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Özetçe—Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) 
ciddi bir patojen olup çok sk rastlanan bir bakteri türüdür. 
Çeşitli antibiyotiklere hzla direnç kazanabildiği için sebep 
olduğu enfeksiyonlar tedavi edebilmek amacyla farkl 
yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadr. Fotodinamik terapi (FDT) 
şk ve şğa duyarl ajanlar yardmyla kalc biçimde 
antimikrobiyal etki gösterebilen bir tedavi çeşididir. Işk 
uygulamas sonucunda reaktif oksijen türlerinin oluşmasyla 
bakteri hücrelerine kalc hasarlar vererek yok edilmesini sağlar. 
Bu çalşmada nanoparçacklardan yararlanlarak MRSA 
üzerinde FDT uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Pozitif yüklü 
mezoporlu silika nanoparçacklar FDT uygulamalarna 
katlarak bakteri suşlar üzerindeki etkisi incelenmiştir ve farkl 
konsantrasyonlarda uygulanan nanoparçacklarn FDT 
üzerindeki etkisi araştrlmştr. Sonuçlar doğrultusunda 
nanoparçack kullanmnn FDT uygulamalarnda sağkalm 
oranlarn azalttğ ve kullanlan FDT parametrelerinin 
minimum seviyelere çekilmesinde yardmc olabileceği 
görülmüştür. Ayrca 25-200 mg/ml aralğnda kullanlan artan 
nanoparçack konsantrasyonlarnn FDT uygulamasnda farkl 
etkilere sebep olmadğ anlaşlmştr. Böylece FDT’nin 
antibakteriyel etkinliği bu nanoparçacklar yardmyla daha da 
arttrlarak in vivo ve klinik uygulamalarda umut vaat ettiği 
anlaşlmştr. 

Anahtar Kelimeler — MRSA; antimikrobiyal fotodinamik 
terapi; nanoparçack 

Abstract— Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA) is a common bacterial species in the human body. 
Because of the rapid development of the resistance mechanism to 
various antibiotics, different treatment methods are needed. 
Photodynamic therapy (PDT) is a kind of treatment that can 

exhibit a permanent antimicrobial effect with the help of light 
and light sensitive agents. As a result of light application, reactive 
oxygen species are formed and used to destroy bacteria cells by 
giving permanent damage. In this study, PDT applications were 
performed on MRSA by using mesoporous silica nanoparticles. 
The effect of positively charged mesoporous silica nanoparticles 
on bacterial strains was assessed simultaneously with PDT 
applications. According to the results, it has been seen that the 
use of nanoparticles reduces the survival rates in PDT 
applications and help to reduce the PDT parameters to minimum 
levels. In addition, increasing nanoparticle concentration in the 
range of 25-200 mg/ml did not change the survival rates after 
PDT applications Thus, the antibacterial efficacy of PDT was 
further enhanced by these nanoparticles and showed promise for 
in vivo and clinical applications.  

Keywords —MRSA; antimicrobial photodynamic therapy; 
nanoparticle 

I. GİRİŞ  
Staphylococcus aureus (MRSA) özellikle hastane ortamnda 
ve çevresinde sistemik enfeksiyonlar yaratabilen bir patojen 
türüdür [1]. Sebep olduğu enfeksiyonlarn tedavisinde diğer 
bir çok enfeksiyon tedavisinde olduğu gibi geleneksel 
antibiyotikler kullanlmaktadr. Fakat antibiyotiklerin bu 
şekilde yaygn olarak kullanlmas bakterilerin direnç 
kazanmasna sebep olmaktadr. Bakteri hücresi çeşitli 
mutasyonlar geçirerek yaygn olarak kullanlan 
antibiyotiklerin hücre içerisine alnma yolaklarnda farkllklar 
yaratr. Böylece antibiyotiğin hücre içine alnmas ve 
dolaysyla enfeksiyon tedavisi engellenmektedir [2]. 
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MRSA’nn sebep olduğu enfeksiyonlarn tedavisinde ise 
yaygn olarak kullanlan metisilin antibiyotiği, bakteri 
hücresinin direnç kazanmasyla işe yaramaz hale gelmiştir [3]. 
Bu sebeple antibiyotiklerin yan sra alternatif olabilecek ve 
direnç geliştirilemeyecek tedavi metotlarna olan ilgi 
artmaktadr. Fotodinamik terapi (FDT) bu amaçla 
kullanlabilecek, hali hazrda klinikte bir çok farkl işlemde 
kullanlan alternatif bir yöntemdir. 
 
