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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Vücut yaraları genel olarak ortaya çıkış sebeplerine göre akut ve kronik olarak sınıflandırılır. 

Akut yaralar geçici bir etkene bağlı oluşan, iyileşmeyi engelleyen faktörlerin az olduğu ve 

iyileşme süresi kısa olan yara tipidir. Kronik yaralar ise devamlı bir etkenin varlığına bağlı 

oluşan, iyileşme süresini uzatan veya iyileşmeyi engelleyen birçok faktörün bulunduğu uzun 

süreli iyileşme gösteren veya iyileşme göstermeyen yara tipidir. Diyabet, orak hücre anemisi, 

venöz ülser, arteriyel ülser, kansere bağlı ülserler, immünolojik nedenli pyoderma 

gangrenosum gibi hastalıklar ve yaşlılık, tıpta uzun süreli bir hastalıktan kalan doku 

bozukluğu olarak tanımlanan ‘sekel’e yol açmakta ve hastaların yaşam kalitesini 

azımsanmayacak ölçüde etkilemektedir. Ancak piyasada bulunan mevcut yara örtüleri 

iyileşmeyi istenen düzeye çıkaramamakta ve genellikle akut yaralarda yeterli iyileşmeyi 

sağlayabilmektedirler. Şu anda piyasada bulunan yara sargıları tipik olarak hidrojeller, filmler, 

süngerler ve köpükler şeklindedir.  

Geleneksel yöntemlere alternatif olarak yeni bir yara örtüsü malzeme sınıfı oluşturan 

nanofiberlerin araştırılması son zamanlarda hız kazanmıştır. Birkaç mikron ila birkaç yüz 

nanometreye kadar kesişen nanofiberleri içeren nanofibröz ağlar, oldukça geniş bir  yüzey 

alanı ve nano-gözeneklilik sağlamakta, böylece hücre dışı matris (ECM) yapısını taklit 

edebilen bir doku iskelesi aracılığıyla iyileşmeyi destekleyici ajanların yara yatağında bulunan 

hücrelerle etkileşimini kolaylaştırarak iyileşmeyi destekleyebilmektedir. Nanofiberlerin bu 

geniş yüzey alanı özelliği ayrıca, antibakteriyel etkiye sahip ilaçların polimer iskelelere 

verimli bir biçimde dahil edilmesini sağlayarak yara iyileşmesi sürecinde bakteriyel 

kontaminasyonun önlenmesine yardımcı olabilmektedir. Buna ek olarak bitkisel ekstraktlar da 

antibakteriyel bir ajan olarak, yan etkileri göz ardı edilebilir olması ve sentetik ilaçlara göre 

ucuz olması nedeniyle büyük ilgi görmüştür.  

Bitkisel ekstraktların da polimerik nanofiberlerle bir kombinasyonu yara örtüsü uygulamaları 

için ümit vericidir. Gümüş ise yanıklarda, açık yaralarda ve kronik ülserlerde meydana gelen 

enfeksiyonlar için önemli bir antibakteriyel ajan olarak kabul edilir. Bu iki ajanın (bitkisel 

ekstrakt ve gümüş) ‘yeşil sentez metodu’ ile birleştirilmesi ile gümüşün toksik etkileri 

azaltılarak biyolojik dokuya daha uyumlu hale getirilebilir. Bu projede, yara iyileşmesi 

sürecini hızlandıran, dayanıklı, biyobozunur, biyouyumlu, antibakteriyel özelliklere sahip 

tarçın bitki özütü ile yeşil sentezlenmiş gümüş nanopartikül katkılı, farklı oranlarda 

Siprofloksasin antibiyotik yüklü Poli(laktikasit) (PLA) yara örtüsü geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu proje kapsamında elektroeğirme yöntemi ile  Siprofloksasin antibiyotik 

yüklü PLA nanofiberler üretilerek, antibakteriyel etkinin ve yara iyileşme sürecinin 

iyileştirilmesi ve antibiyotik moleküllerinin hareketsizleştirilmesi için yeşil sentez metodu ile 

tarçın özütü kullanılarak enkapsüle  edilmiş gümüş nanopartiküllerin nanofiber yüzeyine 

fiziksel olarak adsorbsiyonu sağlanacaktır. Bu nanofiber iskeleye yeşil sentezlenmiş gümüş 

nanopartiküller ilave edilerek gümüşün antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri, gümüşün 

tarçın ekstraktıyla yeşil sentezi ile de tarçının antimikrobiyal ve antioksidatif özellikleri 

üretilen nanofiber iskeleye kazandırılacaktır. Çalışma sonunda üretilen nanofiberlerin 

morfolojik yapısı, hidrofiliklik profili, mekanik özellikleri, antibakteriyel özellikleri, 

biyouyumluluk profili gibi karakteristikleri ve ilaç salınım oranları incelenecek, ilaç salınımı 

uygulamalarında yara örtüsü olarak potansiyel kullanımı değerlendirilecektir. Bu 

karakteristiklerin belirlenmesi için SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu), TEM (Geçirimli 
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elektron mikroskobu), TGA (Termal gravimetrik analiz), XRD (X-Işınları Difraksiyonu), 

FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi) analizleri yapılacak, çekme test cihazı 

ile mekanik özellikler (Çekme, kopma mukavameti, şekil değişimi vs.), Fosfat Tampon 

Çözeltisi (PBS) daldırma yöntemi ile de biyobozunurluk özellikleri gözlemlenecektir. Ayrıca 

E.coli, Pseudomonas, S. aureus bakterilerine karşı geliştirilen malzemenin antibakteriyel 

özellikleri disk difüzyon metodu yöntemiyle test edilecektir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Yara, dünya genelinde insanı etkileyen ve sosyal/ekonomik maliyete sebep olan önemli bir 

sağlık problemidir [1, 2]. Geçmişte yara bakımı için değişik absorpsiyon kapasitesinde doğal 

ve sentetik bandajlar, hidrofil pamuk, sargı bezi ve gazlı bez gibi geleneksel yara örtüleri 

kullanılmaktaydı [3]. Ancak günümüzde, yara iyileşmesinde büyüme faktörlerinin, ECM’nin 

aktif rol oynadığı, iyileşmenin dinamik bir süreç olduğu ve geleneksel yara örtücülerinin, 

yaraların etkin olarak iyileşmesinde yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Bu gibi sebeplerle modern 

yara örtüleri geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra geleneksel yara örtüleri yara iyileşmesini 

etkileyen faktörlerden biri olan nemli ortamı yaratmadığı için yerini modern yara örtülerine 

bırakmıştır [4]. Çünkü zamanla sıvı üretimi azaldığından yara örtüsü yaraya yapışma 

eğilimindedir ve bu durum hastayı rahatsız etmektedir [5]. Ayrıca dezavantaj bir durum olarak 

yaranın maruz kaldığı enfeksiyon durumlarında bakteri oluşumunu engelleyemediğinden 

iltihap bölgesini genişletir, yeniden doku oluşumunu engeller ve iyileşme sürecini geciktirerek 

hastanede kalış ve tedavi maliyetlerini artırır [6]. Bu nedenle, yara ortamında bakteriyel 

enfeksiyon oluşumunu önlemek için yaraların antibiyotik ve antibakteriyel maddeler içeren 

yara örtüleri ile tedavi edilmesi gerekir [7].  

Ancak kullanılan yara örtülerinin hiçbiri tam olarak bu gereksinimleri karşılayamaz. 

Uygulanan yara sargılarının çoğu hidrokolloidler, hidrojeller, köpükler veya filmler olarak 

sınıflandırılabilir [8, 9]. Hidrokolloidler ve hidrojeller nemli yara ortamlarını koruyabilir ve 

genellikle diğer fonksiyonel katmanlarla birlikte kullanılır. Bununla birlikte, hidrokolloid yara 

örtüleri için, yara sıvılarının emilmesinin neden olduğu aşırı nemli ortam nekrotik dokunun 

otolizi hızlandırabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir [10]. Aksine, hidrojeller sulu ortamın pH 

ve iyonik gücüne bağlı olarak tersinir bir şekilde şişebilir veya büzüşebilir. Köpük tipi 

pansumanlar aynı zamanda yüksek absorbans kapasiteleri nedeniyle orta / yüksek drenajlı 

yaralar için kullanılırken, filmler normalde dayanıklıdır, yarı geçirgendir ve sıvı ve mikrobiyal 

kontaminasyonu geçirmezdir [11]. Bununla birlikte, filmlere aktif bir madde eklenmesi ile 

karakterize edilen film bazlı ilaçlı yara sargıları, eksüdaları emme kapasitesine sahip değildir 

[12].  

Yara iyileştirmeyi hızlandıracak tedavi yönteminde bakteri üremesini engelleyerek enfeksiyon 

oluşumunu ortadan kaldırmak, optimum nemli bir ortam sağlamak, hastaya zarar vermeden, 

kolay/ ekonomik ve kısa sürede bir çözüm getirecek materyale ihtiyaç duyulmaktadır.  
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3. Çözüm  

