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Elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EİS) farklı iletkenlik tipleri bulunan
materyaller arasındaki sınırları araştırmak için güçlü, tahribatsız bir yöntemdir.
Teknolojik gelişme ile birlikte, EİS’in uygulama alanları da oldukça genişlemiştir. Bunlar
arasında, diğer elektrokimyasal tekniklere göre avantajları olması nedeniyle sensör
çalışmalarında kullanımı oldukça önem taşımaktadır. Böylece, impedimetrik sensörlerin
kullanımı üstün özellikleri sayesinde son yıllarda oldukça artmıştır. Dolayısıyla EİS,
önemli analitlerin nicel tayininde düşük maliyetli ve potansiyel bir yaklaşım olarak
karşımıza çıkmaktadır. EİS, biyolojik olayı doğrudan elektrik sinyaline dönüştürerek
yüksek kaliteli veri sunan tahribatsız bir yöntem olduğundan biyosensör geliştirme için
oldukça çekici bir tekniktir.

Tez kapsamında üç farklı analitin nicel analizi için karmaşık cihaz gereksinimi
duymayan, hızlı, yüksek duyarlıkta ve düşük teknolojiye sahip impedimetrik sensörler
hazırlanmış ve uygulaması araştırılmıştır. İmpedans sensörlerinde nanomalzemelerin
kullanılmasıyla artan sensör yüzey alanı, elektriksel iletkenlik, kimyasal erişilebilirlik ve
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elektrokataliz gibi avantajlar sağlamaktadır. 3 analit için geliştirilen elektrot yüzeyleri
çeşitli nanomalzemeler ve kompozitleri ile modifiye edilmiştir. Dolaşımdaki bir kanser
türü (CTC) olan MCF-7 hücrelerinin impedimetrik analizinde iyi biyouyumluluk, geniş
yüzey alanı gibi öne çıkan özelliklere sahip ve hücre immobilizasyonu için uygun bir
ortam yaratan montmorillonit-insan serum albümin (Mt-A) nanokompozit (NK) elektrot
modifikasyon ajanı olarak kullanılmıştır. Desolvasyon yöntemi ile sentezlenen
nanokompozit, çeşitli karakterizasyon yöntemleri ile yapısal olarak aydınlatılmıştır.
Doğrusal çalışma aralığı 1,5x102 – 7,5x106 hücre/mL ve LOD ise 148 hücre/mL olarak
bulunmuştur. Bu sonuçlardan, Mt-A NK/ PGE yüzeyinin MCF-7 hücreleri ile etkileşimi
incelenerek meme kanseri teşhisi için basit, etiketsiz, uygun maliyetli ve hızlı bir yöntem
geliştirilmiştir.

İkinci kısımda, yüksek elektro-katalitik etki, yüksek nükleik asit-afinite ve iyi
biyomimetik aktivite sağlayan peptit nanotüp-altın nanopartikül (PNT-AuNP) modifiye
tek kullanımlık sensörler mikroRNA 410’un nicel analizi için geliştirilmiştir.
Hibridizasyon sürecine dayalı miRNA 410'un impedimetrik tayini için 10 fM'den 300
pM'ye kadar geniş bir doğrusal aralık ve düşük LOD 3,90 fM olarak belirlenmiştir.
Herhangi bir etiketleme veya sinyal yükseltme (amplifikasyon) molekülü kullanılmadan
yüksek hassasiyet ve LOD’ye başarıyla ulaşılmıştır. Ayrıca periferal serum örneği
karmaşık bir biyo-matriks ortamı olarak seçilmiş ve kabul edilebilir % geri kazanım
değerleri sağlayan geri kazanım çalışmaları yapılmıştır. Önerilen sensör platformu, iyi bir
çalışma aralığında miRNA 410'un ultra eser seviyedeki tespiti için yüksek seçicilikkararlılık, hızlı yanıt süresi ve düşük maliyetli analiz sunmuş ve rapor edilen geleneksel
miRNA sensörlerinin çoğu ile yarışabilir olduğu görülmüştür.

Son olarak, 3-monokloro-1,2-propandiol (3-MCPD)’ün impedimetrik teşhisinde yüksek
seçicilik ve duyarlığa sahip moleküler baskılanmış aşırı oksidasyona uğramış polipirolgrafen oksit (MIP(oPPy)-GO) modifiye tek kullanımlık sensörler ilk kez geliştirilmiştir.
Geliştirilen tüm sensör yüzey modifikasyonları çeşitli yöntemlerle karakterize edilmiştir.
En uygun sensör yanıtını değerlendirmek için çeşitli deneysel koşullar (polimerik film
kalınlığı, analit/monomer oranı, desorpsiyon/adsorpsiyon süresi vb.) tartışılmış ve
optimize edilmiştir. Bir redoks probunun (ferrosiyanür / ferrisiyanür) elektrokimyası, 2-
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500 nM doğrusal aralık ve 1,82 nM olarak düşük LOD ile 3-MCPD'nin impedimetrik
tayini için kullanılmıştır. Pratikte uygulanabilirliği göstermek için soya sosu örneklerinde
standart ekleme yöntemi kullanılmıştır. GO ve oPPy'nin böyle bir MIP platformunda bir
araya gelmesiyle, 3-MCPD için etiketsiz, tek kullanımlık ve uygun maliyetli bir şekilde
üstün bir tanıma performansı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: elektrokimyasal impedans spektroskopisi, impedimetrik sensör,
nanomalzeme, MCF-7, miRNA, 3-MCPD.
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September 2020, 161 pages

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is a powerful non-destructive method to
investigate the boundaries between materials with different conductivity types. With the
technological development, the application areas of EIS have expanded considerably.
Among these, its use in sensor studies is very important because it has advantages over
other electrochemical techniques. Therefore, impedimetric sensors usage has increased
dramatically in recent years due to its superior features. Hence, EIS appears as a low cost
and potential approach in the quantitative determination of important analytes. EIS is a
very attractive technique for biosensor development as it is a non-destructive method that
provides high quality data by directly converting biological phenomena into electrical
signals.

Within the scope of the thesis, fast, a high sensitive and low technology impedimetric
sensors without the need for complex devices for quantitative analysis of three different
analytes was prepared and their application was investigated. The use of nanomaterials in
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impedance sensors provides advantages such as increased sensor surface area, electrical
conductivity, chemical accessibility and electrocatalysis. Electrode surfaces developed
for 3 analytes were modified with various nanomaterials and composites. Human serum
albumin-montmorillonite (Mt-HSA) nanocomposite was used as an electrode
modification agent, which had remarkable features such as good biocompatibility, large
surface area and creating a suitable environment for cell immobilization for the
impedimetric analysis of MCF-7 cells, which is a CTC type. The nanocomposite
synthesized with

desolvation

method was

structurally clarified

by various

characterization methods. The linear range was found as from 1.5 × 102 to 7.5 × 106 MCF7 cells/mL and LOD was found to be 148 cells mL-1. From these results, a simple, label
free, cost effective and rapid method for the diagnosis of breast cancer was developed by
examining the interaction of Mt-HSA NCs/PGE surface with MCF-7 cells.

In the second part, peptide nanotube-gold nanoparticle (PNT-AuNP) modified disposable
sensors providing high electro-catalytic effect, high nucleic acid-affinity and good
biomimetic activity were developed for quantitative analysis of microRNA 410. Low
LOD value was established as 3.90 fM with a wide linear range from 10 fM to 300 pM
for the impedimetric recognition of miRNA 410 based on hybridization process. High
sensitivity and LOD were successfully attained without using any labelling or signal
amplification molecules. Besides, peripheral serum sample was chosen as a complex biomatrix environment and recovery studies were performed, which provided acceptable
recovery % values. The proposed sensor platform offered high selectivity-stability, fast
response time and low cost for the ultra-trace level determination of microRNA 410 in a
good dynamic range and appeared as compatible with most of the conventional reported
miRNA sensors.

Finally, molecularly imprinted over-oxidized polypyrrole-graphene oxide (MIP (oPPy)–
GO) modified disposable sensors were developed for the impedimetric detection of 3MCPD for the first time. All developed sensor surface modifications were characterized
by various methods. To evaluate the most appropriate sensor response, various
experimental conditions (such as polymeric film thickness, analyte/monomer ratio,
desorption/adsorption time etc.) were discussed and optimized. The electrochemistry of
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a redox probe (ferrocyanide/ferricyanide) was utilized for the impedimetric detection of
3-MCPD with a dynamic linear range of 2-500 nM and low LOD as 1.82 nM. In order to
demonstrate the practical applicability, standard addition method was utilized in soy
sauce samples. The combination of GO and oPPy in such an MIP platform provided a
superior recognition performance for 3-MCPD in a label-free, disposable and costeffective way.

Keywords:

electrochemical

impedance

nanomaterials, MCF-7, miRNA, 3-MCPD.
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1. GİRİŞ
Elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EİS), yüksek frekanslar uygulandığında
kapasitanstan ve indüktif değişikliklerden etkilenen direnci ölçmeye dayanan bir
tekniktir. Elektrot-çözelti ara yüzeyi hakkında bilgi edinmek için elektrokimyasal temelli
çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. EİS en güçlü analitik yöntemlerden biridir. Çünkü
farklı modifikasyon-katmanlardaki fizikokimyasal süreçleri karakterize edebilir,
örneklerin yüksek frekanslarda yük aktarımını ve takibinde düşük frekanslarda kütle
aktarımınının incelenmesine olanak sağlar. EİS'in başlangıç noktası elektrokimyasal
sensör sistemlerinde karakterizasyon çalışmaları olmasına rağmen, son yıllarda sahip
olduğu avantajlar nedeniyle voltametrik ve/veya amperometrik yöntemlere alternatif bir
tayin yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. EİS, elektrot arayüzünde dakika veya saniye
mertebesinde meydana gelen değişiklikleri hassas ve hızlı bir şekilde izlemek için etkili
bir araçtır. Ayrıca, büyük genlik pertürbasyon tekniklerinden (dönüşümlü voltametri ve
diferansiyel puls voltametri gibi) farklı olarak, küçük genlik bozulması nedeniyle
tahribatsız bir tekniktir. İmpedans algılama, voltametrik ölçümler için ihtiyaç duyulan
gerilim taramasını gerektirmez. Gerilim taraması zaman alıcıdır ve geniş potansiyel
taramalar sırasında elektrokimyasal arayüzü bozabilir [1].

Biyosensörlerin geliştirilmesi için EİS, biyolojik olayı doğrudan elektrik sinyaline
dönüştürerek yüksek kaliteli veriler sağlar ve tahribatsız bir yöntem olarak oldukça ilgi
çekicidir. Tahribatsız bir yöntem olarak görülmesindeki neden, uygulanan gerilimin çok
dar bir aralıkta gerçekleştirilmesinden ileri gelmektedir. Ayrıca, EİS, kanser hücresi
tespiti için biyosensörlere alternatif bir yolu temsil eden immünosensörlerin yük transfer
süreçlerini izlemek için en etkili ve kullanışlı araçlardandır [2]. Kanser teşhisi ve tedavisi
en zor olan hastalıklar arasındadır. Kanseri erken teşhis etmek, kanserle ilişkili
mortaliteyi etkili bir şekilde azaltabilir. Kanser genellikle hastalığın geç evresinde teşhis
edilir. Bu durum hayatta kalma oranını düşürür ve daha yüksek tedavi maliyetine sebep
olur. Erken teşhis stratejileri, mümkün olan en erken aşamada tedavi etme olanağı sağlar
ve kanser sonuçlarını iyileştirir. Kanserde erken teşhis stratejileri kanser türüne göre
farklılık göstermektedir. Örneğin kolon kanseri için kolonoskopi, sigmoidoskopi ve
çeşitli kan testleri uygulanırken akciğer kanseri için düşük doz helikal bilgisayarlı
tomografi, meme kanserinde mamogram ve servikal kanserde Pap testi ve insan
1

papilloma virüsü testi, karaciğer kanserinde alfa fetoprotein testi, tomografi veya
manyetik rezonans görüntüleme ve prostat kanseri için spesifik antijen testi ve manyetik
rezonans görüntüleme uygulanmaktadır [3–6]. Günümüzde bunlara ek olarak en çok
kullanılan teşhis veya diğer adı ile tarama yöntemi olan Enzim bağlı immünosorbent
deneyi (ELISA) kanser hücre yüzeyinde bulunan ve/veya kanser hücreleri tarafından
salınan protein yapıları analiz etmekte kullanılmaktadır. Fakat bu test pahalı, portatif
olmayan, zaman alan ve uzmanlık gerektiren özelliklere sahiptir. Bunların yanı sıra
immünohistokimya, tek-pozitron emisyonu tomografi, polimeraz zincir reaksiyonu, foton
emisyon bilgisayarlı tomografi ve akış sitometrisi gibi çeşitli teknikler de
kullanılmaktadır. Bu yöntemler de yine zaman alıcı, pahalı, düşük hassasiyetli ayrıca
zararlı radyoaktiflerin kullanımıyla tümör tespiti gibi dezavantajlara sahiptir. Bu nedenle,
kanseri hassas, seçici, doğru, hızlı, basit ve uygun maliyetli bir yaklaşımla daha erken
aşamalarında tespit etme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kanser teşhis ve tedavisine
yönelik birçok çalışma yapılmakla beraber nanoteknolojinin gelişmesi ile birlikte
minyatürize ürünler tasarlanmış ve klinik uygulamalarda tayin yöntemleri arasında yerini
almaya başlamıştır.

Tez kapsamında, kanser teşhisindeki bu eksikliğin giderilmesi amacıyla maliyeti düşük,
uzmanlık gerektirmeyen, kullanımı kolay, yüksek hassasiyetle ölçüm yapabilen, hızlı ve
ileride nokta bakım analizlerinde (POC) kullanılabilecek impedimetrik sensörler
tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Son teknolojik gelişmeler kanser hastalarından alınan kan
örneklerinde dolaşımdaki tümör hücrelerinin (CTC) ve dolaşımdaki tümör DNA veya
RNA’sının saptanmasını ve detaylı karakterizasyonunu sağlamıştır. Genellikle "sıvı
biyopsi" olarak adlandırılan CTC'lerin ve dolaşımdaki mikroRNA’ların, tümör evrimi ve
terapötik etkinliğinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve kanser teşhisi ve tedavisinin
iyileştirilmesi için potansiyel sağladığı bilinmektedir [7], [8]. Serum miRNA'ları
hakkında artan veriler ve aynı zamanda kolayca erişilebilir olması, iyi bir biyobelirteç
için artan ihtiyaçla birlikte, çeşitli kanserlerin erken teşhisi ve prognozu için geçerli
biyobelirteçler olarak düşünülmektedir. Bu noktadan yola çıkılarak tez kapsamında,
meme kanserinde önemli bir CTC olan MCF-7 ve prostat kanseri biyobelirteci olarak
tanımlanan miRNA 410’un impedimetrik nicel analizleri gerçekleştirilmiştir.
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MCF-7’nin

impedimetrik

tayininde,

elektrokimyasal

sitosensör

uygulamasında

kullanılmak üzere kil-protein temelli kompozit nanopartiküller (Mt-A NK'ler) ile
modifiye edilmiş bir sensör platformu geliştirilmiştir. Desolvasyon yöntemi ile
sentezlenen nanokompozit, çeşitli yöntemlerle ile karakterize edilmiştir. Daha sonra, basit
bir sensör sistemi gerçekleştirmek için kalem grafitin (PGE) yüzeyi fiziksel adsorpsiyonla
modifiye edilerek tek kullanımlık çalışma elektrodu oluşturulmuştur. Karakterizasyon
çalışmaları ile, Mt-A NK'ler ile modifiye edilmiş PGE yüzeyi ile biyouyumlu, hidrofilik
ve kanser hücrelerinin yüzeye kolayca bağlanabileceği geniş bir yüzey alanı
oluşturulduğu gösterilmiştir. En uygun deneysel koşullar sağlanmış ve Mt-A NK/PGE
yüzeyinin MCF-7 hücreleri ile etkileşimi incelenmiştir. Böylece meme kanserinin erken
teşhisi için etiketsiz, basit, uygun maliyetli ve hızlı bir yöntem geliştirilmiştir.

Prostat kanseri hücreleri tarafından salgılanan ve periferal kan sistemine salınan miRNA
410’un impedimetrik tayini için altın nanopartikül- peptit nanotüp nanokompoziti
(AuNP-PNT) ile modifiye edilmiş PGE’ler geliştirilmiştir. Fiziksel adsorpsiyon ile PGE
yüzeyine modifiye edilen AuNP-PNT nanokompozit ve sensör yüzey özellikleri
fizikokimyasal, mikroskobik ve elektrokimyasal yöntemlerle araştırılmıştır. AuNPPNT/PGE yüzeyi tiyol (–SH) uca sahip ve hedef miRNA’ya özgü prob DNA ile AltınSülfür (Au-S) kovalent bağı oluşturmak suretiyle immobilize edilmiştir. Böylece hedef
miRNA ile DNA probu hibridizasyonu sonucunda sensörün impedimetrik cevabındaki
değişim nicel analize olanak sağlamıştır. Nanokompozit adsorpsiyon süresi, prob DNA
immobilizasyonu ve hibridizasyon süresi-sıcaklığı gibi sensör performansını etkileyen
parametreler araştırılmış ve optimize edilmiştir. miRNA’ların nicel analizinde genel
yaklaşım sinyal amplifikasyonu üzerinedir. Ancak geliştirilen sensörde herhangi bir
amplifikasyon işlemi gerektirmeden, ucuz, kolay, hızlı ve hassas olarak miRNA 410’un
impedimetrik analizi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Gıda güvenliğinin korunması, insan sağlığı ve çevresel bulaşanların kontrol altında
tutulabilmesi ve önlenebilmesi açısından gıda bulaşanların nicel tayini oldukça önem
taşımaktadır. Bir proses bulaşanı olarak bilinen 3-monokloro-1,2-propandiol (3-MCPD)
ilk kez 1978 yılında asitle hidroliz edilmiş ürünlerde tespit edilmiştir. Bu maddeler, gıda
işlemede, özellikle bitkisel yağların yüksek sıcaklıklarda (yaklaşık 200 °C) rafine
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edilmesi sırasında oluşmaktadır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA)’nın 2016
yılında yayınladığı raporunda, glisidil yağlı asit esterleri, 3-MCPD, 2-MCPD ve bunların
yağ asidi esterlerinin halk sağlığına yönelik risklerini değerlendirmiştir. 3-MCPD ve yağlı
asit esterleri için hayvan testlerinde bu maddenin organ hasarıyla bağlantılı olduğuna dair
kanıtlara dayanılarak günde vücut ağırlığının kilogramı başına 0,8 mikrogram
(μg/kgbw/gün) kadar tolere edilebilir günlük alım miktarı (TDI) EFSA tarafından
belirlenmiştir. Gençler (18 yaşına kadar) dâhil olmak üzere genç yaş grupları için 3MCPD alımının TDI'yı aştığı ve sağlık için potansiyel bir endişe kaynağı yarattığına da
yer verilmiştir [9]. Yaygın kullanım alanı ve sağlık üzerinde potansiyel kanserojen ve
genotoksik etkilere sahip 3-MCPD’nin nicel tayini oldukça önem taşımaktadır. Fakat gıda
güvenliği çalışmalarında ve diğer birçok araştırmada karşılaşılan temel zorluk
maliyetidir. Günümüzde gıda güvenliğine yönelik, zararlı bileşenlerin tayini çalışmaları
çok yüksek maliyet gerektiren genellikle spektroskopik ve kromatografik temelli
cihazlarla yapılagelmektedir. Çok yüksek maliyet gerektirmelerinin yanı sıra, analizlerin
karmaşık bir uygulama gerektirmesi, profesyonel eleman ihtiyacı ve yavaş sonuç vermesi
bu analizlerin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldir. MCPD ve esterlerinin
analizine dayalı daha avantajlı yöntemlerin geliştirilmesine yönelik bir ihtiyacın olduğu
açıkça görülmektedir. Bu amaçla tez kapsamında, moleküler baskılanmış tek kullanımlık
impedimetrik sensörlerin tasarımı 3-MCPD’ye özgü olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
Moleküler baskılama tekniği, hedef analit ve fonksiyonel monomer (analite özgü
fonksiyonel gruplara sahip) arasındaki moleküler tanıma temeline dayanmaktadır.
Fonksiyonel monomerlerin analit çevresinde uygun yönlenmesini takiben uygun
özellikteki çapraz bağlayıcı varlığında gerçekleştirilen polimerizasyonla analite özgü
tanıma bölgelerine (kavitelere) sahip çapraz bağlı moleküler baskılanmış polimerler
(MIP) elde edilmektedir. Moleküler baskılama teknolojisi gıda güvenliği, analizi ve kalite
kontrolü alanlarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle miktar tayini, hedef
molekülün

uzaklaştırılması

ve

ekstraksiyonda

ön

saflaştırma

amacıyla

kullanılmaktadırlar [10]. Tez kapsamında, 3‐MCPD’nin impedimetrik tayini için aşırı
oksitlenmiş polipirol MIP(oPPy)-grafen oksit (GO) temelli PGE’ler geliştirilmiştir.
Hedef

molekül

(3-MCPD)

varlığında

GO/PGE

üzerine

oPPy'nin

in-situ

elektropolimerizasyonu pH kontrollü bir çözelti içinde dönüşümlü voltametri (CV)
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. En uygun sensör yanıtını değerlendirmek için çeşitli
deneysel koşullar (film kalınlığı, analit/monomer oranı, desorpsiyon /adsorpsiyon süresi
vb.) optimize edilmiştir. Sensörün pratikte uygulanabilirliğini göstermek için soya sosu
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örneğinde standart ekleme yöntemi kullanılmıştır. Böylece, 3-MCPD için türevlendirme
işlemi gerektirmeyen, yüksek seçicilik gösteren, karmaşık cihaz gereksinimi duymayan
ve düşük teknolojiye sahip moleküler baskılanmış impedimetrik sensörler geliştirilmiştir.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi
Ohm yasası, direnci (R) gerilim (V) ve akım (I) arasındaki oran cinsinden tanımlar.
Direnç, akım ve voltaj arasındaki ilişki şekil 2.1-a’da verildiği gibidir.

Şekil 2.1. (a) Doğrusal akım (DC) gerilimlerinin doğru akım tarafından oluşturulduğu DC
devreleri ve (b) alternatif akım (AC) geriliminin alternatif akımla türetildiği AC devreleri
için Ohm yasasını gösteren şematik diyagram ve denklemler.

Ohm yasasının kullanımı, frekanstan bağımsız olan bir DC sistemi için ideal direnç ile
sınırlıdır. Ancak gerçek elektrokimyasal sistemler çok daha karmaşık davranış sergilerler.
Elektrokimyasal sistemler sadece dirençli değillerdir örneğin elektrokimyasal çift katman
ve kapasitif gibi bir terimi de eklemek gerekir. Ayrıca difüzyon gibi diğer elektrot
süreçleri zamana ve/veya frekansa bağlıdır. Bu nedenle, gerçek bir elektrokimyasal
sistem için direnç yerine impedans kullanılır. Bir elektrokimyasal sistemin impedansı (Z
(ω) olarak tanımlanır), çalışılan sistemin, sisteme uygulanan bir AC sinyaline (örneğin
sinüzoidal dalga) verdiği tepki olarak tanımlanır [1]. Elektrokimyasal bir sistemde
impedansın akım-gerilim ilişkisi Şekil 2.1-b’deki gibidir.

Bir devre elemanının veya bir elektrik devresinin AC impedansını ölçen tekniğe AC
impedans spektroskopisi denir. Sinüzoidal bir sistem için bir direnç (ZR), bir kapasitör
(ZC) ve bir indüktörün (ZL) impedansları sırasıyla aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

ZR (ω ) = V (t)/I (t)= R
ZC (ω ) = V (t)/I (t)= 1/iωC
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ZL (ω ) = V (t)/I (t)= iωL

Bir elektrokimyasal sistemde AC impedans spektroskopisi kullanılıyorsa, bu teknik
elektrokimyasal

impedans

spektroskopisi

(EİS)

olarak

adlandırılır.

EİS,

bir

elektrokimyasal hücreye AC gerilimi uygulanırken akım tepkisini izleyerek direnci (R),
kapasitansı (C) ve indüktansı (L) ölçen bir tekniktir. Eş faz akım yanıtı impedansın gerçek
(direnç) bileşenini, farklı faz akım yanıtı ise hayali (kapasitif) bileşenini ifade eder. AC
gerilimi, sistem cevabının doğrusal olması ve böylece basit eşdeğer devre analizine izin
verecek kadar da küçük olmalıdır [11]. İmpedans ölçümleri için küçük bir sinüzoidal AC
gerilimi (tipik olarak 2-10 mV) uygulanır ve akım yanıtı belirlenir. Bir elektrokimyasal
sistemin impedansı da tipik olarak kartezyen koordinatlarda ifade edilebilir [1]:

Z(ω) Zre iZim
Burada Zre (veya Z') ve Zim (veya Z'') sırasıyla impedansın gerçek ve sanal kısımlarıdır.
Kutupsal koordinatlarda bu,
Z(ω ) = /Z/ eiθ,
/Z/ =√(𝑍𝑟𝑒 2 + 𝑍𝑖𝑚2 ) Z, modülüstür ve θ ise, verilen frekanstaki fazdır.

Uygulanan frekans aralıklarındaki faz kayması ve büyüklüğünü gösteren “Bode grafiği”
ve kartezyen koordinatlar kullanarak Z (ω) 'nin gerçek ve hayali kısımlarını temsil eden
“Nyquist grafiği” olmak üzere impedans spektrumu iki farklı şekilde temsil edilebilir
(Şekil 2.2.). Her iki grafikte genellikle yüksek bir frekansta başlar ve düşük bir frekansta
sona erer, bu da ilk direncin daha hızlı bulunmasını sağlar. Bir Nyquist grafiğinde
deneysel veri seti Z (Zre,i, Zim,i, ωi), farklı frekanslarda ölçülen n noktadan (i = 1, 2,…,n)
oluşur ve n tane noktanın her noktası belirli bir frekanstaki impedansın gerçek ve hayali
kısmını temsil eder. Nyquist grafikleri, genellikle eksen üzerinde uzanan yarım daire bir
bölge ve ardından düz bir çizgi içerir. Nyquist grafiğindeki yarım daire kısmı (daha
yüksek frekanslarda) elektron transferiyle sınırlı sürece karşılık gelirken, düz çizgi (daha
düşük frekanslarda) difüzyon sınırlı süreci göstermektedir. Bu spektrum, elektron transfer
kinetiğini ve difüzyon özelliklerini ortaya çıkarmak için kullanılabilir. Çok hızlı elektron
transfer süreçlerinde, impedans spektrumu sadece doğrusal kısmı içerirken, çok yavaş
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elektron aktarım süreçleri ise büyük bir yarım daire şeklindeki bölgeyi içerir. Nyquist
grafiği, eşdeğer devre model sistemindeki olası mekanizma veya yönetim fenomenleri
hakkında da bilgi verir [12].

Şekil 2.2. Nyquist ve Bode grafiklerinin gösterimi.

Bode grafiği ise, impedansın alternatif bir gösterimidir. Modülüs ve fazın frekans
bağımlılıklarını açıklayan log Z ∼ logω (veya Z ∼ logω) ve θ ∼ logω olmak üzere iki tür
Bode diyagramı vardır. Bode grafiği normalde ölçülen frekans aralığında logaritmik
olarak gösterilir çünkü her onlu grupta aynı sayıda nokta toplanır. Bode grafiğinin,
sistemin kararsız hale geldiği faz sınırlarını gözlemlemek için büyük avantajları vardır
(şiddetli faz veya büyüklük değişiklikleri). Bu nedenle, elektronik cihazlardaki
sensörlerin, filtrelerin ve transistörlerin incelenmesi için yararlıdır. Deneysel impedansın
en yaygın grafik temsili, bir Bode grafiğinden daha açıklayıcı olan bir Nyquist grafiğidir
[1].

2.1.1. Eşdeğer Devre Modelleri
EİS veri analizi, genellikle eşdeğer bir elektrik devresi modeline fitlenerek
gerçekleştirilir. Eşdeğer devre modelleri impedans spektrumlarının yorumlanmasında
oldukça faydalıdır ve kaplamaların, bataryaların, yakıt hücrelerinin, ve korozyon
olaylarının karakterizasyonu ve analizi için değerli bir tekniktir. Ayrıca, elektrot
kinetiklerini, iletken polimerleri, yarı iletkenleri ve sensör özelliklerini araştırmak için de
yaygın olarak kullanılmaktadır. Eşdeğer bir devre modeli, dirençler, kapasitanslar
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ve/veya indüktansların ve birkaç özel elektrokimyasal elemanın (Warburg difüzyon
elemanları ve sabit faz elemanları gibi) bir araya gelmesiyle oluşturulur ve aynı uyarma
sinyali uygulandığından elektrokimyasal sistemle aynı yanıtı üretir. Eşdeğer devre
modelleri kısmen veya tamamen deneysel olabilir. Modelde, her bir devre bileşeni,
elektrokimyasal hücredeki fiziksel bir işlemden gelir ve karakteristik bir impedans
davranışına sahiptir. İmpedans spektrum modelinin şekli, modeldeki elektrik
elemanlarının stili ve aralarındaki ara bağlantılar (seri veya paralel kombinasyonlar)
tarafından kontrol edilir. Eşdeğer devre, elektrokimyasal sistemi temsil etmek için
olabildiğince basit olmalıdır. Önerilen model, en az bir elektrolit direnci, çift katman
kapasitansı ve faradaik veya faradaik olmayan sürecin impedansını içeren eşdeğer devre
modelinden elde edilen impedans ile sistemden ölçülen impedans arasında mümkün olan
en iyi eşleşmeyi sağlamalıdır [1]. Bir elektrokimyasal sistem için bazı yaygın eşdeğer
devre elemanları Çizelge 2.1'de listelenmiştir.
Çizelge 2.1. Elektrokimyasal bir sistem için bazı yaygın eşdeğer devre elemanları.
Eşdeğer öğe

Tanımı

R

Direnç

C

Kapasitans

L

İndüktans

W

Warburg

CPE

Sabit faz elementi

Bir elektrokimyasal arayüzün en basit ve en yaygın kullanılan modeli Randles devresidir.
Bir Randles hücresi için eşdeğer devre ve Nyquist-Bode grafiklerinin tümü Şekil 2.3'te
verilmiştir.
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Şekil 2.3. Randles hücresinin şematik olarak gösterimi: a) eşdeğer bir devre, b) Nyquist
grafiği ve c) Bode grafiği.