FDT, fotosensitizan olarak adlandrlan şğa duyarl ajanlarn 
soğurduğu belirli dalgaboyuna sahip şk uygulamas 
sonucunda oksijen atomlar üzerinden yürüyen doğal bir etki 
mekanizmasna sahiptir. Işktan gelen enerji fotosensitizanlar 
tarafndan soğrulduktan sonra canl mikroçevresinde yaygn 
olarak bulunan oksijen atomlarna aktarlr. Burada iki farkl 
tepkime türü ile hücrede ölüm gözlenir [4]. Tip 1 
mekanizmasnda fotosensitizan ve farkl substratlar arasnda 
elektron değişimi ile reaktif oksijen türlerinin oluşumu 
tetiklenir. Tip 2 mekanizmasnda ise yüksek enerjili 
fotosensitizann direkt olarak moleküler oksijenle tepkimeye 
girmesiyle reaktif singlet oksijen türlerinin oluşmas görülür. 
Bu iki tepkime türü soncunda oluşan reaktif oksijen türleri 
bakteri hücresinin yap taşlarnda hasarlara sebep olur. Oksijen 
bağml bu hasarlar hücrede kendiliğinden gerçekleştiği için 
hiç bir direnç geliştirilemeyecek şekilde hücre ölümü 
gerçekleşir. Bakteri hücresinin apoptozu ya da nekrozu gibi 
farkl ölüm mekanizmalaryla patojenlerin, dolaysyla 
enfeksiyonun ortadan kaldrlmas sağlanr [5]. 
 
Son zamanlarda antimikrobiyal amaçl FDT çalşmalarnda, 
fotosensitizann bakteri hücresine penetrasyonunu, seçiciliğini 
ve etkinliğini arttrmak için nanoteknoloji alanndan 
yararlanlmaktadr. Çeşitli nanoparçacklara farkl 
fotosensitizan yüklenmesi ya da bağlanmas şeklinde 
fotosensitizann istenilen bölgede etki gösterme ve FDT 
mekanizmasnn daha etkin olma olaslğ arttrlmaktadr. 
Fotosensitizanlarn negatif özellikleri nanoparçack kullanm 
ile bastrlarak avantaj yaratlmaktadr. Mezoporlu silika 
nanoparçacklar bu anlamda mükemmel biyouyumluluğu, 
yüzey/hacim orannn yüksek olmas ve herhangi bir elementle 
kolaylkla etkileştirilebildiği için FDT çalşmalarnda oldukça 
yaygn kullanlmaya başlanmştr [6]. 
 
Bu çalşmada farkl konsantrasyonlardaki pozitif yüklü 
mezoporlu silika nanoparçacklarnn antibakteriyel FDT 
uygulamas üzerindeki etkinliği metisilin dirençli MRSA 
suşlar kullanlarak araştrlmştr. Fotosensitizan olarak klorin 
e6 kullanlmş olup pozitif yüklü mezoporlu silika 
nanoparçacklar ile uygun sinerjik bir etki yaratp 
yaratmayacağ araştrlmştr. Bunun için farkl 
konsantrasyonlarda pozitif yüklü mezoporlu silika 
nanoparçacklarnn (MSN-PEI) etkisi, antibakteriyel FDT 
etkinliği önceki çalşmalarda belirlenen parametrelerle birlikte 
araştrlmştr. Sonuçlar şğnda görülen antimikrobiyel FDT 
etkisi arttrlarak kullanlan şk ve fotosensitizan 
konsantrasyonlar minimum seviyelere çekilebilmiştir. Ayrca 
25-200 mg/ml konsantrasyon aralğnda uygulanan 

nanoparçacğn değişen konsantrasyonlarda FDT uygulamas 
üzerinde hücre sağsaklm açsndan kayda değer bir etkiye 
sebep olmadğ anlaşlmştr. 

