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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
      El ve ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonları günümüzde oldukça sık görülen bir 

rahatsızlıktır. Bireylerin hayat standardını ve vücut sağlığını etkilemektedir. Bu nedenle 

tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak mevcut tedavi yöntemleri birçok yan etkiye 

yol açmakta ve içerdikleri kimyasal maddeler sebebi ile vücuda zarar vermektedir. Bunun 

yanı sıra tedavi sürecinin çok uzun sürmesi, başarı oranının düşük olması ve enfeksiyonların 

tekrarlıyor olması büyük bir sorun teşkil etmektedir. Kullanılan yöntemlerin dezavantajları bu 

konuda bitkisel bir çözümü gerekli kılmıştır. Bu sebeple projede antifungal ve antibakteriyel 

özellik gösteren sarımsak, zerdeçal, Hindistan cevizi, çay, ıhlamur, ada çayı, lavanta, karanfil 

ve ceviz gibi bitkilerin kullanılabilirliğinin incelenmesi ve alternatif bir tedavi yönteminin 

ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bitkilerden kremler üretilerek hastaların kullanımına uygun 

bir ürün elde edilmiştir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
Tırnaklar, parmağın uç kısımlarındaki damar ve kasları korumakta, dokunuşu 

destekleyerek duyarlılığı arttırmakta, kavrama ve koparma gibi eylemlere katkı sağlayarak 

pek çok aktivitenin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadırlar. Bu nedenle tırnak dokusunun 

bozulması birçok problemi de beraberinde getirmektedir( Karadağ Köse ve Güleç,2016) 

Tırnak hastalıklarının yaklaşık olarak %50 sini onikomikoz kapsamaktadır. Her ne kadar 

ülkelere göre görülme sıklığı değişse de Avrupa’da nüfusun %10-30’ unu etkilemektedir. 

(Kancı Bozoğlan,2018;Kodan ve ark.,2019). 

       El ve ayak tırnakları keratin yapılı olmalarından dolayı fungal enfeksiyonların en çok 

görüldüğü yerlerden bir tanesidir. El ve ayak tırnaklarında rastlanan mantar enfeksiyonlarına 

“Onikomikoz” ismi verilmekte ve genellikle dermatofitler tarafından meydana gelmektedir. 

Bununla birlikte az sıklıkta küf (Candida spp. türü) ve maya mantarlarından kaynaklanan 

enfeksiyonlar da görülebilmektedir. (Yıldız,2010; Karadağ Köse ve Güleç,2016). 

       Genellikle tırnak plağının renk değiştirmesi ve kalınlaşması ile belirginleşen rahatsızlık, 

zamanla kolayca kırılabilen ve ufalanabilen tırnakların oluşumuna sebep olur. Bunun yanı sıra 

ilerlemiş enfeksiyonlarda ağrıya da sebep olabilmektedir. Tedavi edilmemesi durumunda 

tırnakta kalıcı hasar oluşumuna, tırnağın işlevlerini yerine getirememesine hatta tırnak 

kaybına bile yol açabilmektedir. Özellikle kullanılan ilaçlar veya başka sebeplerle bağışıklık 

sistemi zayıflamış bireylerde vücudun diğer bölümlerinde de ciddi enfeksiyona neden 

olabilmektedir. Tüm bu fiziksel etkilerin yanında, tırnak mantarının psikolojik etkileri de 

bulunmaktadır. Estetik açıdan hoş görünmeyen hastalıklı tırnaklar, insanların özgüvenini 

düşürmekte ve sosyal yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle onikomikozun teşhis ve 

tedavisi büyük önem taşımaktadır(Parashar ve ark.,2012; Kancı Bozoğlan,2018; 

Tayfur,2020). 

       Onikomikozun tedavisinde genellikle oral ve topikal tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. 

