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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu proje epitel doku yaralanmalarının tedavi süresini kısaltan ve yaranın iyileşmesini 

dışarıdan kontrol etmeyi sağlayan bir yara örtüsü üretilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada 

geleneksel tıbbi bilgilerin bilimsel metotlarla modern tıbba entegre edilmesi hedeflenmiştir. 

Bunun yanı sıra kullanılan bitkilerin ekonomiye kazandırılarak sürdürülebilir tarım ve geri 

dönüşüme destek olması projenin nihai amaçlarındandır. Bu amaç doğrultusunda bitkileri 

seçmek için literatür taraması yapıldı ve bitkilere karar verildi. Ardından solucanların 

rejenerasyonlarının insan epitel doku yaralanmalarının iyileşmesi ile çok benzerlik gösterdiği 

için toprak solucanları üzerinde ön çalışmalara başlandı. Yapılan testlerin sonucunda eşit 

miktarda karayemiş ve mor soğan kabuğu ekstresinin ilave edildiği deney grubunda daha 

fazla büyüme gözlemlendi ve bu karışımın yara örtüsü haline getirilmesine karar verildi. Bu 

doğrultuda karışım farklı oranlarda hazırlandı ve kontrol grubu da dahil olmak üzere dört 

farklı numune oluşturuldu. Elde edilen bu numunelere pH, kalınlıkkütle, su buharı 

geçirgenliği ve antimikrobiyal testleri yapıldı. Ayrıca ekstraktlarla yapılan antimikrobiyal 

testlerde özellikle yaranın kötüleşmesinde etkin olan S. Aureus başta olmak üzere standart test 

bakterileri üzerinde antibakteriyel etkisinin olduğu gözlendi. Alınan sonuçlar literatürle 

karşılaştırıldığında üretilen yara örtülerinin cilt ve yara örtüsü parametrelerine uygun olduğu 

tespit edildi. Sonuç olarak geleneksel tıptan ilham alınarak modern tıpta kullanımı uygun ve 

geliştirilmeye açık insan sağlığına zararsız bir yara örtüsü üretildiği görülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Yara örtüsü, biyofilm, soğan kabuğu, karayemiş 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 Günümüzde geleneksel yara örtüleri yarayı kapatmak için kullanılmakta yara iyileştirme 

özelliği bulunmamaktadır. Ayrıca yaranın takibi de örtünün kaldırılması ile yapılabilmektedir. 

Bu problemlerin çözümüne dair çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır.  Özellikle askeri 

bölgeler, afet  bölgeleri ve doktor erişiminin zor olduğu kırsal bölgelerde yaraların kontrol 

amaçlı açılması ile mikrop kapma ihtimali artmaktadır ve bunun sonucunda yara iyileşme 

süresi uzamakta ya da yara enfeksiyon kapmaktadır.  

Ayrıca yaranın durumunu doktorların her an kontrol edebilmesi de bu şartlarda oldukça 

zordur. Günlük hayatta bile oldukça zorluğa sebep olan bu problem belirtilen şartlarda insan 

yaşamını oldukça olumsuz etkileyecektir.  Projenin temel amacı bu problemleri çözecek, 

yaraları iyileşmesini hızlandıran ve yaranın iyileşme sürecinin dışarıdan takibini sağlayan 

yara örtüsü olarak kullanılacak bir biyofilm yapmak ve bu biyofilmin yara örtüsü olarak 

kullanılabilirliğini araştırmaktır. Ayrıca geleneksel tıpta kullanılan bitkilerin modern tıbba 

kazandırılması, bitki atıklarının değerlendirilmesi böylece sürdürelebilir tarıma katkı 

sağlanması diğer bir amaçtır. 

  Doğada çözünmeyen tıbbi malzemelerin yerine sürdülebilir ve çevre dostu malzemeler 

üretmek de amaçlarımız arasında yer almaktadır. 

