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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Diyabet hastalığı, hastanın normal hayatı üzerine doğrudan etkisi olan ve tedavi süreci uzun 

soluklu, aynı zamanda tedaviye direnç gözlemlenen bir hastalıktır. Diyabetik yaralarda 

enfeksiyon majör problem olup, çoğu zaman uzuv kaybı ve ileri durumlarda ölüm ile 

sonuçlanır. Kronik yaralarla ilgili yapılan çalışmalarda, tedaviden sonraki 2-4 hafta içinde 

yara boyutunda önemli bir azalma olmaması durumunda kullanılan sargı malzemesinin 

etkisiz olduğu kabul edilir. Bu tür kronik yaralar için pasif pansuman tedavilerinin, 

iyileşmede çok etkili olmadığı anlaşılmıştır. ŞİFA, kronik ve diyabet yaralarında iyileşme 

süresini azaltmak ve yangıya ait bulguları azaltarak hasta konforunu arttırmak üzere 

tasarlanmıştır. Vücutta tüm aşamalarda biyolojik sinyallerin aktif olduğu ve yara 

iyileşmesinde de bölgede bulunan hücrelere uygulanan elektriksel uyarımın iyileşme 

sırasında fayda sağladığı gösterilmiştir. Sistem, yara iyileşmesini hızlandırmak ve 

antimikrobiyal bir etki yaratmak için elektrik stimülasyon uyarımının fiziksel güçlerini ve 

kitosanın yara iyileşmesindeki klinik etkilerini bir araya getirerek geliştirilmiştir. 

2. Problem/Sorun:  

Yara, yumuşak doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Yara iyileşmesi birbirini takip eden ve 

birbirleriyle sıkı ilişki içerisinde olan hemostazis, inflamasyon, proliferasyon ve 

maturasyon (remodelling) olarak adlandırılan dört evrede gerçekleşmektedir. Yukarıda 

kısaca özetlenen süreç ile iyileşen yaralar akut yara, bu evreleri takip etmeyen diyabet dahil 

iyileşmesi geciken veya eksik kalan yaralar da kronik yara olarak tanımlanmaktadır (1) (2). 

Kronik hastalık olan Diabetes mellitus, küresel olarak 420 milyondan fazla kişiyi 

etkilemektedir. Uzun ve ağrılı bir tedaviyle birçok hasta yıllardır bu diyabetik yaralarla 

hayatına devam etmekte ve bazı hastalar enfeksiyon nedeniyle uzuvlarını kaybetmektedir. 

Bu tür diyabetik yaralar için pasif pansuman tedavilerinin çok etkili olmadığı kabul 

edilmektedir. Diyabetik yaralarla ilgili yapılan çalışmalarda, tedavinin 2-4 haftası içinde 

kullanılan pansuman materyalinin yara boyutunda anlamlı bir küçülme olmamasının neden 

olduğunu bulunmuştur. Pasif pansumanlardan en yaygın örneği gazlı bez veya gazlı bez 

pamuklu kompozit pansumanlardır. Bu pansumanların diyabetik yaralarda kullanımını 

kısıtlayan birçok neden vardır. Gazlı bez ve gazlı bez pamuklu kompozit çok fazla emme 

kapasitesine sahiptir. Böylece hızlı bir dehidrasyona, bakteri üremesine ve 

kontaminasyonuna neden olmaktadır. Ek olarak, tedavinin sonunda pansumanın 

kaldırılması, kanamaya veya yenilenen epitelyal florada hasara neden olabilmektedir (3).  

Diyabetik yaralar için günümüzde kullanılan pansuman çeşitlerinin birkaç dezavantajı 

mevcuttur. Bunlar;  

• Pansuman çeşitleri yalnızca yarayı dış etkenlerden korur veya destek ilaç tedavileri 

ile yara iyileşmesinde yardımcı olur. 

• Yara ve atmosfer arasındaki gaz değişimini sınırlayan bir pansuman tipidir. Yaranın 

oksijene erişimi doğru oranda sağlanamaz ise bu yara iyileşmesi için olumsuz bir 

etkendir. 