II. YÖNTEM 

A. Bakteri Suşu 
Bu çalşmada gram pozitif bakteri olan S. aureus’un metisilin 
dirençli klinik izolatlar kullanlmştr. Stoktan tek bir 
koloniden hazrlanan bakteri solüsyonu 37°C’de gece boyunca 
inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrasnda santrifüjlenerek elde 
edilen bakteriler fosfatla tamponlanmş tuz çözeltisinde (PBS) 
çözülerek uygulamalara hazr hale getirilmişlerdir. 96 
kuyucuklu plakadaki belirli kuyucuklara bakteri solüsyonu 
ekilmiştir. 

B. Işğa Duyarl İlaç 
Ce6 molekül formülü C34H36N4O6 ve moleküler ağrlğ 
596,684 g/mol olan FDT’de kullanlan 2. jenerasyon klorin 
snfndan bir ilaçtr. Işk etkisiyle bozulmasn engellemek 
için ilaç hazrlğ ve diğer uygulamalar karanlkta yaplmştr. 
Bu çalşmada 0,5 μM Ce6 konsantrasyonunun FDT 
uygulamas içinde farkl konsantrasyonlardaki mezoporlu 
silika nanoparçacklar ile birlikte sinerjistik etkisi 
incelenmiştir. 

C. Pozitif Yüklü Mezoporlu Silika Nanoparçacğ 
Yüzeyi pozitif yüklenmiş mezoporlu silika nanoparçacklar 
(MSN-PEI) 25, 50, 100, 200 μg/ml konsantrasyonlarnda 
hazrlanp FDT uygulamalarnda bakteri solüsyonu ile 4 saate 
inkübe edilmiştir. Lazer ve fotosensitizan uygulamas bu 4 
saat inkübasyondan sonra gerçekleştirilmiştir. 

D. Optik Düzenek 
Bu çalşmada şk kaynağ olarak 655 nm dalgaboyunda 
görünür bölgede krmz şma yapan diyot pompal lazer 
cihaz (PS4 III.LED; Changchen New Industries 
Optoelectronics Tech. Ltd.) kullanlmştr. FDT 
uygulamalarnda 50 J/cm2 şk dozu uygulanmştr ve bu şk 
dozunun ilaç ve nanoparçack ile birlikte bakteri üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. 

E. Deneysel Prosedür 

Bu çalşmada Klorin e6 ve farkl konsantrasyonlardaki pozitif 
yüklü mezoporlu silika nanoparçacklarnn antibakteriyel 
FDT etkisi MRSA üzerinde araştrlmştr. Araştrmada 5 grup 
oluşturulmuştur: 

1. Kontrol grubu: Klorin e6, nanoparçack ve şk 
uygulanmayan grup 

2. MSN-PEI grubu: Sadece nanoparçack uygulanan grup 

3. Klorin e6+MSN-PEI grubu: Nanoparçack ve klorin e6 
uygulanan grup 
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4. FDT Grubu grubu: Klorin e6 ve şğn birlikte uygulandğ 
grup 

5. FDT+MSN-PEI grubu: Lazer ile birlikte Klorin e6 ve 
nanoparçack uygulanan grup 

 

