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Hücresel Tedavi Yöntemlerinde Lider Kuruluş. Güçlü Akademik Kadrosuyla Hizmet Vermektedir.

2020 yılında BioTrend Ekibi 
Hücresel tedavi konusunda on yıldan 
fazladır hizmet veren BioTrend ekibi ka-
liteli akademisyen kadrosuyla bir medikal 
firmadan çok daha fazlasını vermeye devam 
ediyor.

BioTrend olarak Kök Hücre klinik 
uygulamaları yapan doktorlara 
STEMPIA gibi kaliteli ve bilimsel 
olarak kendisini ispatlamış bir 
ürünü kazandırmakla kalmıyor aynı 
zamanda kök hücre klinik kullanımı 
eğitimleriyle sizlere akademik 
düzeyde hizmet veriyor.

Bültenimizin bu sayısında sizlere 
STEMPIA kitini ve çalışma pren-
siplerini tanıtmanın yanında kök 
hücre eğitimlerimizden de bahset-
mek istiyoruz.

BioTrend sponsorluğunda In-
ternational Soceity of Stem Cell 
Application (ISSCA) derneğinin 
düzenlediği SERTİFİKALI Kök Hücre 
Klinik Uygulamaları Eğitimleri 
düzenlenmektedir. Katılımcı sayısı 
sınırlı olup katılacak doktorların 
branşlarına göre 
eğitim programı 
düzenlenmektedir.  
www.isscalink.org 
web sayfasından 
duyurulara 
ulaşabilirsiniz.

Bir veya iki günlük 
olan eğitmlerin ilk bölümünde,  beş 
kişilik alanında uzman hocalarımız 
öncelikle KÖK HÜCRE’nin temelini 
oluşturan bilgiler veriyorlar. Yine 

aynı bölümde klinik uygulamalar 
teorik olarak anlatılıyor. 

Eğitimin ikinci bölümünde ise 
daha önceden belirlenen hasta-
lardan liposuction ile yağ alınımı 
protokolü, Kök Hücre izolasyon 

protokolü ve hastaya 
uygulama yöntemleri 
bizzat ameliyathanede 
sizlere gösterilerek 
öğretiliyor. Eğitim 
sonunda da ISSCA 
yöneticileri tarafından 
sertifika taktim edili-
yor. Bu eğtimlerde SVF 

kullanımını daha iyi anlayacaksınız. 
Senelerdir bu işi yapan hocalarımıza 
bire bir soru sorma ve uygulama 
fırsatını yakalamış  olacaksınız.
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Prosedür

Bir Günlük Sertifikalı Eğitim

01 Lautemperum ea et volupta tempor 
aspiend ucimi, con paria quiam hici-
dunt exereni mperorrovit.

02 Laboreped mi, corehendae elist, atem 
num aut evendan imolorepe vid ex et, 
quatio. Is ut et voluptatis.

03 Iliquas sum volorio nsequame pre-
hene stibus deliquiat ut voluptis sum 
in pos erchilit estrum at experspici 
voluptaque re porepreped.

04 Dollabo. Acestiis eum ullupti atem-

Kolay ve Efektif 

SVF İzolasyon Sistemi
Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF), liposuction 
materyalinden (lipoaspirat) kök hücrelerin izolas-
yonu ile elde edilen bir hücresel 
üründür. Tipik mezenkimal kök 
hücre özelliği taşıyan bu hücrel-
er yüksek çoğalma kapasitesine 
ve hücre yenileme potansiyeline 
sahiptir.

Otolog SVF hücreleri 
günümüzde plastik cerrahi 
uygulamaların yanı sıra birçok 
farklı ortopedik uygulamada 
da klinik ortamlarda yan etki 
yaşanmaksızın kullanılmaktadır.

STEMPIA

Kök Hücre Sertifikalı 
Eğitimlerimizden Haberdar olun!

STEMPIA Özellikleri

STEMPIA, adipoz dokudan üretilen SVF’in izolasyonu için özel olarak 

tasarlanmış iki tüpten oluşur.

STEMPIA, manuel SVF izolasyon işlemine kıyasla, daha az sarf malzeme 

kullanılır.

STEMPIA ile SVF izolasyonu kolay ve güvenilir olarak kısa sürede hazırlanır.

SVF İşlem Süreci
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SVF + PRP

Başka bir çalışmada Koh ve ark. SVF ve PRP 
kombine tedavi ederek rejenerasyonun ne 
kadar hızlı olduğunu ve tedavinin daha 
başarılı olduğunu gösterdiler (Şekil 2). 

Diğer klinik ve radyolojik sonuçlara 
bakıldığında ameliyat öncesi ve son takip 
zaman noktaları Tablo 2’de özetlenmiştir.
Lysholm skoru da her ikisinde de iyileşme 
gösterdi (P <.001).  Ortalama VAS her iki 
grupta da son takip ziyaretinde önemli 
derecede azaldı (P <.001). SVF-PRP grubu 
PRP grubuna göre daha büyük bir gelişme 
gösterdi (P <.001). 

SVF içerisindeki 
hücreler
Bir gram adipoz dokusunda nükleuslu 
hücre sayısı 500 bin ile 2 milyon 
arasında değişkenlik göstermektedir. Ve 
hücrelerin %1 ila %10’u kök hücre olarak 
değerlendirilmektedir (3). Yani 100 gr 
elde edilen adipoz dokunun içerisinde 
0.5-20 milyon  arası hücre elde edilebilir. 
Bu farkın sebebi ise hastaların dokularının 
farklı olmasıdır. Farklı hastalar farklı doku 
yapısı ve yoğunluğuna sahiptirler (4). 

