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ÖZET

MERMER TOZU İLE HAZIRLANAN NANOKOMPOZİTLERİN
ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖZDE KOŞARSOY
Yüksek Lisans, Biyoloji Bölümü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. NİLÜFER AKSÖZ
Haziran 2013, 98 sayfa

Antimikrobiyal madde, mikroorganizmaları öldüren veya üremesini engelleyen
doğal veya sentetik kimyasallardır. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bazı
fotokatalizör maddelerin fotokatalitik aktiviteleri ile mikroorganizmalar üzerinde
antimikrobiyal etki gösterdiği belirlenmiştir. Fotokatalitik enerji kullanılarak su
arıtma, kötü kokulardan ve uçucu organik bileşiklerden arındırma, hava temizliği,
çürümeyi önleme, bakteri ve fungusları öldürme gibi işlemler için çeşitli
uygulamalar mevcuttur.

Bu çalışmada, mermer tozu ile hazırlanmış titanyum dioksit nanokompozitlerin, UV
veya 60 W’lık ışık aracılığıyla Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella
sonnei, Candida albicans ve Aspergillus niger örnekleriyle hazırlanan kültürler
üzerindeki antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla %3,
%5, %10 titanyum dioksit konsantrasyonları içeren nanokompozitler kullanılmıştır.
Nanokompozitlerin antimikrobiyal inhibisyonları ile yapılan çalışmalarda UV ışığı
ve

aktivasyon

süresinin,

60

W

ışıklandırmanın,

mikroorganizmaların

konsantrasyonlarının etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda %10 TiO2
nanokompozitlerinin daha etkin olarak inhibisyon oluşturduğu gözlemlenmiş ve 60
W

ışıklandırmanın

en

iyi

etkiyi

verdiği
i

saptanmıştır.

Mikroorganizma

konsantrasyonlarının antimikrobiyal etki üzerinde rol oynadığı, nanokompozitlerin
inhibisyona etkisi için ışıklandırmanın gerekli olduğu, ortaya çıkan inhibisyonun
organizmalar yönünden Gram pozitif bakteriler> Gram negatif bakteriler> Küf ≈
Maya sırası ile azaldığı gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: Antimikrobiyal, fotokatalizör, nanokompozit, titanium dioksit
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ABSTRACT

RESEARCH ON THE ANTIMICROBIAL EFFECTS OF
NANOCOMPOSITES PREPARED BY MARBLE POWDER

GÖZDE KOŞARSOY
Master of Science, Department of Biology
Supervisor: Prof. Dr. NİLÜFER AKSÖZ
June 2013, 98 pages

Antimicrobial substances are natural or synthetic chemicals which kill or prevent
the proliferation of microorganisms. In the recent studies, it has been determined
that

some

photocatalyzer

substances

show

antimicrobial

effects

on

microorganisms with their photocatalitic activity. There are different kinds of
practices using photocathalytic energy, for the procedures such as water
purification, removal of bad odour and organic compounds, air cleaning, avoiding
putrification, killing bacteria and fungi.

The aim of this study is to determine the antimicrobial effects of titanium dioxide
nanocomposites made with marble powder whereby UV or 60 W light on
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella sonnei, Candida albicans and
Aspergillus niger cultures. Nanocomposites, containing 3%, 5%, 10% titanium
dioxide, are used for this aim. The effects of the used microorganisms UV light and
activation period, 60 W lighting, concentration are searched with the studies of
antimicrobial inhibition of nanocomposites. It has been observed that 10% TiO2
nanocomposites shows higher inhibition and 60 W lighting cause the best effect. It
has also been shown that; the concentrations of microorganisms have a role on
the strength antimicrobial, lighting is necessary for the inhibition effect of

iii

nanocomposites, and the inhibition is in a descending order as Gram positive
bacteria > Gram negative bacteria > Mold ≈ Yeast.

Keywords: Antimicrobial, photocatalyst, nanocomposite, titanium dioxide
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SİMGELER VE KISALTMALAR

mm

Milimetre

nm

Nanometre

μl
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TiO 2

Titanyum dioksit

HO .

Hidroksil radikali

W
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E bg

Energy Band Gap (Enerji Bant Aralığı)
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Poliklorlu Bifenil
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Poliaromatik Hidrokarbonlar

KCN

Potasyum Siyanid
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Koenzim A

Ca

Kalsiyum

K

Potasyum

Pt

Platin

ROS

Reaktif Oksijen Türleri

MDA

Malonaldehit
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o-nitrofenol β-D-galaktopiranoz

SOD

Süperoksit dismutaz

eV

Elektron Volt
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1. GİRİŞ
Antibiyotikler ve çeşitli sekonder metabolitler antimikrobiyal madde olarak
kullanılmaktadır.

Son

zamanlarda

yapılan

çalışmalarda

bazı

fotokatalizör

maddelerin fotokatalitik aktiviteleri ile mikroorganizmalar üzerinde antimikrobiyal
etki gösterdiği belirlenmiştir. Işık mevcut olduğunda, fotokatalistler zararlı organik
kimyasal maddeleri karbondioksit ve su olarak ayrıştırıp detoksifiye edebilir.
Fotokatalitik

enerji

kullanılarak

çevre,

zararlı

kimyasallar

kullanılmadan

temizlenebilir. Su arıtma, kötü kokulardan ve uçucu organik bileşiklerden
arındırma, hava temizliği, çürümeyi önleme, bakteri ve fungusları öldürme, tazeliği
koruma ve dioksinleri yok etme için fotokatalizlerin çeşitli uygulamaları mevcuttur
[1] .

Fotokatalizör, ışık ile etkileştiğinde aktif hale geçerek, kuvvetli yükseltgen ve/veya
indirgen aktif yüzeyler oluşturan bir yarı iletken olarak tarif edilebilir. Reaksiyon
ortamı açısından fotokataliz, homojen ve heterojen sistemler olarak sınıflandırılır.
Homojen fotokataliz sistemlerinde reaksiyon tek fazda gerçekleşirken, heterojen
fotokataliz sistemlerinde reaksiyon fotokatalizör yüzeyinde ve ara yüzeyde
gerçekleşir. Heterojen fotokatalizörler, dehidrojenasyon, hidrojen transferi, suların
ve

değişik

yüzeylerin

temizlenmesi,

mikroorganizmaların

ve

virüslerin

parçalanarak uzaklaştırılması, kötü kokuların arıtımı gibi birçok amaca yönelik
olarak kullanılmaktadır [2].

Sulu ortamda titanyum dioksitin (TiO2) katalizör olarak davrandığı ultraviyole veya
görünür bölge ışınlarının kullanıldığı sistemler “TiO2-Fotokatalitik sistemler” olarak
bilinir. Fotokataliz, ışık ve katı yarı iletken parçacıkların etkileşimini temel alan
nanoteknoloji hedefli arıtım sistemlerindendir. Bu tür bir sistemde, bilinen en güçlü
oksidant tür olan hidroksil radikalleri (OH•) oluşur ve temasta bulunduğu organik
türleri oksidatif olarak parçalar. Son yıllarda bu teknolojinin dezenfeksiyonda
kullanılması pek çok araştırmaya konu olmuştur [3]. Işık gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılması ile kimyasal arıtım ve kimyasal dezenfeksiyon yerine
çevre dostu sistemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır [3].
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Bu çalışmanın amacı, mermer tozu ile hazırlanmış olan titanyum dioksit içerikli
nanokompozitlerin,
konsantrasyonlardaki

UV

veya

60

W’lık

mikroorganizma

ışık

kültürleri

etkilerinin belirlenmesidir.

2

etkisi
üzerindeki

altında,

çeşitli

antimikrobiyal

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Nanoteknoloji ve Nanoteknolojik Uygulamalar
2.1.1. Nanoteknoloji
“Nano” sözcük olarak, bir fiziksel büyüklüğün 10-9 çarpanı ile ifade edilen milyarda
biri anlamına gelir. Bir nanometreyse, metrenin milyarda birine eşit uzunluk
birimidir. Nano ölçekteki malzemeler, malzemenin mikron boyutlu özelliklerinden
çok farklı olan yeni ve üstün özellikler gösterebilirler. Nanomalzemeler daha büyük
boyutlu malzemelerle kıyaslandığında toplam hacimlerine göre çok daha büyük
oranda

yüzey

alanına

sahiptir.

Geniş

yüzey

alanı

elementlerin

ve

nanoparçacıkların birbirleriyle olan etkileşiminde önemli rol oynar. Malzemeye bu
boyutta müdahale ederek farklı elektriksel, mekanik, optik ve manyetik özellikler
gösteren atomik ve moleküler boyutlardaki (1-100 nm) fonksiyonel materyallerin,
aletlerin, sistemlerin üretilmesini konu alan bilim dalı olarak “nanoteknoloji” ortaya
çıkmıştır [4].

2.1.2. Nanobiyoteknoloji
Nanobiyoteknoloji kelimesi iki kavramı içinde barındırır ki bunlardan birincisi bir
büyüklük tanımıdır. Nanometre, milimetrenin milyonda birine karşılık gelen bir
büyüklüktür. Bu tanımlardan ikincisi ise biyoteknoloji kavramı, yani biyoloji,
biyokimya ve biyofizik temelli yöntemlerin uygulamalarını araştıran, ortaya koyan,
onları ürüne dönüştüren, teknoloji temelli çalışma alanıdır. İkisinin birleşmesi ile
ortaya çıkan nanobiyoteknoloji ise, bir yandan canlı hücrenin milyarlarca yıllık
evrimi sırasında şekillenmiş nano-yapıları ve nano-makineleri, yani DNA’yı,
RNA’yı, lipidleri, proteinleri, polisakkaritleri, bunların birbirleri ile etkileşimlerini ve
hareketlerini araştırırken diğer yandan bu yapıları ve etkileşimleri daha dayanıklı,
daha hızlı hareket eden, istendiği zaman hedefe varacak materyaller ve yapılar
kullanarak taklit edebilmeyi planlamaktadır. Nanobiyoteknolojinin diğer bir ilgi alanı
ise moleküler biyoloji araştırmalarında nano seviyesinde bilgi toplayabilecek ve
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biyolojik sistemlerin nano düzeyde araştırılmasına olanak verecek sistem ve
düzeneklerin tasarlanarak ürüne dönüştürülmesi olarak düşünülmektedir [5].
Moleküler biyoloji ve nanobiyoteknoloji alanındaki çalışmalar biyolojik sistemlerin
çalışma prensipleri ile ilgili önemli bulgular ortaya koymuştur. Dolayısıyla
nanobiyoteknoloji çalışmaları mikro ve nano-ölçekli, tamamen yeni aletlerin ve
cihazların üretimi için bir kapı aralamaktadır. Böylece mikro ve nano-üretim
yöntemleri kullanılarak biyolojik ve biyomedikal cihazların küçültülmesinin ve yeni
cihazların

üretiminin

biyoteknoloji

endüstrisine

gelecekte

yeni

bir

şekil

kazandırması beklenmektedir. Nanobiyoteknolojinin hedeflediği araştırma/üretim
alanlarının ana başlıklarından bazıları nano-biyomoleküler cihazlar ve analiz
yöntemleri, nano-ölçekli hücre biyolojisi ve hücre-yüzey etkileşimleri olarak
sıralanmaktadır [5].

Son

yıllarda

nanopartiküllerden

mikrobiyoloji

alanında

da

yararlanılmaya

başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda nanopartiküllerin pek çok bakteri türü ve diğer
hücre modelleri üzerinde antimikrobiyal özellik gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca
nanopartiküllerin mevcut antibiyotiklere karşı dirençli olan bakteriler üzerinde de
etkili olması enfeksiyonlarla mücadele konusunda ümit verici bir gelişme olarak
nitelendirilmektedir. Günümüzde hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmak
üzere halen araştırılmakta olan nanopartiküller ve nano cihazlar; kuantum dotlar,
nano kabuklar, nano küreler, metal nanopartiküller, paramanyetik nanopartiküller
ve karbon nano tüplerdir. Kanser tanı ve tedavisi ile nanoteknolojinin birleştirilmesi
hızla ilerleyen calışma alanlarından bir tanesidir ve bu kavramların daha ayrıntılı
bir şekilde anlaşılabilmesine ihtiyaç duyulmaktadır [5].

2.2. Mermer tozu

Mermer, ilk çağlardan beri yapı malzemesi olarak yaygın kullanılan ve her geçen
gün daha fazla ilgi gören doğal bir yapı malzemesidir. Mermere talep arttıkça, bu
talebi karşılamak amacıyla, mermer işleme tesislerinin sayısında da bir artış
meydana gelmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak da, mermer işleme tesislerinin
yoğunlaştığı bölgelerde, mermer atık sahalarının yaygınlaştığı görülmektedir [6].
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Mermerlerin düzgün geometrik şekil alabilmesi için kesilmesi gerekmektedir.
Kesme işlemi sonunda mermer tozu ortaya çıkmaktadır. Mermer tozları
sedimantasyon yöntemi ile çökertilmekte veya doğrudan araziye bırakılmaktadır.
Dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılması için mermer tozlarının farklı endüstri
alanlarında değerlendirilmesi faydalı olacaktır [6].

Konuyla ilgili olarak yapılmış olan bir çalışmada, mermer fabrikalarında işlenen
mermerlerin ortalama % 30'unun üretim atığı olarak ortaya çıktığı belirtilmiştir [7].
Ülkemizde yılda yaklaşık olarak 2,2 x 106 ton mermer blok işlendiği düşünülürse,
yaklaşık 0,6 x 106 ton mermer tozunun değerlendirilmeden atıldığı söylenebilir [8].
Burada, önemle üzerinde durulması gereken husus, gerek mermerin ocakta
üretimi ve gerekse tesislerde işlenme sürecindeki zorluklar ve ilk yatırım
maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle, bu atık malzemelerin büyük bir milli kayıp
olduğudur. Bu nedenle, mermer işleme tesislerine ait bu atıkların belirli sektörlerde
yeniden değerlendirilebilmesi için yapılacak çalışmalar ülkemiz mermerciliğine
yararlı bir katkı sağlayacaktır. Mermer toz atıklarının değerlendirilmesine yönelik
olarak uygulamaya sokulabilecek alternatifler, mermer fabrika işletmecilerine ve
ülke ekonomisine kazançlar sağlayabileceği gibi, bu fabrikaların çevreye verdikleri
zararları da büyük ölçüde azaltacaktır [9].

2.3. Fotokatalizör

Fotokatalizm, bir katalist varlığı ile bir fotoreaksiyonun hızlandırılması olarak
tanımlanmaktadır.

Fotokatalizmin

bu

tanımı

fotosensitizasyon

sürecini

de

içermektedir. Fotosensitizasyon süreci ise fotosensitizör olarak adlandırılan
kimyasal türün gelen radyasyonu absorblaması sonucu başka bir türde meydana
gelen fotokimyasal değişim olarak tanımlanmaktadır [10].

Fotokatalitik reaksiyon, bir katalist aracılığı ile fotonların ışık enerjisinin
elektrokimyasal enerjiye transferidir. Fotokatalistler bir yarı iletken olup ışıktaki
5

enerji aracılığı ile kendi yüzeylerinde güçlü oksidasyon meydana getirebilirler.
Fotokatalizin temel fonksiyonu ise aktivasyon enerjisini azaltarak reaksiyonun
hızını arttırmaktır [11].

Fotokataliz, termodinamik olarak mümkün olan ancak kinetik hızı çok düşük bir
tepkimenin fotonlar tarafından sağlanan enerji reaktiflerine aktarılması yoluyla
hızlandırılması işlemidir. Fotokatalitik tepkimeler gaz ya da sıvı fazda katalizör
tarafından üretilen serbest radikal tepkimeleridir ve birçok redoks tepkimesi
fotokatalitik yöntemle gerçekleştirilebilir. Fotokimyasal tepkimelerin genellikle oda
sıcaklığı ve atmosferik basınçta gerçekleşebilmeleri, sterik olmamaları, birçok
farklı reaktifin oksitlenme ve indirgenme tepkimesini gerçekleştirebilmeleri ve
dışarıdan ısı enerjisine gerek duymamaları nedeniyle oldukça önemli avantajları
vardır [12].

Fotokatalitik özellik, ultraviyole (UV) ışığının etkisi ile yüzeyde kuvvetli yükseltgen
(oksitleyici) ortam oluşturan bir yarı iletken olarak açıklanmaktadır. Fotokatalitik
etkiye sahip bu malzeme, ışığı absorbe ederek yüksek enerjili bir hale gelir ve bu
enerjiyi reaktif diğer maddelere transfer ederek kimyasal tepkimeyi başlatır.
Böylece içinde bulunduğu organik çözelti parçalanır ve çözelti konsantrasyonu
düşer.

Çözelti konsantrasyonu düştükçe çözelti rengi açılır aynı zamanda

çözeltinin absorbans değeri de düşer [13-15]. Ayrıca, sürdürülebilir enerji
formlarından biri olan güneş enerjisi de kullanılabildiğinden fotokatalizörler
üzerindeki çalışmalar giderek artmaktadır [12].

Fotokatalitik bozunmada, ışık kaynağı olarak UV lambalarının yanı sıra güneş
ışığından da yararlanılmaktadır. Güneş ışığı etkisiyle fotokatalizör varlığında
kirleticilerin bozunumu ile ilgili en az son 30 yıldır bilimsel araştırmalar
gerçekleştirilmekte olup sürecin endüstriyel ve ticari uygulamaları, mühendislik ve
mühendislik

projelendirme

sistemleri

ise

yalnızca

son

yıllarda

gelişme

göstermektedir [16]. Çeşitli bilim insanlarının laboratuvarda UV lambası ile
gerçekleştirdikleri fotokatalitik bozunma çalışmalarının verimli sonuçlara ulaştığı
literatürlerden bilinmektedir. Bu çalışmalar aynı zamanda, doğal ortamda katalizör
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varlığında güneş ışığı etkisiyle kirletici bozunumunun yalnızca Akdeniz ülkeleri gibi
bol güneş alan ülkelerde etkin olmadığını aynı zamanda güneşten az veya çok
yararlanabilen tüm alanlarda etkili olduğunu öne sürmektedir [17, 18].

Fotokatalitik sistemler, güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümü olarak
tanımlanabilir. Bu dönüşüm sırasında hidroksil radikali oluşur. Bu radikal çok güçlü
bir oksitleyici olup sudaki pek çok organik kirletici maddeyle reaksiyona girerek bu
organik maddelerin CO2’e okside edilmesinde önemli rol oynar [19].

İdeal bir fotokatalizörün şu özellikleri taşıması gerekir:
• Kimyasallardan ve dış etkilerden etkilenmemeli,
• Görünür ışık veya yakın ultraviyole ışınları ile aktif hale geçebilmeli,
• Ucuz olmalı,
• Kolay sentezlenebilmeli ve kolay elde edilebilmeli,
• Toksik olmamalı,
• Yüksek fotoaktiviteye sahip olmalı,
• Oldukça geniş yüzey alanına, saf ve nano boyutta kristal yapıya sahip olmalı.
Bu özelliklerden herhangi biri sağlanamıyorsa ideal bir fotokatalizörden söz etmek
oldukça zordur.

Reaksiyon ortamı açısından fotokataliz, homojen ve heterojen sistemler olarak iki
şeklide sınıflandırılır. Homojen fotokataliz sistemlerinde reaksiyon tek fazda
gerçekleşirken, heterojen fotokataliz sistemlerinde ise olay fotokatalizör yüzeyinde
ve ara yüzeyde gerçekleşir [20]

Heterojen fotokatalizörler olarak yarı iletken metal oksitler yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Yarı iletken maddeler “bant teorisi” ile açıklanan elektronik
yapıları ile karakterize edilirler. Bant teorisi, bütün maddeleri “bant” adı verilen
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elektronik enerji seviyeleri ile krebs enerji seviyeleri arasında bulunan yasak enerji
aralıkları olarak tanımlar [21].

İletken maddelerde değerlik bandı ve iletkenlik bandı birbirine bitişik durumda iken,
yalıtkan maddelerde iki bant arasında oldukça büyük bir yasak enerji aralığı vardır.
Yarı iletken maddelerde ise bu bant aralığı yalıtkan maddelere göre daha dardır.
Elektronların değerlik bandından iletkenlik bandına geçmesi ısıl, elektriksel veya
ışık gibi bir dış etki ile gerçekleşir. Elektronun bir banttan diğerine geçmesine
neden olan etki eğer “ışık“ ise bu tür maddelere “fotokatalizör” adı verilir. İletken,
yalıtkan ve yarı iletkenlerin enerji bant diyagramları kabaca Şekil 2.1.’de
görülmektedir.

Şekil 2.1. İletken, yalıtkan ve yarı iletkenlere ait enerji bant diyagramları [2].

Bant teorisine göre; değerlik bandı, uygulanacak bir dış etki ile uyarılabilecek
elektronlarla dolu enerji seviyesi, iletkenlik bandı ise elektronlar uyarılıncaya kadar
boş kalan enerji seviyesi olarak tanımlanmaktadır. Şekil 2.1.’de gösterilen Ef, bant
enerji aralığının ortasındaki enerji seviyesini işaret eder. Bu enerji seviyesi, yarı
8

iletkenin sentez aşamasında ilave edilen herhangi bir katkı maddesinin türüne ve
derişimine göre değişmektedir. İlave edilen katkı maddesinin türüne göre yarı
iletkenler, n-tipi veya p-tipi yarı iletken özelliği kazanmaktadır. Bu ilave edilen katkı
maddeleri genellikle geçiş metal iyonları ve az da olsa ametallerdir [22].

İletken yüzeyine adsorplanacak madde ile ilk önce elektron boşluklarının
etkileşeceği belirtilebilir. Bu açıklamalar ışığında, bir fotokatalizör yüzeyinde
gerçekleşecek olan reaksiyonlar şu şekilde sıralanabilir [23],
• Fotokatalizörün foton absorpsiyonu sonucu uyarılması,
• Reaktantın sıvı fazdan katalizör yüzeyine transferi ile adsorpsiyonu,
• Adsorpsiyon fazında yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarının
gerçekleşmesi,
• Fotokatalizör yüzeyinden kataliz sonucu oluşan ürün veya ürünlerin
desorpsiyonu.

Fotokatalitik reaksiyonun katalizör yüzeyinde gerçekleşen kısmı, reaktantın
katalizör yüzeyinde adsorplanması ile başlar, parçalanmanın sonlanmasıyla sona
erer. Yarı iletkende elektronun uyarılması sonucu gerçekleşen yükseltgenme,
indirgenme ve elektronun değerlik bandına geri dönerek elektron boşluklarını
yeniden

doldurması

(elektron/boşluk

çiftlenim)

gösterilmiştir.

9

reaksiyonları

Şekil

2.2.’de

Şekil 2.2. Yarı iletken yüzeyindeki elektronların uyarılması sonucu gerçekleşen
reaksiyonlar [2].