       Oral tedavi ağız yoluyla alınan ilaç tedavisini belirtmektedir.Kullanılan ilaçlar tat 

değişikliği, bulantı, baş ağrısı ve karaciğer enzimlerinin yükselmesi gibi birçok yan etkiye ve 

ilaç etkileşimlerine sebep olabilmektedir. Bunun yanı sıra oral tedavi yüksek maliyet ve uzun 

sürede sonuca ulaşılması gibi problemleri de barındırmaktadır. 
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       Topikal tedavi, ilaç etken maddelerinin tırnak yüzeyine uygulanmasını kapsamaktadır. Bu 

yöntemde ilaçtaki etken maddenın tırnağın kompakt yapısını aşarak enfekte bölgeye ulaşması 

gerekmektedir. İlacın tırnak yatağına ulaşması zor ve uzun zaman almakta, bu durum 

tedavinin etkinliğini azaltmaktadır. Bu yöntemde genellikle tırnak cilaları kullanılmaktadır. 

Ancak bu cilalar tırnak kıvrımı ve tırnak yatağında kızarıklık, ağrı, döküntü ve kaşıntıya; 

tırnakta ise şekil ve renk bozukluklarına yol açabilmektedir.(Karadağ Köse ve Güleç,2016; 

Kancı Bozoğlan,2018; Kodan ve ark.,2019)  

 

3. Çözüm  

Kullanılan yöntemlerin dezavantajları, bu konuda doğal ve bitkisel bir çözüm arayışına 

gidilmesine sebep olmuştur. Bu nedenle projede farklı bitkilerin tırnaktaki fungal 

enfeksiyonları tedavi etmede kullanılabilirliğinin incelenmesi ve bitkisel kremler üretilmesi 

hedeflenmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda projede, “Eğer el ve  ayak tırnak mantarı enfeksiyonlarına 

karşı bitkisel etken maddeli kremsi materyaller kullanılırsa, kimyasal etken maddeli kremlere 

alternatif olabilecektir.” hipotezi kurulmuş olup kontrollü deneyler gerçekleştirilmiştir. 

 

4. Yöntem 

Deney basamakları ise Tablo-1’de belirtilmiştir. 

Tablo-1: Deney sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar 

Deney Basamakları 

1. Bitki ekstraksiyonunun gerçekleştirilmesi 

2. Tırnak mantarı kaynaklarının temini 

3. Besiyerlerinin hazırlanması 

4. Tırnak mantarı kaynaklarının besiyerinde çoğaltılması 

5. Bitki ekstrelerinin tırnak mantarları üzerindeki etkisinin incelenmesi 

6. Antioksidan aktivite analizi 

7. UV-VIS spektrofotometre ile yoğunluk analizi 

8. Bitki ekstrelerinden kremsi materyallerin üretimi 

9.Bikisel Kremsi Materyallerin In Vivo alerjik etki tespiti 

 

4.1.Bitki ekstraksiyonunun gerçekleĢtirilmesi 

       Hindistan cevizi kabuğu, limon kabuğu, karanfil, lavanta çiçeği, ada çayı çiçeği, çay 

yaprağı, ceviz kabuğu iç zarı, ıhlamur çiçeği ve zerdeçal kökü temin edilmiş olup kuru 

ortamda 1 hafta havalandırılmış ve 1 hafta süreyle de güneşte bekletilerek neminin tamamen 

uzaklaşması sağlanmıştır. Her iki süreçte de bitkilerin her yüzeyinin havalanması için el 

yordamıyla karıştırılmıştır. 

       Kuruyan bitkiler el değirmeni yordamı ile toz haline getirilerek 50g alınmış, soxhlet 

ekstraksiyon düzeneğinde 500ml etanolde 2000C’de 4 kez çözdürülerek ekstreleri 

çıkarılmıştır. Ardından, rotary evaporatör yardımıyla 600C’de çözücüsü buharlaştırılmıştır. 

4.2.Tırnak mantarı kaynaklarının temini 

      El ve ayak tırnaklarından alınan sürüntü örnekleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nden 

temin edilmiştir.(Resim-1, Resim-2) 



5 

 

 

                                                          
   Resim-1: Ayak Tırnağı Sürüntü Örneği                      Resim-2: El Tırnağı Sürüntü Örneği 

 

4.3.Besiyerlerinin hazırlanması 

       Müeller hinton agar, toz halde temin edilmiş ve üzerindeki prosedüre göre hazırlanıp 

otoklavda 121
0
C’de 15 dk sterilize edilmiştir. 