Devre, bir elektrolit direnci, çift tabaka kapasitansı ve bir yük aktarım direncini içerir.
Şekil 2.3.a'da görüldüğü gibi, Rct yük transfer direncini, Cdl çift tabakanın kapasitansını
ve Rel elektrolitin direncini ifade etmektedir. Devrede Cdl, yük aktarım direnci ile paralel
olarak yerleşim gösterir. Bir Randles hücresinin Nyquist grafiği her zaman yarım daire
şeklindedir. Yüksek frekanslarda Cdl'nin impedansı çok düşüktür, bu nedenle ölçülen
empedans Rel olma eğilimindedir. Çok düşük frekanslarda ise, Cdl'nin impedansı aşırı
derecede yükselir ve bu nedenle ölçülen empedans Rct + Rel olma eğilimindedir. Buna
göre, orta frekanslarda, empedans Rel ve Rct + Rel arasındadır. Bu nedenle, yüksek
frekanslı kesişme, elektrolit direnci ile ilişkilendirilirken, düşük frekanslı kesişme, yük
aktarım direnci ve elektrolit direncinin toplamına karşılık gelir. Yani yarım dairenin çapı
yük aktarım direncine eşittir. Bir büyüklük grafiği ve bir faz açısı grafiği içeren Bode
diyagramında bir Randles hücresi için, elektrolit direnci değerleri ve elektrolit direnci ve
polarizasyon direncinin toplamı, büyüklük grafiğindeki yatay çizgiden kolayca
belirlenebilir. Yüksek veya düşük frekanslarda, faz açıları 0° 'ye yakındır. Aksi takdirde,
ara frekanslarda faz açıları 0° ile 90° arasına denk gelmektedir. Randles hücre modeli
yalnızca kullanışlı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla bileşen eklenerek
oluşturulan daha karmaşık modeller için bir başlangıç noktası görevi görür. İmpedansın
difüzyondan da etkilendiği bir durumda, Warburg impedansı impedans grafiğinde
görülecektir. Bu devre modeli, polarizasyonun kinetik ve difüzyon işlemlerinin
kombinasyonu ile kontrol edildiği bir hücre sunar [1]. Sistem için eşdeğer devre ve
Nyquist-Bode grafiklerinin tümü Şekil 2.4'te verilmiştir.
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Şekil 2.4. Kinetik ve difüzyon kontrollü bir devrenin grafik şematik gösterimi: a) eşdeğer
bir devre, b) Nyquist grafiği ve c) Bode grafiği.

EİS kullanan bir elektrokimyasal sistemi araştırırken, önerilen eşdeğer devre modeli
doğrulanmalıdır. Bunu yapmanın etkili bir yolu, tek bir hücre bileşenini değiştirmek ve
impedans spektrumunda beklenen değişikliklerin meydana gelip gelmediğini görmek
veya mükemmel bir uyuma ulaşana kadar uygun bir devrenin elde edilip edilemeyeceğini
görmek için devreye bileşen eklemeye devam etmektir. Bununla birlikte, deneysel
modellerde mümkün olduğunca az bileşen kullanılmalıdır. Elektrot yüzeyinde elektron
transferleri olarak bilinen elektrokimyasal reaksiyonlar, elektrolit direncini, elektroaktif
türlerin adsorpsiyonunu, elektrot yüzeyinde yük transferini ve toplu çözeltiden elektrot
yüzeyine kütle transferini içerir. Her reaksiyon süreci, paralel veya seri olarak
birleştirilmiş direnç, kapasitörler veya sabit faz elemanlarından oluşan bir elektrik devresi
ile temsil edilir. Randles, elektrot yüzeyinde basit ve tek adımlı bir elektrokimyasal
reaksiyonun meydana geldiği varsayımlarına dayanan, polarize edilebilir bir elektrodu
(veya tersinmez bir elektrot işlemini) temsil eden bir modeldir. Böylece, faradaik
impedans, yük aktarım direnci adı verilen bir dirence basitleştirilebilir. Basit bir
elektrokimyasal reaksiyon için en çok uygulanan elektrik devresi modeli (RandlesErshler elektriksel eşdeğer devre), elektrolit direnci (Rs), elektrot/elektrolit arayüzünde
yük aktarım direnci (Rct), çift katmanlı kapasitans (Cdl) ve Warburg impedansı (W)’ndan
oluşur. Şekil 2.5’te bir elektriksel ara yüzün elektriksel devre bileşenleri ile olan ilişkisi
gösterilmiştir.
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Şekil 2.5. a) Basit bir elektriksel ara yüzün şematik gösterimi IHP: iç helmoltz tabakası,
OHP: dış helmoltz tabakası ve b) elektriksel devre bileşenleri (Randles devresi).

Rs, çözelti iletkenliği ve elektrotlar ile elektrotları birbirine bağlayan çözelti kesit alanı
arasındaki mesafeyi ifade eden reaksiyon hücresinin geometrisi çözelti direncini
oluşturur. Çalışma elektrodu ve çözelti içindeki iyonlar, Rct arasındaki kapasitans, yüzey
modifikasyon kapasitansı ve çift katmanlı kapasitansın bir seri kombinasyonu olarak
modellenebilir. Yüzey modifikasyonuna bağlı bileşen, prob katmanının kalınlığına ve
dielektrik sabitine bağlıdır. Sadece faradaik EİS'de fiziksel önemi olan W direnci,
elektroaktif türlerin elektroda difüzyonundan kaynaklanan gecikmeyi temsil eder ve
elektrokimyasal bir süreçte kütle transferiyle sınırlamalarından kaynaklanır. Direnç,
frekansa bağlıdır ve hem direnç hem de kapasitanstan oluşur. Sadece düşük frekanslarda
fark edilir ve konveksiyondan etkilenir. Nyquist spektrumunda Warburg impedansı yarım
daireyi (yük aktarımı ve çift katmanlı devre) izleyen 45°’lik çizgiyle temsil edilir (Şekil
2.4-b). Analitik uygulamalarda difüzyon katsayının hesaplanmasında kullanılan bir
değerdir [1].
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Rct elektron transfer hızıyla ters orantılı olan yük transfer direncini ifade eder ve iki
etkinin bir tezahürüdür: (1) elektrotta oksidasyon veya indirgenme ile ilişkili enerji
potansiyeli (yani aşırı potansiyel) ve (2) elektrostatik itme veya sterik engel nedeniyle
elektroda ulaşan redoks türlerinin enerji bariyeri [13]. Cdl ise Şekil 2.5.-a’dan görüleceği
üzere çalışma elektrodu ile elektrolit ara yüzeyinde (angström düzeyinde) oluşur. Rct ve
W birlikte faradaik impedansı oluşturur. Cdl, elektrot ve elektrolit arasındaki elektrostatik
etkileşimi gösterir ve elektrot alanına, doğasına, elektrolitin iyonik gücüne ve
geçirgenliğe bağlıdır [1].

2.1.2. İmpedans Spektroskopisinin Uygulama Alanları
EİS, elektrokimyasal işlemlerin kalitatif-kantitatif parametrelerini belirlemek için
kullanılabilen elektrot sistemlerinin hem yığın hem de arayüz elektriksel özelliklerinin
araştırılmasında mükemmel bir teknik olarak görülmektedir. EİS'in potansiyeli, sistemin
impedansının çok çeşitli AC frekansları üzerinden taranabilmesidir [14]. Ayrıca yüksek
hassasiyetli bir ölçüm tekniğidir [15]. Bu nedenle oldukça farklı çalışma alanlarında
uygulamaları araştırılmıştır. EİS, korozyon sistemleri ve piller gibi elektrokimyasal
sistemlerin analizi için yararlı bir teknik olduğunu kanıtlamıştır. DC elektrokimyasal
tekniklerle

karşılaştırıldığında,

EİS,

çalışılan

sistem

hakkında

zengin

bilgi

sağlayabildiğinden, muazzam avantajlara sahiptir. Ayrıca, AC sinyalindeki küçük
pertürbasyon nedeniyle, elektrot tepkisi doğrusal bir potansiyel bölgededir (Şekil 2.6). Bu
kadar küçük bir potansiyel sinyalle, sistem yalancı doğrusaldır ve elektrotta hiçbir
tahribata neden olmaz. Bundan dolayı özellikle biyosensör çalışmalarında önemli bir yer
edinmiştir.
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Şekil 2.6. Yalancı (Pseudo)- doğrusallığı gösteren akıma karşı gerilim eğrisi.

EİS, arayüz parametrelerinin zamanla ilişkisini değerlendirmek için kullanılabilir. EİS'in
gaz, sıvı ve katı malzemeler dâhil olmak üzere malzemelerin elektriksel özelliklerini ve
farklı araştırma alanlarındaki iletken elektrotların arayüzlerini araştırmak için güçlü bir
teknik olduğu kanıtlanmıştır. Teknolojik gelişmelerin devam etmesiyle birlikte EİS’in
uygulama alanları da oldukça genişlemiştir;
 Arayüzey süreçleri: sıvı/sıvı arayüzler dâhil arayüzler, elektrot/katı elektrolit
arayüzleri, elektrotlarda redoks reaksiyonu, adsorpsiyon ve elektrosorpsiyon,
redoks prosesleri ile birleştirilmiş çözelti içindeki homojen reaksiyonların
kinetiği, korozyon, kristalleşme, sinterleme gibi süreçler, membranlar aracılığıyla
taşıma,
 Geometrik etkiler: doğrusal, küresel, silindirik kütle transferi, sınırlı hacimli
elektrotlar, çözelti direncinin belirlenmesi, gözenekli elektrotlar,
 Güç kaynakları (piller, yakıt hücreleri, süper kapasitörler, membranlar),
kaplamalar ve boyalar, elektrokatalitik reaksiyonlar (örneğin, su elektrolizi, Cl2
ölçümü), iletken polimerler, kendiliğinden düzenlenen tabakalar, biyolojik
membranlar, sensörler, yarı iletkenler ve diğerleri,
 Mekanizmalar: Reaksiyon mekanizmaları, elektrot kinetiği, yük durumu, aktif
yüzey alanı değişimi gibi mekanizmalardır.
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Elektrokimyasal sistemlerin fiziksel ve elektronik özelliklerinin açıklığa kavuşturulması
nedeniyle son birkaç yılda EİS’e olan ilgi önemli ölçüde artmıştır [16]. Tez kapsamında
ise, 3 farklı analitin nicel analizinde kullanılmak üzere impedimetrik sensör sistemleri
geliştirilmiş ve uygulamaları araştırılmıştır.

2.1.3. İmpedimetrik Sensörler
Elektriksel ölçümü temel alan sensörler voltametrik, amperometrik/kulometrik ve
impedimetrik sensörler de dâhil olmak üzere elektriksel ölçümün nasıl yapıldığına bağlı
olarak gruplandırılırlar. Voltametrik ve amperometrik ölçümleri temel alan sensör
sistemlerinde uygulanan gerilimin bir fonksiyonu olarak akımın ölçülmesi ilkesine
dayanır; bu yaklaşımlar DC veya sözde DC'dir ve kasıtlı olarak elektrot koşullarını
değiştirirler. Buna karşılık, impedimetrik sensörler, AC altında elektriksel impedansını
ölçer [13]. Ayrıca, büyük genlik pertürbasyon tekniklerinden (dönüşümlü voltametri ve
diferansiyel puls voltametrisi gibi) farklı olarak, küçük genlikli pertürbasyon nedeniyle
tahribatsız bir tekniktir. İmpedans algılama, voltametrik ölçümlerde için ihtiyaç duyulan
gerilim taramasını gerektirmez, bu da zaman alıcıdır ve geniş potansiyel taramalar
sırasında elektrokimyasal arayüzü bozabilir [11].

EİS tabanlı dönüştürme yöntemi, tipik olarak elektrokimyasal karakterizasyon amacıyla
kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda bu teknik nicel analiz için popüler bir araç haline
gelmiştir. EİS, elektrot arayüzünde dakika veya saniye mertebesinde meydana gelen
değişiklikleri hassas ve hızlı bir şekilde izlemek için etkili bir yöntemdir. İmpedans,
sırasıyla faradik ve faradik olmayan impedans ölçümüne atıfta bulunulan bir redoks
çiftinin varlığında veya yokluğunda ölçülebilir. Faradaik biyosensörler, modifiye edilmiş
elektrotta meydana gelen biyomoleküler etkileşimin neden olduğu sterik engelleme
ve/veya hedef moleküllerin serbest yükleri ile destek elektrolit içindeki elektroaktif türler
arasındaki elektrostatik itme nedeniyle faradaik akımdaki değişikliği (arayüzey elektron
transfer direnci) ölçerek biyo-tanıma olaylarını tespit eder. Bir hedef molekül
fonksiyonelleştrilmiş

bir

yüzeyle

etkileşime

girdiğinde,

yüzeyin

elektriksel

özelliklerindeki değişiklikler (örneğin, dielektrik sabiti, direnç) sadece hedef molekülün
varlığından kaynaklanabilir. İmpedimetrik sensörlerde analitin derişimi genellikle elde
edilen Rct değeri ilişkilendirilir. En önemli avantajlardan biri de, impedans ölçümü
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sırasında ortama bir etiket tanıtmak gerekmez [13]. Etiketleme fazladan zaman, masraf
ve numune işleme gerektirmektedir. İmpedans temelli sensörler, hızlı cevap süresi,
yüksek duyarlık, basitlik, düşük maliyet, oda şartlarında ölçüm alabilme, portatif
olabilme, kolay kullanım ve gerçek zamanlı ölçüm yapabilme gibi birçok üstünlüğe
sahiptirler [17–20]. Dolayısıyla EİS, önemli analitlerin nicel tayininde düşük maliyetli ve
potansiyel bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer

elektrokimyasal

tekniklerle

karşılaştırıldığında,

EİS,

biyo-tür

çevresel

numunelerdeki ve kimyasallardaki toksik iyonlar için hassas ve verimli bir tespit yöntemi
sunmaktadır. Ağır metaller, gıda kontaminasyonunun başlıca kaynağıdır. Ağır metaller
biyolojik olarak parçalanmaz, kanserojen özellikte ve oldukça toksiktir. Bu metal
iyonlarının gıda döngüsünde ve çevrede birikmesi, insan sağlığının yanı sıra hayvanlar
ve

bitkiler

üzerinde

çok

zararlı

etkilere

yol

açan

protein

etkileşimi

ile

sonuçlanabilmektedir. Önemleri dikkate alındığında Pb2+, Hg2+ ve Cu2+ gibi ağır metal
iyonlarının analizinde de EİS etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bir
çalışmada, Pb2+ iyonuna karşı seçici DNA probu, ve Hg2+’ye özgü oligonükleotitler
kullanılarak Pb2

+

ve Hg2 +’nin nicel tayini için elektrokimyasal impedimetrik bir

biyosensör önerilmiştir. Analitler ve DNA arasındaki etkileşim, EİS tekniği ile izlenen
Rct değerinde azalmaya neden olmuş ve böylece nicel analiz gerçekleştirilmiştir [21].

Elektriksel impedanstaki değişikliği analiz ederek bakterilerin nicelendirilmesi ve tespiti,
impedans ölçümüne dayalı mikroorganizma büyümesinin tespitinde çok yaygın bir
uygulamadır. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında tanımlanmış, ancak 1970'lerin ortalarında
oldukça ilgi görmüştür. Escherichia-coli O157:H7, Salmonella typhimurium gibi
bakterilen nicel analizinde impedimetrik yöntem başarıyla uygulanmıştır [21].

EİS, frekans alanındaki canlı hücrelerin elektriksel özellikleri için iyi bir tespit yöntemi
olarak literatürde yerini almıştır [5], [6]. Direnç, iletkenlik ve dielektrik sabiti gibi
terimlerle hücrelerin kantitatif bilgilerini sağlar, çünkü hücrelerin elektriksel özellikleri
fizyolojik durumlarıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir. İmpedimetrik sitosensörler, kolay
kullanım, minyatürleştirme, hızlı tepki, yüksek hassasiyet, gerçek zamanlı ve tahribatsız
analiz gibi doğal avantajları nedeniyle hedef hücrelerin analizinde ve tespitinde önemli
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bir rol oynamaktadır. İmpedimetrik sitosensörlerde yüksek hassasiyet elde etmek için
elektrot yüzeyleri çeşitli nanomalzemeler ve kompozitleri ile modifiye edilebilir.
Örneğin, Au nanopartiküller, karbon nanotüpler ve grafen sıklıkla iyi iletkenlik ve
hücrelerin bağlanabileceği elektrot yüzey alanınını arttırmak amacıyla modifiye edici
ajan olarak kullanılmaktadır. Biyo-nanomalzemeler, doğal biyouyumlulukları, kimyasal
çok yönlülükleri ve kolay sentezleri sayesinde oldukça ilgi çekici malzemeler olarak
karşımıza çıkmaktadırlar. Örneğin, Lian ve grubu K562 kanser hücresinin impedimetrik
nicel analizi için üç boyutlu ağ yapısına sahip peptit nanotüp (PNT) ve kitosan (CS)
kompoziti ile modifiye edilmiş camsı karbon elektrot (GCE) geliştirilmiştir. Çeşitli
yöntemlerle karakterize edilen sensör yüzeyininin hücre immobilizasyonu için uygun bir
ortam olduğu gösterilmiştir. İmpedans yöntemi kullanılarak PNT-CS-modifiye edilmiş
elektrotlarda gözlenebilme sınırı (LOD) 630 hücre/mL ve 5 x 103 ile 5 x 107 hücre/mL
doğrusal çalışma aralığı elde edilmiştir. Bu çalışmada, klasik nanomalzemelere dayanan
ve daha önce rapor edilen sitosensörler ile karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmiştir [22].

İmpedimetrik sensörlerin bir diğer araştırma konusu ise ilaç-nükleik asit etkileşimleri,
protein-antikor veya aptamer etkileşimleri ve nükleik asit hibridizasyonları gibi
biyomoleküler etkileşimlerin izlenmesidir [23]. Elektrot yüzeyi üzerinde gerçekleşen
hibridizasyon sonucunda elektrot/çözelti ara yüzeyindeki elektron transferine bağlı olarak
direnç üzerinde değişikliğe neden olur. Örneğin DNA hibridizasyonu ile genetik
hastalıkların ve bozuklukların tanımlanması ve genetik virüslerin, bakterilerin ve
parazitlerin tespiti ve karakterizasyonu dâhil olmak üzere çeşitli biyomoleküllerin
etkileşiminde impedimetrik sensörler büyük ilgi görmüştür [24] (Şekil 2.7).
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Şekil 2.7. Hibridizasyon temeline dayanan DNA tayini için üretilen impedimetrik
sensörün şematik gösterimi [24].

Hibridizasyon temeline dayanan bir diğer araştırma konusu ise, serumdaki miRNA’ların
impedimetrik analizidir. Hastalardan kan örneklemesi, biyobelirteçleri tanımlamak için
en az invazif yöntem olmaya devam etmektedir. Dolaşımdaki miRNA'ların varlığı çeşitli
hastalık koşullarında gösterilmiştir ve profilleri hastalığın ilerleme derecesine göre
değişmektedir. Kanserli hastaların serum örneklerindeki miRNA'larını belirlemeye
yönelik ilk çalışmalar Lawrie ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. miR-155,
miR-210 ve miR-21'in sağlıklı kontrollere kıyasla büyük B hücreli lenfomada upregüle
edildiğini görülmüştür. Ayrıca miRNA ekspresyon profilleri, akut lösemi, meme kanseri,
kolorektal kanser, mide kanseri, akciğer, yumurtalık ve prostat gibi yaygın kanser teşhisi
konmuş hastalardan alınan serum/plazma kullanılarak oluşturulmuştur. Tüm bu sebepler
göz önüne alındığında gün geçtikçe daha da önem kazanan miRNA’ların serum gibi vücut
sıvılarında nicel analizinde impedimetrik sensörler de yerini almıştır. Hibridizasyonun
impedimetrik sensörler tarafından izlenmesi etiketsiz [23] ya da etiketlenmiş elektrotlar
ile gerçekleştirilebilmektedir. Mandli ve Amine meme kanseri hücre lizatından ekstrakte
edilen toplam RNA içerisinden miRNA-34a’nın nicel analizini, etiketsiz ve polipirol
(PPy) temelli impedimetrik sensör sistemi ile gerçekleştirmiştir. Probun (antimiRNA18

34a) PPy’ye elektrokimyasal olarak bağlanması /AgCl'ye karşı 25 mV/s tarama hızıyla
CV yöntemi kullanılarak elektropolimerizasyon ile gerçekleştirilmiştir. antimiRNA-34a
ile tamamlayıcı hedef olan miRNA-34a arasındaki hibridizasyonun elektrokimyasal
tespiti, hibridizasyon öncesi ve sonrası Rct değerlerinin karşılaştırılmasıyla (EİS) ile
incelenmiştir. Önerilen biyosensör, 5–80 μg.mL−1 doğrusal bir aralıkla 0,2 μg.mL−1'ye
kadar miRNA-34a'yı algılayabildiği ve hedef miRNA'yı diğer tamamlayıcı olmayan
dizilerden (miRNA-21, miRNA-122 ve miRNA-192) yüksek seçicilikte ayırt edebildiği
gösterilmiştir [25]. Ayrıca sinyal güçlendiriciler (amplifikasyon) kullanılarak oldukça
düşük derişimlerde miRNA analizleri gerçekleştirilmektedir ve literatürde sıkça
başvurulan bir yöntemdir. Bu çalışmalarda da nicel analiz yöntemi olarak EİS kullanımı
literatürde mevcuttur. Örneğin, miRNA 21’in impedimetrik analizinde hibridizasyon
zincir reaksiyonu (HCR) amplifikasyonu temelli bir sensör sistemi önerilmiştir. HCR
amplifikasyon stratejisi, impedimetrik sinyali belirgin bir şekilde arttırmış ve LOD değeri
4,63 fM olarak elde edilmiştir [26].

Moleküler baskılanmış polimer (MIP) tabanlı elektrokimyasal sensörler, yüksek
hassasiyet ve seçicilik, yüksek kimyasal/mekanik stabilite, kolay hazırlık süreci ve
minyatürleştirilebilme gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Hedef analite yönelik MIP tabanlı
elektrokimyasal sensörlerin yüksek mekanik/termal kararlılığı, mükemmel seçiciliği ve
hassasiyeti ile geleneksel cihaz tekniklerine ve diğer sensör türlerine göre yüksek kaliteli
algılama uygulamaları için daha iyi bir yaklaşım olduğunu göstermektedir [27]. Ayrıca
MIP ince filmlerin yerinde (in situ) hazırlanmasına olanak sağlaması açısıdan
elektrokimyasal teknikler kullanılarak literatürde MIP temelli elektrokimyasal sensörler
de geliştirilmiştir. Örneğin, organofosforlu bir pestisit türü olan klorpirifos varlığında
pirolün elektropolimerizasyonu PGE yüzeyinde elektrokimyasal olarak sentezlenmiştir.
Geliştirilen sensör önemli bir organofosforlu pestisitin impedimetrik olarak tespit
edilmesinde kullanılmıştır [28]. MIP temelli impedimetrik sensörlerin hazırlanmasında
farklı polimerik yapılar da geliştirilmiştir. Polimetakrilik asit (PMAA) L-nikotin [29],
poli-aminotiyofenol sarkosin [30], poli o-fenilendiamin mikotoksin [31] ve polidopamin
baskılı sensör ise önemli bir insektisit türü olan diklorodifeniltrikloroetan [32] için
geliştirilmiş impedimetrik sensörlere örnek olarak verilebilir.
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Bolat ve ark., dibütil ftalat (DBP)’ın nicel analizi için, PPY baskılanmış tek kullanımlık,
hassas bir elektrokimyasal impedans algılama platformu önermişlerdir. Moleküler
baskılama işlemi, polimer film kalınlığının kontrolünü, polimer tabakaların algılama
substratı üzerine kolay yapışmasını ve üretimin basitliğini mümkün kılan elektrokimyasal
polimerizasyon ile hedef molekül ve pirolün bir arada bulunduğu ortamda tek basamakta
gerçekleştirilmiştir. Sensör cevabına etki eden parametrelerin en uygun olduğu durumda,
4,5 nM gibi düşük bir LOD (0,01–1,0 μM DBP aralığında) değeri elde edilmiştir.
Geliştirilen impedimetrik sensör, önemli bir endokrin bozucu türü olan DBP'nin hızlı,
basit ve ucuz tayini için kullanışlı bir platform sağlamıştır [33].

2.2. Dolaşımdaki Kanser Hücrelerinden MCF-7’nin Nicel Tayini
Elektrokimyasal İmpedimetrik Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulaması

İçin

Kanser, hücrelerin kendi sınırlarını aşarak kontrolsüz bir şekilde büyümesini ifade eden
genel bir terimdir. Diğer adı ile malign tümör veya neoplazm olarak isimlendirilir. Dünya
sağlık örgütü (WHO) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (GLOBOCAN)
kanser istatistikleri, kanserin dünyadaki ikinci ölüm nedeni olduğunu belirtmiştir [34]. En
yaygın olanları erkeklerde; akciğer, prostat, kolorektal, mide ve karaciğer kanseri iken
kadınlarda ise meme, serviks, akciğer, karaciğer ve mide kanseridir [35]. Kanser, teşhisi
ve tedavisi en zor olan hastalıklar arasındadır. Kanseri erken teşhis etmek, kanserle ilişkili
mortaliteyi etkili bir şekilde azaltabilir. Kanser genellikle hastalığın geç evresinde teşhis
edilir, bu nedenle hastanın hayatta kalma oranını düşürür ve potansiyel olarak daha büyük
morbidite ve daha yüksek tedavi maliyetine sebep olur.

Kanserleşme sürecinde yayılma gerçekleşirken, tümör hücreleri primer tümörün
çevresindeki dokuyu istila eder, kan ve lenfatik damarlara geçer. Bu şekilde uzak
dokulara taşınır, damar dışına çıkar, yeni mikro ortama adapte olur ve sonunda metastas
oluşturmak için yerleşir, çoğalır ve kolonize olur (Şekil 2.8).
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Şekil 2.8. Metastasın şematik gösterimi.

Yayılma çoğunlukla kan yoluyla gerçekleştiğinden, vaskülatüre dökülen ve potansiyel
metastatik bölgelere giden yollarda dolaşan tümör hücrelerine “dolaşımdaki tümör
hücreleri” yani “CTC” denir [36] (Şekil 2.9).

Şekil 2.9. CTC hücrelerinin şematik olarak gösterimi.

Kanser hastalarında CTC varlığı ilk kez 1869'da tespit edilmiştir [37]. Son on yılda çok
sayıda çalışma, CTC'lerin metastatik ve erken evre kanser hastalarında hastalık
ilerlemesini ve hayatta kalımlarını belirlemek için biyobelirteç olarak kullanılabileceğini
göstermiştir [38–40]. Kandaki yüksek CTC miktarı agresif hastalık, artmış metastas ve
azalan nüks süresi ile ilişkilidir [36]. CTC analizleri kanser hastalarında gerçek zamanlı
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bir “sıvı biyopsi” olarak kabul edilir ve hastalığın ilerlemesi ve hastanın hayatta kalması
için gerçek zamanlı biyobelirteç olarak kullanılabilir ve tayinleri yapıldıktan sonra tedavi
yönetimine rehberlik etme potansiyeline sahiptir [41]. CTC'lerin tespit edilmesi ve
moleküler karakterizasyonu, translasyonel kanser araştırmalarının en aktif alanlarından
biridir [42]. Ancak, kanda çok az bulunmaları en büyük dezavantajdır ve tayin ve
karakterizasyonları,

genellikle

zenginleştirme

ve

tespit

prosedürlerinin

bir

kombinasyonundan oluşan son derece yüksek analitik hassasiyet ve özgüllük yöntemleri
gerektirmektedir [43,44]. Bunun sebebi ise birçok kırmızı kan hücresi ve lökosit içeren
kandaki birkaç nadir malign hücreyi tespit etmek için, büyük miktarda hücreyi nispeten
kısa bir sürede işleyebilen son derece hassas ve seçici yöntemlerin gerekli olmasıdır [45].

Meme kanseri, 103 ülkede kanserle ilişkili ölümlerin en yaygın nedeni olan ve dünyadaki
en büyük halk sağlığı sorunlarından birini temsil etmektedir (sırasıyla serviks ve akciğer
kanseri 43 ve 27 ülkede öncü rol üstlenmektedir). Meme kanserinin yüksek mortalite
oranı sık sık erken tanı eksikliğinden, kemoterapiye sıklıkla zayıf yanıttan ve metastas
oluşumundan kaynaklanmaktadır. Meme kanseri hastalarının % 25'inden azı,
metastasdan 5 yıl sonra hayatta kalabilmektedir [46]. Yapılan çalışmalarda, 7,5 mL kan
başına beşten fazla CTC’ye sahip metastatik meme kanseri olan hastaların, daha az
hücreli hastalara göre çok daha düşük hayatta kalma oranına sahip oldukları
gösterilmiştir. Meme kanseri durumunda, meme adenokarsinomundan türetilen ve bir
CTC türü olan MCF-7 hücreleri, erken teşhis amacıyla yeni tespit ve sayma yöntemlerini
araştırmak için en yaygın kullanılan epitelyal kanser hücre hattıdır [47].

2.2.1. Geleneksel Kanser Tayin Yöntemleri
Erken teşhis stratejileri, mümkün olan en erken aşamada hastayı tedavi etme olanağı
sağlamaktadır. Böylece hayatta kalma oranını yükseltmesi açısından oldukça önem
taşımaktadır. Kanserde erken teşhis stratejileri kanser türüne göre farklılık
göstermektedir. Örneğin kolorektal kanser için kolonoskopi, sigmoidoskopi ve çeşitli kan
testleri (FOBTs) uygulanırken; akciğer kanseri için düşük doz helikal bilgisayarlı
tomografi, meme kanserinde mamogram ve servikal kanserde Pap testi ve insan
papilloma virüsü (HPV) testi uygulanmaktadır. Bu spesifik yöntemlerin yanı sıra alfa
fetoprotein kan testi, manyetik rezonans görüntüleme, CA-125 ve prostat spesifik antijen
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testi gibi teşhis yöntemleri de uygulanmaktadır. Ayrıca immünohistokimya, tek-pozitron
emisyonu tomografi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), foton emisyon bilgisayarlı
tomografi ve akış sitometrisi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır [3–6].