 

3. Çözüm  

 Yöntem bölümünün bulgular kısmında daha detaylı bir şekilde anlatılan çözüm önerisinde 

öncelikli olarak yaranın iyileşme süreci ele alınmıştır. İyileşmesi uzun süren ve mikrop 

kapmaya elverişli yapıda olan epitel doku yaralanmaları problemi için Karadeniz Bölgesi’ne 
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endemik olan ve ninelerimizden oldukça sık duyduğumuz ancak yapılan literatür 

çalışmalarında herhangi bir çalışmaya rastlanmayan karayemiş bitkisi ve antimikrobiyal 

özelliği diğer soğan türlerine göre oldukça fazla olan mor soğan kullanılmıştır. Seçilen 

bitkilerin saf su ile ekstreleri alınmış, ardından uygu besi ortamı hazırlanmış ve yara açılmış 

toprak solucanlarının besi ortamlarına belirlenen oralarda eklenmiştir. Bu kontrollü deney 

sırasında toprak solucanları dört gruba ayrılmıştır : sadece karayemiş yaprağı ekstresi 

bulunan, sadece mor soğan kabuğu ekstresi bulunan, karayemiş yaprağı ve mor soğan kabuğu 

ekstrelerinin bire bir karışımı bulunan ve kontrol grubu olmak üzere. Toprak solucanları ile 

yapılan kontrollü deney üç ay boyunca takip edilmiş ve en fazla büyüme karayemiş yaprağı 

ve mor soğan kabuğu ekstrelerinin bire bir karışım şeklinde bulunduğu gruplarda olmuştur. 

Kontrollü deneyler sonucunda karayemiş ve mor soğanın karışımının solucanların yaralarının 

iyileşmesini ve büyümelerini hızlandırdığı görülmüştür. Ve bu malzemeler yara örtücü 

biyofilmlerde katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Lise düzeyinde hayvan deneyleri 

yapılamadığı için yara iyileştiricilik durumları önce toprak solucanları ardından şehrimizdeki 

mikrobiyoloji laboratuvarındaki öncelikli olarak yara yapıcı bakteri (S. aureus) ve standart 

gruplar üzerinde test edilmiş ve yara iyileştirici oldukları gözlemlenmiştir. 

  

  Yaranın dışarıdan takibi problemini çözebilmek için ise yaranın iyileşme sürecindeki 

pH değişiminden faydalanılmıştır. Literatür araştırmaları sonucunda yara yüzeyinin asidik 

olduğu ve yara iyileştikçe bu değerlerin pH 4 den pH 7 ye doğru çıktığı görülmüştür. Yara 

kötüleştikçe ise asitlik artmaktadır. Bu sebepten ötürü doğal bir indikatör olan mor lahana 

bitkisi biyofilme eklenmiştir ve farklı asidik ortamlarda renk değiştirdiği gözlemlenmiştir.  

 

 Hazırlanan biyofilmler yarayı iyileştirici ve yaranın iyileşme durumunu dışarıdan 

gözlemleyebilen bir özellikte olduğu tespit edilmiş ve literatürde yara örtüsünde bulunması 

gereken diğer özellikler (su buharı geçirgenliği, kütle- kalınlık, pH ve antimiktobiyal) test 

edilmiş olup biyofilmlerimizin istenilen standartlara uygun olduğu görülmüştür. Temel olarak 

belirlediğimiz problemlere çözüm olabilecek milli kaynaklarımızı ( karayemiş ) üretime 

dönüştürebileceğimiz bir biyofilm yara örtüsü yapılmıştır.  

 

4.  Yöntem 

 

4.1  Deneysel Çalışmalar  

4.1.1 Ön Çalışma 

Literatür taramalarının sonucunda toprak solucanının (Lumbricus terrestris) kopan kuyruk 

parçalarını yenilemek için insan vücudundaki yaralanmaların iyileşmesine benzer bir 

rejenerasyon gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi doğrultusunda seçilen bitkilerin yara 

iyileştirme etkinliğini gözlemlemek için toprak solucanları (Lumbricus terrestris) üzerinde 

kontrollü deneyler yapılmasına karar verildi.  

