Biyomedikal ve Klinik
Mühendisliği Derneği

12-14 Ekim 2017 / TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Prof.Dr. Osman Turan Kongre Merkezi

Biyomedikal Optik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

13 Ekim 2017 - 11.00-12.30 - Salon A

Etanolün Adjuvan Terapi olarak Pseudomonas
aeruginosaÕnõn Klorin e6 ile
Fotoinaktivasyonundaki Etkisi
The Effect of Ethanol on Photoinactivation of
Pseudomonas aeruginosa with Chlorin e6 as an
Adjuvant Therapy
1

Melike Çağan1, Aziz Kolkõran2, Nermin Topaloğlu1
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, İzmir Katip ‚elebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
2

{melike.cagan, nermin.topaloglu}@ikc.edu.tr

Mühendislik Bilimleri Bölümü, İzmir Katip ‚elebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
{aziz.kolkiran}@ikc.edu.tr

Özetçe— VŸcudun birçok kõsmõnda enfeksiyona sebep
olabilen Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) gram
negatif bir bakteri tŸrŸdŸr. Antibiyotiklerin yanlõş ve
kštŸye kullanõlmasõndan dolayõ zamanla P. aeruginosa var
olan antibiyotik çeşitlerine dirençli hale gelmiştir.
Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanmasõ tedaviyi
zorlaştõrdõğõ için alternatif tedavi yšntemleri araştõrõlmasõna
sebep olmuştur. Fotodinamik Terapi (FDT) bu amaçla
araştõrõlan alternatif bir tedavi tekniğidir. FDT belirli bir
dalgaboyuna sahip õşõkla aktive olan õşõğa duyarlõ madde
tarafõndan
Ÿretilen
reaktif
oksijen
tŸrleri
ile
mikroorganizmalarõn fotoinaktivasyonu anlamõna gelir. Bu
sayede dirençli bakterilerin šlŸmŸ sağlanmaktadõr. Bu
çalõşmada õşõğa duyarlõ madde olarak farklõ dozlarda Klorin
e6 (Ce6) ile maksimum 2 Watt gŸcŸnde çalõşan diyot
pompalõ 655 nm lazer õşõk kaynağõ kullanõlmõştõr. Ayrõca bu
uygulama sõrasõnda etanol, adjuvan bir madde olarak
kullanõlmõştõr ve antibakteriyel fotodinamik terapinin etkisi
arttõrõlmaya
çalõşõlmõştõr.
Ce6
ile
gerçekleştirilen
fotodinamik terapi uygulamasõ sonucunda antibiyotik
direnci geliştirmiş P. aeruginosa bakterisi Ÿzerinde oldukça
etkili šlŸm oranlarõ elde edilmiştir.

cause infection in many parts of the body. Strains of P.
aeruginosa have become resistant because of misusing and
abusing of antibiotics. As bactericide resistance to antibiotics
makes treatment difficult, this has led to the research for
alternative treatment methods. Photodynamic Therapy
(PDT) is an alternative treatment technique investigated for
this purpose. PDT refers to the photoinactivation of
microorganisms by reactive oxygen species produced by a
light-activated and light-sensitive substance with a light
source at certain wavelength. In this respect, the death of
resistant bacteria is ensured. In this study, chlorin e6 (Ce6)
was used at different concentrations as a light sensitive
substance with 655 nm laser light source with diode pump
working at maximum 2 Watt power. In addition, ethanol was
used as an adjuvant during this application and the effect of
antibacterial photodynamic therapy was tried to be
increased. Photodynamic therapy with Ce6 resulted in quite
effective mortality rates on antibiotic resistant P. aeruginosa
strain.
Keywords —Pseudomonas aeruginosa; multi drug
resistance; chlorin e6; 655 nm; ethanol; antibacterial
photodynamic therapy.

Anahtar Kelimeler — Pseudomonas aeruginosa; çoklu ilaç
direnci; klorin e6; 655 nm; etanol; antibakteriyel fotodinamik
terapi.

I.