• Günümüzde kullanılan pansuman tiplerinde enfeksiyon kapma yüzdesi yüksektir. 

3. Çözüm  

Bu projede diyabetik yaralar iyileşmesine yönelik bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirdiğimiz 
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sistem iki yaklaşım kombine edilmesiyle oluşmaktadır. Bu iki yaklaşım aşağıdaki gibi 

anlatılmaktadır.  

3.1. Akıllı pansuman: İç yüzey dizaynı 

İdeal bir pansuman, yaranın etrafındaki yerel nemli bir ortamı muhafaza etmesi, iyi gaz 

iletimi, yarayı mikroorganizmalardan, enfeksiyonlardan ya da kontaminasyonlardan 

korumak, yaranın kurumasını engellemek, yara yüzeyi nekrozunu azaltmak, büyüme 

faktörünü uyarmak, mekanik korumaya sahip olmak, alerjik olmayan, toksik olmayan ve 

biyouyumlu, biyolojik olarak parçalanabilen, yaranın ağrısını azaltmaya yardımcı ve 

kolayca sterilize edilebilir olmalıdır. Kitosanın güçlü hemostatik etkisinin olduğu 

bilinmektedir. Fibrin oluşumu kan kaybını önlemekle kalmaz, aynı zamanda geçici 

ekstraselüler matriksi oluşturmaktadır. Kitosan tabanlı pansumanların yara iyileşmesindeki 

yararları pek çok kez ortaya konulmuştur (4). Kitosan pansumanları, yara pansumanının 

yüzeyleri arasında hastanın kendi vücut sıvılarının birikimini sağlaması, dehidrasyonu ve 

kurumayı önlemesinden dolayı yara iyileşmesinde etkili olmaktadır. Sistemimizin iç 

katmanında bulunan kitosan filmi, fiziksel yapısı nemli ortam yaratması sebebiyle yara 

iyileşmesi için mükemmel bir ortam sağlayacaktır. Ek olarak kitosan filmlerin gümüş 

nanopartikülleri (AgNP) içermektedir. Nanopartiküller nano gümüş partikülleri, bakteri ve 

mikroorganizmaların hücre duvarı ve hücre zarından geçerek bakteri ve mikroorganizmanın 

DNA’sını inhibe etmektedir (5). Bu durumda çoğalan mikroorganizmaların üremesini 

engellemektedir. Anılan etkilerini kullanmak amacıyla, çalışmamız içerisinde, belli 

oranlarda kitosan filmlerin yapısına gümüş nanopartikülleri ilave edilmiştir. 

3.2. Akıllı pansuman: Elektrik stimülasyon sistemi 

Yara iyileşme problemi olan diyabetik ayak yarası, bası yarası, venöz ülser yarası gibi 

durumlarda yara iyileşmesini hızlandırmak amacıyla yeni yöntemler geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Bunlar arasında elektrik stimülasyon gibi fiziki güçlerin etkileri deneysel 

ve klinik olarak gösterilmiş olup, bu tür uygulamaların yara iyileşmesi üzerindeki etkileri 

konusunda araştırmalar devam etmektedir. Vücutta tüm aşamalarda biyolojik sinyallerin 

aktif olduğu ve yara iyileşmesinde de bölgede bulunan hücrelere uygulanan elektriksel 

uyarımın iyileşme sırasında fayda sağladığı gösterilmiştir (6).   Elektrik Stimülasyon ile 

tedavi edilen yaralarda, yara iyileşmesinde temel rol oynayan fibroblastların sayıca çoğal-

dığı, yüksek elektrik akımı verilen fibroblastlarda akımın yoğunluğuna göre kollajen ve 

DNA sentezinin arttığı gösterilmiştir (6). Elektrik stimülasyonu, yara iyileşme süreçlerinde 

kolajen matriks oluşumuna yardımcı olduğu ve epitelizasyonu artırdığı için yara 

iyileşmesine önemli katkı sağlar (7). Sistemimizin bir parçası olan elektronik stimülasyon 

cihazının amacı, yaraya belirli aralıklarla belirli akım darbeleri uygulayarak yara iyileşme 

mekanizmasındaki aktivasyon enerjisini arttırmaktır. Uyarım devresi ile akım ve frekans 

değerleri yaranın büyüklüğüne ve kişiye göre ayarlanarak en optimum tedaviyi sağlamaya 

hedeflenmektedir.  

