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Hücresel Tedaviler son on yılda ciddi ilerlemeler kaydetmesine 
rağmen halen tıp fakültesi derslerinde yer almayışından dolayı bu 
uygulamaları hekimlere öğreten merkezlere ihtiyaç duyulmuş 
olması bilinen bir gerçektir. 

Bu açığı kapamak ve eğitim programı oluşturmak için uzun 
süredir çalışma içerisindeyiz. Bizler merkezi Kore’de bulunan 
International Society for Stem Cell Applications (ISSCA) 
derneğinin üyesi olarak bu dernek vasıtasıyla hekimlere 
sertifikalı eğitimler organize edebilmekteyiz. 

Hangi hücre?, Nasıl bir hücre?, Hangi doz?, Hangi aralıklarla 
uygulama?, Nasıl uygulanıyor?, Yan etkileri nelerdir?, Tedavi 
süreci ne kadardır? gibi bir çok soruya yanıt bulabileceğiniz bu 
eğitimler sayesinde rejeneratif hücre uygulamaları yapmak 
isteyen hekimlerimiz için iyi bir bilgi kaynağı oluşturduğumuza 
inanıyoruz. 

Bunun dışında kendi kurumunda rejeneratif hücre tedavi 
sistemimizi kuran merkezler için ise özel eğitim programımız 
bulunmaktadır. Temel bilimlerden başlayıp cihazın kullanılmasını 
ayrıntılı ve uygulamalı anlattıktan sonra deneyimli hocalarımız 
eşliğinde adım adım klinik uygulamalar yapılarak anahtar teslim 
eğitim planlamaktayız. 

Özellikle klinik uygulaması yapan veya yapma hazırlığında olan 
hekimlerimize rejeneratif hücre klinik uygulamaları ile ilgili 
sorularınız olursa lütfen web sayfamızdan e-mail veya whatsapp 
hattımız ile bize yazın. Soracağınız konular bültenimizde uzman 
doktorlarımız tarafından ele alınıp cevaplanacaktır.  
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ReCell cihazı Rejeneratif Epitel Suspensiyon (RES) 
oluşturmak için kullanılır. RES özellikle yanık veya 
yanık sonrası oluşan skarların kaldırılmasında 
kullanılmaktadır.  

ReCell sayesinde hastadan alınan küçük bir deri parça 
numunesi ile RES oluşturulabiliyor. 

Yanık tedavilerinde daha iyi sonuç ve  
daha az maliyet 

Sadece yanık  değil 
aynı zamanda yanık 
sonrası oluşan Skar 
izlerini azaltma 
tedavilerinde de Recell 
kullanılmaktadır. Skar 
durumuna göre CO2 
lazer ve SVF rejeneratif 
hücre tedavisi ile 
kombine 
edilebilmektedir. 
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Yanık sonrası Recell tedavisi ile 
rejenerasyon çok daha hızlı ve etkili 
olmaktadır. 

Hücre kültürü oluşturmadan 
dakikalar içerisinde alınan 
deri numunesinden hücreler 
ayrılır. 

 

Hastanın kendisi verici 
olduğu için, dokunun kabul 
etmeme gibi bir riski söz 
konusu değildir. 
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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 1: Rejeneratif hücreleri anlamak için 
potansiyel kelimesini irdelemek gerekiyor. Bu 
hücreler farklı hücrelere dönüşme potansiyelindedir 
ve bu kabiliyetlerine göre sınıflandırılabilirler. 
Vücudumuzdaki tüm hücrelere dönüşme 
potansiyeline sahip olan hücrelere totipotent 
hücreler deniliyor. Eğer tüm hücreler değil de 
belirli bir grup hücre çeşidine farklılaşma 
postansiyeline sahip ise bu hücrelere pluripotent 
hücreler deniliyor. Eğer daha az hücre çeşidine 
farklılaşma potansiyeline sahip iseler bu sefer 
multipotent hücreler olarak adlandırılabiliyorlar. 

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 aktivitesinin tamamen kaybolduğunu 
vurgulamışlardır (Chang et al., 2013) (Şekil 3). 

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

 

Kıkırdak, eklemi oluşturan kemiklerin birbirlerine 
bakan yüzlerini kaplayarak yastık vazifesi görür. Eklem 
kıkırdağı çeşitli şekillerde hasar görebilir. Yıllar içinde 
eskiyerek önce yumuşar sonra saçaklanarak dökülür ve 
altındaki kemik ortaya çıkar. Halk arasında 
“kireçlenme” olarak bilinen bu duruma osteoartrit 
veya artroz adı verilir ve yaşla birlikte ortaya çıkan 
aşınma ve eskimenin sonucudur. Oluşan bu yaygın 
aşınmanın geriye dönüşü yoktur ve önce ilaç daha 
sonra cerrahi tedaviler gerektirir. 
 

Eklem kıkırdağı tamiri zor olan organlardan birisidir. 
Bir kez hasara uğradığında eklemlerin fonksiyonlarında 
ciddi bozukluklara sebep olur. 

 

Son yıllarda kıkırdak onarımı için rejeneratif tıp ve 
özellikle rejeneratif hücre tedavileri giderek artan bir 
ilgi gördü. Bu ilginin artması ise hastaların kıkırdak 
onarımlarında görülen bariz iyileşmelere bağlı olduğu 
bilinen bir gerçektir. 

 

Tedavileri 2 ana yolla gerçekleştirilmektedir: doğrudan 
dokulara enjekte edilen rejeneratif hücre terapisi 
veya ikinci olarak hücre-iskelet (skaffold) 
kombinasyonlarının tamir için kullanıldığı doku 
mühendisliği ya da dokuların yenilenmesi. 

 

Rejeneratif hücreler vücutta birçok farklı hücre tipine 
bölünme ve gelişme yeteneğine sahip olan hücrelerdir 
(Şekil 1). Pluripotent denilen rejeneratif hücreler 
genellikle embriyonik kaynaklardan toplanır ve 
vücuttaki herhangi bir hücre tipine dönüşebilir, oysa 
multipotent rejeneratif hücreler genellikle 
yetişkinlerden alınır ve daha sınırlı bir hücre tipi 
aralığına bölünebilir ve gelişebilir. Kök hücreler 
bölündüğünde, yeni hücreler kök hücreler olarak 
kalabilir veya daha spesifik bir işleve sahip yeni bir 
hücre tipine dönüşebilir. 

Kıkırdak tamiri konusunda 
yapılan bilimsel çalışmalar 
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Şekil 2: Rejeneratif hücreler kıkırdak hasarlı bölgeye enjekte 
edilir. 

Karın bölgesindeki yağlardan 
Rejeneratif hücre izolasyonu 
 
Kıkırdak hasarlarının giderilmesi için mikrokırık 
yöntemi, mozaik plasti, kıkırdak nakli gibi cerrahi 
yöntemler dışında son zamanlarda en etkili ve hasta 
için en ağrısız yöntemlerden biri ise rejeneratif 
hücre tedavisidir. 
 
Karın bölgesinden liposuction yöntemiyle alınan az 
bir miktar yağ içerisinden rejeneratif hücreler izole 
edilir ve bu ürüne Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF) 
denilmektedir. SVF’in direkt kıkırdak hasarının 
olduğu yere enjekte edilmesiyle tedavi 
gerçekleştirilir (Şekil 2). 
 
Rejeneratif hücre tedavisi sonuçları 3-6 ay arasında 
görülmektedir. Bu sebeple hastalar doktor kontrolü 
altında bu işlemi yaptırdıktan sonra da takibe devam 
etmelidir. 
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