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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Farklı etkenler sonucunda vücutta ortaya çıkan serbest radikaller kronik hastalıklara yol 

açabildiği gibi, yara iyileşmesini olumsuz etkileyebilir. Antioksidanlar hücre 

yenilenmesini hızlandırdıklarından yaraların iyileşmesinde önemli rol oynarlar. 

Çalışmada yara oluşumuna bağlı olarak ciltte meydana gelen pH artışı göz önünde 

bulundurularak enfeksiyonun hızlı biçimde önlenmesi için yüksek pH’larda daha fazla 

antibakteriyel ve antioksidan salımı yapan yara örtüsü geliştirilmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda çift katmanlı, antimikrobiyal ve antioksidan salım yapılacak doğal bitki 

özütlerinin mikroküreler halinde eklenerek, doğal polimerler olan kitosan ve jelatin 

içerikli yara örtüleri tasarlanmıştır. Halihazırda bulunan antibakteriyel salımlı yara 

örtüsü sistemlerinde etken madde doğrudan yara örtüsüne emdirildiğinden büyük kısmı 

hızlıca salınarak uzun süreli kullanım için dezavantaj oluşturmaktadır. Çalışmada kudret 

narı, aloe vera ve mercanköşk olmak üzere üç bitki kullanılmıştır. Bitkilerin soxhlet 

düzeneğiyle özütleri çıkarılıp, DPPH metoduyla absorbans değerleri ölçülmüştür. 

Eisenia fetida kullanılarak yapılan deneyde özütlerin yara iyileştirme özellikleri 

belirlenmiştir. Bu deneyde kontrol grubu ile deney grubu arasında önemli bir fark vardır. 

Disk difüzyon yöntemi kullanılarak özütlerin S. Aureus ve E.coli üzerinde 

antibakteriyel özellikleri belirlenmiştir. Her iki bakteri türünde de kullanılan bitkisel 

özütler standart antibiyogramlardan daha etkili sonuçlar vermiştir. Çalışmanın 

sonucunda tek tip eski nesil yara örtülerinin yerine doğal içerikli, mikroküre 

bulunduran, pH duyarlı yara örtüleri sentezlenmiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Her insanda oluşabilecek yaraların iyileşmesi bazı sebeplerden zorlaşıp gecikebilir. Bu 

yaraların iyileşmesi için kullanılan tedavilerinden biri de yara örtüleridir. Ancak 

geleneksel yara örtüleri gerekli özellikleri taşımamaktadır. Bu nedenle yeni nesil, farklı 

yara türlerine uygun yara örtülerine ihtiyaç artmaktadır. Piyasadaki ilaç salımlı yara 

örtülerinde pH duyarlılığı bulunmamaktadır. Yara bölgesinde pH değişimi meydana 

geldiğinde pH duyarlılığı olmayan etken madde salımlı yara örtüleri dengesiz bir şekilde 

madde salımı yapmaktadır. Bu yüzden yara örtüsü uzun süreli kullanımda işlevini 

yitirmektedir.  
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3. Çözüm  

Yaraların iyileşmesini hızlandırıp kolaylaştırmak için içeriğinde yüksek antioksidan 

kapasiteye ve antibakteriyel özelliğe sahip özütlerle yara örtüleri sentezlenmiştir. Bu 

yara örtüleri sentezlenirken ise cildin normal pH değerinde daha az; yara oluşumundaki 

pH değerinde daha fazla etken madde salımı yapabilen  biyopolimer temelli, mikroküre 

içerikli, nefes alan, yaranın ihtiyaç duyduğu oksijen ve nemi sağlayan akıllı bir malzeme 

üretilerek piyasadaki tek tip yara örtülerine alternatif düşük maliyetli, üstün özellikli 

ürünler elde edilmiştir. 

 

4. Yöntem 

4.1 Bitkilerin Eldesi ve Tür Tayini Çalışmada kullanılan aloe vera, kuru mercanköşk, 

kudret narı internetten alınmıştır. Bütün bitkisel örneklerin üzerlerinde tür isimleri 

belirtilmektedir.  

4. 2 Bitki Özütlerinin Elde Edilmesi Bitkisel örneklerden 50’şer gram tartılarak Soxhlet 

ekstraksiyon düzeneğinde 200ml’lik %75’lik etil alkol- saf su karışımıyla 3 kez 

ekstrakte edilerek özütler elde edilmiştir. Daha sonra, etken maddelerinin daha yoğun 

olması için 40ºC etüvde 5 mL özüt kalıncaya kadar (yaklaşık 48 saat) bekletilmiştir.  