4. Yöntem 

4.1. Kitosan çözeltilerinin hazırlanması  
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Çapraz bağlar oluşturacak maddeler kullanarak kitosan filmleri elde edilmiştir. Bu 

çalışmada Kitosan filmleri elde etmek için asetik asit, laktik asit, borik asit, polivinil alkol 

(PVA), ve AgNP kullanılmıştır.  Beş deney grubu oluşturulmuştur:  

a)Birinci deney grubu için distile suya asetik asit eklenerek %2 (v/v) asetik asit çözeltisi 

hazırlanmıştır. Ardından 0,5 gr kitosan tozu ilave edilerek 90°C sıcaklığında 30 dakika 

karıştırılarak %1 (w/v) kitosan çözeltisi elde edilmiştir. Elde edilen çözeltiler petri kaplarına 

doldurulup oda sıcaklığında kurutulmaya bırakılmıştır.  

b)İkinci deney grubu için distile suya laktik asit eklenerek %2 (v/v) laktik asit çözeltisi 

hazırlanmıştır. Ardından 0,5 gr kitosan tozu ilave edilerek 90°C sıcaklığında 30 dakika 

karıştırılarak %1 (w/v) kitosan çözeltisi elde edilmiştir. Elde edilen çözeltiler petri kaplarına 

doldurulup oda sıcaklığında kurutulmaya bırakılmıştır.  

c)Üçüncü deney grubu için distile suya 1mL borik asit ve 1mL asetik asit eklenerek %2 

(v/v) borik asit/asetik asit çözeltisi hazırlanmıştır. Ardından 0,75 gr kitosan tozu ilave 

edilerek 90°C sıcaklığında 30 dakika karıştırılarak %1,5 (w/v) kitosan çözeltisi elde 

edilmiştir. Elde edilen çözeltiler petri kaplarına doldurulup oda sıcaklığında kurutulmaya 

bırakılmıştır.  

d)Dördüncü deney grubu için distile suya asetik asit eklenerek %1 (v/v) asetik asit çözeltisi 

hazırlanmıştır. Ardından 0,75 gr kitosan tozu ilave edilerek 90°C sıcaklığında 30 dakika 

karıştırılarak %1,5 (w/v) kitosan çözeltisi elde edilmiştir. Ardından %1 (w/v) PVA, kitosan 

çözeltisine eklenmiştir. Elde edilen çözeltiler petri kaplarına doldurulup oda sıcaklığında 

kurutulmaya bırakılmıştır.  

e)Beşinci deney grubu için distile suya asetik asit eklenerek %2 (v/v) asetik asit çözeltisi 

hazırlanmıştır. Ardından 0,75 gr kitosan tozu ilave edilerek 90°C sıcaklığında 30 dakika 

karıştırılarak %1,5 (w/v) kitosan çözeltisi elde edilmiştir. Ardından kitosan çözeltisine 8 

mL %2 (v/v) AgNP eklenmiştir. Elde edilen çözeltiler petri kaplarına doldurulup oda 

sıcaklığında kurutulmaya bırakılmıştır.