Yara örtüsü, yanık veya yaralanma nedeniyle hasar görmüş cildi onarmak için kullanılan bir 

tedavi yöntemidir [13]. Nanofiberler üstün morfolojik özellikleri sebebiyle yara örtüsü olarak 

kullanımlarında da oldukça avantaj sağlamaktadır. Yara örtülerinin amacı yara bölgesini 

mikroorganizma ve dış etmenlerden korumak, yaradan kaynaklı sıvının emilimi sağlamak ve 

görüntüyü iyileştirmektir. Nano boyutlu yapısından dolayı çok küçük organizmaların bile 

geçişini önlemektedir. Elektroeğrilmiş nanofiberler morfolojik özellikleri sayesinde yara 

sıvısının emilimini artırır, yara ortamında su buharını tutarak hasarlı bölgenin nemli 

kalmasını, oksijen geçirgenliği sayesinde yaranın hava almasını sağlar ve enfeksiyon 

oluşumunu önler. Bu da yaranın daha hızlı iyileşmesi anlamına gelmektedir [14]. Yapılan bir 

çalışmada elektroeğrilmiş kollajen nanofiberler in vivo testler ile incelendi ve sonuçlar normal 

pamuklu gazlı bezin uygulandığı yara iyileşmesi sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Nanofiber yara 

örtüsünün erken evrede dermis oluşumunda iyileşme sağladığı bulundu [15]. 

Biyobozunur sentetik polimerler, kontrol edilebilir gözeneklilik, bozunma oranı ve mekanik 

özelliklerinden dolayı doku mühendisliği uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır [16]. 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylı PLA’nın,  yüksek biyouyumluluk ve 

biyobozunurluk özelliklerinden dolayı doku rejenerasyonu için ilaç salınım sistemlerinde yara 

örtüsü olarak kullanımı araştırılmaya devam edilmektedir [17-20]. Elektro-eğirme ile üretilen 

nanofiberler yüksek yüzey alanı/hacim, yüksek gözeneklilik ve nanometre boyutlarında lif 

çapına sahip olma özelliklerinden ötürü ilaç salınımı uygulamalarında yara örtüsü olarak 

gerekli yüksek çözünme oranı ve terapötik madde alımını sağlamaktadır [21].  

Tipik olarak, kronik yaralar, kolayca iltihaplanmayı tetikleyen ve dolayısıyla iyileşme sürecini 

zorlayan bakteri ve mikroorganizmalara maruz kalır. Sargı altındaki enfeksiyon enflamasyon 

yanıtını uzatır, yeniden epitelizasyonu ve kollajen sentezini engeller, iyileşme sürecini 

geciktirerek hastanede kalış süresini ve tedavi maliyetlerini artırır. Enfeksiyon, hastanede 

yatan hastalardan, iç kaynaklardan ve çevreleyen deriden transfer edilen 

mikroorganizmalardan kaynaklanır. Bu nedenle, yara ortamında bakteriyel enfeksiyon 

oluşumunu önlemek için yaraların antibiyotik ve antibakteriyel maddeler içeren yara örtüleri 

ile tedavi edilmesi gerekir. Spesifik ilaçlarla yüklü, gözenekli nanofibröz matların, gaz 

alışverişine izin verdiği ve yaranın kurumasını önlediği için yanık gibi çeşitli cilt 

hastalıklarının bölgesel tedavisinde ve yara iyileşmesinde kullanım potansiyeli oldukça 

fazladır [22, 23]. Siprofloksasin, çok çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için 

kullanılan, bakterilere karşı güçlü bir anti bakteriyel etkiye sahip bir antibiyotik çeşididir [24] 

ve yara örtüsü uygulamalarında iyileştirici etkinin artırılması için kullanımı literatürde 

mevcuttur [25, 26]. Heyu Li ve ark. yapmış oldukları bir çalışmada [26] cilt enfeksiyonlarının 

tedavisinde kullanılmak üzere geliştirdikleri poli (di (etilen glikol) metil eter metakrilat) 

(PDEGMA) ve siprofloksasin yüklü PLACL  elektroeğrilmiş fiber matların matların E. coli ve 

S. aureus büyümesini inhibe edebildiğini gösterdi ve  in vivo deneyler siprofloksasin yüklü 

liflerin ticari olarak temin edilebilen gazlı bezlerden daha iyi yara iyileşmesi sağladığını 

gösterdi.  

Gümüş iyonunun yara enfeksiyonlarının önemli zorluklarını ele almadaki yüksek potansiyeli 

göz önüne alındığında, Ag nanopartiküller, yara pansumanları için geliştirilen polimerik 

nanolifler için bir antibakteriyel dolgu maddesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. 
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Gümüş, memeli veya bakteri hücreleri tarafından emilimi zor inert bir metaldir. Fakat,  yara 

sıvılarına maruz kaldığında kolayca iyonize olur ve proteinlere ve hücre zarlarına yapışan son 

derece reaktif bir maddeye dönüşür. Gümüş iyonu, solunum enzimlerini ve mikrobiyal 

elektron taşıyan bölümleri zehirleyerek ve ayrıca çeşitli DNA aktivitelerini devre dışı 

bırakarak mikroorganizmaları öldürür ve onlara büyük ölçüde zarar verir [27]. Gümüş 

iyonunun engelleyici performansı, hücre solunum enzimlerinde bulunan tiyol grupları ile 

yoğun bağlanabilme kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. Dahası, gümüş iyonu hücre yapısını 

oluşturan proteinlerle ve özellikle DNA bazlarıyla etkileşime girerek replikasyonu 

engelleyebilir [28].  

