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ÖZET: Akıllı tekstiller, son yıllarda birçok araştırmacının ilgisini çeken konulardan birisidir. Dış ortamdaki değişmelere bağlı olarak
renk değiştiren kromik tekstiller ise; akıllı tekstil malzemelerinin bir alt kolu olup, bu alanda yapılan çalışmalar yoğunlaşarak
artmıştır. Tekstil malzemeleri; mukavemet, esneklik, hafiflik, biyouyumluluk gibi avantajlara sahip olmasından dolayı uzun yıllardır
sağlık sektörünün talep ettiği ihtiyaçları karşılamaktadır. Tekstil malzemelerine gerek konvansiyonel yöntemler gerekse
nanoteknolojik uygulamalar kullanılarak halokromik özellik kazandırılabilir. Halokromik tekstiller, pH değiştiğinde renk değiştiren
malzemelerdir ve diğer kromik tekstillere göre daha az bilinmekle birlikte, tıbbi alanda giderek artan bir kullanım potansiyeli
oluşturmaktadır. Bu makalede; tıbbı tekstiller ve akıllı tekstillerin küresel pazar profili özetlenerek, halokromik tekstillerin üretimine
ve özellikle tıbbi alandaki kullanımına yönelik araştırmalara yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbı tekstiller, akıllı tekstiller, halokromizm, pH-indikatör, pH-sensör

HALOCROMIC SMART TEXTILE SURFACES AND THEIR MEDICAL USAGE POSSIBILITIES
ABSTRACT: In recent years, many researchers have been interested in smart textiles. The chromic textiles, being a subclass of
intelligent textile materials, change their colors depending on environmental changes and the studies concerning this subject has
increased in recent years. Textile materials have many advantages such as strength, flexibility, lightness, and biocompatibility so that
they have been meeting the needs of the healthcare industry for many years. Halochromic properties could be given to the textile
materials either by conventional methods or by using nanotechnological applications. Although halochromic textiles which change
color with changing pH, are rarely known than other chromic textiles; they present an increasing usage potential in the future of
medical textiles. In this article; the global market profile of medical textiles and intelligent textiles were summarized, and the
researches of halochromic textiles concerning their production and especially their medical uses were outlined.
Keywords: Medical textiles, smart textiles, halochromism, pH-indicator, pH-sensor
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1. GİRİŞ
Günümüzde dijital, sağlık, ulaşım, enerji ve güvenlik gibi dinamik pazarlarda, tekstil sektörünün desteği oldukça önemlidir.
Özellikle tıp alanında, yüzyıllardan beri tekstil malzemelerinden
yararlanılmaktadır. Tekstil ürünlerinin tıbbi alanda kullanımı;
2014 yılında %10’luk pay ile ulaşım, endüstriyel, inşaat ve tarım
tekstillerinden sonra beşinci sıraya yerleşmiştir [1].

gelişen biyoteknolojik yöntemlerle birlikte büyük bir artış
beklenmektedir. Bunun yanı sıra; alginatlı yara örtüleri,
hidrokolloidler ve köpük uygulamalarında da önemli artış
görüleceği tahmin edilmektedir (Şekil 2) [4].

Hem tekstil teknolojisinde hem de tıbbi prosedürlerde yapılan
sürekli iyileştirmeler ve yenilikler sayesinde sağlık ve hijyen
sektörleri gelişmektedir. Belli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde
tasarlanan tekstil malzemeleri; mukavemet, esneklik, biyouyumluluk, nem ve hava geçirgenliği gibi gereksinimlerin olduğu
herhangi bir tıbbi ve cerrahi uygulamada kullanılabilir. Tıbbi
uygulamalar için tasarlanan tekstil malzemeleri; monofilament,
multifilament ve braid yapılı iplikler, dokuma, örme ve dokusuz
yüzeyler veya kompozit yapılar halinde elde edilebilir. Uygulamalar, basit temizlik mendilinden kemik onarımına yönelik
karmaşık kompozit yapılara kadar uzanır [2].
Küresel tıbbi tekstil pazarı, 2014 yılında 13,9 milyar dolar
değerindedir ve ilerleyen yıllarda güçlü bir büyüme beklenmektedir. Özellikle; Avrupa’da nüfusun yaşlanmasının, yüksek
kolesterol, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların artışı nedeniyle
sağlık konusundaki endişelerin artmasının ve sağlık uygulamalarındaki gelişmelerin, tıbbi tekstil pazarının büyümesinde
önemli bir etkiye sahip olduğu tahmin edilmektedir. Şekil 1’deki
grafikte de görüldüğü gibi, Avrupa’da tıbbi tekstil pazarına olan
talebin artması öngörülmektedir [3].

Şekil 1. 2012-2022 yılları arasında ürün bazında Avrupa tıbbi tekstil
pazarı [3]

