
Подарете  
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ  

на Вашето дете

Асоциация на тъканните банки 
за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)



С мисъл за 
утрешния 
ден! 

Всеки родител очаква с нетърпение 
своята рожба. Уникалните моменти, 
свързани с появата на нов член в се-
мейството, остават завинаги в съзна-
нието. Неизменни са въпросите: „На 
кого ще прилича?“, „Какви да бъдат 
първите бебешки дрешки, детското 
креватче...“ нуждите на бебето са без-
крайни. Кроят се големи планове за 
бъдещето... - това е същото

Но знаете ли, че детето идва на белия 
свят с един безценен подарък, кой-
то природата дарява на всички деца, 
когато се раждат. Кръвта от пъпната 
връв, пъпната връв и плацентата, кои-
то обикновено се унищожават след 
раждането, са източник на стволови 
клетки, които притежават лечебни 
свойства и в бъдеще могат да послу-
жат за запазване здравето на детето. 

Съхранението на стволови клетки е 
една своеобразна застраховка. Тя няма 
да ни предпази от болест, но ще даде 
по-голяма сигурност и надежда, че 
дори болест да разклати основите на 
семейството, всичко ще може да се за-
върне отново по местата си. 

Стволовите клетки са бъдещето на ме-
дицината и био-технологиите. Те слу-
жат като биологична регенеративна 
система и притежават потенциала да 
се превърнат във всеки вид телесни 
клетки. Когато една стволова клет-
ка се дели, тя може да остане такава 
или да приеме специализирана роля на 
кръвна, мускулна, нервна или друг вид 
клетка, в зависимост от биологичните 

сигнали на обкръжаващата я среда. 
Процесът се нарича клетъчна дифе-
ренциация. Казано с други думи, ство-
ловата клетка е като ученик, който още 
не е избрал жизненото си поприще, 
което в голяма степен зависи от това в 
каква среда ще попадне

Днешният въпрос на 
бъдещите родители не е 

дали да съхранят стволови 
клетки при раждането, 

а как да изберат най-
надеждната тъканна банка 

за това!



Добре дошли в Биохеленика
Биохеленика е международно био-технологично дружество, основано през 2006 
година в гр. Солун (Гърция), с предмет на дейност обработка и криосъхранение 
на стволови клетки. Натрупала е опит в автоложните клетъчни терапии по цял 
свят и разполага със собствени лаборатории за клинични изпитвания в сътрудни-
чество с квалифицирани специалисти и медицински екипи. 

ДО ДНЕС БИОХЕЛЕНИКА Е УЧАСТВАЛА УСПЕШНО  
В НАД 1000  ЛЕЧЕНИЯ С АВТОЛОЖНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Биохеленика е изключителен партньор с „Националния фонд за научни изслед-
вания“ /NHRF/ в областта на криосъхранението на стволови клетки, регенератив-
ната медицина и терапия. Също така Биохеленика си сътрудничи с Националния 
център за технологично развитие (CERTH) в Атина, Университета „Аристотел“ в 
Солун (AUTh), Университета в Атина, Академията към Фондацията за медицински 
и биологични изследвания в Атина (AAFMBR), Университета „Демокрит“ в Алек-
сандруполис, Университета “Duke”в САЩ, Берлинския Институт по медицински 
изследвания в Германия и Иранския Университет „Mashhad”. 

Биохеленика се нарежда сред най-големите тъканни банки за стволови клетки 
в Европа.

Биохеленика очаква бъдещето с оптимизъм и ежедневните и усилия  
доказват, че заслужаваме доверието Ви! 

Какво са стволовите клетки?
 
Стволовите клетки са първичните клетки на човешкия организъм, те се формират 
още през третия до петия ден от развитието на ембриона и дават началото на 
всички тъкани и органи.

