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Antibakteriyel Uygulamalar Ýçin
Zeolit-Poliüretan Nanokompozitler

Dr. Burcu Akata Kurç, E. Ayþe Aksoy, Prof. Nesrin Hasýrcý, Prof. Nurcan Baç, Kübra Kamýþoðlu

ODTÜ Kimya Bölümü Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Nesrin Hasýrcý, Kimya
Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi
Prof.Dr. Nurcan Baç ve Merkezi
Laboratuvar görevlileri Dr. Burcu
Akata Kurç, Eda Ayþe Aksoy ile,
Kimya Müh. Bölümü araþtýrma
görevlisi Kübra Kamýþoðlu' nun
oluþturduðu araþtýrma grubu, örnek
bir disiplinlerarasý proje kapsamýnda
(DAP) antibakteriyel uygulamalar
için zeolit-poliüretan nanokompozit
malzemelerinin üretimini gerçekleþtirmektedir.

Her biri kendi alanýnda önemli
malzemeler olan, nanometre
boyutunda gözenekli yapýdaki
zeolitler ile elastomerik yapýdaki
polimerlerin birleþtirilmesi ve bu yolla
yeni malzemeler tasarlanmasý
çalýþmalarý yaklaþýk son on beþ yýldýr
gündemdedir. Kompozit malzemeden beklenen baþarýnýn elde
edilebilmesi, zeolitin ve polimerin
ayrý ayrý modifiye edilmesi ve
birbirlerine uyumlu hale getirilebilmeleriyle mümkündür. Bu tür
araþ t ý rm a la r d is ip linle r a r a s ý

iþbirliðinin önemini gösterir.
Hazýrlanan nanokompozit membranlarýn yapýsal, mekanik, termal ve
antibakteriyel aktivite analizleri
yapýlmakta ve elde edilen sonuçlar
deðiþen parametreler için optimize
edilmektedir. Zeolitlerin biyolojik ve
medikal uygulamalarda kullanýmý,
ülkemizde yeni araþtýrýlmaya
baþlanmýþ bir konudur. Bu alanda
yapýlan çalýþmalar, zeolitlerin
biyolojik uygulamalarýnýn özellikle
insan saðlýðý ve çevreyi ilgilendiren
konularda çok önemli faydalar
saðlayabileceðini göstermektedir.
Antibakteriyel ajana ihtiyaç duyulan
pek çok uygulama için yüksek
potansiyele sahip olan zeolitlerin toz
halinde bulunmalarý, onlarýn
kullaným alanlarýný kýsýtla-maktadýr.
Ancak zeolitlerin çok çeþitli
polimerlerle kompozit haline
getirilmeleri ve uyumlu þekilde bir
arada kullanýlmalarýyla bu kýsýtlama
ortadan kaldýrýlabilmektedir.
Poliüretanlar doku ve kan ile
mükemmel uyumluluk saðlayan ve
biyomedikal alanda yaygýn kullanýlan
polimerlerdir. Poliüretanlarýn
antibakteriyel zeolitlerle birlikte
kompozit oluþturarak kullanýlmasý

ortaya pek çok potansiyel
uygulamaya olanak saðlayan
antibakteriyel nanokompozitleri
çýkarýyor. Zeolitlerin poliüretan içinde
kullanýlmasý ile bir yandan polimerin
yapýsý güçlenirken diðer yandan toz
halinde bir malzemeyi kullanmanýn
zorluklarý da ortadan kalkmýþ oluyor.
Ayný zamanda poliüretanlarýn film,
köpük, lif gibi çok farklý formlarda
hazýrlanabiliyor olmasý da antib a k t e r i y e l z e o l i t- p o l i ü r e t a n
nanokompozitlerinin uygulama
alanlarýný geniþletiyor ve yeni
malzeme tasarýmlarýna olanak
saðlýyor.
Koordinasyonunu Prof. Nurcan Baç
ve Prof. Nesrin Hasýrcý'nýn yaptýðý
araþtýrma grubu tarafýndan
antibakteriyel zeolit-polimer
nanokompozit yapýlarýn hazýrlanmasý
çalýþmalarý için; farklý gözenek
yapýlarýnda ve deðiþik Si/Al oranlarýnda zeolit kristalleri sentezlenmektedir. Hazýrlanan zeolit
yapýlarýna gümüþ katýlarak
antibakteriyel özellik kazandýrýlmaktadýr. Yine ODTÜ laboratuvarlarýnda biyomedikal saflýkta
sentezlenmekte olan poliüretan
elastomerleri ile antibakteriyel zeolit