Gelişmiş yara örtüleri için de çok yüksek bir pazar potansiyeli
vardır. Yara bakımı endüstrisi; ABD ve Avrupa’da, 2003 yılında
3,5 milyar dolarlık, 2006 yılında ise 4,5 milyar dolarlık bir ticari
büyüklüğe sahip olmuştur. Küresel pazarı en hızlı büyüyen alan
olarak kabul edilen yara bakım endüstrisinin, 2018'de 16,3
milyar dolar değerinde olacağı tahmin edilmektedir [2]. Yara
bakımı ürünleri; basit gazlı bez ve bandajlardan birçok farklı
bileşenden oluşan kompleks sargı bezlerine, negatif basınçlı yara
tedavi ürünlerinden yapay deri ürünlerine uzanan geniş bir alanı
kapsar. Özellikle yapay deri ve deri eklenti uygulamalarında,
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Şekil 2. 2015-2024 yılları arasında yara bakım ürünlerinin
hacimsel değişimi [4]
2. AKILLI TEKSTİLLER
Akıllı tekstiller, çevresel şartları ve etkileri (ısı, ışık, basınç, pH,
elektromanyetik dalgalar, ses, hareket, vb.) veya etki değişikliğini algılayıp tepki verme özelliğine sahip olan tekstil malzemeleridir. Bunlar; pasif, aktif ve çok akıllı tekstiler olarak üç sınıfta
kategorize edilirler [5]. Pasif akıllı tekstiller, çevresel bir uyarıyı
algılayabilen sensörlerdir. Şekil hafıza malzemeleri, hidrofobik
veya hidrofilik tekstiller de bu kategorinin bir parçasıdır. Aktif
akıllı tekstiller, koşullara ve uyaranlara duyarlı ve bunları
iletmek için sensörler ve aktüatörlerle donatılmıştır. Sıcaklık, ışık
ve kirlilik gibi çevredeki çeşitli sinyalleri algılayabilen ve esnek
veya minyatürize aktüatörler kullanarak nasıl tepki verileceğine
karar veren sistemler bu kategorinin içersinde yer alır [2]. Çok
akıllı tekstiller ise, çevresel uyarıları algılayıp kendilerini bu
uyarılara adapte edebilen sistemlerdir [6].
“Akıllı materyal” kavramı ilk kez 1989’da Japonya’da
tanımlanmıştır. İlk akıllı tekstil ürünü ise, şekil hafıza özelliğine
sahip bir ipek ipliğidir. 1960’larda şekil hafızalı malzemelerin ve
1970’lerde akıllı polimer jellerinin keşfi, akıllı malzemelerin
doğuşu olarak kabul edilmektedir. 1990’lı yıllara kadar tekstil
malzemeleri akıllı materyaller sınıfına sokulmamıştır. 1990’lı
yılların sonuna doğru ilk araştırma, iletişimsel tekstiller üzerine
yapılmıştır ve 2000’li yılların başında ilk tekstil elektronik yarı
iletken bileşenler üretilmiştir [5].
Akıllı, dijital ve interaktif tekstil pazarı 2012-2018 yılları
arasında hızla büyümektedir (Şekil 3) [2]. 2020 yılında ise, %34
oranında büyüyerek 4,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülmüştür
[7].
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Değişik pek çok renk değiştirme mekanizması vardır ancak,
çoğunlukla dışarıdan gelen uyaran etkisi ile boyarmaddenin
elektron yoğunluğu ya da moleküler yapısı değişir ve renk
değişimi gerçekleşir. Uyaran etkisi ortadan kalktığı zaman kararlı
oldukları ilk hallerine geri dönerler ve ilk renklerini alırlar [16,
17]. Son yıllarda, insanların çevre şartlarındaki değişimi
algılaması konusunda yardımcı olan pek çok renk değiştiren ürün
ortaya çıkmıştır (Şekil 5).

Şekil 3. 2012-2018 yılları arasında küresel çapta akıllı tekstil pazarı [5]

Akıllı kumaşlar ve interaktif tekstiller, biyomedikal mühendisliği
alanında birçok potansiyel uygulamaya sahip olmakla birlikte
nispeten yeni bir araştırma alanıdır. Vücut ile temas halindeki
tekstillere entegre olan sensörler, birçok yararlı fizyolojik sinyali
yakalama yeteneğine sahiptir [8]. Amerika’daki pazar araştırma
şirketi Tractica, dünya pazarında akıllı giysi ürünleri sevkiyatının
2016 yılında 1,7 milyon adetten 2022 yılında 26,9 milyon adede,
vücut sensörlerinin ise daha büyük bir artışla 2016 yılında 2,4
milyon adetten 2022 yılında 92,1 milyon adede ulaşacağını
öngörmektedir (Şekil 4). Ayrıca, 2022 yılı sonunda, akıllı
giysiler ve vücut sensörlerinin birlikte yıllık 19 milyar dolar gelir
getireceğini tahmin etmektedir [9]. Pek çok çalışmada fizyolojik
değişimlerin ve çevresel etkenlerle iletişimin izlenmesi amacıyla;
akıllı tekstillerin özellikle sağlık ve tıp alanında bandaj, plaster,
yara bakım ürünü, cerrahi dikiş ipliği, protez, sağlık personeli
giysisi olarak kullanımları araştırılmaktadır [10].

Şekil 5. Çeşitli dış etkiler ile renk değiştiren materyaller [18-20]

Renk değişimi; ışık etkisi ile gerçekleşiyorsa fotokromik, ısı
etkisi ile gerçekleşiyorsa termokromik, elektrik akımı ile
gerçekleşiyorsa elektrokromik, çözelti etkisi ile gerçekleşiyorsa
solventkromik, pH değişimi ile gerçekleşiyorsa halokromik olarak adlandırılır. Günümüzde en fazla bilinen ve üzerinde çalışılan kromik materyaller, ışık veya ısıya duyarlı olanlardır. Bunlardan farklı ve daha az bilinen bir tip kromizm ise halokromizmdir
[21, 22].
Fotokromizm ve termokromizm; kimya, sağlık ve biyoloji gibi
diğer alanlarda uygulanan ilginç fizikokimyasal olaylardır. Renk
değiştirebilme özelliklerin biyoalgılama uygulamalarında kullanılması geliştirilmeye devam etmekle birlikte, literatürde çok az
sonuç bildirilmiştir [17].

Şekil 4. Akıllı giysiler ve vücut sensörlerinin 2016-2022 yılları arasında
sevkiyat adetleri [9]

