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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yaşam tarzı değişiklikleri, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz rutinler ve hızlı kentleşme, 

obez nüfusun sayısında artışa neden olmuştur. Artan obezite ve yaşlı nüfusa bağlı olarak diyabet 

hastalarında önemli bir artış meydana gelmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 

hazırlanan bir rapora göre, 2045 yılına kadar dünya çapında diyabetli nüfusun 700 milyona ulaşması 

bekleniyor. Böylece, tip 1 ve tip 2 diyabetin ortaya çıkması, diyabetik bakım ve tedaviye olan talebi 

artırıyor. Diyabet ve diyabetle ilişkili olarak ortaya çıkan büyük ölçüde kronik, akut ve travmatik 

yaralarla sonuçlanan kronik durumların artan prevalansı ise yara ve yara bakımını geliştirmeye 

yönelik hızla büyüyen araştırmalar pazar büyümesini hızlandırıyor. (Küresel yara bakım pazarının, 

tahmin döneminde %7,6'lık bir CAGR'de 2021'de 19,3 milyar ABD dolarından 2026 yılına kadar 

27,8 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.) 

   Artan şeker hastalığı vakaları beraberinde hastalığa bağlı olarak oluşan ve iyileşmesi son derece 

güç olan yaraları meydana getirmektedir. Bu alanda yapılan birçok çalışma olsa da şeker 

hastalarında meydana gelen yara iyileşmesi birden çok aşamada gerçekleştiğinden süreci yönetmek 

oldukça zordur. Bundan dolayı şeker hastalığı sonrası oluşan yaralarda tek tip yara örtüsü kullanımı 

ve tek tip tedavi yöntemi söz konusu olmamaktadır. (Yara örtüsü ve tedavi seçimi yaranın durumuna 

(kuru, eksudasyonlu, akut ve kronik) ve yara iyileşme döneminin hangi aşamada olduğuna göre 

seçilmektedir.) (Altıparmak ve Eskitaşçıoğlu, 2017; Moura ve ark., 2013). 

   Yara örtüsü seçiminde diğer önemli konu yara örtüsü malzemesinin özellikleridir. Çoğunlukla 

yara örtü malzemeleri sentetik esaslı olup yara iyileşme sürecine etkisi yok denecek kadar azdır. 

Ayrıca sentetik yapılarından dolayı (poliüretan gibi) potansiyel toksisiteye sahiptir. Bu sebeple yara 

örtüsü seçiminde en önemli kriterler yara örtüsü malzemesidir.  

   Seçilen yara örtülerinde dikkat edilmesi gereken diğer konu antibakteriyel etkidir. Hali hazırda var 

olan ticari yara örtülerinde antibakteriyel etki için gümüş kullanılmaktadır. Fakat Gümüşün 

fibroblastlar üzerine sitotoksik etkisi olması nedeniyle; kullanımı ile ilgili en dikkat edilmesi gereken 

nokta, sadece enfekte yaralara uygun olmasıdır. Enfekte olmayan yaralarda kullanıldığı takdirde, 

yara iyileşmesinin bozulduğunu gösteren birçok çalışma vardır (Dhivya ve ark., 2015; Fletes-Vargas 

ve ark. 2016; Maura ve ark., 2013; Mir ve ark., 2018). 

   Diyabetik yara iyileşmesinde yara örtüsünün mevcut dezavantajları düşünerek diyabetik ayak 

ülserleri gibi kapanmayan yaraların ve derin yanık yaralarının tedavisinde kullanılabilecek biyoaktif 

katmanlı yara örtüsü tasarlanmıştır. Farklı özellikte biyopolimerler olan ipek ve kolajeni bir araya 

getirerek hazırlanan kompozit yara örtüsü farklı yara türlerinde kullanılabilecek ideal bir yöntem 

olarak görülmektedir.Aynı zamanda birçok yara boyutu değerlendirilerek altıgen olarak tasarlanan 

yara örtüsü bir çok yaraya uyum sağlamaktadır.  

Yara örtüsü tasarlanırken derideki mevcut yapı esas alınmış ve dermis/epidermis katmanlı yapıları 

oluşturulmuştur. Bu amaçla öncelikle, epidermis tabakasını taklit edebilecek yapı için, poliüretan 

yerine yerli ikamesi olan ipek kozasından elde edilen ipek fibroin süngerler kullanımı amaçlanmıştır. 