 
Şekil  1 – Kitosan filmlerin hazırlanması  

4.2. Elektrik stimülasyon devresi tasarımı 

Elektrik stimülasyon cihazı tasarımı yaparken en önemli nokta, uygulanan akımın darbeli 

yapıda olması ve dalga şeklidir. Dalga formları tek fazlı veya iki fazlı olabilir. Dalga 

formlarının şekli ile ilgili olarak, genellikle dikdörtgen darbelere dayanmaktadır. Çalışmalar 

üçgen ve diğer fonksiyonlara göre daha iyi sonuçları göstermiştir (8). Elektrostimüle 
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edilecek doku, bir kapasitöre paralel olarak bir elektrik direncinin bağlanmasıyla 

modellenebilir ve bu düzleme yine başka bir direnç seri olarak bağlanabilir. Dikdörtgen 

voltaj darbeleri uygulanılırsa, akım dalga formlarında RC- şarj-deşarj eğrileri gösterir ve 

kas liflerinde hücrelerin toplanmasını etkiler. Tipik bir elektrik stimülasyon cihazı farklı 

bölümlerden oluşmaktadır. Bunlar; kontrol bölümü, dijital analog dönüştürücü (DAC), 

output bölümü, elektrotlar ve güç kaynağıdır. Kontrol bölümü, bir Atmega mikrodenetleyici 

kullanılarak düşük genlikli elektrik darbe dizisi üretmekten sorumludur. DAC, 

mikrodenetleyiciden gelen dijital sinyalleri analog sinyaline dönüştürmek amacıyla 

kullanılmıştır. Output bölümü, tipik bir elektrik stimülasyon cihazındaki en önemli 

bölümüdür. Çıkış aşaması, üretilen düşük genlikli darbeleri güvenli bir şekilde uyarılacak 

dokulara enerji aktarma görevine sahiptir. Output bölümü, işlevsel Op-amp (LM741) içeren 

ve voltajdan akıma dönüştürücü HOWLAND devresi kullanılarak tasarlanmıştır.  

  
Şekil 2 - HOWLAND devresi                                               Şekil 3 - PCB devre tasarımı 

Bu devrede R1, R2, R3, R4A, R4B dirençlerin değerlerini seçerek mikrodenetleyiciden 

gelen voltaj sinyali dokuya uygulanacak akıma dönüştürülmüştür. Kısaca çıkış akımı 

aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:  

𝐼𝑂𝑢𝑡 =
−𝑉𝑖𝑛 × 𝑅2
𝑅4𝐵 × 𝑅1

 

Elektrostimülasyon devresi, 100Hz frekansında akım darbeleri gönderecek şekilde 

tasarlanmıştır. Akım darbeleri 1 mA'ya kadar çıkabilir. Şekil 4’te görüleceği gibi tasarlanan 

devrenin ürettiği değerler ile devrenin simülasyon sırasında verdiği değerler birbirine çok 

yakındır. Gerçek devre prototipindeki voltaj düşüşü, ideal olmayan devre bileşenlerine 

bağlanabilir.  

 
Şekil  2 – a) Devre prototipinin giriş ve çıkış voltajı darbeleri. b) Simülasyondaki giriş ve çıkış voltajı darbeleri. 
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4.3. Sistemin prototipi oluşturulması  

Pansuman sistemi iki yaklaşım bir araya getirilmesi ile elde edilmiştir. Tasarlanan kitosan 

filmler, sargının iç yüzey katmanını oluşturmaktadır. Sistemin elektrotları ise pansumanın 

uçlarında bulunmaktadır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

İhtiyaç analizi yapıldığında yara iyileşmesine yoğun bir talep olduğu ve bu konuda farklı 

yaklaşımlar olmasına karşılık teletıp konsepti içerisinde hastanın evde kendi başına güvenle 

uygulayabileceği sistemlere ihtiyacın yüksek olduğu aşikardır. Bu sistemlerde ISO 13485 

kalite yönetim sistemi kapsamında tekrar edilebilir ve tekrar üretilebilir sonuç eldesi sunan 

sistem sayısı yok denecek kadar azdır. Kronik yaralarla ilgili çalışmalarda, tedaviden 

sonraki 2-4 hafta içinde yara boyutunda önemli bir azalma olmaması, kullanılan sargı 

