
KORDON KANI
GÜVENLE BAĞLANIN

Bebeğiniz ile aranızdaki mucizevi bağı,
geleceğe taşıyın!

GELECEĞE
ile



Kordon Kanı Nasıl Toplanır?
Normal doğum veya sezeryan ile doğan bebek anne karnından
ayrıldıktan sonra, kordon kanı doktorunuz tarafından  uluslararası 
standartlara sahip  toplama kiti ile steril koşullarda 1-2 dakika 
içinde anneye ve bebeğe zarar vermeden toplanır. Daha sonra 
özel transfer kutusuna aktarılarak en geç 48 saat içerisinde 
merkezimize ulaştırılır ve  yıllar boyu saklanacak şekilde
işleme alınır.

Kordon Kanı Ne Kadar Süre Saklanır?
Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Temmuz 2005 tarihinde çıkartılan 
Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’ne göre kordon kanlarının 
saklanma süresi 12 yıl olarak belirtilmiştir. Günümüzde, teorik
olarak kordon kanının (-196°C’de) ömür boyu saklanabileceği 
ifade edilmektedir. 12 yılın sonunda saklama süresi uzatılmak 
istenirse, karar verme yetkisi 18 yaşına kadar ailede, 18 yaşından 
sonra vericinin kendisindedir. Bu kan ilerleyen yıllarda bireyin 
kendisinden diğer aile bireylerine bırakacağı kıymetli bir sağlık 
mirası olabilir.

Kordon Kanı Neden Bu Kadar Önemlidir?
Kordon kanı içeresinde bol miktarda kan yapıcı kök hücreler
(hematopoetik) ve daha az miktarda bağ dokusu kök hücreler
(mezenkimal) bulunur. Bu hücreler erişkin insandan elde edilen
kök hücrelerden daha saf, daha genç ve çevresel faktörlerle
karşılaşmamış hücrelerdir.

Kordon Kanı Nedir?
Kordon kanı bebeğin anne karnında gelişim esnasında, anne ve
bebek arasında besin ve oksijen alışverişini sağlar. Bu değerli kan,
kök hücre bakımından çok zengin bir kaynaktır. Normal şartlarda
doğumdan hemen sonra kordon kanı ve göbek kordonu plasenta 
ile birlikte tıbbi atık olarak atılmaktadır. Halbuki, DOĞUM, kordon
kanının ve göbek kordonunun saklanması için tek şanstır.



Kordon Kanından Elde Edilen Kök Hücreler Hangi 
Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

* Çocukluk çağı kan ve kan hastalıkları, örn. lösemi ve lenfomalar
* Kemik İliği Hastalıkları: Aplastik anemi, Fankoni anemisi vb.
* Kalıtsal Kan Hastalıkları: Major Thalessemi (Akdeniz anemisi),
   Orak hücreli anemi, Amegakaryositik trombositopeni vb.
* Kanser Hastalıkları: Nöroblastoma, Non-Hodgkin hastalığı,
   ALL, AML, CLL, Retinoblastoma vb.
* Doğuştan Gelen Metabolik Düzensizlikler
   Miyelodisplastik Sendrom (MD

MERKEZİMİZDE TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAN
KORDON KANI TRANSFERLERİ
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Doğum esnasında
kordon steril edilerek 
ilgili hekim tarafından

işleme alınır.

Merkeze ulaşan kordon kanına 
gerekli tüm analizler uygulandıtan 

sonra, saklanmaya alınacak
kök hücreler ayrıştırma işlemi için

işleme alınır.

Ayrıştırma işlemi gerçekleşen 
kordon kanları hastaya özel 

barkodla etiketlenerek - 196°C 
sıvı azot tanklarında ihtiyaç 

olduğunda kullanılmak üzere 
saklanır. 

Doğum öncesi aileye
teslim edilen özel kordon 

kanı transfer torbası 
steril koşullarda açılarak
kordon kanı toplanması 
ilgili hekim tarafından  

gerçekleştirilir.

Toplanan kordon kanı 
özel transfer  çantaları 

ile Onkim personeli
tarafından merkeze

ulaştırılır. 



Göbek Kordonu Nedir?
Göbek kordonu gebelik boyunca anneyle bebek arasındaki besin 
ve oksijen iletişimini sağlayan dokudur. Çapı 1-2 cm, uzunluğu 
10-50 cm arasında değişir.

Göbek Kordonu Ne kadar Süre Saklanır?
Doğum sonrası işlevi kalmayan göbek kordonu normal şartlarda 
tıbbi atık olarak atılır. Atılan bu doku başka bir kök hücre 
kaynağıdır. Kordon kanı kök hücrelerinden farklı olan ve
Mezenkimal Kök Hücre olarak adlandırılan bu hücreler kemik,  
kas, kıkırdak gibi birçok hücreye dönüşebilme yeteneğine 
sahiptirler.