İpek sünger tabaka ile yüksek ve düzgün gözenekliliğe sahip sünger yapılar elde edilebilecektir. 

Dermis tabakasını temsilen ikinci katman (yara temas tabakası) kendi tasarladığımız spinning cihazı 

ile nanofiber olarak oluşturulacaktır. Yara Temas tabakasının kolajen olması ile yara iyileşmesinde 

yapısal destek sağlamakla birlikte protein sentezinde, hücresel göçte ve yara yerinin yeniden 

şekillenmesinde etkilidir.  
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Elde edilen yara örtüsü ile beraber yara örtüsünün toz formu elde edilecek ve farklı toz karışımları 

oluşturulacaktır. Tozu karışımı selüloz içerdiğinden aynı zamanda eksuda ile beraber şişerek yara 

oyuğunu sünger yapı ile beraber tam anlamıyla doldurarak yaranın kontrollü iyileşmesi sağlanmış 

olacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

• Diyabet, günümüzde oldukça yaygın bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta ve vaka sayıları 

yıllar geçtikçe artmaya devam etmektedir. Bu durumun ortaya çıkardığı ciddi problemler 

arasında iyileşmesi normalden uzun süren kronik yaralar, pahalı ve zahmetli tedavi sürecinin 

yanında ileri safhalarda uzuv kayıplarına neden olabilmektedir. Bu durum kronik yaraların hızlı 

ve daha güvenli tedavisinin acil bir ihtiyaç haline gelmesine neden olmaktadır. 

• Piyasada var olan köpük yara örtüleri çoğunlukla poliüretan olmakta ve yara iyileşme sürecine 

etkisi bulunmamaktadır.  

• Yara örtüleri yara türlerine göre seçilse bile yara oyuğunu doldurmada yetersiz kalmaktadır. 

Bu durum yarada örtünün tam stres oluşturmamasına neden olmakta ve yaranın iyileşme 

sürecini önemli ölçüde geciktirmektedir. 

 

 

Şekil1 . Yara Oyuğu doldurma klasik yöntem 

 

 

• Üretilen yara örtülerinde antibakteriyel etkinin gümüş ile sağlanması. 

• Yara bakımının yara örtüsü türüne göre değil klasik alışa gelmiş yöntemlerle yapılması. 

(Uygulama protokollerinin bulunmaması) 

• Ticari olarak piyasada var olan ürünler ithal edilmesi sebebiyle Yara örtüsünün maliyetini 

yüksek olması. 

• Her yaraya uygun olan ideal tek tip bir yara örtüsünün olmaması  

 

 

 

 

 

 

 

3. Çözüm  
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• İpek ve kolajen biyopolimerlerin farklı özelliklerini farklı formda bir araya getirilerek 

hazırlanan katmanlı kompozit yara örtüsü birçok yara türünde uygulamaya olanak 

sağlayacaktır. 

 

 
Şekil 2. Katmanlı yapının ayrıntılı gösterimi . 

 

 

Katmanlı yapının özellikleri :  

Kompozit Tabaka: İpek kozasından yüksek ve düzgün gözenekliliğe sahip sünger yapılar elde 

edilebilecektir. Düzgün/yüksek gözeneklilik hücrelerin etkileşimini artırır ve hücre çoğalması 

destekler. Kısaca sünger yapı ile hücrenin tutunabileceği boşluklar oluşturur.Sünger yapının 

yanında ipek fibroin yapının sahip olduğu amino asit sekansı (RGD- arginin glisin aspartat) ile 

hücrelerin daha iyi bağlanmasına neden olur. İpek hücreleri yara bölgesine çekerek yara iyileşme 

sürecini hızlandırır (Chouhan ve ark., 2019; Farokhi ve ark., 2018; Kanokpanont ve ark., 2012). 

 

Nanofiber Tabakalar :  Hücre tutunacak yüzey bulamadığında birleşerek küreselleşir. Nanoboyutta 

fibrilar yapı sayesinde hücrenin tutunabileceği yüzeyler oluşturulur ve hücreler bu boşluklara 

tutunarak yara iyileştirme sürecine etkide bulunur.  

