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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
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• ΦΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

• ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

• ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

• ΟΦΕΛΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

• ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

 



ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ (ΜΓ): Γάλα που παράγεται από μαστικούς αδένες της 
γυναίκας κατά το θηλασμό του βρέφους. 

 

 Σύμφωνα με τον ΠΟΥ:  

     ΜΓ         Aποκλειστική διατροφή νεογνού 

     (τουλάχιστον για 6 πρώτους μήνες ) 

 

 Προτείνεται:  

     Μητρικός Θηλασμός (ΜΘ)       6 μην.-2 χρ.  

      

 ΜΓ       ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ για το βρέφος 

     (Διατροφική σύνθεση & Βιοδραστικοί παράγοντες) 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Politou  et al, Pediatrics,  2012 
 WHO,  2003 

 Oftedal  OT,  2012 
 



ΝΕΟΓΝΟ:Μειώνει πιθανότητα για: 

• ΣΔ 

• ΙΦΝΕ (ελκώδης κολίτιδα,Crohn) 

• Λευχαιμία και Λέμφωμα  

• Σύνδρομο Αιφνιδίου βρεφικού θανάτου 

• Παχυσαρκία, Υπερχοληστερολαιμία 

• Άσθμα , Αλλεργίες  

Βελτιώνει:   

• Ανάπτυξη πεπτικού συστήματος 

• Ανοσοποιητικού συστήματος 

• Υγεία των δοντιών 

• Ψυχοκινητική ανάπτυξη 

• Δείκτη νοημοσύνης του παιδιού 

ΜΗΤΕΡΑ:Μειώνει πιθανότητα για: 
• Καρκίνο μαστού/ωοθηκών 
• Παχυσαρκία της μητέρας 
• Οστεοπόρωση 

 
Απελευθερώνεται ωκυτοκίνη που:  
 Μειώνει  απώλεια αίματος λόγω 

τοκετού ->ταχύτερη επαναφορά 
μήτρας σε φυσιολογικό  μέγεθος. 
 

 Προκαλεί σύσπαση αγγείων της 
μήτρας->μειώνεται η απώλεια 
αίματος->πρόληψη αναιμίας. 
 

Savino et al,  Int J Pediatr Endoc,  2009 
Bouret SG et al, Clin Genet , 2006 

Hassiotou  et al, Journal of human lactation, 2014 

ΟΦΕΛΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 



1. ΠΥΑΡ ή ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ: (28η εβδ.κύησης-πρώτες ημέρες από τοκετό) 

• Είναι κιτρινωπό λόγω της καροτίνης 

• Περιέχει ανοσολογικά συστατικά 

• Xαμηλές συγκεντρώσεις λακτόζης και λίπους 

 

2. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΓΑΛΑ: (5 ημ.-2 εβδ. από τοκετό)  

• Περιέχει πύαρ και ώριμο γάλα ,μοιάζει με κανονικό γάλα 

• Πλούσιο σε νερό, μικρή περιεκτικότητα σε λίπος. 

 

3. ΩΡΙΜΟ ΓΑΛΑ: (Μετά από 3 εβδ. θηλασμού) 

• Παραμένει σχετικά ίδιο στη σύνθεση. 

• Διατροφική ποιότητα σχετικά σταθερή* 

* Προσοχή από μητέρα στη διατροφή όσον αφορά βιταμίνες –λιπαρά οξέα 

 Castellote et al, The Journal of nutrition, 2011 
 Pang et al,  Journal of mammary gland biology and neoplasia, 2007 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 



• Τα συστατικά του γάλακτος είτε συντίθενται στα εκκριτικά κύτταρα του 
μαστού είτε μεταφέρονται μέσω του μητρικού πλάσματος.  