İnsanlardaki epitel doku yaralanmalarının iyileşme sürecinin hızlanmasının incelenmesi 

açısından karayemiş (Prunus laurocerasus) yaprağı ve mor soğan (Allium cepa) kabuğunun 

su ile ekstreleri alındı. Bu ekstrelerin hazırlanması için öncelikli olarak belirlenen bitkilerin 
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kütleleri analitik terazide ölçüldü. Ölçüm sonucunda 20 gr karayemiş (Prunus laurocerasus) 

yaprağı, 20 gr mor soğan (Allium cepa) kabuğu ayrı beherglaslara konuldu. Üzerlerine iki yüz 

ellişer ml saf su ilave edildi ve ardından kaynatıldı. Kaynatılan ekstreler ilk olarak 

dinlendirildi ardından süzme işlemi uygulandıktan sonra sıvı haldeki ekstreler farklı 

erlenmayerlere konulup mantar tıpa ile ağızları kapatıldı. En son aşama olarak soğuma işlemi 

için buzdolabında dinlendirildi.  

Deneyde toprak solucanı (Lumbricus terrestris) kullanılacağı için aynı yerden aynı 

özellikte ortalama aynı boyutlarda on dört toprak solucanı (Lumbricus terrestris) alındı. 

Alınan toprak solucanlarının (Lumbricus terrestris) kuyruk kısımlarından parçalar kesildi. 

Toprak solucanlarının (Lumbricus terrestris) kesilmiş ve büzüşük haldeki boyları ölçüldü. 

İyileşme sürecinin daha iyi gözlemlenebilmesi amacıyla toprak solucanları (Lumbricus 

terrestris) için uygun yaşam alanları oluşturuldu. Toprak solucanlarının (Lumbricus terrestris) 

yaşam alanları için her petri kabına aynı yerden alınan topraktan elli altışar gr koyuldu ve üçer 

gr besin eklendi. Her petri kabında 2 adet toprak solucanı (Lumbricus terrestris) olacak 

şekilde toprak solucanları (Lumbricus terrestris) petri kaplarına yerleştirildi. Toplamda 7 adet 

petri kabının; 2 tanesi karayemiş (Prunus laurocerasus) yaprağı ekstresi, 2 tanesi mor soğan 

(Allium cepa) kabuğu ekstresi, 2 tanesi karayemiş (Prunus laurocerasus) yaprağı ve mor 

soğan (Allium cepa) kabuğunun eşit oranda karışım ekstresi ve 1 tanesi de kontrol grubu 

olarak ayarlandı. Karayemiş (Prunus laurocerasus) yaprağı olarak adlandırılan petri kaplarına 

üçer ml karayemiş (Prunus laurocerasus) yaprağı ekstresi, mor soğan (Allium cepa) kabuğu 

olarak adlandırılan petri kaplarına üçer ml soğan (Allium cepa) kabuğu ekstresi, karayemiş 

(Prunus laurocerasus) yaprağı ve mor soğan (Allium cepa) kabuğunun eşit oranlı karışımı 

olarak adlandırılan petri kaplarına karayemiş (Prunus laurocerasus) yaprağı ekstresinden 1.5 

ml ve mor soğan (Allium cepa) kabuğu ekstresinden 1.5 ml olmak üzere toplamda üçer ml 

ekstre, kontrol grubu olarak adlandırılan petri kabına ise üç ml saf su eklendi. Ölçümlerin 

yanlışlığını engellemek için petri kapları gruplandırıldı ve etiketlendi, toprak solucanlarının 

(Lumbricus terrestris) kaçmasını önlemek için ise petri kaplarının üstleri parafilm ile kapatıldı 

ve her bir petri kabına kırkar (40) adet delik açıldı. Hazırlanan petri kapları karanlık ortamda 

bekletildi. 
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4.1.2 Film Hazırlanması 