 İpek Nanofiber Tabaka: İpek Fibroin sünger yağı üzerine ipek fibroin fiberler kaplanarak self-

reinforcement gerçekleştirilmiş olup mekanik özelliği (özellikle Fleksibilite) özelliği artırılmıştır. 

Aynı zamanda yara temas tabakası olan kolajen nanofiber için tutunmas yüzeyi (bağlayıcı katman) 

görevi görerek çapraz bağlanmaya gerek kalmaksızın yüzeyde stabilite sağlanmıştır. 

Kolajen Nanofiber Tabaka : Kolajen nanofiber temas tabakası ile Kolajen Monositleri 

çekerek yara debridmanına yardımcı olur.Doku ve damar oluşumu için matriks yapı sağlar. 

Fibroblastları vehücreleri çekmeye yardımcı olur.Fibronektinle tutunarak hücre birleşimini artırır. 

Yara oyuğunun doldurulması : Yara oyuğunu doldurmada ilk olarak yüzey oluşturmak için yara 

örtüsünün toz karışım formu uygulanır. ( selüloz +köpük yara örtüsü karışımı) daha sonra yara 

bölgesine yerleşen toz eksuda etkisi ile şişerek yara bölgesinin şeklini alır. Daha sonra polimer yapı 

yerine ulaşılabilir hammadde avantajı ile ipek kozasından elde edilen ipek fibroin bazlı katmanlı 

yara örtüsü uygulanır. Yara oyuğu içine konulan örtü tam uyum sağlar ve zamanla şişerek genişler 

ve yara bölgesi tamamen kapanır. Oyuk içinde şişen köpük yara duvarlarına hafif bir basınç yaparak 

yara çevresindeki ödemi azaltır ve granülasyon dokusunun oluşumunu hızlandırır (Barone ve ark., 

2011). 

Yara örtüsü tozu : (jel oluşturma)Temas tabakası ile toz hidrojel birleşerek tek yapıyı oluşturur. 
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Böylece yara oyuğunu tam anlamıyla doldurabilecek özellikte yara örtüsü elde edilir.) 

Antibakteriyel Etki : Antibakteriyel etkiyi sağlamak için ise gümüş yerine Sarı Kantaron 

(Hypericum Perfaratum) kullanılacaktır. Antibakteriyel özelliğinin yanı sıra fibroblast 

migrasyonunu arttırması, inflamasyon sürecini kısaltması, kolajen sentezini uyarması gibi özellikleri 

ile yara iyileşme sürecini hızlanmasına destek sağlayacaktır. Sarı Kantaron özütü yara örtüsü 

kullanılmadan önce yara bölgesine uygulanacaktır.  

Antibakteriyel Uygulama Yeniliği :Süngere emdirilen Sarı kantaron ile salınım çalışmalarının 

yetersiz olduğu sonucuna varılarak etkin tedavi için farklı uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu tecrübe 

edilmiştir. Bu amaçla sarı kantaronların Minimum İnhibisyon Oranları hesaplanarak yaraya özgü 

göre doz şeklinde uygulaması planlanmış ve etkin tedavi amaçlanmıştır. 

Malzeme Yeniliği: sünger yapının ipek kozası gibi doğal protein yapıdan elde ediliyor olması 

bakımından ürün ticari olarak ilk olma özelliği taşımaktadır. 

 

4. Yöntem 

• Önerdiğiniz çözümü hayata geçirirken kullandığınız yöntemler endüstriyel süreçler 

düşünülerek hazırlanmıştır. 

• Ürün hazırlık seviyesi. TRL =2 Teknoloji yaklaşımı formüle edildi. İş planı gerçekleştiğinde 

TRL 8 Pilot üretim yeteneği gösterilecek olup düşük seviyede ilk seri üretim örnekleri 

oluşturulmuş olacaktır. 

 
Şekil 3. Yara örtüsü üretim süreç şeması 

 

 

 

 

İş Paketi 1.Yara Bölgesi Ölçeklendirme 
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Örnek yaralar değerlendirilerek ölçeklendirme yapılmış ve 3 boyutlu yara modellemeleri 

oluşturulmuştur. Bu modeller ile yara veri bankası oluşturulmuş ve uygun yara boyutları 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda yara bölgesine en uygun boyut ve şeklin altıgen 

olduğuna karar verilmiştir. Altıgen şekil olarak farklı şekildeki yaraların (düzensiz, krater 

benzeri, sert, yumuşak, dışı delikli, yuvarlak, oval, bütün ve bozulmuş, kurumuş) boşluğunu 

doldurabilecek özeliktedir. 

