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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

  

Hücre yenilenmesinin etkili ve önemli olduğu konulardan biri yara iyileşmesidir. Dokuların 

veya organların farklı faktörlerin etkisiyle bütünlüğünün ve işlevlerinin bozulmasına yara, bu 

bütünlüğün sıralı bazı süreçlerle yeniden oluşmasına ise yara iyileşmesi denilmektedir.  Yara 

iyileşmesi birbiri ardına ilerleyen dinamik ve kompleks bir süreçtir. Yara iyileşmesinde en çok 

kullanılan malzemelerden birisi tıbbi tekstillerdir. Günümüzde yaşanan ekonomik ve teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak insanların ihtiyaç ve istekleri hızla değişmektedir. Tıbbi tekstiller 

ilerleyen teknolojiyle birlikte, cerrahi giysi ve malzemelerden, sargı bezlerine, yapay damarlar 

ve organlara kadar sağlık alanında birçok farklı üründe kullanılmaktadır. Tıbbi tekstillerin en 

fazla kullanıldığı alan çeşitli özelliklere sahip yara örtüleridir. Bu teknolojik ekonomik ve 

gelişmeler insan yaşamına kolaylıklar sağlarken, doğal yaşamı ve çevreyi olumsuz 

etkilemektedir. Bu olumsuz etkilerin sonucunda kanser gibi önemli bazı hastalıklarda artış 

gözlemlenmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada çevreye zarar vermeyen ve insan sağlığına yan 

etkileri olmayan, doğal maddeler içeren antimikrobiyal yara örtüsü yapılması amaçlanmıştır. 

 

2. Problem/Sorun 

 

Tıbbi tekstiller ilerleyen teknolojiyle birlikte, cerrahi giysi ve malzemelerden, sargı 

bezlerine, yapay damarlar ve organlara kadar sağlık alanında birçok farklı üründe 

kullanılmaktadır. Tıbbi tekstillerin en fazla kullanıldığı alan çeşitli özelliklere sahip yara 

örtüleridir. Ancak kronik cilt hastalıklarının uzun süren tedavileri sırasında kullanılan, sentetik 

ilaçlar ve hammaddeler içeren yara örtülerinin, insan sağlığına birçok yan etkisi bulunmaktadır. 

Ayrıca üretim aşamaları sırasında ortaya çıkan atık maddeler çevre kirliliğine neden olmaktadır. 

Diğer bir sorun ise piyasadaki yara örtülerinin ekonomik olmamasıdır. 

 

3. Çözüm  

 

      Bu çalışmada bilim ve teknolojinin artması ile görülen, çevreye zarar veren ve insan 
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sağlığına yan etkileri olan sentetik yara örtüleri yerine tamamen doğal maddeler içeren bir ürün 

tasarlanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu  Helix hortensis M.(Resim 1)’den elde edilen 

salyangoz sıvısının, içeriğindeki allantoin, kollajen, elastin ve glikolik asit nedeniyle hücre 

bölünmesini uyarıcı ve hücre yenileyici etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle öncelikle bu 

sıvının, model organizma toprak solucanında rejenerasyon etkisi gözlemlenmiş ve yara 

örtüsünde hücre yenilenmesi amacıyla kullanılmıştır. Yapılan gözlemler ve ölçümlerle salyangoz 

sıvısının içerdiği allantoin, elastin ve kollajen maddeleri nedeniyle deney grubundaki 

solucanların yaralarını iyileştirdiği ve boy uzunluğunu artırdığı tespit edilmiştir (Tablo 1). Bu 

bulgular salyangoz sıvısının yara örtüsünde hücre yenilenme ve yara iyileştirme amaçlı 

kullanılabilirliğini göstermektedir. Ayrıca salyangoz sıvısı diğer cilt problemlerinde de 

kullanılabilir. 

    Tablo 1. Deney ve kontrol grubu solucanların boy ortalamaları 

 

KONTROL 

 

Deney Grubu Boy Ölçüm 

Ortalamaları (cm) 

 

Kontrol Grubu Boy Ölçüm 

Ortalamaları (cm) 

1. Kontrol 10 Canlı Solucan Ortalama: 4.60 10 Canlı Solucan Ortalama: 4.58 

2. Kontrol 9 Canlı Solucan Ortalama: 4.88 7 Canlı Solucan Ortalama: 3.75 

3. Kontrol 8 Canlı Solucan Ortalama: 4.99 5 Canlı Solucan Ortalama 3.35 

 

