
ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Έρευνα υγείας

Η μελέτη των βλαστοκυττάρων μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να 
κατανοήσουν περισσότερο τον τρόπο που λειτουργεί το σώμα. Η ενασχόληση με 
τα βλαστοκύτταρα μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν διάφορες 
ασθένειες και παθήσεις και να ανακαλύψουν νέες θεραπείες. Οι επιστήμονες 
ευελπιστούν μια μέρα να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα βλαστοκύτταρα για 
να βοηθήσουν την αντικατάσταση ιστών στο σώμα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω 
ασθένειας ή τραυματισμού.

Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε όταν κάνετε δωρεά ιστού για 
έρευνα με βλαστοκύτταρα  
>   Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της μελέτης; 
>   Τι είδους δείγμα θέλετε να συλλέξετε;
>   Πώς θα συλλέξετε το δείγμα;
>   Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη συμμετοχή στη μελέτη;
>   Υπάρχουν οφέλη για μένα;
>   Θα διατηρήσετε κάποια σύνδεση μεταξύ των στοιχείων μου και της/των κυτταρικής/ών 

γραμμής/ών που θα δημιουργήσετε από τον ιστό μου; Θα υπάρχει κάποια σύνδεση;
>   Ενδέχεται ο ιστός μου ή η/οι κυτταρική/ές γραμμή/ές που θα δημιουργηθούν από τον 

ιστό μου να χρησιμοποιηθούν σε άλλα ερευνητικά έργα;
>   Ο ιστός μου ή η/οι κυτταρική/ές γραμμή/ές που θα δημιουργηθούν από τον ιστό μου θα 

κοινοποιηθούν σε άλλους ερευνητές;
>   Ενδέχεται ο ιστός μου ή η/οι κυτταρική/ές γραμμή/ές που θα δημιουργηθούν από τον 

ιστό μου να χρησιμοποιηθούν σε έρευνα που περιλαμβάνει ζώα;
>   Ενδέχεται ο ιστός μου ή η/οι κυτταρική/ές γραμμή/ές που θα δημιουργηθούν από τον 

ιστό μου να μεταμοσχευθούν σε κάποιον άλλο;

Μάθετε περισσότερα για τις κλινικές δοκιμές και τις θεραπείες 
με βλαστοκύτταρα
Η International Society for Stem Cell Research [Διεθνής Εταιρεία για την Έρευνα των 
Βλαστοκυττάρων] [στα αγγλικά] προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
έρευνα των βλαστοκυττάρων και τις θεραπείες στη διεύθυνση closerlookatstemcells.
org [στα αγγλικά]. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση 
stemcells.nih.gov [στα αγγλικά]. Η συμμετοχή σε μελέτη είναι δική σας επιλογή.  

        Ενημερωθείτε. Ρωτήστε. Λάβετε απαντήσεις.

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για εκπαιδευτικό σκοπό και δεν προορίζεται για 
την παροχή ιατρικής συμβουλής. Συζητήστε με τον γιατρό σας ή την ερευνητική ομάδα, ώστε να 
λάβετε συμβουλές ειδικά για την περίπτωσή σας και τις ανησυχίες που έχετε για την υγεία σας.

Έχετε ερωτήσεις; 
Καλέστε μας στο
Cover Image: Μια συστάδα διαφοροποιημένων ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων. Τα 
κόκκινα κύτταρα στα δεξιά είναι βλαστοκύτταρα, ενώ τα μπλε κύτταρα στα αριστερά έχουν αρχίσει να 
διαφοροποιούνται. Η φωτογραφία έχει ληφθεί από τον Joseph Klim, PhD, στο εργαστήριο του Harvard 
University and Howard Hughes Medical Institute τον ερευνητή Kevin Eggan, PhD, Καθηγητή στο Department 
of Stem Cell and Regenerative Biology, Harvard University.



