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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu çalışmada, malign melanoma cilt kanseri için uygulanan yöntemler üzerine literatür taraması 

yapılmış ve literatürde daha önce denenmemiş daha etkili bir tedavi yöntemi önerilmiştir. 

Melanoma, diğer cilt kanseri çeşitlerine göre daha az görülmesine rağmen bunlar arasından en 

öldürücü kanser türüdür. Buna rağmen günümüzde kullanılan tedavi yöntemlerinin birçok eksik 

yönü vardır. Bu projede ise tedavi yöntemlerinin eksik yönleri göz önünde bulundurularak 

fotodinamik terapi ve hedefli ilaç sistemlerini içeren yara örtüsü tasarlanarak kombine bir tedavi 

yöntemi önerilmiştir. Bu sayede son kalan tümör hücresinin de yok edilebilmesi hedeflenmiştir. 

Ayrıca bu yöntemle hem hastaların ekonomik açıdan yükünün azaltılması hem de tedavi 

süresinin kısaltılarak hastanın yaşam kalitesinin artırılması planlanmıştır. 

Bu projede melanoma için tasarlanacak yara örtüsünün elektro-eğirme (elektrospinning) 

yöntemi ile üretilen nanofiber yara örtüsü olması tercih edilmiştir. Polivinil Alkol diğer adıyla 

PVA sentetik bir polimer olduğu için basımı kolaydır bu sebeple kullanımına karar verilmiştir. 

PVA çözeltisine ayrıca Augmentin denen kombine bir antibiyotik eklenerek yara örtüsünün 

antibakteriyel özellikte olması sağlanmıştır. Daha sonra bu örtünün üzerine kollajen 

kullanılarak bir hidrojel yapılmıştır. Kollajen jel, sağlıklı hücrelerin zarar görmemesi için 

biyouyumlu bir ortam oluşturarak içerisine yüklenen ilaçların tümörlü hücreleri hedeflemesini 

sağlamıştır. Kollajen jel içerisinde kemoterapik ilaç olan doxorubicin (DOX) ve ağrı kesici, ateş 

düşürücü ve iltihaplanmayı engelleme gibi etkileri olan ibuprofeni taşımaktadır. Ayrıca 

aktifleştirilebilir fotosensitizer olarak karbon nanomalzemelerden biri olan grafen kullanılarak 

fotodinamik tedavi yapılması amaçlanmıştır. Grafen kuantum noktaları ile seçici bir tedavi 

yapılırken; singlet oksijen verimi, stabilite ve biyouyumluluğun artırılması hedeflenmiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda ise daha önce tasarlanmamış olan üzerinde ilaç yüklü hidrojel 

bulunan bir yara örtüsü önerilmiştir. Topikal bir uygulama olacağı için ilaçlar düşük dozlarda 

kullanılacak ve yan etkileri minimum düzeye düşürülecektir. Şuan pazarda deri kanseri için 

satılan bazı yara örtüleri olsa da bunlardan hiçbiri yarayı iyileştirmez veya kanser hücrelerini 

öldürmez. Sadece kanserin neden olduğu yaraların etkilerini hafifletmeyi sağlar 

Tasarımlar bilgisayarda çizilmiştir. Teorikte ve tasarımda başarılı olan bu fikrin pratikte de, 

hem ekonomik olması hem de uygulanabilirliği açısından başarı sağlaması planlanmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun 

Dünyada her üç kanser teşhisinden biri deri kanseridir. Deri kanserinin melanoma ve non-

melanoma olmak üzere iki çeşidi vardır. Melanoma, diğer cilt kanseri çeşitlerine göre daha az 

görülmesine rağmen bunlar arasından en öldürücü kanser türüdür. Melanoma, dünyada 20-39 

yaş aralığında en çok görülen üçüncü kanser çeşididir[1]. 

Güncel tedavi yöntemi olarak ilk evredeki melanomlarda cerrahi yöntemle tümörlü bölge 

çıkarılır ve gerek görülürse kemoterapi uygulanır[2]. Bu projede ileri evre melanoma tedavisi 
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hedeflenmiştir. İleri evre melanomlar için alternatif olarak radyoterapi, kemoterapi, 

immunoterapi, fotodinamik terapi, hedefli ilaç sistemleri gibi yöntemler kullanılmaktadır. Fakat 

günümüzde bu tedavi yöntemleri genellikle tek başına tam bir iyileşme sağlayamamaktadır[3]. 