Yarı iletken fotokatalizörler olarak, çok sayıda, çeşitli metal oksitler ve sülfitler
(TiO2, ZrO2, Fe2O3, SiO2, Nb2O5, CdS, SnO2 vb) kullanılmaktadır. Bant boşluğu
enerjisi fotokatalizörün etkinliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Yarı iletkenin bant
boşluk enerjisi, elektriksel iletkenlikte en önemli parametredir. Bu enerji, yarı
iletkenlere özgü sabit bir değer olup her yarı iletken için farklı değerler alır [24].

Diğer yarı iletkenlerin fotokatalizör olarak etkinlikleri değerlendirildiğinde, en etkin
olanının TiO2 olduğu söylenebilmektedir [2].
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2.4.Fotokatalitik Aktiviteyi Etkileyen Faktörler

2.4.1. Yüzey Alanının ve Partikül Boyutunun Etkisi

Fotokatalitik olarak herhangi bir kirliliğin parçalanarak uzaklaştırılması katalizör
yüzeyinde gerçekleştiği için, katalitik aktivite doğrudan adsorpsiyonun gerçekleştiği
toplam yüzey alanına ve bununla birlikte tanecik boyutuna önemli ölçüde bağlıdır.
Bu parametre üzerine birçok çalışma yapılmıştır ancak fotokatalitik aktivitenin yarı
iletkenin yüzey alanından ve tanecik boyutundan nasıl etkilendiği henüz kesinlik
kazanmamıştır [25, 26].

Tanecik boyutu küçük olan yarı iletkenlerde, iletkenlik bant enerji seviyesi
normalden daha yüksek bir değere ulaşırken, değerlik bant seviyesi değişmeden
kalır.

İletkenlik bant

enerji

seviyesindeki

artış,

yarı

iletkenin

yüzeyinde

gerçekleşecek olan moleküler oksijenin indirgenme reaksiyonu için gerekli olan
redoks potansiyelinin yükselmesini sağlar. Böylece fotokatalizörün aktivitesi için
gerekli olan en temel reaksiyonlardan en azından birinin gerçekleşmesini
sağlayacak potansiyel enerji elde edilmiş olur [30, 31, 32]. Bunun dışında,
katalizörün tanecik boyutu fazla büyürse bu kez yük taşıyıcıların hacim birleşmesi
olumsuz bir etkiye sebep olmakta ve bu sorun tanecik boyutunun küçülmesi ile
çözümlenebilmektedir [33, 34]. Tanecik boyutu büyüdükçe, bant boşluk enerjisi de
orantılı olarak artacağından, yarı iletken üzerine düşen ışığın çok az kısmı
soğurulabilecektir. Bunların sonucunda da yarı iletkenin fotokatalitik etkinliği son
derece az olacaktır [27]. Ancak, tanecik boyutunun küçük olması fotokatalitik
aktiviteyi her zaman arttırmaz [28, 29]. Tanecik boyutundaki azalma yüzeylerin ve
bununla birlikte yüzeyde gerçekleşen adsorbsiyonun artmasına neden olur ve bu
da arayüz yük taşıyıcıların transfer hızındaki artıştan dolayı etkin bir fotokatalitik
aktivite sağlar. Fotokatalitik çalışmalarda karşılaşılan diğer bir sorun ise, tanecik
boyutu belli bir değerin (örneğin 6 nm’nin) altına düştüğü zaman, yüzey
çiftleşiminin etkin olmaya başlama ihtimalinin olmasıdır. Bunun sonucunda,
elektron ve boşlukların büyük bir kısmı yüzeye yakın bölgelerde oluşmakta ve
yüzey çiftleşimi, ara yüzeye yönelik yük taşıyıcıların transferinden daha hızlı
olmaktadır. Bu nedenle nano boyuta sahip fotokatalizörler için, uygun boyutta
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parçacıkların

uygun sentez yöntemleri ile

sentezi sağlanmalı

ve

yüzey

rekombinasyon hızındaki artış ile hacim çiftleşmesi hızındaki azalış arasında bir
denge oluşturulmalıdır [32].

2.4.2. Metal İyonu İlave Edilmesi

Fotokatalitik aktivite gösteren bir yarı iletken, başka bir faz ile temas ettiği zaman
yarı iletkenin içerisinde farklı bir yük dağılımı oluşmaktadır. Hareketli yük
taşıyıcıları, yarı iletken ve temas ettiği yapı arasında ötelendiğinde, yarı iletkenin
elektronik bant potansiyeli, yüzeye yakın bölgelerde yükün birikmesine ve/veya
tükenmesine bağlı olarak bozulabilmektedir. Buna bağlı olarak da bantlar n-tipi
yarı iletkenlerde olduğu gibi yukarı enerji seviyesine doğru veya p-tipi yarı
iletkenlerde olduğu gibi aşağı yüzeye doğru yaklaşabilmektedirler. Örneğin TiO2
yüzeyinde doğal olarak, oksijen atomlarının uzaklaşması ile oluşan oksijen
boşlukları nedeni ile beş koordinasyona sahip Ti3+ bölgeleri oluşur. Bu bölgeler
güçlü elektron tuzakları görevi görerek, yarı iletkenin yüzey bölgelerinin negatif
yüklenmesine neden olur. Bu etkiyi dengeleyebilmek için yarı iletken içerisinde
pozitif yüklü tabakalar oluşturularak elektriksel potansiyelde kayma ve bağlayıcı
bağların yukarı kayması gerçekleşmektedir. Yeterli miktarda ışık ile uyarılan
elektronlar, değerlik bandından iletkenlik bandına doğru geçereken, aktivite
göstermek üzere katalizör yüzeyine doğru hareket ederler. Bu potansiyel değişimi,
yüzeye ilave edilen metal iyonu (genellikle metal tuzları) aracılığıyla önemli ölçüde
değiştirilebilmektedir [30, 35].

Metal iyonunun ilave edilmesi ile uygun potansiyel değişimi oluşturularak, katalizör
yüzeyinde indirgenme reaksiyonlarının gerçekleştiği bir bölge meydana getirilmiş
olur [36]. Bu, yarı iletkenin kristal örgüsü içerisindeki kusurlu bölümlerin
azaltılmasına yardımcı olan bir uygulamadır. İlave edilen metal, taneciklerin iç
kısımlarıyla birleştiğinde, bu metalin d-elektron konfigürasyonu ve TiO2’in bant
enerji boşluğu seviyesi fotokatalizde oldukça önemli rol oynar. Sonuç olarak, bu
bölgelerde elektron tutulması giderek artar ve ilave edilen metal iyonunun da etkisi
ile uyarılan elektronların iletkenlik bandında kalma süreleri uzayarak fotokatalitik
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aktivitenin artması sağlanır. “Yüzey tuzakları” olarak adlandırılan bu bölgeler, eğer
ki elektron derin bölgelerde tutuluyorsa, yük taşıyıcıların ömrünü uzatsa bile, daha
düşük redoks potansiyeline sahip olacaklarından fotokatalitik aktivitenin önemli
ölçüde azalmasına neden olacaktır [36].

İlave edilen metalin derişimi de fotokatalitik aktivitede önemli rol oynamaktadır.
Bazı çalışmalarda fotokatalizöre yüksek derişimli metal iyonu ilavesi, yarı iletken
yüzeyindeki aktif bölgelerin azalmasına ve bunun da fotokatalitik aktiviteyi
düşürmesine neden olabileceği ileri sürülmüştür [36].

2.4.3. Işık Şiddetinin/Yoğunluğunun Etkisi

Fotokatalitik aktivitenin başlatılması için yarı iletkenler, sahip oldukları bant
boşluğu enerjisine eşit enerjili veya daha şiddetli bir ışınla uyarılmak zorundadırlar.
Fotokataliz tepkimesinde kullanılacak yarı iletkenin türüne göre, kullanılan ışığın
şiddetine bağlı olarak fotokataliz tepkimesinde bazı değişiklikler oluşmaktadır.
Katalizör yüzeyi, düşük ışık şiddetine sahip bir ışınla ışınlandığında, parçalanma
hızı ışının şiddeti ile doğru orantılı olarak artar. Orta şiddette ışın ile
ışınlandırıldığında ise hız, ışık yoğunluğunun karesi ile orantılı olarak artmaktadır
[37]. Işık şiddeti daha da artırıldığında, gözlenen etki düşük ışın şiddeti ile yaklaşık
olarak aynıdır ve hız ışığın yoğunluğu ile doğru orantılı olarak artar. Eğer çok
yüksek ışık şiddeti kullanılacak olursa, bazen elektron ve boşluk çiftinin yeniden bir
araya gelmesi söz konusu olabilir. Bu durumda hız istenen oranda artmamış olur.
Işın kaynağı olarak UV yerine, doğrudan güneş ışınları kullanıldığında, belli bir
süre sonunda fotokatalitik parçalanma hızının, başlangıçta arttığı, belirli bir süre
sonunda ise sabit kaldığı belirlenmiştir. Bunun nedeni, belirli bir süre sonunda ışın
yoğunluğunda çok fazla değişmenin olmaması olarak yorumlanmaktadır [38, 39].
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2.4.4. Kirliliğin başlangıç derişiminin etkisi

Fotokatalitik amaçla kullanılacak olan bir yarı iletkenin aktivitesi, ortamdaki kirliliğin
miktarına da son derece bağlıdır. Genellikle belli bir seviyeye kadar, kirlilik
derişimindeki artışın, kirliliğin parçalanma hızını artırdığını, ancak derişimde belirli
bir seviyeden sonra görülen artışın, kirliliğin parçalanma hızında önemli bir
azalmaya sebep olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir [40, 41].

Bir yarı iletkenin fotokatalitik aktivitesi, dolayısıyla kirliliğin parçalanma hızı, yarı
iletken yüzeyinde kirliliği yükseltgeyerek parçalanmasına sebep olan OH•
radikalleri ile son derece ilişkilidir. Kirliliğin başlangıç derişimi belirli bir değere
çıktığında, yükseltgeyici türler ile kirlilik oluşturan moleküller arasında gerçekleşen
tepkimenin hızı da artar. Böylece ortam kirliliği kolayca yükseltgenerek parçalanır
ve zararsız türlerin oluşumu kolayca gerçekleşir. Eğer kirliliği oluşturan molekül
derişimi belli bir seviyenin üzerinde olursa yarı iletkenin katalitik aktivitesinde
azalma ortaya çıkar. Çünkü kirlilik oluşturan moleküller, yarı iletkenin yüzeyine
düşen ışınlarla aktif hale geçen bölgelerin kapatılmasına neden olarak, kirliliklerin
yükseltgenip

parçalanmasını

sağlayan

OH•

radikallerinin

oluşmasını

engellemektedir. Başka bir etki ise, ortamdaki kirlilik moleküllerin derişiminin
artması sonucu, katalitik aktivitenin oluşumunu sağlayan ultraviyole ışınlarının
önemli bir kısmının, TiO2 moleküllerine göre, kirlilik oluşturan moleküller tarafından
daha

çok

absorplanarak,

yarı

iletken

yüzeyinde

kirlilik

moleküllerinin

parçalanmasını sağlayan OH• ve O2- radikallerinin oluşumunun engellenmesi
nedeniyle, fotokatalitik parçalanma tepkimesinin hızının yavaşlamasına neden
olmasıdır [42, 43].

2.4.5. Su Moleküllerinin Etkisi

Fotokatalitik aktivite gösteren bir yarı iletkene su moleküllerinin önemli bir etkisi
vardır. Fotokataliz ortamındaki su molekülleri, yarı iletkenin UV ya da güneş
ışınları ile etkileşmesinin ardından, yüzeyden oksijen atomlarının ayrılması ile
oluşan boşluklara, yükseltgen olarak etki yapacak olan hidroksil radikallerini
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oluşturmak üzere yüzeyden ayrılır. Hemen sonrasında ise yarı iletken yüzeyine
absorplanan kirlilik moleküllerinin tam bir mineralizasyona uğrayacağı parçalanma
tepkimesi gerçekleşir. Eğer bir reaksiyon ortamında yarı iletkenin yüzeyine
absorplanarak bağlanacak olan su molekülleri yoksa yükseltgen olarak davranıp
kirlilik moleküllerinin parçalanarak zararsız ürünlere dönüşümünde önemli rol
oynayan hidroksil ve/veya peroksit radikallerinin oluşumundan bahsetmek
mümkün değildir. Bunun etkisini de, fotokataliz tepkimesinin önemli ölçüde
yavaşlaması şeklinde görürüz. Fotokataliz tepkimelerinde, yarı iletkenin hem
tanecik olarak hem de ince bir film şeklinde kullanılmasında, yarı iletken
yüzeylerinin hidrofilik özellik kazanması önemli bir rol oynamaktadır. Hidrofilik bir
yüzeyin oluşumu Şekil 2.3.’te gösterilmiştir.

Şekil 2.3. Yarı iletken yüzeylerin hidrofilik özellik kazanması [36].

Hidrofilik özellik kazanmış yüzey, kirliliklerin kolayca parçalanarak ortamdan
uzaklaştırılarak kendi kendini temizleme özelliği kazanmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Herhangi bir yüzeyin ışın etkisi ile kendi kendini temizleme özelliğini
kazanması için şu önemli işlemlere dikkat edilmesi gerekmektedir:
• Yüzey alanı büyük, kristal boyutu küçük son derece saf anataz-TiO2
parçacıklarının sentezlenmesi,
• Polar ve/veya apolar çözgen ortamında şeffaf TiO2 solüsyonunun hazırlanması,
15

• Solüsyon içerisindeki TiO2’in organik modifiye silan bileşikleri ile modifiye
edilerek, fotokatalitik aktivite gösteren ince filmlerin bir yüzeyde oluşturulması,
• Yüzeyin hemen hemen tamamına TiO2 parçacıklarının homojen olarak
dağılmasının sağlanması,
• Yüzeye süperhidrofilik özelliğin kazandırılması.
Bu basamaklardan herhangi birinin gerçekleştirilememesi, arzu edilen fotokatalitik
aktivitenin gözlenmesini engellemektedir [44].

2.4.6 Fotokatalizör Miktarının Etkisi

Fotokatalitik tepkimelerde, yarı iletken yüzeyine düşen ışınların tamamen
soğurulabilmesini sağlamak ve gereksiz yere fazla miktarda yarı iletken
kullanımından kaçınmak için en yüksek fotokatalitik aktivite sağlayan katalizör
miktarının belirlenmesi gereklidir. Gerekli olan bu optimum miktarının ne olacağı
ise ortamdaki kirlilik derişimi ile doğrudan ilişkilidir [45, 46].

Katalizör miktarının etkisini, fotokataliz tepkimesinin gerçekleştirildiği ortamlara
göre iki şekilde değerlendirebiliriz. Eğer fotokatalitik parçalama tepkimesi, katalizör
ve kirlilik moleküllerinin bir arada bulunduğu bir süspansiyonda gerçekleştiriliyorsa,
katalizör miktarındaki değişiklik fotokatalitik aktivitesini de değiştirmektedir. Ancak
en çok miktarın ne kadar olacağı, katalizörün sentez yöntemine, yüzey
özelliklerine (tanecik boyutu, yüzey alanı vb.) ve parçalanacak moleküllerin
yapısına son derece bağlıdır ve genellikle, katalizör miktarı belli bir orana kadar
arttıkça, kirlilik oluşturan moleküllerin fotokatalitik parçalanma hızı da doğrusal
olarak artmaktadır [47].
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2.5. TiO2’in yapısı

Titanyum dioksit n-tipi, yarı iletken bir malzemedir [48]. TiO2 kristalleri doğada
amorf, brookit, anataz ve rutil olmak üzere dört formda bulunur. Rutil, anataz ve
brookit formların özellikleri Çizelge 2.1.’de gösterilmektedir.

Çizelge 2.1. Titanyum dioksit tipleri ve fiziksel özellikleri [49].
TiO2 Tipleri/

Rutil

Anataz

Brookit

Kristal sistemi

Tetragonal

Tetragonal

Ortorombik

Yoğunluk (g/cm3)

4.27

3.90

4.13

Kırılma indisi

2.72

2.52

2.63

Mohs sertliği

7.0~7.5

5.5~6.0

5.5~6.0

Dielektrik sabite

114

48

78

Erime noktası (oC)

1825

Rutile dönüşüm

Rutile dönüşüm

Fiziksel Özellikler

Brookit formu çok az bulunmakla birlikte, fotokatalizör olarak hemen hemen hiç
kullanılmamaktadır. Amorf TiO2’in ise fotokatalizör olarak hiçbir etkinliği yoktur [50].
Rutil ve anataz fazları genelde fotokatalizör olarak kullanılmakla birlikte anataz
fazdaki TiO2’ in en fazla fotokatalitik etki gösterdiği bilinmektedir [51, 52]. Şekil 2.4.
ve Şekil 2.5. sırayla, brookit, anataz ve rutil kristallerinin birim hücrelerini ve
atomlar arasındaki bağ uzunlukları ile bağ açılarını göstermektedir [52].
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A

B

C

Şekil 2.4. TiO2 yarı iletkenine ait kristal orgafik birim hücreler: A) Brookit B)
Anataz C) Rutil

Şekil 2.5. Rutil ve Anataz TiO2 kristalleri ile ilgili bazı kristolografik bilgiler [24].

Kristal yapı ne kadar düzenli ise (anataz formda olduğu gibi) fotokatalitik aktivite o
kadar iyi olmaktadır. Anataz TiO2 için Ebg 3.2 eV ve rutil TiO2 için ise Ebg 3.0 eV
olup, bu değerler kullanılan ultraviyole ışığı için sırasıyla, 388 nm ve 413 nm dalga
boyuna karşılık gelmektedir. Değerlik bant enerjileri her iki faz için de aynı olup,
anataz kristal formunun iletkenlik bant enerjisi, rutil kristal formunkinden yaklaşık
0.2 eV kadar daha büyüktür. Rutil kristal yapısının, 413 nm’ye karşılık gelen
18

görünür bölgede fotokatalitik aktivite göstermesi bir avantaj gibi görünse de, kristal
bozukluklarının anataz TiO2 ile kıyaslanamayacak kadar fazla olması nedeni ile
uyarılan elektronun iletkenlik bandında kalma süresinin çok kısa olması etkin bir
fotokatalizör olarak kullanılamamasına neden olmaktadır [53]. Bu da, anataz
TiO2’teki iletkenlik bant elektronlarının rutil TiO2’ten daha fazla indirgeme gücü
olduğu anlamına gelir. Bunda en önemli etken, rutil kristal yapısındaki bozukluktur.
Bu bozukluklardan dolayı rutil fazın yüzeyde absorbe olmuş miktarı da düşüktür.
Bu da fotokatalitik aktivitenin düşmesine neden olmaktadır [54].

2.6. TiO2 Yarı iletkenin Kullanım Alanları

Titanyum dioksitin fotokatalizör özelliği ilk olarak 1972 yılında Fuhishima’nın
sudaki hidrojeni temiz yanan hidrojen yakıtı yapmak için kullanması sırasında
ortaya çıkmıştır. Farklı oksit-tipi yarı iletkenleri denerken titanyum dioksit üzerine
ışık vurmuş ve su, hidrojen ve oksijene ayrışmıştır [24].

1977 yılında Frank ve Bard’ın titanyum dioksit kullanarak sudaki siyanürü
parçalamasıyla titanyum dioksitin çevresel uygulamalarda kullanılması büyük ilgi
uyandırmıştır [11].

Titanyum dioksitin birçok kullanım alanı vardır. Bunlardan bazıları Çizelge 2.2.’de
gösterilmektedir [55].
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Çizelge 2.2. Titanyum dioksitin kullanım alanları [55].
Özellik
Kendi kendini temizleme

Kategori

Uygulama Alanları

Ev ve ofis binaları için
malzemeler

İç ve dış lambalar ve ilgili
sistemler

Yol materyalleri

Diğer
Hava temizleme

İç mekân hava temizleyicileri

Dış mekân hava temizleyicileri

Su Arıtımı

İçme suyu
Diğerleri
Kanser tedavisi

Kansere karşı aktivite
Kendi kendini steril etme

Hastane
Diğer
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Dış fayans, mutfak ve
banyo bileşenleri,
mobilya, plastik yüzeyler,
aliminyum dış cephe
kaplaması, bina taşları ve
perdeler, panjurlar
Dış mekan lamba
kapakları için saydam
kağıt, floresan lambalar ve
tünel lamba kapak camı
kaplamaları
Tünel duvarları, trafik
işaretleri ve ses yalıtımlı
reflektörler
Çadır materyalleri,
hastane kıyafetleri, araba
dış kaplama
Oda hava temizleyici,
fotokatalist donanımlı
klimalar ve fabrikalar için
iç hava temizleyici
Karayolları, yollar ve
kaldırımlar, tünel
duvarları, ses geçirmez
duvarlar ve bina duvarları
için beton
Nehir suları, yeraltı suları,
göller ve su depolama
tankları
Balık besleme tankları,
drenaj suyu ve endüstriyel
atıksu
Endoskopik benzeri aletler
Duvarları kaplayan
ameliyathane fayansları,
silikon kauçuk zemin, tıbbi
kateterler, hastane giyim
ve üniforma
Dinlenme odaları,
banyolar ve deney
hayvanları üreme odası

2.6.1. Kendini Temizleyebilen Yüzeyler

Günlük yaşamda yüzeylere kolay temizlenebilirlik veya kendini temizleme özelliği
kazandırılması

yaşamı

oldukça

kolaylaştırmaktadır.

Bu

tip

yüzeylerin

oluşturulmasında iki ayrı yöntem kullanılmaktadır [55].

2.6.1.1. Su Sevmez Yüzeyler

Su sevmez yüzeylere bitki yüzeyleri örnek gösterilebilir. Lotus çiçeği (Nelumbo
nucifera) yaprakların kendi kendisini temizleyebilme özelliği nedeni ile birçok Asya
ülkesinde temizlik sembolü olarak bilinmektedir (Şekil 2.6.). Bu bitkinin üzerinde
çamur ile kirlendiğinde bile hiçbir kirlilik kalmamaktadır. Lotus yapraklarının SEM
fotoğrafları incelendiğinde nano ve mikro yapıların yüzeye pürüzlülük kazandırdığı
gözlemlenmiştir. Barthlott tarafından Lotus yaprakları kullanılarak mikroyapııslanabilirlik-kirlilik ilişkisinin kanıtlandığı bu etkiye lotus etkisi denilmektedir [55].

