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Özetçe— Metisilin dirençli Staphylococcus aures (MRSA) 
antibiyotiklerin yllardr rastgele ve yaygn kullanlmasndan 
ötürü çeşitli mutasyonlar geçirerek antibiyotiğe dirençli hale 
gelmiştir. Bir çok antibiyotiğe kolayca dirençli hale geldiği için 
MRSA enfeksiyonlarna karş çeşitli tedavi mekanizmalar 
geliştirilmeye başlanmştr. Çeşitli dezenfektanlar, deterjanlar, 
organik çözücüler ve kimyasallar gerek tek başna gerekse 
yenilikçi metotlarla kombine edilerek sinerjistik etki yaratlmaya 
çalşlmştr. Bu çalşmada MRSA suşlar üzerinde fotodinamik 
terapi ile etanolün adjuvan etkisi incelenmiştir. Fotodinamik 
terapi uygulamalarnda 655-nm lazer şğ ve ethanol içinde 
çözünmüş klorin e6 fotosensitizan kullanlmştr. Klorin e6 
fotosensitizann etanol kullanlarak etkinliği arttrlmştr. 
Etanolün kullanm daha düşük dozda lazer şğ ve daha düşük 
konsantrasyonda fotosensitizann yeterli antibakteriyel etkiyi 
göstermesini sağlamştr. In vivo ya da klinik çalşmalar 
açsndan sağlkl hücrelerin zarar görmemesi için şk ve 
fotosensitizan oran önemli derece minimum seviyelere 
çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Staphylococcus aureus; 655-nm lazer 
şğ; klorin e6; etanol; antibakteriyel fotodinamik terapi 

Abstract— Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
have become antibiotic resistant by several mutations due to the 
random and widespread use of antibiotics for years. Since many 
strains can easily become resistant to many antibiotics, various 
treatment mechanisms against MRSA infections have begun to be 
developed. Various disinfectants, detergents, organic solvents and 
chemicals have been tried to create synergistic effects either by 
themselves or by combining them with innovative methods. In 
this study, photodynamic therapy on MRSA strains and adjuvant 
effect of ethanol were assessed. In photodynamic therapy 

applications, 655-nm laser light and chlorine e6 dissolved in 
ethanol were used. Using ethanol as an adjuvant therapy 
increased activity of Clorine e6 with quite low dose of light 
energy and photosensitizer concentration resulting in sufficient 
antibacterial effect. The energy dose of light and the 
concentration of the photosensitizer were reduced substantially 
so that healthy cells would not be damaged in in vivo or clinical 
studies. 

Keywords — Staphylococcus aureus; 655-nm laser light; 
chlorin e6; ethanol; antibacterial photodynamic therapy 

I. GİRİŞ  
Çoğunlukla ciltte ve mukozal membranda Staphylococci, 

diğer bakteri türleri ile karşlaştrldğnda fazla sayda bulunan 
bakteri snfndan biridir (1). Bu nedenle, cerrahi operasyon 
sonras gibi bağşklk sisteminin zayfladğ zamanlarda hzl 
bir şekilde patojenik etki gösterebilir. Vücudun çevre ile temas 
kurduğu noktalarda ve yüzeysel bölgelerde iyileşmeyen kronik 
yaralar, sivilceler ya da çbanlara sebep olabilir (2,3).  

Oluşan bu enfeksiyonlarn tedavisinde kullanlan 
antibiyotiklerin zamanla sk kullanm ve S. aureus’un bunun 
sonucunda geçirdiği hzl mutasyonlardan sebebiyle çeşitli 
antibiyotikler işe yaramaz hale gelmiş, bakteri direnç 
kazanmştr (4).  Konakç hücrenin biyolojik ve kimyasal 
yapsn değiştirerek, antibiyotiğin bağlanmasn engeller ya da 
antibiyotiği bağlandğ ksmda inaktive eder (5). Bu şekilde 
antibiyotik bakteri hücresinde ve konakç hücrede beklenilen 
etkiyi göstermez. S.aureus bakterisi de zamanla bu 
mekanizmalar geçirerek methisilin ve penisilin başta olmak 
üzere bir çok antibiyotiğe dirençli hale gelmiştir. Çalşmada 
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kullanlan Methisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), 
staphylococci bakteri snfnn çoklu antibiyotik direnci 
kazanmş bir türüdür. MRSA, bu snfa dahil olan bir çok 
bakteri gibi enfekte olup patojen haline geldiğinde ölümcül 
sonuçlar doğurabilir. Bakterinin direnç geliştiremeyeceği ve 
böylece tedavinin uzun süre kalclğn koruyacağ yeni yollar 
aranmaya başlanmştr. Plazma, alkol, fotodinamik terapi 
(FDT), çeşitli deterjan ve antiseptikler özellikle gram pozitif 
bakteriler üzerinde araştrmaclar tarafndan gerek tek başna 
gerekse birbirleri ile kombine edilerek bakteri suşlarna zarar 
vermek ya da onlar tamamen yok etmek amacyla 
kullanlmşlardr (6).   

