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Özetçe— Pseudomonas aeruginosa suşlar enfeksiyona sebep 

olabilen gram negatif bir bakteri türüdür. Bu suşlar 
antibiyotiklerin yanlş kullanlmasndan dolay zamanla 
antibiyotik direnci kazanmşlardr. Antibiyotik direnci tedaviyi 
zorlaştrmştr. Bu durum yeni tedavi yöntemleri araştrlmasna 
neden olmuştur. Bu yeni yöntemlerden birisi de Fotodinamik 
Terapi (FDT)’dir. FDT şğa duyarl ve belirli bir dalgaboyuna 
sahip şkla aktive olan bir madde tarafndan üretilen reaktif 
oksijen türleri araclğ ile 
mikroorganizmalarn fotoinaktivasyonudur. Bu yöntem ile 
dirençli bakterilerin ölümü sağlanabilmektedir. Bu çalşmada 
maksimum 2 Watt gücünde çalşan diyot pompal 655 nm lazer 
şk kaynağ ve şğa duyarl madde olarak farkl dozlarda Klorin 
e6 (Ce6) kullanlmştr. Bu çalşmann amac Potasyum İyodür 
(KI) tuzu kullanlarak antibakteriyel fotodinamik terapinin 
etkisini arttrmaktr. Potasyum İyodürün sinerjistik etkisi 
sayesinde Ce6 ile gerçekleştirilen fotodinamik terapi uygulamas 
sonucunda antibiyotik direnci geliştirmiş P. aeruginosa üzerinde 
oldukça etkili ölüm oranlar elde edilmiştir.  

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

Abstract— Pseudomonas aeruginosa strains are gram-
negative bacteria that can cause serous chronic infections.  These 
strains have gained antibiotic resistance over time due to misuse 
of antibiotics. Since bactericide resistance to antibiotics makes 
treatment difficult, this has led to the research for new treatment 
methods. One of these new methods is Photodynamic Therapy 
(PDT). PDT is photoinactivation of microorganisms by reactive 
oxygen species that are produced by a light-activated and light-
sensitive substance with a light source at certain wavelength. In 
this study, 655 nm laser light source with diode pump working at 
maximum 2 Watt power and chlorine e6 (Ce6) at different doses 
were used as light sensitive substance. The aim of this study was 

to increase the effect of antibacterial photodynamic therapy on 
resistant gram-negative bacteria by using Potassium Iodide (KI) 
salt synergistically. This application resulted in quite effective 
mortality rates on antibiotic resistant P. aeruginosa strain. 

Keywords — Pseudomonas aeruginosa; multi drug resistance; 
chlorin e6; 655 nm; potassium iodide; antibacterial photodynamic 
therapy. 

I. GİRİŞ  
Antibiyotiklerin yanlş kullanlmas sonucu baz bakteriler 

mutasyon geçirerek antibiyotik direnci geliştirmişlerdir. Bu 
bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar antibiyotikle tedavi 
edilemez olmuştur (1). Bu durum Fotodinamik Terapi (FDT) 
gibi yeni tedavi yöntemlerinin araştrlmasna neden olmuştur 
(2, 3). 

FDT, şkla aktifleşen ve şğ emen fotosensitizan 
tarafndan üretilen reaktif oksijen türleri ile 
mikroorganizmalarn fotoinaktivasyonudur. Antibiyotiğe 
duyarl ve dirençli bakterilerin fotoinaktivasyonu antibakteriyel 
FDT ile sağlanr. Fotosensitizann konsantrasyonu ve 
spektrumu şğn dozu ve dalgaboyu ile uyumlu olursa tedavi 
edici etki elde edilebilir. Hedef hücrenin nekrozu bileşenlerinin 
reaktif oksijen türleri tarafndan oksitlenmesiyle sağlanr (4,5). 

FDT kanser, çeşitli hastalklar ve bakteriler üzerinde 
oluşturduğu toksik etkiyle sorunlarn tedavisinde kullanlabilen 
bir yöntemdir (6-10). 

