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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bitkiler yüzyıllardır enfeksiyon hastalıklarının tedavisi dahil olmak üzere birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda patojen mikroorganizmalara karşı kullanılan 

antibakteriyel maddelere direncin artmasıyla yeni bitki kaynaklı antibakteriyel madde arayışı 

artmıştır. Bu çalışmada doğada yabani halde bulunan Plantago lanceolata L.’nin sahip olduğu 

özellikleri gümüş nanopartikülleri ile birleştirilerek, antibakteriyel ve yara iyileştirici 

özelliklere sahip yanık ve yara bakımı tedavisi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Yaptığımız kontrollü deneyler sonucunda en iyi antibakteriyel ve yara iyileştirici özelliği yaş 

Plantago lanceolata L. göstermiştir, bunu sırasıyla kuru Plantago lanceolata L.’nin gümüş 

nanoparçacık katkılı ekstraktı, yaş Plantago lanceolata L. ve kuru Plantago lanceolata L. 

ekstraktları izlemiştir. Yapılan pH ölçümlerine göre, sağlıklı bir cilt pH’ının 5,5 değerinde 

olduğunu göz önünde bulundurarak hazırladığımız ekstratların cilt pH’ına uygun olarak 

kullanılabileceğini söyleyebiliriz. DPPH testi sonucunda yaş Plantago lanceolata L’nin,  

kurusuna kıyasla daha yüksek antioksidan kapasiteye sahip olarak askorbik asite yakın olduğu 

ortaya konmuştur. 

 

Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında, yara bakımında AgNP katkılı Plantago lanceolata      L 

ekstresinin kullanılmasının deney sonuçlarına bağlı olarak iyileşme sürecini kısaltacağını 

düşünmekteyiz. Ayrıca Plantago lanceolata L’nin çok fazla kullanım alanı olmadığı için düşük 

maliyet ile tedavi mümkün olacaktır. Yaptığımız bu çalışma ile özellikle yatalak hastaların 

yaralarını iyileştirmede umut olacağımızı düşünmekteyiz. Yaptığımız bu çalışma ile elde 

ettiğimiz ekstratlar yara örtülerine enjekte edilerek ameliyat sonrası açık yaralarda ya da çıban 

gibi deri üstü yaralarda hızla iyileşmeye yardımcı olup yaranın mikrop kapmasının 

engelleyebilir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Ameliyat sonrası hastaların en sıkıntı çektiği evre açık yaraların iyileşme sürecidir. Özellikle 

günümüzde çok yaygın olan diyabet (şeker) hastalarında yaraların iyileşme süreci diğer 

hastalara göre daha uzun sürer. Bu iyileşme sürecinin bazen yaranın mikrop kapması gibi 

durumlar yüzünden daha uzun zaman aldığı bilinmektedir. Bu nedenle yaranın hızlı iyileşmesi 

ve bu süreçte mikrop kapmaması normal hayata dönüşü kolaylaştırır. Bitkiler yüzyıllardır 

enfeksiyon hastalıklarının tedavisi dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılmaktadır. Son yıllarda patojen mikroorganizmalara karşı kullanılan antibakteriyel 

maddelere direncin artmasıyla yeni bitki kaynaklı antibakteriyel madde arayışı artmıştır. 

 

Yara iyileşmesi koordineli bir şekilde iç içe geçmiş bir dizi biyokimyasal, hücresel ve dinamik 

olaylar süreci olarak tanımlanmaktadır.  

 
Resim 1: Yara iyileşme aşamaları 
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Tüm dünyada yara tedavisi araştırmaları ve uygulamalarında yara örtüleri önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu yara bakım ürünleri yara bölgesini örterek, zarar görmüş dokuyu dış etkilerden 

koruyarak ve yapısı uygunsa hücre üretimini aktive ederek iyileşme sürecine katkı 

sağlamaktadır (Valenta vd., 2004) 

 

Yara tedavi yöntemleri her geçen gün gelişiyor olsa da, iyileşmeyen kronik yaralar bir yandan 

hastaların günlük faaliyetlerini olumsuz etkilerken diğer yandan da sağlık kurumlarındaki yükü 

arttırmaktadır (Pradhan vd., 2007). Yapılan araştırmalara göre, dünyada yaklaşık 1 milyar 

hastanın akut ve/veya kronik yaralara sahip olduğu, kronik yaraların yüzlerce insanda deri/doku 

yıpranmalarına ve organ lezyonlarına sebep olduğu bilinmektedir (Garraud vd., 2017). 