Günümüzde SVF nasıl kullanılıyor?
Kök hücre genel olarak embriyonik ve yetişkin kök hücre şekilinde iki ye ayrılır.  Yetişkin kök 
hücreler ise kültüre edilen ve edilmeyen olarak yine ikiye ayırabiliriz. Otolog hücreler kültüre 
edilmeyen hücre grubuna girmektedir.

%50 daha iyi 
iyileşme
Artroskopik gözlemler kıkırdak rejenera-
syonunun SVF-PRP uygulanan hastalarda 
%50 daha iyi iyileşme olurken sadece 
PRP uygulananlarda ise %10 olarak 
gösterilmiştir (2). 

SVF + PRP + HA

İlk olarak 2011 yılında Pak ve ark. (1) bir 
vaka serisi yayımlayarak insanda SVF 
uygulamaları yapmaya başladırlar. Liter-
atüre bakıldığında bu tarihten günümüze 
yüzlerce makalenin SVF’in rejenerasy-
onu nasıl hızlandırdığı ve tedavi olarak 
doktorların kullandığı görülmektedir. Bu-

functional rating index (FRI) ve range 
of motion (ROM) anlamlı iyileşmeler 
belirlenmiştir (1).     

Adipoz dokudan elde edilen hücreleri 
(ASCs) içeren otolog adipoz stromal 
vasküler fraksiyonlar (SVFs) günümüzde 
bir çok ortopedi endikasyonu için 
kullanılmaktadır.  SVF’in kıkırdak, 
kemik, tendon rejenerasyon 
özelliği olduğundan Osteoartrit, 
kondromalazi, Menisküs yırtıkları, 
femur başı osteonekrozu ve tendon 
yaralanmalarında kullanılmaktadır.

Ortopedi Ugulamalarında
SVF Kullanımı

nunla birlikte SVF’i yalnız kullanmak 
yerine PRP ve Hyaluronan (HA) ile 
kombine yapılan tedavilerin çok daha 
başarılı olduğu ispatlanmıştır (Şekil 
2). Pak ve ark. yaprıkları çalışmada 
da otolog adipoz SVF ile PRP ve HA 
birlikte verilmiş ve 3 ay sonra MRI 
görüntüsü iyileşmeyi gösterirken 
ağrı için Visual analog score (VAS), 

Şekil 2: SVF + PRP + HA 
uygulandıktan 12 hafta sonraki 
çekilen MRI sonuçları meni-
sküs kıkırdak oluşumunu bariz 
göstermektedir.

Şekil 3: SVF+PRP uygulandığında Knee Injury and Osteo-
arthritis Outcome Score (KOOS)’da iyileşme görünmektedir. 
Yıldız işaretleri istatistiksel olarak anlamlıdır (P <0.05). 
(ADL, günlük yaşam aktiviteleri; YK, yaşam kalitesi; spor ve 
rekreasyon, spor ve eğlence; spt, belirtiler.)

Şekil 1: Kanamiya skoruna göre SVF+PRP  ve sadece PRP 
uygulanan grupların iyileşmesi gösterilmektedir.

Kaynaklar: 
1- Pak J. Regeneration of human bones in hip osteonecrosis and human 
cartilage in knee osteoarthritis with adipose-tissue derived stem cells: a 
case series. J Med Case Rep. 2011;7(5):296.

2- Koh YG, Kwon OR, Kim YS, Choi YJ. Comparative outcomes of 
open-wedge high tibial osteotomy with platelet rich plasma alone or in 
combination with mesenchymal stem cell treatment: a prospective study. 
Arthroscopy. 2014;30(11):1453–60.

3- Baer PC, Geiger H. Adipose-derived mesenchymal stromal/stem cells: 
tissue localization, characterization, and heterogeneity. Stem Cells Int. 
2012;2012:812693.

4- Martin AD, Daniel MZ, Drinkwater DT, Clarys JP. Adipose tissue den-
sity, estimated adipose lipid fraction and whole body adiposity in male 
cadavers. Int J Obes Relat Metab Disord. 1994;18(2):79–83.
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Biyoteknoloji ve rejen-
eratif tıp alanında önde 
gelen şirketimiz meslek 
edindirme amaçlı ve yeni 
teknoloji sistem eğitimleri ile 
gençlerimize staj imkanları 
sunmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilen  ve her geçen 
gün gelişmekte olan hücresel 
tedavi uygulamalarını  
gelecek nesillere taşımak 
ve sağlık alanında ülkemizi 
merkez haline getirmek 
yalnızca geleceğimizin 
mimarı olan gençlerimizle 
mümkün olduğunu biliyoruz.
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ISSCA Sertifikalı  Kök Hücre 
Eğitimi, İstanbul

Futbolda 

Hekimin 

Rolü, 

İstanbul

Kök Hücre Klinik 
Uygulama Eğitimi
(Kırgız Doktorlar için)

ENSAR   KARAGÖZ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

ADİL AYAL 
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

Katıldığımız

Etkinlikler ve Eğitimler
2. Uluslararası Rekon-
strüktif- Estetik Genital 
Cerrahi ve Seksoloji 
Kongresi - RAGSS 
12 Aralık- 15 Aralık Radisson 
Blu Hotel İstanbul *

2020 İkinci dönem 
Stajyerlerimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutlarız

Bültemimizde kök hücre ile ilgili görmek istediğiniz spesifik konular varsa bize yazın! Whatsapp 0 530 542 46 95

3. Ulusal Medikal Estetik Kongresi 28 
Kasım-1 Aralık  Mestder Derneği Kaya 
Palazzo Golf Resort Belek- Antalya *

22 Şubat 2020
Yara-Yanık
Sempozyumu
Ankara

MART
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