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ÖZET
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Artan nüfus ile birlikte olabilecek aksiliklere karşı yaşam kalitesini arttırmak adına

tıp ve medikal sektör oldukça fazla gelişim sağlamaktadır. Kaza, doğal afet, yangın

gibi olaylarda insan vücudu üzerinde meydana gelen hasarların tedavisi çok zordur

ve bu konuda birçok çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada polivinil alkol, sodyum

alginat ve kalsiyum klorür (CaCl2) kullanılarak yara ve yanık örtüsü geliştirilmiştir.

Çalışmamızda kullandığımız polivinil alkol, vinil alkolün polimerizasyonuyla ortaya

çıkan suda çözünür bir polimerdir. Sodyum alginat ise aljinik asitin sodyum tuzudur

ve saf suda çözünür. Çalışmamızda PVA ve sodyum aljinat polimerleri saf suda

çözündürülerek hidrojel veya solüsyon formda hazırlanıp farklı konsantrasyonlarda

oranlanıp bioprinterda biyobaskı yöntemi ile GBA SPC1’de basımı yapılmıştır. PVA

ve sodyum alginat biyomalzeme ve biyouyumlu olması açısından seçilmiş

polimerlerdir. Kalsiyum klorür çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Rijitlik katmak

için sentetik polimerler kullanılmıştır. Basılan yara ve yanık örtüsü iskelesi (scaffold)

biyouyumluluk sitotoksisite testine tabi tutulup vücuttaki deri ile uyumluluk ve

toksikliğine bakılmıştır. PVA ve sodyum alginat yara örtüsü baskısının bozunma

davranışı, aşamaları incelenmiş ve özeliklerine bakılarak sonuçlar çıkarılmıştır. Aynı

zamanda yanık ve yara örtüleri nem tutucu ve ekonomik olması bakımından da

büyük ölçüde önemli olduğundan polimer seçme ve yanık örtüsü tasarlama

konusunda bunlar da göz önünde bulundurularak bu çalışma yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: polivinil alkol (PVA), NaAlg, biyouyumlu yara, yanık örtüsü

doku iskelesi.
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SUMMARY

Creation of Sodium Alginate and Polyvinyl Alcohol (PVA) Based Wound
Dressing Bleeding Stopping Scaffolding for Wound and Burn Treatments

Duygu TAŞDAN, Huriye DURAN

Department of Biomedical Engineering

Faculty of Engineering, Duzce University

B.Sc. Project

Supervisor: Assist. Prof. Dr. İkrime ORKAN UÇAR

In order to increase the quality of life against the setbacks that may occur with the

increasing population, medicine and the medical sector provide a lot of development.

The treatment of damages on the human body in events such as accidents, natural

disasters, and fires is very difficult and many studies have been carried out on this

subject. In this study, wound and burn dressings were developed using polyvinyl

alcohol, sodium alginate and calcium chloride (CaCl2). The polyvinyl alcohol we

used in our study is a water-soluble polymer produced by the polymerization of vinyl

alcohol. Sodium alginate is the sodium salt of alginic acid and is soluble in pure

water. In our study, PVA and sodium alginate polymers were dissolved in pure water

and prepared in hydrogel or solution form, proportioned at different concentrations,

and printed on GBA SPC1 with the bioprinter method. PVA and sodium alginate are

biomaterials and polymers chosen for their biocompatibility. Calcium chloride was

used as a crosslinker. Synthetic polymers are used to add rigidity. The printed wound

and burn dressing scaffold (scaffold) was subjected to the biocompatibility

cytotoxicity test, and its compatibility and toxicity with the skin on the body were

checked. The degradation behavior and stages of PVA and sodium alginate dressing

pressure were examined and conclusions were drawn by looking at their properties.

At the same time, since burn and wound dressings are very important in terms of

being moisture-retaining and economical, this study was carried out by considering

these in polymer selection and burn dressing design.

Keywords: polyvinyl alcohol (PVA), NaAlg, biocompatible wound, burn cover

scaffold.
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1. GİRİŞ

Günümüzde meydana gelen nüfus artışı sebebiyle her bir insanın yaşam kalitesini

arttırmak amacıyla, doğal afet, kaza, hastalık vb. durumlarda meydana gelebilecek

hasarlar için medikal tekstile büyük oranda ihtiyaç duyulmuştur. Gelişen ve sürekli

olarak gelişmekte olan teknolojiyle beraber medikal tekstil de büyük oranda

gelişmiştir. Yapay organlarından, sargı bezlerine, cerrahi giyseler ve

materyallerinden damar greftlerine kadar birçok farklı üründe medikal teknoloji ön

plandadır. Bu nedenle gelişen teknolojiye bakıldığında tıbbi tekstil sektörü; tekstil

endüstrisinde en önemli ve en hızlı gelişen sektör halini almıştır [1].

Medikal (tıbbi) tekstiller, oluşan bir yara durumunda, ilk yardım durumunda veya

tıbbi bir durumda tedavi amaçlı kullanılan ve dizayn edilen tekstil malzemeleridir [2].

Medikal tekstil sektöründe var olan ürünlerin biyouyumlu, esnek ve dayanıklı olması

en beklenilen özellikler arasındadır. Bu nedenle imal edilen medikal tekstil ürünleri

toksik, alerjik veya kanserojen olmamalıdır. Doktor önlükleri, maskeler, yapay

organlar, cerrahi kıyafetler, yara bandı, ameliyat iplikleri, diş ve ağız materyalleri,

pamuklar vb. ürünlerin tümü medikal tekstil ürünleri arasında yer almaktadır [1][3].

Medikal tekstiller direkt olarak insan hayatıyla bağlantılı olması nedeniyle etkileşime

girdiği doku ile uyumlu olması gerekir. Medikal tekstilin kullanılacağı alana göre

farklılık göstermesiyle birlikte, tıbbi tekstil ürününün antibakteriyel, antitoksik ve

antialerjik olması büyük önem taşır. Bunlarla birlikte absorbsiyon, mukavemet ve

elastikiyet modülleri de bulundurması gereken özellikler arasında yer almalıdır [4].

Yanık ve yaralanma gibi birçok durumda gereksinim duyulan yara örtüleri, vücudun

rastgele bir kısmında oluşmuş yaralanmaları iyileştirmek amacıyla gerekli ortam

koşullarının sağlanması ve hücre çoğalması için scaffold (yapay deri iskeleleri),

antibakteriyal ortam oluşturabilecek materyaller olarak tanınırlar. Standart bir yara

örtüsü, yara türleri için uygun sıcaklık, nem, koruyuculuk ve antimikrobiyallik

şartlarını yerine getirmesi gerekir [5].
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İçinde bulunduğumuz çağda, yara örtüleri farklı sınıflandırmalar içerisinde

gözlemlenebilmektedirler. Yapılan çalışmada yara örtüleri fiziksel yapılarına, etken

maddelerine, üretim malzemelerine, özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Malzeme

sınıflandırmasında yer alan yara örtüleri aljinatlar, hidrojeller ve hidrokolloidlerdir.

Köpük ve şeffaf filmler fiziksel yapılarına göre sınıflandırmada bulunurken, vitamin

içerikli, antibiyotikli, içerisinde vitamin bulunduran yara örtüleri ise etken madde

sınıfında yer almaktadır [5].

Avci ve arkadaşları 2013’ de gerçekleştirdikleri bir çalışmada Lawsonia İnermis bitki

yapraklarından elde ettikleri özü ve polivinil alkol (PVA) katkılı PEO (polietilen

oksit) ile elektroeğirme yöntemi kullanarak nanolif üretmişlerdir. Ürettikleri

nanoliflerin E.Coli bakterilerine karşı direnç göstererek antibakteriyel özelliğe sahip

olduğunu gözlemlemişlerdir. Çevreye zararsız olan bu yara örtüsünün antimikrobiyal

olarak iyleştirme ve tedavi etmede kullanılabileceğini belirtmişlerdir [5].

Balın yara tedavisinde kullanımının faydalı olması, kullanım esnasında toksik bir etki

yaratmaması ve doğal olması sebebiyle Liu ve arkadaşları 2016’ da

gerçekleştirdikleri çalışmada ağırlıkça %6 oranında PVA elektro çekim çözeltisi

içerisine ekleme miktarı kontrolünün yapılarak bal ilave etmiş sonrasında ise elektro

eğirme işlemini uygulamışlardır. Sonuç olarak PVA ve bal karışımından nanolif

eldesi sağlamışlardır [6].

Sadri ve arkadaşları (2015) gerçekleştirdikleri çalışmada çevreye zarar vermeyen ve

doğal olan çay özü ile karıştırılmış kitosan / PEO nano liflerin yara iyileştirmede

etkisini araştırmışlardır. Elektro eğirme tekniği ile PEO / kitosan, kitosan, kitosan /

PEO / yeşil çay özü gibi karışımlarla 3 farklı nanolif elde etmişlerdir. Sonuç olarak

yeşil çay özünün yara üstünde nemi tutması, iltihaplanmayı düşürmede, tedavi ve

iyileşme süresini hızlandırmakta, görev aldığını gözlemlemişlerdir [6].

Çizelge 1.1’ de yara ve yanık örtüsü konusunda yapılan çalışmalara ve çalışmaları

yapan kişilerin hangi yıllarda, hangi polimerle bu çalışmayı gerçekleştirdikleri

verilmiştir.
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Çizelge 1.1. Yara örtüsü ve doku iskelesi şeklinde kullanılan bazı doğal

biyopolimerlerin yer aldığı çalışmalar [7].

Polimer Referans

Selüloz Kim ve arkadaşları 2005, 2006, Uppal 2005

DNA Fang ve Reneker 1997

Gelatin Huang ve arkadaşları 2004

Alginat Üstündağ ve Karaca 2009, Bhattarai ve arkadaşları 2006

Hyaluronik Asit Uppal 2005 Ji ve arkadaşları 2006

Dextran Jiang ve arkadaşları 2004

Kollajen Matthews ve arkadaşları 2002, Chen ve arkadaşları 2006,
Buttafoco ve arkadaşları 2006, Chen ve arkadaşları 2008

Elastin Buttafoco ve arkadaşları 2006

İpek Hyoung ve arkadaşları 2002

Kitin/Kitosan Noh ve arkadaşları 2006, Chen ve arkadaşları 2006, Chen ve
arkadaşları 2008

Skarepaisan ve arkadaşları (2007) gerçekleştirdikleri çalışmalarda centella asiatica

bitki özünün jelatin karışıma ilave edilmesi ile oluşturulan elektroçekim

solüsyonundan bitki özü barındıran nanolif eldesi elektro eğirme tekniğiyle

yapılmıştır. Başka bir çalışmaysa Suwangtong ve arkadaşları ile (2008) asiatocoside

ile selilöz asetat, dimetilasetamid elektro çekim solüsyonuna ilave edilmiştir. Elde

ettikleri solüsyon ile nanolif eldesi sağlamışlardır [8].

Biyo-aktif yara örtüleri, doku mühendisliği ürünleri günümüzdeki güncel çalışmalar

arasında bulunmaktadır. Proje de yapılan PVA ve sodyum alginat bazlı yara ve yanık

örtüsü de bu grupta yer almaktadır. Aynı zamanda 3B biyobasımı yapılacak bu yara

ve yanık örtüsü kanama durdurma çalışmalarında da antibakteriyel ve vücuda

uyumlu etkisi ile dokuya zarar vermeden, toksik etki yaratmadan scaffold olarak

kullanıma sunulacak ve yara iyileşmesini hızlandırıp yara ve yanık gibi izlerin en aza

indirgenmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte 3B biyobasımı yapılacak olan projede

kullanılan polimerlerin daha önce de “elektroçekme” yöntemi ile voltaj kullanılarak,

şırınga ucundan nanolifli yapıya dönüştürülerek, bir toplayıcı üzerinde nanolifli
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yapının biriktirme çalışmaları yapılmıştır. Fakat 3B teknik ile scaffold biyobasımı bu

çalışma ile ilk kez gerçekleştirilecektir.

1.1. Amaç ve Kapsam

Vücutta veya deride meydana gelen yara ya da yanık oluşumunun iyileşme süreci

çoğu zaman zor olmuştur. Yapılan bu proje ile yara ve yanık iyileşmesini

hızlandırmak ve bununla birlikte yara ve yanık izlerini en aza indirgemek

amaçlanmıştır. Kullanılan malzemeler vücuda uyumlu ve biyobozunur olarak

seçilmiştir. Yapılan yara ve yanık örtüsünün en önemli özelliği yara ve yanık

üzerinde nemi sabit tutması ve bu sebeple iyileşmenin hızlı şekilde gerçekleşmesini

sağlamaktır. Aynı zamanda maliyet bakımından daha düşük malzemelerden

yapılmaktadır. En büyük avantajlarından bir diğeri ise kullanımı kolay ve

biyouyumlu olduğu için sürekli değiştirilme gereksinimi duyulmaz, uzun süreli

kullanıma uygundur. Biyobozunur olduğu için vücuda herhangi bir zararı yoktur.

Biyoprinter ile 3D basımının yapılması da hızlı üretilmesini sağlamış ve

ulaşılabilirliğini arttırmıştır. Ayrıca kanamalarda da kan kaybını önleyip riski ortadan

kaldırarak toksik etki yaratmamaktadır. Diğer yara örtülerinden ayıran en önemli

özelliği ise biyoprinter ile 3D biyobasımının scaffold (yapı iskelesi) şeklinde

yapılabilmesi ve yara yanık ile birlikte kanama durdurma konusunda da

kullanılabilirliğidir.

Proje kapsamında medikal sektöre kullanımı kolay, biyouyumlu, maliyeti düşük ve

hastalara yararlı olabilecek bir yara ve yanık örtüsü yapılarak kullanımı

hedeflenmiştir.

1.2. Hipotez

Bir yaranın iyileşme süreci deride yeni hücrelerin oluşmasıyla beraber doku

bütünlüğünün tekrardan kazandırılması ve yaranın histolojik, fizyolojik ve anatomik

yapısının tekrardan kazandırılmasıyla birlikte meydana gelen, biyokimyasal, sitolojik,

kompleks ve dinamik hadiseler oluşması zinciridir. Yapılan tez çalışması
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kapsamında, yara ve yanık tedavisinde kullanılmak üzere polivinilalkol (PVA) ve

sodyum alginat bazlı bir yara örtüsü biyobasımı yapılarak kullanıma sunulacaktır.