 

4.4.Tırnak mantarı kaynaklarının besiyerinde çoğaltılması 

       El ve ayak tırnak sürüntülerinden alınan mantar numuneleri, Mcfarland cihazı 

kullanılarak 0.5 Mcfarland’da saf suda çözdürülerek solüsyonlar hazırlanmıştır.  Bu mantar 

solüsyonu, müeller hinton agar üzerine çizgi plak yöntemi ile ekilmiştir.  Üreyen bu 

mantarlara ana kültür adı verilmiştir. 

 

4.5.Bitki ekstrelerinin tırnak mantarları üzerindeki etkisinin incelenmesi 

      Ana kültürden alınan mantarlar üzerine ,disk difüzyon yöntemi ile Tablo-2’de ifade edilen 

deney grupları uygulanmıştır. Besiyerlerine ekimi yapılan mantarların, 24 saat boyunca 

37°C'de üremeleri beklenmiştir. Deney, 3 kez tekrarlanmıştır. 

Tablo-2: Deney grupları 

 NUMUNE KAYNAĞI 

El tırnak sürüntüsü Ayak tırnak sürüntüsü 

BĠTKĠ 

TÜRÜ 

Limon kabuğu ekstresi içeren disk(1.grup) Limon kabuğu ekstresi içeren disk(11.grup) 

Zerdeçal kökü ekstresi içeren disk(2.grup) Zerdeçal kökü ekstresi içeren disk(12.grup) 

Çay posası ekstresi içeren disk(3.grup) Çay posası ekstresi içeren disk(13.grup) 

Hindistan cevizi kabuğu ekstresi  içeren 

disk(4.grup) 

Hindistan cevizi kabuğu ekstresi  içeren 

disk(14.grup) 

Sarımsak içeren disk (5.grup) Sarımsak içeren disk (15.grup) 

Adaçayı yaprağı ekstresi içeren disk(6.grup) Adaçayı yaprağı ekstresi içeren 

disk(16.grup) 

Ihlamur yaprağı ekstresi içeren disk(7.grup) Ihlamur yaprağı ekstresi içeren disk(17.grup) 

Ceviz kabuğu iç zarı ekstresi içeren 

disk(8.grup) 

Ceviz kabuğu iç zarı ekstresi içeren 

disk(18.grup) 

Lavanta yağı içeren disk(9.grup) Lavanta yağı içeren disk(19.grup) 

Karanfil yağı içeren disk(10.grup) Karanfil yağı içeren disk(20.grup) 

Piyasadan temin edilen ilaç krem (Kontrol-1) Piyasadan temin edilen ilaç krem(Kontrol-2) 
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                                               Resim-3: Mantarların etüvde inkübasyonu 

     24 saatin sonunda bu mantarların bitki ekstreleri etkisi altındaki üremeleri 

gözlemlenmiştir.. Gözlemler sonucunda, ayak tırnak mantarları üzerinde, tüm bitkilerin üreme 

durdurucu etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. 

 
Resim-4: Ayak tırnak mantarının üremesi üzerinde bitki ekstrelerinin etkisi(24.saat) 

       El tırnak mantarları üzerinde de, tüm bitkilerin üreme durdurucu etkisinin olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 
Resim-5: El tırnak mantarının üremesi üzerinde bitki ekstrelerinin etkisi(24.saat) 

      Kontrol grubu olarak belirlenen el tırnak ve ayak tırnak mantar kremlerinde de üreme 

gözlemlenmemiştir. 

      Aynı çalışmada, mantarların normal şartlarda aynı etüv ve aynı besiyerinde üreyip 

üremediğini ve deneyde hata olup olmadığını tespit etmek amacıyla, deney sürecinde eş 

zamanlı olarak, sadece saf su daldırılan diskler de mantarlar üzerine yerleştirilmiş ve üreme 

gözlemlenmiştir(Resim-6). 