Günümüzde bunlara ek olarak en çok uygulanan teşhis veya diğer adı ile tarama yöntemi
olan ELISA kanser hücre yüzeyinde bulunan ve/veya kanser hücreleri tarafından salınan
protein yapıları analiz etmekte kullanılmaktadır. Fakat bu test pahalı, portatif olmayan,
zaman alan ve uzmanlık gerektiren özelliklere sahiptir. Her hücre yüzeyinde kendine
özgü antijen (biyobelirteç) bulundurmaktadır ve bu belirteçler hücreler arası
haberleşmede önemli rol oynamaktadır. Bu antijenlere özgü olan antikorlar diğer adı ile
ligandlar glikoprotein özellikte olup hücre yüzeyindeki antijenlere bağlanarak hücrenin
iletişimini sağlamaktadır. Kanser teşhisine yönelik biyosensör tasarlanması ve
geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda temel hedef hücre yüzeyinde meydana gelen
antijen–antikor bağlanmasına bağlı olarak oluşan değişimleri temel almaktadır. Bunların
yanı sıra tümör dokusundan metastas sırasında kaçarak kan dolaşımına giren CTC’ler
önemli kanser biyobelirteci olarak tanımlanmışlardır [48]. Tümör evriminin, terapötik
aktivitenin, kanserin tanı ve tedavisi için potansiyel olarak gerçek zamanlı izleme
sağladığı bilinmektedir [49]. Bu nedenle CTC’lerin teşhisi kanserin erken teşhisinde
kritik önem taşımaktadır.

Son zamanlarda CTC saptama yöntemlerini geliştirmek için bir dizi yenilikçi teknoloji
geliştirilmiştir. Bunlar; CTC mikroçipleri, filtrasyon cihazları ve gerçek zamanlı PCR
sistemleridir. Fakat geliştirilen birçok teşhis işleminden önce, genellikle kırmızı kan
hücrelerinin yoğun santrifüjleme veya eritrosit parçalama yöntemi ile ortamdan
uzaklaştırılması ve ardından immünomanyetik boncuk veya immünofloresan bazlı
mononükleer hücrelerin ayrılmasını içeren zenginleştirme aşamaları gelir. Bu işlemin
ardından son basamak olarak sitokeratinlerin protein veya mRNA ekspresyonunun
tanımlanmasıyla doğrulama işlemi gerçekleştirilir [50].

Moleküler karakterizasyon çalışmaları, CTC'lerin çok heterojen olduğunu, ilgili CTC alt
kümelerinin tamamını yakalamak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu
göstermiştir. Örneğin, günümüzde CTC'lere spesifik mRNA'ları hedefleyerek CTC'leri
23

tanımlama gibi alternatif metotlar geliştirilmiştir. Bunun için valide edilmiş ayırma (cut
off) değerlerine sahip kantitatif ters transkripsiyon PCR (RT-PCR) analizleri
gerekmektedir. FDA tarafından onaylanmış CellSearch® sistemi ile metastatik meme,
kolon

ve

prostat

kanseri

için

kanda

bulunan

CTC’ler

sayılabilmekte

ve

görselleştirilebilmektedir [51]. Yine ticari olarak temin edilebilen RNA bazlı bir CTC
tayin testi olan AdnaTest ™ (AdnaGen), MUC1 + / HER2 + / EpCAM + hücrelerinin
immünogenetik yakalanmasından sonra tümöre özgü genlerin varsayılan transkriptlerini
eksprese eden hücreleri tanımlamak için nicel olmayan RT-PCR kullanmaktadır. Fakat
AdnaTest tümör hücresi miktarını belirleyememekle birlikte, seçici olmayan
amplifikasyon nedeniyle yanlış sonuçlar verebilmektedir [52]. Bunlar gibi birçok yöntem
veya sistem olmasına rağmen birçoğu yukarıda bahsedildiği gibi çoklu analiz aşamalarına
ve verifikasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamalar beraberinde yüksek maliyeti de
getirmektedir. Bu nedenle, mevcut testler için gerekli olanlardan en az on kat daha küçük
numune hacimlerini (5 ile 20 mL'ye karşı <1 mL kan) işleyebilen mikro cihazların
geliştirilmesine artık ilgi duyulmakta, böylece test süresi ve pahalı reaktiflerin kullanımı
en aza indirilmesi hedeflenmektedir [50].

2.2.2. MCF-7 Tayini İçin Geliştirilen Elektrokimyasal Sensör Sistemleri
Geleneksel yöntemlerin yanı sıra çeşitli kanser türlerinin teşhisi ve buna bağlı olarak etkili
tedavisi biyomedikal alanda güncel konular arasındadır. Kanser teşhis ve tedavisine
yönelik birçok çalışma yapılmakla beraber nanoteknolojinin gelişmesi ile birlikte
minyatürize ürünler tasarlanmış ve klinik uygulamalarda tayin yöntemleri arasında yerini
almaya başlamıştır. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak hastadan elde edilen bir miktar
kan, mukus veya vücut sıvısı ile erken kanser teşhisi vaad edilen çalışmalar arasındadır.
Son yıllarda geleneksel yöntemlere alternatif olarak farklı kanser hücre tiplerinin
teşhisinde elektrokimyasal sitosensörler oldukça önemli bir rol oynamaktadır [53–56].
Sitosensörler, canlı hücre ölçüm elementi olarak kullanılan biyosensörlerdir.
Sitosensörler tipik olarak, canlı hücrelerin fonksiyonel aktiviteleri üzerindeki maddenin
etkisine göre nicel analizlerde kullanılmaktadırlar. Elektrokimyasal platformlarının
kullanımı, hücre canlılığı ve çoğalmasının izlenmesinde kullanım kolaylığı, hızlı tespit
ve yüksek hassasiyet gibi dikkate değer avantajlar sağlaması nedeniyle oldukça dikkat
çekmiştir. CTC’lerin elektrokimyasal olarak teşhis edilmesi için akım, impedans ve
kapasitans gibi tespit sinyalleri kullanılabilmektedir. Bu yöntemler arasında, EİS,
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kullanım kolaylığı, hızlı tepki süresi, yüksek hassasiyet, etiketlemeye gerek duyulmaması
ve tahribatsız analiz gibi kanser hücrelerinin saptanması için birçok avantaj
sağlamaktadır. Elektrokimyasal sitosensörlerdeki son gelişmeler, hücre tipi ve sayısının,
hücresel fizyolojik parametrelerin, hücre yüzeyinde veya hücrelerde önemli moleküllerin
saptanması, farmasötik değerlendirme ve taramayı içermektedir. Sitosensörlerde yüksek
hassasiyet sağlamak için, sensör yapısına çeşitli nanomalzemeler ve bunların
kompozitleri de eklenmiştir. Farklı kanser türleri için çeşitli polimer, biyopolimer,
nanoparçacık, aptamer ve peptit yapıları kullanılarak elektrokimyasal impedimetrik
sitosensörler geliştirilmiştir [2,54,56–79] .

Literatür incelendiğinde, MCF-7 hücrelerinin tayini için geliştirilen elektrokimyasal
sensörler genellikle aptamer ve antikor temelli sensörler olarak karşımıza çıkmaktadır
[49,66,76,80–85]. Fakat aptamer ve/veya antikor ilişkisini temel almayan çalışmalarda
kısıtlı sayıda olsa da literatürde yerini almıştır. Örneğin Zheng ve ark. Fe3O4
nanokafeslerin enzimatik özelliklerinden yararlanarak enzim içermeyen bir tanı yöntemi
geliştirmişlerdir. Akım şiddetinin 25 μM tiyonin varlığında hücre derişiminin logaritması
ile 5,0 x 101 ile 1 x 107 hücre mL-1 aralığında doğrusal olarak arttığı bildirilmiştir [86].
Bir diğer çalışmada ise, MCF-7’nin amperometrik tayini için altın nanoçiçeklerle
modifiye edilmiş iyonik sıvı ile fonksiyonelleştirilmiş grafen temelli kağıt sensörler
geliştirilmiştir [87].

MCF-7’nin impedimetrik olarak tayininde ise, gerçekleştirilen çalışmaların oldukça
kısıtlı sayıda olduğu görülmüştür. An ve ark., 3 boyutlu (3D) mikrodizilime sahip altın
elektrodu benzoboronik asit grupları içeren polimerik yapıyla modifiye ederek (antikor
yerine kullanılmıştır) MCF-7’nin nicel analizini gerçekleştirmiştir. 3D mikrodizi
sayesinde elektrodun kanser hücrelerini yakalama verimliliğini önemli ölçüde arttırdığı
belirtilmiştir. EİS tekniği ile birleştirilerek, hazırlanan substratın tam kan örneklerinde
kanser hücrelerinin doğrudan tespiti için kullanılabilir olduğu gösterilmiştir. Kan
örneğinde çalışılarak impedimetrik olarak nicel analiz gerçekleştirilmiş ve LOD değeri 5
hücre/mL olarak hesaplanmıştır [64].
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Bir diğer çalışmada, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2 (HER-2) ve canlı MCF7 hücrelerinin aptamer temelli impedimetrik tayini için bimetalik manganez (II) ve demir
(II) prusya mavisi ile konjüge edilmiş altın nanopartiküllerle modifiye edilmiş bir altın
elektrot geliştirilmiştir. Modifiye elektrot aptamer çözeltisine daldırılmış ve aptamer bu
yüzeye elektrostatik etkileşimden faydalanılarak immobilize edilmiştir. İmpedimetrik
çalışma aralığı MCF-7 için 500–5×104 hücre/mL ve LOD ise 36 hücre/mL olarak tespit
edilmiştir. Seçicilik çalışmasında sensörün L-929 hücrelerine olan impedimetrik cevabına
bakılmış ve iyi bir seçicilik gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada 6 farklı insan serumuna
standart ekleme ile HER-2 geri kazanımına bakılmış ancak MCF-7 için gerçek örnek
çalışması yapılmamıştır [88].

Li ve grubu ise, biyolojik ortamda canlı kanser hücrelerinin hassas ve seçici tespiti için
zirkonyum temelli metal-organik iskelet (Zr-MOF) bazlı aptasensörleri geliştirmiştir.
Aminofonksiyonel, hiyerarşik nanoyapılı Zr-MOF serisinin Zr6 kümeleri, PO4- modifiye
aptamer ile π − π∗ kümeleme elektrostatik etkileşim ve aptamer ile Zr-O-P bağı sinerjik
etkisiyle MCF-7’nin teşhisi için ideal platform ortamı sunmuştur. HER-2 hedefli aptamer
dizisi kullanılarak doğrusal çalışma aralığını 100-10x105 hücre/mL ve LOD değerini 31
hücre/mL olarak tespit etmişlerdir. Bu çalışmayla, MOF tabanlı aptasensörleri ve bunların
kanser hastalıklarının erken teşhisine uygulanmasını optimize etmek için alternatif bir
strateji sunulmuştur [89].

Arya ve ark., farklı çap büyüklüklerine sahip (25, 50, 75, 100 ve 250 µm) altın mikro
elektrotları kullanarak MCF-7 hücrelerini analiz etmek için impedimetrik yaklaşımı
kullanmışlardır. Spesifik olarak MCF-7 hücrelerini tespit edebilmek için anti-EpCAM
(antikor çeşidi), 11- merkaptoundekanoik asit (11-MUA)-3-merkaptopropiyonik asit (3MPA) karışımı kendi kendine düzenlenen tek tabakalı (SAM) yapı ile mikro elektrot altın
yüzeyleri modifiye edilmiş yüzeylere immobilize edilmiştir. EİS analizi sonucunda, 25
µm'lik çapa sahip elektrot yüzeyinde yakalanan tek bir tümör hücresine yanıt olarak
yaklaşık 2,2x107 Ω’luk bir impedans değişikliği sergilemiştir. Diğer elektrotlar (250, 100,
75 ve 50 µm) tek bir tümör hücresi için çok daha az tepki göstermiştir [47].
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Bu çalışmalar incelendiğinde MCF-7’nin elektrokimyasal tayin çalışmalarında genellikle
katı elektrotların kullanıldığı görülmüştür. Fakat bu elektrotlar kullanılmadan önce
parlatma gibi ön işlemlere tabi tutulmalıdır. Ayrıca hücreler yüzeye yapıştığından katı
elektrotlar her seferinde yeniden modifiye edilerek hazırlanmalıdır. Bu durum deneysel
süreci uzatmakta ve daha fazla çaba harcanmasına neden olmaktadır. Bunun yanında,
yukarıda belirtilen çalışmalarla beraber sitosensör çalışmalarında çok ilerleme
kaydedilmiş olsa da, bazı nanomalzemelerin karmaşık hazırlama prosedürleri ve hücre
immobilizasyonunun zor süreci hala çip tabanlı cihazlarda ve pratik uygulamalarda
ilerlemelerinin ve kullanımlarının önündeki engeller olarak görülmektedir. Bu nedenle
tek kullanımlık, biyouyumlu, etiketsiz ve kolay hazırlanabilen sensör sistemlerine ihtiyaç
olduğu açıktır. Tez kapsamında ise montmorillonit-insan serum albümin nanokompozit
(Mt-A NK) modifiye tek kullanımlık grafit elektrotlar hazırlanmış ve MCF-7’nin
impedimetrik tayininde kullanılmıştır. Böylece maliyeti düşük, uzmanlık gerektirmeyen,
kullanımı kolay, yüksek hassasiyetle ölçüm ve analiz yapan, hızlı ve ileride POC’ta
kullanılabilecek elektrokimyasal impedimetrik sensörler tasarlanmış ve uygulaması
araştırılmıştır. Geliştirilen sitosensörler MCF-7 kanser hücrelerinin tayininde ilk kez
kullanılmıştır. Bu nedenle gerçekleştirilen kapsamlı çalışmayla literatürdeki önemli bir
boşluk doldurulmuş ve önemli bilgiler literatüre kazandırılmıştır.

2.2.3. MCF-7 Tayini İçin Geliştirilen Yüzeyin Modifikasyonunda Kullanılan
Malzemeler ve Özellikleri
Tez kapsamında MCF-7 hücrelerinin tayini için Mt-A NK yapısı yüzey modifikasyon
ajanı olarak ilk kez kullanılmıştır. Kil modifiye elektrotlar, yüksek iyon değişim
özellikleri ve kullanılan kilin eşsiz katmanlı tasarımı nedeniyle sensör çalışmalarında
önem kazanmıştır [90,91]. Mt bu grupta yer alan simektit grubu (su alıp şişebilen) ve 2:1
tabakalı bir kil türüdür (Şekil 2.10). İki silika tetrahedral ve bir alümina oktahedral tabaka
arasında katmanlı hidrofilik özelliğe sahip, toksisite göstermeyen, yüksek iç alana ve
benzersiz mukozaya yapışma özelliklerine sahiptir [92,93]. Bahsedildiği üzere Mt’nin
birçok

önemli

özelliği

olması

kullanım

alanını

genişletmiştir

[94].

Sensör

uygulamalarında veya yüzey modifikasyon uygulamalarında kullanılmalarının en önemli
sebebi, polimerik iyonomerler gibi iyon değişim özelliği sergileyebildiklerinden dolayı
elektro-aktif iyonlar için matris olarak işlev görebilmeleridir [95]. Ayrıca, kil mineral
yüzeylerindeki proteinlerin adsorpsiyonu, sadece tarım ve çevre bilimleri ile ilgili
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alanlarda değil, aynı zamanda biyosensörlerin gelişiminde de çok önemli bir rol
oynamaktadır. Çok yönlülüğü, kolay manipüle edilen özellikleri, çok çeşitli
kompozisyonları ve düşük maliyeti sayesinde elektrot modifiye edici ajan olarak
kullanılabilirler. Elektro-aktif türler farklı yerlerde kil katmanı içinde birikebilir ve bu
türlerin sadece küçük bir kısmı redoks aktivitesi gösterir. Bu da Mt’nin bu alanda
kullanılmasına olanak sağlar.

Şekil 2.10 Mt yapısının şematik gösterimi

İnsan serum albumini (HSA) karaciğer tarafından sentezlenen ve plazmada en bol
bulunan proteindir. Bu çalışmada kil temelli NK'ler için bir immobilizasyon matrisi
olarak kullanılmıştır. Biyouyumlu bir malzeme olmasının yanısıra immünojenik olmayan
özellik göstermesi sayesinde metal iyonları, hormonlar, ilaçlar ve bilirubin gibi çeşitli
malzemeler için potansiyel bağlanma yerleri sunan çok yönlü bir doğal taşıyıcı olarak
karşımıza çıkmaktadır [96]. Biyolojik bozunabilirlik, toksik olmama, immünojenik
olmama ve yüzey fonksiyonel grupları yoluyla kimyasal modifikasyonlara uygunluk gibi
üstün özellikleri nedeniyle tercih edilen bir ilaç taşıyıcısıdır. Ayrıca, küçük boyutları,
mükemmel kararlılıkları ve sulu çözeltideki biyouyumlulukları nedeniyle biyoanaliz için
oldukça

dikkat

çekici

bir

malzemedir

[97].

Bu

nedenle,

tez

kapsamında

nanokompozitlerin eldesi için HSA kullanılarak hücre tespiti için bir etiket kullanılmasına
gerek olmamıştır.

Literatür tarandığında ise Mt-HSA temelli nanokompozit yapısının herhangi bir
elektrokimyasal sensör geliştirilmesinde kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Ancak Akbal ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmada, saponin yüklü Mt-A NK'lerin
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sentezini ve antikanser ilaç salımındaki uygulamasını araştırmışlardır. Sonuç olarak,
saponin yüklü nanokompozitlerin, DLD-1 kanser hücrelerini kontrollü ve sürdürülebilir
bir şekilde yok etmede etkili oldukları ortaya konmuştur [97].

2.3. mikroRNA 410’un Nicel Tayini İçin Elektrokimyasal İmpedimetrik
Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulaması
Ulusal Kanser Enstitüsü'ne (NCI) göre, bir biyolojik belirteç “kanser gibi anormal bir
sürecin veya bir hastalığın işareti olarak kanda, diğer vücut sıvılarında veya dokularda
ortaya çıkan biyolojik bir moleküldür” [98]. Biyolojik belirteçler, risk değerlendirmesi,
tarama ve teşhis, tanı, prognozun belirlenmesi, tedaviye yanıtın öngörülmesi ve hastalığın
ilerlemesinin izlenmesi dâhil olmak üzere onkolojide pek çok potansiyel uygulamaya
sahiptir. Biyobelirteçler tipik olarak etkilenmiş bir hastayı hasta olmayan bir kişiden ayırt
eder ve hastalığın tüm aşamalarında kritik rol oynarlar. Değişiklikler, germline veya
somatik

mutasyonlar,

transkripsiyonel

değişiklikler

ve

translasyon

sonrası

modifikasyonlar gibi bir dizi faktöre bağlı olabilir. Diğer kategorilerin yanı sıra
proteinleri (örneğin bir enzim veya reseptör), nükleik asitleri (örneğin, bir mikroRNA
veya diğer kodlayıcı olmayan bir RNA), antikorları ve peptitleri içerebilen muazzam
çeşitlilikte biyobelirteçler vardır. Biyobelirteçler dolaşımda (tam kan, serum veya
plazma) veya salgılarda (dışkı, idrar, balgam vb.) invasif olmayacak şekilde tespit
edilebilir [99]. Son yıllarda biyobelirteç olarak tanımlanan miRNA’ların teşhis ve tespiti
özellikle kanserin erken tanısı için oldukça önem arz etmektedir.

Yaklaşık 2588 olgun insan mikroRNA'larının dizileri (her yerde bulunabilen veya dokuya
özel) karakterize edilmiştir [100]. Ribonükleik asitler (RNA'lar), protein dizilerini
kodlayan hem mesajcı RNA'ları (mRNA'lar), hem de proteinler için kodlamayan, ancak
gen transkript olan RNA'ları içerir. mikroRNA veya miRNA, 20-24 nükleotit
uzunluğunda olup karsinojenez de dâhil olmak üzere çok çeşitli biyolojik süreçleri
düzenleyen, küçük kodlayıcı olmayan bir RNA ailesidir (Şekil 2.11).
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Şekil 2.11. Kodlanan ve kodlanmayan RNA çeşitleri

miRNA'ların ifadesi, çok sayıda kanserin düzenlenmesi ve ilerlemesi ile yakından
ilişkilidir ve bunların ekspresyon seviyeleri, kanser hastalarının tanı, sınıflandırma ve
tedavisi hakkında yararlı bilgiler sağlayabilmektedir [101] (Şekil 2.12).

Şekil 2.12. Biyobelirteç olarak dolaşımdaki miRNAlar: miRNA biyosentezini, vücut
sıvılarına salgılama biçimlerini, RNA ekstraksiyonunu ve analiz yaklaşımlarını gösteren
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şematik bir diyagram (Gelecekte, miRNA'ların ekspresyon düzeylerine dayanarak klinik
kararlar verilebilir) [102].

Ayrıca, miRNA ekspresyon paternlerinin, hemen hemen tüm kanser tiplerinde değiştiği
bulunmuştur

ve

miRNA'ların

ekspresyonunun

izlenmesinin,

güvenilir

kanser

biyobelirteçleri olarak hizmet edebileceği öngörülmektedir [103]. Örneğin pankreatik
kanserde, aşırı ifade edilen miR-21 varlığı, karaciğer metastası ile ilişkilidir. Let-7 ve
miR-155 gibi aile üyeleri hayatta kalma ile ilişkili olarak tanımlanmış ve daha düşük
düzeyde let-7 ve daha yüksek seviyede miR-155, akciğer kanserinde kötü post-operatif
sağkalım ile alakalı olduğu bildirilmiştir [104]. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki,
miRNA teşhis ve tespiti özellikle kanserin erken tanısı için önem arz etmektedir.
Prostat kanseri, günümüzde özellikle erkeklerde en sık görülen ürolojik tümörlerden biri
haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde kanser morbidite ve mortalitesine yol açan önemli
sebeplerden biridir ve genetik faktörler prostat kanserinin yaygınlığına neden olan önemli
bir faktördür [105]. Normal ve kanserli prostatın görünümü Şekil 2.13’teki gibidir.

Şekil 2.13. Normal ve kanserli prostatın görünümü

Yaygın olarak görülmesi ve ölümle sonuçlanabilmesi açısından bakıldığında prostat
kanserinin erken tanısı oldukça önem taşımaktadır. Klasik yöntemler dışında
miRNA'ların anormal ekspresyonu veya miRNA genlerinin herhangi bir sekans
değişikliği akciğer, pankreas, meme, kolon ve karaciğer kanserleri gibi ayırt edici tümör
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tiplerinde araştırılmıştır [106–108]. Prostat kanseri ve miRNA'lar arasındaki ilişki ise ilk
olarak Volinia ve ark. tarafından ortaya konmuştur [109]. miRNA'lar ayırıcı tanı için
uygun olan serum ve plazma gibi vücut sıvılarında çok kararlıdır [110]. Bu nedenle,
prostat kanseri ile ilişkili çok sayıda miRNA literatürde tanımlanmıştır. Önceki
çalışmalarda, miR-410'un prostat kanserlerindeki işlevi araştırılmış ve miRNA-410'un
prostat kanserleri ile farklı şekillerde anlamlı bir ilişki sergilediği belirlenmiştir. Örneğin,
Zhang ve ark., miR-410-3p'nin, prostat kanserinde PTEN/AKT/mTOR yolunu koordine
ederek, uygun koşullarda bir hücreyi bir tümör hücresine dönüştürebildiği ve onkogen
olarak davrandığını göstermiştir [111]. Diğer bir çalışmada ise, Wang ve ark., miR-4105p'nin prostat kanseri hücreleri tarafından serbest bırakıldığını ve periferal kan içine
salındığını öne sürmüştür. Bunu kanıtlamak için ise, 149 kişiden oluşan prostat kanseri
hasta grubunu sağlıklı insanlarla kıyaslarak, prostat kanseri hastalarının serumlarında
miR-410-5p düzeyinin sağlıklı insanlara göre daha yüksek olduğunu göstermişlerdir
[112]. Mekhail ve ark. tarafından bildirilen kapsamlı bir çalışmada, miRNA 410'un
prostat kanseri tümör oluşumuna ve ilerlemesine katkı sağladığı ve potansiyel bir prostat
kanseri biyobelirteci olduğu gösterilmiştir [113]. Benzer sonuçlar Amankwah tarafından
yapılan bir çalışma ile de onaylanmıştır [114]. Tüm bu sonuçlara ve çalışmalara
dayanarak, prostat kanseri teşhisinde miRNA 410'un önemli bir biyobelirteç olduğu bu
nedenle de miRNA 410’un etkili ve hassas tayininin prostat kanseri tanısı için oldukça
önemli olduğu söylenebilir.

2.3.1. Geleneksel miRNA Tayin Yöntemleri
Günümüzde miRNA tayini iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar doku veya
organizmalarda doğrudan ya da dolaylı yoldan tespit yöntemleridir. Doğrudan teşhis
yöntemleri için, etiketleme işlemini içeren in situ hibridizasyon veya görüntüleme tekniği
uygulanır. Hücre görüntülemede etiketleme, boya moleküllerinin kısa emisyon dalga
boyundan dolayı in vivo çalışmalar için uygun değildir. Ayrıca, düşük RNA kopyalarına
sahip hedefleri belirlemek zordur. Bu yöntemler oldukça maliyetlidir, çünkü hepsinden
önemlisi, bir floresan boyaya ihtiyaç duyarlar, yüksek sıcaklıkta çalışırlar ve radyoaktif
bir proba ihtiyaç duyabilirler [115–117]. Hassasiyet ve seçiciliğin zayıf olması nedeniyle,
sinyal amplifikasyon tekniklerinin uygulanması gerekir [118]. Dolaylı tespit stratejileri
ise doku seviyesi analizlerini içermektedir. Bunlar, qRT-PCR ve Northern blotlama
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yöntemleridir. Genel olarak bu yöntemler, yorucu veya karmaşık kompozisyon nedeniyle
daha fazla izolasyon işlemine ihtiyaç duyarlar [116].

Genel olarak bakıldığında miRNA teşhisinde geleneksel olarak mikrodizi ve derin
sıralama [119,120], in situ hibridizasyon [121,122], Northern blotlama [123] ve qRTPCR [124] olarak sıralanabilir. Görüldüğü üzere farklı türde miRNA tayin yöntemi
olmakla birlikte her biri kendi içinde dezavantajlara sahiptir.

Mikrodizi ve derin sıralama; miRNA mikrodizi, çok az sayıda miRNA gerektirirken, aynı
anda çok sayıda miRNA'nın (~1000 miRNA) profillenmesine izin veren yeni
tekniklerden biridir. Dezavantajı ise büyük ve karmaşık veri, dolayısıyla kapsamlı
hesaplama gücü, veri depolama, verilerin yorumlanması için biyoinformatik analizi ve
verileri test etmek için daha fazla fonksiyonel analiz gerektiren, veri çıktısının
büyüklüğüdür.

qRT-PCR: qRT-PCR ile spesifik miRNA'ların saptanmasında iki farklı yaklaşım
uygulanmaktadır. Birinde miRNA'ya özgü ters transkripsiyon primerleri kullanılırken
diğerinde ise tüm miRNA'ların 3'-ucuna ortak bir sekans (poli (A) kuyruk) eklenmektedir.
qPCR'yi takiben uygun referans kullanılarak miRNA ekspresyonunun normalleştirilmesi
gerekmektedir. qRT-PCR'nin, hücre uyarımı veya bakteriyel enfeksiyonlarla uyarılabilen
hedef miRNA'nın bir izomeri olan 3'uç uzunluğunda değişen izomerleri ayırt edemediği
iyi bilinmektedir. Bu nedenle, 5 'ucuna adenin eklemek gibi seçiciliği tetiklemek için yeni
operasyonlara ihtiyaç vardır [125]. qRT-PCR yüksek hassasiyet gösterir, ancak yüksek
maliyetlidir, pahalı donanım ihtiyacı ve nispeten kaba numune analizi yapar. Bu
yöntemde, kantifikasyon, reaksiyon içindeki herhangi bir amplifikasyon sinyali ile yapay
olarak arttırılabilir [126], [127].

Northern blotlama: Tek miRNA moleküllerini doğrudan tespit etmenin en erken
yöntemlerinden biridir. Analizden önce hedef moleküllerin kimyasal veya enzimatik
modifikasyonuna ihtiyaç duymaz. Dizi ve qRT-PCR ile karşılaştırıldığında, bu yöntem
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hem miRNA hem de pre-mikroRNA'nın saptanması avantajına sahiptir ancak hassasiyeti
daha düşüktür [128], [129].

miRNA in situ hibridizasyon: Bir hücredeki veya dokudaki genlerin görselleştirilmesi ve
lokalizasyonu için in situ hibridizasyon en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin
özgüllüğü, probların kısaltılması ile azaldığından, miRNA saptamasında kullanımı
sınırlıdır. Konvansiyonel in situ hibridizasyon, yüksek oranda ifade edilen miRNA'lar için
uygundur. Ancak düşük ifadeli olanlar için tutarsız veya negatif sonuçlar gösterebilirler
[130], [131].

Bu yöntemlere genel olarak bakıldığında, zor örnekleme prosedürü, uzun test süresi,
karmaşık cihazlar, steril deney koşulları ve yüksek maliyet açısından bazı sınırlamalar
getirdikleri görülmektedir [130,132,133]. Bunların yanı sıra kısa boyut, yüksek dizi
benzerliği, örneklerde düşük derişim gibi miRNA özellikleri nedeniyle, hassas ve seçici
tayinlerde hala önemli zorluklar ortaya çıkmaktadır. Olgun miRNA'ların kısa uzunluğuna
bağlı olarak, tamamlayıcı mikrodizi tasarlamak ve her bir miRNA için güvenilir
amplifikasyon veya etiketleme yapmak için çok az dizi mevcuttur. Bu nedenle, etiketsiz
miRNA analizi için elektrokimyasal tekniklerin kullanılması son zamanlarda daha fazla
dikkat çekmektedir. Elektrokimyasal nanobiyosensörler, basit hazırlama teknikleriyle
üretilebilmeleri, hızlı cevap süresine sahip olmaları, yüksek hassasiyet ve seçicilikte
analize imkân sağlamaları ve minimum (µL seviyesinde) miktarda numune ile
çalışabilmeleri gibi sahip olduğu avantajları nedeniyle miRNA'ların tayini için önemli bir
yol olarak düşünülmektedir [134]. Kanseri önleme ile ilgili araştırmalarda, tarama ve
erken teşhis için yeni müdahaleler geliştirilirken ve test edilirken zaman önemli bir
etkendir. Kullanılan yöntemler pahalı, zaman alıcı ve uzmanlık gerektirirken aynı
zamanda invasif olabilmektedir. miRNA’lar serum plazmada mükemmel kararlıdırlar ve
aynı zamanda örneklemleri kolay ve non-invaziftir. Bu nedenle sunulan tez kapsamında
geleneksel yöntemlerden farklı olarak az miktardaki (µL seviyesinde) kan, mukus veya
vücut sıvısı ile miRNA analizi ve dolaylı olarak erken kanser teşhisi hedeflenmiştir.
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2.3.2. miRNA Tayini İçin Geliştirilen Elektrokimyasal Sensör Sistemleri
Elektrokimyasal sensörler, kanser biyobelirteçlerinin erken teşhisi için etkili, basit ve
ucuz analitik araçlar olarak kabul edilirler. Elektrokimyasal sensörlerin miRNA'ların
tayinine yönelik duyarlığını artırmak için, esas olarak nanomalzemelere, enzimlere ve
oligonükleotitlere dayanan çeşitli amplifikasyon stratejileri ile çok sayıda araştırmada
yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. miRNA analizinde farklı amplifikasyon stratejilerinde
kullanılan nanomalzemelerin, enzimlerin ve oligonükleotitlerin dağılımının yüzdesi Şekil
2.14’te verilmiştir. Bu dağılım, nanomalzemelerin elektrokimyasal miRNA sensör
amplifikasyonu için oligonükleotitler ve enzimlerin kullanımına kıyasla daha yaygın
olarak kullanıldığını açıkça göstermektedir.