Karayemiş ve mor soğan içerikli biyofilmin eldesi için şu ön çalışmada belirtilen şekilde 

karayemiş yaprağı ve mor soğan kabuğunun ekstreleri hazırlandı. Hazırlanan ekstreler daha 

doğru bir karşılaştırma yapılabilmesi için belirlenen oranlarda bir araya getirildi. Bu oranlar 

Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Numune içerikleri ve içerikteki oranlar   
Gruplar  Karayemiş 

Oranı 

Mor Soğan 

Oranı 

1 Karayemiş-Mor Soğan Karışımı 1 1 

2 Karayemiş-Mor Soğan Karışımı 5 1 

3 Karayemiş-Mor Soğan Karışımı 1 5 

4 Kontrol Grubu yok yok 

5 Karayemiş-Mor Soğan- Kırmızı Lahana Karışımı 1 1 

6 Karayemiş-Mor Soğan Karışımı- Kırmızı Lahana 

Karışımı 

5 1 

7 Karayemiş-Mor Soğan Karışımı- Kırmızı Lahana 

Karışımı 

1 5 

8 Kontrol Grubu- Kırmızı Lahana Karışımı yok yok 

 

Kırmızı lahananın sulu ekstresi alındı ardından soğumaya bırakıldı. Hazırlanan kırmızı 

lahana ekstresi belirtilen grupların her birindeki numunelerden birine 10 ml olacak şekilde 

eklendi. Plastikleştirici olarak ise 10 gr nişasta, 60 ml saf su, 5 ml sirke ve 5 ml gliserin 

karıştırıldı. Ardından Tablo 1’de belirtilen dört gruba, belirtilen miktarlarda hazırlanan 

plastikleştiriciler eklendi. Oluşturulan her bir grup ayrı beherglaslara konuldu ve elektrikli 

ısıtıcılarda 200°C’de koyulaşana kadar kaynatıldı. Koyulaşan ekstreler aynı boylardaki 

camların üzerine döküldü ve düzgünce yaydırıldı. Hazırlanan biyofilmler oda sıcaklığında 24 

saat kurumaya bırakıldı. 
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4.1.3 Kalınlık ve Kütle Ölçümü  

Cam levhalar üzerinde bulunan 8 biyofilm (4 numune, her gruptan biri sadece 

plastikleştiricili, biri plastikleştirici + kırmızı lahana ekstreli olmak üzere) 2x2 cm kareler 

halinde kesildi. Fowler kalınlık ölçer (± 0.01µm) kullanılarak kalınlıkları ve kütleleri 

belirlendi.  
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4.1.4 pH Ölçümleri  

Hazırlanan biyofilmler (2x2 mm) kare şeklinde kesilerek %0,9 NaCl çözeltisinde 24 saat 

bekletildi. Belirli zaman aralıklarında pH ölçümleri yapıldı (Devi, N. ve Dutta, J., 2017).  

4.1.5 Su Buharı Geçirgenlik Hızı (SBGH)  

Hazırlanan biyofilmlerin su buharı geçirgenliğini belirlemek için ASTM E96/E96M 

standardı kullanılmıştır. Bu amaçla deney tüplerine 10’ar gram tuzlu su koyularak filmler 

tüplerin ağzına teflon bant ile sıkıca sararak sabitlenmiştir. Bu tüpler 37ºC'de 24 saat etüvde 

bekletilmiş ve suyun kütlesi tartılarak not edilmiştir.  

 

           

4.1.6 Antimikrobiyal Testleri 

Her numune için hazırlanan toplam 7 petri kabı otoklavda 121°C de 20 dakika sterilize 

edildi. Ardından çıkarılan petri kaplarına bakteri üremesi engellenmesi amacı ile ispirto 

ocağının yanında her petri kabına 5 tane olmak üzere antibiyogram diskler eklendi ve 

üzerlerine belirlenilen ekstreler eklendi. Petri kapları kapatılarak ve ardından çözücü etüvde 
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tamamen uçuruldu. Örnekler standart bakterilerin ekimi için hastane laboratuvarına götürüldü. 

