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1. Giriş

Özetçe

Bakteriyel adezyon ve biyofilmler sağlõk hizmeti ile ilişkili
enfeksiyonlarda özellikle intravasküler kateterler, idrar
sondalarõ ve ortopedik implant gibi implante tõbbi cihazlarla
ilgili olanlarda esas rol oynar [1]. Bakteri hücreleri tõbbi bir
malzemenin yŸzeyine yapõşõr, çoğalõr ve implante olmuş
yüzeyde biyofilm oluşturmak üzere kolonize olur ve bunun
sonucunda biyomalzeme ilişkili enfeksiyon ortaya çõkar (Şekil
1). Biyomalzeme yŸzeyindeki enfeksiyonlarõn tek başõna
antibiyotiklerle tedavisi oldukça zordur. Çünkü biyofilm,
bakterileri antimikrobiyal ajanlara karşõ korur [2-4].
Enfeksiyon için diğer bir problem, bilinen antibiyotiklere karşõ
dirençli bakteri popŸlasyonunun artmasõdõr [5-6]. İmplante
cihazlarõn cerrahi olarak çõkarõlmasõ ve değiştirilmesi tek
tedavi yöntemi olur ki böyle bir durum da hem maliyetin hem
de hastalõğõn artõşõna neden olur [7]. Enfeksiyondan tamamen
temizlenmek için implantõn değiştirilmesi, tedaviyi
geciktirmesi ve modern olmamasõna rağmen özellikle
ortopedide zorunlu olarak uygulanmaktadõr. Bu tŸr
uygulamalara rağmen, metisilin dirençli Staphylococcus
aureus (MRSA) gibi šlŸmcŸl patojenler tarafõndan enfeksiyon
tekrar nüks edebilmektedir [8].

Biyofilm, canlõ veya cansõz bir yŸzeye yapõşarak kendi
Ÿrettikleri polisakkarit bir matriks içinde gömülü halde
yaşayan mikroorganizmalarõn oluşturduğu bir topluluktur.
Biyofilm tabakasõna su ile temas eden tŸm yŸzeylerde
rastlamak mŸmkŸndŸr. Biyofilm tabakasõ, bakterileri
besinsizlikten, kuraklõktan, pH dalgalanmalarõndan ve
toksinlerden korur. Biyofilm yapõsõ insan vŸcudunda
kateterler, kontakt lens, protez, kalp kapakçõklarõ ve kalp
pilleri, rahim içi araç, bšbrek taşõ, akciğer dokusu gibi canlõ
ve cansõz birçok yŸzeyde bulunabilir. Nazokomiyal (hastane)
enfeksiyonlarõnõn yaklaşõk %65Õinden mikroorganizmalarõn
oluşturduğu biyofilmlerin sorumlu olduğu bildirilmektedir.
…zellikle biyomalzeme veya medikal implantlar Ÿzerinde
oluşan biyofilm tabakasõ implantlara zarar vermekte ve ayrõca
enfeksiyon oluşmasõna neden olmaktadõr. Biyomalzemelerin
biyofilm oluşumuna karşõ dirençli olmalarõ için araştõrmalar,
biyomalzemeler Ÿzerine antibakteriyel madde yŸkleme,
biyomalzemeleri anti-adesiv/antibakteriyel immobilize edilmiş
ajanlarla kaplama veya nanoyapõlarla yŸzey kaplama gibi
antibiyofilm-biyomalzemeler Ÿretimi Ÿzerine odaklanmõştõr.
Anahtar Kelimeler –
anmikrobiyal.
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Abstract
Biofilm is a community of microorganisms. These
microorganisms live together as buried into a polysaccharide
that was produced by them by sticking to a surface alive or
inanimate. Biofilm layer can be found on all surfaces that
contact with water. Biofilm layer protects bacteria from
malnutrition, drought, pH fluctuations and toxins. Biofilms
can be found on many animate and inanimate surfaces in
human body, such as catheters, contact lenses, prostheses,
heart valves and pacemakers, intrauterine device, kidney
stones, lung tissue. It is reported that biofilms, which are
formed by microorganisms, are responsible for approximately
65% of nosocomial infections. In particular, the biofilm layer
formed on the biomaterial or medical implants damages the
implants and also causes infection. Researches are focused on
production of anti-biofilm biomaterials such as loaded with
antibacterial substances, or coated with anti- adhesive/antibacterial immobilized agents, or surfaced with nanostructures
for biofilm resistant materials.