                                              
                         Resim-6: Tırnak mantarları üzerinde saf suyun etkisi(24.saat) 
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4.6.Antioksidan aktivite analizi 

      Bitki ekstrelerinin kremsi materyal olarak kullanımlarında antioksidan içeriğinin etkili 

olup olmadığını tespit etmek amacıyla, antioksidan aktivite analizi yapılmıştır. Bitkisel 

örneklerin antioksidan kapasitesi, güçlü bir serbest radikal olan DPPH (2,2 – difenil-1- pikril 

hidraliz) nötrleşmesi işleminin spektrofotometik olarak ölçümü ile tespit 

edilmiştir.(Karakulak, 2009; Sevim, 2011). 

Sonuçlar Tablo-3’te verilmiştir. 

Tablo-3: Bitki ekstrelerinin toplam antioksidan kapasiteleri 

 Deney Grubu Toplam Antioksidan Aktivite (%) 

BĠTKĠ 

TÜRÜ 

Limon kabuğu ekstresi içeren disk(1.grup) 82 

Zerdeçal kökü ekstresi içeren disk(2.grup) 84 

Çay posası ekstresi içeren disk(3.grup) 67 

Hindistan cevizi kabuğu ekstresi  içeren 

disk(4.grup) 

74 

Sarımsak içeren disk (5.grup) 94 

Adaçayı yaprağı ekstresi içeren disk(6.grup) 90 

Ihlamur yaprağı ekstresi içeren disk(7.grup) 87 

Ceviz kabuğu iç zarı ekstresi içeren 

disk(8.grup) 

72 

Lavanta yağı içeren disk(9.grup) 89 

Karanfil yağı içeren disk(10.grup) 91 

 

     Tablo-3’e göre tüm bitkilerin antioksidan içeriği tespit edilmekle birlikte, en yüksek 

antioksidan aktivite, sarımsak ve karanfilde gözlemlenmiştir. 

 

4.7.UV-VIS Spektrofotometre ile yoğunluk analizi 

      Bitki ekstreleri deneyde eşit dozda kullanılmıştır. Ancak eşit dozda olmalarına karşılık 

içerdikleri etken maddelerin farklılığının deney sonucunu nasıl etkilediğini yorumlamak nitel 

olarak zordur. Bu sebeple, bitki ekstreleri, UV-VIS spektrofotometrede(RIGOL), “spektrum” 

ayarında absorbansları ölçülerek, kontrol olarak belirlenen saf su ile karşılaştırılmış ve aradaki 

farkları alınmıştır. Ardından, tüm bitki ekstreleri için alınan sonuçlar birbiri ile 

karşılaştırılmıştır. Tablo-4’te çalışma sonuçları ifade edilmiştir. 

   Tablo-4: Bitki ekstrelerinin absorbans değerleri 

 Deney Grubu Ekstrelerin pik değerleri (nm, dalga boyu) 

BĠTKĠ 

TÜRÜ 

Limon kabuğu ekstresi içeren disk(1.grup) 370 

Zerdeçal kökü ekstresi içeren disk(2.grup) 390 

Çay posası ekstresi içeren disk(3.grup) 389 

Hindistan cevizi kabuğu ekstresi  içeren 

disk(4.grup) 

386 

Sarımsak içeren disk (5.grup) 382 

Adaçayı yaprağı ekstresi içeren disk(6.grup) 389 

Ihlamur yaprağı ekstresi içeren disk(7.grup) 376 

Ceviz kabuğu iç zarı ekstresi içeren 

disk(8.grup) 

380 
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Lavanta yağı içeren disk(9.grup) 388 

Karanfil yağı içeren disk(10.grup) 390 

 

4.8.Bitki Ekstrelerinden kremsi materyallerin üretimi 

     Yapılan araştırmalar ve görüşmeler sonucunda, Tablo-5’te belirtilen oranlarda krem bazlı 

materyal yapılmasına ve içeriğine bitki ekstrelerinin eklenmesine karar verilmiştir(Ergün vd, 

2010). 

