
MANUKA BALI KATKILI JELATİN YARA ÖRTÜLERİNİN SU TUTMA VE ANTİ BAKTERİYEL 
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

AMAÇ 

Bu çalışmadaki amacımız; yara örtü malzemesi olarak kullanılmak üzere, yapısında 
manuka balı içeren jelatin esaslı bir hidrojel sistemi tasarlamaktır. Bu amaca 
istinaden; farklı kombinasyonlarda bal ve jelatin içeren hidrojellerin sentezi ve 
bunların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak karakterizasyonunun önerilmesi de 
çalışmamızın kapsamı içindedir. 

BULGULAR: 
Jelatin hidrojellerin şişme davranışları 25  ºC’de ve pH = 7,4’de zamana karşı değişimi 
incelenmiştir. Hidrojellerin ortalama şişme değerleri  Şekil 19’deki grafikte sunulmuştur. 
Şekil 19’da görüldüğü gibi, tüm hidrojellerin şişme değerleri zamanla artmış ve yaklaşık 
10.dakika civarında dengeye ulaşmıştır. Sabit kaldığı bu şişme değeri daha sonra yapılan 
deneylerde denge şişme süresi olarak kullanılmıştır 

1. NEDEN MANUKA BALI VE JELATİN KULLANDIK? 
2. PROBLEM NEDİR? Yaralar bazik ortamda daha yavaş iyileşir.   
3. PROBLEMİN KAYNAĞI NEDİR? Çünkü dokunun oksijenle teması yeterli değildir. Yara enfeksiyon 

kaptığında; amonyak üretir, amonyak pH‘ı yükseltir ve oksijen erişimini engeller ve sonuç olarak 
yaranın iyileşme süresi uzar  

4. PEKİ BİZ NE YAPTIK? Su alınca moleküller   arası boşluğu azalan jelatin yapılı hidrojelde pH’ı 3,5 
olan manuka balını  kullandık. 

IV. pH DEĞERİ ÖLÇÜM SONUÇLARI: 

Şekil-20’de görüldüğü gibi -20oC ve -80oC’de dondurularak hazırlanan hidrojellerin şişme oranları doğru 
orantılı olarak artmış olup;-20oC’de dondurularak hazırlanan numunelerin şişme hızı daha fazladır. 

Hidrojel hazırlanması esnasında petri kaplarına dökülüp, kurutma-dondurma 
işlemlerinden önce çözelti halindeki numunelerin pH değerleri Tablo 1 ‘de 
verilmiştir. 
 Sadece jelatin içerikli çözeltinin pH aralığı 4,2-4,6 arasında; manuka balı 
katkılı çözeltinin pH aralığı 3,1-3,8 olarak ölçülmüştür. Çalışmamızda hidrojel 
hazırlanırken elde edilen çözeltilerin asidik pH değerine sahip olma sebebi 
manuka balından kaynaklanmaktadır. Bu da yara iyileşme süreci açısından 
olumlu bir durumdur. 

III. HİDROJELLERİN YÜZEYLERİNİN SU ALIMINA BAĞLI OLARAK 
MİKROSKOBİK GÖRÜNTÜLERİ:  

Çalışmanın bu kısmında non-peroksit özellikteki manuka balı katkısıyla yapılan 
hidrojelin antimikrobiyal aktiviteleri yönünden araştırıldı.  
Tablo 2’ de mm-zone büyüklükleri verilen çalışma sonuçlarına göre çalışmada 
yer alan bal katkılı tüm hidrojeller ve antibiyotik diski hem gram (-) hem de gram 
(+)bakteriye karşı etkin olduğu tespit edildi.  
Sadece jelatinden hazırlanan hidrojelde inhibe edici etki gözlenmemiştir. E.coli 
bakteri kolonisine karşı en yüksek inhibe edici etki -20oC’de dondurularak 
hazırlanan, daha sonra -80oC’de dondurularak hazırlanan hidrojelde; en az 
manuka balı ile tek katlı hazırlanan numunede tespit edilmiştir. S.aureus 
bakterisi için de aynı sıralama söz konusudur. 

