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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yaralar canlı dokunun anatomik ve fonksiyonel bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanmaktadır. 

Yaraların büyük kısmı çeşitli şekillerde gerçekleştirilen tedavilerle iyileşirken bazı yaraların 

iyileşme süresi uzayabilmektedir. Özellikle kronik yaralar çok sayıda hastayı etkileyerek hayat 

kalitesini düşürmektedir. Şu anda dünyada yaklaşık 6 milyon kişinin kronik yaralardan şikayetçi 

olduğu bilinmektedir. Son yıllarda fitoterapiye olan ilgi; kolay ve ucuz tedavi olanağı sağlaması, 

sentetik ilaçların taşıdığı tehlikeli yan etkileri taşımaması ve bitkisel ilaçların birden fazla etkiye 

sahip olması nedeniyle artmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda deneysel olarak yara oluşturulan 

toprak solucanlarında aynısefa çiçeği ve çam yaprağı ekstraktlarının yara iyileşmesi üzerindeki 

etkilerinin araştırılması ve bu bitkilerin antioksidan aktivitelerinin ortaya konması amaçlandı. 

Soxhlet ekstraksiyon yöntemiyle aynısefa çiçeğinin ve çam yaprağının ekstraktları elde edildi. 

Kaliforniya solucanları (Eisenia fetida) distile su bulunan toprağa alınarak kontrol grubu 

oluşturulurken bitki ekstraktlarının yalnız ve birlikte bulunduğu topraklara alınması ile de taşıyıcı 

kontrol grupları oluşturuldu. Deney grupları için solucanlar, kaudal bölgelerinden ampute edilerek 

bitki ekstraktlarının yalnız ve birlikte bulunduğu topraklara alındı. Değerlendirmeler 24 saatin 

sonunda stereo mikroskopta makroskobik olarak yapıldı. Ayrıca yara bölgelerinden alınan doku 

kesitleri fiksasyon işlemlerini takiben hematoksilen eozin boyaması ile histolojik olarak 

değerlendirildi. Antioksidan aktivite tayininde serbest radikal özelliği gösteren DPPH ile 

spektrofotometrede ekstraktların serbest radikal süpürücü yüzdeleri hesaplandı ve 

konsantrasyon/inhibisyon yüzde grafikleri çizilerek değerlendirildi. 

Çalışmamızda halk arasında kullanılan fakat yara iyileşmesi üzerindeki etkileri henüz 

aydınlatılmamış aynısefa ve çam bitkilerinin rejenerasyon üzerine olan etkileri ve serbest radikal 

süpürücü aktiviteleri ortaya konmuştur. Bu doğrultuda özellikle yara iyileşmesinde gösterdikleri 

rejeneratif özelliklerinden dolayı aynısefa çiçeğinin ve çam yaprağının yara iyileşmelerinde 

kullanılan ilaç uygulamalarına farmakolojik alternatifler olabilecekleri düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: çam, aynısefa, kaliforniya solucanı, yara iyileşmesi. 

 

2. Problem/Sorun: 

Yaralar canlı dokunun anatomik ve fonksiyonel bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanmaktadır 

(Gerald M.C. ve ark., 1994). Özellikle kronik yaralar çok sayıda hastayı etkilemekte ve hayat 

kalitesini düşürmektedir. Şu anda dünyada yaklaşık 6 milyon kişinin kronik yaralardan şikayetçi 

olduğu tahmin edilmektedir (Kumar B. ve ark., 2007). Yara iyileşmesi ise travma ile başlatılan 

sistematik, hücresel ve biyokimyasal olayların yeni doku oluşumu ile sonuçlanması olayıdır. Yara 

iyileşmesinin temel prensibi doku hasarını en aza indirmek, yeterli doku perfüzyon ve 

oksijenlenmesini, bunun yanı sıra dokunun düzgün beslenmesini ve nemlenmesini sağlamaktır. 