3. RENK DEĞİŞTİREN TEKSTİLLER
Renk değiştiren tekstiller; dışarıdan gelen bir uyaran etkisi ile
renk değiştirme özelliğine sahip akıllı tekstil materyalleridir.
Kromik boyarmadde olarak tanımlanan renk değiştiren boyarmaddelerin, tekstil materyallerinin yapısına değişik yöntemler ile
katılması sonucunda elde edilirler. Kromik bir boyarmadde,
geleneksel boyama yöntemleri ile kumaşların boyanmasında
kullanılabilir, polimer ile karıştırılarak lif/nanolif üretimi
aşamasında yapıya dahil edilebilir veya reçine ile kaplama, baskı,
sol-jel gibi yöntemlerle kumaş yüzeyine uygulanabilir [11-15].
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Shuiping ve ark. [23]; polisakkarit esaslı bir polimer olan selüloz
asetat çözeltisine spiropiran türevi bir fotokromik boyarmadde
ilave ederek, elektro çekim yöntemiyle fotokromik nanolifli yüzey üretmiştir. Ultraviyole-görünür (UV-VIS) spektrofoto-metri
ve fluoresans mikroskobu sonuçları, elde edilen nanolifli yüzeylerin iyi fotokromik ve fluoresan özellikleri sağlayabile-ceğini
göstermiştir (Şekil 6). Mükemmel ışık duyarlılığına sahip fotokromik nanoliflerin, optik cihazlar ve/veya biyosensör uygulamalar için büyük bir potansiyele sahip olabileceğine değinilmiştir.
Siegel ve ark. [24] tarafından yapılan çalışmada; kağıdın bir
yüzeyine iletken teller yerleştirilmiş, diğer bir yüzeyi ise termokromik boyalarla desenlendirilmiştir. Elektrik akımı tellerden
geçirilmiş, kağıt ısıtılmış ve termokromik boyalar yüzeyde
görünür hale gelmiştir (Şekil 7). Geliştirilen cihazın, elektrik
akımı varyasyonlarını konsantrasyonla ilişkilendiren bir elektro
analitik biyoalgılama sistemine bağlanabileceği önerilmiştir.
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kullanılan fenolftalein boyarmaddesinin asidik ortamda renksiz,
bazik ortamda pembe renkli makromolekül yapısı verilmiştir.

Renksiz
Şekil 6. Fotokromik nanolifli yüzeyin UV ışıma altında (a) 0 s, (b) 10
s, (c) 20 s sonraki görüntüleri; 30 s UV ışımaya maruz
bırakılan fotokromik nanolifli yüzeyin karanlık odada (d) 5 dk,
(e) 10 dk sonraki görüntüleri [23]

Şekil 7. Kağıt üzerindeki termokromik boyanın; (a) aktif olmadığı, (b)
aktif olduğu hali [24]

Şekil 8. Fenolftalein boyarmaddesinde
açılması [21]

Pembe
deprotonlanmayla

halkanın

Halokromik boyarmadde özelliği taşıyan doğal pH-indikatörleri
ise antosiyaninlerdir. Antosiyaninler; meyve, sebze, çiçekler,
yaprak, kök ve diğer bitki depolama organlarında bulunan,
kendine özgü pembe, kırmızı, mor ve maviye kadar geniş bir
aralıktaki renkleri veren, suda çözünebilir nitelikteki doğal renk
pigmentleridir. Antosiyaninlerin rengi, ortamın pH değerine
bağlı olarak bir indikatör gibi değişim gösterir. Düşük pH
değerlerinde mor-kırmızı, daha yüksek pH değerlerinde ise yeşilmavi bir renk alırlar. Bir antosiyanin molekülünün (Şekil 9)
yansıttığı renk, moleküler yapısı içindeki iki karbon halkasının
hidroksilasyonuna bağlıdır. Bu yüzden, pigment kendi çevresinin
pH’ına bağlı olarak rengini değiştirir. Antosiyaninlerde
hidroksilasyon arttıkça renk maviye dönmektedir. Antosiyaninin
renk değişimi kalıcı değildir ve çevre şartları değiştikçe bu
değişikliklere cevap vermeye devam eder [29-34].

4. HALOKROMİK BOYARMADDELER
Halokromizm, çözeltiye asit veya bazların eklenmesi sonucu
çözeltide oluşan renk değişikliğidir ve ilk defa Von Baeyer
tarafından tanımlanmıştır. Halokromizm, iyonokromizmin alt
sınıfında yer alan H+ iyonuna bağlı bir renk değişimidir ve pH’ın
değişmesi sonucu renkte tersinir bir değişiklik gözlenir. Renklilik
yeni bir kromoforun oluşmasından kaynaklanır [25]. pH’daki
değişiklik, çözelti içindeki iyonize olan ve iyonize olmayan
yapıların oranında bir değişikliğe neden olur. Bu iki yapı farklı
renklere sahiptir ve renkteki değişiklik çözeltinin de renginin
değişmesine yol açar. Bazı halokromik boyarmaddeler bunları
tekrar kullanılabilir yapan tersinir renk değiştirme özelliklerine
sahiptir. Bu renk değişimi sayesinde, asit-baz titrasyonlarında
pH-indikatörü olarak kullanılabilir ve halokromik maddedeki
renk değişikliği, reaksiyonun dönüm noktasına karşılık gelir
[26].
Halokromik sentetik boyarmaddeler başlıca; ftaleinler, triarilmetanlar, fluoranlar ve azo boyaları şekilde sınıflandırılır [27]. Bu
boyarmaddelerin tanınmasındaki iki özellik; proton yüklenmesinin dengelenmesi ve bu protonların çözeltiye renk vermesidir
[28]. Birçok halokromik boyarmaddede, renklerin birinden diğerine geçişinde batokromik (uzun dalga boyuna) veya hipsokromik (kısa dalga boyuna) yer değişimi gözlenir. Absorblamanın
doruk noktası ise deprotonlanmadır. Bu boyarmaddeler içinde,
ftaleinler özel bir sınıf oluştururlar. Çünkü, renksiz bir bileşikten
(270 nm absorbsiyon dalgaboyunda) pH değişimi sonucunda
renkli bir bileşik (yaklaşık 550 nm absorbsiyon dalgaboyunda)
haline geçerler [21]. Şekil 8’de, asit-baz indikatörü olarak
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Şekil 9. Antosiyaninlerin temel yapısı [31] (A, B, C: temel yapıyı
oluşturan halkalar, R1, R2, R3: antosiyanin çeşitlerinin
oluşumunu sağlayan gruplar)

5. HALOKROMİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL
YÜZEYLERİNİN ÜRETİMİNE YÖNELİK
ÇALIŞMALAR
5.1. Konvansiyonel boyama yöntemiyle üretim
Konvansiyonel boyama yöntemleri, ekonomik ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle uzun yıllardır tekstil sektöründe ürünlerin
renklendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. pH ile renk değiştiren (pH-sensörü olarak kullanılabilecek) tekstil yüzeylerinin
geliştirilmesine yönelik literatürde yer alan çalışmaların bir
kısmı; genellikle klasik dokuma kumaşlara sentetik pH-indikatörü boyarmaddelerin konvansiyonel boyama yöntemleri ile
uygulanmasını içermektedir. Bu çalışmalarda özellikle, halokromik boyarmaddeler ile lif yapısının etkileşimi ve renk değişiminin kalıcılığı incelenmiştir.
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Schueren ve Clerck [11] yaptıkları çalışmada; pamuk, poliamid 6
ve poliamid 6,6 dokuma kumaşları, 10 farklı sentetik halokromik
boyarmaddeyle konvansiyonel yöntem ile boyayarak pH 2-11
arasındaki renk değişimlerini incelemiştir. Poliamid esaslı
kumaşlar tüm boyarmaddelerle, pamuklu kumaş ise bazı boyarmaddelerle iyi bir boyama performansı sergilemiştir (Şekil 10).
pH-indikatör boyaları, sıvıların içerisinde hemen renk değiştirirken; tekstil kumaşlarına aktarıldıklarında renk değiştirme süresinin uzadığı gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonunda, parlak sarı
(brillant yellow) ve alizarin halokromik boyarmaddelerin daha
etkili olduğu ve lif cinsinin halokromizmi etkilediği sonucuna
varılmıştır.

Şekil 10. Brillant Yellow ile boyanmış pamuklu kumaşın pH ile renk
değişimi [35]

Schueren ve ark. [14] yaptıkları çalışmada; halokromik nitrazin
sarısı (nitrazin yellow) boyarmaddesini hem konvansiyonel
boyama metoduyla uygulayarak poliamid 6 ve 6,6 tekstil yapılarının, hem de polimer çözeltisine ekleyerek elektro çekim
yöntemi ile elde edilmiş poliamid 6 ve 6,6 nanolifli yüzeylerin
pH ile renk değişimini incelemiştir. Çalışmanın sonunda;
poliamid tipinin ve tekstil yapısının, boyarmadde ile etkileşim
mekanizmasını ve dolayısıyla halokromizmi etkilediği anlaşılmıştır.
Meyer ve ark. [36]; 10 farklı sülfonftalein pH-indikatör boyarmaddesini poliamid 6 kumaşının konvansiyonel boyama metodunda ve elektro çekim yöntemiyle nanolif eldesinde kullanmıştır. Çalışmada, sülfonftalein boyarmaddesinin renk değişiminden sorumlu her bir sübstitüent grupları incelenmiş ve
halojen sübstitüent grupların renk değişiminde önemli rol
üstlendiği gözlenmiştir.
Staneva ve Betcheva [37] yaptıkları çalışmada; sentezledikleri
pH duyarlı yeni bir boyarmaddeyi kullanarak viskoz rayonu
kumaş üzerinde pH değerine bağlı renk değişimini incelemiştir.
pH 5,2-11,4 arasında sarıdan turuncu-kırmızıya doğru hızlı ve
tersinir bir şekilde renk değişimi gözlemlenmiştir. Çalışmada;
sentezlenen yeni halokromik boyarmaddenin moleküler
yapısının, alkali pH aralığında renk ve fluoresan özelliklerin
değişimi üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir.
5.2. Sol-jel yöntemiyle üretim
Sol-jel tekniği basit bir yöntem olup; üretilen yüzeyler, üç
boyutlu gözenekli inorganik ağ yapısına sahiptir. Bu ağ, hidroalkolik çözeltilerde hidroliz ve alkoksit M(OR)n gibi bir metalorganik öncünün yoğuşması ile oluşur. Bu katı matrise organik
moleküller katılabilir. Tekstil endüstrisinde sol-jel tekniğinin,
tekstil mamullerine güç tutuşurluk, su ve yağ iticilik, antistatik
ve antimikrobiyel özellik kazandırma amaçlı pek çok uygulaması
vardır [38].
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Literatürde yer alan halokromik tekstiller ile ilgili çalışmaların
bir kısmı ise, halokromik boyarmaddelerin çeşitli tekstil yüzeylerine uygulanma metodları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda, özellikle sol-jel tekniğinin avantajları tartışılmıştır.
Schueren ve ark. [39]; pamuk, poliamid 6 ve poliamid 6,6
dokuma kumaşları üzerinde konvansiyonel yöntem ve sol-jel
yöntemini kullanarak metil kırmızısı boyarmaddesini uygulamış
ve halokromizmi araştırmıştır. Sol-jel yöntemiyle hem pamukta
hem de poliamidde pH ile belirgin bir renk değişimi gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; metil kırmızısı pH-indikatörü kullanıldığında, sol-jel yönteminin konvansiyonel boyamaya alternatif
olabileceği gösterilmiştir.
Sun ve ark. [40] yaptıkları çalışmada; pamuklu kumaşları çeşitli
halokromik boyarmaddeler kullanarak sol-jel yöntemi ile boyamış ve pH duyarlı bir tekstil sensörü geliştirmişlerdir. Halokromiklik; reflektans spektrofotometresi, infrared spektrofotometresi ve CIELAB renk sistemi ile karakterize edilmiştir.
Kumaşların, farklı pH değerlerinde belirgin bir renk farklılığına
sahip olduğu görülmüştür (Şekil 11).