Şekil 2.14. MikroRNA analizinde farklı amplifikasyon stratejilerinde kullanılan
nanomalzemelerin, enzimlerin ve oligonükleotitlerin dağılımının yüzdesi [135].

Metal nanoparçacıklar ve bunların grafen (oksit) ile kompozit yapıları [24,25], polimerler
[26,27], inorganik metal di-kalkojenitler [28], oksit nanopartiküller [28-30] veya protein
dimerleri [31] gibi çok farklı malzemeler farklı tipteki miRNA'ların elektrokimyasal
tayini için sinyal amplifikasyonu elde etmek üzere elektrotlara modifiye edici,
elektrokatalizör veya etiket olarak uygulanmıştır. Bu fonksiyonel malzemeler sahip
oldukları yüksek iletkenlik, yüksek katalitik özellikler, geniş yüzey alanı ve toksik özellik
göstermemeleri nedeniyle miRNA’ların elektrokimyasal tayin çalışmalarında yaygın
olarak kullanılmaktadırlar.
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Asadzadeh-Firouzabadi ve Zare yaptıkları çalışmada bir etiket olarak, gümüş
nanopartiküller/tek duvarlı karbon nanotüpler (AgNPs/SWCNTs) ile oluşturdukları
nanohibrit yapıya dayalı bir elektrokimyasal nanogenosensör geliştirmişlerdir.
Geliştirilen sensör akciğer kanseri biyobelirteci olarak mikroRNA (miR-25) tayininde
kullanılmıştır. Önerilen nanogenosensörün hazırlık aşamaları, CV ve EİS ile ortaya
konmuştur.

AgNPs/SWCNTs

nanohibridinin

iki

bileşeni,

nanogenosensör

performansında farklı rollere sahip olduğu belirlenmiştir. AgNP'ler elektroanalitik
sinyalleri üretirken, SWCNT'lerin ise probla etkileşimden sorumlu olduğu belirtilmiştir.
AgNPs/SWCNTs nanohibrit ile azotlu bazlar arasındaki

𝜋 − 𝜋 etkileşimleri temel

alınarak çift sarmal nükleik asit ile ilişkili azotlu bazlar arasındaki etkileşimin, tek sarmal
nükleik asit için olandan daha zayıf olduğu gösterilmiştir. AgNPs/SWCNTs nanohibridin,
tamamlayıcı (akciğer kanseri ile ilişkili mikroRNA), tamamlayıcı olmayan ve tek-baz
uyumsuzluk hedefleri ile melezlenen probla bağlanma yetenekleri, basit ve hızlı bir
yaklaşımla miRNA'nın doğasını ve derişimini tanımlamaya yol açmıştır. Geliştirilen
nanogenosensör için iki farklı aralıkta çalışma aralığı saptanmıştır (1,0 × 10−12 ile 1,0 ×
10−10 M ve 1,0 x 10−10 ile 1,0 x 10−8 M). LOD ise 3,13 x 10-13 M olarak hesaplanmıştır.
Ayrıca, insan plazmasındaki miR-25'i saptamakta kullanılmış ve geliştirilen bu
elektrokimyasal yöntemin genetik analizde ve erken klinik tanıda kullanılabileceği
belirtilmiştir [136].

Eksin ve Erdem, guanin bazının yükseltgenmesinden yararlanarak miRNA tayini için GO
modifiye tek kullanımlık PGE'ler geliştirmişlerdir. GO modifiye edilmiş PGE'ler, amino
bağlantılı DNA probunu sabitlemek için katı faz olarak kullanılmış ve daha sonra
tamamlayıcı hedef RNA dizisi (mikroRNA-34a) bu probun tamamlayıcısı olarak teşhis
edilmiştir. GO modifiye elektrotların elektrokimyasal davranışı EİS kullanılarak
araştırılmış ve SEM ile mikroskobik yüzey karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir.
Optimizasyon çalışmaları ve mikroRNA-34a hedefi ile tamamlayıcı DNA probu
arasındaki hibridizasyonun saptanması, diferansiyel puls voltametri (DPV) ile
gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistemin seçiciliği, tamamlayıcı olmayan miRNA sekansı
varlığında test edilmiştir. Diğer mikroRNA dizilerine karşı (miRNA-16 ve miRNA-155)
probun tamamlayıcısı hedef RNA olan miRNA-34a ile iyi bir etkileşim gösterdiği ve iyi
bir ayırım gerçekleştirildiği belirlenmiştir [137].
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Tran ve ark., polietilenimin (PEI) ile modifiye edilmiş grafen/Au kompozitleri (Au-rGO)
sentezlemişler ve bu nanokompozit ile GCE yüzeyini modifiye etmişlerdir.
Cd2+fonksiyonelleştirilmiş titanyum fosfat nanosferleri (TiP), kare dalga voltametrisi
(SWV) kullanarak hedef miRNA'nın saptanması için kullanılmıştır. İletken bir
polimer/indirgenmiş grafen oksit modifiye elektroda dayanan bir immünosensör
geliştirerek, mikroRNA-29b-1 ve mikroRNA-141'in elektrokimyasal tespiti için
kullanmışlardır [138]. Diğer bir çalışma da ise Cheng ve ark., sandviç analiz prensiplerine
dayalı bir elektrokimyasal miRNA biyosensörü geliştirmişlerdir. Sinyal birimi olarak
Cd(2+)- modifiye titanyum fosfat nanopartikülleri, yakalama probları olarak iki DNA ve
elektron transfer aracı olarak Ru(NH3)6(3+) kullanarak miRNA tespiti için elektron
transferi aracılı elektrokimyasal biyosensör üretmişlerdir [139].

Guo ve ark., yaptıkları bir çalışmada CV yöntemine dayalı mikroRNA-196a tayini için
metilen mavisi adsorpsiyonu ile enzimatik sinyal amplifikasyonu ve DNA uzama
reaksiyonu içeren bir elektrokimyasal biyosensör geliştirmişlerdir. Bunun için ortama
dupleks-spesifik nükleaz enzimini koyup 3′-PO4 uçlu yakalama probunun katalizlenmesi
sağlanmıştır. Ardından açıkta kalan 3′-PO4 ucuna ortama ekledikleri baz ve terminal
deoksinükleotidiltransferaz enzimi ile yeni tek sarmallı DNA (ssDNA) sentezini
tetiklemişlerdir. Sentezlenen ssDNA ortama eklenen metilen mavisini emdikten sonra,
bir ultra duyarlı elektrokimyasal sinyal elde edilmiştir. Bu ikili amplifikasyon
mekanizmasına dayanarak, önerilen biyosensör, 0,05 fM ila 50 pM arasında bir doğrusal
aralık ve 15 aM'ye kadar miRNA-196a'nın saptanması için yüksek bir duyarlık
sergilemiştir [140].

Mandli ve ark., mikroRNA 21 tayini için altın nanoparçacıklar ile PGE üzerine bir
sandviç hibridizasyon analizi temelli enzim bazlı elektrokimyasal DNA sandviç
biyosensörü geliştirmişlerdir. Bunun için, tiyol sonlandırılmış yakalama probu-1 (SHP1), Au-S etkileşimi aracılığıyla elektroda immobilize edilmiştir. Ortamdaki miRNA 21
varlığında SH-P1 ilk hedef bölge ile hibridize olmuştur. Daha sonra, ikinci hedef bölge
ise biyotinlenmiş bir prob P2 (B-P2) ile hibridize edilmiştir. Çalışmanın devamında
streptavidin-konjuge alkalin fosfataz, avidin-B-P2'nin spesifik bağlanmasıyla immobilize
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edilmiştir. Enzim, elektro-inaktifα-naftil fosfatı bir elektro-aktif α-naftol ile katalize etmiş
ve miRNA 21 tayini α-naftol değişiklikleri ile ortaya çıkan oksidasyon sinyalleri ile elde
edilmiştir [141].

miRNA’ların tayini sadece kanser hastalığı için değil yaşlanmanın ileri safhalarında
ortaya çıkan Alzheimer hastalığının erken teşhisi için de önem arz etmektedir. Örneğin,
Azimzadeh ve ark., yaptıkları çalışmada Alzheimer hastalığının biyobelirteci olan
miRNA-137 için elektrokimyasal sensör geliştirmişlerdir. Bunun için öncelikle perde
baskılı karbon elektrodun (SPCE) yüzeyini elektrokimyasal olarak indirgenmiş grafen
oksit ve altın nanoteller (AuNWs) ile modifiye etmiş ve arasına etiket olarak doksorubisin
kullanmışlardır. Geliştirilen sensörün seçicilliğini araştırmak için üçlü baz uyumsuzluk
içeren hedef dizisi, spesifik olmayan miR-21 ve miR-155 hedefleri üzerinde çalışmalar
yapmışlar ve sensörün seçiciliğini ortaya koymuşlardır [142]. Literatürde, yukarıda
anlatılan çalışmalara benzer birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
Fakat bu çalışmalar daha çok enzim destekli veya çeşitli etiketler (streptomisin-avidin)
kullanılarak geliştirilen elektrokimyasal sensörleri kapsamaktadır. Sunulan tez
kapsamında, herhangi bir enzim veya etiket kullanılmadan AuNP-PNT modifiye PGE’ler
geliştirilmiştir. Ayrıca literatür incelendiğinde miRNA 410’un daha önce elektrokimyasal
teşhisine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yönlerden incelendiğinde
geliştirilen sensör siteminin özgün olduğu düşünülmektedir.

2.3.3. miRNA Tayini İçin Geliştirilen Yüzeyin Modifikasyonunda Kullanılan
Malzemeler ve Özellikleri
Yeni teknikler kullanılarak biyobelirteçlerin doğru ve verimli bir şekilde tayini için yeni
nanoyapıların tasarımı ve üretimi nanoteknolojinin ilerlemesi için önemli bir araştırma
alanıdır [143]. Tez kapsamında, miRNA 410’un impedimetrik tayininde yüksek elektrokatalitik etki, yüksek nükleik asit-afinite ve iyi biyomimetik aktivite gösteren AuNP-PNT
modifiye tek kullanımlık sensörler geliştirilmiş ve uygulaması araştırılmıştır.

Kendiliğinden düzenlenen peptit nanoyapılar, ılıman koşullar altında hızlıca ve özel
donanım veya yüksek sıcaklık gerektirmeden elde edilebilen biyolojik malzemelerdir.
Kendiliğinden düzenlenen peptitler, biyonanoteknolojideki uygulamalar için fonksiyonel
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cihazların tasarımında umut vaad eden biyomalzemeler olarak görülmektedirler. Bu
nanoyapıların temel taşı listesinde yer alan Difenilalanin (FF), benzersiz özelliklere sahip
bir yapı taşı olarak biyosensör platformlarında modifiye edici ajan olmak için öne çıkan
bir adaydır. Çeşitli peptitler, tübüler bir yapı oluşturmak için belirli koşullar altında kendi
kendine düzenlenme yöntemiyle birleştirilebilirler [144]. Bunların arasında yer alan FF
dipeptit nanotüp (PNT), iki fenilalanin amino asidinin yapıda bulunan aromatik halkalar
sayesinde uygun koşullar altında bir nanotüp şeklinde peptit bağı ile bağlanmasıyla
oluşturulur [145]. Ayrıca, amin ve karboksilik asit gruplarının etkileşimi ile FF
moleküllerinin yönelimi sayesinde nanotüp yapısı kendiliğinden düzenlenme ile
oluşturulur [146] (Şekil 2.15).

Şekil 2.15. PNT’lerin kendiliğinden düzenlenme yoluyla oluşumu.

PNT'ler, yüksek biyouyumluluk, iyi kararlılık göstermeleri ve üretim kolaylığı gibi birçok
avantajı olan nanomalzemelerdir [147–150]. FF bazlı peptit nanoyapılar, moleküler
tanıma, ilaç salımı, fotovoltaik hücre ve enerji depolama gibi birçok nanoteknolojik
uygulama alanı için öne çıkan özelliklere sahiptir [151,152]. Rishpon ve ark. tarafından
gerçekleştirilen çalışmada, PNT'lerin düzenlenmesinde uzamsal olarak hizalanmış
aromatik sistemden gelen elektronik iletkenlik sayesinde hidrojen peroksit (H2O2) ve
Nikotinamid adenin dinükleotid (NADH) için elektrokatalitik oksidasyon gösterdiğini
bulmuşlardır. Ortaya konan çalışmanın sonuçlarından sonra, PNT'ler elektrokimyasal
sensörlerde artan bir ilgi görmüştür [22]. PNT'lerin elektriksel iletkenliği arttırması
[153,154], sentez ve modifikasyon kolaylıkları, sinyal/gürültü oranını arttırma kabiliyeti,
yüksek biyouyumluluk ve kararlılıkları sayesinde elektrokimya alanında uygulamaları
başarıyla çalışılmıştır [155–158]. Nanoteknolojideki gelişmelerle birlikte FF temelli PNT
modifiye elektrokimyasal biyosensörlerin geliştirilmesinde ve B12 vitamini [159],
fenitrotion [160], glukoz [161], fenol [162], dopamin [163], H2O2 [164] ve Escherichia

39

coli [165] gibi farklı özellikteki analitlerin elektrokimyasal tayininde başarıyla
uygulanmıştır.

Yine literatür incelendiğinde kanser tayini için geliştirilen FF bazlı peptit nanoyapıların
(nanotüp ve nanopartikül) kullanıldığı elektrokimyasal biyosensörlerde sınırlı sayıda
çalışma mevcuttur. Elektrokimyasal sitoalgılama için bir çalışmada, Lian ve arkadaşları,
FF temelli PNT–CS modifiye elektrokimyasal sitosensor geliştirilmişlerdir. Kompozit
yapının sahip olduğu üç boyutlu yapı, iyi iletkenlik ve biyouyumluluk nedeniyle kanser
hücrelerinin (K562) impedansa dayalı tayini için kullanmışlardır. PNT–CS modifiye
elektrotlar ile 5 × 103 ile 5 × 107 hücre mL−1 aralığında doğrusallık ve 630 hücre mL−1
LOD değeri elde edilmiştir [22]. Bir diğer çalışmada ise, PNT-grafen kompozitinin rahim
ağzı kanseri hücrelerinin saptanması için kullanılabilirliği araştırılmıştır. Castillo ve
arkadaşları tarafından, aşırı ifade edilmiş folik asit reseptörleri ile rahim ağzı kanseri
hücrelerinin seçici olarak tayini için grafen bazlı elektrotlar yeni bir PNT konjugatı ve
folik asitle modifiye edilmiş, PNT folik asit elektrodunun spesifik olarak folat
reseptörlerini tanıması, [Fe(CN)6]3-/4- varlığında alınan dönüşümlü voltamogramlarda
elektron transferinin azaltmasından anlaşılmıştır [155]. Bir diğer çalışmada ise Yaman ve
arkadaşları FF bazlı peptit nanopartikül modifiye PGE geliştirmişler ve ilk defa kolon
kanseri hücresi (DLD-1) tayininde kullanmışlardır. Elektrokimyasal olarak teşhis edilen
DLD-1 hücrelerinin tayini impedimetrik olarak gerçekleştirilmiştir [74]. Ancak literatür
incelendiğinde, PNT ve/veya nanokompozit (AuNP-PNT) yapısı ile modifiye edilen
herhangi bir elektrodun miRNA nicel analizinde kullanılmadığı tespit edilmiştir.

PNT'ler diğer sensör malzemeleriyle birleştirildiğinde, yüksek seçicilik ve hassasiyet ile
sinerjistik bir etki gösterebilirler. Örneğin, peptitler altın nanopartiküller (AuNP) gibi
nano ölçekli metallere kovalent olarak bağlanabilirler [166–169]. AuNP’lerin en büyük
başarısı, katalitik uygulamalarda elektroaktif yüzey alanını arttırmasından ileri
gelmektedir [170]. Ayrıca, doğrudan elektron transferi sağlar, yüksek yüzey alanı/hacim
oranına sahiptir ve iyi biyouyumlu özellikler gösterirler [171]. Böylece literatürdeki
biyosensör uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar [172]. Ayrıca, AuNP'ler
biyosensör uygulamalarında, özellikle biyolojik türlerin tayini için mükemmel bir
nanoplatform olarak karşımıza çıkmaktadır [167,173]. miRNA analiz çalışmalarında ise
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AuNP'ler genellikle hedef miRNA’ya özgü tiyol (-SH) ucuna sahip DNA problarının
elektrot yüzeyine immobilizasyonu amacıyla kullanılmaktadır. Aslında, AuNP'ler çeşitli
çalışmalarda bir immobilizasyon platformu olarak veya diğer nanomalzemelerle birlikte
bir nanokompozit platformu olarak ayrı ayrı kullanılmaktadırlar. Örneğin, bir çalışmada
AuNP, grafen oksit nanokompozit ile modifiye ve etiketsiz bir impedimetrik miRNA199a-5p sensörü geliştirilmesinde kullanılmıştır. İki nanomalzemenin sinerjik etkisi,
genosensörün hassasiyetini artırarak düşük LOD (4,5 fM) değerine ulaşılmasını
sağlamıştır [135].

Tek basamakta sentezlenen AuNP-PNT nanokompozitinin elektrokimyasal uygulaması
ise yalnızca bir çalışmayla sınırlıdır. Vural ve ark., yüzey modifikasyonunda
polianilin/AuNP-PNT yapısını kullanarak prostat spesifik antijenini (PSA) amperometrik
olarak teşhis etmişlerdir. Geliştirilen sensör sistemi, geleneksel, yüksek maliyet ve zaman
alıcı süreç yerine klinik uygulamalarda PSA tayininde uygulanabilirliğini göstermiştir.
Böylece prostat kanserinin erken teşhisinde kullanılabilecek klasik yöntemlere alternatif
bir yol sunulmuştur [166].

2.4. 3-MCPD’nin Nicel Tayini İçin Elektrokimyasal İmpedimetrik Sensörlerin
Geliştirilmesi ve Uygulaması
İlk kez 1978 yılında tanımlanmış olan 3-MCPD, asit hidrolize bitkisel proteinin (HVP)
yan ürünleri olan kloropropanol grubunda yer almaktadır [174]. Kloropropanoller gıda
işlemede, özellikle bitkisel yağların yüksek sıcaklıklarda (yaklaşık 200°C) rafine edilmesi
sırasında oluşmaktadır. Asit hidrolizi sırasında, soya fasulyesi, pirinç ve buğday gibi bol
miktarda protein içeren sebzeler yüksek sıcaklıkta hidroklorik asit ile muamele edilirken;
bu sırada mevcut trigliseritler de kloropropanolleri oluşturmak üzere hidrolize
olmaktadır. 1,3-dikloro-2-propanol (1,3-DCP), 2,3-dikloro-1-propanol (2,3-DCP), 3MCPD

ve

2-kloro-l,3-propandiol

(2-MCPD)

dâhil

olmak

üzere

belirtilen

kloropropanoller arasında asit-HVP'nin ana kirleticisi olarak 3-MCPD görülmektedir. Bu
nedenle bu maddenin fırıncılık ürünleri (tost, bisküvi vb.), bebek mamaları, kahve ve
çeşitli yağlar gibi birçok gıdada bulunduğu tespit edilmiştir.
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Klasik olarak soya sosları, yağsız soya fasulyesi, buğday gluteni, mısır unu ve diğer ham
bileşenlerin uygun koşullar altında mikrobiyal fermantasyonu ile üretilirler. Bu işlemde,
soya proteinleri lezzet bileşenlerine ayrıştırılır ve bakteri/mikrobiyal enzimlerin türüne
bağlı olarak üretim yaklaşık dört ay sürmektedir. Bu nedenle soya soslarına yönelik pazar
talebi yüksek olmasına rağmen, üretimleri yavaş ve maliyetlidir. Bu sınırlamanın
üstesinden gelmek için, yapay soya sosları, bitkisel proteinlerin fermentasyonu olmadan
asit hidrolizi ile üretilirler ve pazar talebinin karşılanması bu şekilde sağlanır. Asit
hidrolizi kullanılarak, soya soslarının üretimi için gereken süre önemli ölçüde azaltılabilir
(ortalama dört aydan üç güne kadar). Fakat bu hızlandırılmış işlemin termal muamelenin
yan ürünleri olarak 3-MCPD ve 1,3-DCP ürettiği bilinmektedir [175]. Ancak, 2-MCPD,
1, 3-DCP ve 2,3-DCP içeriği soya sosundaki 3-MCPD'den çok daha azdır. Avrupa
Komisyonu soya sosu içeriğinde 2-MCPD, 2,3-DCP ve 1,3-DCP seviyelerinin 3MCPD’ye oranlarını sırasıyla 1/5–1/14, 1/56–1/6330 ve 1/6,25–1/923 olduğunu
bildirmiştir [176]. Son birkaç yılda, soya soslarında ve ilgili ürünlerde 3-MCPD ve 1,3DCP'nin varlığı Tayvan'da, Singapur'da, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve
Bulgaristan gibi ülkelerde raporlanmıştır. Ayrıca, Almanya, Avusturya, Fransa, İsveç,
Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İrlanda ve Norveç'teki gıdalarda (örn. Soya ve istiridye
sosları) 3-MCPD'nin varlığı Bilimsel İşbirliği Uzmanları Raporu’nda yer almıştır [175].

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), soya sosları gibi gıda ürünlerinde asit hidrolize bitkisel
protein içinde 3-MCPD için kabul edilebilir limiti 1 mg/kg olarak belirlemiştir [177].
EFSA’nın 2016 yılında yayınladığı raporunda, glisidil yağlı asit esterleri, 3-MCPD, 2MCPD ve bunların yağ asidi esterlerinin halk sağlığına yönelik risklerini
değerlendirmiştir. 3-MCPD ve yağlı asit esterleri için hayvan testlerinde bu maddenin
organ hasarıyla bağlantılı olduğuna dair kanıtlara dayanılarak günde vücut ağırlığının
kilogramı başına 0,8 mikrogram (μg/kgbw/gün) kadar bir tolere edilebilir günlük alım
miktarı (TDI) belirlenmiştir [9]. Bu sınırların getirilmesinin bir sonucu olarak, sanayi, asit
hidroliz aşamasının kontrolünü, asit hidrolizinden sonra alkali muameleyi ve hidroklorik
asit yerine sülfürik asit kullanımını içeren tekniklerle HVP'deki 3-MCPD miktarını
azaltmak için çaba sarf etmektedir [177].
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3-MCPD (Şekil 2.16), gıdalarda bulunma bolluğu ve toksisite göstermesi nedeniyle
kloropropanollerden en önemlisidir. Yetkililerin risk değerlendirme çalışmalarına göre
[178], 3-MCPD'nin insan sağlığı üzerinde olası kanserojen ve genotoksik etkileri olduğu
bulunmuştur ve IARC tarafından 2B grubunda sınıflandırılmıştır [179–181].

Şekil 2.16. 3-MCPD’nin yapısının şematik olarak gösterimi

Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar, 3-MCPD'nin toksik etkisinden etkilenen ana
organların böbrekler ve testisler olduğunu kanıtlamıştır [175,182]. Ayrıca erişkin
kemirgenler üzerinde yapılan in-vivo çalışmalarda, 3-MCPD'ye akut ve subkronik
maruziyetin kardiyotoksisite, nörolojik zayıflık, kanser gelişimi, testis hasarı ve böbrek
hastalığı gibi çok çeşitli olumsuz sağlık etkileri oluşturduğunu göstermiştir [183]. Sağlık
üzerine yukarıda bahsedilern etkiler göstermesi ve gıda ürünlerinde yaygın olarak
görülmesi ile ilgili olarak, gıdalarda 3-MCPD ve esterlerinin hassas, hızlı ve düşük
maliyetli nicel analizlerinin geliştirilmesi oldukça önem taşımaktadır.

2.4.1. Geleneksel 3-MCPD’nin Tayin Yöntemleri
Literatür incelendiğinde, 3-MCPD genel olarak gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi
(GC-MS) [184–187], yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC)-floresan
dedektörü [188], HPLC-UV sistemi [189] gibi geleneksel analitik yöntemlerle tekli veya
çoklu analizlerle saptanmıştır. Genualdi ve ark. yaptığı çalışmada GC-MS kullanılarak 60
farklı soya sosu örneğinde 3-MCPD ve 1-CPD’nin birlikte tayinini gerçekleştirmişlerdir.
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Yapılan çalışma sonucunda bu maddelerin soya soslarında belirlenen sınırların altında
olduğu görülmüştür [190]. Li ve diğerlerinin geliştirdiği GC-MS yöntemi ile 3MCPD’nin yemeklik yağlardaki tayini yapılmıştır. Yüksek doğrusallığa sahip derişim
aralığı 0,05–5,0 mg/kg (R2=0,9994) olarak elde edilmiştir. Bu derişim aralığı için LOD
ve LOQ değerleri sırasıyla 25 μg/kg ve 50 μg/kg bulunmuştur. Geri kazanım çalışması %
89,0–104,6 aralığında elde edilmiştir. Geliştirilen yöntem ile 12 farklı yağda 3-MCPD
esterlerinin tayini gerçekleştirilmiştir [191]. Andreoli ve ark. geliştirdiği sistemde ise, 3MCPD ve onun metaboliti olan 2,3-dihdiroksipiropil merkapturikasitin (DHPMA)
birlikte tayini insan idrarında LC-MS ile yapılmıştır. LOD değerleri 3-MCPD için 1,90
µg/L ve DHPMA için ise 2,21 µg/L olarak elde edilmiştir (S/N=10) [192]. Leigh ve
MacMahon sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemi kullanarak 3-MCPD’nin miktar tayinini LCMS/MS ile gerçekleştirmiştir. Ortalama ester geri kazanımını referans madde için %
84,9–109,0 aralığında elde edilmiştir [193]. 3-MCPD'nin doğrudan analizinin yüksek
kaynama noktası, düşük moleküler ağırlık ve yapısında uygulanabilir bir kromofor
grubunun bulunmaması gibi bazı kısıtlamalara sahip olduğu bildirilmiştir [194]. Bu
nedenle, 3-MCPD’nin analizlerinde ilave türevlendirme adımlarına duyulan ihtiyaç
yapılan çalışmalarda geniş ölçüde vurgulanmıştır. 1,3-DCP ve 3-MCPD yapıları oldukça
benzer olmakla birlikte, iki hidroksil grubuna sahip olan 3-MCPD sadece bir hidroksil
grubuna sahip olan 1,3-DCP'den daha reaktif ve daha polar hale gelmektedir.
Reaktiviteleri ve polariteleri nedeniyle, 3- MCPD ve 1,3-DCP tipik olarak doğrudan
analiz edilemez, polar hidroksil gruplarını polar olmayan fonksiyonel gruplarla değiştiren
türevlendirme işlemi sayesinde analiz edilirler. Türevlendirme yapılmazsa, bu analitler
zayıf pik gösterirler. Ayrıca, 3-MCPD ve 1,3-DCP'nin düşük moleküler ağırlıklarından
dolayı MS iyonizasyonunu takiben düşük m/z dağılımına neden olmaktadır. Çeşitli
türevlendirme ajanlarının kullanıldığı uygulamalara ait bazı örnekler Çizelge 2.2’de
gösterilmiştir.
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Çizelge 2.2. MCPD tayininde kullanılan türevlendirme ajanları [195].
Türevlendirme ajanı

LOD (mg/kg)

Cihaz

-

0,13 - 1,0

GC, CE-ECD

Fenilboronik asit

0,003-1,0

GC-MS/MS MRM

Aseton(toluen-4-sulfonik asit içinde)

0,001 – 0,002

GC-MS

Siklohekzan

0,001- 0,003

GC-MS

Heptaflorobütirilimidazol

0,005 – 0,1

GC-MS, GC-ECD

Heptaflorobütirik asit

0,0007-0.005

GC-MS, GC-ECD

Floresans

0,36x10-3

HPLC-FLD

Türevlendirme

ajanı

kullanılmadan

gerçekleştirilen

çalışmaların

çoğunda

ise

türevlendirme yapılan çalışamalara göre LOD değerlerinin daha yüksek olduğu
belirtilmiştir [195]. Türevlendirme işlemi gerektirmelerinin yanında geleneksel
yöntemlerin diğer dezavantajları;


3-MCPD ve esterlerinin GC/MS ile nicel analizinin gerçekleştirilebilmesi için ilk
olarak bazı ön işlemlere tabi tutularak kromatografik olarak ayırma işlemi
uygulanır. İleriki aşamada ise referans kütle değerlerinden yararlanılarak esterler
analiz edilir. Fakat esterlerin sayısı az olduğundan dolayı sınırlı sonuçlar elde
edilmektedir.



LC/TOFMS ile direkt tespit yönteminde ise duyarlığın azalmasının önüne geçmek
amacıyla ESI kaynağı devamlı temizliğe ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca yüksek
çözünürlüklü

TOF

zorunluluğunun

olması

bu

metodun

kullanımının

yaygınlaşmasını engellemektedir.