Yaralar kısmi ve tam kalınlıkta yaralar olarak sınıflandırıldığı gibi akut ve kronik yara, açık ve kapalı 

yara olarak da ayrılmaktadır. Yara açık ise deri altı dokular da açıkta kalır ve atmosferle temas 

halindedir. Bu durumdan doku ve hücreler olumsuz etkilenirler. Kısa sürede deri ile kapatılmazsa 

enfeksiyon, doku kuruluğu, eritrosit, lökosit, protein, immun madde vs. kaybı gibi bazı olumsuz 

faktörler yara iyileşmesini etkiler (Altındaş M., 2001).  

Günümüzde yara iyileşmesi tedavilerinde kullanılan sentetik ilaçların sayısı giderek artmaktadır 

ancak yapılan çalışmalarda kullanılan Gümüş Sülfadiazin gibi etken maddelerinin yara iyileşmesini 

geciktirdiği, skar dokusunun ayrılışını yavaşlattığı bildirilmiştir. Üstelik 20 günden fazla 

uygulandığında atrofik veya hipertrofik skar, böbrek hasarı, lökopeni ve rezistans bakteriyel 



 

gelişimini teşvik etmesi gibi yan etkileri gösterilmiştir (Cho Lee AR. ve ark., 2005, Sawhney C.P. 

ve ark., 1989, Maghsoudi H. ve ark., 2011, Wasiak J. ve ark., 2008).  

Tüm bu bilgiler ışığında çalışmamızda deneysel olarak yara oluşturulan toprak solucanlarında 

aynısefa çiçeği ve çam yaprağı ekstraktlarının yara iyileşmesi üzerindeki etkilerinin araştırılması, 

antioksidan aktivitelerinin de ortaya konarak bu bitkiler üzerinde yapılacak daha sonraki 

farmakolojik çalışmalara ışık tutulması hedeflenmiştir. 

3. Çözüm  

Çalışmamızda kaliforniya solucanları kaudal bölgelerinden ampute edildi ve bu bölgedeki 

rejenerasyon yetenekleri toprağa verilen bitki ekstraktlarından beslenme yoluyla alınmalarını 

takiben meydana gelen değişiklikler takip edildi. Bu doğrultuda deney gruplarında oluşturulan 

amputasyonu takiben meydana gelen değişimler morfolojik olarak stereo mikroskopta 

değerlendirildi ve kaudal bölgeleri fotoğraflandı.  

Çalışmamız sonucunda kontrol ile taşıyıcı gruplardaki solucanların genel morfolojik görünümleri 

benzerdi. Toprak solucanlarının ampütasyonlarının ardından toprağa yalnızca distile su eklenerek 

oluşturulan yara grubundaki solucanların 24. saatte yara bölgesinin kapanmadığı gösterildi (Şekil 

1). 

Amputasyonu takiben çam bitki ekstraktnın verildiği gruptaki solucanlarda kaudal bölgede yara 

bölgesinin kısmen kapandığı görülürken aynısefa ekstraktı verilen grupta kaudal bölgenin tamamen 

kapandığı ve yeni segment oluşumlarının tamamlandığı dikkati çekti. Aynısefa ve çam bitki 

ekstraktlarının birlikte verildiği gruptaki solucanlarda ampütasyonu takiben 24. saatteki morfolojik 

görünümleri kontrol grubu ile benzer olarak şekilde yara bölgesinin tamamen kapandığı gösterildi 

(Şekil 1). 
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Şekil 1. Kontrol (a), Yara (b) ve Yara + Aynısefa (c), Yara + Çam (d) ve Yara + Çam + Aynısefa 

(e) gruplarına ait yara bölgelerinin stereo mikroskop altındaki görüntüleri. 

 

Antioksidan Aktivite Bulguları 

Halk arasında çeşitli hastalık tedavilerinde kullanılan fakat içerikleri ve yara iyileşmesi üzerine olan 

etkileri henüz aydınlatılmamış olması nedeniyle çalışmamızda tercih edilen çam yaprakları ve 

aynısefa çiçekleri için DPPH antioksidan aktivite tayini yöntemi uygulanarak değerlendirmeler 

yapıldı. Buna göre serbest radikal süpürme aktiviteleri kıyaslanan bitki ekstraktları spektrofotometre 

ile elde edilen absorbans değerleri inhibisyon yüzdesi hesaplanarak konsantrasyonlara bağlı 

grafikleri elde edildi.  
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Şekil 2. Askorbik asit, aynısefa ve çam bitkilerine ait antioksidan aktivite grafiği. 