Şekil 11. Sol-jel tekniğiyle renklendirilmiş pamuklu kumaşların farklı
pH çözeltilerindeki renk değişimleri [40]

5.3. Elektro çekim yöntemiyle üretim
2000’li yıllarda, elektro çekim yöntemi ile elde edilen nanolif
esaslı materyallere olan ilgi; üstün özelliklerinden (hacme oranla
geniş yüzey alanı, çok küçük gözenek boyutu, esnek yüzey fonksiyonelliği) ve yaygın uygulama alanlarından (savunma, uzay,
elektronik, filtrasyon, biyomedikal, tarım ve gıda) dolayı oldukça
artmıştır. Bu nedenle; pH ile renk değiştiren nanolifli yüzeylerin
üretimi son yıllarda ilgi gören alanlardan birisi olmakla birlikte,
literatürde henüz sınırlı sayıda çalışma yer almaktadır.
Schueren ve ark. [12]; poliamid 6,6 polimer çözeltisine
bromkresol moru (bromocresol purple) ve parlak sarı (brilliant
yellow) halokromik boyarmaddeleri ekleyerek pH ile renk
değişimini incelemiştir. Ardından gerçekleştirilen elektro çekim
yöntemi ile elde edilen nanolifli yüzeyde, pH değişimine bağlı
olarak renk değişimi açık bir şekilde gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonunda, halokromik boyarmaddenin elektro çekim
parametrelerini ve lif çapını etkilemediği ortaya konulmuştur.
Agarwal ve ark. [13] yaptıkları çalışmada; beş farklı pHindikatör boyarmaddeyi poliamid 6 çözeltisine ilave ederek,
elektro çekim yöntemi ile halokromik nanolifli yüzey elde
etmiştir. Elde edilen nanolifli yüzeyin, pH 1-10 arasında renk
değişimi incelenmiş ve pH-indikatörlerinin lif morfolojisi
üzerindeki etkisi optimize edilmiştir. Ayrıca, pH-sensör özelliği
taşıyan nanolifli yüzeyin sıcaklık karşısında stabilizasyonu
üzerine çalışılmıştır. Akıllı tekstil yüzeyinin, gıda paketlenmesi
veya su filtrelerinde kullanılabileceği vurgulanmıştır.
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Steyaert ve ark. [41] tarafından yapılan çalışmada; poliamid 6
polimerinden boyarmadde içeren kopolimer ile elektro çekim
yöntemiyle pH’a göre renk değiştiren nanolifli yüzey üretilmiştir.
Elde edilen nanolifli yüzeyin hidroklorik asitli sulu çözeltisinin
yanı sıra, asit buharı varlığında da pembeden turuncuya renk
değiştirebildiği gözlenmiştir. Üretilen halokromik yüzeyin, asit
buharı varlığında koruyucu giysilerde kullanılabileceği belirtilmiştir.
Sharifabad ve Bahrami [42] yaptıkları çalışmada; farklı konsantasyonlarda hazırlanan poliakrilonitril (PAN) polimer çözeltisine,
fenolftalein boyarmaddesini ilave ederek elektro çekim yöntemiyle nanolifli yüzey üretmişler ve halokromik davranışını
incelemişlerdir (Şekil 12). Elde edilen halokromik nanosensörün
tersinirliğinin ve tekrar kullanılabilirliğinin, iki yüz kez kullanımdan sonra bile kabul edilebilir seviyede olduğu görülmüştür.
Bu sonuç; halokromik nanosensörün, riskli yerlerde kullanımı
için umut verici bulunmuştur.

Şekil 12. PAN/fenolftalein nanolifli yüzeyin pH 8-13 çözeltilerindeki
renk değişimi [42]

Schoolaert ve ark. [43] yaptıkları çalışmada; polikaprolakton/
kitosan polimer çözeltilerine metil kırmızısı (methyl red) ve
bengal gülü (rose bengal) boyarmaddelerini ilave ederek, elektro
çekim yöntemiyle biyouyumlu ve pH-sensör özelliğine sahip
nanolifli yüzeyler üretmiştir. Elde edilen yüzeyler, çok kısa
sürede (1 dakika) pH ile renk değiştirmiştir. Renk değişimi;
asidik çözeltilerin yanı sıra asit buharında bile hızlı bir şekilde
gerçekleştiğinden, yüzeylerin koruyucu giysilerde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Prietto ve ark. [44] tarafından yapılan çalışmada; zein polimer
çözeltisine farklı konsantrasyonlarda mor lahana ekstraktı ilave
edilerek, elektro çekim yöntemiyle pH-sensör özellikli nanolifli
yüzeyler elde edilmiştir. Elde edilen yüzeyler farklı pH
çözeltilerine daldırılarak renk ölçümleri yapılmış ve çıplak gözle
ayırt edilebilir canlı renkler gözlemlenmiştir (Şekil 13).
Geliştirilen ürünün; akıllı paketleme teknolojilerinde, gıda ve
farmakolojik maddelerin tazeliğini korumada, pH değerinin
ölçümünde kullanılmasının umut verici olduğu belirtilmiştir.

6. HALOKROMİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL
YÜZEYLERİNİN TIBBİ ALANDA KULLANIMINA
YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Halokromik boyarmadde içeren tekstil yüzeyleri, birçok uygulama alanında yer alabilirler. Ortamda asit buharı varlığında
koruyucu giysi olarak, yaraların iyileşme sürecinin takibinde
renk değişimini gözlemlemede, bitkilerin büyümesi esnasında
toprağın pH değerini kontrol etmede veya filtrelerin performansını belirlerken suyun pH derecesinin etkisini saptamada
kullanılabilirler. Bununla birlikte, pH insan vücudu için hayati
bir parametredir. Bu nedenle; ter, idrar, burun akıntısı gibi vücut
sıvılarının asitliğinin belirlenmesinde halokromik özellikli
tekstillerin kullanımı oldukça faydalıdır [21, 45, 46]. Giyilebilir
pH-sensörleri; vücuda yakın temasta bulunarak, yara eksüdaları
ve ter gibi biyolojik sıvılardan analizler yapabilir ve biyolojik
parametreleri ölçebilir. EKG, solunum ve kan oksijenasyonu için
de sensörler geliştirilmiştir. Böylece birçok fizyolojik
parametreyi, gerçek zamanlı olarak ter bileşiminden izlemek
mümkün olmuştur [47].
Özellikle yaraların pH derecesi, yaranın iyileşmesi hakkında
önemli bilgiler verir. Yaraların iyileşme sürecinde pH’ın etkisi
ve biyokimyasal süreçlerin pH’a duyarlılığı bilinmesine rağmen,
yakın zamana kadar ilgi duyulan konulardan biri haline
gelmemiştir. Geçen son yirmi yılda; yara iyileşme sürecinin, yara
bölgesindeki pH’ın değişimi ile ilişkili olduğu ispatlanmıştır
[48]. Yaradan yayılan sızıntının pH’ının yara iyileştikçe veya
yaranın enfeksiyonu arttıkça değiştiği gözlemlenmiştir. Sağlıklı
bir cildin pH‘ı 4,8 ile 6 arasındadır. Bir yaranın iyileşme
sürecinde pH önce baziktir, sonra nötr olur ve sonunda sağlıklı
cildin pH’ına ulaşır [49-51].
Dolayısıyla, halokromik tekstillerin tıbbi alanda kullanımına
yönelik çalışmalar daha fazladır. 2011 yılında Fraunhofer
Araştırma Enstitüsü [52] araştırmacıları tarafından, içerisine pH
ile renk değiştiren indikatör boyarmadde entegre edilmiş bir yara
bandı geliştirilmiştir (Şekil 14). Yara bandı mor renge dönüştüğünde, iltihaplanmayı haber vermektedir. Teknik detayları verilmeyen çalışmanın bir prototip olduğu ve klinik araştırmaların
başlatılacağı bildirilmiştir.

