-186 
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Πίνακας 8: Ασθένειες που θεραπεύονται με αλλογενή μεταμόσχευση ΟΠΑ 

 

►Μη-κακοήθεις ασθένειες 

• Απλαστική αναιμία/Αναιμία Faconi 

• Σύνδρομο Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (SCID, σύνδρομο 

Wiskott Aldrich) 

• Αιμοσφαιρινοπάθειες (θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική 

αναιμία267) 

• Σύνδρομο Blackfan-Diamond 

• Σύμφυτη ερυθροβλαστοπενία 

• Μεταβολικά νοσήματα (σύνδρομο Hurley, σύνδρομο 

Hunter, μεταχρωματική λευκοδυστροπία, σύνδρομο Lesch 

Nyhan) 

• Χ-φυλοσύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο 

• Σύνδρομο Kostmann 

• Αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία 

• Αναιμία Faconi με αναιμία 

• Οστεοπέτρωση 

 

►Κακοήθεις ασθένειες 

• Οξεία λεμφοβλαστική αναιμία 

• Οξεία μυελοβλαστική αναιμία 

• Χρόνια μυελογενής αναιμία 

• Παιδική χρόνια μυελογενής λευχαιμία 

• Μυεολοδυσπλαστικό σύνδρομο 

• Νευροβλάστωμα 

 

 

                                                 
267 Locatelli F, Rocha V, Reed W, Bernaudin F, Ertem M, Grafakos S, Brichard B, Li X, Nagler A, 
Giorgiani G, Haut PR, Brochstein JA, Nugent DJ, Blatt J, Woodard P, Kurtzberg J, Rubin CM, Miniero 
R, Lutz P, Raja T, Roberts I, Will AM, Yaniv I, Vermylen C, Tannoia N, Garnier F, Ionescu I, Walters 
MC, Lubin BH, Gluckman E; Eurocord Transplant Group.Related umbilical cord blood transplantation 
in patients with thalassemia and sickle cell disease, Blood. 2003 Mar 15;101(6):2137-43. Epub 2002 
Nov 7.  
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Πίνακας 9: Ενδείξεις για αυτόλογη και αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών 

βλαστικών κυττάρων 

 

Ασθένειες Αλλογενής 
μεταμόσχευση 

Αυτόλογη 
μεταμόσχευση 

Λευχαιμία 
(ALL,AML,CML) Αποτελεσματική 

Αμφισβητήσιμη: δεν 
θεωρείται καλύτερη από 
την συμβατική θεραπεία 

Λεμφώματα 
(Σύνδρομο Hodgkin, Non-
Hodgkin σύνδρομο) 

Αποτελεσματική 

Χρησιμοποιείται σπάνια 
και μόνο όταν δεν 

βρίσκεται κατάλληλος 
δότης μυελού των οστών 

Νευροβλάστωμα 
(στάδιο IV) 

Αμφισβητήσιμη: κλινικές 
έρευνες μελετούν  τα 
αποτελέσματά της σε 
σχέση με τη συμβατική 

θεραπεία και την 
αυτόλογη μεταμόσχευση 

Αμφισβητήσιμη: κλινικές 
έρευνες μελετούν  τα 
αποτελέσματά της σε 
σχέση με τη συμβατική 

θεραπεία και την 
αλλογενή μεταμόσχευση 

Σάρκωμα οστών και 
μαλακών ιστών, όγκος 
Wilm, εγκεφαλικός όγκος 

Ενδείκνυται σπάνια 
Ενδείκνυται σπάνια λόγω 

αναπόδεικτης 
αποτελεσματικότητας 

Απλαστική αναιμία και 
άλλες κυτταροπενίες 
(μη-περιβαλλοντικά 
προκαλούμενες) 

Αποτελεσματική Δεν ενδείκνυται 

Ανοσοανεπάρκεια (πχ CID) Αποτελεσματική Δεν ενδείκνυται 
Αιμοσφαιρινοπάθειες 
(θαλασσαιμία, 
δρεπανοκυτταρική  αναιμία) 

Αποτελεσματική Δεν ενδείκνυται 

Μεταβολικά νοσήματα, 
σύνδρομο Hurley, 
μεταχρωματική 
λευκοδυστροπία 

Αμφισβητήσιμη: 
ενδεχομένως να 
ενδείκνυται σε 

συγκεκριμένους ασθενείς 

Δεν ενδείκνυται 

 

Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια μελετάται πειραματικά η 

αποτελεσματικότητα της αυτόλογης μεταμόσχευσης ΟΠΑ  για τη θεραπεία των εξής 

ασθενειών268: 

► Διαβήτης τύπου Ι (T1D) ή νεανικός διαβήτης. Η κλινική έρευνα για τη ασθένεια 

αυτή ξεκίνησε στο νοσοκομείο Shands του Πανεπιστημίου της Gainesville Florida 

των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν το 

                                                 
268 Parent’s guide to Cord Blood Foundation  
http://www.parentsguidecordblood.org/content/usa/medical/oddsofuse.shtml  
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2007269  υπό την υποστήριξη του Αμερικανικού Συλλόγου για το Διαβήτη (American 

Diabetes Association270),  σύμφωνα μα ανακοινώσεις του οποίου 1 στα 7000 παιδιά 

εντοπίζεται κάθε έτος με νεανικό διαβήτης, και 1 στα 600 παιδιά ζει με αυτόν. 

Δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα για τη χρησιμότητα της αυτόλογης μεταμόσχευσης 

για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου Ι  εγκρίθηκε να διεξαχθεί από το Ερευνητικό 

Ινστιτούτο για το Διαβήτη271 (Diabetes Research Institute) στη Γερμανία.   

► Εγκεφαλικοί Σπασμοί και άλλοι εγκεφαλικοί τραυματισμοί νεογέννητων. 

Κλινικές μελέτες διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Duke, της Βόρειας Καρολίνα στις 

ΗΠΑ. Υπάρχουν ανέκδοτες δημοσιεύματα (Abby’s Pell story272, Dallas story) για τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής αλλά καμία μέχρι τώρα επίσημη δημοσίευση. Ο 

Αμερικανικός Σύλλογος για τα Εγκεφαλικά Τραύματα   (Brain Injury Association of 

America)273 εκτιμά ότι τα κρούσματα της εγκεφαλικής παράλυσης εμφανίζονται με 

συχνότητα 1 προς 300 σε παιδιά μέχρι την ηλικία των 10 ετών.    

Ακόμα όμως τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών δεν έχουν αποδείξει 

επαρκώς την θεραπευτική χρήση της αυτόλογης μεταμόσχευσης ΟΠΑ, ούτως ώστε 

να θεωρηθεί ότι υπερέχει έναντι των συμβατικών μέχρι στιγμής θεραπευτικών μέσων 

ή έναντι της ετερόλογης  μεταμόσχευσης.  

Παρακάτω μάλιστα παρουσιάζεται ο αριθμός των  αυτόλογων και ετερόλογων 

μεταμοσχεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 1988 έως 2006, σύμφωνα με 

τα στοιχεία που δημοσιεύει  το Εurocord274, αναδεικνύοντας τη σαφή αριθμητική 

υπεροχή των ετερόλογων μεταμοσχεύσεων ανά έτος.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 Skyler J, Cellular Therapy for Diabetes: Has the Time Come? JAMA 2007;297 1568-1576. 
270 American Diabetes Association, http://www.diabetes.org/  
271   http://ir.vita34.com/cgi-bin/ show.ssp?id=2110&companyName=vita34&newsID=422010 
&language=English  
272 http://www.cordblood.com/cord_blood_banking_with_cbr/realpeople_realstories/abbypell/index.asp  
273 Brain Injury Association of America, http://www.biausa.org/  
274 ό.π Eurocord http://www.eurocord.org/  
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Σχήμα 6: Αυτόλογες-Ετερόλογες μεταμοσχεύσεις για το διάστημα 1988-2006  

(πηγή Eurocord) 

 

 
 

Γεγονός πάντως είναι ότι ακόμα δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς το πόσες 

αυτόλογες μονάδες ΟΠΑ  έχουν χορηγηθεί για μεταμόσχευση  παγκοσμίως, για ποια 

συγκεκριμένα νοσήματα και ποια ήταν η έκβασή της μεταμόσχευσης. Γενικότερα δεν 

υπάρχουν ακόμα επαρκείς αποδείξεις ότι τα κύτταρα που περιέχει το 

ομφαλοπλακουντιακό αίμα θα μπορέσουν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν για να 

αναγεννήσουν κατεστραμμένους ή τραυματισμένους ιστούς ή να θεραπεύσουν άλλα 

νοσήματα. Έτσι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επακριβώς η πιθανότητα χρήσης 

ομφαλικών μοσχευμάτων.   

 

13.1 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΠΑ 

Η ακριβέστερη πρόβλεψη μέχρι σήμερα της πιθανότητας ένα πρόσωπο στις 

Ηνωμένες Πολιτείες να κάνει μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων 

κατά τη διάρκεια της ζωής του δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2008 από τους 
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JJ.Nietfield, Marcelo C. Pasquini, Brent R. Logan, Frances Verter, Mary M. 

Horowitz275.  

Η μελέτη αφορά στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (HSCT) 

προερχόμενα είτε από ομφαλοπλακουντιακό αίμα είτε από μυελό των οστών ή 

περιφερικό αίμα. Η επιστημονική ομάδα του JJ.Nietfield μελέτησαν την πιθανότητα 

ότι ένα πρόσωπο στις ΗΠΑ θα λάβει αιμοποιητικό μόσχευμα, όχι ότι στο πρόσωπο 

αυτό θα διαγνωστεί ασθένεια ή ότι θα διαγνωστεί ασθένεια και θα χρειαστεί μια 

μεταμόσχευση.  

Οι πιθανότητες είναι βασισμένες στις εθνικές ιατρικές βάσεις δεδομένων 

(SEER και CIBMTR) για τα έτη 2001-2003. 

Οι μόνες ασθένειες που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα  είναι εκείνες για 

τις οποίες η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων είναι μια τυποποιημένη ιατρική 

θεραπεία, όπως επίσης και οι ασθένειες εκείνες για τις οποίες οι μεταμοσχεύσεις 

αιμοποιητικών κυττάρων ανέρχονται σε τουλάχιστον 5% του συνολικού αριθμού 

μεταμοσχεύσεων. 

Η μόνη παράμετρος που προστέθηκε στην ερευνητική υπόθεση είναι ότι οι 

ασθενείς που χρειάζονται αιμοποιητικό μόσχευμα από έναν εθελοντή δότη,  

θεωρείται ότι θα έχουν τουλάχιστον ένα δότη (no donor limitation). Η ερευνητική 

αυτή υπόθεση επηρεάζει τα αποτελέσματα στην αλλογενή μεταμόσχευση και τα 

καθαρά-συνολικά  αποτελέσματα.  

Επίσης η πιθανότητα ότι ένα πρόσωπο θα λάβει αιμοποιητικό μόσχευμα δεν 

μπορεί να ερμηνευθεί ως πιθανότητα λήψης μοσχεύματος ΟΠΑ καθώς  η επιλογή της 

καλύτερης πηγής αιμοποιητικών κυττάρων κατάλληλης για τις περιστάσεις, θα 

κρίνεται κατά την διάρκεια της μεταμόσχευσης. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά βρέθηκε ότι η πιθανότητα ένα προσώπου να 

υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση των βλαστικών του κυττάρων είναι 0,02% 

μέχρι την  ηλικία των 20, 0,05% μέχρι την ηλικία των 40, και 0,23% μέχρι την  

ηλικία των 70 ετών (δηλ. πιθανότητα: 1 σε 435 μέχρι την  ηλικία των 70).  

Η πιθανότητα ενός προσώπου να υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση των 

βλαστικών κυττάρων από έναν εθελοντή δότη, χωρίς τους περιορισμούς στη 

διαθεσιμότητα των δοτών, είναι 0,04% μέχρι την ηλικία των 20,  0,10% μέχρι την 

                                                 
275 Nietfield J.J., Pasquini M.C., Logan B.R., Verter F., and Horowitz, M.M., Lifetime probabilities of 
hematopoietic stem cell transplantation in the U.S, Biol Blood Marrow Transplant. 2008 March ; 14(3): 
316–322. 
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ηλικία των 40, και 0,25% μέχρι την ηλικία των 70 έτη (δηλ. πιθανότητα: 1 σε 400 

μέχρι την  ηλικία των 70).  

Η καθαρή πιθανότητα ενός προσώπου να υποβληθεί σε οποιοδήποτε τύπο 

μεταμόσχευσης είναι 0,06% μέχρι την ηλικία των 20, 0,15% μέχρι την ηλικία των 

40, και 0,48% μέχρι την ηλικία των 70 ετών (δηλ. πιθανότητα: 1 σε 200 μέχρι την 

ηλικία των 70).  

Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνονται στην παρακάτω γραφική παράσταση: 

 

  
 

Πριν από τη δημοσίευση του JJ.Nietfield  το 2008,  διάφορες άλλες 

δημοσιεύσεις κατά το παρελθόν προσπάθησαν να προσδιορίσουν την πιθανότητα 

λήψης αυτόλογου μόνο αυτή τη φορά, αιμοποιητικού μοσχεύματος. Το 1997 ο F.L. 

Johnson276 υπολόγισε την πιθανότητα για μια αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών 

κυττάρων ως 74: 200.000 μέχρι την ηλικία των 21. Το τελικό του αποτέλεσμα, 1 προς  

2700 ή 0,04% είναι σύμφωνο με του JJ.Nietfeld  et al. το 2008. Το 1999 η G.J. 

                                                 
276 Johnson, F.L., Placental blood transplantation and autologous banking-caveat emptor., J Pediatr 
Hematol Oncol. 1997 May-Jun;19(3):183-6.   
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Annas277 υπολόγισε την ίδια πιθανότητα αυτόλογης μεταμόσχευσης μέχρι την ηλικία 

των 20, ως 1:20.000 ενώ το 2001 ο R.M Kline278 για ολόκληρο το διάστημα ζωής ως 

κυμαινόμενη πιθανότητα από 1 : 10.000 έως 1 : 200.000.  

Εκτός πάντως από τις όποιες στατιστικές πιθανότητες, που ελαχιστοποιούν το 

ενδεχόμενο  αυτόλογης  μεταμόσχευσης ΟΠΑ, αδιευκρίνιστο παραμένει ακόμα το 

θέμα της χρήσης του ΟΠΑ για αναπλαστικές ιατρικές μεθόδους και συγκεκριμένα για 

τη δημιουργία ιστών και οργάνων. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής279 

αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να 

επιβεβαιώνουν ότι το αυτόλογο αίμα ομφαλίου λώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

αναπλαστικούς ιατρικούς σκοπούς. 

Γεγονός πάντως είναι ότι ο μελλοντικός ρόλος των κυττάρων ΟΠΑ σε νέα 

θεραπευτικά πρωτόκολλα παραμένει ακόμη πολύ ασαφής. Ωστόσο, σήμερα είναι 

αδύνατο να προβλέψει κανείς τα αποτελέσματα της εξελισσόμενης έρευνας που 

μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση αυτών των κυττάρων, τόσο στην αυτόλογη και 

ετερόλογη μεταμόσχευση όσο και στην αναπλαστική ιατρική. Πάντως, παρότι η 

έρευνα στα κύτταρα ΟΠΑ προχωρά πολύ γρήγορα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα 

πρωτόκολλο που να υποστηρίζει την αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων 

ΟΠΑ για θεραπευτική χρήση συγκεκριμένων ασθενειών.  Αλλά ακόμα κι αν αυτού 

γίνει πραγματικότητα στο μέλλον, αυτά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα θα στηρίζονται 

σε  βλαστικά κύτταρα εύκολα και άμεσα προσβάσιμα, και οι απαιτήσεις για τη 

διασφάλιση ποιότητας κατά τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση θα καθορίζονται 

λεπτομερώς για να συμμορφωθούν με κριτήρια για την καλή κατασκευαστική 

πρακτική (manufacturing practice) (GMP)280. 

 

 

 

 

 

                                                 
277 ό.π, Annas GJ.,Waste and longing--the legal status of placental-blood banking, N Engl J Med.1999; 
340(19):1521-4. (υποσημ.236)  
278 Kline RM, Whose blood is it anyway? Sci Am. 2001 Apr;284(4):42-9 
279 ό.π, Policy Statement of American Academy of Pediatrics, Cord Blood Banking for Potential Future 
Transplantation. PEDIATRICS Vol. 119, No. 1 January 2007, pp. 165-170. Διαθέσιμο στο: 
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;119/1/165, (υποσημ. 69)  
280 World Marrow Donation Association, Policy Statement on the Utility of Autologous or Family 
Cord Blood Unit Storage, 25 May 2006.  
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14. ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ 

ΑΙΜΑΤΟΣ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ;    

Μέσω των πρωτοποριακών μελετών τους που αρχίζουν περισσότερο από 30 

χρόνια  πριν, ο Friedenstein281,282 και λοιποί ήταν οι πρώτοι  που ανακάλυψαν ότι ο 

ανθρώπινος μυελός των οστών (Bone Marrow) περιέχει αρχέγονα κύτταρα, γνωστά 

ως μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα  (mesenchymal stem cells)283 ή ως 

στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών (bone marrow stromal stem 

cells)284, ή και από ορισμένους ως σκελετικά βλαστικά κύτταρα (skeletal stem 

cells). Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, τα μεσεγχυματικά κύτταρα προερχόμενα από 

το μυελό των οστών (Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells-BMSCs)285 

αποδείχτηκαν να αντιπροσωπεύουν το 0,001% του μυελού των οστών286 και να έχουν 

την ικανότητα να διαφοροποιηθούν σε τουλάχιστον τρεις καθορισμένες με σαφήνεια 

κυτταρικές καταγωγές: οστεοβλάστες (osteoblast), λιπώδη κύτταρα (adipocyte) 

και χονδροκύτταρα (chondrocyte)287,288 όταν τοποθετούνται  κάτω υπό κατάλληλες 

συνθήκες διαφοροποίησης289,290 καθώς και να μετατρέπονται σε υποστηρικτικό 

στρώμα της αιμοποίησης (Hematopoiesis supportive stroma)291,292,293. 

Αποδεικνυόταν έτσι ότι τα μεσεγχυματικά κύτταρα του μυελού των οστών, εξαιτίας 

                                                 
281 Friedenstein AJ, Precursor cells of mechanocytes, Int Rev Cytol 1976;47:327–359. 
282 Friedenstein AJ., Marrow stromal fibroblasts., Calcif Tissue Int 1995;56(suppl 1):S17. 
283 Caplan AI., Mesenchymal stem cells, J Orthop Res 1991;9(5):641–650. 
284 Owen M, Friedenstein AJ, Stromal stem cells: marrowderived osteogenic precursors. Ciba Found 
Symp 1988;136:42–60. 
285 Bianco P, Riminucci M, Gronthos S, Robey PG. Bone marrow stromal stem cells: nature, biology, 
and potential applications. Stem Cells 2001;19(3):180–192. 
286 Bruder SP, Jaiswal N, Haynesworth SE. Growth kinetics,self-renewal, and the osteogenic potential 
of purified human mesenchymal stem cells during extensive subcultivation and following 
cryopreservation. J Cell Biochem 1997;64(2):278–294. 
287 Beresford JN, Bennett JH, Devlin C, Leboy PS, Owen ME., Evidence for an inverse relationship 
between the differentiation of adipocytic and osteogenic cells in rat marrow stromal cell cultures. J Cell 
Sci 1992;102(pt 2):341–351. 
288 Ahdjoudj S, Lasmoles F, Oyajobi BO, Lomri A, Delannoy P, Marie PJ. Reciprocal control of 
osteoblast/chondroblast and osteoblast/adipocyte differentiation of multipotential clonal human marrow 
stromal F/STRO-1(+) cells.,J Cell Biochem 2001;81(1):23–38. 
289 Friedenstein AJ, Chailakhyan RK, Gerasimov UV. Bone marrow osteogenic stem cells: in vitro 
cultivation and transplantation in diffusion chambers. Cell Tissue Kinet 1987;20(3):263–272. 
290 Kuznetsov SA, Friedenstein AJ, Robey PG. Factors required for bone marrow stromal fibroblast 
colony formation in vitro, Br J Haematol 1997;97(3):561–570. 
291 Simmons PJ, Torok-Storb B. CD34 expression by stromal precursors in normal human adult bone 
marrow. Blood 1991;78:2848–2853. 
292 Waller EK, Olweus J, Lund-Johansen F et al. The “common stem cell” hypothesis reevaluated: 
uman fetal bone marrow contains separate populations of hematopoietic and stromal progenitors. Blood 
1995;85:2422–2435. 
293 Barry FP, Murphy JM. Mesenchymal stem cells: clinical applications and biological 
characterization. Int J Biochem Cell Biol 2004;36(4):568–584. 
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ακριβώς της πηγής προέλευσης τους, μπορούσαν να  συμβάλλουν στη ανανέωση ή το 

σχηματισμό των περισσότερων ιστών του σκελετού.  

Σημαντική αλλαγή στην άποψη αυτή συντελέστηκε όταν ο Ferrari294 και 

συνεργάτες δημοσίευσαν ότι  τα μεσεγχυματικά κύτταρα του μυελού των οστών 

εμφυτεύτηκαν σε τραυματισμένο σκελετικό μυ, αναδεικνύοντας ότι ο πληθυσμός των 

μεσεγχυματικών κυττάρων του μυελού των οστών μπορεί  να σχηματίσει αποικίες και 

πιθανώς να διαφοροποιηθεί και σε μυοκύτταρα Σε παρόμοια συμπεράσματα 

κατέληξαν και οι Gussoni295 και συνεργάτες, ενώ διάφορες μελέτες ανέδειξαν ότι 

μεταμόσχευση μεσεγχυματικών κυττάρων σε ποντίκια μείωσε κατά πολύ την κύρωση 

του ήπατος296,297 ή ότι έφτασε σε τόσο υψηλά επίπεδα ενσωμάτωσης όπου 

παρατηρήθηκε ηπατική αποκατάσταση298. Στους ανθρώπους, η Alison και 

συνεργάτες ήταν οι πρώτοι που έδειξαν ότι τα μεσεγχυματικά κύτταρα μέσα στο 

συκώτι είχαν εξωηπατική προέλευση299.   

Τα ευρήματα αυτά άλλαξαν δραματικά την επικρατούσα άποψη ότι η 

δυνατότητα διαφοροποίησης των μεσεγχυματικών κυττάρων περιοριζόταν στις 

κυτταρικές γραμμές που προέρχονται από τις ίδιες βλαστικές στιβάδες και ότι μόνο 

βλαστικά κύτταρα που βρίσκονται στους ιστούς μπορούν να ενεργοποιηθούν από 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα, και κυρίως όταν συμβεί κάποιο ατύχημα.  

Αποδείχτηκε ότι τα μεσεγχυματικά κύτταρα του μυελού των οστών μπορούν 

εύκολα να συλλέγουν από υγιείς δότες και να πολλαπλασιαστούν  είτε in vitro300,301,  

αυξάνοντας τον αριθμό τον κυττάρων προς μεταμόσχευση είτε in vivo302,303. Κυρίως 

                                                 
294 Ferrari G, Cusella-De Angelis G, Coletta M, et al. Muscle regeneration by bone marrow-derived 
myogenic progenitors, Science 1998;279 (5356):1528–1530. 
295 Gussoni E, Soneoka Y, Strickland CD, et al. Dystrophin  expression in the mdx mouse restored by 
stem cell transplantation. Nature 1999;401(6751):390–394. 
296 Petersen BE, Bowen WC, Patrene KD, et al., Bone marrow as a potential source of hepatic oval 
cells. Science 1999;284(5417):1168–1170. 
297 Lagasse E, Connors H, Al-Dhalimy M, et al. Purified hematopoietic stem cells can differentiate into 
hepatocytes in vivo. Nat Med 2000;6(11):1229–1234. 
298 Ibid  
299 Alison MR, Poulsom R, Jeffery R, et al. Hepatocytes from non-hepatic adult stem cells. Nature 
2000;406 (6793):257. 
300 Deans RJ, Moseley AB, Mesenchymal stem cells: biology and potential clinical uses, Exp Hematol. 
2000 Aug; 28(8):875-84. Review.  
301 Conget PA, Minguell JJ., Phenotypical and functional properties of human bone marrow 
mesenchymal progenitor cells, J Cell Physiol. 1999 Oct;181(1):67-73 
302 Liechty KW, MacKenzie TC, Shaaban AF, Radu A, Moseley AM, Deans R, Marshak DR, Flake 
AW, Human mesenchymal stem cells engraft and demonstrate site-specific differentiation after in utero 
transplantation in sheep, Nat Med. 2000 Nov;6(11):1282-6. 
303 Zhao L, Duan W, Reyes M, Keene C, Verfaillie C, Low W, Human bone marrow stem cells exhibit 
neural phenotypes and ameliorate neurological deficits after grafting into the ischemic brain of rats. 
Exp Neurol 2002;174:11–20 
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έγινε γνωστό, αν και με αντιφατική πολλές φορές τεκμηρίωση,  ότι πρόκειται  για  

κλωνογενετικά (clonogenic)304, πλειοδύναμα (mulitpotent) κύτταρα με μεγάλη 

πλαστικότητα (plasticity). Η πλαστικότητα αυτή είναι που τους επιτρέπει να μπορούν 

να διαφοροποιηθούν σε έναν αριθμό κυτταρικών τύπων, όπως οστεοβλάστες305, 

χονδροκύτταρα, μυοκύτταρα306,307 και λιποκύτταρα, ακόμα και σε ηπατικά, νεφρικά, 

νευρικά καρδιακά κύτταρα308,  διατηρώντας το δυναμικό διαφοροποίησής τους 

ακόμα και μετά τη μεταμόσχευση αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου 

και μάλιστα χωρίς να χάνουν την πλαστικότητα αυτή με την in vitro καλλιέργεια.  

Παρουσιάζουν επίσης το μοναδικό ανοσοποιητικό χαρακτηριστικό της 

καταστολής του πολλαπλασιασμού των Τ-λεμφοκυττάρων in vitro309 τόσο σε 

αυτόλογες όσο και σε ετερόλογες μεταμοσχεύσεις310,311 καθώς και της παράτασης 

της επιβίωσης  του μοσχεύματος δέρματος in vivo312. Επιβιώνουν σε ξενογενές 

περιβάλλον313 και ενισχύουν υποστηρικτικά το μόσχευμα στις μεταμοσχεύσεις, με το 

να μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή (graft-

versus-host disease)314  

Συγκεκριμένα μια ανάλυση έδειξε ότι η έγχυση μεσεγχυματικών κυττάρων 

μυελού των οστών με ιστοσυμβατότητα HLA μαζί με αιμοποιητικά βλαστικά 

κύτταρα σε αλλογενή μεταμόσχευση αύξησε  την ταχύτητα της μυελικής 

αποκατάστασης, μείωσε την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου μοσχεύματος κατά 

                                                 
304 Muraglia A, Cancedda R, Quarto R. Clonal mesenchymal progenitors from human bone marrow 
differentiate in vitro according to a hierarchical model. J Cell Sci 2000;113(pt 7):1161–1166. 
305 Levy MM, Joyner CJ, Virdi AS, et al. Osteoprogenitor cells of mature human skeletal muscle tissue: 
an in vitro study. Bone 2001;29(4):317–322. 
306 Asakura A, Komaki M, Rudnicki M. Muscle satellite cells are multipotential stem cells that exhibit 
myogenic,osteogenic, and adipogenic differentiation, Differentiation 2001;68(4–5):245–253. 
307 Wada MR, Inagawa-Ogashiwa M, Shimizu S, Yasumoto S, Hashimoto N. Generation of different 
fates from multipotent muscle stem cells. Development 2002;129(12):2987–2995. 
308 Forbes SJ,Vig P, Poulsom R et al. Adult stem cell plasticity:new pathways of tissue regeneration 
become visible. Clin Sci (Lond) 2002;103:355–369. 
309 Klyushnenlova E, Mosca J, McIntosh K (1998) Human mesenchymal stem cells suppress allogeneic 
T cell responses in vitro: implications for allogeneic transplantation. Blood 1998;92:642a 
310 Di Nicola M, Carlo-Stella C, Magni M, et al. Human bone marrow stromal cells suppress T-
lymphocyte proliferation induced by cellular or nonspecific mitogenic stimuli. Blood 
2002;99(10):3838–3843. 
311 Krampera M, Glennie S, Dyson J, et al. Bone marrow mesenchymal stem cells inhibit the response 
of naïve and memory antigen-specific T cells to their cognate peptide. Blood 2003;101(9):3722–3729. 
312 Bartholomew A, Sturgeon C, Siatskas M, Ferrer K, McIntosh K, Patil S, Hardy W, Devine S, Ucker 
D, Deans R, Moseley A, Hoffman R,  Mesenchymal stem cells suppress lymphocyte proliferation in 
vitro and prolong skin graft survival in vivo. Exp Hematol 2002;30:42–48 
313 Di Nicola M, Carlo-Stella C, Magni M, Milanesi M, Longoni PD, Matteucci P, Grisanti S, Gianni 
AM,  Human bone marrow stromal cells suppress T-lymphocyte proliferation induced by cellular or 
nonspecific mitogenic stimuli. Blood 2002; 99:3838–3843 
314 Lazarus H, Curtin P, Devine S, Role of mesenchymal stem cells (MSC) in allogeneic 
transplantation: early phase I clinical results, Blood 2000; 392:1691 
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ξενιστή και έδειξε βελτίωση της ίασης, σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν έλαβαν 

έγχυση μεσεγχυματικών κυττάρων315.   

Με όλες αυτές τις ιδιότητες τα μεσεγχυματικά κύτταρα αφήνουν πολλές 

προοπτικές χρησιμοποίησης στις κλινικές εφαρμογές για την αποκατάσταση ή 

αναγέννηση κατεστραμμένων οστών316,317,318 ιστών 319,320 χόνδρων321,322 

συνδέσμων323,324 και δέρματος αλλά και στην αναγεννητική ιατρική325,326 και 

κυτταρική θεραπεία327.    

 

14.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

Αν και ο μυελός των οστών αντιπροσωπεύει τη βασική πηγή  μεσεγχυματικών 

κυττάρων, η χρήση των κυττάρων αυτών δεν είναι πάντα αποδεκτή, εξ αιτίας της 

υψηλού βαθμού έκθεσης  σε ιούς και της σημαντικής μείωσης του αριθμού των 

κυττάρων και του δυναμικού διαφοροποίησης τους με το πέρασμα της ηλικίας καθώς 

                                                 
315 Frassoni F, Labopin M, Bacigalupo A et al. Expanded mesenchymal stem cells (MSC), co-infused 
with HLA identical hemopoietic stem cell transplants, reduce acute and chronic graft versus host 
disease: a matched pair analysis. Bone Marrow Transplant 2002;29:S2. 
316 Quarto R, Mastrogiacomo M, Cancedda R, et al. Repair of large bone defects with the use of 
autologous bone marrow stromal cells. N Engl J Med 2001;344(5):385–386. 
317 Kon E, Muraglia A, Corsi A, et al. Autologous bone marrow stromal cells loaded onto porous 
hydroxyapatite ceramic accelerate bone repair in critical-size defects of sheep long bones. J Biomed 
Mater Res 2000;49(3):328–337. 
318 Bruder SP, Kraus KH, Goldberg VM, Kadiyala S. The effect of implants loaded with autologous 
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319 Petite H, Viateau V,Bensaid W, et al, Tissue-engineered bone regeneration. Nat Biotechnol 
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320 Gao J, Dennis JE, Solchaga LA, Goldberg VM, Caplan AI. Repair of osteochondral defect with 
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και της επίπονης και επεμβατικής διαδικασίας για τη λήψη των μεσεγχυματικών 

κυττάρων από το μυελό των οστών. Για τους λόγους αυτούς οι ερευνητές στράφηκαν 

σε εναλλακτικές πηγές μεσεγχυματικών κυττάρων για την έρευνα για μελλοντικές 

κυτταρικές θεραπευτικές εφαρμογές328. Τέτοιες πηγές θεωρούνται ο  πλακούντας329 

και ο ομφάλιος λώρος330, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα331,  ενδεχομένως και το 

έμβρυο332  και το αμνιακό υγρό333 .  

 Τα μεσεγχυματικά κύτταρα από τον πλακούντα (human placenta derived 

multipotent mesenchymal stem cells- hpMSC) και τα αντίστοιχα από το μυελό των 

οστών (Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells- hbmMSC) σε διάφορες 

συγκριτικές έρευνες που διεξήχθησαν334,335,336 από την άποψη των χαρακτηριστικών 

των κυττάρων, των βέλτιστων όρων αύξησης τους και της in vivo ασφάλειάς τους, 

παρουσίασαν παρόμοιο δυναμικό πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης, 

καλλιεργούμενα in vitro. Ωστόσο, τα μεσεγχυματικά κύτταρα του μυελού των οστών 

πολλαπλασιάζονται πιο αργά σε σχέση με αυτά  του πλακούντα, τα οποία 

παρουσίαζαν μακροπρόθεσμα μεγαλύτερη ικανότητα ανάπτυξης και καλλιέργειας. 

Μορφολογικά, εμφάνιζαν και τα δύο τα ίδια χαρακτηριστικά ως προς το μέγεθος, το 

φαινότυπο της επιφάνειας κυττάρων, και τη μεσοδερμική δυνατότητα 

διαφοροποίησης με εξαίρεση ότι τα κύτταρα του πλακούντα εμφανιζόταν  συνέχεια 

λιγότερο ικανά να διαφοροποιηθούν σε λιπώδη κύτταρα. Επίσης κανένα από τα δύο 

δεν προκάλεσε οξεία τοξικότητα στα ποντίκια, όπου έγινε η ενδοφλέβια έγχυση  των 

                                                 
328 Derubeis A, Pennesi G, Cancedda R, Mesenchymal Stem Cells: Where Can You Find Them? How 
Can You Use Them?, pp 159-168 In: Alexander Battler & Jonathan Leor, (ed) Stem cell and Gene 
Based Therapy, Springer Verlang London 2006, Section 3 Musculoskeletal.   
329 Bruijn M de, Speck N, Peeters M, Dzierzak E, Definitive hematopoietic stem cells first develop 
within the major arterial regions of the mouse embryo. EMBO J 2000:19:2465–2474 
330 Lee MW, Choi J, Yang MS, Moon YJ, Park JS, Kim HC, Kim YJ, Mesenchymal stem cells from 
cryopreserved human umbilical cord blood, Biochem Biophys Res Commun. 2004 Jul 16;320(1):273-8.  
331 Lee MW, Yang MS, Park JS, Kim HC, Kim YJ, Choi J., Isolation of Mesenchymal Stem Cells from 
Cryopreserved Human Umbilical Cord Blood, Int J Hematol. 2005;81:126-130. 
332 In‘t Anker PS, Noort WA, Scherjon SA et al. Mesenchymal stem cells in human second-trimester 
bone marrow, liver, lung, and spleen exhibit a similar immunophenotype but a heterogeneous 
multilineage differentiation potential. Haematologica 2003;88:845–852. 
333 In‘t Anker PS, Scherjon SA, Kleijburg-Van Der Keur C et al. Amniotic fluid as a novel source of 
mesenchymal stem cells for therapeutic transplantation, Blood 2003;102: 1548–1549. 
334 Barlow S, Brooke G, Chatterjee K, Price G, Pelekanos R, Rossetti T, Doody M, Venter D, Pain S, 
Gilshenan K, Atkinson K., Comparison of human placenta- and bone marrow-derived multipotent 
mesenchymal stem cells, Stem Cells Dev. 2008 Dec;17(6):1095-107. 
335 Miao Z, Jin J, Chen L, Zhu J, Huang W, Zhao J, Qian H, Zhang X., Isolation of mesenchymal stem 
cells from human placenta: comparison with human bone marrow mesenchymal stem cells, Cell Biol 
Int. 2006 Sep;30(9):681-7. Epub 2006 Apr 22. 
336 Zhang Y, Li CD, Jiang XX, Li HL, Tang PH, Mao N, Comparison of mesenchymal stem cells from 
human placenta and bone marrow, Chin Med J (Engl). 2004 Jun;117(6):882-7. 
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κυττάρων αυτών, στην ίδια δόση  ή ακόμα μεγαλύτερη, από αυτές που 

χρησιμοποιούνταν στις κλινικές δοκιμές για τα hbmMSC.  

 Αποδείχτηκε έτσι ότι η απομόνωση των μεσεγχυματικών κυττάρων από τον 

ανθρώπινο πλακούντα337 είναι ενθαρρυντική όχι μόνο υπό το πρίσμα της πηγής 

προέλευσης αλλά και ως ένα καινοφανές μικροπεριβάλλον με υποστηρικτικά 

αιμοποιητικά και ανοσολογικο-ρυθμιστικά χαρακτηριστικά για τη μεταμόσχευση 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος338.    

Ως προς τα μεσεγχυματικά κύτταρα του αίματος ομφάλιου λώρου, πρόσφατα 

πολλές ερευνητικές ομάδες κατάφεραν να  απομονώσουν μεσεγχυματικά κύτταρα 

από το ομφαλικό αίμα339,340,341 ενώ αντιφατικά αποτελέσματα δημοσιευτήκαν από 

άλλους  ερευνητές που υποστήριξαν ότι το ομφαλικό αίμα δεν αποτελεί πηγή 

μεσεγχυματικών κυττάρων342,343.  

Γεγονός είναι ότι τα κύτταρα στο στρώμα του ομφάλιου λώρου δεν έχουν 

ακόμα χαρακτηριστεί εκτενώς, σε αντίθεση με τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα 

του μυελού των οστών. Μία μελέτη του 2006344 προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό, 

βρίσκοντας ότι τα κύτταρα στον ομφάλιο λώρο έχουν δύο διαφορετικούς 

πληθυσμούς, τύπου 1 και 2, που εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία του λώρου. Οι 2 

αυτοί τύποι δεν είχαν διαφορά ως προς τη διαφοροποίηση προς χονδροβλάστες, 

λιποβλάστες και οστεοβλάστες, είχαν όμως διαφορά ως προς νευροβλαστική 

διαφοροποίηση. Τα κύτταρα αυτά διατηρούν τον αρχικό τους φαινότυπο, χωρίς 

αυθόρμητη διαφοροποίηση, έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και έχουν 

                                                 
337 Li CD, Zhang WY, Li HL, Jiang XX, Mesenchymal stem cells derived from human placenta 
suppress allogeneic umbilical cord blood lymphocyte proliferation. Cell Res 2005;15:539–547 
338Changdong Li & Weiyuan Zhang & Xiaoxia Jiang & Ning Mao, Human-placenta-derived 
mesenchymal stem cells inhibit proliferation and function of allogeneic immune cells, Cell Tissue Res 
Dec 2007, vol.330, number 3:437–446   
339 Goodwin HS, Bicknese AR, Chien SN et al. Multilineage differentiation activity by cells isolated 
from umbilical cord blood: expression of bone, fat, and neural markers. Biol Blood Marrow Transplant 
2001;7:581–588. 
340 Hou L, Cao H,Wei G et al., Study of in vitro expansion and differentiation into neuron-like cells of 
human umbilical cord blood mesenchymal stem cells, Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi 2002;23:415–419. 
341 Rosada C, Justesen J, Melsvik D et al. The human umbilical cord blood: a potential source for 
osteoblast progenitor cells. Calcif Tissue Int 2003;72:135–142.  
342 Mareschi K, Biasin E, Piacibello W et al. Isolation of human mesenchymal stem cells: bone 
marrow versus umbilical cord blood. Haematologica 2001;86:1099–1100. 
343 Romanov YA, Svintsitskaya VA, Smirnov VN. Searching for alternative sources of postnatal 
human mesenchymal stem cells: candidate MSC-like cells from umbilical cord. STEMCELLS 
2003;21:105–110. 
344 Sercin Karahuseyinoglu, Ozgur Cinar, Emine Kilic, Fadil Kara, Guvem Gumus Akay, Duygu Özel 
Demiralp, Ajlan Tukun, Duygu Uckan, Alp Can, Biology of Stem Cells in Human Umbilical Cord 
Stroma: In Situ and In Vitro Surveys, Stem Cells February 2007, Vol. 25 No. 2,  pp. 319 -331, First 
published online in STEM CELLS EXPRESS  October 19, 2006  
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χαρακτηριστικά πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων. Έτσι μπορεί να θεωρηθούν 

προγονικά κύτταρα αν υποστούν τον κατάλληλο χειρισμό. 

Πιο πρόσφατη μελέτη345 σύγκρινε την αποτελεσματικότητα στη λήψη 

μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα και από 

ομφάλιο λώρο των ίδιων δοτών. Τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι ο ομφάλιος 

λώρος είναι η πιο εύκολα προσβάσιμη βιολογική πηγή μεσεγχυματικών βλαστικών 

κυττάρων. 

Οι περισσότεροι πάντως  επίσης υποστηρίζουν ότι μεσεγχυματικά κύτταρα 

μπορούν να απομονωθούν με επιτυχία από το τμήμα του ομφάλιου λώρου (10-15 cm) 

που ονομάζεται βαρτόνιος γέλη (Wharton’s Jelly) 346. 

 Τα κύτταρα αυτά από τη βαρτόνιο γέλη (Wharton’s Jelly) 347,348,349, γνωστά 

και ως umbilical cord matrix stromal (UCMS) cells, αποτελούν πλειοδύναμα 

(multipotent) κύτταρα, με ικανότητα αυτοανανέωσης  και διαφοροποίησης350, καθώς 

και με ανοσολογικές αντιδράσεις μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και πλήρως 

τεκμηριωμένες351, ικανές όμως να τα εντάξουν στην κατηγορία των μεσεγχυματικών 

κυττάρων.  Μορφολογικά και ανoσολογικο-φαινοτυπικά εμφανίζονται παρόμοια με 

                                                 
345 Secco M, Zucconi E, Vieira N.M., Fogaça L.L.Q., Cerqueira A, Carvalho MD.F., Jazedje 
T,Okamoto O.K, Muotri AR.and Zatz M, Multipotent Stem Cells from Umbilical Cord: Cord Is Richer 
than Blood!, Stem Cells 2008;26;146-150; originally published online Oct 11, 2007 

346 Η γέλη αυτή ανακαλύφθηκε από τον Άγγλο ιατρό Thomas Wharton (1614-1673), το 1956 (Warton 
T., 1956, Adenographia: sive glandularum totius corporis description, Adenographia, or "The 
Description of the Glands of the Entire Body"), και αποτελεί ένα ζελατινώδη συνδετικό ιστό από 
βλεννοπολυσακχαρίτες, που δίνει στο λώρο ελαστικότητα και ευκαμψία και προστατεύει τα αιμοφόρα 
αγγεία από τη συμπίεση. Περιέχει μία φλέβα, που μεταφέρει οξυγονωμένο, πλούσιο σε θρεπτικά 
συστατικά, αίμα στο έμβρυο και δύο αρτηρίες που μεταφέρουν φτωχό σε θρεπτικά συστατικά  αίμα 
από το έμβρυο προς τη μητέρα. Αμέσως μετά τον τοκετό η μείωση της θερμοκρασίας αρχίζει μία 
φυσιολογική διαδικασία που προκαλεί τη διόγκωση της ουσίας Wharton και την απόφραξη των 
αιμοφόρων αγγείων. Αυτό επιφέρει φυσιολογική απολίνωση του λώρου, εφόσον σταματά τη ροή του 
αίματος, σε πέντε περίπου λεπτά. 

347 Tsai PC, Fu TW, Chen YM, Ko TL, Chen TH, Shih YH, Hung SC, Fu YS, The therapeutic potential 
of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton's jelly in the treatment of rat liver fibrosis, 
Liver Transpl. 2009 May;15(5):484-95. 
348 Yang CC, Shih YH, Ko MH, Hsu SY, Cheng H, Fu YS, Transplantation of human umbilical 
mesenchymal stem cells from Wharton's jelly after complete transection of the rat spinal cord, PLoS 
ONE. 2008;3(10):e3336. Epub 2008 Oct 6 
349 Ma L, Feng XY, Cui BL, Law F, Jiang XW, Yang LY, Xie QD, Huang TH, Human umbilical cord 
Wharton's Jelly-derived mesenchymal stem cells differentiation into nerve-like cells, Chin Med J 
(Engl). 2005 Dec 5;118(23):1987-93.  
350 Deryl L. Troyer, Mark L. Weiss, Concise Review: Wharton's Jelly-Derived Cells Are a Primitive 
Stromal Cell Population, Stem Cells Mar 2008 Vol. 26 No. 3, pp. 591 -599, First published online 
December 6, 2007 
351 Mark L. Weiss, Cameron Anderson, Satish Medicetty, Kiran B. Seshareddy, Rita J. Weiss, Irene 
VanderWerff, Deryl Troyer, Kevin R. McIntosh, Immune Properties of Human Umbilical Cord 
Wharton's Jelly-Derived Cells, Stem Cells Nov 2008, Vol. 26 No. 11pp. 2865 -2874  
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τα μεσεγχυματικά του μυελού των οστών, διαφέρουν όμως ως προς το είδος της 

κυτταρικής έκφρασης, καθώς τα μεσεγχυματικά του μυελού των οστών 

προσανατολίζονται ευκολότερα και ταχύτερα στην οστεογένεση ενώ του ομφάλιου 

λώρου στην αγγειογένεση, στην ανάπτυξη δηλαδή νέων αιμοφόρων αγγείων από 

προϋπάρχοντα στελέχη352,353.   

Για το λόγο αυτό, θεωρείται ότι η έγχυση των κυττάρων αυτών μαζί με 

αιμοποιητικό μόσχευμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος αυξάνει την  αιμοποιητική 

αποκατάσταση του ασθενούς και αναστέλλει την αντίδραση απόρριψης των 

αιμοποιητικών κυττάρων υποβοηθώντας την καλύτερη εγκατάστασή τους354. Οι 

ιδιότητες τους αυτές και η δυνατότητα της in vitro καλλιέργειας τους αποτελεί 

συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση ακόμα και με τα αιμοποιητικά κύτταρα. Οι μικρές 

όμως ποσότητες που μπορούν να συλλεγούν από τη βαρτόνιο γέλη (Wharton’s Jelly) 

και το μεγάλο κόστος της κυτταρικής τους καλλιέργειας, αποτελούν κάποια από τα 

βασικά μειονεκτήματα που παρουσιάζουν.    

   Τα μεσεγχυματικά κύτταρα πάντως, ανεξαρτήτως προελεύσεως, αποτελούν  

μια πολύτιμη πρώτη ύλη στα χέρια των ερευνητών για περαιτέρω έρευνα 

προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον 

σε αυτοάνοσα και νευρολογικά νοσήματα, στην αναγέννηση ιστών καθώς και στην 

αποκατάσταση οστικών κακώσεων.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
352 Panepucci R.A., Siufi J.L.C., Wilson A.Jr., Proto-Siquiera R, Luciano N, Orellana M, Rocha V, 
Covas D.T, Zago M.A, Comparison of Gene Expression of Umbilical Cord Vein and Bone Marrow–
Derived Mesenchymal Stem Cells, STEM CELLS 2004;22:1263–1278 
353 Suzdal’tseva Yu G, Burunova V.V., Vakhrushev I.V, Yarygin V.N., Yarygin K.N., Capability of 
Human Mesenchymal Cells Isolated from Different Sources to Differentiation into Tissues of 
Mesodermal Origin, Bulletin of Experimental Biology and Medicine 2007;143: 1  
354 Walenda T, Bork S, Horn P, Wein F, Saffrich R, Diehlmann A, Eckstein V, Ho AD, Wagner W., 
Co-Culture with Mesenchymal Stromal Cells Increases Proliferation and Maintenance of 
Hematopoietic Progenitor Cells, J Cell Mol Med. 2009 May 11  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  

 

1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 

Οι εξελίξεις της έρευνας και των αναμενόμενων εφαρμογών των βλαστικών 

κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, έγιναν η αιτία για την δημιουργία 

«τραπεζών» ομφαλοπλακουντιακού αίματος. H πρώτη δημόσια Τράπεζα ΟΠΑ 

δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α. το 1993355,356, η λεγομένη τότε New York Cord Blood 

Bank357, στα πλαίσια λειτουργίας 3 προγραμμάτων με σκοπό τη δημιουργία τραπεζών 

κρυογονικά διατηρούμενων ομφαλοπλακουντιακών μονάδων αίματος, συλλεγμένου 

από υγιή νεογνά, στις πόλεις Νέα Υόρκη, Μιλάνο και Düsseldorf. Πολύ σύντομα 

ανάλογες τράπεζες ιδρύθηκαν στο Παρίσι, στο Μιλάνο, στο Düsseldorf και στο 

Sydney της Αυστραλίας μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα, όπου σε παγκόσμια κλίμακα 

καταγράφονται περισσότερες από 140 δημόσιες τράπεζες, που διατηρούν 

περισσότερες από 400.000 μονάδες μοσχευμάτων ΟΠΑ έτοιμες για διάθεση358. 