Çizilen grafikler değerlendirilerek ortamdaki serbest radikallerin %50’sini temizleyen ekstraktların 

konsantrasyonları saptandı. Sonuç olarak çalışmamızda seçmiş olduğumuz bitkilerin antioksidan 

kapasitelerinin bilinen en kuvvetli antioksidanlardan biri olan askorbik asit ile kıyaslandı. Aynısefa 

bitkisinin çam bitkisine kıyasla daha yüksek antioksidan kapasiteye sahip olarak askorbik asite yakın 

olduğu ortaya kondu (Şekil 2). 

Işık Mikroskobik Bulgular 

Çalışmamızda kaliforniya solucanlarında meydana gelen değişiklikleri gözlemlemek için 

hematoksilen eozin histolojik boyaması yapıldı ve preperatlar ışık mikroskobunda değerlendirmeye 

alındı. 

Hematoksilen Eozin Boyası 

Kontrol, tasıyıcı gruplar ve ampute edilen gruplarda bulunan hayvanların kaudal bölgelerinden 

alınan kesitlerde solucanlarının genel morfolojik özellikleri ve yara bölgelerindeki değişimler 

histolojik olarak değerlendirildi.  

Kontrol grubunda toprak solucanlarının kaudal bölgesinde epitel bütünlüğü gösterildi, gelişmiş 

dermis yapısı ve altındaki bağ dokusu ile kas yapıları izlendi. Taşıyıcı gruplar da kontrol grubu ile 

benzer histolojik görünüme sahipti (Şekil 3).  

Ampute edilerek yara oluşturulan grupta ise yara bölgesinin bulunduğu kaudal uçta ince blastema 

izlendi. Yara iyileşme sürecinin başladığı bölgede epitelizasyon sürecinin henüz tamamlanmadığı 

ve yara bölgesinde skar doku gösterildi. Henüz kapanmayan kaudal bölgede kas doku devamlılığının 

olmadığı ancak gelişmeye başlayan bağ doku tabakası gözlemlendi (Şekil 3).  
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Amputasyonu takiben verilen bitki ekstraklarının ardından yapılan histolojik incelemede aynısefa 

verilen gruptaki solucanlarda kalınlaşan blastema ile belirgin bir dermis tabakası ve kaudal bölgenin 

tamamında epitelizasyon sürecinin tamamlandığı gösterildi. Kas yapılarının yara grubu ile 

kıyaslandığında gelişimlerinin arttığı özellikle uzamına (longitudinal) kas yapılarının artışı izlendi. 

Ayrıca bağırsak lümenlerinde herhangi bir hasar görülmedi (Şekil 3). 

Amputasyonu takiben çam verilen gruptaki solucanların kaudal bölgeleri histolojik olarak 

incelendiğinde kontrol grubu ile benzerdi. Epitel bütünlüğünün sağlandığı, dermis dokusu altında 

sirküler ve longitudinal kas dokusunun tamamen geliştiği görüldü. Ayrıca bağırsak lümenlerinde 

herhangi bir defekt görülmedi (3).  

Ampütasyon sonrası aynısefa ve çam bitkilerinin birlikte verildiği gruplarda genel görünümün 

kontrol grupları ile benzer olduğu histolojik olarak gösterdiği görüldü (Şekil 3). 
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Şekil 3. Kontrol (a) 5x, Kontrol (a1) 10x, Yara (b) 5x, Yara (b1) 10x, Yara+Aynısefa (c) 5x, 

Yara+Aynısefa (c1) 10x, Yara+ Çam (d) 5x, Yara+ Çam (d1) 10x, Yara+Çam+Aynısefa (e) 5x, 

Yara+Çam+Aynısefa (e1) 10x gruplarına ait hematoksilen eozin görüntüleri (S: skar doku; K: 

uzamına kas; E: epidermis) 
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4. Yöntem 

Çalışmalarımız için İstanbul Medipol Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji ABD. ışık mikroskobu 

laboratuvarı ile Bayrampaşa Bilim Merkezi biyoloji ve kimya laboratuvarlarının imkânlarından 

faydalanıldı. 

