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Sunum Planı 

• Olgu sunumu 

• Antibiyotikler ve yeni arayışlar 

• Nanopartiküler sistemin tanımı 

• Nano sistem içerisinde antibiyotikler 

• Gelecek.. 



Olgu 

• 73 yaşında kadın 

• Bilinen HT ve regüle DM hastası 

• Ani şuur kaybı nedeniyle acil servisten YBÜ’sine yatış 

• Beşinci gün şuur açılmaya başlıyor, halen entübe 

• Yedinci gün O2 saturasyonunda azalma,  

• Solunum sekresyonunda artış ve koyulaşma 

• Ateş: 37.8oC, CRP’de üç kat artış, BK: 10.200/mm3 



Olgu 

• Aynı gün ETA kültürü ve kan kültürü alınmış 

• Ampirik olarak hastaya PIP/TAZ (3X4.5 gr/gün IV) ve levofloksasin 

(1x750 mg/gün IV) başlanmış. 

• Sekizinci gün ateş: 38.6oC ve BK sayısı: 16.000/mm3 

• Kan kültürü tekrarlanmış. 

• Diğer kültürlerde 

• Kan kültüründe henüz üreme yok 

• ETA kültüründe Klebsiella pneumoniae izole edilmiş. 

 









Olgu 

• Klebsiella pneumoniae suşunun karbapenemlere dirençli olduğu 
saptandı.  

• Tedavi değişikliği yapıldı. 

• Kolistin 300 mg yükleme dozu, 3 x 150 mg IV 

• Kolistin 2 x 75 mg inhaler 

• Meropenem 3 x 1 gr IV 

• Tedaviye rağmen hastanın genel durumu düzelmedi 

• Tedavinin 11. günü hasta solunum ve dolaşım yetmezliğiyle kaybedildi. 



Olgu 

• Uygun tedaviye rağmen hastanın kaybedilme nedenleri: 

• Antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonu 

• Biyofilm oluşumu 

• Antiyotiklerin düşük doku konsantrasyonu 

• Diğer risk faktörleri 



Virulansı ve Biyofilm Oluşumunu Engelleyici 
Yeni Yaklaşımlar 

• Anti-quorum sinyaller (Anti-QS) 

• Anti-toksinler 

• Antibiyotik kaplı yüzeyler 

• Nanoteknolojik yöntemler 



Nanoteknoloji Nedir? 

Günümüzde hemen her alanda kısa sürede yaygınlaşan önemli bir 
teknoloji 

Maddelerin  atomik ve moleküler düzeylerde kontrol ve işlem görebilir 
forma dönüştürülmesidir 

Kullanılabilirlik için ideal boyut 100 nm ve altında olması arzulanır 

Birçok farklı alanda kullanımı söz konusudur. 



Nanoteknoloji 

• Fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik 

alanlarıdna kullanılan birçok madde, 

alet ve makinenin çok küçük 

fonksiyonlarda çalışmasını sağlayan bir 

alandır. 



Nanoteknolojinin Kısa bir Hikayesi 

29 Aralık 1959 

Richard Feynman 

American Physical Society Meeting 

“There’s Plenty of Room at the Bottom” 

Maddelerin nano boyutunda manüplasyonu 

Nanoteknoloji fikrinin ilk kez ortaya çıkışı 



Nanoteknoloji ve Endüstriyel Uygulamaları 

• Kaliforniya Foresight Enstitüsü  Başkanı 

• Dr. Eric Drexler 

• Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 

• Biyolojik sistemlerden esinlenerek moleküler düzeyde 

makinaların yapılabileceği görüşü 

• Nanoteknoloji terminolojisinin ilk olarak ortaya çıkışı. 



Nanoteknoloji ve Endüstriyel Uygulamaları 

• Nano (Yunanca) ‘nannos’ kelimesinden gelir 

• ‘Küçük yaşlı adam’ ya da ‘cüce’ anlamına gelir. 