                       Tablo-5: Krem bazlı materyal içeriği 

Ġçerik  Oran % (g)  

Setil mum esteri  11.75  

Balmumu  13.5  

Sıvı Parafin  63.25  

Saf Su(veya bitki ekstresi) 11.5  

 

Tüm krem bazlı materyaller 100’er gram olarak hazırlanmış olup, içeriğindeki bitki 

ekstreleri, Tablo-5’te belirtilen deney gruplarına göre materyaller gruplandırılmıştır. 

Her grup için, hassas terazide 11.75g setil mum esteri tartılmıştır. Üzerine 13,5g balmumu ve 

63,25g sıvı parafin eklenerek manyetik karıştırıcılı ısıtıcıda homojenize edilmiştir. Ardından 

deney grupları için eşit hacimlerde falkon tüplerine ayrılmış ve üzerilerine bitki ekstreleri 

eklenerek su banyosunun sıcaklığı 50
0
C’de sabit tutularak 45 dakika bekletilmiş ve ardından 

manyetik karıştırıcıda karıştırılarak tüm grupların krem bazlı materyalleri homojenize 

edilmiştir. 

                             
                            Resim-7: Kremsi Materyal Örnekleri 

 

4.9. Bitkisel Kremsi Materyallerin In Vivo Alerjik Etki Tespiti 

     Ayak mantarları ile mücadelede kullanılması hedeflenen bitki ekstrelerinin insan üzerinde 

herhangi bir alerjenik etki olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmak ve etik kurallar gereği 

insanlarda denemenin gerçekleştirilemeyeceği için bu çalışmada, sinyal proteinlerini ve 

patojenleri tanımada insanlarla homolog genlere sahip olan Galleria mellonella (Mikulak vd, 

2018) larvalarının model organizma olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Standart(STD) 

Besiyeri olarak Bronskill’in geliştirdiği besiyeri olan olan petek, bal, kepek, gliserin ve su 

kullanılmıştır(Nurullahoğlu ve Susurluk, 2004). Bu besiyerine ek olarak larvaların sondan 

3.segmentindeki ayaklarına bitki ekstrelerinden 3µl enjekte edilmiştir. Kullanılacak ideal doz, 

deneyerek bulunmuştur. Resim-8 (a)’da 1. gün bulgusu, Resim-8 (b,c,d,e)’de 7. gün bulguları 

verilmiştir. G. Mellonella larvalarının melanizasyon derecesi, mortalite gibi bazı parametreler 

sayesinde sağlık durumunun belirlenebilmesi göz önüne alınarak, larvaların üzerinde bulunan 
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siyah lekeler nitel gözlem ile belirlenerek sağlık durumları değerlendirilmiştir (Kavanagh ve 

Sheehan, 2018). Resim-7’ye göre 7.gün sonunda rengi en açık olan grup hindistan cevizi 

kabuğu ekstresi enjekte edilendir. 

 

                           
    a=1.gün               b= kontrol               c= Grup-1                 d= Grup-3           e=Grup4 

 

4.10. TartıĢma (Sonuç) 

       Kontrollü deneyler sonucunda, çalışmada kullanılan bitkilerin el ve ayak tırnaklarındaki 

fungal enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Bitki ekstrelerinin 

mevcut piyasa ürünü ile aynı etkinliği göstermesi, bu bitkilerden elde edilen bitkisel etken 

maddeli kremsi materyallerin kimyasal etken maddeli ilaçlar yerine kullanılabileceğini 

göstermektedir. Bu sonuçlar hipotezimizi desteklemektedir. 