Bitkisel ekstraktlarının da polimerik nanofiberlerle bir kombinasyonu yara örtüsü 

uygulamaları için ümit vericidir [29].  Biyomedikal uygulamalarda kimyasal etkilerin yeşil 

sentez metodu ile birlikte azaltılmasıyla toksik olmayan gümüş nanopartiküllerin alınmasının 

sağlanmasıyla nanobiyoteknolojik araştırmalar hız kazanmıştır [30].  Ayrıca bitki özütlerinin 

kullanımı maliyeti azaltarak çeşitliliği sebebiyle rekabeti artırmıştır. 

Bahsedilen bu iki ajanın (bitkisel ekstrakt ve gümüş) ‘yeşil sentez metodu’ ile birleştirilmesi 

ile gümüşün toksik etkileri azaltılarak biyolojik dokuya daha uyumlu hale getirilmesi oldukça 

yeni bir yöntemdir. Tarçın bitki özütünün antioksidan, anti inflamatuar, antioksidan ve 

antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinmektedir [31]. Ek olarak, tarçın, mikrobiyal 

büyümeyi azaltan uçucu yağlar ve tanenler açısından zengindir [32]. 

 

 

Şekil 1. İlaç Yüklü Tarçın İle Enkapsüle Edilmiş Gümüş/ PLA Nanofiber mat üretim aşamalarının şematik 

gösterimi 
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Bu proje kapsamında tüm bu bilgiler ışığında, yara iyileşmesi sürecini hızlandıran, dayanıklı, 

biyobozunur, biyouyumlu özelliklere sahip tarçın bitki özütü ile yeşil sentezlenmiş gümüş 

nanopartikül katkılı, farklı oranlarda Siprofloksasin antibiyotik yüklü PLA  yara örtüsü 

geliştirilecektir. Tarçın özütü kullanarak yeşil sonucu elde edilen tarçın ile enkapsüle edilmiş 

gümüş nanopartiküller yara örtüsünün antibakteriyel etkisini artırması ve ilaç 

stabilizasyonunu sağlaması için ilaç yüklü PLA polimerine adsorpsiyon yoluyla ilave 

edilecektir. 

Gerekli standartların sağlanması için geliştirilen nanofiber yara örtüsünün morfolojik (fiber 

çapı, yüzey özellikleri, gözeneklilik vs.), mekanik, antibakteriyel, absorban (hidrofiliklik), 

sitotoksisite, ilaç salınımı oranları gibi karakteristikleri sırasıyla Taramalı Elektron 

Mikroskobu (SEM), çekme test cihazı, E. Coli ve S aureus bakterileri ile disk- difüzyon 

metodu, su- temas açısı test cihazı, MTT Analizi ve PBS daldırma yöntemi kullanılarak 

değerlendirilecektir.  

 

4. Yöntem 

Bu çalışma 6 adımda gerçekleştirilecektir. İlk 5 adımda üretim aşamaları yer alırken, son 

adımda karakterizasyon testleri yer almaktadır. 

 

 

 

 
Şekil 2. Nanofiber mat üretim süreci 
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1.Adım: Bitki özütü Hazırlama 

Toz haldeki tarçın miktarı hassas terazi yardımıyla 15 gr olarak belirlenmiştir. 1000 ml saf 

suya toz tarçın eklenmiş ve 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiştir. Ardından filtre kâğıdı ile 

süzme işlemi gerçekleştirilmiştir. Geride kalan posasız sıvı olan tarçın ekstraktı, yeşil sentez 

ile gümüş üretimi için muhafaza edilmiştir. 

  

2.Adım: AgNO3 çözelti Hazırlama 

0.1 Molar Gümüş Nitrat (AgNO3) çözeltisi için 250 ml saf su içine 4.22 gr AgNO3 

eklenmiştir. Bu karışım manyetik karıştırıcıda 20 dk karıştırılmıştır. Işıktan etkilenmeyi 

minimuma indirmek amacıyla çözelti kabı alüminyum folyo ile sarılmıştır.  

 

3.Adım: Yeşil Sentez 

Bir bitki numunesinin ekstraktı ile nanopartikül üretimi için sırasıyla şu işlemler 

gerçekleştirilir [33, 34]:  

1. Bitkilerin elde edilmesi  

2. Bitki örneğinin kurutulması 

3. Bitkinin boyutlarının azaltılması  

4. Özütleme işleminin yapılması  

5. Filtrasyon işlemi 

6. Metal iyonlarının damlacık yoluyla bitki ekstraktına eklenmesi 

7. Karıştırma işlemi 

8. Yoğunluğun ayarlanması  

9. Etüv kullanılarak sıcaklık fırınlarında kurutulma işlemi 

Tüm bu işlemler sonunda bitki ekstraktıyla enkapsüle olmuş nanopartiküller elde edilmiş olur. 

