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1. Proje Özeti 
Sivil veya askeri hayatta meydana gelen yaralanmalar sonucu oluşan kanamalar, hızlı

bir şekilde durdurulamadıkları durumda kalıcı hasarlarla hatta ölümle sonuçlanabilmektedir.
Projede bu tip spontane kanama durumlarında pratik olarak kullanılabilecek, bitkisel, anti-
bakteriyel ve antifungal etkinlik gösteren, yara bölgesindeki kanama pıhtılaşma süresini
azaltacak tampon çözelti ve yara örtüsü geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında kanama durdurucu tampon çözelti oluşturmak için kullanılabilecek
bitkiler,  yapılan literatür taraması sonucunda antimikrobiyal etkinlik ve kanama durdurma
özellikleri göz önünde bulunarak seçildi. Bu kapsamda belirlenen 14 farklı bitkinin, temin
edildikten ve  uygun taksonomik araştırmalar yapıldıktan sonra, etanol ekstraksiyonu
gerçekleştirilmiştir. Ardından bitki özütleri ile daha önceden hazırlanan kitosan
solüsyonlarının anti-bakteriyel ve antifungal özelliklerinin tespitine yönelik testler yapılmıştır.
Bir sonraki aşamada ise tüm bitki ve kitosan örneklerinin kan pıhtılaşma özellikleri ticari kan
örneği kullanılarak çalışılmıştır. Son aşamada ise en yüksek antimikrobiyal aktiviteye ve en
düşük  kan pıhtılaştırma hızına sahip olan 4 bitki ekstresi ile %1 konsantrasyonundaki kitosan
bir araya getirilmiş ve mevcut hemostatik tıkaçlara alternatif olabilecek doğal, antimikrobiyal,
antifungal ve kanama durdurucu özellikte yara örtüleri elde edilmiştir..

2. Problem/Sorun:
Kontrol edilemeyen kanama; savaş alanı, acil servis ve hastane ortamlarında önemli

ölüm risklerini oluşturur. Orduda, ölümlerin %50'si kan kaybından kaynaklanmaktadır. Bu
ölümlerin yüzde sekseni sıkıştırılmayan yaralanmalardan kaynaklanmakta, bu da onu askeri
ortamlarda önde gelen ölüm nedeni yapmaktadır. Kanamalar 5-10 dakika içinde meydana
gelebileceği için ölüm oranlarını azaltmak için hemen kanamanın kontrol edilmesi
zorunludur. Acil sivil ortamlarda kanama, hastane öncesi ölümlerin üçte birini oluşturur; bu,



son 30 yılda azalmamış bir rakamdır. Bunun yanında kanama sonrası yaralanma bölgesinin
enfeksiyon kapması üzerinde durulması gereken bir problemdir.

3. Çözüm 
Son yıllarda şifalı bitkiler biyolojik ve tedavi edici özellikleri nedeniyle büyük ilgi

çekmiştir. Tıbbi bitkiler, başta kanser tedavisi olmak üzere çeşitli biyolojik olaylar için
tamamlayıcı veya yeni terapilerinin bir formu olarak doğal ürünlerin farmakolojik amaçlarla
kullanılmasındaki oran son zamanlarda oldukça artmıştır . Bizler de elimizdeki probleme
bitkisel bir çözüm aradık. Bu amaçla belirlediğimiz 14 farklı bitki türü üzerinde, bu bitkilerin
problemin çözümüne yönelik yeterliliklerini ölçen testler yaptık: antibakteriyel etkinlik testi,
antifungal etkinlik testi, kanama-pıhtılaşma zamanı, protrombim zamanı (PT).

Yaptığımız araştırmalar sonucunda antibakteriyellik ve antifungallık testlerinde en yüksek
aktiviteye sahip olan Asparagus aethiopicus (Spenger kuşkonmaz), Thymus vulgaris (kekik),
Vitis vinifera (asma yaprağı), Glycyrrhiza glabra (meyan kökü) bitki ekstrelerinin aynı
zamanda kanama-pıhtılaşma zamanı ve protrombim zamanı (PT) gibi kan pıhtılaşma
testlerinde de en başarılı bitki ekstreleri olduğu bulunmuştur. 