FDT bu konuda çalşlan yenilikçi ve umut verici bir 
yaklaşm olarak görülmüştür. FDT, fotosensitizan olarak 
bilinen şğa duyarl ajanlarn uygun dalga boyunda şk 
varlğnda bulunduğu konumda oluşturduğu etkiye dayanan 
tedavi edici bir metottur (7). Oksijen varlğnda şk 
kaynağndan gelen enerji fotosensitizan araclğyla oksijen 
atomlarna aktarlmas sonucu reaktif oksijen türleri oluşur. 
(8,9,10). Oluşan bu ürünler hücre içinde biyolojik ve kimyasal 
tepkimelere katlarak bu tepkime basamaklarnda farkl ve 
hücre için toksik etki yaratacak ürünlerin açğa çkmasna 
vesile olurlar. Böylece bakteri hücresinde apoptoz veya nekroz 
sonucu ölüm gerçekleşir. Ayrca oksijen bakteri hücresinin 
metabolizmasnda kendiliğinden bulunduğu için buna bağl bir 
direnç mekanizmas geçirmesi olas görülmemektedir. 
Etanolün tek başna dezenfektan etkisi ve fotosensitizan 
üzerindeki etkisi birleşerek FDT uygulamalarna katk 
sağlamştr. Etanolün, bakteri hücre duvarnn geçirgenliğini 
arttrp fotosensitizan moleküllerinin hücre içine szmasn 
sağladğ, devamnda hücre içinde çözünebilme yeteneğini 
arttrdğ varsaylmştr. Toplamda etanolün hücre içerisindeki 
fotosensitizann çözünürlüğünü ve dolaysyla reaktif ürün 
oluşturma kapasitesini arttrdğ düşünülmüştür. Bu sebeple bu 
çalşmada gram pozitif MRSA suşlarn yok etmek için 
FDT’deki fotosensitizan madde ile ethanol arasnda sinerjistik 
etki yaratlarak fotosensitizann etkinliğinin arttrlmas 
hedeflenmiştir.  

II. YÖNTEM 

A. Bakteri Suşu 
Bu çalşmada gram pozitif bakteri olan Staphylococcus 

aureus’un çoklu antibiyotik direnci geliştirmiş klinik izolatlar 
kullanlmştr. Stoktan tek bir koloniden hazrlanan bakteri 
solüsyonu 37°C’de gece boyunca inkübe edilmiştir. 
İnkübasyon sonrasnda santrifüjlenerek elde edilen bakteriler 
fosfatla tamponlanmş tuz çözeltisinde (PBS) çözülerek 
uygulamalara hazr hale getirilmişlerdir. 96 kuyucuklu 
plakadaki 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 klorin 
snfndan bir ilaçtr. Işk etkisiyle bozulmasn engellemek için 
ilaç hazrlğ ve bütün diğer uygulamalar karanlkta yaplmştr. 
0.5, 1, 2.5, 5, 10 μM Ce6 konsantrasyonlar bakteri üzerinde 
lazerli ve lazersiz ortamda incelenmiştir. 

C. Optik Düzenek 
Bu çalşmada şk kaynağ olarak 655 nm dalgaboyunda 
görünür bölgede krmz şma yapan diyot pompal lazer 
cihaz kullanlmştr. FDT uygulamalarnda 25 J/cm2 enerjide 
sabit tutulan şk dozu uygulanmştr ve bu şk dozunun ilaç 
ve etanol ile birlikte bakteri üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

D. Ethanolün Adjuvan Etkisi 
Gram pozitif bakterilerde etanol düşük konsantrasyonlarda 
kullanlan organik bir antiseptiktir. Genellikle tek başna 
kullanldğnda hücre membranndaki lipid tabakay bozup 
hücre içeriğinin dşarya szmas şeklinde sonuçlar doğurduğu 
düşünülür. Bu çalşmada ise 99,6% saf etanolden saf su ile 
seyreltilmiş 20% ethanol içinde farkl konsantrasyonlarda 
hazrlanan Ce6 ile birlikte kullanlmştr. Hazrlanan 
solüsyonlarn lazer uygulamalar ile birlikte bakteriler 
üzerindeki etkisi araştrlmştr.  

