
1 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ 

FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sağlık ve İlk Yardım 

PROJE ADI: NANOSUTURE 

 
TAKIM ADI: NANOSUTURTECH 

 
Başvuru ID: 77731 

 
TAKIM SEVİYESİ: Üniversite-Mezun  

 

 



2 

 

İçindekiler 

1. Proje Özeti           3 

2. Problem/Sorun          3 

3. Çözüm           4 

4. Yöntem           4 

4.1. Bal kabağı çekirdeği ve kabuğunun toz haline getirilmesi    4 

4.2. Bal Kabağı çekirdeği yağının eldesi       4 

4.3. Bal Kabağı çekirdeği yağlarının GC-MS ile analizi     4 

4.4. Gümüş nanopartiküllerin sentezi       4 

4.5. Gümüş nanopartiküllerin karakterizasyonu      5 

4.6. Nanopartiküllerin antibakteriyel etkinliklerin belirlenmesi   5 

4.7. Kompozit bileşimlerinin hazırlanması ve elektrospinning işlemi   5 

4.8. Kompozitlerin karakterizasyonu       6 

4.9. In vivo etkinlik testleri         6 

5. Yenilikçi yönü          7 

6. Uygulanabilirlik          7 

8. Proje fikrinin hedef kitlesi        9 

9. Riskler           9 

10. Kaynaklar          9 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tıbbi tekstil içerisinde önemli bir paya sahip, biyobozunur polimerlerden üretilen, tamamen 

yerli dikiş ipliklerinin Ülkemizde henüz üretilmediğini fark ettik. Çalışmamızda PVA 

(Polivinil alkol) ve PLGA [Poli(d,l-laktik-ko-glikolik asit)] polimerleri ile elektrospin 

yöntemi kullanarak hazırlayacağımız nanolif yapısını, bal kabağı çekirdeğinden elde 

edeceğimiz selülozik materyal ile güçlendirmeyi ve yine kabak çekirdeği yağı kullanarak 

sentezleyeceğimiz gümüş nanopartiküller ile de antimikrobiyal hale getirmeyi hedefliyoruz. 

Elde edilen sütürlerin lif karakterizasyonu ve mekanik testleri yapılacak, ayrıca in vitro 

bozulma testi ve antimikrobiyal analiz testleri gerçekleştirilecektir. Bunun yanında gerekli 

etik kurul onayları alındıktan sonra tavşanlar üzerinde in vivo testler gerçekleştirilecektir. 

Proje sonunda ülkemiz kaynakları ile elde edilmiş, ucuz, etkili ve biyouyumlu bir ameliyat 

ipliği elde edilmesi ve endüstriyel boyutta üretim için temel testlerin önemli bölümünün 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

2. Problem/Sorun: 

Tıbbi tekstil malzemelerinden olan ameliyat ipliklerinin pazar payı, dünyada 1 milyar doları 

geçmiştir. Ülkemizde ise 2016 yılı verilerine göre cerrahi dikiş ipliklerinin yıllık tüketimi 48 

milyon dolar civarındadır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Ülkemizde % 100 yerli 

ameliyat ipliği üretimi yapılmadığını saptadık. Önceki yıllarda yaşanan çeşitli sıkıntılar 

(klinik araştırma ve testlerin maliyetli olması ve uzun sürmesi, üretim izni alma süresinin 

uzunluğu vb.) ameliyat ipliği üretimi konusunda adımların atılmasını geciktirmiştir (Çoşkun, 

2018). Yeni nesil yara kapatıcı malzemeler sağladıkları avantajlar dolayısı ile tüm dünyada 

geliştirilmeleri desteklenen öncelikli gruplardandır. Ülkemizin sağlık, tekstil ve polimer 

üretimi alanlarındaki gelişmişliği de göz önüne alındığında ‘Artık neden kendi dikiş 

ipliklerimizi de kendimiz üretmeyelim ve hatta bu alanda ihracat yapan bir ülke konumuna 

gelmeyelim?’ diye düşündük. Sağlanan maddi destekler, ham maddeye ulaşım kolaylığı, in 

vitro ve in vivo testlerin üniversitelerimiz bünyesinde yapılabilir olması gibi olanaklar, bizleri 

günümüzde % 100 yerli yeni nesil yara kapatıcı malzeme üretimini hayata geçirebileceğimize 

inandırmıştır. 

