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Özetçe— Enfeksiyon tedavisinde yaygn olarak kullanlan 
antibiyotiklere bakterilerin direnç geliştirmesi ve diğer tedavi 
yöntemlerinin yetersizliği insan ve hayvan sağlğ açsndan tehdit 
oluşturmaktadr. Araştrmaclar alternatif bir tedavi olarak 
fotodinamik terapi (FDT) yöntemi üzerinde durmaya 
başlamşlardr. Bu tedavi şekli şk, şğa duyarl ilaç 
(fotosensitizan) ve oksijenin etkileşimi sonucu toksik ürünlerin 
oluşarak patojenlerin öldürülmesine dayanr. Fotodinamik terapi 
srasnda yara iyileşmesinde önemli rolü bulunan sağlkl 
hücrelerin nasl etkilendiği de üzerinde durulmas gereken 
önemli bir konudur. Bu bakmdan, bu çalşmada baz patojenler 
üzerindeki öldürücü etkisi daha önce kantlanmş olan 
indosiyanin yeşil maddesinin ve 808-nm dalga boyunda şma 
yapan diyot lazerin sağlkl insan deri keratinosit hücreleri 
üzerindeki etkisi araştrlmştr. Kliniğe taşnmak istenen FDT 
yönteminde sağlkl hücrelere zarar vermeyecek ama patojenler 
üzerinde sitotoksik etkiler gösterecek şk dozu ve ilaç 
konsantrasyonlarnn belirlenmesi bu araştrmann temel 
amacdr. Uygulamalardan elde edilen sonuçlara göre; 84 J/cm2 

enerji dozu ile 4- 125 µg/ml aralğndaki konsantrasyonlarda İSG 
kullanlarak yaplan FDT uygulamalar keratinosit hücrelerine 
zarar vermemiştir. 150 µg/ml konsantrasyon ise tüm 
uygulamalarda hücreleri öldürmüştür. 252 J/cm2 enerji dozu 
uygulanmas keratinosit hücrelerine tüm İSG 
konsantrasyonlarnda zarar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler — Fotodinamik Terapi; 808-nm; 
İndosiyanin Yeşil; Antibakteriyel; Keratinosit 

Abstract— Rapid increase in antibiotic resistance and the 
inadequacy of other antibacterial treatments are serious risk 
factors for human and animal health worldwide. Researchers 
have begun to focus on photodynamic therapy (PDT) as an 
alternative treatment. This treatment is based on the killing of 
pathogens by the formation of toxic products after the interaction 
of light with light-sensitive drugs (photosensitizer) and oxygen. It 
is also important to emphasize how antibacterial photodynamic 

therapy affects healthy cells which play an important role in 
wound healing process. In this regard, the previously proven 
antibacterial effect of indocyanine green and 808-nm on healthy 
human keratinocyte cells was investigated in this study. The main 
objective of this research is to determine the concentrations of 
indocyanine green and the energy dose of laser light which are 
destructive to certain pathogens and not harmful to 
healthykeratinocytes. According to the results of this study, PDT 
applications using ICG at 4-125 µg/ml concentrations and 84 
J/cm2 energy dose did not damage keratinocyte cells significantly. 
The concentration of 150 μg/ml ICG killed the cells in all 
applications. Application of 252 J / cm2 energy dose damaged 
keratinocyte cells with all ICG concentrations. 

Keywords — Photodynamic Therapy, 808-nm; Indocyanine 
Green; Antibacterial; Keratinocyte 

I. GİRİŞ  
Uzun süreli ve yüksek miktarlarda antibiyotik kullanmnn 

mikrobiyota üzerindeki olumsuz etkileri ve antibiyotik direncin 
artma potansiyeli nedeniyle antibiyotiklerin kullanm klinik 
uygulamalarda istenmemektedir [1]. Bu durum araştrmaclar 
alternatif  tedavi yöntemleri bulmaya yöneltmiştir. Bu alanda 
antibakteriyel fotodinamik terapi (FDT) konvansiyonel 
antimikrobiyal tedaviye alternatif olarak klasik yöntemlerle 
kombinasyon halinde veya yalnz başna çok az yan etkileri 
olan bir tedavi şekli olarak ortaya çkmaktadr [1,6]. 