 
Resim 1. Soxhlet Ekstraksiyon Düzeneği 

Antioksidan Aktivite Tayini Ekstraktların antioksidan aktivite tayini için yüksek 

antioksidan kapasiteli bir serbest radikal olan DPPH’ın (2,2- difenil-1- pikrilhidrazil) 

nötrleşmesi işlemi spektrofotometrik olarak belirlenmiştir (Perez-Jimenez ve 

ark.,2008). 

 2.2.1 2,2-difenil-1-pikril hidrazil (DPPH) Reaktifinin Hazırlanması: DPPH (2,2-

difenil-1-pikrilhidrazil) kararlı yapıda bulunan organik bir nitrojen radikalidir ve ticari 

olarak elde edilebilir. Maksimum absorbansa 515 nm’de ulaşır. 0,024 gram DPPH 

ölçülüp 100 mL balon joje içinde belirli bir miktar metanol ile çözüldükten sonra 100 

mL toplam hacme ulaşana kadar metanol eklenmiştir. Taze ve günlük bir şekilde 

hazırlanan DPPH reaktifi, kullanılana kadar güneş almayan bir yerde 

bekletilmiştir(Perez-Jimenez ve ark.,2008).  

 

2.2.2 Toplam Antioksidan Kapasitenin Belirlenmesi: Aloe vera, mercanköşk ve kudret 

narının DPPH radikal söndürücü aktivitesi tayini için etil alkol ile ekstrakte edilen 

özütler kullanılmıştır. Kontrol çözeltisi ve örneklerden ikişer adet çözelti 

spektrofotometrik ölçümler için hazırlanmıştır. 250 μL ekstraktla 2500 μL DPPH 

çözeltisi ile %100’lük 2500 μL metanol eklenip 1 saat karanlıkta bekletilmiştir. 

Sonrasında UV/VIS spektrofotometre (RIGOL marka Ultra-3400 model) ile dalga boyu 

517 nm olacak şekilde absorbans değerleri ile ölçümler alınmıştır. Kontrol çözeltisi 
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olarak ise DPPH ve methanol kullanılmıştır. Verilen fomül ile özütlerin antioksidan 

kapasiteleri hesaplanmıştır (PerezJimenez ve ark.,2008).  

%TAK = (1-örnek).100/ Kontrol Kontrol: DPPH reaktifinin okunan absorbans değeri 

Örnek: Özütün okunan absorbans değeri TAK: Toplam Antioksidan Kapasite  

 

2.3 Antibakteriyel Aktivite Tayini Elde edilen ekstraktların antibakteriyel aktivite tayini 

disk difüzyon yöntemi kullanılarak yapılmıştır. İlk olarak hazırlanan ekstraktlar steril 

disklere emdirilmiştir. Daha sonra 5 McFarland’lık süspansiyonlar şeklinde E. coli 

bakterisi için koyun kanlı agar, S. aureus bakterisi için Mueller Hinton Agar 

besiyerlerine steril eküvyon çubuklarıyla ekilmiştir. 37°C’de 48 saat inkübasyon 

ardından dikslerin çevresinde oluşan inhibisyon zonları belirlenmiştir. Standart 

antibiyogram diskler kullanılarak özütlerin antibakteriytel özellikleri karşılaştırılmıştır 

(Duman ve Kuruoğlu, 2007). 

                              
  Resim 2. Koyun Kanlı Agar Besiyeri                     Resim 3. Mueller Hinton Agar Besiyeri 

 

 

2.4 Yara İyileştirici Özelliğin Belirlenmesi Çalışmada sentezlenen yara örtülerinin yara 

iyileştirici özelliklerinin tespit edilmesinde kırmızı kaliforniya toprak solucanları 

(Eisenia fetida) kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında 30’ar adet solucan oda 

sıcaklığında, nemli toprak bulunduran kaplarda gelişime bırakılmıştır. Kontrol ve deney 

grubundaki solucanlar ikiye kesildikten sonra deney grubundaki solucanların kesilen 

yüzeylerine elde edilen özütlerden sürülmüş, kontrol grubundaki solucanlaraysa 

müdahale edilmemiştir. 4 hafta boyunca her hafta deney ve kontrol grubundaki 

solucanların kalan canlı sayıları, boyca uzunlukları ve ortalama ağırlıkları ölçülmüştür.  