Yine alan yazın okumaları sonucu, tıbbi aromatik bitkilerin antimikrobiyal, antioksidan ve 

antibakteriyel özelliklere sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu nedenle yara örtümüze 

antibakteriyel özellik kazandırmak için Lamiace familyasından bazı türlerle çalışılmasına karar 

verilmiştir. Bu bitki türleri ile çalışmamızın sebebi, yapılan araştırmalarda biberiye ve kekik 

bitkilerinin içerdiği etken maddelerin birçok aromatik bitkiden daha yüksek antimikrobiyal etki 

oluşturmasıdır. Rosmarinus officinalis (biberiye) (Resim 2) fenolik içeriğindeki karnosol, 

rosmarinik asit ve karnosik asitten dolayı, Thymbra spicata (karabaş kekik) (Resim 2) ise fenolik 

içeriğindeki karvakrol ve timol nedeniyle antibakteriyel, antimikrobiyal ve antioksidan özelliğe 

sahiptirler. Bu sebeple bu bitkilerin özütleri soxhlet cihazında (Resim 3) ekstrakte edilerek 

çıkarılmış ve yara örtüsünde antimikrobiyal etken maddesi olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak; 

hücre yenileyici, antimikrobiyal yara örtüsü tasarımı çözüm olarak sunulmuştur. 

 

        
Resim 1. Helix hortensis M.(Kara salyangozu) 
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Resim 2.  Rosmarinus officinalis (Biberiye), Thymbra spicata (Karabaş kekik) (sırasıyla) 

 

 
Resim 3. Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı 

4. Yöntem 

 

Çalışmamızda nicel yöntemlerden deney yöntemi kullanılmıştır. Hipotezlerin sınanması için 

şemalarda sırasıyla görülen çalışmalar yapılmıştır: 

 

 



5 

 

 

 
          

Çalışmamızın sonucunda: kronik cilt hastalıklarının uzun süren tedavileri sırasında 

kullanılan sentetik ilaçlar ve hammaddeler içeren yara örtüleri yerine salyangoz sıvısı, biberiye 

ve kekik bitki ekstraktları kullanarak antimikrobiyal yara örtüsü yapmak olan amacımıza 

ulaştığımız düşünülmektedir. Yaptığımız analizler ve yorumlar ile bu durum açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yara örtüleri uzun süreli tedavi imkanı sağlayan, tek aşamalı bir tedavi yöntemidir. Hastanın 

cerrahi operasyon yapılması ile görülen travmatik yara oluşumu gözlemlenmemektedir. 

Özellikle hasarlı bölgenin korunması ve nemli kalması açısından yara örtüleri diğer tedavi 

yöntemlerine göre daha kullanılışlı ve güvenlidir. Yara örtüsü, yara için kapalı bir ortam 

sağlamaktadır. Yara örtüsü bileşenlerinin nem sağlayıcı ve antimikrobiyal olmaları nedeniyle 

yara iyileşme sürecinin daha sağlıklı olacağı düşünülmektedir. Pamuklu kumaşın yara sıvısı 

absorbe etme özelliği ile daha steril bir iyileşme olanağı sağlayacağı öngörülmektedir. İyileşme 

sürecinde hızlı hücre onarımının gerçekleşeceği düşünülmektedir.  

Alan yazın okumalarında salyangoz sıvısı ile biberiye ve karabaş kekik bitki özütlerinin ayrı 

ayrı ve farklı alan çalışmalarında kullanıldığı görülmüştür. Ancak yara örtüsü tasarımında 

birlikte kullanıldığı bir çalışma görülmemiştir. Bu yönüyle araştırmamızın alan yazına katkı 

sağlayacağı ve bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir. 

Ürünümüz insan sağlığına yan etkileri olmayan, zararlı kimyasallar  içermeyen, biyouyumlu ve 

çevreye zarar vermeyen tamamen doğal maddeler içeren antimikrobiyal yara örtüsüdür. 

Çalışmamız salyangoz sıvısının toprak solucanında hücre yenilenmesi ve yara iyileşmesinde 

olumlu etkisi ile karabaş kekik ve biberiye bitki özütlerinin fenolik içeriklerinin antibakteriyel, 

antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinden dolayı doğal ve ucuz ilaç hammaddesi 

olabileceklerini göstermektedir. Bu çalışmanın daha detaylı araştırmalara temel oluşturacağını 

düşünmekteyiz. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Proje çalışmamızın işlem basamakları yöntem kısmında sıralı olarak belirtilmiştir.    