malzemesinin etkisiz olduğunu gösterebilmektedir. Son zamanlarda kronik yaralar 

tedavisinde kullanılan elektrik stimülasyon cihazları yaygınlaşmaya başlamıştır. Örneğin 

bir çalışmada, basınç ve venöz ülserlerin tedavisinde PosiFect RD® DC cihazı adlı bir 

biyoelektrik pansumanı kullanılmıştır. Bu pansuman, minimum 48 saat boyunca yara 

yatağına mikro akım sağlayan minyatür bir elektrik devresi içermektedir (9)(10). Bu tür 

pansumanlar tek kullanımlık olarak üretilmiş olup, diğer pansuman türleri ile uyumlu 

değildir. Ayrıca PosiFect RD® DC pansumanı antimikrobiyal etki sunmamakta ve nem 

kontrollü ortamı sağlamamaktadır. Tarafımızdan tasarlanan sistem, yara iyileşmesini 

hızlandırmak ve antimikrobiyal bir etki yaratmak için elektrik stimülasyon uyarımının 

fiziksel güçlerini ve kitosanın yara iyileşmesindeki klinik etkilerini bir araya getirerek 

geliştirilmiştir. Normal koşullarda kitosanın klinik kullanımları ve elektrik stimülasyon 

tedavisi sağlık kuruluşlarında gerçekleşmekte iken geliştirdiğimiz sistem bu iki tedavi 

sürecini birleştirip doktor tavsiyesi ile hastaların ev ortamında rahatlıkla aynı tedaviyi 

kendilerine uygulama kolaylığı sağlayacaktır. Tasarlanan sistem hastanın günlük hayatını 

engellemeyecek şekilde konforlu ve kullanışlı olarak hazırlanacaktır. 

6. Uygulanabilirlik  

Diyabetik yaralar, çok sayıda hastayı etkileyen gerek hastaya gerekse sağlık sistemine ciddi 

finansal yük getiren önemli sağlık sorunlarıdır. Yara tedavisi teknolojileri, ilaç ve tıbbi cihaz 

pazarının için büyük bir bölümünü oluşturur; yara iyileşmesinde/kapanmasında yer alan 

ürünlerin pazardaki payları 15 milyar doları aşmış, yara izi önleme ve giderme ürünlerinde 

ise bu pay 12 milyar dolara ulaşmıştır (11). Sistemimiz hastanelerde, sağlık ocaklarında, 

tedavisi evde devam edebilen hastalar için evde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Türk silahlı 

kuvvetleri, sağlık hizmetleri koordinasyon ve yönetim merkezi birimi, devlet hastaneleri, 

medikal şirketler, doğrudan hastalar potansiyel müşteri olabilir. Tahmini ticari bedeli 1.000 

TL olup diyabetik yarası olan tüm hastalar müşterisi olacaktır. Ülkemizde 12.000.000 

diyabet hastası olduğu tahmin edilmiştir. Buna bağlı olarak hastaların %10’u bu sistemi 

talep etse 1.000.000 hastaya yıllık 2 farklı bölgede uygulama yapılsa 2.000.000 yara bakımı 

yapılması gerekmektedir. İlk yıl içerisinde 2 milyar TL kazanç beklenmektedir. Son 

zamanlarda, yara tedavisindeki teknolojik gelişmelerle birlikte önemli ilerlemeler 

kaydedilmiştir, ancak bu gelişmelere rağmen yara tedavisi alanındaki deneysel araştırmalar, 

yara iyileşmesindeki karmaşık yapı ve hasta çeşitliliği nedeniyle hala önemini 
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korumaktadır. Bu rapor hazırlarken sistemimizin geldiği nokta TRL 4’tür. Hasta 

uygulamaları için ön aşama olan laboratuvar hayvan deneyleri için etik kurul hazırlama 

aşamasında bulunmaktayız. Takiben PAÜ Tıp fakültesi Dermatoloji birimi ile görüşülerek 

klinik çalışmaları planlamaktayız.  