 

2.5 Yara örtüsünde kullanılacak mikrokürelerin hazırlanması İlk olarak hazırlanan bitki 

özütleri %15’lik 5mL jelatin çözeltisine eklenmiştir. Elde edilen karışım 40°C’de 

bulunan 75 mL zeytinyağında 15 dakika boyunca karıştırılmıştır. Daha sonra elde edilen 

emülsiyon soğumaya bırakılıp, emülsiyona glutaraldehit (GTA) çözeltisi eklenmiştir ve 

bir gece karıştırmaya devam edilmiştir. 2 mL emülsiyon için 1 mL aseton eklenip 1 saat 

daha karıştırılmıştır. 5000 rpm ve 4°C’de 5 dakika boyunca santrifüj kullanılarak 

mikroküreler elde edilmiş ve artık yağ ile glutaraldehit 5 kez asetonla yıkanıp 

temizlenmiştir. Mikroküreler 4°C’de kurutulup saklanmıştır. (Özdabak, 2016)  
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      Resim 4. Kudret Narı               Resim 5. Aloe Vera                 Resim 6. Mercanköşk  

      İçerikli Mikrokürelerin              İçerikli Mikrokürelerin              İçerikli Mikrokürelerin 

  Stereomikroskop Görüntüleri       Stereomikroskop Görüntüleri     Stereomikroskop Görüntüleri 

 

 

2.6 Çift Katmanlı Kitosan Süngerin Hazırlanması Kitosan süngerler hazırlanırken ilk 

olarak iki farklı katman için %2’lik ve %4’lük iki farklı asetik asit/kitosan çözeltisi 

hazırlanmıştır. Daha sonrasında her iki çözeltiye %0.5 olacak şekilde GTA eklenmiştir 

(Özdabak, 2016). 

 

2.7 Sistemin Bir Araya Getirilmesi Hazırlanan mikroküreler ve asetik asit/kitosan 

çözeltileri bir araya getirilirken öncelikle %2’lik çözelti ve mikroküreler kaba konulup 

-20°C’de dondurulmuştur. Daha sonrasında ise %4’lük asetik asit/kitosan çözeltisi 

eklenip tüm sistem -35°C’de birlikte 24 saat boyunca dondurulmuştur (Özdabak, 2016).  

 

2.8 Salım Testi Senezlenen yara örtüleri 1x1 (cm) boyutlarında kesilerek cildin normal 

pH değeri olan pH=5 değerinde ve yara oluşumunda yükselerek pH=8,0 değerine gelen 

pH değerleri göz önüne alınarak hazırlanan tampon çözeltilere konulup manyetik 

karıştırıcıda karıştırılmıştır. Sistemden her iki dakikada bir örnek alınıp yerine tampon 

çözelti koyularak UV-Visible Spektrofotometrede Aloe Vera için 218 nm’de, Mercan 

Köşk için 371 nm’de, Kudret Narı için 292 nm’de absorbans değerleri ölçülmüştür. 

Standart grafikten % Salım oranları hesaplanmıştır (Koç, 2019). 

 

2.8 Şişme Testi Biyopolimerler ve özütler ile hazırlanan yara örtülerinin şişme testi oda 

sıcaklığında yapılmıştır. Hazırlanan filmler saf suda şişme analizine tabi tutulmuştur. 

Yara örtülerinin kuru ağırlıkları ölçülmüş, sonrasında belirli bir süre saf suda 

bekletildikten sonraki ağırlıkları ölçülmüş ve verilen denklem ile oranlar hesaplanmıştır. 

 % Şişme= [(Wf – Wi)/Wi] x 100 Wi: İlk Ağırlık Wf: Son Ağırlık  

 

2.9 Temas Açısı Yara örtülerinin optik temas açıları, yüzey temas açısı ölçüm cihazı ile 

ölçülmüştür. Cihaz saniyede 10 kez ölçüm alacak şekilde ayarlanmış ve verilerin 

ortalamaları hesaplanmıştır.  

 

2.10 FTIR-ATR Analizi FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), 

matematiksel Fourier dönüşümü metoduyla ışığın infrared yoğunluğuna karşı dalga 

sayısını ölçen kimyasal analitik metottur. Çalışmada da kullanılan bitkilerin etken 

maddelerinin daha iyi aydınlatılabilmesi için cihazla 4000-600 cm1 aralığında ölçümler 

alınmıştır (Kılıç ve Karahan, 2010). 
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Yapılan deneyler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir. 

● Çalışmada kudret narı, aloe vera ve mercanköşk bitkilerinin ekstraktlarının toplam 

antioksidan kapasiteleri DPPH yöntemiyle tespit edilmiştir. Verilere göre toplam 

antioksidan kapasitesi en yüksek bitki %95.8, ile mercanköşk olmuştur. Kudret narı 

%95.6, aloe vera %94.4 olarak tespit edilmiştir. 