Yeni Zelanda Manuka (Leptospermum scoparium) balı yapısında hidrojen peroksit 
bulunmadığı halde antimikrobiyal özellik gösteren bir baldır (Snow; Manley-Harris, 
2004). 

V. ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTE SONUCU 
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I. Jelatin hidrojellerin şişme değerlerinin zamanla değişimi 

Şekil-19’da görüldüğü gibi, jelatin ve bal katkılı hidrojellerin şişme oranları birbirine 
paralel bulunmuş; bal katkılı hidrojelde çapraz bağlanma miktarının artmasıyla 
polimerik yapının daha da sıkılaştığı söylenebilir. Bu sıkılık arttıkça su moleküllerinin 
hidrojel içine girmesi ve polimer zincirlerinin birbirinden uzaklaşması zorlaşır, bu 
sebepten dolayı şişme değerleri daha dasıkılaştığı söylenebilir. Bu sıkılık arttıkça su 
moleküllerinin hidrojel içine girmesi ve polimer zincirlerinin birbirinden 
uzaklaşması zorlaşır, bu sebepten dolayı şişme değerleri daha da azalır. 
( Bigi, A., Cojazzi, G.,2002) (Akalın,G.O.,2011)  

Şekil 20) Çift tabakalı hidrojellerin şişme oranı grafiği 

Manuka balı katılarak ve sadece jelatinden hazırlanan hidrojeller ile donma sıcaklığının 
değiştirilmesiyle(-20oC ve –80oC) farklılık kazanan hidrojellerin bozunma süreçlerinin 
değişimi belirlenmek istenmiştir.  

Tüm hidrojellerin bozunma davranışları 37ºC’de ve pH=7,4’de incelenmiştir. Bu 
hidrojellerin ortalama sonuçları grafiğe alınarak Şekil 21 ve 22’de sunulmuştur. 

II. Hidrojellerinin Bozunma ( %kütle kaybı) Davranışları 

  Jelatinden hazırlanan tek katlı hidrojel manuka 
balı katılarak hazırlanan hidrojele göre daha 
hızlı su kaybına uğramıştır.60 dakikalık süre 
sonunda jelatin yapılı hidrojelde bozunma 
oranı % 49,64; manuka balı katkılı tek katlı 
hidrojelde % 30,19 olarak tespit edilmiştir. 

Sonuçlardan da görüleceği gibi, çapraz bağlayıcı miktarının daha 
az olduğu -20oC’de dondurularak hidrojelinin, -80oC ‘de 
dondurularak hazırlanan hidrojele göre daha hızlı kütle kaybına 
uğramıştır. Ancak; sonuçların birbirine yakın değerlerde olduğu 
tespit edilmiştir.  
Şöyle ki 60.dakikanın sonunda -20oC’de dondurularak 
hazırlanan hidrojeldeki su kaybı % 62,18; -80oC ‘de hazırlanan 
numunede ise % 59,13’tür.  

 

Hidrojeller kuru haldeyken optik özellikleri incelemeye başlanmış; objektif altındaki numunelere 
lam kenarından su eklenip; periyodik olarak (5, 10,15, 20 dakika aralıklarla yapılan incelemelerde 
aşağıdaki görüntülere ulaşılmıştır. Su alan numunelerin polimerik yapılarının değişimi; 
moleküllerin birbirinden uzaklaşması sonucu düz bir yüzey görüntüsü oluşmuştur. 

Manuka balı katkılı jelatin hidrojel yarayı nemli tutarak yara 
iyileşmesine yardımcı olabilir. Yüksek osmotik basıncı ile yara 
eksüdasını absorbe edip;pH değerinin düşük olması sebebiyle yarayı 
enfeksiyonlardan koruyabilir. İçerikteki jelatinin şişme özelliği ile daha 
düz, elastik bir yapıya dönüşen hidrojel yarayı daha iyi kavrayabilir. 
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