Стволовите клетки имат две уникални способности – да се самовъзпроизвеждат 
и да се диференцират (променят) в различни видове тъкани, органи и кости. По-
ради тези им способности, стволовите клетки действат като ремонтна система на 
тялото и изследователите в медицината вярват, че носят потенциала да променят 
кардинално борбата с болестите.

Един единствен е моментът, който ни дава възможност да съхраним този ценен 
биологичен материал и не бива да бъде пропуснат – моментът на раждането!
При раждането стволовите клетки са в милиарди, с висока жизнеспособност, не-
диференцирани и са носители на оригиналната ДНК на индивида.

• Националния център за технологич-
но развитие (CERTH) в Атина, 

• Университета „Аристотел“ в Солун 
(AUTh), 

• Университета в Атина, 
• Академията към Фондацията за ме-

дицински и биологични изследвания 
в Атина (AAFMBR), 

• Университета „Демокрит“ в Алек-
сандруполис, 

• Университета “Duke”в САЩ, 
• Берлинския Институт по медицински 

изследвания в Германия и 
• Иранския Университет „Mashhad”. 



Приложения на стволовите клетки днес

Стволовите клетки се използват за лечение на злокачествени и автоимунни забо-
лявания. Доказан клиничен ефект имат в приложението на над 80 заболявания, 
като левкемия, лимфома, анемия на Фанкони, клетъчна анемия и други заболя-
вания на кръвта, както и в клинични изпитания при прилагането им за лечение на 
детска церебрална парализа, аутизъм и юношески диабет по целия свят.

Сърдечна недостатъчност и исхемична кардиопатия, белодробна фиброза, ин-
фаркт, периферно артериално запушване, множествена склероза, изгаряния, ус-
ложнения при фрактури, ревматоиден артрит, тъканни дефекти и белези успешно 
се третират със стволови клетки. 

Стволовите клетки се използват в пластичната и естетичната хирургия, както и за 
създаване на мини човешки органи в лабораторни условия. В най-съвременните 
постижения на медицината чрез стволови клетки вече са създадени сърдечни 
клапи, пикочен мехур, трахея и челюст, а също така се използват и за възстано-
вяване на черен дроб.

Пълният списък със заболяванията ще намерите на  www.biohellenika.bg

УСЛУГИ

„Позиция А“ „Позиция В“  „Позиция С“  „Позиция D“

Кръв на пъпна 
връв

VSELs клетки

Цялата дължина 
на пъпната връв

Плацента

ХСК

МСК

Брой крио-ампули 2-5 4-7 5-8 7-10

Лечение във всяка 
болница по света

Видове стволови клетки

Хематопоетични стволови клетки /ХСК/ се наричат ядрени /мононуклеарни/ 
клетки, които се дефинират и преброяват като CD34/CD35 чрез флоуцитометрия, 
съдържащи се в кръвта от пъпната връв и плацентата. От хематопоетичните ство-
лови клетки произлизат всички клетки на кръвта и те са отговорни за функциите 
на кръвотворните органи в човешкия организъм. 

Мезенхимни стволови клетки /МСК/ се  наричат клетките, които се изолират от 
тялото на пъпната връв (т. нар. вещество Wharton‘s Jelly). Мезенхимните стволо-
ви клетки могат да се превърнат в  клетки на костна, мастна, мускулна, хрущялна, 
нервна тъкан, в ендотелни клетки и хормон-продуциращи клетки. 

VSELs клетки – много малки ембрионални като стволовите клетки са наскоро 
открита популация от стволови клетки, наситени в кръвта от пъпната връв, които 
представляват най-примитивната част от специална клетъчна популация за авто-
ложна употреба в регенеративната и репродуктивната медицина.



С грижа за теб, 
като част от семейство!

Биохеленика осигурява продължителното съхранение на стволовите 
клетки на вашите деца при всички случаи!
Биохеленика има сключен договор за продължително съхранение с тъканна банка 
BIOVAULT TECHNICAL LTD, ако поради някаква причина или в резултат на извънредни 
обстоятелства не може да продължи своята дейност. 