Şekil 2.6. Lotus çiçeği (Nelumbo nucifera) [56] ve hidrofobik yapıdaki yaprağı
[57].
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2.6.1.2. Su Sever Yüzeyler

Bir katı yüzeyi ile temastaki bir sıvı yüzeyi temas açısı adı verilen bir açı oluşturur.
Bir materyalin hidrofilikliği su ile materyalin temas açısıyla ifade edilebilir. Temas
açısı bir katının bir sıvı tarafından ıslatılma miktarının nicel ölçümüdür.
Fotokatalitik film yüzeyi ışıkla temas ettiğin de fotokatalitik yüzeyin suyla temas
açısı dereceli olarak azaltılır. Işığa yeterli derecede maruz bırakıldıktan sonra
yüzey, süper-hidrofilikliğe ulaşır. Başka bir ifadeyle suyu itmez, bu yüzden su
damla şeklinde olmaz, fotokatalizör yüzeyinde yassı şekilde yayılır. Süper-hidrofilik
katalizör önemli bir teknolojidir. Çünkü günümüzde bilinen geleneksel fotokataliz
teknolojilerinden daha geniş uygulama alanına sahiptir. Yüzeylerde buğulanmaya
karşı ve kendi kendini temizleme gibi özellikler kazandırır. Süper-hidrofilik
yüzeylerde temizlenme yayılan suyun akarken yüzeydeki kiri de beraberinde
sürüklemesiyle gerçekleşlirken; süper-hidrofobik yüzeylerde ise yuvarlanan
damlacıkların üzerine kirin tutunmasıyla gerçekleşir (Şekil 2.7.) [55].

Şekil 2.7. Su damlalarıyla birlikte yuvarlanan tozlar [58].

Yüzeyler TiO2 ile kaplandığında da temas açısı 10 derece civarında olup UV
altında bu değerler 0 dereceye kadar inmektedir. Anataz TiO2 filmi UV ışığına
maruz bırakıldığında su sever özellik kazanmaktadır (temas açısı<1°). Bu etki UV
aydınlatmasının kesilmesinden sonra 2 gün kadar yüzeyde kalabilmektedir. Ayrıca
TiO2 yüzeydeki bakteri, organik ve inorganik kirlilikleri de oksitleyerek bozabilecek
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reaksiyonların oluşmasına da neden olmaktadır. Su sever fotokatalitik yüzeylerin
uygulama alanları Çizelge 2.3.’te belirtilmiştir [55].

2.6.2. Hava Temizleyici Etkisi

Günümüzde hava, arabalar ve diğer kaynaklar tarafından saçılan azot oksitler
(NOx) ve sülfür oksitler gibi çevresel kirleticiler tarafından kirletilmektedir. TiO2 bu
çevresel kirleticileri uzaklaştırabilmekte ve onları zararsız olan CO2 gazına kadar
parçalayabilmektedir [11].

TiO2,

NO’i

NO2’e

ve

neticede

NO3’a

okside

ederek

NO’i

havadan

uzaklaştırmaktadır. Meydana gelen nitrik asit iyonları fotokatalistin yüzeyinde
absorbe olup birikim yaptığından bir süre sonra, nitrik asit iyon miktarında bir artış
görülmektedir. Katalistin performans kaybını önlemek amacıyla belli aralıklarla
suyla durulama işlemi yapılması gerekmektedir. TiO2 fotokatalisti dış çevrede
kullanıldığında ise güneş ışığı ve yağmur sularıyla temizleneceğinden ilave
işlemler yapılmaya gerek duymadan NOx’in uzaklaştırılması daha kolay olacaktır
[49].

2.6.3. Koku Giderici Etkisi

Fotokatalistlerin UV ve güneş ışığı vasıtası ile asetaldehit, amonyum, trimetilamin,
hidrojen

sülfit,

metilmerkaptan

gibi

beş

temel

kokuyu

giderebileceği

düşünülmektedir. Bütün bu kokular organik bileşenlerdir ve organik olmaları da
fotokatalistler aracılığıyla parçalanabilmelerini sağlar [49].
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Çizelge 2.3. Su sever yüzeylerin uygulama alanları [49].
Özellik
Kendini
temizleme

Kategori

Uygulamaları
Yollar

Evler

Binalar
Tarım
Elektrik ve elektronik
ekipmanlar
Taşıtlar

Günlük ihtiyaçlar

Anti-buğu
özelliği

Boya
Yollar
Evler
Dükkanlar
Elektrik ve elektronik
ekipmanlar

Tünel
ışıklandırması,
tünel duvarları, trafik
işaretleri ve ses geçirmez
duvar
Mutfak
ve
banyo
fayansları,
dış
kaplamalar,
çatı
ve
camlar
Aliminyum paneller, bina
taşları, Kristal camlar ve
cam filmleri
Plastik ve cam seralar
Solar hücre kaplamaları
ve bilgisayar görüntüleri
Boya işleri, pencerelerin
dış yüzey kaplamaları,
farlar
Masa ve mutfak araçları,
anti-buğulanma spreyleri
Boya ve kaplamaların
genel kullanımı
Yol aynaları
Banyo
ve
giyinme
aynaları
Soğutmalı vitrinler

Günlük ihtiyaçlar

Klima için ısı ayarları,
yüksek voltaj ekipmanları
Pencere iç yüzeyleri,
cam filmler, otomobil
aynaları ve ön camları
Anti-buğu spreyleri ve
anti-buğu filmleri

Boya

Boya ve kaplamaların
genel kullanımı

Taşıtlar

Optik lensler
Optik araçlar
Biyo-uyum
malzemeleri

Tıbbi araç gereçler
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Kontakt lensler ve
kateterler

2.6.4. Atık Suların Temizlenmesi

Mikroorganizmaların üremesini engellemek için çeşme suyuna gerekenden fazla
klor eklenmesi trihalometan gibi kanserojen bileşiklerin oluşmasına neden olur ve
eklenen bu fazla klor kalıntılarını uzaklaştırmak çok zor hatta imkânsızdır. Fakat
katalistler güneş ışığında bu bileşikleri parçalayabilirler. Sudaki birçok kimyasal
bileşiğin fotokataliz yolu ile sudan uzaklaştırıldığı ya da suda parçalandığı
kanıtlanmıştır. Bu parçalanan kimyasallar; alkanlar, PCB’ler, alkenler, PAH’lar,
alkinler, dioksinler, eterler, furanlar, aldehitler, pestisitler, ketonlar, herbisitler,
alkoller, fenoller, aminler, siyanitler, amitler ve esterlerdir. Suların temizlenmesinde
TiO2, muamele edilecek suya toz halinde eklenebilir veya bir substrat üzerine
immobilize edilebilir. TiO2 solüsyon halinde eklenmesi durumunda, muamele
sonunda katalistin ortamdan uzaklaştırılması için ilave işlemlere ihtiyaç duyulur
[55].

Atık suların işlenmesinde uygulanan yöntemlerden biri de TiO2 aerojellerinin
kullanımıdır. Aerojeller, sol jel yöntemi ve çok kritik kurutma aracılığıyla üretilen
son derece poröz (gözenekli) materyallerdir. Bunlar düşük yoğunluğa, geniş yüzey
alanına, düşük ısı iletkenliğine ve görünür ışıkta yarı saydam veya saydam
özelliklere sahip materyallerdir. Bu özelliklerinden dolayı katalitik uygulamalarda
tercih edilmektedirler [49, 59].

2.6.5. Pigment Endüstrisi

TiO2, yüksek kırılma indeksine sahip olması nedeniyle mat boyaların elde
edilmesini sağlar. Bu yüzden de boya endüstrisinde çok fazla ön plana
çıkmaktadır. Bu boyalar, korunması gereken birçok yüzeyin boyanmasında
kullanılmaktadır. Örneğin, otomobillerin dış yüzey boyalarında ve plastik
aksamlarında TiO2 bulunmaktadır. TiO2‘in birçok polimerik matriks içerisinde
kolayca yayılabilmesi ve birçok vinil yapı malzemesi ile birleşebilmesi TiO2’e
koruma özelliği kazandırır. Kullanılan TiO2 nano boyutta ise, boyanın performansı
daha da artar ve daha farklı özellikler kazanır. Örneğin TiO2 nano boyutta
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kullanılarak boya içerisindeki çözücülerin azalması sağlanabilir ve çevre için daha
az zararlı boyalar elde edilebilir [60].

2.6.6. Gıda Endüstrisi

TiO2 gıda endrüstrisinde beyaz renkli katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Buzdolaplarında ve soğuk depolama arabalarında kullanılan TiO2 asetaldehit
birikimini etkili bir şekilde engeller. Böylece meyvelerin ve sebzelerin çabuk
olgunlaşmasını ve çürümesini önleyerek uzun süre taze kalmalarını sağlayabilir
[11].

2.6.7. Diğer Uygulamalar

TiO2 ayrıca kozmetik ve ilaç endüstrisinde, tıbbi malzemelerde, mutfak araç
gereçlerinde, bina içi ve bina dışı uygulamalarda, tarihi eserleri korumada
kullanılmaktadır [49].

Fotokatalistler için diğer uygulama alanları; metal katotlar aracılığıyla korozyonun
önlenmesi ve boya-ışığa duyarlı solar hücrelerdeki kullanımınıdır. Boya-ışığa
duyarlı solar hücreler (Graetzel hücreleri) TiO2 gibi boyayı absorbe etme
yeteneğine sahip fotokatalist parçacıklarını içeren elektrotları kullanan ıslak tipte
hücrelerdir. Bu hücreler, yüksek etkinlikte ve düşük maliyette olduklarından
geliştirilmişlerdir [49].
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2.7. Hedef Mikroorganizmalar

2.7.1. Bakteriler

2.7.1.1. Staphylococcus aureus

Stafilokoklar ilk kez 1878’de Robert Koch tarafından tanımlanmış, 1880’de Pasteur
abseden izole ettiği Stafilokoklar’ı sıvı besiyerinde üretmiştir. 1881’de İskoçyalı
cerrah Sir Alexander Ogdson bu mikroorganizmanın fare ve kobaylar için patojen
olduğunu

vurgulamış

ve

Stafilokoklar’ın

tanımlanmasında

mikroskoptaki

görünümlerinden ötürü Yunanca üzüm salkımı anlamına gelen “staphyle” terimini
ilk kez kullanmıştır. 1884’te Rosenbach, beyaz renkli kolonileri Staphylococcus
albus, sarı-portakal renkli kolonileri ise Staphylococcus aureus (altın sarısı) (Şekil
2.8.) olarak adlandırmıştır [62].

Şekil 2.8. Sarı pigmentli Staphylococcus aureus [63].

Stafilokoklar, Micrococcaceae familyası içinde Mikrokoklar, Stomatokoklar ve
Planokoklarla beraber ayrı bir cins olarak yer alır. Spor oluşturmazlar. Çevreden
sıklıkla izole edilebilirler. Stafilokoklar birçok dış etkene dayanıklıdırlar. Bunun yanı
sıra ısıya kısmen dirençlidirler ve yüksek tuz içeren ortamlarda da üreyebilirler.
Çoğu %7,5-10 NaCl içeren basit besiyerlerinde, 18-45°C’de kolaylıkla ürer [64].
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Stafilokoklar içinde insanda en sık infeksiyona neden olan türler Staphylococcus
aureus başta olmak üzere, Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus
saprophyticus’tur [64].

Stafilokoklar birden fazla düzlemde bölünerek üzüm salkımı şeklinde düzensiz
kümeler oluşturan, kok şeklinde ve 0,5-1,5 μm çapında, Gram pozitif bakterilerdir.
Hareketsiz, oksidaz negatif, katalaz pozitiftirler. Aerop ve fakültatif anaerop
koşullarda ve geniş bir sıcaklık aralığında (6,5°C-45°C arası) üreyebilirler. Bununla
birlikte optimal üreme sıcaklıkları 30°–37°C ve pH 7-7,5 aralığındadır. Makroskopik
olarak kanlı agardaki 18-24 saatlik inkübasyonlarında yuvarlak, düzgün, 1- 4 mm
çapında hafif konveks koloniler oluştururlar. Gliserol mono asetat gibi yağ
asitleriyle

zenginlestirilmiş

besiyerlerinde

37°C’de

üretildiklerinde

karotenoidlerinden dolayı pigment oluştururlar. Anaerop koşullarda ya da
buyyonda üretildiklerinde pigment oluşturmazlar [64,65].

2.7.1.2. Escherichia coli

Escherichia coli 1885’te Thedor Escherich tarafından ishalli süt çocuklarının
dışkısından izole edilip, Bacterium coli commune adı ile tarif edilmiş, daha sonra
bağırsak dışı enfeksiyonlarındaki patojenliği tanınmış, 1919'da Castellani ve
Chalmer tarafından Escherichia cins adı önerilene kadar Bacterium coli adını
alarak literatüre geçmiştir [66, 67].

Enterobacteriaceae ailesi içinde yer alan E. coli, Gram negatif, genellikle hareketli,
sporsuz, fakültatif anaerob basillerdir [68].

E.coli’nin kapsül oluşturması nadir görülen bir olaydır. Buna karşılık birçok suş
polisakkarit yapısında M antijeni içeren bir mikrokapsül veya yine polisakkarit
yapısında K antijenlerini içeren slime tabaka içerebilir [69].
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E. coli peptonlu su, buyyon ve jeloz gibi zenginleştirilmemiş besiyerlerinde
fakültatif anaerob olarak ürer. Optimal üreme 37°C'de ve nötral pH varlığında olur.
44.5oC‘de üreyebilen, laktozu asit ve gaz oluşturarak fermente edebilen, indol
pozitif, ısıya toleran E.coli suyun dışkı ile kirlendiğinin belirtisi olarak kabul edilir
[67, 70, 71].

E.coli kültürleri sıvı besiyerlerinde genellikle homojen bulanıklık meydana getirirler.
Katı besiyerlerinde üreyen suşlar 24 saatte düzgün kenarlı, konveks, 2-3 mm
çapında, pigmentsiz koloniler oluşturur. Bazı E. coli suşları üreme defektlidir;
bunlar besiyerlerinde daha yavaş ürerler [69].

E.coli, MacConkey besiyerinde; laktozu fermente ettiğinden kırmızı renkte ve
safrayı presipite ettiğinden etrafında zon oluşan koloniler oluştururken EMB
besiyerinde ise laktozu fermente ettiğinden metalik röfle veren yeşil-siyah koloniler
oluşturur (Şekil 2.9.) [67, 70].

Şekil 2.9. E.coli’de kırmızı koloniler ve metalik röfle [71].
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E. coli’nin önemli biyokimyasal özellikleri; glikozdan asit ve gaz oluşturması;
laktoz, D-mannitol, D-sorbitol, L-arabinoz, L-ramnoz, maltoz, D-ksiloz, trehaloz ve
D-mannozu fermente etmesi; adonitol, inositol, sellobioz, eritrol, D-arabitolu
fermente etmemesi; nitratı indirgemesi; katalaz, metil kırmızısı, lizin dekarboksilaz,
ONPG

deneylerinin

pozitif

olması;

oksidaz,

Voges-Proskauer,

fenilalanin

deaminaz, lipaz, 25°C'de DNaz deneylerinin negatif olması; indol oluşturması;
H2S, üreaz oluşturmaması; KCN'de ve tek karbon kaynağı olarak sitratta
ürememesi; jelatini hidrolize etmemesi şeklinde sıralanabilir [69, 70].

2.7.1.3. Shigella sonnei

Shigella ilk kez 1896’da Japon bilim adamı Dr. Kiyoshi Shiga tarafından
tanımlanmıştır. İlk izole edilen Shigella tipi Shigella dysenteriae tip 1’dir. Shigella
terim olarak ilk kez 1930’da Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology’ de
kullanılmış ve sonrasında Shiga’nın basili Shigella dysenteriae tip1 olarak
adlandırılmıştır [72].

Shigella’lar Enterobacteriaceae ailesi icinde yer alırlar. Yaklaşık 2-3 μm boyunda
ve 0,5 μm eninde, hareketsiz, kapsülsüz, Gram negatif basillerdir. Fakültatif
anaerob,

oksidaz

negatif

bakterilerdir.

En

iyi

üreme

sıcaklığı

37oC’dir.

Enterobakterilerin ürediği çoğu besiyerlerinde kolay ürerler. Kanlı agarda 2-3 mm
çapında gri, yarı saydam, düzgün, hemoliz yapmayan nemli koloniler oluştururlar.
Buyyonda homojen bulanılık yaparlar. MacConcey agarda 2-3 mm çapında
renksiz görünümde (laktoz negatif) koloniler oluştururlar (Şekil 2.10.) [72].
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Şekil 2.10. Shigella sonnei’de renksiz ve yarı saydam koloniler [73, 74].

Shigella cinsi bakterilerin fekal-oral yolla bulaştığı, en sık bulaşma yollarının ise
insanların birbirlerine doğrudan teması ve kontamine su ve yiyeceklerin alınması
yoluyla olduğu bilinmektedir. İnfeksiyöz dozunun çok düşük olması yanında,
gastrik asiditesi azalmış, immünitesi bozulmuş bireylerde Shigella cinsi bakteriler
mide asit bariyerini kolaylıkla aşabilmektedirler [75].

Shigella cinsi bakterilerin S.sonnei, S.boydii, S.flexneri ve S.dysenteriae olmak
üzere dört türü bulunur. Genel olarak gelişmiş ülkelerde en sık izole edilen tür
Shigella sonnei iken, gelişmekte olan ülkelerde en sık Shigella flexneri izole
edilmektedir [75]. Bu türlerden ülkemizde 20-25 yıl öncesinden 1990’lı yılların ikinci
yarısına kadar olan dönemde genel olarak ishalli hastalardan S.flexneri’nin sıklıkla
izole edildiği, daha sonraki yıllarda ise yerini S.sonnei’ye bıraktığı bildirilmektedir
[76].
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2.7.2. Funguslar

2.7.2.1. Candida albicans

M.Ö. dördüncü yüzyılda Hippocrates’in ağızdaki pamukçuğu tanımlaması ile
Candida’larla ilgili çalışmaların başladığı kabul edilmektedir. 1847’de Robin
tarafından mantarın Oidium albicans olarak sınıflanması ile albicans ismi ilk kez
kullanılmıştır [77].

Candida türleri, klinik örneklerde ve kültürlerinde, 3-6 μm büyüklüğünde oval veya
yuvarlağımsı, tomurcuklanan hücreler (blastokonidyum veya blastosporlar) olarak
görülen, maya şeklindeki funguslardır. Ayrıca türlerin çoğu, yalancı hif (psödohif)
de oluştururlar. Candida türleri arasında C. albicans ve çok daha seyrek izole
edilen C. dubliniensis ve C. norvegensis gerçek hifler de oluşturabilirler [78].

Candida türleri, Sabouraud dextrose agar (SDA) gibi rutin besiyerlerinde oda
ısısında ve 37°C’de 24 saatte üreyip genellikle kirli beyaz veya krem rengi,
yumuşak kıvamlı ve tipik maya kokulu koloniler oluştururlar. Gram pozitif boyanma
özelliği gösterirler. En iyi üreme pH 4.5-5 arasındadır, ancak pH 3-7.5 arasında
üreyebilen türleri de vardır [78].

Candida albicans iki morfolojik test ile diğer Candida türlerinden ayırt edilebilir.
Serumda 37°C’de iki saatlik inkübasyon sonunda hücreler boğum oluşturmaksızın
uzayan çimlenme boruları (germ tüp) veya gerçek hif oluştururlar (Şekil 2.11.).
Mısır unu-Tween 80 agarda ise C. albicans tipik olarak iri, küre şeklinde
klamidosporlar (klamidokonidyum) oluşturur. Klamidosporlar Candida albicans'ın
en belirgin özelliğidir ve başka bir Candida türü tarafından nadiren meydana
getirilir.Bu iki özellik tür için tanı koydurucudur [77, 78].
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Şekil 2.11. Candida albicans’ta oluşan germ tüpü [79, 80].

Candida

türleri

normalde

insan

deri

ve

mukoza

florasında

bulunan

mikroorganizmalardır. Normal bireylerin %30-50’sinin ağzında ve gastrointestinal
kanalında bulunurlar. Bazı hazırlayıcı faktörlerin varlığında kandidoz olarak
tanımlanan yüzeyel ve/veya derin, akut ve/veya kronik infeksiyonlara neden
olurlar. Candida türleri, sistemik mikoz etkenleri arasında en sık görülenleridir. Çok
sayıda olan Candida türlerinden ancak bazıları insanda infeksiyon etkenidir. En sık
görülen kandidoz etkeni C. albicans’tır. İnsanda hastalık oluşturan diğer önemli
türler; C. tropicalis, C.parapsilosis, C. guilliermondii, C. kefyr, C. krusei ve C.
glabrata’dır [78].

2.7.2.2. Aspergillus niger

Aspergillus’ lar ilk kez 1729 yılında İtalyan papaz ve biyolog Pietro Antonio Micheli
tarafından tanımlanmıştır [81].

Genellikle kolonilerinin yüzeyi pudralı görünümdedir. Bununla birlikte örneğin A.
nidulans’sın bazı türlerinde koloninin arka yüzü zeytin yeşili- mor renkte veya A.
versicolor’da olduğu gibi portakal rengi ile mor renk arası olabilmektedir. Patojen
türlerin sporlanması genellikle 30-37ºC’de 36-48 saat inkübasyonda oluşurken,
bazı türlerin sporlanması için daha uzun süre gerekmektedir [82].
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Aspergillus, çok büyük bir genustur ancak az sayıda tür enfeksiyona yol açar.
İnsanlarda en sık enfeksiyon etkenleri Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus,
Aspergillus niger, Aspergillus nidulans ve Aspergilus terreus türleridir [83].

A. niger organik madde üzerinde aerobik olarak gelişen, siyah sporlar oluşturan
filamentsi bir küftür (Şekil 2.12.). Doğada, toprakta, bitkisel atık maddeler üzerinde
bulunur. A. niger, enfeksiyon etkeni olmasının yanı sıra biyoteknoloji alanında da
kullanılmaktadır. Örneğin A. niger’in,

birçok organik asitleri, enzimleri, bitki

büyüme düzenleyici maddelerini, mikotoksinleri ve antibiyotikleri sentezlediği
bilinmektedir. A. niger ayrıca hem kendisine hem başka organizmalara ait
enzimlerin üretimi için kullanılır, bunlara örnek olarak glukoz oksidaz gösterilebilir.
Son birkaç yıldır A. niger, protein üretimi ve salgılanması açısından en önemli
fungus olarak kabul edilmektedir ve bu konuda pek çok araştırma yapılmaktadır
[84].

Şekil 2.12. Aspergillus niger [85, 86].
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2.8. TiO2’in Fotokatalizör Etkisi

2.8.1. Hücre Ölümünün Mekanizması

2.8.1.1. CoA’nın Oksidasyonu

Fotokatalitik süreç boyunca hücre ölümünü sağlayan birçok olası mekanizma
mevcuttur. Bu mekanizmalardan ilki Matsunaga ve arkadaşları tarafından ortaya
konulmuştur [88]. Yapılan bu çalışmada Saccharomyces cerevisiae kültürü
kullanılmış olup platinle kaplanmış TiO2 varlığında, kültürler ışığa tutulduğunda
Koenzim A’nın (CoA) oksidasyona uğradığına dair bulgular elde edilmiştir. TiO2/Pt
varlığında hücreler ışıklandırıldıklarında hücre içi CoA’nın tamamına yakınının
kaybolduğu, buna kıyasla aynı ışıklandırılmış ortamda fakat TiO2 yokken ise
yarısına yakın bir kısmının kaybolduğu ortaya konmuştur. Böylece hücre içideki
CoA seviyesindeki düşüşün solunum aktivitelerindeki düşüşe neden olduğu ve
bunun sonucunda da hücre ölümünün gerçekleştiği araştırmacılar tarafından
belirtilmiştir [88].