 

● Elde edilen özütlerin antibakteriyel aktiviteleri disk difüzyon metodu ile test edilmiştir. 

E. coli bakterisi için Koyun Kanlı Agar, S. aureus bakterisi için Mueller-Hinton Agar 

besiyerleri kullanılmıştır. S. aureus bakterisinde kontrol 11mm, aloe vera 18.5, kudret 

narı 22mm, mercanköşk 20.6mm ;E. coli bakterisinde kontrol 13.9mm, aloe vera 

17.8mm, kudret narı 19.9mm, mercanköşk ise 19.3mm’lik zonlar oluşturmuştur. Elde 

edilen sonuçlara göre hazırlanan özütlerin antibakteriyel özelliğinin olduğu 

tescillenmiştir. 

 

● Elde edilen özütlerin yara iyileştirici özellikleri Eisenia foetida kullanılarak iki deneyde 

test edilmiştir. İlk deneyde, deney ve kontrol gruplarında 30ar solucan ikiye kesilmiş, 

deney grubundaki solucanlara özütlerden sürülmüş, kontrol grubundaki solucanlara 

müdahale edilmemiş ve 4 hafta boyunca kalan canlı sayıları, ortalama boy uzunlukları 

ve ortalama kütleleri ölçülmüştür. İkinci deneyde ise deney ve kontrol gruplarında 30ar 

adet solucan olmak üzere solucanlara UV ışık ile zarar verilmiş, deney grubundaki 

solucanlara hazırlanan özütlerden sürülmüş, kontrol grubundaki solucanlara müdahale 

edilmemiştir. 4 hafta boyunca kalan canlı sayıları ve ortalama kütleleri ölçülmüştür. 

Deneyler sonucu elde edilen veriler, hazırlanan özütlerin yara iyileştirici özelliğe sahip 

olduğunu kanıtlamaktadır. 

 

● FTIR-ATR analizlerinde elde edilen bitkilerin IR spektrumlarındaki pikler 

oldukça  yakın yerlerdedir. Pikerin yakın yerlerde olması bitkilerin benzer antioksidan 

bileşen içerdiklerini göstermektedir. Oluşan farklılığın sebebi ise bu bileşenler 

bitkilerde farklı oranlarda bulunması ve yapılarının benzer olmamasıdır. 

● Deneylerin sonuçlarına göre hazırlanan özütlerin yara iyileştirme özelliklerinin ve 

antibakteriyel aktivitelerinin bulunduğu tespit edilmiş, yüksek antioksidan kapasiteye 

sahip oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurularak bu özütler ile 

kitosan ve jelatin içerikli mikroküre bulunduran yara örtüleri sentezlenmiştir. 

 

● Yara bölgesindeki pH farklılık gösterebileceğinden dolayı yara örtülerinin şişme 

analizleri pH=5 ve pH=8 ortamda yapılmıştır. pH=5 ortamda yapılan deneyde en fazla 

şişebilme kapasitesine sahip yara örtüleri %3 Kitosan ile hazırlanan yara örtüleri olup 

en fazla şişebilen yara örtüsü %161 şişebilme ile mercanköşk özütünün %3 kitosan ile 

hazırlanan yara örtüsü olmuştur. Yara örtülerinin salım davranışlarının pH= 5 de daha 

düşükken pH=8’de daha yüksek olduğu belirlenmiştir. pH=5 değerinde en yüksek salım 

yapan yara örtüsü %46 ile % 3’lük kitosan ve Kudret Narı ile hazırlanan yara örtüsü 

olarak belirlenmiştir. pH=8’de ise en yüksek salım yapan yara örtüsü %96 ile % 3’lük 

kitosan ve Mercan Köşk ile hazırlanan yara örtüsü olarak belirlenmiştir. 

 

● Optik temas açısı sonuçlarında bütün yara örtülerinin optik temas açılarının 90°’den 

düşük olması yara örtülerinin hidrofilik olduğunu göstermektedir. Yüzey temas açıları 

en düşük yara örtüsü 67° ile kudret narı özütünün %1 Kitosan ile hazırlanmış özütü 

olmuştur. Optik temas açısı testleri ile şişme analizi sonuçları yakınlık göstererek optik 
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temas açısı düşük olan yara örtüleri şişebilme kapasitesi yüksek olan yara örtüleri 

olmuştur.  