Çeşitli türevlendirme aşamaları, uzman kişi, zaman alıcı deneysel süreç ve yüksek
maliyetli donanım ihtiyacı gibi klasik yöntemlerin bu kısıtlamalarını ve dezavantajlarını
azaltmak için 3-MCPD'nin nicel olarak belirlenmesi için daha avantajlı yöntemler
geliştirilmesi gerektiği açıktır. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek amacıyla, tez
kapsamında herhangi bir türevlendirme, karmaşık cihaz veya uzman personel
gerektirmeyen basit bir yaklaşımla 3-MCPD’ye karşı yüksek seçiciliğe sahip, düşük
teknolojili, moleküler baskılanmış impedimetrik sensörler geliştirilmiş ve uygulanmıştır.
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2.4.2. 3-MCPD Tayini İçin Geliştirilen Elektrokimyasal Sensör Sistemleri
Literatür incelendiğinde, 3-MCPD'nin tayini üzerine elektrokimyasal temelli algılama
teknolojisi kullanılarak sınırlı sayıda araştırma yayınlanmıştır. Xing ve Ca, kapiler
elektroforez yöntemini amperometri tekniği ile kombine etmiş ve 3-MCPD’yi
amperometrik olarak tayin etmişlerdir. Çalışma elektrodu olarak bakır disk elektrot
kullanılmış ve analit için 0,65 V (SCE’ye karşı) geriliminde çalışma elektrodu iyi bir
cevap göstermiştir. Tampon çözelti derişimi, pH’sı, ayırma gerilimi, enjeksiyon süresi ve
çalışma elektroduna uygulanan gerilim gibi parametrelerin elektrot cevabına etkisi
araştırılmış ve en uygun koşullar sağlanmıştır. Bu şartlar altında LOD eğeri 1,44x10-5
mol/L olarak elde edilmiştir. Soya örneğindeki geri kazanım çalışması sonucunda %
93,8–106,8 aralığında geri kazanım elde edilmiştir [196].

Özellikle moleküler baskılama yaklaşımı ile birleştirilen elektrokimyasal yöntemler,
kolaylık, hızlı cevap süresi, düşük maliyet, iyi duyarlık ve seçicilik özellikleri açısından
farklı analitlerin saptanması için umut verici bir yaklaşımdır [197]. Bu nedenle, moleküler
baskılanmış elektrokimyasal sensörler 3-MCPD'nin tespiti için iyi bir aday olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yuan ve ark., 2019 yılında yapmış oldukları çalışmada, 3MCPD’nin voltametrik tayinine yönelik hemoglobin immobilize edilmiş moleküler
baskılanmış manyetik nanopartiküllerle modifiye edilmiş manyetik elektrotlar
geliştirilmiştir. Sensörün temel çalışma prensibi hemoglobinin elektrokimyasal
indirgenmesiyle birlikte 3-MCPD’nin yapısından Cl- iyonunun yapıdan uzaklaştırılarak
MCPD’nin indirgenmesi reaksiyonuna dayanmaktadır. Optimize edilen şartlar altında 3MCPD’nin doğrusal çalışma aralığını 9,0x10-6 M ile 1,45x10-3 M olarak elde etmişler ve
LOD değerini ise nispeten yüksek ve 2,26x10-6 M olarak hesaplamışlardır. Soya sosu
gerçek örnek matriksi olarak ele alınmış ve soya sosu yapısında bulunan diğer maddelere
karşı seçicilik çalışması yapılmıştır. Burada farklı türdeki proteinlere karşı geliştirilen
sensör 3-MCPD’ye iyi bir seçicilik gösterirken; 1,3-DCP, 2-MCPD ve 2,3-DCP gibi
yapısal olarak 3-MCPD’ye yüksek benzerlik gösteren yapılarak karşı seçiciliğin düşük
olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu türlerin soya sosunda 3-MCPD’ye göre oldukça düşük
oranlarda bulunduğu belirtilmiş ve bu durumun ihmal edilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca
yine soya sosunda geri kazanım çalışmasıyla % 97,4-99,6 oranında iyi bir geri kazanım
değeri elde etmişlerdir [198].
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Bir diğer çalışmada ise, Sun ve ark. AuNP modifiye GCE’yi MIP(p-poliaminotiyofen)
ile kaplamışlar ve 3-MCPD’nin voltametrik tayini için uygulamışlardır. Burada elektrot
modifikasyonu birçok aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle GCE yüzeyine parlatma
işlemi uygulanmıştır. Daha sonra sabit gerilimde AuNP’nin elektrokimyasal sentezi
gerçekleştirilmiştir. Kendiliğinden düzenlenme mekanizmasından yararlanmak amacıyla
p-aminotiyofen çözeltisinde 24 sa bekletilmiş, ardından yıkanmış sonrasında ise 3MCPD’ye daldırılmış ve 4 sa bekletilmiştir. Tüm bu aşamalardan sonra tekrar yıkama
aşaması da bulunmaktadır. Daha sonra bu elektrot, p-aminotiyofen ve 3-MCPD içeren
çözeltide elektrokimyasal polimerizasyon işlemine tabi tutulmuştur. CV yöntemi
kullanılarak 10 döngü sonucunda moleküler baskılanmış yüzeyler elde edilmiştir.
Geliştirilen yüzey görüntüleme ve elektrokimyasal temelli yöntemler kullanılarak
karakterize edilmiştir. Redoks probu davranışından yararlanılarak DPV ile (2,5 mmol
L−1 [Fe(CN)6]3−/4−, 0,1 M KCl içeren) çalışma aralığı belirlenmiş ve oldukça düşük LOD
değerine 3,8 × 10−18 mol L−1 ulaşılmıştır. Soya sosunda geri kazanım çalışması yapılmış
ve % 95,0-106,4 oranında geri kazanım değerleri elde edilmiştir [199].

Yapılan literatür araştırması sonucunda, yukarıda ayrıntıları verilen 3-MCPD’nin
elektrokimyasal analizine yönelik çalışmalarda amperometrik ve voltamterik teknikler
kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca 3-MCPD’nin tayininde MIP(oPPy)-GO temelli
herhangi bir elektrot yüzeyinin de kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu anlamda tez
kapsamında 3-MCPD’nin nicel analizi için türevlendirmeye ihtiyaç duymayan, yüksek
seçicilik gösteren, karmaşık cihaz gereksinimi duymayan, düşük teknolojiye sahip
moleküler baskılanmış impedimetrik sensörler geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Hem
kullanılan teknik hem de çalışma elektrodu modifikasyonları açısından geliştirilen sensör
siteminin özgün olduğu düşünülmektedir.

2.4.3. 3-MCPD’nin Tayini İçin Geliştirilen Yüzeyin Modifikasyonunda Kullanılan
Malzemeler ve Özellikleri
Tez kapsamında 3-MCPD’nin impedimetrik tayininde yüksek seçicilik ve duyarlığa sahip
MIP(oPPy)-GO modifiye tek kullanımlık PGE’ler geliştirilmiş ve uygulaması
araştırılmıştır. Sensör teknolojisinde modifiye elektrot üretimindeki en verimli
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yaklaşımlardan biri, hem kararlı hem de seçici olarak bir hedef molekülü tanıma
elemanları üretmeyi vaad eden, moleküler baskılama teknolojisi (MIT) ile hazırlanan
elektrotların kullanılmasıdır. Bu teknoloji ile üretilen sensörlerin düşük maliyet ve basit
sistemler gerektirmesi, iyi mekanik/kimyasal kararlılık göstermeleri, yüksek hassasiyete
sahip olmaları ve çok çeşitli hedef molekül ve fonksiyonel polimerlerle çalışma olanağı
sunması gibi sahip olduğu avantajlardan dolayı kimyasal/biyolojik sensörlerde birçok
bileşenin nicel analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır [10]. Hedef molekül ve
fonksiyonel monomerin bir arada bulunduğu ortamdaki polimerizasyonu sonucunda
üretilen MIP’lar, hedef molekülü büyüklük, şekil ve yapı olarak yüksek seçimlilikle
tanıyabilme özelliği gösterir (Şekil 2.17).

Şekil 2.17. MIP’ların hazırlanmasının şematik gösterimi [27].

Daha sonra ise hedef molekül çeşitli yöntemlerle polimerik yapıdan uzaklaştırılır ve
yüzeyde kalıp moleküle özgü boşluklar oluşturulur. Uygun deneysel şartlar sağlandıktan
sonra ise, hedef moleküller oluşturulan boşluklara tekrar bağlanırlar. Biyolojik
sistemlerle karşılaştırıldığında, baskılama sürecinde kullanılan analite özgü yüksek
seçicilik, kararlılık ve afinite, MIP’ların esas avantajlarıdır (Çizelge 2.3). Ayrıca, üretim
maliyetleri daha düşük olup raf ömürleri daha yüksektir.
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Çizelge 2.3. Doğal tanıma elemanlarının moleküler baskılanmış yapılar ile
karşılaştırılması.
Doğal tanıma elemanları

Moleküler baskılanmış yapılar

Bağlanma afinitesi

Yüksek afinite/seçicililik

Doğal tanıma elemanları ile yarışan
seçicililik ve afinite

Genelleme

Analit başına bir reseptör

Her tür analit için geliştirilebilir

Dayanıklılık

Kısıtlı kararlılık (her element
kendine özgü işleme ait
ekipmanı gerektirmekte)

Çeşitli değişken koşullarda kararlı (pH,
sıcaklık, iyonik şiddet, çözücü)

Maliyet

Pahalı fakat etkin sentez

Ucuz

Raf ömrü

Oda sıcaklığında sınırlı süre

Performans kaybı olmadan uzun süreli
depolama (birkaç aydan birkaç yıla
uzanan)

Sentez/hazırlama süresi

Uzun

Kısa

Sensör integrasyonu

Dönüştürücü yüzeyi ile zayıf
uyumluluk

Tam uyumlu

Altyapı gereksinimi

Pahalı analitik cihazlar
nitelikli laboratuvar

Herhangi bir işaretleme olmaksızın tayin

ve

MIP'lar, biyolojik belirteçler, ilaçlar ve zirai kimyasallar gibi farklı analitleri seçici olarak
tanıyabilmektedir. Ayrıca kromatografik ayırma, katı faz ekstraksiyonu, ilaç salımı,
katalizörler, enzim taklitleri ve sensörler gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılan bir
yaklaşımdır.

MIP’lar hedef molekülün fonksiyonel monomere ve sonrasında polimerik bağlanma
bölgelerine bağlanma biçiminde farklılar olan bir dizi yaklaşıma göre hazırlanabilirler.
Böylece hedef molekül geri dönüşümlü olarak kovalent bağ, metal iyonu koordinasyonu
veya kovalent olmayan bağlar ile polimere bağlanabilir. Literatürde MIP’ların
hazırlanması için kimyasal aşılama, yumuşak litografi tekniği, moleküler kendiliğinden
düzenlenme, elektropolimerizasyon ve ısı etkisiyle termal olarak ve UV/γ radyasyona
maruz bırakılarak fotokimyasal olmak üzere çeşitli hazırlama yöntemleri bildirilmiştir
[200,201].

Bu yöntemler arasında yer alan elektropolimerizasyon tekniği ile, moleküllerin hiçbir
işlevselliğe sahip olmadığı durumlarda bile, analit seçimi için kısıtlama olmaksızın
çalışma elektrodu yüzeyinde yüksek seçicilikte tanıma bölgelerine sahip MIP’lar
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hazırlanabilmektedir. Elektropolimerizasyon yöntemleri, polimerik filmlerin herhangi bir
şekil ve boyuttaki elektrot yüzeyine kolayca biriktirilmesi ve elde edilen filmlerin
kalınlığının farklı biriktirme koşulları altında kontrol edilebilmesi gibi avantajlara
sahiptir. Elektrokimyasal olarak sentezlenen ve MIP’lar arasında; poli(o-fenilendiamin),
polifenol, PPy ve çeşitli ko-polimerler (anilin-o-fenilendiamin vb.) literatürde yerini
almıştır. Moleküler baskılanmış iletken polimerlerin sentezinde galvanostatik,
potansiyostatik ve CV yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, herhangi bir boyutta
ve şekilde bir dönüştürücüye bağlı olarak büyütülen polimer filmin kalınlığının kontrol
edilebildiği, basit ve hızlı bir teknik sağlayan yaklaşımlardır. Elektropolimerizasyonun
diğer immobilizasyon tekniklerine kıyasla en büyük avantajı, polimerik filmin elektrot
yüzeyinin belirli bir alanına biriktirilebilmesidir. Yani bir elektrodu karmaşık geometriye
sahip olsa da homojen film ile elektrokimyasal olarak kaplamak mümkündür. Ayrıca
polimerik film kalınlığı ve biriktirmenin yoğunluğu polimerizasyon koşulları (örneğin,
uygulanan gerilim) ile düzenlenebilmektedir [202]. Moleküler baskılama ve
elektrokimyasal sensörü birleştiren moleküler baskılanmış elektrokimyasal sensörler
(MIECS), hedef molekül için özel tanıma elemanı olarak MIP’ları kullanarak yüksek
kararlılık, seçicilik ve duyarlık gösterirler. MIECSler, farmasötik maddeler, metabolitler,
pestisit kalıntısı vb. dâhil birçok farklı molekülün tayininde başarıyla kullanılmıştır [27].

Polipirol (PPy), π-konjüge polimer olarak bilinen, üretilme kolaylığı, iyi mekanik ve
elektriksel özellikler, yüksek kararlılık ve sensör çalışmaları için iyi biyouyumluluk gibi
kanıtlanmış özellikleri sayesinde moleküler baskılama çalışmalarında en yaygın
kullanılan polimerlerden biri olmuştur [202–205]. Bu avantajlarına ek olarak
denatürasyon ve konformasyonel değişime uğramadan molekülleri oda sıcaklığında
baskılama kabiliyetine sahiptir. Hem düşük molekül ağırlığına sahip moleküllerin
(askorbik asit, parasetamol, kafein gibi) hem de yüksek molekül ağırlığına sahip
molekülerin (glikoprotein, enzimler gibi) teşhisinde başarıyla uygulanmıştır [206].
Özellikle, aşırı oksidasyona uğramış poliprolün (oPPy), farklı analitlerin moleküler
baskılma temelli tayin çalışmalarında ümit verici bir polimer olduğu gösterilmiştir [207].
Kısmen çapraz bağlı, fonksiyonel ve kararlı ince film oPPy’nin elektrokimyasal sentezi
pirol monomeri içeren sulu ortamda uygulanan aşırı gerilimle gerçekleştirilebilir [208].
Her ne kadar oPPy polimeri PPy’ye göre iletkenliğini yitirse de, karakteristik tanıma
bölgeleri oluşturmak üzere polimerizasyon işlemi içinde yer alan kalıp moleküle özgü
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boşlukları başarıyla oluşturulabilir. Literatürde yapılan çalışmalarda, PPy'nin katkılama
ve aşırı oksidasyonu yoluyla elde edilen oPPy formu ile hazırlanan moleküler baskılanmış
polimerik yapıların gözenekli yapıya sahip olduğu, iyi bir kararlılık gösterdiği ve hedef
moleküllerin polimerden hızlı ve kolay bir şekilde uzaklaştırılabildiğini belirtmiştir [201].
Elektrokimyasal olarak sentezlenmiş MIP(oPPy) filmleri, herhangi bir çapraz bağlayıcı,
başlatıcı veya enzim vb. ihtiyaç duymadan kalıp molekül varlığında tek basamakta
kolayca sentezlenebilir [209]. Bu nedenle, kalıp molekülünün üç boyutlu şekillerine sahip
boşluklar, polimer yapısında tek adımda hızlı, hassas ve başarılı bir şekilde
oluşturulabilir.
MIP'ların yukarıda belirtilen avantajlarına rağmen, bazen elektrokimyasal katalitik
etkileri düşük olduğundan dolayı hassasiyetlerini sınırlayan bazı dezavantajları vardır. Bu
sınırlamalardan kaçınmak ve MIP'ların analitik performanslarını önemli ölçüde
iyileştirmek için, MIECS’lerin düzlemsel yüzeyi farklı nanoyapılı malzemelerle modifiye
edilmektedir. Destek nanomalzeme sayesinde hedef molekülün yüzeyden tamamen
uzaklaştırılması, hedef türlerin yüzeye yüksek erişimi ve düşük kütle transfer direnci gibi
sensör performansında iyileştirme sağladığı görülmüştür [210]. MIP biyomimetik
sensörlerde yüksek iletkenlikleri sayesinde manyetik nanopartiküller (MNP'ler), GO,
çok/tek duvarlı karbon nanotüpler (MWCNTs/ SWCNTs) ve karbon noktacıklar (CD'ler)
duyarlığı arttırmak amacıyla kullanılmaktadır [27]. GO sahip oluğu küçük boyutları,
yüksek yüzey/hacim oranına ve büyük spesifik yüzey alanına sahip olmasından dolayı
MIP'ların üretilmesi için güçlü bir aday olarak kabul edilmiştir. GO, ayarlanabilir bant
genişliği, yüksek elastikiyet, iyi termal iletkenlik ve oksijen işlevsellikleri üzerinden
ayarlanabilirlik gibi üstün özellikleri nedeniyle benzersiz bir malzemedir [211–214].
Günümüze kadar sahip olduğu bu özellikler sayesinde elektrot yüzeyi modifikasyonunda
birçok çalışmada başarılı bir şekilde kullanılmış ve uygulanmıştır [215–218]. GO veya
grafen üzerine MIP’ların oluşturulmasıyla geliştirilen sensör sistemleri sadece daha hızlı
adsorpsiyon ve desorpsiyon dinamiklerine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda hedef
moleküle karşı yüksek bir bağlanma kapasitesi ve seçicilik gösterilmesini de sağlarlar
[219–222].

Yapılan literetür taraması sonucunda GO modifiye elektrot yüzeyinde MIP(oPPy)’nin
sentezlendiği ve uygulamasının araştırıldığı çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Sun ve
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ekibi, MIP(oPPy)’nin GO modifiye elektrot yüzeyinde geliştirildiği bir sensör
çalışmasında kuersetinin voltametrik tayinini gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada GCE
yüzeyi öncelikle damlatma-kurutma yoluyla GO ile modifiye edilmiş daha sonra
kuersetin (hedef molekül) içeren çözeltide MIP(oPPy) sentezi gerçekleştirilmiştir.
Kuersetinin yükseltgenme pik akımından yararlanılarak DPV tekniği ile nicel analiz
gerçekleştirilmiştir. Optimize koşullar altında elektrodun çalışma aralığı 6,0 × 10−7- 1,5
× 10−5 mol/L ve LOD ise 4,8 × 10−8 mol/L olarak tespit edilmiştir. Karmaşık matris
uygulamasında ise, elma suyuna standart ekleme yöntemiyle geri kazanım değerlerini
araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, önerilen sensör sistemi ile kuersetinin nicel
analizi yüksek hassasiyet ve seçicilikle gerçekleştirilmiştir [223].
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1. Elektrokimyasal Ölçümlerde Yararlanılan Cihaz ve Malzemeler
Gerçekleştirilen üç nicel analizde de çalışma ve karşıt elektrot olarak sırasıyla PGE ve
platin (Pt) tel kullanılmıştır. Tüm elektrokimyasal ölçümlerde geleneksel üçlü elektrot
sistemi kullanılmıştır. Hem elektrokimyasal karakterizasyon hem de tayin çalışmalarında
5 mL’lik cam hücreler kullanılmıştır.

MCF-7

ve

3-MCPD’nin

impedimetrik

tayininde

CHI

660

model

potansiyostat/galvanostat kullanılmıştır. Bu iki çalışmada referans elektrot olarak ise,
gümüş/gümüş klorür (Ag/AgCl (3M KCl)) kullanılmıştır. miRNA 410’un impedimetrik
tayininde

ise

Metrohm

PGSTAT302N

model

potansiyostat/galvanostat

cihaz

kullanılmıştır. Doygun kalomel elektrot (SCE) ise, referans elektrot olarak kullanılmıştır.

3.2. Kullanılan Yöntemler
3.2.1. Karakterizasyon Çalışmalarında Kullanılan Yöntemler
3.2.1.1. Elektrokimyasal Karakterizasyon Çalışmalarında Kullanılan Yöntemler
Elektrokimyasal karakterizasyon çalışmalarının tümünde CV ve EİS yöntemleri birlikte
kullanılmıştır. Karakterizasyon çalışmaları 5 mM redoks probu çözeltisinde
gerçekleştirilmiştir. EİS yöntemi ile ilgili bilgiler 2.2 başlığında ayrıntılı olarak
verilmiştir.

CV, elektrokimyasal bir sistemde çözeltiye daldırılmış olan çalışma elektrodu ile referans
elektrot arasına uygulanan döngüsel gerilimin sonucunda ortaya çıkan akımın
ölçülmesine dayanan bir tekniktir. CV için uyarma sinyali, Şekil 3.1'de gösterildiği gibi
elektrokimyasal sisteme uygulanan üçgensel dalga formuna sahip doğrusal taramalı
gerilimdir.
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Şekil 3.1. CV yönteminde uygulanan üçgensel formdaki gerilimin şematik gösterimi

CV'nin temel ve en yaygın olarak kullanım alanı elektrotların karakterizasyonun
gerçekleştirilmesi üzerinedir. Ancak, CV sadece elektrotların yüzey karakterizasyonu ve
analitlerin tayin için değil, aynı zamanda mükemmel bir elektrot modifikasyon yöntemi
olarak karşımıza çıkmaktadır [224]. Uygulama alanları karakterizasyon, sentez,
mekanizmalar ve analiz gibi çok geniş bir yelpazede yer alır. Tüm uygulamalarda bu
teknik, organik, inorganik, polimer, filmler ve yarı iletkenler dâhil olmak üzere çok çeşitli
bileşiklerle iyi çalışabilmektedir.

3.2.1.2.Kimyasal, Spektroskopik ve Mikroskobik Karakterizasyon Çalışmalarında
Kullanılan Yöntemler
Dinamik ışık saçılımı (DLS), nano ve submikrometre aralıklarında kolloidal
süspansiyonlardaki nanopartiküllerinin boyutunu belirlemek için kullanılan bir
yöntemdir. Parçacıklar bir sıvı içinde dağıldığında, sürekli rastgele hareket halindedirler.
Bu harekete Brownian hareketi denir ve parçacıklar bu şekilde havada asılı kalırlar.
DLS'de, parçacıkların bulunduğu sıvı içine lazer ışını gönderilir ve parçacıklardan saçılan
ışığın yoğunluğu ve frekansındaki değişimin ölçümü, parçacıkların Brownian hareketi
hakkında bilgi verir. Bu sayede parçacığa ait boyut, dağılım, yük ve homojenite gibi
bilgiler elde edilir [225].
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Taramalı elektron mikroskobu (SEM), çalışılan örneğin morfolojik, topografik ve
kristalografi gibi özellikleriyle ilgili karakterizasyon çalışmalarında sıklıkla başvurulan
bir yöntem olan SEM’de numune yüzeyine gönderilen elektron demeti sonucunda
numune yüzeyinden saçılan 2.cil elektronlardan elde edilen sinyaller kullanılır [226].
Ayrıca enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDX) ile birlikte elementel analize de
imkân vermektedir [227].

Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) spektroskopisi, UV (10-400 nm) ve Vis (400-800
nm) bölgelerdeki elektromanyetik ışımanın maddeler tarafından absorplanarak
uyarılmasını temel alan spektrometrik bir yöntemdir [228]. Bu yöntem çeşitli organikinorganik bileşiklerin nitel ve/veya nicel tayininde sıklıkla literatürde yerini almıştır.
Ayrıca UV-vis spektroskopisi, nanoparçacıkların boyut, derişim ve çökme seviyesi
hakkında bilgi veren çok kullanışlı bir tekniktir.

FTIR spektroskopisi yöntemi spesifik fonksiyonel grupların varlığı veya yokluğu ile
malzemelerin kimyasal yapısı hakkında bilgi sağlar. Molekül içi bağlar üzerine düşürülen
kızılötesi ışınların etkisi ile absorpsiyon bantlarının frekansındaki değişimleri ve bağıl
bant yoğunluklarındaki değişiklikleri, kimyasal yapıdaki veya numunenin çevresindeki
değişiklikleri gösterir. Zayıflatılmış toplam yansıma (ATR) ünitesi ile numunelerin
doğrudan IR spektrumları elde edilebilir. Bu nedenle, ATR-FTIR spektroskopisi, ortaya
çıkan yüzey kimyasını, özellikle indüklenmiş kimyasal veya fiziksel modifikasyonların
ardından değişimleri belirlemek için kullanılabilir [229].

Termogravimetrik analiz veya termal gravimetrik analiz (TGA), bir numunenin sabit bir
oranda ısıtıldığında meydana gelen kütle değişimini izleyerek bir malzemenin termal
kararlılığını ve uçucu bileşenlerin fraksiyonunu belirlemek için kullanılan bir tekniktir.
Ticari termogravimetrik analizörler, kontrollü ısıtma ve çevre koşullarında mg
mertebesindeki numuneleri termal olarak ayrıştırmak, termal kararlılıklarını ve kütle
değişimlerini tespit etmek için inert azot atmosferi veya oksijen altında çalışır. Bu sayede
yapı kompozisyonu hakkında bilgi elde edilir [230].
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Temas açısı, katı bir yüzeyin ıslanabilirliğini değerlendirmek için kullanılan önemli
karakterizasyon yöntemlerinden birisidir. Geleneksel olarak, havadaki katı bir yüzey
üzerindeki sıvı damlacıkların davranışını tarif eder ve üç faz noktasındaki tanjant ile katı
yüzey arasındaki açı olarak tanımlanır. Genellikle, temas açısı <90° olan katı yüzeyler
hidrofilik, temas açısı > 90° olan yüzeyler hidrofobik olarak kabul edilir [231].

3.2.2. Nicel Analizlerde Kullanılan Yöntem
3.2.2.1. Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi
2.1 başlığında ayrıntıları verilen EİS yöntemi tüm analitlerin nicel tayininde
kullanılmıştır. Kullanılan parametreler: Açık devre potansiyeli (OCP): her analiz
öncesinde ölçülmüştür. Başlangıç-bitiş frekansı: 0,1 Hz-105 Hz, genlik: 10 mV. Elde
edilen impedimetrik spektrumlar Şekil 3.1’de şematik olarak gösterilen Randles devresi
ile fitlenerek Rct değerleri hesaplanmıştır.

Şekil 3.2. Randles eşdeğer devresi ve devre elemanları.

3.3. Kimyasal Malzemeler
3.3.1. MCF-7 Tayininde Kullanılan Malzemeler
Hücre kültürü çalışmaları için, disodyum hidrojen fosfat, sodyum klorür, Dulbecco'nun
modifiye edilmiş Eagle ortamı, fetal sığır serumu, penisilin-streptomisin, tripsin/ EDTA,
2,3-Bis- (2-Metoksi-4-Nitro-5-Sülfophenil) -2H-Tetrazolium-5-Karboksanilid (XTT) ve
nanokompozit sentezi için; montmorillonit (Mt), insan serum albümini (HSA) ve
glutaraldehit (GA) Sigma-Aldrich'ten (Almanya) temin edilmiştir. Potasyum klorür (KCl)
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ve fosfat tamponu tuzu (PBS) yine Sigma-Aldrich'ten temin edilmiştir. K3Fe(CN)6 ve
K4Fe(CN)6.3H2O sırasıyla Fisher (Amerika) ve Analar (İngiltere) markalarından
alınmıştır. Grafit uçlar 0,5 mm, HB, Tombow (Japonya), ultra-polimer özellikli olarak
kırtasiyeden temin edilmiştir. PGE ise yine kırtasiyeden alınan uçlu kalemden bakır tel
kullanılarak elle hazırlanmıştır.

3.3.2. miRNA 410 Tayininde Kullanılan Malzemeler
Altın (III) klorür trihidrat (HAuCl4·3H2O), PBS, etilen diamin tetra asetik asit (EDTA),
Sodyum klorür (NaCl), Tris hidroklorür, periferal serum ve 1,1,1,3,3,3-Hekzafloro-2propanol (HFIP) Sigma Aldrcih (Almanya)’den temin edilmiştir. K3Fe(CN)6 ve
K4Fe(CN)6.3H2O sırasıyla Fisher (Amerika) ve Analar (İngiltere) markalarından
alınmıştır. Difenilalanin (DFF) ise Bachem (İsviçre)’den satın alınmıştır. Grafit uçlar 0,5
mm, HB, Tombow (Japonya), ultra-polimer özellikli olarak kırtasiyeden temin edilmiştir.
PGE ise yine kırtasiyeden alınan uçlu kalemden bakır tel kullanılarak elle hazırlanmıştır.
Hedef miRNA’nın DNA probu ve tüm miRNA’lar (miRNA 410, miRNA 192 ve miRNA
200c) Ella Biotech (Türkiye) firmasından satın alınmıştır. Bu çalışmadaki tüm çözeltiler
RNaz ve DNaz içermeyen sularla hazırlanmıştır.

3.3.3. 3-MCPD Tayininde Kullanılan Malzemeler
Pirol, 3-MCPD, 2-MCPD, 1,2-propandiol, L-glutamik asit Sigma'dan (Almanya) temin
edilmiştir. Grafit uçlar 0,5 mm, HB, Tombow (Japonya), ultra-polimer özellikli olarak
kırtasiyeden temin edilmiştir. PGE ise yine kırtasiyeden alınan uçlu kalemden bakır tel
kullanılarak elle hazırlanmıştır.

3.4. İmpedimetrik Tayini Gerçekleştirilen Analitler ve Özellikleri
2.kısımda tayini gerçekleştirilen hedef miRNA, hedef miRNA’nın DNA probu ve
girişimde kullanılan diğer miRNA türlerinin dizilimi Çizelge 3.1’de verilmiştir.
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Çizelge 3.1. Kullanılan oligonükleotitlerin dizilimleri.
Oligonükleotit

Dizilim

DNA prob miRNA 410:

5’-CGA ACT CAT CAC AGA CAA CCT-Tiyol SH-3’

miRNA 410:

5’-AGG UUG UCU GUG AUG AGU UCG-3’

miRNA 200c:

5’-UAA UAC UGC CGG GUA AUG AUG GA-3’

miRNA 192:

5’-CUG ACC UAU GAA UUG ACA GCC-3’

3-MCPD’ye ait özellikler çizelge 3-2’de verilmiştir.
Çizelge 3.2. 3-MCPD’ye ait özellikler
Kimyasal formül

C3H7ClO2

Molar kütle

110,539 g/mol

Yoğunluk

1,32 g/cm³

3.5. Çözeltilerin Hazırlanması
3.5.1. MCF-7 Tayininde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanışları
Fosfat tamponu: CTC’lere ait adenin (A) ve guanin (G) bazlarının yükseltgenme
piklerinin varlığının ortaya konması amacıyla kullanılmıştır. 10 mM fosfat tampon tuzu
250 mL ultra saf suda hazırlanmıştır (PBS, pH 7,4).
Redoks probu çözeltisi: elektrokimyasal karakterizasyon, yüzey hücre etkileşimi ve
nicel analiz çalışmalarında kullanılmıştır. 5 mM Fe(CN)63−/4− 0,1 M KCl içerisinde
hazırlanmıştır.