Биохеленика съхранява клетките на вашето дете като уникален и 
незаменим биологичен материал!
• Възможност за съхранение на  биологичните проби от стволови клетки в повече на брой 

крио-ампули за многократно приложение

• Отделяне на еритроцитите от крайния обем на стволовите клетки, което осигурява въз-
можност на други членове на семейството да ползват материала.

• Жизнеспособност на стволовите клетки след размразяване - по-висока (над 96%) от 
средното международно ниво (80%).

Заради Вас, Биохеленика е достигнала максимума Акредитации и 
Сертификати в областта на клетъчното и тъканно банкиране, което я 
прави несравнима!
• Две модерни и добре оборудвани лаборатории в гр. Солун (2500 кв.м) и гр. Атина (800 

кв.м), специално проектирани за обработка и криосъхранение на стволови клетки, съ-
гласно  ISO 14644-5

• Международна Акредитация от ААВВ /Американската Асоциация на Кръвните Банки/, 
която гарантира съответствие със стриктните стандарти при криосъхранение и лечение 
със стволови клетки навсякъде по света.

• 5 патента на световно ниво, единият за изолация на мезенхимни клетки от цялата дъл-
жина на пъпната връв и за изолация по ензимен способ на стволови клети от плацента.

• Чисти стаи, сертифицирани по ISO 14644 и качествен контрол на процеса акредитиран с 
ISO 15189 тествано от ESYD (Hellenic Accreditation System).

• Акредитирана система за съхранение за бъдеща медицинска терапия по ISO 13485.

• Качествено управление на системите, сертифицирано по ISO 9001.

• Нивото на сигурност отговаря на всички стандарти по ISO 27001.

• Банката е лицензирана и регулирана от Закона за защита на личните данни.

Подкрепа при клетъчни терапии! 
• Научният Борд на Биохеленика се състои от професори-членове на Катедрата по ме-

дицина на Университета „Аристотел“в Солун, както и учени от NHRF, които са на Ваше 
разположение в случай на нужда или необходима информация за Вашето семейство.

• Успешно приложени проби на съхранени стволови клетки от умбиликална кръв за 
болници в Европа и САЩ (Катедрата по хематология в университета Duke).

• Опит в над 400 успешни автоложни терапии с мезенхимни стволови клетки.

Изцяло отдадена на медицината! 
• Над 42 публикации в международни научни и медицински списания

• Множество награди на научни и медицински събития.

• Научно сътрудничество с най-големите изследователски институти и университети в 
САЩ и Европа за лечение на церебрална парализа, Аутизъм, а също и за подобряване 
на сърдечната дейност при инфаркт на миокарда или исхемична миокардиопатия.

• Научна работа в областта на ефективното управление на хронична обструктивна бело-
дробна болест и идиопатична белодробна фиброза.

• Лечение на остеоартрит – дегенеративен или травматичен, със стволови клетки от 
мастна тъкан, хондроцити или кръвни продукти, които подобряват качеството на живот 
при много пациенти и намалява хирургичната намеса освен при напълно необходими 
случаи 

• Пълна подкрепа при клинични изпитвания и автоложни терапевтични лечения.

• Биохеленика разработва индивидуални продукти в козметичната медицина за пред-
пазване на кожата от стареене.



Изследователски проекти! 
• 20 години продължителност на съхранението, с възможност за продължаване на срока.

• Гъвкавост при плащането и възможност за безлихвено отложено плащане.

• Проби със стволови клетки под медицинския минимум се съхраняват без такса.

• Безплатна лекарска консултация от специалисти на компанията за целия период на 
съхранение.

Високо качество на достъпни цени!  
• 20 години продължителност на съхранението, с възможност за продължаване на срока.

• Гъвкавост при плащането и възможност за безлихвено отложено плащане.

• Проби със стволови клетки под медицинския минимум се съхраняват без такса.