Şekil 1. 655-nm Lazer Cihaz ile 96-kuyucuklu plaka üzerinde 
şk uygulamas 

Uygulamalarda her grup için 96 kuyucuklu plakalarda 3’er 
örnek şeklinde çalşlmştr. Şekil 1’deki gibi her grup için 96 
kuyucuklu plaka üzerinde lazer şğnn düştüğü önceden 
belirlenen kuyucuklara PBS ile seyreltilmiş̧ 50 μL bakteri 
ekilmiştir. Kuyucuklarda kontrol grubunda 50 μL PBS ile 50 
μL bakteri, MSN-PEI grubunda 50 μL bakteri, 25 μL 
nanoparçack ve 25 μL PBS, Ce6+MSN-PEI grubunda 50 μL 
bakteri, 25 μL klorin e6 ve 25 μL nanoparçack, FDT 
grubunda, 50 μL bakteri, 25 μL klorin e6 ve 25 μL PBS, 
FDT+MSN-PEI grubunda ise 50 μL bakteri, 25 μL klorin e6 
ve 25 μL nanoparçack olmak üzere toplamda 100 μL 
solüsyon örnekleri hazrlanmştr. Bütün gruplar 4 saat inkübe 
edildikten sonra klorin e6 içeren gruplar ilaç ile birlikte 15 
dakika daha inkübe edilip şk uygulamas gerçekleştirilmiştir. 
Uygulamalar sonucunda bütün gruplarda seri seyreltme 
yöntemiyle yaşayan bakteri koloni says saptanmştr. 

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

III. SONUÇLAR 
Bu çalşmada 25, 50, 100 ve 200 mg/ml 
konsantrasyonlarndaki pozitif yüklü mezoporlu silika 

nanoparçacklarnn klorin e6 ve krmz şğn birlikte 
kullanldğ antibakteriyel FDT uygulamas üzerindeki 
etkinliği metisilin dirençli MRSA suşlar kullanlarak 
araştrlmştr. Bakay ve ekibi önceki çalşmalarnda ayn 
fotosensitizan ve şk kaynağ ile gerçekleştirdiği FDT 
uygulamasnda 50 J/cm2 enerji dozu ve 5 μM Ce6 
konsantrasyonu kullanarak MRSA suşlarn %99,99’lar 
aşacak oranda yok edebilmiştir. Tek başna 50 J/cm2 lazer 
enerji dozunun bakterilere bir zarar vermediği gösterilmiştir. 
Bu enerji dozuyla birlikte 0,25 μM Ce6 kullanldğnda %90 
hücre ölümü gerçekleşmekte, fakat bu oran enfeksiyon 
tedavisinde bakteri ölümü açsndan düşünüldüğünde yetersiz 
olduğu bilinmektedir [7]. Bir miktar ölüme sebep olup yine de 
yetersiz kalan bu parametreler kullanlarak mezoporlu silika 
nanoparçacklarn FDT’nin etkinliğini arttrmada bir etkisinin 
olup olmadğ, nanoparçack konsantrasyonu değiştikçe nasl 
bir etkiye sebep olduğu araştrlmştr. Şekil 2’de görüldüğü 
üzere 50 J/cm2 enerji dozu ile 0,25 μM Ce6 kullanlan FDT 
uygulamasna 25, 50, 100 ve 200 mg/ml mezoporlu silika 
nanoparçacğ eklendiğinde srasyla %99,86, %99,30, 
%99,33, %97,86 oranlarnda bakteri ölümü gözlemlenmiştir. 
Gruplar arasnda herhangi bir istatistiksel anlamllk 
olmamakla birlikte nanoparçack uygulanmayan FDT grubu 
ile karşlaştrldğnda en az %7, en çok %9 orannda hücre 
sağkalmnda azalma elde edilmiştir. Genel olarak 
nanoparçack konsantrasyonu arttrldkça FDT içindeki 
etkisinde çok az da olsa hücre ölümü açsndan etkisinde 
azalma görülmüştür. En yüksek hücre ölümü uygulanan en 
düşük konsantrasyon olan 25 mg/ml ile elde edilmiştir. 
 

 
 
Şekil 2. Farkl konsantrasyonlardaki mezoporlu silika 
nanoparçacğnn antibakteriyel FDT mekanizmasna etkisi. 
Enerji dozu: 50 J/cm2, Ce6 konsantrasyonu: 0,25 μM, 
Nanoparçack konsantrasyonlar: 25, 50, 100 ve 200 mg/ml. 
 