Οι «τράπεζες» ΟΠΑ έχουν σαν αντικείμενό τους την παροχή υπηρεσιών 

συλλογής, ελέγχου, διατήρησης και επεξεργασίας αίματος που προέρχεται από τον 

ομφάλιο λώρο και τον πλακούντα του νεογέννητου, με σκοπό την απομόνωση 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, για έρευνα και μελλοντική θεραπευτική χρήση.  

Ανάλογα με το σκοπό χρήσης των προς αποθήκευση και συντήρηση μονάδων 

ΟΠΑ διακρίνουμε τρεις βασικούς τύπους τραπεζών, δημόσιας, ιδιωτικής ή υβριδικής 

φύλαξης359. Μια τέταρτη δυνατότητα είναι αυτή της κατευθυνόμενης φύλαξης αλλά 

ως επί το πλείστον η ανάγκη αυτή εξυπηρετείται μέσω της λειτουργίας των τραπεζών 

των τριών βασικών τύπων.: 

Ι. Τράπεζα δημόσιας φύλαξης:  Μια τράπεζα δημόσιας φύλαξης συνήθως 

λειτουργεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού και 

                                                 
355 ό.π,  Rubinstein, P., Human Immunol. 2006; 67, 398–404, (υποσημ. 75),  
Gluckman, E. & Rocha, V.,  Cytotherapy 2005; 7, 219–227, (υποσημ. 76) 
356 Barker, J. N. & Wagner, J. E.,Umbilical cord blood transplantation for the treatment of cancer. 
Nature Rev. Cancer 2003;3, 526–532.  
357 Σημερινό  New York Blood Center- National Cord Blood Program National Cord Blood Program, 
http://www.nationalcordbloodprogram.org/  
358 ό.π, υποσημείωση 355 και 356  
359 Ό.π, Έκθεση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Ιανουάριος 2009 
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κοινωφελούς χαρακτήρα, υπό την εποπτεία των κατά τόπους κρατικών αρχών. Στις 

τράπεζες αυτές αποθηκεύονται και συντηρούνται μονάδες ΟΠΑ που προέρχονται από 

μη συγγενή δότη, οι οποίες αποτελούν φιλανθρωπικές δωρεές για μεταμοσχευτικούς 

ή ερευνητικούς σκοπούς. Η συλλογή, αποθήκευση, διατήρηση και εκχώρηση των 

μονάδων προορίζεται για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις και για το σκοπό αυτό αποτελεί 

συνήθη πρακτική η συνεργασία των τραπεζών με τους κατά τόπους οργανισμούς 

μεταμοσχεύσεων (π.χ. Ε.Ο.Μ.) και η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα δοτών μυελού των 

οστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή επιλογή δοτών, τοπικά 

και διεθνώς.  

Τα μοσχεύματα είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε ασθενή ανά τον κόσμο 

εμφανίζει ένδειξη μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Ο δότης και 

ο λήπτης στην περίπτωση αυτή είναι διαφορετικά άτομα. Ουσιαστικά το νεογνό, 

μέσω των γονέων του, δωρίζει το ομφαλικό του αίμα στην παγκόσμια κοινότητα. Η 

φιλοσοφία αυτού του τύπου δωρεάς είναι ανάλογη αυτής του μυελού των οστών. Οι 

τράπεζες αυτές είναι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ λαμβάνουν μια 

ελάχιστη οικονομική αποζημίωση για κάθε εκχώρηση μοσχεύματος, προς 

αντιστάθμιση των λειτουργικών τους εξόδων και εξασφάλισης της βιωσιμότητάς 

τους. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται συνήθως από το υπουργείο υγείας, το εθνικό 

σύστημα υγείας ή τα ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικούς φορείς. 

Οι σχετικές πληροφορίες (για παράδειγμα η τυποποίηση HLA, η καταμέτρηση 

των κυττάρων και σε μερικές περιπτώσεις το ιατρικό ιστορικό του δωρητή) 

αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων και μέσω αυτής και των διεθνών μητρώων 

δοτών μυελού των οστών και δωρεών ΟΠΑ (WMDA, BMDW, NetCord, AsiaCord 

κ.α.) θέτονται στη διάθεση των μεταμοσχευτικών κέντρων, εξυπηρετώντας τους 

σκοπούς της αναζήτησης και εύρεσης της κατάλληλης μονάδας ΟΠΑ για τον 

εκάστοτε ασθενή, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μονάδες ΟΠΑ 

που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της κλινικής χρήσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στα πεδία της ποιοτικής βελτίωσης ή της έρευνας, κατόπιν της 

συναίνεσης της μητέρας-δότριας. 

Μερικές δημόσιες τράπεζες διατηρούν ένα περιορισμένο απόθεμα μονάδων 

ΟΠΑ που προορίζεται για οικογενειακή χρήση και για το ενδεχόμενο που είναι ήδη 

γνωστή η ύπαρξη μιας ιάσιμης ασθένειας (μέσω μεταμόσχευσης) εντός της 

οικογένειας του δωρητή. Στις περιπτώσεις αυτές το ΟΠΑ αποθηκεύεται συχνά για 
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ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ η τράπεζα παρέχει την απαραίτητη επεξεργασία 

και έλεγχο ώστε να συνδράμει τους ιατρούς του μεταμοσχευτικού κέντρου. 

 

ΙΙ. Τράπεζα Ιδιωτικής φύλαξης ΟΠΑ (κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Η συλλογή, 

αποθήκευση, διατήρηση και εκχώρηση των μονάδων προορίζεται για αυτόλογη 

χρήση ή χρήση εντός της οικογένειας. Ο δότης και ο λήπτης στην περίπτωση της 

αυτόλογης μεταμόσχευσης είναι το ίδιο άτομο. Ουσιαστικά πρόκειται για 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της υγείας. Οι υπηρεσίες της συλλογής, προώθησης και κρυοσυντήρησης 

της μονάδας του ΟΠΑ παρέχονται έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (συνήθως ενός 

εφ' άπαξ ποσού και μιας ετήσιας συνδρομής για το διάστημα της διατήρησης του 

υλικού), ενώ οι αποφάσεις που αφορούν στη χρήση της εναπόκεινται στη βούληση 

της ίδιας της οικογένειας. Υπό την έννοια αυτή, η λειτουργία τους μοιάζει, μάλλον, 

με αυτήν της τραπεζικής "θυρίδας", καθώς διατηρούν βιολογικό υλικό ως 

παρακαταθήκη, χωρίς να το διακινούν. 

Οι τράπεζες αυτές περιγράφουν συνήθως τις δραστηριότητές τους ως 

«βιολογική ασφάλεια ζωής», ισχυριζόμενες ότι παρέχουν τον αναγκαίο εφησυχασμό 

και εξασφάλιση στις οικογένειες που αγωνιούν για τη μελλοντική κατάσταση της 

υγείας του παιδιού τους ή κάποιου συγγενή, για τους οποίους η μεταμόσχευση θα 

μπορούσε εν δυνάμει να αποτελέσει μια ουσιαστική θεραπεία. 

Στην περίπτωση που η οικογένεια αποφασίσει να διακόψει τη φύλαξη της 

μονάδας του ΟΠΑ τότε αυτή μπορεί με τη συγκατάθεση της οικογένειας να διατεθεί 

για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

ΙΙΙ. Υβριδική Τράπεζα φύλαξης ΟΠΑ. Οι τράπεζες αυτές πέρα από τη συλλογή και 

κρυοσυντήρηση μονάδων ΟΠΑ που προέρχονται από δωρεές και προορίζονται για 

μεταμοσχεύσεις σε μη συγγενή δότη, διατηρούν εγκαταστάσεις κρυοσυντήρησης 

ΟΠΑ για αυτόλογη ή οικογενειακή χρήση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Το 

μοντέλο της υβριδικής τράπεζας εμφανίστηκε πρόσφατα στην παγκόσμια πρακτική 

και συνδυάζει την ιδιωτική με τη δημόσια φύλαξη.  

Οι δύο τύποι συντηρούμενων μονάδων, ιδιωτικές και δημόσιες, φυλάσσονται 

στον ίδιο χώρο. Παρόλα αυτά, όπως συμβαίνει και στις ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης, 

οι ιδιωτικά διατηρούμενες μονάδες αποτελούν περιουσία της οικογένειας του δωρητή 

και δεν είναι διαθέσιμες για γενική, δημόσια χρήση, αν και στον κανόνα αυτό 
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υπάρχουν εξαιρέσεις. Παράλληλα, λειτουργώντας ανάλογα με τις δημόσιες τράπεζες, 

οι μονάδες που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για έρευνα ή στο πεδίο της ποιοτικής βελτίωσης. Στην περίπτωση 

που η οικογένεια αποφασίσει ότι δε θέλει πλέον να διατηρήσει περαιτέρω χρονικά 

την κυριότητα της μονάδας ΟΠΑ, παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης της μονάδας 

προς δημόσια χρήση (μη συγγενή μεταμόσχευση) σε ασθενείς τρίτους προς την 

οικογένεια ή της χρήσης της για ερευνητικούς σκοπούς, κατόπιν λήψης της 

αναγκαίας συναίνεσης της οικογένειας. 

 

V. Κατευθυνόμενη φύλαξη: Στην περίπτωση της κατευθυνόμενης φύλαξης η 

συλλογή, αποθήκευση, διατήρηση και εκχώρηση των μονάδων προορίζεται για χρήση 

εντός της οικογένειας. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα κατόπιν σαφούς ιατρικής 

ένδειξης για τη φύλαξη. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία μια 

οικογένεια έχει ήδη ένα παιδί ασθενή, το οποίο πάσχει από μια δυνητικά θεραπεύσιμη 

ασθένεια μέσω μεταμόσχευσης αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων. Στην 

περίπτωση που οι οικογένειες αυτές περιμένουν παιδί υπάρχει 25% πιθανότητα ο  

τύπος ιστοσυμβατότητας του νεογνού παιδιού να είναι ίδιος με αυτόν του ασθενή 

αδερφού του, παρέχοντας του κατά αυτό τον τρόπο την απαραίτητη πηγή 

αιμοποιητικών κυττάρων. Φυσικά, η πιθανότητα χρησιμοποίησης των μονάδων 

εξαρτάται από τη σαφήνεια της αρχικής ένδειξης για μεταμόσχευση.  

Υπάρχουν μεταμοσχευτικά κέντρα τα οποία δε συνιστούν ιδιαίτερα την 

τακτική της κατευθυνόμενης φύλαξης. Ως υπερασπιστικό επιχείρημα για την 

υιοθέτηση μιας αντίστοιχης στάσης προβάλλεται το γεγονός της δυνατότητας 

συλλογής των αιμοποιητικών κυττάρων από τον ιστοσυμβατό αδερφό σε δεύτερο 

χρόνο και όταν αυτά είναι απαραίτητα σε πραγματικό χρόνο. Ένα αντεπιχείρημα προς 

τη στάση αυτή αποτελεί η ακινδυνότητα της συλλογή της μονάδας ΟΠΑ από το δότη 

– νεογνό κατά τη γέννησή του. 

 

2.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΑ  

Σήμερα, μονάδες ΟΠΑ για δημόσια χρήση κρυοσυντηρούνται σε 

περισσότερες από 140 δημόσιες τράπεζες φύλαξης, οι οποίες βρίσκονται 
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διασπαρμένες σε τουλάχιστον 32 χώρες360, όποτε αποτυπώνεται στον παρακάτω 

πίνακα:  

Πίνακας 10 : Δημόσιες τράπεζες φύλαξης ΟΠΑ ανά χώρα 

 
 

Ο αριθμός των καταχωρημένων μονάδων ΟΠΑ στα αντίστοιχα μητρώα για 

διεθνή αναζήτηση υπερβαίνει σήμερα τις 450.000 (451.828 μονάδες στο WMDA 

registry361, τελευταία ενημέρωση 15/07/2009), ενώ στο ευρωπαϊκό δίκτυο NetCord362 

είναι καταχωρημένες  194.775 μονάδες  ΟΠΑ (τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2009). 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η αυξητική τάση που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση μονάδων ΟΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
360 Ibid  
361 Ό.π,  World Marrow Donor Association, http://www.worldmarrow.org  
362 Ό.π, Netcord, https://www.netcord.org  
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Σχήμα 7: Αριθμός διαθέσιμων μονάδων ΟΠΑ σε παγκόσμια κλίμακα (περίοδος 

1999-2007, WMDA registry) 

 
 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης κατά τη διάρκεια της περιόδου 1999-2007 

ανέρχεται σε 32%, γεγονός που υποδεικνύει τη δυναμική που εμφανίζει το ΟΠΑ ως 

θεραπευτική διέξοδος. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται η αυξανόμενη, ευρύτερη και 

έμπρακτη αποδοχή του από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, μέσω των 

καταβαλλόμενων προσπαθειών δημιουργίας όλο και περισσότερων αυξημένης 

ποικιλότητας συλλογών. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της σύστασης και λειτουργίας προγραμμάτων 

δωρεάς, φύλαξης και εκχώρησης ΟΠΑ πραγματοποιείται κατά κανόνα σε εθνικό 

επίπεδο. Η εξυπηρέτηση των μεταμοσχευτικών αναγκών ωστόσο απαιτεί συχνά  την 

αναζήτηση μοσχευμάτων ανά τον κόσμο. Στην περίπτωση αυτή η οργάνωση των 

τραπεζών, κατ’ επέκταση και η αρχειοθέτηση των διαθέσιμών μονάδων ΟΠΑ σε 

εθνικό επίπεδο (εθνικό δίκτυο-μητρώο), αποτελεί έναν ιδιαίτερα λειτουργικό τρόπο 

δημιουργίας του παγκόσμιου μητρώου δωρεών (παγκόσμια «δεξαμενή» διαθέσιμών 

μονάδων ΟΠΑ), διευκολύνοντας τις ανάγκες αναζήτησης ιστοσυμβατού δότη και 

μεταμόσχευσης ΟΠΑ (περίπτωση αλλογενούς μεταμόσχευσης). 
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3. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΑ363 

 

3.1  NETCORD - FACT / NETCORD 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτώντας την ερευνητική δραστηριότητα των 

κρατών- μελών μέσω των προγραμμάτων στήριξης κοινοτικού Πλαισίου για την 

έρευνα και ανάπτυξη, ξεκίνησε το 1996 μέσω της  Ευρωπαϊκής Ομάδας της για τη 

Μεταμόσχευση Αίματος και Μυελού των Οστών (The European Group for Blood 

and Marrow Transplantation-EBMT)364 ένα ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο 

EUROCORD365.  

Στόχος του EUROCORD είναι να προωθήσει όλες τις πτυχές που συνδέονται 

με τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων, δηλαδή ό,τι αφορά τις 

πηγές και τύπους μοσχευμάτων, τη βασική και κλινική έρευνα, την εκπαίδευση, την 

τυποποίηση, τον έλεγχο ποιότητας και διαπίστευσης των μεταμοσχευτικών 

διαδικασιών. Στους στόχους του EUROCORD περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού μητρώου των ασθενών που έλαβαν αιμοποιητικά μοσχεύματα, γι’ αυτό 

και  λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες που συμμετέχουν στο ίδρυμα 

NETCORD366 

Το NETCORD αποτελεί ουσιαστικά τον παγκόσμιο βραχίονα του Eurocord 

στο πεδίο του ΟΠΑ. Ιδρύθηκε το 1998 με την ονομασία Stichting NetCord 

Foundation, με στόχο την προώθηση της υψηλού επιπέδου διαφύλαξης των μονάδων 

ΟΠΑ και την κλινική χρήση των μονάδων για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις 

στελεχιαίων κυττάρων, βάσει κοινών προτύπων. Αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό που προωθεί την παγκόσμια ενοποίηση της παροχής και ζήτησης ΟΠΑ και 

τη δημιουργία τραπεζών φύλαξης ΟΠΑ υψηλής ποιότητας μέσω της δημιουργίας και 

εφαρμογής παγκοσμίων προτύπων και ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην 

                                                 
363 Πηγές: 1) Opinion no 19, 16 March 2004, της ΕGE European Group on Ethics in Science and New 
Technologies, «Εthical aspects of umbilical cord blood banking», Unit 3: Cord Blood Banking 
networks, registries and organizations, pp93-99, Unit 4: Certification and Accreditation pp 101-106,  
2) Έκθεση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Ιανουάριος 2009  
364 The European Group for Blood and Marrow Transplantation -EBMT http://www.ebmt.org/  
Η EBMT είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε για να επιτρέψει  στους 
επιστήμονες που συμμετέχουν σε κλινικές μεταμόσχευσης μυελού των οστών να μοιραστούν τις  
εμπειρίες τους  και να αναπτύξουν συνεργατικές μελέτες.  
365 Eurocord http://www.eurocord.org/  
366 Internet: NETCORD  http://www.netcord.org 
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περιοχή της προμήθειας ΟΠΑ. Η έδρα του βρίσκεται στην πόλη Leiden της 

Ολλανδίας, ενώ γραφεία του ιδρύματος υπάρχουν σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Μέλη του ιδρύματος είναι είτε τράπεζες ΟΠΑ, οι οποίες έχουν διαπιστευτεί 

και πληρούν τα πρότυπα καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις που θέτει το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ιδρύματος (τα οποία μπορεί να μεταβάλλονται από καιρό σε καιρό), 

είτε μεμονωμένα άτομα, τα οποία εκλέγονται ως μέλη και στοχεύουν στην απόκτηση 

περαιτέρω εξειδίκευσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 

Το NETCORD έχει επίσης εκδώσει το καταστατικό  και τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την περαιτέρω προώθηση των μελετών και ερευνών σχετικά με τη 

συλλογή, την επεξεργασία, τη διατήρηση και την ex vivo επέκταση του αίματος του 

με πρωταρχικό στόχο την  τη βελτίωση της ποιότητας αυτών των στοιχείων για την 

κλινική θεραπείας σε διεθνές επίπεδο.  

Για τη διευκόλυνση των ερευνών στο αίμα του ομφάλιου λώρου μονάδων από 

τα μεταμοσχευτικά  κέντρα, το NETCORD έχει επίσης δημιουργήσει ένα on-line 

πρόγραμμα αναζήτησης και εκχώρησης σε πραγματικό χρόνο διαθέσιμων και 

ιστοσυμβατών μονάδων,  το πρόγραμμα Virtual Office (VO). Με την υποβολή 

αιτήματος αναζήτησης  στο Virtual Office, τα  μεταμοσχευτικά κέντρα  λαμβάνουν 

μια ενιαία έκθεση έρευνας, για όλες τις αποδεκτές μονάδες που περιλαμβάνονται 

στην απογραφή του NETCORD.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή και ομοιόμορφη ποιότητα σε όλες τις 

μονάδες απογραφής του NETCORD, το NETCORD έχει καθιερώσει πρότυπα 

ποιότητας σε συνεργασία με το Ίδρυμα για τη Διαπίστευση της Κυτταρικής 

Θεραπείας (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy – FACT) 367 στη 

Βόρειο Αμερική πάνω στη συλλογή, στην κρυογονική διατήρηση, στην αποθήκευση 

και στην εκχώρηση των μοσχευμάτων ΟΠΑ. Όλες οι τράπεζες και τα μέλη του 

                                                 
367 FACT: http://www.factwebsite.org/ To FACT αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 
ιδρύθηκε το 1994 από την προηγουμένως γνωστή ως ISHAGE (International Society of 
Hematotherapy and Graft Engineering), νυν ISCT (International Society for Cellular Therapy), και την 
ASBMT (American Society for Blood and Marrow Transplantation)  στο Nebraska Medical Center in 
Omaha, της Nebraska της Βορείου Αμερικής. Σκοπό του αποτελεί η αξιολόγηση και διαπίστευση στον 
τομέα της αιματοποιητικής κυτταρικής θεραπείας. Από το 1994 μέχρι σήμερα το FACT έχει 
καθιερώσει υψηλά πρότυπα για την παροχή ποιοτικής ιατρικής και εργαστηριακής πρακτικής στην 
αιμοποιητική μεταμόσχευση καθώς και στην αποθήκευση ΟΠΑ σε δημόσιες τράπεζες. Ο οργανισμός 
διεξάγει επιθεωρήσεις και προγράμματα διαπίστευσης προκειμένου να ενθαρρύνει τα ιδρύματα υγείας 
και τα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας να ακολουθήσουν τα ποιοτικά αυτά πρότυπα. Το 2004 
ξεκίνησε τη συνεργασία του με το δίκτυο NETCORD και την άνοιξη του 2006 τα πρότυπα ποιότητας 
FACT/NetCord οριστικοποιηθήκαν αποτελώντας πρότυπη μορφή διαπίστευσης παγκοσμίως.       
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δικτύου NETCORD πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα ποιότητας, ώστε 

να επιτύχουν τη πιστοποίησή τους από τα ιδρύματα FACT/NetCord.  

Αυτά τα διεθνή πρότυπα για τη συλλογή, προώθηση, έλεγχο, αποθήκευση, 

επιλογή και εκχώρηση ΟΠΑ  (International Standards for Cord Blood Collection, 

Processing, Testing, Banking, Selection and Release) έχουν υιοθετηθεί από πολλούς 

άλλους μεταμοσχευτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων: 

1. American Society for Blood and Marrow Transplantation (ASBMT)368 

2. European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)369 

3. International Society for Cellular Therapy (ISCT)370 

4. Joint Accreditation Committee of ISCT – Europe and EBMT (JACIE)371 

5. Organizacion National de Transplantation (ONT - Ισπανία)372 

6. Canadian Blood and Marrow Transplant Group (CBMTG)373 

7. World Marrow Donor Association (WMDA)374 

Τα πρότυπα αυτά συμπληρώνονται από ένα σύνολο πρότυπων λειτουργικών 

διαδικασιών σχετικών με τη διασφάλιση της ποιότητας, της εγκυρότητας και της 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών. Αυτές οι διαδικασίες αποτελούν τη βάση των 

επιθεωρήσεων που λαμβάνουν χώρα εντός των πλαισίων της επίσημης διαδικασίας 

πιστοποίησης, η οποία βασίζεται στην τήρηση των απαιτήσεων καλής παραγωγής και 

διεξάγεται από τη ρυθμιστική αρχή της εκάστοτε χώρας. 

Το συνολικό ύψος των καταχωρημένων αποθεμάτων τον Ιούλιο του 2009 

ανέρχεται σε 194.775 μονάδες375. Οι 130.779 μονάδες προέρχονται από 10 τράπεζες 

που έχουν λάβει τη πιστοποίηση FACT/NetCord, ενώ  63.996 προέρχονται από 21 

τράπεζες που δεν έχουν τη πιστοποίηση αυτή, ανάμεσά τους και η Ελληνική Τράπεζα 

ΟΠΑ, αλλά αποτελούν associated members.  Οι μονάδες που είναι καταχωρημένες 

στη βάση δεδομένων είναι πλήρως ελεγμένες (μέγεθος μοσχεύματος, αριθμός 

κυττάρων, έλεγχος για ιούς) και άμεσα διαθέσιμες. Από αυτές έχουν αποδεσμευτεί 

και εκχωρηθεί προς μεταμόσχευση 8.350 μονάδες ομφαλικού μοσχεύματος, από τις 

οποίες οι 3.567 εκχωρήθηκαν σε παιδιά και 3.639 σε ενήλικες.  

                                                 
368 American Society for Blood and Marrow Transplantation (ASBMT) http://asbmt.org/   
369 . European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) http://www.ebmt.org/  
370 International Society for Cellular Therapy (ISCT) http://www.celltherapysociety.org/  
371 Joint Accreditation Committee of ISCT – Europe and EBMT (JACIE) http://www.jacie.org/  
372 Organizacion National de Transplantation (ONT – Ισπανία) http://www.ont.es  
373 Canadian Blood and Marrow Transplant Group (CBMTG) http://www.cbmtg.org/  
374 World Marrow Donor Association (WMDA) http://www.worldmarrow.org/  
375 Πηγή: NETCORD  http://www.netcord.org, τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2009  
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Αναλυτικότερα τα στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 11 

Πίνακας 11:  Απόθεμα που είναι καταγεγραμμένο στη βάση δεδομένων του 

δικτύου NetCord και χρήση του (Ιούλιος 2009) 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΟΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FACT/NETCORD 

Barcelona 12.090 540 206 316
Düsseldorf 15.980 623 288 302
Durham 21.999 1.076  
Helsinki 2.939 23 12 11
Houston 8.182 190 82 108
Liege 2.084 125 51 74
London 11.155 264 138 126
Milan 7.208 377 196 181
New York 46.742 2.996 1.841 1.155
Pavia 2.400 110 45 65
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 130.779 6.324 2.859 2.338
 

ΟΧΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FACT/NETCORD 
Athens 1.593 6 5 5
Bratislava 277 1 0 1
Firenze 1.183 75 34 41
Gauting 2.517 60 21 39
Gent 1.700 49 10 19
Gothenburg 859 1 1 0
Leiden 3.642 80 35 45
Leuven 8.470 129 66 63
Louvain 1.909 101 37 64
Brussels 1.335 28 9 19
Malaga 13.073 99 35 64
Mannheim 1.742 69 20 49
Mexico City 1.323 127 85 42
Padova 1.393 53 19 34
Pescara 413 5 2 2
Prague 3.237 42 16 26
Roma Lazio 1.326 53 26 27
Santiago de 
Compostela 5.140 56 30 26

Seoul 5.755 23 10 13
Tel Hashomer 1.463 18 10 8
Tokyo 5.646 951 237 714
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  63.996 2.026 708 1.301
        
ΣΥΝΟΛΟ 194.775 8.350 3.567 3.639
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3.2 BONE MARROW DONORS WORLDWIDE- BMDW376 

 Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δωρητών Μυελού των Οστών (Bone Marrow 

Donors Worldwide – BMDW) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1988, με τα γραφεία 

του να βρίσκονται στο Leiden (Ολλανδία), ως μια πρωτοβουλία του Immunobiology 

Working Party του European Group of Blood and Marrow Transplantation 

(EBMT)377.  

Αποτελεί μια εθελοντική προσπάθεια που βασίζεται στη συνεργασία μητρώων 

δωρεών στελεχιαίων κυττάρων αλλά και τραπεζών ΟΠΑ. Οι στόχοι της προσπάθειας 

είναι η παροχή κεντρικής πληροφόρησης όσον αφορά στους φαινοτύπους HLA, αλλά 

και σχετικά με τα απαραίτητα δεδομένα των δωρεών στελεχιαίων κυττάρων από μη 

συγγενή δότη και μονάδων ΟΠΑ και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ιατρών των 

ασθενών που έχουν ένδειξη μεταμόσχευσης αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων, 

στην πληροφόρηση αυτή. Με τη συλλογή των φαινοτύπων HLA των δωρεών 

στελεχιαίων κυττάρων από εθελοντές δότες και των μονάδων ΟΠΑ, αλλά και του 

συντονισμού της διανομής τους ανά τον κόσμο,  έχει  μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα 

εύρεσης των κατάλληλων στελεχιαίων κυττάρων ή μονάδων ΟΠΑ, μέσω της παροχής 

πρόσβασης σε όλες τις αντίστοιχες διαθέσιμες μονάδες του μητρώου. 

Η πρώτη έκδοση του προγράμματος ήταν διαθέσιμη τον Φεβρουάριο του 

1989 και περιείχε δεδομένα από 8 αρχεία και ένα σύνολο 155.000 δωρεών 

στελεχιαίων κυττάρων από εθελοντές δότες. Σήμερα η βάση δεδομένων του 

απαριθμεί 13.444.459378 δωρητές και μονάδες ΟΠΑ και 712 εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες από 459 οργανισμούς379 στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση, σε 

πραγματικό χρόνο, στις παρεχόμενες on-line υπηρεσίες του BMDW. 

Στα παρακάτω σχήματα  αποτυπώνεται η αύξηση του αριθμού των εθελοντών 

δωρητών  και των μονάδων ΟΠΑ από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος 

μέχρι σήμερα, ενώ στο παράρτημα παρατίθενται η ακριβής προέλευση των μελών-

δωρητών και των μονάδων ΟΠΑ του BMDW ανά χώρα380.     

 

 

 

                                                 
376 Bone Marrow Donors Worldwide  http://www.bmdw.org  
377 ό.π,  The European Group for Blood and Marrow Transplantation -EBMT http://www.ebmt.org/  
378 BMDW http://www.bmdw.org, Τελευταία ενημέρωση 28/07/2009  
379 Ibid  
380 Βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Σχήμα 8: Συνολικός αριθμός δωρητών και μονάδων ΟΠΑ στο BMDW ανά έτος  

 
 

3.3 WORLD MARROW DONORS ASSOCIATION-WMDA  

Η Παγκόσμια Ένωση Δωρητών Μυελού των Οστών (World Marrow Donors 

Association- WMDA)381 αποτελεί έναν εθελοντικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1989 

ως ένα εθελοντικό διεθνές δίκτυο μητρώων δωρητών και τραπεζών ΟΠΑ, με στόχο 

την παροχή προτύπων και οδηγιών όσον αφορά στην προσέλκυση νέων δωρητών, τον 

έλεγχο, τη συλλογή, την αποθήκευση, τη συμβατότητα και μεταφορά αιμοποιητικών 

στελεχιαίων κυττάρων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα 

σε κάθε ασθενή ανά την υφήλιο, διατηρώντας παράλληλα την υγεία και την ευζωία 

του δωρητή. 

Η WMDA αποτέλεσε τον πρωτοπόρο φορέα του εγχειρήματος της 

αναγνώρισης δυνητικών εθελοντών δωρητών μοσχευμάτων μέσω ενός μητρώου – 

ευρετηρίου του τύπου των ιστών. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από 8 χώρες και 

επεκτάθηκε σήμερα σε 48 χώρες και 6 ηπείρους, με μέλη που αντιπροσωπεύουν 

μητρώα στελεχιαίων κυττάρων ή τράπεζες ΟΠΑ με εξειδίκευση στις μεταμοσχεύσεις.  

                                                 
381  WMDA, http://www.worldmarrow.org  
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Η WMDA προσπαθεί να βελτιώσει και να διευκολύνει τη δωρεά αρχέγονων 

αιμοποιητικών κυττάρων τόσο όσον αφορά στους δότες όσο και στους ασθενείς. 

καταγράφοντας και διαχειρίζοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζονται στην περίπτωση 

που μια μεταμόσχευση εμπλέκει δότες και λήπτες σε διαφορετικά κράτη, ενώ 

καταρτίζει διεθνείς οδηγίες382 για τη συλλογή και εκχώρηση των αιμοποιητικών 

στελεχιαίων κυττάρων. Δημοσιεύει επίσης ετήσιες αναφορές στις οποίες συνοψίζεται 

η παγκόσμια δραστηριότητα των αλλογενών μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών 

στελεχιαίων κυττάρων  και οι οποίες αναφορές αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο 

προσέγγισης των τάσεων του χώρου αυτού, των πρόσφατων εμποδίων που 

ανακύπτουν και των βέλτιστων στρατηγικών για την προσέλκυση και επιλογή νέων 

δωρητών. Για το σκοπό αυτό η δυναμικότητα της ένωσης περιλαμβάνει σήμερα 69 

αρχεία δωρητών, 107 τράπεζες ΟΠΑ, 350 κέντρα δωρεάς και 1259 μεταμοσχευτικά 

νοσοκομεία σε 48 χώρες. 

Ειδικά το Cord Blood Working Group της WMDA συγκεντρώνει τις 

πληροφορίες για τον αριθμό μονάδων ΟΠΑ που παρέχονται από τις τράπεζες ΟΠΑ 

παγκοσμίως από το 1999. Ετησίως, η έκθεση αυτή αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της 

WMDA και τις συμμετέχουσες τράπεζες ΟΠΑ. Το 2008, 2.825 μονάδες ΟΠΑ 

στάλησαν στην WMDA από 112 τράπεζες, ενώ μέχρι σήμερα το μητρώο 

περιλαμβάνει 451.828 καταχωρημένες μονάδες ΟΠΑ383,  43% εκ των οποίων έχουν 

διεθνή προέλευση.  

Το απόθεμα σε μονάδες ΟΠΑ που είναι καταχωρημένες στο WMDA, καθώς 

και οι 107 τράπεζες που συμμετέχουν στη συμπλήρωσή του παρουσιάζονται στο 

παράρτημα384.  

 

4. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΑ  

4.1  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Στον αντίποδα της δημόσιας φύλαξης βρίσκεται η ιδιωτική. Όπως 

προαναφέρθηκε η σύμπραξη  FACT/NETCORD είναι εκείνη που αφιερώθηκε στην 

                                                 
382 H WMDA παρέχει ένα φόρουμ για αμοιβαία συζήτηση όλων των ζητημάτων σχετικά με την 
κλινική χρήση αιματοποιητικών βλαστικών κύτταρων από ανεξάρτητους χορηγούς στα διεθνή όρια. 
Αυτές οι συζητήσεις, που πραγματοποιούνται σε ομάδες εργασίας, το καθιστούν πιθανό να 
διατυπωθούν οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για τις διοικητικές μέριμνες, τον ποιοτικό έλεγχο, 
την  ηθική, τους πόρους χρηματοδότησης, την τεχνολογία πληροφοριών και την πιστοποίηση των 
τραπεζών και αρχείων γενετικού υλικού.   
383 ό.π, τελευταία ενημέρωση 15/07/2009  
384 Βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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εθελοντική επιθεώρηση και πιστοποίηση στον τομέα της αιματοποιητικής κυτταρικής 

θεραπείας. Ωστόσο η  πιστοποίηση  FACT/NETCORD είναι προσανατολισμένη προς 

τις δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ, οι οποίες εκχωρούν τακτικά ομφαλικά μοσχεύματα προς 

μεταμόσχευση. Οι ιδιωτικές τράπεζες από την άλλη πλευρά δεν είναι επιλέξιμες για 

τη πιστοποίηση αυτή, ακριβώς επειδή δεν συμμετέχουν στη δημιουργία της 

παγκόσμιας δεξαμενής ομφαλικών μοσχευμάτων, οπότε και η συλλογή του ΟΠΑ, η 

επεξεργασία του και η αποθήκευσή του διαφοροποιείται σημαντικά ανά ιδιωτική 

τράπεζα.   

Για το λόγο αυτό και οι ιδιωτικές τράπεζες προκειμένου να διασφαλίσουν 

κάποια συστήματα ποιότητας αναφορικά με τη λειτουργία τους στρέφονται σε 

κάποιους  ανεξάρτητους οργανισμούς ή ιδρύματα, το σημαντικότερο και το πιο 

έγκριτο των οποίων είναι η American Association of Blood Banks -AABB385 

(Αμερικανική Ένωση Τραπεζών Αίματος).  

H ΑΑΒΒ αποτελεί μία μη κερδοσκοπική, διεθνή ένωση οργανισμών και 

ατόμων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με τη μετάγγιση αίματος και τις 

μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων και συμβάλλει, σε συνεργασία με άλλους 

φορείς, στην διαμόρφωση των κανόνων που αφορούν τη χρήση του αίματος και 

αιμοποιητικών κυττάρων στις ΗΠΑ.  

Ιδρύθηκε το 1947 στο  Bethesda, Maryland της Αμερικής και σήμερα 

απαριθμεί μέλη σε 80 χώρες του κόσμου. Για το λόγο αυτό συντελέστηκε  το 2005 

και η μετονομασία του σε ΑΑΒΒ, αντί American Association of Blood Banks, 

προκειμένου να αντανακλά τη στροφή στο διεθνές χαρακτήρα και στις ευρείες 

αιμοποιητικές δραστηριότητες. 

Η ΑΑΒΒ παρέχει διάφορα είδη πιστοποίησης, τα οποία αποτελούν κάτι σαν 

έλεγχο ποιότητας των Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας (Standard Operating 

Procedures -SOP) της κάθε τράπεζας. Κυριότερες αυτών είναι η AABB Accredited 

Cord Blood Facilities386 και η AABB Accredited Hematopoietic Progenitor Cell 

(HPC) Facilities387 Η πρώτη αφορά τα βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού 

αίματος και η δεύτερη ενήλικα βλαστικά κύτταρα συλλεγμένα από το μυελό των 

οστών ή το περιφερικό αίμα.  

                                                 
385 American Association of Blood Banks http://www.aabb.org  
386http://www.aabb.org/Content/Accreditation/Cord_Blood/AABB_Accredited_Cord_Blood_Facilities/  
387http://www.aabb.org/Content/Accreditation/Hematopoietic_Progenitor_Cell_%28HPC%29/AABB_
Accredited_HPC_Facilities/  
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Την 1η Μαΐου μάλιστα του 2005, η ΑΑΒΒ επικαιροποίησε  τα κριτήρια 

πιστοποίησης για τις τράπεζες ΟΠΑ και απαίτησε επιθεώρηση εκ νέου στις τράπεζες-

μέλη της. Τα αναθεωρημένα πρότυπα διαπίστευσης κατέστησαν υποχρεωτικά σε όλα 

τα μέλη ΑΑΒΒ το Ιανουάριο 2007.   

Σε κάποιο βαθμό πάντως,  η AABB και το FACT/NETCORD διεκδικούν τη 

θέση για τα πιο αξιόπιστα συστήματα διαπίστευσης ποιότητας ΟΠΑ. Ο 

προσανατολισμός όμως του   FACT/NETCORD μόνο στις δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ, 

αναγκάζει τις ιδιωτικές τράπεζες να χρησιμοποιούν την AABB πιστοποίηση ως το 

κύριο πρότυπο ποιότητας στην Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

5. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΠΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ388 

 
5.1  ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν οι ακόλουθες δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ: 

• NHS389 Cord Blood Bank (παλιότερα γνωστή ως London Cord Bank)390  

• Belfast Cord Blood Bank, τμήμα της Northern Ireland Blood Transfusion 

Service (NIBTS)391  

Η NHS Cord Blood Bank του Λονδίνου ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί στα πλαίσια 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας (National Health System – National Blood Service) 

αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες τράπεζες του κόσμου. Η συλλογή του 

ΟΠΑ γίνεται σήμερα σε τέσσερα επιλεγμένα νοσοκομεία, στα οποία εκχωρείται το 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και είναι τα: Northwick Park, Barnet General, 

Luton and Dunstable, και Watford General. 

Όλες οι δωρεές προς την τράπεζα προορίζονται για ασθενείς που τις έχουν 

ανάγκη και καμία απολύτως δεν αποθηκεύεται για ενδεχόμενη ιδία χρήση. Ο ρυθμός 

συλλογής ΟΠΑ είναι 2.000 μονάδες ανά έτος. Για την κάλυψη του συνολικού 

πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται ότι απαιτούνται 150.000 έως 

200.000 μονάδες. 

                                                 
388 Πηγές: 1) Opinion no 19, 16 March 2004, της ΕGE European Group on Ethics in Science and New 
Technologies, «Εthical aspects of umbilical cord blood banking»,Unit 6: Umbilical Cord Cell banking 
by country pp.111-127 2) Έκθεση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Ιανουάριος 2009, 
 3) Parents’s guide to Cord Blood Fountadation, http://parentsguidecordblood.org/ Link: Cord 
Blood Regulations by Nationality 
389 National Healthcare Service  
390 NHS Cord Blood Bank  http://cord.blood.co.uk  
391 Northern Ireland Blood Transfusion Service (NIBTS) http://www.nibts.org  
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Όλες οι διατηρούμενες μονάδες μοσχεύματος είναι καταχωρημένες σε 

διεθνείς βάσεις αναζήτησης μοσχευμάτων αιμοποιητικών κυττάρων, όπως το 

Βρετανικό Μητρώο Μυελού των Οστών (British Bone Marrow Registry), το Διεθνές 

Μητρώο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (Bone Marrow Donors Worldwide) 

και το διεθνές δίκτυο αναζήτησης NetCord. Όταν ένας ασθενής εντοπίσει την 

κατάλληλη μονάδα μοσχεύματος στο αρχείο της τράπεζας, τότε αυτό καθίσταται 

διαθέσιμο για μεταμόσχευση εντός δύο (2) εβδομάδων. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν και ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης. Για τη 

πιστοποίηση και τη ρύθμιση της λειτουργίας τόσο των δημόσιων όσο και των 

ιδιωτικών τραπεζών, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει τον Κώδικα Πρακτικής για 

Τράπεζες Ιστών (στις οποίες υπάγονται οι τράπεζες ομφαλικών μοσχευμάτων) 

γνωστός ως MHRA accreditation- Διαπίστευση της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ιατρικής 

Φροντίδας και Φαρμάκων της Διεύθυνσης Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου 

(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency392 of the UK Department of 

Health) 

Μόνο οι τράπεζες που πιστοποιούνται σύμφωνα με αυτόν τον κώδικα 

πρακτική από τη ρυθμιστική επιτροπή μπορούν να διαθέσουν μοσχεύματα για 

μεταμόσχευση στα νοσοκομεία του   Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου 

Βασιλείου (NHS-National Healthcare Service)    

 

5.2 ΙΣΠΑΝΙΑ  

Η Ισπανία πιθανόν διαθέτει το σημαντικότερο πρόγραμμα φύλαξης ΟΠΑ 

στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν πολλοίς στη δράση του ιδρύματος Jose 

Carreras International Leukaemia Foundation393 σχετικά με την προώθηση της 

δωρεάς μυελού των οστών και ΟΠΑ. 

Το ισπανικό μητρώο REDMO394 and Spanish Cord Blood Registry 

(Barcelona, Spain) περιλαμβάνει 9 τράπεζες ΟΠΑ (2004), από τις οποίες οι έξι είναι 

καταχωρημένες στο διεθνές μητρώο WMDA: 

● Barcelona Cord Blood Bank, 

● Banco Cordon CTS Malaga, 
                                                 
392 Medicines and Healthcare products Regulatory Agency http://www.mhra.gov.uk/index.htm  
393 http://www.jcarreras.com, Το ίδρυμα Jose Carreras εγκαθίδρυσε το μητρώο Unrelated Bone 
Marrow Donor Registry (REDMO), το οποίο άρχισε να καταχωρεί μονάδες ΟΠΑ το 1996. Το μητρώο 
είναι μέλος της ένωσης WMDA, ενώ παράλληλα είναι συμβεβλημένο και με άλλα μητρώα ανά τον 
κόσμο. 
394 Ibid  
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● Banco Cordon CTS Madrid, 

● Banco Cordon CTS Galicia, 

● Banco Cordon CTS Valencia, 

● Banco Cordon Hosp. Univ. Canarias, 

ενώ υπάρχουν και οι ακόλουθες τρεις: 

● Palma de Mallorca Cord Blood Bank, 

● Oviedo Cord Blood Bank, 

● Zaragoza Cord Blood Bank. 

Η μεγαλύτερη τράπεζα του δικτύου είναι η Barcelona Cord Blood Bank, 

μέλος του δικτύου NetCord, της οποίας η δημιουργία χρηματοδοτήθηκε από το 

ίδρυμα Jose Carreras. Η τράπεζα Madrid Cord Blood Bank ιδρύθηκε το 1996 και σε 

αυτή περίπου το 5% των μονάδων διατηρούνται για οικογενειακή χρήση, ενώ 

περίπου το 15% για ερευνητικούς σκοπούς. 

Η ισπανική νομοθεσία, από το 1996, επιβάλλει την επιτήρηση των 

δραστηριοτήτων των τραπεζών ΟΠΑ από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, ενώ 

ταυτόχρονα λειτουργεί και ένα πρόγραμμα πιστοποίησης των τραπεζών Accreditation 

Programme for Cord Blood Banks. Οι τράπεζες παράλληλα θα πρέπει να ακολουθούν 

το πλαίσιο οδηγιών FACT – NetCord. 

Μόλις το Νοέμβριο του 2006, μέσω του αντίστοιχου Βασιλικού Διατάγματος 

1301/2006, επιτράπηκε στους γονείς στην Ισπανία να φυλάσσουν το ΟΠΑ του 

παιδιού τους για πιθανή αυτόλογη χρήση. Ωστόσο η Ισπανία, ως χώρα με ιδιαίτερη 

παράδοση στις μεταμοσχεύσεις, πρωτοστατεί σήμερα της καινούριας τάσης που 

αναπτύσσεται παγκοσμίως, δηλαδή της ίδρυσης και λειτουργίας υβριδικών τραπεζών 

φύλαξης ΟΠΑ. Έτσι, όταν μια φυλασσόμενη ιδιωτική μονάδα κριθεί κατάλληλη για 

χρήση της σε μη συγγενική μεταμόσχευση, τότε αυτή θα πρέπει να παραχωρηθεί ως 

μόσχευμα σε τρίτους και όχι να κρατηθεί για ιδία χρήση.  

 

5.3 ΓΑΛΛΙΑ  

Στη Γαλλία η νομοθεσία επιτρέπει τη φύλαξη μονάδων ΟΠΑ μόνο σε 

δημόσιες τράπεζες. Η εμπορική ιδιωτική φύλαξη αυτόλογων μονάδων ΟΠΑ δεν 

απαγορεύεται ρητά από τη γαλλική νομοθεσία, παρόλα αυτά όμως η δραστηριότητα 

αυτή φαίνεται να μη συμμορφώνεται προς τις αρχές και τους κανόνες του γαλλικού 

κώδικα που αφορά στη δημόσια υγεία. Από την άλλη πλευρά, υπό την οπτική του 

γαλλικού  αστικού δικαίου των συμβάσεων και της ιατρικής δεοντολογίας, το κύρος ή 
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εκτελεστότητα των συμβάσεων με τις οποίες οι γονείς ζητούν την συλλογή και τη 

διατήρηση του ΟΠΑ για το παιδί τους, λαμβανομένου υπόψη της απουσίας ιατρικής, 

τρέχουσας ή μελλοντικής θεραπευτικής χρησιμότητας, θα μπορούσε εύκολα να 

αμφισβητηθεί. Γενικότερα, το ΟΠΑ στη χώρα αντιμετωπίζεται νομοθετικά ως 

εθνικός πόρος. 

Το εθνικό πρόγραμμα φύλαξης ΟΠΑ Reseau Francais de Sang Placentaire – 

RFSP395 ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999, υπό τη συνεργασία της διεύθυνσης 

Agence Francaise du Sang (Γαλλική Αιματολογική Εταιρεία)396 και του ιδρύματος 

Etablissement Francaise des Greffes (Γαλλικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων). Το 

πρόγραμμα RFSP υποστηρίζεται από ένα δίκτυο πέντε (5) δημόσιων τραπεζών: 

● Besancon Cord Blood Bank, 

● Bordeaux Cord Blood Bank, 

● Saint Louis Cord Blood Bank, 

● Marseille Cord Blood Bank, 

● Annemasse Cord Blood Bank. 

Οι τέσσερις από αυτές (Besancon, Bordeaux, Paris, Marseille) είναι 

επιφορτισμένες με το έργο της συλλογής των μονάδων ΟΠΑ από ένα αριθμό 

μαιευτηρίων, τον έλεγχο και την κρυογονική κατάψυξη των δειγμάτων. Μετά το 

πέρας των εργασιών αυτών οι μονάδες απομονώνονται. Στο τελικό στάδιο των 

διαδικασιών οι μονάδες ΟΠΑ διέρχονται από το στάδιο της έγκρισης και για όσες 

από αυτές επιβεβαιώνεται η έγκρισή τους μεταφέρονται στην πέμπτη τοποθεσία, στην 

πόλη Annemasse. 

 

5.4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

Σήμερα λειτουργούν στη χώρα πέντε (5) δημόσιες τράπεζες: 

• Jose Carreras Stammzellbank Düsseldorf 

• Cord Blood Bank Manheim 

• DNS – BB Nabelschnurblutbank 

                                                 
395 Το πρόγραμμα RFSP χρηματοδοτείται από το γαλλικό δημόσιο, ενώ οι δραστηριότητές του 
συντονίζονται από την αντίστοιχη επιτροπή. Είναι μέλος του δικτύου NetCord και του εγχειρήματος 
EUROCORD ΙΙΙ. 
396 Τμήμα της διεύθυνσης αυτής, αρμόδιο για την ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας, Agence Francaise 
de Securite Sanitaire des Produits de Sante, διενεργεί τακτικούς ελέγχους στις τράπεζες, οι οποίες θα 
πρέπει να συμμορφώνονται προς τις γαλλικές Καλές Επιχειρησιακές Πρακτικές (France Good 
Manufacturing Practices) που αφορούν στα αιμοποιητικά κύτταρα, καθώς αυτό απαιτείται από το 
νόμο.  
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• Cord Blood Bank Freiburg 

• Bavarian Cord Blood Bank Munich 

Παράλληλα στη Γερμανία έχει την έδρα της η πιθανόν μεγαλύτερη ιδιωτική 

τράπεζα ΟΠΑ, VITA 34. 

Η τράπεζα Jose Carreras Cord Blood Bank397 είναι η μακροβιότερη στη 

Γερμανία, λειτουργώντας από το 1992 για οικογενειακές δωρεές και από το 1993 για 

δωρεές από μη συγγενή δότη. 

Στη Γερμανία επιτρέπεται τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική φύλαξη. 