Tüm deney hayvanları İstanbulsol Tarım ve Hayvancılık firmasından kirleticilerden uzak olduğu 

onayı alınarak temin edildi ve ağzı hava geçiren bir materyalle kapatılmış olarak cam kaplarda 

laboratuvara ulaştırıldı. Deneyin başlama sürecine kadar solucanlar oda sıcaklığında hafif nemli 

topraklarda yaşatıldı. Takiben 0,3 ±0,1 g ağırlığında her denemede 80 adet kullanılmak suretiyle 3 

tekrarlı olacak şekilde 240 adet Eisenia foetida kullanıldı. 

Soxhlet Ekstraksiyonu 

Çalışmamızda çam yaprağı ve aynısefa çiçekleri kullanıldı. Bu doğrultuda kullandığımız çam 

yaprakları kontaminasyondan kurtulmak için endüstriden ve endüstri atıklarından uzakta, temiz 

ortamlardan taze toplandı. Yapraklı küçük dallar ağaçtan kesildi ve yapraklar, dallardan ayrıldı. 

Temiz bir poşet içerisinde toplanan yapraklar 600C’de kurutuldu. Aynısefa bitkisinin ise yaprakları 

kurutulmuş olarak temin edildi. 

Havanda öğütülen 25’şer gram bitki örnekleri, 250 ml distile su içeren yuvarlak dipli şişeye konuldu 

manyetik ısıtıcı (Elektro-mag) ile kurulan düzenekte 6-8 saat boyunca ekstrakte edildi. Ekstraktlar 

40°C’de su banyosunda uçurularak kullanılıncaya kadar +4°C’de dolapta (Indesit) muhafaza edildi. 

Takiben distile suda çözülerek 0,1 gr/ml olacak şekilde hazırlandı (Şekil 4).  

  

Şekil 4. Bitkiler ve Soxhlet ekstraksiyon düzeneği ile ekstrakte edilme işlemleri ve ekstraktlar. 

 Hayvan Deneyi Uygulamaları 

Çalışmamızda temin edilen 0,3 ±0,1 g ağırlığında 80 adet toprak solucanı kullanıldı. Toplanan 

toprak solucanları standardizasyon için deneylere başlamadan 3 gün önce nemli toprak içerisine 

alınarak yaşama ortamına alışmaları sağlandı ve gelişimleri takip edildi. Takip eden 3. günde tartılan 

toprak solucanları 200 gr toprak içerisine alınarak her grupta 10 adet kaliforniya solucanı olacak 

şekilde 8 grup oluşturuldu:    

1. Kontrol 

Muhafaza edildikleri topraklardan alınan 10 adet solucan distile suda temizlendikten sonra tartılarak 

20 ml distile su eklenen 200 gr toprak içerisine alındı.  



 

2. Taşıyıcı Aynısefa  

Daha önce hazırlanan aynısefa ekstraktı 20 ml olacak şekilde 200 gr toprak içerisine eklendi ve 

homojen dağılımı için karıştırıldı. Muhafaza edildikleri topraklardan alınan 10 adet solucan distile 

suda temizlendikten sonra tartılarak bu çözeltinin bulunduğu toprak içerisine alındı. 

3. Taşıyıcı Çam 

Daha önce hazırlanan çam yaprağına ait ekstrakt 20 ml olacak şekilde 200 gr toprak içerisine eklendi 

ve homojen dağılımı için karıştırıldı. Muhafaza edildikleri topraklardan alınan 10 adet solucan 

distile suda temizlendikten sonra tartılarak çözeltinin bulunduğu toprak içerisine alındı. 

4. Taşıyıcı Aynısefa + Çam 

Daha önce hazırlanan çam yaprağına ait ekstrakt 10 ml ve aynısefa ekstraktı 10 ml alınarak toplam 

20 ml olacak şekilde 200 gr toprak içerisine eklendi ve homojen dağılımı için karıştırıldı. Muhafaza 

edildikleri topraklardan alınan 10 adet solucan distile suda temizlendikten sonra tartılarak çözeltinin 

bulunduğu toprak içerisine alındı. 