Kronikleşmiş yaralara sahip vaka sayısının dünya genelinde artış göstermesi, yara iyileşme 

sürecinde etkili olacak her ajanı bilimsel olarak değerli kılmaktadır (Pradhan vd., 2007).  

 

Geleneksel tıpta kullanılan her üç ilaçtan biri yara ve cilt hastalıklarında kullanılırken sentetik 

ilaçların sadece %1-3’u bu hastalıklarda kullanılmaktadır. Tüm bunlar yara tedavisinde 

kullanılan tıbbi bitkilerin sentetik ilaçların terapotik alternatifi olma potansiyeli taşıyabileceğini 

düşündürmektedir (Berk, Dokumacı ve Kaymaz, 2015) 

 

Bu sorunların ışığında yaptığımız araştırmalar neticesinde doğada yabani halde bulunan 

Plantago lanceolata L.’nin sahip olduğu antienflamatuvar, antimikrobiyal ve antiseptik 

özelliklerinden yararlanarak, gümüş nanopartikülleri ile birleştirilerek, toprak solucanlarında 

deneysel olarak oluşturulan yara modelinde bu bitkinin etkilerinin ortaya konması ve 

antibakteriyel ve yara iyileştirici özelliklere sahip yanık ve yara bakımı tedavisi geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Yapmış olduğumuz ekstraktları kişiler üzerinde deneyerek sonuçlarımızı analiz edemedik 

ancak Plantago lanceolata L.’nin kuru, yaş ve gümüş nanoparçacık katkılı ekstraktlarının 

uygulandığı alanda mitoz bölünmeleri hızlandırmış olduğunu ve bakteri üremelerini azalttığını 

yaptığımız bu çalışma ile ortaya koymayı başardık. 

 

Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında, yara bakımında AgNP katkılı Plantago lanceolata L 

ekstresinin kullanılmasının deney sonuçlarına bağlı olarak iyileşme sürecini kısaltacağını 

düşünmekteyiz. Ayrıca Plantago lanceolata L’nin çok fazla kullanım alanı olmadığı için düşük 

maliyet ile tedavi mümkün olacaktır. Yaptığımız bu çalışma ile özellikle yatalak hastaların 

yaralarını iyileştirmede umut olacağımızı düşünmekteyiz. Yaptığımız bu çalışma ile elde 

ettiğimiz ekstratlar yara örtülerine enjekte edilerek ameliyat sonrası açık yaralarda ya da çıban 

gibi deri üstü yaralarda hızla iyileşmeye yardımcı olup yaranın mikrop kapmasının 

engelleyebilir.  

 

3. Çözüm  

Bitkiler yüzyıllardır enfeksiyon hastalıklarının tedavisi dahil olmak üzere birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda patojen mikroorganizmalara karşı kullanılan 

antibakteriyel maddelere direncin artmasıyla yeni bitki kaynaklı antibakteriyel madde arayışı 

artmıştır. Bu çalışmada doğada yabani halde bulunan Plantago lanceolata bitkisinin sahip 
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olduğu antienflamatuvar, antimikrobiyal ve antiseptik özelliklerinden yararlanarak, gümüş 

nanopartikülleri ile birleştirilerek, toprak solucanlarında deneysel olarak oluşturulan yara 

modelinde bu bitkinin etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. 

 

Plantago lanceolata L.’nin sahip olduğu özellikleri gümüş 

nanopartikülleri ile birleştirilerek, antibakteriyel ve yara iyileştirici 

özelliklere sahip yanık ve yara bakımı tedavisi geliştirmeyi 

amaçlamıştık. Yapmış olduğumuz ekstraktları kişiler üzerinde 

deneyerek sonuçlarımızı analiz edemedik ancak Plantago lanceolata 

L.’nin kuru, yaş ve gümüş nanoparçacık katkılı ekstraktlarının 

uygulandığı alanda mitoz bölünmeleri hızlandırmış olduğunu ve bakteri 

üremelerini azalttığını yaptığımız bu çalışma ile ortaya koymayı 

başardık. 