E. Deneysel Prosedür 
Bu çalşmada Klorin e6 ve etanol ile FDT’nin etkisi çoklu 
antibiyotik direncine sahip MRSA üzerinde araştrlmştr. 
Araştrmada 5 grup oluşturulmuştur: 

1. Kontrol grubu: Klorin e6, etanol ve lazerin uygulanmadğ 
grup  

2. Lazer grubu: Sadece lazer uygulamas yaplan grup  

3. Klorin e6 grubu: Sadece Klorin e6 uygulanan grup 

4. EtOH grubu: Sadece %20 etanol uygulanan grup 

5. FDT+EtOH grubu: Lazer ile birlikte Klorin e6 ve etanol 
uygulanan grup  

 

 

 

 

 

 Şekil 1. 655-nm Lazer Cihaz               Şekil 2. Bakteri ekimi 
 ile 96 kuyucuklu plaka üzerindeki 
 şk uygulamas 
 
Uygulamalarda her grup 96’lk plakalarda 3’er örnek şeklinde 
çalşlmştr. Şekil 1’deki gibi her grup için 96 kuyucuklu 
plaka üzerinde lazer şğnn düştüğü önceden belirlenen 
kuyucuklara PBS ile seyreltilmiş̧ 50 μL bakteri ekilmiştir. 
Kuyucuklarda kontrol ve sadece lazer gruplarnda 50 μL PBS 
ile 50 μL bakteri, sadece Ce6 grubunda ise 50 μL Ce6 ve 50 
μL bakteri, FDT+EtOH grubunda ise 50 μL %20’lik etanol 
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içindeki Ce6 solüsyonu ve 50 μL bakteri olmak üzere toplam 
100 μL solüsyon örnekleri hazrlanmştr. Kontrol ve lazer 
grubunda PBS ile, FDT+EtOH ve Ce6 gruplarnda ise Ce6 ile 
15 dakika inkübe edilmiştir. FDT+EtOH, ve lazer gruplarnda 
solüsyon içeren her bir kuyucuğa lazer uygulamas yaplmştr. 
Uygulamalar sonucunda bütün gruplarda seri seyreltme 
yöntemiyle yasayan bakteri koloni says saptanmştr.  

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.  

III. SONUÇLAR 
Deney gruplarndan elde edilen sonuçlara bakldğnda hiçbir 
uygulama almayan kontrol grubu ile lazer ve ilaç grubunda 
yaşayan bakteri koloni says benzerlik göstermiştir (Şekil 3 ve 
4). Bu sonuç kontrol, lazer ve ilaç gruplarnn MRSA üzerinde 
istatistiksel olarak anlaml diyebileceğimiz etkisi olmadğn 
göstermiştir. 
 

 
Şekil 3. 25 J/cm2 655-nm lazer şk dozunun MRSA üzerindeki 
etkisi. 

 

Şekil 4. Klorin e6 fotosensitizann tek başna MRSA üzerindeki 
etkisi. 
 
Alkolün tek başna antiseptik etkinliğini belirleyebilmek 
amacyla sadece 20% etanol uygulanan EtOH grubunda ise, 
Şekilde 5’te görüldüğü gibi %10-15 orannda bakteri hücre 
canllğnda azalmas saptanmştr. Bu azalma da analiz 
metotlaryla incelendiğinde istatistiksel olarak anlaml 
bulunmamştr.   
 

 
Şekil 5. 20% etanolün tek başna MRSA üzerindeki etkisi. 
 
%20 etanolde çözdürülmüş Ce6 ile yaplan FDT 
uygulamalarna bakldğnda (Şekil 6) Ce6 konsantrasyonu 
minimum seviyeden itibaren maksimum seviyeye kadar hücre 
canllğ azalma oran bütün gruplarda %99 oranndan fazla 
görülmüştür. Ce6 konsantrasyonu arttrldğnda da yüzde 
hücre canllğ azalma oran istikrarn korumuş olup, 5 μM 
Ce6 konsantrasyonundan sonra %100 seviyelerine ulaşmştr. 
Bu konsantrasyonlarda yaşayan canl MRSA kolonisi 
görülmemiştir. 
  