Υπάρχει ωστόσο ένα αυστηρό πλαίσιο οδηγιών το οποίο εφαρμόζεται στη λειτουργία 

και των δύο τύπων τράπεζας (Οδηγίες για τη Μεταμόσχευση ΟΠΑ - Richtlinien zur 

Transplantation von Stammzellen aus Nabelschnurblut), είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες, 

το οποίο έχει δημιουργηθεί από την Ομοσπονδιακή Ιατρική Ένωση 

(Bundesärztekammer).  

Από νομικής πλευράς και οι δύο τύποι τραπεζών υπόκεινται στις διατάξεις 

του Γερμανικού Νόμου περί Φαρμάκων (Arzneimittelgesetz). Οι ιδιωτικές τράπεζες 

αδειοδοτούνται από κάποια Τοπική Αρχή ή Περιφερειακό Συμβούλιο. Στην 

περίπτωση της δημόσιας φύλαξης, οι τράπεζες ΟΠΑ πρέπει να υπακούν στις 

αυστηρές Τυποποιημένες Λειτουργικές Διαδικασίες και να εξασφαλίζουν 

συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας (GMP conditions) ώστε να εγκριθεί η άδεια 

λειτουργίας τους. Η συμμόρφωση των τραπεζών προς τους κανονισμούς επιβλέπεται 

από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια σε συνεργασία με το ινστιτούτο Paul Erlich 

 Institute, μέσω του οποίου πραγματοποιείται και η αδειοδότηση των τραπεζών 

αυτών. Οι ανωτέρω κανονισμοί ισχύουν και για τις ιδιωτικές τράπεζες. 

Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα «παραθυράκι» στους γερμανικούς κανονισμούς: 

επιτρέπεται στους γονείς η αποστολή ΟΠΑ εκτός χώρας, αλλά τα αυστηρά πρότυπα 

που επιβάλλονται από τον γερμανικό νόμο δεν εφαρμόζονται για το αίμα που 

αποστέλλεται και επεξεργάζεται στο εξωτερικό. Οι γονείς που χρησιμοποιούν 

τράπεζες οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη δε θα έχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας, 

έως ότου εφαρμοστεί στην πράξη η αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

                                                 
397 Η τράπεζα χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Jose Carreras Foundation, είναι ιδρυτικό μέλος του  
δικτύου NetCord και συμμέτοχος στο εγχείρημα EUROCORD III, ενώ διαθέτει πιστοποίηση 
FACT/NetCord. 
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5.5 ΙΤΑΛΙΑ  

Η Ιταλία ανήκει στις χώρες όπου η συλλογή και αποθήκευση 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελεί καθαρά κρατική υπόθεση ενώ η ιδιωτική 

φύλαξη απαγορεύεται δια νόμου. Ωστόσο είναι διαθέσιμο  πρόγραμμα οικογενειακής 

φύλαξης ΟΠΑ μόνο για γονείς οι οποίοι έχουν ήδη ένα πάσχον παιδί από ασθένεια 

που χρήζει μεταμόσχευσης. Το πρόγραμμα αυτό είναι όμοιο με το πρόγραμμα Sibling 

Donor Cord Blood Program των Η.Π.Α. Σε αυτές τις οικογένειες προσφέρεται 

«αποκλειστική αποθήκευση», κατά την οποία το αίμα διατηρείται αποκλειστικά για 

αυτές και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που το μεγαλύτερο παιδί βρεθεί στην 

ανάγκη μεταμόσχευσης. 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2002 εγκρίθηκε ένα διάταγμα του Υπουργείου Υγείας398, 

για έκτακτα μέτρα σε σχέση με τα βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου,  και το 

οποίο αντικατέστησε το διάταγμα  που είχε εγκριθεί στις 11 Ιανουαρίου 2002.  

Δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (Gazzetta Ufficiale) νο.27 

της 3ης Φεβρουαρίου 2003 και ίσχυσε για ένα έτος.  Όριζε  τα εξής:  

 ► Η συλλογή αίματος ομφάλιου λώρου αποτελεί καθαρά κυβερνητική δράση 

 ► Κάθε τράπεζα φύλαξης τελεί υπό την έγκριση της περιφερειακής κυβέρνησης, του 

τόπου εγκατάστασή της είναι εγκατεστημένη.   

 ► Οι ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης απαγορεύονται  

 ► Η εισαγωγή ή εξαγωγή αίματος ομφάλιου λώρου πρέπει να έχει εγκριθεί πρώτα 

από το Υπουργείο Υγείας  

► Οι διατάξεις αυτές, κρίθηκαν αναγκαίες, διότι οι θεραπείες με χρήση βλαστικών 

κυττάρων από τον ομφάλιο λώρου βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.  

Νεότερο διάταγμα του υπουργού Υγείας της 7ης Μαΐου 2005, δημοσιευμένο 

στην επίσημη εφημερίδα  της Κυβερνήσεως (Gazzetta Ufficiale) νο. 107 την 10η 

Μαΐου 2005, επανέλαβε την ίδια στρατηγική, (η ιδιωτική αποθήκευση απαγορεύεται 

ακόμα), τροποποιώντας μόνο την εξαγωγή αίματος ομφάλιου λώρου, η οποία πλέον 

επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

                                                 
398 http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,22470|99,00.html 
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Σήμερα υπάρχουν 18 δημόσιες τράπεζες399 φύλαξης ΟΠΑ στην Ιταλία με 

μεγαλύτερη εκείνη του Μιλάνου και με γεωγραφική κατανομή τέτοια ώστε να 

καλύπτεται η χώρα κατά μήκος και πλάτος. Επτά από τις 18 τράπεζες συναποτελούν 

το δίκτυο GRACE Network (Gruppo per la Raccolta e Amplificazione delle Cellule 

Ematopoietiche) με κέντρο το Μιλάνο και έχουν έδρες στις πόλεις: Milan, Turin, 

Florence, Lazio, Padua, Pavia, Rome. Το δίκτυο αυτό συνδέεται με το δίκτυο 

NetCord, EUROCORD, EBMT και BMDW ενώ έχει ανάλογη οργάνωση και 

λειτουργία με το πρόγραμμα National Marrow Donor Program των Η.Π.Α. 

Οι υπόλοιπες τράπεζες βρίσκονται στις πόλεις: Verona, Reggio Calabria, 

Treviso, Rome, Bologna, Genova, Pescara, Pisa, San Giovanni Rotondo, Napoli. Οι 

περισσότερες ιταλικές τράπεζες ΟΠΑ υποστηρίζονται από την ADISCO400, έναν 

οργανισμό που ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να προάγει τη δωρεά ΟΠΑ. 

 

5.6 ΟΛΛΑΝΔΙΑ  

Το δίκτυο δημόσιων τραπεζών ΟΠΑ της Ολλανδίας περιλαμβάνει τις εξής 

τράπεζες: 

● Leiden Cord blood Bank, 

● Groningen Cord Blood Bank, 

● Nijmegen Cord Blood Bank, 

● Amsterdam Cord Blood Bank. 

ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία για ιδιωτικές τράπεζες ΟΠΑ στην Ολλανδία. 

Το Leiden λειτουργεί ως το κέντρο όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν 

στα αιμοποιητικά στελεχιαία κύτταρα, ενώ αποτελεί την έδρα του ιδρύματος 

Europdonor Foundation (μητρώο δωρεών στελεχιαίων κυττάρων της Ολλανδίας), το 

                                                 
399  

Milano Cord Blood Bank 
 Torino Cord Blood Bank Treviso Cord Blood Bank 

Pavia Cord blood Bank 
 

Reggio Calabria Cord Blood 
Bank Unicatt Rome 

Padova Cord Blood Bank 
 Napoli Cord Blood Bank Emilia Romagna Cord Blood 

Bank (Bologna) 
St. Eugenio Hospital Rome 

 Pisa Cord Blood Bank Sciacca Cord Blood Bank (Sicily) 

Pescara Cord Blood Bank 
 Firenze Cord Blood Bank San Giovanni Rotondo Cord 

Blood Bank 
Roma Centro 

 
Liguria Cord Blood Bank 

(Genova) Verona Cord Blood Bank 

 
400 Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale (ADISCO)  http://www.adisco.it  
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οποίο ενεργεί για λογαριασμό της EuroCord Nederland, δηλαδή του ολλανδικού 

μητρώου μονάδων ΟΠΑ. 

Το Europdonor συνεργάζεται επίσης με το πρόγραμμα STEMNET project, μια 

προσπάθεια που στοχεύει στη σύνδεση των μητρώων δωρεών και των τραπεζών 

στελεχιαίων κυττάρων της Κεντρικής Ευρώπης με δίκτυα και μητρώα της Δυτικής 

Ευρώπης, όπως το NetCord και το BMDW. Με αυτό τον τρόπο, το πρόγραμμα 

φιλοδοξεί να συμβάλλει στη βελτίωση της θεραπείας των ασθενών στην Κεντρική 

Ευρώπη και μέσω της επέκτασής του σε νέες ομάδες εθνοτήτων να δώσει καινούριες 

ευκαιρίες σε ασθενείς ανά τον κόσμο. 

Το Φεβρουάριο του 2003 εγκρίθηκε από το ολλανδικό κοινοβούλιο ένας νέος 

νόμος σχετικά με την ασφάλεια και ποιότητα των ανθρωπίνων ιστών. Σύμφωνα με 

αυτό το νόμο κάθε είδους ανθρώπινο υλικό (από ένα νεφρό, ένα ακρωτηριασμένο 

άκρο ως και το ΟΠΑ) το οποίο διατίθεται σε κάποιο επαγγελματία του ιατρικού 

κλάδου (ιατρό, νοσοκόμο, κ.λ.π.) θα πρέπει να προσφέρεται σε μια «Τράπεζα 

Οργάνων». Στη συνέχεια η τράπεζα αυτή θα αποφασίζει αν θα το δεχτεί ή αν θα το 

διαθέσει ως ιατρικό απόρριμμα. Οι Τράπεζες Οργάνων μπορούν να λειτουργούν μόνο 

κατόπιν άδειας από την ολλανδική κυβέρνηση, ενώ επιθεωρούνται τακτικά. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι κάθε τράπεζα ΟΠΑ, δημόσια ή ιδιωτική, θα πρέπει να αιτείται 

άδειας λειτουργίας ώστε να διαπιστεύεται ως Τράπεζα Οργάνων. 

Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάποιος δεν μπορεί να αποκομίζει κέρδη 

μέσω της αποθήκευσης ΟΠΑ για μελλοντική προσωπική χρήση. Για όσο χρονικό 

διάστημα τα οικονομικά οφέλη επενδύονται στην τράπεζα δεν υφίσταται κανένα 

νομικό πρόβλημα και η εμπορική εταιρεία έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης 

ώστε να χαρακτηριστεί Τράπεζα Οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί αυτές 

τις δραστηριότητές της που σχετίζονται με το ΟΠΑ, διοικητικά και οικονομικά 

διαχωρισμένες από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της (π.χ. φαρμακευτικές) και πάντα 

εντός των νομοθετικών πλαισίων. 

 

5.7 ΒΕΛΓΙΟ 

Στο Βέλγιο δεν υφίστανται συγκεκριμένες νομικές ή θεσμικές ρυθμίσεις 

σχετικά με τη φύλαξη του ΟΠΑ, οπότε λειτουργούν παράλληλα πέντε δημόσιες401 

αλλά και αρκετές ιδιωτικές τράπεζες.  

                                                 
401 ● Navelstrengbloedbank Rode Kruis-Vlaanderen 
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Το Συμβούλιο Υγείας του Βελγίου εξέδωσε στις 7 Δεκεμβρίου 2001 γνώμη 

σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας των τραπεζών φύλαξης ιστών. Συνιστά, 

ιδίως για το αίμα του ομφάλιου λώρου και τα κύτταρα που προέρχονται από αυτό:  

► Το αίμα του ομφάλιου λώρου και τα βλαστικά κύτταρα που προέρχονται από 

αυτό,  αποτελούν μέρος της νομοθεσίας που διέπει τους ιστούς και τα κύτταρα.   

► Οι ποιοτικές προδιαγραφές για τράπεζες αίματος ομφάλιου λώρου θα πρέπει να 

καθοριστούν.   

► Η θεραπευτική αυτόλογη  χρήση για προληπτικούς λόγους πρέπει να 

απαγορεύεται. 

Στο Παράρτημα της γνωμοδότησης, το Συμβούλιο Υγείας κατέγραψε τους 

όρους έγκρισης και αδειοδότησης των δραστηριοτήτων  σχετικά με τις τράπεζες 

κυττάρων και ιστών. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «κάθε τράπεζα ιστών ή κυττάρων 

πρέπει να  εγκριθεί από τον Υπουργό μετά από σχετική έκθεση της υπηρεσίας και 

μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και ότι η εν λόγω έγκριση μπορεί να 

χορηγηθεί μόνο σε  μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς». 

 

5.8 ΕΛΒΕΤΙΑ  

Στην Ελβετία επιτρέπεται και η ιδιωτική και η δημόσια φύλαξη ΟΠΑ. Η 

δημόσια φύλαξη ΟΠΑ διευθύνεται από τον οργανισμό Swisscord, ο οποίος ιδρύθηκε 

το 1996. Ο αρχικός στόχος ήταν η δημιουργία τεσσάρων (4) δημόσιων τραπεζών 

ΟΠΑ στις πόλεις Basel, Geneva, Zurich και Berne αλλά μέχρι σήμερα λειτουργούν 

μόνο οι τράπεζες: Cord Blood Bank Basel και Cord Blood Bank Geneva. Ο νέος 

ελβετικός νόμος επιβάλλει τη λειτουργία των τραπεζών εντός του πλαισίου των 

κανόνων της Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice), 

απαιτώντας παράλληλα τη διαπίστευση της εκάστοτε τράπεζας από αρμόδιους 

φορείς.  

 

5.9 ΤΣΕΧΙΑ  

Η πρώτη δημόσια τράπεζα ΟΠΑ για δωρεές από μη συγγενή δότη ιδρύθηκε το 

1996 στην Πράγα. Το 1997 δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός τριών τραπεζών: Prague 

Cord Blood Bank, Brno Cord Blood Bank και Kralove Cord Blood Bank. Το δίκτυο 
                                                                                                                                            
● De Leuvense Navelstrengbloedbank 
● Banque de sang de cordon umbilical Liege 
● Banque de sang de cordon Bruxelles (UCL) 
● Banque de sang de cordon Bruxelles (ULB). 
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αναφέρεται διεθνώς ως Cord Blood Bank Czech Republic και είναι πιστοποιημένο 

από το φορέα JCI (Joint Commission International). Η ιδιωτική φύλαξη ΟΠΑ 

επιτρέπεται στην Τσεχία. 

 

5.10 ΔΑΝΙΑ  

Η μοναδική δημόσια τράπεζα ΟΠΑ που λειτουργεί στη Δανία είναι η Cord 

Blood Stem Cell Bank, που ιδρύθηκε το 2002 στο Aalborg University και διευθύνεται 

από το εργαστήριο Laboratory for Stem Cell Research. Οι δραστηριότητές της 

υπόκεινται στην έγκριση της επιτροπής Scientific Ethical Committee του 

πανεπιστημίου Aalborg. Η ιδιωτική φύλαξη ΟΠΑ επιτρέπεται στη Δανία. 

 

5.11 ΠΟΛΩΝΙΑ  

Η Πολωνία διαθέτει αρκετές τράπεζες ΟΠΑ, πολλές από τις οποίες δεν είναι 

ιδιαίτερα δραστήριες λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης. Οι σημαντικότερες 

δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ στη χώρα (με καταχωρημένα αποθέματα στο παγκόσμιο 

δίκτυο WMDA) είναι οι: Institute of Haematology and Transfusion Medicine, Jose 

Carreras Memorial Cord Blood Bank402, και η Hematopoietic Progenitor Cell 

Processing Facility.  

Στην Πολωνία δεν υφίστανται ειδικές ρυθμίσεις και κανονισμοί σχετικά με το 

ΟΠΑ, το οποίο αντιμετωπίζεται εντός των νομοθετικών πλαισίων που αφορούν στα 

προς μεταμόσχευση όργανα. Ο νόμος αυτός απαγορεύει σε κάθε οργανισμό, πλην 

αυτού της Εθνικής Υπηρεσίας Μεταγγίσεων (National Transfusion Service), την 

μεταπώληση προϊόντων αίματος. Η Πολωνία επίσης υπόκειται στους σχετικούς 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην Πολωνία υφίστανται και λειτουργούν ιδιωτικές τράπεζες ΟΠΑ. Τα 

λειτουργικά έξοδα μιας ανάλογης επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα αυτή 

είναι χαμηλά, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

                                                 
402 Η τράπεζα Jose Carreras Cord Blood Bank ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1999 στη Βαρσοβία. Ο  
Jose Carreras έδωσε δύο συναυλίες, των οποίων τα έσοδα διατέθηκαν στον εκσυγχρονισμό της 
κλινικής Warsaw Haematological and Oncological Clinic, στη δημιουργία τεσσάρων μονάδων 
μεταμόσχευσης μυελού των οστών και στην χρηματοδότηση της τράπεζας ΟΠΑ. Η τράπεζα 
συνεργάζεται με μια σειρά νοσοκομείων για το σκοπό της προσέλκυσης δωρητών. Στην τράπεζα 
υπάρχουν επίσης αποθηκευμένες μονάδες για συγγενική χρήση, καθώς και δείγματα για ερευνητικούς 
σκοπούς. Η λειτουργία της διευθύνεται από το κέντρο National Centre for Blood Donation and Blood 
Treatment και υπόκειται στην πολωνική νομοθεσία, τη σχετική με τις υπηρεσίες αίματος. 



 99

Ένωσης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική την επιλογή της Πολωνίας ως 

τόπο ανάπτυξης εταιριών βιοτεχνολογίας. 

 

5.12 ΑΥΣΤΡΙΑ   

Στην Αυστρία μια τράπεζα ομφαλικών μοσχευμάτων μπορεί να εφαρμόσει 

ένα αυτόλογο, αλλογενές ή υβριδικό πρόγραμμα. Οι τράπεζες ΟΠΑ λειτουργούν στο 

πλαίσιο των κανονισμών “Guidelines for the transplantation of stem cells. Part III: 

cord blood stem cells – collection, storage, manipulation and use”, οι οποίοι είναι 

παρόμοιοι με τους αντίστοιχους γερμανικούς. Η μοναδική δημόσια τράπεζα που 

λειτουργεί στην Αυστρία διευθύνεται από την τράπεζα αίματος του Linz. Το 

αυστριακό μητρώο Austrian Cord Blood Registry έχει την έδρα του στη Βιέννη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του WMDA το αρχείο αυτό δεν έχει λάβει ως σήμερα 

κάποια πιστοποίηση.  

 

6. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΠΑ ΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ403 

 

6.1 Η.Π.Α 

Οι δημόσιες τράπεζες φύλαξης ΟΠΑ στις Η.Π.Α. παρουσιάζουν την τάση να 

συλλέγουν δωρεές σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο πολιτειών), σε αντίθεση με την 

πρακτική που ακολουθούν οι ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης. Σήμερα 

δραστηριοποιούνται στη χώρα περίπου 31 τράπεζες δημόσιας φύλαξης, από τις 

οποίες οι 15 είναι συμβεβλημένες με το μητρώο του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάς 

Μυελού των Οστών (NMDP – National Marrow Donor Program). Οι περισσότερες 

από τις τράπεζες αυτές δέχονται και συντηρούν δωρεές από μη συγγενείς δότες, ενώ 

κάποιες αποθηκεύουν μονάδες ΟΠΑ προς οικογενειακή χρήση από υψηλού κινδύνου 

οικογένειες. Ένας μικρότερος αριθμός τραπεζών αποτελεί το τμήμα φύλαξης 

ιδιωτικών τραπεζών, των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η φύλαξη μονάδων για 

οικογενειακή ή προσωπική χρήση. 

Όσον αφορά τους κανονισμούς λειτουργίας των τραπεζών φύλαξης στις 

Η.Π.Α., από το 2004 απαιτείται το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων τραπεζών να 
                                                 
403 Πηγές: 1) Opinion no 19, 16 March 2004, της ΕGE European Group on Ethics in Science and New 
Technologies, «Εthical aspects of umbilical cord blood banking»,Unit 6: Umbilical Cord Cell banking 
by country pp.111-127 2) Έκθεση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Ιανουάριος 2009, 
 3)Parents’s guide to Cord Blood Fountadation, http://parentsguidecordblood.org/ Link: Cord Blood 
Regulations by Nationality 
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συμβάλλεται με την FDA –  Food and Drugs Administration404  (Διεύθυνση 

Τροφίμων και Φαρμάκων). Παρόλα αυτά,  η αδειοδότηση σχετικά με τις μονάδες 

ΟΠΑ εκκρεμεί. 

Παρά την έλλειψη αδειοδότησης πάντως, πολλές από τις δημόσιες τράπεζες 

έχουν εθελοντικά υποβληθεί σε εξεταστικές εφαρμογές από την FDA και έχουν 

συλλέξει κλινικά δεδομένα προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της ανάπτυξης των 

αντίστοιχων προτύπων ποιότητας και της αδειοδότησης. Παράλληλα πολλές πολιτείες 

στις Η.Π.Α. εφαρμόζουν νόμους σε τοπικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της 

διεύρυνσης της ανάπτυξης και πρόσβασης στις δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ. 

Οι κύριοι φορείς διαπίστευσης των τραπεζών είναι ο οργανισμός AABB 

(American Association of Blood Banks)405, το ίδρυμα FACT (Foundation for the 

Accreditation of Cellular Therapy)406, ενώ κανονισμούς έχει εκδώσει και το 

πρόγραμμα NMDP (National Marrow Donor Program)407. 

Η FDA μάλιστα από το 1997 έως το 2001 έχει εκδοθεί σειρές οδηγιών και 

κανονισμών, οι οποίες παρέχουν ένα πλαίσιο κανονισμών για τη χρήση των 

ανθρωπίνων κυττάρων, ιστών και των προϊόντων αυτών. Οι προτεινόμενες πρακτικές 

καλής λειτουργίας εστιάζουν σε τρεις κυρίως στόχους: την πρόληψη της χρήσης 

μολυσμένων ιστών ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης μεταδοτικών 

ασθενειών, την πρόληψη της ακατάλληλης διαχείρισης ή προώθησης ιστών που 

ενδέχεται να τους μολύνει ή να τους καταστρέψει και τη διασφάλιση της κλινικής 

ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της χρήσης τους. 

Ένας επί πλέον κανόνας προστέθηκε το 2001 και αφορούσε στην απαίτηση 

εγγραφής των ιδρυμάτων που διαχειρίζονται ιστούς και κύτταρα στην FDA, αλλά και 

την παρουσίαση λίστας των προϊόντων τους. Πρόσθετοι κανονισμοί ενσωματώθηκαν 

στον κύριο κανονισμό που εκδόθηκε το 2004. Αυτός εστιάζει στο ότι το σύνολο της 

διαδικασίας προώθησης των αιμοποιητικών και αρχέγονων κυττάρων θα πρέπει να 

είναι μια διαδικασία ελεγχόμενη και να λαμβάνει χώρα με υπευθυνότητα.  

                                                 
404 Food and Drugs Administration, http://www.fda.gov/. Η FDA πιστεύει ότι η αδειοδότηση θα 
προσφέρει ένα διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας και ποιοτικής διασφάλισης στο συνολικό σύστημα, 
καθώς και ότι η αδειοδότηση διαθέτει το πλεονέκτημα της δημιουργίας μιας σειράς υποχρεώσεων, των 
οποίων η εκπλήρωση θα μπορεί να ελέγχεται νομικά. Περαιτέρω, η αδειοδότηση θα καθορίσει το 
νομικό καθεστώς σχετικά με τις μονάδες ΟΠΑ που διαπερνούν τα σύνορα των πολιτειών, ενώ θα 
διευκολύνει τις τράπεζες όσον αφορά στην αποζημίωσή τους σε μια δίκαιη τιμή, για τις μονάδες που 
χρησιμοποιούνται για μεταμόσχευση. 
405 Ό.π., AABB http://www.aabb.org  
406 Ό.π.  FACT http://www.factwebsite.org/  
407 Ό.π.  NMDP (National Marrow Donor Program) http://www.marrow.org/  
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Η FDA έχει γενικά αναλάβει ένα ρυθμιστικό ρόλο στην περίπτωση των 

κανονισμών που αφορούν στα αιμοποιητικά και αρχέγονα κύτταρα, επειδή η 

προώθηση και μεταμόσχευση των προϊόντων αυτών υπερβαίνει συχνά τα σύνορα των 

πολιτειών, χωρίς όμως να έχει αδειοδοτήσει τη χρήση του ΟΠΑ ως πρότυπη 

θεραπεία. 

 

6.2 ΙΑΠΩΝΙΑ  

Η Ιαπωνία είναι μεταξύ των ηγέτιδων χωρών στον τομέα της χρήσης 

μοσχευμάτων ΟΠΑ που προέρχονται από μη συγγενή δότη. Το 1999 ιδρύθηκε το 

δίκτυο μη κερδοσκοπικών τραπεζών ΟΠΑ (Japanese Cord Blood Bank - JCBBN), με 

την υποστήριξη της κυβέρνησης. Κάθε τράπεζα του δικτύου επιθεωρείται σε ετήσια 

βάση από επιθεωρητές του δικτύου, ενώ σε πιο αραιή βάση λαμβάνουν χώρα έλεγχοι 

σχετικοί με την ασφάλεια, τα οικονομικά και την αποτελεσματικότητα της. Η 

τράπεζα Tokyo Cord Blood Bank αποτελεί το κέντρο τόσο του ιαπωνικού δικτύου, 

όσο και του ευρύτερου ασιατικού δικτύου AsiaCord408, ενώ αποτελεί μέλος του 

δικτύου NetCord409. 

Το δίκτυο δημόσιων τραπεζών ΟΠΑ στην Ιαπωνία αποτελείται από 11 

δημόσιες τράπεζες410 Η πρώτη ιδιωτική τράπεζα λειτουργεί από τον Αύγουστο του 

1999.  

Οι τράπεζες της Ιαπωνίας θα πρέπει να συμμορφώνονται όσον αφορά στα 

ηθικά ζητήματα της φύλαξης ΟΠΑ με τις οδηγίες (Ethics Guideline for Human 

Genome/Gene Analysis Research) που έκδωσε το ινστιτούτο “Eubios Ethics 

Institute”, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο την προώθηση της 

διεθνούς συζήτησης ηθικών θεμάτων και της χρήσης της τεχνολογίας σύμφωνα με τις 

προσταγές της «ευζωίας» (good life – eu-bios). 

Γενικότερα για τις δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ στη χώρα ισχύουν οι κανονισμοί 

“Technical Guidance of Operation for Cord Blood Transplantation”, οι οποίοι 

συντάχθηκαν το 1998 από το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. 
                                                 
408 AsiaCord http://www.asiacord.umin.jp/info.htm  
409 Netcord http://www.netcord.org  
410  

Hokkaido Cord Blood 
Bank, 

Fukuoka RCBC Cord 
Blood Bank, 

Tokai University Cord 
Blood Bank, 

JRC CBC Cord Blood 
Bank. 

Hyogo Cord Blood 
Bank, 

Tokai (Aichi) Cord 
Blood Bank, 

Kanagawa Cord Blood 
Bank, 

Chugoku - shikoku 
Cord Blood Bank, 

Shizuoka Cord Blood 
Bank, 

Tokyo Cord Blood 
Bank, 
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Στην Ιαπωνία φαίνεται πάντως να επιλέγεται το μοντέλο της επαγγελματικής 

αυτορρύθμισης σε σχέση με τους θεσμοθετημένους κανονισμούς, παρόλο που οι 

προαναφερθείσες οδηγίες προϋπήρχαν της σύστασης του ιαπωνικού δικτύου 

δημόσιων τραπεζών.  

 

6.3 ΚΙΝΑ  

Στην Κίνα απαγορεύεται σε επιχειρήσεις ή σε μεμονωμένα άτομα η ίδρυση 

και λειτουργία τραπεζών ΟΠΑ με σκοπό το κέρδος. Το δίκτυο δημόσιων τραπεζών 

ΟΠΑ στην Κίνα περιλαμβάνει 7 τράπεζες411 Τα πρότυπα και οι κανονισμοί που 

αφορούν στις τράπεζες ΟΠΑ της Κίνας καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας. Οι 

τράπεζες στις πόλεις Tianjin και Beijing είναι μέλη του ασιατικού δικτύου AsiaCord 

και ακολουθούν τις οδηγίες του. Η πιο πρόσφατη ίδρυση τράπεζας στη χώρα είναι 

αυτή του κέντρου αίματος Shangai Blood Centre, τον Ιούνιο του 2002. Η τράπεζα 

ιδρύθηκε σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό (Shangai Red Cross), υπό την 

καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 

ανατολικής Κίνας. 

 

6.4 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ  

Στη Νότιο Κορέα είναι διαθέσιμη και η δημόσια και η ιδιωτική φύλαξη ΟΠΑ. 

Υπάρχουν εννέα (9) τράπεζες δημόσιας φύλαξης412, με σημαντικότερη όλων Seoul 

Cord Blood Bank, η οποία είναι και η μεγαλύτερη τράπεζα ΟΠΑ στον κόσμο. Η 

τράπεζα συντηρεί μονάδες ΟΠΑ τόσο για αλλογενή όσο και για αυτόλογη ή 

οικογενειακή χρήση. Η Seoul Cord Blood Bank είναι μέλος του ασιατικού δικτύου 

AsiaCord και ακολουθεί τους κανονισμούς του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 

τράπεζα δεν τελεί υπό την αιγίδα του κράτους αλλά αποτελεί πρόγραμμα της 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας Histostem. 

 

 

                                                 
411 1) Shan Dong Cord Blood Bank, 2) Beijing Cord Blood Bank,  3) ShangHai Cord Blood Bank, 
4)GuangZhou Cord Blood Bank, 5)Tianjin Cord Blood Bank, 6)Guangdong Cord Blood Bank, 
7)Shenzen Cord Blood Bank. 
412 1) Medipost Cord Blood Bank, 2) Allcord Seoul Metropolitan Public Cord Blood Bank,  3) Cord 
Blood Bank iCord CHA Hospital, 4) Samsung Cord Blood Bank, 5) Busan Keung Nam Cord Blood 
Bank, 6) Yeungnam University Hospital Cord Blood Bank,7) Green Cross Life Line, 8) Catholic 
Hematopoietic Stem Cell Bank,  9) Seoul Cord Blood Bank. 
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6.5 ΚΑΝΑΔΑΣ  

Στον Καναδά λειτουργούν τρεις δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ: Η Alberta Cord 

Blood Bank, η Victoria Angel Registry of Hope και η  Hema – Quebec παράλληλα  

με ένα σημαντικό αριθμό τραπεζών ιδιωτικής φύλαξης. 

Το υπουργείο υγείας του Καναδά (Health Canada) έχει εκδώσει κανονισμούς 

σχετικά με τη μεταμόσχευση κυττάρων, ιστών και οργάνων. Επιπροσθέτως, ο 

Οργανισμός Προτύπων του Καναδά (Canadian Standards Association – CSA) έχει 

αναπτύξει μια σειρά μεταμοσχευτικών προτύπων κατόπιν αίτησης του υπουργείου 

υγείας. Κάθε τράπεζα ΟΠΑ που λειτουργεί στον Καναδά θα πρέπει να 

συμμορφώνεται στους κανονισμούς και τα πρότυπα αυτά. Στον Καναδά δεν υπάρχει 

κάποιο πρόγραμμα πιστοποίησης των τραπεζών κι έτσι αυτές αιτούνται πιστοποίησης  

από τον αντίστοιχο φορέα ΑΑΒΒ (American Association of Blood Banks) των 

Η.Π.Α.  

 

6.6 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  

Το 2000, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έδωσε την εντολή ίδρυσης του 

Εθνικού Δικτύου Συλλογής ΟΠΑ (Australian National Cord Blood Collection 

Network – NCBCN). Η διαχείριση της τετραετούς διάρκειας «αναπτυξιακής φάσης» 

του δικτύου ανατέθηκε στο Australian Bone Marrow Donor Registry. Η λειτουργία 

του δικτύου έλαβε επίσημα χώρα το Σεπτέμβριο του 2002. Το δίκτυο ονομάζεται 

AusCord (Εθνικό δίκτυο τραπεζών και κέντρων συλλογής ΟΠΑ) και υποστηρίζεται 

από τρεις (3) τράπεζες – κέντρα συλλογής, την: 

● Sydney Cord Blood Bank, Children’s Hospital, Sydney, New South Wales 

● BMDI Cord Blood Bank Cell Therapy Facility, Royal Children’s Hospital, 

Melbourne, Victoria 

●Queensland Cord Blood Bank, Mater Misericordiae Hospital, Brisbane, 

Queensland. 

Στην Αυστραλία, η διαχείριση και προώθηση βλαστοκυττάρων για 

μεταμοσχεύσεις ρυθμίζεται από το αντίστοιχο κυβερνητικό σώμα υπό την επωνυμία 

Διεύθυνση Θεραπευτικών Αγαθών (Therapeutic Goods Administration – TGA) και 

διέπεται από τους κανόνες που αυτό ορίζει. Κάθε τράπεζα, ιδιωτική ή δημόσια, θα 

πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του κώδικα «Καλής Επιχειρησιακής 

Πρακτικής» σχετικά με το Ανθρώπινο Αίμα και του Ιστούς (code of Good 
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Manufacturing Practice for Human Blood and Tissues). Υπό αυτούς τους κανόνες, οι 

τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού θεωρούνται ως παραγωγοί θεραπευτικών αγαθών.  

Για να μπορεί μια τράπεζα να διαθέσει μοσχεύματα θα πρέπει να είναι 

καταχωρημένη στη σχετική λίστα των αδειοδοτημένων παραγωγών από την 

προαναφερθείσα διεύθυνση (list of Australian Manufacturers Licensed by the TGA). 

Στην Αυστραλία υπάρχει ωστόσο και η ιδιαιτερότητα ότι κάποιες τράπεζες είναι 

μερικώς αδειοδοτημένες, δηλαδή παρέχεται σε αυτές η δυνατότητα επεξεργασίας 

κυττάρων αλλά όχι η εκχώρησή τους ως μοσχεύματα. 

Η φύλαξη μονάδων ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση δεν ενθαρρύνεται. Μετά την 

αποθήκευσή του, το ΟΠΑ είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε ασθενή το έχει ανάγκη. 

Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη χρησιμοποίησης ανάλογου μοσχεύματος από 

τον ίδιο τον δότη, αυτός θα πρέπει να ανατρέξει στο αρχείο καταχώρησης των 

μονάδων προς εντοπισμό της καταλληλότερης, με εκτιμώμενη πιθανότητα εύρεσης 

του δικού του μοσχεύματος της τάξης του 85% για περίοδο δέκα (10) ετών. 

Οι μονάδες ΟΠΑ καταχωρούνται στο μητρώο Australian Bone Marrow Donor 

Registry (ABMDR)413 και η πληροφόρηση σχετικά με αυτές είναι διαθέσιμη σε 

παγκόσμιο επίπεδο και μέσω του ιστοτόπου του οργανισμού Bone Marrow Donors 

Worldwide (BMDW). 

Στην Αυστραλία επιτρέπεται και η λειτουργία ιδιωτικών τραπεζών ΟΠΑ και 

υπάρχουν ήδη τράπεζες που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Η πρώτη ιδιωτική 

τράπεζα φύλαξης ΟΠΑ δημιουργήθηκε το 2001. 

 

6.7 ΒΡΑΖΙΛΙΑ  

Το δημόσιο εθνικό δίκτυο ΟΠΑ της Βραζιλίας αποτελείται από τέσσερις (4) 

δημόσιες τράπεζες:  

● Instituto Nacional de Cancer Rio de Janeiro, 

● HIAE Sao Paulo, 

● HC Campinas Sao Paulo, 

● HC Ribeirao Preto Sao Paulo.  

Η πρώτη δημόσια τράπεζα ΟΠΑ στη Βραζιλία (Instituto Nacional de Cancer 

Rio de Janeiro), ιδρύθηκε το 2002 και  εντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

CBB-INCA (Cord Blood Bank – National Cancer Institute Brazil). Το Σεπτέμβριο 

                                                 
413 Australian Bone Marrow Donor Registry (ABMDR)http://www.abmdr.org.au/  
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του 2004 ιδρύθηκε ένα δεύτερο δημόσιο δίκτυο τραπεζών με έδρα την πολιτεία του 

Sao Paolo ενώ τον Οκτώβριο του 2005 ανακοινώθηκε η επέκταση του δικτύου μέσω 

δύο νέων τραπεζών, αρχισαν να λειτουργούν το 2007 και είναι οι HC Campinas Sao 

Paolo και HC Ribeirao Prato Sao Paolo. 

Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2004 στη Βραζιλία, περισσότερες από το 50% των 

μεταμοσχεύσεων στελεχιαίων κυττάρων από μη συγγενή δότη πραγματοποιούνταν με 

τη χρήση ΟΠΑ, αλλά το 90% των προς μεταμόσχευση μονάδων έπρεπε να 

εισαχθούν. Έτσι για την περίπτωση της Βραζιλίας φαίνεται οικονομικά σκόπιμη η 

δημιουργία αποθέματος ΟΠΑ σε τοπικό επίπεδο. 

Στη Βραζιλία δραστηριοποιούνται εταιρείες ιδιωτικής φύλαξης ΟΠΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: 
ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

 

ΜΕΡΟΣ Ι : ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

 

1. ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΠΑ   

Το ΟΠΑ ως εναλλακτική πηγή αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση 

εγείρει διάφορους ηθικούς προβληματισμούς, οι οποίοι έγιναν αντιληπτοί και 

επισημάνθηκαν από την επιστημονική βιβλιογραφία αμέσως μετά την πρώτη 

επιτυχημένη μεταμόσχευση ΟΠΑ το 1988 για τη θεραπεία ενός αγοριού που έπασχε 

από αναιμία Faconi.414 Ήδη από το 1995415, καθώς και δύο χρόνια αργότερα, το 

1997416, μία ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από ειδικούς της ιατρικής, της 

αποθήκευσης ΟΠΑ, της  νομικής, της ηθικής, της ανθρωπολογίας και των 

κοινωνικών επιστημών επεσήμανε ζητήματα όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 

ΟΠΑ, την αναγκαιότητα και τη φύση της ενημέρωσης/πληροφόρησης των γονέων 

που προσεγγίζονται για τη δωρεά του ΟΠΑ των παιδιών τους,  την υποχρέωση 

ανακοίνωσης στους γονείς των αποτελεσμάτων από τους  κλινικούς ελέγχους του 

δωρηθέντος δείγματος καθώς και ζητήματα εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.   

Οι προβληματισμοί αυτοί417 γίνονται ακόμα εντονότεροι υπό το πρίσμα της 

ιδιωτικής αποθήκευσης ΟΠΑ418, όπου η στρατηγική των πωλήσεων και το marketing 

των ιδιωτικών τραπεζών θέτει σε κίνδυνο  θεμελιώδεις αρχές της βιοηθικής, με 

έμφαση στην αρχή της αυτονομίας των γονέων κατόπιν ορθής 

πληροφόρησης/ενημέρωσης.         

 

 
                                                 
414 ό.π, Gluckman E, Broxmeyer HE, Auerbach AD et al., N Engl J Med 1989;321(17)1174-8 (υποσημ. 
86) 
415 Sugarman J, Reisner EG, Kurtzberg J., Ethical aspects of banking placental blood for 
transplantation. Jama 1995;274(22):1783–5. 
416 Sugarman J, Kaalund V, Kodish E, et al. Ethical issues in umbilical cord blood banking. Working 
Group on Ethical Issues in Umbilical Cord Blood Banking, Jama 1997;278(11):938–43. 
417 Winifred, J., & Pinch, E., Cord blood banking: Ethical implications. Australian Journal of Nursing, 
2001; 101(10), 55–59. 
418 Gonzalez-Ryan, L., Van Syckle, K., Coyne, K. D., Catlin, A. J., & Glover, N., Umbilical cord blood 
banking: Procedural and ethical concerns for this new birth option. Pediatric Nursing, 2000;26(1), 
105–110. 
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2. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΗΘΙΚΗΣ  

Παρότι οι βασικές αρχές της βιοηθικής, αρχή της αυτονομίας (autonomy), και 

η απορρέουσα από αυτήν αρχή της ενήμερης συγκατάθεσης (informed consent), αρχή 

της μη-βλάβης (non-maleficence), αρχή της αγαθοποιΐας (beneficence) και της 

δικαιοσύνης (justice),  συνδέθηκαν στενά με τη βιοϊατρική και τις σχέσεις ιατρού-

ασθενούς, ιδίως μετά την δημοσίευση-σταθμό στην ιστορία της βιοηθικής «Αρχές της 

βιοϊατρικής ηθικής» των Beauchamp T., και  Childress J419, δεν είναι σε καμιά 

περίπτωση αποκομμένες εφαρμογής σε συναφή ιατρικά θέματα.  

Η απόφαση για τη συλλογή και την αποθήκευση του ΟΠΑ δεν συνιστά 

καθεαυτό ιατρική πράξη, επειδή ακριβώς η έγκυος μητέρα και ο μέλλων πατέρας που 

καλούνται να αποφασίσουν για την τύχη του ΟΠΑ του παιδιού τους δεν αποτελούν 

ασθενείς αλλά καταναλωτές παροχών υγείας. Οι καταναλωτές αυτοί πέραν όμως της 

κοινής προστασίας που μπορούν να λάβουν από το ιδιωτικό δίκαιο, χρήζουν και 

περαιτέρω προστασίας σε σχέση με τους ιατρούς που εμπλέκονται στη διαδικασία 

λήψης της απόφασης για τη συλλογή και την αποθήκευση του ΟΠΑ.  

Παρότι οι κατεξοχήν  αρμόδιοι στον τομέα της έρευνας και της χρήσης του 

ΟΠΑ είναι οι ιατροί-αιματολόγοι, εν τοις πράγμασι το βάρος της ενημέρωσης και της 

κατατόπισης γύρω από τα θέματα του ΟΠΑ έχει μετατεθεί στους μαιευτήρες – 

γυναικολόγους, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τους μελλοντικούς γονείς. Υπό 

το πρίσμα αυτό, ενώ η απόφαση της δωρεάς του ΟΠΑ σε δημόσια τράπεζα ή της 

ιδιωτικής φύλαξης του δεν αποτελεί ιατρική απόφαση, η «εξουσία» του γιατρού και η 

επιρροή που ασκεί ο ρόλος του στη διαδικασία λήψης της απόφασης αυτής 

επαναφέρουν στο προσκήνιο ζητήματα προστασίας της αυτονομίας σε σχέση με το 

πατερναλιστικό πρότυπο παροχής ιατρικής φροντίδας.  Και έτσι ακόμα και αν το 

ερώτημα της φύλαξης ή της δωρεάς του ΟΠΑ δεν είναι απόλυτα ιατρικό, αλλά 

περιλαμβάνει απλώς ένα καθορισμό για το αν η ιατρική οδός που προτείνεται 

δικαιολογεί την ποιότητα ζωής που υπόσχεται, η κοινωνία έχει γενικά εναποθέσει 

στην ιατρική προσωπικότητα να ορίσει το αν η όποια απόφαση παρθεί (για τη φύλαξη 

                                                 
419 Beauchamp, T.L, Childress, J.F, Principles of Biomedical Ethics, 5th Edition, Oxford University 
Press 2001.  
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ή δωρεά του ΟΠΑ) ανήκει ανάμεσα στις πιο σωστές ιατρικές επιλογές-

εναλλακτικές420. 

Με αναλογική επομένως εφαρμογή, οι αρχές της βιοϊατρικής ηθικής 

αναλύονται παρακάτω μαζί με όλους τους ηθικούς προβληματισμούς που εγείρει το 

ζήτημα της αποθήκευσης του ΟΠΑ.   

 

3. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΟΠΑ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ        

Στις δυτικές κοινωνίες, το ΟΠΑ θεωρούνταν παραδοσιακά ως «προϊόν 

αποβλήτων» (waste product)421 το οποίο αποβάλλονταν μετά τον τοκετό. Η 

επανεκτίμηση όμως των ιδιοτήτων του και η ανάπτυξη των τραπεζών φύλαξής του, 

έφεραν στο προσκήνιο ζητήματα «κυριότητας»422. Σε ποιον πραγματικά ανήκει το 

ΟΠΑ423; 

Ιστορικά, το ΟΠΑ θεωρούνταν ότι ήταν «ιδιοκτησία» του νοσοκομείου ή της 

κλινικής όπου γεννιόταν το βρέφος και το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, 

εφόσον υπήρχε σχετική επιθυμία από το ιατρικό προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται οι 

γονείς να εκφράσουν σχετική συγκατάθεση424. Από τη στιγμή όμως που 

ανακαλύφθηκε ότι το ΟΠΑ είναι πλούσιο σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις, ανέκυψαν 

ιδιοκτησιακά ζητήματα τόσο ως προς τη δημόσια φύλαξη και δωρεά όσο και  ως προς 

την ιδιωτική φύλαξη.   

Καθότι το ΟΠΑ μέχρι πρόσφατα αποβάλλονταν από τα ιατρικά ιδρύματα και 

τις μαιευτικές κλινικές και μόνο τελευταία κατέστη χρήσιμο, είναι πιθανόν να μην 

                                                 
420 Stiggelbout A.M, Assessing Patients’ Preference, (2000) pp. 289-313, In: Chapman, G.B, 
Sonnenberg FA (ed), Decision making in Health Care- Theory, Psychology and Applications, 
Cambridge UK, Cambridge University Press, 2000.  
421 Ό.π,  Annas GJ., Waste and longing: the legal status of placental-blood banking. N Engl J Med 
1999; 340: 1521–4. (υποσημ. 254) 
422 Witte C., Cord blood storage: Property and liability issues, The Journal of Legal Medicine 2005; 
26:275–292 
423 Ό.π, Kline RM., Whose blood is it, anyway? Sci Am. 2001 Apr;284(4):42-9. (υποσημ. 277)  
424 Ωστόσο η πρακτική αυτή παρέβλεπε το γεγονός ότι για κάποιες γυναίκες ο πλακούντας δεν 
θεωρούνταν απαραίτητα ένα «ιατρικό προϊόν αποβλήτων» αλλά αποκτούσε εντελώς συμβολική 
σημασία κυρίως για πολύ σημαντικούς πολιτισμικούς λόγους. Σχετικά: Jenkins GL, Sugarman J., The 
importance of cultural considerations in the promotion of ethical research with human biologic 
material., J Lab Clin Med. 2005 Mar;145(3):118-24:   
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είχε ποτέ κατηγοριοποιηθεί ως αντικείμενο ιδιοκτησίας (property)425 ούτε σε επίπεδο 

νομοθετικό αλλά ούτε και σε νομολογιακό. Γεγονός είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν 

προκύψει δικαστικές διαμάχες που να αφορούν άμεσα περιουσιακά δικαιώματα πάνω 

στο ΟΠΑ και ενδεχομένως μόνο παρεμφερείς νομολογιακές περιπτώσεις426,427 που 

αφορούν ιστούς, όργανα ή άλλα κύτταρα θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν με 

αναλογική εφαρμογή.  

Και ενώ αρκετές μελέτες δημοσιευτήκαν για τα ηθικά προβλήματα που 

δημιουργεί η συλλογή, η αποθήκευση και η χρήση του ΟΠΑ428,429 λιγότερη έμφαση 

δόθηκε στα νομικά ζητήματα της «κυριότητας» (ownership) και στα «δικαιώματα 

ιδιοκτησίας» (property rights). 

Το Μάιο ωστόσο του 2001, οι Munzer και Smith με άρθρο δημοσιευμένο στο 

Journal of Pediatric Hematology/Oncology430, ασχολήθηκαν ακριβώς με το θέμα της 

κυριότητας του ΟΠΑ και έθεσαν για προβληματισμό ζητήματα που αφορούν στην 

αποθήκευση και τη χρήση του ΟΠΑ. Βασικό τους επιχείρημα είναι ότι το ΟΠΑ είναι 

πολύτιμο και γι’ αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αγοραπωλησίας. Το γεγονός 

αυτό επιβάλλεται να οριοθετηθεί νομικά, προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα 

κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης που θα παραβίαζαν τις ηθικές αρχές περί μη 

εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος και των τμημάτων αυτού431, όπως 

αυτό ορίζεται στο άρθρο 21 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική432 γνωστή ως Σύμβαση του Oviedo 

(04/04/1997) αλλά εν γένει της αξίας και της αξιοπρεπείας του ανθρώπου.  