Projemizin deneysel çalışmaları ve malzeme temini konusunda herhangi bir sıkıntı 
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yaşanmamıştır. Çalışmada kullandığımız salyangozlar ve solucanlar okul bahçemizden 

tarafımızca toplanmıştır. Biberiye bitkisi yöremizden toplanmıştır. Kekik bitkisi aktardan 

alınmıştır. Okulumuzun biyoloji laboratuarında deneyler sırasında sürekli olarak kullanılan 

beher, erlen ve mezür gibi cam malzemeler mevcuttur. Ayrıca soxhlet ekstraksiyon cihazı, 

manyetik karıştırıcılı ısıtıcı ve dijital terazi proje çalışmalarında kullanılmak üzere okul idaresi 

tarafından temin edilmiştir. 

Proje çalışmamızda açıklanan nedenlerle  uygulanabilirlik konusunda zorluk yaşanmamıştır. 

Ancak ticari değer kazanıp seri üretime geçilebilmesi için uzman  kişilerin görüşleri ve izinleri  

alınmalıdır. Ayrıca daha detaylı testler yapılmalıdır. Bu işlemlerden sonra yara bakımında 

kullanılması ve seri üretim için en son halini alacaktır. Proje çalışması ile ilgili gelen yorumlar 

dikkate alınarak araştırma ve geliştirme çalışmaları devam edecektir. Tamamen doğal maddeler 

içeren ürünümüz çeşitli kurumların desteği ile yaygınlaştırılıp ticari hale gelebilir. Ülkemizin 

bitki çeşitliliği düşünüldüğünde; daha sonra yapılacak çalışmalarda antibakteriyel ve 

antimikrobiyal özelliğe sahip farklı aromatik bitki türleri ile çalışılabilir. Bu açıdan 

bakıldığında bölgemiz aromatik bitki çeşitliliği açısından bize bu imkanı vermektedir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Uygulanabilirlik bölümünde açıklandığı gibi salyangozlar, solucanlar ve biberiye bitkisi 

yakın çevremizden temin edildiği için herhangi bir harcama yapılmamıştır. Diğer cam 

malzemeler ve cihazlar okulumuzun biyoloji laboratuvarında mevcut olduğu için bunlar için de 

harcama yapılmamıştır. Bu nedenle bu malzemeler  tablo 2’de yer almamıştır. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen deneyler için gerekli olan diğer malzemeler ve fiyatları 

ise tablo 2’de gösterilmiştir.  

 

             Tablo 2. Maliyet hesabı 

 

 

 

 

 

 

Proje zaman planlaması tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Proje zaman planlaması 

 

Malzeme Adı Miktar Fiyat 

Pamuklu kumaş 1 metre 15 TL 

Karabaş kekik bitkisi 5 demet 25 TL 

Toplam  40 TL 

İşin tanımı Aylar 

 ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

LİTERATÜR 

TARAMASI 
X X X X X X         

VERİ 

TOPLANMASI 
X X X X X X X X     

VERİLERİN 

ANALİZİ 

EDİLMESİ 

       X  X X X X   

PROJENİN 

SUNUMA 

HAZIR HALE 

GETİRİLMESİ 

                X X 
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Piyasadaki yara örtüsü fiyatları 80 ila 350 TL civarı olup ekonomik olarak pahalı ve orta 

durumdaki bir aile bütçesine göre de yara iyileşmesi oldukça pahalı bir süreçtir. 

Araştırmamızdan elde ettiğimiz verilerle yakın çevremizde, evimizin bahçesinde 

salyangozların bol miktarda olduğunu düşündüğümüzde toprakta bol miktarda doğal ve ucuz 

ilaç hammaddesi olduğunu göstermiştir. Ülkemizin ve bölgemizin bitki çeşitliliği 

düşünüldüğünde; yaşadığımız bölge, tıbbi aromatik bitkilerin temin edilmesi imkanını 

sunmaktadır.  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

      Tasarladığımız yara örtüsü, günlük hayatta çok sık karşılaşılan, genetik ve çevresel 

faktörlerin ortak etkisiyle görülen akne, vitiligo, ürtiker ve dermatit gibi kronik dermatolojik 

hastalıklar ile özellikle diyabetik ayak yaralarında kullanılabilir.  

 

9. Riskler 

 

Yara örtüsünün kullanıldığı dermatoloji hastasında, uygulanan bölgede alerjik reaksiyonlar 

oluşabilir. Sık değiştirilmemesi durumunda yara örtüsü vücuda yapışabilir. Ancak yara örtüsü, 

yara bölgesinin nem kaybetmesine ve enfeksiyon oluşmasına engel olur. Bu nedenle bitki 

özütlerinin ve salyangoz sıvısının sağlık sektöründe kullanılabilmeleri için daha detaylı 

araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Proje kapsamındaki karışımlarda hedeflenen sonuca ulaşılamaması durumunda B planı 

olarak farklı karışım oranları ile deneyler tekrar edilecektir. 

 

10. Proje Ekibi 

 

   Takım Lideri: Naz Haykır 
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