 Projede kullanılan PVA ve sodyum alginat biyouyumlu ve biyobozunur

polimerlerdir. Aynı zamanda antibakteriyel özelliğine sahiptirler.

 Nem tutma ve yara izini en aza indirme özelliğine sahiptir.

 Yara ve yanık örtüsü üretiminde öncelikle hidrojeller, solüsyonlar hazırlanıp, 3B

biyobasım yöntemi ile yara ve yanık örtüsü iskeleleri basılacaktır. Bu yara ve

yanık örtüsü yapı iskelesi hücrelerin göçü, yerleşmesi, oksijen ve besin

alışverişinin gerçekleşmesi amacıyla gözenekli bir yapıda olacaktır [9].

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Derinin Yapısı, Özellikleri ve Görevi

Vücutta 1,7 m2 civarında bölgeyi sarmalayan ve ağırlığı toplam vücut

ağırlığının %15’ ini oluşturan en büyük organ deridir. Deri; vücudu mikroplar, çeşitli

kimyasallar, ultraviyole (UV) ışınlar, zarar verici dış etkenlerden koruma ve

vücuttaki su kaybını engelleme, sıcaklığı dengeleme gibi hayati görevlere sahiptir.

Derinin kalınlığı ve pigmentlerindeki dağılımı vücutta ihtiyaç ve işlevlerine bağlı

olarak değişkenlik göstermektedir.

Deri, birçok hücre çeşidinden ve özgül proteinlerden meydana gelen, karmaşık ve

dinamik bir yapıdan oluşmaktadır. Şekil 2.1’de derinin anatomik yapısı verilmiştir.

Deride var olan bu özellikler sayesinde kendiliğinden onarım, termo regülasyona

yardım etme ve vücutta koruyucu bir tabaka olarak davranış göstermektedir. Çizelge

2.1’de deri protein ve hücrelerin görevleri gösterilmektedir [10].
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Şekil 2.1. Derinin anatomik yapısı ve kısımları [11]

Çizelge 2.1. Bazı deri hücrelerinin görevleri [10]

Hücre (ilgili yapı) Görevi

Karniye tabakası, melanositler,
langerhans adacıkları

Ultraviyole ışınlar, kimyasallar, antijenler ve
mikrobiyallere karşı koruma

Karniye tabakası İç ortam dengesini koruma

Karniye tabakası Su, elektrolit ve makromolekül kaybı önleme

Dermis ve deri altı yağı Dışarıdan oluşan tepkileri engelleme

Ter bezi ve kan damarları Vücut ısısını düzenleme

Deri altı yağı Vücut ısı yalıtımını sağlar.

Keratinositler D vitamini sentezi

Özelleşmiş sinir uçları Sinyal alımlama

Yağ bezleri Yağlama

Apokrin ter bezleri Vücut kokusu, feromon sentezleme

Tırnaklar Koruma

Deri, dudaklar, saç ve tırnaklar Dış görünüş
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Deri 3 temel tabakadan oluşmaktadır. Bunlar epidermis (en dıştaki tabaka), kutis-

korium (ortada yer alan dermis), hipodermistir (en içteki tabaka).

Hipodermis derinin en altındaki katmandır ve Şekil 2.1’de görünmektedir. Yapısında

yağ ve hücre toplulukları bulunur ve ısı alışverişini engeller. Dışarıdan gelecek

darbelere karşı vücutta koruma bariyeridir. Bununla birlikte deri altındaki yapıların

hareketliliğine olanak sağlamaktadır.

Hipodermis ve epidermis arasında yer alan ve kan damarları sayesinde epidermis ile

hipodermis tabakası için besin sağlayan dermis tabakası derinin birleştirme özelliğine

sahip bileşenidir. Kalınlığı 3 ila 5 mm aralığındadır. Dermis vücudun %90’ını

oluşturarak bünyesinde barındırdığı cildi güçlendiren kollajenler, yapısal proteinler,

retiküler ve elastik fibriller ile bağ dokusunu meydana getirmektedir. Yağ ve ter

bezleri, deri kasları, lenf ve kan damarları gibi farlı türlerdeki uyarıcı duyusal

sinirleri de barındıran bu katman diğer yapılara destek sağlar, vücutta su kaybını

engeller, derinin esneklik ve elastiklik özellikte olmasını sağlar ve vücut ısısının

dengelenmesinde de görev alır.

Epidermis tabakası çoğunlukla karmaşık bir protein olan ve keratin üretimini

sağlayan keratinosit hücrelerinden meydana gelmektedir. Fakat epidermis

tabakasında melantositlerle birlikte Langerhans hücreleri gibi dendritik hücreler de

yer almaktadır. Keratinositler; yaraları tedavi etmede büyük role sahip epidermal

keratin, bariyer lipidleri ve doğal nemlendirme faktörleri gibi yapısal proteinlerin

gelişmesini sağlar, melantositlerden melanin alır ve antijenleri bünyesinde

bulundururlar. Bariyer yağları antimikrobiyal peptitler barındıran epidermal katmanlı

gövdeler olarak meydana getirilir. Bu şekilde epidermis tabakası geçirgenlik görevini

yerine getirir ve antimikrobiyal olarak işlev görür. Epidermis, dermal hücreler (mast

hücreleri, fibroblastlar) içerisinde hücreler arası iletişim için farklı büyüme faktörleri

salımlar. Epidermis katmanı deri matris üretimi veya bozunmasını uygun zamanda

gerçekleştirir. Kan ihtiyacını doğrudan karşılaması bulunmayan bu katmanda besin

maddesi taşınımı, seçici bariyeri aştıktan sonra hücreler arasındaki sıvı maddelerin

difüzyonu ile gerçekleştirilir. Birçok maddenin vücut içerisine giriş ve çıkışını
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denetler ve düzenler. Hasarlı ve hastalıklı ciltlerde özellikle yanık yaralarında

epidermis ortadan kaybolur. Bu sebeple vücut sıvısı hızlı bir şekilde yitirilir ve

mikrobiyal enfeksiyonlara karşı duyarlılık artışı gerçekleşir. Epidermisin yok olması

ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Epidermis ile sinir hücrelerinin birbirlerine bağlandığı bilinen çekirdek katmanları 3

ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar Stratum Bazale (kök hücreler postmitotik hücreler

yer alır), Stratum Spinozum (dikenli katman) ve Stratum Granülosumdur.

2.2. Yara Türleri

Yara bir travma sonucu meydana gelen deri veya mukoza tabakasının zarar

görmesiyle oluşur [12]. Derinin içinde veya dışında oluşan bir durumdan ötürü,

organların veya dokuların fonksiyonunun ve anatomik yapısının bozulması yarayı

meydana getirir. Yaralar akut ve kronik olmak üzere yapılarına göre 2 farklı

durumdadır. Akut yaralar, zamana bağlı olarak iyileşen yaralar olarak tanımlanabilir.

Anında kesilen yaralar yani yanıklar, çatlama, ameliyat yaraları, lazer yaralanmaları,

silah yaralanmaları, sıyrık ve kesik yaraları vb. yara türleri akut yaralanma

örnekleridir. Kronik yaralar ise zamana bağlı olarak iyileşme göstermeyen veya

iyileşme olsa bile zor ve zaman alan yara çeşitleridir. Venöz yaralar, diyabet yaraları,

bası yaraları kronik yaraya örnek olan yara türleridir. Kronik yaralar genelde

iyileşme olsa dahi tekrarlayan yaralardır [13].

Akut yaralanma türü olan yanık yarası tıp da çok fazla karşılaşılan yara türündendir.

Yanık yaraları, kimyasal maddeler, elektrik, ışık, ısı vb. durumlardan kaynaklı

dokuda meydana gelen hasar sonucuyla oluşmaktadır. Yanıklar deride meydana

getirdiği hasara göre birinci derece yanıklar, ikinci derece yanıklar, üçüncü derece

yanıklar ve dördüncü derece yanıklar olmak üzere dört sınıfta incelenir. Bu

sınıflandırma; yanığın meydana geldiği deride yer aldığı genişliğe, derinliğine veya

yaraya neden olan etmenlere göre yapılmaktadır. Birinci derece yanıklar genelde

yüzeysel yanıklar, ikinci ve 3. derece yanıklar tam kat yanıklar, 4. derece yanıklar ise

daha içe doğru oluşan yanıklardır [13].
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Derinin veya mukozayı meydana getiren yapıların üzerinde cerrahi, travma ya da

hastalıktan meydana gelen bütünlük bozulması ile, ciltte bulunan fizyolojik

görevlerinin ya da bütünüyle kaybolmasına yara denir. Yara türleri, iyileşme süresine

göre, kalınlığına göre, rengine-görünümüne göre ve kapanma tarzına göre

sınıflandırılır [13].

2.2.1. İyileşme Süresine Bağlı Olan Yaralar

Yaralar iyileşme süresine göre akut yaralar ve kronik yaralar olmak üzere iki sınıfta

incelenir.

 Akut yaralar, deri üzerinde herhangi bir etki yaratmaksızın kısa zamanda

iyileşme gösteren yaralardır. Yaranın oluşumuna sebep olan etmen geçici

bir haldedir. Akut yaralarda çoğunlukla iyileşmeyi durduran etmenler çok

azdır ve akut yaralarda sürekli olarak iyileşme sağlanır.

 Kronik yaralar ise iyileşmesi zaman alan yara türüdür. Yaradaki

enfeksiyona ya da ciddiyetine göre iyileşme süresi artabilir. Yaranın

oluşumuna sebep olan etmenlerin ne zaman sona ereceği belli değildir.

İyileşmeyi engelleyen bir sürü neden kronik yaralarda meydana gelebilir.

Aynı zamanda kronik yaralar sürekli olarak tekrar eden yaralar çeşididir

[14].

2.2.2. Kalınlığa Bağlı Olan Yaralar

Kalınlığına göre yaralar kısmi kalınlıklı yaralar ve tam kalınlıklı yaralar olmak üzere

iki sınıfta incelenir.

 Kısmi kalınlıklı yaralar, sadece üst derisi yani epidermis tabakası zarar

görmüş yara türüdür. Kısmi kalınlıklı yaraların iyileşmesi doku, organ

veya hücrelerin yenilenmesiyle gerçekleştirilmiştir.
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 Tam kalınlıklı yaralar ise derinin epidermis, dermis ve deri altı

tabakalarının zarar gördüğü yara türüdür. Tam kalınlıklı yaralar kemik ve

kas dokusunda da meydana gelebilir. Tam kalınlıklı yaralarda genelde

yara izi oluşumu meydana gelir ve iyileşmesi için birkaç aşama gereklidir

[14].

2.2.3. Kapanma Tarzına Göre Yaralar

Kapanma tarzına göre yaralar birinci intansiyon yaraları ve ikinci intansiyon yaralar

ve üçüncü intansiyon yaraları olmak üzere üç sınıfta incelenir.

 Birinci intansiyon yaraları ciltte doku kaybı oluşturmayan yara tipidir.

Kesikler bu yara tipine özgü yara tipidir ve dikişle kapatılabilir.

 İkinci intansiyon yaralarında ise doku kaybı meydana gelmektedir.

Granülasyon adı verilen tedavi ile doku kaybı yaşandığı durumlarda

uygulanan tedavi ile bu yaralar iyileşmektedir.

 Üçüncü intansiyon yaraları ise diğerlerine kıyasla daha fazla derin olan

yaralardır. Bu yaralar genellikle enfeksiyon ve mikrop alma durumu

bulundurur [14].

2.2.4. Klinik Görünümüne / Rengine Göre Yaralar

Klinik görünümüne / rengine göre yaralar; siyah-nekrotik yaralar, yeşil-enfekte

yaralar, kırmızı-granülasyon yaraları, pembe-epitelizasyon yaraları ve karma yaralar

olmak üzere beş grupta incelenir.

 Siyah-nekrotik yaralar, siyah- kahverengi görünümündeki yara türüdür.

İyileşme süreci geç gerçekleşmektedir.

 Yeşil-enfekte yaralarda, enfeksiyon meydana gelmektedir ve iyileşme

süreci geç olmaktadır. Bu tür yaraların tedaviye gereksinim vardır.

 Kırmızı-granülasyon yaralar, engebeli, hassas ve nemli bir dokuya

sahiptir. Enfeksiyona veya kansızlığa göre yara mat görünüm kazanır.
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 Pembe-epitelizasyon yaralar, pembe-beyaz görünümlü yara türüdür.

 Karma yaralarda, birden fazla iyileşme süreci olduğundan birden fazla

renk görünür [14].

2.2.5. Yanık Yaraları

Yanık yaraları termal yaralanma grubunda yer alan yara türüdür. Radyasyon ışığı,

kimyasal etmenler, elektrik ve ısıdan kaynaklı meydana gelen yaralardır. Birinci

dereceden yanıklar, ikinci dereceden yanıklar, üçüncü dereceden yanıklar ve

dördüncü dereceden yanıklar olmak üzere yanık yaraları dört grupta incelenir ve bu

grupların sınıflandırılması Çizelge 2.2’ de verilmiştir [9].

Çizelge 2.2. Yanıkların derinliklerine göre gruplandırılması ve özellikleri [9]

Derece 1 2 3 4

Derinlik Yüzeysel Orta Derin Çok derin

Klinik

Görünüm

Kuru deri,

eritem

Ödem,

vezikül, bül

Kuru deri,

eskar

Eskar

Etkilenen

doku

Epidermisin

bir kısmı

Epidermisin

tamamı,

dermisin bir

kısmı

Epidermisin

ve dermisin

tamamı

Kas, kemik

Epitelizasyon Var Var veya yok Yok Yok

Skar Genelde

kalmaz

Sıklıkla kalır Kalır Kalır

Ağrı Ağrılı Çok ağrılı Ağrısız Ağrısız

 Birinci derece yanıklar, epidermal yanık olarak tanımlanır. Yüzeysel

yanıklardır. Epidermis adı verilen derinin en üst tabakası etkilenmektedir.