5. Deneysel Yara Modeli 

Muhafaza edildikleri topraklardan alınan 10 adet solucan distile suda temizlendikten sonra stereo 

mikroskop (Motic) altında baş ve kuyruk bölgeleri tespit edildi. Kuyruk bölgelerinden yara 

oluşturmak suretiyle her solucanın son 5 segmenti ampute edildi. Takiben ağırlık ölçüleri kaydedilen 

solucanlar 20 ml distile su eklenen 200 gr toprak içerisine alındı. 

6. Deneysel Yara Modeli + Aynısefa 

Muhafaza edildikleri topraklardan alınan 10 adet solucan distile suda temizlendikten sonra stereo 

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

suretiyle her solucanın son 5 segmenti ampute edildi. Daha önce hazırlanan aynısefa ekstraktı 20 ml 

olacak şekilde 200 gr toprak içerisine eklendi ve homojen dağılımı için karıştırıldı. Takiben 

ağırlıkları kaydedilen solucanlar toprak içerisine alındı. 

7. Deneysel Yara Modeli + Çam 

Muhafaza edildikleri topraklardan alınan 10 adet solucan distile suda temizlendikten sonra stereo 

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

suretiyle her solucanın son 5 segmenti ampute edildi. Daha önce hazırlanan çam ekstraktı 20 ml 

olacak şekilde 200 gr toprak içerisine eklendi ve homojen dağılımı için karıştırıldı. Takiben 

ağırlıkları kaydedilen solucanlar toprak içerisine alındı. 

8. Deneysel Yara Modeli + Çam + Aynısefa 

Muhafaza edildikleri topraklardan alınan 10 adet solucan distile suda temizlendikten sonra stereo 

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

suretiyle her solucanın son 5 segmenti ampute edildi. Daha önce hazırlanan çam ekstraktından 10 

ml ile aynısefa ekstraktından 10 ml alınıp toplam 20 ml olacak şekilde 200 gr toprak içerisine eklendi 

ve homojen dağılımı için karıştırıldı. Takiben ağırlıkları kaydedilen solucanlar toprak içerisine 

alındı. 

 

 

 



 

Tüm deney kaplarının üzeri alüminyum folyo ile kapatılarak solucanların hava almaları için delikler 

açıldı ve örnekler karanlık bir ortamda, sabit oda sıcaklığında 20 saat boyunca muhafaza edildi. 

Ardından topraktan çıkarılan toprak solucanları sölom atıklarını boşaltmaları amacıyla nemli filtre 

kâğıtları arasında karanlık bir ortamda sabit oda sıcaklığında 4 saat boyunca bekletildi. Takiben 

petrilerden çıkarılarak ağırlıkları kaydedildi ve fotoğrafları çekildi (Şekil 5). 

   

Şekil 5. Deney hayvanlarının standardizasyonu ve deney gruplarının oluşturulması. 

3.3. Işık Mikroskobik Uygulamalar 

Tüm gruplardaki kaliforniya solucanları ışık mikroskobik takibi yapılmak üzere fosfat tamponlu 

%10’luk formaldehit (Tekkim) solüsyonuna konuldu ve stereo mikroskop altında kitellum bölgesine 

uzak kuyruk (kaudal) bölgelerinden 3 cm’lik kesitler alınarak fikse edildi. Takiben yükselen dereceli 

etanol (Tekkim) serilerinde (sırasıyla %70, %90, %96 ve %100) 24 saat tutularak dehidrate edildi. 

Daha sonra %100 etanolde 2 kez 30 dakika süreyle tutuldu ve toluol (Tekkim) içinde 1 saat süreyle 

şeffaflaştırma işlemi yapıldı. Ardından 56 °C’deki etüvde (Ertick) sıvı parafin (Merck) içinde 2 kez 

1 saat bekletilen parçalar parafin içerisine gömüldü. Parafin bloklardan mikrotom (Thermo) ile 5 

µm kalınlığında kesitler alındı ve her bir bölgeden aralıklarla alınan 4’er kesitte hematoksilen eozin 

boyaması yapıldı (Şekil 6, 7). 