Klorin e6 (Ce6) 2. jenerasyon bir fotosensitizandr. Düşük 
toksisitesi, kolay sentezlenmesi, hedef hücrede hzl dağlmas, 
derinlere nüfuz edebilmesi ve antibakteriyel FDT’de hzl bir 
etkiye sebep olduğu için gram negatif bakterilerin yok 
edilmesinde daha etkili olacağ düşünülmektedir (11-13). 
Ayrca fotosensitizann etkisini arttrmak için potasyum iyodür 
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(KI) tuzunun kullanm da avantaj sağlayabilir. Önceki 
çalşmalar, potasyum iyodür gibi inorganik tuzlarla 
antibakteriyel fotodinamik terapinin etkinliğinin 
arttrlabileceğini göstermiştir (14). Potasyum iyodürün etki 
mekanizmas incelendiğinde elektron transferiyle moleküler 
iyodür ve reaktif iyodür türlerinin oluştuğu ve bu reaktif iyodür 
türlerinin ekstra ölüme sebep olduğu görülmüştür (15,16). Bu 
bilgiler doğrultusunda fotosensitizann etkisini arttrmak için 
potasyum iyodür tuzu (KI) kullanmnn avantaj sağlayacağ 
düşünülerek bu çalşmada gram negatif, çoklu ilaç direnci 
geliştirmiş Pseudomonas aeruginosa suşu üzerinde klorin e6 
(Ce6) ile FDT yönteminin etkisi, potasyum iyodür ile birlikte 
araştrlmştr. 

II. YÖNTEM 

A. Bakteri Suşu 
Bu çalşmada gram negatif bakteri olan Pseudomonas 

aeruginosa’nn çoklu antibiyotik direnci geliştirmiş suşu 
kullanlmştr. Stoktan tek bir koloniden hazrlanan bakteri 
solüsyonu 37°C’de gece boyunca inkübe edilmiştir. 
İnkübasyon sonrasnda santrifüjlenerek elde edilen bakteriler 
fosfatla tamponlanmş tuz çözeltisinde (PBS) çözülerek 
uygulamalara hazr hale getirilmişlerdir. 96 kuyucuklu 
plakadaki her bir kuyucuğa 108 CFU/mL PBS çözeltisindeki 
bakteri solüsyonu eklenmiştir. 

B. Işğa Duyarl İlaç 
Ce6 molekül formülü C34H36N4O6 ve moleküler ağrlğ 

596,684 g/mol olan FDT’de kullanlan 2. jenerasyon bir ilaçtr. 
Işk etkisiyle bozulmasn engellemek için ilaç hazrlğ ve 
bütün diğer uygulamalar karanlkta yaplmştr. 1, 2.5, 100 ve 
500 μM Ce6 konsantrasyonlar bakteri üzerinde lazerli ve 
lazersiz ortamda incelenmiştir. 

C. Potasyum İyodürün Etkisi 
      Bu çalşmada potasyum iyodür klorin e6’nn etkisini 
arttrmak için kullanlmştr. Klorin e6 ile inkübe edilen 
hücrelerin üzerine lazer uygulamasndan hemen önce 
potasyum iyodür eklenmiştir. Tek başna potasyum iyodürün, 
lazer uygulamas olmadan klorin e6 ve potasyum iyodürün ve 
lazer uygulamas yaplarak klorin e6 ve potasyum iyodürün 
bakteriler üzerindeki etkisi araştrlmştr. Deneylerde 100 μM 
konsantrasyonunda potasyum iyodür kullanlmştr. 

D. Optik Düzenek 
      Bu çalşmada diyot pompal lazer cihaz kullanlarak 655 
nm dalgaboyunda şma yaplmştr. Ce6 maddesini aktif hale 
getirmek için görünür spektrumdaki krmz lazer şk kaynağ 
kullanlmştr. Lazer ve FDT gruplarnda 10, 25, 50, 100, 150, 
200 ve 250 J/cm2 enerjide yedi farkl şk dozu uygulanmştr. 
Lazer grubunda bakterileri yok etmeyen ama FDT grubunda 
ilaç ve tuz ile birlikte etkili ölüm oranlarna sebep olan enerji 
yoğunluğu araştrlmştr. 
 

 
Şekil 1. a. 655-nm Lazer Cihaz ve Optik Tabla Üzerindeki Optik Düzenek. 
b. 655-nm Lazer Cihaz ile 96 kuyucuklu plaka üzerindeki Işk Uygulamas. 

 

E. Deneysel Prosedür 
     Bu çalşmada Klorin e6 ve KI ile FDT’nin etkisi çoklu 
antibiyotik direncine sahip P. aeruginosa üzerinde 
araştrlmştr. Araştrmada 7 grup oluşturulmuştur: 
1.Kontrol grubu: Klorin e6, KI ve lazerin uygulanmadğ grup 
2.Klorin e6 grubu: Sadece Klorin e6 uygulanan grup 
3.Lazer grubu: Sadece lazer uygulamas yaplan grup 
4.FDT grubu: Lazer ile birlikte Klorin e6 uygulanan grup 
5.KI grubu: Sadece KI uygulamas yaplan grup 
6.Klorin e6+KI grubu: Klorin e6 ile birlikte KI uygulanan 
grup 
7.FDT+KI grubu: Lazer ile birlikte Klorin e6 ve KI uygulanan 
grup 

