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DAVETLİ SAYI EDİTÖRÜNDEN...
Değerli Meslektaşlarım,
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) resmi yayın organı olan TOTBİD Dergisi’nin ‘Ortopedi ve
Travmatolojide Rejeneratif Tedavi Uygulamaları’ başlıklı bu son sayısında her geçen gün bilgi birikiminin artarak
gelişmeye devam ettiği doku yenileyici tedavi tekniklerinin ortopedi ve travmatoloji alanındaki güncel klinik kullanımına
dair geniş kapsamlı bir bakış sağlamaya çalıştık. Dernek Başkanımız Sayın Prof. Dr. Cem Nuri Aktekin nezdinde TOTBİD
Yönetim Kuruluna, dergimizin editörü Sayın Prof. Dr. İrfan Esenkaya nezdinde TOTBİD Dergisi Yayın Kuruluna, bu sayının
hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlara ve teknik ekibe gönülden teşekkürlerimi sunarım.
Özellikle geride bıraktığımız son çeyrek asırda, teknolojik gelişmelerin ışığında ve teknolojik yeniliklere paralel olarak
ortaya çıkan doku yenileyici tedavi yaklaşımları, zamanla tıbbın pek çok farklı dalında giderek artan uygulama alanları
bulmuş ve bulmaktadır. Temel çıkış noktası insan vücudundaki hasta veya bozulmuş dokuyu orijinal hâliyle yeniden
oluşturmak olan rejeneratif tedavilerin ortopedi ve travmatolojideki klinik kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de çeşitli biçimlerde evrilerek sayısız kas-iskelet sistemi hastalığının tedavi yaklaşımına dahil edilmektedir. Genel olarak
bakıldığında en geniş uygulama alanının tamir kapasitesi ileri derecede sınırlı olan kıkırdak dokuya ait hastalıklara
yoğunlaştığı görülmekle beraber, günümüzde kemik kaynamamasından tendon patolojilerine, menisküs hastalıklarından
osteoartrite ve bağ yaralanmalarından transplantasyonlara kadar uzanan oldukça geniş bir yelpazede rejeneratif
tedaviler ortopedi ve travmatoloji hekimleri tarafından uygulanmaktadır.
Literatüre bakıldığında hâlen gelişmekte olan rejeneratif tıbbi uygulamaların ortopedi ve travmatoloji alanındaki
kullanımlarına dair çok değişken teknikler ve klinik yaklaşımlar olduğu açıkça görülmektedir. Özellikle her yöntemin
hastalıklar bazında endikasyon, kontrendikasyon veya komplikasyonlarıyla ilgili bilimsel veriler fazlasıyla çelişkili
olabilmektedir. Üzerinde uzlaşılmış klinik tedavi şemaları ya da algoritmalar da çok sınırlı ve yetersizdir. Tüm bunlar göz
önüne alındığında, ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının rejeneratif tedavi uygulamalarına yönelik hem bilgi birikimine
katkıda bulunmayı hem de güncel veriler ışığında klinik pratikte uygulama yöntemlerine dair teknik detayları gözden
geçirmeyi amaçlayan bu sayı tüm yönleriyle okuyuculara kapsamlı bir kaynak olmaya açıkça adaydır. Her kıdemden farklı
kliniklerde ve çeşitli alanlarda çalışan güzel ülkemizin tüm değerli ortopedi ve travmatoloji hekimleri için ilgiyle okunacak
bir sayı hazırladığımız inancıyla keyif alarak okuyacağınızı ümit ediyorum.
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