Şekil 1: Biyofilm oluşum döngüsü [9]
Mikrobiyal tutunmaya dirençli malzeme geliştirmek,
mikrobiyal adezyonu etkileyen faktörleri ve enfeksiyon
öncülünü belirlemek son yõllarda büyük bir ilgi çekmektedir.
Günümüzde biyomalzemeler ile ilişkili enfeksiyonlarõ
tamamen yok eden tek bir strateji yoktur. Bakteriyel tutunma,
biyomalzeme ilişkili enfeksiyonlarõn patojenezinde çok šnemli
bir adõmdõr. Başlangõç bakteriyel adezyon biyomalzemenin
yŸzey šzellikleri ile yakõndan ilişkili olup bakteriler spesifik
olmayan interaksiyonlar yoluyla biyomalzemenin yüzeyine
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nedenle bu tŸr enfeksiyonlar sadece lokal olarak kalmamakta,
pŸrŸzsŸz, adezyon için uygun biyomedikal cihaz yŸzeylerinde
biyofilm oluşumuna neden olmaktadõr. Bu nedenle
enfeksiyona dirençli biyomalzeme stratejileri mikrobiyal
gelişimin ve çapraz enfeksiyonlarõn önlenmesi için önemli bir
uygulamadõr.

direkt
bağlanabilmekte
veya
malzeme
yüzeyindeki
moleküllere tutunarak indirekt bağlanabilmektedir. Bu
nedenle, implantlarõn yŸzey šzelliklerinin değiştirilmesi ile
mikroorganizmalarõn başlangõç tutunmalarõnõn šnlenmesi
antibiyotik tedavisine alternatif bir šnlem olarak dŸşünülebilir
[10].
Bunun
yanõnda,
biyomalzemelerin
yüzeyinin
antimikrobiyal maddelerle kaplanarak bakteriyosidal etki
kazandõrõlmasõ da diğer bir yšntem olarak uygulanmaktadõr.

2.3. VŸcut İçi İmplant Cihazlar
VŸcut içi implant cihazlarla ilişkili enfeksiyonlarõn etkileri,
genel olarak implantasyon bšlgesi, cihazõn temas ettiği doku
ve biyolojik sistemlere bağlõdõr. Bu noktada, doku tarafõndan
tamamen çevrili tõbbi implante cihazlar, hastalarõ šnemli ve
zaman zaman da hayatlarõnõ tehdit eden risklere maruz
bõrakabilmektedir. Bununla birlikte enfeksiyon gelişimine
neden olabilecek olasõ yollar, šzellikle de operasyon šncesinde
veya sõrasõnda implant yüzeyinin kontaminasyonu gibi bir kaç
durumla sõnõrlõdõr. Ancak, perkütan cihazlar gibi diğer
cihazlardan farklõ olarak kolonizasyon ve enfeksiyon riski
uzun süre boyunca yŸksek kalõr. Diğer taraftan doğru
antibiyotiklerin ideal kombinasyonu, kontamine vaskülarize
doku ve biyoaktif biyomalzemelerin üzerinde etkili bir şekilde
hareketi periprostetik dokularõn içine hõzlõca girmesini sağlar
ve implant cerrahiyi takiben en az iki hafta süren anti-infektif
etki gšsterir [11].
VŸcut içi implantlarõn diğer bir etkisi de hematojen
yayõlma olup kan akõmõ ve kardiyovaskŸler sistem ile direkt
temas halinde olmasõdõr. Kalõcõ kalp pili gibi kalp cihazlarõnõn
yaklaşõk %28Õinde cihaz yerleştirildikten 1 yõl sonra gelişen
geç S. aureus enfeksiyonu tanõsõ konulmuştur [15]. Ayrõca,
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis ve
Enterobacteriaceae familyasõna ait diğer bakteriler enfekte
ortopedik implantlardan izole edilmiştir [16,17,18]. Bu
mikroorganizmalarõn farklõ makromolekŸler kompozisyondan
oluşan biyofilm üreticisi olduklarõ da bilinmektedir [18-20].