 

 

Şekil 4 : Farklı şekildeki yaraların altıgen yara modeli ile doldurulması  

 

İş Paketi 2. Üç Boyutlu Yazıcı ile Kalıp Basımı   

Altıgen modeli oluşturulan yaralara uygun olarak 3d printer da kalıp basımı gerçekleştirilmiştir. 

Kalıp şekilde de gösterildiği gibi sünger yapının kolay ayrılması için kızaklı şekilde 

tasarlanmıştır. 
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Şekil 4 .Tasarlanan kalıp ve 3D Printer Çıktıları 

 

İş Paketi 3. Solüsyon Hazırlama : 

• İpek kozalarından fibroin protein elde edilme aşamaları. 

 • Kozalar dört eşit parçaya ayrıldı ve ölü güve temizlendi.  

• Serisini uzaklaştırmak için, 12 g temizlenen koza, Na2CO3 çözeltisinde (1L, 0,05 M) 

100 oC de 1 saat manyetik karıştırıcı kullanılarak ısıtıldı. Fibroin karışımdan süzülerek 

ayrıldı.  

• Fibroinin tamamen saflaştırılması için, fibroin 1 L saf suda 20 dakika 70oC’de 

karıştırılarak ısıtıldı ve süzüldü. Bu işlem 5 kez tekrarlandı. Elde edilen fibroin oda 

sıcaklığında kurutuldu. 10 gram fibroin elde edildi.  

• Fibroin aşağıda gösterilen tuzlar ile muamele edilerek çözünür hale getirildi.  

i) 10 g fibroin Lityum bromür çözeltisinde (30ml ,9,3 M) 1 saat 60oC de 

karıştırıldı. Elde edilen çözelti 2 saat buzdolabında (+4oC) bekletildikten sonra 

çözeltinin üst kısmındaki safsızlıklar spatül ile uzaklaştırıldı. 

ii) 14,7 g CaCl2, 11,6 ml Etanol, 10,8 ml ultra saf su çözeltisi hazırlandı. Çözelti 

içerisinde 1,2 g ipek fibroin fiberler 2 saat 150 rpmde 70 oC de karıştırıldı. Elde 

edilen çözelti filtre edilerek saflaştırıldı. 

• Çözeltideki tuzlar selüloz diyaliz membranı (Sigma-MWCO 14000) kullanılarak 500 

mL’lik bir beherde suya karşı 3 gün boyunca diyaliz işlemi uygulandı. Tuzun tamamen 

uzaklaşmasını sağlamak için saf su 1 saat aralıklarla değiştirildi. Fibroin çözeltisi elde 

edildi.  
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• Diyaliz işlemi sonunda elde edilen çözeltideki su 40 oC vakumlu etüv kullanılarak 

uzaklaştırılarak saf fibroin elde edildi. Elde edilen saf fibroin tartılarak çözelti yüzdesi 

belirlendi (1 ml içerisinde 1 g). 

 

 

İpek Fibroin + PVA Çözeltisinden İpek Sünger Hazırlanması Hazırlanan iki farklı 

fibroin (%6) çözeltisi (+4 oC) saklamaya bırakılır. Daha sonra PVA çözeltisi hazırlamak 

için, 0,6 g PVA tozu 100 ml saf su içerisinde 100oC’de karıştırılır. Hazırlanan çözelti oda 

sıcaklığına kadar soğutulur. PVA/İpek: 3/7 kompozit hazırlamak için 3 ml %6’lık PVA 

çözeltisi ile 7 ml %6’ lık Fibroin çözeltisi 2 saat karıştırılır. Çözeltiler (PVA/İpek) 

hazırlanan altıgen kalıplara dökülür.  +4 oC’de 12 saat sonra -20 oC’de 12 saat tutulur.  

