
Alper Şener 
Büyüme Faktörleri ve Kök Hücre Tedavisi 



Yara İyileşmesi Sa.aları?

• İnflamatuar Faz (0-5 gün)
a.Hemostaz
b.İnflamasyon

• ProliferaIf Faz (5 gün-3 haLa)
a.Granülasyon
b.Kontraksiyon
c.Epitelizasyon

• Matürasyon ve
Remodelling Fazı (3 haLa-yıllar)

Kronik 
yara 



Gra
de

Ayrın&lar  
(Derinlik/Penetrasyon, Osteomyelit, Gangren/Nekroz)     

Grade Ayrıntılar 
(Derinlik/Penetrasyon, Enfeksiyon, İskemi ) 

0 Açık yara yok            0 Ülser öncesi veya sonrası epitelizasyon

1 Yüzeysel yara, parsiyel veya tüm kat 1 Yüzeysel yara, kemik/ligaman/eklem penetrasyonu
yok

2 Ülser ligamentlere kadar ilerlemiş, abse/ osteomyelit
yok

2 Tendon yada kapsüle invaze ülser

3 Abse, osteomyelit, derin fasya tutulumu, sepsis 3 Eklem veya kemiğe penetre ülser

4 Ön ayakta veya topukta lokalize gangren A Enfeksiyon ve iskemi yok

5 Yaygın gangren B Enfeksiyon var

C İskemi var

D Enfeksiyon + İskemi var 

WAGNER TEXAS



İnsan Kaynaklı Rekombinant
Epidermal Büyüme Faktörü

Kaynak- Heberprot-P tanıtım özetinden alınmıştır 



Türkiye’deki tek intralezyonel rhEGF-75

Kaynak- Heberprot-P tanı8m öze9nden alınmış8r 

*

• 3. hf ara değerlendirme- yeterli yara iyileşmesi delili 
yok ise; klinisyenin tercihi 

• Maksimum 12 hf. 
• KÜB’de <1 cm2 veya 8 hafta 

*



Kaynak- Heberprot-P tanıtım özetinden alınmıştır 
Her uygulamada tek flakon, yüzey geniş ile sulandırılabilir 



Kaynak- Heberprot-P tanıtım özetinden alınmıştır 



Kontraendikasyonlar…KÜB…
• Ürün veya içindeki bileşenlerine karşı aşırı hassas iseniz,
• HEBERPROT-P enjeksiyon yerine yakın alanlarda kanser bulgunuz varsa, 
• Habis hastalığınız ve habis hastalık şüpheniz varsa, 
• Şeker hastalığına bağlı ağır hastalığınız varsa (diyabeGk koma veya diyabeGk ketoasidoz) 
• Son iki ay içinde akut kalp krizi, şiddetli göğüs ağrısı, akut inme ya da geçici iskemik atak ya da 

tromboembolik olaylar (damarda pıhM oluşumu) gibi akut kalp-damar rahatsızlığı geçirdiyseniz
• Ciddi konjesGf kalp yetmezliği, ciddi kalp riGm bozukluğunuz (atriyoventriküler blok atriyal

fibrilasyon) varsa,
• Emziren deneyimi yok,
• KBY’de…anürik hastada doz 25’e düşmesi önerilir… 

• Tanı almış epiteliyal kanser /uygulama bölgesinde kanser şüphesi varsa uygulanmaz…
• Kanser taramasına gerek yok…



https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-drug/def/nepidermin

Nepidermin (rhEGF)…KT / RT toksisitesini
azaltmak için klinik denemelerde 



https://www.fda.gov/media/76010/download

• Recombinant human platelet-derived growth factor (rhPDGF-BB) 
• 2008… 3 tüpten fazla kullanımda postmarketing izlemde bilinen kanseri 

olanlarda dikkatli kullanımı önerilmiş…



• Topikal jel 
• Yüzeysel uygulama 
• Günde iki kez

Türkiye’deki tek topikal rhEGF 150

• Toz
• Jel
• Krem 

• bFGF-basic fibroblast growth
factor

• aFGF- acidic fibroblast growth
factor

• GM-CSF
• PDGF- plateled derived growth

factor

Chun-mao Han et all. Clinical guideline on topical growth factors for skin wounds.  Burns & Trauma, 2020, 8, tkaa035 



Burns & Trauma, 2020, 8, tkaa035 Chun-mao Han et all. Clinical guideline on topical growth factors for skin wounds.  