 

                                                         

 Henderson et al,  Pediatrics, 2008 
  Valentine et al, Pediatr Clin North Am, 2013   

• Εκκριτικά κύτταρα->                        
Σύνθεση  Μακροθρεπτικών συστατικών    
(πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη)  

 

• Μητρικό πλάσμα->                                        
Μεταφορά  Μακροθρεπτικών και 
Μικροθρεπτικών στοιχείων (μέταλλα, 
βιταμίνες) 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΩΡΙΜΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 



Μακροθρεπτικά 
Συστατικά 

100ml  

Ενέργεια (kcal) 70 

Πρωτεΐνες (g) 1,3 

   καζεΐνη (% της ολικής 
πρωτεΐνης) 

40 

   πρωτεΐνη ορού (% της 
ολικής πρωτεΐνης) 

60 

Υδατάνθρακες (g) 6,89 

Λιπίδια (g) 4,38 

   κορεσμένα (g) 2,01 

   μονοακόρεστα (g) 1,66 

   πολυακόρεστα(g) 0,50 

   χοληστερόλη (mg) 14 

Βιταμίνες 100ml 

Λιποδιαλυτές: 

Βιταμίνη A (μg) 61 

Βιταμίνη D (UI) 3 

Βιταμίνη E (mg) 0,08 

Βιταμίνη K (μg) 0,3 

Υδατοδιαλυτές: 

Βιταμίνη Β1 (μg) 14 

Βιταμίνη Β2 (μg) 36 

Βιταμίνη Β3 (μg) 177 

Βιταμίνη Β12 (μg) 0,05 

Φυλλικό οξύ (μg) 5 

Βιταμίνη C (mg) 5 

Μέταλλα κ’ 
Ιχνοστοιχεία 

100ml 

Ασβέστιο (mg) 32 

Φώσφορος (mg) 14 

Νάτριο (mg) 17 

Κάλιο (mg) 51 

Μαγνήσιο (mg) 3 

Σίδηρος (mg) 0,03 

Χαλκός (μg) 400 

Ψευδάργυρος (mg) 0,17 

Σελήνιο (μg) 13-50 

Lonnerdal B, Advances in experimental medicine and biology, 2004 
Camilia R et al , Nutrients, 2016 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΩΡΙΜΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 



Malgorzata W et al, Cell Mol Biol Lett, 2017 

Το ΜΓ->Χιλιάδες έως εκατομμύρια μητρικά κύτταρα ανά χιλιοστόλιτρο 
 που το βρέφος καταναλώνει.  

ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4224213_770fig6.jpg


Η παρουσία των βλαστικών κυττάρων στο μαστικό αδένα αποτέλεσε 
αντικείμενο πολλών δεκαετιών έρευνας. 

 

 Το 1958 ο Γεώργιος Παπανικολάου  σε άρθρο του αναφέρεται στην 
ύπαρξή κυττάρων στο ΜΓ. 

 

 Το 2007 ο καθηγητής Πίτερ Χάρτμαν και οι συνεργάτες του εντόπισαν στο 
ΜΓ κυτταρικό τύπο με τα χαρακτηριστικά μοριακά σημάδια των 
βλαστικών κυττάρων. 

 

 Το 2012  η Ελληνίδα Βιολόγος  Δρ Ελένη Χασιώτου απομόνωσε και 
καλλιέργησε τα βλαστικά κύτταρα του ΜΓ υπό διαφορετικές συνθήκες, 
επιτυγχάνοντας έτσι να καθοδηγήσει τη διαφοροποίησή τους 
προς διάφορους τύπους κυττάρων. 

Taylor-Papadimitriou et al, International journal of cancer, 1977 
Stoker et al, Proc R Soc Lond B Biol Sci, 1982 

 Gaffney et al, Cell Tissue Res, 1976 
 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 



Οι γαλακτοφόροι αδένες χρωματίστηκαν με φθορίζουσα ουσία  

 
 

Φθορίζοντα κύτταρα εντοπίστηκαν στο σώμα των νεογνών 

(παρέμειναν έως ενηλικίωση σε εγκέφαλο,θύμο,πάγκρεας,σπλήνα νεφρούς) 

 

 

Εμφάνισαν σχήμα και ιδιότητες των κυττάρων των οργάνων που εγκαταστάθηκαν.  