GİRİŞ

Bazõ
Gram
pozitif
ve
negatif
bakteriler,
antibiyotiklerin aşõrõ ve kštŸye kullanõlmasõ sonucu
mutasyon geçirerek çoklu antibiyotik direnci geliştirmiştir
ve enfeksiyonlar antibiyotikle tedavi edilemez olmuştur
(1). Bu durum alternatif tedavi yöntemleri araştõrõlmasõna
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sebep olmuştur. FDT bu amaçla araştõrõlan bir tedavidir
(2, 3).
FDT, õşõkla aktive olan ve õşõğõ absorbe eden
fotosensitizan tarafõndan Ÿretilen reaktif oksijen tŸrleri ile
mikroorganizmalarõn fotoinaktivasyonudur. Antibakteriyel
FDT antibiyotiğe duyarlõ ve dirençli bakterilerin
fotoinaktivasyonunu sağlar. Tedavi edici etki için õşõğõn
dozu ve dalgaboyu fotosensitizan konsantrasyonuna ve
spektrumuna uyumlu olmalõdõr.reaktif oksijen tŸrleri
hedef hŸcrenin bileşenlerini oksitleyerek nekroz oluşturur
(4,5).
FDT kanser, çeşitli damar sorunlarõ, bazõ gšz
hastalõklarõ ve bakteriler Ÿzerinde oluşturduğu toksik
etkiyle çok farklõ sorunlarõn tedavisinde kullanõlabilen bir
tedavidir (6-10). FDT bakteri Ÿzerinde serbest radikal
reaksiyon mekanizmalarõ tarafõndan ilerleyen lipid
peroksidasyonuna sebep olur. Bu durum lipid
radikallerinin oluşumu, hŸcre zarõ lipidlerinin yok
edilmesi ve yõkõm ŸrŸnlerinin ortaya çõkmasõ sonucu
hŸcrelere oksidatif zarar vererek hŸcre šlŸmŸne yol açar.
Bu esnada karbon hidrojen bağõ zayõflar, hidrojen ayrõlõr
ve radikaller oluşur. Oluşan radikaller başka bir hidrojen
bağõnõn kopmasõna sebep olur ve hŸcrenin yapõsõ bozulur.
HŸcrede geri dšnŸlmez yõkõm oluşur ve bakteri
hücrelerinin šlŸmŸ gerçekleşir (11-13).
2. jenerasyon bir fotosensitizan olan Klorin e6 (Ce6)
antibakteriyel FDT’de hõzlõ bir etkiye sebep olduğu için
gram negatif bakterilerin yok edilmesinde daha etkili
olacağõ dŸşŸnŸlmektedir (2,3). Ayrõca fotosensitizanõn
etkisini arttõrmak için etanolŸn adjuvan bir madde olarak
kullanõmõ avantaj sağlayabilir. …nceki çalõşmalarda
bakteriler Ÿzerinde farklõ konsantrasyonlarda etanol
kullanõlan bir FDT etkisinin kanõtõ olmamakla beraber,
sadece düşŸk konsantrasyonlarda (%0.075–% 0.01)
etanolŸn bakterilerin durağan fazda bŸyŸme hõzõnõ
yavaşlattõğõ gšrŸlmŸştür (14). Fakat šnceki çalõşmalarda
etanolŸn tek başõna ve FDTÕye adjuvan olarak P.
Aeruginosa bakteri suşu üzerinde antimikrobiyal etkisi
araştõrõlmõştõr. Fotosensitizanla beraber %10 ve %20Õlik
etanol kullanõlan FDT’lerde istatiksel olarak anlamlõ bir
antimikrobiyal etki gšzlemlenmiştir. %10 ve %20Õlik
etanol kullanõlan FDT uygulamalarõ karşõlaştõrõldõğõnda
%20Õlik etanol konsantrasyonu kullanõlan FDT'de
antimikrobiyal etki daha fazladõr. Etanol kullanõlan ve
kullanõlmayan
FDT’ler
karşõlaştõrõldõğõnda
etanol
kullanõlan FDT’de daha çok reaktif oksijen tŸrŸ
oluşmuştur
(15).
Bu
bilgiler
doğrultusunda
fotosensitizanõn etkisini arttõrmak için %20Õlik etanolŸn
adjuvan bir madde olarak kullanõmõnõn avantaj
sağlayacağõ dŸşŸnŸlerek bu çalõşmada gram negatif çoklu
ilaç direnci geliştirmiş Pseudomonas aeruginosa suşu
Ÿzerinde klorin e6 (Ce6) ile FDT yšnteminin etkisi,
etanolle birlikte araştõrõlmõştõr.
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II.