Birinci derece yanık yaraları kırmızı renklidir, kurudur ve acı vericidir. İz

kalmadan kısa bir zaman içinde iyileşme gösterir. Güneş yanıkları birinci

dereceden yanık sınıfına dahildir [9].
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 İkinci dereceden yanıklar, derinin dermis adı verilen tabakasında

meydana gelen yanık türüdür. Bu yanık yarası, alevle, sıcak suda

haşlamayla veya sıcak madde değmesiyle meydana gelen yanık türüdür.

İkinci derece yanıklarda, birinci derece yanıktan daha fazla doku hasarı

oluşmaktadır. Ağrılı ve iltihap oluşma riski taşıyan yanıklardır. Düzenli

yapılan pansumanlarla 3-4 hafta içinde iyileşme gösterir [15].

 Üçüncü ve dördüncü derece yanıklar, cildin tüm katmanlarının hasar

görmesiyle oluşan yanık türüdür. Üçüncü ve dördüncü derece yanıklarda

ciltte ağrı duyusu yok olur ve yanık olan kısım kırmızı-pembe renginden

sarı-beyaz rengine dönüşür. Bu yanıklarda cerrahi bir müdahale yapılmalı

ve iyi bakılmalıdır. Ödem ve enfeksiyon oluşması riski taşır. İyileşme

süreci oldukça fazladır ve iz bırakmaktadır.

Şekil 2.2’ de yanık yaraları dereceleri ve deri üzerinde meydana getirdiği

hasarlara yer verilmiştir.

Şekil 2.2. Yanık yaraları derecelerinin etkilerinin deri üzerindeki gösterimleri [16]
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2.3. Yara İyileşmesi

Zarar veya hasar gören dokunun olması gereken halini alması için geçirilen zaman

yara iyileşme süreci olarak tanımlanır. Yara iyileşmesi, derinin veya vücut da

meydana gelmiş hasarlı dokunun yenilenmesi ve onarılması olayıdır. Yara iyileşmesi

bireyin sağlık durumundan, meydana gelmiş hasardan ve yaranın meydana geldiği

bölgeden vb. durumlardan doğrudan etkilenmektedir.

Yara iyileşmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli etmenlerden biri, yara

bölgesinin nemli bir şekilde tutulmasıdır. Nemli tutulması takdirinde yarada kabuk

oluşumu engellenir ve doku kuruması olmaz. Yara kuruması meydana geldiğinde

skar (ölü deri) ya da yara kabuğu oluşur [17].

Yara ve yanık tedavisinde kullanılan yara örtüleri de yaranın gereksinim duyduğu

nemli ortamı oluşturabilme özelliğindedir. Yara iyileşme ve oluşum süreçlerine bağlı

olarak yaranın iyileşme çeşitleri vardır. Yara iyileşme çeşitleri 3 ana başlıkta

incelenir bunlar; primer iyileşme, sekonder iyileşme, tersiyer iyileşmedir.

Primer iyileşme, küçük seviyede granül dokusu ile iyileşme meydana gelir ve doğal,

kendiliğinden iyileşme esnasında fonksiyonel deri dokusu ile bağ dokunun yer

değişmesi gerçekleşir. Birincil iyileşme olarak da isimlendirilir ve iyileşme süreci

hızlıdır. Yara üzerinde kan birikimi olur ve kabuk bağlar. Meydana gelen kabuk

altında epitel doku hızlı bir biçimde çoğalırken ölü deri ortamdan uzaklaştırılır ve bu

süreç iki günde biter. Sonrasında epitel altında fibroblast ve kapiller gelişimini

devam ettirir [18].

Sekonder iyileşme, büyük oranda yumuşak doku kaybı meydan gelen yarada oluşur.

Bu aşamada çok miktarda doku kaybı meydana gelir. Büyük travmalar, şiddetli

yanıklar, bazı cerrahi operasyonlar sonrasında oluşan yaralarda ikincil iyileşme

görülür. Epitel hücrelerde yenilenme ile orijinal dokunun oluşamaması, tek başına

yetersiz kalması sebebiyle uzanan kollajen ile elastin dokunun birikimi sayesinde

yara kenarlarındaki çevre dokuların granülasyon dokusunun içe doğru çoğalması
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gözlemlenir. Bu tür açık ve tam katlı yaralar bu şekilde yara küçülmesi ve epitel

oluşumu biçiminde kapatılır. Derideki büyük orandaki bozunmalar ilk

boyutundan %5 ila %10 oranında küçülür. Bu tip yara iyileşmelerinde

miyofibroblastlar görev alırlar. Yaralanma olduktan 3 gün sonra ortaya çıkarlar.

İkincil iyileşme daha yavaş şekilde gerçekleşir ve kaslar üzerinde kasılmaya sebep

olabilir, vücut fonksiyonlarında sınırlamalara yol açabilir. Primer iyileşme ile

arasında büyük ölçüde önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklar arasında en baskın

olanı ise ikincil iyileşmede birincil iyileşmeye göre yanma tepkimesinin çok daha

fazla olmasıdır. Yangı reksiyonun fazla olmasının sebebi ise ikincil iyileşmenin

büyük oranda doku hasarlarının uzaklaştırılması gereken hasarların çevresindeki

eksuda (yaralanmalarda vücut dışına akan sıvı) ve fibrinleri oluşturmasıdır [19].

Tersiyer iyileşme türü geç kalmış birincil iyileşme ve ciddi düzeyde bozunmaya

uğramış kapatılamayacak seviyede olan geniş hasarlı dokuların 4-5 gün üstü açık

biçimde iyileşmeye bırakılmasıdır. Burada amaç mikroorganizma oranını en az

seviyeye düşürmektir. Yara steril hale geldikten veya sterilizasyonu gerçekleştikten

sonra dikiş işlemi yapılır. Dikme işlemini yapabilmek için öncelikle açık bırakılan

yaranın doku üzerinde yeterli bir biçimde kanlanması gerekir. Kan hücreleri,

parenkimal hücreleri ve ekstrasellülar matrislerin sürekli görev aldığı yara iyileşme

süreci tabaka oluştuktan sonra uzun zaman alabilir. Bu evrede yara iyileşme

aşamaları birbirini takip etmektedir fakat sıralı bir düzeni yoktur, karışık bir biçimde

devam eder. Genellikle akut doku iyileşmesinde onarma işlemi 3 fazda

gerçekleşebilir. Bunlar hemostaz / inflamasyon fazı, hücre çoğalması (proliferasyon)

fazı, ve epitelizasyon (yeniden yapılanma) fazıdır [20].

2.4. Yara ve Yanık Örtüsü Çeşitleri

Yara ve yanık örtüleri hasar alan dokunun ve derinin doğal epitelin görevini gören ve

yerini tutabilen materyallerdir. Yara ve yanık iyileşme aşamaları farklı olduğu için

har aşamada farklı işlemler uygulanabilir. Yanık ve yaranın iyileşmesi aşamasında

yapılan işlemler iyileşme ve akut inflamasyon sırasında önemli yer tutmaktadır.

Yanık ve yara örtüsü aynı zamanda yanık ve yara etrafındaki dokuları da
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destekleyerek ağrıyı ve yanmayı en aza indirmeli ve ortadan kaldırmalıdır. Aynı

zamanda uygulanabilirliği yaraya fazla zarar vermeden sökülüp takılabilmelidir.

Yara ve yanık örtülerinin çeşidi ve yapısı da iyileşme için önemli rol oynamaktadır.

Örtünün yapısı dökülmeyen ve yaraya karışmayan inert biçimde olmalıdır. Bu

şekilde yabancı cisim tepkimesi ve alerjik tepkimelerin ortaya çıkmasına mani

olmaktadır. Her yara ve yanık örtüsü için koşullar aynı değildir, bu sebeple yara ve

yanık tipine uygun Çizelge 2.3’deki gibi örtüler seçilmelidir [21].

Çizelge 2.3. İdeal bir yara örtüsü özellikleri [22]

Yara ve yanık örtüsünde kesinlikle
bulunması gereken özellikler

Yara ve yanık örtüsünde ek olarak
bulunması gereken özellikler

Acı hissini düşürmek Biyobozunur olmak

Akan sıvıyı emme kabiliyeti Bioabsorbe edilir olmak

Toksik olmamak Transparan olmak

Nemli ortam koşulu oluşturma Kolayca uygulanabilmek

Enfeksiyonu önlemek Yara alanına hücre göçüne yardımcı
olmak

Optimum gaz geçirgenliği sağlamak Yara üzerinde birleşme yapmadan kolay
çıkarılma

Sıcaklık dengesini ayarlama Rahat kullanışlı ve esnek olma

PH dengesini sağlamak İyileşmenin optimal, uygun şartlarda
gerçekleşmesini sağlamak

Yaranın kontaminantlarla temasını
engelleme

Su buharı geçirgenliği sağlayıp bakteri
geçişine izin vermemek

Hücre çoğalması ve yenilenmesi için
uygun ortamı oluşturmak

Kanamayı azaltmak
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Yara ve yanık örtüleri en genel şekilde 3 aşamada değerlendirilebilir, bunlar şu

şekilde sıralanabilir;

a) Birincil ve İkincil Örtüler: primer (birincil) örtüler dermal yara ve yanık bölgeye

doğrudan uygulanırlar. Sekonder (ikincil) örtülerse primer örtüyü yara ve yanık

üzerinde tutunmasını sağlayan ve kaymasına engel olan örtülerdir (bantlar, film

örtüler, flaster gibi) [23].

b) Aktif ve Pasif Örtüler: Yara ve yanık yüzeyini örterek kurumasını sağlayan ve dış

etkilerden koruyan örtülere pasif örtüler adı verilir. Aktif örtülerse yara ve yanık

yüzeyi ile etkileşim halinde bulunarak yara ve yanığın iyileşmesini sağlayan

örtülerdir. Çizelge 2.4’de verilen kodlama listesi sayesinde pasif yara örtülerinin

hangi tür yanık-yara tedavisinde ve hangi alanda kullanılacağı belirtilmiştir [24].

c) Oklüzif Örtüler: Yara ve yanığın nemli kalmasını sağlayan 5 çeşit yara ve yanık

örtüsünün oluşturduğu kategoridir. Yara ve yanıklarda deri oluşumunu hızlandırırken

kronik yara ve yanıklarda granülasyon dokusuna uyartı verirler, yara ve yanığı

çevredeki toksik etki ve zararlı mikroorganizmalardan korurlar. Bu tür örtüler yara

ve yanıktaki ağrı ve yanma hissini azaltarak yaranın kapanmasını sağlayarak yara ve

yanık izini en aza indirgeyerek ortadan kaldırılmasına ortam hazırlarlar. Yara ve

yanık gözden geçirilir ve bakımı yapılırken harcanan zaman ve materyal malzeme

kullanımını düşürerek ekonomik ve daha hızlı kolay bir bakım yapılmasını sağlarlar

[24]. Şu anda kullanılan başlıca okzülif yara örtüleri şunlardır;

- Hidrokolloidler

- Hidrojeller

- Nanolifler

- Polimerler

- Polimer Baskılar

- Polimer Filmler

- Polimer Köpükler

- Alginatlı Örtüler
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Çizelge 2.4. Türk Yara Bakım Ürünleri Kodlama Sistemi pasif yara örtüleri

kategorizasyonu ve kodları [25]

PASİF YARA ÖRTÜLERİ
1. Kompozit örtüler (A01) 15. Yara temas tabakası (A15)

2. Transparan film örtüler (A02) 16. Yara temizlik ürünleri (A16)

3. Hidrokolloid örtüler (A03) 17. Deri greftler ve greft eşdeğeri

(A17)

4. Hidrofiber örtüler (A04) 18. Diğerleri (A18)

a) Polisakkaritli örtüler (A18a)

b) Paste bantlar (A18b)

c) Ballı örtüler (A18c)

d) Parafin gaz yara örtüleri (A18d)

e) Bariyer krem ve örtüler (A18e)

f) Kollajenli örtüler (A18f)

g) Büyüme faktörlü örtüler (A18g)

h) Hyaluronik asitli örtüler (A18h)

ı) Enzimatik debridman ürünleri

(A18i)

5. Hidrokapiller örtüler (A05)

6. Köpük (foam) örtüler (A06)

7. Alginat örtüler (A07)

8. Yara doldurucuları (A08)

9. Silikon jel tabakalar (A09)

10. Antibakteriyel örtüler (A10)

11. Hidrojel örtüler (A11)

12. Kompresyon bandajları (A12)

13. Özel emici-yapışmaz yara örtüleri

(A13)

14. Koku absorbe ediciler (A14)

Yara örtüleri üretildikleri materyale, fiziksel şekillerine ve etken madde içeriğine

göre 3 sınıftan oluşmaktadır.

2.5. Yapıldıkları Maddeye Göre Gelişmiş Yara Örtüleri

2.5.1. Hidrokolloidler

Jelatin, pektin ve selülöz gibi materyallerden imal edilmektedir. Yapısında var olan

hidroaktif maddeler ile hidrokolloid matriks yarada bulunan yangı sıvısı ile temas

ettiğinde yaradaki sıvıyı çektiği fark edilmiştir.

Yara ile hidrokolloid matriks arasında nem iletimi fazlasıyla yavaştır. Bu nedenle

zaman geçtikçe jel oluşumu meydana gelmektedir. Böylelikle yara üzerine
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iyileşmeyi hızlandıran nem iletici tabaka oluşmaktadır. Bununla birlikte

hidrokolloidler, kollajen imalini ve epitalizasyon hızını arttırmaktadır [9].

2.5.2. Alginat Örtüler

Yosunlardan meydana gelmektedir. Yara eksüdası ile alginatların yüksek sıvı

absorblama özelliği temasa geçtiğinde güçlü bir hirofilik jel oluşturmaktadır. Alginat

kullanımı da bu esasa dayanır. Bu oluşan hidrofilik jel yara üzerinde ideal sıcaklık ve

nemde bulunmasına olanak sağlar. Büyük oranda geri emilim özelliği bulunmaktadır.

Aynı zamanda alginat örtülerin antimikrobiyal özellikleri oldukça azdır [9].