Örneğin, tümör hücrelerinin derinin alt tabakalarına kadar yayılması cerrahi yöntem ile tedavide 

bir kısıtlama oluşturmaktadır. Aynı zamanda fotodinamik tedavide de ışık derinin alt 

tabakalarına kadar ulaşamadığı için yüzeysel bir çözüm sağlamaktadır. İmmünoterapi 

yönteminde ise tedavi yanıtı kişiye göre değiştiği için kullanımı dezavantaj oluşturmaktadır. 

Tedavi edilen bölgede tek bir kanser hücresi kalsa bile tümör gelişimi gözlenir. Dünya 

genelinde ve Türkiye’de malign melanoma tedavisi için birçok yöntem uygulanmaktadır. 

Ancak, bu tedavi yöntemleri genellikle tek başına tam bir iyileşme sağlayamamaktadır[4].  

Projemizin amacı tam bir tedavinin sağlanabilmesi için mevcut tedavi yöntemlerinin eksik 

yönleri göz önünde bulundurularak literatürde daha önce denenmemiş, daha etkili, kombine bir 

tedavi yöntemi amaçlanmıştır. Tedavinin ilk aşaması fotodinamik terapidir. Bu tedavi ile ışığın 

ulaşamadığı yerlerde son kalan tümör hücrelerini de hedefleyebilmek için kemoterapik ilaç 

kullanılmıştır. Bu yöntemler ve yan etkiler için kullanılacak ilaç bir jelde toplanarak tedavi 

bölgesine bariyer oluşturacak antibakteriyel yara örtüsü üzerinde birleştirilmiştir. 

3. Çözüm  

Bu projede melanoma için tam bir tedavinin yapılması için antibakteriyel yara örtüsü üzerine 

ilaç yüklü hidrojelden oluşan bir tasarım geliştirilmiştir. Bu sayede tedavide fotodinamik terapi 

ile tedavi yapılır. Ulaşılamayan melanom hücreleri ilaçlarla hedeflenir. Ve bu yöntemler aynı 

yara örtüsü üzerinde antibakteriyel ortam oluşturularak yapılır. İlaçlar düşük dozlarda 

uygulanacağı için yan etkiler minimum düzeyde olacaktır. Bu sistem Şekil 3.1 ’de de görüldüğü 

üzere melanoma yarasının üzerine hidrojel kısmı yaraya temas edecek şekilde yerleştirilecektir. 

Daha sonra önce fotodinamik terapi ile ışık tedavisi uygulanacak, bu tedaviden sonra hayatta 

kalan tümör hücrelerinden salınan kemoterapik ilaçla öldürülecektir. Örtünün antibakteriyel 

yapısı ve salınan diğer ilaçlarda oluşabilecek ateş, ağrı, inflamasyon gibi yan etkileri 

engelleyecektir. Bu şekilde sistem bir arada koordineli şekilde çalışacaktır. 

Mevcut tedavi yöntemleri göz önünde bulundurularak literatürde daha önce denenmemiş, daha 

etkili, kombine bir tedavi yöntemi amaçlanmıştır. 

Projenin tasarımında kullanılan yara örtüsünün elektro-eğirme (elektrospinning) yöntemi ile 

üretilen PVA nanofiber yara örtüsü olması tercih edilmiştir. Bu polimerin seçilmesinin nedeni 

sentetik bir polimer olduğu için basımının kolay olmasıdır [5]. PVA yara örtüsüne ayrıca 

Augmentin denen bir antibiyotik eklenerek yara örtüsünün antibakteriyel özellikte olması 

sağlanmıştır. Daha sonra bu örtünün üzerine kollajen kullanılarak bir hidrojel yapılmıştır. 

Kollajen jel, tedavi sırasında biyouyumlu bir ortam oluşturur[6],[7]. Kollajen jel içerisine 

yerleştirilen ilaçlar  kemoterapik etkisi olan doxorubicin (DOX) ve ağrı kesici, ateş düşürücü 

ve iltihaplanmayı önleme gibi etkileri olan ibuprofendir [8] (Şekil 3.1). Ayrıca aktifleştirilebilir 

fotosensitizer olarak karbon nanomalzemelerden biri olan grafen kuantum noktaları (GQDs) 

kullanılarak fotodinamik tedavi yapılması amaçlanmıştır. Grafen kuantum noktaları ile seçici 
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bir tedavi yapılır. Literatürde yapılan çalışmalarda ayrıca singlet oksijen verimini, stabiliteyi ve 

biyouyumluluğu arttırdığı görülmüştür [9],[10]. 