Aslında sadece diyabetik ayak ülserlerinde kanıt düzeyi yüksek bulunmuş  
ve kuvvetle kullanımı önerilmiş 



• Çalışma grubu 76 vs kontrol 66 (standart 
tedavi)…G1, 2…

• 1. Ay’dan iIbaren etki başlamış…
• İlk ayda; kapanma 2 kat yüksek, granülasyon

aynı…
• İkinci ayda; istaIsIksel anlamlı fark yok,
• Dördüncü ayda- çalışma sonunda; kapanma 

2 kat yüksek…
• Çalışma sonunda; yanıtsız çalışma grubunda 

9 kat daha az….
• Rekürrens çalışma grubunda hiç yok- 10 ay  

izlem… 



Gerçek yaşam verisi? 
• SistemaHk derleme…RCT…
• rhEGF vs placebo…
• PRİSMA sensiHvite analizini 

geçen 9 çalışma,
• 720 kaSlımcı (404 çalışma, 316 

placebo)
• 6 tane topikal uygulama
• 2 tane intralezyoner uygulama
• 1 bias nedeniyle değerlendirme 

dışı

rhEGF’ün gerek topikal, gerekse intralezyoner
uygulaması iyileşmeyi olumlu etkiliyor… 

Ding-Yun Zhao et all. Efficacy and safety of recombinant human epidermal growth factor for diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.

Int Wound J. 2020;17:1062–1073. 



Topikal vs İntralezyoner?

• Derleme, RCT
• 7 adet…610 katılımcı…
• Kıyaslama çalışması yok,
• Enfeksiyon kontrol altında,
• Osteomyelit olmamalı,
• Topikal Wagner G1,2 (RR, 1.61; 95% CI, 1.32 to 1.97; I2 = 0%)
• İntralezyonel daha derin ülserde etkili (RR, 2.06, 95%, CI 0.35 to 12.22; I2 = 50%).

Topikal = G1,2
İntralezyoner >2



1. Güvenlik verisi yetersizliği  nedeniyle çocuk, hamile, 
emzirenler, >65 yaş uygulanması önerilmez,

2. Debridman sonrası ve enfekte olmayan yaraya 
uygulanması önerilir,

3. Ciddi periferik enflamasyon durumunda uygulanması 
önerilmez,

4. Şimdiki verilere göre en iyi etkiyi 100-1000IU/cm2’de 
görülür,

5. Doz sıklığı; günde birden fazla olmalıdır, 
6. Toplam süre yara yatağı graUlemeye hazır oluncaya kadar 

kullanılabilir, 
7. Farklı EGF’lerin bir arada kullanımı ile ilgili iyi sonuçlar olsa 

da ileri çalışmalara ihYyaç vardır,
8. EGF ile vakum kapama ve aljinat kombinasyonu iyi 

sonuçlar verdiğine dair çalışmalara olsa da yeni verilere 
ihYyaç vardır,

9. EGF etkisini azaltan; etanol, hidrojen peroksid, gümüş ile 
kombinasyon yapılmamalıdır,

10.Uygulama bölgesinde cil]e kanser şüphesi durumunda 
uygulanmamalıdır, 

Genel sonuç…G3,4 maliyet etkin



Nasıl Çalışır?

Hanlet Camacho-Rodríguez et al. Heberprot-P’s Effect on Gene Expression in Healing DiabeUc Foot Ulcers



Sonuçta…

Anjiyogenesis

Enflamasyon

Kollajen sentezi
Extra sellüler matrix

Epitelizasyon

PDGFB
(Platelet Derived Growth
Factor Subunit B)

COL1A1
(collagen type I alpha 1 chain)

ANGPT1
(AngiopoieUn 1)

IL-1A
TNF alfa

MMP2 
(matrix metalloproteinase 2 

TIMP2
(Tissue inhibitor of 
metalloproteinases 2

Myelofibroblast

Hanlet Camacho-Rodríguez et al. Heberprot-P’s Effect on Gene Expression in Healing DiabeUc Foot Ulcers



ProhibiLn

• Aslında lipid dokuda yüksek oranda bulunur,
• Kronik ülserde; yüzeyde daha çok, derin 

dokuda daha az,
• Hücre siklüsü bloklajı; anImitojenik faktör
• EGF uygulandığında prohibiIn doku dağılımı 

derine iniyor…
• Hücre siklüsünün başladığının indirekt

göstergesi…

Yüzeysel

Derin

Peroksidaz boyası- prohibitin EGF sonrası her tabakaya yayılmış

2-6 mm cilt biyopsileri

Berlanga-Acosta J. Diabetic lower extremity wounds: the rationale for growth factors-based infiltration treatment. Int Wound J 2011; 8:612–620 