Hazırlanan örnekler mikrobiyoloji uzmanı ile birlikte özellikle yaralarda çok etkin olan S. 

aureus başta olmak üzere E. Faecalis, E. Coli,  P. Aeruginosa ve Candida üzerinde test 

edilmiştir.  

 

       
  

 

 

4.1.7 pH Değişiminde Renk Değişimi  

Üretmek istediğimiz yara örtüsünün özelliklerinden biri de dışarıdan renk değişiminin 

gözlenerek yaranın iyileşmesini yara örtüsünü kaldırmadan tespit etmektir. Yara iyileştikçe 

yaranın pH değeri değişmektedir. Yara örtüsünün değişik pH’lara tepkisini ölçmek için farklı 

pH larda çözeltiler hazırlanarak yara örtüsü daldırılmış ve renk değişimi gözlemlenmiştir. 

4.2 Bulgular: 

4.2.1 Ön Çalışma 

Karanlık ortamda bekletilen toprak solucanları (Lumbricus terrestris) belirli aralıklarda 

kontrol edilmiş ve gözlem sonuçları not edilmiştir. Gözlem sırasında toprak solucanlarının 

(Lumbricus terrestris) kesiklerindeki iyileşme durumu gözlenmiş ve boyları ölçülmüştür. 

Düzenli aralıklarla gözlemlenen toprak solucanlarının (Lumbricus terrestris) yara iyileşme 

durumları şu şekildedir: 

 

Birinci günün sonunda Karayemiş (Prunus laurocerasus) yaprağı ekstresi bulunan grubun 

her iki petri kabında bulunan toplam dört toprak solucanlarının (Lumbricus terrestris) 

iyileşmeye başladığı gözlendi. Kırmızı soğan (Allium cepa) kabuğu ektresi bulunan her iki 

petri kabındaki dört toprak solucanın (Lumbricus terrestris) da iyileşmeye başlandığının 

gözlemlendi. Karayemiş (Prunus laurocerasus) yaprağı ve Kırmızı soğan (Allium cepa) 

kabuğu ektresi bulunan her iki petri kabındaki dört toprak solucanının (Lumbricus terrestris) 

yaralarının iyileşmeye başladığı gözlemlendi. Kontrol grubundaki iki toprak solucanın 

(Lumbricus terrestris) da iyileşmeye başladığı gözlendi. 
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Ölçümler ikinci ve üçüncü günün sonunda yapıldı. Yapılan ölçümlerin sonucunda 

karayemiş (Prunus laurocerasus) yaprağı ekstresi bulunan grubun her iki petri kabında 

bulunan toplam dört toprak solucanlarının (Lumbricus terrestris) yarısının iyileşmeye devam 

ettiği ancak diğer iki toprak solucanının Lumbricus terrestris) iyileşmelerinin durduğu 

gözlemlendi. Kırmızı soğan (Allium cepa) kabuğu ektresi bulunan her iki petri kabındaki dört 

toprak solucanın (Lumbricus terrestris) da iyileşmeye durumları incelendi. Toprak 

solucanlarının iyileşmesinin devam ettiği gözlemlendi. Karayemiş (Prunus laurocerasus) 

yaprağı ve Kırmızı soğan (Allium cepa) kabuğu ektresi bulunan her iki petri kabındaki dört 

toprak solucanının (Lumbricus terrestris) yaralarının iyileşmeye durumları incelendi ve her 

toprak solucanının yara iyileşmelerinin devam ettiği gözlemlendi. Kontrol grubundaki iki 

toprak solucanın (Lumbricus terrestris) iyileşmeye durumları incelendi ve her iki toprak 

solucanının da iyileşmelerinin önce durduğu ve daha sonra yavaş bir şekilde iyileşmeye 

devam ettikleri gözlemlendi 

Boy ölçümlerinin kontrolüne 7 gün boyunca devam edildi. Toprak solucanlarının 

canlılıklarının devam ettiği gözlemlendi. En çok iyileşme karayemiş (Prunus laurocerasus) ve 

mor soğanın (Allium cepa) birebir karışım ekstresi olan grupta gözlemlendi. Sonuçlar Tablo 