 

 
Şekil 3.1 Proje Yara Örtüsü Tasarımı ve Melanoma Üzerine Uygulanması (a) Yara örtüsü 

için kullanılan biyomalzeme solüsyonu (PVA) ve antibiyotiğin karıştırılması. (b) Yara 

örtüsünün elektro-eğirme yöntemi ile üretimi. (c) Kollajen içerisine ilaçların ve fotodinamik 

terapi ajanlarının eklenmesi. (d) Hazırlanan hidrojelin yara örtüsü üzerine eklenmesi. (e) 

Tasarlanan yara örtüsünün kanserli bölgeye uygulanması. 

 

4. Yöntem 

4.1 Yara Örtüsünün Üretilmesi   

Bu projede elektro-eğirme (elektrospinning) yöntemi ile üretilen nanofiber yara örtüsü 

kullanılmıştır. 

Elektro-eğirme yöntemi ile polimer çözeltileri, yüksek voltaj ve elektrik alan içerisinde 

nanolifler halinde elde edilir. Bu yöntemle üretilen liflerin çapı 100 nm - 1 mikron arasında 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6zelti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Voltaj
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nanolif
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nanolif
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değişir. Bu yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi basit bir yöntem olması ve 

esnek üretim şeklidir. Elektro-eğirme yöntemi ile üretilen yara örtüsünün absorbe yeteneği 

klasik yara örtülerinden fazladır. Bunun sebebi ise yüksek porlu ve geniş yüzey alanına sahip 

yapısıdır. Ayrıca porlu yapısı, oksijen alışverişini sağlayacak kadar büyük ama 

mikroorganizmaların geçemeyeceği kadar küçüktür. Bu özelliği yaranın enfekte olmaması için 

gereken ortamı sağlar [11]. Bu özellik derinin yapısında da bolca bulunun Ekstraselüller Matris 

(ECM) yapısını taklit etmesine yardımcı olur. Bunun yanında, yaraların iyileşmesinde de 

önemli bir etkendir [12]. Bunun yanında, modifiye ve devamlı ilaç salınımını sağlanır.  Lokal 

bir bölgeye (sadece tedavi edilmesi istenen bölgeye) etki etmesi açısından avantajlıdır [8],[13]. 

Bu yöntem uygulanırken öncelikle PVA polimer çözeltisi hazırlanır. Çözücüsü olarak distile su 

kullanılır. Bu polimerin seçilmesinin nedeni sentetik bir polimer olduğu için basımının kolay 

olmasıdır. Sentetik polimerlerin, doğal polimerlere göre kontaminasyon riski düşüktür. 

Sıcaklık, pH, basınç gibi dış etkilerden daha az etkilenirler. Oluşturulan çözeltiye ilaç eklenir 

ve karıştırılır. Daha sonra elektro-eğirme cihazında nanofiber yapı oluşturulur.  

Tasarlanmış olan yara örtüsü, enfeksiyon riskinin önüne geçmek için Augmentin adında bir 

antibiyotik eklenerek üretilmiştir. Yara örtüsü basıldıktan sonra antibiyotikler nanofiberler 

içerisinde bulunur. Tedavi sırasında bozunarak (çözünerek) tedavi bölgesini bakterilere karşı 

korur.  

Augmentin, enfeksiyonları tedavi etmek veya önlemek için kullanılan ve FDA (Food and Drug 

Administration) tarafından onaylanmış bir antibiyotiktir. Geniş bir bakteri yelpazesi için 

etkilidir [14]. 

Şekil 4.1 ‘de PVA ‘nın (Mw 13,000-23,000, 87-89% hydrolyzed) farklı oranlarda (sırasıyla %35, 

30 ve 25) elektro-eğirme cihazı ile üretilmiş halleri gösterilmektedir. Basım parametreleri tüm 

oranlar için 5 saat boyunca, 15 kV, 10 cm uzaklık ve 1,5 mL/h hız olarak belirlenmiştir. %25 

ve %30 oranlarında üretilen yapılar sert olmuştur. %35 oranı ideal bulunmuştur. 