• Günümüzde nano: 

• Metre 1/109 

• Santimetre 1/107 

• Milimetre 1/106 



Nanopartiküllerde Etkinliği Artıran Faktörler 

• Kimyasal yapısı 

• Partikül büyüklüğü,  

• Partikülün şekli 

• Zeta potansiyali  

 



Nanoteknoloji ve Endüstriyel Uygulamaları 

• Tıp ve sağlık sektörü 

• Nano Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri 

• Malzeme ve İmalat Sektörü 

• Havacılık ve Uzay Araştırmaları 

• Çevre ve Enerji 

• Biyoteknoloji ve Tarım 

• Savunma Sektörü 



Nanoteknolojinin Sağlıkta Kullanım Alanları 

• İlaç sektöründe  

• Moleküler tanılarda 

• Kanser tedavisinde 

• Gen uygulamalarında 

• Diş bakımında ve tedavisinde 

• Ortopedik uygulamalar ve tedavilerinde 

• Kalp hastalıklarının tedavisinde 

• İnfeksiyon hastalıklarının tedavisinde 



İlaç Sektöründe Nanoteknoloji 

• Üzerinde nanopartiküller yüklenmiş ilaçlar 

• Doğrudan hedef dokuya taşınma 

• Doğrudan etkileşim 

• Albümine bağlanmadan sağlanan etki 

• Farmakodinamik etkide artış 

• Biyoyararlanımda artış 

• Güçlü biyolojik aktivite.. 



Gen Uygulamalarında Nanoteknoloji 

• Hasarlı genlerin düzeltilmesi 

• Kalıtsal hastalıkların önlenmesi amacıyla 

ortaya çıkan bir tedavi yöntemidir. 

• Nanoteknoloji, gen yapılarına ulaşma ve 

etki etme potansiyelini kazandırmıştır. 

 



Kanserlerin Tedavisinde Nanoteknoloji 

• Nanopartiküller ve nanorobotlar ile tümör 

hücre etkileşimi 

• Nanorobotlar ilacı hedef tümör dokusuna taşır 

• Beraberinde yeni odakları saptar 

• Böylece kanserli hücreler diğer hücrelere 

zarar vermeden yok edilir. 



Ortopedi Tedavisinde Nanoteknoloji 

• Kemik hücrelerinin defektlerinin 

saptanması,  

• Kemik greftleriyle düzeltilmesi 

• Protez tedavilerinde kullanılır 

• Protezlerde mikro seviyede hareket sağlar. 



Nanopartiküller ve Ökaryotik Hücreler 

• İn vivo kullanımda potansiyel antibakteriyel etki? 

• Ökaryotik hücrelerde sitotoksik etki 

• Konsantrasyon ayarı ve yalnızca bakteri ölümü.. 

• Bu amaçla kullanılabilecek nanopartiküller: 

• ZnO 

• Gümüş içerikli nanopartiküller 





Antibakteriyel Nanopartiküller 

• Nanopartiküllerde antibakteriyel etkinlik 

araştırılmıştır 

• Bazı metaller (çinko, gümüş ve bakır) 

antibakteriyel etki.. 

• Demir oksit doğrudan antibakteriyel etki 

göstermez, ancak nanopartiküler formun 

antibakteriyel yönlerini sergiler. 
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Antibakteriyel Nanopartiküller 

• Antibakteriyel aktivite mekanizması tam olarak bilinmiyor 

• Aktivite nanopartikülden nanopartiküle değişebiliyor 

• Değişik etkiler mevcut 

• Membran hasarlandırıcı etkiye sahip olan nanopartiküller 

• Nanopartikül yüzeyinden antibakteriyel metal iyon salanlar 



Antibakteriyel Nanopartiküller 

• Çinko, gümüş gibi doğal antibakteriyel materyaller 

• Partikül yüzeyinde fazla depolama ile  

• Artan antibakteriyel etkinlik.. 

 

 

• Bakterinin hücre duvar penetarsayonuna 

• Bakterinin membran hasarına neden olurlar 

.. 





















Nanoyapılı Kaba Yüzeyler ve Antimikrobiyal 
Etki 

• Kaba nanopartiküler yüzey 

• Kimyasal ve topografik işlemler 

• Bakteriyel adezyon ve biyofilm oluşumunun önlenmesi 

• Özellikle tıbbı cihaz ve kateterler için kullanılıyor. 