  

Şekil 6. Işık mikroskobu için takip işlemleri (a), parafine gömme (b)  

a b 



 

 

Şekil 7. Parafin bloklardan kesit alınması. 

3.3.1.  Hematoksilen Eozin Boyası 

Dokularının genel morfolojik özelliklerini göstermek üzere hematoksilen eozin boyası yapıldı 

(Tapul, 2014). Parafin kesitler 30 dakika toluolde bekletilerek parafinden arındırıldı ve azalan alkol 

serilerinden geçirilip (sırasıyla %100, %96, %90, %70) distile suya indirilerek rehidrate edildi. 

Kesitler hematoksilende 10 dakika boyandıktan sonra morarıncaya kadar çeşme suyunda bekletildi. 

Ardından kesitler eozinde 1 dakika boyandı ve distile suyla yıkandıktan sonra yükselen alkol 

serilerinden (sırasıyla %70, %90, %96 ve %100) geçirildi. Toluol ile şeffaflaştırıldıktan sonra 

kapatma işlemi için kapatma solüsyonu (Biomaount) ile kapatılan kesitler ışık mikroskobunda 

(Olympus CX21) değerlendirmeye alındı (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Hematoksilen eozin boyama işelmleri 

3.4. Antioksidan Aktivite Çalışmaları 

Çalışmamızda kullanılan çam ve aynısefa bitkilerinin ekstraktlarından 10 mg/ml-1.25 mg/ml 

arasında değişen farklı derişimlerde metanol çözücüsü ile çözeltiler hazırlandı. Çam ve aynısefa 

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 (Şekil 9). 

Pozitif kontrol için güçlü bir antioksidan olan ve gıdalara katkı maddesi olarak eklenen askorbik asit 

kullanıldı. Her bir örnek 3’er tekrar ile kontrol edilerek sonuçlar % DPPH radikal giderme aktivitesi  

“%DPPH radikal giderme aktivitesi = (Astandart- Aörnek) / Astandart x100” formülü ile 

hesaplandı. Standart absorbans değeri olarak DPPH çözeltisi (6x10-5 M) kullanıldı. 

  

Şekil 9. Spektrofotometrede antioksidan aktivite ölçümü. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çalışmamızda kullanılan bitkiler halk arasında çeşitli hastalık tedavilerinde kullanıldığı için tercih 

edilmiş fakat literatürde etkileri aydınlatılmaya muhtaçtır. Bu doğrultuda çalışmamızda çam ve 

aynısefa bitkilerinin yara tedavileri için umut verici etkiler ortaya konmuştur. Ayrıca çalışma 

literatürde aynısefa ve çam bitkilerinin in vivo olarak yara tedavileri üzerindeki etkilerinin 

araştırıldığı ilk çalışmadır. Çalışmalarımız sonucunda yara tedavisinde oldukça etkin görülen 

bitkilerin farmasötik olarak aydınlatılmaları durumunda yara tedavilerine etkin birer alternatif 

olacakları düşünülmüştür. Bundan sonraki süreçte bu bitkilerin kombine olarak kullanılmasının da 

avantajlı olacağı ve daha ileri hayvan çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

Ayrıca doğal bitkiler ve bu bitkilerden izole edilen çeşitli bileşiklerin tek başlarına veya kombine 

şekilde uygulanmalarının yara iyileşmesi üzerine olan etkilerinin araştırılması umut vericidir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Çalışmamızda halk arasında yara tedavilerinde kullanılan ancak yara iyileşmesi üzerindeki etkileri 

henüz aydınlatılmayan bitkiler seçildi ve yara modeli için kaliforniya solucanı kullanılarak deneysel 

bir çalışma oluşturuldu. Çalışmalarımız sonucunda yara tedavisinde oldukça etkin görülen bitkilerin 

farmasötik olarak aydınlatılmaları durumunda yara tedavilerine umut verici birer alternatif 

olabilecekleri düşünüldü.  