2. Tõbbi cihazlarõn çeşitliliği
2.1. Dõş ve YŸzeysel Tõbbi Cihazlar
Enfeksiyona dirençli uygun biyomalzemenin seçimi genel
olarak medikal cihazõn yerleştirileceği bšlge, kullanõm zamanõ,
kontaminasyon seviyesi, enfeksiyon olasõlõğõ ve tahribatõn
ciddiyeti tarafõndan belirlenir. Tamamen yŸzeysel tõbbi
cihazlar, sağlõklõ cilt bariyerini ihlal etmediği veya savunmasõz
mukoza ile temas etmediği zaman genellikle hasta için ciddi
enfeksiyon riski oluşturmaz (ventilasyona yardõmcõ
endotrekeal tŸpler hariç) [11].
Yüzeysel biyomalzemelerin yüzeyi, kesik veya çizik deri
ile temas ettiğinde veya derinin yapõsõnõ ve koruma
fonksiyonunu değiştirdiğinde šzel durumlar ortaya çõkar.
Bununla beraber, koruyucu bariyeri tekrar oluşturmak için deri
šrtŸsŸ şeklinde tõbbi cihazlar geliştirilmektedir. Bu amaçla,
antimikrobiyal šzelliğe sahip, deri kontaminasyonunu šnleyen
anti-infektif yüzeyler üretilmektedir. †retilen yapõnõn doğasõ
ne olursa olsun (yapay organik matriks veya in vitro
mühendislik ürünü), enfeksiyon riski, yapay doku kademeli
olarak kanlanmaya başlayõncaya ve konağõn immun sistemi
tarafõndan korununcaya kadar yŸksek olacaktõr [11].
2.2. PerkŸtan ve Permukozal Cihazlar
Perkütan ve permukozal implantlar yüzeysel implantlardan
daha kritik bir durum oluşturur ki bu tür cihazlar iç dokulara
ve anatomik yapõlara ulaşmak için deri ve mukozayõ geçerler.
Deri ve mukozal membranlar vücudun doğal koruma
bariyerleridir. Sadece virulansõ yŸksek patojenler bu bariyeri
başarõlõ bir şekilde geçebilirler. Perkütan ve permukozal
cihazlar bu engelleri ihlal ederler ve daha az virulans olan
fõrsatçõ patojenlerin iç dokularõ istila etmeleri için gerekli
koşullarõ oluştururlar. Ortopedik cerrahide perkütan implantlar
sõklõkla dõş kemik fiksasyonu için kullanõlmaktadõr. Özellikle
deri içine uzanan perkütan iğne veya telin bulunduğu bšlge
enfeksiyon için yüksek risk oluşturur. Sol ventrikül destek
cihazõ veya damar hemodiyaliz kateteri gibi bazõ perkŸtan
cihazlar kardiyovaskŸler sistem veya merkezi sinir sistemi gibi
hassas dokulara uzandõklarõndan, enfekte olduklarõnda hayati
tehlikelere neden olurlar [11-13].
Permukozal implantlarõn šnemli bir kategorisi ise dental
implantlardõr. Dental implantlarõn kontaminasyonu, cerrahi
prosedŸr esnasõnda gelişebilir ve yayõlõr. Cerrahi mŸdahale
esnasõnda en šnemli kontaminasyon kaynağõ dental plaklardõr.
Dental plak, ağõz boşluğu mikroorganizmalarõndan oluşan
oldukça çeşitli ve karmaşõk bir topluluktur. Modern molekŸler
biyolojik tekniklerle dental plaklarõn yaklaşõk 1000 farklõ
bakteri türü içerdiği tespit edilmiştir [14]. Bu nedenle dental
plaklar implant enfeksiyonlarõ için yŸksek enfeksiyon riski
oluşturur. Dental implant prosedürünün tartõşõlan bir etkisi de
bakteriyemiÕye neden olmasõ ve bunun sonucunda vŸcudun
diğer bšlgelerine šzellikle de diğer implant cihazlara (kalp
kapakçõğõ, ortopedik implantlar..) bulaşmasõdõr [11]. Bu

3. Enfeksiyona Dirençli Biyomalzeme †retimi
Biyomalzeme ilişkili enfeksiyonlarõ šnlemek amacõyla çeşitli
yaklaşõmlar šne sŸrŸlmekte ve bu yaklaşõmlar doğrultusunda
enfeksiyona dirençli biyomalzemeler Ÿretilmektedir. Antiinfektif biyomalzeme üretiminde üzerinde durulan başlõca
stratejiler şšyledir:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

yŸzey modifikasyonu ile bakteriyel tutunmayõ
šnleme,
yŸzey kaplama ile bakteriyel tutunmayõ šnleme,
malzeme yüzeyini bakteriyosidal etkiye sahip
maddelerle kaplama,
malzeme yüzeyinde porlar oluşturarak bu porlara
antimikrobiyal madde yükleme,
tutunmayõ šnleyici ve antimikrobiyal etkiye sahip
kombinasyonlarla kaplama

