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Матичните клетки се примарни(примитивни) клетки кои можат 
да се трансформираат во позрели клетки и претставуваат 
прекурсори  на сите клетки кои го градат човечкото тело. 
Матичните клетки кои се добиваат од плацентата, папочната 
врвца и од крвта од папочната врвца и под поволни услови 
може да се претворат во сите видови клетки: срцеви, 
мускулни, црнодробни(хепатоцити), крвни(хематопоетични), 
беледробни(пнеумоцити) тип II , нервни, масни, 
‘рскавични(хондробласти) и клетки од панкреасот.  

ул.  „Македонија“  бр. 11/1-2, Скопје, Р. Македонија, 



ул.  „Македонија“  бр. 11/1-2, Скопје, Р. Македонија, 

Акутна и хронична леукемија 
Анемии 
Ревматоиден артрит 
Диабетес 
Срцеви заболувања 
Инфаркти 
Црнодробни заболувања 
Аутизам 

Лимфоми 
Паркинсонова болест 
Повреди на 'рбетен столб 
Мултиплекс склероза 
Мускулна дистрофија 
Церебрална парализа 
Миелодиспластични синдроми 
Алцхајмерова болест 
 

И уште 100тина други патолошки заболувања. 

h"p://www.biostem.com.mk/ 



КОИ ПРЕДНОСТИ ГИ НУДИ 
ЧУВАЊЕТО НА МАТИЧНИ 
КЛЕТКИ ОД КРВ, ПАПОЧНА 
ВРВЦА И ПЛАЦЕНТА? 

v Плацентата е богат извор на адултни 
хематопоетски матични клетки како и CD34+ 
матични клетки, кои се битни за третирање на 
поголем дијапазон на несакани болести и 
синдроми 

v Матичните клетки од плацентата, сигнификантно 
го зголемуваат бројот на пренатални матични 
клетки, со што се овозмозува поголема сигурност 
за детето	  



v  Матичните клетки кои се собираат за време на 
породувањето ги надминуваат матичните клетки од 
други извори, бидејќи немаат претрпено влијанија од 
староста и околината 
 
v  100% компатибилност за самото дете и висок степен 
на компатибилност за семејството 
 
v  Директно располагање, без да се бара 
компатибилен донатор 
  
v  Пониска цена за терапијата во споредба со 
процедурата за изнаоѓање на компатибилен донатор  



v  Подобра компатибилност на ткивото во семејството, 
во споредба со стем клетките од коскена срцевина, 
поради многу малата возраст на клетките. 
  
v  Матичните клетки се сопственост на детето, нивното 
користење исклучиво зависи од родителите или детето. 
  
v  Подобро да кажеме “Среќа што ги сочувавме” 
отколку “Еххх, да ги имавме сочувано”. Но ако се 
потребни после многу години, возрасните ќе кажат: 
“Тоа е едно од среќните деца што неговите родители 
му овозможиле да сочува стем клетки”.   



Кои предности ги нуди чувањето на 
матични клетки од млечен за и умник?	  

v  Дентостем е со цел за собирање на скапоцени матични клетки како 
“втора шанса”, за децата кои не ги сочувале нивните матични клетки во 
моментот на раѓањето или веќе ги имаат искористено за терапевтска 
цел 

v   Млечните заби изобилуваат со мезенхимални матични клетки, кои 
наоѓаат огромна примена во терапијата на одредени заболувања 

v  Изолорање на матични клетки од умник може и до 28 годишна возраст 



v  Био Стем е директна канцеларија на бaнката за изолирање и 
криопрезервација на матични клетки Biohellenika во Р. 
Македонија. 
 
v  Био Стем на територијата на Р. Македонија функционира 
успешно веќе шест години и има официјална соработка со сите 
болници, родилишта и стоматолошки ординации ширум нашата 
држава. 
 
v  Biohellenika е основана од страна на универзитетски 
професори кои работат на крипрезервација на матични клетки 
уште од 1987 година, на чело на тимот од стручни лица со 
прочуениот Проф. Д-р George Koliakos 

Кои се Био Стем и 
Biohellenika? 
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v  Biohellenika  е најсовремена и најголема банка за чување на матични клетки 
во овој дел на Европа, со претставништва во сите земји во регионот, Азија и 

Австралија и е во блиска соработка со Универзитетот Duke во САД, кој се смета 
за водечки светски центар за истражување и употреба на матичните клетки. 