 

Tarçın özütü ile enkapsüle edilmiş gümüş nanopartiküllerin üretimi için 3 ml tarçın özütü ve 6 

ml saf su karıştırılmıştır. Bu karışıma manyetik karıştırıcıda 1 ml AgNO3 çözeltisi damla 

damla eklenerek 15 dk karıştırılmıştır. Daha sonra karışım uygun kapta 200ᵒC sıcaklıktaki 

etüvde buharlaştırılmıştır. Kalan tortu gümüş nanopartiküllerdir. 

                    

Şekil 3. Tarçın özütü ile AgNO3 molekül etkileşimi 

 

 

 

 



9 

 

4.Adım: Polimer Çözeltisi Hazırlama 

İlaç yüklü PLA nanofiber mat üretmek için ilk olarak %80 (v/v) DCM , %20 (v/v) DMF ve 

%20/%30/%50 oranlarında ciprofloxacin ultrasonic karıştırıcıda 30 dk boyunca karıştırılır. 

Daha sonra bu karışıma manyetik karıştırıcı üzerinde %9 (w/v) PLA polimeri eklenir ve 

homojen hale gelene kadar bekletilir.  

 

                                              
                                                                    Şekil 4. İlaç Yüklü PLA polimer çözeltisi 

 

5.Adım: Elektro-Eğirme Süreci 

Elektroeğirme yöntemi şırınga pompası, yüksek voltaj kaynağı, şırınga iğnesi ve toplayıcı 

olmak üzere 4 kısımdan oluşur. İğne içerisinde polimer çözeltisi bulunan bir şırınganın 

ucunda yer almaktadır. Şırınga pompası ile çözelti iğneye doğru kontrol edilebilir bir hızla 

itilir. Şırınganın ucundaki iğneye elektrik alan uygulanmasıyla polimer çözeltisi iğne ucunda 

önce fiber formunda uzamaya başlar. Elektrik alan etkisiyle yüklenmiş nanofiber yapılar 

toplayıcı plakaya yön alır ve burada birikir[35]. Bu çalışmada elektro-eğirme işlemiyle üretim 

için polimer çözeltisi şırıngalara çekilerek şırınga pompasına yerleştirildi. Şırınga pompası 

akış hızı 1.0 ml/h, uygulanan voltaj aralığı 25-30 kV ve iğne ucu-tambur arası mesafe 13 cm 

olarak ayarlandı. Üretim işlemi sonucunda 16x33 cm boyutlarında nanofiber mat elde edildi.  

İlaç yüklü PLA nanofiber matlara gümüş nanopartiküller (suda çözünmüş halde) spreylenerek 

eklenecektir. 
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                                                    Şekil 5. Elektro-eğirme cihazı 

 

 

 

 
                                    Şekil 6. İlaç yüklü PLA nanofibere gümüş nanopartiküllerin eklenmesi 
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6.Adım: Karakterizasyon Testleri 

Nanofiber matların FE-SEM görüntüleri alınarak nanofiberlerin morfolojik yapısı, TEM 

görüntüleri ile gümüş nanopartiküllerin özellikleri ve fiber üzerindeki dağılımları, 

FTIR/XRD/TGA testler ile nanofiberlerin kimyasal özellikleri belirlenecektir. 

Hidrofiliklik/hidrofobiklik özelliği su temas açısı test cihazı, mekanik özelliği çekme test 

cihazı, antibakteriyel özelliği disk-difüzyon yöntemiyle, ilaç salınım oranları PBS içine 

daldırma yöntemiyle, biyouyumluluk analizi için sitotoksite testi incelenecektir. 

 

Elektro-eğirme sonrası üretilen PLA, %30 CIP/PLA, %50 CIP/PLA nanofiberlerin FE-SEM 

görüntüleri Şekil 7’de gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde nanofiberlerin boncuksuz ve 

homojen bir morfolojiye sahip olduğu, PLA nanofibere eklenen CIP miktarındaki artışın fiber 

çapını kısmi olarak artırdığı görülmektedir. Numunelerin 20 K x büyütme oranında alınan 

görüntülerinden yola çıkılarak ortalama fiber çaplarının PLA, %30 CIP/PLA, %50 CIP/PLA 

için sırasıyla yaklaşık olarak 462.59±112 nm, 619.28 ±139 nm, 762.44 ± 393 nm olduğu 

bulunmuştur. 

 

     
         

            Şekil 7. A) PLA B) %30 CIP/PLA C) %50 CIP/PLA nanofiberlerin FE-SEM görüntüleri. 