YÖNTEM

A. Bakteri Suşu
Bu çalõşmada gram negatif bakteri olan Pseudomonas
aeruginosaÕnõn çoklu antibiyotik direnci geliştirmiş suşu
kullanõlmõştõr. Stoktan tek bir koloniden hazõrlanan bakteri
solŸsyonu 37¡CÕde gece boyunca inkŸbe edilmiştir.
İnkŸbasyon sonrasõnda santrifŸjlenerek elde edilen
bakteriler fosfatla tamponlanmõş tuz çšzeltisinde (PBS)
çšzŸlerek uygulamalara hazõr hale getirilmişlerdir. 96
kuyucuklu plakadaki her bir kuyucuğa 108 CFU/mL PBS
çšzeltisindeki bakteri solŸsyonu eklenmiştir.
B. Işõğa Duyarlõ İlaç
Ce6 molekŸl formŸlŸ C34H36N4O6 ve molekŸler
ağõrlõğõ 596,684 g/mol olan FDTÕde kullanõlan 2.
jenerasyon bir ilaçtõr. Işõk etkisiyle bozulmasõnõ
engellemek için ilaç hazõrlõğõ ve bŸtŸn diğer uygulamalar
karanlõkta yapõlmõştõr. 25, 100, 250 ve 500 µM Ce6
konsantrasyonlarõ bakteri Ÿzerinde lazerli ve lazersiz
ortamda incelenmiştir.
C. Etanolün Etkisi
Bu çalõşmada etanol adjuvan bir madde olarak klorin
e6Õnõn etkisini arttõrmak için kullanõlmõştõr. Belirli bir
konsantrasyonda hazõrlanan Ce6 solŸsyonu %99.9Õluk saf
etanol ile karõştõrõlarak sonuçta %20Õlik etanol içinde Ce6
solŸsyonu
elde
edilmiştir.
SolŸsyonlarõn
lazer
uygulamalarõ ile birlikte bakteriler Ÿzerindeki etkisi
araştõrõlmõştõr.
D. Optik Düzenek
Bu çalõşmada diyot pompalõ lazer cihazõ kullanõlarak
655 nm dalgaboyunda õşõma yapõlmõştõr. Ce6 maddesini
aktif hale getirmek için gšrŸnŸr spektrumdaki kõrmõzõ
lazer õşõk kaynağõ kullanõlmõştõr. Lazer ve FDT
gruplarõnda 10, 25, 50, 100, 150, 200 ve 250 J/cm2
enerjide yedi farklõ õşõk dozu uygulanmõştõr. Lazer
grubunda bakterileri yok etmeyen ama FDT grubunda ilaç
ve etanol ile birlikte etkili šlŸm oranlarõna sebep olan
enerji yoğunluğu araştõrõlmõştõr.

Şekil 1. a. 655-nm Lazer Cihazõ ve Optik Tabla †zerindeki Optik
DŸzenek. b. 655-nm Lazer Cihazõ ile 96 kuyucuklu plaka Ÿzerindeki Işõk
Uygulamasõ.
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F. İstatistiksel Analiz
Deneyler sonucunda elde edilen veriler šncelikle tek
yšnlŸ ANOVA ile incelenmiştir. Veriler arasõnda farklõlõk
olduğu gšrŸlünce her bir deney grubu kontrol grubuyla
karşõlaştõrmalõ olarak t-test yšntemiyle incelemiştir.
İstatistiksel farklõlõk p≤0,05 olarak belirlenmiştir.

HŸcre Canlõlõğõ (%
değişim)
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Kontrol 100 uM 250 uM 500 uM

Şekil 2. 100, 250, 500 µM konsantrasyonlarõnda uygulanan Klorin
e6Õnõn P. aeruginosa üzerindeki etkisi.
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Şekil 3. 10, 25, 50 ve 100 J/cm2 655-nm lazer õşõk dozunun P.
aeruginosa üzerindeki etkisi.