Belirtilen bitki ekstrelerinden pratik kullanım sağlamak amacıyla kitosan temelli kompozit
yara örtüleri elde edildi. Son aşamada elde ettiğimiz ürün, yara örtüsü formunda yara bandı; 
tampon çözelti halinde ise acil servislerde daha büyük ölçekli kanamaların durdurulmasında 
kullanılabilir.

Şekil 1 . Yara örtüsünün hazırlanma aşamaları. a: kitosan filminin oluşturulması; b: yara örtülerinin
petriden çıkartılması; c: petriden çıkartılan bitki ekstrelerini içeren kitosan temelli yara örtüsü.

4. Yöntem
Projemizde deney planımız 4 aşamada oluşmaktadır. İlk aşama, literatürde belirtilen

bitkilerin temini ve ekstraksiyonu; ikinci aşama, bitki özütü içeren kitosan temelli kompozit
yara örtülerinin üretilmesi; üçüncü aşama, bitki özütlerinin antibakteriyel ve antifungal
etkinlerinin araştırılması ve son aşamada ise bitki özütlerinin ve kitosan solüsyonlarının tek
tek kan koagülasyon ölçümlerinin yapılarak hemostatik ajan olarak araştırılmasından
oluşmaktadır.

4.1 Bitki Ekstrelerinin (Özütlerinin) Çıkartılması

Projede belirtilen 14 farklı bitkiden etanol ekstraksiyon yöntemi ile bitki özütleri
çıkartılmıştır. Ekstraksiyon işlemi sonucunda her bitkiden mililitrede 20 mg olacak şekilde
süspansiyonlar elde edilmiştir(Şekil 2).



4.2 Bitki Ekstreleri ve Kitosanın Antimikrobiyal Etkinliklerinin Araştırılması. 

Akut kanama durumunda, hemostatik tıkaçların kanamayı hızlı bir şekilde
durdurmasının yanı sıra yaralanma bölgesinin enfeksiyona da maruz kalması nedeniyle
çalışmamızda kullanılan tüm bitki ekstreleri ve kitosan solüsyonunun antibakteriyel ve
antifungal etkinlikleri araştırılmıştır(Şekil 3). 

    4.2.1 Antibakteriyel Aktivitenin Saptanması

14 bitkinin ekstresi ile %1 konsatrasyonda hazırlanan kitosan solüsyonunun (gliserol
içermeyen) antibakteriyel aktivitesi Escherichia coli ATCC 29998, Staphylococcus aureus
ATCC 43300 tip türlerine karşı denenmiştir(Şekil 4). 

     4.2.2 Antifungal Aktivitenin Saptanması

14 bitkinin ekstresi ile %1 konsatrasyonda hazırlanan kitosan solüsyonunun antifungal
aktivitesi Candida albicans ATTC 10231 mayası ve Rhizopus oryzae ATCC 9363 küf tip
türlerine karşı denenmiştir.

4.3 Bitki Ekstreleri ve Kitosanın Koagülasyon Ölçümlerinin Araştırılması 

Elde edilen bitki ekstreleri ve kitosan solüsyonlarının kan pıhtılaşma testleri devlet
hastanesinin tıbbi biyokimya laboratuvarında çalışan uzman hekimlerin gözetiminde
gerçekleştirilmiştir(Şekil 5). 