3. Çözüm  

PVA ve PLGA, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan 

sentetik, biyobozunur polimerlerdir. PVA gelişmiş mekanik özellikleri, biyouyumluluğu, 

yüksek hidrofilik karakteri, iyi su tutma özelliği ve film oluşturma yeteneği dolayısıyla; 

PLGA ise, özellikle kontrollü ilaç salımı için uygun olması nedeniyle yara örtülerinin 

yapısında kullanılmaktadır (Bootdee ve Nithitanakul, 2021; Yang vd, 2019). PLGA 

hidrofobik özelliği sayesinde yine hidrofobik özelliğe sahip maddeleri yapısında tutabilmesi 

ve dikiş ipliklerinde düğüm atıldığında sağlayacağı mukavvemet kuvvetinden dolayı 

projemizde tercih edilmiştir (Bootdee ve Nithitanakul, 2021). 

Bitkisel kökenli lifler, düşük maliyetleri, biyouyumlulukları, malzemenin mekanik 

mukavemetini arttırmaları ve iltihap gibi akıntıları emme potansiyellerinden dolayı dikiş 

biyomateryali olarak değerlendirilebilir (Kandimalla vd, 2016; Lalhmangaihzuali vd, 2019). 

Escalada Pla vd. (2007), yapmış oldukları araştırmada, bal kabağından (Cucurbita moschata) 

3 farklı yöntemle ekstrakte ettikleri lifli ürünlerin kimyasal bileşimini analiz etmişler ve 

selülozik içerik bakımından zengin olduklarını saptamışlardır. Kabak çekirdeği proteinler, 
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esansiyel yağ asitleri, steroller, arginin, vitaminler ve eser elementler bakımından zengindir. 

Kabak çekirdeği antioksidan, immünomodülatör ve antiinflamatuar etkilerinden dolayı yara 

iyileşme sürecine yardımcı olmakta ve diyabetik koşullarda yara enfeksiyonunu 

durdurmaktadır (Wang vd, 2018). 

Çalışmamızda PLGA/PVA polimerleri ile elektrospin yöntemi kullanılarak bir nanolif 

yapısını cerrahi dikiş malzemesi olarak üretmeyi planlıyoruz. Bu nanolif yapısını, bal kabağı 

kabuk ve çekirdeğinden elde edeceğimiz selülozik materyal ile güçlendirmek ve kabak 

çekirdeği yağı kullanarak sentezleyeceğimiz gümüş nanopartiküller ile de antimikrobiyal hale 

getirmek istiyoruz. Üretilen malzememizin hem ülkemizin bu alandaki ihtiyacını karşılaması 

hem de sağlık, tekstil ve polimer sektöründeki araştırmacıların, bilim insanlarının, gençlerin 

ve yatırımcıların dikkatini çekmesi hedefimizdir. Böylelikle dikiş ipliklerinin yanı sıra diğer 

yeni nesil yara kapatıcı malzemelerin üretimi, geliştirilmesi ve ihracatı alanında Ülkemize bir 

ivme kazandırmak çözüm sürecimizin çıktılarıdır. 

4. Yöntem 

4.1. Bal kabağı çekirdeği ve kabuğunun toz haline getirilmesi (ön işlemden geçirilmesi) 

Toplanan kabak çekirdeği kabukları ve kabağın dış kabukları (yeşil renkli kabuk kısımları) saf 

su ile yıkanarak temizlenecek ve 48 saat boyunca 45 ⁰C'de kurutulacaktır. Her iki malzeme de 

laboratuvar değirmeni kullanılarak ayrı ayrı toz haline getirilecek ve bir elekten (elek tanecik 

boyutu <500 µm) geçirilecektir. Toz haline getirilen malzemeler hava geçirmez bir kapta 

saklanacaktır.  

Polimerik malzemenin hazırlanmasında kabak çekirdeği kabukları (DPS) tozu ve kabak 

kabukları (PP) tozu, gerilme mukavemeti ve kopma anındaki uzama davranışları 

değerlendirilerek karışım halinde kullanılacaktır (Lalnunthari vd., 2019).  

4.2. Bal Kabağı çekirdeği yağının eldesi 

Yağ çıkarma işlemi için 10 g toz haline getirilmiş numuneler üzerine n-hekzan (100 mL) ilave 

edilecek ve karışım, çalkalayıcı kullanılarak 500 rpm'de 30 dakika boyunca çalkalanacak ve 

süzülecektir. On gram toz numune için toplamda 300 mL n-hekzan kullanılarak ekstraksiyon 

işlemi gerçekleştirilecek ve elde edilen 3 ekstrakt birleştirilecektir. Daha sonra n-hekzan bir 

döner buharlaştırıcı yardımıyla 40 °C'de buharlaştırılacak ve kabak çekirdeği yağı örnekleri, 

sonraki işlemler için -20 ° C'de saklanacaktır (Fedko vd.,2020). 