FDT gruplarõnda P. aeruginosa üzerine 500 µM Ce6 ile
birlikte 4 farklõ enerji dozu (10, 25, 50 ve 100 J/cm2)
uygulanmõştõr. 10 ve 50 J/cm2Õnin uygulandõğõ gruplar
kontrolle ciddi benzerlik gšstermekle birlikte 25 ve 100
J/cm2’lik uygulamalarda hŸcre canlõlõğõnda yaklaşõk %70
civarõnda bir azalma olmuştur (Şekil 4). Bu sonuçlar
kontrol grubuyla karşõlaştõğõnda, aralarõnda herhangi bir
istatistiksel farklõlõğõn olmadõğõ gšrŸlmŸştür.
HŸcre Canlõlõğõ (% Değişim)

SONU‚LAR

Yapõlan uygulamalarda yalnõzca Ce6 kullanõlan grup
ile kontrol grubunun sonuçlarõ Şekil 2’de gšrŸldŸğü üzere
benzerdir. İlaç tek başõna hŸcrelerde yaklaşõk maksimum
%49’luk bir azalmaya sebep olmuştur ve istatistiksel
olarak anlamlõ değildir. Sadece lazer uygulamasõnõn
yapõldõğõ gruplar kontrol grubuyla daha çok benzerlik
gšstermiştir. 655-nm dalgaboyu belirtilen enerji
dozlarõnda hŸcreler Ÿzerinde šldŸrŸcŸ etkiye sahip
olmamõş ve enerji dozu arttõrõlõp 100 J/cm2’lik uygulama
yapõldõğõnda Şekil 3Õte gšrŸldŸğü üzere kontrol grubuna
gšre %50’lik bir artmaya sebep olarak proliferasyonu
tetiklemiştir. Bu uygulamalar sonucunda sadece ilaç ve
lazerin beklenildiği üzere hücreler üzerinde tek başõna
šldŸrŸcŸ bir etkisi olmamõştõr.

100

0

HŸcre Canlõlõğõ (%
değişim)

E. Deneysel Prosedür
Bu çalõşmada Klorin e6 ve etanol ile FDT’nin etkisi çoklu
antibiyotik direncine sahip p. aeruginosa üzerinde
araştõrõlmõştõr. Araştõrmada 5 grup oluşturulmuştur:
1.Kontrol grubu: Klorin e6, etanol ve lazerin
uygulanmadõğõ grup
2.Klorin e6 grubu: Sadece Klorin e6 uygulanan grup
3.Lazer grubu: Sadece lazer uygulamasõ yapõlan grup
4.FDT grubu: Lazer ile birlikte Klorin e6 uygulanan grup
5. FDT+EtOH grubu: Lazer ile birlikte Klorin e6 ve etanol
uygulanan grup
Deneyde her grup 96Õlõk plakalara 3Õer šrnek şeklinde
çalõşõlmõştõr. Şekil 1’deki gibi her grupta 96 kuyucuklu
plaka Ÿzerinde lazer õşõğõnõn dŸştüğü belirli yerlere PBS
ile seyreltilmiş 50 µL bakteri ekilmiştir. Kuyucuklarda
kontrol ve sadece lazer gruplarõnda 50 µL PBS ile 50 µL
bakteri, FDT ve sadece Ce6 grubunda ise 50 µL Ce6 ve 50
µL bakteri, FDT+EtOH grubunda ise 50 µL %20’lik
etanol içindeki Ce6 solüsyonu ve 50 µL bakteri olmak
üzere toplam 100 µL solŸsyon šrnekleri hazõrlanmõştõr.
Kontrol ve lazer grubunda PBS ile FDT, FDT+EtOH ve
Ce6 gruplarõnda ise Ce6 ile 15 dakika inkübe edilmiştir.
FDT+EtOH, FDT ve lazer gruplarõnda solŸsyon içeren her
bir kuyucuğa lazer uygulamasõ yapõlmõştõr. Bütün
uygulamalar sonucunda bütün gruplarda seri seyreltme
yšntemiyle yaşayan bakteri sayõsõ saptanmõştõr.
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Şekil 4. 500 µM konsantrasyonundaki Klorin e6 ile 4 farklõ enerji
dozunun (10, 25, 50, 100 J/cm2) P. aeruginosa üzerindeki
fotoinaktivasyon etkisi.