 

 

PLA, %30 CIP/PLA, %50 CIP/PLA nanofiberleri ve AgNP spreylenmiş formları E.Coli ve 

S.Aureus bakteri çeşitlerinde bakterilere karşı etki mekanızmasını gerçekleştirerek inhibisyon 

çapları oluşturmuştur(Şekil8). Bu etki mekanizmasında antimikrobiyal gümüş iyonları ve 

tarçın hücre zarına etki ederek hücre zarının bütünlük özelliğinin azalmasına hücre savunma 

sistemini engellemeye neden olurlar. Bu etkileşimin sonucunda bakterilerin hücre ölümleri 

meydana gelir[36]. PLA ve %30 ilaç yüklü PLA nanofiberine AgNP spreylenmesiyle oluşan 

inhibisyon çapları artmıştır. %50 ilaç yüklü PLA nanofiberine AgNP spreylenmesiyle 

inhibisyon çaplarında azalma meydana gelmiştir. 

A) B) C) 
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                                                Şekil 8. Nanofiberlerin antibakteriyel aktiviteleri 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut literatür ele alındığında biyouyumlu ve biyobozunur sentetik polimerler kullanılarak 

elektroeğirme yöntemi ile üretilen nanofiberlerin yara örtüsü amacı ile kullanımını konu 

edinen birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu sentetik polimer nanofiber matlara ilave edilen 

ajanlar (nanopartiküller, organik makromoleküller (peptidler veya amino asitler) ve doğadan 

(örneğin bitki) türetilmiş bileşikler, antibakteriyel ajan) çeşitlilik göstermektedir.  Bu 

çalışmalarda bakteriyel enfeksiyonu tedavi edebilen yeni nesil interaktif yara örtüleri 

geliştirilmesi amacıyla antibakteriyel ajan olarak antibiyotik kullanımı ile ilaç yüklü nanofiber 

matlar üzerine yoğunlaşılmıştır. Birçok antibiyotik ve antikanser ilacı, bölgesel dağıtım için 

elektroeğrilmiş polimerik nanoliflere uygun bir şekilde dahil edilmiştir. Buna ek olarak gümüş 

nanopartiküllerin polimerik nanofiberlere doğrudan veya son zamanlarda yeşil sentez metodu 

ile ajan olarak dahil edildiği çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte tarçın ekstraktının gümüş 

nanopartiküllerin yeşil sentezinde kullanıldığı ve polimerik bir yara örtüsü malzemesine dahil 

edildiği bir çalışma mevcut değildir. 

Özellikle diyabetik ayak ülseri gibi kronik yaralarda, ekstremitelerde kan dolaşımının zayıf 

olması nedeniyle antibiyotikler sistemik uygulama yerine kısa bir süre için lokal olarak 

verilmesi gerektiğinden yüksek antibakteriyel etki büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada 

literatürden farklı olarak antibakteriyel ajan olarak antibiyotik kullanılmasının yanı sıra 

özellikle bölgesel tedavi gerektiren kronik yaralarda kullanılmak üzere antibiyotik yüklü PLA 

nanofiberlerin antibakteriyel etkisinin artırılması için gümüş nanopartiküller doğrudan dahil 

edilmeyip,  gümüş nanopartiküllerin  çevre dostu, toksik olmayan ‘yeşil sentez’ metodu ile 

antioksidan, anti inflamatuar, antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip tarçın ekstraktı 

ile enkapsüle edilmesi ile elde edilen tarçın ile enkapsüle edilmiş gümüş nanopartiküller ilaç 

yüklü PLA nanofiber matlara adsorbe edilecektir. Böylece yara örtüsünün antibakteriyel 

özelliği antibiyotik ile de desteklenerek artırılacaktır. 
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Yara örtüsü olarak şuanda istenilen düzeyde antibakteriyel etki ve gerekli özellikleri taşıyan 

bir ürün bulunmaktadır. Piyasada mevcut ürünlerden biri su / bakteri geçirmez bir silikon jel 

formundadır. Sprey/jel formunda gümüş içeren antimikrobiyal jel bulunmaktadır ve üç 

günden fazla uzun süreli gümüş iyon salınımı sağlamaktadır fakat pahalı ve yaygın olarak 

kullanılamamaktadır. Bu ürünlerin hiçbiri nanopartikül/nanofiberlerin sağlayacağı yukarıda 

bahsedilen avantajları sunamamaktadır. Ayrıca geliştirilmesi planlanan yara örtüsünün, 