Karakterizasyon testleri tümü için yapılacaktır. Uygun yapı elde edildikten sonra daha kalın 

olması için daha uzun süre elektro-eğirme yapılacaktır.  

  

Şekil 4.1 PVA ‘nın Elektro- Eğirme Cihazı ile Üretilmesi a) %35 PVA b) %30 PVA c) %25 

PVA 
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4.2 Kollajen Hidrojel Üretimi 

Kollajen, ekstraselüler matrisin (ECM) ana proteinidir. Memelilerde en çok bulunan proteindir. 

Tüm proteinlerin % 25'ini ve cildin % 70 ila % 80'ini oluşturur. Kollajen, dokularda yapısal bir 

iskele görevi görür. Kollajen jel, sağlıklı hücrelerin zarar görmemesi için biyouyumlu bir ortam 

oluşturularak içerisine yüklenen ilaçların tümörlü hücreleri inhibe etmesi amaçlanmaktadır. 

Sağlıklı hücrelere zarar vermemesi için ekstrasellüler matrisi taklit edebilecek özellikte doğal 

bir polimer seçilmiştir[6,7]. 

Yara örtüsü tasarımı; kullanılan ilaç ve ajanların kollajen jele, kollajen jelin de yara örtüsüne 

aktarılması Şekil 3.1 ’de gösterilmiştir. Tasarımda jel içerisinde: 

●    Grafen kuantum noktaları (GQDs): Fotodinamik Terapi için fotosensitizer madde 

●    Doxorubicin (DOX): Kemoterapik ilaç 

●    İbuprofen: Antienflamatuar ve ağrı kesici ilaçlar yüklenecektir.  

 

4.2.1 Grafen Kuantum Noktalarının Sentezi  

Bu projede Grafen kuantum noktaları (GQDs) fotodinamik terapi ajanı olarak kullanılmıştır.  

Fotodinamik terapide, fotosensitizer denen ilaçlar kullanarak tümörlü bölge ışığa duyarlı hale 

getirilir. Bu bölgeye uyarıcı bir ışık verildiğinde ilaç aktive olur ve serbest radikaller ve reaktif 

oksijen (ROS) oluşturarak tümör hücrelerini lokal olarak öldürür.   

Grafen kuantum noktaları (GQDs), 100 nm 'den küçük boyuttaki karbon nanomalzemelerdir. 

Son yıllarda kanser tedavisi için geleneksel yöntemlerin sorunlarını gidermek adına 

kullanımları artmıştır. Biyolojik olarak uyumlu olmaları sebebiyle medikal alanda oldukça 

önemlidir. 

Jiechao Ge ve arkadaşları grafen kuantum noktalarının fotodinamik terapi ajanları olarak 

kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır. Grafen kuantum noktaları, yüksek verimli bir kanser 

tedavisi sunar. Aynı zamanda singlet oksijen verimini (fotodinamik tedavi verimini), stabiliteyi 

ve biyouyumluluğu artırır [15]. Fotodinamik terapide, tümör hücrelerinin öldürülmesinin 

yanında toksisiteyi azaltır ve sağlıklı hücrelerin zarar görmeden tedavi edilmesini sağlar [16], 

[17]. 

GQDs sentezi, grafen oksitten, hidrotermal yöntem ile sentezlenecektir. Bu teknik, yüksek 

buhar basıncında sıcak sulu çözeltiden kristal yapılı, inorganik maddelerin üretilmesidir. Sıvı 

karışım halindeki materyaller, suyun kaynama noktasının üzerinde olan kapalı, paslanmaz çelik 

otoklavda ısıtılır ve sonuç olarak reaksiyon otoklavındaki basınç önemli ölçüde arttırılır. 

Yüksek sıcaklık ve basıncın bu sinerjistik etkisi, kristal malzemeler üretmek için tek adımlı bir 

işlem sağlar [18]. Hidrotermal stratejiler, oldukça kolay ve kısa süren işlemlerdir.  
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4.2.2 Kemoterapik İlaç 

Kemoterapik ilaçlar, hastalığı iyileştirmek, kontrolsüz büyüyen hücreleri durdurmak ya da 

öldürmek ve hastalığın tekrar etmesini engellemek için kullanılır. Vücuda oral, lokal ya da kan 

yoluyla alınabilirler. Kanser hücrelerine olduğu kadar normal hücrelere de etkisi vardır. Ancak 

bu yan etkiler kalıcı değildir. Bu projede hidrojelin içinden salınması planlanan ilaçlardan biri 

olan kemoterapik ilaç Adrimisin (Doksorubisin) ‘dir [19]. 2. , 3. veya 4. evre melanoma kanser 

tedavisinde yaygın olarak kullanılır.  