Aynı zamanda piyasadan soğuk sıkım kabak çekirdeği yağı temin edilecektir. Bu yağın 

bileşimi ve etkinliği ekstraksiyonla elde edilen yağımız ile karşılaştırılacaktır. 

4.3. Bal Kabağı çekirdeği yağlarının GC-MS ile analizi 

Elde edilen ve satın alınan yağ numunelerinin kompozisyonları gaz kromatografi-kütle 

spektrometrisi (GC-MS) yöntemi ile belirlenecektir (Durante vd., 2014).  

4.4. Gümüş nanopartiküllerin sentezi 

Gümüş nanopartiküllerin (AgNP) sentezi için, kabak çekirdeği yağı ve 1mM’lık ve 3 mM’lık 

gümüş nitrat (AgNO3(suda)) çözeltileri kullanılacaktır. 1 mM’lık AgNO3(suda) çözeltilerinin 

üzerine sırasıyla 1;1, 1:2, 1:4, 1:6, 1:8 ve 1:10 (VYağ / VAgNO3) hacimce oranlarında yağ 

eklenecektir. Aynı işlem 3 mM’lık AgNO3(aq) çözeltisi için de yapılacaktır. Yağın eklenmesi 

sırasında, AgNO3(suda) çözeltileri 70 °C’ye kadar ısıtılacak ve yağ damla damla bu çözeltilere 

eklenecektir. En son olarak nanopartiküllerin oluşumu için 0.1 N NaOH(suda) çözeltisi 

kullanılarak çözelti pH’sı 7.5’e ayarlanacaktır. Ekleme işlemi sırasında çözeltiler aynı 
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zamanda içlerine balık konularak 48 saat boyunca karıştırılacaktır. Böylece nanopartikül 

sentezinde en yüksek verimin elde edildiği gümüş nitrat çözelti derişimi ve hacmi 

belirlenecektir (Veisi vd., 2019). Elde edilen nanopartiküller santrifüj edilerek ayrılacaktır. 

4.5. Gümüş nanopartiküllerin karakterizasyonu 

Oluşan nanopartiküllerin UV-Vis spektral analizleri 200-1000 nm dalga boyu aralığı 

taranarak yapılacaktır. Partiküllerin şekil ve boyut analizleri için JMS 70001F marka taramalı 

elektron mikroskobu (SEM) ve element analizi için enerji saçılım spektroskopisi (EDS) 

kullanılacaktır. Partiküllerin boyut dağılımı taramalı transmisyon elektron mikroskobu 

(STEM) kullanılarak belirlenecektir. Nanopartiküllerin kristal yapısının belirlenmesi için X-

ışını kırınımı (XRD) analizi gerçekleştirilecektir. Ayrıca seyreltilmiş yağın ve gümüş 

nanopartiküllerin Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopi (FTIR) analizleri yapılacaktır.  

4.6. Nanopartiküllerin antibakteriyel etkinliklerin belirlenmesi (Agar well difüzyon 

metodu) 

Yağ örneklerinin ve AgNP’lerin antimikrobiyal aktivitelerini değerlendirmek için agar well 

difüzyon yöntemi kullanılacaktır. Sentezlenen AgNP'lerin antimikrobiyal aktiviteleri Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella enterica, Pseudomonas 

aeruginosa ve Listeria monocytogenes, Brevibacillus brevis ve Candida glabrata'ya karşı 

değerlendirilecektir. Kuyucuklar etrafında bakteri üremesinin engellendiği alanlar (direnç zon 

çapları) ölçülecektir (Perez, 1990). 

4.7. Kompozit bileşimlerinin hazırlanması ve elektrospinning işlemi 

PLGA/PVA, PLGA/PVA/AgNP ve PLGA/PVA/DPS/PP/AgNP kompozitler elektrospin 

yöntemi ile üretilecektir. 

PLGA/PVA fiber eldesi: DMF / THF çözücü karışımı içerisinde PLGA çözülerek bir PLGA 

çözeltisi hazırlanacaktır (Almajhdi vd., 2014). 