Göbek Kordonundan Elde Edilen Mezenkimal Kök
Hücreler Hangi Hastalıklarda Kullanılır?
Kemik, kıkırdak, yağ dokusu, sinir ve bağ dokusu gibi mezenkim 
hücrelerinden gelişmiş doku ve organların zarar görmesi sonucu 
oluşan hastalıkların tedavisi için Mezenkimal Kök Hücre kullanımı 
ile ilgili yoğun araştırmalar yapılmaktadır.

Bu hücre türlerinin diğer bir özelliği ise, bağışıklık sistemini 
düzenleyici etkilerinin olmasıdır. Organ, doku ve kan nakillerinden 
sonra dokunun vücut tarafından daha kolay kabul edilmesini 
sağlarlar. Yanık tedavisi, kemik yapı hasarları, dolaşım ve damar 
hastalıkları, romatolojik hastalıklar, sinir sistemi ve beyin
hasarları, kalp hastalıkları, diyabet gibi hastalıklar yanında sayısız  
hastalığın tedavisinde umut vadeden sonuçlar bildirilmektedir. 
Kök hücre çalışmaları gelecekte tıp alanında en yaygın araştırma 
alanı olma yolundadır.

Bu nedenle kordon kanının ve göbek kordonun ayrı ayrı 
saklanması önerilmektedir.



Göbek Kordonu Nasıl Alınır?
Normal doğum veya sezaryen ile doğan bebek anne karnından 
ayrıldıktan sonra, Göbek Kordonu özel solüsyon şişelerine, steril 
koşullarda 1-2 dakika içinde anneye ve bebeğe zarar vermeden 
toplanır. Toplama işlemi tamamlandıktan sonra kordon dokusu, 
özel transfer kutusuna aktarılarak merkezimize ulaştırılır ve yıllar
boyu saklanacak şekilde işleme alınır. 

Göbek Kordonu Ne kadar Süre Saklanır?
Özel bir yöntemle izolasyonu gerçekleştirilen Göbek Kordonu Kök 
Hücreleri (Mezenkimal Kök Hücreler) kalite kontrol testleri 
tamamlandıktan sonra, ailenin aksi bir beyanı olmadığı sürece 
-196°C sıvı azot tanklarında yıllar boyunca saklanır.



Fibroblast Nedir?
Fibroblast, bağ doku yapısında baskın olarak bulunan ve deride 
birçok rolü olan hücrelerdir. Bu hücreler, cilde parlaklığı, 
yumuşaklığı ve esnekliği veren kollajen (bağ dokular arasında 
bütünlüğü sağlar) ve elastin (cildin esnekliğini sağlar) gibi 
maddeleri salgılar. Ayrıca hücreler arası matriks proteinlerinin 
sentezlenmesinden de sorumludurlar. Derinin yapısı ve bütünlüğü 
üzerinde önemli rol oynayan fibroblastların, doku yenileyici ve 
gençleştirici etkileri vardır.

Hamilelik dönemindeki gibi, aşırı ya da hızlı hacim değişiklikleri 
sırasında cilt altında fibroblast hücreleri tarafından sentezlenen 
elastin ve kollajen yapıları kırılmaya başlar. Bu kırılma ve 
dejenerasyonu engellemek isteyen fibroblastlar ise üretimlerini 
hızlandırarak bu kırıkları onarmaya çalışırlar. İlerleyen yaş ile 
birlikte ciltte meydana gelen değişikliklere karşılık, hamilelik
döneminde fibroblast hücreleri uyarılarak kalitelerinin, kollajen ve  
elastin üretimlerinin arttığı düşünülmektedir.

Ergenlik, gebelik, doğum ve sonrası ile menopoz dönemleri; kadın
hayatında önemli evrelerdir. Gebelik ise bunların arasında dönüm
noktası diyebileceğimiz olağanüstü bir dönemdir. Yoğun hormonal 
farklılık dolayısıyla dolaşım ve metabolizma hızlanır, diğer 
organlarda olduğu gibi deride de bir takım değişiklikler izlenir.

cildinizin gençlik kaynağı sizde gizli...

GENÇ CİLT DOKUSU YAŞLI CİLT DOKUSU

Derin Kırışıklıklar

Hipodermis

Hyaluronan ve su Oksitalan

Epidermis

Dermis

Elastin Kollajen Fibroblast Kapiller damar



Fibroblast Tedavisinin Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?
• Dudak dolgunlaştırma, nazolabial oluklar, dudak üstü sigara  
   çizgileri, çukurluklarda

• Kırışık giderme amacı ile estetik uygulamalarda

• Yara yanık izlerinin tedavisinde

• Ameliyat izlerinin giderilmesinde

• Cilt çatlaklarının (strech mark) iyileştirilmesinde,

• Kaza ya da doğumda meydana gelen doku
   kayıplarının azaltılmasında

• Kapanmayan yaralar, sivilce izleri,
   suçiçeği izlerinin azaltılmasında

• Saç dökülmesinin durdurulmasında.