3.5.2. miRNA 410 Tayininde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanışları
miRNA çalışmalarında

kullanılan tüm

çözeltiler nükleaz

içermeyen sularda

hazırlanmıştır.
Tris-EDTA tamponu: DNA prob ve mikroRNA’ların stok çözeltilerinin hazırlanması
amacıyla kullanılmıştır. Hazırlanan stok çözeltiler -20 °C’de saklanmıştır. 10 mM TrisHCl ve 1 mM EDTA’nın karıştırılmasıyla pH 8,0 olacak şekilde tampon çözeltisi
hazırlanmıştır.
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Fosfat tamponu: DNA prob ve miRNA’ların seyreltme çözeltileri olarak kullanılmıştır.
200 mL 20 mM NaCl içeren çözeltide pH 7,0 olacak şekilde hazırlanmıştır.
Seyreltme çözeltisi: Ana stokları Tris-EDTA’da hazırlanan DNA prob ve miRNA
çözeltilerinin seyreltmeleri 20 mM NaCl içeren pH 7,0 fosfat tamponu ile yapılmıştır.
Redoks probu çözeltisi: Fe(CN)63-/4- redoks probu 5 mM olacak şekilde pH 7,0 fosfat
tamponu içinde hazırlanmıştır.
Serum örneği çözeltisi: Dondurulmuş haldeki periferal serum 4 ºC’de çözdürülerek
hacimce 1:1 (v/v) olacak şekilde pH 7,0 PBS ile seyreltilmiştir.

3.5.3. 3-MCPD Tayininde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanışları
Polimerizasyon çözeltisi: 10 mM pirol pH 4,0 Birtton Robinson (BR) tampon çözeltisi
içerisinde hazırlanmıştır (NIP); daha sonra içerisine 5 mM 3-MCPD olacak şekilde
analitten eklenmiştir (MIP).
Redoks probu çözeltisi: 5 mM Fe(CN)63−/4− 0,1 M KCl içerisinde hazırlanmıştır.
3-MCPD stok çözeltisi: Analitin stok çözeltisi ultra saf suda hazırlanmıştır.
Soya sosu örneği: Yerel bir marketten satın alınan soya sosu örneğine standart etkleme
yöntemi uygulanmıştır. Soya sosuna üç farklı derişimde suda hazırlanan 3-MCPD (5 nM,
10 nM ve 50 nM olacak şekilde) çözeltisinden eklendikten sonra, tüm soya örnekleri 10
dk boyunca ultrasonik banyoda tutulmuş ve daha sonra 5 dk boyunca 10,000 rpm'de
santrifüjlenmiştir. Sonra, elde edilen süpernatan 6 mL diklorometan ile ekstre edilmiş ve
çözücü buharlaştırılmıştır. Son olarak elde edilen tortu, 1 mL etanol-su karışımı (eşit
hacim oranı ile) içerisinde çözdürülmüştür.

3.6.

Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve Karakterizasyon Çalışmaları

3.6.1. MCF-7 Tayininde Kullanılmak Üzere Mt-A NK Modifiye PGE’lerin
Hazırlanması
3.6.1.1. Nanokompozit Sentezi
Kendi kendine düzenlenen Mt-A NK’ler, daha önce literatürde yer alan desolvasyon
yöntemiyle sentezlenmiştir [97]. Bu yöntemde kütlece % 3 Mt çözeltisi hazırlanmış ve
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sonik prop altında % 90 genlik, 20 kHz frekansla dağıtılmıştır. Daha sonra A çözeltisi (30
mg/mL) 1/1 (v/v) oranında Mt çözeltisi ile karıştırılmıştır. Sentezlenen kompozit yapıya
etanol damla damla eklenerek desolvasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Ardından, çözelti
içerisine GA eklenerek kompozit yapıda yer alan A’ya ait lisin aminoasitlerinin amin
uçları ve Mt’ye ait hidroksil uçları çapraz bağlanmıştır. Çözelti, gece boyunca
karıştırılarak 25 °C'de inkübe edilmiştir. Son aşamada, NK süspansiyon 30 dk boyunca
12000 rpm'de iki kez yıkanmış ve 1 mL saf su içinde yeniden süspanse edilmiştir.

3.6.1.2. Modifiye Elektrotların Hazırlanışı
Hazırlanan NK yapılar tüplere 250 µL olacak şekilde dağıtılmıştır. Daha sonra kalem
uçları bu ortama daldırılmış ve fiziksel adsorpsiyon sağlanmıştır. Adsorpsiyon süresi
tamamlanınca deiyonize su ile yıkanarak oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Elde
edilen sensör yüzeyleri Mt-A NK/PGE olarak isimlendirilmiştir.

3.6.1.3. Hücre Kültürü Çalışmaları
İnsan meme kanseri hücreleri % 5 CO2 içeren inkübatörde 37 °C’de inkübe edilerek
çoğaltılmıştır. Hücre besiyeri olarak RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute 1640
Besiyeri) % 10 FBS (Fatal sığır serumu), % 1 pen-strep ve yine % 1 L-Glutamin eklenerek
hazırlanmıştır. Yeterli çoğunluğa ulaşan hücreler yüzeyden % 0,25 tripsin/EDTA
çözeltisi eklenerek kaldırılmıştır. Hücreler 1500 rpm’de 5 dk santrifüjlenerek toplanmış
ve PBS ile yıkanmıştır. PBS ile seyreltilerek farklı derişimde hücre çözeltileri
hazırlanmıştır.

3.6.1.4. Hücrelerin Sensör Yüzeyine İmmobilizasyonu
Sensör yüzeyi modifiye edildikten sonra hücrelerin immobilizasyonu gerçekleştirilmiştir.
Bu amaçla farklı derişimlerde kanser hücrelerini (MCF-7) içeren çözeltilerine grafit uçlar
daldırma tekniği immobilizasyona maruz bırakılmış, daha sonra ise yıkanarak oda
sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır.
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3.6.1.5. Sensör Yüzeylerinin Biyouyumluluk Testi
CTC

tayini

için

geliştirilen

impedimetrik

sitosensörlerin

biyouyumluluğunu

değerlendirmek için MCF-7 kanser hücresinden belli sayıda (örneğin 105 hücre/mL)
hücre olacak şekilde sayılıp 24 kuyucuklu plakalara ekilmiştir. 37 ± 0,5 ºC, % 5’lik CO 2
altında ve etüvde hücreler inkübe edilmiştir. XTT (2,3-Bis(2-metoksi4-nitro-5sulfofenil)-2H-tetrazolyum) test kiti uygulanarak hücre canlılığı ve böylelikle
sitotoksisitesi kolorimetrik olarak ölçülmüştür. Bunun için öncelikle üretilen yüzeyler 72
sa FBS içermeyen besiyerde inkübe edilerek ekstraksiyonu yapılmıştır. Ardından daha
önce hücre ekilen kuyucuklara ekstrakt besiyer yerleştirilmiş ve bir gece 37 °C, % 5
CO2’li etüvde inkübe edilmiştir. Ertesi gün hücre vasatı ve sensör yüzeyleri ekstraktı
ortamdan uzaklaştırılmış ve kit içinde yer alan XTT solüsyonundan her kuyucuğa 100 μL
aktarılmıştır. 4 sa karanlıkta, etüvde inkübe edildikten sonra plaka 475 nm’de UV-vis
spektrofotometrede okutulmuştur. Sensör ekstraktı yerleştirilmeyen kuyucuklar kontrol
grubu olarak kabul edilmiş ve hücre derişimi % 100 kabul edilmiştir. Diğer
kuyucuklardaki

hücre

derişimi

hesaplamaları

kontrol

grubu

temel

alınarak

gerçekleştirilmiştir.

3.6.2. miRNA
Hazırlanması

410

Tayininde

Kullanılmak

Üzere

AuNP-PNT/PGE’lerin

3.6.2.1. AuNP-PNT Nanokompozit Sentezi
Öncelikle 6,0 mg DFF 100 µL HFIP içerisinde çözdürülmüş daha sonra ise 0,5 mg/mL
suda hazırlanan HAuCl4·3H2O çözeltisinde dağıtılmıştır. Elde edilen karışım 60 °C’de 1
sa inkübasyona bırakılmış ve oda sıcaklığında karanlıkta soğumaya bırakılmıştır. AuNPPNT karışımının rengi sarıdan koyu mora döndüğü gözlenmiş ve bu durum AuNP-PNT
nanokompozit yapısının başarıyla sentezlendiğini göstermiştir.

3.6.2.2. Modifiye Elektrotların Hazırlanışı
Sentezi gerçekleştirilen AuNP-PNT NK çözeltisinden tüplere 250 µL olacak şekilde
dağıtılmıştır. Daha sonra grafit uçlar bu ortama daldırılmış ve fiziksel adsorpsiyon
sağlanmıştır. Adsorpsiyon süresi tamamlanınca yıkanarak oda sıcaklığında kurumaya
bırakılmıştır. Elde edilen sensör yüzeyleri AuNP-PNT/PGE olarak isimlendirilmiştir.
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3.6.2.3. DNA İmmobilizasyonu ve miRNA ile Hibridizasyonu
AuNP-PNT ile modifiye edilen grafit uçlar 1 µM DNA prob çözeltisine daldırılmış ve
immobilizasyon aşamasının tamamlanmasının ardından uçlar yıkanarak (pH 7,0 PBS, 20
mM NaCl) kurumaya bırakılmıştır. Böylece grafit yüzeyindeki AuNP ile DNA
dizilimindeki –SH grubu arasında Au-S kovalent bağı oluşumuyla immobilizasyon işlemi
gerçekleştirilmiştir.

Elde

edilen

bu

yüzey

DNA/AuNP-PNT/PGE

olarak

isimlendirilmiştir. Son aşamada ise, yüzeye bağlanan DNA prob ve hedef miRNA
arasındaki hibridizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla belirli derişimlerde
hazırlanan miRNA çözeltilerine daldırılan elektrotlar hibridizasyon işlemine tabi
tutulmuştur ve işlem sonunda elektrotlar yıkanarak (pH 7,0 PBS, 20 mM NaCl içerisinde)
kurumaya bırakılmıştır. Tüm deneysel süreçler oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.

3.6.3. 3-MCPD
Hazırlanması

Tayininde

Kullanılmak

Üzere

MIP(oPPy)-GO/PGE’lerin

3.6.3.1. Modifiye Elektrotların Hazırlanışı
Elektrotlar iki aşamada hazırlanmıştır. Öncelikle GO (5 mg/mL) çözeltilerine daldırılan
grafit uçlar 30 dk fiziksel adsorpsiyona maruz bırakılmıştır. Oda sıcaklığında kuruyan
elektrotlar, 3-MCPD tayinine yönelik MIP(oPPy) temelli impedimetrik sensör
hazırlanması için 10 mM pirol varlığında CV yöntemiyle sentezlenmiş ve 3-MCPD ise
moleküler tanıma elementi olarak kullanılmıştır. Çözeltiden N2 gazı (5 dk) geçirildikten
sonra PGE üzerine yerinde elektropolimerizasyon CV tekniği ile 0,0 V ile 1,2 V
(Ag/AgCl’ye karşı) aralığında 50 mV/s tarama hızında 5 döngü olacak şekilde
kaplanmıştır. Elde edilen yüzey MIP(oPPy)-GO/PGE olarak adlandırılmıştır. 3-MCPD
içermeyen pirol çözeltisinde aynı koşullar altında hazırlanan elektrot NIP(oPPy)GO/PGE olarak adlandırılmıştır.

3.6.3.2. 3-MCPD’nin Desorpsiyonu
MIP yüzeyine moleküler baskılanmış olan 3-MCPD’nin yüzeyden uzaklaştırılması için
hazırlananan desorpsiyon çözeltisi olan 9:1 (v/v) metanol/asetik asit karışımında 1 sa
(optimum süre) bekletilmiştir.
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3.6.3.3. 3-MCPD’nin Yeniden Adsorpsiyonu
MIP yüzeyinden uzaklaştırılan 3-MCPD’nin yüzeye tekrar adsorpsiyonu için ise belirli
derişimlerde ultra saf su çözeltisi içerisine hazırlanan 3-MCPD çözeltilerine daldırılarak
30 dk (optimum süre) bekletilmiştir.
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
4.1. MCF-7 Hücrelerinin İmpedimetrik Tayini İçin Mt-A NK Modifiye PGE’lerin
Geliştirilmesi ve Uygulaması
Bir CTC türü olan MCF-7 hücrelerinin elektrokimyasal tayini için Mt-A NK ile modifiye
edilmiş grafit yüzeyler geliştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle kil-protein temelli
nanokompozit yapının sentezi gerçekleştirilmiş ve çeşitli karakterizasyon çalışmaları ile
yapının özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra sensör cevabına etki eden çeşitli
koşullar optimize edilmiştir.

Şekil 4.1. MCF-7’nin impedimetrik analiz çalışmasının şematik gösterimi.

Optimize deneysel koşullar altında MCF-7’nin impedimetrik analizi gerçekleştirilmiştir.
MCF-7’nin impedimetrik analizi için gerçekleştirilen çalışmanın şematik gösterimi Şekil
4.1’de verilmiştir.

4.1.1. Kil-Protein Temelli Nanokompozit Yapıların Karakterizasyon Çalışmaları
Kendi kendine düzenlenme mekanizmasıyla sentezlenen Mt-A NK küresel yapıya
sahiptir ve homojen dağılım gösterir. GA varlığında HSA ve Mt çapraz bağlanarak Mt-A
NK sentezi gerçekleştirilmiştir. GA HSA’nın yapısında yer alan lisin amino asidinin amin
grubu ile çapraz bağlanma koşulları altında reaksiyona girerek nötr pH (pH 7,0)
ortamında stabil yapıda bir Schiff bazı (-C = N-) oluşturmuştur [232,233]. Daha sonra
sentezlenen

nanokompozit

yapının

çeşitli

yöntemlerle

karakterizasyonu

gerçekleştirilmiştir. Kompozit yapı stablar üzerine damlatılıp kurutulmuş ve SEM
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görüntüleri kaydedilmiştir. Şekil 4.2-A’dan görüleceği üzere sentezlenen kompozit
yapının homojen dağılım gösterdiği ve küresel yapıda olduğu gözlenmiş ve bu sonuç DLS
sonuçlarıyla desteklenmiştir. DLS ile ortalama partikül büyüklüğü dağılımı ve zeta
potansiyeli analizleri gerçekleştirilmiştir. Bunun için 1 mg/mL örnek derişimdeki
nanopartikül çözeltisinin elektroforetik mobilitesi ölçülerek, bu değer HelmholtzSmoluchowski eşitliğiyle ζ-potansiyel ve boyut değerlerine dönüştürülmüştür. DLS
sonuçlarına göre, Mt-A NK’ler iyi çoklu dağılım endeksine sahip olmakla birlikte
ortalama çapları yaklaşık 77 ± 3 nm ve zeta potansiyelleri −20 mV olarak kaydedilmiştir
(Şekil 4.2-D,F). Elde edilen bulgular sonucunda SEM görüntülerinin DLS analiz
sonuçlarını destekler nitelikte olduğu ve nanoyapıların oldukça homojen ve eş boyutlu bir
yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.

Şekil 4.2-B Mt, HSA NP ve Mt-A NK yapılarının ATR-FTIR spektrumlarını
göstermektedir. Mt içeren tüm numunelerde Mt spektrumu 1005 cm-1’de geniş bir Si-OSi gerilim bandı ve 3633 cm-1’de O–H gerilim bandını göstermektedir. Bu bantlar Mt
varlığını ifade etmektedir ve Mt için karakteristiktir. Aynı bantlar ufak bir kayma ile MtA NK spektrumunda da görülmektedir. Bunlara ek olarak, Mt-A NK spektrumunda 870
cm-1’de Mt den gelen Si-O-Al gerilimi ve 1634 cm-1 de ise H-O-H bükülmesi
görülmektedir [234]. HSA NP spektrumunda HSA’nın ikincil yapısını ifade eden ve aynı
zamanda da Mt-A NK spektrumunda da görülen 1655 cm-1 ve 1510 cm-1 bantları sırası ile
amide-I’e ait C=O gerilmesi ve amide-II’ye ait C-N gerilmesi ve N-H bükülmesi
sergilemektedir [235]. ATR-FTIR analiz sonuçları Mt-A NK’nın başarılı bir şekilde
oluştuğunu ve ileri çalışmalarda kullanılabileceğini göstermiştir.
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Şekil 4.2. A) Mt-A NK’nin SEM görüntüsü (ölçek: 1 µm), B) a) Mt, b) HSA NP, c) MtA NK’nın ATR-FTIR spektrumları, C) Mt-A NK’nın EDX spektrumu, D) Mt, HSA NP
and Mt-A NK’nın UV-Vis spektrumları. E) Mt-A NK’lerin ortalama boyut ve F) Zeta
potansiyeli.

Ayrıca EDX analizi ile sentezlenen yapının elementel kompozisyonu incelenmiştir. Mt;
oksijen (O), demir (Fe), magnezyum (Mg), alüminyum (Al), silisyum (Si) ve potasyum
(K) iyonlarını içermektedir ve Mt-A NK’nın EDX spektrumunda da bu elementleri
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içerdiği gösterilmiştir (Şekil 4.2-C). Bu sonuç Mt’nin başarılı bir şekilde nanokompozit
yapısına katıldığını kanıtlamıştır. Şekil 4.2-D, Mt, HSA NP ve Mt-A NK’lere ait UV-Vis
spektrumunu göstermektedir. Grafikten görüldüğü üzere, HSA NP 225 nm ve 260 nm’de
absorpsiyon pikleri sergilemektedir. 225 nm’deki güçlü absorpsiyon piki HSA iskelet
yapısının absorpsiyonunu gösterirken, 260 nm’deki zayıf pik yine HSA’nın aromatik
kalıntılarını ifade etmektedir. Diğer yandan, Mt 262 nm’de bir absorpsiyon bandı
sergilemiştir ve bu da Mt’nin oktahedral yapısında ki Fe3+ iyonlarını ifade etmektedir.
Mt-A NK spektrumun da 262 nm’deki pik 260 nm’ye kaymıştır ve bu kayma yine Mt’nin
oktahedral yapısında ki O2- iyonlarından kaynaklanmaktadır. 225 nm’deki geçiş aynı
enerji de kalmıştır [236].

Yapılan karakterizasyon çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular Mt-A NK’nın
sentezinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği, homojen, eş dağılımlı nanoyapıların elde
edildiği, morfolojik ve kimyasal analiz sonuçları ile desteklenerek ortaya konulmuştur.

4.1.2. Mt-A NK’nın MCF-7 Hücreleriyle Etkileşiminin Mikroskobik Olarak
İncelenmesi
Nanopartiküllerin, gelişmiş geçirgenlik ve tutma etkisi ile tümör dokularında veya
hücrelerinde daha hızlı bir şekilde bir araya geldiği ve lokalize olduğu iyi bilinmektedir.
Bu özellik nanoyapıların tümör alanına pasif hedeflenmesine yol açar ve kanser
hücrelerini hedeflemeyi artırır [237]. Bundan dolayı, nanopartiküllerin lokalizasyonunu
incelemek için öncelikle sentezlenen Mt-A NK yapıları floresein izotiyosiyanat boyası
(FITC, 2 mg/mL) ile muamele edilmiştir. Daha sonra MCF-7 meme kanseri hücreleri
FITC ile boyanan nanokompozit yapılara karanlık ortamda 2 sa maruz bırakılmıştır.
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Şekil 4.3. Floresan mikroskop görüntüleri A) MCF-7 meme kanseri hücreleri 0 dk, B)
MCF-7 hücreleri 24 sa inkübasyon sonrası ve C) FITC bağlı Mt-A NK yapılarla muamele
sonrası MCF-7 hücreleri (20x büyütme).

Yıkama işleminin ardından floresan sinyalleri floresan mikroskop altında FITC için
488/530 nm'lik uyarma/emisyon dalga boylarında kaydedilmiş, hücreler ve lokalize
nanoyapıların görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir [238]. Şekil 4.3’ten de görüleceği üzere
2 saatlik muameleden sonra bile nanopartiküller MCF-7 hücre membranları üstünde
lokalize halde olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç sentezlenen Mt-A NK’nın MCF-7 hücreleri
ile iyi bir etkileşim gösterdiği ve sitosensör uygulaması için elektrot yüzeyi modifiye ajanı
olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

4.1.3. Mt-A NK/PGE’lerin Karakterizasyon Çalışmaları
4.1.3.1. Morfolojik Karakterizasyon
Gerçekleştirilen modifikasyonun PGE yüzey özellikleri üzerine etkisini incelemek
amacıyla SEM ve temas açısı yöntemleri kullanılmıştır. Şekil 4.4’te modifiye edilmemiş
PGE (Şekil 4.4 A), Mt-A NK/PGE (Şekil 4.4 B) ve MCF-7 immobilize edilmiş Mt-A
NK/PGE (Şekil 4.4 C) yüzeylerinin SEM görüntüleri verilmiştir. Herhangi bir işlem
görmemiş PGE yüzeyinde beklendiği üzere dağınık grafit tabakaları gözlenmiştir. PGE
yüzeyine fiziksel adsorpsiyonla modifiye edilen Mt-A NK orijinal küresel şeklini
korumuş ve yüzeyde yoğun ve homojen olarak dağılım göstermiştir. Hücre
immobilizasyonu sonrasında ise yaklaşık 20 µm boyutunda ve düzensiz bir şekle sahip
olan MCF-7 hüresi gösterilmiştir. Bu sonuç modifiye sensörün meme kanseri hücrelerinin
tutunması için ideal bir ortam sağladığının bir kanıtıdır.
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Şekil 4.4. A) PGE, B) Mt-A NK/PGE ve C) MCF-7 hücrelerinin immobilize edildiği MtA NK/PGE yüzeylerinin SEM görüntüleri, D) a) Mt, b) HSA NP, ve c) Mt-A
NK/PGE’nin temas açısı ölçümleri.

Biyomoleküllerin immobilizasyonu ve biyoaktiviteleri, temas açısı deneyleri ile
karakterize edilebilen destek materyallerinin hidrofilikliği (ıslanabilirliği) ile yakından
ilgilidir. Bu amaçla grafit yüzeyin ıslanabilirlik özelliklerinin incelenmesi için temas açısı
(θ) ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Mt/PGE,

HSA NP/PGE ve Mt-A NK/PGE

yüzeylerinde temas açısı değerleri sırasıyla 35,29º, 42,22º ve 21,99º olarak kaydedilmiştir
(Şekil 4.4-D). Mt-A NK/PGE yüzeyinin temas açısı değeri en düşük olarak gözlenmiştir
ve hidrofilik özelliğinin diğer iki yüzeye göre daha iyi olduğu belirlenmiştir.
Kendiliğinden düzenlenen Mt-A NK yapısına katılan Mt yüzeydeki fonksiyonel grupları
modifiye ederek HSA NP’ye göre yapının hidrofilik özelliğini arttırmıştır. Öte yandan
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Mt’nin interkalasyon özelliği ve yüksek su tutma kapasitesi de yüzeyin daha hidrofilik
olmasını sağlamıştır. Hidrofilik nanokompozitler, elektrokimyasal bir sitosensörde
hücrelerin yüzeye yapışması için uygun bir mikro yüzey olarak görülmektedir [22]. Bu
nedenle geliştirilen Mt-A NK/PGE sensör yüzeyi hücrelerin yüzeye kolayca
bağlanabileceği iyi hidrofilik özellik göstermiştir.

4.1.3.2. Elektrokimyasal Karakterizasyon
Elektrokimyasal sensör çalışmalarında modifikasyonun çalışma elektrodu yüzeyi
üzerindeki etkisini incelemek ve karakterize etmek amacıyla sıklıkla kullanılan iki metot
CV ve EİS’tir. Modifikasyonun grafitin elektrokimyasal davranışı üzerine etkisinin
elektrokimyasal olarak incelenmesi ve hazırlanan yüzeylerin elektron transfer süreçleri
hakkında bilgi edinilmesi amacıyla öncelikle, çıplak PGE ve Mt-A NK/PGE’lerin redoks
probu içeren çözelti ortamında dönüşümlü voltamogramları ardından impedans
spektrumları kaydedilmiştir (Şekil 4.5).
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Şekil 4.5. A) a) PGE ve b) Mt-A NK/PGE’nin redoks probu içeren çözeltideki dönüşümlü
voltamogramları. Parametreler: Ebaşlangıç

(b):

-0,3V, Eson(s): 0,8 V (Ag/AgCl’ye karşı)

tarama hızı (Sr): 100 mVs-1. B) a) PGE ve b) Mt-A NKs/PGE’nin Nyquist diyagramları.

Şekil 4.5-A’dan görüldüğü üzere Mt-A NK modifikasyonundan sonra redoks çiftine ait
pik akımlarında artış gözlenmiştir (Şekil 4.5-A(b)). Ayrıca pik gerilimlerinin birbirine
yaklaştığı yani ΔEp değerinin azaldığı görülmüştür (Çizelge 4.1). Bu durumda redoks
piklerinin

tersinirliğinin

PGE’ye

göre

arttığının

ve

redoks

çiftinin

yükseltgenme/indirgenme reaksiyonunun modifikasyon işlemi ile daha az enerji
gerektirdiği sonucuna varılabilir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4.1’de PGE ve Mt-A
NK/PGE yüzeyleri ile elde edilen redoks çiftine ait pik akımları ve gerilim değerleri
verilmiştir.

71

Çizelge 4.1. (a) Çıplak PGE ve (b) Mt-A NK/PGE elektrotlarına ait anodik/katodik pik
akımları ve pik gerilimleri
Elektrot
PGE
Mt-A
NK/PGE

Ipa (µA)
215,2
336,0

Ipc (µA)
160,3
340,2

Epa (V)
0,341
0,284

Epc (V)
0,117
0,174

ΔEp (V)
0,224
0,110

Dönüşümlü voltamogramdan elde edilen pik akım değeleri, Randles-Sevcik eşitliğinde
kullanılarak modifiye yüzeyin elektroaktif yüzey alanı hesaplanmıştır. PGE ve Mt-A
NKs/PGE için elektroaktif yüzey alanı sırasıyla 0,184 cm2 and 0,281 cm2 olarak
hesaplanmıştır. Nanokompozit yapı grafit yüzeyde adsorplanarak yüzey alanı artışına
sebep olmuştur. Yüzeyde Mt-A NK varlığıyla elektrodun daha geniş erişilebilir yüzey
alanı sağlamasıyla da redoks pik akımlarında artış gözlenmiştir (Şekil 4.5-A).

Elektrokimyasal karakterizasyonda CV’ye tamamlayıcı yöntem olarak EİS ölçümleri
alınmıştır. İmpedans ölçümleri sonucunda Randles eş değer devresi kullanılarak
elektrot/çözelti arayüzey direncini ifade eden Rct değerleri hesaplanmıştır. PGE için Rct
değeri 494,2 ± 83,28 Ω (n=3 için) ve Mt-A NK/PGE için ise 124,9 ± 10,91 Ω (n=3 için)
olarak hesaplanmıştır. Yapılan modifikasyon sonucunda elde edilen düşük Rct değeri,
modifiye yüzey/çözelti ara yüzeyindeki elektron transfer hızını arttırdığını ve CV ile
uyumlu olduğunu göstermiştir.

Ayrıca, geliştirilen yüzeyin elektrokimyasal kararlılığını göstermek için, üst üste 50
döngü olacak şekilde dönüşümlü voltammogramlar alınmıştır (Şekil 4.6). Şekil 4.6’dan
görülebileceği gibi, 50 döngüden sonra redoks probunun tepe akımlarında hafif bir düşüş
olduğu tespit edilmiştir (Yaklaşık % 5’lik bir düşüş). Bu deney, Mt-A NK’nın yüzeyden
sıyrılmadığı ve yüzeyin iyi bir elektrokimyasal kararlılığa sahip olduğunu göstermiştir.
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Şekil 4.6. Mt-A NK/PGE ile redoks probu içeren çözeltide üst üste 50 döngü alınan
dönüşümlü voltamogramları, Sr:100 mVs-1, Eb:- 0,35 V(Ag/AgCl’ye karşı), Es: 0,8 V
(Ag/AgCl’ye karşı).

4.1.4. Biyouyumluluk Çalışmaları
MCF-7 hücrelerinin nicel analizinde geliştirilen sensör yüzeyinde geleneksel inorganik
iletken

nanomalzemelerin

kompozite

dâhil

edilmediği

dikkate

değerdir.

Bu

nanomalzemelerin insan sağlığı ve çevre güvenliği üzerine etkisi yetersiz bilgi nedeniyle
olası riskler konusunda artan uyarılar vardır. Ayrıca, bu nanomalzemelerin hücreler
üzerinde de bazı etkileri vardır, böylece hücre algılama uygulamalarında olumsuz etki
yaratabildiği belirtilmiştir [22]. Bu nedenle sitosensör uygulamalarında doğal
biyouyumluluğa sahip nanomalzemelerin kullanımı oldukça önem taşımaktadır.
Sitosensör yüzeyinin biyouyumlu özellikte olması özellikle hücrelerin yaşayabilirliği
için, hücrelerin elektrokimyasal tespitinde kritik bir faktördür. Bu nedenle elektrot
bileşeni, canlı hücreler için yüksek biyouyumluluk veya düşük toksisite göstermelidir.
Hücre kültüründeki malzemelerin sitotoksisitesinin değerlendirilmesinin bir yöntemi olan
XTT testi, redoks potansiyelinin bir fonksiyonu olarak hücre canlılığını değerlendirmek
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için uygulanmıştır. Kontrol hücreleri % 100 canlılık olarak kabul edilmiştir. Elektrot
malzemelerinin toksik etkisi, kontrol grubuna göre hücre canlılığının kıyaslanmasıyla
ortaya konmuştur. XTT analiz sonuçlarına göre, 24 saatlik muameleden sonra, PGE ve
Mt-A NK/PGE’nin sitotoksik etki göstermediği gözlenmiştir (Şekil 4.7).