• Безплатна лекарска консултация от специалисти на компанията за целия период на 
съхранение.

1. Дежурен екип 24/7!
Научният екип на Биохеленика е на Ваше разположение по всяко време! На денонощната 
ни телефонна линия 0700 10 804 ще получите пълна информация за предлаганите услуги.

2. Сухопътен транспорт!
Следвайки стриктните международни стандарти /IATA UN3373 за биологичен материал 
Категория В/ гарантираме най-добрите условия и качество при транспорт на пробите. Из-
отермичният медицински сет подсигурява транспортирането на биологичния материал да 
се извърши в защитена среда, при изискуемите температурни и санитарни условия.

3. Стриктен качествен контрол!
Качественият контрол се извършва от квалифицирани специалисти, които отговарят за 
цялата процедура по клетъчно броене на хематопоетичните и мезенхимни стволови клет-
ки. Процентът на жизнеспособност след размразяване е над 95%. Тази оценка е дадена от 
акредитирани лаборатории в чужбина, които вече са използвали преработени и съхранени 
стволови клетки от Биохеленика.

4. Медицински доклад!
Лабораторните качествени тестове се изпълняват до 10 дни. След това родителите се уве-
домяват и получават медицински доклад, който включва постигнат резултат за всеки взет 
биологичен материал и сертификат за успешно крио-съхранение.

5. Договор с Биохеленика!
Договорът е гаранция за Вашите права, за условията и срока на съхранение от 20 години. 

6. Финансови условия!
С подписването на договора е дължима първа вноска, в зависимост от избора на биоло-
гичен материал. Крайната сума се заплаща след получаване на медицинския доклад и 
сертификат за успешно крио-съхранение.

За вас, родители!

Направете най-добрия 
избор за вашето дете!



Процедура по вземане  
на стволови клетки
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Бебето се ражда свързано 
с умбиликалната пъпна 
връв и плацентата.

Лекарят, незабавно след 
раждането, старателно 
извършва вземането на 
биологичния материал. 

Събраната кръв от 
пъпната връв, плацентата 
и цялата дължина на 
пъпната връв се поставят 
в специален медицински 
комплект, предназначен за 
транспортиране.

Следва незабавно 
транспортиране до 
лабораторията на 
Биохеленика в гр. Солун.

Извършва се качествен и 
количествен контрол, както и 
всички необходими тестове на 
биологичните проби. Изследва 
се и кръвта на майката.

Стволови клетки се 
съхраняват в няколко на 
брой крио-ампули, при 
температурни условия 
потопени в течен азот на  
- 196° С, за следващите 
20 години.

В случай на нужда от 
лечение, стволовите клетки 
се размразяват от нашите 
специалисти, изготвя се 
необходимия трансплант и 
се изпраща до съответната 
болница.

Клетките могат да се 
използват за лечение на 
детето или за негов член от 
семейството.

Защо да избера Биохеленика?

• IATA (International Air Transport Association) изисквания-Пробите са тройно 
пакетирани според регламента на IATA за биологично съдържание, Категория В 
на биологичен материал, инструкции за пакетиране 650. 

• Застраховка и обезщетение – в случай на изгубване, повреждане или погиване 
на пробата по време на транспортирането.

• ISBT 128 система за уникално баркодиране (International Society of Blood 
Transfusion)-съгласно международните спецификации осигурява проследимост 
на пробите и идентичност с донора.

• Лаборатории – осигурен контрол на достъпа само на оторизирани служители с 
парола и пръстов отпечатък при влизане/излизане. 

• „Чисти стаи“- наблюдение качеството на въздуха 24/7/365 чрез специализира-
ни системи и алармено известяване.

• Пълно вирусологично и микробиологично изследване, съгласно всички из-
исквания, посредством метода на PCR, без да са необходими по-нататъшни те-
стове на майката и без допълнително заплащане.