Cyclin D-azalması

rhEGF uygulaması sonrası Cyclin D arqşı ile hücre 
proliferasyonu artar 

Jorge Berlanga-Acosta et all. Epidermal Growth Factor (EGF) intralesional infiltraDons: From the bench to the diabeDc ulcers cells

Integr Mol Med, 2019 doi: 10.15761/IMM.1000354 Volume 6: 1-7 



Jorge Berlanga-Acosta et all. Epidermal Growth Factor (EGF) intralesional infiltraDons: From the bench to the diabeDc ulcers cells

Integr Mol Med, 2019 doi: 10.15761/IMM.1000354 Volume 6: 1-7 



Uygulama sonrası moleküler düzeyde ne oluyor?

• İlk 15 dk’da:  EGFR’ü membran ekspresyonu artıyor,
• rhEGF endositoz ile hücre içine giriyor,
• 15 dk-24 saat: stoplazmik translokasyon ve endoplazmik organellerin

dağılımı,
• 45dk-24 saat: nükleer translokasyon ve DNA’ya bağlanma,
• 24.saatten sonra: 
-Hücre proliferasyonu,
-EGFR mitokondriyal birikmesi,
-rhEGF kollajene bağlanması ve ekstasellüler matriks sentezi 

V.FalconCama,M.Fernandez Mayola,Y.Mendoza-Mar ı́etal., “Epidermal growth factor based therapy promotes intracellular trafficking and accumulaUon of its receptor in the
nucleus of fibroblasts from diabeUc foot ulcers,” Journal of Diabe.c Complica.ons & Medicine, vol. 01, no. 03, 2016. 



Sırr noktası- rhEGF ilk dakikası
• Fibroblast benzeri hücre membranı stabil
• ER’da değişim yok… 

45 dk sonrası-
• ER’da şişme, 
• EGFR expresyonu (Vesikül) 
• Fibroblast benzeri hücre membranında genişleme 
• Kollajen matrix ve kollajen fiberde toplanma  



6 saat sonra-
• EGRF (oklar ile işaretli) yaygınlaşma ve 

hücre yüzeyine yayılma 
• Kollajen fibrillerde çaprazlaşma ve 

yaygınlaşma
• MVB- multivesicular body; stoplazma

içinde artar (sayıca + ebat) 

24 saat sonra-
• Nükleus entegrasyonu
• rhEGF mitokondriyal birikme,
• rhEGF kollajene bağlanma, ekstrasellüler

matriks sentezi



Murat Kahraman et all. The Long-Term Outcomes Following the Application of Intralesional Epidermal Growth Factor in Patients With Diabetic Foot Ulcers.2018. 
The Journal of Foot & Ankle Surgery



Çanakkale, 
• DM ayak (Komplike YDE) + Vasküler staz ülseri,  Sepsis
• AB (SCF+ Vankomisin)- Debridman, Enfeksiyon kontrol altına alınması sonrası  
• Sonrasında  intralezyoner rhEGF (8 hf)  + topikal rhEGF (4 hf)- farklı bölgelere…

Alper Şener



Çanakkale
• DM ayak- OM yok 
• İlk VAC + AB
• Sonrasında intralezyoner rhEGF
• 8 hf

Alper Şener



Çanakkale
• DM hasta
• Ayağa kürdan batması
• Orta kısımda abse
• Ön kısımda kronik yara
• OM+ mikro abse
• Spontan drenaj 
• AB, lokal debridman,
• Enfeksiyon kontrol alqna 

alındıktan sonra 
• Ayak ön kısmına  

intralezyoner rhEGF
• 3 hf… yeterli iyileşme yok
• Stop…

Alper Şener



Çanakkale
• DM ayak- OM yok
• Önce VAC + AB
• Sonrasında intralezyoner rhEGF
• 6 hf

Alper Şener



Kök Hücre (Stem Cell)-Diyabetik Ayak  
Hücre Kökeni Avantaj Dezavantaj Klinik /Klinik öncesi 

çalışma sayısı

Otolog
(hastanın kendi hücresi)

• Doku uyumlu
• Etik fikir ayrılığı yok 
• Enfeksiyon nakil riski en düşük

• Hücre miktarı düşük, 
kısıtlı iyileşme oranı

• Hücre toplama 
yönteminin kendi riskleri 

32/4

Allojenik
(bağışçı hücresi)