Şekil 4.7. PGE ve Mt-A/NK/PGE’nin MCF-7 hücrelerinin canlılığı üzerine etkisi (n=3,
% 95 güven düzeyinde).

Geliştirilen sitosensörün çeşitli yöntemlerle karakterizasyon çalışmaları tamamlandıktan
sonra sensör performansı üzerine etki edebilecek koşulların araştırılması ve
optimizasyonu çalışmalarına geçilmiştir.

4.1.5. MCF-7 Hücreleri ile Mt-A NK/PGE’nin Etkileşiminin İncelenmesi
MCF-7 hücrelerinin Mt-A NK/PGE yüzeyine tutunduğu SEM çalışmasıyla kanıtlanmıştır
(Şekil 4.4-A.c). Ayrıca bu durumu elektrokimyasal olarak incelemek amacıyla hücre
immobilize edilen yüzeylerin dönüşümlü voltamogramları alınmıştır. Şekil 4.8.A-b’de
MCF-7 immobilize edilmiş yüzeylerde 1 ve 2 ile ifade edilen iki adet tersinmez
yükseltgenme piklerinin varlığı gözlenmiştir. 1. pik olarak işaretlenen ve 0,68 V
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(Ag/AgCl’ye karşı) gerilim değerinde elde edilen pik guanin oksidasyonuna işaret
etmektedir. Adeninin yükseltgenmesi ise yaklaşık 0,95 V (Ag/AgCl’ye karşı) geriliminde
gözlenmiştir. Mt-A NK yapısının varlığı elektroaktif hücre merkezi ve elektrot
yüzeyindeki elektron transferinin hızlanmasına ve böylece hücre membranında bulunan
adenin ve guaninin yükseltgenmesine neden olmuştur [74,239]. Kontrol grubu olarak
hücre immobilize edilmeyen modifiye yüzey ile de aynı koşullarda alınan voltamogramda
herhangi bir pik oluşumuna rastlanmamıştır (Şekil 4.8-A.a).

Bu sonuç, hücre canlılığını koruyarak kanser hücrelerinin biyouyumlu ve pürüzlü hücre
algılayıcı substrat (Mt-A NK/PGE) üzerinde başarılı bir şekilde tutunduğunu göstermiştir.
Literatürde yapılan çalışmalarda, nanoyapılı substratlar, biyomolekül bağlanması ve
kanser hücresi yapışması için yüzey alanınını ve pürüzlülüğünü arttırdığı böylece CTC
yakalama verimliliğini de önemli ölçüde arttırdığı belirtilmiştir [64]. Böylece, Mt-A
NK/PGE yüzeyi hücrelerin bağlanması için yeterli hassasiyet göstermiş ve sitosensör
olarak kullanılabileceğini kanıtlamıştır.
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Şekil 4.8. A) a) Mt-A NK/PGE ve b) 5,0 x 103 hücre mL-1 MCF-7 immobilize edilmiş
Mt-A NK/PGE’lerin pH 7,0 PBS ortamında alınan dönüşümlü voltamogramları. Eb: 0,00
V- Es: 1,00 V (vs. Ag/AgCl), Sr: 100 mVs-1. B) a) Mt-A NK/PGE ve b) 2,5 x 102 hücre
mL-1 MCF-7 immobilize edilmiş Mt-A NK/PGE’lere ait Nyquist diyagramları.

MCF-7 hücreleri ile Mt-A NK modifiye sensör yüzeyi ile etkileşimi CV ile başarılı bir
şekilde gösterilmiştir. Ancak, bu yöntem CTC’lerin yüksek hassasiyetle teşhisini
gerçekleştirmek için yeterli duyarlığa sahip değildir. Üretilen sitosensörün hücre
bağlanma tepkisi, son zamanlarda verimli, hızlı ve etiketsiz bir biyo-analiz stratejisi
olarak kullanılan EİS tekniği ile de araştırılmıştır. Canlı hücreler iyi yalıtım özelliklerine
sahiptir [22]. Bu nedenle, canlı hücreler elektrotların yüzeyine yapıştıktan sonra,
modifiye edilmiş elektrotta Fe(CN)64−/3− iyonlarının elektron transferi ve kütle transferini
bloke etmesi ve redoks probunun elektrokimyasal tepkisini değiştirmesi beklenmektedir.
Bu nedenle, Mt-A NK/PGE ve MCF-7 immobilize edilmiş Mt-A NK/PGE'nin
impedimetrik spektrumları kaydedilerek birbirleriyle karşılaştırılmıştır (Şekil 4.8-B).
MCF-7 hücreleri bu yüzeye immobilize edildikten sonra, elektron transferi yalıtkan
özellikte olan hücrelerin tutuklanmasına bağlı olarak engellenmiştir ve Rct değeri
modifiye yüzeye göre yaklaşık 3 kat artmıştır. Bu sonuç, MCF-7 hücrelerinin elektrot
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yüzeyine başarılı bir şekilde immobilize olduğu ve ara yüzey elektron transferini
engelleyerek yüksek bir direnç yarattığını göstermiştir. Bu sonuçlar, CV ve SEM
çalışmaları ile de iyi bir uyum göstermiştir. Bu sonuçlar, EİS'in MCF-7 hücrelerinin nicel
tayini için uygun bir yöntem olduğunu göstermiştir. Sonraki aşamada sensör cevabına
etki edecek çeşitli koşulların optimizasyonu basamağına geçilmiştir.

4.1.6. Optimizasyon Çalışmaları
Elektrokimyasal sensörlerin cevabı ve hassasiyeti çoğunlukla yüzey modifikasyonu ve
deneysel işlemlerin koşulları ile bağlantılıdır. Bu amaçla öncelikle, Mt-A NK’nin PGE
üzerine

fiziksel

adsorpsiyon

koşulları

incelenmiştir.

Nanokompozitin

fiziksel

adsorpsiyon süresinin yüzeye bağlanan hücre sayısı üzerine etkisi 15-120 dk aralığında
uygulanan adsorpsiyon süresi ile araştırılmıştır. Fiziksel adsorpsiyon süresi arttıkça (60
dk’ya kadar), elektrot/çözelti arayüzeyindeki dirençte artış olduğu gözlenmiştir (Şekil
4.9-A). Başka bir deyişle, kompozitin yüzey ile etkileşim süresi arttıkça, yüzeye daha
fazla hücre bağlanabilmiştir. Ancak 60 dk’dan sonra, PGE'lerin Mt-A NK'lerle yeterince
kaplanmış olduğu bu nedenle dirençteki artışın oldukça azaldığı (neredeyse sabit kalacak
şekilde) gözlenmiştir. Yüzeyin kompozit yapı ile tamamen kaplanarak doygunluğa
ulaştığı ve daha fazla hücrenin yüzeye bağlanmadığı kabul edilmiştir. Daha sonraki tüm
modifikasyon işlemleri 60 dk fiziksel adsorpsiyonla gerçekleştirilmiştir. Sonraki
aşamada, hücrelerin yüzeye immobilizasyon süresi araştırılmıştır (Şekil 4.9 B). Modifiye
edilmiş elektrotlar, çeşitli sürelerde MCF-7 hücre çözeltilerine daldırılmış ve
immobilizasyon süresi optimize edilmiştir. İmmobilizasyon süresi 120 dk veya daha fazla
olduğunda, yüzeyin hücrelerce doygunluğa ulaştığı ve bu nedenle dirençteki değişimin
oldukça az olduğu gözlenmiştir. Yapılan immobilizasyon çalışması sonrasında en uygun
süre 120 dk olarak bulunmuştur.
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Şekil 4.9. A) Mt-A NK’nin fiziksel adsorpsiyon süresinin optimizasyonu,

B) MCF-7

hücrelerinin immobilizasyon süresinin optimizasyonu (immobilize edilen hücre derişimi:
3,0 x 104 hücre mL-1). (n=3, % 95 güven düzeyinde).
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4.1.7. İmpedimetrik Tayin
MCF-7 hücrelerinin nicel olarak tayininde çeşitli başlıklarda avantajlarından bahsedilen
EİS tekniği kullanılmıştır. Mt-A NK/PGE’ler farklı derişimlerde hazırlanan MCF-7
kanser hücrelerini içeren çözeltilere daldırılmış ve optimum immobilizasyon süresince
inkübe edilmiştir. Daha sonra oda sıcaklığında kurumaya bırakılan elektrotların
impedimetrik ölçümleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.10). Artan hücre derişimine karşı
elde edilen Rct değerlerini kullanan gelişmiş sensörün çalışma aralığı tespit edilmiştir.

Şekil 4.10. MCF-7’nin derişimi 1,5 x 102 – 7,5 x 106 hücre mL-1 aralığında Mt-A NK/PGE
ile elde edilen Nyquist eğrileri
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Şekil 4.11. Doğrusal kalibrasyon grafiği (n=3, % 95 güven düzeyi).

Doğrusal çalışma aralığı, artan MCF-7 derişiminin logaritmasına karşı elde edilen ΔRct
değerlerinin grafiğe geçirilmesiyle elde edilmiştir. Şekil 4.11’den görüleceği üzere
1,5x102 ile 7,5x106 MCF-7/mL derişim aralığında geniş bir çalışma aralığı elde edilmiştir.
Elde edilen kalibrasyon grafiğinden;
LOD=3×s/m (s: 0 hücre derişimindeki sinyalin standart sapması (n=3), m:doğrusal
grafiğin eğimi)
LOQ: 10×s/m
LOD ve LOQ değerleri sırasıyla 148 hücre mL-1 ve 488 hücre mL-1 olarak hesaplanmıştır.
İnsan kanında CTC’lerin derişimi 1-3000 hücre/mL-1 olduğu daha önceki çalışmalarda
belirlenmiştir [77]. Bu açıdan geliştirilen sensörün gerçek örneklerde uygulanabilir bir
LOD değerine sahip olduğu söylenebilir.

Elde edilen doğrusal çalışma aralığı ve LOD değerleri literatürde MCF-7 hücrelerinin
nicel analizi için geliştirilmiş diğer sistemlerle karşılaştırılmıştır (Çizelge 4.2).
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Geliştirilen impedimetrik sitosensörün daha önceki çalışmalarla kıyaslanabilir özelliklere
sahip olduğu söylenebilir.
Çizelge 4.2. MCF-7 hücrelerinin nicel analizi için geliştirilen ve literatürde yayınlanan
sistemler
Metot
Doğrusal aralık (hücre mL-1) LOD (hücre mL-1) Ref.
CTCs/aptamer/yakalayıcı
3.0 x 101-1 x 10 6
10
[240]
prob/MCH Au elektrot
MB/Apt1/MCF0-1 x 104
85
[84]
7/Apt2/QDs/SiO2 elektrot
QDs/Apt/cDNA/Au elektrot
1.0 × 102 -1.0 × 106
100
[80]
aptamer–hücre–HRP1.0 x 102 - 1 × 107
100
[82]
etiketlenmiş aptamer sandviç
bazlı Au elektrot
anti- EpCAM/LC-SPDP/Au
1 x 105–1.0 x 108
1x105
[83]
elektrot
Fe3O4@nanokafes−nanohibrit
5.0 x 101 – 1.0 x 107
34
[86]
modifiye GCE
Ag-NCs/Aptamer/MUC
5.0 x 101-5.0 x 103
50
[241]
1/Antikor/grafen modifiye GCE
Polimerik yapı ile modifiye
0-1.0 x 105
5
[64]
edilmiş 3D mikrodizi Au
elektrodu
Elektrokemüliminesans
1.0 x 10 2-7.0 x 10 2
10
[242]
Mikrokantil diziler (yüzey
50
[243]
plasmon rezonans)
Mt-A NK/PGE
1.5 x 102 to 7.5 x 106
148
Bu çalışma
MCH: 6-merkapto 1-hekzanol, MB: manyetik boncuklar, QDs: kuantum noktacıkları, SiO2: silicon dioksit
Apt: Aptamer, cDNA: eşlenik DNA, HRP: yabanturbu peroksidaz, EpCAM: epitel hücre yapışma
molekülü, LC-SPDP: süksinimidil 6- (3- [2-piridilditio] -propiyonamido) hekzanoat, Fe3O4: Demir (II,III)
oksit, GCE: camsı karbon elektrot, Ag-NCs: gümüş nanokristal.

Gün-içi tekrarlanabilirlik çalışması için aynı yollarla üretilen 3 farklı elektrot
hazırlanmıştır. Aynı derişimdeki MCF-7 hücreleri ile immobilize edilmiş elektrotların
impedans ölçümleri kaydedilmiştir. Bağıl standart sapma değeri (% RSD) % 2,5 (n=3
için) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç geliştirilen sensörlerin tekrar üretilebilir cevaplara
sahip olduğunu göstermiştir.

4.1.8. Seçicilik Çalışması
Sağlıklı hücrelerin geliştirilen sensör yüzeyi ile etkileşimini incelemek için seçicilik
çalışması yapılmıştır. Bu amaçla, fare fibroblast hücreleri (L-929) Mt-A NK/PGE’ler ile
120 dk immbolizasyona maruz bırakılmıştır. Aynı hücre derişiminde MCF-7 hücreleri de
120 dk immbolizasyona bırakılarak iki grup arasındaki impedimetrik ölçüm
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farklılığından yararlanılmıştır. Şekil 4.12’de L-929 ve MCF-7 hücrelerinin immobilize
edildiği yüzeylerin ΔRct değerleri verilmiştir.

Şekil 4.12 MCF-7 ve L-929 hücrelerinin immobilize edildikten sonraki impedans
değişimleri (n=3, % 95 güven düzeyinde).

Şekil 4.12’den görüldüğü üzere modifiye elektrot yüzeyi MCF-7 hücreleri ile beklendiği
üzere daha fazla etkileşmiş ve bunun sonucunda daha yüksek ΔRct değeri okunmuştur.
Bu sonuç, geliştirilen sensör yüzeyinin kanser hücreleri ile sağlıklı hücreleri ayırt
edebildiğini göstermiştir.

4.2. miRNA 410’un Elektrokimyasal Tayini İçin AuNP-PNT Temelli Tek
Kullanımlık İmpedimetrik Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulaması
Tezin ikinci kısmında, prostat kanser biyobelirteci olan miRNA 410’un tayinini
gerçekleştirmek amacıyla hibridizasyon temeline dayanan bir impedimetrik sensör
sistemi geliştirilmiştir. Hedef miRNA 410’un diziliminin eşleniği olan DNA probu
AuNP-PNT modifiye grafit yüzeye Au–S bağı yardımıyla immobilize edilmiş ve sensör
cevabına etki eden parametreler araştırılmıştır. Optimize şartlar altında miRNA 410’un
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impedimetrik teşhisi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmanın özeti Şekil 4.13’te
verilmiştir.

Şekil 4.13. miRNA 410’un impedimetrik analiz çalışmasının şematik gösterimi

4.2.1. AuNP-PNT Nanokompozit Yapısının Karakterizasyon Çalışmaları
Tez kapsamında, PNT ve AuNP eş zamanlı sentezlenmiş ve nanokompozit bir yapı elde
edilmiştir. Sentezlenen nanokompozit yapı elektrot modifikasyonundan önce çeşitli
yöntemlerle karakterize edilmiştir. İlk olarak AuNP-PNT yapısının morfolojik yapısı
incelenmiş ve sonuçlar Şekil 4.14’te gösterilmiştir.
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Şekil 4.14. AuNP-PNT nanokompozitinin farklı büyütmelerdeki SEM görüntüleri a) 30
µm ve b) 1 µm.

SEM analizi sonucunda PNT’lerin tübüler yapı sergilediği, AuNP’lerin 20-40 nm
aralığında çapa sahip (ortalama 25 nm çapında) ve küresel formda tüplerin yüzeyinde
oluştuğu gözlenmiştir. Şekil 4.14’ten görüleceği üzere AuNP-PNT yüzeye homojen bir
biçimde dağılmıştır. Böylece eş zamanlı sentez ile hem PNT’ler hem de AuNP’ler başarılı
bir şekilde morfolojik olarak karakterize edilmiştir. Ayrıca AuNP’lerin boyut dağılımı
analizi de Image J programı ile gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.15. Image J programıyla elde edilen AuNP’lerin boyut dağılımı

Şekil 4.15’te AuNP’lere ait ortalama yarıçap 26,1 nm (±7,1 nm) olarak hesaplanmıştır ve
bu sonuç SEM’den elde edilen boyut dağılımıyla uyumlu olarak bulunmuştur.
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Şekil 4.16. AuNP-PNT nanokompozitinin UV-vis spektrumu.

Şekil 4.16’da sulu çözeltideki AuNP-PNT'lerin UV-vis spektrumu gösterilmiştir.
Nanokompozit yapısında yer alan PNT yapısındaki fenil fonksiyonel gruplarının
elektronik geçişine ait 260 nm’de ve AuNP'lere ait 545 nm'de absorpsiyon pikleri
gözlenmiştir ve bu sonuç literatür ile de uyumludur [168], [244]. Kimyasal
karakterizasyon amacıyla ayrıca ATR-FTIR ile alınan spektrum kaydedilmiş ve sonuç
Şekil 4.17’de verilmiştir.
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Şekil 4.17. AuNP-PNT nanokompozitinin ATR-FTIR spektrumu

3408 cm−1’de gözlenen simetrik O–H gerilmesi ve 1028 cm−1’deki aromatik C–C’ye ait
absorpsiyon bandı yapıdaki AuNP’ye aittir ve karakteristiktir. Diğer yandan, 1687 cm-1
and 1611 cm-1’deki bantlar sırasıyla PNT yapısındaki amid bağındaki C=O gerilmesini
ve NH2 bükülmesini göstermektedir [245,246].

Şekil 4.18. AuNP-PNT nanokompozitinin TGA spektrumu

Bu analizlere ek olarak AuNP-PNT yapısı içinde altın varlığını kanıtlamak için
termogravimetrik analiz gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.18). PNT'nin 300 °C’ye kadar termal
kararlılık gösterdiği açıktır, ardından kompozit kütlesinde keskin bir azalma gözlenmiştir.
Şekil 4.18’den görüleceği üzere, PNT’nin termal stabilitesi yaklaşık 300 °C iken
AuNP’nin ise 500°C’ye kadardır. Bu nedenle 500°C’deki kalıntı değerinden yapıdaki
altın miktarı % 7,2 olarak hesaplanmıştır. TGA ile kompozit yapıdaki kütle değişiminden
yararlanılarak iki malzemenin bileşimi hakkında fikir edinilmiştir [166,247]. Yapılan
karakterizasyon çalışmaları sonucunda AuNP-PNT nanokompozit yapısının başarılı bir
şekilde sentezlendiği gözlenmiştir. Bir sonraki aşamada AuNP-PNT modifiye PGE’ler
hazırlanmış ve karakterize edilmiştir.
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4.2.2. AuNP-PNT Modifiye Edilmiş Tek Kullanımlık Sensörlerin Karakterizasyon
Çalışmaları
4.2.2.1. Morfolojik ve Elementel Karakterizasyon
Modifiye elektrodun özelliklerinin ortaya çıkarılması amacıyla çeşitli yöntemler
kullanılmıştır. Öncelikle SEM ile, çıplak ve modifiye grafit yüzeylerinin morfolojisindeki
değişim incelenmiştir (Şekil 4.19). Şekil 4.19-C’den görüldüğü üzere, çıplak elektrot
yüzeyinde dağınık grafit tabakaları yer almaktadır ve bu sonuç literatürde de
gösterilmiştir [248]. Grafit yüzey AuNP-PNT ile kaplandığında ise tüp yapıları net bir
şekilde gözlenmiştir. Bu büyütmede nanoboyuta sahip olan altın nanoparçacıklar
gözlenememiştir (Şekil 4.19-A). Bu nedenle daha yakından alınan görüntüde ise tüp
yapılarının üzerinde ortalama 25 nm çapında küresel formda AuNP’lerin varlığı
gösterilmiştir (Şekil 4.19-B). Ayrıca, EDX kullanılarak yüzeyde AuNP-PNT varlığı
elementel analiz ile de kanıtlanmıştır (Şekil 4.19-D). Spektrumda gözlenen Au piki
tüplerin yüzeyindeki AuNP’den gelmekte [166,246] ve oksijen (O), azot (N) ve karbon
(C)’da PNT yapısında yer alan elementlerdir. Böylece SEM ve EDX analizleri ile AuNPPNT’nin grafit yüzeyine bağlandığı ve modifikasyon sonucu nanokompozit içerisinde yer
alan AuNP’nin küresel formunu, PNT’nin ise tübüler yapısını koruduğu belirlenmiştir.
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Şekil 4.19. AuNP-PNT modifiye grafitin (100 µm) A) büyütme: 500x, B) büyütme:
1000x (inset: 1 µm), C) çıplak grafitin SEM görüntüleri. D) AuNP-PNT modifiye grafitin
EDX ile elementel analizi.

4.2.2.2. Elektrokimyasal Karakterizasyon
Geliştirilen sensörün elektrokimyasal karakterizasyonunda CV ve EİS yöntemleri
kullanılmıştır. Şekil 4.20’de çıplak, PNT modifiye ve AuNP-PNT modifiye grafit
elektrotların elektrokimyasal davranışları redoks probu içeren çözeltide incelenmiştir.
Şekil 4.20’de alınan voltamogramlar üst üste çakıştırılarak aynı ölçekte verilmiştir. Şekil
4.20-A.b’den görüleceği üzere grafit yüzey PNT ile kaplandığında, çıplak yüzeye göre
redoks probuna ait yükseltgenme/indirgenme pik akımlarında artış olduğu gözlenmiştir.
PNT ile modifiye edilmiş elektrotların gelişmiş elektron transfer kabiliyetini ve geniş
yüzey alanını tanımlayan benzer davranış, daha önce farklı gruplar tarafından da
bildirilmiştir [156,160,161]. Tek basamakta sentezlenen, elektrokatalitik özelliği
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sayesinde AuNP-PNT modifikasyonundan sonra çıplak ve PNT modifiye yüzeylerine
göre hem pik akımlarında anlamlı bir artış olduğu hem de pik potansiyelleri arasındaki
farkın azaldığı gözlenmiştir [249] (Şekil 4.20-A.c). Ayrıca yapılan modifikasyon
sonucunda mikroskobik yüzey alanında % 160 oranında artış olduğu belirlenmiştir
(Randles-Sevcik eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır) [162]. Yüzey alanındaki artış
yapıdaki hem PNT hem de AuNP’den kaynaklanmaktadır. Böylece AuNP-PNT
modifikasyonu sonucunda yüzey alanındaki artış sayesinde prob DNA’nın daha fazla
bağlanabileceği alan oluşturulmuştur.
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Şekil 4.20. a) PGE, b) PNT/PGE ve c) AuNP-PNT/PGE ile redoks probu ortamında alınan
A) dönüşümlü voltamogramlar ve B) Nyquist diyagramları.

Tamamlayıcı yöntem olarak ise yine EİS kullanılmış ve elde edilen Nyquist eğrileri Şekil
4.20.B’de verilmiştir. Elde edilen bu eğriler Şekil 3.2’de ayrıntıları verilen Randles
devresi ile çözümlenerek Rct değerleri elde edilmiştir. Çıplak grafit elektroda ait Rct
değeri 466 ±90,7 Ω (n=3) olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.20-B.a). Şekil 4.20-B.b’de
yüzeyde PNT’nin varlığı elektrot/çözelti ara yüzeyinde daha güçlü elektron transfer
yeteneği göstererek çıplak grafite göre daha düşük bir Rct değeri (196 ± 16,8 Ω (n=3))
elde edilmiştir. AuNP-PNT nanokompozit modifikasyonundan sonra elektrokimyasal
performansı artırdığını gösteren ve CV sonuçlarından beklendiği üzere en düşük Rct
değeri okunmuştur ve bu değer 55,5 ± 3,18 Ω (n=3)’dur (Şekil 4.20-B.c). Bu durum, esas
olarak, PNT'lerin ve AuNP'nin sinerjik etkisinin doğal bir sonucudur. Böylece
gerçekleştirilen karakterizasyon çalışmaları neticesinde AuNP-PNT nanokompozit
yapısının grafit yüzeyine başarılı bir şekilde modifiye edildiği ortaya konmuştur. Bir
sonraki aşamada ise geliştirilen sensör yüzeyinin prob DNA ve hedef miRNA ile
etkileşimi incelenmiştir.
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4.2.3. miRNA 410 ile DNA/AuNP-PNT/PGE’nin Etkileşiminin İncelenmesi
Elektrot modifikasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından modifiye
uçlar tiyol uçlu prob DNA çözeltisine daldırılmış ve immobilizasyonu (60 dk, optimum
immobilizasyon süresi) gerçekleştirilmiştir. DNA immobilize yüzeye ait dönüşümlü
voltammogram Şekil 4.21-A.b’de gösterilmiştir. Şekil 4.21-A.b’den görüleceği üzere
DNA zincirindeki negatif yüklü fosfat gruplarının varlığı ile redoks çifti arasındaki itici
elektrostatik etkileşim ve DNA zincirinin yalıtkan karakterinden dolayı redoks probuna
ait pik akımlarında anlamlı bir azalma olduğu ve piklerin birbirinden ayrıldığı
görülmüştür [250]. Bu sonuç beklenen bir durumdur ve literatürde daha önce DNA
immobilize edilen yüzeylerde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır [251]. Alınan
voltammogram ile prob DNA’nın zincirinde yer alan –SH ile PNT üzerinde yer alan
AuNP arasında kovalent bağ oluşumunun başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve prob
DNA’nın yüzeye başarılı bir şekilde immobilize edildiği gösterilmiştir. Bu yüzey üzerine
hedef miRNA’nın hibridizasyonu sonucunda ise, yüzeydeki yalıtkan tabakanın artması
ve sterik engellemeyle birlikte piklerin DNA immobilize edilen yüzeye kıyasla daha da
azaldığı ve genişlediği görülmüştür (Şekil 4.21-A.c) [251].
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Şekil

4.21.

a)

AuNP-PNT/PGE,

b)

DNA/AuNP-PNT/PGE

ve

c)

miRNA410/DNA/AuNP-PNT/PGE ile redoks probu çözeltisindeki A) Dönüşümlü
voltamogramları, B) Nqyqist diyagramları.

CV sonuçlarını desteklemek amacıyla hibridizasyon sürecini incelemek için EİS
kullanılmıştır. DNA immobilize yüzeyin Nyquist eğrisinden hesaplanan Rct değeri 1220
± 102,02 Ω (n=3) iken hibridizasyondan sonra çift sarmallı DNA/RNA hibrit formunun
elektrostatik itmesi nedeniyle yaklaşık 4 kat artmış ve 4850 ± 55,6 Ω (n=3) değerine
yükselmiştir (Şekil 4.21-B). Bu iki Rct değerleri arasındaki dramatik artış, miRNA 410'a
özgü geliştirilen yüzeyin sensör olarak kullanılabileceği ve miRNA 410'un kantitatif
impedimetrik analizi için uygulanabileceğini göstermiştir. Böylece, modifiye yüzey
üzerindeki DNA probu ve hedef miRNA arasındaki hibridizasyon analizi elektrokimyasal
yöntemlerle başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki aşamada elektrot performansını
artırmak için çeşitli adımlar araştırılmış ve optimize edilmiştir.
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4.2.4. Optimizasyon Çalışmaları
AuNP-PNT modifiye tek kullanımlık grafitlerin sensör performansı üzerine etki
edebilecek deneysel koşullar optimize edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak AuNP-PNT
nanokompozitin fiziksel adsorpsiyon süresi incelenmiştir. Burada amaç DNA probunun
kovalent olarak bağlanabileceği en uygun yüzeyi elde edebilmektir. İlk olarak Şekil
4.22’de sonuçları verilen ve AuNP-PNT’nin grafit yüzeye fiziksel olarak bağlanma süresi
15 dk ile 2 sa arasında incelenmiştir. Farklı sürelerde AuNP-PNT çözeltisine daldırılan
grafit uçlar modifikasyondan sonra yıkanarak oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır.
Daha sonra redoks çifti çözeltisinde impedans ölçümleri kaydedilmiştir. Rct değerleri,
Randles devresine göre hesaplanmış ve 60 dk’ya kadar Rct değerlerinde azalma eğilimi
olduğu bu süreden sonra ise anlamlı bir artış/azalış olmadığı gözlenmiştir (Şekil 4.22). 60
dk sonunda AuNP-PNT nanokompozit adsorpsiyonunun grafit yüzeyinin doygunluğa
ulaşmasına neden olmasından dolayı, optimum adsorpsiyon süresi 60 dk olarak
sabitlenmiştir.

Şekil 4.22. AuNP-PNT adsorpsiyon süresinin (15-120 dk) sensör cevabına etkisi.

AuNP-PNT kompozitinin modifikasyon süresinin optimizasyonundan sonra prob DNA
(tek sarmal) immobilizasyon süresinin etkisi incelenmiştir. DNA zincirindeki –SH grubu
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ile AuNP arasından Au-S kovalent bağının oluşumunun tamamlanması için yeterli süre
araştırılmıştır. Şekil 4.23’ten görüleceği üzere 60 dk’ya kadar ΔRct (ΔRct=Rct DNA/AuNPPNT-RctAuNP-PNT

) değerlerinde artış olduğu görülmüştür. Fakat 60 dk’dan sonra ΔRct

değeri immobilizasyon tamamlandığından hemen hemen sabit kalmıştır. Bu çalışmayla
AuNP-PNT modifiye yüzeyde DNA immobilizasyonunun 60 dk’da tamamlandığı
gösterilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda prob DNA immobilizasyonu 60 dk olarak
belirlenmiştir.

Şekil 4.23. DNA probunun immobilizasyon süresinin (30 dk-6 sa) sensör cevabına etkisi

Son aşama olarak ise, DNA/AuNP-PNT ile hedef miRNA arasındaki hibridizasyon
koşulları araştırılmıştır. Hedef miRNA ve DNA probu arasındaki hibridizasyonun 15 dk
gibi kısa sürede tamamlandığı belirlenmiştir. 15 dk’dan sonra ΔRct değeri platoya
ulaşmış ve hibridizasyon tamamlanmıştır (Şekil 4.24).
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Şekil 4.24. Hibridizasyon süresinin sensör cevabına etkisi (5 dk-90 dk)

Şekil 4.25. Hibridizasyon sıcaklığının (4 °C, 25 °C ve 36,5 °C) sensör cevabına etkisi
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Ayrıca, sensör cevabı üzerindeki etkiyi gözlemlemek için 4 °C ile 36,5 °C arasında
değişen farklı hibridizasyon sıcaklıkları uygulanmıştır. (Şekil 4.25). Şekil 4.25’te alınan
impedans farklarından en yüksek olanı oda sıcaklığı yani 25 °C’de elde edilmiştir. Bu
noktadan sonra artan sıcaklık sensör yüzeyindeki DNA probu ile hedef miRNA
arasındaki hibridizasyon etkinliğini azaltmış ve daha düşük impedans değerinin
okunmasına neden olmuştur. Bu davranış literatürde, sıcaklığın DNA çift sarmal
oluşumunun termodinamik özellikleri üzerine etkisiyle açıklanmıştır [252]. Sonuç olarak,
impedimetrik sensör için kabul edilen en uygun hibridizasyon sıcaklığı 25 °C’dir.
Böylece geliştirilen sensörün çalışma şartları için en uygun koşullar belirlenmiştir.
Optimum deneysel koşullar altında nicel analiz aşamasına geçilmiştir.