Yapılan antioksidan analizi sonucunda kullanılan bitki ekstrelerinin antioksidan 

aktivitesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun bitki ekstrelerinin tırnak 

mantarlarına karşı kullanılabilir olmasında etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

5. Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

Çalışmada elde edilen ürün, piyasadaki mevcut tedavi yöntemleri ile daha sağlıklı ve 

bitkisel içerikli olması ile ayrılmaktadır. Bitkisel kremlerin tırnak mantarı enfeksiyonu 

bulunan kişiler tarafından kullanılması, onların daha kolay ve kimyasal maddelere maruz 

kalmadan bu hastalığı atlatabilmelerini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra düşük maliyeti ile 

ekonomik anlamda zorluk çekmeden tedavi olmalarına yardımcı olacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Elde edilen sonuçlar ilerleyen çalışmalarda insanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalar ile 

desteklenebilirse üretilen bitkisel etken maddeli kremler, tırnak mantarı enfeksiyonuna sahip 

bireylerin kullanımına sunulabilir. In vivo ortamda, model organizma olan Galleria mellonella 

larvaları üzerinde yapılan alerji deneylerinin sonucunda en fazla açık renkli bölge bulunan, 

dolayısıyla en çok fayda gören grubun hindistan cevizi ekstresi enjekte edilen grup olduğu 

görülmüştür ve tüm bitkilerin ve bitki birlikteliklerinin alerjik etki göstermediği tespit 

edilmiştir. 

Kremlerin içeriğinde bulunan bitkilerin ülkemizde çokça bulunması, düşük maliyetli 

olması ve yan etkilerinin sınırlı olması projenin uygulanabilirliği açısından bir avantajdır. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

    Krem Bazlı Materyal İçeriği                    Maliyet 

    Setil mum esteri (11,75 gr)                       1,4 TL 

    Balmumu(13,5 gr)                                    1,6 TL 

    Sıvı parafin(63,25 gr)                               4,5 TL 

    Bitki ekstresi(11,5 gr)                               ---- 

     Yukarıda belirtilen ürünler kullanılarak 100 gr krem elde edilebilmektedir. Bitki ekstreleri 

bitkilerin gennellikle atık olarak görülen bölümlerinden elde edilmiş olup ekstra bir harcama 

yapılammıştır. 100 gr kremsi materyalin maliyeti yaklaşık 7,5 TL olarak hesaplanmıştır. 

Üretilen kremler piyasada kullanılan tırnak mantarı kremlerine oranla oldukça düşük 

maliyetlidir. 

      Tablo-6’da projenin çalışma sürecinde gerçekleştirilen deney basamakları gösterilmiştir 

Tablo-6: Proje zaman çizelgesi 

Tarih GerçekleĢtirilen deneysel çalıĢma 

Eylül-Ekim 2021 Bitki ekstraksiyonunun gerçekleştirilmesi, Tırnak mantarı 

kaynaklarının temini 

Kasım-Aralık 2021 Besiyerlerinin hazırlanması, Tırnak mantarı kaynaklarının besiyerinde 

çoğaltılması 

Ocak –Mart 2022 Bitki ekstrelerinin tırnak mantarları üzerindeki etkisinin incelenmesi, 

Antioksidan aktivite analizi, Refraktometre ile yoğunluk analizi, Bitki 

ekstrelerinden kremsi materyallerin üretimi 

Nisan 2022 Bitkisel kremsi materyallerin In Vivo alerjik etki tespiti 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Çalışmada bitkisel etken maddeli kremler, başta tırnak mantarı enfeksiyonunun hızla 

üreyebileceği nemli ve kalabalık ortamlarda bulunmak durumunda olan bireyler olmak üzere 

tırnak mantarı enfeksiyonuna sahip tüm bireylerin hastalığı daha kolay ve kimyasal maddelere 

maruz kalmadan hastalığı atlatabilmeleri için üretilmiştir. 

  

9. Riskler 

Kremi kullanan hastalar alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Etik kurallar gereği insanlar 

üzerinde deneme gerçekleştirilememiş olup model organizma olarak belirlenen Galleria 

mellonella larvaları üzerinde alerjik etki tespiti deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda 

kullanılan tüm  bitkilerin alerjik etki göstermediği tespit edilmiştir. İlerleyen aşamalarda 

üretilen kremlerin alerjik etki tespiti insanlar üzerinde yapılan testlerle belirlenebilir. 
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