Ağırlıkça % 12 oranında PVA polimeri içeren bir PVA çözeltisi hazırlanacak ve bu çözelti 

(1:1 oranında) daha önceden hazırlanan PLGA çözeltisi ile karıştırılacaktır. Elde edilen 

karışım 30 dk boyunca çalkalandıktan sonra elektrospin işlemine geçilecektir (Bootdee ve 

Nithitanakul, 2021). 

PLGA/PVA/AgNP kompozit fiber eldesi: AgNP katkılı kompozitin hazırlanması için bir 

önceki basamakta elde edilen PVA çözeltisi içerisine sentezlenen AgNP’ler % 0 ile 10 

arasında değişen oranlarda katılacaktır (Almajhdi vd., 2014). AgNP katkılı PVA çözeltisi ile 

PLGA çözeltisi farklı oranlarda karıştırılacak ve elektrospin işlemine geçilecektir (Bootdee ve 

Nithitanakul, 2021). Mekanik testlerle optimum dayanım sağlanan oran belirlenecektir. 

PLGA/PVA/DPS/PP/AgNPs kompozit fiber eldesi: Kompozitin hazırlanması için elde edilen 

ağırlıkça % 12 oranında PVA içeren çözelti içerisine elde edilen AgNP’ler ve % 2 ile 20 

arasında değişen oranlarda DPS/PP karışımı katılacaktır (Almajhdi vd., 2014). AgNP, 

DPS/PP katkılı PVA çözeltisi ve PLGA çözeltisi farklı oranlarda karıştırılacak ve elektrospin 

işlemi uygulanacaktır (Bootdee ve Nithitanakul, 2021).  

Fiber eldesinde karışımlar elektrospin için plastik bir şırıngaya yerleştirilecektir. Yüksek 

voltajlı bir güç kaynağı ile 10 ila 20 kV aralığında bir voltaj uygulanarak fiberler elde 

edilecektir (Bootdee ve Nithitanakul, 2021). 

Böylece 4 farklı dikiş ipliği elde edilmiş olacaktır: 

SUT1: PLGA/PVA içeren iplik (Kontrol) 

SUT2: PLGA/PVA ve yapılan testler sonunda optimum oranda AgNP içeren iplik 
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SUT3: PLGA/PVA/DPS/PP/AgNP içeren çekme dayanım mukavameti belirlenmiş iplik 

SUT4: PLGA/PVA/DPS/PP/AgNP içeren SUT3’den farklı çekme dayanım mukavametine 

sahip iplik 

4.8. Kompozitlerin karakterizasyonu 

Fiberlerin morfolojisi ve boyutu FE-SEM kullanılarak incelenecektir. Fiberlerin kimyasal 

bileşimi FTIR kullanılarak incelenecektir. Daha sonra in vitro bozunma testleri 

gerçekleştirilecektir. Dikiş fiberlerinde hidrolitik bozunma gerçekleştirmek için fiberler fosfat 

tamponlu salin solüsyonunda (PBS) 37 ⁰C'de ve pH = 7.4'te iki hafta süreyle tutulacaktır. Bu 

işlem için fiberler 50 mm'lik aynı uzunlukta kesilecek ve 25 mL PBS çözeltisi içeren kapalı 

şişelerde bekletilecektir. Belirlenen sürelerde çıkartılan fiberler saf su ile yıkanacak, oda 

sıcaklığında vakumda kurutulacak ve kütle kaybının hesaplanması için tartılacaktır. Dikiş 

sütürlerinin düğüm mukavemet ölçümleri bilgisayarlı mukavemet test cihazı ile yapılacaktır 

25 mm uzunluğunda kesilen ipliklere, 20 Newton’luk yük altında çekme testleri 

uygulanacaktır. 6 mm’lik tüpler kullanılarak kare düğümler ve cerrahi düğümler 

oluşturulacaktır. Düğüm türlerinin mekanik özelliklere etkisi incelenecektir (Rouhollahi vd, 

2018). 