 
Şekil  3 - Elektrik stimülasyon ilk prototipi 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Tablo 1 - Maliyet Tahmini 

No Malzeme Adı  Adet / Miktar  Birim fiyat (TL) 

1. Arduino Nano  1 45.90 

2. Mcp 4725 Dac  1 18 

3. LM741 Op-Amp  2 1.61  

4. 10k Ohm Direnç  3 0.03  

5. 4.7k Ohm Direnç  2 0.03 

6. 100k Ohm Direnç  2 0.03 

7. Lipo Pil 3.7 V  2  21.24 

8. Voltaj Yükseltici Kartı- Mt3608 2 6.15 

9. 5x5 Devre Plaket 2 0.86 

10. ES Elektrotları  2 25.33 

11. Kitosan  50 gr  886.90 

12. Polivinil Alkol 1 kg  60 

13.  AgNP 25 mL 1445.66 

14.  Asetik Asit  100 mL 229.24 

15. Laktik Asit 1 kg 723.86 

16. Borik Asit  100 gr 210.65 

Toplam Fiyat  3675,49 TL 
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Tablo 2 - Proje Zaman Planlaması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Tasarlanan sistem hastanelerde, sağlık ocaklarında ve tedavisi evde devam edebilen hastalar 

için evde rahatlıkla kullanılabilecektir. Proje, diyabetik yarası olan tüm hastaları 

hedeflemektedir. Diyabetik yara tedavilerinde kitosan uygulamaları vardır. Elektrik 

stimülasyon tedavisi uygulamaları da gözlemlenmekle beraber bu alanda kitosan, elektrik 

stimülasyon ve AgNP kombinasyonuna ait uygulamaları yoktur. Hastalar bu tedavi 

sürecinde sağlık kuruluşlarında uzun süreler geçirmektedir. Tasarlanan sistem ile tedavi 

sürecinin eve taşınmış olması diyabet hastaları için konfor alanı oluşturacaktır. Bu sebepten 

birincil hedef kitle diyabet hastalarıdır. 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek riskler  

IP Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 Kitosanın esnek formunda sorun 

yaşanması.  

ISO 31000 Risk Yönetimi kapsamında 

Olasılık orta, Etki yüksek, Risk orta 

olarak belirlenmiştir.  

Yapı sağlamlılığını elde etmek için aljinat 

vs. biyopolimerler eklenebilir.  

2 Elektrik stimülasyon devresinin lineer 

şeklinde davranmaması.  

ISO 31000 Risk Yönetimi kapsamında 

Olasılık orta, Etki yüksek, Risk orta 

olarak belirlenmiştir. 

Devreyi yeniden analiz edip tekrardan 

hesaplamaları yapılması. 

3 Gümüş nanopartikülleri homojen 

dağılmaması. 

ISO 31000 Risk Yönetimi kapsamında 

Olasılık orta, Etki orta, Risk düşük 

olarak belirlenmiştir. 

Eklenmesi gerek oranlarla ilgi tekrar bir 

araştırma ve çalışma yapılır ya da manyetik 

karıştırıcı kullanarak homojenleşmesi 

sağlanır.  

4 Hayvan deneylerinin istenen sonucu 

sunmaması 

ISO 31000 Risk Yönetimi kapsamında 

Olasılık düşük, Etki orta, Risk düşük 

Çalışmada yapılan modelleme gözden 

geçirilecek ve yeniden bu alanda çalışmalar 

tekrar edilecektir. 
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olarak belirlenmiştir. 

5 Sistemin optimizasyon, validasyon ve 

verifikasyonunda olauşabilecek ölçüm 

belirsizliği kaynaklı hatalar 

ISO 31000 Risk Yönetimi kapsamında 

Olasılık orta, Etki yüksek, Risk orta 

olarak belirlenmiştir. 

Sistem kör ölçümler ile farklı çevresel 

koşullarda tekrar edilebilir sonuçlar elde 

edilene kadar yeniden optimize edilecektir.  
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