2.8.1.2. Hücre Çeperi ve Hücre Membranının Hasarı

Çeşitli çalışmalarda araştırmacılar fotokatalitik süreç boyunca hücre çeperi ve
hücre membranında hasar ortaya çıktığını ve bunun sonucu olarak da hücre
içeriğinin dışarıya sızdığına dair kanıtlar ortaya koymuşlardır [89].

Streptococcus sobrinus ile yapılan bir çalışmada araştırmacılar, TiO2 varlığında
ışıklandırma sonucunda K+ iyonunun hızlı bir şekilde hücre dışına sızdığını ve bu
sızma

sonucu

hücre

ölümünün

meydana

geldiğini
+

Reaksiyondan sonra yüksek konsantrasyonda K

ortaya

koymuşlardır.

ilavesi ile canlılık kaybının

engellediği görülmüştür. Bu durum sadece K+ kaybının direkt hücre ölümüne
sebep olduğunu düşündürmüştür. Bir süre yapılan ışıklandırmadan sonra
proteinler ve DNA gibi daha büyük molekülerin yavaş bir şekilde hücre dışına
çıktıkları görülmüştür. Bu, hücrede daha büyük bir membran hasarının ortaya
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çıkmış olabileceğinin bir göstergesidir. Elektron mikrografları bu basamakta birçok
hücrenin parçalandığını göstermiştir. Bu esnada araştırmacılar ortam pH’sında bir
düşüşün olduğunu görmüşlerdir. Bu düşüşün birçok asidik hücresel komponentin
hücre dışına sızmasından ve bunlardan bazılarının CO2’e mineralizasyonundan
kaynaklanabileceğini düşünmüşlerdir. Elektron mikrografları TiO2 partiküllerinin
peptidoglikan tabaka ile 30 dakikalık bir reaksiyona girmeden önce hücre
membran yüzeyine ulaşamadıklarını göstermiştir. Buna karşın, hücre ölümü 1
dakika ile 30 dakika içinde gerçekleşmektedir. Bu araştırmacılar, fotokatalitik
koşullar altında muhtemelen reaktif oksijen türlerinin (ROS) ortaya çıktığını ve bu
reaktif oksijen türlerinin hücre membranına ulaşarak hücre yapısını doğrudan
tahrip ettiklerini düşünmüşlerdir [89].

Işıklandırılmış TiO2 aracılığıyla hücre membran hasarının ileriki aşamalardaki
kanıtları çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu araştırmacılar insan
T-24 malignant hücrelerini bir TiO2 solüsyonu ile karanlıkta 24 saat inkübe
etmişlerdir. Elektron mikrograf verilerine göre, TiO2 partiküllerin sadece hücre
membranının dış yüzeyinde değil sitoplazma içinde de dağıldıklarını bulmuşlardır.
Bu olayın fagositoz yoluyla gerçekleşmiş olması olasıdır. TiO2‘in hücre içine girmiş
olmasına rağmen bu aşamada hücrelerin %90’dan fazlasının hâlâ canlı olduğu
görülmüştür. Işığın etkisi ile bu hücreler fotokatalitik reaksiyonun ilk 10 dakikasında
iki aşamalı Ca++ sızıntı kinetikleri göstermişlerdir. Işıklandırmanın ilk 4.
dakikasından itibaren hücreler canlılığını sürdürebilirken intrasellüler Ca++
konsantrasyonunda hızlı bir düşüş gözlenmiştir. Daha sonra Ca++ düzeyi kısa bir
süre için sabit kalmış ve bunu takip eden ikinci aşamada ortaya çıkan hızlı bir
düşüşle birlikte canlılık şiddetle azalmıştır. Araştırmacılar, daha ölümcül olan ikinci
aşamanın, endoplazmik retikulum gibi organellerde veya Ca-bağlayıcı proteinlerde
mevcut

olan

iç

Ca++

stoklarındaki

Ca++’un

akışından

kaynaklandığını

vurgulamışlardır. Bu aşamada, hücre membranının büyük hasarı ve organeller gibi
hayati intrasellüler komponentlerin dekompozisyonu gerçekleşmiş ve hücre ölümü
kaçınılmaz olmuştur [90, 91].
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Membran hasarının direkt kanıtları Sunada ve arkadaşları tarafından yapılan bir
çalışmadan ortaya çıkmıştır [92]. Bu araştırmacılar E. coli endotoksininin hasarını
ölçmek için, ince bir TiO2 filmi kullanmışlardır. Endotoksin, sadece bakteriyel hücre
yapısının bütünlüğü bozulduğu zaman hücre dışına çıkmaktadır. Bu nedenle,
endotoksinin ortam içine salınımı dış membran hasarı için iyi bir indikatördür. Bu
çalışmanın sonuçları, TiO2 fotokatalitik reaksiyonunun E. coli hücrelerinin dış
membranının hasarına ve ölü hücrelerden salınan toksik komponentlerin
degradasyonuna sebep olduğu hipotezini desteklemiştir [92]. TiO2 filmi üzerindeki
E. coli’nin fotoöldürme prosesinin şematik görünümü Şekil 2.13’te verilmiştir.

Şekil 2.13. (a-c). TiO2 filmi üzerindeki E. coli’nin fotoöldürme prosesinin şematik
görünümü [92].

TiO2 fotokatalistinin hem antibakteriyel hem de detoksifiye edici ajan olarak görev
yapmasından ötürü araştırmacılar TiO2 fotokatalistinin çevresel uygulamalarda çok
olumlu sonuçlar verdiğini düşünmüşlerdir. E. coli hücrelerinin mineralizasyonu da
Jacoby ve arkadaşları tarafından rapor edilmiştir. Yapılan bir çalışmada,
membrandaki hasarı ölçmek amacı ile E. coli hücreleri tarafından üretilen ve lipit
peroksidasyonunun bir ürünü olan malonaldehitin (MDA) üretimi araştırılmıştır.
Işıklandırılmış TiO2’in E. coli hücrelerinin MDA üretimi üzerindeki etkisi farklı
koşullar altında incelenmiştir. E. coli hücreleri TiO2 varlığında ve sürekli
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çalkalanmak sureti ile ışıklandırılmıştır. Bunun sonucunda hücre kütlesinin
miligramı başına düşen MDA miktarının TiO2-hücre kültürü ışıklandırılmadığında
hücre kütlesinin miligramı başına düşen MDA miktarından oldukça yüksek olduğu
gözlemlenmiştir. TiO2 yokluğunda karanlık ve ışıktaki kontrol hücrelerinde çok
düşük düzeyde MDA tespit edilmiştir. Bu olay lipit peroksidasyon aşamasının hem
ışık hem de TiO2’in varlığına bağlı olduğunu göstermiştir [93].

Lipit peroksidasyonunu değerlendirmek için bir indeks olarak MDA miktarının
kullanılmasının geçerliliği; MDA miktarının saptanmasının zorluğundan dolayı
tartışma

konusu

olmuştur.

MDA’nın

fotokatalitik

koşullar

altında

lipit

peroksidasyonunun bir ürünü olduğunu ve zedelenmeyen hücrelerde diğer
makromoleküllerin dekompozisyon ürünü olarak ortaya çıkmadığını kanıtlamak
amacıyla E. coli membran fosfolipidi olan fosfatidiletanolamin model olarak
kullanılmış ve lipit peroksidasyonu araştırılmıştır. Fosfatidiletanolamin, birçok
bakteriyel hücre membranının baskın fosfolipitlerinden biri olduğundan bu bileşiğin
kullanılması lipit peroksidasyonunun meydana geldiğini doğrulayabilmekte ve
TiO2’in biosidal etkisinde bu yolun kullanıldığı hipotezini de desteklemektedir [94].

Bakteriyel hücre membranı solunum zincirinin temel bileşenlerini içerdiğinden,
TiO2 fotokatalizörünün

hücresel

solunum aktiviteleri

üzerindeki

etkisi

de

araştırılmıştır. E. coli hücreleri TiO2 ile birlikte belirli sürelerde ışıklandırıldıklarında,
kinetik veriler reaksiyon süresi boyunca solunum aktivitesinde bir düşüşün
olduğunu göstermiştir. Bu kinetiklerin hücre canlılığının kaybı ile uyumlu oldukları
görülmüştür.

Canlılık

ve

solunum aktivitesinin

gittikçe

artan

kaybı,

lipit

peroksidasyon kinetikleri ile paralellik göstermiştir [94].

E. coli’nin β-D-galaktosidaz enzimi 4 bağlanma bölgesi içeren tetramerik bir
enzimdir. Maksimum düzeyde indüklendiğinde E. coli’deki β -D-galaktosidaz
miktarı toplam hücre protein miktarının % 5’ni oluşturmaktadır [95]. Geçirgenlik
probu olarak kullanılan o-nitrofenol β-D-galaktopiranoz (ONPG), intrasellüler β-Dgalaktosidaz için sentetik bir kromojenik substrattır. Bu substrat E. coli’nin
membran bütünlüğünü göstermek için kullanılmıştır. TiO2 fotokatalitik uygulaması
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boyunca E. coli’nin ONPG’ye karşı geçirgenliği, bu substratın hidroliz oranının
ölçümü ile tespit edilmiştir. ONPG substratı intrasellüler β-D-galaktosidaz ile
reaksiyona girmeden önce dış membrandan diffüz etmek zorundadır ve bir
permeaz araçlı uygulamayla sitoplazmik membrandan geçmelidir. ONPG’ye karşı
membran geçirgenliğinin artması veya enzimin hücre dışına sızması ONPG’nin
hidrolitik oranının artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle bu özellik, hücre çeperi
ve sitoplazmik membranın bütünlüğünde meydana gelecek değişiklikler için, bir
aracı olarak görev yapabilmektedir [95].

Zedelenmiş hücreler, sferoblastlar ve lizise uğratılmış hücreler için ONPG
deneyleri hazırlanmıştır. TiO2 muameli hücrelerin ONPG deneyi, hücre duvarı ve
sitoplazmik membran hasarlarının düzeyini ölçmek ve hücre ölümü ile bağlantı
sağlamak amacı ile kullanılabilmektedir. Işıklandırmadan 5 dakika sonra düşük
oranda da olsa ONPG faaliyetinde belirgin bir artış olduğu görülmüştür. Bu artış,
hücre duvarının başlangıç hasarını ortaya koymuştur. Dış membran ve
peptidoglikan tabakası tarafından oluşturulan bariyerin fotokatalitik reaksiyonunun
10. ve 20. dakikaları arasında güçlü bir şekilde hasara uğradığı görülmüştür. Bunu
sitoplazmik membran hasarı takip etmiştir. Bu basamakta hücre, β-D-galaktosidaz
gibi büyük moleküllere karşı bile geçirgen hale gelmiştir. TiO2 fotokatalitik
reaksiyonunun 30. dakikasından sonra filtrattan elde edilen önemli ölçüdeki β-Dgalaktosidaz miktarı bunu doğrulamıştır. Bu basamakta sitoplazmik membranın
şiddetli bir şekilde tahrip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, TiO2 fotokatalitik
reaksiyonunun başlangıç hedefinin mikroorganizmaların hücre zarı olduğunu ve
bunun da hücre ölümünün öncelikli sebebi olduğunu doğrulamıştır [95].

Yapılan çalışmalarda, uzun süreli fotokatalitik reaksiyon, intrasellüler β-Dgalaktosidaz aktivitesinde bir düşüşe sebep olduğu belirtilmiştir. Kinetik veriler
TiO2 fotokatalitik reaksiyonunun hem hücre zarı hem de intrasellüler komponentler
üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Hücre filtratı ve hücre lizatı
içinde enzimatik aktivite kaybı belirlenmiş olması, TiO2 partiküllerinin fotokatalitik
reaksiyonunun

intrasellüler

komponentlerde

çok

önemli

hasarlara

olabileceğini (örneğin protein yapısını değiştirmek gibi) düşündürmüştür [95].
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sebep

Pseudomonas aeruginosa ile yapılan bir seri araştırma sonucunda, hücresel
inhibisyon mekanizması ile ilgili bazı sonuçlar elde edilmiştir. Bunlardan ilki
bakteride anormal bir hücre bölünmesi görülmesidir. Bölünen hücreleri kesin
olarak ayıran bir septumun oluşmadığı, bunun yerine bölünen hücreler arasında
ökaryotik hücrelerdeki sitokinezise benzeyen bir köprünün oluştuğu tespit
edilmiştir. Diğer bir sonuç ise daha uzun süren bir ışınlamanın sonucunda
düzensiz şekilli bir hücre duvarına sahip bakteri hücrelerinin meydana gelmesidir.
Ayrıca birçok hücrede, hücre içeriğini dışarıya atan vesiküller görülmüştür. Buna
karşın kontrol hücrelerindeki hücre duvarında herhangi bir değişiklik ve vesikül
oluşumu gözlenmemiştir [96].

2.8.1.3. Hücresel Moleküllerin Fotokatalitik Hasarı

TiO2 ile yapılan çalışmalarda organik bileşenlerin fotokatalitik oksidasyonu
gözlenmiştir. Bu nedenle karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin ve nükleik
asitlerin hasara uğrayabileceği ve bunun da hücre ölümüne sebep olabileceği
şaşırtıcı olmamıştır [97]. Sulu solüsyonda L-lisin ve L-arginin gibi temel L-amino
asitlerinin adsorpsiyonunda TiO2 görünür bir aktivite göstermiştir. TiO2 ayrıca kültür
süpernatantından çeşitli bakteriosinlerin absorpsiyonunda ve inaktivasyonunda da
etkili olmuştur. Işıklandırılmış TiO2 varlığında çeşitli amino asitlerdeki azot
grubunun predominant olarak NH3’e dönüştüğü tespit edilmiştir. DNA ve RNA
bazlarının TiO2 fotodegredasyonu, ortamda nitratın CO2‘in ve amonyumun ortaya
çıkarmasıyla doğrulanmıştır [97].

TiO2 yüzeylerindeki serbest radikal aktivitesini göstermek amacıyla sentetik
supercoil plazmit DNA kullanılmıştır. 37ºC’de 8 saat inkübasyondan sonra farklı
konsantrasyonlarda çok küçük ve normal büyüklükteki TiO2 partiküllerinin plazmit
DNA kırılmasına neden olabilecekleri tespit edilmiştir. Bu tip DNA hasarının TiO2
partiküllerinin yanı sıra UV ışıklandırılması ile birlikte daha etkili olduğu tespit
edilmiştir. Taklit edilmiş güneş ışığında 10 dakikalık ışıklandırmadan sonra TiO2
varlığında doğrudan DNA iplik kırınımı gözlenmiştir. Aynı denemeler TiO2‘in
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anataz formunun rutil formundan daha aktif olduğunu da göstermektedir [97].
Bunun yanı sıra TiO2 oksidasyonu aracılığıyla meydana gelen DNA ve RNA hasarı
sadece iplik kırılmasına dayandırılmamıştır. Buzağı timus DNA’sında guaninin
hidroksilasyonu tespit edilmiştir. Sağlıklı insan hücreleri ve kanser hücrelerindeki
DNA, ışıklandırılmış TiO2 aracılığıyla hasara uğratılabilmiştir [97].

2.8.2. Bakteriler ve Funguslara TiO2’in Fotokatalizör Etkisi

Fotokatalitik sterilizasyon konusunda yapılan ilk çalışma Matsunaga ve arkadaşları
tarafından

1985

yılında

gerçekleştirilmiştir.

Fotokatalitik

dezenfeksiyon

çalışmalarında E. coli en çok çalışılan mikroorganizma olmuştur. Çoğu çalışma,
işlem görmüş ikincil atık sular ve göl sularının yanı sıra laboratuvar kültür
ortamında üretilen mikroorganizmalar ile yapılmıştır [98].

Rincon ve Pulgarin tarafından yapılan bir çalışmada E. coli‘nin fotokatalitik
inaktivasyonu üzerine fiziksel parametrelerin etkisi değerlendirilmiştir. Bunlar
arasında ışık yoğunluğu, hücrelerin ışıklandırılma süreleri, sıcaklık, bulanıklık,
süspanse edilmiş ve fikse edilmiş katalistin miktarı yer almaktadır. Bu çalışmadan
elde edilen veriler şöyle özetlenebilir; uygulanan kesikli ışıklandırma, E. coli
inaktivasyonu için gerek duyulan sürenin artışına yol açmıştır. Işıklandırmanın
kesilmesi boyunca bakterilerin kendi savunma mekanizmalarını devreye sokmuş
oldukları düşünülmektedir. Hücrelerin oksidasyon streslerine karşı temel savunma
mekanizmalarından birisi süperoksit dismutaz (SOD) enziminin sentezidir. Bu
enzim

süperoksit

anyonlarının

hidrojen

peroksit

ve

moleküler

oksijene

dönüşümünü katalizler. Gram negatif bakterilerde ayrıca oksidatif strese yanıt
olarak katalaz enzimi de üretilmektedir. Bu enzim, hidrojen peroksiti suya ve
oksijene parçalayarak hücre içi konsantrasyonunu düşürmektedir. Böylece SOD
enzimi

birçok

OH.

radikalini

nötralize

ederek

savunma

mekanizması

gerçekleştirmektedir [98].

Yapılan bir diğer çalışmada ışıkla muamelenin başlangıcında ışıklandırmanın
durdurulması ototamir mekanizmasının devreye girmesini sağladığı ve bunun tam
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bir sterilizasyon için ihtiyaç duyulan sürenin artmasına neden olduğu araştırmacılar
tarafından tespit edilmiştir. Bunun tam tersine, uzun süreli bir ışıklandırmadan
sonra kısa süreli olarak ışığın kesilmesi ve hücrelerin karanlıkta bırakılmasının ise
bakteri inaktivasyon oranını etkilemediği saptanmıştır. Bacteriodies fragilis’in
ışıklandırılması 6 dakika boyunca kesildiğinde tam bir fotokatalitik sterilizasyona
ulaşmak için ışıklandırma süresinin benzer şekilde uzadığı tespit edilmiştir. Ancak,
bu duruma her koşulda rastlanmamıştır. Yapılan başka bir çalışmada kesikli
ışıklandırmanın canlı MS-2 bakteriyofaj sayısının azalmasında daha etkili olduğu
görülmüştür

[98].

Pham

ve

arkadaşları

kesikli

ışıklandırmanın

sürekli

ışıklandırmaya oranla canlı Bacillus pumilus sporlarının sayısını azaltmada daha
başarılı olduğunu saptamışlardır. Böylece, mikroorganizmaların ışıklandırmanın
kesilmesine verdikleri yanıtın her organizmaya göre değiştiği belirlenmiştir [99].
Sonuç olarak ışıkla muamele durdurulduğu zaman geri dönüşümsüz bakteriyel
inaktivasyonunu arttırmak için ihtiyaç duyulan minimum ışıklandırama süresinin
(kesikli veya sürekli) her bir mikroorganizma türü için saptanmasının çok önemli
olduğu vurgulanmıştır [99].

Araştırmacılar, ışık şiddetinin ve TiO2 konsantrasyonundaki artışın bakteri
inaktivasyonunda daha etkili olduğunu çeşitli çalışmalarla ortaya koymuşlardır [98].

Birçok araştırmada TiO2’in anataz formu kullanılmıştır. Rutilin Streptococcus
cricetus’un ölümünde aktif olduğu fakat Streptococcus rattus’u öldürmediği rapor
edilmiştir. Rutil üzerine ilave edilen platin Escherichia coli ve Staphylococcus
aureus’un ölüm oranını arttırmıştır. Rutil üzerine ilave edilen bu platin reaksiyon
süresince Saccharomyces cerevisiae’nin ölümünü de % 80’den % 100’e
çıkarmıştır [97].

Sıcaklığın fotokatalitik inaktivasyona olan etkisi ise araştırmacılarca çalışılmıştır.
Enterokoklar gibi Gram pozitif bakteriler için 23oC’den 45oC’ye bir sıcaklık artışının
fotokatalitik sterilizasyon oranını arttırdığı saptanmıştır. Buna karşın Gram negatif
bakterilerde, sıcaklık artışı ile birlikte fotokatalitik sterilizasyona olan direncin arttığı
belirlenmiştir. Denenen sıcaklıklarda ışıklandırmadan sonra, Gram pozitif bakteriler
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ortamdan yok olurken Gram negatif bakteriler ortamda varlıklarını devam
ettirdikleri tespit edilmiştir. Bu durum fotokatalitik uygulamalara karşın farklı bir
direncin oluştuğunu düşündürmüştür. Bu olayın da bu iki grup arasındaki
morfolojik

farklılıklardan

kaynaklanabileceği

vurgulanmıştır.

E.

coli

bu

uygulamadan en çok etkilenen bakteri olmuştur. E. coli’nin % 100 inaktivasyonu
için gerekli olan süre 23oC’de 120 dakika ışıklandırma ve 45oC’de 35 dakika
ışıklandırma olarak saptanmıştır [97].

Güneş ışığının, TiO2’i aktive etmek için yeterli olan bir ışığa sahip olduğu
bildirilmiştir. Dezenfeksiyon uygulamalarında güneş ışığından da yararlanılmıştır
[97].

Rincon ve Pulgarin’in yaptığı bir çalışmada, E. coli üzerine güneş ışığının
bakterisidal etkisi TiO2 katalistinin varlığında ve yokluğunda araştırılmıştır. TiO2
yokluğunda, bakteriyel inaktivasyonun ışınlamanın ilk saati boyunca oldukça yavaş
olduğu ve giderek artan bir oranda devam ettiği gözlenmiştir. Stres altındaki
hücrelerde savunma mekanizmaları UV aracılığıyla indüklenmiştir ve bu durum
ışıkla muamelenin ilk basamağı boyunca ışığın etkisinin kısmen azalmasına sebep
olmuştur. Buna karşın, TiO2 varlığında bu olayın gerçekleşmediği görülmüştür.
Bunun sebebi; TiO2 varlığında fazla miktarda oluşan OH• radikalinin bakterilerin
kendi savunma mekanizmalarını hızlı bir şekilde bloke etmesi ve sonuç olarak
ışınlamanın ardından, bakteri konsantrasyonunun hızlı bir şekilde azaldığı
vurgulanmıştır [98].

Işık ve ultrasesin kombine edilmesi süspanse edilmiş TiO2 varlığındaki E. coli’nin
ölüm oranını arttırmıştır. Işınlanmış TiO2 kaplı elektroda pozitif yüklü voltaj
uygulandığında Clostridium perfringens sporlarının ve E. coli’nin uzaklaştırılması
önemli ölçüde artmıştır [97].