Şekil 14. Yara iyileşme sürecinde renk değiştiren yara bandı [52]

Şekil 13. (a) mor lahana ekstraktı, (b) %3, c) %4, d) %5 mor lahana
ekstraktı içeren zein nanolifli yüzeyler [44]
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Coomber [53] tarafından alınan bir patentte; pamuklu bir sargı
bezi, doğal pH-indikatör boyası olan ahududu ekstraktı
kullanılarak renklendirilmiştir. Sargı bezi, farklı pH çözeltileri ile
muamele edilerek renk değişimi incelenmiştir (Şekil 15).
Patentte; sargı bezinin, yaraların iyileşme sürecindeki pH
değişimini gözlemleyebilmek için kullanılabileceği önerilmiştir.

Cilt (Vol): 25 No: 111

SAYFA 219

Tekstil ve Mühendis

Halokromik Akıllı Tekstil Yüzeyleri ve Tıbbi
Amaçlı Kullanım Olanakları

Ayben PAKOLPAKÇIL
Esra KARACA, Behçet BECERİR

Tasarlanan yapıda; nem emici, yüksek absorbans malzemeler ile
hidrofobik malzemeler kullanılmıştır. Terin pH’a göre renk
değişiminin gözlenebilmesi için nem emici kısımda bir pHindikatörü olan bromkresol moru (bromcresol purple) boyarmaddesi kullanılmıştır. Tersinir renk değişiminin gözlemlenmesi için
LED tekniği kullanılmış ve sarıdan maviye doğru bir renk
değişimi kaydedilmiştir.

Şekil 15. Ahuduyla renklendirilmiş pamuklu sargı bezinin pH 5-7 çözeltileri ile muamele edilmeden önceki ve sonraki görüntüleri [53]

Kassal ve ark. [54] tarafından yapılan çalışmada; yaranın durumunun izlenebilmesi için pH’ın optik olarak saptanabilmesini
sağlayan kablosuz akıllı bir bandaj tasarlanmıştır (Şekil 16).
Tasarımda; pH duyarlı bir boyarmadde (GJM-534), selüloz ile
karıştırılarak biyofilm üretilmiş ve ticari bir bandajın üzerine
yerleştirilmiştir. Yaranın pH değişiminin kaydedilebilmesi için
kablosuz radyo frekans (RFID) platformu kullanılmıştır. Elde
edilen veriler akıllı bir telefona da aktarılabilmiştir.
Şekil 18. (sol) pH-sensörü ve optik algılama sistemi; (sağ) sensörün
kemer içine yerleştirilmesi [56]

Şekil 16. Kablosuz akıllı bandaj [54]

Schaude ve ark. [55] tarafından yapılan bir çalışmada; pHsensörü pamuklu yara bakım çubukları (Şekil 17) geliştirilmiştir.
Svap örneği almak için ucunda pamuk lifi bulunan çubuklar, iki
farklı sentetik pH-indikatör boyarmaddesiyle konvansiyonel
boyama tekniğiyle boyanarak halokromik özellik kazandırılmıştır. GJM-492 pH-indikatör boyasıyla boyanan pamuk
lifleri pH 5-7 arasında, GJM-503 pH-indikatör boyasıyla boyanan pamuk lifleri ise pH 6,5-8,5 arasında renk değişimi göstermiştir.

Caldara ve ark. [47] tarafından yapılan çalışmada; insan vücudunda terin pH değerinin sürekli takibi için giyilebilir akıllı bir
kemer tasarımı yapılmıştır. Çalışmada; pamuklu bir kumaş, litmus doğal pH-indikatörü ile sol-jel metodu uygulanarak renklendirilmiştir. pH-sensörü olarak davranan akıllı tekstil kumaşı,
elektronik elemanlar kullanılarak bir kemere entegre edilmiş ve
terin ölçülen pH’ı bir bluetooth ara yüzey yardımıyla izlenmiştir.
Hem farklı pH çözeltilerinde hem de insan üzerinde gerçek
zamanlı spor sırasında denenen kemer, değişen pH değerlerine
duyarlılık göstermiştir (Şekil 19). Araştırmacılar tarafından; ter
sensörü olarak geliştirilen akıllı tekstil malzemesinin, sadece
sporcular için vücut hidratasyonu ölçümünde değil tıbbi alanda
yara takibi ve ilaç tüketiminin izlenmesinde de uygulama alanı
bulabileceği belirtilmiştir.