 

        Selüloz Solüsyonu Hazırlanması : (Pazar atıklarından) 

 
a) Atıklar temizlemesi: ön yıkama gerçekleştirilmiştir. Atıklar kirlerinden ve mumlu 

maddelerinden uzaklaştırılması amacıyla distile su ile yıkanır.  
 

b) Kurutma işlemi: su temizleme sonrası kurutma işlemi gerçekleştirilecektir. Kurutma için 2 
ayrı yöntem kullanılmaktadır. (Liyofilize ve etüv de kurutma) 

 
c) Öğütme: Kurutulmuş selüloz kaynaklar kurutmadan sonra mekanik işlemlerle küçük 

parçalara öğütülür. 
 

d) Soxhlet ile yağ giderimi: (hexane, metanol) yağların uzaklaştırılması amacıyla hexane 
çözücü olarak kullanılarak Soxhlet içerisinde çözündürülmesi de sağlanır. 

 
e) Alkali İşlem (hemiselüloz uzaklaştırılması): 

 
Örnekleri farklı konsantrasyonlarda %5-10 w/v NaOH sıcaklıkta (60- 80 0C) ve sürede (1-3 saat) 

alkali ile muameleye tabi tutularak hemiselüloz uzaklaştırılmaktadır. 
 

f) Ağartma işlemi : 
a. Metot 1: Sodyum Klorit 1,5 %NaClO2 ph=3-4 70 0C 2 saat (3-4 tekrar) 
b. Metot 2: H2O2 4% (w/w) 800C 16 saat (4-5 defa) 
c. Metot 3: %80 Asetik Asit (1:30 g/ml) 800C 16 saat (4-5 defa) 
d. Metot 4: %80 Asetik Asit + %65 nitrik asit (1:4 g/ml) 800C 16 saat (4-5 defa) 
e. Metot 5: %20 Formik Asit (1:10 g/ml) 85 0C 2 saat (4-5 defa) 
f. Metot 6: 20 % Formik Asit + %10 H2O2 (1:1): 850C 2h (4-5 defa) 

 
g) Son işlem: Ağartma işleminden sonra örnek sırasıyla 3 defa etanol ve su ile yıkanarak 

tekrar kurutulur ve selüloz elde edilir.  
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Atıkların temizlenmesi Soxhlet ile Yağ 

Giderimi 

Soxhlet sonrası 

maydanoz sapları  

Kurutma sonrası 

maydanoz sapları 

    

Şekil 5.Maydanozdan Selüloz Elde Ediliş Aşamaları 
 

Selüloz Nanokristal Eldesi. 

 

a) Önceki prosesten izole edilmiş selüloz, 1: 9 (g / mL) oranında %65 H2SO4 kullanılarak, 50 ° 

C'de 1 saat hidrolize edilir. 

b) Amorf yapının bozunmasından sonra, buz küplerinin eklenerek hidroliz durdurulur. 

c) Selüloz süspansiyonu daha sonra 30 dakika 3000 rpm ‘de santrifüjlenir (Fazla sülfürik asit, 

su değişimi / santrifüjleme döngüleri ile çıkarılır). 

d) Süspansiyon daha sonra fazla sülfürik asidi uzaklaştırmak için diyaliz membranı kullanılarak 

diyaliz edilir (Ph 5.5'e ulaşılana kadar diyalize devam edilir.) (7 gün) 

e) Diyaliz edilmiş süspansiyon, homojen bir Nanokristal süspansiyonu elde etmek için banyo 

sonikasyonunda 15 dakika süreyle ultra sonikasyona tabi tutulmalıdır. (Labman). 

f) Sulu süspansiyon daha sonra döner buharlaştırıcı kullanılarak konsantre edilir ve kurutulur  

  Not : Mikrobiyal gelişmeyi önlemek için bir damla kloroform eklenmelidir. 
 

İş Paketi 4. Kalıpta Kompozit Sünger Yapı Denemeleri  

Elde edilen kalıplara ipek kompozit solüsyonlar konulur ve kalıbın şeklini alması için belli süre 

buzdolabında bekletilir. Sonrasında liyofilizasyon işlemi ile sünger yapı elde edilir. 

  

İş Paketi 5. Nanofiber Yara Temas Tabakası Oluşturulması 

Kolajenin farklı formlarda elde edilmesi için çözelti seçiminin yanında asıl yapısı olan triple helix 

yapısının korunmasıda önem arz etmektedir. Kolajen çözeltisi hazırlamak için üç farklı çözücü 

kullanılmıştır.  