2.5.3. Hidrojeller

Hidrojellerin bileşiminin yaklaşık olarak yüzde 80’i sudur. Antimikrobiyal özellikte

değildir. Bu nedenle enfekte olmayan, yüzeysel ve eksudasız yaralarda oldukça fazla

kullanılmaktadır. Yüksek Absorbsiyon özellikleri ise oldukça fazladır. Polimetakrilat,

polisakkarit, polietilenoksit, jelatin veya polivinil alkol gibi polimerlerden

oluşmaktadır. Yara üzerine uygulanması takdirinde yara yapışmaz ve aynı zamanda

ağrı dindirici özelliği de bulunmaktadır. Nemli özellikte olmasından dolayı da yara

üzerinde ısı ayarı yaparak serinletici bir etki bırakmaktadır. Hidrojel kullanılması

durumunda bakterilere karşı yetersiz özellikte olması nedeniyle yarayı enfeksiyondan

korumak için pansuman değişikliğinin günlük olarak yapılması gerekmektedir [9].

2.6. Fiziksel Şekillerine Göre Modern Yara Örtüleri

2.6.1. Köpükler

Silikon veya poliüretandan üretilmektedir. Yara üzerine uyumu oldukça iyidir ve

yumuşak olma durumundan dolayı tampon vazifesi de göstermektedir. Aynı

zamanda antimikrobiyal özellik göstermemektedir. Eksudalı yaralarda ve ya enfekte

olmayan yüzeysel yaralarda daha çok kullanılmaktadır. Kuru bir yaraya uygulanması

takdirinde poliüretan polimerinin destek nem tabakası sayesinde yarayı nemli tutar

ve yaranın kurumasını engeller. Islak bir yaraya yerleştirildiğinde ise kılcallık olayı
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etkisi ile yarada bulunan sıvıyı köpük içine çeker yani absorbe eder. Yara örtüsünün

diğer tarafına sıvıyı geçirmektedir [9].

2.6.2. Şeffaf Filmler

Eksudasız ya da az eksudalı yaralarda kullanıma uygundur. Genellikle ped formda ya

da transparan formda bulunmaktadır. Sıvılara geçirgenlik özelliğinde bulunmamakta

fakat nem, gaz ve buharı geçirebilmektedir. Geri emilim özelliğinde bulunmazlar.

Yara üzerinde koruyucu bir etki göstermektedir.

2.7. Etken Madde İçeriğine Göre Modern Yara Örtüleri

2.7.1. Antibakteriyel Etken Madde İçeren Yara Örtüleri

Kaza sonucu veya cerrahi durumlardan sonra meydana gelen yaralarda enfeksiyonu

gidermek veya önlemek için kullanılmaktadır. Bu şekilde meydana gelen yaralarda

enfeksiyon riski fazla bulunduğundan bu tip yara örtüsü kullanılması daha doğrudur.

2.7.2. Büyüme Faktörü İçeren Yara Örtüleri

Büyüme faktörleri; hücre farklılaşması, hücre göçü, hücrelerin bölünmesi, enzim ve

protein imali nedeniyle kullanılmaktadır. Yara iyileşmesi için hücresel üremeyi

uyarır ve yara iyileştirmesi meydana gelir. Yara iyileşmesinde önemli bir konumu

bulunmaktadır. Yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlamaktadır [9].

2.7.3. Vitamin ve Mineral İçerenler Yara Örtüleri

Mineral ve vitaminler yara endüstrisinde kullanılan önemli bileşikler arasında yer

almaktadır. Özellikle E, A ve C vitaminleri yara tedavisinde kullanılan vitaminler

arasında yer almaktadır. Çinko ve bakırda yara iyileşmesine katkıda bulunan ve

hızlandıran maddelerdir. Silikon jeller, merhemler, kremler sıvı emülsiyonlar vitamin

ve mineral içeren yara bakım ürünlerde genellikle vitamin ve mineraller

kullanılmaktadır [9].
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Şekil 2.3. Yara örtü türleri a) kalsiyum alginat yara örtüsü, b) poliüretan film yara

örtüsü, c) hidrojel yara örtüsü, d) hidrokolloid yara örtüsü, e) silikon bazlı köpük

yara örtüsü f) poliüretan köpük yara örtüsü [26].

Bu tez çalışmasında yapılan yanık ve yara örtüsü Okzülif örtüler grubunda yer

almaktadır.

2.8. Yara ve Yanık Örtülerinde kullanılan Polimerik Biyomalzemeler

Yara ve yanık örtülerinde kullanılan polimerik biyomalzemler başlıca şunlardır;

poliüretanlar, kitosan, polioller, selilözler, aljinatlar, polivinil alkoller, izosiyonatlar,

zincir uzatıcılar, kollajen jelatinler, silikonlar, gümüş nanopartiküller olarak

sıralanabilir. Maliyet ve kullanım alanları bakımında çok çeşitli olup, her polimer

farklı özellik taşımaktadır. Bu tür polimerlerin yara ve yanık örtüsünde kullanılma

sebepleri ise nem tutucu olmaları, su kaybını engellemeleri, antibakteriyel özellik

taşımaları, yanık dokusunda eksuda sebebiyle meydana gelen protein kaybını

azaltmaları, mikroorganizmalara karşı direnç göstermeleri, kullanım ve maliyet

bakımından kolaylık sağlamaları ve aynı zamanda daha hızlı iyileştirme yetisine

sahip olmaları gibi biyouyumluluk gösteren ve toksiklik taşımayan özellikleri

sayesinde yara ve yanık tedavisinde kullanılmaktadırlar. Doğaya, çevreye ve insana
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zarar vermeyen yara ve yanık örtüsü oluşturmak veya meydana getirmek önemli

koşullardan biridir [27].

Bu çalışmada yer verilen polimerik biyomalzemler sodyum alginat, polivinil alkol ve

kalsiyum klorürün (CaCl2) detaylı özelliklerinden bahsedilecektir.

2.8.1. Hidrojeller

Yüksek su emme yeteneğine sahip, birçok biyomedikal alanda kullanılan, esnek,

çapraz bağlı polimer zincirinden meydana gelen, gözenekli, birçok çeşit fiziksel ve

kimyasal özellikte bulunabilen, hidrofilik bir makromoleküldür.

İlk defa 1960 yılında Lim ve Wichterle tarafından elde edilmiş ve raporlanmıştır.

Hidrojeller doğal yaşamda da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin jelatin ve agar doğal

yaşamda insanlık tarihinin en eski bilinen malzemeleri arasında yer almaktadır.

Hidrojeller, kimyasal veya fiziksel durumlarda belli bir faz geçişi veya sol-jel

geçişine uğramaktadır. PH, özel kimyasallar, iyon varlığı kimyasal etmenlere,

sıcaklık, çözücü içeriği, ışık yoğunluğu ve şiddeti ise fiziksel etmenlere örnek olarak

sayılabilmektedir. Hidrojellerin hidrofilik, jelleşme, biyouyumlu gibi avantajlarının

olmasının yanı sıra; yüksek kristalleşme, düşük çözünürlük, istenmeyen bazı termal

ve mekanik özellikler gibi durumlarda dezavantaj sağlamaktadır.

Hidrojellerin bileşiminin yaklaşık olarak yüzde 80’i sudur. Antimikrobiyal özellikte

değildir. Bu nedenle enfekte olmayan, yüzeysel ve eksudasız yaralarda oldukça fazla

kullanılmaktadır. Yüksek Absorbsiyon özellikleri ise oldukça fazladır. Polimetakrilat,

polisakkarit, polietilenoksit, jelatin veya polivinil alkol gibi polimerlerden

oluşmaktadır. Yara üzerine uygulanması takdirinde yara yapışmaz ve aynı zamanda

ağrı dindirici özelliği de bulunmaktadır. Nemli özellikte olmasından dolayı da yara

üzerinde ısı ayarı yaparak serimletici bir etki bırakmaktadır. Hidrojel kullanılması

durumunda bakterilere karşı yetersiz özellikte olması nedeniyle yarayı enfeksiyondan

korumak için pansuman değişikliğinin günlük olarak yapılması gerekmektedir [9].
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2.8.2. Alginatlar

Alginat, kahverengi deniz yosunlarından yapılan bir çeşit doğal polisakkarittir.

Stanford adlı bilim insanı ilk kez kahverengi deniz alglerinden kara bitkilerinde yer

alan selüloz ile benzerlik gösteren bir madde olduğunu bulmuştur. İçerisinde bulunan

madde aljinik asittir. Kahverengi alglerde hücre duvarını oluşturan yapı aljinik asittir

[27].

2.8.3. Alginatın Fizikokimyasal Yapısı ve Jelleşme Özelliği

Aljinatın polimer yapısının Şekil 2.4’deki gibi iki tip monomer asitten oluşmasından

kaynaklı blok kopolimer olarak değerlendirilmektedir. Polimerde bu iki polimerin

bulunduğu bölgeler veya yalnızca birisinin olduğu bölgeler bulunmaktadır [27].

Şekil 2.4. Aljiinik Asidin Kimyasal Formülü [27]

Aljinatda bulunan bloklar olduğundan fazla zincir konformasyonu özelliği gösterir.

Alginatların göstermiş olduğu en önemli özelliklerden biri de polivalent katyonlarla

tepkimeye girmesiyle iyon değişimi meydana gelir ve bu olay sonucu hidrojel halini

alır [27].

2.8.4. Alginatın Kullanım Alanları

Aljinat, kâğıt, gıda, tekstil bankacılığı, eczacılık, tıp gibi birçok alanda geniş

kullanım alanına sahiptir. Yapılan proje doğrultusunda da olmak üzere yara bakım

endüstrisinde yarayı iyileştirmek ve kapatmak için kullanılan jeller köpükler, yüzey
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örtüleri gibi materyallerde alginat geniş bir kullanım alanına sahip olmuştur.

Alginatlar yara tedavisinde hem jel formunda olup kuru yara bölgesini nemlendirme

de hemde kuru olarak yara sıvısını emmek amacıyla kullanılmaktadır. Her iki

durumda da alginat yara olan bölgeyi nemli tutma işlevini yerine getirmektedir.

Bunlar haricinde alginatlar;

 Kauçuk sanayisinde doğal kauçuğa eklenerek kauçuğun yumuşaması ve

akması özelliği kazandırır.

 Boya zenginleştirici ve çözücü olarak kullanılmaktadır.

 Kozmetik sanayisinde de kullanılan alginatlar, sabunlarda, saç spreylerinde

kullanılmaktadır [27].

2.8.5. Aljinat Lifleri

Deniz yosunlarına yapılan ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen alginik asit ile

sodyum karbonat çözeltisi içerisinde çözülmesiyle sodyum alginat meydana

gelmektedir. Oluşan sodyum alginat çözeltisi, getirilmek istenen viskoziteye

gelinciye kadar dinlendirilip süzüldükten sonra yaş çekim prosesi ile lif haline

getirilir.

Alginatın son zamanlarda en sık kullanıldığı alan cerrahi uygulamalar ve medikal

alanlardır [27]. Alginat polimerinin toz veya jel hali ecza uygulamalarında da

medikal alanda da oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. En önemli kullanım alanı ise

yara örtülerinde kullanımıdır.

2.8.6. Alginat Liflerinin Yara Örtülerinde Kullanımı

Yara bakım endüstrisinde son yıllarda oldukça fazla kullanılan alginat lifleri oldukça

önemli ve olumlu yönde bir malzeme olmuştur. Alginat liflerinin yüksek nem emme

ve iyon değişimi yeteneği yara örtüsünde bulunması gereken en önemli özellikler

arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kolay elde edilmesi ve biyouyumlu olması

alginat liflerini ön plana çıkarmıştır. Cerrahi yaralar, tam kalınlıklı yaralar, bası

yaraları gibi yaralarda da kullanılmaktadır.
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Aljinatlı yara örtüleri, yara üzerine temas ettiğinde ters iyon değişimi oluşmaktadır.

Kuru olan yara üzerine alginatlı yara örtüsü geldiğinde yara nemli haline gelir. Nemli

halde tutması pansuman değişikliklerinde de kolaylık sağlar ve ağrıyı azaltır. Aynı

zamanda alginatlı örtülerin kanama durdurma özelliği de bulunmaktadır.

Alginatlı örtüler yüksek emicilik özelliğine sahiptir ve sodyum alginatın kimyal

formülü Şekil 2.5’de verilmiştir. Yapılan araştırmalara göre kendi ağırlığının 20 katı

kadar sıvıyı emebilmektedir. Bu özelliği sayesinde yara örtüsü yara üzerinde daha

fazla kalmakta ve sürekli olarak pansuman değişikliği önlenmektedir [27].

Şekil 2.5. Sodyum Alginatın Kimyasal Formülü

2.8.7. Sodyum Alginat

Sodyum aljinat, aljinik asidin sodyum tuzu olarak tanımlanır. Biyobozunurluk

gösteren doğrusal bir polisakkarit kopolimeri şeklinde adlandırılır. Alginat polimeri

yosunun yetiştiği konuma bağlı yapısında değişiklik gösterebilir. Biyobozunurluk

özelliği göstermesi ile doğal bir polisakkarit olma yönüyle bilinen sodyum alginat

aynı zamanda yapı iskelemizde kullanacağımız önemli polimerlerden biridir.

Alginatın sodyum tuzları suda çözünme göstermezken sodyum tuzu suda çözünürdür.

Bu yapı iskelesinde kullanılan sodyum aljinat polisakkaritinin önemli özelliklerinden

biri de ortamdaki iyon oluşumuna göre tersinir yapılar meydana getirmesidir. Bu

polimerin en önemli bi diğer özelliği ise bünyesinde bulundurdukları karboksil

gruplarıyla çok değerlikli katyon gruplarla reaksiyon verir ve jel oluşturur. Selilözle

yapı benzerliği olanaljinik asidin kimyasal formülündegörülen farklılık yalnızca -
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CH2OH’nun yerine -COOH’ın bulunmasıdır ve sodyum alginatın moleküler yapısı

Şekil 2.6’da verilmiştir. Alginat ve çeşitleri yıllardır medikal, gıda, tekstil, eczacılık

gibi alanlarda kullanıma sunulmaktadır [28].