 
Şekil 6. %20’lik etanol içinde hazrlanan farkl konsantrasyonlardaki 
Ce6 solüsyonunun (0.5, 1, 2.5, 5, 10 μM) 25 J/cm2 enerji dozundaki 
lazer şğ ile birlikte MRSA üzerindeki etkisi. * Deney grubu ile 
kontrol grubu arasndaki istatistiksel olarak anlaml farkllğ 
göstermektedir (p≤0, 05).  

 
Bir önceki çalşmada yaplan etanolsüz FDT gruplar ile 
ethanol içeren FDT gruplar karşlaştrldğnda (11), ayn 
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konsantrasyonlarda Ce6 seviyelerinde, etanol MRSA suşlar 
üzerinde öldürücü etkinin artmasn sağlamştr. Ayn zamanda 
yüksek konsantrasyonlardaki Ce6 seviyelerinde etanol hücre 
canllğ azalma miktarn arttrmştr (Tablo 1).  

Tablo 1. Etanol kullanlan ve etanol kullanlmayan FDT (11) 
gruplarnda gözlenen hücre canllğ yüzdesel azalmalar. 
 

Hücre Canllğ Azalmas 
FDT Grubu 

 
FDT+EtOH Grubu 

 

- - 25J/cm2+0,5 μM  %99,99 

- - 25J/cm2+1 μM  %99,94 

25J/cm2+2.5μM  %99,88 25J/cm2+2,5 μM  %99,96 

25J/cm2+5μM  %99,31 25J/cm2+5 μM %99,99 

25J/cm2+10μM  %90,60 25J/cm2+10 μM %100,00 

IV. TARTIŞMA 
Bu çalşmada etanolün FDT üzerindeki adjuvan etkisi 
araştrlmştr. Bir önceki çalşmamzda (11) yaplan ayn 
bakteri üzerindeki FDT uygulamasnn sonuçlarna 
bakldğnda tek başna FDT’nin Ce6 ile birlikte MRSA 
üzerinde antibakteriyel olarak etkili bir yöntem olduğunu 
gözlemlemiştik. 25 J/cm2+2,5 μM Ce6 ve 50 J/cm2+2 μM Ce6 
kombinasyonlarnn uygulandğ gruplarda maksimum 
antibakteriyel sonuçlara ulaşmştk (11). Fakat %99,99’luk 
ölümlerin daha düşük şk dozu ve ilaç konsantrasyonlaryla 
sağlanabilmesi için bu çalşmada etanolün antibakteriyel 
etkisini araştrdk. 
 
Etanolün adjuvan etkisinin araştrldğ bu çalşmada Ce6 ve 
şk seviyeleri daha düşük seviyelere çekilmiştir. Böylece FDT 
uygulamas srasnda ilaç konsantrasyonundan kaynakl 
sağlkl hücrelerin zarargörme riski önlenmeye çalşlmştr. 
 
Etanolün tek başna uygulandğ gruplardan elde edilen 
verilere bakldğnda ise etanolün tek başna gösterdiği 
antibakteriyel etki yeterli görülmemiştir. Bu sebepten ötürü 
etanol adjuvan etken olarak FDT’nin yannda kullanlmştr. 
Ce6 fotosensitizann etkinliğini arttrp, hücrede oluşan reaktif 
oksijen türlerinin oluşum mekanizmalarn tetiklediği 
düşünülmektedir. 
 
FDT+EtOH grubunda, şk enerji seviyesi 25 J/cm2 olarak 
sabit tutulmuş Ce6 konsantrasyonu 0.5 μM dan 10 μM Ce6 
arasnda değiştirilerek araştrlmştr. Bütün gruplarda 
istatistiksel olarak anlaml saylabilecek 99,9% ve üzeri 
oranda hücre canllk orannda azalma elde edilmiştir.  
 
Özet olarak, etanolün adjuvan etksi FDT’de şk ve 
fotosensitizan seviyesini gözle görülür oranlarda düşürmüştür. 
Bu sonuç ileriye dönük in vivo ya da klinik çalşmalarda şk 

ve fotosensitizan seviyesini sağlkl hücrelere zarar 
vermeyecek şekilde düzenlenmesi açsndan yararl olacaktr. 
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