 

Yaptığımız kontrollü deneyler sonucunda en iyi antibakteriyel ve yara 

iyileştirici özelliği yaş Plantago lanceolata L. göstermiştir, bunu sırasıyla 

kuru Plantago lanceolata L.’nin gümüş nanoparçacık katkılı ekstraktı, yaş 

Plantago lanceolata L. ve kuru Plantago lanceolata L. ekstraktları 

izlemiştir. 

 

Yapılan pH ölçümlerine göre, sağlıklı bir cilt pH’ının 5,5 değerinde olduğunu göz önünde 

bulundurarak hazırladığımız ekstratların cilt pH’ına uygun olarak kullanılabileceğini 

söyleyebiliriz. 

 

DPPH testi sonucunda yaş Plantago lanceolata L’nin,  kurusuna kıyasla daha yüksek 

antioksidan kapasiteye sahip olarak askorbik asite yakın olduğu ortaya konmuştur. 

 

Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında, yara bakımında AgNP katkılı Plantago lanceolata L 

ekstresinin kullanılmasının deney sonuçlarına bağlı olarak iyileşme sürecini kısaltacağını 

düşünmekteyiz. Ayrıca Plantago lanceolata L’nin çok fazla kullanım alanı olmadığı için düşük 

maliyet ile tedavi mümkün olacaktır. Yaptığımız bu çalışma ile özellikle yatalak hastaların 

yaralarını iyileştirmede umut olacağımızı düşünmekteyiz. Yaptığımız bu çalışma ile elde 

ettiğimiz ekstratlar yara örtülerine enjekte edilerek ameliyat sonrası açık yaralarda ya da çıban 

gibi deri üstü yaralarda hızla iyileşmeye yardımcı olup yaranın mikrop kapmasının 

engelleyebilir.  

 

4. Yöntem 

Proje konusu belirlendikten sonra literatür taraması yapılmış, kaynak olarak yara bakımı ve 

tedavisi ile şifalı bitkiler üzerine yapılan çalışmalar taranmıştır. Literatür taramasının ardından 

projemizde Plantago lanceolata bitkisinin kullanılmasına karar verilmiştir. İlk aşamada 

çalışılacak bitki ekstraktları çıkarılmış ve bu ekstraktların gümüş nanopartikülleri ile 

birleştirilerek antibakteriyel özellik gösterip göstermediği incelenmiştir. Ardından 

hazırladığımız farklı ekstraksiyon örneklerinin doku iyileştirici etkisini saptamak için üreme 

olgunluğuna erişmiş toprak solucanlarıyla çalışılmıştır. 
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4.1.Plantago lanceolata L. Ekstraksiyonu 

100 g Plantago lanceolata L. bitkisi yaprakları ve 100g Plantago lanceolata L. kurutulmuş 

örnekleri ayrı ayrı temizlenip saf sudan geçirildikten sonra, 500 mL’lik erlenlere alındı. 

Ardından 200ml dH2O ve 200 ml etil alkol eklenen erlenler geri soğutucu düzeneğe bağlandı. 

Çözelti geri soğutucu düzenek altında 2 saat boyunca 100oC’de karıştırıldı. Soğumaya bırakılan 

çözeltiler kaba süzgeç kâğıdı ile süzülmüştür. Ardından rotary evaporatörde hacimleri %10 

olana kadar uçuruldu.  

 
 

4.2.Ag NP’lerin Biyosentezi (Gümüş Nano Parçacık) 

0,085 gr. AgNO3 tartıldı ve 100 ml dH2O’da çözülerek 5mM gümüş nitrat sulu çözeltisi 

hazırlandı. Hazırlanmış olan 5mM AgNO3 çözeltisinden 95 ml alınarak 5 ml Plantago 

lanceolata yaprakları ile birleştirildi. Aynı işlemler Plantago lanceolata bitkisinin kurutulmuş 

haline de uygulandı. Birleştirilen karışımlar mikrodalga fırında 1 dakika (1200 W, 50 Hz) 

kaynatıldı. 