4.9. In vivo etkinlik testleri 

Elde edilecek dikiş ipliklerinin in vivo etkinlik denemeleri tavşanlar üzerinde 

gerçekleştirilecektir. Bu amaçla elde edilen 4 farklı dikiş materyalinin deri dikişi üzerinde 

olan etkilerini klinik olarak değerlendirmek üzere 9 adet 6-12 aylık, dişi/erkek Yeni Zelanda 

tavşanı kullanılacaktır. Tavşanlar, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı alındıktan sonra 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinden temin 

edilecektir. Tüm tavşanlar kas içi (IM) ksilazin (7 mg/kg) ile premedikasyonları sağlandıktan 

sonra IM ketamin (40 mg/kg) uygulanarak anasteziye alınacaklardır. Preoperatif olarak 

proflaksi amacıyla tek doz IM cephazolin sodium uygulanacaktır. Yine preoperatif olarak deri 

altı carprofen analjezi amacıyla uygulanacak, postoperatif dönemde üç gün süreyle günde bir 

defa olacak şekilde tekrarlanacaktır. 

Tavşanlar sternal pozisyonda yatırılarak, sırt bölgeleri traş edilecek ve polyvidone-iodine ile 

derinin sterilizasyonu sağlanacaktır. Sırtın sağ ve sol yarımına 11 numara bisturi ucu ile 7 cm 

uzunluğunda ikişer adet tam kalınlıklı deri ensizyonu yapılacaktır. Yapılan ensizyonlar sağdan 

ve baş bölgesi baz alınarak 1,2 ve sol baş bölgesi baz alınarak 4, 5 olarak numaralandırılacak 

ve her birine sırasıyla çalışmaya dahil ettiğimiz dikiş materyallerimiz ve kontrol amacıyla 

kullanacağımız doğal dikiş materyali olan ipek iplikle dikiş uygulaması yapılacaktır. Her bir 

ensizyona 8 dikiş uygulanacaktır. Operasyon sonrası tavşanların her biri ayrı kafeslere 

alınarak günlük klinik gözlemleri yapılacaktır. 

Operasyonların hepsi aynı operatör tarafından gerçekleştirilecektir. Klinik gözlemler iki farklı 

gözlemci tarafından birbirinden bağımsız olarak yapılacaktır. Deri dikişlerinin iyileşme süreci 

olarak 14 gün baz alınacaktır. Klinik gözlem sırasında; yangı belirtileri (yara kenarlarında 

şişkinlik, eritem, ısı artışı), yara kenarlarında ayrılma, yara kenarlarında eksüdat 

(serosanguinöz, pürülant) oluşumu, ödem, yara kenarlarında nekroz, kabuk oluşumu, 

hiperpigmentasyon, sütur kaybı olup olmadığı, dikiş izi gibi parametreler değerlendirilecektir. 

İleriki çalışmalarda hücresel düzeydeki değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla, dikiş 
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uygulamasının 3, 7 ve 14. günlerinde punch biyopsi örnekleri alınarak histopatolojik inceleme 

için uygun şekilde saklanacaktır. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yaptığımız literatür taramasında bal kabağı çekirdeği yağından gümüş nanopartikül eldesine 

rastlamadık. Ayrıca bal kabağı çekirdeği ve kabuğunun liflerinden elde edilen bir gıda 

ambalajında, kabak liflerinin mekanik dayanıklılığı arttırdığı bildirilmiştir (Lalnunthari vd., 

2019). Selülozik içerik bakımından zengin olan bal kabağı liflerini dikiş sütürlerinin 

yapımında kullanarak hem sütürların mekanik dayanıklığını arttırmak hem de suture 

bileşimindeki PLGA polimerinin oranını azaltarak maliyeti düşürmek projemizin yenilikçi 

yönüdür. Bal kabağı lifi ve bal kabağı çekirdeği yağı kullanılarak sentezlenen gümüş 

nanopartikül katkılı bir cerrahi dikiş ipliği malzemesine literatürde rastlanmamıştır. Bitkisel 

lifler kullanılarak üretilen kompozitlerin (Kandimalla vd., 2016) yanı sıra, gümüş 

nanopartikül katkılı kompozitler (Almajhdi vd., 2014) literatürde mevcuttur. 

6. Uygulanabilirlik  

Ülkemizde bal kabağı bol bulunan ve tüketilen bir üründür. Bu sebeple ham madde olarak 

kabuk ve çekirdek temininde sıkıntı çekilmeyecektir. PLGA ve PVA polimerleri üretici 

firmalardan temin edilebilecek durumdadır. Amaçlarımızdan biri de pahalı bir malzeme olan 

PLGA polimerinin ürün içerisindeki oranının azaltılmasıdır. Bal kabağı liflerinin yapıdaki 