Şekil 2.6. Sodyum Alginatın moleküler yapısı [29]

Son yıllarda ise biyomedikal ve medikal alandaki kullanımla yüksek oranlarda artış

göstermiştir. Sodyum alginatın yara ve yanık örtüsü tedavisinde kullanılmasının

başlıca sebepleri iyon değişim yeteneği, yüksek nem emme, mükemmel

biyouyumluluk ve kanamayı durdurma, yüksek absorbe edicilik gibi özellikleri

bünyesinde barındırmasıdır. Sodyum alginat rijit ve uzun bir polimerik zincire

sahiptir [30].

Şekil 2.7. Projede kullanılan sodyum alginat [31]

Yara ve yanık tedavisinde kullanacağımız sodyum aljinat polimeri basımdan önce

saf suda çözündürülüp hidrojel hazırlanacaktır. Tüm bu özellikleri sebebi ile dogal
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bir polisakkarit olmasından ötürü Şekil 2.7’de verilen sodyum alginat polimeri bu

çalışmamızda yer almıştır [32].

2.8.8. Polivinil alkol (PVA)

Bu polimer Şekil 2.9’da verilmiş vinil alkolün polimerizasyonuyla elde edilir. Suda

çözünür sentetik bir polimerdir. Hem hidrofilik hem hidrofobik fonksiyonel grupları

vardır. Kokusu yoktur ve toksik değildir. Önemli özelliklerinden birkaçı viskozluk ve

polimerizasyon derecesi, hidroliz derecesidir [33].

Şekil 2.8. Projede kullanılan PVA polimeri [34]

Biyouyumluluk ve suda çözünme gibi özelliklere sahip olan hidroksi polimer

polivinil alkolün güçlü esneklik, kimyasal dayanım, mekanik dayanım ve

biyobozunurluk gibi özellikleri mevcuttur [35]. Normal şartlar altında oda

sıcaklığında (25oC) kimyasal özellikleri fiziksel ve mekaniksel dayanımı çok yüksek

bir polimerdir. Ayrıca biyomedikal uygulamalarda hidrofilitesi, toksik olmaması,

gelişmiş hücre üremesi, artması gibi özellikleri olması da başka bir avantajıdır.

Toksik ve kansarojen olmayan istenilen fiziksel özellikler ve insan dokularına

benzeyen suyu emme ve yüksek şişme yeteneği bakımından yara ve yanık örtüsü

hidrojel hazırlamada kullanılan en iyi polimerlerden bir tanesidir. PVA biyomedikal

ve doku mühendisliği çalışmalarında başka polimerle birçok kombinasyon yapılarak

kullanılmaktadır. Çevreye uyumlu ve sentetik bir polimer olması nedeniyle kullanımı
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fazladır. Isı ve nem kaybını önlemesi de yara ve yanık örtüsünde kullanıma olanak

sağlamıştır. Aynı zamanda Şekil 2.8’de verilen PVA polimeri biyouyumlu bir

polimer olması sebebiyle toksiklik etki yaratmadığı için yanık ve yara örtüsü kanama

durdurma konusunda saf su ile hidrojel solüsyonu hazırlanıp bioprinterda yüksek

gözenekli olarak basımı yapılacaktır [36].

Şekil 2.9. Polivinil asetatdan Polivinil alkol (PVA) sentezi [37]

2.8.9. Kalsiyum klorür (CaCl2)

Kalsiyum ve klorürün bileşiminden elde edilir, nem tutucu özelliğe sahiptir.

Kalsiyum klorür (CaCl2) birçok alanda kullanılan bir polimerdir. Nem alma, soğutma

ve soğurma sistemlerinde, suyun geri kazanımında, kurutma sistemlerinde, atmosfer

ekstraksiyonunda, gibi alanlarda kullanımı baya yaygındır. Diğer bir önemli

yeteneğiyse başka kimyasallarla kullanımında kullanılacak alan prosesi için

uygunluğu arttırmaktadır.

Şekil 2.10. Projede kullanılan kalsiyum klorür polimeri [38]
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CaCl2’nin ele alınacak işlemden önce yüksek kalitede ve uyumlulukta polimer elde

edilebileceği yapılan araştırmalar sonucu tespit edilmiş ve bu netice sonrasında

işleme konulmuştur [39]. Şekil 2.10’da verilen CaCl2 polimeri bulunma kolaylığı ve

maliyet düşüklüğü sebebiyle yapılan çalışmanın ekonomik olmasını sağlayacaktır.

Aynı zamanda erişiminin kolay olması da bu çalışma yer almasına olanak sağlamıştır.

Biyouyumluluğu ve herhangi bir işlem gerektirmemesi sebebi ile CaCl2 üzerine

yapılan araştırmalar artırılarak çalışmaya devam edilmiştir [40]. Yara ve yanık örtüsü

iskelesi yapımında ise saf suda çözündürülüp PVA ve kalsiyum klorür hidrojellerinin

basım aşamasında karıştırılıp birbirine çapraz bağlayıcı olarak kimyasal formülü

Şekil 2.11’de verilen CaCl2 maddesi görev alacaktır (sodyum alginat solüsyonu

(hidrojeli) ile CaCl2 banyosu yaptırılarak çapraz bağlanma gerçekleştirilecektir).

Şekil 2.11. Kalsiyum klorür sentezi [41]

2.9. 3D Biyobasım

Rejeneratif tıp ve doku mühendisliğinde en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi 3

boyutlu biyobaskı yöntemidir. 3D biyobaskı yaralı veya hastalıklı doku ve

organlarının yerini alacak veya onların iyileşmesini sağlayacak yapı ve doku

iskelelerinin üretilmesinde çeşitli yöntem ve uygulama alanlarına sahip bir tekniktir.

Bu yöntem sayesinde biyomalzemeler, hücrelerin büyüme faktörleri, hücreler gibi

malzemeler bir araya getirilerek 3D biyobaskı yöntemleri kullanılarak yapay doku,

doku iskeleleri, yapay organlar meydana getirilir [42].
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3D biyobaskılı dokular mikrovasküler ağlar ve canlı hücreleri birbirlerine bağlayan

hücreler arası bağlantı gibi küçük fakat önemli ayrıntılarla canlı doku ve organlara

çok benzeyen doku ve yapı iskeleleri biyobasım tekniği ile meydana getirilebilir.

Biyobasımı yapılan doku iskelesi daha sonra hasarlı doku üzerinde kullanılır ve hasta

dokunun zamanla yerine geçer.

Biyobaskı 3D baskı yöntemlerinden biri olan 3B basımla da gerçekleştirilebilir.

Biyobaskı yönteminde canlı hücrelerin yerleştirilmesiyle karmaşık yapı ve iskelelerin

katman katman olarak meydana getirilmesidir. Biyolojik yapıların meydana

getirilmesinde hücreler canlılığını kaybetmemeli ve korumalıdır.

3 boyutlu biyoyazıcı ile baskı aşamaları modelleme, dilimleme, yazdırma,

tamamlama olmak üzere 4 temel adımda incelenir. Modelleme aşamasında bilgisayar

destekli tasarım programı veya 3B tarayıcı kullanılarak reel objeye ait 3B model

meydana getirilir. Sonrasında ise birçok CAD/CAM yazılımlarında ortak olarak yer

alan STL dosya uzantısı ile kayıt edilir. Dilimleme aşamasında STL adıyla kayıt

edilen 3B model bir dilimleme algoritmasıyla belli kalınlıkta enine 2B kesitlere

ayrımlanır. Bu kesitler birçok işlemde yer alan ve G-kod şeklinde isimlendirilen

kodlara çevrilir. Bu kodlar makinenin algılayacağı biçimde tüm 2B katman için

seçilen noktalarda ve belirlenen adetlerde malzemenin işlenmesinde görev alan kod

bilgilerini barındırmaktadır. Yazdırma aşamasında 3B yazıcı G-kodlar aracılığıyla

her katmanı ardı ardına sıralayarak 3B reel objenin somut katı modelini meydana

getirir. Bu katı modellerin meydana getirilmesinde sıvı ya da katı toz polimerler

bulunabilir. Bitirme aşamasında 3B yazdırma işlemi devamında meydana gelen

katman çizgileri, ısıl işlemler, gaz ve çözelti işlemleri uygulanarak ortadan kaldırılır.

Bu şekilde malzeme yüzeyi pürüzsüz bir hal alır [43].

Biyobasım teknikleri temelde 3 teknikten oluşmaktadır. Bunlar mürekkep

püskürtmeli, mikro ekstrüzyon ve lazer destekli sistemlerdir ve Şekil 2.12’de

gösterilmiştir. Mürekkep püskürtmeli yazıcı tekniğinde elektrikle baskı yazma

başlığına ısı verilir. Başlıktaki damlamayı oluşturan hava basıncı darbeleri meydana

getirilir. Ses ile çalışan baskı makinelerinde ise ultrason veya piezoelektrik basıncı

ile meydana gelen darbeleri kullanır. Mikroekstrüzyon basımda ekstrüzyon için
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mekanik veya pnömatik sistemler kullanılır. Lazer destekli baskılarda emici yüzey

üstüne odaklı lazer kullanımıyla sinyal meydana getirilir, bu basınç sayesinde

hücreler alt kısımda yer alan bir toplayıcı alana itilir.

Şekil 2.12. 3D biyobasım ve biyoyazıcı çeşitleri a) Lazer destekli biyoyazıcı, b)

Mürekkep püskürtmeli, c) Mikroekstrüzyon biyoyazıcı [44]

Mikroekstrüzyon yöntemi en çok kullanılan ve maliyeti uygun baskı yöntemidir. Bu

baskı tekniği çoğunlukla X, Y, Z düzlemleri devamınca 3 boyutta kontrollü eylem

yapılabilen sıcaklık kontrollü materyal taşınımı ve ekstrüzyonuyla meydana getirilir.

Mikroekstrüzyon yöntemi bulunan baskı makineleri robot kontrollü malzeme

ekstrüzyonu ile gerçekleştirilir. Mikroekstrüzyon baskı yönteminde ekstrüzyon

mekanik veya pnömatik (mil veya piston) ile gerçekleştirilir. Ekstrüzyon işlemini

mekanik sistemler daha sağlıklı gerçekleştirir. Bunun nedeni pnömatikte gaz basıncı

mekanikte ise piston ya da mil kullanılır. Mikroekstrüzyon yöntemi, akışkan

özelliklere sahip birçok biyouyumlu biyomalzemeyle kullanılabilir. Bu çalışmada

biyobaskı teknolojilerinden mikroekstrüzyon yöntemi kullanılmıştır [45].

2.10. Doku İkelesi (Scaffold)

Scaffoldların amacı hücrelerin geliştiği ve tutunduğu doğal hücresel ortam

koşullarını oluşturmak ve bununla birlikte yeni oluşan dokuların tam gelişmesine

olanak sağlamaktır. Bir doku iskelesinin en önemli özelliği bölgedeki bozunmaya
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karşın dokuyu ve hücreleri birbiri ile yakın tutmaktır. Bu durum da başlangıç

seviyesinde mekanik dayanımının önemini vurgular ve arkasından biyolojik

performans devreye girer. Kemik, kıkırdak, atardamar, kalp sinirleri gibi dokuların

yapılandırılmasında polimer doku iskelelerinin kullanılması uygun görülmektedir

[46].

Ayrıcalıklı yapılar sebebiyle 3D biyobaskı yöntemi ile üretilen yara ve yanık doku

iskeleleri doku mühendisliği uygulamalarında da oldukça ilgi görmektedir. Geniş

uygulama ve yüzey alanına sahip doku iskeleleri gözenekli yapıya sahip hücrelerin

oluşumu ve çoğalması için uygun ortam koşullarını sağlayarak doku mühendisliğinde

de kullanımını arttırmıştır. Bununla birlikte doğal hücresel ortamı taklit yeteneğinin

yüksek olması sebebiyle yara ve yanık örtü çalışmalarında da kullanılmaya

elverişlidir. Bu nedenle günümüzde ve son yıllarda yapılan çalışmalarda biyopolimer,

biyobozunur polimer kullanımı 3D biyobaskı yöntemi ile yapı ve doku iskeleleri

oluşturmada kullanımı arttırılmıştır [47].

Şekil 2.13. Yara ve yanık örtüsü doku iskelesi [17].

Şekil 2.13’de verilen 3 boyutlu gözenekli doku iskelelerinin kullanılmasının ana

nedeni organ ve dokuların yenilenmesi için uygun koşulları oluşturmaktadır. Bu
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hücre kültürü oluşturulmuş scaffoldlar hücre dışı olarak hasarlı bölgeye yerleştirilir

veya in vivo şeklinde vücuttaki doku sentez sistemine uyartı göndererek doku veya

organların yenilenmesine yardımcı olur.

Vücut sistemlerden, sistemler organlardan, organlar dokulardan dokular ise hücreler

ve hücre dışı matristen (HDM) meydana gelir. Hücrelerin birlikte yer alması, yapı

rejenerasyonun meydana gelmesinde hücre dışı matrisinin önemi birkaç araştırma

yapan kişiler tarafından vurgu yapılmıştır. HDM (hücre dışı matris) hücrelere 3

boyutlu bir mikro sınır meydana getirir. Hücrelere fiziksel bir desteğin sağlanmasıyla

birlikte hücreler arası etkileşimi oluşturur ve hücrelerin göçü, birleşmesi,

farklılaşması, üremesi ve matris birikmesinin farklı fiziksel ve kimyasal uyartımlarını

gerçekleştirir.

Hayvan hücrelerinin pek çok çeşidi plazma membranları içerisinde var olan organize

ağ matrisi ve Şekil 2.14’de verilen bir HDM ile çevrelenmiştir.

Şekil 2.14. Hücre dışı matrisin (HDM) makromoleküler yapısı [48]
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HDM içerisinde özel proteinler yer almaktadır. HDM içerisinde bulunan proteinlerin

başlıca görevleri şunlardır:

1. Doku ve hücrelerin bir arada bulunmasına olanak sağlar

2. Hücreler arasındaki boşlukların kapanmasında etkilidir

3. Hücre yaşamının devamlılığını sağlamakla beraber madde ve besin

alışverişine yardımcı olmaktadır

4. Ayrıca HDM içerisindeki hücrelerin birbiri ile olan ilişkilerini organize

etmesini ve migrasyonunu kontrol etmektedir.

