
VetStem 2018 yılında kurulmuş olup hayvan 
dostlarımız için ağrısız ve acısız bir tedavi yöntemi 
olan Mezenkimal Kök Hücre tedavisini geliştirerek 

hizmete sunmaktadır.

Ayrıca deneyimli AR-GE personeli ile steril ve gelişmiş 
düzeyde oluşturulan laboratuvar ortamında 
Mezenkimal Kök Hücre üretimini sağlayarak, 

Veteriner Hekimleri sayesinde küçük dostlarımız için 
tedavi yöntemleri geliştirmekte ve yeni bir umut 

oluşturmaktadır.

VetStem Kuruluşudur.



Kök hücreler, erken yaşam ve 
büyüme sırasında vücutta birçok 
farklı hücreye dönüşme 
potansiyeline sahip, sınırsız 
bölünebilen bir tür iç onarım sistemi 
olarak hizmet eden hücrelerdir.

Mezenkimal Kök Hücreler karmaşık multistep 
süreçleri ile hasarlı bir kemikte kondrosit ve 
osteoblast oluşumunu indüklerken, yaralanma 
bölgesine yönelmeleri, ağrı ve iltihaplanmayı 
azaltmalarına, aynı zamanda doğrudan doku onarımına 
katkıda bulunmalarına izin veren çeşitli biyoaktif faktörleri 
salgılayabilmektedir.

Mezenkimal Kök Hücreleri konakçıda immün etkilerini önemli 
ölçüde azaltmalarını sağlayan anti-in�amatuar ve 
immünosüpresif yetenekleri vardır; immün hücrelerin 
aktivasyonunu inhibe etme yeteneği sayesinde donör 
bir köpeğin veya kedinin hücrelerin allojenik 
tedavide herhangi bir komplikasyon 
gözlenmeksizin kullanılabilmektedir. 

Bağışıklık sistemini düzenleme özellikleri 
ve çeşitli biyoaktif bileşikler üretme 
kabiliyetleriyle rejenerasyon, onarım 
ve sistemik düzenleme sağlayarak 
köpekler ve kediler dahil küçük 
refakatçi dostlarımızda 
iyileşme ve uzun süreli 
rahatlama 
sağlamaktadırlar.
 



FİP
İn�amatuar 

Bağırsak 
Hastalıkları

Kronik 
Böbrek ve
Karaciğer

 Hastalıkları

Enfeksiyon 
Kaynaklı

Hastalıklar

Toxoplazma

Kalp 
Hastalıkları

Corona
Spinal

Cord

Osteoartit
(OA)

Omurilik 
Yaralanması

(SCI)

Astım

GINGIVOSTOMATİTİS



8.5 kg ağırlığındaki 17 
Omurilik Yaralanması (SCI) 

tanılı genç 2-3 yaş 
aralığında Beagle köpeği 

üzerinde tedavi 
uygulanmıştır.

3 gün boyunca günde bir doz IV olarak AD-MKH uygulaması yapılmıştır. 
Davranış değerlendirmeleri, arka bacakların fonksiyonel iyileşmesini 
değerlendirmek için operasyondan 2, 4 ve 7 gün sonra yapılmıştır. 
AD-MKH grubundaki denekler, tedaviden 7 gün sonra kontrol 
grubundakilerle karşılaştırıldığında, motor fonksiyonunu önemli 
ölçüde arttırmışlardır.

Kalçalar, dirsekler, 
boğumlar veya omuzlardan 

maximum iki canin 
Osteoartriti (OA) tanısı 

almış 50 evcil köpek 
üzerinde tedavi 
uygulanmıştır.

60 günlük çalışma periyodu sırasında bir veya iki eklemde 
İntraartiküler (IA) yolla verilen allojeneik AD-MKH’lerin hedef dozunun, 
köpeklerde OA'nın klinik işaretlerini azaltmada bir plasebodan 
istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha etkili olduğunu doğrulanmıştır. 