 

Hassiotou et al, Αdv Nutr, 2014 

Σχήμα νευρικών κυττάρων             Παράγουν λευκωματίνη         Παράγουν ινσουλίνη 
  

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 



Τα hBSCs προέρχονται από το τοίχωμα των γαλακτοφόρων πόρων του 
μαστού και απελευθερώνονται κατά το θηλασμό λόγω επιταχυνόμενης  

ροής του γάλακτος.  

 

Έχουν δυνατότητες:  

• Αυτοανανέωσης 

• Διαφοροποίησης  

(προς διαφορετικούς ώριμους  

λειτουργικούς κυτταρικούς  

τύπους υπό συγκεκριμένες συνθήκες) 

 

 

 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

Hassiotou et al, Stem Cells, 2012 
Hassiotou et al, Experimental Biology, 2014 



Yπάρχουν περίπου: 

•  4 εκατομμύρια ζωντανά ΒΚ σε κάθε ml από πρωτόγαλα 

• 2 εκατομμύρια ζωντανά ΒΚ σε κάθε ml μητρικού γάλακτος  

      στους 6 μήνες από τη γέννηση  

• 1 εκατομμύριο ζωντανά ΒΚ σε κάθε ml μητρικού γάλακτος  

      στους 12 μήνες από τη γέννηση 

• ΒΚ ακόμα  και σε δείγματα μητέρων που μελετήθηκαν  

     στους 15 μήνες  

 

 

Boutinaud M et al,  Reprod Nutr Dev, 2004 
Capuco  et al, Animal: an international journal of animal bioscience, 2012 

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 



ΜΑΣΤΙΚΟΣ ΑΔΕΝΑΣ: 

• Αναδιαμόρφωση προς όργανο που εκκρίνει γάλα (υψηλότερη έκφραση 
πολυδύναμων γονιδίων κατά την εγκυμοσύνη και επέκταση του 
επιθηλίου.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε εγκυμοσύνη και γαλουχία, παρατηρείται επιμήκυνση των υπαρχόντων αγωγών και σύνθεση 
νέων αγωγών, μαζί με σχηματισμό κυψελιδικών δομών στα άκρα των αγωγών, όπου το γάλα 
συντίθεται.  

ΜΗ ΕΓΚΥΕΣ ΓΑΛΟΥΧΙΑ 

Hassiotou et al, Stem Cells, 2012 
Taylor-Papadimitriou et al, International journal of cancer, 1977 

Roy  et al, Stem Cells, 2013 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4224213_770fig2.jpg


ΒΡΕΦΟΣ: 

 Τα ΒΚ επιβιώνουν στην Γαστρεντερική οδό του νεογνού 

 Μεταφέρονται στην κυκλοφορία του αίματος  

 Ενσωματώνονται in vivo σε διάφορους ιστούς. 

 

ΜΙΚΡΟΧΙΜΑΙΡΙΣΜΟΣ: 

Τα μητρικά κύτταρα, με όλο το γενετικό τους υλικό και άλλα συστατικά,  

είναι παρόντα στους απογόνους και μπορούν να παραμείνουν εκεί ζωντανά 
μακροπρόθεσμα 

Ο μητρικός μικροχιμαιρισμός εμφανίζεται με την ανταλλαγή βλαστικών 
κυττάρων μέσω του πλακούντα.  

Αυτή η κυτταρική μεταφορά συνεχίζεται μετά τη γέννηση κατά τον θηλασμό 
και μπορεί να διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη ανοχής μεταξύ μητέρας 
και βρέφους.  