Bu ilaç lokal yolla uygulanacaktır. Çok düşük dozlarda uygulanacağı için yan etkilerinin 

minimum düzeyde olması beklenmektedir. 

 

4.2.3 Ağrı Kesici ve Anti Inflamatuar 

Projeye eklenen bir diğer ilaçta ibuprofendir. Genellikle ağrı kesici olarak kullanılır. Aynı 

zamanda ateşi düşürmeye ve iltihaplanmayı engellemeye de yardımcı olur. Yapılan 

araştırmalarda ibuprofenin kanser üzerinde başarılı etkileri kaydedilmiştir. Bazı durumlarda 

kanser hücrelerinin büyümesini durdurduğu yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar 

arasındadır [20],[21],[22]. 

 

 
Şekil 4.2 Farklı Oranlar Kullanılarak Oluşturulan Hidrojeller Çözücü 8:2 su:Asetik asit 

a)Kolajen-Jelatin b)Kolajen-Jelatin-PVA c)Kolajen-Jelatin d) %50 Kolajen-Jelatin 

 

Hidrojeller üretilirken sadece kolajen kullanıldığında jelleşme görülmedi. Bu sebeple farklı 

oranlarda jelatin, asetik asit ve/veya PVA ile çapraz bağlama oluşturarak jel yapıları elde edildi. 

PVA ‘nın çapraz bağlayıcı olarak kullanılması buğulu bir yapı oluşturduğu için 

kullanılmamasına karar verilmiştir. Şekil 4.2 d ‘de görülen %50 oranlarında (2g:2g) 

kolajen:jelatin kullanılmasına karar verildi.  

Asetik asit çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Kullanılmaması durumunda da jel yapısı 

oluşmaktadır fakat ilaçlar eklendiğinde yapı stabilitesi için kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

Şekil 4.3 ‘te ilaçların eklenmiş halinde oluşturulan jel görülmektedir. 15 mL çözücü için 2 gr 

jelatin ve 2 gram kolajen kullanılmıştır. Ayrıca ilaçlar; 2 mg ibuprofen ve 4 mg adrimisin (1,5 

mg DOX) kullanılmıştır. Adrimisin içeriğinde kemoterapik etkili doksorubisinin yanında 
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koruyucular da bulunduğu için kullanılan miktar buna göre hesaplanmıştır [23]. Kullanılan 

ilaçlar oldukça düşük dozdadır.  

 

 
Şekil 4.3 İlaç Eklenmiş Hidrojel 

 

Hidrotermal olmaması sebebiyle grafen kuantum noktaları henüz sentezlenmemiş olduğu için 

jele eklenmemiştir. Sentezi yapıldıktan sonra pürüzsüz bir jel oluşturmak için çözücü 

oranlarında düzenlemeler yapılabilir.      

 

4.3 Karakterizasyon Testleri 

Bu çalışmada FT-IR, SEM, UV-VIS, XRD, DSL analiz yöntemleri uygulanacaktır. Gerek 

duyulursa başka özelliklerin tayini için başka karakterizasyon yöntemleri ve testler 

uygulanacaktır. Kullanılacak başlıca yöntemlerin kullanım amaçları aşağıda verilmiştir. FTIR 

analizlerinin bir kısmı gösterilmiş olup tüm karakterizasyon testleri tamamlanacaktır. 

• SEM işlemi için elektro-eğirme yöntemi ile üretilmiş farklı lifler rastgele seçilir. Sem 

görüntüsünden yola çıkarak üretilen örtülerde bulunan liflerin çapları ortalama olarak 

bulunur. 

• FTIR, ilaçların örtü malzemesine yüklemesinin yapılıp yapılmadığı ve üretilen 

malzemenin hangi fonksiyonel gruplara sahip olduğu saptanabilir. Bu işlemle ilaçların 

örtümüze uygun şekilde yüklenip yüklenmediği görülecektir. 