Kullanlan naoparçacğn FDT mekanizmasndan bağmsz 
olarak herhangi bir toksisitesinin olup olmadğ araştrma 
içinde kullanlan en yüksek doz olan 200 mg/ml’nin Ce6 
bulunan ve bulunmayan ortamda MRSA üzerindeki 
araştrlmştr. Şekil 3’te görüldüğü üzere nanoparçack tek 
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başna yaklaşk %60’lk bir ölüme sebep olmuştur. Ce6 
bulunan ortamda ise sebep olduğu ölüm oran yaklaşk %2 
olmuştur ve şk olmayan ortamda bu iki molekülün herhangi 
bir ölüme sebep olmadğ anlaşlmştr. 
 

 
Şekil 3. Mezoporlu silika nanoparçacğnn Ce6 bulunan ve 
bulunmayan ortamda MRSA üzerindeki toksisitesi. 
Nanoparçack konsantrasyonu: 200 mg/ml, Ce6 
konsantrasyonu: 0,25 μM. 

IV. TARTIŞMA 
Antibakteriyel FDT uygulamalarnda genel amaç minimum 
seviyede şk dozu ve fotosensitizan konsantrasyonu 
kullanarak patojenler üzerinde maksimum ölüm orann elde 
etmektir. Böylece uygulanan parametrelerin tek başna 
herhangi bir toksisitesi olmayacak ve komşu sağlkl dokuda 
oluşturabileceği tahribat minimuma düşürülebilecektir. Bu 
sebeple yan etkileri minimuma düşürebilmek ve patojenler 
üzerindeki etkiyi en yükseğe çkarabilmek amacyla FDT’yi 
destekleyecek yeni stratejiler araştrlmaktadr. Çeşitli 
nanoparçacklarn FDT mekanizmasna dahil edilmesi bu yeni 
stratejilerden biridir. Nanoparçack kullanm ile birlikte genel 
olarak amaç fotosensitizann bakteri hücresine penetrasyonunu 
sağlamak, seçiciliğini ve etkinliğini arttrmaktr. 
Fotosensitizanlarn negatif özellikleri nanoparçack kullanm 
ile bastrlarak avantaj sağlanmaya çalşlmaktadr [6]. Bu 
çalşmada da benzer amaçlarla mezoporlu silika 
nanoparçacklar kullanlmştr. Klorin e6 ve 655-nm krmz 
şk ile birlikte uygulanan antibakteriyel FDT uygulamas 
MRSA patojenlerini yok etmede etkin bir yöntem olduğu, 50 
J/cm2 enerji dozu ve 5 μM fotosensitizan konsantrasyonu ile 
birlikte başarl olduğu önceki çalşmamzda gösterilmiştir [7]. 
Bu çalşmada mezoporlu nanoparçack kullanmnn amac 
fotosensitizan konsantrasyonunu minimum seviyelere 
düşürüp, farkl nanoparçack konsantrasyonunun 
mekanizmadaki etkisini göstermektir. 
Tek başna nanoparçack uygulanan grupta mezoporlu silika 
nanoparçacğ MRSA üzerinde ciddi bir antimikrobiyel etki 
yaratmamştr. Etkisi tek başna lazer ve fotosensitizann 
yarattğ etkiden daha fazla olmuştur. Tek başna lazer ve 
fotosensitizan kontrol grubuyla benzer sonuçlar vermiş 
olmasna rağmen [7], uygulanan en yüksek konsantrasyondaki 
nanoparçack yaklaşk %40’lk bir bakteri ölümüne sebep 
olmuştur. Bu durum mezoporlu silika nanoparçacğnn da bir 
antibakteriyel etkiye sahip olduğunu, FDT mekanizmas ile 
birleştirildiğinde sinerjistik bir etki yaratacağn 