Οι συγγραφείς μιλούν για «περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας» πάνω στο 

ΟΠΑ (limited property rights) και όχι για πλήρη κυριότητα (ownership), προκειμένου 

                                                 
425 Is Cord Blood Property?pp.279 από την  Witte C., Cord blood storage: Property and liability issues, 
The Journal of Legal Medicine 2005; 26:275–292 
426 Moore v. Regents of University of California.,793 P.2d 479 (Cal. 1990); Curran v. Bosze, 566 
N.E.2d 1319 (Ill. 1990); In re Pescinski, 226 N.W.2d 180 (Wis. 1975). 
427 York v. Jones,717 F. Supp. 421 (E.D. Va. 1989).  
428 Sugarman J, Powers M, Fleischman AR., Unraveling the ethical issues in umbilical cord blood 
banking and use. Cancer Res Ther Control 1999; 8: 315–21.    
429 Vawter DE. An ethical and policy framework for the collection of umbilical cord blood stem cells. 
In: Weir RF, ed. Stored Tissue Samples: Ethical, Legal, and Public Policy Implications. Iowa City: 
University of Iowa Press, 1998: 32–65 
430 Munzer JD, Smith FO. Limited property rights in umbilical cord blood for transplantation and 
research. J Pediatr Hematol Oncol 2001; 23 (4): 203–7.  
431 Munzer SR. An uneasy case against property rights in body parts. Soc Philos Policy 1994; 11 
(2):259–86. 
432 Σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε 
σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της βιοϊατρικής. Η Ελλάδα ενσωμάτωσε τη Σύμβαση στην 
ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 2619/1998 (ΦΕΚ  Α`132/19-6-98).  
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να περιορίσουν την ιδέα των δικαιωμάτων που κατά την κοινή αντίληψη 

περιλαμβάνεται στον όρο «κυριότητα». Το περιορισμένο δικαίωμα ιδιοκτησίας που 

εννοούν οι συγγραφείς περιλαμβάνει τη ελευθερία χρήσης και την προστασία από 

οποιαδήποτε προσβολή τρίτου αλλά όχι την απόλυτη εξουσία διαθέσεώς του μέσω 

πωλήσεως ή εκχωρήσεως σε τρίτο για κερδοσκοπική εκμετάλλευση433. Κάτι τέτοιο 

άλλωστε θα προωθούσε στην αγορά ένα οικονομικό –εμπορικό μοντέλο διαχείρισης 

ΟΠΑ (market-based model) που θα καθιέρωνε ένα σύστημα συλλογής του ΟΠΑ ως 

εμπορεύματος για απόκτηση οικονομικού οφέλους και όχι ως βιολογικού υλικού 

αναπόσπαστο μέρος του ανθρωπίνου σώματος, που ως τέτοιου χρήζει και ανάλογης 

νομικής προστασίας. 

 Τα «περιορισμένα αυτά δικαιώματα ιδιοκτησίας» ανήκουν στο παιδί που 

γεννιέται, καθώς το ΟΠΑ προέρχεται από το ίδιο434. Το νεογέννητο όμως  δεν είναι 

σε θέση να διαχειριστεί τα δικαιώματα αυτά και να πάρει αποφάσεις  προς όφελός 

του, κάτι που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν οι γονείς του ως νόμιμοι 

εκπρόσωποί του και στο πλαίσιο άσκησης της γονικής μέριμνας435. 

Όταν λοιπόν το ΟΠΑ δοθεί από τους γονείς για δωρεά σε δημόσιες τράπεζες, 

έχει προταθεί από τη Sugarman το ΟΠΑ να έχει το ίδιο status με τα όργανα ή τους 

ιστούς που δωρίζονται για μεταμόσχευση436, να χαρίζεται επομένως χωρίς 

οικονομικό αντάλλαγμα σε τρίτους για θεραπευτικούς σκοπούς και να ανήκει στη 

δικαιοδοσία της κάθε δημόσιας τράπεζας η διάθεσή του.  Το επιχείρημα αυτό έγινε 

έκτοτε ευρέως αποδεκτό437.      

Στην περίπτωση δε της αποθήκευσης σε ιδιωτική τράπεζα, ναι μεν τα 

«περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας» που προαναφέρθηκαν ανήκουν στο 

νεογέννητο παιδί, οι ειδικότεροι όμως όροι που τυχόν εμπεριέχει κάθε φορά η 

σύμβαση των γονέων με την τράπεζα διαφέρουν ανά περίπτωση και χρειάζονται ad 

hoc ανάλυση του νομικού του περιεχομένου, προκειμένου να αποφευχθούν και 

ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των γονέων και του παιδιού.     
                                                 
433 Rose-Ackerman S. Inalienability and the theory of property rights., Columbia Law Rev 1985; 85: 
931–69 
434 Dohmen D., Cord blood stem cells., Legal basics and problems, Bundesgesundheitsblatt 
Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2004 Jan;47(1):21-30. 
435 Munzer SR. The special case of property rights in umbilical cord blood for transplantation. Rutgers 
Law Review 1999; 51:493–568 
436 ό.π,  Sugarman J, Reisner EG, Kurtzberg J., Jama 1995;274(22):1783–5. (υποσημ. 415) 
437 Dame L, Sugarman J., Blood money: ethical and legal implications of treating cord blood as 
property. J Pediatr Hematol Oncol. 2001 Oct;23(7):409-10. Comment on: J Pediatr Hematol Oncol. 
2001 May;23(4):203-7. 
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Γι’ αυτό και στις δύο περιπτώσεις, τόσο δηλαδή της δημόσιας φύλαξης όσο 

και της ιδιωτικής, κρίσιμη είναι η γνώμη των γονέων που αποφασίζουν προς το 

συμφέρον του τέκνου και το καθεστώς ενημέρωσης/πληροφόρησης  υπό το πρίσμα 

του οποίου η γνώμη αυτή σχηματίζεται.    

 

4. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (INFORMED CONSENT)  

Η αρχή της ενήμερης συγκατάθεσης (informed consent) αποτελεί ένα νομικό 

δόγμα με ηθική θεμελίωση, το οποίο διασφαλίζει ότι οι αυτόνομες επιλογές  των 

ατόμων προστατεύονται στην ιατρική φροντίδα και έρευνα438. Εμφανίστηκε ως όρος 

μία δεκαετία μετά από τη δίκη της Νυρεμβέργης (1947), όπου η συγκατάθεση 

βρέθηκε στο προσκήνιο της βιοϊατρικής έρευνας  και πήρε την τελική της διατύπωση 

και διαμόρφωση μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όπου επικράτησε ένα αντι-

πατερναλιστικό πνεύμα απέναντι στο ρόλο του ιατρού και δόθηκε έμφαση στην 

αυτονομία του προσώπου και στην ανάγκη συναίνεσης του ασθενούς για 

οποιαδήποτε ιατρική πράξη439.   

Έλαβε δε πανηγυρική διατύπωση στο άρθρο 5-6 της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική440, 

γνωστή ως Σύμβαση του Oviedo (04/04/1997) καθώς στα άρθρα 6 - 7441 της 

                                                 
438 Fade, R, Beauchamp, T.L, A History and Theory of Informed Consent. New York: Oxford 
University Press 1986., ch.8  
439 Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, Η Οικουμενική Διακήρυξη για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» και η ιστορία της. Ελληνική Ιατρική και Φαρμακευτική Επιθεώρηση 4, 2006:56-68   
440 Κεφ. ΙΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ : Άρθρο 5 «Γενικός κανόνας:  Επέµβαση σε θέµατα υγείας µπορεί να 
υπάρξει µόνον αφού το ενδιαφερόµενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν 
προηγούµενης σχετικής ενηµέρωσής του. Το πρόσωπο αυτό θα ενηµερώνεται εκ των προτέρων 
καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέµβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και 
κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το ενδιαφερόµενο πρόσωπο µπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να 
ανακαλέσει τη συναίνεση του.» 
441 Άρθρο 6- Συναίνεση: 1) Κάθε προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική παρέμβαση 
πρέπει να διεξάγεται μόνο ύστερα από προηγούμενη, ελεύθερη και τεκμηριωμένη συναίνεση του 
ενδιαφερομένου προσώπου, βασισμένη σε επαρκή ενημέρωση. Ανάλογα με την περίσταση, η 
συναίνεση πρέπει να είναι ρητά διατυπωμένη και να μπορεί να ανακληθεί από το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο  οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποια 
μειονεξία ή προκατάληψη σε βάρος του. 2) Η επιστημονική έρευνα πρέπει να διεξάγεται μόνο με 
προηγούμενη, ελεύθερη, ρητή και διαφωτισμένη συναίνεση του ενδιαφερομένου προσώπου. Η 
ενημέρωση πρέπει να είναι επαρκής, να παρέχεται σε κατανοητή μορφή και να συμπεριλαμβάνει τις 
προϋποθέσεις ανάκλησης της συναίνεσης. Η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί  από το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να συνεπάγεται κάποια μειονεξία ή 
προκατάληψη γι’ αυτό. Εξαιρέσεις στην αρχή αυτή  θα πρέπει να γίνονται μόνο σύμφωνα με τους 
ηθικούς και νομικούς κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από τα Κράτη και να είναι συνεπείς με τις αρχές 
και τις διατάξεις που έχουν τεθεί στην παρούσα Διακήρυξη, ιδιαίτερα στο άρθρο 27, καθώς και με το 
διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 3) Σε σχετικές περιπτώσεις έρευνας που διεξάγεται σε 
μια ομάδα προσώπων ή σε μια κοινότητα μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη συμφωνία των νομικών 
εκπροσώπων της ενδιαφερόμενης ομάδας ή της κοινότητας. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει μια 
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Οικουμενικής Διακήρυξης της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα.442 Στο ελληνικό δίκαιο διατυπώθηκε περίτρανα στο άρθρο 12 του νέου 

Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν.3418/2005 ΦΕΚ’ Α’ 287/25-11-2005) με τίτλο 

«Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή».  

Η βασική έννοια της «ενήμερης συγκατάθεσης» όπως εμφανίζεται στην 

τρέχουσα  βιβλιογραφία443,444,445 και πρακτική446 έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: Έχω 

ενήμερη συγκατάθεση όταν ένας ασθενής ή εν γένει ένα πρόσωπο, που διαθέτει 

επαρκή ικανότητα κατανόησης και είναι αποδεσμευμένο από εξωτερικές πιέσεις και  

καταναγκασμούς, ελεύθερα, εκούσια και εμπρόθετα, και μετά από πλήρη, σαφή και 

κατανοητή ενημέρωση, δίνει την άδεια σε  κάποιον επαγγελματία να κάνει κάτι, 

συνήθως δε να προχωρήσει σε διαγνωστικές, θεραπευτικές και ερευνητικές 

διαδικασίες.  Με το ψεύδος ή με την απόκρυψη πληροφοριών ή ακόμα περισσότερο 

με την παραπλάνηση447, μπορεί εύκολα να υπονομευθεί η κατανόηση και η 

επεξεργασία πληροφοριών που οδηγούν στη λήψη μιας συνειδητής απόφασης και 

κατ’ επέκτασην στη συναίνεση.  Για να μπορεί  επομένως να δοθεί η συγκατάθεση 

και η συγκατάθεση αυτή να είναι ενήμερη, το πρόσωπο θα πρέπει να έχει πρόσβαση 

στη σχετική πληροφορία και ο ιατρός, αλλά και κάθε επαγγελματίας υγείας, να 

βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση για να την παράσχει αντικειμενικά και 

εμπεριστατωμένα448. 

Στην περίπτωση της συλλογής και αποθήκευσης ΟΠΑ για μελλοντική χρήση, 

η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι εκούσια και συνειδητή, και να λαμβάνεται από 

ικανά πρόσωπα, ύστερα από επαρκή ενημέρωση για το περιεχόμενο και τα 

                                                                                                                                            
συλλογική συμφωνία της κοινότητας ή η συναίνεση του αρχηγού της κοινότητας ή άλλης αρχής να 
υποκαταστήσει τη συναίνεση ύστερα από ενημέρωση του ατόμου.                    
442 Συντάχθηκε κατά την 33η Γενική Διάσκεψη της UNESCO την 19η Οκτωβρίου 2005  
443 Beauchamp, T.L, Childress, J.F, Principles of Biomedical Ethics, 5th Edition, Oxford University 
Press 2001. Part II, pp.77 The meaning and justification of Informed Consent  
444 Ό.π Fade, R, Beauchamp, T.L, A History and Theory of Informed Consent. New York: Oxford 
University Press 1986. ch.8 
445 Beauchamp, T.L, Principles and its Alleged Competitors (The Nature and Roots of Principles.) 
pp.479-494 In: Harris, J (ed.) Bioethics (Oxford Readings in Philosophy), Oxford: Oxford University 
Press 2001 
446 Sandor J, New Dimensions of Bioethics in The University Declaration on Bioethics and Human 
Rights: Response to Roberto Andoro, In: Gastmans C, Dierickx K, Nys H, Scotsmans P,(ed) New 
Pathways for European Bioethics, Intersentia Antwerpen-Oxford 2007  
447 Gillon R., Telling the truth and medical ethics, In: Harris, J (ed.) Bioethics (Oxford Readings in 
Philosophy), Oxford: Oxford University Press 2001 
448 Mappes T.A, DeGrazia D,(ed) Biomedical Ethics, 5th edition, McGraw Hill, New York 2001, 
chapter 2 The Physician-patient relationship, Informed consent pp.61-63 
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αποτελέσματα της μεταμόσχευσης ΟΠΑ, τις συνέπειες και του ενδεχόμενους 

κινδύνους ή ακόμα και τις εναλλακτικές προτάσεις της διαδικασίας αυτής.449      

Έγινε έτσι γρήγορα αντιληπτό ότι η λήψη ενήμερης συγκατάθεσης ήταν 

απαραίτητη για τη δωρεά στις δημόσιες τράπεζες450, πολύ περισσότερο δε αναγκαία 

όταν για την πραγματοποίηση  της μεταμόσχευσης των αιμοποιητικών κυττάρων 

απαιτούνταν επιπρόσθετες ιατρικές και προσωπικές πληροφορίες  για το νεογέννητο 

και τη μητέρα του. Επιβάλλεται επομένως οι γονείς να ενημερωθούν πλήρως για τη 

χρησιμότητα  του ΟΠΑ και τις προοπτικές της μελλοντική του χρήση και να έχουν 

την ευκαιρία να πάρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται, πριν να δώσουν την έγκυρη 

συναίνεσή τους  στην οποιαδήποτε δημόσια τράπεζα451 για το ότι 1) η δωρεά του 

ΟΠΑ του μωρού είναι εθελοντική και γίνεται χωρίς αντάλλαγμα 2) οι γονείς δίνουν 

την άδεια το ΟΠΑ να υποβληθεί σε εργαστηριακούς ελέγχους για τυχόν 

αιματολογικές παθογένειες όπως ιός HIV,ηπατίτιδα Β και C, σύφιλη, ανθρώπινος 

λεμφοτροπικός ιός, ιός West Nile και συμφωνούν να δώσουν ένα λεπτομερειακό 

οικογενειακό ιατρικό ιστορικό στην τράπεζα 3) ότι λαμβάνεται δείγμα μητρικού 

αίματος για να υποβληθεί σε έλεγχο ιογενών ασθενειών 4) το ΟΠΑ δεν αποθηκεύεται 

για προσωπική χρήση από το παιδί ή άλλους συγγενείς αυτού  αλλά για ενσωματωθεί 

σε λίστα μη-συγγενών δοτών και να καταστεί διαθέσιμο σε ασθενείς που χρειάζονται 

αλλογενή μεταμόσχευση   5) οι γονείς μπορεί μελλοντικά να κληθούν να δώσουν 

περαιτέρω πληροφορίες για την υγεία του παιδιού κατά το στάδιο της ανατροφής του 

6) κατανοεί τι μέτρα πρέπει να παρθούν για να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή των 

γονιών και του παιδιού452.     

Ως προς την ενήμερη συγκατάθεση για την ιδιωτική αποθήκευση του ΟΠΑ, 

έχουν εκφραστεί πολλές επιφυλάξεις, επειδή τα οικονομικά συμφέροντα των 

ιδιωτικών τραπεζών αλλά και γενικότερα της επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας, 

οδηγούν συχνά σε διαστρέβλωση των πληροφοριών και επομένως μειώνουν την 

εγκυρότητα της συγκατάθεσης που δίνεται453. Η οικονομική επιβίωσή των τραπεζών 

                                                 
449 Kerridge, I., Lowe, M., & McPhee, J., Consent. Ethics and law for the health professions, Sydney: 
The Federation Press, 2005. (2nd ed., pp. 215–236) 
450 Sugarman J, Kurtzberg J, Box TL, Horner RD, Optimization of informed consent for umbilical cord 
blood banking, Am.J.Obstet.Gynecol. 2002;187:1642-1646  
451 ό.π, Dohmen D.,Cord blood stem cells. Legal basics and problems, Bundesgesundheitsblatt 
Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2004 Jan;47(1):21-30. 
452 Kurtzberg J, Lyerly AD, Sugarman J., Untying the Gordian knot: policies, practices, and ethical 
issues related to banking of umbilical cord blood, J Clin Invest. 2005 Oct;115(10):2592-7. 
453 ό.π, Sugarman J, Kaalund V, Kodish E, Marshall MF, Reisner EG, Wilfond BS, Wolpe PR, JAMA 
1997; 278:938–43 (υποσημ 416) 
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αυτών εξαρτάται αποκλειστικά από τους «πελάτες» που θα προσελκύσουν, γι’ αυτό 

και συχνά παρακάμπτουν τη σωστή πληροφόρηση προκειμένου να αποκομίσουν 

μεγαλύτερο όφελος μέσα από μαζική συμμετοχή454.  

Οι ιδιωτικές τράπεζες  έχουν πολλάκις κατηγορηθεί ότι παρέχουν ανακριβείς 

πληροφορίες και ότι χρησιμοποιούν επιθετικές διαφημιστικές καμπάνιες, ειδικά 

σχεδιασμένες για να επηρεάσουν συναισθηματικά τους μελλοντικούς γονείς455. 

Επικαλούνται εφαρμογές του ΟΠΑ που είναι καθαρά δυνητικές και όχι πραγματικές 

για να αποδείξουν τη χρησιμότητά του ενώ με έμφαση τονίζουν ότι οι κυτταρικές 

θεραπείες πάνω το ΟΠΑ είναι ήδη διαθέσιμες ή ότι αναπόφευκτα θα αναπτυχθούν 

σύντομα456. Τείνουν επίσης να διογκώνουν την πιθανότητα μελλοντικής χρήσης ΟΠΑ 

με έντονη κινδυνολογία για το πόσο σύντομη και εύθραυστη μπορεί να είναι η ζωή 

του νεογέννητου, και εμφανίζουν σχεδόν δεδομένη την εμφάνιση τουλάχιστον της 

παιδικής λευχαιμίας για να αποδείξουν  πόσο χρήσιμα θα φανούν τα αποθηκευμένα 

μοσχεύματα στο μέλλον457   

Την κατάσταση επιβαρύνουν και τα Μ.Μ.Ε που δίνουν γενικές πληροφορίες 

για τη χρησιμότητα του ΟΠΑ, συχνά αδιευκρίνιστες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες, 

και συγχέοντάς την πολλές φορές με την πρόοδο της έρευνας στα εμβρυικά βλαστικά 

κύτταρα (human embryonic stem cells), αλλά πάντα με μια πνοή αισιοδοξίας που 

δημιουργεί ωστόσο την ψευδαίσθηση στο κοινό ότι κάθε επιστημονική ανακάλυψη 

είναι ταυτόχρονα και εφαρμόσιμη. 

Ελάχιστοι γονείς ή οι παροχείς υγειονομικής περίθαλψής έχουν πρόσβαση 

στις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να συνειδητοποιήσουν τη διαφορά μεταξύ της 

αυτόλογης και της αλλογενούς μεταμόσχευσης ΟΠΑ458. Άλλωστε το ζήτημα αυτό  

απαιτεί έναν μεγαλύτερο και βαθύτερο βαθμό κατανόησης και γνώσης από ό,τι 

εύλογα αναμένεται να διαθέτει το ευρύ κοινό όταν έρχεται αντιμέτωπο με έλλειψη 

πληροφοριών από μια σχετική ανεξάρτητη αρχή. Ακόμη και σχετικοί ιατρικοί και 

                                                 
454 ό.π, Sugarman J, Powers M, Fleischman AR., Cancer Res Ther Control 1999; 8: 315–21. (υποσημ 
428)  
455 Fernandez, M. N., Eurocord position on ethical and legal issues involved in cord blood 
transplantation, Bone Marrow Transplantation 1998, 22(Suppl 1), S84–S85. 
456 Ibid  
457 Ibid 
458 Sullivan MJ, Banking on cord blood stem cells. Science and Society, July 2008 (8):554-563 and 
Nat Rev Cancer. 2008 Jul;8(7):555-63. 
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επιστημονικοί επαγγελματίες δεν έχουν απαραίτητα τις ικανοποιητικές πληροφορίες 

για να δώσουν στους γονείς αντικειμενικές και αξιόπιστες συμβουλές459.  

Η παρερμηνεία ωστόσο των γεγονότων και των ιατρικών δεδομένων 

υπονομεύει την ικανότητα του ατόμου να πάρει  συνειδητές αποφάσεις κατόπιν 

ενημέρωσης/πληροφόρησης και καταπατεί με τον τρόπο αυτό την προσωπική τους 

αυτονομία.          

 

5. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ  

Η αρχή της ενήμερης συγκατάθεσης βρίσκει την ηθική της θεμελίωση και 

δικαιολόγηση στο σεβασμό της αυτονομίας του ατόμου460, αρχή που αποτελεί την 

κορωνίδα όχι μόνο της ηθικής φιλοσοφίας αλλά και της σύγχρονης βιοϊατρικής 

ηθικής. Διατυπώθηκε πανηγυρικά στην Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO461 για 

τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα462 ενώ η γνωστότερη φιλοσοφική της 

θεμελίωση ανατρέχει στην ηθική θεωρία του Immanuel Kant.463    

Αυτόνομο είναι το ον που έχει την ικανότητα έλλογου αυτοπροσδιορισμού, 

την ικανότητα δηλαδή να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του και τη ζωή του 

ελεύθερα και ενσυνείδητα, αποδεσμευμένο από εσωτερικά αιτία (αισθησιακές ορμές 

και ένστικτα), εξωτερικές πιέσεις, εξαναγκασμούς και συγκυριακούς καθορισμούς 

τρίτων, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό ένα πλάνο ζωής, σύμφωνο με τις 

                                                 
459 Ibid  
460 President’s Commission for the study of Ethical Problem’s in Medicine and Biomedical and 
Behavioral Research, (Making Health Care Decision, Volume 1:Report 1982, pp.2-6,41-46), “The 
values underlying informed consent”  In: Mappes T.A, DeGrazia D, Biomedical Ethics, 5th edition, 
McGraw Hill, New York 2001, chapter 2 The Physician-patient relationship. pp.97 
461 33η Γενική Διάσκεψη της UNESCO της 19ης Οκτωβρίου 2005.      
462 Άρθρο 5: Η αυτονομία των προσώπων να παίρνουν αποφάσεις για όσα τους αφορούν, 
αναλαμβάνοντας συγχρόνως την ευθύνη γι’ αυτές και σεβόμενα την αυτονομία των άλλων, πρέπει να 
είναι σεβαστή. Για τα πρόσωπα που δεν έχουν την ικανότητα να ασκήσουν αυτονομία πρέπει να 
λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους.   
ό.π, Sandor J, New Dimensions of Bioethics in The University Declaration on Bioethics and Human 
Rights: Response to Roberto Andoro, In: Gastmans C, Dierickx K, Nys H, Scotsmans P,(ed) New 
Pathways for European Bioethics, Intersentia Antwerpen-Oxford 2007   
463 Kant, Immanuel, (1785) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Groundwork of the Metaphysic of 
Morals), Ελληνική έκδοση «Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών», Δωδώνη 1984, Εισαγωγή-
μετάφραση-σχόλια: Γιάννη Τζαβάρα. Ο Καντ υποστηρίζει ότι ο σεβασμός της αυτονομίας απορρέει 
από την αναγνώριση ότι όλα τα έλλογα όντα έχουν μία αναπαλλοτρίωτη αξία, εκείνης του έλλογου 
αυτοπροσδιορισμού σύμφωνα με τον ηθικό νόμο. Η αυτονομία εκδηλώνεται στην πράξη εκείνη, ο 
κανόνας της οποίας μπορεί να υιοθετηθεί από τους άλλους και να ισχύσει ως καθολικός νόμος ενώ 
στην αρνητική της εκδοχή, η αρχή εκδηλώνεται ως μη χρησιμοποίηση των άλλων προσώπων ποτέ 
μόνο ως μέσα αλλά πάντοτε ως αυτοσκοπών, σύμφωνα με τη τρίτη διατύπωση της κατηγορικής 
προσταγής.  Για τον Καντ η αυτονομία είναι η σύμφωνη με τον ηθικό νόμο ελευθερία.  



 116

επιλογές και τις αποφάσεις που έχει το ίδιο ελεύθερα πάρει, και τις αξίες και τις αρχές 

που το ίδιο έχει θέσει για την προσωπική του ευημερία 464,465,466.      

Στον τομέα της υγείας, ο ασθενής ή ο καταναλωτής παροχών υγείας 

λειτουργεί αυτόνομα, όταν είναι σε θέση να αποφασίσει ελεύθερα και συνειδητά 

ποιες επιλογές μεταχείρισης της ιατρικής του κατάστασης είναι καταλληλότερες για 

την περίπτωσή του και σύμφωνες με τις προσωπικές του αξίες και στόχους467. 

Προϋπόθεση μάλιστα για τη λήψη της όποιας απόφασης είναι η προηγούμενη 

ενημέρωσή του για τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους της κάθε επιλογής και η 

πλήρης κατανόηση των πληροφοριών αυτών468.  

Στην περίπτωση της συλλογής και αποθήκευσης ΟΠΑ, η αυτονομία των 

γονέων που πρόκειται να αποφασίσουν για τη φύλαξη ή όχι, βάλλεται από την 

επιθετική πολιτική προώθησης και  διαφήμισης των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης469. 

Οι μελλοντικοί γονείς είναι εξαιρετικά τρωτοί και ευάλωτοι στο marketing των 

τραπεζών αυτών, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ελευθερία βουλήσεώς τους. 

Στα πλαίσια της στρατηγικής των πωλήσεων των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης, και 

ειδικά επειδή απευθύνονται σε μέλλουσες μητέρες470, των οποίων η ψυχολογία είναι 

ιδιαιτέρως φορτισμένη, με διακριτικά επιτηδευμένο τρόπο, δημιουργούνται ενοχές 

στους μελλοντικούς γονείς ότι δεν θα γίνουν «σωστοί γονείς» αν δεν αποθηκεύσουν 

το ΟΠΑ του παιδιού τους.    

Συνήθως χρησιμοποιώντας δηλώσεις όπως "μια φορά σε μια ευκαιρία ζωής", 

"η αποθήκευσή του ΟΠΑ μωρού σας θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του", και " μην 

αφήσετε έναν τόσο πολύτιμο πόρο να πάει στα απόβλητα" οι τράπεζες δημιουργούν 

εντυπώσεις ότι η ιδιωτική αποθήκευση αποτελεί «βιολογική ασφάλεια»  και ότι δήθεν 

οι γονείς δεν κάνουν το καλύτερο για το παιδί τους, αν δεν επιλέξουν την ιδιωτική 

                                                 
464 ό.π, Beauchamp, T.L, Childress, J.F, Principles of Biomedical Ethics, 5th Edition, Oxford University 
Press 2001, part II, respect for autonomy, pp.57-112 
465ό.π, Beauchamp, T.L, Principles and its Alleged Competitors (The Nature and Roots of Principles.) 
pp.479-494 In: Harris, J (ed.) Bioethics (Oxford Readings in Philosophy), Oxford: Oxford University 
Press 2001  
466 ό.π, Mappes T.A, DeGrazia D (ed), Biomedical Ethics, 5th edition, McGraw Hill, New York 2001, 
chapter 1, General  Introduction-Autonomy pp.38-55  
467 ό.π, Gillon R., Telling the truth, confidentiality, consent, ad respect of autonomy: Autonomy and 
informed consent, In: Harris, J (ed.) Bioethics (Oxford Readings in Philosophy), Oxford: Oxford 
University Press 2001 pp.519-528   
468 Young R, Informed consent and patients autonomy, In: Kushe H, Singer P, (ed.) A Companion to 
Bioethics (Blackwell Companions to Philosophy) (2nd ed.), Blackwell Publishing 2001   
469 ό.π, Sullivan MJ, Science and Society, July 2008 (8):554-563 and Nat Rev Cancer. 2008 
Jul;8(7):555-63.  
470 Sugarman J, Kaplan L, Cogswell B, et al. Pregnant women's perspectives on umbilical cord blood 
banking. J Womens Health 1998;7: 747–57. 
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αυτή οδό471. Μεγιστοποιούν με τον τρόπο αυτό το άγχος των γονιών για το μέλλον 

του παιδιού τους αλλά και τις ελπίδες τους ότι η αποθήκευση του ΟΠΑ θα έχει 

σίγουρα θεραπευτική εφαρμογή.  Επίσης τονίζουν πόσο μεγάλες είναι οι υποχρεώσεις 

των νέων γονέων, ειδικά σε περιπτώσεις που το παιδί νοσήσει μελλοντικά,  και πόσο 

χρήσιμη είναι η αποθήκευση του ΟΠΑ στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών. 

Η στρατηγική αυτή δημιουργεί συναισθηματικές πιέσεις στους μελλοντικούς 

γονείς και ουσιαστικά στρέφει την κρίση τους προς την κατεύθυνση του τι θεωρούν 

οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών τραπεζών ότι είναι καλύτερο για το μέλλον του παιδιού 

τους και όχι το τι θεωρούν οι ίδιοι472. Τα προβλήματα δε της 

ενημέρωσης/πληροφόρησης που προαναφέρθηκαν, εντείνουν το πρόβλημα  καθώς οι 

γονείς δεν διαθέτουν επαρκή γνωστικά δεδομένα για να μπορούν να αποδελτιώσουν 

και να εκλογικεύσουν τον πληροφοριακό και συναισθηματικό «βομβαρδισμό» που 

υφίστανται. Η ελεύθερη βούληση των ενδιαφερομένων γονέων είναι εν προκειμένω 

κρίσιμη για την προστασία της αυτονομίας τους, και χρειάζεται να υπάρχουν 

εγγυήσεις γι' αυτήν, καθώς εκείνοι βρίσκονται συνήθως υπό το κράτος 

συναισθηματικής φόρτισης και έντονης επιθυμίας να "εξασφαλίσουν το καλύτερο" 

για το παιδί που αποκτούν. Η λειτουργία επομένως των ιδιωτικών τραπεζών θα 

πρέπει να προϋποθέτει από μέρους τους την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

και την αποφυγή παραπλανητικής διαφήμισης, και μάλιστα σε χρόνο ικανό πριν από 

την κατάρτιση σχετικής σύμβασης.  

 

6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

 

6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

Ο χρόνος κατά τον οποίο δίνεται η ενήμερη συγκατάθεση, κυρίως όσον 

αφορά τις μέλλουσες μητέρες, αποτελεί ένα θέμα έντονου προβληματισμού473. Η 

πλειοψηφία των δημόσιων τραπεζών πιστεύει ότι η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται σε 

χρόνο προγενέστερο της συλλογής του ΟΠΑ. Η μειοψηφία συλλέγει το ΟΠΑ χωρίς 

τη σχετική ενημέρωση ή συναίνεση των γονέων, και μόνο εκ των υστέρων και 

εφόσον η συλλογή υπήρξε επιτυχής εργαστηριακά, ζητούν την  άδεια για την 
                                                 
471 ibid 
472 ό.π, Young R, In: Kushe H, Singer P, (ed.) A Companion to Bioethics (1st ed.), Blackwell Publishing 
2001   
473 Ό.π, Kurtzberg J, Lyerly AD, Sugarman J., J Clin Invest. 2005 Oct;115(10):2592-7.  
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αποθήκευσή του474. Οι περισσότεροι πάντως γιατροί και οι τράπεζες φύλαξης ΟΠΑ 

συμφωνούν ότι η συναίνεση δεν θα πρέπει να αποσπάται κυρίως από τη έγκυο-

μητέρα σε συνθήκες ωδινών, ή κάτω υπό άλλες συνθήκες, όπου η ικανότητά της προς 

συναίνεση επηρεάζεται εξαιτίας ναρκωτικής ή άλλης αναλγησιακής επίδρασης. 

Ωστόσο, συναίνεση από μητέρα σε στάδιο αρχικών ωδινών έχει επιτραπεί και 

υποστηρίζεται από κάποιους στην επιστημονική βιβλιογραφία475.  

Παρά τις προσπάθειες των δημοσίων τραπεζών να γίνεται η προσέγγιση στις 

μέλλουσες μητέρες πριν από το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και να δίνεται η 

συναίνεσή τους πριν από την έναρξη των ωδινών, πολλές έγκυες γυναίκες φτάνουν 

στα νοσοκομεία και τις κλινικές με ωδίνες και με ενδιαφέρον να δωρήσουν το ΟΠΑ, 

χωρίς να έχουν προηγουμένως δώσει τη συναίνεση τους476.  

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι έγκυες γυναίκες δεν είναι σε θέση να πάρουν 

συνειδητές αποφάσεις για τη δωρεά του ΟΠΑ κατά τη διαδικασία του τοκετού καθώς 

βρίσκονται κάτω από σωματική και ψυχολογική καταπόνηση που επηρεάζει την 

εγκυρότητα της συναίνεσής τους.   

Οι προβληματισμοί αυτοί οδήγησαν στην εισαγωγή «πρωτοκόλλων σταδιακής 

συναίνεσης» (“phased consent protocols”)477, όπου η συναίνεση διασπάται σε τρία 

στάδια (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις ωδίνες του τοκετού).  Γι’ αυτό και κάποια 

κέντρα χειρίζονται την κατάσταση με τον εξής τρόπο: Σε στάδιο αρχικών ωδινών οι 

μητέρες υπογράφουν ένα έντυπο σύντομης ή «mini» συναίνεσης που επιτρέπει τη 

συλλογή του ΟΠΑ και τη λήψη μητρικών δειγμάτων αίματος για εργαστηριακό 

έλεγχο, και μετά που η γυναίκα συνέρχεται από τον τοκετό και έχει αναρρώσει 

πλήρως, προσεγγίζεται και ενημερώνεται διεξοδικά προκειμένου να δώσει την 

ολοκληρωτική συγκατάθεσή της για την αποθήκευση του ΟΠΑ478.    

Οι παραπάνω προβληματισμοί, για την επίδραση του χρόνου λήψης της 

συναίνεσης πάνω στην εγκυρότητά της, αφορούν και τις ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης 

ΟΠΑ, όπου το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερες προεκτάσεις εξαιτίας και της καταβολής 

του χρηματικού αντιτίμου. Η συνήθης βέβαια πρακτική των ιδιωτικών τραπεζών 

                                                 
474 Sugarman J, Kurtzberg J, Box TL, Horner RD, Optimization of informed consent for umbilical cord 
blood banking. Am.J.Obstet.Gynecol. 2002;187:1642-1646 
475 Vawter ER, Rogers-Chrysler G, Clay M, Pittelko L, Therkelsen D, Kim D, McCullough J., A 
phased consent policy for cord-blood donation, Transfusion 2002;42:1268-1274  
476 ό.π, Sugarman J, Kurtzberg J, Box TL, Horner RD, Am.J.Obstet.Gynecol. 2002;187:1642-1646 
(υποσημ 450) 
477 ό.π, Vawter ER, Rogers-Chrysler G, Clay M, Pittelko L, Therkelsen D, Kim D, McCullough J., A 
phased consent policy for cord-blood donation, Transfusion 2002;42:1268-1274   
478 ibid 
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λαμβάνει τη συναίνεση των γονέων σε χρόνο προγενέστερο του τοκετού, καθώς 

πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης για να μπορεί η 

τράπεζα να προμηθεύσει  τους γονείς με την ειδική συσκευασία συλλογής δειγμάτων 

αίματος (kit) και να φροντίσει το προσωπικό της για τη μεταφορά του δείγματος στα 

εργαστήρια της εταιρείας, φυσικά με την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος. 

Δεδομένου όμως των επιφυλάξεων που έχουν διατυπωθεί για την ενημέρωση που 

παρέχουν οι ιδιωτικές τράπεζες και την επιθετική στρατηγική πωλήσεων που 

διαθέτουν, η εγκυρότητα της συναίνεσης τίθεται υπό αμφισβήτηση, ακόμα και σε 

στάδιο προ του τοκετού.  

Για του λόγους αυτούς, και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των γονέων, συνίσταται «τα πρωτοκόλλα σταδιακής συναίνεσης» (“phased consent 

protocols”) να ισχύουν και για τις ιδιωτικές τράπεζες, προκειμένου να γίνεται και 

ανάλογη τμηματική καταβολή του τιμήματος που απαιτείται κάθε φορά για όποιες 

πράξεις συναινούν οι γονείς να πραγματοποιηθούν.  

 

6.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ  

Η εγκυρότητα της συγκατάθεσης των γονέων δεν επηρεάζεται μόνο από το 

χρόνο λήψης της αλλά και από το πρόσωπο που διενεργεί την 

ενημέρωση/πληροφόρηση των γονέων για τη λήψη αυτής. Η απόφαση για τη φύλαξη 

του ΟΠΑ δεν αποτελεί ιατρική απόφαση, γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται η «ιατρική αυθεντία» ως μέσο πίεσης προς τους γονείς είτε προς την 

κατεύθυνση της δωρεάς είτε προς την κατεύθυνση της ιδιωτικής αποθήκευσης.  

Χρειάζεται όμως υπεύθυνη ιατρική πληροφόρηση479, προκειμένου οι γονείς 

να κατανοήσουν με πληρότητα και σαφήνεια τη φύση, τις συνέπειες, τα οφέλη και τα 

μειονεκτήματα της μεταμόσχευσης ΟΠΑ, προτού να δώσουν την συγκατάθεσή τους, 

ελεύθερα και αυτόνομα, για τη φύλαξη του ΟΠΑ.  

Κατεξοχήν αρμόδιοι για την ενημέρωση αυτή  είναι οι ιατροί-αιματολόγοι, 

που ασχολούνται και με τις αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις. Στην πράξη όμως, το 

βάρος της πληροφόρησης αυτής περνά στο μαιευτήρα-γυναικολόγο, ο οποίος έχει και 

την πιο άμεση επαφή με τους μελλοντικούς γονείς, όχι όμως απαραίτητα και την 

απαιτούμενη κατάρτιση για να διενεργήσει την πληροφόρησή τους. Τυγχάνει όμως 
                                                 
479 Schwartz RL, Autonomy, Futility and the limits of medicine, In: Kushe H, Singer P, (ed) Bioethics, 
An Anthology, Blackwell Publishing Ltd 1999.  
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της εμπιστοσύνης τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γεγονός που  καθιστά 

τη γνώμη του βαρυσήμαντη.  

Δεδομένου όμως ότι κάποιες εταιρείες προσφέρουν οικονομικά κίνητρα σε 

επαγγελματίες του τομέα της υγείας, προκειμένου να προσελκύσουν μελλοντικούς 

πελάτες (πχ αμοιβή ανά πελάτη, με επιπρόσθετη αμοιβή  ανάλογα με τον αριθμό των 

μονάδων που συλλέγονται  επιτυχώς κτλ), κρίσιμος και καθοριστικός είναι ο ρόλος 

του μαιευτήρα-γυναικολόγου, που συνιστά480 τις εμπορικές υπηρεσίες συλλογής  και 

διατήρησης ΟΠΑ γνωρίζοντας τις ελάχιστες πιθανότητες πρακτικής αξιοποίησης από 

τους ενδιαφερόμενους γονείς ή που τις προωθεί «διακριτικά» μέσα από τα πολλαπλά 

διαφημιστικά έντυπα που κοσμούν το χώρο αναμονής του ιατρείου του. Το γεγονός 

αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση τη σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού ιατρού και 

ασθενούς481, που ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας482 και παραβλέπει την 

ευθύνη που έχει o ιατρός, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα του λειτουργήματός του, 

να εφιστά την προσοχή της κοινότητας στην οποία ανήκει, με βάση τις γνώσεις του, 

τις δεξιότητες και την πείρα που έχει αποκτήσει, σε θέματα σχετικά με τη δημόσια 

υγείας και τις παροχές ιατρικών υπηρεσιών483.  

Ουσιαστικά παραβιάζει το βασικό Ιπποκρατικό αξίωμα  του «ωφελέειν και μη 

βλάπτειν», που στοιχειοθετεί την αρχή της ωφέλειας (beneficence) και μη-βλάβης 

(nonmalificence)484 στη σύγχρονη βιοϊατρική ηθική, αρχές που επιβάλλουν την 

αποφυγή κάθε βλαβερού και επιζήμιου και την προώθηση μόνο του «καλού» και 

ωφέλιμου και  στη σχέση γιατρού –ασθενούς.     

 

7. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

(PRIVACY AND CONFIDENTIALITY) 

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα (privacy) και η υποχρέωση εχεμύθειας 

(obligation to confidentiality) αποτελούν αρχές θεμελιώδους σημασίας για τις δυτικές 

κοινωνίες, με ιδιαίτερη εφαρμογή στα συστήματα υγείας και στις ιατρικές υπηρεσίες  

                                                 
480 Edozien LC. NHS maternity units should not encourage commercial banking of umbilical cord 
blood. BMJ. 2006 Oct 14;333(7572):801-4. 
481 Pellegrino ED, The Virtuous Physician and the Ethics of Medicine, pp. 46-52 In: Beauchamp, T.L., 
Walters, L, Kahn J.P, Mastroianni A.C, (ed.), Contemporary issues in bioethics, (7th ed.), Wadsworth 
Publishing 2007, Ch. 3. The patient-professional relationship 
482 Άρθρο 8 ΚωΙαΔε (ν. 3148/2005): «Η συμπεριφορά του ιατρού προς τον ασθενή του πρέπει να 
είναι αυτή που προσήκει και αρμόζει στην επιστήμη του και στην αποστολή του λειτουργήματός του».  
483 Άρθρο 16 ΚωΙαΔε (ν. 3148/2005) Ο ιατρός και η κοινωνία.  
484 ό.π, Beauchamp, T.L, Childress, J.F, Principles of Biomedical Ethics, 5th Edition, Oxford 
University Press 2001, part II, Nonmaleficence  pp.113-157, Beneficence pp.225-272 
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εν γένει. Η ιδιωτικότητα,485 αποτελεί δικαίωμα που κατοχυρώνεται τόσο στο 

ελληνικό Σύνταγμα  (άρθρο 9 παρ. 1 εβ. β’ του Συντάγματος)486  όσο και στο άρθρο 8 

παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (ΝΔ 

53/1974, ΦΕΚ Α΄ 256/20.09.1974)487 . 

Ω ιδιωτική ζωή νοείται ό,τι φύσει ανάγεται στα στοιχεία της προσωπικότητας, 

ό,τι διαμορφώνει την προσωπική ατομικότητα κάθε ανθρώπου, ό,τι είναι 

προορισμένο να διαφυλαχθεί από κάθε δημοσιοποίηση μειωτική ή μη της 

προσωπικότητας του ενδιαφερομένου προσώπου488. Ο κύκλος αυτός περιστατικών 

και καταστάσεων, που συγκροτούν μια γενικά παραδεκτή, κατά τις επικρατούσες 

κοινωνικές αντιλήψεις, «σφαίρα απορρήτου» περιλαμβάνει την ερωτική και 

οικογενειακή ζωή, σωματικά ελαττώματα, ατυχήματα και προβλήματα υγείας, 

ενδοοικογενειακές έριδες κτλ489, καταστάσεις490 για τις οποίες το άτομο αξιώνει 

σεβασμό και εχεμύθεια.  

Συνδέεται επομένως  το ιδιωτικό αυτό απόρρητο τόσο με την υποχρέωση 

εμπιστευτικότητας (confidentiality)491, την υποχρέωση δηλαδή να μην κοινοποιείται 

σε τρίτους πληροφορίες, τις οποίες τα άτομα αντιλαμβάνονται και χαρακτηρίζουν ως 

εμπιστευτικά,  όσο και με την υποχρέωση σεβασμού της βούλησής του 

ενδιαφερομένου προσώπου για τήρηση εχεμύθειας, καθώς η τελευταία  δεν εκφράζει 

κάτι άλλο από το ίδιο το δικαίωμα του ατόμου να διατηρεί μυστικά γεγονότα ή 

καταστάσεις της ιδιωτικής του ζωής492.  Ειδικότερα, όταν η εμπιστευτικότητα αφορά 

ιδιαιτέρως λεπτά ζητήματα, τα οποία άπτονται της υγείας, και τα οποία γίνονται 

γνωστά σε ιατρικούς και νοσηλευτικούς λειτουργούς κατά την άσκηση των 

                                                 
485 ό.π, Beauchamp, T.L, Childress, J.F, Principles of Biomedical Ethics, 5th Edition, Oxford 
University Press 2001, part II, Professional –Patients Relationship, Privacy, pp.293-303 
486 Άρθρο 9 παρ. 1, εδ. β’ του Συντ, «..Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι 
απαραβίαστη..» 
487 Άρθρο 8 παρ. 1 ΕΣΔΑ «Κάθε πρόσωπο δικαιούται σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακή του 
ζωής, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του» 
488 Thomson J, The Right to Privacy, Philosophy and Public Affairs, Vol. 4, No. 4. (Summer, 1975), pp. 
295-314.  
489 Χρυσόγονος Κ.Χ, Ατομικά και κοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2006, σελ. 251-
255 
490 Βουτσάκης Β, Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή: υποκειμενικές και αντικειμενικές πτυχές. Στο: Νέες 
Τεχνολογίες και Συνταγματικά Δικαιώματα, πρόλογος .Ν.Αλεβιζάτος, Εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/κη 
2004  
491 ό.π, Beauchamp, T.L, Childress, J.F, Principles of Biomedical Ethics, 5th Edition, Oxford 
University Press 2001, part II, Professional –Patients Relationship, Confidentiality, pp.293-303  
492 Gillon R, Confidentiality, pp. 425-432 In: Kushe H, Singer P, (ed.) A Companion to Bioethics 
(Blackwell Companions to Philosophy) (2nd ed.), Blackwell Publishing 2001   
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καθηκόντων τους,  η ανάγκη αυτή καθίσταται εντονότερη493, γεγονός που θεμελιώνει 

και το ιατρικό απόρρητο494.   

Στην περίπτωση της συλλογής και αποθήκευσης ΟΠΑ, η ανάγκη προστασίας 

της ιδιωτικότητας και  η τήρηση εχεμύθειας κρίνεται απολύτως αναγκαία σε δύο 

περιπτώσεις495. Πρώτον, κάθε μονάδα ΟΠΑ αλλά και κάθε δείγμα του αίματος της 

μητέρας που λαμβάνεται, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του τοκετού, υποβάλλεται 

σε εργαστηριακό έλεγχο για τον καθορισμό της συμβατότητας HLA και για τον 

εντοπισμό τυχόν ιογενών παθήσεων, όπως HIV, ηπατίτιδα Β και C, σύφιλη, 

ανθρώπινος λεμφοτροπικός ιός, ιός West Nile κ.α. Ταυτόχρονα για την 

πραγματοποίηση της αιματοποιητικής μεταμόσχευσης, οι γονείς καλούνται να 

δώσουν ένα λεπτομερειακό οικογενειακό ιατρικό ιστορικό496 ενώ και μελλοντικά, οι 

γονείς μπορούν να κληθούν να δώσουν περαιτέρω ιατρικές πληροφορίες για την 

εξέλιξη της πορείας της υγείας του παιδιού.  

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών αλλά και κάθε ιατρική πληροφορία 

που χορηγείται, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως όλα τα αποτελέσματα στις 

υπηρεσίες υγείας,  ως δηλαδή άκρως εμπιστευτικά και ποτέ ανακοινώσιμα σε τρίτους, 

εκτός μόνο στη μονάδα που μελλοντικά θα πραγματοποιήσει τη μεταμόσχευση497.  

Δεύτερον, είναι γενικά παραδεκτό ότι η ταυτότητα του δότη αλλά και κάθε 

πληροφορία που τον αφόρα, δεν θα πρέπει να ανακοινώνεται και να καθίσταται  

γνωστή και άμεσα προσβάσιμη στους λήπτες μοσχεύματος, δυνητικούς ή μη. Γι’ αυτό 

και θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η αρχή της ανωνυμίας του δότη, που ισχύει και για 

τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών, προκειμένου να αποφευχθούν ψυχολογικές, 

πρακτικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις στη ζωή τόσο του δότη όσο και του 

λήπτη αιμοποιητικού μοσχεύματος. Η νόρμα μάλιστα αυτή πρέπει να τηρείται ακόμα 

και όταν ένας λήπτης προβάλλει ισχυρούς λόγους για να μάθει την ταυτότητα του 

                                                 
493 Kerridge, I., Lowe, M., & McPhee, J.,Confidentiality and record keeping. Ethics and law for the 
health professions (2nd ed., p. 237) Sydney 2005: The Federation Press. 
494 ΚωΙαΔε ν. 3418/2005 ΦΕΚ Α’ 287/28-11-2005, Άρθρο 13: παρ.1: Ο ιατρός οφείλει να τηρεί 
αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του ή του 
αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, και το οποίο αφορά 
στον ασθενή ή τους οικείους του. 
495 Samuel G.N, Kerridge ΙΗ, Equity, Utility, and the Marketplace: Emerging Ethical Issues of 
Umbilical Cord Blood Banking in Australia, Bioethical Inquiry 2007;4:57–63 
496 Askari, S., Miller, J., Clay, M., Moran, S., Chrysler, G.,McCullough, J., The role of the paternal 
health history in cord blood banking. Transfusion 2002, 42(10), 1275–1278. 
497 ibid 
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λήπτη, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που απέτυχε η πρώτη μεταμόσχευση 

και χρειάζεται δεύτερο αιμοποιητικό μόσχευμα.498 

 

 7.1 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗ-ΓΝΩΣΗΣ  

 Απόρροια του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή, αποτελεί και το 

δικαίωμα των γονέων, στην περίπτωση της δωρεάς ΟΠΑ σε δημόσια τράπεζα, να μην 

λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων από τους  κλινικούς ελέγχους στους οποίους 

υποβάλλεται το ΟΠΑ και το αίμα της μητέρας, για τον εντοπισμό ιογενών 

παθήσεων499,500.  