tozlarý birleþtirilerek kompozit
malzemeler yapýlmakta ve hazýrlanýþ
þartlarý optimize edilmektedir.
Antibakteriyel zeolit sentezinin
gerçekleþmesi ve sentezlenen
zeolitlerin poliüretana katýlýmýyla
oluþan nanokompozit malzemelerin
antibakteriyel özellikleri E-koli
üzerinde incelenmektedir. Antibakteriyel özelliklerin analizi, ODTÜ
Saðlýk ve Rehberlik Merkezinde Dr.
Nusret Taheri'nin gözetiminde
yürütülmektedir.
Herbiri kendi alanýnda özel öneme
sahip inorganik zeolitler ile organik
polimerlerin uyumlu bir þekilde
birleþtirilmesi ve nanogözenek
yapýsýna sahip antibakteriyel zeolitpolimer kompozitlerinin hazýrlanmasý
ile, bu konularda yapýlan araþtýrmalara disiplinlerarasý yeni bir
boyut kazandýrýldýðý düþünülmektedir.
Zeolit ve polimerin tüm sentez
basamaklarýnýn araþtýrmacýlar tarafýndan gerçekleþtiriliyor olmasý ve
ticari olarak var olan malzemelerin
kullanýlmamasý bizlere, farklý parametreleri inceleme fýrsatý vermektedir.
Antibakteriyel özellik taþýyan zeolit
kristallerinin, biyomedikal saflýkta

sentezlenmiþ poliüretanla birleþtirilmesinin öncelikle poliüretanýn
biyomedikal kullanýmýnda artý deðer
oluþturacaðý düþünülmektedir.
Antibakteriyel özellikteki kompozit
malzeme daha sonra poliüretanýn
farklý fiziksel formlarda hazýrlanmasý
ve zeolitlerle farklý biçimlerde
birleþtirilmesiyle yapýlabilecek pek
çok çalýþmaya da bir örnek teþkil
etmektedir.
Zeolitin biyolojik önem taþýyan
moleküller, kontrollü salým gerektiren
ilaçlar ve daha pek çok deðiþik
biyoaktif maddeler taþýyacak þekilde
deðiþtirilebilmesi; poliüretanýn elastik
membran yapý yerine farklý özelliklerde (sert, pürüzlü, köpük þeklinde,
akýcý veya ipliksi yapýda) sentezlenebilmesi, ilerde yapýlabilecek
nanokompozit malzeme çalýþmalarýnýn ne kadar çeþitli sonuçlar
verebileceðinin bir göstergesidir.
Kompozit maddenin çeþitli formlarýnýn kullanabileceði alanlara birkaç
örnek olarak, biyomedikal malzemeler, kiþisel bakým ve temizlik
ürünleri, çeþitli yüzey kaplamalarý,
dolgu ve ambalaj malzemeleri
düþünülebilir.

Küf Mantarlarýna Karþý
Doðal Mücadele
Prof. Dr. Fatih Ýzgü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Çoðumuz Haber ODTÜ'nün bu
sayýsýný okuyabiliyorsak bunu bir küf
mantarýndan elde edilen Penicillin'in

kendimizi veya ebeveynlerimizi
bakteri enfeksiyonlarýndan
kurtararak, þu anda hayatta olmamýzý
saðlamasýna borçluyuz. Çýplak gözle
görülebilenler bitkileri andýrsalar da
mantarlar ne bitki ne de hayvandýr,
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kendilerine has bir canlý grubunu
oluþtururlar (hayvanlar alemine
yakýndýrlar). Çevremizde büyüyen ve
ne olduðunu anlayamadýðýmýz ilginç
bir þey görürsek, o muhtemelen bir
mantardýr. Mantarlarýn çoðu;