Fibroblast Tedavisinin Avantajları Nedir?
Ortalama ömrün uzaması nedeni ile insanlar 
ileri yaşlarda da genç ve dinamik görünmek ister.
Erken yaşta saklanan fibroblast  hücreleri o yaşın
gençliğini ve dinamikliğini korurlar. Kişi, genç yaşlarında 
saklatmış olduğu fibroblast hücreleri ile ileri yaşlarında  bu hücreleri 
kendisine uygulatarak genç yaşta saklanmış olan hücrelerin gençliğini
ve dinamikliğini kendisine geri vermiş olur.

Fibroblast Uygulaması Nasıl
Yapılır?
Cildin güneş görmeyen kısmından
mercimek büyüklüğünde (3-4mm) ve  
estetiği bozmayacak şekilde küçük 
bir parça alınır. Aynı zamanda kişiden 
kan alınarak özel transfer koşularında
ONKİM’deki GMP laboratuvarlarına 
gönderilir. Laboratuvarda fibroblast 
hücreler kişinin kendi kanından elde 
edilen serumunda kültüre edilerek 
çoğaltılır. Çoğaltılan bu hücreler kişi 
isteyene kadar muhafaza edilerek 
-196°C’de dondurularak saklanır. 
Kişi dilediği zaman çoğaltılmış 
fibroblast hücrelerini uygulatabilir. 
Bu tedavi belli aralıklarla 2-3 seans 
yapılmaktadır.

Kulak arkasından
biyopsi alımı

Hastadan
kan alımı

Kalite kontrol
testleri

Biyopsi ve Kan
tüplerinin lojistiği

GMP
koşullarında

üretim

Kalite kontrol testlerinin 
uygunluğu durumunda 

hastaya uygulama



Doğru Banka Seçiminin Önemi

Tıbbi gerekliliği ne kadar acil olursa olsun doktorların titizlikle 
sorgulayacakları ilk konu ihtiyaç duydukları kök hücrelerin nasıl 
bir merkezden sağlandığı olacaktır. Ulusal ve uluslararası 
yetkinlikte bir saklama ve üretim merkezine sahip olan İstanbul 
Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi içeresinde yer alan Onkim 
Kök Hücre Teknolojileri A.Ş. gerek köklü kadrosu ve tıbbi 
altyapısıyla gerekse Yönetim Kurulu Başkanımız  Demet Sabancı 
Çetindoğan’ın sürekli yatırımlarıyla GMP (İyi Üretim 
Uygulamaları) koşulları ve Ar-Ge çalışmaları ile yıllar boyu 
garantili ürün sunumunu teminat altına almaktadır.



O’nun için, sizin için, aileniz için...

Bebeğiniz doğarken büyük bir tıbbi hazineyi

beraberinde getiriyor. Bu fırsat sadece

O’nun doğum anına mahsus.

Biz, doğduktan sonra bu paha biçilmez hazineyi

ondan teslim alıyor ve bankamızda ilk günkü doğallığıyla, 

kalitesi ile her an

kullanıma hazır şekilde yıllarca saklıyoruz...

/ onkimkht / onkimkht / onkimkokhucre
/ www.onkim.com.tr / onkimtv







İstanbul Avrupa Yakası, Bursa, Yalova, Karadeniz
Gsm : 0530 523 32 54

İstanbul Avrupa Yakası
Gsm : 0530 523 32 57

İstanbul Anadolu Yakası, Kayseri
Gsm : 0530 523 32 52

İstanbul Anadolu Yakası, Gebze, Sakarya, Kocaeli, Gölcük, Düzce 
Gsm : 0530 523 32 62

Antalya, Isparta
Gsm : 0530 523 32 60

Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay
Gsm : 0530 523 32 53

Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa
Gsm : 0 530 456 19 99 / 0 507 489 85 79

Trakya, Afyon, Balıkesir, Azerbaycan
Gsm : 0 532 354 82 82

Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Uşak, İzmir, Bodrum, Çeşme
Gsm : 0530 523 32 51

İç Anadolu, Kıbrıs(KKTC)
Gsm : 0530 523 32 59

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME MERKEZİ

KOSGEB A BLOK NO: 14-15-16
MASLAK - İSTANBUL - TÜRKİYE

TEL: +90 212 276 44 49  -  FAKS: +90 212 286 57 67
www.onkim.com.tr  -  info@onkim.com.tr

+90 212 276 44 49
+90 530 317 55 20

Kök Hücre
Danışma Hattı