Το δικαίωμα αυτό της μη-γνώσης κατοχυρώνεται τόσο στο άρθρο 11 παρ. 2 

εδάφιο β’ του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν.3418/2005 ΦΕΚ’ Α’ 287/25-11-

2005)501 όσο και στο άρθρο 10 παρ. 2 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική502 γνωστή ως Σύμβαση του Oviedo 

(04/04/1997)503, ενώ έχει περιληφθεί και στη Διακήρυξη της UNESCO για το 

Ανθρώπινο Γονιδίωμα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.504 Περιλαμβάνει όλες τις 

πληροφορίες διαγνωστικού, προγνωστικού ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα που 

μπορούν να φορούν στην υγεία και ο δικαιολογητικός του λόγος στηρίζεται στην 

επιθυμία διαφύλαξης του ατόμου από υπερβολική ψυχολογική φόρτιση505.  

Οι γονείς επομένως, όταν δίνουν την συναίνεσή τους, σταδιακά ή άπαξ, για τη 

δωρεά του ΟΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμπληρωματικά ότι δεν επιθυμούν να 

ενημερωθούν για το αποτέλεσμα των εξετάσεων και την τύχη του μελλοντικού 

δείγματος. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης 

ΟΠΑ,  χρήση του δικαιώματος τη μη γνώσης, δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα 

των γονέων και θα καθιστούσε τη σύμβαση μεταξύ τους και της τράπεζας άνευ 

                                                 
498 ibid 
499 ό.π, Winifred, J., & Pinch, E., Cord blood banking: Ethical implications., Australian Journal of 
Nursing, 2001; 101(10), 55–59. 
500 ό.π, Samuel G.N, Kerridge ΙΗ, Equity, Utility, and the Marketplace: Emerging Ethical Issues of 
Umbilical Cord Blood Banking in Australia, Bioethical Inquiry 2007;4:57–63 (υποσημ…) 
501 Άρθρο 11, παρ. 1, εδ. Β ΚωΙαΔε (ν. 3148/2005)«Ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων τα 
οποία επιλέγουν να μην ενημερωθούν» 
502 Σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε 
σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της βιοϊατρικής.  
503 Άρθρο 10 παρ. 2 Συμβ.Oviedo: «Όλοι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε πληροφορίας 
σχετικής με την κατάσταση της υγείας τους. Θα είναι σεβαστές, ωστόσο, οι επιθυμίες των ατόμων που 
επιλέγουν να μην ενημερώνονται σχετικά».   
504 Άρθρο 5γ : «Το δικαίωμα κάθε ατόμου να αποφασίζει αν θα πληροφορείται ή όχι τα αποτελέσματα 
γενετικών εξετάσεων και τις συνακόλουθες συνέπειες πρέπει να γίνεται σεβαστό»    
505 Μάλλιος Ε, Γενετικές Εξετάσεις και Δίκαιο, πρόλογος Γ.Παπαδημητρίου, Εκδ.Σάκκουλα Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, 2004  σελ. 65-71 Το δικαίωμα στη μη –γνώση  
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αντικειμένου Κι’ αυτό γιατί, εφόσον το δείγμα κριθεί ακατάλληλο προς επεξεργασία 

και κρυοσυντήρηση, λύεται αυτόματα και η συμβατική σχέση, κατόπιν σχετικής 

ενημερώσεως των συμβαλλομένων μερών, και αποδεσμεύονται από τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη φύλαξη αυτή.    

 

8.  ΙΔIΩΤΙΚΗ VERSUS ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΑ  

Η ανάπτυξη των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης ΟΠΑ έχει προκαλέσει πολλές 

συζητήσεις και εγείρει έντονες διαφωνίες όχι μόνο στον επιστημονικό αλλά και στον 

επιχειρηματικό και ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται 

αφορούν την ιατρική αναγκαιότητα, το κοινωνικό όφελος, και κυρίως τη δικαιοσύνη 

στην πρόσβαση και παροχή των υπηρεσιών υγείας506.   

Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στο πρώτο κεφάλαιο, με εξαίρεση την περίπτωση 

οικογενειακής φύλαξης, όπου η αιματολογική νόσος αφορά μέλος της οικογένειας και 

υπάρχουν επαρκείς ιατρικές ενδείξεις ότι το ΟΠΑ του νεογέννητου μπορεί να 

μεταμοσχευθεί στο πάσχων μέλος, η πιθανότητα μελλοντικής χρήσης αυτόλογου 

μοσχεύματος ΟΠΑ είναι εξαιρετικά χαμηλή507. Εκτός αυτού, αιτιολογήθηκε εκτενώς 

ότι τόσο στις μεταβολικές-γενετικές ασθένειες όσο όμως και μη-γενετικές, η 

αυτόλογη μεταμόσχευση αντενδεικνύεται έναντι της αλλογενούς508. Παρότι τα ως 

άνω είναι αναμφιβόλως αληθή, δεν προβάλουν ένα αποφασιστικό επιχείρημα 

εναντίον των ιδιωτικών τραπεζών. Από τη στιγμή που οι γονείς έχουν ενημερωθεί 

επαρκώς και με σαφήνεια για τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της ιδιωτικής 

αποθήκευσης, σε βαθμό ώστε να μπορούν να αποφασίσουν, τότε θα πρέπει να έχουν 

το δικαίωμα επιλογής509. Γι΄ αυτό και δεν είναι αποδεκτοί ισχυρισμοί ότι η ιδιωτική 

αποθήκευση είναι ανήθικη ή λανθασμένη, μόνο και μόνο επειδή η απόφαση αυτή δεν 

είναι εκείνη, με την οποία συμφωνεί η επιστημονική κοινότητα. Τέτοιες αποφάσεις 

αποτελούν πρόβλημα μόνο όταν βασίζονται σε αναληθείς ή ανακριβείς 

πληροφορίες510.  

Άλλοι προβληματισμοί που έχουν διατυπωθεί για την ιδιωτική αποθήκευση 

ΟΠΑ, δίνουν έμφαση στη μελλοντική επίδραση της απώλειας δοτών στις δημόσιες 
                                                 
506 ό.π, Sullivan MJ, Science and Society, July 2008 (8):554-563 and Nat Rev Cancer. 2008 
Jul;8(7):555-63.  
507 Βλ. κεφ. 1, ενότητα 13.1 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΠΑ  
508 Βλ. κεφ. 1, ενότητα 13.ΑΥΤΟΛΟΓΗ VERSUS ΑΛΛΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΠΑ 
509 ό.π, Samuel G.N, Kerridge ΙΗ, Equity, Utility, and the Marketplace: Emerging Ethical Issues of 
Umbilical Cord Blood Banking in Australia, Bioethical Inquiry 2007;4:57–63 (υποσημ…) 
510 Ibid  
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τράπεζες, και κατ΄επέκτασην της έλλειψης ποικιλομορφίας και διαθεσιμότητας στους 

τύπου ιστοσυμβατότητας HLA511. Όπως όμως και με τα επιχειρήματα εναντίον της 

ιδιωτικής αποθήκευσης που αναπτύχθηκαν παραπάνω, έτσι και οι προβληματισμοί 

αυτοί εμφανίζονται κάπως υπερτονισμένοι.  

Υπάρχει ήδη μία μεγάλη «πηγή» τύπων ιστοσυμβατότητας-HLA διαθέσιμη 

στις δημόσιες τράπεζες, και το γεγονός ότι, οι αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ 

μπορούν να πραγματοποιηθούν έστω και με μερική ιστοσυμβατότητα HLA, 

επεκτείνει το εύρος της πηγής αυτής ακόμα περισσότερο. Αυτό αποδεικνύει ότι οι 

ιδιωτικές τράπεζες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποικιλομορφία και τη 

διαθεσιμότητα των τύπων ιστοσυμβατότητας-HLA μόνο εφόσον ήταν ο κυρίαρχος, 

αν όχι o μοναδικός,  τύπος τραπεζών512.  

Η βασικότερη πάντως επιχειρηματολογία ενάντια στην ιδιωτική αποθήκευση  

παραμένει στη βάση της δυνητικής απώλειας δοτών ΟΠΑ.513. Η μόνη θεωρητική 

αιτιολογία για την αποθήκευση ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση είναι για τη αντιμετώπιση 

μεταβολικών ανωμαλιών και αιματολογικών ασθενειών μέσω γονιδιακής θεραπείας 

και αυτόλογης μεταμόσχευσης. Δεν υπάρχει ωστόσο κανένα θεραπευτικό 

πρωτόκολλο μέχρι τώρα που να επιβεβαιώνει την κλινική εφαρμογή αυτή της 

προοπτικής, η οποία παραμένει ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Προς το παρόν 

τουλάχιστον, μόνο η αλλογενής μεταμόσχευση παραμένει η σημαντικότερη 

θεραπευτική οδός για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα 

υγείας514. Η επιμονή επομένως στην ιδιωτική αποθήκευση για αυτόλογη χρήση δεν 

μπορεί να δικαιολογηθεί από επιστημονική άποψη515. 

Δεν δικαιολογείται όμως ούτε και από ηθική άποψη516. Η πιθανότητα 

αξιοποίησης του ΟΠΑ, αποκλειστικά από τον δότη ή τους οικείους του, είναι 

αμελητέα  και αντίστροφα, η τελική του καταστροφή, πολύ πιθανή. Η επιμονή όμως 

στην ιδιωτική αποθήκευση ΟΠΑ, για μια εντελώς υποθετική χρήση, αποθαρρύνει τη 

διάθεση των κυττάρων στο ευρύ κοινό, και επομένως περιορίζει δραστικά τη 
                                                 
511 Tiberghien P, Chabod J, Deconinck E, Pouthier F., Cord blood grafts: Banking and indications, 
Transfus Clin Biol. 2009 May;16(2):204-8. Epub 2009 May 13.  
512 Ibid  
513 Gabrielle N.Samuel, Ian H Kerridge and Tracey A O’Brien, Umbilical cord blood banking: public 
good or private benefit? MJA 2008;May 188:533-535.  
514 Troeger C, Hösli I, Holzgreve W, Cord blood for allogeneic and autologous banking, Eur Clinics 
Obstet Gynaecol 2007;3:81–87 
515 Fisk NM, Roberts IA, Markwald R, Mironov V, Can routine commercial cord blood banking be 
scientifically and ethically justified? PLoS Med. 2005 Feb;2(2):e44. Epub 2005 Feb 22 
516 Jacobsen KA, Procurement and usage of placental cord blood, An ethical and legal overview. QRC 
Advis. 2000 Jan;16(3):9-12 
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διαθεσιμότητα μοσχευμάτων στους έχοντες άμεσα ανάγκη. Καταργείται όμως έτσι η 

αρχή της αλληλεγγύης που διέπει τη μέθοδο της δωρεάς, όπως εμφανίζεται στην 

εθελοντική αιμοδοσία και στη δωρεά οργάνων517 

Η ιδιωτική αποθήκευση ΟΠΑ αδρανοποιεί την συνεισφορά του πολίτη στην 

ευημερία του κοινωνικού συνόλου μέσω της διάθεσης αγαθών, όπως το ΟΠΑ, που 

δεν βλάπτουν μεν τα δικά του ατομικά συμφέροντα, μπορούν όμως να προωθήσουν 

αυτά των μεταμοσχευτικών αναγκών ενός δημόσιου συστήματος υγείας518. Επιλέγει 

να επενδύσει, σε μια μάλλον «άνευ πρακτικού αντικρίσματος» υπηρεσία519, που 

παραβλέπει την αληθινή, συμβολική, αξία της αλτρουιστικής δωρεάς ιστών. Ίσως 

μάλιστα η επιλογή αυτή υπονομεύει  σε τελική ανάλυση την ίδια την επιβίωση των 

δημόσιων τραπεζών, οι οποίες, ακόμα και με ανάλυση κινδύνου-οφέλους (risk-benefit 

analysis)520, αποδεικνύεται ότι εξυπηρετούν την ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα 

του ατόμου να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή εναλλακτική επιλογή υγείας και 

στην προστασία των συμφερόντων της κοινωνίας. Το ΟΠΑ, με τον τρόπο αυτό 

μετατρέπεται από «κοινωνικό δώρο» σε βιολογικό «επιχειρηματικό κεφάλαιο».521  

Η ίδρυση όμως επιχειρήσεων πάνω στο «επιχειρηματικό αυτό κεφάλαιο», 

που πάνω από όλα αποτελεί βιολογικό υλικό, είναι ανάγκη να συμμορφώνεται προς 

ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που άπτονται σε σοβαρά θέματα 

προστασίας της υγείας522.Χρειάζονται επομένως εγγυήσεις 1) για τις διαδικασίες 

συλλογής ΟΠΑ, 2) τις συνθήκες αποθήκευσης, επεξεργασίας, κρυοσυντήρησης αλλά 

και διανομής των μοσχευμάτων, 3) τον ποιοτικό έλεγχο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων αυτών, 4) τη βιωσιμότητά τους, αλλά και την εξασφάλιση διατήρησης 

του υλικού, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους523.  

 Γι’ αυτό πέρα από τις όποιους ανεξάρτητους οργανισμούς διαπίστευσης 

ιδιωτικών τραπεζών, που πιστοποιούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας, με 

διαφορετικά κάθε φορά κριτήρια, αποδεικνύεται απολύτως απαραίτητη τουλάχιστον 
                                                 
517 Gunning J., Umbilical cord cell banking: an issue of self-interest versus altruism, Med Law. 2007 
Dec;26(4):769-80.  
518 Cook, D, The individual versus the common good, pp.69-87,  In: Transplants- Ethical eye, Co-
Ordinated by Sir Peter Morris, Council of Europe, 2003     
519 “Superfluous service”, In: Sullivan MJ, Banking on cord blood stem cells. Science and Society, July 
2008 (8):554-563 and Nat Rev Cancer. 2008 Jul;8(7):555-63. 
520 Roberts M.S, Sonneberg F.A, Decision Modeling Techniques, pp.21-64, In: Chapman, G.B, 
Sonnenberg FA (ed), Decision making in Health Care- Theory, Psychology and Applications, 
Cambridge UK, Cambridge University Press, 2000.    
521 Waldby, C, Umbilical Cord Blood: From Social Gift to Venture Capital, BioSocieties 2006;1, 55–70 
522 Cobo F, Stancey GN, Cortés JL, Concha A, Environmental monitoring in stem cell banks, Appl 
Microbiol Biotechnol 2006; 70: 651–662  
523 Ibid  
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στο ζήτημα της αδειοδότησης,  μία δεύτερη κλίμακα ελέγχου, μέσα από κρατικούς 

φορείς, η οποία θα υπακούει σε μια ενιαία φόρμα προδιαγραφών για τη λειτουργία 

των ιδιωτικών τραπεζών ΟΠΑ, θεσπισμένη νομοθετικά σε εθνικό επίπεδο.    

 

9. ΔΗΜΟΣΙΑ VERSUS ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΑ524     

Από την άλλη πλευρά, με την αύξηση των αιμοποιητικών μεταμοσχεύσεων, οι 

δημόσιες τράπεζες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Οι κυβερνήσεις και τα 

δημόσια συστήματα υγείας επενδύουν στη δημιουργία δημόσιων τραπεζών φύλαξης 

βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ, με την ελπίδα να αυξήσουν τη δεξαμενή των διαθέσιμων 

μοσχευμάτων, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να καλύψουν τις ανάγκες της 

συντριπτικής πλειονότητας των ασθενών που χρειάζονται μοσχεύματα525. 

Το κόστος όμως για τη δημιουργία τραπεζών με τα ενδεδειγμένα πρότυπα 

ποιότητας και διαπίστευσης, όπως και η προμήθεια και διοχέτευση «υγιών» μονάδων 

ΟΠΑ σε δημόσια χρήση για αλλογενή μεταμόσχευση, είναι ιδιαιτέρως υψηλό.  

Δυστυχώς, συχνά οι πόροι δεν επαρκούν για να στηρίζουν τις βασικές λειτουργίες 

μίας τράπεζας που αξιώνει να δημιουργήσει ένα μητρώο ΟΠΑ που μπορεί να 

συμμετέχει και σε παγκόσμιες δεξαμενές. Γι’ αυτό και η ίδρυση και λειτουργία των 

δημόσιων τραπεζών προϋποθέτει μεγαλύτερη κρατική οικονομική υποστήριξη, 

στενότερη συνεργασία μεταξύ διεθνών φορέων και δικτύων, και επένδυση πολλών 

κονδυλίων έρευνας για την προώθηση της επιστημονικής πληρότητάς της.  

Από την άλλη πλευρά, τα επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου που 

ηγούνται της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας αντιτείνουν τη σημασία που έχει για την 

εισαγωγή της καινοτομίας και την προώθηση της έρευνας στα βλαστικά κύτταρα η 

λειτουργία του ιδιωτικού τομέα526. Προβάλλουν επίσης το δικαίωμα των πολιτών να 

διαθέτουν κατά τη δική τους εκτίμηση τους διαθέσιμους οικογενειακούς τους 

πόρους527, γεγονός που οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των 

εμπορευματοποιημένων υπηρεσιών υγείας και σε κρίση των συστημάτων δημόσιας 

υγείας528.  

                                                 
524 Dalle JH, Cord blood banking: public versus private banks-facts to ponder and consider, Arch 
Pediatr. 2005 Mar;12(3):298-304.  
525 Boo M., Public cord blood banking may play an important role in the emergence of unrelated 
transplant in developing countries, Transfusion. 2008 Feb;48(2):207-8. Comment on: Transfusion. 
2008 Feb;48(2):228-36.  
526 ό.π, Waldby, C, BioSocieties 2006;1, 55–70  
527 ό.π, Gunning J, Med Law. 2007 Dec;26(4):769-80.  
528 ό.π, Waldby, C, BioSocieties 2006;1, 55–70  
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10. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

Το θέμα όμως αυτό της αποθήκευσης ΟΠΑ φέρνει στο προσκήνιο και 

ζητήματα διανομής των πόρων και διανεμητικής δικαιοσύνης529. Η δικαιοσύνη, ως 

βασική αρχή της βιοϊατρικής ηθικής, προστατεύει το δικαίωμα όλων να έχουν ισότιμη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και να μπορούν να απολαμβάνουν ένα επαρκές 

(decent) minimum  ιατρικής  φροντίδας530,531. Η αρχή της δικαιοσύνης επιβάλλει την 

εγκαθίδρυση μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες να 

συμμετάσχουν στην αποθήκευση του ΟΠΑ  και στη χρήση του.532  

Στο επίπεδο της δημόσιας αποθήκευσης, τα δεδομένα αυτά τονίζουν ότι η 

πολιτική γύρω από την ενήμερη συγκατάθεση των δωρητών θα πρέπει περιλαμβάνει 

μία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των συμφερόντων της οικογένειας τους και 

των προκλήσεων «της δίκαιης στρατολόγησης» των υποψήφιων δωρητών533. Γι’ αυτό 

στρατολόγηση και συναίνεση θα πρέπει να διέρχεται με ευαισθησία τη μεγάλη 

ποικιλία των πολιτισμικών πεποιθήσεων για τον πλακούντα και το ΟΠΑ534, με 

επιφυλακτικότητα για τη συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία  και με συναίσθηση 

ότι οι δωρητές του ΟΠΑ δεν θα αποκομίσουν τα οφέλη αυτής τεχνολογίας, παρά τη 

διαθεσιμότητα του σε όσους το έχουν άμεσα ανάγκη. 

Η ανάπτυξη των δημοσίων τραπεζών θα πρέπει έτσι να φτάσει στο σημείο 

που η χρήση του ΟΠΑ, θα αποτελεί αξία από μόνη της, και η αποθήκευσή  του δεν θα 

πρέπει να είναι μια υπηρεσία αφημένη στις ιδιωτικές τράπεζες, αλλά στον δημόσιο 

τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί δίκαιη πρόσβαση στις υπηρεσίες ιατρικής 

φροντίδας  για όλους535.   

 

 

                                                 
529 Seelmann K., Stem cells from cord blood: legal and ethical questions of transplantation and 
banking, Ernst Schering Res Found Workshop. 2001;(33):85-98 and  Ther Umsch. 2002 
Nov;59(11):583-7. 
530 ό.π, Beauchamp, T.L, Childress, J.F, Principles of Biomedical Ethics, 5th Edition, Oxford University 
Press 2001. Justice, pp.225-281 
531 Buchanan A.E, The Right to a Decent Minimum of Health Care, pp. 374-380, In: Beauchamp, T.L., 
Walters, L, Kahn J.P, Mastroianni A.C, (ed.), Contemporary issues in bioethics, (7th ed.), Wadsworth 
Publishing 2007, Ch. 6. Justice and health  
532 Samuel GN, Kerridge IH. Equity, utility, and the marketplace: emerging ethical issues of umbilical 
cord blood banking in Australia. J Bioeth Inq 2007; 4: 57-63. 
533 Seelmann K. Legal and ethical issues involved in cord blood transplantation and banking. Ernst 
Schering Res Found Workshop. 2001;(33):85-98 
534 ό.π, Jenkins GL, Sugarman J, The importance of cultural considerations in the promotion of ethical 
research with human biologic material., J Lab Clin Med. 2005 Mar;145(3):118-24:  (υποσημ…) 
535 Seelmann K., Stem cells from cord blood: legal and ethical questions of transplantation and banking 
Ther Umsch. 2002 Nov;59(11):583-7. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΠΑ 

Οι σημαντικότεροι παγκόσμιοι επιστημονικοί ή κρατικοί φορείς που 

σχετίζονται με τα ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα τάσσονται σαφώς υπέρ της 

δημόσιας φύλαξης.  Παρακάτω εκτίθενται αναλυτικά οι απόψεις και τα επιχειρήματα 

των φορέων αυτών καθώς και όλη η προβληματική τους γύρω από τα ηθικά ζητήματα 

που εγείρει η αποθήκευση του ΟΠΑ.  

 

11. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

11.1 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ WORLD MARROW DONORS ASSOCIATION-  

Η Παγκόσμια Ένωση Δωρητών Μυελού των Οστών (World Marrow Donors 

Association- WMDA) στις 25 Μαΐου 2006 δημοσίευσε γνώμη της536 για τη 

χρησιμότητα της φύλαξης βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος για 

αυτόλογη μεταμόσχευση σε ιδιωτικές τράπεζες.     

Καταρχήν θεωρεί ότι η πιθανότητα αυτόλογης μεταμόσχευσης βλαστικών 

κυττάρων ΟΠΑ είναι εξαιρετικά μακρινή. Ομοίως η δυνατότητα ένα άλλο μέλος της 

οικογένειας  να χρησιμοποιήσει  το αποθηκευμένο ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι 

πολύ χαμηλή για τους ακόλουθους λόγους:  

1) Οι πιθανότητες  της χρήσης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων  τις δύο 

πρώτες δεκαετίες ζωής είναι μάλλον σχετικά χαμηλές.  

2)  Σε 25% αυτών των περιπτώσεων το αποθηκευμένο ομφαλοπλακουντιακό 

αίμα δεν θα είναι συμβατό και επομένως θα είναι ακατάλληλο για χρήση. 

3) Σε 25% των περιπτώσεων ο ίδιος ο αμφιθαλής αδελφός θα είναι πλήρως 

ιστοσυμβατός και, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα τεκμηριωμένο 

πλεονέκτημα της χρήσης αποθηκευμένου ΟΠΑ, πρόσφατα συλλεχθέντα 

αργέγονα αιμοποιητικά κύτταρα μπορεί να αποτελούν μια καλύτερη επιλογή 

μεταμόσχευσης. 

4) Σε 50% των περιπτώσεων το ομφαλοπλακουντιακό αίμα θα είναι μερικώς 

συμβατό  και επομένως το αποθηκευμένο ΟΠΑ θα διατεθεί για μελλοντική 

χρήση. Ωστόσο, σε περίπου 40%  των περιπτώσεων, ένας ξένος, μη 
                                                 
536 World Marrow Donor Association (2006). Policy Statement for the Utility of Autologous or Family 
Cord Blood Unit Storage Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: 
http://www.worldmarrow.org/fileadmin/WorkingGroups_Subcommittees/Cord_Blood_Working_Grou
p/WMDA_Policy_Statement_Final_02062006.pdf 
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συγγενικός δότης θα είναι συμβατός και διαθέσιμος και θα αποτελεί 

προτιμητέα λύση  για τον υποψήφιο λήπτη.  Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, 

ειδικά εάν  ο ασθενής είναι μεγάλος σε ηλικία, η περιεκτικότητα σε βλαστικά 

κύτταρα του ΟΠΑ μπορεί να είναι ανεπαρκής για τη χρήση.  

Για τους λόγους αυτούς, η WMDA ακολουθεί τα επομένως εκτεθέντα:  

► Η WMDA υποστηρίζει την εγκαθίδρυση δημόσιων τραπεζών ΟΠΑ, οι οποίες 

βασίζονται στην αλτρουιστική και εθελοντική δωρεά ΟΠΑ. Οι διατηρούμενες 

μονάδες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε ασθενή που χρειάζεται αλλογενή 

μεταμόσχευση, καθώς και για τη σχετική αναζήτηση τους. Ένα ευρύ, αυξημένης 

ποικιλότητας απόθεμα μονάδων ΟΠΑ σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική διεθνή 

ανταλλαγή των μονάδων προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος σε όλους τους 

επιμέρους πληθυσμούς, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την οικονομικά 

αποτελεσματικότερη στρατηγική. Η δημόσια φύλαξη ΟΠΑ θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από τις εθνικές κυβερνήσεις. 

► Η συλλογή και αποθήκευση μονάδων ΟΠΑ, οι οποίες προέρχονται από μέλη 

οικογενειών ασθενών που έχουν ήδη προσβληθεί ή θεωρούνται αυξημένης 

πιθανότητας για προσβολή από ασθένειες που ενδεχομένως θεραπεύονται μέσω 

μεταμόσχευσης, έχουν τεκμηριωμένη αξία. Η αποθήκευση μονάδων ΟΠΑ στις 

περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, θα πρέπει να 

υποστηρίζεται. 

► Σήμερα, η πιθανότητα χρησιμοποίησης μιας αυτόλογης μονάδας ΟΠΑ για 

μεταμόσχευση είναι πολύ χαμηλή. Δεν υπάρχει, έως τώρα, καμία καθαρή απόδειξη 

ότι αυτά τα κύτταρα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για τους σκοπούς 

της αναγεννητικής ιατρικής ή τη θεραπεία άλλων ασθενειών. Παρόλα αυτά, κατά τον 

τρέχοντα χρόνο είναι αδύνατο να προβλεφθούν τα αποτελέσματα της διεξαγόμενης 

έρευνας, τα οποία πιθανόν θα επηρεάσουν τη μελλοντική δυνητική χρήση των 

κυττάρων αυτών. 

► Η αποθήκευση ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση υφίσταται σε πολλές χώρες. Η συλλογή 

και αποθήκευση ΟΠΑ αποτελούν ιατρικές διαδικασίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε 

μια κρίσιμη στιγμή της ζωής της μητέρας και του παιδιού. Για το λόγο αυτό, οι 

εθνικές κυβερνήσεις των χωρών αυτών θα πρέπει να διασφαλίζουν την αμερόληπτη 

και ακριβή πληροφόρηση των οικογενειών όσον αφορά στους ενδεχόμενους 

κινδύνους και τα οφέλη της ιδιωτικής φύλαξης, ενώ παράλληλα θα πρέπει η 

οικογένεια να παρέχει την έγγραφη συγκατάθεση της. 
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► Όλες οι τράπεζες ΟΠΑ θα πρέπει να λειτουργούν βάσει κοινών προτύπων, 

κανονισμών και διαπιστευτικών απαιτήσεων. 

► Όταν απουσιάζει η ιατρική ένδειξη για κατευθυνόμενη δωρεά, οι εθνικές 

κυβερνήσεις δε θα πρέπει να προωθούν τη γενικότερη χρηματοδότηση της 

αποθήκευσης αυτόλογων ή προς οικογενειακή χρήση μονάδων ΟΠΑ, υποστηρίζοντάς 

τη κατ’ αυτό τον τρόπο. 

 

11.2  Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

(AMERICAN SOCIETY FOR BLOOD AND MARROW 

TRANSPLANTATION-ASBMT)  

Η Αμερικανική Ένωση για τη Μεταμόσχευση Αίματος και Μυελού των 

Οστών (American Society for Blood and Marrow Transplantation-ASBMT537)  σε 

αναφορά της στις 17 Νοεμβρίου 2007 εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη 

συλλογή και συντήρηση ομφαλοπλακουντιακού αίματος για προσωπική χρήση538.     

Ως προς την συλλογή και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ για 

οικογενειακή χρήση θεωρούν ότι συνίσταται μόνο όταν: 

 1) Ένας αμφιθαλής αδελφός/αδελφή  του παιδιού που θα γεννηθεί έχει μια ασθένεια 

που αντιμετωπίζεται επιτυχώς με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων. Τέτοιες ασθένειες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη λευχαιμία, το λέμφωμα,  

δρεπανοκυτταρική αναιμία, και το σύνδρομο της απόρριψης του μοσχεύματος μυελού 

των οστών (Βone Marrow (BM) Failure Syndrome.) 

2) Ο γονέας του παιδιού που θα γεννηθεί έχει μια ασθένεια που μπορεί να 

αντιμετωπιστεί επιτυχώς με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και 

έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει μείζον συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας μεταξύ των 

γονέων. (κοινά αντιγόνα HLA)  

Ως προς την συλλογή και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ για προσωπική 

χρήση:  

► Οι μελλοντικοί γονείς πρέπει να ενθαρρυνθούν να δώσουν τα βλαστικά κύτταρα 

ΟΠΑ σε μια δημόσια τράπεζα όπου είναι δυνατόν.  

                                                 
537 American Society for Blood and Marrow Transplantation-ASBMT, http://www.asbmt.org/  
538 Guidelines, Collection and Preservation of Cord Blood for Personal Use, (Karen K. Ballen, Juliet N. Barker, 
Susan K. Stewart, Michael F. Greene, Thomas A. Lane), διαθέσιμη στο διαδίκτυο: 
http://www.asbmt.org/NR/rdonlyres/7CB2CE68-A9BB-4EA9-B999 802FD53FD445/0/CordBlood Report.pdf  
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► Οι μελλοντικοί γονείς πρέπει να ενημερωθούν ότι, αν και οι ιδιωτικές τράπεζες 

συλλογής ΟΠΑ είναι διαθέσιμες στην αγορά, η πιθανότητα χρησιμοποίησης των 

προσωπικά αποθηκευμένων κυττάρων προς όφελος του παιδιού τους είναι εξαιρετικά 

χαμηλή, (0.04% - 0.001% τα πρώτα είκοσι χρόνια ζωής,  περίπου δηλαδή η ίδια 

πιθανότητα για θάνατο της μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού), ενώ η τρέχουσα 

γνώση είναι περιορισμένη ως προς μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των βλαστικών 

κυττάρων ΟΠΑ και την πιθανότητα επιτυχούς αυτόλογης μεταμόσχευσης  

► Γονείς που εντούτοις επιλέγουν να αποθηκεύσουν τα κύτταρα ΟΠΑ για 

προσωπική χρήση πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξετάσουν προσεκτικά τη σύμβαση και 

τις οικονομικές τους ευθύνες, να ερευνήσουν τα πρότυπα ποιότητας και της 

ποσότητας αποθήκευσης των κυττάρων, καθώς και την πιστοποίηση της επιλεχθείσας 

τράπεζας φύλαξης.  

Επειδή όμως η ένωση αναγνωρίζει τη δυνατότητα επέκτασης των 

ερευνητικών δεδομένων για τα βλαστικά κύτταρα ΟΠΑ στο μέλλον, οι συστάσεις 

που διατύπωσε μπορούν μελλοντικά να αναθεωρηθούν προκειμένου να παραμένουν 

σύμφωνες με τη τρέχουσα ιατρική γνώση.   

 

12. ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

 

12.1 AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND 

GYNECOLOGISTS (U.S.A.) 

Το Αμερικάνικο Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (American College 

of Obstetricians and Gynecologists)539 αναθεώρησε τη γνωμοδότησή του σχετικά με 

τη φύλαξη του ΟΠΑ το Φεβρουάριο του 2008540.  

Στα πλαίσια της γνωμοδότησης αυτής αναφέρεται ο σωτήριος ρόλος του ΟΠΑ 

ως πηγής αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, διαπιστώνοντας όμως παράλληλα την 

έλλειψη μιας ακριβούς εκτίμησης όσον αφορά στην πιθανότητα χρησιμοποίησης ενός 

αυτόλογου μοσχεύματος.  Αναφέρεται ότι μια εκτίμηση που υφίσταται είναι η χρήση 

1 μονάδας για κάθε 2.700 μονάδες που φυλάσσονται, ενώ δεν αποκλείει το 

                                                 
539 American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) http://www.acog.org/  
540 American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Committee Opinion No 399, 
Umbilical Cord Blood Banking, February 2008 σε αντικατάσταση της Committee Opinion No 183, 
Routine storage of umbilical cord blood for potential future transplantation, April 1997. Committee on 
Obstetric Practice. Int J Gynaecol Obstet 1997;58:257–259.Διαθεσιμη στο διαδίκτυο: 
 www.acog.org/departments/dept_notice.cfm?recno=20&bulletin=4628   
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ενδεχόμενο η αναλογία αυτή να είναι μικρότερη. Επίσης, το κολέγιο δηλώνει ότι τα 

αυτόλογα μοσχεύματα δεν μπορούν να θεραπεύσουν γενετικές ανωμαλίες του 

μεταβολισμού ή άλλες γενετικές παθήσεις, μιας και η γενετική μετάλλαξη είναι ήδη 

παρούσα στα αιμοποιητικά κύτταρα της διατηρούμενης αυτόλογης μονάδας καθώς 

και ότι το αυτόλογο ΟΠΑ δεν χρησιμοποιείται ως πηγή αιμοποιητικών κυττάρων για 

τη θεραπεία της παιδικής λευχαιμίας. Επιπροσθέτως, το κολέγιο αναφέρει ότι η 

χρήση αυτόλογων μοσχευμάτων στερεί τα ευεργετικά αποτελέσματα των αλλογενών 

μεταμοσχεύσεων σχετικά με τη δράση του μοσχεύματος εναντίον της λευχαιμίας. 

Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις στις οποίες καταλήγει ο ιατρικός αυτός 

φορέας είναι τα εξής: 

► Στην περίπτωση που κάποιος ασθενής ζητήσει ενημέρωση σχετικά με τη φύλαξη 

του ΟΠΑ, τότε αυτή θα πρέπει να είναι ακριβής και ισορροπημένη και να 

συμπεριλαμβάνει τη θεώρηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, τόσο της 

δημόσιας, όσο και της ιδιωτικής φύλαξης. Παράλληλα θα πρέπει να αποκαλύπτεται η 

πιθανότητα χρήσης μια αυτόλογης μονάδας, η οποία ανέρχεται περίπου σε 1 στις 

2.700. 

► Η συζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τις μητρικές 

μεταδοτικές νόσους και τους γενετικούς ελέγχους, τη χρήση των μονάδων χαμηλής 

ποιότητας και τη διαβεβαίωση ότι τα δημογραφικά δεδομένα δε θα κοινοποιηθούν. 

► Μερικές πολιτείες έχουν νομοθετήσει σχετικά με την υποχρεωτική ενημέρωση 

των ασθενών από τους ιατρούς τους. Οι ιατροί, με τη σειρά τους, θα πρέπει να 

συμβουλεύονται τις τοπικές ιατρικές ενώσεις όσον αφορά στην ενημέρωσή τους περί 

των τοπικών πολιτειακών νόμων. 

► Η κατευθυνόμενη φύλαξη του ΟΠΑ θα πρέπει να εξετάζεται στην περίπτωση που 

υπάρχει μια ειδική διάγνωση κάποιας ασθένειας, η οποία είναι ιάσιμη μέσω 

μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, σε ένα μέλος της οικογένειας (άμεση 

συγγένεια). 

► Η συλλογή δε θα πρέπει να επηρεάζει την απολίνωση του ομφάλιου λώρου. 

► Οι ιατροί, καθώς και οι υπόλοιποι επαγγελματίες που προσελκύουν εγκυμονούσες 

γυναίκες και τις οικογένειες αυτών για κερδοσκοπική φύλαξη του ΟΠΑ θα πρέπει να 

αποκαλύπτουν κάθε παράμετρο που σχετίζεται με τα οικονομικά θέματα ή 

οποιαδήποτε δυνητικά προβλήματα σχετίζονται με τη φύλαξη του ΟΠΑ, σε κάθε 

περίπτωση. 
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12.2 AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS (U.S.A.) 

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής541 σε πρόσφατη δημοσιευμένη 

δήλωση της πολιτικής της542 επισημαίνει ότι οι ιατροί θα πρέπει να είναι 

εξοικειωμένοι με την επιχειρηματολογία σχετικά με την αποθήκευση του ΟΠΑ καθώς 

και με τους τύπους των διαθέσιμων προγραμμάτων αποθήκευσης. Οι ιατροί, τους 

οποίους συμβουλεύονται οι μελλοντικοί γονείς, θα πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

1. Η κατάθεση ΟΠΑ θα πρέπει να αποθαρρύνεται στις περιπτώσεις που το ΟΠΑ που 

αποθηκεύεται σε μια τράπεζα προορίζεται για μελλοντική προσωπική ή οικογενειακή 

χρήση, διότι οι περισσότερες καταστάσεις που θα μπορούσαν να βοηθηθούν από τα 

αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα υπάρχουν ήδη στο ΟΠΑ του νεογνού (π.χ. κακοήθεις 

μεταλλάξεις των στελεχιαίων κυττάρων). Οι ιατροί θα πρέπει να έχουν επίγνωση των 

ατεκμηρίωτων ισχυρισμών των ιδιωτικών τραπεζών ΟΠΑ προς τους μελλοντικούς 

γονείς, ισχυρισμοί που υπόσχονται να διασφαλίσουν τα παιδιά ή τα μέλη της 

οικογένειας έναντι δυνητικών σοβαρών ασθενειών, μέσω της χρήσης στελεχιαίων 

κυττάρων που περιέχονται στο ΟΠΑ. Παρόλο που δεν είναι δεδομένο το αποτέλεσμα, 

η κατευθυνόμενη συλλογή και αποθήκευση θα πρέπει να ενθαρρύνεται όταν υπάρχει 

στην οικογένεια κάποιος ασθενής αδερφός ή αδερφή (κακοήθης ή γενετική 

ασθένεια), ο οποίος θα μπορούσε δυνητικά να ωφεληθεί μέσω της μεταμόσχευσης 

ΟΠΑ. 

2. Η δωρεά θα πρέπει να ενθαρρύνεται όταν οι μονάδες ΟΠΑ που φυλάσσονται σε 

μια τράπεζα προορίζονται για δημόσια χρήση. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 

το μόσχευμα υποβάλλεται σε ελέγχους σχετικά με γενετικές (π.χ. χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες) και μολυσματικές νόσους, μετά το πέρας των οποίων οι οποιεσδήποτε 

ανωμαλίες που πιθανόν να εξακριβωθούν γνωστοποιούνται. Οι γονείς θα πρέπει 

επίσης να είναι ενήμεροι σχετικά με το ότι το μόσχευμα, το οποίο διατηρείται στο 

πλαίσιο ενός δημόσιου προγράμματος φύλαξης, μπορεί να μην είναι προσβάσιμο για 

μελλοντική ιδιωτική χρήση. 

                                                 
541 American Academy of Pediatrics http://www.aap.org/  
542 American Academy of Pediatrics Work Group on Cord Blood Banking. Policy Statement: 
Cord Blood Banking for Potential Future Transplantation:Subject review. Pediatrics January 
2007;Volume 119; pp. 165-170 Διαθέσιμο στο διαδίκτυο:  
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;119/1/165 
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3. Εξαιτίας της απουσίας ικανοποιητικών επιστημονικών δεδομένων ως σήμερα, 

ικανών να υποστηρίξουν την ιδιωτική φύλαξη ΟΠΑ και δεδομένης της δυσκολίας της 

εξαγωγής μιας ακριβούς εκτίμησης των αναγκών σε αυτόλογες μεταμοσχεύσεις, η 

ιδιωτική αποθήκευση και φύλαξη ΟΠΑ ως «βιολογική ασφάλεια» θα πρέπει να 

αποθαρρύνεται. Οι τράπεζες ΟΠΑ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα εθνικά 

πρότυπα πιστοποίησης που έχουν αναπτυχθεί από το Ίδρυμα για τη Διαπίστευση της 

Κυτταρικής Θεραπείας (Foundation for the Accreditation of Cellular therapy – 

FACT), την Αμερικανική Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (US Food and Drug 

Administration), την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission) 

και παρόμοιους φορείς. Ως ελάχιστη απαίτηση, οι ιατροί που εμπλέκονται στη 

διαχείριση του ΟΠΑ θα πρέπει να είναι ενήμεροι των διαδικασιών συλλογής, 

προώθησης και αποθήκευσης του543.  

Τα ιδρύματα ή οργανισμοί (ιδιωτικοί ή δημόσιοι) που εμπλέκονται στη 

διαχείριση ΟΠΑ θα πρέπει να εξετάσουν τις ακόλουθες συστάσεις: 

1. Οι πρακτικές «στρατολόγησης» δοτών ΟΠΑ θα πρέπει να αναπτύσσονται έχοντας 

επίγνωση της πιθανής συναισθηματικά ευαίσθητης περιόδου των εγκύων γυναικών, 

των οικογενειών και φίλων τους. Οι προσπάθειες θα πρέπει να καταβάλλονται προς 

την κατεύθυνση της μείωσης της επίδρασης αυτής της αδυναμίας κατά τη λήψη της 

απόφασης για την αποθήκευση του ΟΠΑ. 

2. Θα πρέπει να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα δυνητικά οφέλη και 

τους περιορισμούς των αυτόλογων και αλλογενών μοσχευμάτων και 

μεταμοσχεύσεων. Οι γονείς θα πρέπει να πληροφορούνται σχετικά με τη μη 

δυνατότητα χρησιμοποίησης του αυτόλογου ΟΠΑ ως πηγή λήψης στελεχιαίων 

κυττάρων στην περίπτωση που ο δότης εμφάνισε λευχαιμία αργότερα στη ζωή του. 

Οι γονείς θα πρέπει να αναγνωρίσουν το γεγονός της απουσίας εκείνων των 

επιστημονικών δεδομένων που είναι ικανά να υποστηρίξουν ότι το αυτόλογο ΟΠΑ 

είναι μια πηγή ιστών αποδεδειγμένης αξίας στην επιτέλεση αναγεννητικών ιατρικών 
                                                 
543  ►Το ΟΠΑ πρέπει να συλλέγεται σε ασκό που περιέχει citrate-phosphate dextroseanticoagulant. 
►Το ΟΠΑ πρέπει να προωθείται και να καταψύχεται εντός 48 ωρών, μετά τη συλλογή. Πρέπει να 
ακολουθούνται προτυποποιημένες συνθήκες κατάψυξης και αποθήκευσης (FACT). 
►Τα επιμέρους τμήματα θα πρέπει να επισυνάπτονται στο ΟΠΑ προς έλεγχο και ταυτοποίηση. 
►Τα επιπλέον κύτταρα και το πλάσμα θα πρέπει να αποθηκεύονται για πιθανό πρόσθετο έλεγχο. 
►Θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανονισμοί FDA, σχετικά με τον έλεγχο για μολυσματικές 
ασθένειες. 
►Οι τράπεζες θα πρέπει να λαμβάνουν την πιστοποίηση από το ίδρυμα FACT και να ακολουθούν τα 
πρότυπα φύλαξης ΟΠΑ που αυτό ορίζει. 
►Οι μονάδες ΟΠΑ θα πρέπει να αποθηκεύονται σε υγρό άζωτο ή σε αντίστοιχες θερμοκρασίες. 
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σκοπών. Οι τεκμηριωμένες μεταμοσχεύσεις ΟΠΑ, ως σήμερα, αφορούν: σε 

κακοήθεις όγκους, σε ανεπάρκεια μυελού των οστών, σε αιμοσφαιρινοπάθειες, σε 

ανοσοανεπάρκειες και σε γενετικές μεταβολικές ασθένειες. 

3. Οι τράπεζες ΟΠΑ θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές σχετικές με τη 

γνωστοποίηση στους γονείς των ενδεχόμενων ανωμαλιών που αναγνωρίζονται στο 

συλλεγμένο αίμα. 

4. Η διατήρηση ιατρικών πληροφοριών για δημογραφικούς λόγους θα πρέπει να 

συνοδεύεται από ειδική άδεια. Παράλληλα θα πρέπει να καθίστανται γνωστοί οι 

ενδεχόμενοι κίνδυνοι λόγω παραβίασης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. 

5. Η γραπτή άδεια για τη συλλογή ΟΠΑ θα πρέπει να αποκτάται πριν από την έναρξη 

του τοκετού. 

6. Αν η τράπεζα διεξάγει έρευνα, θα πρέπει να υφίσταται ένα εξεταστικό συμβούλιο 

το οποίο θα αξιολογεί και θα εγκρίνει τις στρατηγικές «στράτευσης» και τις φόρμες 

συγκατάθεσης. 

7. Το ΟΠΑ δε θα πρέπει να συλλέγεται στην περίπτωση τοκετών που παρουσιάζουν 

επιπλοκές. Το πρόγραμμα συλλογής αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων δε θα 

πρέπει να μεταβάλλει τη συνήθη πρακτική σχετικά με το χρόνο απολίνωσης του 

ομφάλιου λώρου. 

8. Οι ρυθμιστικές αρχές (π.χ. FDA, Federal Trade Commission) προτείνεται να έχουν 

ενεργό ρόλο στην εποπτεία του προγράμματος ΟΠΑ. Όλα τα προγράμματα φύλαξης 

ΟΠΑ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα του FACT ή με αντίστοιχα 

ισοδύναμα πρότυπα διαπίστευσης. 

9. Οι γιατροί αλλά και άλλοι επαγγελματίες, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με έγκυες 

γυναίκες και τις οικογένειές τους σχετικά με την εμπορική φύλαξη αρχέγονων 

αιμοποιητικών κυττάρων που προέρχονται από ΟΠΑ, θα πρέπει να γνωστοποιούν 

στους γονείς τα θέματα οικονομικού περιεχομένου ή ενδεχόμενες συγκρούσεις 

συμφερόντων που αφορούν στη συνολική διαδικασία. 

10. Οι επαγγελματίες που συνδέονται με ιδρύματα ή οργανισμούς που προωθούν την 

εμπορική φύλαξη αιμοποιητικών κυττάρων που προέρχονται από το ΟΠΑ θα πρέπει 

να υποβάλλουν δήλωση οικονομικής κατάστασης, σε ετήσια βάση, καθώς και 

δηλώσεις περί ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων σε μια αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης που ασκεί την εποπτεία. 

11. Θα πρέπει να οργανωθούν στοχευμένες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
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«στράτευσης» δοτών από μειονότητες, στα πλαίσια προγραμμάτων δημόσιας 

φύλαξης ΟΠΑ, για τις οποίες υπάρχει έλλειψη αντιπροσώπευσης σε μονάδες, με 

σκοπό την επέκταση και σε αυτές των δυνητικών θεραπειών που παρέχονται σε άλλα 

τμήματα του κοινωνικού συνόλου. 

 

12.3 ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND 

GYNAECOLOGISTS (UNITED KINGDOM)544 

Το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (Ηνωμένο Βασίλειο)  

(Royal College of Obstetricians and Gynaecologists UK) εξέδωσε τον Ιούνιο του 

2006545 την αναθεώρηση της Γνωμοδότησης της Επιστημονικής Συμβουλευτικής 

Επιτροπής του (Scientific Advisory Committee-SAC) του Οκτωβρίου του 2001546, 

όσον αφορά στο ΟΠΑ  

Λαμβάνοντας υπόψη την πίεση των γονέων να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν 

για τα παιδιά τους εντοπίζει κάποια αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα ενάντια στην 

αναγκαιότητα της ιδιωτικής αποθήκευσης και φύλαξης: 

• Οι ενδεχόμενες συγκυρίες για τη χρησιμοποίηση αυτόλογου μοσχεύματος 

ΟΠΑ για αιματολογικές διαταραχές πριν την ηλικία των 20 χρονών είναι λίγες. Οι 

εκτιμήσεις διαφέρουν, δίνοντας πιθανότητα χρήσης των αυτόλογων μονάδων από 1 

στις 20.000 έως 37 στις 100.000 (ή ½.700). Παρόλα αυτά, δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι 

από τους 37 ασθενείς θα μπορούσαν να θεραπευθούν με μεταμόσχευση αλλογενών 

μονάδων. 

• Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, έναντι της ιδιωτικής φύλαξης ΟΠΑ, για 

τους ασθενείς που έχουν ένδειξη μεταμόσχευσης, μέσω των δημοσίων τραπεζών 

ΟΠΑ και των μητρώων μυελού των οστών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως πηγές μοσχευμάτων. 

• Τα ίδια κύτταρα μπορεί να αποδειχθούν ακατάλληλα σε περιπτώσεις που η 

ασθένεια είναι γενετικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων 

                                                 
544 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists  http://www.rcog.org.uk  
545 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Scientific Advisory Committee (June 2006) 
Umbilical Cord Blood Banking (SAC Opinion Paper 2) London: Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists. Available: http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/umbilical-cord-
blood-banking   
546 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Scientific Advisory Committee (October 
2001) Umbilical cord blood banking. Opinion paper 1. London: Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists. Available: http://www.rcog.org.uk/mainpages.asp?PageID=430. 
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λευχαιμίας, οπότε οι ασθενείς θα ήταν καλύτερο να εξυπηρετηθούν από μια δεύτερη 

διαφορετική πηγή κυττάρων και όχι από τα φυλαγμένα δικά τους κύτταρα. 

Ως αποτέλεσμα Το Βασιλικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων 

προχωρά και σε μια σειρά συστάσεων, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι οι εξής: 

► Η φύλαξη μονάδων για αυτόλογη χρήση ή κατευθυνόμενη χρήση για οικογένειες 

υψηλού ρίσκου θα πρέπει να θεωρείται αποδεκτή όταν λαμβάνει χώρα σε 

κατοχυρωμένα δημόσια τμήματα τραπεζών ΟΠΑ. Οι ικανές ενδείξεις προς την 

κατεύθυνση της εμπορικής συλλογής ΟΠΑ και της αποθήκευσης στελεχιαίων 

κυττάρων για αυτόλογη χρήση (ή χρήση εντός της οικογένειας χωρίς να υπάρχει 

σαφής ιατρική ένδειξη) κρίνονται ανεπαρκείς. 

► Η χρήση μη αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων είναι ακόμα υποθετική αλλά 

είναι κατανοητό ότι ασθενείς με οικονομική άνεση επιθυμούν πιθανώς να ωφεληθούν 

από τις όποιες παρεχόμενες εμπορικές υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, αν γίνει κάτι τέτοιο, 

θα πρέπει να λάβει χώρα με ασφάλεια, ενώ το αποτέλεσμα εξαρτάται από τα 

διαθέσιμα μέσα του νοσοκομείου στο οποίο θα γίνει ο τοκετός. 

► Κάθε ίδρυμα ή νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που παρέχει 

περίθαλψη κατά τη γέννα είναι απαραίτητο να αναπτύξει τη δική του πολιτική σε 

σχέση με την απάντηση που θα δίνει στα πιθανά, πριν τον τοκετό, αιτήματα για την 

αποθήκευση ΟΠΑ μέσω των εμπορικών παροχών των αντίστοιχων υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της πλήρους οικονομικής κάλυψης. Εξαιτίας 

του γεγονότος ότι κάποιοι ασθενείς μπορεί να υποστούν οικονομικές επιβαρύνσεις 

ερχόμενοι σε συμφωνία με έναν εμπορικό πάροχο πριν ενημερώσουν τους ιατρούς 

τους, είναι σκόπιμο να καθίσταται αυτή η πολιτική έγκαιρα γνωστή στους 

μελλοντικούς ασθενείς. Γραπτές συμβουλές, οι οποίες θα γνωστοποιούν την πολιτική 

του νοσοκομείου, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους ασθενείς κατά την 

παροχή υπηρεσιών μητρότητας.  

► Το Κολέγιο παρέχει τις ακόλουθες ειδικές συστάσεις σε ιδρύματα του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, τα οποία αποφασίζουν να υποστηρίξουν τη συλλογή ΟΠΑ: 

− Δε θα πρέπει να υπάρχει καμία τροποποίηση της «συνήθους διαχείρισης» του 

τρίτου σταδίου. 

− Η συλλογή θα πρέπει να γίνεται από ένα εκπαιδευμένο τρίτο μέρος (όχι απλά 

παρακολουθώντας τον μαιευτήρα ή τη μαία) και με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων 

συμμορφούμενων με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ιστών και Κυττάρων. 
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− Η υπηρεσία της συλλογής δε θα πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη σε περιπτώσεις 

που ο επιβλέπων κλινικός ιατρός διαπιστώνει αντενδείξεις: αυτό περιλαμβάνει 

πιθανόν όλες τις πρόωρες γέννες καθώς και τις περιπτώσεις ειδικών αντενδείξεων 

όπως περιτύλιξη του ομφάλιου λώρου ή αιμορραγία της μητέρας. 

− Οι λεπτομέρειες της πολιτικής του νοσοκομείου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 

όλους τους ασθενείς. 

► Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να εξετάσει τη βελτίωση της 

χρηματοδότησης σχετικά με τη φύλαξη αλλογενών μοσχευμάτων από μη συγγενείς 

δωρητές αλλά και της κατευθυνόμενης φύλαξης για οικογένειες με γενετικές 

ανωμαλίες ή οικογένειες των οποίων κάποιο μέλος πάσχει από κληρονομική 

ασθένεια, θεραπεύσιμη μέσω μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, προς την 

κατεύθυνση της παροχής ευρείας κάλυψης και ισότιμης πρόσβασης σε αυτούς που 

έχουν την ανάγκη των ωφελειών που η μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων μπορεί 

σήμερα να επιτύχει, καθώς και αυτών που θα είναι διαθέσιμες στο μέλλον. 

► Το Κολέγιο συστήνει ότι η έρευνα θα πρέπει να αποσκοπεί στην καλύτερη 

κατανόηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων νεογνικών επιδράσεων των 

πρακτικών του τρίτου σταδίου. 

 

13. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΠΑ  

 

13.1 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ETHIQUE   

Τον Δεκέμβριο του 2002, η Γαλλική Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Ηθικής 

(Comité Consultatif National d’ Ethique- CCNE)547 γνωμοδότησε για τις τράπεζες 

βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ  για αυτόλογη χρήση ή για την έρευνα (γνωμοδότηση 

νο.74548) 

 Η CCNE κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν και δεν μπορεί να συστήσει ότι η 

ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών τραπεζών θα πρέπει να απαγορευτεί,  εφιστά 

την προσοχή σε μια σειρά από κινδύνους:  

                                                 
547French National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences http://www.ccne-
ethique.fr   
548 French National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences. (2002) Umbilical 
cord blood banks for autologous use or for research. Opinion number 74. Available: http://www.ccne-
ethique.fr/english/start.htm.  
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► Ο σοβαρότερος κίνδυνος για την κοινωνία έγκειται στο σημείο που η δημιουργία 

αυτών των τραπεζών έρχεται σε αντίθεση με την  αρχή της αλληλεγγύης, χωρίς την 

οποία καμία κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει.  

► Οι εν λόγω τράπεζες δημιουργούν ελπίδες  ουτοπίας και συγκαλύπτουν ένα 

εμπορικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούνται τα παιδιά ως μέσο.   

► Αν η αυτόλογη χρήση αποδεικνυόταν χρήσιμη, τότε οι αρχές της δικαιοσύνης και 

της ισότητας θα έπρεπε να κυριαρχούν και η αυτόλογη αποθήκευση ΟΠΑ θα έπρεπε 

να γίνει ρουτίνα και να γίνει αποδεκτή από τις δημόσιες αρχές.   

► Η ματαιότητα όμως της αυτόλογης αποθήκευσης και το κόστος της θα μπορούσε 

να αποτελέσει πρόκληση για τις φτωχότερες χώρες.   

► Κατά τη στιγμή της γέννησης, η προσοχή και η φροντίδα για τη μητέρα και το 

παιδί θα μπορούσε να εκτραπεί με τη συλλογή του ΟΠΑ.   

► Η διαφήμιση γίνεται από ιδιωτικές τράπεζες που παίζουν με τα συναισθήματα των 

γονέων, καλλιεργώντας φόβο και ενοχή, αν και θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι 

σήμερα δεν υπάρχει επιστημονική αιτιολόγηση για την αυτόλογη αποθήκευση ΟΠΑ.   

► Σε περίπτωση που η διαχείριση τραπεζών για αυτόλογη χρήση μετατίθετο στο 

κράτος, το υψηλό κόστος για μια επιστημονικά μη χρήσιμη πρακτική,  θα 

χαρακτηριζόταν ανήθικη.  

Εν κατακλείδι, η CCNE συνιστά στις δημόσιες αρχές να προωθήσουν την 

ανάπτυξη δημόσιων τραπεζών που να αποθηκεύουν το αίμα του ομφάλιου λώρου για 

αλλογενή χρήση.  

 

13.2 Η ΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ549 

Η Επιτροπή των Υπουργών (Committee of Ministers)550 του Συμβουλίου της 

Ευρώπης κατά την 884η συνάντηση των Αναπληρωτών τους στις 19 Μαΐου 2004 

υιοθέτησε την REC (2004)8/19 May 2004551 σύστασή προς τα κράτη- μέλη του 

Συμβουλίου  αναφορικά με τις τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος αυτόλογης 

μεταμόσχευσης.  

                                                 
549 The Council of Europe, http://www.coe.int/  
550 Committee of Ministers http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp  
551 Διαθέσιμη στο διαδίκτυο: Συμβούλιο της Ευρώπης, Recommendation, Newsletter transplant 
Σεπτέμβριος 2004, Vol. 9, No 1, «International Figures on organ donation and transplantation 2003», 
http://www.coe.int/t/dg3/health/Source/2004transplantNWSLTTR_en.pdf, pp.42  
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Θεωρώντας ότι η κύρια χρήση των βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ είναι η 

συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HPC), που μπορούν να 

μεταμοσχευθούν σε ασθενείς με επίκτητες ή κληρονομικές ασθένειες του μυελού των 

οστών, πιστεύουν ότι είναι πιθανό μελλοντικά τέτοια κύτταρα να αποτελέσουν μια 

πολύτιμη πηγή κυτταρικής θεραπείας για ευρέος φάσματος ασθενειών.   

Η φύλαξη ωστόσο βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ μόνο για αυτόλογη χρήση, είτε 

του ίδιου του δότη είτε της οικογένειας του, χρησιμοποιείται πλέον σπάνια. Επιπλέον 

δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι τα κύτταρα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δότες τους μετά από μεγάλο χρονικό 

διάστημα αποθήκευσης τους. Έτσι αυτή του είδους η αποθήκευση για αυτόλογη 

χρήση περιορίζει την αλτρουιστική δωρεά και με αυτόν τον τρόπο και  τη δυνατότητα 

εκείνων που έχουν ανάγκη να βρουν το επιθυμητό μόσχευμα.   

Επίσης η συλλογή του ΟΠΑ κατά το χρόνο της γέννησης θα μπορούσε να 

αποσπάσει το προσωπικό από τη φροντίδα της μητέρας και του παιδιού σε ένα πολύ 

κρίσιμο γι’ αυτούς χρονικό σημείο.   

Τονίζουν βέβαια ότι ακόμα και αν αυτά τα παιδιά, στο μέλλον, αναπτύξουν 

ασθένειες που απαιτούν μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι 

προτιμητέα η αλλογενής μεταμόσχευση για να αποφευχθεί η «ασθένεια έναντι 

όγκου» (graft vs. tumor effect) στις αιματολογικές ασθένειες. Σε περιπτώσεις μάλιστα 

κληρονομικών ασθενειών και σε μερικές λευχαιμίες με ενδομητριακές μεταλλαγές 

κυττάρων, η αυτόλογη μεταμόσχευση αντενδεικνύεται. 

Γι’ αυτό και οι υπηρεσίες υγείας των κρατών-μελών πρέπει να παρέχουν 

στους πολίτες τους μόνο θεραπείες αποδεδειγμένες κλινικά και οικονομικώς 

αποδοτικές δεδομένου ότι οι πόροι είναι πάντα περιορισμένοι.  

Με στόχο επομένως τη διασφάλιση των θεραπειών μεταμόσχευσης, η 

Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης συστήνει στα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου :       

►  Η ίδρυση Τραπεζών ΟΠΑ θα πρέπει να βασίζεται στην αλτρουϊστική και 

εθελοντική δωρεά του ΟΠΑ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για αλλογενή 

μεταμόσχευση και για ερευνητικούς σκοπούς.  

►  Η δημιουργία Τραπεζών ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση δεν θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από τα κράτη ή από τις ιατρικές τους υπηρεσίες.  

►  Το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται για τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της φύλαξης των κυττάρων  ΟΠΑ  
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►  Όπου ιδρύονται τράπεζες φύλαξης ΟΠΑ, το διαφημιστικό υλικό ή οι 

πληροφορίες που παρέχουν πρέπει να είναι απόλυτα ακριβείς και χρειάζεται 

απόλυτα ενήμερη  συγκατάθεση για τη λήψη και φύλαξη του ΟΠΑ.   

►  Οι Τράπεζες ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση, πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα 

ποιότητας και ασφάλειας που προβλέπονται από τη σχετική Οδηγία της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και 

κυττάρων.  

 

13.3 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (Γνωμοδότηση αριθ. 19 της 

16ης/03/2004) 

Στις 16 Μαρτίου του 2004 η Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη δεοντολογία της 

επιστήμης και των νέων τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EGE-European 

Group on Ethics in Science and New Techologies552) δημοσιεύει τη γνωμοδότησή της 

για τις «Ηθικές πλευρές της φύλαξης βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού 

αίματος553».   

Οι ηθικές πτυχές για την αποθήκευση των ανθρωπίνων ιστών και οργάνων σε 

γενικές γραμμές, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη δεοντολογία της 

επιστήμης και των νέων τεχνολογιών, είχαν αντιμετωπιστεί από την προηγουμένως 

διατυπωθείσα γνώμη της EGE, στις 21 Ιουλίου 1998554. Οι δεοντολογικές αρχές που 

διατυπώθηκαν  στην γνωμοδότηση εκείνη, ισχύουν επίσης για τη συλλογή και 

αποθήκευση  βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και 

συγκεκριμένα:  

► Η αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας, η 

οποία υποστηρίζει την αρχή της μη-εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος. 

► Η αρχή της αυτονομίας και του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση, στη βάση  της 

πλήρους και ορθής πληροφόρησης.    

                                                 
552 http://ec.europa.eu/european_group_ethics/, European Group on Ethics in Science and New 
Techologies  
553 http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm, Opinion 19, 16 March 2004, Εthical 
aspects of umbilical cord blood banking  
554 http://ec.europa.eu/european_group_ethics/avis/index_en.htm, Opinion No 11, 21/07/1998, Ethical 
aspects of human tissue banking.  
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► Οι αρχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, όσον αφορά την ισότιμη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες της υγείας  

► Η αρχή της ευεργεσίας, ή της υποχρέωσης να γίνει καλό, ειδικά στον τομέα της 

υγείας και περίθαλψης  

► Η αρχή της μη-κακοβουλίας, ή της υποχρέωσης για μη βλάβη, 

συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης για προστασία των ευπαθών ομάδων και 

ατόμων,  

► Η αρχή του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και του απόρρητου της 

► Η αρχή της αναλογικότητας, η οποία προϋποθέτει μια ισορροπία μεταξύ μέσων 

και στόχων.  

Υπάρχουν, ωστόσο, ειδικά θέματα δεοντολογίας για τις τράπεζες ΟΠΑ που 

αποτελούν το επίκεντρο της παρούσας γνώμης, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

αποθήκευση βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ για αυτόλογη χρήση. Πιο συγκεκριμένα 

κατά την Επιτροπή:  

► Η ίδρυση τραπεζών ΟΠΑ θα πρέπει να εξυπηρετεί την αλτρουιστική και 

εθελοντική δωρεά ΟΠΑ, με σκοπό τη χρήση του για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις και 

τη σχετική με αυτές έρευνα. 

► Η προαγωγή της ιδέας της αυτόλογης φύλαξης, καθώς και η ίδρυση τραπεζών για 

φύλαξη αυτόλογων μονάδων ΟΠΑ δε θα πρέπει να υποστηρίζεται από τα κράτη μέλη 

και τα κατά τόπους εθνικά συστήματα υγείας. 

► Στον πληθυσμό θα πρέπει να παρέχεται ακριβής ενημέρωση σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της φύλαξης του ΟΠΑ. 

► Στην περίπτωση ίδρυσης τραπεζών ιδιωτικής φύλαξης, θα πρέπει η ενημέρωση 

προς τις οικογένειες να είναι ακριβής, ενώ παράλληλα θα πρέπει να απαιτείται η 

λήψη έγγραφης συγκατάθεσης για την αποθήκευση του ΟΠΑ. 

► Οι τράπεζες ιδιωτικής φύλαξης που ιδρύονται θα πρέπει να συμμορφώνονται προς 

τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που έχουν καθοριστεί από την Οδηγία που 

εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια της 

διαχείρισης των οργάνων, των ιστών και των κυττάρων. 

Οι θέσεις της επιτροπής, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, είναι οι ακόλουθες: 

1. Η νομιμότητα των ιδιωτικών τραπεζών θα πρέπει να εξετάζεται στη βάσει της 

παροχής από πλευράς τους μιας υπηρεσίας, η οποία δεν έχει πρακτική θεραπευτική 
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αξία προς το παρόν. Οι τράπεζες αυτές υπόσχονται περισσότερα από όσα μπορούν να 

παρέχουν. Οι δραστηριότητές τους εγείρουν σοβαρά ηθικά θέματα. 

2. Οι ιδιωτικές τράπεζες θα πρέπει να λειτουργούν υπό αυστηρούς περιορισμούς, ενώ 

γενικά η λειτουργία τους θα πρέπει να αποθαρρύνεται. 

3. Για τη λειτουργία τους θα πρέπει να αδειοδοτούνται από την αντίστοιχη κρατική 

αρχή, ενώ η πολιτεία θα πρέπει να εποπτεύει τις διαδικασίες τους (όπως και των 

δημοσίων τραπεζών). 

4. Οι πληροφορίες που παρέχονται από μια τράπεζα ιδιωτικής φύλαξης, θα πρέπει να 

αναφέρουν την πολύ μικρή πιθανότητα χρησιμοποίησης της φυλασσόμενης μονάδας, 

την υποθετική φύση των μελλοντικών θεραπευτικών δυνατοτήτων και την έλλειψη 

ικανοποιητικών ενδείξεων ότι η τρέχουσα έρευνα θα καταλήξει σε θετικά 

αποτελέσματα όσον αφορά στη χρήση αυτόλογων μοσχευμάτων ΟΠΑ. Θα πρέπει να 

καθίσταται σαφές ότι η αυτόλογη χρήση ΟΠΑ έχει πολύ μικρή αξία, βάσει των 

σύγχρονων ιατρικών επιστημονικών δεδομένων. Τα παραπάνω θα πρέπει να 

αναφέρονται τόσο σε κάθε διαφημιστική καταχώρηση στα Μ.Μ.Ε., όσο και στα 

συμβόλαια μεταξύ γονέων και τραπεζών. 

5. Κάθε είδους διαφήμιση μέσω των Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να ελέγχεται από την 

πολιτεία. 

6. Οι τράπεζες ιδιωτικής φύλαξης θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που ισχύουν για 

τις τράπεζες ιστών και περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/23/ΕΚ. 

7. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους, θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

συνέχιση της αποθήκευσης των μονάδων και η μεταφορά τους σε άλλη τράπεζα ή η 

οικονομική αποζημίωση των πελατών. 

8. Η διαδικασία της συλλογής δεν πρέπει να επηρεάζει τη διεξαγωγή της γέννας και 

παράλληλα δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη μητέρα ή το παιδί. 

9. Στην περίπτωση εξαιρετικών περιπτώσεων που η αποθήκευση της μονάδας ΟΠΑ 

για οικογενειακή χρήση λόγω ύπαρξης ασθένειας ή λόγω σπάνιου τύπου HLA 

προτείνεται ιατρικά, τότε η μονάδα θα πρέπει να φυλάσσεται σε δημόσια τράπεζα. 

10. Λαμβάνοντας υπόψη την εθνική ποικιλότητα του ευρωπαϊκού πληθυσμού, θα 

πρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συλλογή μονάδων που προέρχονται από 

διάφορες εθνικές ομάδες, με ποικίλους τύπους HLA, ώστε να εξασφαλίζεται η 
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ισότιμη πρόσβαση στις μονάδες και η εύρεση κατάλληλου δότη για κάθε ασθενή, 

ανεξαρτήτως της εθνικότητάς του. 

11. Στο μέλλον και στην περίπτωση που τεκμηριωθεί η αξία της χρήσης μιας 

μονάδας ΟΠΑ από το ίδιο το άτομο θα πρέπει η αντίστοιχη υπηρεσία φύλαξης να 

αναλαμβάνεται από μια δημόσια τράπεζα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη 

πρόσβαση κάθε πολίτη στις υπηρεσίες υγείας. 

12. Θα πρέπει να υποστηρίζεται και να ενθαρρύνεται η αποθήκευση μονάδων σε 

δημόσιες τράπεζες για αλλογενή χρήση. Προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης του 

εντοπισμού του κατάλληλου μοσχεύματος θα πρέπει να υποστηρίζεται η ανάπτυξη 

δικτύων τραπεζών, καθώς και των αντίστοιχων μητρώων δωρεών. 

Μια ευρεία συζήτηση του ρόλου της αγοράς στα συστήματα υγείας είναι 

απαραίτητη, ώστε κάθε πολίτης να είναι ενήμερος σχετικά με τις νέες τάσεις που 

εμφανίζονται και τις επιπτώσεις τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

 

ΜΕΡΟΣ Ι: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΠΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

Στην Ελλάδα το νομικό καθεστώς ρύθμισης των τραπεζών φύλαξης 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι μέχρι στιγμής αρρύθμιστο. Η έλλειψη αυτή 

σαφούς νομοθετικής ρύθμισης επέτρεψε τα τελευταία χρόνια την ίδρυση πολλών 

ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης ΟΠΑ, οι οποίες φτάνουν σήμερα τις 17, ενώ από την 

άλλη πλευρά λειτουργεί μόνο μία δημόσια τράπεζα φύλαξης ΟΠΑ.  

 
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΑ  

Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των μεταμοσχεύσεων μυελού 

των οστών, οι οποίες διαμορφώνουν μια επιτακτική ανάγκη χρησιμοποίησης ΟΠΑ σε 

ασθενείς που έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, ιδρύθηκε 

και αναπτύχθηκε στην Ελλάδα η πρώτη δημόσια τράπεζα ΟΠΑ. Πρόκειται για τη 

Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του  Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 

Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).555  

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών είναι Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε με το Π.Δ 

420/1991, όπως αυτό τροποποιήθηκε  από το Π.Δ  372/1996 και συμπληρώθηκε με το 

Π.Δ 239/2004 (ΦΕΚ Α΄ 222/16.11.2004). Έχει ως αντικείμενό του τη διεξαγωγή 

έρευνας στους βασικούς τομείς της Βιολογίας και της Ιατρικής, σε μοριακό, 

βιοχημικό και κυτταρικό επίπεδο. Ο σκοπός  του είναι η κατανόηση, η πρόληψη και 

αντιμετώπιση των ασθενειών του ανθρώπου συνδυάζοντας Βασική, Κλινική και 

Βιοπληροφορική Έρευνα556. 

                                                 
555 Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος http://hcbb.bioacademy.gr   
Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, http://www.bioacademy.gr/ τηλ.210-6597697, 
διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4, Αθήνα, όπισθεν νοσοκομείου Σωτηρία.    
556 Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (IIBEAA) έχει επίσης ορισθεί από τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης ως ο 
επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο πρόγραμμα BBMRI (Biobanking and BioMolecular Resources 
Infrastructure- http://www.bbmri.eu/). Το πρόγραμμα BBMRI  έχει δημιουργηθεί με βάση την υψηλή 
προτεραιότητα που έχει προκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη Στρατηγική Ανάπτυξης 
Ερευνητικών Υποδομών (European Strategy Forum on Research Infrastructures- ESFRΙ 
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Στην τελευταία τροποποίησή-συμπλήρωσή του με το Π.Δ 239/2004, ορίστηκε 

στο άρθρο 5, (παρ. 3, περίπτωση δ, υποπερίπτωση iv),  ότι στο Κέντρο Ανοσολογίας 

και Μεταμοσχεύσεων του Ιδρύματος υπάγεται και ο Τομέας Συλλογής και 

Κρυοσυντήρησης προς μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ιδίως από 

ομφαλοπλακουντιακό αίμα και μυελό των οστών. Βάσει της διάταξης αυτής και 

κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμόσχευσης (Ε.Ο.Μ) 

ιδρύθηκε η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Ελ.Τρ.ΟΠ.Α.).  

Η Ελληνική Τράπεζα ΟΠΑ μέχρι πρόσφατα συνεργάζονταν επίσημα με το 

Νοσοκομείο –Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» και τη Γ’ Μαιευτική Κλινική του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν». Με νεότερη ρύθμιση όμως παρέχεται η 

δυνατότητα δωρεάς μονάδων από οποιοδήποτε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, πέρα 

από τα δύο προαναφερθέντα.  

Η ευθύνη της λήψης και αποστολής της μονάδας ΟΠΑ βαρύνει τους γονείς, οι 

οποίοι λαμβάνουν εκ των προτέρων δωρεάν τον ασκό συλλογής του ΟΠΑ και 

επιβαρύνονται με τα έξοδα αποστολής του, με εταιρεία μεταφορών (courier) που θα 

επιλέξουν οι ίδιοι ή με την αυτοπρόσωπη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις της 

τράπεζας. Η μεταφορά πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών, ενώ κατά το διάστημα που 

μεσολαβεί θα πρέπει το μόσχευμα να διατηρείται σε κατάλληλη θερμοκρασία. 

Οι δυνατότητες που παρέχονται από την Ελ.Τρ. ΟΠΑ σήμερα είναι οι εξής: 

► Δωρεά αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων  του ομφαλοπλακουντιακού αίματος 

για αλλογενή μεταμόσχευση, εφόσον φυσικά το δείγμα κριθεί κατάλληλο για 

κρυοσυντήρηση, 

► Προσωπική,-οικογενειακή  φύλαξη μεσεγχυματικών κυττάρων, τα οποία 

απομονώνονται από τη βαρτόνιο γέλη του ομφάλιου λώρου, πολλαπλασιάζονται και 

καταψύχονται ώστε να μπορούν, κατά την ταυτόχρονη χορήγησή τους με τα 

αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, να βοηθήσουν στην καλύτερη εγκατάσταση των 

μεταμοσχευμένων κυττάρων. Η οικογενειακή αυτή φύλαξη γίνεται με αντίτιμο 

1.190€, που καλύπτει τη φύλαξη για 25 χρόνια557. Επομένως, η ΕλΤρ.ΟΠ.Α 

                                                                                                                                            
http://cordis.europa.eu/esfri/). Στοχεύει στη δημιουργία ενός εύχρηστου πανευρωπαϊκού δικτύου που 
θα περιλαμβάνει ήδη υπάρχουσες βιοτράπεζες και θα ευνοήσει τη δημιουργία νέων βιοτραπεζών στην 
ερχόμενη δεκαετία. Συγκεκριμένα το δίκτυο θα περιλαμβάνει: 1. Μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες με 
δείγματα αίματος, ορού, ιστών ή άλλου βιολογικού υλικού, 2. Κέντρα Μοριακών Μεθόδων και 3. 
Κέντρα Βιοπληροφορικής που θα εξασφαλίζουν τη σύνδεση των πληροφοριών των δειγμάτων με 
υπάρχουσες τράπεζες δεδομένων.  
557 Τα ως άνω εκτεθέντα, προκύπτουν κατόπιν τηλεφωνικής και προσωπικής ενημέρωσης από τους 
υπεύθυνους της Ελ.Τρ.ΟΠ.Α. κα. Αικατερίνη Σταυροπούλου-Γκιόκα  και κ.Ανδρέα Παπασάββα. 
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λειτουργεί ως υβριδική τράπεζα φύλαξης, και για δωρεά ΟΠΑ αλλά για προσωπική-

οικογενειακή χρήση.   

Η Ελληνική Τράπεζα ΟΠΑ λειτουργεί υπό τις προδιαγραφές που έχουν 

καθοριστεί από τους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης και συγκεκριμένα του 

Διεθνούς Οργανισμού FACT/NetCord. Οι προδιαγραφές αυτές τηρούνται αυστηρά, 

με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της αποδοχής ή μη της δωρεάς, έπειτα από τον 

έλεγχο του δείγματος. Ο ρυθμός συλλογής δωρεών ανέρχεται σε περίπου 200 

μονάδες ανά μήνα, ενώ το ποσοστό απόρριψης των δωρεών ανέρχεται σε 55%. Το 

διατηρούμενο απόθεμα μονάδων μέχρι το Ιανουάριο του 2009  ήταν 1.200 μονάδες 

έτοιμες για κλινική χρήση.  

Η Ελληνική Τράπεζα ΟΠΑ (Hellenic Cord Blood Bank – HCBB) αποτελεί 

από τον Ιανουάριο του 2006 συνδεόμενο μέλος (Associate Member)558 του Διεθνούς 

Οργανισμό FACT/NetCord559  ενώ η ανάπτυξή της γίνεται σε συνεργασία με δύο από 

τις μεγαλύτερες Διεθνείς Τράπεζες ΟΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη πάρει πιστοποίηση 

καλής λειτουργίας από το FACT/NetCord. Οι τράπεζες αυτές είναι: Η New York 

Cord Blood Bank (“National Cord Blood Program”), υπό τη διεύθυνση του Prof. 

Publo Rubinstein και η London Cord Blood Bank (National Blood Service, NBS), 

υπό τη διεύθυνση της Prof. Cristina Navarrete. Με τον τρόπο αυτό, οι μονάδες που 

φυλάσσονται στην τράπεζα είναι πλέον προσβάσιμες τοπικά και διεθνώς για όποιον 

έχει ανάγκη  να αντλήσει μόσχευμα. 

Τον Ιανουάριο του 2007 η Ελ.Τρ.ΟΠΑ χορήγησε στη διεθνή δεξαμενή του 

NetCord τις πρώτες 100 μονάδες ΟΠΑ ενώ το Μάρτιο του 2007 χορήγησε στο 

Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» τις πρώτες 4 

μονάδες για μεταμόσχευση σε 2 ασθενείς. Λίγο αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2007, η 

τράπεζα χορήγησε άλλες 2 μονάδες για μεταμόσχευση σε ενήλικα αυτή τη φορά 

ασθενή.         

 

                                                                                                                                            
Διοργανώνονται όμως και από Δευτέρα έως Παρασκευή συναντήσεις ενημέρωσης του κοινού, ακόμα 
και προσωπικής ενημέρωσης κατόπιν ραντεβού.    
558 Για να γίνει η Ελληνική Τράπεζα ΟΠΑ πλήρες μέλος οφείλει να λάβει τη διεθνή πιστοποίηση 
FACT/NetCord εντός διαστήματος δύο ετών 
559 Επίσης, ο Ανδρέας Παπασάββας (Cord Blood Bank Processing Laboratory Director) από το 2005 
είναι Fact-Netcord Ιnspector, και τον Μάρτιο του 2007 έγινε Inspector στην εθνική τράπεζα 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος της Ολλανδίας (Leiden) Πηγή: Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύτηκαν 
από το ίδιο το Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών, σε ενημερωτικό bulletin για τη δράση 
Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2007 Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: 
 http://www.bioacademy.gr/Bulletin/bulletin.php   
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3. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΑ  

Στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου δεκαεπτά ιδιωτικές εταιρίες φύλαξης 

ΟΠΑ560, εννέα με έδρα στην Ελλάδα και οκτώ με έδρα το εξωτερικό.  Tο Σεπτέμβριο 

του 2008 μάλιστα ιδρύθηκε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού 

Αίματος (ΕΕΤΟΑ)561, στα πλαίσια της θέσπισης προτύπων ποιότητας και ασφάλειας 

για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την κρυοσυντήρηση και διανομή 

βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου, όπως επίσης και για τη δυνατότητα ενιαίας 

αντιπροσώπευσης στον κλάδο. 

Μέλη της ΕΕΤΟΑ μπορούν να είναι μόνο ελληνικές εταιρίες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στη συλλογή και φύλαξη βλαστοκυττάρων, 

καθώς επίσης και φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν είτε ως εταίροι, είτε ως 

μέτοχοι, είτε ως μέλη του Διοικητκού Συμβουλίου στις εταιρίες αυτές. Στην παρούσα 

ιδρυτική φάση στην ΕΕΤΟΑ συμμετέχουν οι ακόλουθες 8 ελληνικές εταιρίες:  

 η Biogenea-Cellgenea562,  

 η Biophylaxis563,  

 η Cryotech,  

 η Liaison564,  

 η Μόσχευμα Ζωής565,  

 η Omnigen566, 

 η ProCell567.  

 και από την 8η/05/09 και η CryoGenomisc S.A568 

Άλλη μία ελληνική εταιρεία ιδιωτικής φύλαξης ΟΠΑ που δραστηριοποιείται 

στη χώρα μας είναι και η Biohellenika Α.Ε569. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Biohellenika 

A.E570 αποτελεί τη μοναδική ιδιωτική εταιρεία που συνεργάζεται με το Εθνικό 

                                                 
560 Ενδεικτική απαρίθμηση σύμφωνα με τα υπό παρουσίαση στοιχεία.   
561 E.E.T.O.A www.eeotoa.gr Προς το παρόν διαθέσιμο στο διαδίκτυο μόνο  http://74.86.6.178/~eetoa/   
562 Biogenea-Cellgenea ΕΠΕ: http://www.biogenea.com.gr, http://www.cellgenea.gr   
563  Εταιρεία Biophylaxis Α.Ε Κρυοσυντήρησης Βλαστικών Κυττάρων, με τον διακριτικό τίτλο 
«Biophylaxis Hellas A.E.»  http://www.biophylaxis.com/index.php 
564 http://www.liaison.com.gr/index.php «ΒΙΟΜΑΤΡΙΞ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ» και με 
διακριτικό τίτλο «LIAISON».  
565 Μόσχευμα Ζωής ΕΠΕ, http://www.mzois.gr/  
566 Omnigen Α.Ε., http://www.omnigen.gr/  
567 ProCell Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ, http://www.procell.gr/     
568 CryoGenomisc S.A, http://www.cryogenomics.com.gr   
569 Biohellenika, http://www.biohellenika.gr/  
570 Πολυμετοχική ανώνυμη εταιρεία (AE) με μετόχους διακεκριμένους επιστήμονες, καθηγητές 
Πανεπιστημίου και επιχειρηματίες του χώρου της υγείας (Biohellenika εταιρεία βιοτεχνολογίας με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, Biohellenika εταιρεία εφαρμογών βιοτεχνολογίας με έδρα την Αθήνα, Τράπεζα 
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Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)571 και με το Ινστιτούτο 

Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ)572 του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

(ΕΙΕ)573. Καρπός της σύμπραξης αυτής αποτέλεσε η ίδρυση της εταιρίας ΤΑΚ ΕΙΕ574 

(Τράπεζα Αρχέγονων Κυττάρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), τα εγκαίνια της 

οποία έλαβαν χώρα την  11η Δεκεμβρίου 2007.  

Αντικείμενο της εταιρίας αυτής ΤΑΚ ΕΙΕ είναι η επεξεργασία και η φύλαξη 

βλαστικών κυττάρων από το αίμα του ομφάλιου λώρου καθώς και η ανάπτυξη 

εφαρμογών των βλαστικών κυττάρων και της ιατρικής βιοτεχνολογίας. Η ΤΑΚ ΕΙΕ, 

λειτουργεί ως εργαστήριο για την επεξεργασία και την φύλαξη βλαστικών κυττάρων 

ιδιωτών που επιθυμούν την ιδιωτική φύλαξη των βλαστικών κυττάρων του παιδιού 

τους. Μέσα στα πλαίσια του παραπάνω έργου η ΤΑΚ ΕΙΕ αποβλέπει στο να λαμβάνει 

και δημόσια δείγματα από γονείς που το επιθυμούν, ώστε να μετατραπεί στο μέλλον 

σε υβριδική τράπεζα, δηλαδή τράπεζα που φυλάσσει ιδιωτικά και δημόσια δείγματα 

ταυτόχρονα.  

Για την οικογενειακή φύλαξη τα βλαστοκύτταρα προορίζονται αποκλειστικά 

για την οικογένεια. Στην περίπτωση της μικτής φύλαξης τα βλαστοκύτταρα θα είναι 

δυνατόν να διατεθούν μετά από άδεια των γονέων, εάν αυτά μπορούν να σώσουν τη 

ζωή ενός άλλου παιδιού.  Οι γονείς επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να δωρίζουν στη 

δημόσια τράπεζα τα βλαστοκύτταρα του νεογνού ανεξάρτητα από το που και πότε 

γίνεται η γέννηση. Με τον τρόπο αυτόν τίθενται και οι βάσεις για τη λειτουργία της 

πρώτης μικτής τράπεζας βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, παρότι το 

νομικό καθεστώς για τις λειτουργίες αυτές είναι αμφιλεγόμενο.  

Εκτός όμως από τις παραπάνω ελληνικές εταιρείες λειτουργούν επίσης στην 

Ελλάδα ως θυγατρικές εταιρείες ξένων εταιρειών και οι ακόλουθες 8 : 

 Future Health575, θυγατρική της αντίστοιχης εταιρείας της Μ.Βρετανίας 

 Cells4health Hellas576, θυγατρική της αντίστοιχης εταιρείας της Ελβετίας  

                                                                                                                                            
Αρχέγονων Κυττάρων (ΤΑΚ) με σύμπραξη με το Εθνικό Ίδρυμα ερευνών (ΕΙΕ) και Dentolife με έδρα 
την Αθήνα) 
571 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),  http://www.certh.gr/  
572http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibrb/index-gr.html Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και 
Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ)  
573 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ε.Ι.Ε,  http://www.eie.gr/index.html. Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) 
είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης.  
574 Βλ.Τράπεζα Αρχέγονων Κυττάρων του ΕΙΕ tak-eie http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibrb/takeie-
gr.html  
575 Future Health, http://www.futurehealth.gr  
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 Cryo-save577, θυγατρική της αντίστοιχης εταιρείας στις Βρυξέλλες     

 Lifecord578, θυγατρική της αντίστοιχης εταιρείας της Αυστρίας (Graz) 

 Cryobanks International Service Athens579, θυγατρική της αντίστοιχης 

αμερικανικής εταιρείας Cryobanks International580  

 Stem Health Hellas581, θυγατρική της αντίστοιχης εταιρείας New England 

Cord Blood Bank (NECBB) που εδρεύει στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης, 

ΗΠΑ 

 Cord Partners.a.Bourkas.Company United582,  θυγατρική της αντίστοιχης 

εταιρείας Cord Blood America583  

 Lifebank584 θυγατρική της αντίστοιχης εταιρείας στην Κύπρο  

Οι ιδιωτικές αυτές τράπεζες αποτελούν εμπορικές καθαρά επιχειρήσεις, είτε 

με τη μορφή Ανωνύμων Εταιρειών είτε με τη μορφή Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης, διεπόμενες καθαρά από το εμπορικό δίκαιο. Κάποιες από αυτές,  όπως 

προαναφέρθηκε, έχουν έδρα την Ελλάδα, ενώ κάποιες άλλες λειτουργούν ως 

θυγατρικές εταιρείες ξένων, ευρωπαϊκών και μη εταιρειών.  

Λόγω έλλειψης νομοθετικής ρύθμισης προς το παρόν δεν αδειοδοτούνται από 

το Υπουργείο Υγείας, αλλά μόνο από την Διεύθυνση Υγιεινής  των κατά τόπου 

Νομαρχιών, όπου και εδρεύουν. Επομένως δεν υπόκεινται σε έλεγχο για τη 

διαδικασία λήψης, ψύξης και συντήρησης των βλαστοκυττάρων, ενώ η εμπορικότητα 

και μόνο της άδειας λειτουργίας τους θέτει πολλές αμφιβολίες για το αν τα 

μοσχεύματα που διατηρούν είναι κατάλληλα για μελλοντική χρήση. Γεγονός πάντως 

είναι ότι οι μονάδες μεταμοσχεύσεων των δημόσιων νοσοκομείων αρνούνται να 

χρησιμοποιήσουν βλαστικά κύτταρα ΟΠΑ από ιδιωτικά κέντρα φύλαξης, για λόγους 
                                                                                                                                            
576 Cells4health Hellas, http://www.cells4health.gr  
577 Cryo-save Βalcanica, http://www.cryosave.gr  
578 Lifecord, http://www.lifecord.gr  
579 Cryobanks International service Athens, http://www.cryobanks.gr, ανήκει στην Medstem Service 
A.E, Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Υγείας, μέλος του ομίλου ΙΑΣΩ   
580 Cryobanks International www.cryo-intl.com  
581 Stem Health Hellas, http://www.stemhealth.gr, μέλος του ομίλου νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, και 
μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ. Η Stem Health Hellas προχώρησε σε συνεργασία με την τράπεζα 
βλαστικών κυττάρων του ομίλου ΙΑΣΩ,  CRYOBANKS.  Πρόκειται για την Ένωση Διαπιστευμένων 
Τραπεζών, μία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ένωση, η οποία είναι ανοιχτή σε όλες τις Ελληνικές 
τράπεζες βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος που δέχονται να λειτουργούν σύμφωνα 
με το καταστατικό της   
582 a.bourkas Co.United Cord Partners στην Ελλάδα,   www.abourkascompany.com, CORD 
PARTNERS INC ΣΤΗΝ Αμερική www.cordpartners.com ή www.corcell.com  
583 Cord Blood America, http://www.cordblood-america.com  
584 Lifebank Laboratories Ltd, http://www.lifebanklab.com  
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προστασίας της υγείας του ασθενούς, ενώ οι μαιευτικές κλινικές κάποιων  δημόσιων 

νοσοκομείων αρνούνται ακόμα και τη λήψη ομφαλοπλακουντιακού αίματος που 

προορίζεται για φύλαξη από ιδιωτικές εταιρείες.  

Ορισμένα σημεία που χρήζουν αναφοράς σχετικά με τη λειτουργία των 

ιδιωτικών τραπεζών στην ελληνική επικράτεια είναι τα ακόλουθα: 

► Η χρέωση της συλλογής και συντήρησης μιας μονάδας ΟΠΑ είναι από 1590–1990 

€. 

► Η μέγιστη διάρκεια φύλαξης, κατ’ επέκταση και η διάρκεια της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, κυμαίνεται από 15 έως 25 έτη. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των 

ιδιωτικών τραπεζών κρυοσυντηρούν τις μονάδες ΟΠΑ για 20 έτη. 

► Καμία ιδιωτική τράπεζα φύλαξης ΟΠΑ δε διαθέτει πιστοποίηση FACT/NetCord 

αλλά μόνο διαπιστεύσεις από διάφορους άλλους ανεξάρτητους οργανισμούς  ή 

φορείς. 

► Ο χώρος φυσικής αποθήκευσης των μονάδων ΟΠΑ που συλλέγονται βρίσκεται, 

είτε εντός της ελληνικής επικράτειας για όλες τις ελληνικές τράπεζες ελληνικής 

προέλευσης και για ελάχιστες του εξωτερικού, είτε στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές 

χώρες και τις Η.Π.Α. για τις τράπεζες που εδρεύουν στο εξωτερικό. Στη δεύτερη 

περίπτωση απαιτείται η ταχεία μεταφορά των μονάδων στις διάφορες χώρες εντός 24 

έως 72 ωρών, ανάλογα με την τράπεζα. 

► Το 10% των γονέων στην Ελλάδα επιλέγουν την ιδιωτική φύλαξη για το ΟΠΑ του 

παιδιού τους, ενώ ένα ποσοστό μικρότερο του 0,4% επιλέγει τη δημόσια δωρεά 

(Ελευθεροτυπία,12/07/2008). 

 

4. ΖΗΤΗΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ585 

Το 2007 πραγματοποιήθηκαν σε 20 νοσοκομεία και νοσοκομειακές κλινικές 

της χώρας 368 μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων, εκ των οποίων 247 

αυτόλογες και 121 αλλογενείς. Η εξέλιξη του αριθμού των μεταμοσχεύσεων τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στο σχήμα 9, από όπου προκύπτει μια μικρή αύξηση 

στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις. 

 

 
                                                 
585 Πηγή: Έκθεση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Ιανουάριος 2009 
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Σχήμα  9: Μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων στην Ελλάδα 

 
 

Οι μεταμοσχεύσεις μονάδων ΟΠΑ αποτέλεσαν για το 2007 το 12% των 

αλλογενών μεταμοσχεύσεων, όπως προκύπτει από την ταξινόμηση του σχήματος 10. 

Το ίδιο έτος δεν πραγματοποιήθηκε καμία αυτόλογη μεταμόσχευση μονάδας ΟΠΑ. 

 

Σχήμα  10: Μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων ανά πηγή μοσχεύματος 

στην  Ελλάδα 

 
 

Τα κέντρα όπου πραγματοποιήθηκαν μεταμοσχεύσεις σημειώνονται στον 

πίνακα 12. Από τον πίνακα προκύπτει ότι 14 κέντρα πραγματοποίησαν μόνο 

αυτόλογες μεταμοσχεύσεις, ενώ 6 κέντρα πραγματοποίησαν και τους δύο τύπους (4 

στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Πάτρα). 
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Πίνακας 12: Κέντρα μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων στην Ελλάδα 

 
 

Αν και δεν υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία για την ανικανοποίητη ζήτηση 

μοσχευμάτων με δεδομένο τις 121 μεταμοσχεύσεις του 2007, ένας αριθμός 50-60 

ασθενών κατά έτος δεν βρίσκει μόσχευμα στην Ελλάδα. 

Σε μελέτη μάλιστα που εκπόνησε η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία τον 

Ιανουάριο 2009 με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»586, βρέθηκε ότι, θεωρώντας 

ως ικανοποιητική μια πιθανότητα 95% ένας ασθενής να βρει σε μια τράπεζα ΟΠΑ 

ιστοσυμβατό δότη587, η επιθυμητή στάθμη αποθέματος για την ανάγκες του 

ελληνικού πληθυσμού καθορίσθηκε στις 10.000 μονάδες ΟΠΑ588. 

Η συγκέντρωση του επιθυμητού αυτού αποθέματος για την αρχική πλήρωση 

του Δικτύου Τραπεζών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα 

καθώς το ποσοστό απόρριψης με βάση την διεθνή και ελληνική εμπειρία εκτιμήθηκε 

στο 60% των συλλεγόμενων μονάδων ΟΠΑ. Συνεπώς, για την πλήρωση του Δικτύου 

                                                 
586 Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: http://www.eae.gr/new/trapezes-o-m.asp   
587 Με ταύτιση τουλάχιστον 4 στις 6 θέσεων (HLA-A, HLA-B σε χαμηλή ανάλυση και HLA-DRB1 σε 
υψηλή ανάλυση) 
588 Για το καθορισμό του επιπέδου αυτού, χρησιμοποιήθηκε προσομοίωση Monte Carlo και 
αξιοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (γενότυποι, απλότυποι για περισσότερα από 
8.500 άτομα) για τον ελληνικό πληθυσμό.  
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απαιτείται η συλλογή 25.000 μονάδων. Λαμβάνοντας, υπόψη ότι ο ετήσιος αριθμός 

των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι περίπου 90.000 άτομα και ότι πολλοί γονείς θα 

αποφασίσουν να μην δωρίσουν το μόσχευμα ή να το διατηρήσουν σε ιδιωτική 

τράπεζα, εκτιμήθηκε ότι η ελάχιστη μεταβατική περίοδος για την πλήρωση και την 

έναρξη της κανονικής λειτουργίας του Δικτύου Τραπεζών ΟΠΑ είναι τα οκτώ έτη, 

που αντιστοιχεί στην συλλογή περί των 3.100 μοσχευμάτων το έτος. 