göstermektedir. Ayrca 25-200 mg/ml konsantrasyon 
aralğnda araştrlan mezoporlu silika nanoparçacklar FDT 
mekanizmasnda benzer etkiye sebep olmuştur. FDT’nin 
etkisini yaklaşk %10 kadar arttrmş olup gruplar içinde 
farkllk göstermemiştir. Beklenmeyen bir şekilde en düşük 
konsantrasyondaki nanoparçack maksimum ölümü 
tetiklemiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi kullanlan en düşük 
doz olan 25 mg/mL nanoparçack konsantrasyonundan 
itibaren ölüm oranlar %99 seviyelerini geçmiştir. 25 
mg/mL’nin kullanldğ grupta beklenilenin üzerinde ölüm 
oran elde edilmiş olup, diğer konsantrasyonlar da benzer 
etkiye sebep olduğu için nanoparçack konsantrasyonundan 
bağmsz olarak sadece kullanmnn yeterli olacağ 
anlaşlmştr. 
Bu çalşmada nanoparçacğn sadece eş zamanl olarak 
uygulamaya katlmas, ilacn hiç bir şekilde nanoparçacğa 
yüklenmesi ya da bağlanmasna gerek duyulmadan etki 
edebilmesi büyük avantaj sağlamştr. Çünkü bir çok 
çalşmada ilac nanoparçacğa yükleme gibi işlemlerde 
nanoparçack yapsnn bozulmas ya da ilacn erken salnm 
gibi olumsuzluklarla karşlaşlmaktadr.  
Ayrca ölüm oranlarnn nanoparçack kullanmyla birlikte 
%99 seviyelerine çekilmesi antimikrobiyel olarak başarl 
saylabilecek sonuçlar elde edildiğini göstermiştir. FDT 
çalşmalarnda in vivo ksmna geçildiğinde dozlarn in 
vitro’da görüldüğünden çok daha fazla konsantrasyonlara 
çkabildiği bilinmektedir. Ayrca klinikte ilaç oranlarn 
minimum seviyelerde kullanlarak hasta güneş şğna maruz 
kaldğnda görülen yan etkinin minimum seviyelere çekilmesi 
açsndan önemlidir. Bu sebeplerden ötürü bu   çalşmada elde 
edilen sonuçlar ile MRSA ile yaplacak olan herhangi bir in 
vivo ya da klinik FDT-nanoparçack uygulamasna şk 
tutabileceği düşünülmektedir.  

KAYNAKLAR 

[1]     Saïd-Salim, Battolili, Barun Mathema, and Barry N. Kreiswirth. 
"Community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus: an 
emerging pathogen." Infection Control & Hospital Epidemiology 24.6, 
451-455, 2003. 

[2]     Fu, Xiu-jun, Yong Fang, and Min Yao. "Antimicrobial photodynamic 
therapy for methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection." 
BioMed research international, 2013. 

[3]    Stapleton, Paul D., and Peter W. Taylor. "Methicillin resistance in 
Staphylococcus aureus: mechanisms and modulation." Science progress 
85.1, 57-72, 2002. 

[4]    Liu, Yao, et al. "Antibacterial photodynamic therapy: overview of a 
promising approach to fight antibiotic-resistant bacterial infections." J 
Clin Transl Res 1.3, 140-167, 2015. 

[5] Huang, Liyi, et al. "Type I and Type II mechanisms of antimicrobial 
photodynamic therapy: An in vitro study on gram-negative and gram-
positive bacteria." Lasers in surgery and medicine 44.6, 490-499, 2012. 

[6]    Lucky, Sasidharan Swarnalatha, Khee Chee Soo, and Yong Zhang. 
"Nanoparticles in photodynamic therapy." Chemical reviews 115.4, 
1990-2042, 2015. 

[7]    Bakay, Emel, Aziz Kolkiran, and Nermin Topaloğlu. "The effect of 
antibacterial photodynamic therapy with chlorin e6 on multidrug-
resistant strain of Staphylococcus aureus." Medical Technologies 
National Congress (TIPTEKNO), IEEE, 2017. 

100

58.40

98.12

0

50

100

150

200

CONTROL MSN MSN-CE6Hü
cr

e 
Ca

nl
l
ğ

 (%
De

ği
şi

m
)