Bu stratejilerden tutunmayõ šnleme veya antimikrobiyal etki
oluşturma amacõyla yapõlan yŸzey kaplama işlemi için
nanopartikŸller sõklõkla tercih edilmektedir. …zellikle gŸmŸşnanopartiküllerinin antimikrobiyal ve antibiyofilm aktiviteleri
ile ilgili çeşitli çalõşmalar mevcut olup bu tür
nanomalzemelerin
medikal
biyomalzeme
üretiminde
kullanõlabileceği bildirilmiştir. Gubta vd., (2014) Psidium
guajava yapraklarõ ile hazõrlanan gŸmŸş nanopartiküllerinin
(AgNPs) Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus
subtilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas diminuta,
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Mycobacterium smegmatis, Fusarium oxysporum ve Candida
albicans’ a karşõ geniş spektrumlu antimikrobiyal šzelliğe
sahip olduğunu ve biyomedikal alanda potansiyel
uygulamalara sahip olabileceğini rapor etmişlerdir [21].
Gümüş nanopartikŸlleri ile yapõlan bir diğer çalõşmada (3aminopropil) triethoksisilan ile modifiye edilen cam bir yŸzey
AgNPs ile kaplanmõş ve bu malzemenin Staphylococcus
epidermidis RP62AÕnin biyofilm oluşumuna karşõ etkisi
araştõrõlmõştõr (Şekil 2). †retilen bu malzemenin gŸçlŸ
antibiyofilm šzelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir [22].
Polikatyonik nanopartikŸller in-vitro biyouyumlu, geniş
spektrumlu bakterisidal šzelliğe sahiptir. Sentezlenen çapraz
bağlõ quaterner amonyum polietilenimin bileşiği yumuşak
astar malzemeleri içine malzemenin mekanik ve
biyouyumluluk šzelliklerini etkilemeyecek şekilde dŸşük
konsantrasyonda ilave edildiğinde gŸçlŸ bakterisidal aktivite
gšsterdiği belirlenmiştir [23]. Demir oksit nanopartikŸlleri,
ilaç dağõlõmõ [24] ve kanser terapisi [25] için biyouyumlu ve
paramanyetik šzelliğe sahip eşsiz molekŸllerdir. Oleik asit ile
yŸzeyi modifiye edilen demir oksit molekŸllerinin de S.
aureus ve P. aeruginosaÕya karşõ gŸçlŸ antibiyofilm šzelliğe
sahip olduğu belirlenmiştir [26].

agregasyonunu engellediği belirlenmiştir [31]. Diğer bir
çalõşmada ise polilaktid tõbbi malzemenin yŸzeyine kovalent
modifikasyon
ile
quaterner
poli(2-(dimetilamino)etil
metakrilat) bağlayarak modifiye edilip ilgili biyomalzemeye
tutunma šnleyici ve antibiyofilm šzelliği kazandõrõlmõştõr [32].
Diğer taraftan,
Domingues vd., (2015) yaptõklarõ bir
çalõşmada enfeksiyona dirençli biyomalzeme geliştirirken
makrofaj fagositozununda dikkate alõnmasõ gerektiğini
vurgulamõşlar ve biyomalzeme yŸzey modifikasyonu ile ilgili
ilerki çalõşmalarõn fagositozu arttõrmaya yšnelik olmasõ
gerektiği šnerisinde bulunmuşlardõr [33].

4. Sonuçlar
Biyomalzemeler bakteriyel tutunma ve biyofilm oluşumu için
oldukça uygun materyallerdir. Bu nedenle biyomalzeme
Ÿzerinde enfeksiyon gelişimi ve biyofilm oluşumu
biyomalzeme kullanõmõnda en sõk rastlanan problemlerdendir.
Geleneksel antibiyotik tedavilerinin etkinliğinin azalmasõ,
enfeksiyonun biyomalzemenin yerleştirildiği bšlgenin dõşõna
yayõlmasõ gibi konular bilimi ve endŸstriyi bu problemi
çšzmek ve daha da iyisi šnlemek için yeni yollar bulmaya
çağõrmaktadõr. Bakterilerin biyomalzemenin yŸzeyine
tutunmasõnõn kontrolŸ, biyofilm oluşumunun ve biyomalzeme
ilişkili enfeksiyonlarõn šnlenmesi açõsõndan šnemli bir
stratejidir. Tutunmanõn šnlenmesi için yŸzey modifikasyonu
ve yŸzey kaplama gibi teknolojiler geliştirilmektedir. Diğer
taraftan yŸzeyde bakteri gelişimini šnlemek için
biyomalzemeyi antimikrobiyal madde veya antibiyotik
kombinasyonlarõ ile yŸkleme veya hem tutunmayõ azaltmaya
hem de bakteri gelişimini šnlemeye yšnelik antimikrobiyal ve
tutunma šnleyici madde kombinasyonlarõ ile kaplama gibi
yeni stratejiler geliştirilmektedir.
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