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“Rejeneratif Tıp heyecan 
verici ve her geçen gün 
ilerleyen bir bilim dalı. 
İnsan vücudu kendi 
kendini tedavi etme 
kabiliyetine sahip fakat 
bazı durumlarda küçük bir 
yardım gerekebilir. ” 
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BioTrend 2004 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Cleveland 
Ohio eyaletinde kurulmuştur. 2006 yılından buyana Türk sağlık 
sektörüne hizmet vermektedir. 

BioTrend genetik biyokimya, moleküler biyoloji, biomateryaller 
ve rejeneratif hücre teknolojilerine odaklanmış durumdadır. 
Şirketimiz önemli sayıda inovatif teknolojileri Türk sağlık 
sektörüne kazandırmıştır. BioTrend tarafından Türkiye, 
Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti 
Irak, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 
getirilen bu teknolojiler ve ürünler güvenli, yüksek teknolojili, 
dünya marketinde kalitesi kanıtlanmış ürünlerdir. 

BioTrend Medikal olarak bizler hastalıklı veya hasar görmüş organ 
ve dokuları tamir etmek için doku mühendisliği, rejeneratif 
hücre tedavileri, medikal cihazlar ve diğer biyolojik tedavileri 
sağlıyoruz. 

On yıldan fazladır BioTrend Medikal olarak rejeneratif tıp alanı 
ile uğraşmaktayız. Bu alanda ile PRP ve Kemik İliği Konsantrasyon 
uygulamaları ile başladık. 2010 yılında, kemik iliğinden elde 
edilen rejeneratif hücrelerin anjio sırasında kalbe uygulanması 
ilk Multi-Center Kalp Rahatsızlığı çalışmasıdır ve BioTrend 
Sponsorluğunda gerçekleşmiştir. Sonuçlar ise çok umut vericiydi. 
Halen ekibimiz kan, kemik iliği, deri ve yağ dokusundan point of 
care sistemler ile rejeneratif hücresel tedaviler 
üretebilmekteyiz. 

BioTrend Medikal ortaklarımız, müşterilerimiz ve hastalarımızın 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için rejeneratif tıp 
teknolojilerini sağlamaya devam edecektir.  

BioTrend Medikal 
Salih Yıldırım, CEO 
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Karın yağlarından elde edilen Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF) adı verilen 
sıvı içerisinde çok sayıda rejeneratif hücre bulunur. Liposuction ile karın 
bölgesinden yağlar alınır ve bu yağlardan tipik mezenkimal hücre özelliği 
taşıyan hücreler izole edilir. Bu hücreler yüksek çoğalma kapasitesine ve 
hücre yenileme potansiyeline sahiptirler. 

Otolog SVF hücreleri günümüzde plastik cerrahi uygulamanın yanı sıra bir 
çok farklı ortopedik uygulamada da klinik ortamlarda yan etki 
yaşanmaksızın kullanılmaktadır. 

Yağ Kaynaklı Rejeneratif Hücre İzolasyon Kiti 

“Yağlarınız hiç bu 
kadar değerli 
olmamıştı. Karın 
bölgesinden alınan 
yağlarınızdan 
rejeneratif hücreler 
izole edilip ortopedi, 
yaşlanma, yara ve 
yanık gibi bir çok 
alanda kullanılabilir.” 
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SVF izolasyonu yapanların en çok sordukları sorulardan biri 
“SVF izolasyonu yaparken kullanılan enzimin hastaya zararlı 
olup almayacağı” konusundadır.  

Yaptığımız literatür araştırması konuyla ilgili soru işaretlerini 
ortadan kaldıracak seviyededir.  

Öncelikle yapılan çalışmalar enzim ile izole edilen hücrelerin 
enzimsiz yönteme göre büyük oranda daha fazla hücre izole 
edildiğini göstermektedir. Enzimli yöntem ile 9.06 x105 hücre 
elde edilirken ki bu toplam hücrelerin %25.9’una tekabül 
etmektedir, mekanik yöntem ile 5x105 hücre yani toplam 
hücrelerin sadece %5’i izole edilebilmektedir (Şekil 1)(Raposio 
et al., 2017). Bu sonuç bize enzim kullanılmadan yapılan 
yöntemin fazla etkili olmayacağını göstermektedir. 