• XRD, yapısal karakterizasyonu sağlayan bir diğer yöntemdir. Bu yöntem ile üretilen 

malzemelerin safsızlığı belirlenecektir. 

• UV-VIS yöntemi kullanılarak ilaç salım özellikleri incelenecektir 

• DLS, nanoparçacıkların boyutu ve boyut dağılımlarının belirlenecektir. Elde edilen 

ürünlerin analizi burada yapılacaktır.  

PVA 'nın ana pikleri literatürde 3280, 2917, 1690, 1425, 1324, 1081 ve 839 cm-1'de 

gözlenmektedir. Bu tepe noktaları, hidroksi grubunun O–H gerilme titreşimine, CH2 asimetrik 

gerilme titreşimine, CH2'nin C=O karbonil gerilmesine C–H eğilme titreşimine, C–H 

deformasyon titreşimine, asetil gruplarının C–O gerilmesine ve C-C gerilmesine atanır [24]. 

Şekil 4.4 ve Şekil 4.5 ‘te PVA için benzer pik değerleri okunmuştur.  
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Augmentin için literatüre göre yaklaşık 3470 cm−1 (O-H, N-H germe titreşimi) ve 1769 cm-

1'de karakteristik pikler (βlaktamiğin C=O gerilmesi), 1688 cm-1 (amidin C=O gerilmesi) ve 

1587 cm−1 (karboksilatın asimetrik gerilmesi) ‘dir. Ayrıca, diğer 1008 cm-1'deki bantlar C-O 

bükmesini göstermektedir [25]. Şekil 4.5 ‘te benzer değerler gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.4 %30 PVA için FTIR görüntüsü 

 

Şekil 4.5 Augmentin içeren %35 PVA FTIR görüntüsü 

 Saf jelatinde is 3450 ve 3423 cm−1 ‘de ikincil amidin N–H gerilmesi, 1680 ve 1640 cm−1 ‘de 

C=O için gerilme, 1550 ve 1500 cm−1 ‘de N-H bükülmesi, 670 cm−1 ‘de düzlem dışı N-H, 

922 ve 2850 cm−1 pikleri ise C–H gerilmesini göstermektedir [26]. Kolajen için absorpsiyon 
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zirveleri 1634 cm-1'de (amid I), 1541 cm-1 (amid II) ve 1232 cm-1 (amid III) karakteristik 

absorpsiyon zirveleri olan sırasıyla C=O, N–H ve C–N görünür[27]. Şekil 4.6 ‘da yakın değerler 

görülmektedir.  

 

 
Şekil 4.6 Kolajen-jelatin-ilaçlar (ibuprofen+doksorubisin) 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut tedavi yöntemleri göz önünde bulundurularak literatürde daha önce denenmemiş 

inovatif bir tedavi geliştirilmiştir. Bu projede kombine bir tedavi oluşturulduğu için mevcut 

olarak kullanılan tedavilere göre daha etkili ve ekonomik bir yöntemdir.  

Bu projede kullanılan ilaçlar kemoterapide olduğu gibi tüm vücuda değil sadece tümör 

bölgesine uygulanır ve sağlıklı hücrelere zarar vermez. İlaçlar deri üzerinden verildiği için 

düşük dozlarda kullanımları yeterli olmaktadır. Ayrıca cilt üzerinden sadece tümörlü bölgeye 

uygulanacağından (lokal uygulama), yan etkilerinin minimum düzeyde olması 

amaçlanmıştır[8]. Üretimi ve uygulanabilirliği oldukça kolay olan bu yöntemin tedavi süresini 

de kısaltması öngörülmektedir. Bu yöntemle tedavi, herhangi bir cerrahi işlem yapılmadan 

minimum yan etkiyle tamamlanmış olur. 

Piyasada kullanılan rakip yara örtüleri ile karşılaştırıldığında ise (Şekil 5.1) diğer yara 

örtülerinin bu projede olduğu gibi kanseri tedavi etmediği sadece kanser sonucu oluşan 

yaraların iyileşmesinde yardımcı olduğu görülmüştür. Yara örtüsü pazarı yaklaşık 20 milyar 

dolardır [10]. Türkiye’ye bu pazardan yaklaşık 200 milyon dolar pay düşmektedir. Bu da 

geliştirdiğimiz ürünün yüksek ihracat potansiyeli olduğunu gösterir. Biz de bu proje ile 

ülkemize katma değer sağlamayı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı hedefliyoruz. 
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Şekil 5.1 Projemizin Pazardaki Diğer Ürünlerle Karşılaştırılması 

 

Ayrıca melanoma için kullanılan tedavi yöntemleri ve kısıtlamaları Şekil 5.2 ‘de belirtilmiştir. 