 
4.3.pH Ölçümü 

Plantago lanceolata L’nin kuru, yaş ve AgNP’li ekstratlarından alınan örneklerinden 

ekstratların cilt pH’ına uygun olarak kullanılabilirliğini gözlemlemek adına pH ölçümü 

yapılmıştır. Hazırladığımız ekstratların pH ölçümleri Tablo 1’de verilmiştir. Sağlıklı 

bir cilt pH’ının 5,5 değerinde olduğunu göz önünde bulundurarak hazırladığımız ekstratların 

cilt pH’ına uygun olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 

DENEY GRUPLARI pH  

PLK 5,21 

PLK+AgNP 5,47 

PLY 5,75 

PLY+AgNP 5,91 

Tablo1 

 

4.4.Antimikrobiyal Aktivite Tayini 

Hazırladığımız ekstratların Yaralarda en çok üreyen mikroorganizmaları araştırdık ve 

hazırladığımız ekstraktların Escherichia coli, Staphylococcus aureus ile Pseudomonas 

aeruginosa izolatları üzerindeki antimikrobiyal aktivitesini ölçmek için Apeks Medikal 

firmasından hazır olarak temin edilen Nutrient Agar besiyeri ile agar kuyu difüzyon yöntemi 

uygulanmıştır. Çalışmamızda kullanılan mikroorganizmalar Ahenk Laboratuvar’dan temin 
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edilmiştir. Escherichia coli, Staphylococcus aureus ile Pseudomonas aeruginosa izolatları, 

besiyerlerine dökme ekim yöntemi ile ekilmiştir. 37°C’de 1 saatlik inkübasyondan sonra 

besiyerleri üzerinde açılan 100 μm’lik kuyucuklara, çalışmamızda kullanılan Plantago 

lanceolata L’nin kuru, yaş ve AgNP’li ekstratlarından alınan örneklerinden 100’er μL 

eklenmiştir. 37°C’de 48 saatlik inkübasyondan sonra, kuyucuk etrafında oluşan zon çapı 

ölçülmüştür. 

 
 

DENEY GRUPLARI KULLANILAN EKSTRAKT 

1.GRUP Plantago lanceolata L (KURU) 

2. GRUP Plantago lanceolata L (KURU)+AgNP 

3. GRUP Plantago lanceolata L (YAŞ) 

4. GRUP Plantago lanceolata L (YAŞ)+AgNP 

Tablo 2 

Hazırladığımız ekstraktların antimikrobiyal aktivitesini ölçmek için uyguladığımız agar kuyu 

difüzyon yönteminde 48 saatlik inkübasyondan sonra kuyucuk etrafında oluşan zon çapları şu 

şekildedir: 
DENEY 

GRUPLARI 
BAKTERİ 

ÖLÇÜLEN ZON 

ÇAPI (cm) 

ORTALAMA ZON 

ÇAPI (cm) 

PLK Escherichia coli 1,3-1,6  1,45 

PLK+AgNP Escherichia coli 1,9-2 1,95 

PLY Escherichia coli 1,5-1,6 1,55 

PLY+AgNP Escherichia coli 2,4-2,1 2,25 

PLK Staphylococcus aureus 1,3-1,2 1,25 

PLK+AgNP Staphylococcus aureus 1,6-1,4 1,5 

PLY Staphylococcus aureus 1,4-1,1 1,25 

PLY+AgNP Staphylococcus aureus 1,6-2,1 1,85  

PLK Pseudomonas aeruginosa  1,2-1,1 1,15  

PLK+AgNP Pseudomonas aeruginosa  2,6-2,4 2,5 

PLY Pseudomonas aeruginosa  1,5-1 1,3 

PLY+AgNP Pseudomonas aeruginosa  3-2,6 2,8  

Tablo 3 

 

Bu ölçüm sonuçlarına göre hazırladığımız tüm ekstraktlar antimikrobiyal aktivite göstermiştir. 

En yüksek antimikrobiyal aktivite yaş Plantago lanceolata L.’nin gümüş nanoparçacık katkılı 
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ekstraktında belirlenmiştir, bunu sırasıyla kuru Plantago lanceolata L.’nin gümüş nanoparçacık 

katkılı ekstraktı, yaş Plantago lanceolata L. ve kuru Plantago lanceolata L. izlemiştir. 

 

4.5.Antioksidan DPPH Testi 

Çalışmamızın bu aşaması İstanbul Teknik Üniversitesi Fiziksel Kimya Anabilim Dalı 

Araştırma Görevlisi Burak Korkmaz ile İTÜ Kimya Bölümü laboratuvarlarında 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda kullanılan Plantago lanceolata L’nin kuru ve yaş 

ekstratlarından 10mg/ml-1.25mg/ml arasında değişen farklı derişimlerde metanol çözücüsü ile 

çözeltiler hazırlandı. Plantago lanceolata L dilüsyonları ile 3 seri hazırlandı. Her bir ekstrakt 

stokundan 0,1 ml alınarak 3,9 ml DPPH çözeltisine eklenerek homojenize edildi. Ardından 30 

dakika boyunca karanlıkta ve oda sıcaklığında bekletildi. Spektrofotometrede absorbans 

değerleri ölçülmek için 517 nm dalga boyunda metanole karşı okutuldu. Pozitif kontrol için 

güçlü bir antioksidan olan ve gıdalara katkı maddesi olarak eklenen askorbik asit kullanıldı. 

