CELLSONIC ESWT

TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI
RESİMLER İLE GRAFİKLER

(Resim 1)
Bu fotoğrafta ölü olan mandibuladan(çene kemiği) geriye kalanları görmektesiniz. Hasta
gece&gündüz pahalı ağrı kesiciler kullanmaktaydı, yemek yiyemiyordu ve ampütasyon
ölüm veya her ikisinin de riski ile karşı karşıyaydı. (Resim 2)

Burada hastaya ait bir CT taramasını görmekteyiz (Resim 2) soldaki fotoğraf çenenin tedaviden önceki
durumunu göstermektedir, sağdaki fotoğrafta herbiri birkaç dakika süren üç seans sonrası
gerçekleşen tedavi sonrasını göstermektedir. Ortadaki siyah delik gırtlaktır, beyaz olan kemik. En
üstte çene kemiği(mandibula) ve fotoğrafın en altında spinayı görünüz.
Daha önceden ölü olarak kabul edilen kemik hayata geri döndürüldü, hastanın artık acısı yok
ve bir hayat kurtarıldı!
1

CELLSONIC ESWT

Daha fazla tarama sonucu ve ayrıntılar için websitemizi ziyaret ediniz :
www.sokdalgalariturkey.wordpress.com

Cellsonic ESWT cihazı tarafından gerçekleştirilen yara
tedavisinin moleküler biyolojik mekanizması
Dr. med. Christian Busch, Dermatolog
Dr. Ilknur Ascherman, Biyolog
Tübingen Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji Departmanı
Cellsonic şok dalgaları yaraya ve çevresine uygulandı :
 saniyede 4 şok dalgası oranı/hızı ile
 ses(şok) dalgalarının oluşma hızları bir kaç nanosaniye olarak ölçüldü
 Cellsonic ESWT cihazından ayarlanabilen 1'den 10'a kadar olan enerji
seviyelerinden 4 seçilmiştir
50 den fazla hasta tedavi edildi ve hücre migrasyonuna dair in vitro çalışmalar yapıldı

Dr Christian Busch
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25. Hasta (XX); 1000 Şok, Seviye 4

Tedaviden önce (15/04/2014)

Tedavi (12/05/2014)

Tedavi (16/06/2014)

07.07.2014
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35. Hasta (XX); 900 şok; 5 yıldır ülser

Tedaviden önce

1.Tedavi

2.Tedavi

3.Tedavi

4.Tedavi
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Cellsonic ESWT cihazı ile tedavi edilen yaralar neden aniden iyileşme sürecine girmektedirler?
Fibroblastlara, Keratinositlere ve Endotel Hücrelere ne olmaktadır?
Sonuç I: hücre morfolojisi
Birincil insan fibroblastları

Tedaviden önce hücreler eşit ve bağımsız dağılmıştır

şok

Tedaviden sonra hücrelerin dağılımı yıldız şeklini almıştır.
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hücre morfolojisi

Birincil insan keratinositleri

Tedaviden önce dağılım serbest

şok

Tedaviden sonra dağılım yoğun ve kompakt
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hücre morfolojisi

Endotel hücreler, damar sistemi için önemli (kan tedariği)

Tedaviden önce

750 şokluk bir tedaviden sonra;
kılcalların oluşması ve dallanmasında artış gözlemlenmiştir
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Sonuç II: Migrasyon

Deri hücreleri migrasyon kabiliyet ve kapasitelerinde artış göstermektedirler
Sonuç III: hücre döngüsü

Skin cells change their cell cycle behaviour
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Sonuç IV: hücre döngüsü
Gerçek Zamanlı PCR

Gen 1

Gen 2

Gen 1 ve Gen 2, ekspresyonunda artış gözlenen hücre denge genlerini
ifade etmektedir, ayrıntılar final rapor ile birlikte yayınlanacaktır.
Sonuç V: diğer genler ve proteinler
 in-vitro çalışmalar göstermiştirki daha başka önemli genlerin ekspresyon
oranlarında da değişimler olmuştur. Örneğin; deri hücrelerinde yara
tedavisinde önemli bir rol oynayan 'yapısal proteniler' gibi
 çalışmalar ayrıca göstermiştirki, proteinler bağışıklık sistemi için
önemlidir ve dolayısı ile CellSonic tedavisi ile artış gösteren deri
hücrelerinden sonra yara tedavisi gerçekleşmektedir.

Özet
CellSonic® yara tedavi mekanizmasını
aşağıdakiler ile meydana getirir :

 hücre morfolojisinde değişim
 kılcal endotel hücre sayısında artış
 deri hücreleri, hücre döngü satülerini değiştirir
 deri hücreleri, immünregulatuar proteinler üretmeye başladı
 yapısal proteinlerin indüklenmesi, üretilmesi
Sonuç
Eğer kronik yaraların tedavisi ve önlenmesine dair sahip olunan mevcut bilgi
ve tecrübeler devamlı olarak heryerde kullanılsaydı, hasta şikayetleri
azalacaktı ve dolayısı ile tedavi maliyetleri de.