Bu yöntemler ile karşılaştırıldığında projemiz Şekil 5.3 ‘te belirtilen birçok avantaj 

sağlamaktadır. Kombine tedavi içeren tasarım, mevcut olarak kullanılan yöntemler ile 

karşılaştırıldığında daha az maliyete sahiptir. Bunun sebebi daha etkili bir tedavi sağlayacağı 

için tedavi boyunca kullanım sayısını azaltması ve tedavi süresini kısaltarak toplam tedavi 

masraflarını düşürmesidir. 

          

Şekil 5.2 Mevcut Tedavi Yöntemlerinde Bulunan                Şekil 5.3 Projemizin Sağladığı       

Kısıtlamalar                                                              Avantajlar 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemizde şu ana kadar ilaç yüklü kollajen hidrojel üretimi ve ilaç yüklü yara örtüsü üretimi 

başarı ile tamamlanmıştır. Prototipimizin tamamlanması için bundan sonraki aşamalarda grafen 

kuantum noktaları üretilecek ve üretilen tüm ürünlerin karakterizasyon testleri 

gerçekleştirilecektir. 

Projemizin, patenti alındıktan sonra ticari ürüne dönüşmesi için önünde hiçbir engel 

bulunmamaktadır. Bu alanda bulunan pazar açığı da bu projeyi değerli kılmaktadır. Bu sayede 

de ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı hedefliyoruz. 

Ayrıca projemiz, yenilikçi yönü sayesinde birçok araştırmacıya ve çalışmaya da yol 

gösterecektir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tablo 7.1 Proje Zaman Planlaması 

 
*** Proje deneylerinde bütçe dahilinde kanser ilacı olarak ön değerlendirme raporunda 

belirtilen Vinblastin yerine Doksorubisin (DOX) içeren Adrimisin kullanılmıştır.  

 

 

Projemiz “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri” kapsamında 

desteklenmektedir. Şu ana kadar tamamlanan kısımları bu sayede hayata geçirilmiştir. Tablo 

7.1 ’de iş paket planımız verilmiştir. 1, 2, 3 ve 5 numaralı iş paketleri 3 ay gibi bir sürede başarı 

ile tamamlanmıştır. 4, 6 ve 7 numaralı iş paketinin de 1,5 ay içinde tamamlanması 

planlanmaktadır. 
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Deneylerde kullanılan kolajen ve jelatin medikal saflıkta değil gıda saflığındadır. Kullanılabilir 

ürün oluşturulması durumunda deneyler medikal saflıkta kolajen ve jelatin alınarak 

yapılacaktır. 

 

Ek Tablo 1 ‘de görüldüğü üzere bir prototipin toplam maliyeti 178.56 € olarak hesaplanmıştır. 

Prototipi hazırlamak için yapılmayan deneyleri tamamlamak için gereken destek 2000 TL ‘dir. 

Tek bir prototip maliyetli olarak gözükse de ticari olarak üretildiğinde ortaya çıkan ürün fiyatı 

halihazırda kullanılan diğer tedavi yöntemlerinden oldukça ucuzdur. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi(Kullanıcılar) 

Bu proje 1., 2. ve 3. derece melanoma cilt kanserine sahip hastalar için tasarlanmıştır. 

Melanoma, dünyada 20-39 yaş aralığında en çok görülen üçüncü kanser çeşididir. Her yıl 

sadece ABD ‘ de 150.000 kişiye melanoma tanısı konmaktadır. Yine ABD’ her yıl yaklaşık 

10.000 kişide melanoma sebebi ile hayatını kaybetmektedir. Ayrıca sadece 2018 ‘de yaklaşık 

300.000 yeni tanı yapılmıştır. Gelecek 15 yılda da bu rakamların milyonu bulması 

beklenmektedir [28]. Bizde bu proje ile melanoma için tam bir iyileşme sağlamayı amaçlıyoruz. 