AGNP adsorpsiyonu ile desteklenmesinin yanı sıra yara örtüsü ilaç taşıyıcı olarak da görev 

yapacağından bölgesel kronik yaralarda kontrollü ilaç salınımını sağlayarak iyileşme sürecini 

piyasadaki yara örtülerine göre hızlandıracağı düşünülmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Üretilecek nanofiber yara örtüsü karakterizasyon, antibakteriyel, sitotoksite, biyobozunurluk, 

mekanik testlerinde güvenilir sonuçlar verdiğinde in-vivo çalışmalara başlanılacaktır. Bütün 

in-vitro ve in-vivo testleri başarı ile tamamlayan nanofiber yara örtüsü, hastaya herhangi bir 

girişim olmadan kolay uygulanabilecektir. Yaralı bölgeye uygulanan yara örtüsü, içerisinde 

bulunan ilacın ortama salınmasını sağlayacak ve bölgedeki enfeksiyonları/bakterileri gümüş 

ve tarçının antimikrobiyal etkisiyle minimuma hızlı bir şekilde indirgeyecektir. Buna ek 

olarak kullanılan polimerin biyouyumlu olması insan derisinde negatif yönde etki 

oluşturmamaktadır. Çalışma sonunda nanofiber yara örtünün daha yaygın hale gelmesi için 

gerekli kurum ve kuruluşlardan destek alınarak patent ve üretim sürecine gidilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje kapsamında Tablo 1’de verilen iş-zaman çizelgesine göre ilk olarak elektro-eğirme 

cihazı kullanılarak sırasıyla farklı konsantrasyonlarda ilaç yüklü PLA nanofiber matlar 

üretilecektir. Daha sonra bu nanofiber matlara suda çözünmüş tarçın ile enkapsüle gümüş 

nanopartiküller adsorpsiyon yolu ile dahil edilecektir. Üretilen malzemelerin mekanik, 

antibakteriyel, sitotoksisite,  biyobozunurluk testleri yapılacaktır. Karakterizasyon 

yöntemlerinden SEM,TEM, FTIR, XRD, TGA, su- temas açısı analizler ile nanofiberlerin 

kimyasal ve morfolojik analizleri yapılacaktır. Bu testler tamamlandıktan sonra NanoDermis 

yara örtüleri kullanılmaya hazır hale gelecektir. Daha sonraki aşamada in vitro gerekli 

standartlar sağlandığında NanoDermis in vivo hayvan testleriyle klinik araştırmalara tabi 

tutulacaktır. Proje kapsamında yapılması hedeflenen süreçlerin gerçekleşebilmesi için gerekli 

malzeme ve hizmet listesi fiyatları ile birlikte Tablo 2’de verilmiştir. 

Proje kapsamında Tablo 3’te verilen dönemsel harcama planına göre PLA, AgNO3, DCM, 

DMF, Tarçın tozu sarf malzemelerinin alımının ilk 3 hafta içerisinde gerçekleştirilmesi 

gerekir. Hizmet alımlarının ise üretim tamamlandıktan sonra nanofiberlerin karakterizasyon 

testleri iş paketi kapsamında 8-12. haftalar arası gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bakteri 

temininin antibakteriyel testler iş paketinin gerçekleştirilmesi için 10-11. haftalar arası 

gerçekleştirilmesi gerekecektir. PBS alımının ise biyouyumluluk ve biyobozunurluk testleri iş 

paketi kapsamında 8. haftada gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Tablo 1. İş Paketleri- Zaman Çizelgesi 

 

Tablo 2. Tahmini Maliyet Tablosu 

SARF MALZEME  BİRİM FİYAT 

Polilaktikasit (PLA) 500 gr 500 TL 

AgNO3 100 gr 1000 TL 

Diklorometan (DCM) 2.5 L 200 TL 

Dimetilformamid (DMF) 2.5 L 600 TL 

Tarçın tozu 50 gr 20 TL 

Fosfat tampon çözeltisi (PBS) 2 L 400 TL 

Siprofloksasin antibiyotik (CIP) 500 mg 14 tablet 20 TL 

HİZMET ADET FİYAT 

FE-SEM analizi 6 1.890 TL 

HR-TEM analizi 6 1.920 TL 

FTIR analizi 6 360 TL 

XRD analizi 6 720 TL 

TGA analizi 6 600 TL 

Su-temas açısı ölçümü 6 336 TL 

Bakteri temini (E.coli, S.aureus 

,pseudomonas) 

3 3000 TL 

Sitotoksisite ve biyouyumluluk testi 6 3000 TL 

 14556 TL TOPLAM 

 

 

İP 

No 

İş Paketlerinin Adı ve 

Tanımı 

HAFTALAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Malzemelerin temini X X X                  

2 
Tarçın ekstraktı ile enkapsüle 

olmuş Ag nanopartikül sentezi 
  

   

X 
                   

3 
%20, %30, %50 CIP katkılı 

PLA nanofiber üretimi 
    

 

X 

 

X 
X X               

4 
AGNP’lerin Nanofiberlerin 

üzerine adsorpsiyonu 
            

 

X  
            

5 

Nanofiberlerin karakterizasyon 

testleri (SEM, TEM, XRD, 

FTIR, su temas açısı, TGA) 