2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2: Karayemiş (Prunus laurocerasus) ve Mor Soğan (Allium 

cepa) Bitki Ekstrelerinin Toprak Solucanının (Lumbricus terrestris) 

Yaralarına Etkisi 

 Mor Soğan 

(Allium cepa) 

Kabuğu 

Ekstresi 

Karayemiş 

(Prunus 

laurocerasus) 

Yaprağı Ekstresi 

Karayemiş 

(Prunus 

laurocerasus) 

Mor Soğan 

(Allium cepa) 

Karışımı 

Kontro

l 

Grubu 

1.Gün 

Boy (cm) 
5.50 5.75 5.25 5.50 

3.Gün 

Boy 

(cm) 

5.65 6.12 5.65 5.60 

7. Gün 

Boy(cm) 
7.28 7.8 8,3 6.30 

Toplam 

uzama 
1.78 2.05 3.05 0.80 

 

 

4.2.2 Kalınlık ve Kütle Ölçümü  
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Cam levhalar üzerinde bulunan 8 biyofilmin (4 numune, her gruptan biri sadece 

plastikleştiricili, biri plastikleştirici + kırmızı lahana ekstreli olmak üzere) kalınlık ve kütleleri 

ölçülmüştür. Bu amaçla 2x2 cm kesilen karelerin film kalınlıkları 110-210 µm arasında 

kütlelerinin ise 77-90 mg aralığında olduğu görülmüştür. Bu da filmlerin homojen 

hazırlandığını göstermektedir. 

 

4.2.3 pH Ölçümleri  

Yara örtüleri için en önemli parametrelerden biri de asidik olmasıdır. Bunun temel sebebi 

yara yüzeyinin asidik özellikte olması ve aynı zamanda iyileşme için meydana gelecek 

fibroblast hücrelerinin asidik ortamda (pH:4-6,8) çoğalma hızının daha fazla olmasıdır (Devi, 

N. ve Dutta, J., 2017). Çalışmamız kapsamında hazırlanan numunelerin pH değerleri Tablo 

3’te gösterilmiştir. Hazırlanan yara örtücü filmlerin kontrol grubu hariç hepsi deri pH değeri 

ve yara iyileşmesi için uygun aralıkla uyumludur. 

 

    
 

 

Tablo 3: Yara örtücülerin 24 saat sonraki pH değerleri 

Numune 1 2 3 4 5 6 7 8 

pH 6,81 6,28 5,44 7,13 6,69 6,38 6,83 7,37 

 

4.2.4 Su Buharı Geçirgenlik Hızı (SBGH)  

Yara örtücü filmlerde çok önemli özelliklerden biri de su buharı geçirgenliğidir. 

Bakterilerin üremesinin önlenmesi için su buharı geçirgenliğinin fazla olması istenmektedir 

(Çubukçu, B., Meriçli, A.H., Mat, A., Sarıyar, G., Sütlüpınar, N. ve Meriçli, F., 2002). 

Yapılan çalışma sonrasında numunelerin su geçirgenliği özellikleri aşağıda Tablo 4'te 

verilmiştir. Literatüre bakıldığında normal bir cildin su buharı geçirgenlik hızının 204 g/m2 

gün olarak verildiği (Rezvanian, M., Naveed, A., Mohd, C., Iqbal, M. A. ve Shiow-Fern, N., 

2017) , yaralanmış bir deride ise 200- 5138 g/m2 .gün aralığında olduğu belirtilmektedir 

(Morgado, P. I., Ricardo, A. A. ve Correira, I. J., 2015).  