Biohellenika е основана и функционира под раководство на 
Универзитетски доктори кои работат на полето за обработка и 
криопрезервирање на матични клетки од 1987 година.  
Услугите што ги нуди Biohellenika се научно докажани и 
произлегуваат од долгорочното искуство на одговорните научници 
во биолошките Универзитетски истражувања и истражувањата во 
областа на медицината. 
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Тел/Факс: 02/3111 114 

Од Февруари 2008, лабораториите на Biohellenika се акредитирани 
од страна на Hellenic Accreditation System (Националниот Систем за 
Акредитирање Н.С.А.) со уверение бр. 410, 08/02/2008 согласно со 
законот 3066/2002 и денес е единствена и прва фирма од нејзин вид во 
Грција што располага со оваа акредитација. Н.С.А. како полн член на 
Интернационалниот Институт за Акредитирање ја дава можноста за 
интернационално признавање на услугите што ги нуди Biohellenika.  
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ул. „Македонија“ бр. 11/1-2,  

Скопје, Р. Македонија 

Уште од почетокот на нејзиното 
функционирање,  Biohellenika 
аплицираше и доби сертификат за 
функционирање ISO 9001:2000 од 
Lioyd’s за процедурата на изолирање, 
контрола на квалитетот и за 
замрзнување на автологни матични 
клетки од плацента и папочна врвца. 
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v  Лабораториите на Biohellenika функционираат самостојно 24 
часа дневно, 7 дена неделно, 365 дена годишно и 
обезбедуваат одлични услови за чување на матични клетки. 
 
 
v  Biohellenika денес располага со 6 лаборатории (clean rooms) 
во Солун и три во Атина, за изолирање и замрзнување на матични 
клетки, одлично опремени и се контролираат согласно со 
прописите од грчкото и европското законодавство. 
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ул. „Френклин Рузвелт“ бр. 4 лок. 5   - Скопје 

Тел/Факс: 02/3111 114 

Лабораториите за контрола на квалитетот на Biohellenika се 
целосно опремени и така сите потребни испитувања се вршат во 
самата банка. Истите имаат уверение од националниот совет за 
акредитирање, како медицински лаборатории за извештај, со 
Уверение за акредитирање бр. 410 врз основа на N.3066/2002 за 
овој вид на испитувања.  
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v  Нашиот професионален тим, на сите идни родители и родители 
со мали деца, им ја нуди услугата за криопрезервација на матични 
клетки од плацента, папочна врвца, крв, млечни заби, умници и 
масно ткиво 24 часа, 7 дена во неделата. 

v  Гарантираме брза и безбедна достава со сопствен превоз на 
примерокот во лабораториите на банката за изолирање и 
криопрезервација на матични клетки, Biohellenika во Солун и 
Атина, во рок од максимум 8 часа по земањето, при што 
материјалот не поминува низ никакви рендгенски проверки, како 
би дошло до негово извесно оштетување. 

v  Единствено во Био Стем, пред самото криопрезервирање, се 
врши комплетна биохемиска анализа и отстранување на 
несаканите бактерии од земениот материјал. 

v  Био Стем Ви нуди одложено плаќање, без камата на рати, 
посебни попусти и поволности.  



CERTIFICATE OF 
APPROVAL 

http://www.biohellenika.gr 
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Нашите	  објекти	  во	  
Солун	  и	  Атина	  



За уште подобра услуга на родителите и завршување на 
квалитетната контрола за откривање на вируси, 
лабораториите на Biohellenika се опремени со 
најверодостоен, автоматски метод PCR од фирмата 
Roche, COBAS S 201. Денес овој метод се употребува 
само од големи државни центри за донирање на крв, врз 
основа на системите од Европска Унија за потврда на 
важноста на вирусолошка контрола, поради големата 
безбедност што ја има во барањето на вирусите. Оваа 
технологија директно открива присуство на вирус во 
крвта на детето. Овој метод добива посебно значење и е 
неопходен за мајките – носители на вируси, кои 
директно се информираат дали вирусот има поминато на 
новороденчето или не, и согласно со тоа се одредува 
терапијата. 









За сите подетални информации може да не 
исконтактирате на следниве телефони: 

 
070 388 737  
072 249 628 

 
Д-р Дејан Филиповиќ 
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