Toz şeklindeki TiO2’in ve TiO2 kaplı plastik filmlerin mikroorganizmalara karşı
fotokatalitik aktiviteleri meyve testleri ile araştırılmıştır. Elmalardaki Penicillium
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çürümesinin TiO2 fotokatalitik reaksiyonu aracılığı ile etkili bir şekilde engellendiği
görülmüştür [100]. Pratik uygulamalar için meyve paketlerinde kullanılmak üzere
TiO2 kaplı plastik bir film geliştirilmiştir. TiO2 kaplı bir filmin gösterdiği antifungal
aktivite, limonlardaki meyve çürümesini kontrol edebilmiştir. Kaplanmayan
filmlerde depolanan limonlarda, TiO2 kaplı filmlerde depolananlara oranla hasat
sonrası çürüme daha fazla olmuştur [100]. Benzer sonuçlar Hur ve arkadaşları
tarafından rapor edilmiştir. Bu araştırmacılar soğukta depolama sırasında
kivilerdeki hastalık gelişiminin TiO2 fotokatalitik etkisi ile engellendiğini tespit
etmişlerdir [101].

TiO2 fotokatalistleri gıda ve çevre endüstrisinde de fotokatalitik sterilizasyon için bir
materyal olarak büyük dikkat çekmektedir. Yapılan bir çalışmada, yeni bir
fotobiyoreaktör dizayn edilmiş ve bu fotobiyoreaktör gıda orijinli bazı patojenik
bakterilerin (Salmonella choleraesuis subsp., Vibrio parahaemolyticus ve Listeria
monocytogenes) sterilizasyon uygulamaları açısından test edilmiştir. Fotokatalitik
reaksiyon TiO2’in farklı konsantrasyonlarında ve farklı UV ışınlama zamanına bağlı
olarak gerçekleştirilmiştir. UV ışıklandırılması ile birlikte TiO2 kullanıldığında bir
sinerjik etkinin meydana geldiği görülmüş ve bu durumda bakterisidal etkinin TiO2
kullanılmadan yapılan ışıklandırmaya oranla çok daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir [102].

2.8.3. Dental Uygulamalar

Ağız florası, mikroorganizmalarca çok zengin bir ortamdır. Ağız florasında en az
37 mikroorganizma cinsini içeren 350’den fazla takson bulunmaktadır. Ağızda
bulunan bakteriler üzerine fotokatalitik uygulamaların etkisini araştıran bir seri
çalışma yapılmıştır. Mikroorganizmalar üzerinde yapılan yapılan çeşitli in vivo
antibakteriyel testlerde titanyum geçiş metalinin dental metal implantları arasında
en aktiflerden biri olduğu görülmektedir [103].
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2.8.4. Kanser Hücreleri

Kanser tedavisi fotokataliz ile ilişkili en önemli konulardan biridir. İlk deneylerde
ışıklı TiO2 film elektrodlarının ve ışıklı TiO2 koloidal süspansiyonlarının HeLa
hücreleri üzerinde öldürücü etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Buna ilaveten seçilmiş
tek bir kanser hücresinin öldürülmesinde ışıklandırılmış TiO2 mikroelektrodlarının
etkisi bulunmuştur [104].

HeLa hücrelerinin TiO2 varlığında ışığa maruz bırakıldıklarında öldükleri
saptanmıştır. TiO2 miktarının arttırılması hücre ölüm oranı da artmıştır. Aynı
zamanda TiO2‘in yıkama yoluyla uzaklaştırılması halinde bile HeLa hücrelerinin
öldüğünün görülmesi, TiO2 partiküllerinin hücre yüzeyine absorbe olduklarını veya
hücre içine alındıklarını düşündürmüştür [103].

Yapılan bir çalışmada tümör oluşturacak kanser hücreleri farelerin deri altına
yerleştirilmiştir. Bu farelere, TiO2 tanecikleri içeren solüsyon enjekte edilmiş ve
açık bir şekilde tümör inhibisyonunu sağlamıştır [55].

2.8.5. Virüsler

TiO2 ile yapılan çalışmalar virüsler üzerinde de çalışılmıştır. Yapılan bir çalışmada
atık sulardaki Polio virüsünün TiO2 solüsyonu içinde ışık ile ışıklandırılmasından
sonra % 99,9 oranında öldüğü görülmüştür [97]. Bir diğer çalışmada fosfat
tamponundaki MS-2 fajı TiO2 varlığında 15W siyah ışık ile ışıklandırıldıktan sonra
% 90 oranında tahrip olmuştur [97]. Araştırmacılar TiO2 kaplı kiremitlerin
üzerindeki Qβ fajını UV ışık kaynağı ile ışıklandırılğında deaktive olduğunu da
deneylerle göstermişlerdir [97].

Araştırmacıların fotokatalitik testlerde denediği organizmalar Çizelge 2.4.’te
verilmiştir [97]
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Çizelge 2.4. Fotokatalitik Testlerde Denenen Organizmalar [97].
Gram

Organizma

Pozitif/Negatif

Boyut (µm)

Bakteriler
Escherichia coli

-

1.0x3,0

Pseudomonas stutzeri

-

0.5-1.0x1.5-4.0

Serratia marcescens

-

0.5-0.8x0.9-2.0

Staphylococcus aureus

+

0.5-2.0

Salmonella typhimurium

-

0.7-1.5x2.0-5.0

streptococcus mutans

+

0.5-2.0

Lactobacillus acidophilus

+

0.6-0.9x1.5-6.0

Streptococcus cricetus

+

<2.0

Streptococcus rattus

+

<2.0

Actinomyces viscosus

+

0.5x1.6-2.0

Bascillus pumilus

+

0.6x2-3

Streptococcus sobrinus

+

<2.0

Bacillus subtilis

+

0.7-0.8x2-3

Clostridium perfringens sporları

Funguslar
Saccharomyces cerevisiae

3.5-7,0x3.5-9

Candida albicans

~7.0

Hyphomonas polymorpha
Kanser Hücreleri
Hela

14-16

T24

30

U937

14-20

Fare lemfoma L5178Y

11-12

Virüsler
Qβ Fajı

0.028

MS-2 Fajı

0.024

Polio virüs 1

0.028

Lactobacillus Faj PL-1

0.05

Diğer
İnsan deri fibroblastları

16-18

Alveolar makrofaj

20-30

Çin hamster CHL/IU hücreleri

14-16
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2.8.6. TiO2 Partiküllerinin Toksisite Çalışmaları

TiO2‘in insanlara zarar veren bir toz olduğu araştırmacılarca ileri sürülmüş ve
solunum hastalıklarının ilk epidemiyolojik araştırması titanyum dioksit ile çalışan
kişiler arasında yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda deneklerin % 17’sinde
solunum hastalıklarına ait bazı belirtilere rastlanmış ve bu belirtilerin sebebinin
titanyum tetraklorid ve TiO2’e maruz kalma ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.
Fakat TiO2 partiküllerine maruz kalan bu çalışanlar üzerine yapılan epidemiyolojik
çalışma sonucu akciğer kanseri ve kronik solunum hastalıkları ile TiO2’e maruz
kalma arasında belirgin bir ilgi olmadığı gösterilmiştir. TiO2’e maruz kalan
çalışanların arasında pulmonar fibrosisin herhangi bir bulgusuna rastlanmamıştır.
TiO2 sanayiinden 2477 işçi ile yapılan bir diğer epidemiyolojik çalışmada titanyum
tetrakloride maruz kalma ve akciğer kanseri ile kronik solunum hastalıkları riski
arasında önemli bir bağlantı olmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak pulmonar fibrosis ve
deri nekrozları gibi bazı patolojik değişikliklerin yüksek miktarda TiO2 partiküllerine
doğrudan maruz kalma ile ilgili olabileceği düşünülmüştür. UV’nin veya görünür
ışığın bu durumda gerekli olup olmadığı netlik kazanmamıştır [97].

2.9. UV (Ultraviyole)

UV ışığı, görünür ışıktan daha kısa fakat X ışınlarından daha uzun dalga boyuna
(40-400 nm) sahip bir elektromanyetik radyasyondur. Şekil 2.14.’te UV ışın tipleri
verilmiştir [105].

Şekil 2.14. Ultraviyole (UV) ışın tipleri [105].
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UV’nin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri düşünüldüğünde UV dalga boyları
şu şekilde sınıflandırılabilir:

1. UV-A (380–315 nm) ışığı: Siyah ışık ya da uzun dalga boylu ışık olarak da
isimlendirilmektedir. UV-A’nın çok az bir kısmı atmosfer tarafından absorbe
edilebilir. UV-A ışığı adi camdan geçebilir. UV-B ışığıyla kıyaslandığında UV-A’nın
cildin daha derin tabakalarına girerek cilt kırışıklıklarının birincil sebebi olduğu
görülmektedir.

2. UV-B (315–280 nm) ışığı: Orta dalga boylu ışık olarak da isimlendirilmektedir.
Atmosfer tarafından tamamen absorbe edilemediği için en fazla hasar oluşturan
UV çeşidi olarak yer alır. UV-B’nin sahip olduğu enerji miktarı hücresel DNA’yı
hasara uğratabilecek kadar yeterli bir seviyededir. Hücre çekirdeğinde bulunan
proteinler birçok DNA hasarını tamir edebilmesine rağmen tamir edilemeyen
genetik hasarlar da deri kanserine sebep olabilmektedir.

3. UV-C (<280 nm) ışığı: Kısa dalga boyu ya da germisidal ışık olarak da
isimlendirilmektedir. En tehlikeli UV ışık çeşididir. UV-C, atmosfer tarafından
tamamen absorbe olduğu için doğal çevrede görülememektedir. UV-C ışığının
sağlık için tehlikeli olması, penetrasyon derinliğinin yetersiz olması ve direk
uygulama gerektirmesi dezenfeksiyon işlemlerinde pek tercih edilmemesine neden
olur [106].

UV radyasyon, kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi nedeniyle her çeşit
mikroorganizmayı öldürebilir. UV ışınının en büyük antimikrobik etkinliği 250-260
nm (253.7 nm) dalga boyu bölgesindedir. Bu dalga boyu, DNA tarafından en etkin
şekilde absorbe edilen dalga boyudur. Hücresel DNA’larca absorbe edilen UV
radyasyon enerjisi, bitişik timin bazları arasında kimyasal kovalen bağlar
oluşturarak timin dimerleri meydana getirir. Ortaya çıkan bu timin dimerleri
hücresel UV hasarının başlıca mekanizmasını oluşturur. UV nedeniyle oluşan bu
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timin dimerleri DNA iplikçiklerinde katlanmalara neden olur, DNA’nın doğal helikal
yapısı bozulur. Bu durum hücre bölünmesi öncesi kromozom replikasyonunu
güçleştirir, genlerin transkripsiyonu ve ekspresyonu yapılamaz. Kromozom
replikasyonu yapılabilse bile üreyemeyen mutant hücreler ortaya çıkacaktır [107].

Belli koşullarda bazı organizmalar DNA hasarını onarabilir ve üremenin tekrar
mümkün olabileceği aktif bir duruma dönebilir. UV ışığının şiddetinin çok yoğun
olduğu durumlarda hasar çok yaygın olur ve bu durumda onarım olanaksızdır.
Onarım mekanizmalarından ilki, çoğu mikroorganizmanın sahip olduğu, ışıkla
harekete geçen onarım sistemidir. Fotoreaktivasyon denilen bu sistem, timin
dimerlerini ayırarak etki gösterir. Fotoreaktivasyon, görülebilir dalga boyundaki
güneş ışığının katalizör etkisinin sonucudur. Bazı mikroorganizmalarda ışığa
gereksinim duymayan karanlık reaktivasyon (darkreactivation) denilen diğer bir
onarım sistemi bulunur. Bu sistemde timin dimerleri taşıyan kısa DNA zincirleri
kesilip atılır. Onarım belli bir sürede yapılabilir, bu süre içinde onarım olmazsa,
hasar geri dönüşsüz olacaktır [107].

UV radyasyonun germisidal etkisi doza bağımlıdır. Işıma süresi arttıkça veya ışıma
şiddeti arttıkça (yüksek voltaj veya ışık kaynağına yakınlık) ölen vejetatif hücre
sayısı da artar. Bazı endosporlar sporulasyon sürecinde oluşan proteinler aracılığı
ile UV’den korunabilir. Bu spor proteinleri DNA’ya bağlanarak konfigürasyonunu
değiştirir ve böylece timin dimerlerinin oluşumunu zorlaştırır. Bu da UV ile
sterilizasyonda sporlu bakteriler için sporsuz bakterilerden 10 kat daha fazla doz
gerektirir [107].

UV ışınlar tozsuz hava ve temiz su içinden kolaylıkla geçmesine rağmen; cam, kir
ve yağ tabakaları, bulanık solüsyonlar, süt ve plastik gibi maddelerden etkin olarak
geçemezler. Dolayısıyla UV ışınlar organizmalara direkt olarak geldiğinde ancak
etkili olabilmektedirler. UV kaynağı ile steril edilecek ortam arasında herhangi bir
engel bulunmamalıdır [107].
.
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2.9.1. UV Işığının Sterilizasyonda Kullanım Avantajları ve Dezavantajları

2.9.1.1. UV’nin Avantajları

 Bakteriler, funguslar, virüsler ve protozoonlar için mükemmel bir
sterilizasyon sağlar.
 Bakterileriler, funguslar, virüsler ve protozoonlar kısa bir sürede inaktif hâle
getirilebilir.
 İstenmeyen sterilizasyon ürünleri en az miktarda ortaya çıkar.
 Suda halojenli ürünler oluşturmaz.
 Alternatif sterilizasyon yöntemlerinin birçoğundan daha az maliyetlidir.
Örneğin, UV’nin maliyeti klorlamaya göre daha pahalı olup ozonlama ve
kloroksitlemeden daha ucuzdur [108].

2.9.1.2. UV’nin Dezavantajları
 UV’nin tam ve etkin bir şekilde nasıl uygulanması gerektiğine dair elde
edilen bilgi birikimi henüz yeterli değildir. Örneğin, tam ve etkin sonuç için
UV dozu miktarı için kesin bir bilgi mevcut değildir.
 Sterilizasyon esnasında UV, insan derisine ve gözlere çeşitli zararlar
vermektedir [108].
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Nanokompozitlerin Hazırlanması

Çalışma kapsamında kullanılan mataryeller Hacettepe Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Fizik Mühendisliği tarafından hazırlanmıştır.

Nanokompozit malzemelerin üretimi sırasında Eskişehir’de varlığını sürdüren bir
mermer atölyesi ile anlaşılmış ve üretim orada gerçekleştirilmiştir.

3.1.1. Kompozit Hazırlanmasında Kullanılan Malzemeler

Nanokompozitlerin hazırlanması aşamasında kullanılan malzemeler şu şekilde
sıralanmıştır: Polyester (döküm tipi) (Şekil 3.1.), Jelkot (Şekil 3.1.), Vaks (ayırıcı)
(Şekil 3.1.), Titanyum dioksit (Şekil 3.2.), Kobalt (hızlandırıcı) (Şekil 3.2.),
Mekperoksit (dondurucu) (Şekil 3.2.), Beyaz kalsit tozu.

Şekil 3.1. Polyester (döküm tipi), Jelkot, Vaks (ayırıcı) [109]
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Şekil 3.2. Titanyum dioksit, Kobalt (hızlandırıcı), Mekperoksit (dondurucu) [109].

3.1.2. Yeni kompozitlerin elde edilmesi

Mekanik atölyesinde yapılan silindirik kalıplara, ilgili firmanın atölyesinde
hazırlanan polimer bazlı kompozitlere %3, %5, %10 oranlarında Titanyum dioksit
nano tozlar eklenerek, mekanik titreştiricilerde 5 dakika karıştırdıktan sonra elde
edilen karışım dökülmüştür. Kalıplama öncesinde yüzey ayırıcı malzemeler de
önceden kalıpların iç yüzeylerine sürülmüştür. Örneklerin içeriğinde çok farklı
malzemeler bulunduğu için, atomik ağırlıklar kullanarak hesaplanması gereken %
katkılama oranları, yalın örneğin kütlesi tartılarak bu kütle 100 olarak alınıp ona
göre belirlenmiştir (Şekil 3.3.) [109].

Şekil 3.3. Titanyum dioksit içeren nanokompozitlerin hazırlanması [109].

52

Elde edilen %3, %5, %10 titanyum dioksit içerikli nanokompozitlerden ve titanyum
dioksit içermeyen yalın nanokompozit kalıplardan 5x5 mm2 ve 10x10 mm2 örnekler
eşit boyutlarda kesilmiştir. Titanyum dioksit içermeyen yalın nanokompozit
örnekleri kontrol amaçlı kullanılmaktadır.

3.2. Çalışmalarda Kullanılan Mikroorganizmalar

Bu çalışmada titanyum dioksitin Gram pozitif bakterilerden Staphylococcus
aureus, Gram negatif bakterilerden Escherichia coli ve bir gıda patojeni olan
Shigella sonnei, mayalardan Candida albicans ve küflerden Aspergillus niger
üzerindeki antimikrobiyal etkisi incelenmektedir. Kullanılan tüm mikroorganizmalar
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Anabilimdalı
Mikrobiyal Taksonomi ve Kültür Koleksiyonları Laboratuvarı’ndan temin edilmiştir.

Çalışmada kullanılan bakteri örnekleri Nutrient Agar Besiyeri’ne inoküle edilerek
37oC’de inkübe edilmiştir. Kullanılan fungus örnekleri ise Potato Dextrose Agar
Besiyeri’ne inoküle edilerek 30oC’de inkübe edilmiştir. İnkübasyonu tamamlanan
kültürler +4oC’de saklanmış olup her hafta düzenli olarak pasajları yapılmıştır.
Deneylerde günlük kültür kullanılmıştır.

3.3. Mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi

Antimikrobiyal duyarlılık belirlenirken birçok yöntem kullanılabilir. Antimikrobik
ilaçlara

karşı

laboratuvarlarda

duyarlılık

birçok

uygulanan

yöntem

testlerle

ile

saptanabilmektedir.

genellikle

ilaçların

Rutin
inhibitör

(bakteriyostatik/bakteriyosidal) aktivitesi değerlendirilir. Bu amaçla uygulanan
yöntemler; Katı veya sıvı besiyerlerinde seyreltme (dilüsyon) yöntemleri, Disk
difüzyon yöntemi, Gradiyent difüzyon (Etest®) yöntemi, Antimikrobik ajanları
inaktive eden enzimlerin saptanması olarak sıralanabilir [109, 110].
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Disk difüzyon yönteminde her antibiyotik için standart miktarda antibiyotik
emdirilmiş Whatman Grade No. 2 filtre kâğıtları, test mikroorganizmasının standart
süspansiyonun yayıldığı agar plakları yüzeyine yerleştirilir. Böylelikle, diskteki
antibiyotik agar içerisine yayılır ve bakteriye etkili olduğu düzeylerde üremeyi
engeller. Bunun sonucunda, disk çevresinde bakterilerin üremediği dairesel bir
inhibisyon alanı oluşur (Şekil 3.4.). Bu alanın çapı ölçülerek duyarlı (S), ılımlı (I) ve
dirençli (R) olacak şekilde duyarlılık kategorileri belirlenir. Bu kategoriler ile ilgili
sınır

değerleri,

her

antimikrobik

ajan

için

MİK

(Minimum

İnhibisyon

Konsantrasyonu) ile ilişkilendirilerek saptanır [109, 110, 111].

Şekil 3.4. Antibiyotik disklerinde oluşan inhibisyon alanları [112].
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Gradiyent difüzyon (Etest®) yöntemi, difüzyon temeline dayanan ancak diskler
yerine belirli ve sürekli bir konsantrasyon değişimi olacak şekilde antibiyotik içeren
plastik striplerin kullanıldığı bir yöntemdir. İnkübasyon süresi sonunda, elips
şeklindeki inhibisyon alanının stripi kestiği konsantrasyon MİK olarak belirlenir
(Şekil 3.5.) [113].

Şekil 3.5. Gradiyent difüzyon (Etest®) yönteminde inhibisyon alanları [114].

Bu çalışmada, bakterilerdeki antibiyotik duyarlılıklarını belirlemek için Disk
difüzyon

yöntemi

kullanılmıştır.

Clinical

and

Laboratory

Standards

Institute (CLSI)’nın önerileri doğrultusunda Escherichia coli ve Staphylococcus
aureus mikroorganizma türleri üzerinde Ampisilin (10 μg) , Penisilin (10 Ünite),
Gentamisin (10 μg), Amoksisilin / Klavulonik asit (20/10 μg) , Klindamisin (2 μg) ve
Vankomisin (30 μg) antibiyotik diskleri uygulanmıştır.

Shigella sonnei için ise

Ampisilin (10 μg), Siprofloksasin (5 μg), Gentamisin (10 μg), Sefotaksim (30 μg),
Kanamisin (2 μg) ve Trimetoprim/Sulfometoksazol (25 μg) içerikli antibiyotik
diskleri uygulanmıştır. Kültürler öncelikle Brain Hearth Infusion (BHI) sıvı
besiyerine inoküle edilerek bir gece inkübasyona bırakılmıştır. Bir gecelik BHI
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kültürü steril serum fizyolojikte McFarland No:0.5 bulanıklığına göre ayarlanarak
Mueller-Hinton Agar’a inoküle edilmiştir ve bir süre kuruması beklenmiştir. Yüzey
kuruduktan sonra antibiyotik diskleri yerleştirilmiş ve 24 saat 37oC’de inkübe
edilmiştir. İnkübasyon sonrasında; disk çevresinde bakterilerin üremediği bölgede
olusan inhibisyon alanı çapları ölçülerek; Duyarlı (S; sensitive), Orta derece duyarlı
(I; intermediate) ya da Dirençli (R; resistant) olarak değerlendirme yapılmaktadır
[115-117]. Mikroorganizmaların standart duyarlılık tabloları Çizelge 3.1., Çizelge
3.2., Çizelge 3.3.’te gösterilmektedir [118].