       X X X X          

6 Antibakteriyel testler          X X          

7 
Biyouyumluluk ve 

biyobozunurluk testleri 
       X X X X X X X X      

8 
Sonuçların değerlendirilmesi 

ve rapor edilmesi 
             X X X     
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Tablo 3. Dönemsel Harcama Planı 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Yanık, mekanik yaralanma (sıyrık, cerrahi yaralar vb.) gibi akut yaralar [4] meydana gelen 

hastalar ile diyabet, tümör, kalıcı enfeksiyon gibi faktörlerden kaynaklanan kronik yaralara [3] 

sahip olan hastalar asıl hedef kitlemizdir. Bunun yanında destekleyici olarak görev alan 

hemşire/doktor meslek grupları, hastaneler/klinikler, yara bakım üniteleri de yer almaktadır. 

 

9. Riskler 

İP 

No 

MEVCUT RİSKLER RİSK YÖNETİMİ (B PLANI) Risk 

Skoru 

(OlasılıkxŞiddet) 

1 Karakterizasyon testleri sonucu 

nanofiber matın istenilen mekanik 

mukavemette üretilememesi 

Mekanik mukavemeti artıracak nanofiber 

içerisine gümüş takviyesi yapılabilir veya 

üretim aşamasında PLA polimerine kırılgan 

olmayan, esnek PCL polimeri eklenmesi 

3x4 (12) 

Orta Derece 

2 Karakterizasyon testleri sonucu 

nanofiber matın istenilen 

hidrofiliklik profili sergilememesi  

Hidrofilikliği artırmak için hidrofilik, 

biyouyumlu polimer malzeme veya 

nanopartikül takviyesi yapılması 

2x4 (8) 

Orta Derece 

3 Karakterizasyon testleri 

(SEM,TEM) sonucu nanofiber 

matın istenilen nanoboyutlarda 

üretilememesi 

Farklı çözelti ve elektrospin parametreleri ile 

denemeler yapılması (DCM yerine 

Kloroform kullanılabilir; voltaj, akış hızı 

değiştirilebilir). 

2x4 (8) 

Orta Derece 

4 Antimikrobiyel özelliklerin 

bakteri çoğalmasını yeterince 

inhibe edememesi 

Tarçın yerine antibakteriyel özelliği yüksek 

kekik, zerdeçal gibi farklı bir bitki 

kullanılması 

3x4 (12) 

Orta Derece  

 

Harcama Kalemi 
HAFTALAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Polilaktikasit (PLA),  

AgNO3,  

Diklorometan (DCM),  

Dimetilformamid (DMF), 

Tarçın tozu 

X X X                  

FE-SEM analizi 

HR-TEM analizi 
            

 

X 

 

X 
           

XRD,  

FTIR, 

su temas açısı,  

TGA karakterizasyon testleri 

           X X          

Bakteri temini (E.coli, 

S.aureus ,pseudomonas) 
              

 
 X           

Fosfat tampon çözeltisi (PBS)        X             
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10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Cansu Güneş 

ADI 

SOYADI 
ROLÜ OKULU 

/BÖLÜMÜ 
PROJEDEKİ GÖREVİ TECRÜBESİ 

Prof. Dr. 

Ahmet 

Avcı 

Danışman Necmettin 

Erbakan 

Üniversitesi/ 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Danışman olarak 

malzeme seçimi, 

üretim, 

karakterizasyon 

süreçlerinin 

yönetiminden ve proje 

fikrinden sorumludur. 

Biyomalzeme, 

nanoteknoloji  alanları 

üzerine çok sayıda 

araştırmaları ve BAP 

proje danışmanlıkları 

mevcuttur . 

Teknofest’20 

Biyoteknoloji alanında 

Geleceğin 

Mühendisleri ekip 

danışmanıdır. 

Arş. 

Gör. 

Cansu 

Güneş 

Kaptan Necmettin 

Erbakan 

Üniversitesi/ 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Proje süreçlerinin 

laboratuvar 

koşullarında 

gerçekleştirilmesinden 

ve takım içi 

koordinasyonun 

sağlanmasından 

sorumludur. 

TÜBİTAK 2209- A 

proje desteği almıştır. 

Biyomalzeme ve 

nanoteknoloji 

alanlarında araştırma 

yapmaktadır. 

Nanofiberlerin sinir 

doku onarımında 

kullanımı üzerine 

yürütmekte olduğu 

BAP projesi 

bulunmaktadır. 
 

Çisem 

Gilik 

Üye Necmettin 

Erbakan 

Üniversitesi/ 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Proje süreçlerinin 

laboratuvar 

koşullarında 

gerçekleştirilmesinden 

sorumludur. 

Biyomalzeme ve 

nanoteknoloji 

alanlarında araştırma 

yapmaktadır. Yara 

örtüsü geliştirilmesi 

üzerine yürüttüğü BAP 

projesi mevcuttur. 
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