4.4 Kan Pıhtılaştırmasını Hızlandıran Yara Örtülerinin Üretimi

200 ml %2 lik asetik asit solüsyonuna %1 (w/v) oranında kitosan eklenmiş ve 10 saat
oda sıcaklığında manyetik karıştırıcı kullanılarak karıştırılmıştır. Daha sonra, filme
plastikleştirici ajan olarak kitosanın %1 (w/w)’i oranında gliserol eklenmiş ve 3 saat oda
sıcaklığında manyetik karıştırıcı kullanılarak homojen hale getirilmiştir. Homojen hale gelen
kitosan solüsyonuna son konsantrasyonu hacimce %1 (v/v) olacak şekilde 750 µl Asparagus
aethiopicus (Spenger kuşkonmaz), 500 µl Thymus vulgaris (kekik), 500 µl Vitis vinifera
(asma yaprağı), 250 µl Glycyrrhiza glabra (meyan kökü) bitki ekstreleri ilave edilmiş ve oda
sıcaklığında gece boyunca homojen solüsyon elde etmek için karıştırılmıştır. Homojen olarak
bitki ekstrelerini içeren kitosan solüsyonunun 15 ml si 9 mm lik petri kaplarına (Isolob)
dökülmüş  ve oda sıcaklığında 24-48 saat bekletilerek hava kabarcığı içermeyen yara örtüsü
olarak kullanılacak filmler üretilmiştir(Şekil 6). 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Piyasada ürettiğimiz ürünün bir benzeri olarak Ankaferd Blood Stopper® (ABS) örnek
verilebilir. ABS, geleneksel Türk tıbbında hemostatik olarak kullanılan bir folklorik bitki
özüdür. ABS, Thymus vulgaris, Alpinia officinarum, Vitis vinifera, Glycyrrhiza glabra ve
Urtica dioica bitki özlerinin karışımından oluşur. Bizim ürettiğimiz ürününün aksine
literatürde belirtildiği üzere ABS’nin antifungal etkinliği bulunmamaktadır. Bunun yanında
ABS’nin içeriğindeki Isırgan otu (Urtica dioica) nedeniyle sinir hücreleri üzerinde tahribata
yol açmaktadır. Ayrıca, en iyi kan durdurucu bitki özütü olarak tespit ettiğimiz Spenger
kuşkonmazının (Asparagus aethiopicus) yapılan literatür taramasında insan koagülasyon
çalışmalarında denenmediği, bu yüzden literatür açısından bir yenilik olduğu saptanmıştır.



Literatürde belirtildiği üzere ABS’nin kanama pıhtılaşma faktörleri üzerinde bir etkinliği
bulunmazken, PT sonuçlarının doğruladığı üzere Spenger kuşkonmazı ve beraberindeki diğer
bileşenler ekstrinsik yolda etkinlik göstermektedir.

6. Uygulanabilirlik

 Projede üretilen doğal; yaralanma esnasında meydana gelen kanamada pıhtılaşma
süresini kısaltan; içerdiği antimikrobiyal maddelerden dolayı yaralanma bölgesini
enfeksiyonlardan koruyabilecek yara örtüleri geliştirilmiştir. Bu yara örtüleri veya sıvı
formasyonu gerçek yara modellerinde veya hemofili hastalarında denenerek etkinliği
araştırıldıktan sonra gerekli lisanslama işlemleri yapılacaktır. Kullanılan bitkilerin ülkemizde
bol miktarda yetişmesi ve fiyatlarının uygun olması seri üretim için bir avantaj olarak
değerlendirilebilir.

 Ürünün ticarileşmesi ve günlük hayatta kullanılabilmesi için gerekli lisanslamanın ve
gerçek yaralarda kullanılması uzun süre alacak olması projenin uygulama riski olarak
karşımıza çıkmaktadır.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
     Acil kanamalarda kullanılacak ve kanama süresini azaltacak yara örtüsünün 1cm2'si

tahmini olarak 0,70 TL'ye hazırlanabilir. Seri üretim ve gerekli şartlar sağlandığı zaman bu
maliyet çok daha uygun hale getirilebilir.

Prosesin hazırlanması ve deneylerin yapılabilmesi için  9.500,00TL bütçe belirlemiştir.
Kimyasal madde ve malzemelerin birim fiyatları listelenmemiştir.

AYLAR

İşin Tanımı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan

Literatür Taraması X X X X X X X X X X

Proje Metaryallerinin Temin
Edilmesi

X X

Laboratuvar Çalışması X X X X X X

Verilerin Toplanması ve 
Analizi

X X X X X X X X

Proje Raporu Yazımı X X X X X X X

Proje kapsamında 14 farklı bitki örneği temin edilmiştir: Brassica oleracea (kara
lahana), Brassica oleracea var. italica (brokoli), Brassica oleracea var. acephala (yaprak
lahana), Spinacia oleracea (ıspanak), Beta vulgaris (pancar), Raphanus sativus (turp),
Glycyrrhiza glabra (meyan kökü), Vitis vinifera (asma yaprağı), Urtica dioica (ısırgan otu),
Alpinia officinarum (havlıcan), Thymus vulgaris (kekik), Asparagus aethiopicus (Spenger
kuşkonmaz), Daucus carota var. atrorubens (siyah havuç), Apium graveolens (kereviz
yaprağı). 