Çizelge 3.1. Çalışmada kullanılan antibiyotiklerin Staphylococcus aureus’taki
duyarlılık ölçütleri.
Antibiyotik Adı
Ampisilin
Penisilin
Gentamisin
Amoksisilin/Klavulonik
Asit
Klindamisin
Vankomisin

Kodu

Disk İçeriği

Zon Çapı (mm)
R
I
S

AM

10 µg

≤28

-

≥29

P

10 Ünite

≤28

-

≥29

CN

10 µg

≤12

13-14

≥15

AMC

20/10 µg

≤19

-

≥20

CC
VA

2 µg
30 µg

≤14
≤9

15-20
10-11

≥21
≥12

R: Resistant (dirençli); I: Intermediate (orta derece duyarlı); S: Sensitive (hassas)

Çizelge 3.2. Çalışmada kullanılan antibiyotiklerin Escherichia coli’deki duyarlılık
ölçütleri.
Antibiyotik Adı

Kodu

Disk İçeriği

Zon Çapı (mm)
R
I
S

AM
10 µg
≤8
16
≥32
P
10 Ünite
≤11
≥22
CN
10 µg
≤12
≥15
AMC
20/10 µg
≤8/4
16/8
≥32/16
CC
2 µg
≤4
15-21
≥22
VA
30 µg
≤17 18-20
≥21
R: Resistant (dirençli); I: Intermediate (orta derece duyarlı); S: Sensitive (hassas)

Ampisilin
Penisilin
Gentamisin
Amoksisilin/Klavulonik Asit
Klindamisin
Vankomisin
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Çizelge 3.3. Çalışmada kullanılan antibiyotiklerin Shigella sonnei’deki duyarlılık
ölçütleri.
Antibiyotik Adı

Kodu

Disk
İçeriği

Zon Çapı (mm)
R

I

S

AM
10 µg
≤13
14-16
≥17
Ampisilin
CIP
5 µg
≤15
16-20
≥21
Siprofloksasin
CN
10 µg
≤4
8
16
Gentamisin
COT
30 µg
≤14
15-22
≥23
Sefotaksim
KM
2 µg
≤8
≥64
Kanamisin
TMP/SMX
25 µg
≤10
11-15
≥16
Trimetoprim/Sulfometoksazol
R: Resistant (dirençli); I: Intermediate (orta derece duyarlı); S: Sensitive (hassas)

Çalışmamız Candida albicans ve Aspergillus niger için antibiyotik duyarlılıklarının
amacıyla ise Gradiyent difüzyon (Etest®) yönteminden yararlanılmıştır. Candida
albicans PDA besiyerinde 24 saat 30oC’de inkübe edilmiştir. Daha sonra bu 24
saatlik taze kültür, steril serum fizyolojikte McFarland No:0.5 bulanıklığına göre
ayarlanarak Mueller-Hinton Agar’a inoküle edilmiş ve yüzeyin kuruması bir süre
beklenmiştir. -20oC’den çıkartılan E- şeritlerin oda sıcaklığına gelmesi için 15-20
dakika beklenmiştir. Test için Vorikazanol (0.002-32 µg/mL), Flukozanol (0.016256 µg/mL) ve Amfoterisin B (0.002-32 µg/mL) AB BIODISK, Sweden E-test
şeritleri

kullanılmıştır.

Kuruyan

yüzeye

E-şeritler

steril

pens

aracılığıyla

o

besiyerlerine yerleştirilmiş ve 30 ’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon
sonrasında

minimum

inhibitör

konsantrasyon

(MİK

µg/ml)

değerleri

değerlendirilmiştir (Çizelge 3.4.). Aspergillus niger için ise PDA besiyerinde 48
saat 30oC’de elde edilen taze kültürler 1 ml’de 106 spor olacak şeklide steril serum
fizyolojik içerisine alınmıştır. Mueller-Hinton Agar’a yapılan inokülasyondan sonra
yüzeyin kuruması beklenerek Vorikazanol (0.002-32 µg/mL), Flukozanol (0.016256 µg/mL) ve Amfoterisin B (0.002-32 µg/mL) AB BIODISK, Sweden E-test
şeritleri yüzeye steril pens ile yerleştirilmiştir. 30ºC’de 48 saat inkübasyon
sonrasında

minimum

inhibitör

konsantrasyon

değerlendirilmiştir (Çizelge 3.4.) [118, 119].
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(MİK

µg/ml)

değerleri

Çizelge 3.4. Candida albicans ve Aspergillus niger’de antibiyotik duyarlılıkları.
Antibiyotik /
Mikroorganizma

Flukozanol

Vorikazanol

≤8 µg/mL
duyarlı
Candida albicans

≤1 µg/mL
duyarlı

16-32 µg/mL
doza bağlı
duyarlı

2 µg/mL doza
bağlı duyarlı

≤1 µg/mL olan
suşlar için duyarlı

≥4 µg/mL
dirençli

≥64 µg/mL
dirençli
Aspergillus niger

Amfoterisin B

≤4 µg/mL
duyarlı

Dirençli

<0.38 µg/mL
duyarlı

3.4. Uygun Besiyerinin Hazırlanması

Çalışmamızda yapılan deneylerde hazırlanan besiyerleri mikroorganizma türüne
uygun olarak seçilmiştir. Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizma türleri için
Nutrient Agar (NA) ve Nutrient Broth (NB) besiyerleri, funguslar için ise Potato
Dextrose Agar (PDA) ve Sabouraud Dextrose Broth (SDB) besiyerleri uygun
miktarlarda tartılıp hazırlanmıştır. Hazırlanmış olan bu besiyerleri 121oC sıcaklıkta,
1,5 atm basınçta, 15 dakika süreyle otoklavda steril edilerek tüp veya petrilerde
inokülasyona hazır hale getirilmiştir.

3.5. McFarland Bulanıklıklarının Ayarlanması

McFarland standardı, Joseph McFarland tarafından 1907 yılında bakteri
süspansiyonlarındaki

mikroorganizma

sayısının

saptanması

amacıyla

tanımlanmıştır. Bakteri ve maya süspansiyonlarının standardizasyonu için
McFarland bulanıklık standartları kullanılabilir. McFarland standartları Baryum
klorür (BaCl2) ve Sülfirik asitin (H2SO4) %1’ lik solüsyonlarının farklı oranlarda
karıştırılması

ile

hazırlanmaktadır

ve

içerdikleri

BaCl2

oranına

göre

isimlendirilmektedir. En düşük McFarland standardı olan 0,5 McFarland standardı
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%0,5 oranında BaCl2 içermektir ve yaklaşık olarak 1,5 x 108 CFU/mL bakteri
yoğunluğuna karşılık gelmektedir. McFarland standartlarına karşılık gelen bakteri
yoğunlukları Çizelge 3.5.’te verilmiştir [120].

Çizelge 3.5. McFarland Standartlarına karşılık gelen bakteri yoğunluğu.
Mc Farland

1% BaCl2 / 1%

standardı

CFU
(x108/mL)

0,5

1,5

0,05 / 9,95

1

3

0,1 / 9,9

2

6

0,2 / 9,8

3

9

0,3 / 9,7

4

12

0,4 / 9,6

H2SO4 (mL)

Çalışmamızda Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizma örnekleri ile maya
örnekleri McFarland No:0.5, McFarland No:1, McFarland No:2, McFarland No:3 ve
McFarland No: 4 bulanıklıklarında steril %0,1 NaCl’de hazırlanarak kullanılmıştır.

Aspergillus niger için ise 1ml’de 2885 x 104 spor bulunan örneklerin 50-400 µl
aralıklarındaki konsantrasyonları kullanılmıştır. Spor sayısının belirlenmesi bölüm
3.5.1.’de açıklanmaktadır.

Fungus

örneklerinden,

mayalar

24

saat

katı

besiyerindeki

30oC’deki

inkübasyondan hemen sonra, küfler ise inkübasyon koşulları gereğince 48 saat
sıvı besiyerinde 30oC’deki inkübasyondan hemen sonra günlük kültür olarak
kullanılmıştır.

3.5.1. Aspergillus niger’de spor sayısının belirlenmesi

Spor süspansiyonu hazırlamak için Aspergillus niger örnekleri yatık agarda
30oC’de 48 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası 5 mL distile su yatık agara
ilave edilmiş ve vortekste karıştırılarak sporların distile suya geçmesi sağlanmıştır.
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Elde edilen spor süspansiyonu santrifüj tüpüne alınarak 2000 rpm.’de 15 dakika
santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonrası üstte toplanan sporlar steril pipetle 20 mL
distile suya eklenmiştir.

Spor süspansiyonu 10-1 seyretmesinde sayım için

NeuBauer lamında sayılmak üzere hazır hale getirilmiştir. Sporların daha kolay
sayılabilmesi için sayım ortamına lügol damlatılmıştır. Sayım şekil 3.6.’da
gösterilen 4 büyük karede yapılmıştır ve sayım sırasında hata olasılığını en aza
indirgemek için 4 büyük kare içindeki her küçük kare (4x16) 3’er kere sayılarak
elde edilen verilerin ortalamaları kullanılmıştır.

NeuBauer lamında sayım sonucu A x SF x 10.000 formülü ile hesaplanır. Burada
A = 16 büyük karede sayılan maya adedi, SF ise seyreltme faktörüdür. 10.000 ise
0,1 mm3' teki sayım sonucunu 1 mL' deki sayıya dönüştürmek ve standart sonuç
elde etmek için kullanılan bir değişmezdir (1 mL = 1 cc = 1 cm3 = 10,000 X 0,1
mm) [121].

Yapılan sayımlar sonucu elde edilen veriler ise şöyledir;

1ml ‘deki spor sayısı = 1154/4 x 10 x 10.000 = 2885 x 104

20 ml stoktaki spor sayımız 577 x 106 olarak belirlenmiştir. Aspergillus niger için
uygulanan deneylerde kullanılan kültürün 50 µl’de 14425 x 102 spor, 100 µl’de
2885 x 103 spor, 200 µl’de 577 x 104 spor, 300 µl’de 8655 x 103 spor ve 400 µl’de
1154 x 104 spor içerdiği hesaplanmıştır.
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Şekil 3.6. Neu Bauer lamı ve NeuBauer lamında sayım yapılan alanlar.

3.6. Nanokompozitlerin Aktive Edilmesi

Yapılan herbir çalışmada; kullanılacak olan nano kompozitler içerdikleri TiO2
miktarlarına göre ayrı ayrı boş petrilere yerleştirilmiş, petriler açılmayak şekilde
alüminyum folyo ile sarılmış ve bu petriler 121oC sıcaklık ve 1,5 atm basınçta 15
dakika

otoklavda

steril

edilerek

kullanılmıştır.

Sterilizasyonu

tamamlanan

nanokompozitler soğutularak yapılacak çalışma için hazır hale getirilmiştir.

3.6.1. UV ile Aktivasyon

1 saat ve 2 saat 15 Watt Germicidial UV lambası altında tutulan nano kompozitler
daha sonra katı ve sıvı besiyerlerine uygun şekilde yerleştirilip inkübasyona
bırakılmıştır.
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3.6.2. Işık ile Aktivasyon

Steril edilen nanokompozitler çeşitli McFarland bulanıklıklarında hazırlanmış olan
katı ve sıvı kültürlere uygun şeklide yerleştirildikten sonra Çizelge 3.6.’da görülen
inkübasyon süreleri boyunca 60 W’lık lamba ile dışarıdan ışıklandırılmışlardır.

Bunlardan ayrı olarak, aktive edilmemiş steril nanokompozitler katı ve sıvı
besiyerlerine uygun şeklide yerleştirildikten sonra, petri ve erlenlerin etrafı ışık
almayacak şeklide alüminyum folyo ile sarılıp daha sonra inkübasyona
bırakılmıştır.

3.7. İnokülasyon ve İnkübasyon

3.7.1. Sıvı Besiyerine İnokülasyon ve İnkübasyon

Erlenlerde hazırlanmış olan 100’er ml Nutrient Broth Besiyeri bakteriler için ve
100’er ml Sabouraud Dextrose Broth Besiyeri funguslar için kullanılmıştır.

Gram pozitif ve Gram negatif bakteri örnekleri ile maya örnekleri uygun Mc Farland
bulanıklığına ayarlanmıştır. Uygun bulanıklıktaki kültürlerden 100 µl örnek alınarak
hazırlamış olan sıvı besiyerlerine inoküle edilmiştir (Çizelge 3.6.).

McFarland

bulanıklığı

küf

örneklerinde

uygulanamaz

[121].

Bu

nedenle

nanokompozitin Aspergillus niger üzerindeki antifungal etkisini araştırmak
amacıyla yapılan çalışmalarda farklı spor sayıları ile inoküle edilen kültürler
kullanılmıştır. Bu çalışmalarda 50 µl’deki spor sayısı 14425 x 102 olan stoklardan
her deney seti için 50-400 µl’lik inokülasyonlar Sabouraud Dextrose Broth’a
yapılmıştır.

62

İnokülasyon sonrası 5x5 mm2 ve 10x10 mm2 boyutlarındaki %3, %5, %10 TiO2
içerikli nanokompozitler ile TiO2 içermeyen yalın nanokompozitler Çizelge 3.6.’da
gösterilen deney düzeneklerine göre hazırlanan ortamlara steril pens ile ayrı ayrı
yerleştirilmiştir.

Sıvı besiyerindeki Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizma örnekleri 125
rpm’de

37oC’de,

çalkalamalı etüvde bir gece inkübe edilmiştir. Fungus

örneklerinden mayalar 125 rpm’de 30oC’lik çalkalamalı etüvde 24 saat, küf
örnekleri ise 125 rpm’de 48 saat çalkalamalı etüvde inkübe edilmiştir. İnkübasyon
sırasında deney düzeneğinin durumuna göre (Çizelge 3.6.), ışıkla aktive edilmesi
gereken nanokompozitler için dışarıdan sürekli ışıklandırma yapılmıştır.

3.7.2. Katı Besiyerine İnokülasyon ve İnkübasyon

Bakteriler için Nutrient Agar Besiyeri (NA) ve funguslar için Potato Dextrose Agar
Besiyeri (PDA) uygun miktarlarda hazırlanmıştır.

Gram pozitif ve Gram negatif bakteri örnekleri ile maya örnekleri uygun Mc Farland
bulanıklığına ayarlanmıştır. Uygun bulanıklıktaki kültürlerden 100 µl örnek alınarak
hazırlamış olan katı besiyerlerine inoküle edilmiştir.

Küf örneklerinde

Sabouraud Dextrose Broth Besiyeri’nde 30oC’de 48 saat

üremesi gerçekleşen taze kültürlerden 50 µl ‘deki spor sayısı 14425 x 102 olan 50400 µl örnekler alınarak hazırlanmış olan katı besiyerlerine inokülasyon
gerçekleştirilmiştir.

Katı besiyerlerine ekim, yayma yöntemi ile yapılmış, daha sonra 10x10 mm2 ve
5x5 mm2 boyutlarındaki %3, %5, %10 TiO2 içerikli nanokompozitler ile TiO2
içermeyen yalın nanokompozitler antibiyotik diski gibi, steril pens ile birbirlerine
uzak olacak şeklide ayrı ayrı besiyerlerine yerleştirilmiştir.
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İnokülasyon sonrası katı besiyerindeki Gram pozitif ve Gram negatif bakteri
örnekleri statik etüvde 37oC’de 24 saat inkübe edilmiştir. Fungus örneklerinden
Candida albicans statik etüvde 30oC’de 24 saat, Aspergillus niger ise yine 30oC’de
ancak 48 saat statik etüvde inkübe edilmiştir.

İnkübasyon sırasında deney

düzeneğinin durumuna göre (Çizelge 3.6.), ışıkla aktive edilmesi gereken
nanokompozitler için dışarıdan sürekli ışıklandırma yapılmıştır.
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Çizelge 3.6. TiO2 içerikli nano kompozitlerle yapılan deney düzenekleri.
Kullanılan
mikroorganizma/
Konsantrasyon
ve Aktivite
zamanları
McFarland 0.5karanlık

McFarland 0.5- 1
saat UV

McFarland 0.5- 2
saat UV

McFarland 0.560W’ta devamlı
ışık

Escherichia
coli

+

Shigella
sonnei

Staphylococcus
aureus

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2 gün
inkübasyon
sonrası 50µl 1saat UV

+

2 gün
inkübasyon
sonrası 50µl 2saat UV
2 gün
inkübasyon
sonrası 50µl 60W’ta devamlı
ışık

+

McFarland 1+

+

+

+

McFarland 160W’ta devamlı
ışık

+

+

+

+

Mc Farland 21 saat UV

+

+

+

+

1 saat UV

Mc Farland 260W’ta
devamlı ışık

+

+

+

+

Mc Farland 31 saat UV

+

+

+

+

Mc Farland 360W’ta
devamlı ışık

+

+

+

+

Mc Farland 41 saat UV

+

+

+

+

Mc Farland 460W’ta
devamlı ışık

+

+

+
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Aspergillus
niger

2 gün
inkübasyon
sonrası 50µl karanlık

+

+

+

Candida
albicans

+

2 gün
inkübasyon
sonrası 100µl- 1
saat UV
2 gün
inkübasyon
sonrası 100µl60W’ta devamlı
ışık
2 gün
inkübasyon
sonrası 200µl- 1
saat UV
2 gün
inkübasyon
sonrası
200µl60W’ta
devamlı ışık
2 gün
inkübasyon
sonrası
300µl- 1
saat UV
2 gün
inkübasyon
sonrası
300µl60W’ta
devamlı ışık
2 gün
inkübasyon
sonrası
400µl- 1
saat UV

2 gün
inkübasyon
sonrası
400µl- 60
W ışık

3.8. Antimikrobiyal Etkinin Belirlenmesi

3.8.1. Sıvı Besiyerinde Antimikrobiyal Etkinin Hesaplanması

Yapılan çalışmada, sıvı besiyerindeki antimikrobiyal etkinin ölçülmesi için
spektrofotometre kullanılmıştır. McFarland bulanıklığının ölçüldüğü değer 600nm
veya 625 nm olduğu için [122] sıvı besiyerindeki ölçümler için de bu değer
seçilmiştir.

Spektrofotometrede, 600 nm’de yapılan absorbans ölçümleri için kör olarak sıvı
besiyeri olan Sabouraud Dextrose Broth Besiyeri kullanılmıştır. Yapılan absorbans
sıfırlanmasının ardından Çizelge 3.6’ya göre %3’lük TiO2, %5’lik TiO2, %10’luk
TiO2 ve yalın nanokompozitler içeren kültürlerden alınan örnekler spektrofotometre
küvetine eklenerek ölçümler gerçekleştirilmiştir. Funguslardan Aspergillus niger
için ise spor sayıları ölçüt olarak alınmıştır.

3.8.2 Katı Besiyerindeki Antimikrobiyal Etkinin Hesaplanması

Çalışmamızda

katı

besiyerindeki

antimikrobiyal

etkinin

hesaplanması

için

bilgisayar ortamında ‘‘Photoshop CS5 Extended’’ programı kullanılmıştır.

Çekilmiş olan fotoğraflar alan hesaplamak üzere programa taşınmıştır. Öncelikle
programa taşınan nano kompozitin boyu ölçülerek programa tanımlanmıştır (Şekil
3.7., 3.8.)
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Şekil 3.7. Nanokompozit boyutunun ölçülmesi.

Şekil 3.8. Nanokompozit boyutunun programa mm cinsinden tanımlanması
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Alanın daha rahat ölçülebilmesi için, çekilmiş olan fotoğraf siyah beyaz hale
getirilmiş ve ışıkta oynamalar yapılmıştır (Şekil 3.9.)

Şekil 3.9. Programa tanımlanmış nanokompozitin rahat ölçüm yapılabilmek için
siyah beyaz hale getirilmesi.

Antimikrobiyal etki gösteren alanlar, tanımladığımız ölçüler doğrultusunda mm2
biriminden ölçülüp veri olarak kaydedilmiştir (Şekil 3.10., Şekil 3.11., Şekil 3.12.).

Şekil 3.10. İnhibisyon alanlarının işaretlenmesi.
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Şekil 3.11. İşaretlenen inhibisyon alanlarının hesaplanması.

Şekil 3.12. Hesaplanan inhibisyon alanlarının mm2 cinsinden değeri.
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Doğal güneş ışığından ya da bir UV lambasından sağlanan UV ışınları ile oksijen
ve

fotokatalizörden

oluşan

sistemin

kimyasal

reaksiyonlar

sonucunda

organik/inorganikleri parçalayıp daha zararsız hale getirmesine fotokatalitik proses
denilmektedir.

Fotokatalitik

proseslerin

organik

ve

inorganik

kirleticilerin

uzaklaştırılmasında etkin ve ucuz bir araç olduğu kanıtlanmıştır [123].

Fotokimyasal

tepkimeler

genellikle

oda

sıcaklığı

ve

atmosferik

basınçta

gerçekleşebilmeleri, birçok farklı reaktifin oksitlenme ve indirgenme tepkimesini
gerçekleştirebilmeleri, dışarıdan ısı enerjisine gerek duymamaları nedeniyle
oldukça önemli avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, sürdürülebilir enerji formlarından
biri olan güneş enerjisi de bu süreçte kullanılabildiğinden fotokatalizörler
üzerindeki çalışmalar giderek artmaktadır [124].

Suyun bakterilerden arındırılmasında, genellikle, klor ve türevleri kullanılmaktadır.
Ancak son yıllarda, suda doğal olarak bulunan hümik asitlerin, özellikle klorlama
sonrasında,

kanserojen

ürünler

olan

triholametanları

oluşturduğu

rapor

edilmektedir. Işık gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile kimyasal
arıtım ve kimyasal dezenfeksiyon yerine çevre dostu fotokatalitik sistemlerin
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır [125].

Bir çok metal oksidin yarı iletken olduğu bilinmektedir. Bunlar içerisinde
fotokatalitik prosese en uygun aktif yarı iletkenin TiO2 olduğu belirlenmiştir [126].
TiO2 ucuzluğu, kararlı yapısı ve sudaki organik kirleticileri UV ışını altında oksijen,
su ve CO2 gibi zararsız bileşiklere parçalaması nedeniyle en çok kullanılan yarı
iletken maddedir. En önemli dezavantajı ise uygulama sonunda su içinde
süspansiyon halde kalan TiO2’in sudan ayrılmasının zorluğu ve solar enerjinin
maksimum %10’ unun TiO2 yüzeyinde kullanılabilmesidir [127].
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Fotooksidasyon ile çeşitli organikleri parçalama yönteminde maliyeti azaltma
çabaları oldukça fazladır ve bu konuda özellikle son yıllarda yoğun çalışmalar
yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda fotokataliz reaksiyonu sonucu
TiO2’in H2O2 ve O3 olmadan OH. radikallerini oluşturabildiği saptanmıştır [128].

Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği
tarafından mermer tozlarıyla hazırlan titanyum dioksit içeren nanokompozitlerin
çeşitli

mikroorganizmalar

üzerindeki

antimikrobiyal

etkisinin

belirlenmesi

amaçlandı. Titanyum dioksit içerikli bu nanokompozitler, Hacettepe Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Anabilimdalı Mikrobiyal Taksonomi ve
Kültür Koleksiyonları Laboratuvarı’ndan temin edilen Escherichia coli, Shigella
sonnei,

Staphylococcus

aureus,

Candida

albicans

ve

Aspegillus

niger

mikroorganizmaları üzerinde denendi.