Şekil 5’te gšrŸldŸğü üzere 50 J/cm2 ile %20 etanol
eşliğinde yapõlan lazer uygulamasõnda 3 farklõ Ce6 dozu
(25-100-250 µM) kullanõlmõştõr. 100, 150, 200 ve 250
J/cm2 lazer uygulamasõnda %20 etanol eşliğinde 2 farklõ
Ce6 dozu (250-500 µM) kullanõlmõştõr. 50 J/cm2 enerji
dozuyla yapõlan uygulamalarda hŸcre canlõlõğõnda azalma
ya da artma gšrülmemiştir. 100 J/ cm2 enerji dozunun
uygulandõğõ gruplarda hŸcre canlõlõğõnda yaklaşõk %80
oranõnda azalma gšrŸlmŸştür. Enerji dozu 150 J/cm2’ye
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HŸcre Canlõlõğõ (% Değişim)

çõkarõldõğõnda %20 etanol içindeki 250 µM Ce6 hŸcre
canlõlõğõnda yaklaşõk %90 oranõnda azalma olurken, %20
etanol içindeki 500 µM Ce6 hŸcre canlõlõğõnda yaklaşõk
%20Õlik bir artõş olmuştur. Benzer durum 200 J/cm2 enerji
dozu uygulamasõnda da gšrŸlmŸştŸr. %20 etanol içindeki
250 µM Ce6 hŸcre canlõlõğõnda yaklaşõk %93 oranõnda
azalma olurken, %20 etanol içindeki 500 µM Ce6 hŸcre
canlõlõğõnda yaklaşõk %15Õlik bir artõş olmuştur. Enerji
dozu 250 J/cm2Õye çõkarõldõğõnda %20 etanol içindeki 250
ve 500 µM Ce6 solŸsyonu aynõ artõşa sebep olmuştur.
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FDT uygulamasõnda Ce6 umut vaat eden bir ilaç olmasõna
rağmen etkisiz kalmõştõr. Işõk dozu ve ilaç konsantrasyonu
ciddi oranda arttõrõlmasõna rağmen %100Õlere yaklaşan
šlŸm oranlarõ elde edilememiştir. Bu sebeple
fotosensitizanõn etkisini arttõrabilmek amacõyla adjuvan
bir madde olarak etanol kullanõlmõştõr. Bu uygulamadaki
amaç õşõk dozunu ve ilaç konsantrasyonunu ciddi oranda
dŸşŸrŸp %99Õu geçen šlŸm oranõnõ elde edebilmektir. 100
ve 150 J/cm2 enerji dozu uygulamalarõnda hŸcre
canlõlõğõnda ciddi šlŸm oranõ elde edilmiş olmasõna
rağmen istenilen etkilere ulaşõlamamõştõr. Uygulanan lazer
ve Ce6 ilacõ dozlarõna bakõldõğõnda 200 J/cm2 lazerde Ce6
miktarõ 250 µM (%20 etanol) olduğunda šlŸm oranõ
maksimum seviyeye gelmiştir. EtanolŸn adjuvan madde
olarak kullanõmõ Ce6 konsantrasyonunu yarõ yarõya
azaltmaya yararken õşõk dozunda herhangi bir etkiye sebep
olamamõştõr. Belirli bir šlŸm oranõnõ elde edebilmek için
õşõk dozu 200 J/cm2Õye çõkarõlmõştõr. Bu uygulamada elde
edilen sonuç hŸcre canlõlõğõnda %93ÕŸn Ÿzerinde
azalmaya sebep olmasõna rağmen bu oranõn bir miktar
daha arttõrõlmasõnda fayda vardõr. ‚alõşmanõn devamõnda
etanol konsantrasyonu arttõrõlarak ve farklõ etanol
konsantrasyonlarõ denenerek õşõk dozunun ve ilaç
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