• 1ml (60 µm saf su + 40 µm (%40(w/v)) asetik asit çözelti içerisinde %0,4 g kolajen çözüldü ve 12 

saat boyunca oda sıcaklığında manyetik karıştırıcıda karıştırıldı ve %40’lık asetik asit çözeltisi elde 

edildi.  

• 1ml TFE içerisinde sırasıyla 0,06 g, 0,08 g, 0,1 g, 0,12 g kolajen tozu çözüldü. 12 saat boyunca 

oda sıcaklığında manyetik karıştırıcıda karıştırıldı ve sırasıyla %6-8-10-12 (w/v) TFE çözeltileri 

elde edildi.  
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• 1ml HFIP içerisinde sırasıyla 0,06 g, 0,08 g, 0,1 g, 0,12 g kolajen tozu çözüldü.12 saat boyunca 

oda sıcaklığında manyetik karıştırıcıda karıştırıldı. Sırasıyla %6-8-10-12 HFIP çözeltileri elde 

edildi. 

 

• İş Paketi 6. 1 Yara bakım tozu hazırlanması :  

 TK1(g) TK2(g) TK3(g) TK4(g) TK5(g) TK6(g) TK7(g) 

Selüloz : 5 4,5 4 2,5 0,5 1 0 

Yara Örtüsü 

Toz Formu : 

0 0,5 1 2,5 4,5 4 5 

Selüloz Nano 

Kristal  

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 

 

Şekil 6. Üretilen Yara Tozu Karışımları 

 

 

Şekil 7. Yara oyuğunda şişme kapasitesinin değerlendirilmesi (10 kat şişme) 

 

 

8. Yara örtüsünün karakterizasyonları 

Her aşamada validasyon çalışmaları da eş zamanlı gerçekleştirilecektir. 

• ISO 13726-1: emiciliğin özellikleri 

• ISO 13726-2: nem buharı iletim hızı 

• ISO 13726-3: su geçirmezlik 

• ISO 13726-4: uygunluk 

• ISO 13726-5: bakteriyel bariyer özellikleri 

• ISO 13726-6: koku kontrolü. 

• ISO 10993  -Biyouyumluluk Testleri 
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9.Pilot ölçeklendirme önerileri 

Elde edilen ürünün pilot ölçekte üretim çalışmaları eş zamanlı yürütülmektedir. Bu sebeple seçilen 

üretim yöntemleri endüstriyel olarak uygulanabilir özelliktedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Poliüretan bazlı yara örtüsü özellikle di-izosiyanat bölmesinden dolayı potansiyel toksisiteye 

sahiptir. Diğer taraftan üretilen poliüretan vb. yara örtülerinde antibakteriyel etki için kullanılan 

Gümüşün fibroblastlar üzerine sitotoksik etkisi olması nedeniyle; enfekte olmayan yaralarda 

kullanıldığı takdirde, yara iyileşmesinin bozulduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. 

Gümüş nanoparçacıkların en belirgin etkisinin, farklı hücre tiplerine zarar vermesi, potansiyel olarak 

ROS üretimi, DNA hasarı ve kök hücre farklılaşmasını inhibe etme gibi sayısız ikincil etki ile 

sonuçlandığını literatürde ifade edilmiştir. Başka bir vaka çalışmasında ise Acticoat gümüş kaplı 

yara örtüsü gümüşün etkisiyle ciltte geçici renk değişikliği meydana getirmiştir. Hastada ayrıca 

karaciğer fonksiyonlarında anormallikler gözlemlenmiştir. Bunun akut gümüş toksisitesinin bir 

etkisi olabileceği ifade edilmiştir. Çünkü karaciğer hasarının başka bir nedeni yoktur (hasta alkol, 

ilaç kullanmamakta ve hepatotoksik ilaç verilmemiştir). Acticoat lokal tedavisinin kesilmesinden 

sonra karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmesi ise bu etkiyi kanıtlamaktadır. 

Yara örtümüzde yer alan ipek ile ilgili yapılan çalışmalar ipek yapının hücreleri yara bölgesine 

çekerek iyileşme sürecini hızlandırdığı ifade edilmiştir. Bu etki ise ipek sahip olduğu amino asit 

sekansı (RGD - arginin glisin aspartat)  ile hücrelerin daha iyi bağlanmasına izin vermesiyle 

açıklanmaktadır.  