4.1. Kullanılan Mikroorganizmaların Duyarlılık Profilleri

Çalışmamızda kullanılan Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Shigella
sonnei’nin antibiyotik duyarlılıklarını belirlemek amacıyla Disk Difüzyon yöntemi
uygulanmıştır. Söz konusu bakterilerden Escherichia coli ve Staphylococcus
aureus için CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institue) tarafından önerilen
antibiyotikler içerisinden Ampisilin, Penisilin, Gentamisin, Amoksisilin/Klavulonik
asit, Klindamisin ve Vankomisin antibiyotik diskleri; Shigella sonnei için ise
Ampisilin,

Siprofloksasin,

Gentamisin,

Sefotaksim,

Kanamisin

ve

Trimetoprim/Sulfometoksazol içerikli antibiyotik diskleri kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan mikroorganizmaların antibiyotiğe olan duyarlılıkları, duyarlılık profilleriyle
karşılaştırılarak dirençli, ılımlı ve duyarlı olarak değerlendirilmiştir (Çizelge 4.1.).
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Çizelge 4.1. Çalışmada kullanılan bakterilerin antibiyotik duyarlılık profilleri.
Mikroorganizma/
Antibiyotik
Penisilin
Amoksisilin/Klavulonik Asit
Klindamisin
Vankomisin
Ampisilin
Gentamisin
Siprofloksasin
Sefotaksim
Kanamisin
Trimetoprim/Sulfometoksazol

Escherichia
coli
Dirençli (R)
Dirençli (R)
Duyarlı (S)
Duyarlı (S)
Ilımlı (I)
Duyarlı (S)
-

Staphylococcus
aureus
Dirençli (R)
Dirençli (R)
Duyarlı (S)
Duyarlı (S)
Dirençli (R)
Dirençli (R)
-

Shigella
sonnei
Dirençli (R)
Duyarlı (S)
Duyarlı (S)
Duyarlı (S)
Ilımlı (I)
Dirençli (R)

Yapılan çalışmada funguslar için ise antibiyotik duyarlılığı belirlemek için Gradiyent
difüzyon (Etest®) yöntemi uygulanmıştır. Yöntem için Vorikazanol (0.002-32
µg/ml), Flukozanol (0.016-256 µg/ml) ve Amfoterisin B (0.002-32 µg/ml) AB
BIODISK, Sweden E-test şeritleri kullanılmıştır (Şekil 4.1.). MİK değerleri ve
duyarlılık sonuçları değerlendirilmiş ve çalışmada denenen Candida albicans’ın
Flukozanol, Vorikazanol, Amfoterisin B antibiyotiklerine sırası ile 0.16, 0.23, 0.23
MİK değeri gösterdiği tespit edilmiştir. Aspergillus niger’in ise yukarıda belirtilen
antibiyotiklere sırasıyla 32, 0.32, 0.23 MİK değeri gösterdiği yapılan çalışmada
belirlenmiştir (Çizelge 4.2.).

Şekil 4.1. İnkübasyon sonrası Aspergillus niger’de Vorikonozol ve Amfoterisin B
E-test şeritleri.
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Çizelge 4.2. Çalışmada kullanılan fungusların antibiyotik duyarlılık profilleri.
Antibiyotik/
Mikroorganizma
Candida
albicans
Aspergillus
niger

Flukozanol

Vorikazanol

Amfoterisin B

Duyarlı

Duyarlı

Duyarlı

Dirençli

Duyarlı

Duyarlı

4.2. Nanokompozitlerin Oluşturduğu antimikrobiyal etkinin araştırılması

4.2.1. Sıvı Besiyerinde Antimikrobiyal Etkinin Ölçülmesi

Sıvı

besiyerinde antimikrobiyal

etki ölçümü

600

nm’de

spektrofotometre

kullanılarak yapılmıştır. Spektrofotomektrik ölçümler sonrası elde edilen verilerde
tutarsızlıklar gözlemlenmiştir. Staphylococcus aureus’ta yapılan ölçümler Çizelge
4.3.’te verilmektedir.

Yapılan spektrofotometrik ölçümler sonucu verilerdeki tutarsızlık Escherichia coli,
Shigella sonnei ve Candida albicans’ta da görülmüştür. Aspergillus niger’de
yapılan spor sayımı sonucunda ise nanokompozit varlığında azalması beklenen
spor sayılarında nanokompozit olmayan ortamdaki spor sayılarına göre herhangi
bir fark saptanmamıştır.

Sıvı besiyerinde yapılan çalışmalar Çizelge 4.3.’te görüldüğü gibi tutarsız sonuçlar
vermektedir. Bu durumun asıl nedeninin mikroorganizmalarla nanokompozitin
devamlı temas halinde olamamaları olarak izah edilebilirse de bunun sonucu
olarak mikroorganizma + nanopartikül temas süresinin kesintili ve kısa süreli
olması

ayrıca

nanokompozit

boyutunun

(dolayısıyla

TiO2

içeriğinin)

ve

ışıklandırmanın, cam kap, besiyeri miktarı gibi nedenlerden dolayı yeterli
olamaması gibi yan nedenler de ileri sürülebilir.
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Çalışmamızda sıvı besiyeri ile ilgili sonuçların tartışılabilir olması nedeniyle katı
besiyeri kullanılarak yapılan çalışma sonuçlarından yorumlara gidilmesinin daha
uygun olduğu düşünüldüğünden araştırma, bu noktadan sonra katı besiyeri
kullanılarak devam ettirilmiştir.

Çizelge 4.3. Sıvı besiyerindeki nanokompozitlerin Staphylococcus aureus
üzerindeki antimikrobiyal etki sonuçları.

TiO2 içeriği/
Konsantrasyon
ve Aktivite
zamanları
McFarland 0.5 karanlık
McFarland 0.5 1 saat UV
McFarland 0.5 2 saat UV
McFarland 0.5 60W ışık
McFarland 1 1 saat UV
McFarland 1 60W ışık
Mc Farland 21 saat UV
Mc Farland 2 60W ışık
Mc Farland 3 1 saat UV
Mc Farland 3 60W ışık
Mc Farland 4 1 saat UV
Mc Farland 4 60W ışık

%3

%5

%10

TiO2

TiO2

TiO2

0.852

0.846

1.013

Yalın

Kontrol

0.834

0.777

0.800

1.104

1.151

1.315

0.984

0.945

0.978

0.980

0.988

0.958

0.678

0.922

0.916

0.646

0.835

0.856

0.908

0.890

0.816

0.846

0.511

0.573

0.867

0.973

0.820

0.658

0.955

0.888

0.879

0.813

0.970

0.970

0.856

0.940

0.907

0.748

0.939

0.823

0.846

0.704

0.905

0.887

0.928

0.753

0.860

0.668

0.864

0.789

0.902

0.860

0.974

0.981

0.974

0.913

0.823
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4.2.2. Katı Besiyerinde Antimikrobiyal Etkinin Ölçülmesi
Çizelge 3.6.’ya göre katı besiyerinde deney düzenekleri hazırlanmış ve
inkübasyona bırakılmıştır. Her deney 3’er kez tekrarlanmıştır. İnkübasyon sonrası
inhibisyon alanları (Şekil 4.2., Şekil 4.3.) bilgisayar ortamında hesaplanarak 5x5
mm2’lik nanokompozitlerin antimikrobiyal etkinlikleri (Çizelge 4.4., Çizelge 4.5.),
10x10 mm2’lik nanokompozitlerin antimikrobiyal etkinlikleri (Çizelge 4.6., Çizelge
4.7.) ve nanokompozitlerin ortalama antimikrobiyal etkinlikleri belirlenmiştir
(Çizelge 4.8., Çizelge 4.9.).

Şekil 4.2. Fotokatalizör içermeyen, yalın nanokompozit madde ile yapılan
antimikrobiyal etki, deney sonucunda tüm alanda üreme saptanmıştır.

Şekil

4.3.

Soldan

sağa

5x5

mm2’lik

ve

10x10

mm2‘lik

nanokompozitlerin antimikrobiyal etkisi, inhibisyon alanları var.
75

TiO2

içerikli

Çizelge 4.4. Escherichia coli, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus ve Candida
albicans’ta 5x5 mm2’lik nanokompozitlerin antimikrobiyal alanları.
Kullanılan Mikroorganizmalar ve TiO2
Staphylococcus

Shigella sonnei
Candida albicans
Konsantrasyon Escherichia coli
aureus
ve Aktivite
%3 %5 %10 %3 %5 %10 %3 %5 %10 %3 %5 %10
zamanları
TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2
McFarland 0.5karanlık
McFarland 0.51 saat UV
*McFarland 0.52 saat UV
McFarland 0.560W’ta devamlı ışık
McFarland 11 saat UV
McFarland 160W’ta devamlı ışık
Mc Farland 21 saat UV
Mc Farland 260W’ta devamlı ışık
Mc Farland 31 saat UV
Mc Farland 360W’ta devamlı ışık
Mc Farland 41 saat UV
Mc Farland 460W’ta devamlı ışık

2,96

4,32

5,44

2,17

10,1

0,42

0,45

0,49

47

1,43

1,72

1,9

42,65 49,56 1,54

1,84

1,99

51,48 66,71 71,37 50,45 63,25 69,76 61,27 68,38 80,48 12,6

15,8

21,24

30,65 35,08 42,82 29,67

32,04 36,32 45,52 30,5
32,3

37,6

46,4

3,2

5,25

7,22

9,3

35,65 42,76 37,33 40,5

30,98 36,13 43,12

45,9

1,07

1,23

1,37

49,37 52,64 63,48 47,65 51,45 61,91 59,62 66,46 79,1

11,4

13,2

20,16

33,34 36,40 42,12 0,78

1,20

1,31

23,64 32,4

40,8

22

33

30,67 39,9

45,12 49,28 51,47 43,78 47,79
22,02 29,3

50

36,2

57

38,1

63,56 72,98 9,98 10,54 18,49
0,56

1,05

1,25

39,64 46,48 49,88 39,10 45,34 49,07 56,22 61,64 70,30 8,03

9,67

15,33

21,8

0,98

1,16

8,21

13,90

35

26,6

36,86 20,9

41,33

38,9

27,64 35,42 30,98 34,28

28,04 20,15 25,60

26

39

24,34 30,26 35,10 0,45

44,44 46,96 33,92 42,19 45,25 51,67 57,19 66,3
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7,5

Çizelge 4.5. Aspergillus niger’de 5x5 mm2’lik nanokompozitlerde antimikrobiyal
alanlar.
TiO2 İçeriği/
Konsantrasyon ve
Aktivite Zamanları
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl –
karanlık
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl -1 saat
UV
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl -2 saat
UV
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl 60W’ta devamlı ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 100µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 100µl60W’ta devamlı ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 200µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 200µl60W’ta devamlı ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 300µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 300µl60W’ta devamlı ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 400µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 400µl- 60
W’ta devamlı ışık

%3 TiO2

%5 TiO2

%10 TiO2

0,38

0,42

0,46

1,3

1,45

1,49

1,5

1,56

1,64

10,8

13,47

18,89

1,01

1,14

1,33

10,2

12,88

16,44

0,72

1,08

1,21

9,85

10,36

15

0,5

1,02

1,19

7,67

9,53

14,16

0,42

0,91

1,0

7,48

8,17

12,24

.
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Çizelge 4.6. Escherichia coli, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus ve Candida
albicans’ta 10x10 mm2’lik nanokompozitlerin antimikrobiyal alanları.
Kullanılan Mikroorganizmalar ve TiO2
Staphylococcus

Shigella sonnei
Candida albicans
Konsantrasyon Escherichia coli
aureus
ve Aktivite
%3 %5 %10 %3
%5 %10 %3 %5 %10 %3
%5 %10
zamanları
TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2
McFarland 0.5karanlık
McFarland 0.51 saat UV
*McFarland 0.52 saat UV
McFarland 0.560W’ta devamlı ışık
McFarland 11 saat UV
McFarland 160W’ta devamlı ışık
Mc Farland 21 saat UV
Mc Farland 260W’ta devamlı ışık
Mc Farland 31 saat UV
Mc Farland 360W’ta devamlı ışık
Mc Farland 41 saat UV
Mc Farland 460W’ta devamlı ışık

9,84

10,12 12,88

9,2

9,45

38,36 40,36 52,4

36,13

40

40,63 42,78 53,2

36,97 41,24 50,02 44,64 47,28 54,72

59,86 63,22 74,08 58,16
36,6

63

11,12 10,10 15,08 16,2
49,2

0,55

0,61

0,64

42,69 44,79 53,60 1,56

1,85

2,01

1,89

2,06

72,33 68,8

1,6

71,01 85,41 15,4

39,72 50,36 35,41 38,22 48,87 42,44 46,09 52,24 1,52

19,78 24,3
1,81

1,95

17,3

22,33

46,45 36,72 43,48 50,76 1,43

1,65

1,87

47,08 48,84 62,96 46,13 47,56 60,03 63,62 64,12 75,14 14,23

16,7

21,19

20,08 32,92 43,4

18,55 31,12 41,9

1,6

1,8

45,72 46,52 55,2

44,1

46,78 52,95 61,16 62,80

10,32 29,86

42

9,43

28,04 40,67 30,4

41,88 45,84

49

40,58 44,33 48,72 53,74 60,66 65,3

49,12 51,4

69,6

48,1

27,8

47,69

25

35,6

53,49 66,12 67,2
33,5

78

35,01

69,6

39

82,01

15

48,92 1,36
69

35,67 45,1

12,5

15,81 18,5

1,04

1,43

1,68

11,21 14,13 17,9

Çizelge 4.7. Aspergillus niger’de 10x10 mm2’lik nanokompozitlerde antimikrobiyal
alanlar.
TiO2 içeriği/
Konsantrasyon
ve Aktivite
Zamanları
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl –
karanlık
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl -1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl -2
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl 60W’ta devamlı
ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 100µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 100µl60W’ta devamlı
ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 200µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 200µl60W’ta devamlı
ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 300µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 300µl60W’ta devamlı
ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 400µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 400µl- 60
W’ta devamlı ışık

%3 TiO2

%5 TiO2

%10 TiO2

0,52

0,57

0,6

1,52

1,8

1,99

1,53

1,82

2,02

14,5

17,63

22,04

1,47

1,73

1,94

13,90

16

21,13

1,4

1,65

1,86

11,5

14,25

19,23

1,34

1,6

1,83

10,24

13,12

17,23

1,27

1,42

1,71

9,83

11,05

15,3
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Çizelge 4.8. Escherichia coli, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus ve Candida
albicans’ta nanokompozitlerin ortalama antimikrobiyal alanları.
Kullanılan Mikroorganizmalar ve TiO2
Staphylococcus

Shigella sonnei
Candida albicans
Konsantrasyon Escherichia coli
aureus
ve Aktivite
%3 %5 %10 %3 %5 %10 %3 %5 %10 %3
%5 %10
zamanları
TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2 TiO2
McFarland 0.5karanlık
McFarland 0.51 saat UV
*McFarland 0.52 saat UV
McFarland 0.560W’ta devamlı ışık
McFarland 11 saat UV
McFarland 160W’ta devamlı ışık
Mc Farland 21 saat UV
Mc Farland 260W’ta devamlı ışık
Mc Farland 31 saat UV
Mc Farland 360W’ta devamlı ışık
Mc Farland 41 saat UV
Mc Farland 460W’ta devamlı ışık

6,4

7,22

9,16

5,68

6,32

8,18

0,53

0,56

35,2

38,34 48,96 33,3

37,8

45,98 40,01 42,64 50,3

1,49

1,78

1,95

36,5

40,19

49,8

33,97 38,68 46,57 41,77 44,96 52,14 1,57

1,86

2,02

55,67

65

72,7

54,3

17,79 22,77

33,6

37,4

46,59 32,54 35,61 45,1

49,2

52,02

64,6

47,87 52,47 64,01 63,41 68,03 80,55 13,2

15,25 21,24

25,72

34

44,2

23,5

1,42

46,1

49,06

57,2

44,95 47,67 55,01 60,31 63,84 74,06 12,10 13,62 19,84

63,1

8,66

12,19 13,15 0,48

71,04 65,03 69,69 82,94

14

39,32 42,09 49,07 1,29

32,08 43,17 35,03 39,94 46,44 1,10

21,41 31,11 40,13 19,72 29,38 38,66 32,99 36,91 43,96 0,96
42,68 46,5

52,54 41,6

1,52

1,32

1,66

1,59

1,52

46,06 51,01 58,69 62,22 69,65 10,26 12,74 16,91

16,06 28,23 35,02 14,79 26,82 33,33 27,37 32,96 40,1

0,74

38,44 45,14 47,98 37,25 43,26 46,98 52,70 58,92 65,8

9,35
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1,2

1,42

11,17 15,9

Çizelge 4.9. Aspergillus niger’de nanokompozitlerin ortalama antimikrobiyal
alanları.
TiO2 içerikleri/
Konsantrasyon
ve Aktivite
Zamanları
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl –
karanlık
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl -1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl -2
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 50µl 60W’ta devamlı
ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 100µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 100µl60W’ta devamlı
ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 200µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 200µl60W’ta devamlı
ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 300µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 300µl60W’ta devamlı
ışık
2 gün inkübasyon
sonrası 400µl- 1
saat UV
2 gün inkübasyon
sonrası 400µl- 60
W’ta devamlı ışık

%3 TiO2

%5 TiO2

%10 TiO2

0,45

0,49

1,06

1,41

1,62

1,74

1,5

1,69

1,83

12,65

15,55

20,46

1,24

1,43

1,63

12,05

14,44

18,78

1,06

1,36

1,53

10,67

12,30

17,11

0,92

1,31

1,51

8,95

11,32

15,69

0,84

1,16

1,35

8,65

9,61

13,77
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McFarland No: 0.5 konsantrasyonunda hazırlanan Staphylococcus aureus ile
inkübe edilen ve 60W ışıklandırılan kültürlere yerleştirilen %10 TiO2 içerikli 5x5
mm2 ve 10x10mm2 boyutundaki nanokompozitler yüksek inhibisyona yol açmıştır
(Çizelge 4.8.). Benzer olarak aynı yoğunluktaki Escherichia coli ve Shigella sonnei
de yaklaşık inhibisyon değerleri göstermektedir. Oysa aynı şartlarda en düşük
inhibisyon Candida albicans’ta gözlemlenmektedir (Şekil 4.4.). Flamentöz yapısı
nedeniyle spor sayımına göre hazırlanan Aspergillus niger kültürlerinde de yüksek
bir inhibisyona rastlanmamaktadır.

Şekil 4.4. McFarland No:0.5 bulanıklığında, 60 W ışıklandırma ile inkübe edilen
kültürlere yerleştirilen %10 TiO2 içerikli nanokompozitlerde inhibisyon alanları.

Gram pozitif bakterilerin fotokatalitik nanokompozitlere Gram negatif bakterilerden
daha duyarlı olduğu ile ilgili araştırmalar vardır [129]. Çalışmamızda da benzer
sonuçlar alınmıştır. Bilindiği gibi Gram negatif mikroorganizmalarda bulunan dış
membran Gram pozitif mikroorganizmalarda yer almamaktadır. Gram negatif
hücrelerin dış membranı birçok orta ve büyük boyutlu molekülün geçirgenliğini
etkilemektedir. Dış membrandan materyal geçişinin zorluğu, belli durumlar altında
Gram negatif bakterilerin Gram pozitif bakterilere göre deterjanlar, boyalar,
antibiyotikler gibi birçok kimyasal ajana daha dirençli olmalarının nedenini
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açıklamaktadır [97, 130]. Bu nedenle de Gram negatif bakterilerin dış streslere
karşı daha dayanıklı olduğu ileri sürülmektedir [131, 132]. Dolayısıyla çalışmada
en yüksek inhibisyonun Staphylococcus aureus’ta gözlemlenmesi şaşırtıcı bir
sonuç olmamaktadır.

Yapılan

çalışmalarda

E.

coli

dahil

çeşitli

prokaryotların

normal

metabolizmalarından kaynaklanan herhangi bir oksidatif hasardan hücrelerini
korumak için hücre içinde stratejik olarak yayılan farklı süperoksit dismutaz (SOD)
formları oluşturduğu belirtilmiştir [133]. E. coli’de, Fe-SOD aerobik solunum yol
izlerinden üretilen her bir radikali yok etmek amacıyla iç membrana çok yakın olan
sitoplazma çevresi boyunca yayılmıştır. İkinci sitoplazmik Mn-SOD’un, oksidantlar
tarafından oluşturulan hasardan DNA’yı korumak amacıyla nükleoid’in bulunduğu
merkezi hücre bölgesinde daha bol olduğu açıklanmıştır. Periplazmada bulunan
üçüncü Cu-Zn-SOD’nin; sadece konukçu çevreden veya diğer fagositik hücreler
tarafından üretilen herhangi bir ekzogenik O2- kaynağından hücreleri koruduğu ileri
sürülmüştür. S.aureus’un ise SOD (A) ve SOD (M) genleri tarafından kodlanan 3
farklı SOD enzimine sahip olduğu belirtilmiştir. Bunların SOD (A), SOD (M) ve her
ikisinin hibriti olan SOD enzimi olduğu vurgulanmıştır [134]. Escherichia coli’nin
dirençli olmasının Cu-Zn-SOD’u içermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Staphylococcus aureus’un Cu-Zn-SOD içermemesinin bakteriyel inhibisyon
oranının artmasına neden olduğu düşünülmüştür [134].

Araştırıcılar E.coli’nin fotokatalistlerle inhibe oluşları ile ilgili çok sayıda çalışmalar
yapmışlar ve E.coli’de fotokatalist inhibisyonu yöntemi ile ilgili başka mekanizmalar
ileri sürmüşlerdir. Örneğin, Sunada ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada,
Escherichia coli hücrelerinin parçalanarak öldükleri zaman geride, bir tür toksin
olan endotoksin bıraktıklarını, insan sağlığını tehtit eden bu endotoksinin TiO2
fotokatalisti

tarafından

nötralize

edilebileceğini

belirtmişlerdir

[135].

Aynı

araştırıcılar yaptıkları diğer bir çalışmada TiO2 filmlerin yüzeylerini, nispeten güçlü
bir UV ışığı şiddetiyle ışınlandırmışlar ve E. coli hücrelerinin ölümünün iki
basamakta gerçekleştiğini öne sürmüşlerdir. Birinci basamakta, UV ışığına maruz
bırakılan TiO2 filminin yüzeyinde oluşan reaktif oksijen türleri (OH•, HO2•, H2O2), E.
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coli hücresinin

dıştaki

membranını,

kısmen

parçalamıştır.

Ölümün

ikinci

basamağında ise dıştaki membran bozunup kısmen parçalandıktan sonra reaktif
türlerin sitoplazmik membrana penetre olduğu ve hücrenin ölümünün gerçekleştiği
ileri sürülmüştür [136]. Maness ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise TiO2
yüzeyinde oluşan reaktif oksijen türlerinin, hücre membranının yapısını bozan lipid
peroksidasyon reaksiyonunu gerçekleştirerek, E. coli hücrelerinin ölümüne sebep
olduğunu kaydetmişlerdir [137]. Huang ve arkadaşları fotokatatalitik reaksiyonların
E.coli’de hücre geçirgenliğini arttırdığını ve bunun sonucunda hücre içindeki hücre
ile ilişkili bileşenlerin dışa aktığını böylece hücre ölümünün gerçekleştiğini öne
sürmüşlerdir [138].

Çalışma bulgularımızın aksi sonuçlar veren araştırmalar da vardır. Örneğin, Kuhn
ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada Gram pozitif bakterilerin Gram
negatif bakterilere göre daha dayanıklı olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışmada
Gram negatif bakterilerden Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa, Gram
pozitif bakterilerden Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecium, maya
olarak da Candida albicans kültürü kullanılmıştır. Kültürler TiO2 kaplı plaklar
üzerinde ve görünür ışıkta inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonrası
mikroorganizmaların inhibisyon oranları karşılaştırıldığında en yüksek inhibisyona
Gram negatif kültürleden E.coli ve P.aeruginosa’nın uğradığı, test edilen
mikroorganizmalar arasında en dayanıklı mikroorganizmanın ise Candida albicans
olduğu

araştırmacılarca

gösterilmektedir

[139].