Fotodinamik terapi; şk, fotosensitizan olarak adlandrlan 
şğa duyarl madde ve oksijenin etkileşimi prensibine dayanan 
bir tedavi şeklidir [2,8]. Fotosensitizan molekülleri spesifik 
dalga boyuna sahip bir şk kaynağ tarafndan uyarlarak hedef 
hücrelerde oldukça toksik olan tekli oksijen üretimine yol açar 
ve oksidatif  hasar yoluyla hedef hücrelerin ölümüne yol açar 
[3,7]. 
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Enfeksiyon tedavisinde alternatif tedavi yöntemi olarak son 
yllarda yoğun şekilde araştrlan fotodinamik terapinin 
antibakteriyel etkisinin yansra yara iyileşmesinde önemli 
fonksiyonlar bulunan sağlkl deri hücrelerine yaptğ 
etkilerinin araştrlmas da büyük önem taşmaktadr. 
Fotodinamik terapi farkl hücre türleri üzerinde farkl etkiler 
gösterebilir. Bakteriler hücre duvarna sahiptirler ve bu sebeple 
fotosensitizann bu hücrelerle olan etkileşimi hücre duvar 
olmayan hücrelere göre farkllk göstereceği ve böylece 
bakteriler üzerindeki  antibakteriyel fotodinamik terapi 
uygulamalarnn ökaryot hücreler üzerinde ayn sonucu 
vermeyeceği düşünülmektedir. 

Kliniğe taşnmak istenen antibakteriyel FDT 
uygulamasnda sadece patojenlerin yüksek oranda öldürülmesi 
değil sağlkl hücreler üzerinde de zararl etkilerinin 
minumuma indirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple bu 
çalşmada antibakteriyel etkisi baz patojenler üzerinde 
kantlanmş olan indosiyanin yeşil maddesinin ve onu uyaran 
808-nm dalga boyuna sahip lazerin [4] sağlkl insan deri 
keratinosit hücreleri üzerindeki etkisi araştrlmştr. 

II. YÖNTEM 

A. Hücre Kültürü 
Bu çalşmada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal 

Mühendisliği Laboratuvarlarnda bulunan sağlkl insan deri 
keratinosit hücre hatt (HS2) kullanlmştr. Öncelikle hücreler 
sv azot tankndan çkarlarak açlmştr ve 25 cm2’lik doku 
kültürü şişelerinde DMEM besiortam, syla inaktive edilmiş 
10%’luk FBS solüsyonu, penisilin ve streptomisin kullanlarak 
kültüve edilmiştir. Hücreler %95 hava %5 CO2 içeren 
inkübatörde tek tabaka halinde %80 konflüansa ulaşana kadar 
inkübe edilmiştir. Gerekli hücre yoğunluğu gözlendiğinde 
pasajlama işlemi yaplmştr. Hücreler 2-4 pasajlamadan sonra 
fotodinamik terapi uygulamasna hazr hale gelmiştir. 

B. Işğa Duyarl Madde 
Bu çalşmada 808-nm dalgaboyundaki şğ soğurabilen 

İndosiyanin yeşil (İSG) maddesi kullanlmştr. Her deney 
öncesinde taze olarak hazrlanan 4, 10, 25, 50, 100, 125, 150 
µg/ml konsantrasyonlarndaki İSG solüsyonunun keratinosit 
hücreleri üzerindeki etkisi araştrlmştr. İSG maddesinin 
hazrlanmasndaki tüm aşamalar İSG’nin etkisini 
kaybetmemesi için karanlk ortamda gerçekleştirilmiştir. 

C. Lazer Cihaz ve Optik Düzenek  
      Bu deneyde 808-nm dalgaboyunda şma yapan diyot lazer 
kullanlmştr. İSG yakn kzlötesi şkta en iyi soğurma 
yaptğ için bu dalgaboyuna sahip lazer kullanlmştr. Lazer 
ve fotodinamik terapi deney gruplarnda, 84 J/cm2 ve 252 
J/cm2 enerji yoğunluğunda lazer uygulamas 
gerçekleştirilmiştir.  

D. Deneysel Prosedür 
      Bu çalşmada dört ayr deney grubu oluşturulmuştur; 
Kontrol, Lazer, İSG ve FDT gruplardr. Hücreler 
inkübatörden alnarak 96 kuyucuklu plakalara deney gruplar 
göz önünde bulundurularak ekilmiştir. Bir gece boyunca plaka 
yüzeyine tutunmalar için 37oC’de inkübe edilmiştir. Ertesi 
gün plakalarda bulunan besiortamlar PBS solüsyonu ile 

ykanmştr. İSG ve FDT gruplarna belirli konsantrasyonlarda 
hazrlanan İSG solüsyonlar eklenerek 15 dakika inkübe 
edilmiştir. Kontrol ve Lazer gruplarndaki besiortamlar 
tazesiyle değiştirilmiş ve İSG eklenmemiştir. Lazer ve FDT 
gruplarndaki plakalar 84 J/cm2 ve 252 J/cm2 enerji 
yoğunluğunda şğa maruz braklmştr. Bütün bu 
uygulamalar karanlk ortamda gerçekleştirilmiştir.  