Çalışmamızda Soxhlet ekstraksiyon yöntemi kullanılarak bitki ekstrakları elde edildi, bundan 

sonraki süreçte farklı ekstraksiyon yöntemleri ve farklı dozlar kullanılarak bitki ekstraktlarının hücre 

rejenerasyonundaki bu olumlu etkilerinin hangi mekanizmalar üzerinden gerçekleştirildiğinin 

araştırılması gerekmektedir. 



 

Çalışmamızda ortaya koyduğumuz bitki ekstraklarının in vivo ortama göstermiş olduğu bu olumlu 

etkinin deney hayvanlarında uygulanması ile araştırılması ve takiben klinik araştırmalarda 

değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  Çalışmada kullanılan bitkiler ülkemizde kolaylıkla 

temin edilebilir olmasından dolayı da uygulanabilirlik açısından kolaydır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini yaklaşık maliyeti 250-300 tl’dir. Ekstrakt eldesi kolay ve basit bir yöntem olan 

Soxhlet ekstraksiyon yöntemi ile gerçekleştirildiğinden dolayı ekstraktlar uygun maliyetle elde 

edilmiştir.Projede kullanılan tek kullanımlık ürünler ile birlikte (laboratuvar ekipmanları hariç) 

yaklaşık 250-300TL arasında bir maliyet ile bu proje gerçekleştirilebilir. Projedeki demirbaş 

malzemeler bilim merkezi bünyesinde hazır bulunmaktadır. Proje süreci 5 ay sürecek ve 

tamamlanacaktır. 

Kullanılan Malzemeler 

Çalışmamızda; saat camı (IsoLab), falcon (IsoLab), beher (IsoLab), lam (IsoLab), lamel (IsoLab), 

Thoma lamı (Heinz Herenz), mikropipet (IsoTherm), deney tüpü (IsoLab), kapatma solüsyonu (Bio 

Optica), hematoksilen (Merck), eozin (Merck), alkol (Merck) kullanıldı. 

Kullanılan Cihazlar 

Çalışmamızda; ışık mikroskobu (Olympus CX21), mikrotom (Thermo Scientific), hassas tartı 

(Radwag), buzdolabı (Indesit, Arçelik), santrifüj (Elektro-Mag) kullanıldı. 

Bu süreçte projemiz aşağıda belirtilen iş-zaman çizelgesi çerçevesinde tamamlanarak raporlandı 

(Tablo 1). 

Tablo 1. Proje takvimi 

 

İş Tanımı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım 

Liteartür Taraması X X    

Veri Toplanması  X X   

Soxhlet Ekstraksiyon Yöntemi  X    

Hayvan Deneyi Uygulamaları  X X   

Deney Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 

  X X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin verileri enfeksiyon hasatlıkları, plastik cerrahi alanları başta olmak üzere yara ve yanık 

tedavileri için tıp alanında çalışmalar yapan tüm araştırmacılara ışık tutacaktır. Her yıl milyonlarca 

insan yanık kazalarıyla karşılaşmakta, yara ve yanıklar önemli mortalite ve morbidite nedeni 

olmaktadır. Çalışmamızın sorunları bu hastalar için umut vericidir. 



 

 

 

 

9. Riskler 

Projede kullanılacak Kaliforniya solucanı sayısı yeterli olmamasına karşın kullanılacak toplam 

solucan sayısının 2 katı kadar solucan temin edilmiştir. Deney gruplarında bulunan solucan 

sayılarında önemli sayılarda kayıplar olursa deneylerin tekrar edilmesi planlanmıştır. 

Tüm deneyler standart koşullarda aynı ortamda gerçekleştirilmiştir. Hematoksilen eosin 

boyamalarında solucanların histolojik boyamalarının yetersiz görülmesi durumunda B planı olarak 

Mason trikrom boyamaları düşünülmüştür.   

 

10. Proje Ekibi 

 

Takım Lideri: Yiğit Çalık 

Adı Soyadı Projedeki 

Görevi 

 Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Yiğit Çalık Lider  Şehit Halil İbrahim Yıldırım 

İHL 

2 yıllık laboratuvar ve proje 

çalışması deneyimi 

Mustafa Taha 

Hastarla 

Üye  Beyoğlu İHL 2 yıllık laboratuvar ve proje 

çalışması deneyimi 
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