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BioTrend bültenini takip eden herkesin yeni yılını en içten 
dileklerimizle tebrik eder ve sağlıklı, mutlu bir 2019 yılı 
geçirmelerini temenni ederiz. 

2018 yılında gerçekleştirdiğimiz Konferanslar, seminerler, 
paneller ve eğitimlere 2019 yılında da tüm hızıyla devam etmeyi 
planlıyoruz. Bu konferansların en önemlilerinden biri ise  
ISSCA’nın 5-7 Nisan 2019 tarihinde Marmara Üniversitesinde 
gerçekleştireceği Uluslararası kongredir. Bu kongreye uluslararası 
tanınmış bir çok kök hücre klinik uygulamada tecrübeli bilim 
insanları konuşmacı olarak katılacaktır. Dünyada kök hücre 
uygulamalarının nasıl yapıldığının tartışıldığı bu güzel kongreye 
sizleri de bekleriz. 

Bununla birlikte BioTrend Eğitim Ekibi Beauty Cell Stem Cell 
Work Station cihazını kuran merkezlere sadece cihazı kurmakla 
kalmıyor aynı zamanda 3 ila 7 gün süren eğitimlerle uygulamaları 
olarak eğitimler vermeye devam ediyor. 

Bir sonraki bültende, yeni güzel bir yılda görüşmek dileğiyle. 

BioTrend 
Sa l ih  Yı ld ı r ım ,  CEO 
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https://www.facebook.com/BiotrendMedical/  

https://www.instagram.com/biotrendmedical/  

https://www.youtube.com/channel/UClatjMFQQBwfYpRzUwiL
SGg/videos  
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• Daha hesaplı 
• Daha kısa süre 
• Daha steril 

 

• SVF 
• BMAC 
• PRP 
• Deri Hücresi 

isolasyonu 
 

Mult i Fonksiyonel St em Cell Work 
St at ion ile merkez iniz de 
yapabileceğiniz  çalışmalar 
 

Multi Fonksiyonel Stem Cell Work Station içerisinde 
santrifüj, çalkalamalı inkubatör, HEPA filtreler, 
Sterilizasyon için UV lambası, Basınç Ölçer, Steril 
kabin ve steril kabini yönetmeniz için atak pedalları 
bulunmaktadır. 
 
Bu sistem ile birlikte verilecek protokoller ve 
protokolleri gerçekleştirmenizi kolaylaştıracak 
hands-on eğitim programımız ile birlikte rejeneratif 
hücre çalışmalarınızı kendi merkezinizde 
gerçekleştirebilirsiniz.  
 
Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle bağlantıya 
geçiniz. 
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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? 

 

Beauty Cell Stem Cell Work Station Kurulum 
sonrası Eğitim programımızı 

 
 

EĞİTİM -1- 

EĞİTİM -2- 

EĞİTİM -3- 

EĞİTİM -4- 

Moleküler ve kök hücre konusunda 
 uzman hocalarımız ile 
 
Rejeneratif tıp ve kök hücre konusunda temel bilgiler verilip, kök 
hücrelerin mekanistik olarak çalışma prensipleri ele alınmaktadır. 
 
Bu sayede mekanistik olarak daha iyi anlaşılan hücre ile 
çalışmalar sırasında çıkabilecek problemlere yaklaşımımızın daha 
doğru olması sağlanacaktır. 
 

Stem Cell Work Station kullanma eğitimi 
 
Konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz tarafından 
kurulumu gerçekleştirilen istasyonun nasıl kullanılması 
gerektiği konusunda teorik sunum yapılarak eğitim 
verilecektir. 

Stem Cell Work Station uygulama eğitimi 
 
Uzman ekibimiz sizing belirleyeceğiniz stem cell work 
station kullanacak ekibinize uygulamalı olarak eğitim 
verilecek. Bu eğitim sonrasında istasyonu rahat şekilde 
kullanabilir yetiye sahip olacaklar. 
 

Klinik uygulama eğitimi 
 
Rejeneratif hücre klinik uygulamasında deneyimli 
hocalarımız ile önceden belirlenecek vakalar üzerinde çalışma 
yaparlarken hem soru sorma hem de vakaları canlı izleme 
fırsatınız olacaktır. Kendi merkezinizde de ilk vakalarınızda 
yine uzman ekibimizi size eşlik edilecektir. 
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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 5-7 Nisan 2019 tarihinde 
Marmara Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecektir 

Geçen aylarda neler yapt ık.  
 
Geçen aylar bizler için yoğun eğitim ve seyahat trafiği vardı. 
Bağdat, Güney Kore gibi yurt dışı kök hücre kongrelerinde 
hem katılımcı hem de konuşmacı olmakla birlikte aynı 
zamanda yurt içerisinde de bir çok yerde eğitimlerimize 
devam ettik. Özellikle Ankara’da tanınmış hocaların katıldığı 
sunumlarımız ilgi ile izlendi. 

Ort opedi alanında öne 
çıkan bilimsel makaleler 

1- Comparison of Platelet-Rich Plasma, Stromal Vascular Fraction 
(SVF), or SVF with an Injectable PLGA Nanofiber Scaffold for the 
Treatment of Osteochondral Injury in Dogs. Franklin SP, Stoker AM, 
Bozynski CC, Kuroki K, Clarke KM, Johnson JK, Cook JL.J Knee Surg. 
2018 Aug;31(7):686-697. doi: 10.1055/s-0037-1606575. Epub 2017 Sep 
15. 

2- Platelet rich plasma, stromal vascular fraction and autologous 
conditioned serum in treatment of knee osteoarthritis. Fotouhi A, 
Maleki A, Dolati S, Aghebati-Maleki A, Aghebati-Maleki L. Biomed 
Pharmacother. 2018 Aug;104:652-660. doi: 
10.1016/j.biopha.2018.05.019. Epub 2018 May 25. Review. 

3- Concentrated adipose tissue infusion for the treatment of knee 
osteoarthritis: clinical and histological observations. Roato I, 
Belisario DC, Compagno M, Lena A, Bistolfi A, Maccari L, Mussano F, 
Genova T, Godio L, Perale G, Formica M, Cambieri I, Castagnoli C, 
Robba T, Felli L, Ferracini R. Int Orthop. 2018 Oct 11. doi: 
10.1007/s00264-018-4192-4.  

4- Adipose-Derived Stem Cell Treatments and Formulations. Di Matteo 
B, El Araby MM, D'Angelo A, Iacono F, Nannini A, Vitale ND, 
Marcacci M, Respizzi S, Kon E. Clin Sports Med. 2019 Jan;38(1):61-78. 
doi: 10.1016/j.csm.2018.08.004. 
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Hücre Klinik 
Uygulamaları 
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