 

 

 

ΜΙΚΡΟΧΙΜΑΡΙΣΜΟΣ 

 

Hassiotou  et al, Journal of human lactation, 2013 
Hassiotou et al, Experimental Biology, 2014 

Barinaga M, Science, 2002 

ΟΦΕΛΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 



• Παρατηρείται ψηλότερη αποδοχή μητρικών μοσχευμάτων από άτομα που 
θηλάζονταν ως βρέφη  λόγω της ειδικής επικοινωνίας και ανοχής μεταξύ 
της μητέρας και του βρέφους της κατά τη διάρκεια του θηλασμού 

 

• Τα ΒΚ ενισχύουν την ανάπτυξη των βρεφών νωρίς στη ζωή τους 

  

• Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα          

Hanson LA, Acta Paediatr, 2000 
Zhang L,  et al Transplantation, 1991 

ΟΦΕΛΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 



ΜΗΤΕΡΑ: Τα hBSCs αντανακλούν κυτταρική κατάσταση γαλακτικού 
επιθηλίου μαστού.  

ΜΓ -> άφθονο, μη επεμβατική λήψη  

 

Εξέταση μαστικού αδένα για: 

  Διερεύνηση παθολογιών μαστού / θηλασμού 

  Διάγνωση περιπτώσεων ανεπαρκούς γάλακτος ή υπερβολικής 
προσφοράς γάλακτος ακόμη  

 Διάγνωση καρκίνου του μαστού 

 

 

Jain et al, Archives of disease in childhood, 1989 
Zhou et al,  Immunology, 2000 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 



Συγκρίνοντας τα hBSCs με βλαστοκύτταρα καρκίνου του μαστού, 
παρατηρείται μια μη ισορροπημένη έκφραση γονιδίων βλαστοκυττάρων σε 
επιθετικούς καρκίνους του μαστού σε σύγκριση με την ισορροπημένη 
γονιδιακή έκφραση των hBSCs, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει την 
προέλευση αυτών των καρκίνων. 

 

 

Dutta P et al, Chimerism, 2010 
Hassiotou et al,  Experimental Biology, 2014 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 



ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Ερευνάται:  

• Η χρήση των hBSCs για αντικατάσταση κυττάρων σε βλάβες από 
τραυματισμούς. 

• Η χρήση των hBSCs για αναγέννηση του δυσλειτουργικού ιστού σε 
ασθένειες. 

 Σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες (ν. Parkinson ή ν. Alzheimer) η 
μεταμόσχευση μπορεί να προσφέρει θεραπευτικά οφέλη 

     (ενθαρυντικά αποτελέσματα από πρόσφατη κλινική δοκιμή) 

Lindvall O et al, Nat Med, 2004 
Coghlan A,  New Sci , 2012 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 



Lindvall O et al, Nat Med, 2004 
Coghlan A et al,  New Sc,  2012 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΕ 
ALZHEIMER 

ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟΣ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟΣ 
ΝΕΥΡΩΝΑΣ  

ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ 
ΝΕΥΡΩΝΑΣ 

ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟΣ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΕ 
ALZHEIMER 

 
 

 
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ALZHEIMER ΜΕ 

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 



Lindvall  O et al, Nat Med, 2004 
Coghlan A et al, New Sci , 2012 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 



• Η ικανότητα των hBSCs να διαφοροποιούν in vitro σε β-ομοιάζοντα 
κύτταρα που συνθέτουν ινσουλίνη προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για 
την ανάπτυξη θεραπειών βασισμένων σε βλαστοκύτταρα του μητρικού 
γάλακτος για διαβητικούς ασθενείς.  

 

• Τα hBSCs μπορεί να είναι εξαιρετικοί υποψήφιοι όχι μόνο επειδή είναι 
εξαιρετικά πλαστικά και έχουν πρόσβαση από ηθική άποψη, αλλά και 
επειδή η έρευνα μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι μη νεοπλασματικά  όταν 
μεταμοσχεύονται. 

 

• Τα βλαστοκύτταρα του μητρικού γάλακτος δεν ανήκουν στον τύπο των 
εμβρυϊκών κυττάρων και ως εκ τούτου είναι ασφαλή για τις κυτταρικές 
θεραπείες.  

Hassiotou et al, Stem Cells, 2012 
Hassiotou et al, Experimental Biology, 2014 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 



 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