● Çalışmanın sonucunda su tutma kapasitesi yüksek, yeterli oksijen geçişine izin veren, 

toksik olmayan yara örtüleri elde edilmiştir. Yara örtülerinde bu özelliklerin dışında 

yüksek antioksidan kapasiteye, antibakteriyel ve yara iyileştirme özelliğine sahip bitki 

özütleri de bulunmaktadır. Yara örtülerinin pH duyarlı yapıları sayesinde bu örtüler 

farklı yara yüzeylerinde istenilen sonucu almak üzere kullanılabilir. Ayrıca yara 

örtülerinde bulunan mikroküreler sayesinde ise istenilen özütler istenilen miktarlarda 

örtülerde hapsedilebilir. Yara örtülerinin sahip olduğu özellikler sayesinde oluşan yara 

türüne bağlı olarak elde edilen yara örtüleri kullanılarak yara iyileşme sürecini kısaltıp 

yaranın enfeksiyon kapması engellenebilir. 

● Geleneksel olarak yara iyileştirmede kullanılan yara örtülerinden yara iyileştirmede 

yeterli sonuç alınamamasından dolayı yeni nesil yara örtülerine daha çok ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu çalışmada da bu soruna antioksidan ve antibakteriyel salımlı yara 

örtüleri sentezlenerek bir çözüm geliştirilmiştir. Sentezlenen bu yara örtüleri geri 

dönüştürülebilir de olduğu için petrol içerikli ürünlere alternatif olarak gösterilebilir. 

Aynı zamanda bu gibi katma değer bulunduran ürünlerin geliştirilmesi de ülke 

ekonomisine oldukça katkı sağlar. Yapılan çalışmada da yüksek verim elde edilen ancak 

düşük maliyetli ürünler elde edilmiştir. 

 

 

 
Resim 7: pH=5’deki %Salım                                                 Resim 8: pH=8’deki %Salım 

 
 

 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taramasında doğal etken madde salımlı pH duyarlı yara örtülerine 

rastlanmamıştır. Piyasada bulunan ilaç salımlı yara örtülerinde pH duyarlılığı bulunmaktadır. 

Ancak çalışmamızda sentezlenen yara örtülerine bitki özütleri kullanılarak yara iyileştirici, 

antibakteriyel ve antioksidan özellik ve biyopolimerler farklı oranlarda kullanılarak da pH 

duyarlılığı kazandırılmıştır. Çalışmada kullanılan bitkiler ülkemizde sıklıkla ve kolayca üretilen 

bitkiler olduğundan dolayı elde edilen ürünlerin de maliyeti oldukça düşüktür. Dolayısıyla bu 

ürünlerin geliştirilip farklı sektörlerde uygulanabilir hale getirilmesi ülke ekonomisine de 

önemli ölçüde katma değer sağlayacaktır. 

6. Uygulanabilirlik  

Yara örtüleri pH değerine duyarlı bir biçimde salım yapma, yüksek su tutma kapasitesi, yüksek 

antibakteriyel ve antioksidan özellik gibi birçok özelliğinin yanısıra etken maddeleri 

mikrokapsüllerle çevrelendiğinden çevre koşullarına uzun süre dayanıklılık göstermesi gibi 
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muadillerine göre çok önemli avantajları bulunduğundan dolayı sadece küçük modifikasyonlar 

ile yüksek verimli, kullanıma hazır bir ürün elde edilebilir. Elde edilen bu ürün sağlık 

sektöründe güvenle kullanılabilir. Aynı zamanda tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde 

edildiğinden dolayı çevre dostudur. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede elde edilen hidrojel yara örtülerinin 60,75 cm2’lik kısmı toplam 1,6 liraya mal 

olmaktadır. Piyasada bulunan sıradan yara örtülerinin 60,75 cm2’lik kısmı ise 2,55 

liraya satılmaktadır. Bu iki ürün karşılaştırıldığında çok daha düşük maliyetle daha 

üstün yara örtüsü sentezlendiği belirlenmiştir. Projede kullanılan malzemeler 

mercankösik, kudret narı, aloe vera ve kitosandır. 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Vücudunda yara bulunan herhangi bir kişi, özellikle diyabet hastaları gibi vücudunda yara 

oluşumu sık görülen ve geç iyileşen hastalar projenin hedef kitlesinde bulunmaktadır. 

Bununla birlikte ameliyat sonrası oluşan yaraların tedavisinde de kullanılabilir. Dolayısıyla 

çok geniş bir hedef kitlesi mevcuttur. 

 

 

9. Riskler 

Yara örtülerini oluşturan bileşenler doğal olduğundan dolayı önemli riskler taşımamaktadır. 

Ancak ihtimali çok küçük de olsa bazı kişilerin alerjik reaksiyonlar gösterebileceğinden, yara 

örtüleri kullanılmadan insan üzerinde deneylerin yapılması gerekmektedir. 
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