Sonuç olarak Plantago lanceolata L’nin kuru ve yaş ekstraktlarının antioksidan kapasitelerinin 

bilinen en kuvvetli antioksidanlardan biri olan askorbik asit ile kıyaslandı. Yaş Plantago 

lanceolata L’nin,  kurusuna kıyasla daha yüksek antioksidan kapasiteye sahip olarak askorbik 

asite yakın olduğu ortaya konmuştur. 

 

4.5.Hazırlanan Ekstratların Hücre Yenileyici Özelliklerinin Belirlenmesi 

Plantago lanceolata bitkisinden elde edilen ekstrelerin doku iyileştirici etkisini saptamak için 

üreme olgunluğuna erişmiş toprak solucanlarıyla çalışılmıştır. Tüm deney hayvanları 

İstanbulsol Tarım ve Hayvancılık firmasından kirleticilerden uzak olduğu onayı alınarak temin 

edilmiştir. Muhafaza edildikleri topraklardan alınan solucanlar distile suda temizlendikten 

sonra mikroskop altında baş ve kuyruk bölgeleri tespit edildi. Kuyruk bölgelerinden yara 

oluşturmak suretiyle her solucanın son 5 segmenti ampute edildi. Ampute edilen solucanlar, içi 

toprak dolu cam fanuslara konulup üzerlerine etiket yapıştırıldı. Fanusların açık olan ağız 

kısımları streç film ile kapatılıp delikler açılarak muhafaza edildi. Toprak solucanı için doğal 

yaşam alanlarından alınmış topraklarla uygun nemlilik ve sıcaklıkta cam fanus içerisinde yaşam 

ortamı hazırlandı. Deney gruplarındaki toprak solucanlarının kesilen kısımlarına 1 hafta 

boyunca her gün hazırladığımız bitki ekstrakları kulak pamuğu yardımıyla sürüldü ve tüm 

solucanların ağırlıkları ölçüldü. Deneyler 1 hafta ara ile 3 kez farklı solucan grupları ile 

tekrarlandı. Bu gözlemle hazırlanan Plantago lanceolata bitkisinin solucanlardaki rejenerasyon 

hızına etkisi araştırıldı. 
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Deney 

Grupları 
Uygulanan Ekstreler 

Ağırlıklar (g) 

Diseksiyon 

Öncesi 

Diseksiyon 

Sonrası 

1.Grup Kontrol Grubu 0,926 0,772 

2.Grup Plantago lanceolata L (KURU) 0,921 0,768 

3.Grup Plantago lanceolata L (KURU)+AgNP 0,917 0,763 

4.Grup Plantago lanceolata L (YAŞ) 0,928 0,773 

5.Grup Plantago lanceolata L (YAŞ)+AgNP 0,924 0,765 

Tablo 4 

AĞIRLIK (g) 

GRUPLAR 1.Ölçüm 2. Ölçüm 3. Ölçüm 4. Ölçüm 5. Ölçüm 6. Ölçüm 7. Ölçüm 

Kontrol Grubu 0,772 0,778 0,784 0,789 0,791 0,792 0,792 

PLK 0,768 0,791 0,812 0,833 0,847 0,851 0,859 

PLK+AgNP 0,763 0,805 0,836 0,858 0,879 0,896 0,907 

PLY 0,773 0,796 0,819 0,838 0,853 0,869 0,891 

PLY+AgNP 0,765 0,817 0,839 0,862 0,884 0,914 0,928 

Tablo 5 
 

Tekrarlanmış kontrollü deneyler sonucu yaş Plantago lanceolata L.’nin gümüş nanoparçacık 

katkılı ekstraktının uygulandığı deney grubunda rejenerasyon hızında kayda değer artış 

gözlenmiştir. Kullandığımız tüm ekstraktların rejenerasyona etkisi olmuştur fakat yaş Plantago 

lanceolata L.’nin gümüş nanoparçacık katkılı ekstraktı ile oluşturulan deney grubu büyük bir 

farklılık göstermiştir, bunu sırasıyla kuru Plantago lanceolata L.’nin gümüş nanoparçacık 

katkılı ekstraktı, yaş Plantago lanceolata L. ve kuru Plantago lanceolata L. ekstraktları 

izlemiştir. 