PLGA polimerinin azaltılmasında etkili olacağı düşünülmektedir. Ülkemizin tekstil, sağlık ve 

kimya alanındaki gelişmişliği de göz önüne alındığında, tıbbi tekstil malzemesi olan dikiş 

iplikleri de ülkemizde yerli kaynaklarla ticari olarak da üretilebilecek durumdadır. İpliklerin 

karakterizasyonu, mekanik, in vitro ve in vivo testleri üniversitemiz şartlarında yapılabilecek 

durumdadır. Üretim işlem basamakları da, ürünü gerektiğinde ticari bir ürüne dönüştürmeye 

uygundur. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

ZAMAN PLANLAMASI  

FALİYET TARİH 

Proje detay raporunun hazırlanması 13.04-30.06.2021 

Bal kabağından selülozik lif ve yağ eldesi/ Yağın GC-MS ile analizi 15.07-30.07.2021 

Yağdan gümüş nanopartikül sentezi ve karakterizasyonu 02.08-10.08.2021 

Dikiş sütürlerinin elektrospin yöntemi ile hazırlanması, sütürlerin 

karakterizasyonu, in-vitro bozulma testleri ve antimikrobiyal analiz 

testleri 

10.08-31.08.2021 

Sütürlerin in-vivo test aşaması/ Proje raporunun yazımı 01-15.09.2021 

Proje raporunun yazımının ve sunumunun tamamlanması 16.09.2021 
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 MALZEME LİSTESİ 

Malzemenin Adı Malzemenin 

Fiyatı/Uygulamanın 

Ücreti 

Kullanılacağı Dönem 

Basic Laboratuvar Değirmeni 28050 TL 15.07-30.07.2021 

Nanopartiküllerin karakterizasyonu 

(Taramalı elektron mikroskobu 

[SEM]) 

750 TL (5 saat) 02.08-10.08.2021 

Nanopartiküllerin karakterizasyonu 

(Taramalı geçirimli elektron 

mikroskobu [STEM]) 

750 TL (5 saat) 02.08-10.08.2021 

Nanopartiküllerin karakterizasyonu 

(X-ışınları kırınımı [XRD]) 

600 TL (6 saat) 02.08-10.08.2021 

Nanopartiküllerin karakterizasyonu 

( [FTIR]-TGA) 

500 TL (5 örnek) 02.08-10.08.2021 

Resomer
®

 RG 756 S, PLGA-ester 

terminated, lactide:glycolide (75:25) 

Mw 76,000-115,000 

(5G-2 ADET) 

14000 TL 10.08-31.08.2021 

Poly(vinyl alcohol) 

Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed 

341584 Sigma Aldrich (25 G) 

620 TL 10.08-31.08.2021 

N,N-Dimethylformamide (DMF) 

Anhydrous, 99.8%, Sigma Aldrich 

227056 (1 L) 

2820 TL 10.08-31.08.2021 

Tetrahydrofuran,anhydrous, ≥99.9%, 

(1 L) Sigma Aldrich 401757 

2915 TL 10.08-31.08.2021 

Deney hayvanı ve bakım ücreti 2000 TL 01.09.2021-15.09.2021 

Anestezi/analjezi maliyeti 800 TL 01.09.2021-15.09.2021 

TOPLAM MALİYET 53805 TL  

 

https://www.sigmaaldrich.com/TR/en/product/sial/401757?context=product
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Proje takvimi (zaman çubuğu) 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz cerrahi olarak dikiş işlemi uygulayan tıp doktoru ve veteriner hekimlerve diğer 

sağlık personelidir. Dikiş ipliklerini kullanacak olan sağlık personeli, doktorlar, veteriner 

hekimler malzememizi kendi kullanım tecrübeleri doğrultusunda ve mevcutlarla 

karşılaştırarak değerlendirecektir.  

 

9. Riskler 

PLGA polimeri temmuz ayı içerisinde temin edilecektir. Yurt dışından ithal edilen bu 

malzemenin temininde şu anda sıkıntı yaşanmamaktadır. Fakat herhangi bir temin sıkıntısı 

yaşanırsa da deneysel süreçte PLGA yerine kitosan polimeri kullanılarak proje 

tamamlanacaktır (Syukri vd., 2020). Çözücü ve diğer kimyasalların temininde sıkıntı yoktur. 

In vitro analizler üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirileceğinden risk oluşturacak bir durum 

öngörülmemektedir. In vivo testler için ise belirtilen tarihlerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinden yeterli sayıda tavşan temin 

edilememesi durumunda testler Wistar veya Sprague-Dawley sıçanlar üzerinde 

gerçekleştirilecektir. 
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