hücrelerinin uç uca birleþerek
meydana getirdikleri ince ipliksi
yapýlardan oluþur (bazýlarý kilometrelerce uzar). Bir mantarýn tüm
ipliksi yapýlarý bir araya geldiðinde,
mantar, bir iplik yumaðý görünümünü
alýr. Bu ipliksi yapý þapkalý mantarlarda olduðu gibi, ya topraðýn
altýndadýr (mantar diye yenilen kýsým,
aslýnda toprak altýnda bulunan
mantarýn iplikçiðinden oluþan ve
yüzeye doðru çýkarak mantarýn
sporlarýný koruyan ve taþýyan meyvemsi
bir yapýdýr; spor eski Yunanca'da
tohum demektir) ya da küf mantarlarýndaki gibi besin kaynaðýnýn üzerini
sarar. Ýpliksi yapýlarýn bulunmadýðý
maya mantarlarý ise tek hücreden
oluþmuþtur ve çýplak gözle görünmezler.
Dünya bir çöplüðe dönmüyorsa bunu
kesinlikle mantarlara borçluyuz
(bakterilerin katkýsýný da unutmamalýyýz). Mantarlar, ölü hayvan ve
bitki kalýntýlarýný parçalayarak organik
maddenin ekosisteme tekrar
kazandýrýlmasýný saðlarlar. Onlar
olmasaydý çevrede herhangi bir aðaç
görmemiz de mümkün olamazdý,
çünkü aðaç kökleri mantarlarla
iþbirliði yapmadan, yaþayabilmeleri
için yeteri miktarda suyu ve mineralleri
topraktan alamazlar. Bitkiler, zararlý
böceklere ve diðer zararlý organizmalara karþý olan dirençlerini önemli
oranda yine mantarlarla yaptýklarý
iþbirliðine borçludurlar. Hepimiz
farkýnda olmadan her gün mantarlarýn
katkýsý ile yapýlan ürünleri tüketmekteyiz (ekmek, çeþitli peynirler, bira
ve þarap gibi). Bazý mantarlardan elde
edilen maddeler bir çok hastalýðýn
tedavisinde kullanýlmaktadýr (antibiyotikler, hormonlar ve vitaminler gibi).
Günümüzde kalp ve diðer organ
nakillerinden sonra, vücudun bu
organlarý reddetmesinin büyük bir
baþarý ile önlenebilmesi, bir mantarýn
ürettiði ve baðýþýklýk sistemini
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baskýlayýcý bir madde olan
Cyclosporin'in kullanýlmasý ile mümkün olmaktadýr. Bazý mantarlar,
özellikle maya mantarlarý genetik ve
moleküler biyoloji çalýþmalarý için
model organizmalardýr ve genetik
olarak modifiye edilerek tedavi edici
proteinlerin (bunlar, insulin, büyüme
hormonu ve interferonlar gibi insan
vücudu tarafýndan doðal olarak
üretilen proteinlerdir) endüstriyel
ölçekte elde edilmesinde kullanýlýrlar.
Madalyonun diðer yüzüne bakarsak
mantarlarýn pek masum olmadýklarýný
görürüz. Bazýlarý insanlara, hayvanlara
ve bitkilere çok zarar veren çeþitli
hastalýklara yol açar. Günümüzde,
insanlarda; mantarlara baðlý olan
hastalýklarda büyük artýþ
görülmektedir. Özellikle baðýþýklýk
sistemi zayýflamýþ kiþilerde hastalýk
çok aðýr seyreder ve tedavisi çok
zordur ve uzun zaman alýr. Mantar
hücrelerinin kimyasý ve genetik
yapýsýnýn insanýnkine çok benzer
olmasý nedeniyle; mantarlarý yok
etmek için kullanýlan ilaçlar insan
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hücrelerine de zarar vermektedir, hatta
bu ilaçlar bazý durumlarda karaciðerin
iflasýna yol açar. Kullanýlan maddelere
karþý mantarlarýn kýsa zamanda direnç
geliþtirme yeteneklerinin olmasý da
tedavide karþýlaþýlan diðer bir
problemdir.
Bitkiler açýsýndan incelersek, dünya
genelinde hasat edilen taze meyve
ve sebzenin yarýsýndan fazla bir
kýsmýnýn kullanýlamaz hale gelerek
kaybedilmesinin mantar enfeksiyonlarýndan kaynaklandýðýný görürüz.
Bu kayýplar; geliþmekte olan ülkelerde,
uygun olmayan hasat teknolojileri ve
saklama koþullarý nedeni ile, çok daha
fazla olmaktadýr. Mantar enfeksiyonu,
bitkilerin besin deðerini inanýlmaz
oranda düþürür, oluþturduklarý sporlar
ciddi alerjik reaksiyonlara yol açar ve
saldýklarý aflotoksin gibi maddeler
kanserojendir. Bitkilerdeki zararlý
mantarlara karþý olan savaþta klasik
olarak sentetik maddeler kullanýlmaktadýr. Bu savaþ kazanýlýyor olsa
da; bitki yetiþirken uygulanan sentetik
maddelerin kalýntýlarýnýn ve daha

çalýþmalar çok olumlu sonuçlar
vermiþtir.