 

Ölçümlerin yapıldığı 1 haftalık süreç içerisinde solucanların ağırlıkları artmaya devam etmiştir. 

Özellikle solucanlar kesildikten sonra yapılan ilk ölçümlerde rejenerasyonun çok hızlı 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Tüm solucanlarda rejenerasyon hızı zamanla azalmış ve stabil 

hal almıştır. Elde edilen sonuçlar yara iyileştirme özelliğine sahip bitkilerin hasar gören dokuya 

uygulandığında hücre yenilenmesini ve iyileşmeyi hızlandırdığını ortaya koymaktadır. 

 

Çalışmamızda deney gruplarında diseksiyon sonrası meydana gelen değişimler morfolojik 

olarak stereo mikroskopta değerlendirilip ve kaudal bölgeleri fotoğraflanmıştır. Plantago 

lanceolata L.’nin gümüş nanoparçacık katkılı ekstraktları ile yara bakımı yapılan solucanlarda 

kaudal bölgenin tamamen kapandığı ve yeni segment oluşumlarının hemen hemen 

tamamlandığı gözlemlenmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Plantago lanceolata bitkisinin halk arasında kullanımları vardır. Bu bitkinin yaprakları idrar 

söktürücü, böcek sokmaları, güneş yanığı, deri hastalıkları, göz tahrişi, ağız ve boğaz iltihabı 

yaralarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca soğuk algınlığı, öksürük, ses 

kısıklığı, astım, amfizem, bronşit, ateş, gastrit, ülser, mesane problemleri, böbrek taşı, bağırsak 

şikâyetleri, düzensiz adet, hipertansiyon, romatizma ve saman nezlesi tedavilerinde etkilidir. 

Kurutulmuş tohumları ise yatıştırıcı, göz kremi olarak, ishal ve dizanteri veya çocuklarda 
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bağırsak solucanları için bir tedavi olarak uygulamaktadır. Ülkemizde özellikle Bitlis yöresinde 

yetişen Plantago lanceolata bitkisi Anadolu’da yara, çıban ve sivilceler için haricen, kanser, 

diyabet, idrar yolu enfeksiyonlarında, soğuk algınlığı ve viral enfeksiyonlarında ise çayı 

tüketilmektedir. Plantago türlerinin yaprakları ve tohumları, Fransa, İtalya, Güney Afrika ve 

Türkiye gibi ülkelerde salata malzemesi veya çocuk maması olarak tüketilir. 

 

Deney sonuçlarımız göz önüne alındığında, yara bakımında AgNP katkılı Plantago lanceolata 

L ekstresinin kullanılmasının deney sonuçlarına bağlı olarak iyileşme sürecini kısaltacağını 

düşünmekteyiz. Ayrıca Plantago lanceolata L’nin çok fazla kullanım alanı olmadığı için düşük 

maliyet ile tedavi mümkün olacaktır. Yaptığımız bu çalışma ile özellikle yatalak hastaların 

yaralarını iyileştirmede umut olacağımızı düşünmekteyiz. Yaptığımız bu çalışma ile elde 

ettiğimiz ekstratlar yara örtülerine enjekte edilerek ameliyat sonrası açık yaralarda ya da çıban 

gibi deri üstü yaralarda hızla iyileşmeye yardımcı olup yaranın mikrop kapmasının 

engelleyebilir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Bitkilerin tedavi amacıyla kullanılması çok eski uygarlıklara kadar dayanır. Geleneksel tıpta 

kullanılan her üç ilaçtan biri yara ve cilt hastalıklarında kullanılırken sentetik ilaçların sadece 

%1-3’u bu hastalıklarda kullanılmaktadır. Tüm bunlar yara tedavisinde kullanılan tıbbi 

bitkilerin sentetik ilaçların terapotik alternatifi olma potansiyeli taşıyabileceğini 

düşündürmektedir (Berk, Dokumacı ve Kaymaz, 2015) 

 