Araştırıcılar

Gram

pozitif

bakterilerin Gram negatif bakterilerden daha kalın peptidoglikan tabakaya sahip
olduklarını bunun da fotokatalitik süreçte daha dayanıklı olmalarını sağladığını öne
sürmektedirler [140].

Funguslar

ökaryotik

canlılardır

ve

bakterilerin

gelişemediği

çeşitli

stres

koşullarında fungusların hayatta kaldıkları bilinmektedir. Funguslar bakterilere göre
daha dayanıklı hücre duvarı yapılarına sahip olduklarından, yüksek ozmotik
basınçlara dayanabilmektedirler. Funguslar geniş bir pH aralığına tolereans
gösterebilmekte ve canlılıklarını sürdürebilmek için gerektiğinde, tuz veya şeker
konsantrasyonunun yüksek olduğu solüsyonlardan suyu alabilmektedirler [97].
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Yapmış olduğumuz çalışmada Candida albicans ve Aspergillus niger’in bakterilere
oranla daha düşük oranda inhibe oldukları görülmüştür (Şekil 4.5, Şekil 4.6). Shi
ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada sahip oldukları ökaryotik hücre zarı
sayesinde Candida albicans ve Aspergillus niger hücrelerinin Escherichia coli
hücrelerinden daha zor inhibe edilebileceği öne sürülmektedir [141]. Kuhn ve
arkadaşları Candida albicans’ın sahip olduğu kalın ökaryotik hücre zarı sayesinde
fotokatalitik etkiye bakterilerden daha dayanıklı olduğunu ileri sürerek yapmış
olduğumuz çalışmayı desteklemektedirler [142].

4.2.3. Farklı TiO2 İçerikli Nanokompozitlerin İnhibisyona Etkisi

Çalışma verileri değerlendirildiğinde %10 TiO2 içeren nanokompozitlerin %5 ve %3
TiO2 içerikli nanokompozitlere göre daha etkili olduğu gözlemlenmiştir (Çizelge
4.8., Çizelge 4.9.). Tüm TiO2 konsantrasyonlarında en çok inhibe olan
mikroorganizma ise Staphylococcus aureus olarak saptanmıştır. S.aureus, TiO2’in
denenen her konsantrasyonunda diğer mikroorganizmalara göre daha çok inhibe
olmaktaysa da en yüksek inhibisyon McFarland No:0.5 bulanıklığında 60W
ışıklandırılmış kültürlerde %10 TiO2 konsantrasyonu içeren nanokompozit ile
ortaya çıkmaktadır (Çizelge 4.8.).

Aspergillus niger de benzer olarak 14425 x 102 spor/μl ile inoküle edilen
kültürlerdeki %10 TiO2 içerikli nanokompozitler, 60W ışıklandırma sonrasında
kendi içinde en yüksek inhibisyon değerine ulaşmıştır (Çizelge 4.9.).
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Şekil 4.5. Mc Farland No:0.5 stoğu ile inokülasyon sonrası 60W şiddetinde
ışıklandırılmış kültürlerde farklı TiO2 içerikli nanokompozitlerin oluşturduğu
inhibisyonların karşılaştırılması.

Şekil 4.6. 14425 x 102 spor sayısı içeren stok ile inokülasyon sonrası 60W
şiddetinde

ışıklandırılmış

Aspergillus

niger

kültüründe

farklı

TiO2

içerikli

nanokompozitlerin oluşturduğu inhibisyonların karşılaştırılması.

Kim ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada fotokatalitik reaksiyon farklı TiO2
konsantrasyonları

içeren

TiO2

solüsyonları

ile

gerçekleştirilmiştir.

TiO2

konsantrasyonu artırıldığında bakterisidal etki artmıştır [143]. Bununla beraber
İbrahim ve arkadaşları yaptığı bir çalışmada ise pamuklu kumaşa kendi kendini
temizleme özelliği katmak için TiO2 ile kumaşı modifiye etmiş ve kaplanan TiO2
86

konsantrasyonu arttıkça kumaşın antibakteriyel ve kendi kendini temizleme
etkinliğinin önemli ölçüde arttığını tespit etmişlerdir [144]. Bu çalışmalardan da
anlaşılacağı gibi TiO2’in etkisi konsantrasyona bağlı olarak artmaktadır. Bizim
çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar da bunları destekler niteliktedir. Bu
çalışmalardan çıkarılacak diğer bir sonuç ise TiO2’in etkisinin solüsyon olarak ya
da herhangi bir alana modifiye edilerek (kumaşa, nanokompozitlere, vs.)
kullanılması

fotokatalizör

özelliğinde

herhangi

bir

fark

yaratmadığıdır.

Fotokatalizörler hem süspansiyon halinde kullanıldığında hem de modifiye edilmiş
şekilde kullanıldığında aynı etkiyi yaratmaktadır. Ayrıca su temizlenmesinde
kullanılan TiO2 partiküllerinin modifiye edilmeden kullanılması su temizlenme
işlemi bittikten sonra partikülleri sudan ayırma güçlüğü nedeniyle pek tercih
edilmeyip TiO2 nanokompozitlerin modifiye şekilde kullanılmasının daha elverişli
olduğu düşünülmektedir [145].

Bazı araştırmalar, çalışma bulgularımızın aksine farklı sonuçlar da vermektedir.
Örneğin, Kim ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma TiO2 konsantrasyonunun belli
bir seviyede olması gerektiğini ve bu konsantrasyonun daha üstünde kullanılması
durumunda inhibisyonda bir düşüş gözlendiği belirtilmiştir. Araştırıcıların yaptığı bu
çalışmada

fotokatalitik

reaksiyon

TiO2’nin

farklı

konsantrasyonlarında

gerçekleştirilmiştir. TiO2 konsantrasyonu 0,5 mg/ml’den 1 mg/ml’ye yükseldiğinde
bakterisidal etkinin de yükseldiği görülmüş ama TiO2 konsantrasyonu 1,25
mg/ml’nin üzerine çıktığında bütün test bakterilerinde ortaya çıkan bakterisidal
etkinin hızlı bir şekilde azaldığı görülmüştür [146]. Yapılan diğer bir çalışmada da
ışık kaynağı olarak görünür ışığın kullanıldığı bir reaktörde Escherichia coli’nin
maksimum inaktivasyonunun 0,0025 mg/ml TiO2 konsantrasyonunda gerçekleştiği
ve

0,25

mg/ml’nin

üzerinde

ölüm

oranında

hızlı

bir

düşüşün

olduğu

araştırmacılarca öne sürülmektedir [97]. Araştırıcılar bu bulguların sonuçlarını şu
şekilde yorumlamaktadırlar; Fotokatalitik parçalanma hızı, katalizör miktarı belirli
bir değerin üzerinde olduğunda yavaşlar. Bu azalmanın çeşitli nedenleri olabilir.
Katalizör miktarı arttıkça, süspansiyon içerisinde gönderilen ışın etkisi ile
uyarılarak aktif hale geçen yarı iletken taneciklerle beraber ışın ile etkileşemediği
için temel halde duran tanecikler de mevcut olacaktır. Uyarılmış ve temel halde
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duran tanecikler henüz fotokataliz tepkimesi başlamadan, birbirleri ile çarpışarak,
fotokatalitik aktivite gösterecek taneciklerin deaktive olmasına neden olurlar [47].

4.2.4. Farklı Konsantrasyonlarda İnoküle Edilen Mikroorganizmaların TiO2 ile
Etkileşimleri

Yapılan çalışmada en iyi antimikrobiyal etki Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Shigella sonnei ve Candida albicans için McFarland No:0.5’te (Şekil 4.7.),
Aspergillus niger için de kullanılmış olan en düşük spor içeren 50 µl örnekte
gözlemlenmiştir (Şekil 4.8.). Benzer sonuç veren başka çalışmalarda da ortamdaki
mikroorganizma yoğunluğu arttıkça nanokompozitlerin antimikrobiyal etkisinde ters
orantılı olarak bir azalma görülmektedir [98]. Sağlam da buna benzer bir çalışma
gerçekleştirmiştir. Araştırıcı, TiO2 ile yapmış olduğu boyar madde giderimi
çalışmasında boya konsantrasyonu arttıkça renk giderim verimi azaldığını ve artan
boya konsantrasyonun kataliz yüzeyinde oluşan OH• adsorpsiyonunu engelleyerek
fotokatalitik aktivasyonunu azaldığını ileri sürmektedir [148].

Şekil 4.7. %10 TiO2 içerikli nanokompozitte 60W ışıklandırma ile inkübe edilen
farklı konsantrasyonlardaki mikroorganizma
karşılaştırılması.
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kültürlerinde inhibisyon alanlarının

Şekil 4.8. %10 TiO2 içerikli nanokompozitte 60W ışıklandırma ile inkübe edilen
farklı sayılarda spor içeren Aspergillus niger kültür örneklerinde inhibisyon
alanlarının karşılaştırılması.
4.2.5. Farklı Aktivasyon Koşullarının TiO2 İçeren Nanokompozilere Etkisi
Çalışmamızda

nanokompozitlerin

kültür

ortamındaki

inhibisyonunun

hem

karanlıkta, hem UV ışıklandırması yapılarak hem de 60 W’lık bir ışıklandırma ile
denenmiştir. Elde edilen veriler 60 W ile yapılan sürekli ışıklandırmanın UV
ışıklandırmasına göre daha iyi sonuç verdiğini, karanlıkta inkübe edilen kültürlerde
TİO2 nanokompozitler ile ortaya çıkan inhibisyonun düşük değerde olduğunu
göstermektedir (Çizelge 4.8., Çizelge 4.9.). Çalışmamızda diğer araştırıcıların
çalışmalarından farklı olarak nanokompozitler once UV’de 1 veya 2 saat aktive
edilerek kullanılmıştır. Bilindiği gibi UV ışınları mikroorganizma üremesini inhibe
etmektedir [107]. Bu nedenle kültür + nanokompozit + UV ışıklandırılması şeklinde
yapılacak bir deneyde ortaya çıkan inhibisyonun TiO2 ile ilişkilendirilmesi gerçekçi
bir yaklaşım olmayacaktır. Çalışmalarda ışıklandırma süresi ile ortaya çıkan
inhibisyon şiddeti arasında bir fark saptanamadığından diğer deneylerde
nanokompozit + UV ışıklandırılması 1 saat süre ile yapılmıştır (Çizelge 3.6.).
Önceden UV ile aktive edilip kültür ortamına yerleştirilen nanokompoziterin
mikroorganizmalar üzerindeki etkisi 60 W’lık lambayla sürekli olarak yapılan
ışıklandırmaya göre daha düşük olarak ortaya çıkmaktadır (Şekil 4.9., Şekil 4.10.).
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Karanlıkta

inkübe

edilen

kültürlerde

nanokompozitlerin

canlılık

oranını

etkilenmediği gözlenmiştir. Bundan da fotokatalizör nanokompozitlerin kendisinin
toksik olmadığı, antimikrobiyal etkinin TiO2 nanopartiküllerinin fotokatalitik
reaksiyonundan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Tatsuma ve arkadaşları
yaptığı çalışmada bunu desteklemektedirler. Araştırıcılar, karanlıkta TiO2’in E. coli
hücreleri üzerinde, antibakteriyel etki göstermediklerini belirterek, fotokatalistin,
kendisinin E. coli’ye karşı toksik olmadığını vurgulamışlardır [148]. Diğer
araştırıcılar tarafından yapılan çalışmalar, karanlıkta, suda çözünen TiO2’in
bakterilerin canlılıklarını önemli ölçüde etkilemediğini göstermiştir. UV ile birlikte
TiO2 kullanıldığında görülen etki sadece UV kullanıldığında meydana gelen
etkiden daha fazla olmuştur [97]. Kim ve arkadaşlarının yaptığı çalışma da bunu
desteklemektedir. Araştırıcılar fotokatalitik reaksiyonu farklı UV ışınlama zamanına
bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. UV ışınlaması ile birlikte TiO2 kullanıldığında bir
sinerjistik etkinin meydana geldiği görülmüş ve bu durumda bakterisidal etkinin
TiO2 kullanılmadan yapılan ışınlamaya oranla çok daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir [146].

Şekil 4.9. Farklı şekillerde aktive edilen %10 TiO2 içerikli nanokompozitlerin
McFarland No:0,5 stokları ile inoküle edilen kültürlerde oluşturdukları inhibisyon
alanlarının karşılaştırılması.
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Şekil 4.10. Farklı şekillerde aktive edilen %10 TiO2 içerikli nanokompozitlerin
14425 x 102 spor içeren stokları ile inoküle edilen Aspergillus niger kültüründe
oluşturdukları inhibisyon alanlarının karşılaştırılması

4.2.6. Antibiyotik Duyarlılık Alanlarıyla Nanokompozitlerin Oluşturduğu
İnhibisyon Oranlarının Karşılaştırılması
Çalışmamızda

yapılan

antibiyotik

duyarlılık

alanlarıyla,

nanokompozitlerin

oluşturduğu inhibisyon oranları karşılaştırılmıştır. Antibiyogram testleri McFarland
No:0.5

bulanıklığındaki

kültürler

kullanılarak

yapılmıştır.

Sonuçlar

değerlendirildiğinde Escherichia coli kültürlerinde Amoksisilin / Klavulonik Asit
diskleri etrafında üreme görülmesi sonucunda deneylerimizde kullanılan E.coli’nin
Amoksisilin / Klavulonik Asit antibiyotiğine dirençli olduğu görülmüştür (Çizelge
4.1). Oysa çalışmamızda yapılan ve Çizelge 3.6.’da gösterilen her deney
düzeneğinde TiO2 ile değişen değerlerde inhibisyonlar saptanmaktadır (Çizelge
4.8). Bir başka ifade ile TiO2’in kullanılan her konsantrasyonu E.coli üzerinde etki
yapabilmektedir. TiO2 ile ortaya çıkan bu etkilerin standart antibiyogram sonuçları
ile

karşılaştırılması

hesaplaması

ancak inhibisyon

sonucunda

alanları

ile

yapılabileceğinden

TiO2’in inhibitörik etkisinin antibiyotiklere

alan

kıyasla

beklenildiği gibi daha düşük olmakla birlikte var olduğu gösterilmektedir. Bilindiği
gibi antibiyotikler, enfeksiyonların ortadan kaldırılması amacıyla yüksek inhibitörik
etkide olacak şekilde hazırlanmakta ve ticari olarak kullanıma sunulmaktadır. Bu
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nedenle bir enfeksiyon tedavisi amacıyla değil de mikrobiyal kontaminasyonu
engelleme amacıyla geliştirilecek nanokompozitin antibiyotik kadar etkili olması
zaten beklenilecek bir sonuç ve/veya amaç olmamaktadır. Çalışmamız verileri
TiO2’in kontaminasyonu azaltıcı etkisinin olduğunun ve bu etkinin TiO2
konsantrasyonu arttıkça daha etkin olarak ortaya çıktığını ancak etki için
ışıklandırmaya (UV veya görünür ışık) gerek olduğunu doğrulamaktadır.

Shigella sonnei Ampisilin antibiyotiğine dirençlidir. Shigella sonnei’de Ampisilin
antibiyotiğine karşı oluşan inhibisyon alanı Alan= π x r2 formülünden hesaplanmış
ve 50.24 mm2’lik bir sonuç elde edilmiştir. Bu sonuçlar Çizelge 4.8’de elde
ettiğimiz TiO2 inhibisyon sonuçları ile karşılaştırıldığında elde edilen sonuçların
Ampisilin antibiyotiğine kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür (Şekil 4.11.).
Bağıl inhibisyon yönünden değerlendirilme yapıldığında McFarland No:0.5
bulanıklığında 60 W sürekli ışık altında %10 TiO2 konsantrasyonunda ortaya çıkan
inhibisyon oranı Ampisilin antibiyotiğinin yapmış olduğu inhibisyondan %29
fazladır fazladır (Şekil 4.12.). Shigella sonnei, Sefotaksim antibiyotiğine ise
duyarlıdır. Sefotaksim antibiyotiğinde inhibisyon alanı hesaplanmış ve 1587 mm2
olarak bulunmuştur (Şekil 4.13.). Bağıl inhibisyon yönünden değerlendirme
yapıldığında ise Sefotaksim antibiyotiğinin Shigella sonnei kültüründeki inhibisyon
oranı aynı kültürde McFarland No:0,5 bulanıklığında 60 W sürekli ışık altında %10
TiO2 konsantrasyonunda ortaya çıkan inhibisyon oranından yaklaşık olarak %95
daha fazladır (Şekil 4.14.).
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Şekil 4.11. Shigella sonnei’de TiO2 ile Ampisilin antibiyotiğinin inhibisyon
alanlarının karşılaştırılması.

Şekil 4.12. Shigella sonnei’de TiO2 ile Ampisilin antibiyotiğinin bağıl inhibisyon
yönünden karşılaştırılması.
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Şekil 4.13. Shigella sonnei’de TiO2 ile Sefotaksim antibiyotiğinin inhibisyon
alanlarının karşılaştırılması.

Şekil 4.14. Shigella sonnei’de TiO2 ile Sefotaksim antibiyotiğinin bağıl inhibisyon
yönünden karşılaştırılması.
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Staphylococcus aureus’a baktığımızda ise bu mikroorganizma Amoksisilin /
Klavulonik Asit’e standart antibiyogram sonuçlarına göre dirençlidir (Çizelge 4.1.).
S.aureus’ta Amoksisilin / Klavulonik Asit inhibisyon alanı 78,5 mm2 olarak
hesaplanmıştır.

Bu

değer Çizelge

4.8’deki

antimikrobiyal

etki

alanlarıyla

karşılaştırıldığında elde edilen değerden küçüktür. McFarland No:0.5 ve
McFarland

No:

1

bulanıklıklarında

hazırlanan

ve

%10

TiO2

içeren

nanokompozitlerin eklendiği, 60 W ile sürekli ışıklandırılan S.aureus kültürlerinin
inkübasyon sonrası incelenmesi ile görüldüğü gibi bu şartlarda oluşan inhibisyon
alanı Amoksisilin / Klavulonik Asit antibiyotiğinin oluşturduğu alana kıyasla daha
büyük olmaktadır (Şekil 4.15.). Bağıl inhibisyon yönünden ise aynı kültürlerde
ortaya çıkan %10 TiO2 inhibisyonunun

Amoksisilin / Klavulonik Asit’ten %7

oranında daha yüksek olduğu hesaplanmaktadır (Şekil 4.16.). Bunun yanı sıra
S.aureus Klindamisin’e duyarlılık göstermektedir (Çizelge 4.1.). Klindamisinin
inhibisyon alanı hesaplanmış ve 588 mm2 olarak bulunmuştur (Şekil 4.17.).
Klindamisin bağıl inhibisyon yönünden inceleğinde ise S.aureus kültüründe ortaya
çıkan %10 TiO2 inhibisyonundan % 86 daha yüksek olduğu hesaplanmıştır (Şekil
4.18.).

Şekil 4.15. Staphylococcus aureus’ta TiO2 ile Amoksisilin / Klavulonik Asit
antibiyotiğinin inhibisyon alanlarının karşılaştırılması.
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Şekil 4.16. Staphylococcus aureus’ta TiO2 ile Amoksisilin / Klavulonik Asit
antibiyotiğinin bağıl inhibisyon yönünden karşılaştırılması.

Şekil 4.17. Staphylococcus aureus’ta TiO2 ile Klindamisin antibiyotiğinin inhibisyon
alanlarının karşılaştırılması.
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Şekil 4.18. Staphylococcus aureus’ta TiO2 ile Klindamisin antibiyotiğinin bağıl
inhibisyon yönünden karşılaştırılması.

Candida albicans ve Aspergillus niger ‘de antifungal etki E-testine göre
saptanmıştır (Bölüm 3.3.). Bu test sonucu değerlendirmesine göre bu iki
mikroorganizmadan Candida albicans Flukozanol, Vorikazanol,

Amfoterisin B

fungal ajanlarına karşı yüksek oranda inhibisyona uğramaktadır. Aspergillus niger
ise Vorikazanol ve Amfoterisin B fugal ajanlarına karşı yüksek inhibisyon
göstermektedir. TiO2’in %10’luk konsantrasyonu bu iki organizmada da inhibisyon
yaratmaktadır. Ancak Candida albicans ve Aspergillus niger üzerinde uygulanmış
olan E-testte kullanılan antibiyotikler çeşitli MİK değeri içerdiği için inhibisyon alanı
hesaplanamamıştır.

İnhibisyon

alanları

hesaplanamadığından

bu

mikroorganizmalar için TiO2 inhibisyon alanı ile antibiyotik inhibisyon alanı
karşılaştırması yapılamamıştır.
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TiO2’in antifungal aktivitesi ile yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi [97, 140,
141] inhibisyon etkisi bakterilere kıyasla daha düşük olsa bile TiO2 antifungal bir
inhibisyon oluşturabilmektedir.

Özetle;
 Yapmış olduğumuz çalışmada TiO2 içeriğinin, nanokompozit boyutunun,
ışıklandırmanın yetersiz kalması gibi nedenlerden dolayı sıvı besiyerinde
elde edilen sonuçlar tutarsız olduğundan çalışmaya katı besiyeri
kullanılarak devam edilmiştir.
 Çalışmamızda

kullanılan

McFarland

No:0.5

bulanıklığındaki

Staphylococcus aureus kültürü %10 TiO2 içerikli nanokompozitler ve 60W
ışıklandırmayla

beraber

en

yüksek

inhibisyon

alanına

sahip

mikroorganizma olmuştur.
 Çalışmamızda kullandığımız Gram pozitif bakterilerden Staphylococcus
aureus Gram negatif bakterilerden Escherichia coli ve Shigella sonnei’ye
göre daha yüksek inhibisyon alanına sahiptir. Funguslardan Candida
albicans ve Aspergillus niger ise Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere
nazaran daha düşük bir inhibisyon alanı göstermiştir.
 TiO2’in etki gösterebilmesi için ışığa (morötesi ya da beyaz ışık) ihtiyaç
duyduğu ve 60 W sürekli ışıklandırmayla yapılan inhibisyonun UV
kullanarak yapılan inhibisyona göre daha fazla olduğu, karanlıkta ise
TiO2’in

etkisinin

hemen

hemen

hiç

olmadığı

araştırmamızda

gözlemlenmiştir.
 Yapmış

olduğumuz

çalışmada

çeşitli

mikroorganizma

yoğunlukları

denenmiş ve mikroorganizma yoğunluğu arttıkça TiO2’in inhibitörik
etkisinin azaldığı gösterilmiştir.
 Antibiyogram testleri ile TiO2’in mikroorganizmalar üzerindeki etkisi
antibiyotiklerle karşılaştırılmış ve TiO2’in bazı antibiyotiklerden daha fazla
inhibisyon alanı oluşturduğu yapılan deneylerle saptanmıştır.
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