Kollajenler, HDM içerisinde yer alan çekme kuvvetlerine karşı sağlam, oldukça fazla

mukavemete sahip, fiber yapıdaki proteinlerdir. İnsan vücudunda var olan en

proteindir. Vücudun toplam proteinin %25’ini oluşturmaktadır. Birçok hücre

tarafından sentezlenmektedir. Ancak HDM yapısında iken fibroblastlar tarafından

meydana gelmektedir. Yer aldığı dokuya veya bölgeye göre farklı dizilim ve

sıralama göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, tendon dokusunda çekme

kuvvetine karşı direnç oluşturmak adına dizilişi paralel biçimdedir.

Proteoglikanlar, HDM’nin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Polisakkarit ve

polisakkaritlerin birleşmesiyle meydana gelen karmaşık yapılardır. HDM’de yer alan

proteoglikanlar, bir diğer molekül olan hyaluronik asit etkileşimiyle matriste büyük

algreatleri meydana getirir. Hyaluronik asit polimeri oldukça fazla büyüktürler ve bu

nedenle büyük hacimlerde su tutabilirler [47].

HDM’nin diğer bir önemli yapı taşı da integrinlerdir. Hem hücre-matris hem de

hücre-hücre bağlanmasına olanak sağlayan glikoproteinlerdir. Yapılan bağlanma

Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca) ve Mangan (Mn) gibi + iyonlardan

etkilenmektedir. HDM, hücreler sayesinde bölgesel şekilde salımlanır. Bağ dokuda

matris matris moleküllerini salgılayan büyük hücreler fibroblastlardır. Kıkırdak ve

kemik dokularında ise bu hücreler osteoblast, kondroblastlardır. Dokunun

fonksiyonel yeteneklerine göre farklı özellik taşır.



46

Doku iskeleleri bahsedilen HDM yapısında olmalıdır. Doku iskelesi yapay bir hücre

dışı matris olmalıdır. Doku çeşidi ne olursa olsun, mühendislikte kullanılacak

iskelenin tasarımını ve uygunluğunu belirleyen özellikler bulunmaktadır. Başlıca

özellikler, mekanik özellikler, iskelenin tasarımı, biyoparçalanma, biyouyumluluk ve

biyomalzeme olması şeklinde sıralanabilir.

Doku iskelesi öncelikle biyouyumlu olmalıdır. Vücut içine koyulduğunda,

istenmeyen tepkilere sebep olmamalı, bununla birlikte hücre yapışmasına, hücre

yetisini arttırıcı yüzey kimyası bulundurmalıdır. Üzerine hücreler tutunabilmelidir.

Bir diğer en önemli özellik ise biyoparçalanmadır. Doku iskelesi vücuda

yerleştirildikten sonra vücuttaki hücreler o kısımda doku iskelesinin yerine geçerek

artmayadevam eder. Hücreler yeni HDM oluşturacak duruma geldiğinde doku

iskelesine ihtiyacı kalmadığından vücuttan doku iskelesini atmalıdır ve

parçalanabilen malzemeden (biyobozunur) durumda olmalıdır. Malzeme bozunurken

biyouyumluluk özelliğini kaybetmemelidir. Diğer organlara zararı olmadan vücuttan

göndermelidir [49].

Doku iskelesinin tasarımı da oldukça önemli özellikler arasında yer almaktadır. Doku

iskeleleri, birbirine bağlı gözenekleri bulundurmalıdır. Böyle bir yapı iskelesini

bulundurması yapı içindeki hücrelere besinlerin yeterli difüzyon yapmasına ve

hücresel penetrasyona olanak sağlar [49].

3. MATERYAL VE YÖNTEMLER

3.1. Materyal

Yapılan çalışmada yara ve yanık örtüsü ile birlikte kanama durdurma özelliğine sahip

scaffold (yapı iskelesi) üretmek için çalışma da kullanılacak olan sodyum alginat,

Kalsiyum Klorür (CaCl2, kristal formda) 1 kg olarak Apex Grup Kimya tarafından

temin edilmiştir. Sodyum alginat (toz formda) 100 g, Polivinil alkol (PVA, kristal

yapı formunda) 1kg, saf su 1 litre, falkon tüp 15 ml ve petri kabı 100 x 15 mm olacak

şekilde Bereket Kimya Oksilab tarafından temin edilmiştir. Polimerlerde hiçbir

saflaştırma veya arıtma yöntemi kullanılmamış ve polimerlerin çözücüsü olarak saf
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su kullanılmıştır. PVA ve sodyum alginat polimerlerinin ikisi de biyobozunurdur ve

çevre kirliliğine sebep olmazlar. Yapılan çalışmada hidrojel hazırlanıp 3D biyobaskı

yöntemi ile GBA TECH şirketinde GBA SPC1 bioprinter ile scaffold basımı

yapılmıştır.

3.2. Yöntemler

Çalışmada yara ve yanık örtüsünde kullanılan polimerler laboratuvar ortamında

hidrojel sentezi yapılmıştır. Sentez sonrası oluşturulan hidrojel ve solüsyonları 3D

biyobasım yöntemi ile GBA TECH şirketinde Şekil 3.1’de verilen GBA SPC1 adlı

biyoprinter makinesi ile basılarak yapı iskelesi haline getirilmiştir. Meydana getirilen

yapı iskelesinin ve hidrojellerin FTALAT tayini ve FTIR testleri yapılmıştır.

Biyouyumluluk testleri arasından sitotoksisite (toksiklik testi) Düzce Üniversitesi

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (DÜ-GETAT) merkezi tarafından yapılmıştır ve ileriki

aşamalarda detaylı anlatımı yapılacaktır.

Şekil 3.1. Yara ve yanık örtüsü doku iskelesinin (scaffold) 3D biyoyazıcı ile basımı



48

3.2.1. 3D Biyobasımı Yapılacak Hidrojel ve Solüsyonların Hazırlanması

Yapılan proje kapsamında yara ve yanık örtüsü için PVA, sodyum alginat ve

kalsiyum klorür kullanılarak bir scaffold (yapı iskelesi) meydana getirilmiştir. Basım

için kullanılacak hidrojelller Düzce Üniversitesi Kimya Bölümü Koordinasyon

Laboratuvarında hazırlanmıştır.

PVA ve sodyum alginat ayrı ayrı, farklı oranlarda saf suda çözündürülerek homojen

bir solüsyon olması için laboratuvar ortamında manyetik karıştırıcılarla 6-8 saat

aralığında karıştırılarak hidrojel hazırlanmıştır. Bu işlem farklı oranlamalar yapılarak

birkaç kez tekrarlanmıştır.

Polivinilalkol (PVA) ağırlıkça %9 oranında olacak şekilde saf su içerisinde

çözündürerek iki farklı çözelti halinde hazırlanmıştır. İlk olarak PVA çözeltisi 0,9

gram PVA ile 10 ml saf su karıştırılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan Şekil 3.2’deki

ağırlıkça %9’luk çözelti 80  C’ de 6 saat boyunca manyetik karıştırıcı da

çözündürülmüştür.

Şekil 3.2. PVA polimerinin saf su ile %9 oranında 80 derece sıcaklıkta hazırlanmış

hidrojeli (solüsyonu)
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Hazırlanan çözelti miktarı biyoyazıcı basım için az olduğundan tekrardan

Polivinilalkol (PVA) ağırlıkça %9 oranında olacak şekilde saf su içerisinde

çözündürerek iki farklı çözelti halinde hazırlanmıştır. İlk olarak PVA çözeltisi 9

gram PVA ile 100 ml saf su karıştırılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan %9’luk çözelti

80C’ de 6 saat boyunca manyetik karıştırıcı da çözündürülmüştür.

Sodyum alginat ağırlıkça %1 oranında olacak şekilde iki farklı çözelti halinde

hazırlanmıştır. İlk olarak 0,1 gram toz sodyum alginat polimeri ile 10 ml saf su

karıştırılarak bir çözelti hazırlanmıştır. Hazırlanan Şekil 3.3’deki çözelti 50C’ de 6

saat boyunca manyetik karıştırıcı da çözündürülmüştür.

Şekil 3.3. Sodyum alginat polimerinin saf su ile %1 oranında 50°C sıcaklıkta

hazırlanmış hidrojeli (solüsyonu)

Aynı şekilde basım için az geleceğinden tekrardan 1 gram toz sodyum alginat ile 100

ml su da 50C sıcaklık altında 6 saat manyetik karıştırıcı da çözündürülmüştür.

6 saat manyetik karıştırıcı da farklı sıcaklık değerleri ile hazırlanan çözeltiler oda

sıcaklığına soğutulduktan sonra 2/1, 1/1, 1/2 oranında 3 farklı şekilde PVA/NaAlg

çözeltileri hazırlanmıştır. Hazırlanan çözelti oda sıcaklığında manyetik karıştırıcı da

orta hızda 3 saat karıştırılmıştır. Şekil 3.4’deki hidrojeller hazırlandıktan sonra oda

sıcaklığında 24 saat bekletilmiştir.
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Şekil 3.4. Hazırlanan sodyum alginat, PVA, kalsiyum klorür karışım hidrojelleri

Daha sonra kalsiyum klorür (CaCl2) de iki ayrı bir kabın içerisinde %15 ve %20

oranında olacak şekilde yine manyetik karıştırıcı aracılığıyla homojen solüsyon

halini alana kadar karıştırılmıştır. Toz halinde bulunan kalsiyum klorürden (CaCl2)

ilk olarak 7,5 gram alınarak 50 ml saf su içerisinde sabit sıcaklıkta manyetik

karıştırıcı aracılığıyla çözündürülmüştür. %20’lik çözelti için ise toz halinde bulunan

kalsiyum klorürden (CaCl2) 10 gram alınarak 50 ml saf su içerisinde

çözündürülmüştür.

Şekil 3.5. %20 ve %15 oranlarında hazırlanan kalsiyum klorür (çapraz bağlayıcı)

hidrojelleri (solüsyon)
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Şekil 3.5’de verilen kalsiyum klorür (CaCl2), polivinil alkol ile sodyum alginat

çözeltilerini birbirine bağlamak için çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Şekil

3.6’da hazırlanan 2/1, 1/2 ve 1/1 oranındaki hidrojeller ile %15 ve %20’lik CaCl2
çözeltileri falkon tüp içerisine konulmuş ve parafilm ile güzelce kaplanmıştır ve

basıma gönderilmiştir.

Şekil 3.6. 1/2, 2/1, 1/1 PVA ve sodyum alginat karışımı hidrojeller ve %20-%15

oranında hazırlanan kalsiyum klorür çapraz bağlayıcı hidrojeller

3.2.2. Hidrojellerin Karakterizasyonu

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarı ortamında

hazırlanan hidrojeler sıvı ve akışkan yapıda olup, karakteristik bakımdan suyu emme

kabiliyeti yüksektir. Şişme özelliği sayesinde hidrojellerin yara ve yanık örtüsünü

nemli tutma kabiliyetine sahiptir. Hazırlanan hidrojellerin en önemli özelliği ise

biyouyumlu polimerlerden yapılmasıdır. Ayrıca hazırlanan hidrojellerin çapraz

bağlanma prosesi iyi olması sebebiyle dayanıklıdır. Şekil 3.7’de hidrojellerin

karakterizasyonları verilmiştir.
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Şekil 3.7. 1/2, 2/1, 1/1 PVA ve sodyum alginat karışımı hidrojeller ve %20-%15

oranında hazırlanan kalsiyum klorür çapraz bağlayıcı hidrojeller (basım aşaması)

3.2.3. 3D Biyobasım

Scaffold (doku iskelesi) basımı GBA TECH şirketine ait GBA SPC1 model 3D

Biyoyazıcı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üç farklı oranda PVA-NaAlginat

konsantrasyonu biyobasımda hidrojel olarak kullanılmıştır. 3 farklı konsantrasyon

olarak hidrojellerin hepsinin basımı yapılarak farklı oranlarda yara ve yanık örtüsü

iskeleleri (scaffold) oluşturulmuştur. Konsantrasyon oranları aşağıdaki gibidir.

1. 2/1 Konsantrasyonlu PVA-NaAlginat Hidrojeli

2. 1/2 Konsantrasyonlu PVA-NaAlginat Hidrojeli

3. 1/1 Konsantrasyonlu PVA-NaAlginat Hidrojeli

Biyobasım yapılırken ağırlıkça %20 oranında hazırlanan CaCl2 çözeltisi çapraz

bağlayıcı olarak biyobasım yapılırken iskelenin katmanlarına püskürtülmüştür. 1/1,

2/1, 1/2 oranında hazırlanan PVA-NaAlg hidrojellerinden 15 adet 3 katmandan

oluşan ve yüksekliği 0.3 mm olan yapı iskeleleri üretilmiştir.
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Şekil 3.8. Yara ve yanık örtüsü iskelesi basımı (iğne ucu çapı 22 GA 0.4mm)

Şekil 3.9. Yara ve yanık örtüsü iskelesi basımı (iğne ucu çapı 25 GA 0.26 mm)

Şekil 3.8’de ve Şekil 3.9’daki görüntüler biyobasım esnasında 2 farklı iğne

kullanıldığını göstermektedir. İlk numune 25GA 0.26 mm iğne ucu ile basımı

yapılmıştır. İğne çapının küçük olması sebebiyle 22GA’ya geçilerek ilk numune

dışında bütün numuneler 22GA ile basılmıştır. Bu şekilde iğne ucundan akan akışın

daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Doku iskeleleri 100 mikron hassasiyetle basılarak

yara örtüsü iskelesinin her katmanında %20’lik kalsiyum klorür çapraz bağlayıcısı

püskürtülmüş ve doku iskelesinin çökmeden sağlam şekilde durması sağlanmıştır.