Şekil 17. pH-sensörü yara bakım çubukları [55]

Özellikle dayanıklılık gerektiren sporlarda, atletlerin hidrasyon
seviyelerinin belirlenmesinde ter analizinden yararlanmak için
Morris ve ark. [56] tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada;
tekstil tabanlı biyosensörler (Şekil 18) kullanılarak, terin pH
değerinin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi başarılmıştır.
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Şekil 19. (a) Elektronik sistemlerle birleştirilen akıllı kumaştan elde
edilen kemer; (b) akıllı kumaşın beyaz pamuklu kumaşa
iliştirilmesi; akıllı kumaşın (c) pH 5’de, (d) pH 8’de çekilmiş
fotoğrafı [57]
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Pasche ve ark. [58] yaptıkları çalışmada; biyosensör lif üretimi
ile yara iyileşmesini takip edebilen akıllı bir tekstil malzemesi
geliştirmiştir. Cam ve polimetil metakrilat optik lifleri üç adet
sentetik halokromik boyarmadde içeren bir polimer ile sol-jel
yöntemi kullanılarak kaplanmış ve liflerin içinden geçen ışık
miktarı ortam pH’ına bağlı olarak ölçülmüştür (Şekil 20).
Üretilen pH-sensörü optik liflerin, bir yara örtüsü içine entegre
edilebileceği, LED ışık kaynakları ve bir elektronik devre
kullanılarak kablosuz bilgisayar bağlantısı ile yara iyileşmesinin
takibinde kullanılabileceği belirtilmiştir.
Şekil 22. pH’a bağlı olarak selüloz asetat/bromkresol yeşili nanolifli
yüzeyin CIELAB değerleri [60]

Şekil 20. (a) Fiber optik algılama prensibi; (b) pH’a duyarlı
biyosensörün enine kesit SEM görüntüsü [58]

Devarayan ve Kim [59] yaptıkları çalışmada; rejenere selüloz
lifine mor lahanadan elde edilen doğal pH-indikatör pigmentini
ekleyerek elektro çekim yöntemiyle nanolifli yüzey elde etmiştir.
Nanobiyokompozit yapı üzerinde çeşitli stabilizasyon çalışmaları
yapılmıştır. -50 °C’de 24 saat bekletilen numunenin RGB
değerlerinde önemli bir değişikli gözlenmezken, 100 °C’de 24
saat bekletilen numunenin RGB değerlerinde önemli bir azalma
görülmüştür. Bunun nedeni antosiyaninlerin yüksek sıcaklıkta
degradasyona uğramasına bağlanmıştır. Elde edilen yüzey, pH 114 arasında çeşitli çözeltilere maruz bırakılarak renk değişimi
incelenmiş (Şekil 21) ve beş saniye içerisinde cevap alındığı
gözlenmiştir. Nanolifli yüzeyin, alkol alma durumunu teşhis
etmede veya hayati fonksiyonları ve bazı hastalıkların gelişimini
izlemede kullanılabileceği önerilmiştir. Ayrıca; diş çürümelerinde önemli rol oynayan kritik pH değerinin, tükürükten
alınan bir örnek üzerinde takip edilmesinde de oldukça yararlı
olabileceği öne sürülmüştür.

Schueren ve ark. [15] yaptıkları çalışmada; polikaprolakton
(PCL) ve polikaprolakton/kitosan polimer çözeltilerine halokromik nitrazin sarısı (nitrazin yellow) boyarmaddesini ilave ederek
elektro çekim yöntemiyle pH-indikatörü özelliğine sahip
nanolifli yüzeyler üretmiştir. PCL/nitrazin sarısı nanolifli yüzeyin farklı pH çözeltilerindeki renk değişimi Şekil 23’de verilmiştir. PCL nanolifli yüzeyde meydana gelen halokromik renk
değişimi üç saat sürerken, PCL/kitosan yüzeyde beş dakika içerisinde gerçekleşmiştir. Çalışmada; elde edilen nanolifli yüzeyin
pH-sensörü özelliğinden, tıbbi uygulamalarda yararlanılabileceği
belirtilmiştir.

Şekil 23. PCL/nitrazin sarısı halokromik nanolifli yüzeyin pH 3-11
çözeltilerindeki renk değişimi [61]

7. HALOKROMİK BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL
YÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Şekil 21. (a) Mor lahana suyunun; (b) selüloz asetat/mor lahana
nanolifli yüzeyin pH 1-14 arasındaki renk değişimi [59]