11 Alman Shepherd orta 
yaşlardaki Semitendinosus 
Miyopati teşhisi konulmuş 

polis köpeklerine tedavi 
protokolü uygulanmıştır.

AD-MKH tek doz olarak 2 dakika boyunca IV olarak uygulama 
yapılmıştır. Ultrasonik klinik ölçümler ile 6 aylık takip sonucunda 
intramüsküler lezyon boyutunun yüzde 54.82’sinde bir azalma 
saptanmıştır. 1 yıllık takip sonrasında 8 köpek normal, 3 köpek ilk 
muayene ile daha iyi yürümeye başlamış ve 8 köpeğin tamamı aktif 
polis köpeğine dönüşmüştür.

5-6 yaşlarında Spinal Cord 
hasarlı Bulldog cinsi 

köpeğin tedavisi sürecinde 
tüm medikal ve �zik tedavi 

işlemleri yapılmış olup 
hiçbir sonuç alınamamıştır.

Köpeğimize allojenik olarak AD-MKH 2 doz olarak farklı zaman 
dilimlerinde uygulama yapılmıştır. İlk uygulamadan 3 hafta sonra 
yapılan kontrolünde sağ bacakta tepki ve hareket kabiliyeti 
gözlenmiştir. Bu gelişmeden bir hafta sonra 2. Doz allojenik AD-MKH 
uygulaması yapılarak tedavi süreci boyunca takip altına alınmıştır. 

2-3 yaşlarındaki 4 kg 
ağırlığında Corona teşhisi 
koyulmuş Ankara Kedisi 

medikal tedavilerin 
hiçbirine cevap veremez 

düzeye gelmiştir. 

Kedimize IV olarak allojenik AD-MKH tek ve düşük doz uygulaması 
yapılmıştır. 1 hafta sonra yapılan kontrollerinde kedideki halsizlik ve 
hastalık seyrince oluşan semptomlarda gözle görüşür azalma 
gerçekleşmiştir. Bir hafta sonraki yapılan kontrollerinde ise corona 
üzerinde uygulan MKH tedavisinin olumlu sonuçlarını ve hastalığın 
semptomlarının tamamen ortadan kalktığı gözlemlenmiştir.

5-6 yaşlarında 10 kg 
ağırlığında King Charles 

cinsi köpeğimiz Ağır Kalp 
Yetmezliği teşhisi 

konulmuştur ve medikal 
müdahale 

yapılamamaktadır.

Köpeğin tedavilere yanıt vermemesi sonucu IV yolla yüksek doz 
allojenik MKH uygulaması yapılmıştır. Uygulamanın 2. hafta sonunda 
yapılan kontrollerinde kalp kaslarının güçlendiği teşhisi konulmuştur. 
Köpeğin tedavi süreci ve kontrolleri devam etmektedir.

Kedimiz 9-10 yaşlarında 6 
kg ağırlığında Toxoplazma 

(+) tanısı konmuştur. 
Komada olup hiçbir medikal 
tedaviye yanıt vermemekte 
ve üre/kreatin değerleri çok 

yüksek; yürüme, yemek 
yeme fonksiyonlarını 

göstermemekle birlikte  
titreme, krizler çok sık 

olarak gözlenmektedir. 

Tedavi olarak 2 ağır doz olarak IV yolla allojenik olarak farklı 
zamanlarda AD-MKH uygulaması yapılmıştır. İlk hafta içerisinde yapılan 
kontrollerinde ise tahlillerinde iyileşme ve haftanın sonunda yürüme 
fonksiyonlarını gerçekleştirmeye başlamıştır. 15 gün sonrası yapılan 
kontrolünde arka sağ bacağında gözlenen ha�f titremeden dolayı 2. 
Ağır doz IV olarak MKH uygulaması yapılmıştır. Kontrolleri sonucunda 
tahlil değerlerinin normal seviyelerde seyir ettiği ve kedinin sağlığını 
koruduğu gözlenmiştir.