Τι είναι τα βλαστοκύτταρα;
Τα κύτταρα είναι τα στοιχεία δόμησης όλων των ζώντων οργανισμών. Κάθε τύπος κυττάρου 
διαδραματίζει έναν διαφορετικό ρόλο στο ανθρώπινο σώμα. Ένα βλαστοκύτταρο είναι ένας ειδικός 
τύπος κυττάρου. Συγκεκριμένοι τύποι κυττάρων του σώματος (όπως τα δερματικά κύτταρα, τα 
εντερικά κύτταρα ή τα ερυθροκύτταρα) σχηματίζονται από τα βλαστοκύτταρα.

Ορισμένα βλαστοκύτταρα μπορούν να εξελιχθούν σε οποιονδήποτε τύπο κυττάρου του σώματος. 
Άλλα βλαστοκύτταρα είναι πιο περιορισμένα και μπορούν να εξελιχθούν σε διάφορα είδη κυττάρων, 
αλλά όχι σε όλα τα είδη των κυττάρων του σώματος. Για παράδειγμα, τα βλαστοκύτταρα από τον 
μυελό των οστών (που βρίσκονται μέσα στα κόκαλά σας) μπορούν να εξελιχθούν σε ερυθροκύτταρα 
και σε λευκοκύτταρα και σε όλα τα άλλα στοιχεία του αίματος. Όμως, αυτά τα βλαστοκύτταρα δεν 
μπορούν να γίνουν δερματικά κύτταρα. 

Τι είναι μια γραμμή βλαστοκυττάρων;
Τα βλαστοκύτταρα που δημιουργούνται σε ένα εργαστήριο ονομάζονται «γραμμές» 
βλαστοκυττάρων. Μια κυτταρική γραμμή είναι μια συστάδα κυττάρων που προέρχονται από ένα 
μεμονωμένο δείγμα ιστού (π.χ. ένα δείγμα αίματος ή ιστού που λαμβάνεται από έναν μυ, η οποία 
διαδικασία ονομάζεται «βιοψία»). Κάθε κύτταρο σε μια κυτταρική γραμμή περιέχει τα ίδια γονίδια με 
το δείγμα του ιστού από το οποίο προήλθε.

Όλες οι γραμμές βλαστοκυττάρων:
>   Μπορούν να διαιρεθούν και να δημιουργήσουν αντίγραφά τους. Για το λόγο αυτό, μια γραμμή 

βλαστοκυττάρων που δημιουργείται σε ένα εργαστήριο θα μπορούσε να υπάρχει για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ακόμα και μεγαλύτερο από τη διάρκεια της ζωής σας. 

>   Μπορούν να γίνουν κάποια άλλα είδη κυττάρων του σώματος
>   Περιέχουν τις ίδιες γενετικές πληροφορίες με το άτομο που έδωσε το δείγμα 

Τύποι βλαστοκυττάρων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι βλαστοκυττάρων που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες στην έρευνα:

>  Κύτταρα του σώματος (όπως δερματικά κύτταρα ή κύτταρα του αίματος) που εξελίσσονται 
σε βλαστοκύτταρα στο εργαστήριο και ονομάζονται επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα 
(κύτταρα iPS). Θεωρείται ότι οι κυτταρικές γραμμές μπορούν να εξελιχθούν σε οποιονδήποτε 
τύπο κυττάρου του σώματος.

>   Τα βλαστοκύτταρα που υπάρχουν φυσικά στο σώμα ονομάζονται σωματικά ή ενήλικα 
βλαστοκύτταρα. Αυτά τα κύτταρα δεν μπορούν να εξελιχθούν σε οποιονδήποτε τύπο κυττάρου 
του σώματος, αλλά μπορούν να γίνουν ορισμένα είδη κυττάρων του σώματος. Τα σωματικά 
βλαστοκύτταρα είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν στο εργαστήριο.