Her bir numune 3 katmandan oluşmaktadır ve yüksekliği 0.3 mm’dir.
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Şekil 3.10. Basımda kullanılan iğne uçları

Fusion360 tasarım programında doku iskelesi (20 mm, 20 mm, 0.3 mm) olarak

tasarlanarak STL uzantılı olarak kaydedilmiştir. Kaydedilen tasarım Simplify3D

programı kullanılarak G-Code’lara (G-Kodlara) dönüştürülmüştür. Doluluk,

ekstrüzyon çarpanı, katman kalınlığı, baskı hızı gibi parametreler Simplify3D

dilimleyicisinde belirlenmiştir. Hidrojellerin viskozitesine ve basılabilirliğine uygun

parametreler seçilmiştir. Şekil 3.11’de simplify3D dilimleyici program kullanılarak

dilimlenmiş %45-%40-%50 doluluğa sahip yara ve yanık örtüsü doku iskeleleri

üretilmiştir. Baskı hızı ise 20 mm/s ‘de sabit tutularak biyobasım işlemi yapılmıştır.

Şekil 3.11. Doku iskelesinin dilimlenmiş hali
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3.2.4. Yara ve Yanık Örtüsü Scaffold Yapı İskeleleri Karaterizasyonu

Biyobasımı yapılan yara ve yanık örtü scaffoldu katı halde 100 mikron

hassasiyetinde %45 doluluğa sahip, 0.3 mm kalınlığında 3 katmanlı olarak

basılmıştır. Yara ve yanık örtü doku iskelesinin her katmanında %20 lik kalsiyum

klorür çapraz bağlayıcısı püskürtülerek doku iskelesinin çökmeden sağlam bir

karakterizasyona sahip olması sağlanmıştır. Şekil 3.12’de 3D biyobasımı

gerçekleştirilen yara ve yanık örtü iskeleleri nemli tutma ve emme kabiliyetine

sahiptir.

Şekil 3.12. 3D biyobasımı gerçekleştirilen yara ve yanık örtüsü iskeleleri (scaffoldlar)

3.2.5. FTIR (Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrokopisi) Analizi

Üretilen yara-yanık örtüsü yapı iskelesine FTIR analizi yapılmıştır. Yapılan FTIR

analizi EUROLAB şirketinde Şekil 3.13’de verilen cihaz ile analiz edilerek sonuçlar

raporlanmıştır. FTIR testi ile hazırlanan numunelere kızılötesi ışın tutularak ışın

altında numunelerin yapıları incelenmiş ve kaydedilmiştir.
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Şekil 3.13. FTIR analiz cihazı

3.2.6. FTALAT Tayini

Üretilen yapı iskelesi ve sentezlenen hidrojeller EUROLAB şirketinde Şekil

3.14’deki GC-MS FTALAT cihazı ile yapılmıştır. Yapı iskeleleri öncelikle tartılmış

daha sonra balon joje içerisine alınmıştır. Balon joje içerisine numunenin üzerine 10

ml tertahidrofuran eklenerek 60 dakika boyunca 60oC’de ultrasonik banyo işlemi

yapılmıştır. Numune çıkarıldıktan sonra ortam sıcaklığına gelmesi beklenmiştir ve

yeteri kadar soğuyan numune içerisine 20 ml hekzan koyulmuştur. Son olarak

numunelerdeki zararlı ftalat miktarlarına bakılmıştır.

Şekil 3.14. GC-MS FTALAT analiz cihazı

3.2.7. In-Vitro Biyouyumluluk Sitotoksisite Testi

1/1, 2/1 ve 1/2 oranlarındaki yara-yanık örtüsünün doku iskelesinin in-vitro

biyouyumluluk testleri arasından sitotoksisite (toksiklik testi) Düzce Üniversitesi
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Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (DÜ-GETAT) merkezi tarafından yapılmıştır.

Laboratuvara teslim edilen sıvı formdaki doku iskelesi ürünün %5- %0,009 (v/v) doz

aralığında dilüsyonları hazırlanmıştır. Ürünün toksisitesi L929 (fare fibroblast) hücre

hattında uygulama yapılarak analiz edilmiştir. Test edilecek ürün ile hücreler 24 saat

37°C, %5, CO2 koşullarında inkübasyona bırakılmıştır. Ürünün toksisitesini

belirlemek için WST1 hücre proliferasyon test protokolü uygulanmıştır. Hücre

canlılığını %50 ve aşağısına düşüren konsantrasyonlar toksik olarak kabul edilmiştir.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1. Bulgular

4.1.1. Hazırlanan Hidrojellerin Karakterizasyon Sonuçları

Hidrojeler sıvı ve akışkan yapıda olduğu, karakteristik bakımdan suyu emme

kabiliyetinin fazla olduğu gözlemlenmiştir. Hidrojellerin yara ve yanık örtüsünü

nemli tutma kabiliyetine sahip olduğu saptanmıştır. Hazırlanan hidrojellerin en

önemli özelliği ise biyouyumlu polimerlerden olması sebebiyle herhangi bir zararı

olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca Şekil 4.1’deki hazırlanan hidrojellerin çapraz

bağlanma prosesi iyi olması sebebiyle dayanıklıdır.

Şekil 4.1. Hidrojellerin karakterizasyonları
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4.1.2. 3D Biyobasımı Yapılan PVA-NaAlg Bazlı Scaffold (Yapı İskelesi)

Karakterizasyon Sonuçları

3D biyobasımı yapılan Şekil 4.2’deki 1/1, 2/1, 1/2 oranında hazırlanan PVA-NaAlg

hidrojelleri basım aşamasında etkili olan parametrelere sahiptir. Bu çalışmada 3D

biyobasımda kullanılan farklı hacim ve oranlardaki karışım çözeltilerine ait çapraz

bağlama ajanı, infiil oranı, extrüzyon çarpanı, hassasiyet, iğne çapı gibi parametreler

ölçülmüş ve Çizelge 4.1’de verilmiştir.

Şekil 4.2. 1/1, 2/1, 1/2 oranında hazırlanan PVA-NaAlg Bazlı Scaffold.

Çizelge 4.1’de verilen veriler basım yapılırken kullanılan parametreler ve değerleri

verilmiştir. Çizelge 4.1’deki numune adı olarak verilen parametre basılacak olan

iskelenin numerik olarak adlandırılmasıdır. PVA/NaAlg oranı ise basımı yapılacak

sodyum alginat ve polivinil alkol hidrojel karışımlarıdır. Çapraz bağlanma (crosslink)

ajanı ise biyobasımda kullanılan %20’lik CaCl2 çözeltisidir. İnfiil oranı biyobasımı

yapılan scaffold yara ve yanık örtüsü iskelesinin iç kısmının ne kadar dolu olduğu

oranını göstermektedir. Extrüzyon çarpanı ise filament genişliğini etkileyen

parametredir. Hassasiyet biyobasım yapılırken en iyi biyobasım sonucu almak için

100 mikron seçilmiştir. Çizelgedeki iğne çapı ise baskıda kullanılan iğne ucunun
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çapını vermektedir. Çizelgedeki GA parametresi gauge sistemini ifade etmektedir;

yani GA (gauge) değeri büyüdükçe iğne çapı küçülmektedir.

Çizelge 4.1. Biyobasımda kullanılan parametrelerin oran ve miktarları

Numune
Adı

PVA /
NaAlg
Oranı

Crosslink
(çapraz
bağlama)
ajanı

Infiil
oranı

(iç dolgu
oranı)

Extrüzyon
çarpanı

Hassasiyet İğne çapı

1 2/1 %20
CaCl2

%40 0.5 100 µ 25GA (0.26 mm)

2 2/1 %20
CaCl2

%40 0.6 100 µ 22GA (0.4mm)

3 2/1 %20
CaCl2

%40 0.3 100 µ 22GA (0.4mm)

4 2/1 %20
CaCl2

%40 0.3 100 µ 22GA (0.4mm)

5 2/1 %20
CaCl2

%50 0.3 100 µ 22GA (0.4mm)

6 1/2 %20
CaCl2

%40 0.7 100 µ 22GA (0.4mm)

7 1/2 %20
CaCl2

%40 0.7 100 µ 22GA (0.4mm)

8 1/2 %20
CaCl2

%45 1 100 µ 22GA (0.4mm)

9 1/2 %20
CaCl2

%45 1 100 µ 22GA (0.4mm)

10 1/2 %20
CaCl2

%45 0.3 100 µ 22GA (0.4mm)

11 1/1 %20
CaCl2

%45 0.5 100 µ 22GA (0.4mm)

12 1/1 %20
CaCl2

%40 0.5 100 µ 22GA (0.4mm)

13 1/1 %20
CaCl2

%40 0.5 100 µ 22GA (0.4mm)

14 1/1 %20
CaCl2

%45 0.5 100 µ 22GA (0.4mm)

15 1/1 %20
CaCl2

%45 0.5 100 µ 22GA (0.4mm)
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Bu verilen veriler sonucunda basım parametrelerine bakılarak en iyi yapı iskelesi 2/1

oranında basılan yapı iskelesi olmuştur. İlk basılan numunenin 25GA şırınganın 0.26

mm çapındaki iğne ucundan akan hidrojellerin çok fazla akması sebebiyle hücre

iskelesindeki porlar kapanmıştır. Bu nedenle bir sonraki iskeleler 22GA 0.4 mm

çapındaki şırıngalarla basılmıştır ve bu şekilde porlarda kapanma gözlenmemiştir. En

iyi baskı kalitesini elde edebilmek ve baskının kırılmadan ayakta kalabilmesini

sağlamak amacıyla 100 mikron hassasiyetle basıldığında elde edilen iskelelerin

sağlam olduğu gözlemlenmiştir. İnfiil oranı arttıkça scaffoldlardaki porlarda

kapanma meydana gelmiştir. Çizelge 4.1’deki 5 numaralı doku iskelesinde yüksek

doluluğa %50 infiil oranına bağlı olarak yayılma gözlenmiş ve porların kapandığı

tespit edilmiştir. Bu nedenle %40 oranındaki yara ve yanık örtüsü iskelelerinin %45-

%50 infiil oranındaki iskelelere göre porların daha net göründüğü ve yayılma

olmadığı saptanmıştır. Çapraz bağlama yapılarak iskele katmanlarının birbirine daha

kuvvetli bağlandığı tespit edilmiştir.

Çizelge 4.1’de yer alan 6, 7, 8 ve 9 numaralı numunelerde basım yapılırken bozunma

meydana gelmiştir, bozunmanın sebebinin 1/2 oranında PVA-NaAlg karışımlı

hidrojelden kaynaklı olduğu saptanmıştır. 5 numaralı yara- yanık örtüsü doku iskelesi

dışında diğer tüm iskelelerin porlarının net bir şekilde göründüğü gözlemlenmiştir.

Tüm bu neticeler sonucunda 2/1 ve 1/1 PVA-NaAlg doku iskelelerinin daha

dayanıklı ve bu oranlardaki iskelelerde bozunma olmadığı gözlemlenmiştir. Doku

iskelesinin çökmeden sağlam bir karakterizasyona sahip olması sağlanmıştır. Şekil

4.3’de oluşturulan yara ve yanık örtü iskeleleri nemli tutma ve emme kabiliyetine

sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 4.3. a) 1/1 oranındaki PVA/NaAlg doku iskelesi, b)2/1 oranındaki PVA/NaAlg

doku iskelesi, c)1/2 oranındaki PVA/NaAlg doku iskelesi
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3D biyobasımı yapılan doku iskelesinin porları daha net anlaşılabilir olması için

ışıklı mikroskop altında gözlemlenmiş ve porların boyutları net bir şekilde

incelenmiştir. Şekil 4.4’de porların düzenli ve açık olduğu saptanmış, kapanma ve

yayılma gözlenmemiştir. Morfolojik açıdan da oldukça iyi olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 4.4. a) Doku iskelesinin ışıklı mikroskop altındaki görüntüsü, b) Doku

iskelesinin porlarının ışıklı mikroskop altındaki görünümü

4.1.3. Doku İskelesi FTIR Analizi Sonuçları

1, 2, 3, 4 numaralı 2/1 oranındaki 3D biyobasım yöntemiyle elde edilen PVA-NaAlg

karışımı kalsiyum klorürle çapraz bağlanmış doku iskelelerinin FTIR spektrumları

Şekil 4.5’de gösterilmektedir. Grafikteki pik noktaları maddenin içeriğinde zararlı

madde olup olmadığını tespit etmeyi ve bu doku iskelesinin infared spektrumlarını,

absorbsiyon bantlarını gözlemlemeyi sağlamıştır. FTIR testi sonucunda 500-4000

cm-1 dalga boyları arasında yer alan infrared (kızılötesi) bölgesinde

değerlendirilmiştir.



62

Şekil 4.5. 2/1 oranındaki PVA/NaAlg doku iskelesi FTIR spektrumu

2/1 oranındaki PVA/NaAlg doku iskelesine FTIR testinin yapılmasının nedeni diğer

iskelelere göre porların daha belirgin ve düzenli olması yayılma veya dağılma

davranışı göstermemesidir. Şekil 4.5’de görülen grafik 2/1 oranındaki PVA/NaAlg

yara ve yanık örtüsü doku iskelesi FTIR analizi polimer-polimer arası etkileşim

hakkında bilgi vermektedir.

PVA/NaAlg karışımı doku iskelesi FTIR analiz grafiği sonucunda hidrojen bağlı

hidroksil grubunun 3376 cm-1 dalga boyunda güçlü bir absorbsiyon gözlemlenmiştir.

3500-3600 cm-1 dalga boylarında keskin bir pik noktasının olmadığı tespit edilmiştir,

bunun sebebi de hidrojene bağlı olmayan (serbest) -OH (hidroksil) grubunun

olmamasıdır. 2900-3000 cm-1 civarlarında ortaya çıkan pik noktası sırayla hidrojen

bağlı -OH gruplarını ve -CH gerilmesini ifade etmektedir. 3000 cm-1 dalga

boylarında çok zayıf bir absorbe etme gözlenmesi -sp3 hibritleşmesinin -CH

gerilmesine karşılık gelmektedir. 1400-2200 cm-1 dalga boylarında gürültü tespit

edilmiştir. 1600 ile 1700 cm-1’de iki pik noktası görülmüştür, bu da karmaşık

bileşende iki farklı -C=O (karboksil) grubunun olduğunun tespitidir. 2400 cm-1’ deki

güçlü soğurma PVA/NaAlg doku iskelesinin C=O gerilmesi ve iskelenin iyonik bağlı

karboksilik grubun karakteristik tepesidir. 1600 cm-1 dalga boyundaki pik noktası

asetalin ya da esterin -C=O gruplarından kaynaklanmıştır. Hazırlanan iskelenin

kalsiyum klorür ile başarılı bir biçimde çapraz bağlandığını göstermektedir. PVA ve

NaAlg’ın -OH grupları çapraz bağlayıcı olan kalsiyum klorür ile çapraz bağlandığını

doğrulamaktadır [50].
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Bununla birlikte 1600 cm-1 dalga boyunda -C=O’nun zayıf soğurması doku

iskelesindeki PVA oranının az olmasından kaynaklandığını göstermektedir. 1400

dalga boyundaki tepe noktası -CH bağının eğilme titreşimi olarak tespit edilmiştir.