Kurecic ve ark [60] yaptıkları çalışmada; selüloz asetat polimerine bromkresol yeşili (bromocresol green) boyarmaddesi ilave
ederek, iğnesiz elektro çekim yöntemiyle nanolifli yüzey üretmiştir. Yüzeyin CIELAB renk uzayında renk değişimleri incelenmiş (Şekil 22) ve pH 4-9 arasında sarıdan maviye doğru renk
değişimi gözlenmiştir. Üretilen yüzeyin pH değişim aralığının
yara iyileşmesindeki pH değişimine uygun olduğu görülmüştür.
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Halokromik boyarmadde içeren tekstil materyallerinin uygulamalarda kullanılması durumunda; pH ile renk değişikliğinin
gözlenmesi ve izlenmesi için geliştirilen yöntemler, aynı zamanda bu yüzeylerin fonksiyonel olarak yararlılıklarının da takibini
sağlamaktadır. Halokromik tekstillerin değerlendirilmesi hem
görsel olarak hem de teknolojik cihazlar ile nitel ve nicel
yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Bu değerlendirmeler
sonucunda, sübjektif ve objektif sonuçlar elde edilmektedir.
Sübjektif sonuç, nitel değerlendirme yöntemi ile elde edilir ve
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değerlendirme yöntemi ne olursa olsun amaç görsel renk farkının
algılanmasıdır. Objektif sonuç ise, nicel değerlendirme ile elde
edilir ve görsel renk farkının sayısal bir değer olarak ifade
edilmesidir. Nitel değerlendirmede; hem görsel renk değişimi
izlenmekte hem de kablosuz radyo frekans (RFID) platformu,
LED teknolojisi kullanımı veya bluetooth arayüzey gibi
tekniklerle rengin değişimi izlenebilmektedir. Bu izlemede,
tekstil materyalinin renginin kırmızı nüanslar ile mavi nüanslar
arasında değişiminin görsel takibi yapılmaktadır. Literatürde yer
alan nitel yöntem çalışmalarında ise, genellikle asetat tamponu
ve/veya fosfat tamponu kullanılarak sodyum hidroksit (NaOH)
ve hidroklorik asit (HCI) yardımıyla farklı pH değerlerinde
tampon çözeltiler hazırlanmış ve elde edilen halokromik
tekstiller bu çözeltilere daldırılıp çıkartılarak renk değişimleri
gözlemlenmiştir.
Halokromik tekstillerin renklerinin ve ortam şartlarına bağlı
olarak renklerindeki değişimin nicel metotlar ile değerlendirilmesinde, renk fiziği ve CIELAB renk uzayı temel alınmıştır.
Nicel değerlendirmelerde renkler, CIEL*a*b* ve RGB renk
ölçüm sistemleriyle karakterize edilmiştir. RGB renk uzayı
kırmızı (R), yeşil (G) ve mavi (B) bileşenlerden ve CIEL*a*b*
renk uzayı ise açıklık-koyuluk (L*), kırmızı-yeşil (a*) ve sarımavi (b*) bileşenlerinden oluşmaktadır. CIEL*a*b* değerleri
kullanılarak iki farklı pH değerindeki renk farkı ΔE* = [(ΔL*)2 +
(Δa*)2 + (Δb*)2]1/2 formülü esas alınarak hesaplanmaktadır. RGB
değerlerindeki farklılık ise dönüşüm formülleri kullanılarak
CIEL*a*b* değerlerine dönüştürülmekte ve renk farkının sayısal
değeri yine CIELAB renk uzayı birimleri ile elde edilmektedir.
İki renk arasında ΔE* değerinin 5’in üzerinde olması, renklerin
birbirinden ayrıt edilebilirliğini; ΔE* değerinin 12’in üzerinde
olması ise, renklerin birbirinden tamamen farklı olduğunu
göstermektedir [13, 59].
Halokromik tekstil yüzeylerinin değerlendirilmesinde genel
olarak, nitel ve sübjektif ölçümler gerçekleştirilmekte ve kullanım şartları altında renk değişimi görsel olarak takip edilmektedir. Ancak; renk fiziği bileşenleri kullanılarak elde edilen nicel
değerlendirme, yapılacak olan nitel değerlendirmenin sınır
şartlarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.
8. SONUÇ
Sağladığı yüksek istihdam, üretim potansiyeli ve ihracat geliriyle, ülkemizin önde gelen ve hali hazırda vazgeçilmez bir
sanayi dalı olan tekstil sektörünün devamlılığını sağlamak ve
rekabet edebilirliğini güçlendirmek için, teknik/akıllı tekstil gibi
katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelme ihtiyacı gün
geçtikçe artmaktadır.
Akıllı tekstiller; tıp, kimya, elektronik, mekatronik, yazılım gibi
birçok farklı disiplini bir araya getiren bir çalışma alanıdır.
Multidisipliner yaklaşımla yapılan çalışmalardan katma değeri
yüksek ürünler üretilebilir. Ülkemizdeki tekstil sanayinde genellikle konvansiyonel uygulamalar daha ön planda yer almaktadır.
Gelişmiş teknolojilerle üretim gerektiren akıllı tekstillerin sanayiye yeni bir nefes getireceği düşünülmektedir.
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Dünya nüfusunun artması, nüfusun yaşlanması, insanların kişisel
bakım ve hijyene daha fazla önem vermesi gibi sebeplerden
dolayı tıbbi tekstil ürünlerine olan talebin artması beklenmektedir. Diyabet, obezite ve kanser gibi hastalıkların sebep olduğu
iyileşmesi geciken ve/veya iyileşme sürecinde oluşan yaralar,
hastaların yaşam kalitesini hem fiziksel hem de psikolojik açıdan
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle; yara tedavilerinde, geleneksel yara örtülerinden daha etkili uygulamalara gereksinim
duyulmaktadır.
Boyama teknolojilerinde halihazırda, rengin kararlılığı mutlak ön
koşul iken; kromik malzemelerin tekstildeki uygulamaları
arttıkça, renk değiştiren tekstillerin önemli bir pazar potansiyeline sahip olduğu kabul edilmektedir. Renk değiştiren bir tekstil
ürünü, kolayca fark edilebilir sinyal veren bir sensör olarak
kullanılabilir. Ayrıca; esneklik, nefes alabilirlik, tekrar kullanılabilirlik, yıkanabilirlik ve hafiflik gibi özelliklere sahip tekstil
malzemelerinin sensör olarak değerlendirilmesi önemli avantajlar sağlayacaktır.
Tekstil malzemelerine çeşitli yöntemlerle halokromik özellik
kazandırılabilir. Halokromik tekstillerin kullanım sürecinde en
önemli kriterler; algılama yeteneği, seçicilik, duyarlılık ve tepki
süresidir. Tekstil esaslı pH-sensörlerinin algılama kabiliyetinin
artırılmasının bir yolu da yüzey alanın artırılmasıdır. Nanolifler,
yüksek gözenekli yapısı, geniş yüzey alanı ve küçük gözenek
boyutu gibi birçok avantaja sahiptir. Bu nedenle, nanolifli pHsensörü üretimine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.
Bu çalışmada; halokromik özellik kazandırılmış akıllı tekstil
malzemelerinin tıbbi alanda kullanımı değerlendirilmiştir. Literatürde yer alan çalışmalarda genelde, pamuk, poliamid ve akrilik
esaslı dokuma kumaşlara sentetik halokromik boyarmaddeler
konvansiyonel boyama metotları ile aktarılmıştır. Ancak,
bunların insan sağlığı üzerindeki alerjik, toksik ve başka zararlı
etkilerinin yanı sıra çevre üzerindeki olumsuz etkileri yeterince
incelenmemiştir. Ayrıca, konvansiyonel uygulamalarda pH hassasiyeti kalıcı olmamıştır. Doğal halokromik boyarmaddelerin
kullanımına yönelik yapılan çalışmaların henüz yetersiz olduğu
dikkate alındığında; özellikle nanoteknolojinin verdiği imkanlar
kullanılarak üretilecek tekstil yüzeyleri ile doğal pH-indikatörlerinin birleştirilmesinin tıp alanında yeni uygulamalara fırsat
tanıyabilecek potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak; pH ile renk değiştiren tekstil uygulamalarının pek
çoğunun prototip aşamasında olmasına rağmen, değişen ve
gelişen teknolojiyle birlikte orta vadede pazarda yer bulabilecek
konuma gelebileceği değerlendirilmiştir.
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