Για την σχεδίαση των κόμβων του Δικτύου όπου θα χωροθετηθούν Τράπεζες 

ΟΠΑ ελήφθησαν υπόψη: α) οι έδρες των μεταμοσχευτικών κέντρων μονάδων ΟΠΑ 

που είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη β) η δυνατότητα συλλογής και ταχείας 

αποστολής των μοσχευμάτων από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας και γ) η 

διεθνής πρακτική για το μέγεθος και την διασπορά των τραπεζών. Με βάση τα 

στοιχεία αυτά προτείνεται η ενίσχυση και επέκταση της Τράπεζας στην Αθήνα και η 

δημιουργία μιας νέας Τράπεζας στην Θεσσαλονίκη. Η επιλογή του διπολικού αυτού 

συστήματος εξασφαλίζει ένα μέσο χρόνο μεταφοράς των μοσχευμάτων από τα 

μαιευτήρια στην κοντινότερη Τράπεζα σαφώς μικρότερο του αυστηρότερου 

επιστημονικά αποδεκτού ορίου των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών589. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ & 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑ  

Η φύλαξη και η αποθήκευση του ΟΠΑ, εκτός των βιολογικών και ηθικών της 

προεκτάσεων, «αγγίζει» και ζητήματα νομικής φύσεως, ιδίως εξαιτίας της έλλειψης 

ιδιαίτερου νομοθετικού πλαισίου για τις ιδιωτικές τράπεζες ΟΠΑ στην Ελλάδα. 

Παρακάτω ακολουθεί εξέταση των ζητημάτων αυτών με βάση τις γενικές συναφείς 

διατάξεις της εσωτερικής και διεθνούς έννομης τάξης.     

 

 

 

 

                                                 
589 Περισσότερες λεπτομέρειες για το προσωπικό, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις οικονομικές 
εκτιμήσεις και τη χρηματοδότηση-έλεγχο βιωσιμότητας στην έκθεση-σύνοψη συμπερασμάτων και 
προτάσεων της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. http://www.eae.gr/new/trapezes-o-m.asp      
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5. ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΟΠΑ 

5.1 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 

Το ΟΠΑ, όπως προαναφέρθηκε590, ανήκει στο νεογνό, από το σώμα του 

οποίου και προέρχεται. Το υλικό αυτό μπορεί να διατεθεί ελεύθερα από τον κτήτορά 

του591, στο πλαίσιο της άσκησης του θεμελιώδους γενικού δικαιώματος ανάπτυξης 

της προσωπικότητας, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του 

Συντάγματος592. Από τη διατύπωση μάλιστα του άρθρου συνάγεται ότι η συλλογή, 

επεξεργασία και αποθήκευση του ΟΠΑ σε ιδιωτική τράπεζα, συνιστά νόμιμη και 

θεμιτή δραστηριότητα, που ασκείται με βάση της αρχές της οικονομικής 

ελευθερίας.593 Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για τη δραστηριότητα αυτή είναι η 

ελεύθερη συναίνεση του προσώπου, η οποία πρέπει να παρέχεται ύστερα από σαφή 

και πλήρη ενημέρωσή του.     

Στην πράξη όμως, το νεογνό δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα συγκεκριμένα 

αυτά δικαιώματα ούτε και να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και 

αποθήκευση του ΟΠΑ.  Τα δικαιώματα αυτά, τα ασκούν, αντί αυτού αλλά για αυτό, 

και πάντοτε προς το συμφέρον του τέκνου, οι γονείς του (ακόμα και αν είναι 

ανήλικοι)  στο πλαίσιο της άσκησης της γονικής μέριμνας.594, 595.  

                                                 
590 Κεφάλαιο 3ο: 3.3 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΟΠΑ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, σελ.         
591 Βλ. Περιορισμούς στην ελευθερία διαθέσεως που αναπτύσσεται στην ενότητα 3.3 της παρούσης 
μελέτης 3.3 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΟΠΑ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΗ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ, σελ.          
592 Άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την 
προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, 
εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.» 
593 Ibid  
594 Α.Κ 1510 Γονική μέριμνα: «Η  μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των  
γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από  κοινού.   Η  γονική  μέριμνα  περιλαμβάνει  την  
επιμέλεια  του  προσώπου,  τη διοίκηση της  περιουσίας  και  την  εκπροσώπηση  του  τέκνου  σε  κάθε   
υπόθεση   ή  δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.  
         Σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης  σε  αφάνεια  ή  έκπτωσης  
του  ενός  γονέα,  η  γονική  μέριμνα ανήκει  αποκλειστικά στον άλλο.   
         Αν ο ένας από  τους  γονείς  αδυνατεί  να  ασκήσει  τη  γονική  μέριμνα  για πραγματικούς 
λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα  ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνος ο άλλος 
γονέας.  Η  επιμέλεια όμως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα». 
595 Α.Κ 1511 παρ. 1: Κάθε  απόφαση  των  γονέων  σχετικά  με την άσκηση της γονικής  μέριμνας 
πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου.      
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Ακόμα και αν η γονική μέριμνα ή ειδικότερα η επιμέλεια596 του νεογνού 

ασκείται μόνο από έναν γονέα (π.χ σε περίπτωση διαζυγίου ή τέκνου γεννημένου 

χωρίς γάμο αλλά με αναγνωρισμένη πατρότητα), η συναίνεση πρέπει να παρέχεται 

και από τους δύο γονείς, αφού η συγκεκριμένη πράξη, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, 

ανάγεται στον «πυρήνα» της γονικής μέριμνας597,598,  και ξεφεύγει από τα τρέχοντα 

και καθημερινά θέματα, τα σχετιζόμενα με την επιμέλειά του, για τα οποία μπορεί να 

αποφασίζει μόνο ο ένας γονέας του τέκνου.   

Αν υπάρχει μόνο ένας γονέας (θάνατος ή έκπτωση του άλλου ή τέκνου 

γεννημένου χωρίς γάμου και μη αναγνωρισμένο) αρκεί, όπως είναι ευνόητο, η 

συναίνεση του μοναδικού γονέα.  Στην περίπτωση της παρένθετης μητρότητας, τη 

γονική μέριμνα του νεογνού ασκεί η γυναίκα που τεκμαίρεται ως η μητέρα αυτού, και 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1464 Α.Κ εδ.α’, η γυναίκα στην οποία δόθηκε η 

σχετική δικαστική άδεια, υπό τους όρους του άρθρου 1458 Α.Κ599, να μεταφερθούν 

στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένα ωάρια, ξένων προς την ίδια. Επομένως, η 

γυναίκα αυτή, και εφόσον είναι έγγαμη και ο σύζυγος αυτής, θα κληθούν να 

αποφασίσουν για την τύχη του ΟΠΑ του κυοφορούμενου από την τρίτη γυναίκα 

παιδιού τους.  

Είναι όμως δυνατό η προσφυγή σε κρυοφόρο γυναίκα να έγινε, παρά το νόμο, 

χωρίς δηλαδή την απαιτούμενη δικαστική άδεια, είτε από άγνοια των 

ενδιαφερομένων, είτε γιατί δεν συνέτρεχαν οι νόμιμοι όροι. Στην περίπτωση αυτή η 

ιατρική υποβοήθηση με τη μέθοδο της κρυοφόρου γυναίκας δεν επιτρέπεται. Αν παρά 

ταύτα διενεργηθεί, δεν ισχύει το τεκμήριο μητρότητας υπέρ της γυναίκας που 

                                                 
596 Α.Κ 1518 παρ. 1: Η επιμέλεια του προσώπου του  τέκνου  περιλαμβάνει  ιδίως  την  ανατροφή,  την  
επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και  τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής 
του. 
597 Παπαχρίστου ΘΚ, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η εκδ. Εκδοσ.Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-
Κομοτηνή 2005, κεφ.16ο, σ.237 επ. Ο «πυρήνας» της γονικής μέριμνας.  Αντίθετη η Κουνουγέρη-
Μανωλεδάκη, ΙΙ, σ.291     
598 Βλ. Α.Π 1321/1992 Αρμ.48/1994, σ.340,    Α.Π 825/1995 ΝοΒ 45/1997, σ.973, ΑΠ 947/1996 
ΕλλΔνη 38/1997, σ.1053, Α.Π 1700/2000 ΧρΙΔ Β/2002,σ.35., Α.Π 1005/2006 ΕλλΔνη 47.1352.   
599 Άρθρο 1458:Η μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων, ξένων προς την 
ιδίαν, και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται με δικαστική άδεια που παρέχεται πριν από τη μεταφορά, 
εφόσον υπάρχει έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία των προσώπων που επιδιώκουν να 
αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που θα κυοφορήσει, καθώς και του συζύγου της, αν αυτή είναι 
έγγαμη. Η δικαστική άδεια παρέχεται ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει 
τέκνο, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτή είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει και ότι η γυναίκα που 
προσφέρεται να κυοφορήσει είναι, εν όψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία. 
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επιθυμεί να αποκτήσει το τέκνο. Μητέρα είναι η κυοφόρος, και επομένως και η 

ασκούσα τη γονική μέριμνα αυτού600.   

Σε κάθε περιπτωση πάντως, η απόφαση για τη συλλογή, επεξεργασία και 

αποθήκευση ΟΠΑ, αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον οι πράξεις αυτές 

μπορούν, αν παραστεί ανάγκη, να εξασφαλίσουν την υγεία του τέκνου και των 

συγγενικών του προσώπων (γονείς ή αδέλφια).   

Η συναίνεση πάντως των γονέων, ως νόμιμων εκπροσώπων του τέκνου, στην 

περίπτωση της ιδιωτικής αποθήκευσης, πρέπει να καλύπτει τόσο τη «συλλογή», όσο 

και την «επεξεργασία» του ΟΠΑ, καθώς και τη «κρυοσυντήρηση» των βλαστικών 

κυττάρων που περιέχει. Για το λόγο αυτό, είναι ορθό να προηγείται κατάλληλη 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη φύση, τις συνέπειες και το είδος των 

διαδικασιών που διενεργούνται601, ώστε να αποκλεισθούν ελαττώματα της βούλησης, 

που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας της έλλειψης ειδικών επιστημονικών και 

τεχνικών γνώσεων.  

Ιδιαίτερα ενόψει της «πληροφοριακής ασυμμετρίας» (asymmetrische 

Information)602, που υπάρχει μεταξύ των συμβαλλομένων, ο βαθμός αβεβαιότητας 

που συνοδεύει τους γονείς που πρέπει να πάρουν την απόφαση, είναι αντιστρόφως 

ανάλογη προς το μέγεθος των γνώσεων που κατέχουν, σε σύγκριση με αυτό που 

κατέχουν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών τραπεζών. Γι’ αυτό και επιβάλλεται πλήρης, 

σαφής και κατανοητή ενημέρωσή  τους, τόσο πριν όσο και κατά την κατάρτιση της 

όποιας σύμβασης και εκτέλεσή της.  

Οι διατάξεις του Α.Κ περί προσυμβατικής ευθύνης (197-198 Α.Κ)603 ορίζουν 

ότι κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων δημιουργείται μια οιονεί συμβατική 

σχέση εμπιστοσύνης, η οποία υποχρεώνει τους μετέχοντες σ’ αυτή να τηρούν μια 

υπεύθυνη και ειλικρινή συναλλακτική συμπεριφορά. Η υπαίτια παράβαση της 
                                                 
600 Παπαχρίστου ΘΚ, Η Τεχνητή Αναπαραγωγή στον Αστικό Κώδικα, Εκδοσ. Σάκκουλα Αθήνα-
Θεσ/κή 2003, κεφ.1ο , σελ.50 επ.   
601 Βλ. κεφάλαιο 3ο 3.4 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (INFORMED CONSENT), σελ.  
602 Ή «ασύμμετρη κατανομή της πληροφορίας ή των πληροφοριών» Κουτσουραδής Α.Γ, Η ροή 
πληροφοριών στις αστικές έννομες σχέσεις – Το παράδειγμα της ex lege αξίωσης παροχής τους. 
Εκδ.Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1998, Η λεγόμενη πληροφοριακή ασυμμετρία σελ.48-53   
603 Βλ. Γεωργιάδη A, Σταθόπουλου M, Αστικός Κώδιξ -Κατ'  άρθρον ερμηνεία, Εκδόσεις Αφοί 
Π.Σάκκουλα Αθήνα 1978, (1η έκδοση), Τόμος Ι , Γενικαί Αρχαί, σελ. 318-322  
Α.Κ 197 Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις: Κατά  τις  διαπραγματεύσεις  για  τη  σύναψη  
σύμβασης τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και  τα  
συναλλακτικά ήθη. 
Α.Κ 198 Όποιος  κατά  τις  διαπραγματεύσεις  για  τη  σύναψη σύμβασης  προξενήσει υπαίτια στον 
άλλο ζημία είναι υποχρεωμένος να την ανορθώσει  και αν ακόμη η σύμβαση δεν καταρτίστηκε. Για 
την παραγραφή της αξίωσης  αυτής  εφαρμόζεται  αναλόγως  η  διάταξη για την παραγραφή των 
απαιτήσεων από αδικοπραξία.  
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υποχρέωσης αυτής δημιουργεί ευθύνη προς αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το 

άλλο μέλος και η οποία αφορά το «αρνητικό διαφέρον ή διαφέρον εμπιστοσύνης»604, 

ό,τι δηλαδή θα είχε ο ζημιωθείς, αν δεν μεσολαβούσε η αντισυναλλακτική 

συμπεριφορά του άλλου μέρους που οδήγησε στην κατάρτιση μιας ανίσχυρης 

σύμβασης (εν προκειμένω ακυρώσιμης).     

Από την άλλη πλευρά, οι θεμελιωδέστερες  διατάξεις των άρθρων 200, 281, 

288 Α.Κ605 επιβάλλουν μια αντικειμενική –συναλλακτική καλή πίστη  που 

υποβοηθά606, αν όχι υπαγορεύει, τον τρόπο εκπλήρωσης της παροχής και την 

εκτέλεση της κάθε σύμβασης με τη συμπεριφορά που ανταποκρίνεται στο μέτρο του 

«χρηστού και έμφρονος συναλλασσόμενου»607.  

Επιβάλλεται επομένως η κατάλληλη πληροφόρηση των γονέων για όλες τις 

ιατρικώς ενδεδειγμένες ενέργειες για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση ΟΠΑ 

καθώς και διευκρίνιση όλων των πιθανοτήτων χρησιμοποίησης του ΟΠΑ ως 

μελλοντικού μοσχεύματος από το νεογνό. Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη 

προκειμένου να εξασφαλιστεί, ότι η απόφαση περί φύλαξης του ΟΠΑ είναι προϊόν 

ελεύθερης και αυτόνομης βούλησης των γονέων και όχι προϊόν πλάνης, τόσο ως προς 

τη δήλωση βουλήσεως τους (Α.Κ 140, 141, 142 Α.Κ)608 όσο και ως προς τα 

παραγωγικά αίτια της βουλήσεώς αυτής (Α.Κ 143)609, ή απάτης -παραπλάνησης (Α.Κ 

147)610, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει την ακύρωση της σύμβασης που 

                                                 
604 Βλ. Σταθόπουλος Μ.Π, Επιτομή Γενικού Ενοχικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσ/κή 2004, 
Κεφ.2ο  Αρνητικό και θετικό ενδιαφέρον, σελ.158-160  
605 Άρθρο 200 Ερμηνεία συμβάσεων: Οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως  απαιτεί  η  καλή  πίστη,  
αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. 
Άρθρο 281 Κατάχρηση δικαιώματος: Η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν  υπερβαίνει  
προφανώς  τα  όρια  που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή  οικονομικός 
σκοπός του δικαιώματος. 
Άρθρο 288: Ο οφειλέτης έχει  υποχρέωση  να  εκπληρώσει  την  παροχή  όπως απαιτεί η καλή πίστη, 
αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. 
606 ό.π,  Κουτσουραδής Α.Γ, Η ροή πληροφοριών στις αστικές έννομες σχέσεις – Το παράδειγμα της ex 
lege αξίωσης παροχής τους. Εκδ.Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1998, σελ. 313-348, «…Η καλή πίστη του 
άρθ. 288 Α.Κ, κατά κύριο λόγο, όπως όμως και των άλλων διατάξεων που την προβλέπουν (π.χ 
άρθρ.144,197,200,207, 281,376,388,706,889 Α.Κ) κ.α δεν αποτελεί, ως έχει αυτοτελώς, πλήρως 
διαμορφωμένο κανόνα δικαίου, ικανό να τύχει αμέσως εφαρμογής με την υπαγωγή στο «πραγματικό» 
του, απευθείας των πραγματικών γεγονότων…Ο ρόλος του άρθρ.288 Α.Κ, αναδεικνύεται ως 
διευρυντικός (κυρίως) υφιστάμενης ενοχής, γεννών παρεπόμενη μη εξαναγκαστή υποχρέωση, που 
συνοδεύει την κύρια απαίτηση για sua sponte  πληροφόρηση του άλλου μέρους…»       
607 ΕφΘεσ 179/1969 Αρμ 23.573  
608 ό.π, Γεωργιάδη A, Σταθόπουλου M, Αστικός Κώδιξ -Κατ'  άρθρον ερμηνεία, Αφοί Π.Σάκκουλα 
Αθήνα 1978, (1η έκδοση), Τόμος Ι , Γενικαί Αρχαί, σελ. 208 επ. 
609 Ibid, σελ. 217-219 
610 Ibid, σελ. 223-227  
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υπογράφεται με την τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ περί ακυρώσιμου 

λόγω πλάνης και απάτης (Α.Κ 145, 149 Α.Κ)611.   

Επιρροή στην εγκυρότητα της βούλησης, ασκεί και ο χρόνος πληροφόρησης 

αλλά και κατάρτισης της σύμβασης, ιδιαίτερα ενόψει και της ψυχολογικής 

επιβάρυνσης των γονέων και ιδίως της μητέρας λόγω του τοκετού612.   Μάλιστα στο 

μέτρο που οι πράξεις αυτές αποβλέπουν στο συμφέρον τρίτου προσώπου, πλην των 

συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του παιδιού, ο έγγραφος τύπος της συναίνεσης, 

χωρίς να απαιτείται ειδικά από τον νόμο (άρθρ.158 Α.Κ) ενδείκνυται για να 

εξασφαλίσει τη σοβαρότητα της όλης διαδικασίας και να διευκολύνει τον έλεγχό της 

από τα εμπλεκόμενα μέρη.  

 

5.2 ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση ΟΠΑ σε ιδιωτική τράπεζα, σε 

τράπεζα με εμπορικό δηλαδή χαρακτήρα, είναι επιτρεπτή από πλευράς δικαίου. Στη 

γνώμη της για τις «Ηθικές πλευρές της φύλαξης βλαστικών κυττάρων 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος»613, η Επιτροπή Ηθικής της Επιστήμης και των Νέων 

Τεχνολογιών της Ε.Ε (European Group on Ethics in Science and New Techologies) 

δέχεται ότι η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών με σκοπό το κέρδος εμπίπτει στο 

αντικείμενο της οικονομικής ελευθερίας των ιδιοκτητών των τραπεζών αυτών.   

Στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης η ελευθερία αυτή κατοχυρώνεται 

συνταγματικά στο άρθρο 5 παρ. 1614, περί συμμετοχής στην οικονομική ζωή της 

χώρας και στην ελευθερία των συμβάσεων615 και της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας616 που αυτή συνεπάγεται, υπό την επιφύλαξη βέβαια να μην 

                                                 
611 Ibid, σελ. 221-222, 228-231 
612 Βλ. Κεφ. 3ο, 3.6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
613 ό.π, http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm, Opinion 19, 16 March 2004, Εthical 
aspects of umbilical cord blood banking  
614 ό.π, Άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την 
προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, 
εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.»  
615 ό.π, Χρυσόγονος Κ.Χ, Ατομικά και Kοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2006, Η 
οικονομική ελευθερία σελ. 189…«Η οικονομική ελευθερία αποτελεί λογικά την αναγκαία προϋπόθεση 
πάνω στο έδαφος της οποίας αναπτύσσεται η ελευθερία των συμβάσεων. Η ελευθερία των συμβάσεων 
αναλύεται σε ελευθερία σύναψης ή μη της σύμβασης, ελευθερία επιλογής του αντισυμβαλλομένου και 
ελευθερία καθορισμού του περιεχομένου. .»  
616 ό.π, Χρυσόγονος Κ.Χ, Ατομικά και Kοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2006, Η 
οικονομική ελευθερία, σελ. 192 «Στο άρθρο 5 παρ. 1 προέχει η υποκειμενική διάσταση της ελευθερίας 
ως επιχειρηματικής δραστηριότητας του καθενός, ενώ στο άρθρο 106 παρ. 2 προέχει η αντικειμενική, 
η θεσμική διάσταση, με άλλες λέξεις η προστασία του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας ή 
οικονομίας της αγοράς… ..Η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας διασφαλίζει την ελεύθερη 
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παραβιάζεται το Σύνταγμα, τα «δικαιώματα των άλλων» και τα χρηστά ήθη, οι 

κρατούσες δηλαδή ηθικοκοινωνικές αντιλήψεις.   

 

 5.2.1 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ  

Τίθεται το ερώτημα το αν η φύλαξη ΟΠΑ σε ιδιωτική τράπεζα έναντι 

οικονομικού ανταλλάγματος για αυτόλογη μεταμόσχευση προσβάλλει τόσο το 

ατομικό617 όσο και το κοινωνικό618 δικαίωμα στην υγεία «των άλλων», ώστε να 

ενεργοποιηθεί η επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντ.  

Το επιχείρημα αυτό θα επικαλούνταν την αναλογία με τον νομοθετικό τρόπο 

διάθεσης ιστών και οργάνων προς μεταμόσχευση (ν.2737/1999), που μεριμνά για την 

τήρηση αρχών διαφάνειας και ακριβοδικίας, ώστε να είναι δυνατή η ωφέλεια 

οποιουδήποτε έχει ανάγκη μεταμόσχευσης, και όχι μόνο εκείνων που μπορούν να 

καταβάλλουν αντάλλαγμα για κάτι τέτοιο. 

Η απάντηση είναι ωστόσο αρνητική. Το ατομικό δικαίωμα στην υγεία619  δεν 

αποκλείει ιδιωτικές υπηρεσίες πρόληψης ή θεραπείας, τις οποίες πρέπει καθένας να 

μπορεί να επιλέξει, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες620. Αν δεν υπήρχε 

αυτή η δυνατότητα επιλογής,, η ίδια η έννοια του «δικαιώματος» θα ήταν άχρηστη, 

αφού ουσιαστικά το κράτος θα καθόριζε εξουσιαστικά ένα μοναδικό επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών υγείας, υποχρεωτικό για όλους και ανεξάρτητο από τις προτιμήσεις του 

π.χ ως προς τον θεράποντα ιατρό, το νοσοκομείο κλπ.  

Αφ’ ετέρου το κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία, στο μέτρο που ενεργοποιείται 

με την κοινή νομοθεσία, καλύπτει απλώς ένα minimum υπηρεσιών υγείας για 

όλους621, χωρίς αυτό να δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση την επιβολή κρατικού 

μονοπωλίου στην παροχή υπηρεσιών υγείας και τον αποκλεισμό της ιδιωτικής 

                                                                                                                                            
λειτουργία της επιχείρησης, ώστε αυτή να μπορεί να εργάζεται κερδοσκοπικά κατά προσαρμογή της 
μέσα στην ανταγωνιστική αγορά.»  
617 Άρθρ. 5 παρ.5: Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του 
ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών 
παρεμβάσεων.  
618 Άρθρο 21 παρ. 3: Το Κράτος μερινά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την 
προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. 
619 Πρβλ. την εισήγηση του Γενικού Εισηγητή Πλειοψηφίας Ε.Βενιζέλου σε έκθεση της Επιτροπής 
Αναθεώρησης του Σ, 2000, 24  
620 Ό.π, Χρυσόγονος Κ.Χ, 2006 σελ.227 «Η διάταξη απαγορεύει τόσο τις σκόπιμα βλαπτικές της 
υγείας του ατόμου ενέργειες τρίτων, όσο και καταρχήν, την ιατρική επέμβαση ή περίθαλψη χωρίς τη 
συναίνεση του ασθενούς.»    
621 Ό.π, Χρυσόγονος Κ.Χ, 2006, σελ. 549 «Το κράτος υποχρεώνεται να δραστηριοποιηθεί και να 
δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή παροχής υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης γενικά και μάλιστα 
όχι μόνο στο επίπεδο θεραπείας αλλά και σε εκείνο της πρόληψης, ενώ περαιτέρω οφείλει να ασκεί 
εποπτεία στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών».       
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πρωτοβουλίας που βελτιώνει αυτές τις υπηρεσίες. Αν συνέβαινε το αντίθετο, τότε και 

πάλι θα αχρηστευόταν το ατομικό δικαίωμα στην υγεία, στο όνομα ενός 

«κοινωνικού» προνοιακού ισοπεδωτισμού.  

Ο ν. 2737/1999 προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασία για τις 

μεταμοσχεύσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ωφέλεια όλων, όχι επειδή υιοθετεί αυτόν 

τον ισοπεδωτισμό, αλλά διότι θέλει να προστατεύσει το κοινό για όλους minimum 

της συγκεκριμένης υπηρεσίας, εν όψει και της σπανιότητας των διαθέσιμων 

μοσχευμάτων.         

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι δραστηριότητές που μας 

ενδιαφέρουν, δεν αποτελούν συνταγματικά ανεπίτρεπτη άσκηση της οικονομικής 

ελευθερίας, ενόψει δικαιωμάτων στην υγεία «των άλλων».  

 

5.2.2 ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΗΘΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΑ 

Αποτελεί κοινό τόπο στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της Ε.E, καθώς και στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, ότι το ανθρώπινο σώμα και τα συστατικά 

του δεν επιδέχονται εμπορευματοποίηση. Στο ελληνικό δίκαιο, η αρχή αυτή 

εκφράζεται π.χ στη νομοθεσία για τη διαχείριση του αίματος (άρθρ. 1 του 

ν.3402/2005)622, στη νομοθεσία για τις μεταμοσχεύσεις (άρθρ. 2 του ν.2737/1999) 623, 

στη νομοθεσία για την τεχνητή αναπαραγωγή (άρθ.1459 Α.Κ παρ. α και β)624  και 

κυρίως στο άρθρο 21 της Σύμβασης του Oviedo που ενσωματώθηκε στο ελληνικό 

δίκαιο με το ν.2619/1998 (ΦΕΚ Α’ 174), όπου αναφέρεται «Το ανθρώπινο σώμα και 

τα τμήματά του δεν αποτελούν, ως τέτοια, πηγή οικονομικού οφέλους».  

                                                 
622 ν.3402/2005  (ΦΕΚ Α 258/17.10.2005) Άρθρο 1: Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα 
βασίζεται στο θεσμό της εθελοντικής, μη αμειβόμενης προσφοράς αίματος. 2. Το προσφερόμενο αίμα 
διατίθεται δωρεάν. 3. Κάθε συναλλαγή, με οικονομικό όφελος, που αφορά το αίμα, απαγορεύεται 4. Η 
διαχείριση και η επεξεργασία του αίματος και των παραγώγων του διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου αυτού. 
623 ν. 2737/1999 άρθρο 2 :Απαγόρευση ανταλλάγματος  1. Η αφαίρεση ιστών και οργάνων με σκοπό 
τη μεταμόσχευση γίνεται  χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Απαγορεύεται κάθε συναλλαγή μεταξύ 
λήπτη, δότη και των οικογενειών τους, καθώς και αυτών με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 2. Δεν 
συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των δαπανών, που είναι απαραίτητες για την αφαίρεση, συντήρηση 
και μεταφορά του μοσχεύματος. 
624 Ν.3089/2002 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) άρθρο 1459 Α.Κ παρ. α&β: Τα πρόσωπα που 
προσφεύγουν σε τεχνητή γονιμοποίηση αποφασίζουν με κοινή έγγραφη δήλωσή τους προς τον ιατρό ή 
τον υπεύθυνο του ιατρικού κέντρου, που γίνεται πριν από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, ότι οι 
κρυοσυντηρημένοι γαμέτες και τα κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια που δε θα τους 
χρειασθούν για να τεκνοποιήσουν:α) θα διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα, κατά προτεραιότητα σε άλλα 
πρόσωπα, που θα επιλέξει ο ιατρός ή το ιατρικό κέντρο, β) θα χρησιμοποιηθούν χωρίς αντάλλαγμα για 
ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, 
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Η αρχή της μη εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος, όπως 

εκφράζεται στο δίκαιο, μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη  μιας σαφούς ηθικοκοινωνικής 

στάσης που επικρατεί σήμερα, ένα στοιχείο δηλαδή «χρηστών ηθών», κατά τα άρθρα 

5 παρ. 1 του Συντ. και 178 Α.Κ625 Τίθεται επομένως το ερώτημα αν το αντικείμενο 

της δραστηριότητας των ιδιωτικών τραπεζών ΟΠΑ, στο μέτρο που σχετίζονται με 

συστατικό του ανθρώπινου σώματος, θίγει την αρχή της μη εμπορευματοποίησης, 

αντιβαίνοντας στην επιφύλαξη υπέρ των χρηστών ηθών του άρθρου 5 παρ. 1 του 

Συντ., οι δε δικαιοπραξίες που συνάπτονται είναι εν προκειμένω άκυρες, ενόψει του 

άρθρου 178 Α.Κ και 174 Α.Κ626     

Η απάντηση στο ερώτημα είναι αρνητική. Από την ίδια τη διατύπωση της 

αρχής στη Σύμβαση του Oviedo, προκύπτει ότι εκείνο που ενδιαφέρει είναι να 

αποκλεισθεί η εμπορευματοποίηση του σώματος και των τμημάτων του «ως 

τέτοιων», η μετατροπή δηλαδή των ίδιων σε αντικείμενα συναλλαγής. Τέτοια 

εμπορευματοποίηση δεν έχουμε βέβαια, στην περίπτωση της απλής παροχής 

υπηρεσιών υγείας έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, παρά το ότι οι υπηρεσίες αυτές 

σχετίζονται εξ ορισμού με το ανθρώπινο σώμα ή με τα τμήματά του. Έτσι, π.χ παρά 

την απαγόρευση οικονομικού ανταλλάγματος στις μεταμοσχεύσεις, κατά το άρθρο 2 

του ν.2737/1999, παρέχεται νόμιμη αμοιβή τόσο στη μονάδα όσο και στον ιατρό που 

διενεργεί μια μεταμόσχευση, διότι το αντικείμενο της συναλλαγής δεν είναι το ίδιο το 

μόσχευμα, αλλά οι υπηρεσίες που καθιστούν εφικτή τη συγκεκριμένη πράξη.  

Στην περίπτωση των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης ΟΠΑ, ακόμη και αν 

υπέθετε κανείς ότι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα θα ήταν «τμήμα» του ανθρώπινου 

σώματος, πράγμα που δεν ισχύει αφού ο ομφάλιος λώρος, ο πλακούντας και τα 

συστατικά τους αποχωρίζονται, όταν ολοκληρωθεί ο τοκετός, από το σώμα του 

νεογνού, το τίμημα που προβλέπεται να καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, δεν 

αντιστοιχεί στο ίδιο το εν λόγω υλικό, αλλά στις υπηρεσίες που παρέχονται από την 

τράπεζα, δηλαδή τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διατήρηση των βλαστικών 

κυττάρων του, ώστε να είναι πρόσφορα προς μεταμόσχευση όταν παραστεί ανάγκη. 

Για τον ίδιο λόγο δεν τίθεται ζήτημα ανηθικότητας, λόγω καταβολής χρηματικού 

ανταλλάγματος, της σχετικής συμφωνίας, αντικείμενο της οποίας δεν είναι το ΟΠΑ 

αλλά οι απαιτούμενες ενέργειες της τράπεζας ΟΠΑ.  
                                                 
625 178 Α.Κ: Δικαιοπραξία αντίθετη με τα χρηστά ήθη: Δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά 
ήθη είναι άκυρη  
626 174 Α.Κ: Δικαιοπραξία απαγορευμένη: Δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη 
νόμου, αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, είναι άκυρη  
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Επομένως δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης των χρηστών ηθών των άρθρων 5 

παρ. 1 του Συντ. και 178 Α.Κ.  

 

6.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΟΠΑ   

 

6.1 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ν. 2737/1999 -ΦΕΚ Α’ 

174/27-8-1999) 

Η εν γένει διαχείριση του ΟΠΑ και των βλαστικών κυττάρων που περιέχει, 

στην περίπτωση που χρησιμοποιείται για αυτόλογη μεταμόσχευση, δεν διέπεται από 

τις διατάξεις που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων627.  

Στην οδηγία 2004/23/ΕΚ628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004629 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και 

ασφάλειας για τη δωρεά, την προµήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, 

την αποθήκευση και τη διανοµή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, (όχι όμως και 

οργάνων προς μεταμόσχευση), συμπεριλαμβάνονται τα βλαστικά κύτταρα ΟΠΑ630, 

μόνο όμως για την περίπτωση της αλλογενούς μεταμόσχευσης631.   

Στο άρθρο δε 2 παρ. 2 του Δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου σχετικά με τις 

μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

τη Βιοϊατρική (Σύμβαση Oviedo) που υπεγράφη στο Στρασβούργο στις 

24.01.2002632, περιλαμβάνονται και πάλι τα βλαστικά κύτταρα ΟΠΑ633, μόνο όμως 

για την περίπτωση της αλλογενούς μεταμόσχευσης, και όχι της αυτόλογης634.   

                                                 
627 Ισχύει όμως το αντίστροφο, δηλαδή στην περίπτωση αλλογενούς μεταμόσχευσης ισχύουν οι 
διατάξεις περί μεταμοσχεύσεων.   
628 Οδηγία 2004/23/ΕΚ της 31ης/03/2004  (ΕΕ  L 102/48  της 07ης/04/2004)  
629 Η οδηγία 2004/23/ΕΚ ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' 
αριθμ. 26/24.3.2008 (ΦΕΚ Α’ 51/24-03-2008). 
630 Σημ. 7 του προοιμίου: «Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ιστούς και κύτταρα, 
μεταξύ άλλων στα βλαστικά αιµοποιητικά κύτταρα του περιφερικού αίματος, του πλακούντα και του 
μυελού των οστών, τα αναπαραγωγικά κύτταρα (ωάρια και σπερματοζωάρια), στους εμβρυϊκούς 
ιστούς και κύτταρα, καθώς και στα βλαστικά κύτταρα ενηλίκων και εμβρύων.» 
Σημ. 8 του προοιμίου: «Από την παρούσα οδηγία εξαιρούνται το αίμα και τα προϊόντα αίματος (εκτός 
από τα προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα), τα ανθρώπινα όργανα, καθώς και τα όργανα, οι ιστοί ήτα 
κύτταρα ζωικής προέλευσης….» 
631 Σημ. 8 του προοιμίου Ιστοί και κύτταρα που χρησιμοποιούνται ως αυτόλογα µοσχεύµατα (ιστοί 
που λαμβάνονται και µεταµοσχεύονται στο ίδιο άτομο), στο πλαίσιο της αυτής χειρουργικής 
διαδικασίας και χωρίς να υποβληθούν σε διαδικασία αποταμίευσης, εξαιρούνται επίσης από την 
παρούσα οδηγία. Οι προβληµατισµοί όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια που συνδέονται µε 
αυτήν τη διαδικασία είναι εντελώς διαφορετικοί» 
632 Η Ελλάδα έχει υπογράψει το  Πρόσθετο Πρωτόκολλο για τις Μεταμοσχεύσεις της Σύμβασης του 
Οβιέδο, χωρίς όμως να το έχει ενσωματώσει στην εσωτερική της νομοθεσία ακόμη. 
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Αντιστοίχως στο ν. 2737/1999 (ΦΕΚ Α’ 174/27-8-1999) περί 

Μεταμοσχεύσεων ανθρώπινων ιστών και οργάνων, στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. α’ 

ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν εφαρμόζονται : α) στις 

αυτοµεταµοσχεύσεις,» Αυτομεταμόσχευση  αναμφισβήτητα έχουμε στην περίπτωση 

που τα βλαστικά κύτταρα του ΟΠΑ προορίζονται για την αποκλειστική χρήση του 

δότη κατά τη διάρκεια της ζωής του (αυτόλογη μεταμόσχευση).  

Η αυτομεταμόσχευση μπορεί να εξαιρείται από το ρυθμιστικό πλαίσιο του 

ν.2737/1999, η νομιμότητά της όμως στο πλαίσιο της προστασίας των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων είναι αναμφισβήτητη. Τόσο το δικαίωμα στην υγεία (άρθρ. 5 παρ.5 του 

Συντάγματος)635, εφ’ όσον η αυτομεταμόσχευση έχει θεραπευτικό σκοπό, όσο και το 

δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, ως ειδικότερη διάσταση  του γενικού δικαιώματος 

ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρ. 5 παρ. 1 Συνταγμ.)636 εφ’ όσον η επέμβαση 

γίνεται π.χ για λόγους αισθητικής παρέχουν ασφαλές συνταγματικό έρεισμα για τη 

διαπίστωση αυτή.    

Ο ν.2737/1999 δεν βρίσκει εφαρμογή ούτε σε σχέση με την εναλλακτική 

χρήση  των βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ σε συγγενικό πρόσωπο και όχι από τον ίδιο το 

δότη (οπότε δεν τίθεται ζήτημα «αυτομεταμόσχευσης»). Στο άρθρο 10 του 

ν.2737/1999 ορίζονται οι αυστηρές προϋποθέσεις για την «αφαίρεση ιστών και 

οργάνων από ζώντα δότη» με σκοπό τη μεταμόσχευση σε τρίτο πρόσωπο, η μη 

τήρηση των οποίων αποκλείει τη διενέργεια τέτοιου είδους αφαίρεσης. Ωστόσο, στην 

περίπτωση του ΟΠΑ, δεν έχουμε κατά κυριολεξία «αφαίρεση» ιστών από ζώντα 

δότη. Το ΟΠΑ δεν «αφαιρείται» από το σώμα του νεογνού καθώς η διαδικασία του 

τοκετού προϋποθέτει εξ ορισμού τον διαχωρισμό του νεογνού από τον ομφάλιο λώρο 

και τον πλακούντα, που περιέχουν το υλικό αυτό. Επομένως ο οργανισμός του 

νεογνού δεν «στερείται» το ΟΠΑ, όπως συμβαίνει, με τη στέρηση ιστών και οργάνων 

                                                                                                                                            
633 Άρθρο 2 παρ. 2: «Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου που εφαρμόζονται στους ιστούς, 
οφείλουν να εφαρμόζονται επίσης στα κύτταρα, συµπεριλαµβανοµένων των βλαστοκυττάρων του 
αιµοποιητικού συστήματος». 
634 Άρθρο 2 παρ. 3: Ο όρος «µεταµόσχευση» καλύπτει την πλήρη διαδικασία αφαίρεσης ιστού ή 
οργάνου από ένα πρόσωπο και εµφύτευσης αυτού του ιστού ή οργάνου σε άλλο πρόσωπο, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών προετοιµασίας, διατήρησης και φύλαξης 
635 Άρθρ. 5 παρ.5: Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του 
ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών 
παρεμβάσεων. 
636 Άρθρ. 5 παρ.1: Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να 
συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα 
δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. 
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που υφίσταται ο ζωντανός δότης, όταν αυτά του «αφαιρούνται» κατά την έννοια του 

ν.2737/1999637.  

 Η εξαίρεση της χρήσης του ΟΠΑ, σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαίνει, ότι 

τα βλαστικά κύτταρα μπορούν  να μεταμοσχευθούν και σε άλλα συγγενικά πρόσωπα, 

πέραν του περιορισμένου κύκλου που ορίζει το άρθρο 10 του νόμου, αλλά ακόμη και 

σε τρίτα πρόσωπα, που μπορεί να ορίσει ο δότης.638   Σημαίνει επίσης ότι δεν ισχύουν 

οι διαδικαστικοί όροι για τον τύπο της συναίνεσης του δότη, της παρ. 5 του ίδιου 

άρθρου639. Δεν υπάρχει επίσης ειδική υποχρέωση διαβίβασης των στοιχείων της 

μεταμόσχευσης στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ).    

Η απουσία βέβαια ειδικής ρύθμισης, δεν σημαίνει ότι η μεταμόσχευση 

διενεργείται αυθαίρετα. Τόσο στις μεταμοσχεύσεις όσο και στις αυτομεταμοσχεύσεις, 

ισχύουν οι γενικοί κανόνες της έννομης τάξης, με αφετηρία τον σεβασμό της 

ανθρώπινης αξίας του λήπτη (άρθρ. 2 παρ. 1 του Συνταγ.)640, καθώς και τη 

συνταγματική προστασία της υγείας του (άρθρο 5 παρ. 5 του Συνταγ.)641. Η έννομη 

προστασία συνοδεύεται από τους γενικούς όρους που ισχύουν για κάθε επέμβαση 

στον τομέα της υγείας, τους οποίους προβλέπει κατά πρώτο λόγο, η Σύμβαση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική 

(Σύμβαση του Oviedo)642 και το Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλό της σχετικά με τις 

μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων που την εξειδικεύει, και ως προς τις υποχρεώσεις 

των ιατρών, ο «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ν. 3148/2005 ΦΕΚ Α’ 287/28-11-

2005).  

 
                                                 
637 Η στέρηση αυτή άλλωστε, δικαιολογεί και τις αυστηρές προϋποθέσεις της νομικής ρύθμισης του 
άρθρου 10, ενόψει της προστασίας της αξίας και των δικαιωμάτων του ζώντος δότη.       
638 Άρθρο 10 ν.2737/1999 παρ. 2 : «Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται 
µόνον όταν πρόκειται να γίνει µεταµόσχευση στο σύζυγο του δότη ή σε συγγενή µέχρι και το δεύτερο 
βαθµό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραµµή. Ο περιορισμός δεν ισχύει στη µεταµόσχευση µυελού 
των οστών.» Δικαιολογητικός λόγος και για την εξαίρεση αυτή του μυελού των οστών, είναι ακριβώς, 
ότι η αφαίρεση αυτού του ανανεώσιμου στον οργανισμό υλικού δεν το «στερεί» από τον δότη.    
639 Άρθρο 10 ν.2737/1999 παρ. 5: Η συναίνεση παρέχεται µε έναν από τους εξής τρόπους: α) µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, β) µε έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται από την Αστυνομική Αρχή η 
γνησιότητα της υπογραφής του δότη, γ) µε προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, το 
οποίο τηρείται στο νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου θα γίνει η µεταµόσχευση. Κατά τη δήλωση παρίστανται 
δύο μάρτυρες, οι οποίοι και συνυπογράφουν µε το δότη τη σχετική καταχώριση της συναίνεσης στο 
ειδικό βιβλίο. 
640 Άρθρο 2 παρ. 1 του Συνταγ.: Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν 
την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. 
641 ό.π. Άρθρ. 5 παρ.5 : Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του 
ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών 
παρεμβάσεων. 
642 Ν. 2619/1998 (ΦΕΚ  Α`132/19-6-98), Τα άρθρα 1-10 αφορούν στις αυτομεταμοσχεύσεις ενώ τα 
άρθρα 19 και 20 αφορούν στις  μεταμοσχεύσεις σε τρίτο πρόσωπο   
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6.2 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

(Ν.2472/1997 ΦΕΚ Α’ 50/10-04-1997) & Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 

133/2006)643 

Όπως προαναφέρθηκε644, εκτός από το βιολογικό υλικό που συλλέγει και 

επεξεργάζεται μια τράπεζα ΟΠΑ (ΟΠΑ νεογνού και δείγμα του αίματος της μητέρας 

που υποβάλλονται σε κλινικούς-εργαστηριακούς ελέγχους για τυχόν ιογενείς 

παθήσεις), συγκεντρώνεται και πλήρες οικογενειακό ιατρικό ιστορικό για το δότη και 

τους συγγενείς του. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν «δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα»645  και μάλιστα  «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»646 κατά την έννοια 

του άρθρου 2 περ. του β’  ν.2472/1997.  

Η διαχείριση επομένως  των δεδομένων αυτών, ιδίως ως προς το απόρρητο 

και την ασφάλειας της επεξεργασίας τους (αρθ. 10), τα δικαιώματα του υποκειμένου 

των δεδομένων (άρθρ. 11) και τη συγκατάθεση του για επεξεργασία( άρθρο 2ια), 

διέπεται από τις διατάξεις του ν.2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

από το νόμο 3741/2006 ΦΕΚ 133Α/2006.  

Γι’ αυτό και η κάθε τράπεζα ΟΠΑ, θα πρέπει να ορίζει «υπεύθυνους 

επεξεργασίας» προσωπικών δεδομένων, κατά την έννοια του άρθρου 24 ν.2472/1997, 

οι οποίοι ζητούν άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα για «συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και ίδρυση 

και λειτουργία σχετικού  αρχείου (άρθρο 7 παρ.2,3 ν.2472/1997). Η άδεια θα αφορά 

επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων υγείας, (κατά την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρ.7) 

από «πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και 

υπόκειται σε καθήκον εχεμύθειας ή συναφείς κώδικες δεοντολογίας», δηλαδή γιατρό.  

Μετά τη χορήγηση της άδειας αυτής, είναι δυνατή η συγκέντρωση όσων ιατρικών 

δεδομένων είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες που παρέχει η τράπεζα, με την 

επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του νόμου.  

 

                                                 
643 Ν. 3471/2006 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997 
644 Κεφάλαιο 3ο  
645 Άρθρο 2 παρ. α’ ν.2472/1997: «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που 
αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.» 
646 Άρθρο 2 παρ. β’ ν.2472/1997: “Ευαίσθητα δεδομένα”, τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή 
εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, 
στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω 
ενώσεις προσώπων 
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 6.2.1 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΑ  

Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η τράπεζα ΟΠΑ διακόψει τη 

λειτουργία της, εκτός από τις διατάξεις του κοινού δικαίου που θα εφαρμοσθούν 

σχετικά (π.χ διατάξεις για τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας), πρέπει 

επιπλέον να εξασφαλίζεται η προστασία του βιολογικού υλικού, που διατηρείται εκεί, 

καθώς και των αρχείων ιατρικών δεδομένων που έχουν συλλέγει κατά την 

επεξεργασία του. 

Η προστασία αυτή επιβάλλεται από το άρθρο 9Α του Συντάγματος647 και το 

ν.2472/1997, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των δεδομένων, λειτουργεί δε τόσο 

υπέρ του δότη όσο και –στην περίπτωση ειδικά των γενετικών δεδομένων-υπέρ των 

εξ αίματος συγγενών του, αφού μοιράζονται κοινά κληρονομικά χαρακτηριστικά με 

το δότη.  

Για το σκοπό αυτό, το βιολογικό υλικό και τα αρχεία των ιατρικών δεδομένων 

θα πρέπει να διατηρηθούν σε άλλη τράπεζα. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με την 

ένταξη σχετικού όρου στη σύμβαση, που θα υποχρεώνει την τράπεζα να ενεργήσει 

ό,τι είναι δυνατό, ώστε το υλικό αυτό να εξακολουθήσει να φυλάσσεται σε άλλη 

τράπεζα. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, το βιολογικό υλικό και τα αρχεία των 

ιατρικών δεδομένων θα πρέπει να καταστρέφονται, ύστερα από σχετική ενημέρωση 

του τέκνου ή των νόμιμων αντιπροσώπων του. Στην περίπτωση αυτή θα 

εφαρμοστούν οι διατάξεις του Α.Κ για αδυναμία παροχής από την τράπεζα.  

Ως προς τα ιατρικά δεδομένα, η μεταβίβαση σε άλλη τράπεζα αποτελεί 

«επεξεργασία»τους , κατά τον ν.2472/1997 (άρθρο 2 στοιχ. Δ), επομένως απαιτείται 

προηγούμενη άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(άρθρο 7 παρ.2 ν.2472/1997).            

 

6.2.2  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

Αφού το ΟΠΑ, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποτελεί «τμήμα» του ανθρώπινου 

σώματος μη επιδεκτικό εμπορευματοποίησης ανακύπτει το ερώτημα αν οι εμπορικές 

τράπεζες ΟΠΑ είναι ελεύθερες να αναπτύσσουν και άλλες δραστηριότητες, που 

ενδιαφέρουν τη βασική έρευνα στα βλαστικά κύτταρα, είτε χρησιμοποιώντας τα οι 

ίδιες για ερευνητικούς σκοπούς ή διοχετεύοντας τα σε άλλους επιστημονικούς φορείς.     
                                                 
647 Άρθρο 9 Α Συντ.: Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, 
ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως 
νόμος ορίζει. 
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Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αρνητική, τουλάχιστον όσον αφορά 

στους γονείς, που ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι του νεογνού στο πλαίσιο της 

άσκησης της γονικής μέριμνας. Κι’ αυτό γιατί η διάθεση του ΟΠΑ, εκτός από τον 

προορισμό του για μελλοντική χρήση από το τέκνο, δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, 

όπως απαιτεί ο νόμος (Α.Κ 1551 παρ. 1).Αλλά ακόμη κι αν δεχθεί κανείς ότι αφού 

δεν θίγεται το συμφέρον του τέκνου, εφόσον δεν εξαντλείται το ΟΠΑ, η διάθεση του 

για ερευνητικούς σκοπούς ή άλλους σκοπούς δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει με 

αντάλλαγμα, αφού παρόμοια διάθεση θα προσέκρουε, κατά την κρατούσα άποψη, 

στα χρηστά ήθη και θα καθιστούσε σχετική σύμβαση άκυρη (άρθρο 174 Α.Κ).   