Bu dikkate alındığında numunelerimizin cildin buhar geçirgenliği ile uyumlu bir aralıkta 

olduğu görülmektedir. 
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Örneklerin su buharı geçirgenliği  formülü 

kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 4: Yara örtüsü biyofilmlerinin su buharı geçirgenlik hızları (g/m2) 

Numun

e 

Başlangıç kütlesi 

(g) 
Son kütle (g) Yüzey alanı (m2) 

Su Buharı 

Geçirgenlik Hızı 

1 10,1033 9,9635 0,00009503 1471,12 

2 10,0983 9,9909 0,00009503 1130,17 

3 10,0592 9,9771 0,00009503 863,94 

4 10,0059 9,87335 0,00009503 1394,82 

5 10,0054 9,9193 0,00009503 906,03 

6 10,0904 10,0124 0,00009503 820,79 

7 10,0642 9,94985 0,00009503 1203,30 

8 10,0025 9,89405 0,00009503 1141,22 

 

4.2.5 Antimikrobiyal Testleri 

Yapılan antimikrobiyal testlerinin sonucunda mor soğan kabuğu ve karayemiş yaprağı 

ekstresinin standart bakteriler üzerinde daha etkili olduğu gözlemlenmiş ve antimikrobiyal 

özellikleri doğrulanmıştır. Mor soğan oranı fazla olan numunelerin özellikle S. Aureus 

üzerinde oldukça etkili olduğu gözlenmiştir. 

 

4.2.6 pH Değişiminde Renk Değişimi  

Mor lahana eklenmiş yara örtüleri farklı pH değerlerinde hazırlanmış çözeltilere 

daldırıldığında renk değişimi gözlemlenmiştir. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada biyofilm yara örtüsü yapımı için çoğunlukla yüksek maliyetli ve ülkemizde zor 

bulunacak maddeler kullanılmaktadır. Ve genel olarak sadece yarayı kapatma özeliği 

bulunmaktadır. Farklı özellikleri olan yara örtüleri ile ilgili çalışmalar proje aşamasındadır.  

Ancak yapılan bu projede Karadeniz’e endemik ve yıl boyunca ülkemizde atık olarak bulunan 

bitkiler kullanılmıştır. Bu sayede ülkemizde oldukça fazla bulunan bitkiler ülke ekonomisine 

de kazandırılacaktır. Bunun yanı sıra toprakta bir aydan kısa sürede, su içerisinde ise bir 
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haftadan biraz uzun bir sürede çözünmesi ile de çevre kirliliğini azaltıcı yöndedir. İçeriğinde 

bulunan pH indikatörü ile piyasadaki benzer yara örtücülerden ayrılmaktadır. Yaranın 

takibinin dışarıdan yapılabilmesine olanak sağlayan bu inovatif yön sayesinde yara sürekli 

açılmak zorunda kalmayarak muhtemel mikrop kapmaların önüne geçilecektir. Çalışmalarına 

devam eden uygulama sayesinde yaranın iyileşme ve kötüleşme durumu uzaktan doktor 

sistemi ile kontrol edilebilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Yapılan projede dökme ve cama sürülme yöntemi kullanılmıştır bu sayede seri üretime 

geçilmesi kolaylaşacaktır. İçerisinde yüksek maliyetli herhangi bir madde bulundurmayan 

yapılmış olan biyofilm yara örtücü ticari olarak hayata geçirilmeye oldukça müsaittir. Oda 