E.  Uygulamalar Sonrasnda Yaplan Analizler 
1) MTT Analizi: Yaplan uygulamalardan sonra hücre 

canllğn tespit etmek için MTT analizi yaplmştr. Bunun 
için 96 kuyucuklu plakalarda deneyi gerçekleştirdiğimiz 
hücrelerin üzerine 100 µl MTT solüsyonu eklenmiştir. 2 saat 
boyunca 37 oC’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresinden 
sonra kuyucuklarn içinden solüsyon çekilerek DMSO 
eklenmiştir. 5-10 dakika bekleme süresinden sonra mikroplaka 
okuyucuda kuyucuklarn absorbans değerleri ölçülmüştür. Bu 
değerler kontrol grubuna göre canl hücre saysn vermiştir. 

2) Akridin Turuncusu / Propidyum İyodür Boyamas: 
Yaplan uygulamalarn hücre canllğ üzerindeki etkisini 
mikroskopla incelemek amacyla bu boyama işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Uygulamalardan sonra AO/PI stok 
solüsyonu gerekli oranda PBS ile seyreltilerek deney 
solüsyonu hazrlanmştr. Plaka kuyucuklarndaki hücrelerin 
üzerine bu solüsyondan 50 µl eklenerek 2 dakika inkübatörde 
etkileşimin sağlamas için beklenmiştir. İnkübatörden alnan 
hücreler 1 kez PBS ile ykanmştr ve floresan mikroskobunda 
görüntüleri alnmştr. Bu görüntülerde canl hücreler yeşil 
renk şma yaparken ölü hücreler krmz renkte şma 
yapmaktadr.  

F. İstatiksel Analiz  
      Deneyler sonucunda elde edilen MTT analizi verileri 
öncelikle tek yönlü ANOVA ile incelenmiştir. Veriler arasnda 
farkllk olduğu görülünce her bir deney grubu kontrol 
grubuyla karşlaştrmal olarak t-test yöntemiyle incelemiştir. 
İstatistiksel farkllk p≤0,05 olarak belirlenmiştir. 

III. SONUÇLAR 

A. MTT Analizi:  
      Yaplan uygulamalar sonucunda Şekil 1’de görüldüğü 
üzere sadece lazer uygulanan hücrelerde kontrol grubuna göre 
anlaml bir değişiklik görülmemiştir. 
 

 
Şekil 1. 84 ve 252 J/cm2 808-nm lazer şk dozunun keratinosit hücreleri 

üzerindeki etkisi    
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     Şekil 2’te görüldüğü üzere lazer uygulamalarna benzer bir 
şekilde 4-125 µg/ml aralğndaki sadece İSG uygulamalarnda 
kontrol grubuna göre hücre saysnda anlaml bir değişiklik 
gerçekleşmemiştir. Fakat 150 µg/ml ilaç uygulamas hücre 
saysnda ciddi bir azalmaya sebep olmuştur. 84 J/cm2 enerji 
dozu ile 4 – 150 µg/ml konsantrasyon aralğnda İSG 
uygulanan gruplarda ise 150 µg/ml İSG konsantrasyonuna 
kadar hücrelerde anlaml bir azalma görülmemiştir. Ancak 84 
J/cm2 enerji dozu ile 150 µg/ml ilaç keratinosit hücrelerinde 
ciddi oranda ölüme sebep olmuştur. 252 J/cm2 enerji dozu ve 
ayn konsantrasyonlardaki İSG uygulamalarnn hepsinde 
yüksek oranda hücre ölümü gerçekleşmiştir (Şekil 2).     

 

 
 

Şekil 2. Mavi sütun 4 - 150 μg/ml konsantrasyon aralğnda uygulanan 
İndosiyanin Yeşilin keratinosit hücreleri üzerindeki etkisini, srasyla krmz 
ve yeşil sütunlar 84 J/cm2 ve 252 J/cm2 enerji dozu ile birlikte 4, 10, 25, 50, 
100, 125, 150 μg/ml konsantrasyonundaki İndosiyanin Yeşil uygulamasnn 
keratinosit hücreleri üzerindeki fotoinaktivasyon etkisini göstermektedir.  * 

deney grubu ile kontrol grubu arasndaki istatistiksel olarak anlaml farkllğ 
göstermektedir (p≤0,05). 

      

B. Akridin Turuncusu/ Propidyum İyodür Boyamas:  
• Şekil 4 ve Şekil 5’te görüldüğü üzere sadece lazer ve 

sadece İSG grubunda bulunan hücrelerde kontrol 
grubuna (Şekil 3) göre anlaml bir hücre ölümü 
gözlemlenmemiştir. MTT analiz sonuçlaryla paralellik 
gösterir şekilde sadece 150 µg/ml ilacn uygulandğ 
grupta daha fazla krmzya boyanmş hücre 
görülmektedir. 