 

• Yara boyutuna uygun olarak ölçeklendirilip modellenmesi ile yara bölgesine tam uyumlu 

yara örtüsü. 



12 

 

• Ulaşılabilir hammadde ile epidermis ve dermis tabakasını taklit eden katmanlı yapı elde 

edilmesi. 

• Yara örtüsünün Eksüdayı sıkıştırma altında tutma yeteneğine, etkin ve kontrol edilebilir 

antibakteriyel etkiye sahip olması. 

•  İpek kullanılması ile sentetik yara örtülerine kıyasla hücre göçünü ve çoğalmasını uyarma 

özelliği. 

• Yara temas tabakasının (dermisi takliden) fiber olması ile hücrenin tutunabileceği boşluklar 

oluşturma özelliği (hücrelerin penetarasyonu sağlanarak yaraların daha kolay iyileşmesi. 

• Yara örtüsünde gümüş yerine antibakteriyel özellik taşıyan sarı kantaronda kullanımı. 

Sünger yapının doğal protein yapıda olması, antibakteriyel etkinin bitki ile sağlanıyor olması ve 

fiber üretiminin yeni üretim teknolojisi olan santrifüj spinning ile yapılıyor olması bakımından etkili 

bir ürün elde edilecektir. 

Ürün kalitesi için yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında göz önünde 

bulundurarak teknolojik rekabet gücünü artıracak yerlileştirilmiş yara örtüsü olacaktır. Ürün 

geliştirme düşüncesi Türkiye için ilktir. 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizde üretmiş olduğumuz yara örtülerin gerekli mekanik, fiziksel, biyouyumluluk testleri 

yapıldıktan sonra CE standart gereksinimleri karşılanarak satışa hazır ürün haline gelecektir. 

Ürünümüz kurgulanırken standart gereksinimleri göz önünden bulundurularak planlama 

yapıldığından iş planı ile tüm isterler karşılanabilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Zaman Planlaması  
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Projenizin tahmini bütçesi aşağıda ifade edilmiştir. 

 

Proje ekibi aşağıda yer almaktadır.(Danışman: Prof.Dr. Murat KAZANCİ) 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

• 2045 yılına kadar dünya çapında diyabetli nüfusun 700 milyona ulaşması bekleniyor. 

Diyabetik hastalığın artan bu oranı diyabet sonucu oluşan yaralarda kullanılacak ürünümüz 

için önemli bir potansiyel sunmaktadır. 

• Diyabetik hastalığa sahip olan gruplar potansiyel hedef kitlesi niteliği taşımaktadır. 

 

9. Riskler 

Biyouyumluluk : Projenin son aşamasında gerçekleştirilecek biyouyumluluk testlerinin sonucunda 

yaşanacak beklenmedik sonuçlar proje için risk oluşturmaktadır. Fakat kullanılan biyopolimerlerin 

doğal kaynaklardan elde edilmesi buradaki risk unsurunu oldukça azaltmaktadır. 

Kalıplama, kalıplamada yüzeyin düzgün olması ürün kalitesini etkilemesi: Bu noktada sıkıntı 

yaşanma ihtimali önceki deneyimlerimizden dolayı oldukça düşüktür. Sıkıntı yaşandığı taktirde 

kalıba ardıl işlem uygulanarak yüzey özellikleri geliştirilecektir. 

Büyük sünger parçalarda yaşanabilecek yapısal bütünlüğü koruyamamak: İpeğin kompozit 

haliyle alakalı kazandığımız ar-ge kabiliyetimiz bu noktada yaşanabilecek sıkıntıları çözebilir. 

(Burada kompozisyon oranları değerlendirmesi yapılarak ve/veya sünger yapının yüzeyi aynı 

karakterde ipek nanofiber ile kaplanarak mekanik dayanım sağlanacaktır) 

 

Hammaddesinin kendimizin elde ediyor olması bakımından hammadde ile alakalı yurt dışı 

temininden ve küresel olarak oluşabilecek bir ekonomik krizin oluşması durumunda döviz kurunda 

yaşanabilecek dalgalanmalar risk oluşturmamaktadır.  
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