Çalışmamızda elde ettiğimiz ekstratlar yara bandı yapımında, yanık tedavilerinde, ameliyat 

yaralarının iyileştirilme sürecinde, kozmetik sanayisinde, cilt bakımında alternatif bir yöntem 

olarak kullanılabilir. Aynı zamanda kullanılan malzeme organik olduğu için enfeksiyon 

oluşturma riski de azaltılacaktır. Böylece krem, merhem yapımında da kullanılabilir. Yapılan 

ekstrat yara bantlarına emdirilip tek seferlik kullanıma sunulabilir bu şekilde aynı nasır bantları 

gibi hem yaranın mikrobunu söküp aynı zamanda iyileşme sürecini başlatılabilir. Yaptığımız 

çalışmayı bir sonraki evrede bu şekilde geliştirmeyi planlamaktayız. Plantago lanceolata bitkisi 

türü gereği kolay elde edilebilir oluşu ticari anlamda ürün oluşumuna olanak sağlayışı 

projemizin uygulanabilirlik yönünü ortaya koymaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz kapsamında kullanılan malzemelerin fiyat listesi tabloda verilmiştir. Buna göre 

yapılan AgNP katkılı Plantago lanceolata L ekstresinin maliyeti 35,67 TL olarak 

hesaplanmıştır. AgNP katkılı Plantago lanceolata L ekstresinin antimikrobiyal analiz maliyeti 

ise 53,88 TL olarak hesaplanmıştır. Rejenerasyon etkisi deneyleri ise 125 TL olarak 

hesaplanmıştır. Seri üretime geçildiğinde maliyette ciddi bir düşüş beklenmektedir. Piyasada 

satılan yara bakım kremlerinin ortalama fiyatları ise 34,80-350,25 TL arasında değişiklik 

göstermektedir. Yara örtüsü fiyatları ise 339 TL’den başlamaktadır. 

 

KULLANILAN MALZEMELER FİYAT (TL) 

Sinir Otu Bitkisi 0 

Kırmızı Kaliforniya solucanı  125 
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AgNO3 1,22 

Distile Su 12 

Etanol 22,45 

Nutrient Agar Besiyeri 53,88 

Tablo 6 

Tablo 7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Yara tedavi yöntemleri her geçen gün gelişiyor olsa da, iyileşmeyen kronik yaralar bir yandan 

hastaların günlük faaliyetlerini olumsuz etkilerken diğer yandan da sağlık kurumlarındaki yükü 

arttırmaktadır (Pradhan vd., 2007). Yapılan araştırmalara göre, dünyada yaklaşık 1 milyar 

hastanın akut ve/veya kronik yaralara sahip olduğu, kronik yaraların yüzlerce insanda deri/doku 

yıpranmalarına ve organ lezyonlarına sebep olduğu bilinmektedir (Garraud vd., 2017). 

 

Özellikle günümüzde çok yaygın olan diyabet (şeker) hastalarında yara iyileşmesi geç olduğu 

için öncelikli hedefimiz bu grup olmakla birlikte tüm ameliyatlı bireyler hedef kitlemizi 

oluşturmaktadır. 

  

9. Riskler 

Risk Açıklaması 
Ortaya 

Çıkma 

Olasılığı 

Projeye 

Etkisi 
Risk Nasıl Azaltılabilir? 

Hazırlanan 

ekstratların 

antimikrobiyal 

aktivitelerinin yeterli 

olmaması 

Düşük Yüksek 
Kullanılan sinir otu miktarı değiştirilebilir, antimikrobiyal 

aktivitesi yüksek uçucu yağlar eklenebilir 

Hazırlanan 

ekstratların cilt 

hassasiyeti 

oluşturması 

Düşük Yüksek 

pH ayarlanması 

Etik izinler alınarak hayvan ve insan deneylerinin 

kapsamlı yapılması 

İnsan sağlığı Orta Orta 
Deneylerin laboratuvar güvenliği sağlanarak uzmanlar 

gözetiminde yapılması 

Rejenerasyon 

deneyinde kullanılan 

solucanların canlılığın 

sağlanması 

Orta Yüksek 

Deney süresince solucanların bakımı iyi yapılmalı 

beslenmesine dikkat edilmelidir aksi takdirde denek 

olarak kullanılan solucanlar ölebilir. Ama bunun çözümü 

de oldukça basit bir şekilde yapılabilir bahçelerimizde 

parklarda solucanlar bulunduğu için buralardan temin 

edilip deney sürecinin aksaması önlenebilir. 
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