Deneyde her grup 96’lk plakalara 3’er örnek şeklinde 
çalşlmştr. Şekil 1’deki gibi her grupta 96 kuyucuklu plaka 
üzerinde lazer şğnn düştüğü belirli yerlere PBS ile 
seyreltilmiş 50 μL bakteri ekilmiştir. Kuyucuklarda kontrol  ve 
sadece lazer gruplarnda 100 μL PBS ile 50 μL bakteri, FDT ve 
sadece Ce6 grubunda ise 50 μL Ce6 ile 50 μL bakteri, FDT+KI 
grubunda ise 50 μL Ce6 solüsyonu, 50 μL KI ve 50 μL bakteri 
olmak üzere toplam 150 μL solüsyon örnekleri hazrlanmştr. 
Kontrol ve lazer grubunda PBS ile FDT, FDT+KI ve Ce6 
gruplarnda ise Ce6 ile 15 dakika inkübe edilmiştir. FDT+KI, 
FDT ve lazer gruplarnda solüsyon içeren her bir kuyucuğa 
lazer uygulamas yaplmştr. Bütün uygulamalar sonucunda 
bütün gruplarda seri seyreltme yöntemiyle yaşayan bakteri 
says saptanmştr. Seyreltme 1:10 orannda yaplmştr. 
Mevcut çözeltiden 1 birim hacim alnarak toplam hacim olan 
10 birime tamamlanmştr. Gerekli miktarda tekrarlanarak 
uygulama tamamlanmştr. Seyreltme sonras bakteri solüsyonu 
yaylan plakalar gece boyunca bekletilmiş ve ertesi gün koloni 
saym yaplmştr.   

F. İstatistiksel Analiz 
Deneyler sonucunda elde edilen veriler öncelikle tek yönlü 

ANOVA ile incelenmiştir. Veriler arasnda farkllk olduğu 
görülünce her bir deney grubu kontrol grubuyla karşlaştrmal 
olarak t-test yöntemiyle incelemiştir. İstatistiksel farkllk 
p≤0,05 olarak belirlenmiştir. 
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III. SONUÇLAR 
Yaplan uygulamalar sonucunda kontrol grubunun 

sonuçlar ile yalnzca Ce6 kullanlan grubun sonuçlar Şekil 
2’de görüldüğü üzere benzerlik göstermektedir. 500 μM gibi 
ilacn çok yüksek kullanldğ uygulamada dahi tek başna 
hücrelerde maksimum yaklaşk %49’luk bir azalmaya sebep 
olduğu görülmektedir ve istatistiksel olarak anlaml değildir. 
100 μM ilacn etkisi çok daha az olmuştur. Bu sebeple 1 ve 2,5 
μM fotosensitizan kullanmnda hücreler üzerinde etki 
beklenmemektedir. Sadece lazer uygulamasnn yapldğ 
gruplar da kontrol grubuyla benzerlik göstermektedir. 655-nm 
dalgaboyu belirtilen enerji dozlarnda hücreler üzerinde yüksek 
öldürücü etkiye sahip olmamş, baz şk dozu uygulamalarnda 
kontrol grubuna göre artmaya sebep olarak proliferasyonu 
tetiklemiştir (Şekil 3). Bu uygulamalar sonucunda sadece ilaç 
ve lazerin öngörüldüğü üzere hücreler üzerinde tek başna 
öldürücü bir etkisi olmamştr. 

  
Şekil 2. 100 ve 500 μM konsantrasyonlarnda uygulanan 

Klorin e6’nn P. aeruginosa üzerindeki etkisi.  

 
Şekil 3. 10, 25, 100 ve 150 J/cm2 655-nm lazer şk 

dozunun P. aeruginosa üzerindeki etkisi. 

Sadece 100 mM KI ve kullanlan maksimum ilaç 
konsantrasyonu olan 500 μM Ce6 ile 100 μM KI’nn bakteriler 
üzerindeki etkisi incelendiğinde hücrelerde azalma 
görülmemiş, bu uygulama hücrelerde bir miktar proliferasyona 
sebep olmuştur (Şekil 4). Bu sonuçlar kontrol grubuyla 
karşlaştğnda, aralarnda herhangi bir istatistiksel farkllğn 
olmadğ görülmüştür. 

 
Şekil 4. 500 μM konsantrasyonundaki Klorin e6 ile 100 

mM KI ve sadece 100 mM KI tuzunun  P. aeruginosa 
üzerindeki etkisi. 