1200 cm-1 de keskin ve güçlü bir bant aralığı gözlenmiştir. 600 cm-1 ve 700 cm-1

dalğa boylarında iki farklı germe zirvesi sırasıyla C-O-C ve C-O-H gruplarının

varlığı olarak düşünülmüştür. Bu çıkarımlar neticesinde Şekil 4.5’de verilen FTIR

spektrumları PVA/NaAlg doku iskelesinin başarılı bir biçimde çapraz bağlama

işlemiyle bağlanmasıyla birlikte iki polimerin tam karıştığı bulgusunu ortaya

çıkarmıştır [51].

4.1.4. Doku İskelesine Yapılan FTALAT Tayini Sonuçları

Analiz esnasında gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) adlı cihazdan

yararlanılmıştır. GC-MS cihazı test yapılacak olan numune içeriğindeki farklı

maddeleri tespit edebilmek adına kütle spektrometrisinin ve gaz kromotografisinin

özelliklerini bir araya getiren analitik bir metottur. Gaz kromotografisi ve kütle

spektrometresi üniteleri bir arada yürütülüp miktar tayini ve yapı analizi amacıyla

kullanılan bir cihazdır. Projemiz insan vücudu ile doğrudan bağlantılı olduğundan

ürünümüzün Ftalat analizi yapılmıştır.

Çizelge 4.2. Doku İskelesine YapılanBB, DBP, DMEP, DIAMYL, BBP, DEHP,

DNOP, DINP VE DIDP Türündeki Zararlı Ftalatların Konsantrasyon Miktar Tablosu

K İsim Kons.
Ret.
Zamanı

Ret.
İndeksi Tip m/z Alan Yükseklik Birim Kurtarma

Gürültü
Hesabı

1 BB Referans iyon oranı uyuşmuyor.
2 DBP Pencere / Bant aralığında tepe bulunmaz.
3 DMEP Pencere / Bant aralığında tepe bulunmaz.
4 DIAMYL Pencere / Bant aralığında tepe bulunmaz.
5 BBP Referans iyon oranı uyuşmuyor.
6 DEHP Pencere / Bant aralığında tepe bulunmaz.
7 DNOP 0.0000 20.017 0 Hedef 149.00 135724 42843 ppm 0.00 ASTM
8 DINP 0.0000 20.850 0 Hedef 293.00 69 32 ppm 0.00 ASTM
9 DIDP 0.0000 22.620 0 Hedef 307.00 118 39 ppm 0.00 ASTM
10 DIHP Referans iyon oranı uyuşmuyor.
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Şekil 4.6. Doku iskelesi FTALAT pikleri

Çizelge 4.2’de sırayla verilen benzil bütil (BB) ftalat, di-n-bütil ftalat (DBP), bis(2-

metoksietil) (DMEP) ftalat, diamil (DIAMYL)ftalat, benzil butil ftalat (BBP), di(2-

etilhekzil) ftalat (DEHP), di-n-oktil ftalat (DNOP), di-isononil ftalat (DINP), di-

isodesil ftalat (DIDP), di-izohekzil ftalat (DIHP) ftalat testlerinin Şekil 4.6’da verilen

grafikte sırasıyla; BB 149.00 (1.00) pik noktasında, DBP 206.00 (100.00) pik

noktasında, DMEP 91.00 (3.76) pik noktasında, DIAMYL 104.00 (29.429) pik

noktasında, BBP 279.00 (100.00), DEHP 167.00 (82.57), DNOP 57.00 (2.12), DINP

99.00 (43.34), DIDP 265.00 (27.47) pik noktalarında doku iskelesinin bulunmaması

ve referans iyonlarının uyuşmaması sonucunda 2/1 oranındaki PVA/NaAlg yara-

yanık doku iskelesine yapılan bu 9 adet zararlı ftalat testinin hiçbirinde zararlı madde

gözlenmemiştir. Doku iskelesi ftalat analizi sonucunda zararlı maddeye

rastlanmamıştır.

4.1.5. İn-Vitro Biyouyumluluk Sitotoksisiste Testi Sonuçları

ELISA mikroplate okuma sonuçlarına göre; herhangi bir ürün verilmeyen kontrol

olarak sınıflandırılan grup %100 canlı olarak değerlendirildi ve test

konsantrasyonlarındaki % canlılık hesaplamaları Çizelge 4.3’de verilmiştir. Ayrıca

Şekil 4.7’de grafik olarak sunulmuştur.
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Çizelge 4.3. Doku İskelesine ait hücre canlılığı oranları

Konsantrasyon %(v/v) %Canlılık
0.009 100.17
0.019 98.77
0.039 93.15
0.078 91.05
0.156 84.73
0.312 81.57
0.625 75.61
1.25 65.78
2.5 65.08
5 59.89

Şekil 4.7. Doku iskelesine ürününe ait hücre canlılığı grafiği

Doku iskelesi ürününe ait geniş doz taraması yapılmıştır. Şekil 4.7’de görüldüğü

üzere % 0.009- 5 (v/v) doz aralıklarında toplam 11 farklı konsantrasyon çalışıldı.

Dozlar arasında düşük konsantrasyonlarında hücre canlılığı normal olarak devam

etmiştir. Doz arttıkça canlılık hafif düzeyde düşmüştür.
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4.2. Tartışma

Son zamanlarda insan hayatının uzaması ve tıbbi alanlarda yapılan çalışmalarla insan

hayat kalitesinin arttığı gözlemlenmektedir. İnsan yaşamı ve hayat kalitesini

etkileyen iyileşmeyen yara-yanıklar ve durdurulamayan kanamalar da meydana

gelmektedir. Yara ve yanıkların tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırma tıbbi

maliyet, hastaneye yatış gibi durumların azalmasına yardımcı olmaktadır. Yeni

üretim yara ve yanık örtüleri yapılması ile ilgili çalışmaların artmasına binaen

bulunan alternatifler hızlı ve optimum bir doku yenilenmesi için bütün ihtiyaçları

karşılamamaktadır. Bu tez kapsamında biyouyumlu ve biyobozunur PVA-NaAlg

polimerlerinden 3D biyobasım tekniği kullanılarak ve zamanla dokunun eski halini

almasını sağlayacak bir yara-yanık örtüsü doku iskelesi meydana getirilmiştir [51].

İlk olarak 1600’lü tarihlerde erimiş polimer çözeltisine yüksel elektrik voltajı

verilerek meydana getirilen nanolif üretme biçimi olan elektro lif çekimi 20. yüzyılda

patenti alınmıştır. 1990 yıllarında teknoloji gelişimiyle birlikte bu çalışmalar artış

göstermiş, 2000’li yıllarda da büyük hız kazanmıştır. Rastgele bir nedenden dolayı

(yaralanma, yanma, sakatlanma gibi) hasar meydana gelen dokuların yerine yeni

dokularının meydan gelmesini sağlamak ya da iyileştirmeyi hızlandırma hedefiyle

farklı polimerlerden elektro çekim yöntemi ile nanolifli yüzeyler üretilmiştir (dietzel

ve arkadaşları 2001, supaphol ve arkadaşları 2012) [51].

Daha önce yapılan çalışmalarda çeşitli tekstilleri elektro eğirme ve elektro çekme

yöntemleri kullanılarak yara ve yanık örtüleri tasarlanmıştır. Polimer teknolojinin

gelişmesi ile birlikte yara ve yanık örtüsünde kullanımı da artmıştır. 2010 yılında 2.4

milyon ton civarında 2014 yılında ise 13.9 milyar dolar civarında harcama

sonrasında dünyadaki tekstil pazarı içinde %10’luk alana sahip olmuş ve 5. sıraya

girmiştir [51].

Liu ve arkadaşları 2016’ da gerçekleştirdikleri çalışmada ağırlıkça %6 oranında PVA

elektro çekim çözeltisi içerisine ekleme miktarı kontrolünün yapılarak bal ilave etmiş

sonrasında ise elektro eğirme işlemini uygulamışlardır. Sonuç olarak PVA ve bal

karışımından nanolif eldesi sağlamışlardır [52].
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Yara-yanık örtü materyalleri arasından yara ve yanık tedavisinde en kullanıilı

polimerler alginat, selilöz, kitosan ve polivinil alkol yer almaktadır. Projede seçilen

sodyum alginat ve polivinil alkol piyasada düşük maaliyeti olması sebebiyle yara

örtüsü maaliyetinin düşük olmasını sağlamıştır. Bununla birlikte kullanılan bu

malzemelerin günümüzde kullanımı oldukça artmıştır [15].

Yara ve yanık örtüleri uzun süreli kullanılma yeteneğine sahiptir. Bu örtüler tek

aşamalı tedavi uygulanarak tedavi sağlayabilirler. Hastanın ameliyat olması veya

dokusunun hasar görmesi ya da yanması gibi durumlarda travmatik türden yara

oluşumu gözlenebilir. Özellikle yanık yaralarının korunması ve nemli kalması

gerekmektedir. Bu nedenle yara-yanık örtüleri daha güvenli ve kullanımı pratiktir.

Yara-yanık örtüsü hasarlı dokuya kapalı bir alan oluşturmaktadır. Projede meydana

getirilen yara-yanık doku iskelesinin (scaffold) bileşenleri (PVA-NaAlg) nemli tutma

ve antimikrobiyel özelliği sayesinde yaranın iyileşme aşamlarının daha sağlıklı bir

süreçle tamamlandığı tespit edilmiştir. Özellikle yanıklarda su baloncuklarının

oluşması nedeniyle sodyum alginatın akıntıyı absorbe etme yetisiyle daha steril bir

iyileşme olanağı sağlayacağı gözlenmektedir [15].

Yara ve yanık örtüsü olarak kullanılacak olan doku iskelesi diğer tedavi türlerine

göre daha hızlı ve ağrısız bir iyileşme süreci sağlayacaktır. Diğer tedavi

yöntemlerinden farklı olarak hastada 2. bir yara travması oluşturmayacağından

dolayı tedavi sürecini hızlandırıp kollojen üretimini arttıracaktır. Böylelikle dokuda

estetik hasarı en aza indirgeyip iz bırakmaması amaçlanmıştır.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu proje de yara ve yanık örtüsü olarak kullanılmak üzere 3D biyobasım ile doku

iskelesi üretilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmaların literatür

taramasına bakıldığında 3D biyobasım tekniği ile yara ve yanık örtüsü çalışması

yapılmamıştır. Ancak elektro çekim ve elektro eğirme yöntemiyle nanolif eldeli yara

örtüleri tasarlanmıştır. Ayrıca yapı iskelesinin kanama durdurma özelliğinde olması

çalışmanın özgün değerleri arasındadır.
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Çalışmada kullanılan PVA ve NaAlg polimerlerinden solüsyon oluşturulmuştur.

Oluşturulan solüsyonlardan 2/1, 1/1 ve 1/2 oranlarda hidrojel elde edilmiştir. Daha

sonra yapılan hidrojeller 3D biyobasım tekniğiyle doku iskelesi yani scaffold haline

getirilmiştir. Yapı iskeleleri incelendiğinde 2/1 oranındaki doku iskelesinin porlarının

net görüldüğü, kapanma olmadığı ve yayılma gerçekleşmediği gözlemlenmiştir. Bu

nedenle en iyi oran olduğu sonucuna varılmıştır. Sonrasında ise 2/1 oranla

hazırlanmış doku iskelesine FT-IR analizi ve FTALAT tayini yapılmıştır.

Yapılan FT-IR analizi sonucunda pik noktalarının 500 ile 4000 cm-1 dalga boyu

aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte doku iskelesinin katları arasında

CaCl2 püskürtülerek çapraz bağlı yapı oluşturulması sebebiyle daha sağlam ve

sağlıklı olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda 2/1 konsantrasyonundaki doku

iskelesinin pik noktaları incelendiğinde zararlı bir içerik bulunmadığı sonucu elde

edilmiştir. Yapılan 9 adet zararlı ftalat analizi sonucunda yara-yanık örtüsü doku

iskelesinde zararlı maddeye, FTALAT’a rastlanmamıştır.

İn-vitro biyouyumluluk sitotoksisite testi sonucunda doku iskelesi isimli test

numunesinin farklı doz aralıklarında sitotoksisitesini belirlemek üzerine L929

fibroblast hücre hattında analiz gerçekleştirilmiştir. En yüksek %5 en düşük %0.009

kapsayacak şekilde 11 farklı doz aralığı çalışılmıştır. Ürünün test edilen

konsantrasyonlarından %0.009, 0.019, 0.039, 0.078, 0.156 ve 0.312 dozlarında hücre

canlılığı normal olarak devam etmiştir toksisite görülmemiştir. Ürünün yüksek

dozlarına çıkıldıkça hücre canlılığı azalmaya başlamıştır. %1.25 ve %2.5 dozlarında

toksisite görülmeye başlamıştır ve hücre canlılığı %65 düzeyine inmiştir. %5

konsantrasyonunda canlılık %59 dolaylarına düşmüştür. Sonuç olarak ürünün test

edilen konsantrasyonlarından %0.009, %0.019, %0.039, %0.078, %0.156 ve %0.312

dozlarında hücre kültürü ortamında, hücre canlılığını inhibe etmediği yani bu

dozlarda toksik olmadığı anlaşılmıştır. Konsantrasyon arttıkça (%1.25, %2.5, %5)

toksisite görülmeye başlamıştır. Bu test sonuçları in-vitro ortamda gerçekleştirilmiş

olup in-vivo ortam için ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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