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İÇ İN D E K İ L E R  

1. BioTrend  

2. MARROW CELLUTION kemik 
iliği aspirasyonu için son 
teknoloji 

3. Kemik iliği aspirasyonu 
konusunda yapılan bilimsel 
çalışmalar 

 

Bültenimizin bu sayısında sizlere kemik iliği aspirasyonu için 
geliştirilen son teknolojiyi tanıtmak istedik. Bu son teknoloji  
hem daha düşük maliyetli hem de daha yüksek etkinliğe sahip 
kemik iliği rejeneratif hücre uygulamaları yapılabilmesine olanak 
sağlamaktadır.  

Yeni ürünün uygulama videosunu yine bültenimizde 
bulabileceğiniz gibi bizimle bağlantıya geçtiğinizde size ürün 
hakkında detaylı bilgi verip demo uygulamamızı da gösterebiliriz. 

Yine bu bültenimizde eğitim serilerimizden de bahsettik. Farklı 
şehir ve merkezlerde Rejeneratif Hücre Temelleri ve Klinik 
Uygulamaları başlığı altındaki eğitim serilerimiz devam 
edecektir. 

Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. 
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Marrow Cellution ile  periferik kan kontaminasyonu olmadan, kemik iliği 
içinde çeşitli seviyelerden yüksek kaliteli progenitör hücreleri toplamak 
mümkün. 

Otolog Kemik İliği Aspirasyonu ve 
Kemik Grefti için son teknoloji 
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MARROW CELLUTION ™, periferik kan 
infiltrasyonunu en aza indirirken aynı 
zamanda rejeneratif hücre sayısını 
en üst düzeye çıkarır.  
 
Geleneksel yöntemlere kıyasla daha 
az kan kontaminasyonu olduğu için 
bu yöntemlere ek manipülasyon (yani 
bir laboratuvarda santrifüj veya 
kimyasal ayrıştırma) gerektirmez. 

• Daha hesaplı 
• Daha kısa süre 
• Daha steril 

 

• Kan yok 
• Antikoagülan yok 
• Filtreler yok 

 

Marrow Cellution 
aspirasyon 
kanülünün ucunun 
kapalı olması 
özelliğiyle, yanal 
olarak boşluklardan 
kemik iliği 
toplanabilmektedir 
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Şekil 1: 100ml liposuction sonucu elde edilmiş yağdan 
iki farklı yöntem ile (ME: Enzimli, MC: Mekanik) izole 
edilen hücre konsantrasyonları.  

Yandaki şekilde 3 hastadan 8-20 ml Marrow Cellution 
ile kemik iliği alınırken yine aynı hastalardan 60-100 
ml diğer metodlarla kemik iliği alınıyor ve öncelikle 
TNC (Chart 4) ve CD34 (Chart 5) değerleri 
karşılaştırılıyor. 
 
Farklı 3 hastada ise yine 8-10ml Marrow Cellution ile 
kemik iliği alınıp TNC (Chart 6) ve CFU-f (Chart 7) 
değerleri ölçülüyor ve bu değerleri geleneksel 
kullanılan yöntemlerle (Neddle) kıyaslanıyor. 
 
Santrifüj temelli sistemlerle kıyaslandığında 
ortalama TNC ve CFU-f değerleri Chart 8 ve 9 da 
gösterilmiştir. 

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 tamiri konusunda 
yapılan bilimsel çalışmalar 

Animasyon uygulamasını 
izlemek için telefonunuza 
barkodu okutunuz 
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Daha fazla fotoğraf için Facebook 
Sayfamızı ziyaret ediniz 
https://www.facebook.com/BiotrendMedical/  

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği ile International 
society for Stem Cell Application (ISSCA) derneklerinin 
ortaklaşa organize edeceği kongre detaylarını çok yakında 
paylaşacağız. 

Geçen aylarda neler yaptık. 
 
Eğitim faaliyetlerimiz tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor. 
Geçen aylarda bir çok yerde “Akademik Çalışmalarda Proje 
Yazma Eğitimi” başlığı altında eğitimlerin yanında “Bilimsel 
Makale Yazım Teknikleri” konulu makale yazmaya yönelik 
eğitimler de verdik. Akademik araştırmaları destekleyen 
firmamızın bu tip eğitim serileri devam edecektir. Ayrıntılı bilgi 
için bizi arayınız. 
 
Bunların yanında KÖK HÜCRENİN ve REJENERATİF TIP başlıklı 
eğitim serisi ile KÖK Hücre hakkında temek bilgiler tartışılırken 
hemen akabinde KÖK HÜCRE KLİNİK UYGULAMALARI başlıklı 
sunumlar ile doktorlarımıza farklı şehir ve merkezlerde 
hücresel tedaviler hakkında bilgiler verildi. 
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