Şekil 5 ve Şekil 6’da görüldüğü üzere 10, 25, 100 ve 150 
J/cm2 şk dozu ve 1, 2.5, 100 ve 500 μM Ce6 ile 100 mM KI 
eşliğinde lazer uygulamalar yaplmştr. 100 ve 150 J/cm2 şk 
dozu, 500 μM Ce6 ve 100 mM KI kullanldğnda %100 ölüm 
oran elde edilmiştir. %99.9’a yaklaşan ölüm oranlarnn elde 
edilmesi için ilaç konsantrasyonu ve şk dozu düşürülmüştür. 
İlaç konsantrasyonu ve şk dozu epeyce düşürüldüğünde 
istenilen sonuçlara ulaşlmştr. 25 J/cm2 şk dozu ile 2.5 μM 
Ce6 ve 100 mM KI kullanldğnda %99.8, ayn şk dozuyla 1 
μM Ce6 ve 100 mM KI kullanldğnda %98.4 ölüm oran elde 
edilmiştir. 10 J/cm2 şk dozu ile 1 μM Ce6 ve 100 mM KI 
kullanldğnda ise %98.2, ayn şk dozuyla 2.5 μM Ce6 
kullanldğnda %100 ölüm elde edilmiştir. Bu sonuçlar kontrol 
grubu sonuçlar ile karşlaştrldğnda istatiksel olarak anlaml 
bir farkllk göstermiştir. 

 
          Şekil 5. 100 mM KI’nn farkl şk dozu ve ilaç 

konsantrasyonlar ile birlikte P. aeruginosa üzerindeki 
fotoinaktivasyon etkisi. * deney grubu ile kontrol grubu 
arasndaki istatistiksel olarak anlaml farkllğ göstermektedir 
(p≤0,05).  
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Şekil 6. 100 mM KI’nn farkl şk dozu ve ilaç 

konsantrasyonlar ile birlikte P. aeruginosa üzerindeki 
fotoinaktivasyon etkisi. * deney grubu ile kontrol grubu 
arasndaki istatistiksel olarak anlaml farkllğ göstermektedir 
(p≤0,05). 

IV. TARTIŞMA 
Önceki çalşmalarmzda sadece FDT gruplarnda Ce6 

ilacnn P. aeruginosa üzerinde etkisiz kaldğ görülmüştür 
(17). Işk dozu ve ilaç konsantrasyonunun arttrlmasna 
rağmen %100’lere yaklaşan ölüm oranlar elde edilememiştir. 
Maksimum %75’lik bir ölüm oran elde edilmiştir (17).  Bu 
sebeple fotosensitizann etkisini arttrabilmek amacyla adjuvan 
bir madde olarak etanol kullanlmştr. Bu uygulamadaki amaç 
şk dozunu ve ilaç konsantrasyonunu ciddi oranda düşürüp 
%99’u geçen ölüm orann elde edebilmektir. Farkl şk dozu 
ve ilaç konsantrasyonlar ile beraber etanol kullanldğnda 
maksimum yaklaşk %93’lük bir ölüm oran elde edilmiştir. Bu 
ölüm oran 200 J/cm2 şk dozu ile %20 etanol içeren 250 μM 
Ce6 kullanlan FDT uygulamasnda elde edilmiştir. Etanolün 
adjuvan madde olarak kullanm Ce6 konsantrasyonunu yar 
yarya azaltmaya yararken şk dozunda herhangi bir etkiye 
sebep olamamştr (17). Bu çalşmada ise, FDT 
uygulamalarnda kullanlan şk dozu ve ilaç 
konsantrasyonlarn daha fazla düşürmek için ve dirençli P. 
aeruginosa suşunu başarl bir şekilde yok etmek için potasyum 
iyodür tuzu (KI) kullanlmştr. Tek başna tuzun ve tuzla 
beraber ilacn bakteriler üzerinde toksik etkisi olmamştr. FDT 
uygulamalarnda 100 mM KI kullanm %100’lük ölüm elde 
edilmesini sağlamştr. 10 J/cm2 şk dozu ile 2.5 μM Ce6 ve 
100 mM KI kullanlan FDT uygulamalarnda maksimum ölüm 
oran elde edilmiştir. Potasyum iyodür kullanm antibakteriyel 
fotodinamik terapi uygulamasnda şk dozu ve ilaç 
konsantrasyonunda büyük oranda azaltrken, direnç geliştirmiş 
gram negatif bir bakteri olan P. aeruginosa’nn yok edilmesini 
başar ile sağlamştr. 
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