şartlarında bir seneden uzun süre bozulmadan kalabilmesinin yanı sıra su ile temasında hemen 

erimiyor oluşu ile de sürekli değiştirilmesi gerekliliğini ortadan kaldırıyor. İçeriğindeki 

maddeler alerjik etkisi yüksek sınıfında bulunmadığı için tüm epitel doku yaralanmalarında 

kullanımı müsaittir. Özellikle afet bölgeleri, askeri alanlar da kullanılmaya oldukça müsaittir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde bulunan bitkilerden karayemiş yaprağı ülkemizde Karadeniz bölgesine 

endemik olmak ile birlikte yılın hiçbir döneminde yapraklarını dökmemektedir. Bunun yanı 

sıra piyasada herhangi bir üründe kullanılmayan yapraklarının projemizde endüstriye 

kazandırılması da amaçlanmıştır. Mor soğan ise ülkemizde bolca üretilen ve kabukları atık 

olan bir bitkidir. Son olarak biyofilm yara örtülerimizin mor lahana bitkisi ise ülkemizde 

yetiştirilmesi oldukça uygun olup yetiştirilme maliyeti oldukça düşüktür.  

 

Kullanılan bitkiler mevsimsel değil yılın her dönemi bulundukları için belli aylara özel bir 

maliyet artış ya da azalışı ön görülmemektedir. Bununla birlikte seçilen bitkiler atık veya 

bitkinin kullanılmayan kısımlarından oluşturulmuş olup piyasaya da kazandırılmak 

istenmektedir. Bu sebepten ötürü maliyet olarak bitkiler açısından ilk aşamada bir maliyet ön 

görülmüyor olmakla birlikte kullanılan nişasta bazlı plastikleştiricinin tane başına maliyeti 

1.12 TL dir. 

 

Piyasada karayemiş yaprağı ve mor soğan kabuğu içeren herhangi bir biyofilm yara örtüsü 

bulunmamaktadır. Projemiz bu anlamda piyasadaki diğer ürünlerden ayrılmaktadır.  

Herhangi bir iyileştirici madde bulunmayan yara örtücülerin piyasa fiyatı 4-20 TL 

aralığında değişmektedir.   
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Epitel doku yaralanmaları toplumun her kesiminden ve her yaştan birçok bireyin sıkça 

yaşadığı bir problemdir. Bu bağlamda toplumun tamamı hedef kitle olarak belirlenebilir. 

Kurumsal bağlamda ise Sağlık Bakanlığı, özel hastaneler ve medikal şirketleri hedef kitle 

olarak seçilebilir.  

Bunun yanı sıra askeri bölgeler, deprem - afet bölgeleri, gelişmemiş ülkeler ve doktor 

erişiminin zor olduğu her bölgedeki kişiler öncelikli hedef kitlemiz arasında bulunur.  

 

9. Riskler 

Biyofilm yara örtüsünün sahip olabileceği en büyük risk insanlar üzerinde alerjik 

reaksiyona sebebiyet verebilecek olmasıdır. Ancak yapılan literatür çalışmaları sonucunda 

elde edilen veriler incelendiğinde biyofilm yara örtüsünün içeriğindeki herhangi bir maddenin 

herhangi bir alerjiye sebep olmadığı görülmüştür. Bu sebepten dolayı bahsedilen bu riskin 

ortaya çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğu ön görülmektedir. Ancak ileri laboratuvar 

deneylerinin yapılması uygun olacaktır. 

 

Yılın her döneminde ülkemizde bulunabilecek maddelerden yapılan biyofilm yara örtüsü 

zamanlama yönünden herhangi bir risk taşımamaktadır. Seri üretime geçilmesi durumunda 

fabrikada üretilmesi oldukça kolay olup ticari ve sağlık alanında kolaylık sağlayacaktır. 

Bitkilerin toplanması ile başlayacak olan sürecini bitkilerin ekstrelerinin alınması, 

dinlendirme, biyofilmin hazırlanması, döküm, kurutma ve sıyrılma aşamaları takip edecektir. 

Çoğu aşama makineler ile yapılabilecek olup insan iş gücünü azaltacaktır. Paketleme 

açısından da oldukça kolay olan biyofilm yara örtüsü tekli veya çoklu satıma uygundur. 

Depolama açısından oda sıcaklığında kolaylıkla saklanabilmekte ve herhangi bir bozulma 

meydana gelmemektedir.  
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