Ωστόσο, με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1459 Α.Κ648, μπορεί να 

ορίζεται, ότι μετά την πάροδο της συμβατικής διάρκειας της φύλαξης και 

κρυοσυντήρησης ΟΠΑ, οι γονείς (εφόσον εξακολουθούν να ασκούν τη γονική 

μέριμνα) ή το ίδιο το τέκνο, μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα α) στην ανανέωση της 

σύμβασης και τη συνέχιση της κρυοσυντήρησης  β) στη διάθεση του ΟΠΑ χωρίς 

αντάλλαγμα, κατά προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα, που θα επιλέξει ο ιατρός ή το 

ιατρικό κέντρο ή γενικά στη διαβίβαση του σε δημόσια τράπεζα ΟΠΑ, γ) στη χρήση 

για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, δ) στην καταστροφή αυτού.  

Προϋπόθεση βέβαια γι’ αυτό, είναι πρώτον η προηγούμενη ενήμερη 

συγκατάθεση του ενδιαφερομένου προσώπου και δεύτερον σε περίπτωση που το 

ΟΠΑ διατεθεί  για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, η ανωνυμοποίηση του 

βιολογικού υλικού, ώστε να μην είναι δυνατή η ταύτισή του με το υποκείμενο του649. 

Η μεταβίβαση της κυριότητας του ΟΠΑ στον ερευνητή, ή τον χρηματοδότη του, θα 

σήμαινε ότι εκείνοι απαλλάσσονται στο μέλλον από την υποχρέωση να ζητούν τη 

συναίνεση του πρώην κυρίου του βιολογικού υλικού.  Το γεγονός όμως, ότι τα 

«ευαίσθητα δεδομένα» του δότη παραμένουν ως πληροφορίες στο υλικό, ανεξάρτητα 

από το ποιος είναι κύριος αυτού, το καθιστούν ιδιότυπο, αφού η σύνδεση με το 
                                                 
648 Ν.3089/2002 άρθρο 1459 Α.Κ: Τα πρόσωπα που προσφεύγουν σε τεχνητή γονιμοποίηση 
αποφασίζουν με κοινή έγγραφη δήλωσή τους προς τον ιατρό ή τον υπεύθυνο του ιατρικού κέντρου, 
που γίνεται πριν από την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, ότι οι κρυοσυντηρημένοι γαμέτες και τα 
κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια που δε θα τους χρειασθούν για να τεκνοποιήσουν: α) θα 
διατεθούν χωρίς αντάλλαγμα, κατά προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα, που θα επιλέξει ο ιατρός ή το 
ιατρικό κέντρο, β) θα χρησιμοποιηθούν χωρίς αντάλλαγμα για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς 
σκοπούς, γ) θα καταστραφούν. Αν δεν υπάρχει κοινή δήλωση των ενδιαφερόμενων προσώπων, οι 
γαμέτες και τα γονιμοποιημένα ωάρια διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τη λήψη ή 
τη δημιουργία τους και μετά την πάροδο του χρόνου αυτού είτε χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή 
θεραπευτικούς σκοπούς είτε καταστρέφονται. 
649 Βιδάλης Τ.Κ, Βιοδίκαιο, Α΄τόμος, Το πρόσωπο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσ/κή, 2007, 
Επίμετρο: Η ιδιοκτησία του εαυτού μας, σελ. 269-274, Τμήματα του οργανισμού: κύτταρα, ιστοί, 
όργανα.   
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πρόσωπο του δότη δε χάνεται: το υλικό αυτό διατηρείται στενά δεμένο με την 

προσωπικότητα. Μόνη λύση, έτσι, για να είναι δυνατή η μεταβίβαση της κυριότητας 

και ο νέος κύριος-ερευνητής να ασκεί πλήρη εξουσιασμό στο υλικό, είναι είτε η 

προηγούμενη ασφαλής ανωνυμοποίησή του, από ανεξάρτητο τρίτο, είτε η υλική 

επεξεργασία του (ειδοποϊία), ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση του δότη σε 

μεταγενέστερες ερευνητικές χρήσεις650.   

Άλλωστε και το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/23/ΕΚ651,652 προβλέπει τη λήψη 

αναγκαίων μέτρων από τον εθνικό νομοθέτη  για την «ανωνυμοποίηση» δεδομένων 

και την κατοχύρωση εγγυήσεων εμπιστευτικότητας, προσανατολιζόμενο κυρίως στην 

εξασφάλιση της διαφάνειας και της ακριβοδικίας του θεσμού των μεταμοσχεύσεων.  

 

6.3 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

Η σύμβαση που υπογράφουν οι γονείς, ως νόμιμοι εκπρόσωποι του νεογνού, 

με την ιδιωτική τράπεζα για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη του ΟΠΑ έναντι 

ανταλλάγματος, αποτελεί μία μεικτή σύμβαση έργου (Α.Κ 681 επ.) και 

παρακαταθήκης (Α.Κ 822 επ.), η οποία, διέπεται πλην των συμφωνηθέντων και 

αναγραφέντων στη σύμβαση,  και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

τόσο για το συγκεκριμένο είδος συμβάσεων όσο και από τις διατάξεις του γενικού 

ενοχικού δικαίου.  

Το μόνο θέμα που δημιουργείται είναι το πότε το τέκνο,  ο δικαιούχος δηλαδή 

της σύμβασης αυτής, μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του από τη σύμβαση και να 

αξιώσει την εκπλήρωση της παροχής, δηλαδή τη διάθεση του ΟΠΑ από πλευράς της 

τράπεζας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της 

                                                 
650 Ibid  
651 Οδηγία 2004/23/ΕΚ της 31ης/03/2004  (ΕΕ  L 102/48  της 07ης/04/2004). Η οδηγία ενσωματώθηκε 
στην Ελληνική νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 26/24.3.2008 (ΦΕΚ Α’ 51/24-03-
2008). 
652 Άρθρο 14 : Τα κράτη µέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι όλα τα 
δεδομένα, συµπεριλαµβανοµένων των γενετικών πληροφοριών, τα οποία συγκεντρώνονται σύμφωνα 
µε την παρούσα οδηγία και στα οποία έχουν πρόσβαση τρίτοι, καθίστανται ανώνυµα ώστε να µην 
είναι δυνατή πλέον η αναγνώριση ούτε του δότη ούτε του λήπτη. Προς το σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν ότι: α) λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδοµένων και να 
αποτρέπεται οποιαδήποτε µη εγκεκριμένη προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση των αρχείων δοτών ή 
των αρχείων αποκλεισμού, καθώς και οποιαδήποτε µμεταβίβαση πληροφοριών· β) εφαρμόζονται 
διαδικασίες για την επίλυση περιπτώσεων ανακολουθίας δεδομένων, και γ) δεν αποκαλύπτεται καµία 
πληροφορία χωρίς σχετική άδεια , διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ιχνηλασιµότητα των δωρεών. 3. Τα 
κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζεται ότι η ταυτότητα του ή των 
ληπτών δεν αποκαλύπτεται ούτε στο δότη ούτε στην οικογένειά του και αντιστρόφως, µε την 
επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας στα κράτη µέλη σχετικά µε τις συνθήκες αποκάλυψης της 
ταυτότητας, ιδιαίτερα στην περίπτωση δωρεάς γαµετών. 
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σύμβασης έργου-παρακαταθήκης που υπογράφεται κάθε φορά. Η συνήθης πρακτική 

καταδεικνύει ότι η διάρκεια κρυοσυντήρησης του ΟΠΑ στις ιδιωτικές τράπεζες  

κυμαίνεται  στα 20 με 25 χρόνια. Ανεξάρτητα πάντως από το ακριβές χρονικό 

συμβατικό διάστημα, συνάγεται ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για 

χρησιμοποίηση του ΟΠΑ από το τέκνο, ενόσω αυτό τελεί σε ανηλικότητα και 

κατ΄επέκτασην σε ανικανότητα προς δικαιοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 127 -

128 Α.Κ653, τότε την εκτέλεση της παροχής θα ζητήσουν οι γονείς αυτού, ως 

ασκούντες τη γονική του μέριμνα (άρθρο 1510, 1511 Α.Κ).  Μετά την ενηλικίωσή, το 

πρόσωπο που αποφασίζει για τη τύχη του ΟΠΑ και τη διάθεσή του, είναι καθαρά ο το 

τέκνο, που μπορεί να αξιώσει απευθείας από τον οφειλέτη (τράπεζα) την εκτέλεση 

της παροχής, χωρίς τη μεσολάβηση των νόμιμων εκπροσώπων του.    

Στο διάστημα όμως που το τέκνο είναι περιορισμένα ικανό για δικαιοπραξία, 

όπως π.χ στην ηλικία των 10 (άρθρο 134 Α.Κ) 654, στην ηλικία των 14 (άρθρο 135 

Α.Κ)655, στην ηλικία των 15 (άρθρο 136 Α.Κ)656, και δεδομένου ότι το θέμα της 

χρήσης του ΟΠΑ δεν ρυθμίζεται ειδικά κατά την έννοια του άρθρου 133 Α.Κ657 ούτε 

ανάγεται σε δικαιοπραξίες περιουσιακού δικαίου ή προσωπικού δικαίου για τις οποίες 

υπάρχουν ειδικές διατάξεις (π.χ γάμος, υιοθεσία ανηλίκου κτλ), ορθότερο είναι να 

δεχτούμε τον κανόνα της δικαιοπρακτικής ανικανότητας αυτού που δεν συμπλήρωσε 

τα δεκαοκτώ έτη της ηλικίας του (Α.Κ 127 σε συνδ. με 133 Α.Κ)658   

Σε περίπτωση μάλιστα που οι γονείς του ανήλικου  τέκνου δεν έχουν  τη 

γονική μέριμνα αυτού, (λόγω θανάτου, αφάνειας ή έκπτωσης από το σχετικό 

δικαίωμα) ή αδυνατούν να την ασκήσουν ή αυτή έχει ανατεθεί σε τρίτο (κατά τα 

άρθρα 1513 και 1514 Α.Κ), θα ισχύουν οι διατάξεις περί επιτροπείας ανηλίκου (Α.Κ 

                                                 
653 Άρθρο 127 Ενήλικος: Όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας  του (ενήλικος) 
είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία. 
Άρθρο 128. Ανίκανοι για δικαιοπραξία. Ανίκανοι για δικαιοπραξία είναι: 1. όποιοι δεν έχουν 
συμπληρώσει το δέκατο έτος 2. όποιοι βρίσκονται σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση". 
654 Άρθρο 134: Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο έτος : Ο ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 
δέκατο  έτος  είναι  ικανός  για δικαιοπραξία, από την οποία αποκτά απλώς και μόνο έννομο όφελος. 
655 Άρθρο 135 Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο τέταρτο έτος: Ο  ανήλικος που έχει 
συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος μπορεί  να διαθέτει ελεύθερα κάθε  τι  που  κερδίζει  από  την  
προσωπική  του  εργασία  ή  που του δόθηκε για να το χρησιμοποιεί ή για να το διαθέτει  ελεύθερα. 
656 Άρθρο 136 Ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος:  Ο ανήλικος που συμπλήρωσε το 
δέκατο πέμπτο έτος μπορεί, με  τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά του, να 
συνάψει σύμβαση   εργασίας   ως  εργαζόμενος.  Αν  δεν  δίνεται  η  συναίνεση, αποφασίζει το 
δικαστήριο ύστερα από αίτηση του ανηλίκου. 
657 Άρθρο 133 Δικαιοπραξίες του περιορισμένα ικανού: Πρόσωπα με περιορισμένη ικανότητα είναι 
ικανά να  επιχειρήσουν  δικαιοπραξία  μόνο  στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή μόνο με τους  
όρους που τάσσει ο νόμος. 
658 Ό.π Γεωργιάδης Α, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Εκδ, Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 
1997,  σελ.113 επ. Η ικανότητα για δικαιοπραξία.  



 172

1589 επ)659 και ως προς το θέμα της διάθεσης και χρήσης του ΟΠΑ από τον ανήλικο. 

Η επιτροπεία μάλιστα αυτή μπορεί να συνυπάρξει με τη γονική μέριμνα, στην 

περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ανήλικου τέκνου και των 

γονέων του (Α.Κ 1517)660 και διαφωνία ως προς το θέμα της χρήσης του ΟΠΑ για 

μεταμόσχευση. Στην περίπτωση μάλιστα αυτή της ειδικής επιτροπείας, ο νόμος 

αναθέτει τα  καθήκοντα του εποπτικού συμβουλίου στον ειρηνοδίκη (Α.Κ 1635 εδ. 

β’)661   

 

6.4 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ν.2251/1994  

ΦΕΚ Α’ 191)      

Πέρα των διατάξεων του Α.Κ για τη σύμβαση  συλλογής, επεξεργασίας και 

φύλαξης του ΟΠΑ, τυγχάνουν εφαρμογής και οι διατάξεις του νόμου περί 

προστασίας των καταναλωτών (ν.2251/1994  ΦΕΚ Α’ 191). Εάν ληφθεί υπ’ όψη η 

αβεβαιότητα του θεραπευτικού οφέλους από τις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις, οι 

εμπορικές τράπεζες ΟΠΑ εμφανίζονται να «υπόσχονται περισσότερα από όσα 

μπορούν να προσφέρουν». Γι’ αυτό άλλωστε και η Επιτροπή Ηθικής της Επιστήμης 

και των Νέων Τεχνολογιών της Ε.Ε662 έχει προτείνει να περιλαμβάνεται στις 

συμβάσεις κατάλληλη πληροφόρηση των καταναλωτών, που θα αφορά μεταξύ άλλων 

και την πιθανότητα πραγματικού θεραπευτικού οφέλους από την αξιοποίηση ΟΠΑ 

για ιδιωτική χρήση.  

Το πνεύμα του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, εν προκειμένω των 

συμβαλλόμενων  καταναλωτών  παροχών υγείας, διέπεται ακριβώς από την 

προστασία του δικαιώματος στην πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που παρέχονται, το 

οποίο και  αναγνωρίζεται άμεσα στο άρθ. 1 παρ. 2 στοιχ. ε΄,  του  ν.2251/1994,  

                                                 
659 ό.π, Παπαχρίστου Θ.Κ, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδοση, Εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα  
Αθήνα-Κομοτηνή 2005, κεφ.18ο Η επιτροπεία ανηλίκων σελ.389 επ.  
660 Άρθρο 1517 Σύγκρουση συμφερόντων: Αν τα συμφέροντα του τέκνου συγκρούονται με τα 
συμφέροντα  του  πατέρα  του ή της μητέρας του, που ασκούν τη γονική μέριμνα, καθώς και  των 
συζύγων ή των συγγενών τους εξ  αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία  γραμμή, διορίζεται ειδικός 
επίτροπος. 
661 Άρθρο 1635. Όταν ως επίτροπος, προσωρινός ή οριστικός, ενεργεί η κοινωνική υπηρεσία, καθώς 
και όταν δεν προβλέπεται ή δεν συγκροτηθεί ακόμη εποπτικό συμβούλιο, τα έργα του εποπτικού 
συμβουλίου ασκεί ο ειρηνοδίκης. Το ίδιο ισχύει και όταν διορίζεται από το δικαστήριο ειδικός 
επίτροπος, σύμφωνα με τα άρθρα 1517 και 1521". 
662 European Group on Ethics in Science and New Technologies- EGE- Opinion no 19, 16 March 2004, 
«Εthical aspects of umbilical cord blood banking», 
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm,  
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Παράλληλα, στο άρθρο 2, οι «καταναλωτές» προστατεύονται από τους 

καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών και τους όρους συμβάσεων που 

«βεβαιώνουν ότι ο καταναλωτής γνωρίζει ορισμένους όρους της σύμβασης ή την 

κατάσταση των προμηθευόμενων πραγμάτων ή την ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ 

πραγματικά τα αγνοεί» (παρ. 7, στοιχ. κδ΄). Προστασία παρέχεται επίσης και σε 

σχέση με τη διαφήμιση (άρθ. 9). Εκεί, μεταξύ άλλων, θεωρείται παραπλανητική και η 

διαφήμιση που «περιέχει επιστημονικούς όρους ή ιδιωματισμούς, αποτελέσματα 

ερευνών ή περικοπές κειμένων επιστημονικού ή τεχνικού χαρακτήρα με σκοπό να 

προσδώσει στη διαφημιστική ανακοίνωση επιστημονική βάση που δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» (άρθ. 9 παρ. 4 στοιχ. δ΄).  

Ωστόσο η παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και μάλιστα του 

δικαιώματος πληροφόρησης, δεν μπορεί να προεξοφλείται, ώστε να αποκλείεται εκ 

των προτέρων μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της ελευθερίας των 

συμβάσεων η προστασία του καταναλωτή εκφράζεται, αντίθετα, στο ίδιο το 

περιεχόμενο των όρων της σύμβασης, όπου πρέπει να παρέχεται πλήρης 

πληροφόρηση ώστε να αποφεύγονται οποιαδήποτε ελαττώματα της βούλησης (πλάνη 

ή απάτη) των ενδιαφερομένων. Εάν δεχόμαστε το αντίθετο τότε η προστασία του 

καταναλωτή θα κατέληγε σε έναν ανεπίτρεπτο για την ελευθερία των συμβάσεων 

προστατευτισμό του κράτους κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1Σ.  

 

 

7. ΝΟΜΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑ  

Με βάση τα παραπάνω, η νομιμότητα του σκοπού των ιδιωτικών τραπεζών 

φύλαξης ΟΠΑ, βρίσκει έρεισμα στην ελληνική έννομη τάξη, παρά την έλλειψη 

ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης. Η ίδρυση και η λειτουργία τους πάντως, ενόψει και 

του αντικειμένου τους, πρέπει να συμμορφώνεται και με ορισμένες νόμιμες 

προϋποθέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται στη συνέχεια.  

 

7.1 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ     

Οι τράπεζες ΟΠΑ, λειτουργούν ως εμπορικές επιχειρήσεις ή εταιρείες 

(προσωπικές ή κεφαλαιουχικές). Για τις προϋποθέσεις ίδρυσης, ανάλογα με τη μορφή 

που θα επιλεγεί, ισχύουν οι κοινές διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και 

συμπληρωματικά του Α.Κ. Εξαιτίας όμως και του ιδιαιτέρου αντικειμένου τους στις 

παροχές υγείας και της άμεσης σχέσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
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Αλληλεγγύης663, χρειάζονται και κάποιες επιπρόσθετες προϋποθέσεις αδειοδότησης, 

οι οποίες θα διασφαλίζουν ενιαία πρότυπα ποιότητας αναφορικά με την ίδρυση και τη 

λειτουργία των τραπεζών αυτών.  

Η όποια διαπίστευση διαθέτουν οι τράπεζες αυτές από ανεξάρτητους, διεθνείς 

οργανισμούς, ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας τους, δεν αρκεί. Κι αυτό γιατί 

κάθε οργανισμός θέτει τα δικά του πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και λειτουργίας, τα 

οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους και καθιστούν ανομοιογενές το πεδίο της 

λειτουργίας των τραπεζών. Η  ρύθμιση επιβάλλεται να είναι ενιαία για όλες τις 

ιδιωτικές τράπεζες, γι’ αυτό και μόνο ένας τυπικός νόμος, μπορεί σε εθνικό επίπεδο 

να θέσει μια δεύτερη κλίμακα ελέγχου αναφορικά με την αδειοδότηση των τραπεζών 

αυτών. Ο τυπικός νόμος πρέπει να θέσει σε εθνικό επίπεδο μία σύνοψη όλων των 

προδιαγραφών των διεθνών οργανισμών διαπίστευσης και να δημιουργήσει το πλάνο 

για ένα minimum ποιότητας λειτουργίας που θα πρέπει να πληρούν οι τράπεζες 

προκειμένου να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας. Ο 

προληπτικός αυτός έλεγχος λειτουργίας ουσιαστικά θα αποτελεί μια εθνική ρύθμιση 

σε επίπεδο άδειας, απτή και κατανοητή από όλους, και η οποία ρύθμιση  θα αφήνει τα 

περιθώρια στις ιδιωτικές τράπεζες να αποκτήσουν σε ένα δεύτερο επίπεδο, εφόσον το 

επιθυμούν, περισσότερες προδιαγραφές ποιότητας από άλλους φορείς.  

 

7.2 ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Ελλείψει ειδικής νομοθεσίας, δεν απαιτείται, κατ’ αρχήν, να ακολουθηθεί 

ιδιαίτερος τύπος για τις συμβάσεις μεταξύ της τράπεζας ΟΠΑ και του δότη. (άρθρο 

158 Α.Κ-αρχή ατύπου των δικαιοπραξιών).664 Ωστόσο, από τη φύση του 

αντικειμένου της σύμβασης, τόσο για τις δημόσιες τράπεζες ΟΠΑ όσο και για τις 

ιδιωτικές, ενδείκνυται να ακολουθείται ο έγγραφος τύπος, κυρίως διότι έτσι μπορεί να 

αποδειχθεί με ασφάλεια η προηγούμενη αναγκαία πληροφόρηση του 

αντισυμβαλλόμενου της τράπεζας τόσο ως προς τη δωρεά (στην περίπτωση των 

δημόσιων τραπεζών), όσο και για την πιθανότητα πραγματικού θεραπευτικού 

οφέλους από την αξιοποίηση του ΟΠΑ, στο πλαίσιο την προστασίας του καταναλωτή 

(στην περίπτωση των ιδιωτικών τραπεζών). Η σχετική ενημέρωση πρέπει, για το 

                                                 
663 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.mohaw.gr/  
664 Άρθρο 158 Α.Κ: Τύπος δικαιοπραξίας: Η τήρηση τύπου για τη δικαιοπραξία απαιτείται μόνο 
όπου το ορίζει ο νόμος.  
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σκοπό αυτό, να περιλαμβάνεται σε παράρτημα της σύμβασης και να είναι 

διατυπωμένη με σαφή και εύληπτο τρόπο.  

Η σύμβαση μάλιστα με τις ιδιωτικές τράπεζες πρέπει να περιέχει λεπτομερή 

καταγραφή των υποχρεώσεων της τράπεζας. Όσο αφορά τον τρόπο καταβολής του 

τιμήματος, σκόπιμο είναι να προβλέπεται η περιοδική καταβολή του (κατ’ έτος), 

ώστε να μην περιορίζεται το δικαίωμα καταγγελίας του τέκνου. Θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει τον όρο ότι σε περίπτωση κατά την οποία πάψει, για οποιονδήποτε 

λόγο, τη λειτουργία της, αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τη 

συνέχιση του έργου από άλλη τράπεζα.      

 

7.3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26/2008 (ΦΕΚ 51/24-03-2008) 

Με το Π.Δ 26/2008 (ΦΕΚ 51/24-03-2008) εναρμονίστηκε η ελληνική 

νομοθεσία  με την οδηγία 2004/23/ΕΚ της 31ης Μαρτίου 2004665, για τη θέσπιση 

προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την 

επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και 

κυττάρων, και τις συναφείς προς την εφαρμογή της οδηγίες  2006/17/ΕΚ666 σχετικά  

με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για τη δωρεά, την προμήθεια και τον έλεγχο 

ανθρώπινων ιστών και κυττάρων και την 2006/86/ΕΚ667 σχετικά με τις απαιτήσεις 

ιχνηλασιμότητας, την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και 

συμβάντων, καθώς και ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση, την 

επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνων ιστών και 

κυττάρων.  

Με το Π.Δ 26/2008 θεσπίζονται πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τους 

ανθρώπινους ιστούς και τα κύτταρα που προορίζονται για τις εφαρμογές στον 

άνθρωπο, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας 

και αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων. Παρότι δεν γίνεται σαφής μνεία στις τράπεζες 

φύλαξης ΟΠΑ, το Π.Δ θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε αυτές καθώς μόνο έτσι θα 

εξασφαλιστεί η διάρκεια της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, προς όφελος των ίδιων, 

αλλά και των πελατών τους.  

Ως αρμόδιες αρχές που έχουν την ευθύνη της υλοποίησης των διατάξεων του  

                                                 
665 Official Journal ΕΕ L 102, 07/04/2004  
666 Official Journal ΕΕ L 38, 09/02/2006 
667 Official Journal ΕΕ L 294, 25/10/2006 
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Π.Δ ορίζονται κατά περίπτωση: α) Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, β) Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), και γ) Η Εθνική 

Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής668. Καθίσταται μάλιστα σαφές, ότι 

για την περίπτωση του ΟΠΑ, αρμόδια αρχή, πέραν αυτής του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα πρέπει να καταστεί και ο ΕΟΜ, λόγω συνάφειας εξ 

αντικειμένου στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Γι’ αυτό βέβαια χρειάζεται να 

επακολουθήσει ειδικό νομοθέτημα, γιατί όπως αναλύθηκε προηγουμένως669, από το 

νόμο περί μεταμοσχεύσεων, δεν προκύπτει εφαρμογή στο θέμα του ΟΠΑ για την 

περίπτωση της ιδιωτικής αποθήκευσης και χρήσης παρά μόνο για τη δημόσια χρήση 

και μεταμόσχευση σε τρίτους.  

Οι αρχές αυτές, ανά περίπτωση, έχουν την εποπτεία της προμήθειας670 αλλά 

και του ελέγχου των ανθρώπινων ιστών και κυττάρων από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

και πεπειραμένο προσωπικό. Εφόσον μάλιστα διαπιστωθεί από την αρμόδια(-ες) 

αρχή(-ες) ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις οργάνωσης και διαχείρισης, 

προσωπικού, εξοπλισμού και υλικών, μέσων και εγκαταστάσεων, τεκμηρίωσης και 

αρχείων καθώς και ελέγχου ποιότητας671, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, 

χορηγείται άδεια672 στα ιδρύματα ιστών, όπου διενεργούνται δραστηριότητες 

ελέγχου, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης ή διανομής ανθρωπίνων ιστών και 

κυττάρων που προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο. Η άδεια αυτή ανακαλείται 

ή αναστέλλεται673, αν διαπιστωθεί το ίδρυμα ή οι μέθοδοί του δεν συμμορφώνονται 

προς τις απαιτήσεις του Π.Δ.    

Οι τρεις αρμόδιες αρχές μάλιστα και το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και 

Πρόνοιας, μπορούν να επιθεωρούν τα ιδρύματα ιστών, τουλάχιστον κάθε δύο έτη, να 

αξιολογούν και να ελέγχουν τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες τους,  να 

εξετάζουν οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα στοιχεία που συνδέονται με τις διατάξεις του 

Π.Δ, καθώς και  επιθεωρούν και να ελέγχουν σε περίπτωση σοβαρής ανεπιθύμητης 

αντίδρασης ή σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος674. 

                                                 
668 Άρθρο 4, Π.Δ 26/2008  
669 Βλ. Ενότητα 5.3.1 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ν. 2737/1999 -ΦΕΚ Α’ 174/27-8-1999)   
670 Άρθρο 5,  Π.Δ 26/2008 
671 Όπως αυτές ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 30 του Π.Δ, Παράρτημα VI 
672 Άρθρο 6 παρ. 2 Π.Δ 26/2008 
673 Άρθρο 6 παρ. 4 Π.Δ 26/2008 
674 Άρθρο 7 Π.Δ 26/2008 
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Τα ιδρύματα πρέπει να τηρούν απαραίτητα δεδομένα που είναι αναγκαία για 

τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας675 όλων των ιστών και των κυττάρων που 

προμηθεύονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν ή διανέμουν στο εσωτερικό της χώρας 

από το δότη έως το λήπτη και αντιστρόφως. Επίσης τα ιδρύματα ιστών πρέπει να 

καταγραφούν τις δραστηριότητές τους676, συμπεριλαμβανομένων των τύπων και 

ποσοτήτων των ιστών ή/ και κυττάρων που προμηθεύονται, ελέγχουν, συντηρούν, 

επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν ή χρησιμοποιούν με άλλο τρόπο, καθώς 

και την προέλευση και τον προορισμό των ιστών και των κυττάρων που προορίζονται 

για εφαρμογές στον άνθρωπο, και να υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετήσια έκθεση των 

δραστηριοτήτων αυτών. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και η Εθνική Αρχή Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, θέτουν σε λειτουργία σύστημα για την αναφορά, 

τη διερεύνηση, την καταγραφή και τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικών με σοβαρά 

ανεπιθύμητα συμβάντα και τις σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που μπορούν να 

επηρεάσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των ιστών και των κυττάρων και που 

μπορεί να οφείλονται στην προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση 

και τη διανομή τους, καθώς και κάθε σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση η οποία 

παρατηρείται κατά τη διάρκεια ή μετά την κλινική εφαρμογή, η οποία μπορεί να έχει 

σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια των ιστών και των κυττάρων677. 

Ταυτόχρονα, το Π.Δ περιγράφει αναλυτικά όλες τυποποιημένες διαδικασίες 

λειτουργίας (ΤΔΛ), τις κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια κατάρτισης και 

αναφοράς, τα έντυπα εκθέσεων, τα αρχεία δοτών καθώς και τις πληροφορίες για τον 

τελικό προορισμό των ιστών και των κυττάρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

παραλαβή των ιστών και των κυττάρων678 και στις συνθήκες αποθήκευσής τους  

                                                 
675 Άρθρο 8 Π.Δ 26/2008. Ως ιχνηλασιμότητα ορίζεται η δυνατότητα εντοπισμού και ταυτοποίησης 
του ιστού/κυττάρου κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου της προμήθειας, της επεξεργασίας, του 
ελέγχου, της αποθήκευσης της διανομής του, είτε προς τον λήπτη είτε για διάθεση και της δυνατότητας 
ταυτοποίησης του δωρητή και του ιδρύματος ιστών, ή της ειδικής εγκατάστασης παρασκευής που 
παραλαμβάνει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει τους ιστούς/τα κύτταρα και τη δυνατότητα ταυτοποίησης 
του δότη/των δοτών στην ειδική ιατρική εγκατάσταση/στις ειδικές ιατρικές εγκαταστάσεις που 
μεταμοσχεύει/ουν τον ιστό/τα κύτταρα στους λήπτες. Η ιχνηλασιμότητα επίσης καλύπτει τη 
δυνατότητα εντοπισμού και ταυτοποίησης όλων των σχετικών δεδομένων που αφορούν τα προϊόντα 
και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τους εν λόγω ιστούς/ τα κύτταρα.  
676 Άρθρο 10 Π.Δ 26/2008 
677 Άρθρο 11 παρ.1 Π.Δ 26/2008 
678 Άρθρο 19 Π.Δ 26/2008 
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μέσα από συγκεκριμένη σήμανση, τεκμηρίωση και συσκευασία679 προκειμένου να 

εξακριβωθούν τα ακόλουθα: η ταυτότητα του δότη, τα στοιχεία του δότη ή η 

συναίνεση ή η εξουσιοδότηση της οικογένειας του δότη, η αξιολόγηση των κριτηρίων 

επιλογής για τους δότες και η αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμασιών που 

απαιτούνται για αυτούς680  καθώς και η εφαρμογή διαδικασιών για τον έλεγχο των 

χώρων συσκευασίας και αποθήκευσης681, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε συνθήκη 

θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία ή την ακεραιότητα των ιστών και 

των κυττάρων. 

Έμφαση επίσης δίδεται στην καταλληλότητα των προσόντων του 

προσωπικού682 που ασχολείται άμεσα με τις δραστηριότητες που συνδέονται με την 

προμήθεια, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ιστών 

και κυττάρων αλλά και στην σχετική κατάρτιση αυτού. Μεγίστης σημασίας 

καθίσταται και η ανωνυμοποίηση των δεδομένων683 που συγκεντρώνονται, 

συμπεριλαμβανομένων των γενετικών πληροφοριών, και στα οποία έχουν πρόσβαση 

τρίτοι, ώστε να μην είναι δυνατή πλέον η αναγνώριση ούτε του δότη, σύμφωνα με το 

νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Γενικά, το Π.Δ και εξ αυτού ευρωπαϊκές οδηγίες διαχειρίζονται ενδελεχώς τις 

προϋποθέσεις διασφάλισης ποιότητας στα ιδρύματα ιστών και κυττάρων, ορίζοντας 

επακριβώς τις κτιριακές, υλικοτεχνικές και επαγγελματικές προδιαγραφές που πρέπει 

να πληρούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
679 Άρθρο 22 Π.Δ 26/2008  
680 Άρθρο 25 παρ. 4 Π.Δ 26/2008 
681 Άρθρο 21 παρ. 4 Π.Δ 26/2008 
682 Άρθρο 18 Π.Δ 26/2008 
683 Άρθρο 14 παρ. 1 Π.Δ 26/2008 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η έρευνα στα βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι ένας 

από τους πολλά υποσχόμενους τομείς της βιοτεχνολογίας, ο οποίος προσφέρει 

προοπτικές για την ανάπτυξη νέων ιατρικών μεθόδων για την αποκατάσταση ή την 

αντικατάσταση ιστών ή κυττάρων και για τη θεραπεία πλήθους ασθενειών κυρίως του 

αιμοποιητικού και ανοσοποιητικού συστήματος.  

Κάθε χρόνο ο αριθμός των ομφαλικών μοσχευμάτων αυξάνεται ραγδαία τόσο 

για τους ανήλικους όσο και για τους ενήλικους ασθενείς, σε εθνικό αλλά και 

παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αναμένεται ότι οι ρυθμοί αυτοί θα εξακολουθούν να 

αυξάνονται και να εδραιώνονται στην κλινική και  βιολογική έρευνα του 

μέλλοντος684. Οι εφαρμογές μάλιστα των μεσεγχυματικών κυττάρων του ΟΠΑ, 

ανοίγουν δρόμους για νέα ιατρικά επιτεύγματα και δίνουν νέες υποσχέσεις στον 

τομέα των μεταμοσχεύσεων.  

Ωστόσο, η βασική έρευνα που απαιτείται προκειμένου να αναπτυχθούν 

βιώσιμες θεραπευτικές προοπτικές είναι μια μακρά διαδικασία που επεκτείνεται 

χρονικά. Ακόμη και αν η επιστήμη μετατοπιστεί από τη βασική έρευνα στην 

ανάπτυξη νέων ιατρικών εφαρμογών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, χρειάζεται να 

περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να δοκιμαστούν και να αποδειχτούν οι εφαρμογές 

αυτές ασφαλείς για τους ασθενείς. Κι αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο στις κυτταρικές 

θεραπείες που μπορούν να προκύψουν χάρη στην έρευνα των βλαστικών κυττάρων, 

αλλά ισχύει και για όλες τις ιατρικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των νέων 

φαρμάκων, των κλινικών διαδικασιών και του ιατρικού εξοπλισμού.   

Στην περίπτωση των βλαστικών κυττάρων ΟΠΑ, η δυνατότητα χρήσης τους 

για την αναγεννητική ιατρική είναι ακόμα υποθετική. Η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε 

πρώιμο στάδιο. Για να γίνει δε πραγματικότητα, είναι αναγκαίο να ελέγχεται η 

διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων και η πλαστικότητά τους, να μπορεί να 

αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια  της  θεραπείας μέσω 

μεταμόσχευσης μεσεγχυματικών κυττάρων και ΟΠΑ, και να είναι δυνατή η 

αποθήκευσή και κρυοσυντήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αυτό να επιδρά 

στη δυναμικότητά τους.     

Παράλληλα, η επιτυχής πραγματοποίηση (αλλογενών ή αυτόλογων) 

μεταμοσχεύσεων και η διάθεση μονάδων ΟΠΑ, δεν αποτελούν από μόνα τους 
                                                 
684 Tse W., Kevin B.D., Laughlin M.J, New insights into cord blood stem cell transplantation, Curr 
Opin Hematol. 2008 Jul;15(4):279-84 
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επαρκείς διαπιστεύσεις για την επιτυχή χρήση του υλικού αναφορικά με την υγεία 

του ασθενούς σε μακροπρόθεσμο καθαρά επίπεδο. Ελάχιστες πληροφορίες σε διεθνές 

επίπεδο, και καθόλου στο ελληνικό σύστημα, δίνουν στοιχεία για την ίαση ή 

επιμήκυνση της ζωής των ατόμων που έγιναν αποδέκτες των νέων αυτών 

θεραπευτικών προσεγγίσεων. Καθότι η μέθοδος είναι καινούργια και η εφαρμογή της 

πρόσφατη, χρειάζεται να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να 

φανούν αλλά και να καταγραφούν τα μετά τη μεταμόσχευση αποτελέσματα στη ζωή 

των ατόμων που έλαβαν ομφαλικό μόσχευμα. Επομένως, όπως και κάθε νέα 

θεραπευτική εφαρμογή, έτσι και η χρήση του ΟΠΑ, πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

σχετικό σκεπτικισμό και πάντοτε με μια προοπτική σε βάθος χρόνου.      

Ωστόσο, το πιο προβεβλημένο μέρος της συζήτησης είναι αυτό που αφορά 

στη λειτουργία των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης. Δεδομένης της περιορισμένης 

θεραπευτικής εφαρμογής της αυτόλογης μεταμόσχευσης ΟΠΑ και των αντενδείξεών 

της, ειδικά στις λευχαιμικές περιπτώσεις, η ιδιωτική αποθήκευση αποτελεί μια 

«υπηρεσία» χωρίς πραγματική αξία σχετική με θεραπευτικά πρωτόκολλα, 

υποσχομένη περισσότερα από ό,τι μπορεί να προσφέρει. Η γνώμη δε όλων των 

διεθνών ιατρικών οργανισμών και ιδρυμάτων, που τάσσονται καθαρά υπέρ της 

αλλογενούς μεταμόσχευσης ΟΠΑ  και τις ενίσχυσης των διεθνών μητρώων μυελού 

των οστών και ομφαλικών μοσχευμάτων, επιβεβαιώνει ότι η ιδιωτική αποθήκευση 

αποτελεί περισσότερο φρούδες ελπίδες παρά θεραπευτική επιλογή.     

Η σύμβαση όμως αυτή «πώλησης ελπίδας» προκαλεί αξιακές συγκρούσεις. Η 

αξία της ελευθερίας και της συμμετοχής της στην οικονομική ζωή αντιπαραβάλλεται 

με τις αρχές της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης κυρίως ως προς την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υγείας που πρέπει να στηρίζονται σε βάσεις ισότητας και να είναι 

προσαρμοσμένες σε ρεαλιστικές βάσεις, καθώς και στην προστασία των ευάλωτων 

ομάδων. Η ελευθερία της οικονομικής επιχειρηματικότητας και η σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού-γυναικολόγου και μελλοντικών γονέων συγκρούεται με 

την υποχρέωση ορθής, έγκυρης και αντικειμενικής ενημέρωσης από τους 

επαγγελματίες υγείας προς τους ασθενείς και θέτει σε διακινδύνευση την αυτονομία 

των γονέων. Η εμπορευματοποίηση σε πολύ ευαίσθητους τομείς  της υγείας οδηγεί σε 

«σπατάλη» εν δυνάμει δημοσίου αγαθού, εν προκείμενω μελλοντικών μοσχευμάτων 

που θα μπορούσαν να τεθούν σε διάθεση αυτών που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.  

Σημαντική επίσης είναι η προστασία του κοινού, και μάλιστα του ιδιαιτέρως 

ευάλωτου κοινού κατά την περίοδο προ του τοκετού, από την παραπλανητική 
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διαφήμιση και πληροφόρηση.  Προκειμένου να μιλάμε για ελεύθερη και έγκυρη 

συναίνεση, πρέπει το κοινό να ενημερωθεί για τα «ακριβή» επιστημονικά δεδομένα 

γύρω από την έρευνα στα βλαστικά κύτταρα ΟΠΑ καθώς και τις θέσεις δημόσιων 

αρχών και φορέων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προτού καταρτιστούν  συμβάσεις 

με ιδιωτικές εταιρείες, αμφίβολης νομιμότητας κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού 

δικαίου και του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

Η έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης και ενός φορέα εποπτείας των τραπεζών 

αυτών αφήνει άλυτο ένα σύνθετο πρόβλημα, όχι μόνο επιστημονικό αλλά κυρίως 

κοινωνικό, που χρειάζεται μεθοδολογικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί εκ των 

προτέρων και όχι όταν πάψει να υφίσταται ως πρόβλημα.    

Μια νομοθετική απαγόρευση της λειτουργίας των ιδιωτικών τραπεζών θα 

προσέκρουε στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος περί συμμετοχής στην οικονομική 

ζωή της χώρας και της ανάπτυξης της οικονομικής επιχειρηματικότητας, δεδομένου 

ότι το αγαθό της υγείας δεν αποτελεί κρατική αποκλειστικότητα. Γι’αυτό και 

προτιμότερο είναι να τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις αδειοδότησης, προκειμένου να 

περιοριστεί η εμφάνιση των πολλών ιδιωτικών τραπεζών και η αυθαιρεσία των 

στρατηγικών τους.   

Το π.δ 26/2008 αποτελεί διαφωτιστικότατο υλικό για τις προϋποθέσεις 

ποιότητας που πρέπει να τηρούνται ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και 

αποθήκευση ΟΠΑ, και μάλιστα υλικό αυστηρά καθορισμένο για την επεξεργασία 

από πλευράς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της νομοθετικής 

πρότασης για το καθεστώς ρύθμισης των τραπεζών φύλαξης ΟΠΑ. Λόγω μάλιστα της 

συνάφειας του αντικειμένου με τις μεταμοσχεύσεις, ως φορέας εποπτείας θα 

μπορούσε να οριστεί ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), ο οποίος σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα μπορεί να ελέγχει προληπτικά, ως 

προϋπόθεση χορήγησης άδειας, τις συμβάσεις και τα έντυπα ενημέρωσης των 

ιδιωτικών τραπεζών αλλά και να αναλάβει με τα κατάλληλα μέσα την πληροφόρηση 

του κοινού (φυλλάδια, καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες κτλ). 

Η σύσταση δε υπηρεσιών συμβούλων υγείας μέσα στα δημόσια νοσοκομεία 

και μαιευτήρια, που να απαρτίζονται όχι μόνο από κλινικούς ιατρούς, (μαιευτήρες-

γυναικολόγους και αιματολόγους), αλλά και από επιστήμονες ιατρικής έρευνας 

(βιολόγους, βιοχημικούς κτλ), θα μπορούσε να ενισχύσει την ενημέρωση αυτή και να 

διαφωτίσει τον κόσμο, λύνοντας τις όποιες απορίες ή τυχόν προβληματισμούς που 

υπάρχουν γύρω από το θέμα της χρήσης και αποθήκευσης του ΟΠΑ.   
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Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί. Αν η ίδια η ελληνική πολιτεία δεν 

ενισχύσει διοικητικά και οικονομικά τις δημόσιες τράπεζες φύλαξης, η δημόσια 

δυσλειτουργία θα οδηγήσει και πάλι από μόνη της στις ιδιωτικές τράπεζες ως μόνης 

αναγκαστικής επιλογής για τους καταναλωτές υπηρεσιών υγείας.  Το γεγονός αυτό 

φυσικά είναι και εκείνο που θα εντείνει τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες  και θα 

καταργήσει την ισότητα πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες.  

Η  πρόταση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, κατόπιν της μελέτης 

που εκπόνησε685, περί ίδρυσης δεύτερης δημόσιας τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, για να 

καλυφθούν οι ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού για απόθεμα 10.000 ομφαλικών 

μοσχευμάτων, αποτελεί μια λύση, άμεσα εφαρμόσιμη και πρακτικά εφικτή προς 

επίτευξη του σκοπού αυτού. Άλλωστε το χρονικό διάγραμμα υλοποίησης της 

πρότασης αυτής αλλά και η οικονομοτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε, καθιστούν τη 

λύση αυτή απόλυτα ρεαλιστική για την ελληνική πραγματικότητα.   

Ο ρόλος του νομοθέτη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι φυσικά να σταθμίσει 

συμφέροντα, και να νομοθετήσει δίκαια και αντικειμενικά προς προστασία των 

συμβαλλόμενων μερών, λαμβάνοντας όμως υπόψη του και τις κοινωνικές επιπτώσεις 

που θα επιφέρει η ρύθμισή του. Σκοπός δεν είναι μόνο η θέσπιση νομικά άρτιων 

κανόνων αλλά και κανόνων κοινωνικά εφαρμόσιμων και λειτουργικών. Και από τη 

στιγμή που το νομικό πλαίσιο θα καθορίσει την κοινωνική δράση, είναι καθαρά θέμα 

των κρατικών φορέων η υποστήριξη στην υλοποίηση και η εφαρμογή των κανόνων 

δικαίου.      

Στο θέμα των βλαστικών κυττάρων, πριν ακόμα ο νομοθέτης προχωρήσει σε 

ρύθμιση, πρέπει να προβληθεί το θέμα του δημόσιου διαλόγου. Η έμφαση πρέπει να 

δοθεί στην εκτεταμένη δημόσια συζήτηση  και στις στρατηγικές ενημέρωσης του 

κοινού, με συμμετοχή των επιστημονικών φορέων. Μόνο έτσι θα διαμορφωθούν  

πολίτες με κριτική ικανότητα και γνώση, ικανοί να επιλέξουν ή να απορρίψουν και να 

διαμορφώσουν στάσεις, και εξ΄αυτού κατάλληλοι να δεχτούν και να ασκήσουν 

κριτική  στην όποια απαγορευτική ή επιτρεπτική νομοθετική ρύθμιση προκύψει.      
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(NCBP)  
http://www.nationalcordbloodprogram.org/ 
 
NHS Cord Blood Bank  http://cord.blood.co.uk 
 
NMDP (National Marrow Donor Program) http://www.marrow.org/ 
 
Northern Ireland Blood Transfusion Service (NIBTS) http://www.nibts.org 
 
Organizacion National de Transplantation (ONT – Ισπανία) http://www.ont.es 
 
Parent’s guide to Cord Blood Foundation,  http://www.parentsguidecordblood.org 
 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists  http://www.rcog.org.uk 
 
Tell me about stem cells http://www.tellmeaboutstemcells.org 
 
The Council of Europe, http://www.coe.int/ 
 
The European Group for Blood and Marrow Transplantation -EBMT http://www.ebmt.org/ 
 
The National Institutes of Health Resource for Stem Cells Research, Info Center, 
http://stemcells.nih.gov 
 
Wikipedia - The Free Encyclopedia http://www.wikipedia.org 
 
World Marrow Donor Association (WMDA) http://www.worldmarrow.org/ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ 

 
 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ε.Ι.Ε,  http://www.eie.gr/index.html 
 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), http://www.certh.gr/ 
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Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, http://www.eom.gr 
 
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία http://www.eae.gr 
 
Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) 
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibrb/index-gr.html 
 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.mohaw.gr/  

 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 ΟΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 
Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
Ακαδημίας Αθηνών http://hcbb.bioacademy.gr   
 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. E.E.T.O.A www.eeotoa.gr 
Προς το παρόν διαθέσιμο στο διαδίκτυο μόνο http://74.86.6.178/~eetoa/ 
 
Εταιρεία Biophylaxis Α.Ε Κρυοσυντήρησης Βλαστικών Κυττάρων, με τον διακριτικό τίτλο 
«Biophylaxis Hellas A.E.»  http://www.biophylaxis.com/index.php 
 
Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, http://www.bioacademy.gr/ 
 
Biogenea-Cellgenea ΕΠΕ: http://www.biogenea.com.gr, http://www.cellgenea.gr 
 
«LIAISON», διακριτικός τίτλος της «ΒΙΟΜΑΤΡΙΞ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ» 
http://www.liaison.com.gr/index.php 
 
Μόσχευμα Ζωής ΕΠΕ, http:/www.mzois.gr 
 
Τράπεζα Αρχέγονων Κυττάρων του ΕΙΕ tak-eie http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibrb/takeie-
gr.html 
 
a.bourkas Co.United Cord Partners στην Ελλάδα,   www.abourkascompany.com, CORD 
PARTNERS INC ΣΤΗΝ Αμερική www.cordpartners.com ή www.corcell.com 
 
Biohellenika, http://www.biohellenika.gr/ 
 
Cells4health Hellas, http://www.cells4health.gr 
 
Cord Blood America, http://www.cordblood-america.com 
 
Cryobanks International service Athens, http://www.cryobanks.gr, ανήκει στην Medstem 
Service A.E, Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Υγείας, μέλος του ομίλου ΙΑΣΩ 
 
Cryobanks International www.cryo-intl.com 
 
CryoGenomisc S.A, http://www.cryogenomics.com.gr 
 
Cryo-save Βalcanica, http://www.cryosave.gr 
 
Future Health, http://www.futurehealth.gr 
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Lifebank Laboratories Ltd, http://www.lifebanklab.com 
 
Lifecord, http://www.lifecord.gr 
 
Omnigen Α.Ε., http://www.omnigen.gr/ 
 
ProCell Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές ΕΠΕ, http://www.procell.gr/ 
 
Stem Health Hellas, http://www.stemhealth.gr 
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