Botrytis cinerea üzüm, turunçgiller ve diðer meyvelerde bozulmaya neden olan küf mantarlarýndan
bir tanesidir. Resimde görülen organik limonlarýn ikisi de bu küf mantarý ile özel olarak kontamine
edilmiþtir. Elde ettiðimiz biyomolekül ile muamele edilen limonda 7 gün içerisinde herhangi bir hastalýk veya
çürüme gözlenmemiþtir. Biyomolekül ile muamele edilmeyen limonda ise mantar 48 saat içerisinde ileri
derecede büyümüþ ve limonu çürütmüþtür.

ötesinde hasat sonrasý kullaným
sonucu direkt olarak kaybolmadan
tüketiciye eriþmesi, saðlýk ve çevre
açýsýndan büyük sorunlar oluþturmaktadýr. Sentetik maddelere
alternatif olarak düþünülen ve kýsýtlý
uygulama alaný bulan
bazý
antogonistik mikroorganizmalarýn
kullanýlmasý, bunlarýn ekolojik dengeyi
bozmalarý, bazýlarýnýn ürettikleri
antibiyotiklere karþý zararlý organizmanýn direnç geliþtirmesi ve ürünü
depolama için gereken ortam
koþullarýnda etkili olamadýklarý için
yaygýnlaþamamaktadýr. Günümüzde
bitki zararlýsý mantarlara karþý yapýlan
araþtýrmalar, zararlý organizmanýn
direnç kazanamayacaðý, tüketiciye ve
çevreye zarar vermeyecek doðal
kaynaklý alternatif maddelerin
keþfedilmesi üzerinedir.
Çalýþmalarýmýz; insan hücrelerine
zarar vermeden mantarlarý öldürebilen, mantarlarýn direnç geliþtiremeyeceði ve etki spekturumu çok
geniþ olan doðal maddelerin keþfi
üzerine yoðunlaþmýþtýr. Bu çalýþmalarýmýzýn sonucunda bir mantar

türünün etrafýndaki diðer organizmalarý yok ederek kendinin ortamda
baskýn halde bulunmasýný saðlamak
amacý ile ürettiði bir enzimi ilk defa
saflaþtýrarak karakterize ettik. Bu
proteinin medikal alanda kullanýmý
için yaptýðýmýz çalýþmalarda önemli
bir yol aldýk. Þu anda bu etkin
maddenin ilaç haline getirilmesi için
formülasyon ve pre-klinik çalýþmalar
ODTÜ-Sanayi iþbirliði çerçevesinde
baþlamak üzeredir. Bu doðal madde
üzerindeki çalýþmalarýmýzýn bir
bölümünü bazý narenciye üreticilerinden gelen talepler doðrultusunda, küf mantarlarý ile
mücadele üzerinde yoðunlaþtýrdýk.
Dünyanýn bir çok ülkesinde olduðu
gibi, Türkiye'de de bazý mantarlarýn
narenciye ürünlerinde hasat
sonrasýnda meydana getirdiði
hastalýklar, büyük ürün kaybýna neden
olmaktadýr. Turunçgiller özellikle
hasattan sonra mantarlara karþý daha
dirençsiz olur ve büyük bir kýsmý
tüketiciye ulaþana kadar çürür. Bu
ürünlerde yaygýn olarak çürümeye
neden olan küf mantarlarý üzerinde
yaptýðýmýz laboratuvar ve uygulamalý
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Doðal yöntemlerle elde ettiðimiz bu
maddenin seçici karakterinden dolayý
insanlara zarar vermeyecek olmasý,
depolama ortamý koþullarýnda etkili
olabilmesi ve ayrýca etki mekanizmasýndan dolayý zararlý mantarlarýn
direnç gösteremeyecek olmasý, bu
maddenin medikal alanda
kullanýmýnýn yaný sýra bitki korumasýnda da büyük bir potansiyele
sahip olduðunu göstermiþtir. Elde
ettiðimiz sonuçlar üzerine, bu
maddenin bitki korumasý alanýnda
da kullanýlmasý amaçlý araþtýrmalý
patent baþvurusu da yapýlmýþtýr ve ilk
inceleme sonuç raporu olumlu
gelmiþtir. Bu biyomolekülün küf
mantarlarýna karþý mücadelede
ekonomik kayýplarý önlemek amacýyla
bir an evvel kullanýlabilmesi için
üreticilerle iþ birliði yapýlarak
çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
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