 
Şekil 3. Kontrol grubundaki hücrelerin görüntüleri 

 
Şekil 4. Sadece İSG grubundaki hücrelerin görüntüleri 

 

 
Şekil 5. Sadece Lazer grubundaki hücrelerin görüntüleri 

• 84 J/cm2 enerji dozunun 4 farkl ilaç konsantrasyonu ile 
keratinosit hücreleri üzerinde uygulandğ grupta ilaç 
miktar arttkça hücre ölümü orannda doğrusal bir artş 
görülmüştür (Şekil 6). 4 ve 25 µg/ml İSG’nin 
kullanldğ FDT gruplarndaki hücre ölümü kontrol 
grubuyla karşlaştrldğnda krmz hücre says 
birbirine benzer durumdadr. Ancak 125 ve 150 µg/ml 
ilacn kullanldğ gruplarda kontrol grubuna göre 
krmz hücre says oldukça fazladr.  

 
Şekil 6. 84 J/cm2 enerji dozunun uygulandğ FDT grubu 

• 252 J/cm2 enerji dozu uygulamasnda da ilaç 
konsantrasyonu arttkça doğrusal olarak hücre ölümü 
artmştr. 125 ve 150 µg/ml ilaç konsantrasyonu ve 252 
J/cm2 enerji dozu uygulamasnn hücrelerin tamamn 
öldürdüğü görülmüştür (Şekil 7). Bütün ilaç 
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konsantrasyonlar hücre ölümü orannda kontrol 
grubuna göre ciddi fark oluşturmuştur. 

 
Şekil 7. 252 J/cm2 enerji dozunun uygulandğ FDT grubu 

IV. TARTIŞMA 
Enfeksiyon tedavisinde alternatif tedavi yöntemi olarak 

son yllarda yoğun şekilde araştrlan antibakteriyel 
fotodinamik terapinin patojenler üzerindeki yok edici etkisinin 
yansra yara iyileşmesinde önemli fonksiyonlar bulunan 
sağlkl deri hücrelerine yaptğ etkilerinin araştrlmas büyük 
önem taşmaktadr. Yaplan araştrmalara göre fotosensitizan 
olarak kullanlan maddelerin ökaryot hücrelere daha kolay 
penetre olabildiği anlaşlmştr ve bu durum ilacn etkinliği 
arttrabilir. Sağlkl hücrelere zarar vererek klinikte 
uygulandğnda yan etkilerin artmasna sebep olabilir [5]. 
Ribeiro ve arkadaşlarnn yaptğ çalşmada fotosensitizan 
olarak curcimin, şk kaynağ olarak led şk kaynağ 
kullanmşlardr. MRSA ve L929 fibroblast hücre hatt 
üzerinde farkl şk dozlar ve ilaç konsantrasyonlar 
kullanarak karşlaştrma yapmşlardr. MRSA’nn  %100 
fotodinamik inaktivasyonun sağlandğ gözlenirken fibroblast 
metabolizmasnda %80 azalma kaydedilmiştir ve FDT’nin 
bakterilere karş daha etkili olduğu sonucuna ulaşmşlardr [2]. 

 
      Bu çalşmada ise Topaloğlu ve grubunun Gram Pozitif ve 
Gram Negatif bakteriler üzerinde antibakteriyel etkisini başar 
ile gösterdiği indosiyanin yeşil ve onu uyaran 808-nm dalga 
boyuna sahip lazerin kullanldğ antibakteriyel FDT 
uygulamasnn [4] sağlkl insan keratinosit hücreleri 
üzerindeki etkisi araştrlmştr. Bu uygulamalarda Gram 
Pozitif bir bakteri olan S. aureus suşunu yok etmede etkili 84 
J/cm2 enerji dozu ve 4-6 µg/ml İSG konsantrasyonu [4] 
kullanlan FDT gruplarnda sağlkl keratinosit hücreleri zarar 
görmemiştir. Fakat 150 µg/ml ilaç konsantrasyonu tek başna 
uygulandğnda ya da lazer ile birlikte uygulandğnda 
keratinosit hücrelerine ciddi zarar vermiştir. Gram Negatif 
bakteri çeşidi olan P. aeruginosa suşunu yok etmede etkili 
olan 252 J/cm2 enerji dozu ile 100-125 µg/ml ilaç 
konsantrasyonu [4] kullanlan FDT uygulamalarnda ise 
hücrelerin tamamna yakn zarar görmüştür. Bu dozlarn 
klinikte kullanlmas ciddi yan etkilere sebep olabilir ve 
hastalara zarar verebilir. Bu sebeple doz ayarlamas yaplarak 

antibakteriyel FDT uygulamasnn hücreler üzerindeki zararl 
etkilerinin minumuma indirilmesi gerekmektedir. Güvenli doz 
aralklar tespit edilerek uygulamalar gerçekleştirilmelidir. 
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