• Системи за температура и крио-наблюдение –  Осигурен контрол, посред-
ством запис и мониторинг на нивото на течния азот, свързващ всеки контейнер с 
телефонна централа за автоматично позвъняване на членовете на борда на ди-
ректорите в случай на отклонение!

• Алармена система за отчитане промяна в нивото на кислород/азот - В слу-
чай, че съотношението в нивата на кислород/азот се промени, вентилационната 
система се активира автоматично. Алармата се включва и охранителната аларма 
се задейства.

• Захранване - два генератора осигуряват непрекъснат процес на работа на 
електро-енергийната система.

• Цялостна система от охранителни камери и пожаро-известяване, с автома-
тично задействане.

Стриктни правила на сигурност при  
транспортиране и съхранение на пробите.

1
Сигурност



Услуги на световно ниво!
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Иновации

ДРУГИ КОМПАНИИ БИОХЕЛЕНИКА ВАЖНО

ХСК от 
кръвта на 
пъпната 
връв + 
VSELs 
клетки

ЕДНО терапевтично 
приложение – само 
за лечение на 
хематопоетични 
заболявания

НЯКОЛКО терапевтични 
приложения - за 
хематопоетични, 
автоимунни заболявания и 
регенеративна медицина. 
(Патент №1007483) 

Количество 
стволови клетки 
за НЯКОЛКО 
приложения в 
широк кръг от 
заболявания.

ХСК от 
плацента

НЕ СЕ ПРЕДЛАГА НЯКОЛКО терапевтични 
приложения според 
нуждите на пациента 
за хематопоетични, 
автоимунни заболявания и 
регенеративна медицина.

Количество 
стволови 
клетки за 
хематопоетично 
лечение на 
пациент с тегло - 
100 кг.

МСК от 
пъпната 
връв 
(Wharton’s 
Jelly)

15 см пъпна връв:
• Сертификат
• НЕЗНАЕН брой 
на МСК след 
размразяване
• Клетъчното 
размножаване Е 
задължително и се 
ЗАПЛАЩА   
•  Клетъчното 
размножаване 
ИЗМЕНЯ качеството 
на клетките

Пъпна връв около 50 см:
• Мед. доклад и 
Сертификат с ТОЧЕН БРОЙ 
МСК 
• Клетки готови за 
терапевтично приложение /
до 1 час/ и количество БЕЗ 
размножаване
• НЯМА такса за клетъчно 
размножаване
• Клетките ЗАПАЗВАТ 
първоначалното си 
качество

Максимален 
брой готови за 
употреба МСК 
с доказана 
жизнеспособност. 

Съхранение на по-голямо количество стволови 
клетки за бъдещо приложение! 

4
Предимства

• Бързина –  Пряк достъп и специализиран сухопътен транспорт до лабораторията 
в гр. Солун, Гърция /по-малко от 12 часа за транспортиране/.

• Жизнеспособност –  95% жизненост след размразяване /доказан факт, над 
средното международно ниво/.

• Многократна употреба при нужда и дългосрочно съхранение.

• Специализиран персонал на 24-часово разположение.

• Единствена отворена за посещение от родителите при спазване на строго кон-
тролирани условия.

Технология при преработката на стволовите 
клетки с високи и доказани резултати !

3
Технология

• PCR (Polymerase Chain Reaction) в реално време – Биологичните проби се тест-
ват по системата на PCR контрола, като се извършва типизиране и точно клетъчно 
преброяване. 

• Сигнал за бактерии – Използва се затворена система за аеробно и анаеробно 
откриване на бактерии.

• Bactec-Напълно автоматизирана затворена система за откриване на микробио-
логично развитие, без възможност от замърсяване.

• Vitec Biomerieux-Система за точна микробиологична идентификация на замър-
сяванетои тестване за чувствителност към антибиотици. 

По-добре да кажем: „За щастие ги съхранихме“, отколкото 
„Само, ако ги бяхме запазили...“
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