SVF izolasyonunda ENZİM kullanımı 
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Şekil 1: 100ml liposuction sonucu elde edilmiş yağdan 
iki farklı yöntem ile (ME: Enzimli, MC: Mekanik) izole 
edilen hücre konsantrasyonları.  

Şekil 2: 80ml liposuction sonucu elde edilmiş yağdan 
izole edilen hücreler farklı yıkama derecelerinde 
kollejenaz enzim aktivitesi ölçüldü. Enzim 
aktivitesinde ilk yıkamada dahi anlamlı bir düşüş 
belirlenmiştir. İkinci yıkamada ise enzim aktivitesi 
BLANK (enzimsiz ortam) ile aynı derecedir. Stempia 
kitinde de iki yıkama gerçekleşmektedir. 

Şekil 3: Kollejenaz aktivitesi iki farklı yöntem ile 
ölçülmüş ve her ikisinde de daha ilk yıkamada anlamlı 
düşüş belirlenmiş. İkinci yıkama ve sonraki 
yıkamalarda ise Blank (enzimsiz ortam) ile aynı 
seviyede olduğu gösterilmiş (Chang et al., 2013). 

Kendi yaptığımız çalışmalar ve literatüre taramasından elde 
ettiğimiz sonuçlar bu soruya cevap vermektedir. 

Kendi yaptığımız çalışmalarda SVF hücre izolasyonu sırasında enzim 
uzaklaştırmak için iki yıkama işlemi gerçekleştirilir. Daha ilk 
yıkamada kollejenaz enzim aktivasyonunun anlamlı şekilde düştüğü 
belirlenmiş ve ikinci yıkamada ise kollejenaz enzim aktivitesinin 
blank (enzimsiz ortam) ile aynı seviyede olduğu gözlenmiştir. Bu 
sonuç bize son üründe zaten enzimin tamamen uzaklaştırıldığını ve 
bu sebeple enzimin herhangi bir yan etkisinden söz 
edilemeyeceğini göstermektedir. 

Yapılan literatür taramasındaki araştırmaların da benzer sonuçlar 
vermesi yaptığımız çalışmayı destekler mahiyettedir. 

Chang ve ark. yaptığı çalışmada da kollejenaz enzim aktivitesi 
ölçülmüş ve bizim çalışmamıza benzer sonuç bulunarak ikinci 
yıkamadan sonra enzim aktivitesi tamamen kaybolduğunu 
vurgulamışlardır (Chang et al., 2013) (Şekil 3) 

Peki Enzim kullanılan yöntemde son ürün içerisinde endişe 
duyulacak şekilde enzim var mıdır? 

 

Chang H, Do BR, Che JH, Kang BC, Kim JH, Kwon E, Kim JY and Min KH. 
2013. Safety of adipose-derived stem cells and collagenase in fat 
tissue preparation. Aesthetic Plast Surg. 37:802-808. 

Raposio E, Simonacci F and Perrotta RE. 2017. Adipose-derived stem cells: 
Comparison between two methods of isolation for clinical 
applications. Ann Med Surg (Lond). 20:87-91. 

 

Kaynaklar 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

1

Uluslararası ISSCA derneğinin her 
sene farklı bir ülkede düzenlediği 
"Kök Hücre Tedavilerindeki 
Gelişmeler ve Klinik 
Uygulamaları" Kongresi 28 Nisan 
2018 tarihinde İstanbul Ataköy 
Hyatt Regency Otelinde 
gerçekleşti.  

2

Alanında etkili hocaların konuşmaları olduğu 
kongre full katılım ile gerçekleşti. Ulusal basınında  
İlgi gösterdiği kongrede Kök Hücre uygulamaları 
yurt dışından gelen ve yerli konuşmacılar ile 
tartışıldı. 
Konferans oturumlarında, Özellikle Plastik 
Cerrahi, Kardiyoloji ve Ortopedi gibi alanlarında 
Rejeneratif tıp ve hücresel tedavi uygulamaları ele 
alındı. Bunun yanında Kök hücre çalışma 
mekanizmaları temel bilimci yabancı 
konuşmacılar tarafından açıklandı ve tedavi 
sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar 
tartışıldı. 
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Daha fazla fotoğraf için Facebook 
Sayfamızı ziyaret ediniz 
https://www.facebook.com/BiotrendMedical/  