 







Nanoteknolojinin Antibiyotikle İlişkili Kullanımı 

• En yaygın kullanım alanı ilaç dağılım sistemi üzerinedir, 

• İlaç dağılımındaki başlıca sorunlar: 

• İlacın erime sorunları 

• Yetersiz biyoyararlanım 

 



Nanoteknolojinin Antibiyotik Etkinliğine Katkısı 

• Kapsüllendirme yöntemiyle ilacın eriyebilme kapasitesinin artırılması 

• İlacın membran premeabilitesinin artırılması 

• Sirkülasyonda daha uzun süreli kalışının sağlanması 

• İlaç etkinliğinin artırılması 



Antimikrobiyal Ajanlar Olarak Nanopartiküller 

• Antibiyotikli Nanopartiküllerin Sinerjik Uygulaması: 

• Küçük moleküllü antibiyotiklerin nanopartiküllerle konjugasyonu sinerjik etki 
sağlar ve direnç sorununu giderebilir. 

• Kolloidal gümüş konjugatları Amoksisilin, eritromisin ve vankomisinde kullanılır 
ve gram pozitif bakterilere karşı oldukça etkilidir. 



Nanopartikül-Anitibiyotik Örnekleri 

• Tetrasiklin + Gümüş nanopartiküller: S.typhimurium 

• Siprofloksasin + Çinko oksit: S.aureus ve E.coli 

• Amoksisiln ve Nitrofurontain + Çinko oksit: E.coli ve S.aureus’lara etkisiz  

 



Nanopartikül İçerikli Antibiyotikler ve 
Antibakteriyel Etki  

• Serbest Oksijen Radikallerinin Oluşturulması: 

• Aerobik solunum ve UV ışınlarına maruziyet sonucu SOR oluşur 

• Hidrojen peroksit, süperoksit ve hidroksil radikalleri 

 

 

• Prokaryotlarda Nükleotid ve Lipid yapılara zarar verir 

• Süperoxide dismutase, bakterinin korunma sistemi 

• Divalan Metal İyonları ile Fenton Reaksiyonu  

• Hidroksil radikal gelişimi ve DNA yapısının bozulması 

.. 



• Li ve ark 

• Çinko oksit ve titanyum oksit nanopartikülleri 

• Süperoksit, hidroksil ve SOR oluşur 

• Oksidatif stres ve antibakteriyel etki.. 

 



• Reddy ve ark 

• Çinko nanopartikülleri ile SOR aktivasyonu  

• Katalaz enzim sentezinde azalma 

• Bakterinin oksidatif stresten korunma mekanizmasının azalması 

• Antibakteriyel etki.. 





• Çinko nanopartikülleri ve Pseudomonas aeruginosa etkileşimi 

• SOR artışı  

• Çinko molekülleri P.aeruginosa dış membranıyla etkileşir 

• Sonra çinko nanopartikülleri hücre içine girer ve bakteri hasarı oluşur 





• Bakır nanopartikülleri ve E.coli arasında etkileşim 

• Lipit peroksidasyon gelişimi 

• Peroksidasyon ile bakteri zarında doymamış yağların 
oksidatif parçalanması 

• Bakteri hemostazı sonucu bakteri ölümü 

• Bakteri zarının parçalanması 



Padmavathy ve ark. 

• Çinko oksit nanopartikülleri SOR artışına neden olur 

• Bakterinin DNA yapısını.. 

• Hücresel proteinlerin hasarlanmasına neden olur 

• Ayrıca nanopartiküller bakterinin hücre duvarındaki lipid 
yapısını ayrıştırır 

• Hücre yapısına zarar verir 

• Bakteri homeostaz ve proliferasyonu için gereken lipid 
yapısını bozar 



Bakterilerin Nanopartikül ile Tedavisi 









Sonuç.. 

Nanopartikül yapılı antibiyotikler yakın gelecekte yerini alacak.. 

Biyofilm sorunu? 

Direnç sorunu? 

 
 
 
 

İNFEKSİYON 

KONTROL 

ÖNLEMLERİ.. 



• Teşekkürler.. 