     Etanol, saf su, Dimetil sülfoksit, steril petri  ve ısıtmalı manyetik karıştırıcı, bitki
ekstraksiyon aşamalarında; kitosan, asetik asit glicial, gliserol ve saf su kitosan film
üretiminde; üretilen  kitosan solüsyonuna farklı bitki ekstrelerinin eklenmesi ile yara örtüsü



üretiminde; fizyolojik tuzlu su (%0,85 NaCl içeren saf su), Mueller Hinton Agar ve
Sabouraud Dextrose Agar, 27°C ve 37°C lik inkübatörler, otoklav, antimikrobiyal test
çalışmalarında; ticari tam kan örneği (Cat.No: ABC-TC4376, AcceGen Biotech, New Jersey,
USA) ve Coatron M2 koagülasyon analiz cihazı protrombin zamanı (PT) analizinde
kullanılmıştır. Escherichia coli ATCC 29998, Staphylococcus aureus ATCC 43300, Candida
albicans ATTC 10231 ve Rhizopus oryzae ATCC 9363 tip türleri bir devlet üniversitesinin
Biyoloji Bölümü’nden ve hemostatik ajan test çalışmaları devlet hastanesinin Tıbbi
Biyokimya kliniğinde çalışan uzmanların destekleri ile gerçekleştirilmiştir.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
 Projenin hedef kitlesi, askeri yaralanmalar, trafik kazaları, hastanelerin ilk yardım ve
acil bölümleri, hemofili hastaları gibi beklenmeyen ve kanaması durdurulamayan kişiledir.

9. Riskler
Proje uygulanırken karşımıza çıkabilecek temel risklerden biri insan sağlığı üzerine

çalışma yapıldığı için uzun sürecek olan lisanslama ve patent işlemleridir. Çalışmalarımızda
ticari kan kullanılmış olup gerçek yaralarda aynı etkinliği gösterebilmesi için yaralarda
kullanılmalıdır.Yaralarda aynı etkinliğ gösterememesi durumunda karışım oranları tekrar
gözden geçirerek deneyler tekrarlanacaktır.

10. Proje Ekibi
Takım Lideri: Yusuf AKIN

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 
Projeyle veya problemle

ilgili tecrübesi

Yusuf AKIN Takım Lideri Cizre Fen Lisesi TÜBİTAK-2020-Final

M.Kani MONİS Üye Cizre Fen Lisesi TÜBİTAK-2020-Final
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 Şekil 2. Bitki ekstrelerinin hazırlanması. a: bitki örneğinin etüvde kurumuş hali; b: kurutulmuş
bitkinin seramik havanda öğütülmesi; c: toz haline getirilmiş tüm bitki örneklerinden 2 g tartılması ve
%80 lik etanol ile manyetik karıştırıcıda inkübasyonu; d: etanol ekstraksiyonundan sonra bitki
ekstrelerinin görünümü ve süzülmesi; e: süzülen  bitki ekstrelerinin petri kaplarında etanol:suyun
uzaklaştırılması.
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Şekil 3. MHA ve SDA besiyerlerinin hazırlanması.

Şekil 4. 14 bitki ekstresi ve kitosan solüsyonunun antibakteriyel etkinlik test aşamaları. a: test
bakterilerinin MHA besiyerine inokülasyonu; b: bitki ekstreleri ve kitosan solüsyonlarının
inoküle edilmiş MHA’a aktarılması; c: tüm petrilerin 37°C’ lik bir inkübatöre kaldırılması.

Şekil 5. 14 bitki ekstresi ve kitosan solüsyonunun kan pıhtılaşma etkinlik test aşamaları. a: örneklerin
tam kan ile pıhtılaşma süresinin nitel olarak ölçülmesi; b: örneklerin ticari insan plazması ile

Coatron M2 koagülasyon analiz cihazı nicel ölçülmesi.

Şekil 6. Yara örtüsünün hazırlanma aşamaları. a: kitosan solüsyonunun hazırlanması; b: kitosan
solüsyonunu karıştırılması; c: kitosan solüsyonuna farklı bitki ekstrelerinin eklenmesi; d:

homojenize edilmiş bitki özütü içeren kitosan solüsyonunun petrilere dökülmesi.
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