>  Τα Εμβρυικά βλαστοκύτταρα (κύτταρα ES) είναι βλαστοκύτταρα που παράγονται από τα έμβρυα 
στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης, όταν το έμβρυο είναι μια πολύ μικρή συστάδα κυττάρων που 
δημιουργούνται σε ένα εργαστήριο. Τα κύτταρα ES μπορούν να εξελιχθούν σε οποιονδήποτε 
τύπο κυττάρου του σώματος. Τα έμβρυα που χρησιμοποιούνται για να καλλιεργηθούν 
ανθρώπινα κύτταρα ES προέρχονται από άτομα που είχαν υποβληθεί σε θεραπείες γονιμότητας 
(εξωσωματική γονιμοποίηση ή IVF) προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Μετά τη θεραπεία, 
ορισμένα άτομα επιλέγουν να δωρίσουν τα υπόλοιπα έμβρυα για την διεξαγωγή ερευνών. Εάν ένα 
έμβρυο χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία μιας γραμμής βλαστοκυττάρων, δεν θα μπορεί πλέον 
να χρησιμοποιηθεί για θεραπείες γονιμότητας. 

Γιατί ενδιαφέρονται οι ερευνητές για τα βλαστοκύτταρα;
Η μελέτη των βλαστοκυττάρων μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν περισσότερο 
τον τρόπο που λειτουργεί το σώμα και το πώς η ασθένεια εξελίσσεται και επηρεάζει το σώμα. Η 
ενασχόληση με τα βλαστοκύτταρα μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν διάφορες 
ασθένειες και παθήσεις και να ανακαλύψουν νέες θεραπείες. Οι επιστήμονες ευελπιστούν μια μέρα 
να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα βλαστοκύτταρα για να βοηθήσουν την αντικατάσταση ιστών 
στο σώμα που έχουν υποστεί βλάβη λόγω ασθένειας ή τραυματισμού.

Οφέλη και κίνδυνοι από τη συμμετοχή σε μια έρευνα για τα 
βλαστοκύτταρα
Η συμμετοχή σε μια έρευνα για τα βλαστοκύτταρα δεν έχει άμεσο όφελος για σας, αλλά 
συμμετέχοντας μπορεί να βοηθήσετε άλλους στο μέλλον.

Οι κίνδυνοι που ενέχονται στην παροχή δείγματος ιστού εξαρτώνται από τον τύπο του δείγματος 
που θα δώσετε (π.χ., αιμοληψία, βιοψία δέρματος, λήψη επιχρίσματος από το στόμα με μπατονέτα, 
βιοψία μυελού των οστών, κλπ). Η ερευνητική ομάδα θα σας περιγράψει τη διαδικασία και 
τους κινδύνους κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την λήψη της συγκατάθεσής σας κατόπιν 
ενημέρωσης. Μια γραμμή βλαστοκυττάρων που θα δημιουργηθεί από τον ιστό σας περιέχει τις 
γενετικές σας πληροφορίες και ενδέχεται να συσχετιστεί με την ταυτότητά σας. Υπάρχει κίνδυνος 
αυτές οι πληροφορίες να κοινοποιηθούν ακούσια σε άλλους. Οι ερευνητές θα σας εξηγήσουν ποια 
είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. 

Η συμμετοχή σε έρευνα αποτελεί επιλογή
Το να δώσετε τη σύμφωνη γνώμη σας για να συμμετάσχετε σε μια έρευνα είναι μια διαδικασία. 
Η ερευνητική ομάδα θα συζητήσει την έρευνα μαζί σας. Θα σας εξηγήσουν τους στόχους της 
μελέτης και τους πιθανούς κινδύνους και οφέλη. Η ερευνητική ομάδα θα αναλύσει μαζί σας το 
Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν Ενημέρωσης. Όλες οι διαδικασίες της μελέτης, οι κίνδυνοι και όποια 
ενδεχόμενα οφέλη θα περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το έντυπο.

Ζητήστε βοήθεια εάν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει ποτέ να νιώθετε πιεσμένοι 
ή βεβιασμένοι.  Η συμμετοχή σε μια ερευνητική μελέτη είναι απόλυτα εκούσια – είναι δική σας 
επιλογή.

Υπάρχουν προστατευτικές δικλείδες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εθελοντών μιας έρευνας 
(που ονομάζονται επίσης «συμμετέχοντες σε έρευνα») και να καταστεί βέβαιο ότι οι εθελοντές 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό.