Ayrıca bu proje sayesinde hem hastalığı tedavi ederek ölüm oranını düşürmeyi hem de tedavi 

süresi kısaltılarak hastanın yaşam kalitesi artırmayı planlıyoruz.  

 

9. Riskler 

Tablo 9.1 Risk Yönetimi Tablosu 

 

Tablo 9.1 ‘de belirtilen Risk 1 ve Risk 2 için deneyler tamamlanmış olup PVA ‘nın %35 

oranında kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca Risk 2 ‘de belirtilen şırınganın tıkanması 
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durumunda elektro-eğirme sırasında şırınga ucu silinmekte veya atım gerçekleşmiyorsa şırınga 

ucu değiştirilmekte ya da yeni bir şırınga kullanılmaktadır. Risk 3, 4 ve 5 grafen kuantum 

noktası sentezinden sonra karakterizasyonlar ile birlikte Tablo 9.1 ‘de belirtilen şekilde 

yönetilecektir. 
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11. EKLER 

Ek Tablo 1. Maliyet Tablosu 

Sarf Malzemeleri Miktar Fiyat 

(€) 

Kullanılacak 

Miktar/ Fiyat (€) 

Gerekçe 

PVA (Mw 13,000-23,000, 

87-89% hydrolyzed) 

25 g 37.50 15 mg / 0.0225 Yara Örtüsünün Basımı için 

Kullanılacaktır 

Kolajen (Tip IV, powder, 

from human placenta) 

5 mg 127.00 2 mg / 50.8 Hidrojel için medikal saflıkta 

alınacaktır. 

Asetik Asit (GLACIAL) 

100% ANHYDROUS  

2500 mL 14.00 2.5 ml / 0.014 Hidrojel jel için su ile birlikte 

solvent olarak kullanılmaktadır. 

Jelatin 500 g  105.00  2 g / 0.42 Hidrojel için medikal saflıkta 

alınacaktır. Hidrojelin jelleşmesi 

için kullanılmıştır. 

Ibuprofen 1 g 65.50 2 mg / 0.1 Antienflamatuar ve ağrı 

kesici  olarak jel içerisine 

eklenecektir. 

Adrimisin (98.0-102.0% 

HPLC)  

10 mg 310.00 4 mg / 124 Kemoterapötik ilaç olarak jel 

içerisine eklenecek. 

**Grafen Kuantum 

Noktaları (blue luminescent, 

powder) 

 

50 mg 

 

245.00 

 

3 mg / 14.7 

**Hidrotermal alınmaması 

durumunda fotodinamik terapi 

ajanı olarak alınacaktır. 

*Grafen Oksit 250 mg 195.00 120 mg / 93.6 Grafen Kuantum Noktası sentezi 

için kullanılacaktır. 

*Hidrojen Peroksit  2500 ml 48.90 0.54 ml / 0.01 Grafen Kuantum Noktası sentezi 

için kullanılacaktır. 
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Augmentin (Amoxicillin 

trihydrate: potassium 

clavulanate 4:1) 

1g 207.00 10 mg / 2.7 Yara örtüsü yapısına eklenecek 

antibiyotiktir.  

*Hidrotermal Reaktör (100 ml) 

1 adet 380 Grafen Kuantum Noktası sentezi 

için kullanılacaktır. 

Cam Beher 10 ml 

2 adet 8.5* 2 Malzemelerin karıştırılması için 

kullanılacaktır. 

Cam Beher 5 ml 

2 adet 8.5* 2 Malzemelerin karıştırılması için 

kullanılacaktır. 

Plastik Pastör Pipet 3 ml 

10 adet  500 adet-8.96 / 

0.17  

Sıvı çözücüleri eklemek için 

kullanılmaktadır. 

Manyetik balık - 35 x 6 mm (1 PAKET = 

10 ADET) 1 adet 14.5 Malzemelerin karıştırıcıda 

karışmasına yardımcı olur. 

  Toplam Fiyat = 271.67 € 

Sarf malzemeleri ile = 685.83 € 

* yerine ** ile belirtilen ürünlerin kullanılırsa = 178,056  € 

(Grafen kuantum noktalarını üretmek yerine satın alındığı 

durumda oluşan tutar.) 

 

***Malzeme fiyatları Sigma-Aldrich, Merch ve InterLab üzerinden alınmıştır. 

 