• Sağlıklı kök hücre kökeni
• Hücre toplama yönteminin 

kendi riski yok
• Bağışçı bankası oluşumu

• Kısmen doku uyumlu
• Hastalık taraması gerekli
• Etik fikir ayrılığı var

4/29

Ksenotransplantasyon
(başka türeden hücre)

• Etik fikir ayrılığı yok
• Sağlıklı kök hücre seçimi
• Hücre toplama yönteminin 

kendi riski yok
• Bağışçı bankası oluşumu

• Yüksek immünojenik
• Hastalık taramasına gerek 

yok

0/22

Lopes L, Setia O,  Aurshina A , Liu S ,Stem cell therapy for diabetic foot ulcers: a review of preclinical and clinical research.   

Stem Cell Research & Therapy (2018) 9:188 hHps://doi.org/10.1186/s13287-018-0938-6



ADSC: adipose tissue derived mesenchymal stem
cells
BM-MSC: Bone marrow-derived mesenchymal stem
cells
PB- MSC: peripheral blood derived mesenchymal
stem cells
hUC-MSC: human umbilical cord mesenchymal
stem cells

En yaygın

En kolay

En popüler



Araştırmacı Çalışma 
grubu

Çalışma Dizaynı Hücre tipi / 
Uygulama yolu 

Sonuçlar Toplam takip 
süresi 

Debin et al. 2008 50 İki grup
-BM-MSC
-Klasik tedavi

Otolog / IM+SK İstirahat ağrısı▼
İyileşmede   ▲
Anjyogenez ▲
Amputasyon ▼

3 ay 

Chen et al. 2009 40 İki grup
-BM-MSC
-Klasik tedavi

Otolog  / IM İyileşmede   ▲ 3 ay

Lu et al. 2011 41 İki grup
-BM-MSC 
-BM-MNC

Otolog/IM BM-MSC daha iyi
İyileşmede   ▲
Perfüzyonda ▲
TcPO2 ▲
MR anjiyografi ▲

6 ay

Jain et al. 2011 48 İki grup 
-BM-MSC 
-Periferik kan

Otolog/
Enjeksiyon+sprey

BM-MSC daha iyi
İyileşmede   ▲

3 ay

Xu et al. 2016 127 Gruplar halinde 5 ve 
10mcg/kg/g G-CSF-
4,5,6,7 gün  ile birlikte 

Otolog/
Enjeksiyon+sprey

G-CSF 5mcg/kg/g 
5 gün grubu en iyi 
iyileşme 

1-15 ay

Randomize kontrollü çalışmalardan örnekler 



Yağ doku Plasenta/umbilikal kord
Kemik İliği

Periferik Kan

Mezenkimal kök hücre

Fibroblast proliferasyonu

Nötrofil proliferasyonu ve göçü

Hiperproliferatif epidermis

Makrofaj ve sitokin üetimi

Endotelyal progenitör hücreler Anjiyogenesis

Hiperkeratozis

Anjiogenez ar&şı

Nötrofil göçü artışı, enfeksiyon/enflamasyon göçü dengelemesi Fibroblast göçü ar&şı, büyüme faktörlerine yanıt ar&şı

Hematopoetik kök hücre



• Stromal Vascular Fraction (SVF) enjeksiyonu
• Distal terminal arterlere; yağ dokusundan elde 

edilen stromal hücre ile…
• Hücre viabilitesi >%85
• Total 30x 106  hücre enjeksiyonu
• Yara yatağına-0,5 cc SK enjeksiyonlar,
• Damar traselerine paralel 10cc (toplam 20 cc) 
• 63 hasta; 6 ila 12 ay takip… ortalama 6,8 hf’da

yanıt… toplam kapanma süresi ort 21,6 hf…
• Takipte…6. -12. ayda 59/59 kapanma…İlk altı ayda 

5…
• 1 hastada işlemden 2 ay sonra AMI-ex
• 3 hastada işlemden 1 hafta sonra ampütasyon…
• 12. ayda takipte ek olarak 5 hastada AMI-ex



• Hücresiz sekretom tedavileri…
• Kök hücre pahalı, 
• Otolog dışındakilerde prosedüral kanser 

riski halen sorgulanıyor…
• Otologda da kişinin hücresel yaşı nedeniyle 

yanıt istenildiği gibi değil?  
• Sekretomları ayrı ayrı veya kokteyl 

verelim? 
• Hala deneysel…