4.2.5. İmpedimetrik Tayin
Biyomoleküllerin impedimetrik tayini, elektrot yüzeyine zarar vermeyen ve aynı
zamanda düşük gözlenebilme limitlerine olanak sağlayan özelliği nedeniyle umut verici
bir yöntemdir. İmpedimetrik spektroskopinin, dolaşımdaki miRNA 410'un insan
serumundaki çok düşük derişimlerde bulunması nedeniyle tayin yöntemi olarak uygun
olduğu etkileşim çalışmaları ile gösterilmiştir. Şekil 4.26’da 0 fM ile 300 pM derişimleri
arasında hazırlanan miRNA 410 çözeltilerinin hibridizasyonları gerçekleştirildikten sonra
impedans ölçümleri alınmış ve kaydedilmiştir. Elde edilen ΔRct (ΔRct: RctmiRNA/DNA/AuNPPNT-Rct/DNA/AuNP-PNT)

değerleri miRNA derişiminin logaritma değerine karşı grafiğe

geçirilmiş (Şekil 4.27) ve doğrusal çalışma aralığı 10 fM ile 300 pM derişim aralığında
elde edilmiştir.
LOD=3×s/m (s: 0 miRNA derişimindeki sinyalin standart sapması (n=3), m:doğrusal
grafiğin eğimi)
LOQ: 10×s/m
Buradan LOD ve LOQ sırasıya 3,90 fM ve 12,9 fM olarak hesaplanmıştır.

Elde edilen düşük LOD değeri, geliştirilen AuNP-PNT temelli sensörün miRNA 410'un
doğrudan tayini için serum örneğine de uygulanabileceğini kanıtlamıştır.
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Şekil 4.26. 0-300 pM derişim aralığında miRNA 410 ile hibridize edilen DNA/AuNPPNT/PGE’ye ait impedimetrik spektrumlar.
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Şekil 4.27. Çalışma aralığından elde edilen doğrusal grafik.

Literatürde dolaşımdaki miRNA seviyesinin serumda 0,2 fM ile 20 pM aralığında olduğu
belirtilmiştir [253]. Bu nedenle çalışmadaki amaç, uygulanabilirlik açısından en az fM
seviyelerindeki miRNA’yı teşhis edebilecek bir sistem geliştirmektir. Elde edilen LOD
değeri üretilen sensör sisteminin fizyolojik ortamdaki miRNA derişimlerinin hassas bir
şekilde tespit edilmesi için yeterli olduğunu göstermiştir. Literatürde miRNA teşhisi
amacıyla geliştirilen ve uygulanan diğer protokollerle önerilen sensör sistemi
karşılaştırmalı olarak Çizelge 4.3’te verilmiştir.
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Çizelge

4.3.

Farklı

türdeki

miRNA’lar

için

geliştirilen

elektrokimyasal

nano/biyosensörler
Yöntem

Modifiye elektrot

Doğrusal aralık

LOD

Ref.

miRNA−21

DPV

rGO/AuNPs/ SPCEs

10 fM-2 pM

5 fM

[250]

miR-3123

EİS

2 pM to 2 μM

0,3 pM

[254]

miR-141,
miR-103,
miR-29b-1
miRNA-137

SWV

BPNSs/tionin katkılanmış
2DMOF/GCE
poli(JUG-co-JUGA)

0,5-pM to 0,1-nM

650 fM

[255]

DPV

ERGO + AuNWs/SPCE

5,0–750,0 fM

1,7 fM

[142]

microRNAl
et-7a
microRNA16
microRNA21
miR-141
miR-522
miRNA-21

EİS

AgNPs/P/CPE

10-3 fM – 1,0 µM

10-3 fM

[256]

DPV

Au/PPy–rGO

10 fM - 5 nM

1,57 fM

[257]

DPV

SWCNTs

0,01 to 100 pM

3,5 fM

[258]

SWV
DPV
DPV

MoS2/AuNPs/AgNW
Os(VI)bipy etiketli/ HMDE
AuNPs/MoS2/GCE

1-100 nM
2 nM to 40 nM
0,1 fM – 0,1 pM

[259]
[260]
[261]

miRNA-21

DPV

5 pM – 0,5 fM

miRNA-32,
21 and 122

SWV

Streptavidin/Pt/Sn–In2O3
nanoçicek
Viral F19 protein/ GNPsSPCE

0,1 fM.
2 nM
0,086
fM
1,92 fM

10 aM to 1 μM

5 aM

[263]

miR-141

SWVs

MWCNT/GCE

10−15–10−8 M

8 fM

[264]

miRNA1306

EİS

Grafen

0,1 pM-1,0 nM

0,8 fM

[265]

miRNA-34a

EİS

GO-CA/PGE

0 - 10 µg mL-1

261,7
nM

[266]

miRNA-16

DPV

Manyetik parçacık/
MUX-SPE16

5,0–100,0 µg mL-

1,4 pM

[267]

miRNA

[262]

1

miRNA-122

DPV

GRP/PGE

0-0,8 µg mL-1

1 pmol

[132]

miRNA-410

EİS

AuNP-PNT

10 fM to 300 pM

3,90 fM

Tez

rGO/AuNPs/SPCEs: indirgenmiş grafen oksit/altın nanopartikül/perde baskılı karbon elektrot; BPNSs/2D
MOF: Siyah fosfor nanolevha/ iki boyutlu metal-organik çerçeveler; poly(JUG-co-JUGA): Poli (hidroksi1,4-naftokinon-co-3-(5-hidroksi-1,4-diokso-1,4-dihidronaftalen-2(3)-il)
propanoik
asit);
ERGO+AuNWs/SPCE: Elektrokimyasal indirgenmiş grafen oksit ve altın nanotel/perde baskılı karbon
elektrot; AgNPs/P/CPE: Gümüş nanopartikül/propolis/karbon pasta elektrot; Au/PPy–rGO: altın
nanopartikül/polipirol-indirgenmiş grafen oksit; SWCNTs: tek duvarlı karbon nanotüp; AuNPs/MoS2/GCE:
Altın nanopartikül/ içi boş molibden disülfür mikro küp; Os(VI)bipy: osmiyum and 2,2′-bipiridin, HMDE:
damlayan civa elektrodu; Pt/Sn–In2O3: Pt dekore kalay katkılı indiyum oksit nanopartikülleri; Fe2O3NC:
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nanopor süpermanyetik demir oksit nanoküp;YM-TiO2: maya mezaforu-titanium dioksit; GNPs-SPGE:
altın nanopartikül/perde baskılı karbon elektrot; MUX-SPE16: çok kanallı perde baskılı elektrot; MWCNT:
çok duvarlı karbon nanotüp; GRP: grafen; GO-CA/PGE: grafen oksit-kovalent ajan/kalem grafit elektrot;
SWV: Kare dalga voltametrisi; DPV: Diferansiyel puls voltametrisi.

Çizelge 4.3’ten görüleceği üzere farklı miRNA türleri için farklı malzemeler kullanılarak
hazırlanan sensör temelli çalışmalar oldukça fazla sayıda literatürde mevcuttur. Tez
kapsamında yapılan çalışmada elde edilen LOD ve çalışma aralığı gibi parametreler bu
çalışmalarla kıyaslanabilir niteliktedir. Karşılaştırmalarda farklı miRNA tiplerinin
kullanılmasındaki amaç miRNA 410 için literatürde elektrokimyasal bir sensör sisteminin
bulunmayışından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, geliştirilen sensör ile elde edilen sonuçlar farklı sinyal amplifikasyon materyalleri
ile farklı protokoller kullanılarak hazırlanan ve farklı tipteki miRNA tayini için
geliştirilen sensör sistemleriyle de karşılaştırılmıştır (Çizelge 4.4).
Çizelge 4.4. Farklı sinyal amplifikasyon-etiketleme tabanlı miRNA tayin çalışmalarının
deneysel karmaşıklık seviyelerinin karşılaştırılması ve LOD değerleri.
Yöntem

LOD

Karmaşıklık seviyesi

Ref.

Hibridizasyon
zinciri
reaksiyonu - yaban turpu
peroksidaz (HCR-HRP)

100 aM

Daha Kompleks (tekli etiketleme ve
enzim gerekliliği)

[268]

döner daire amplifikasyonu
(RCA)

50 aM

Kompleks (tekli etiketleme)

[269]

HRP

2 aM

Daha
Kompleks
amplifikasyonu)

İkili spesifik nükleaz sinyal
amplifikasyonu (DSNSA)

100 fM

Daha Kompleks (ikili etiketleme)

[271]

Omurgası
modifiyeli
moleküler işaretler (MBs)

400 fM

Daha Kompleks (ikili etiketleme)

[272]

9 pM

Kompleks (tekli etiketleme)

[273]

GO temelli DSN
amplifikasyonu

160 fM

Kompleks (tekli etiketleme)

[274]

Amplifikasyon yok

3,90 fM

kolay, etiketleme yok

Tez

GO-dönüşümlü
amplifikasyonu

enzimatik

(ikili

sinyal

[270]

Çizelge 4.4’te verilen sistemlerde bazı çalışmalarda aM seviyelerinde ölçüm alınabildiği
görülmüştür. Bununla birlikte, bu çalışmalarda kullanılan yöntemler çok daha karmaşık
ve bazılarında enzimlere ihtiyaç duyulduğu gözlenmiştir. Enzimatik amplifikasyonla
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gerçekleştirilen çalışmalarda, basit, duyarlı ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilse de,
enzim inaktivasyonu ve özel enzimatik reaksiyon koşulları gibi sınırlamalardan
muzdariptir. Oligonükleotit amplifikasyonunda, geniş doğrusal aralıkta ve yüksek bir
duyarlıkta ölçüm alınabilir. Bununla birlikte, birçok karmaşık adımın gerekliliği ve
analizin yüksek hassasiyete ulaşması için gerekli uzun süreler sistemin dezavantajıdır. Ek
olarak, bazıları reaksiyonlar için yüksek sıcaklık gereksinimi duyarlar veya reaksiyon
sonucunda spesifik olmayan ürünler oluşabilir, bu da tespit seçiciliğini azaltabilir [135].

Tez kapsamında geliştirilen AuNP-PNT temelli impedimetrik sensör sistemi ile elde
edilen LOD değeri Çizelge 4.4’te verilen bazı çalışmalardan daha düşüktür. Geliştirilen
sensör sistemi yayınlanan yaklaşımlarla karşılaştırıldığında (Çizelge 4.4), önerilen
yöntemin önemli avantajları vardır. İlk olarak AuNP-PNT tasarım stratejisi belirtilen
çalışmalardan çok daha basit ve hazırlanması kolaydır. Ayrıca, geliştirilen sensör sistemi,
hızlı cevap süresine sahip ve düşük maliyetli olmasının yanı sıra herhangi bir karmaşık
kimyasal amplifikasyona veya etiketleme ajanına ihtiyaç duymamaktadır. Tüm bu
kapsamda değerlendirildiğinde önerilen sensörün literatürde yer alan diğer sensör
sistemlerine göre avantajları yukarıda belirtilmiştir ve diğer parametreler açısından da
varolan diğer sensörlerle yarışabilir seviyede sonuçlar elde edilmiştir. Son olarak ise,
farklı teknolojiler ile geliştirilen ve miRNA tayininde kullanılan sensör sistemleri ile
Çizelge 4.5’te karşılaştırma yapılmıştır.
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Çizelge 4.5. Farklı teknolojiler ile geliştirilen miRNA teşhisinde kullanılan çalışmalardan
elde edilen LOD değerleri ve dezavantajları
Yöntem

LOD

dezavantaj

Ref.

SPR

10 aM

Uzun cevap süresi
Optik cihaz gereksinimi

[275]

Yüksek çözünürlüklü
mikroskop

100 fM

Pahalı cihaz gereksinimi
Uzun cevap süresi

[276]

kolorimetrik

1 nM

Karmaşık dizayn
Düşük duyarlık

[277]

Fiberoptik

1,6 nM

Karmaşık dizayn
Düşük duyarlık

[278]

CD

100 pM

CD’ye ihtiyaç
Düşük duyarlık

[279]

Floresans

58 fM

Karmaşık hazırlama
Zemin sinyali

[280]

Jel elektroforez

130 fM

Düşük ölçeklenebilirlik

[281]

Lüminesans

4,6 pM

Konfokal mikroskop ihtiyacı
Pahalı cihaz gereksinimi

[282]

Optik
(Floresans/Lüminesans)

460 pM

Karmaşık hazırlama
Zemin sinyali

[283]

SPR: yüzey plazmon rezonans sensörü; ECL-RET: elektrokemilüminesans rezonans enerji aktarım
rasyometrik sensör; QCM: Kuvars kristali mikro terazisi; DTNP-FRET: DNA tetrahedron nanoprop bazlı
floresan rezonans enerji transferi algılama platformu; CD: Dairesel dikroizm.

Çizelge 4.5’te verilen çalışmalarda da LOD değerinin fM ile nM skalasında değiştiği
görülmektedir. Çizelge 4.5 içinde de verilen belirli dezavantajlara sahip bu sistemlerdeki
ortak özellik, hepsinin karmaşık hazırlık ve/veya pahalı cihaz gerektirmesidir.
Bir sonraki aşamada ise, tek kullanımlık sensörlerin tekrar üretilebilirlik değeri analiz
edilmiş ve aynı yolla hazırlanan 3 elektrodun impedans değerleri ölçülmüştür. Buradan
elde edilen bağıl RSD değeri % 2,65 (n=3) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç modifikasyon
aşamasının ve fabrikasyonun başarısını kanıtlamış ve elektrotların ölçümlerinin birbirine
olan yakınlığını göstermiştir.
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AuNP-PNT temelli sensörün diğer miRNA’lara karşı cevabının araştırılmasıyla girişim
etkisi çalışılmıştır. Bu amaçla farklı iki türde, aynı derişimde hazırlanan miRNA
çözeltisine (miRNA 200c ve miRNA 192) DNA prob immobilize (miRNA 410’a özgü)
AuNP-PNT/PGE’ler daldırılmış ve 15 dk hibridizasyona bırakılmıştır. Alınan impedans
sonuçları Şekil 4.28’de verilmiştir.

Şekil 4.28. miRNA 410 için geliştirilen sensörün seçicilik çalışması.

Şekil 4.28’den DNA probu immobilize edilmiş AuNP-PNT yüzeyi, diğer miRNA
türlerine (tamamlayıcı olmayan) kıyasla hedef miRNA'ya yüksek afinite göstermiştir.
Böylece diğer iki türe göre oldukça yüksek ΔRct değeri elde edilmiştir. Ayrıca, miRNA
410 ile nükleotit baz benzerliğinin miRNA 192 ile miRNA 200c'den daha fazla olması
nedeniyle DNA immobilize edilmiş yüzey beklenildiği üzere miRNA 192 ile daha fazla
etkileşim göstermiştir. Ayrıca, farklı hibridizasyon sıcaklıkları uygulandığında, miRNA
410'un elektrot yanıtı diğer iki türden daha yüksek olarak elde edilmiştir (Şekil 4.25).
Böylece, seçici bir tanıma probu kullanan ve AuNP-PNT bazlı biyo-elektrokimyasal
impedimetrik sensör sistemi miRNA 410’a karşı yüksek seçicilik göstermiştir.
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4.2.6. Kararlılık çalışmaları
Geliştirilen sensör yüzeyinin kararlılığı iki farklı yaklaşımla incelenmiştir. Öncelikle
elektrokimyasal olarak kararlılığının incelenmesi amacıyla CV yöntemi kullanılmıştır.
Şekil 4.29’da aynı elektrot ile alınan 50 döngülük voltamogramlar gösterilmektedir. 50
döngünün sonunda redoks çiftine ait yükseltgenme/indirgenme pik akımlarında yaklaşık
% 5‘lik bir değişim gözlenmiştir. Bu sonuç, geliştirilen sensör yüzeyinin elektrokimyasal
kararlılığının oldukça iyi olduğunun bir göstergesidir.

Şekil 4.29. DNA/AuNP-PNT/PGE ile redoks probu çözeltisinde 50 döngü üst üste alınan
-0,3 V ile 0,8 V (Ag/AgCl’ye karşı) aralığındaki dönüşümlü voltamogramları (Sr: 100
mVs-1).

İkinci yaklaşımda ise elektrodun uzun süreli kararlılığı test edilmiştir. Bu amaçla DNA
immobilize edilmiş AuNP-PNT modifiye grafitler buzdolabında bekletilmek üzere
hazırlanmıştır. Sistematik olarak 10 ve 20 gün sonra elektrodun EİS ölçümleri alınmış ve
sonuçlar kıyaslanmıştır. 10. ve 20. gün sonunda, ilk günkü impedans değerleri sırasıyla
% 98,09 ve % 96,76 olarak korunmuştur. Bu sonuç önerilen sensör platformunun iyi bir
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kararlılık sergilediğini ve 20 günlük depolamadan sonra bile miRNA 410'un hassas olarak
tayininde kullanılabileceğini göstermiştir.

4.2.7. Periferal Serum Örneğinde Gerçek Örnek Çalışmaları
Periferal serum ortamı üretilen sensör sisteminin karmaşık matris uygulamasında
kullanılmak amacıyla seçilmiştir. Geri kazanım çalışması sonuçları Çizelge 4.6’da
verilmiştir.

Çizelge 4.6. Periferal serum içerisindeki miRNA 410’a ait geri kazanım sonuçları (n=3).
Eklenen

Ölçülen

% Geri kazanım

% RSD

100,0 fM

108,7 fM

108,7

4,97

10,0 pM

9,790 pM

97,90

1,68

300,0 pM

295,02 pM

98,34

1,32

Önerilen sensörün sadece tampon ortamında değil, aynı zamanda karmaşık sistemlerde
rutin klinik uygulamalar için kullanılabileceğini göstermek amacıyla periferal serum
ortamında geri kazanım çalışması yapılmıştır. Yüksek geri kazanım değerlerine (% 108,797,90 arasında) sahip olan DNA/AuNP-PNT/PGE karmaşık matris ortamında iyi bir
performans gösterdiğini kanıtlamıştır. Periferal kan serumu pıhtılaşma faktörlerini
içermeyen kan sıvısından oluşur. Esas olarak su, elektrolitler, glikoz; albüminler,
globülinler ve fibrinojen gibi proteinler; lipoproteinler, trigliseritler ve kolesterolden
oluşmaktadır [284]. Serumda oldukça yüksek derişimde bulunan proteinlerin (60-80
mg/mL) yaklaşık % 60'ını albüminler ve % 40’ını ise globulinler oluşturmaktadır [285].
Ayrıca, periferal serum birçok enzim, büyüme faktörleri ve vitaminleri de içermektedir
[286]. İçerdiği farklı bileşenlerden dolayı özellikle protein içeriği nedeniyle oldukça
karmaşık bir matris olan periferal serumda seçici olmayan etkileşimlerin meydana
gelmesi olağandır [287], [288]. Bu nedenle % 108,7 olarak elde edilen geri kazanım
değeri spesifik olmayan etkileşimler sonucu ortaya çıkmış olabilir.
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4.3. 3-MCPD’nin Elektrokimyasal Tayini İçin MIP(oPPy)-GO Temelli Tek
Kullanımlık İmpedimetrik Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulaması
Tezin 3. ve son kısmında, 3-MCPD’nin impedimetrik tayinine yönelik tek kullanımlık
moleküler baskılanmış impedimetrik sensörler hazırlanmıştır. Çalışmanın şematik özeti
Şekil 4.30’da verilmiştir.

Şekil 4.30. 3-MCPD’nin impedimetrik tayinine yönelik gerçekleştirilen çalışmanın
şematik özeti

4.3.1. MIP ve NIP(oPPy)-GO/PGE’lerin Hazırlanması
Yığın polimerizasyon ile hazırlanan MIP'lar yüksek seçicilik sergilemelerine rağmen,
düşük bağlanma afinitesi, yüksek difüzyon bariyeri, düşük kütle aktarım hızı ve zayıf alan
erişilebilirliği gibi bazı dezavantajları hala mevcuttur. Yukarıda belirtilen problemlere
çözüm

olarak

nanomalzemeler

ile

birleştirilen

yüzey

baskılama

teknikleri

geliştirilmektedir. Nanomalzemeler üzerine gerçekleştirilen yığın polimerizasyonla
oluşturulan moleküler baskılanmış elektrotlar hedef moleküllerin yüzeyden tamamen
uzaklaştırılabilmesi, hedef türlere iyi erişilebilirlik ve düşük kütle aktarım direnci gibi
dikkate değer bir performansa sahip olmasını sağlar [210]. Açıktır ki, destek malzemesi
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MIP'ların performansını belirleyen çok önemli bir faktördür. Bu nedenle seçici ve hassas
bir 3-MCPD algılama sistemi geliştirmek ve gerçekleştirilen polimerizasyon için destek
görevi gören, işlevsel ve gözenekli GO tabakası ile grafit elektrot yüzeyi modifiye
edilmiştir (GO/PGE). Grafit yüzeyinin GO ile kaplanması tayin edilen analitin bağlanma
kapasitesini arttırarak adsorpsiyon/desorpsiyon dinamiklerini geliştirmesi amaçlanmıştır
[210]. İkinci aşama ise, pH kontrollü sulu çözelti ortamında 3-MCPD içermeyen ve 3MCPD varlığında elektropolimerizasyonun gerçekleştirilmesi olmuştur (Şekil 4.31).
Pirolün polimerizasyonu MIT temelli çalışmalarda suda çözünen analitler için sulu
ortamlarda daha önce başarıyla gerçekleştirilmiştir [289]. Moleküler baskılanmış
yüzeylerin hazırlanmasında, pirol ve 3-MCPD’nin sudaki yüksek çözünürlüğü sayesinde
herhangi bir organik çözücüye ihtiyaç duyulmadan pH’nın da kontrol edilebildiği BR
tamponu kullanılmıştır. Şekil 4.31.a’da sadece pirol içeren ve NIP(oPPy)-GO olarak
adlandırılan yüzein elektrosentezi verilmiştir. 5 döngülük voltamogramın ilk döngüsünde
yaklaşık 1,0 V (Ag/AgCl’ye göre) geriliminde pirolün yükseltgemesine ait tersinmez
pikin varlığı tespit edilmiştir ve bu sonuç literatürle de uyumludur [10,206,209]. Pirolün
yükseltgenme pik akımı döngü sayısının artmasıyla oldukça azalmıştır. Bu davranış
GO/PGE yüzeyinde iletkenlik özelliğini yitiren oPPy’nin başarılı bir şekilde
sentezlendiğini göstermiştir. Aşırı yükseltgenme işlemi sırasında, üretilen polimer
filmlerin tanıma/teşhis davranışı için faydalı olmaları ile ilişkilendirilen karbonil ve
karboksil grupları polimerizasyon sırasında yapıya katılabilmektedir [290,291].
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Şekil 4.31. 10 mM pirolün a) analit içermeyen (NIP(oPPy)), b) 5 mM 3-MCPD içeren
(MIP(oPPy)) pH 4,0 BR tamponunda 5 döngüden oluşan elektropolimerizasyonu. Eb: 0,0
V (Ag/AgCl’ye karşı), Es: 1,2 V (Ag/AgCl’ye karşı) Sr: 50 mVs-1.
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Şekil 4.31.B’de ise polimerizasyon çözeltisine 5 mM 3-MCPD eklenmiş ve MIP
yapısının sentezi gerçekleştirilmiştir. Burada alınan voltamogramlardan, pirolün
yükseltgenme pik akımı NIP(oPPy) oluşumundakinden 5 kat daha düşük olduğu ve
yükseltgenme geriliminin daha pozitif bölgeye kaydığı (yaklaşık 1,1 V (Ag/AgCl’ye
karşı)) gözlenmiştir. Bu durum polimerizasyon ortamına eklenen ve elektroaktif özellik
göstermeyen 3-MCPD’nin varlığından ileri gelmektedir. 5 döngüde gerçekleştirilen
polimerizasyon oluşumundaki 2. döngüde pik akım yoğunluğunun yine oldukça azaldığı
gözlenmiştir. Elde edilen bu sonuç, elektroaktif bir tür olan pirol monomerinin daha fazla
elektrot yüzeyine ulaşamadığını ve aşırı-okside polimerik yapının oluşumunun
tamamlandığını göstermiştir. Ayrıca, elektropolimerizasyon sırasında, 3-MCPD
molekülleri, pirol ünitelerinin N-H grubu ile hidrojen bağı oluşturarak polimerik yapıya
katıldığı

düşünülmektedir.

Böylece

3-MCPD’ye

özgü

üç

boyutlu

boşluklar

oluşturulmuştur.

4.3.2. MIP(oPPy)-GO Modifiye
Karakterizasyon Çalışmaları

Edilmiş

Tek

Kullanımlık

Sensörlerin

4.3.2.1. Morfolojik Karakterizasyon
Çıplak ve modifiye grafit yüzeylerin morfolojik özelliklerinin ortaya konması amacıyla
SEM görüntüleri kaydedilmiştir. Şekil 4.32 a-c’de çıplak grafite ait görüntüler verilmiştir.
Görüldüğü üzere grafit tabakaları düzensiz olarak yüzeyde dağılmıştır ve bu beklenen bir
sonuçtur. PGE yüzeyinin GO ile modifikasyonu sonrasında grafit yüzeyinin GO
tabakalarının homojen bir şekilde dağılım gösterdiği ve kırışık bir yapıda yüzeyi
kapladığı belirlenmiştir [215] (Şekil 4.32 d-f).

Elektropolimerizasyon yöntemiyle

sentezlenen Şekil 4.32 g-i’de verilen MIP(oPPy) ve Şekil 4.32 j-l’de gösterilen
NIP(oPPy) yüzeylerinden alınan görüntüler GO/PGE’den oldukça farklılaşmıştır. Her iki
yüzeyde de, elektropolimerizasyonun bir sonucu olarak yüzeyde pürüzlü ve gözenekli
polimerik bir yapı oluştuğu kanıtlanmıştır [10,292].
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Şekil 4.32. Çıplak ve modifiye edilmiş elektrotların SEM görüntüleri; A-C) PGE; D-F)
GO-PGE; G-I) MIP(oPPy)-GO/PGE; J-L) NIP(oPPy)-GO/PGE.
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4.3.2.2. Elektrokimyasal Karakterizasyon
Geliştirilen sensörün elektrokimyasal özelliklerinin ortaya çıkarılması amacıyla CV ve
EİS ölçümleri alınmış ve sonuçları yorumlanmıştır. Şekil 4.33.A’da çıplak ve modifiye
yüzeylere ait dönüşümlü voltamogramlar gösterilmiştir. Grafit yüzeyinin GO tabakasıyla
kaplanması sonucu, redoks çiftine ait yükseltgenme/indirgenme pik akımlarında önemli
bir artış gözlenmiştir ve pik potansiyel değerleri arasındaki uzaklık (ΔEp) en düşüktür
(Şekil 4.33-A.b). Bu artış GO tabakasının iletkenlik özelliğinden ileri gelmektedir ve aynı
zamanda elektrodun yüzey alanının arttığını göstermektedir [137,293]. Spesifik yüzey
alanının artması sonucu polimerizasyonun gerçekleştiği alan da artmış böylece eş zamanlı
olarak yüzeye daha fazla 3-MCPD molekülü adsorplanmasını sağlamıştır. GO/PGE
yüzeyinde elektropolimerizasyonla sentezlenen NIP(oPPy) sonucunda hem GO modifiye
hem de çıplak elektroda göre daha düşük pik akımları elde edilmiştir. Çünkü yüzeyde
sentezlenen aşırı yükseltgenmiş formda olan polimerik yapı PPy’ye göre iletkenliğini
oldukça kaybetmiştir (Şekil 4.33-A.c). Son olarak ise, MIP yapıda iletken olmayan bir tür
olan 3-MCPD varlığıyla birlikte redoks çiftinin pik akımları en düşük değerlere
ulaşmıştır. Bu durum 3-MCPD moleküllerinin polimerik yapıya katılarak redoks çiftinin
elektrot yüzeyine ulaşmasını engellemesinden ileri gelmektedir (Şekil 4.33-A.d). Ayrıca
pik potansiyel değerleri kaymış ve aralarındaki fark artmıştır.
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Şekil 4.33. a) PGE, b) GO/PGE, c) NIP(oPPy)-GO/PGE (ekstraksiyondan önce) ve d)
MIP(oPPy)-GO/PGE (ekstraksiyondan önce) ile redoks çifti çözeltisinde alınan A)
Dönüşümlü voltamogramlar ve B) Nyquist diyagramları.
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EİS, modifiye yüzey hakkında bilgi edinmek için kullanılan oldukça kullanışlı bir
metottur. CV’ye alternatif yöntem olarak modifiye elektrotta gerçekleştirilen farklı
koşulların karakterize edilmesi için kullanılmıştır. Aynı elektrotlar ile yine Fe(CN)6

3-/4-

redoks çifti içeren çözeltide alınan impedans spektrumları kaydedilmiş ve Şekil 4.33 B’de
kıyaslamalı sonuçlar verilmiştir. Çıplak PGE’nin Rct değeri 1105 ± 97,2 Ω (n=3) olarak
ölçülmüştür (Şekil 4.33-B.a). GO modifikasyonu sonucunda ise bu değer azalmış ve 467
± 45,3 Ω (n=3) olarak kaydedilmiştir ki bu durum GO’nun elektrot yüzeyini kaplamasıyla
elektron transfer hızının arttığını göstermiştir (Şekil 4.33-B.b). Tüm elektrotlar içerisinde
en düşük Rct değeri GO/PGE’ye aittir. GO’nun yüksek yüzey/hacim oranına ve geniş bir
spesifik yüzey alanına sahip olması nedeniyle elektron transfer hızını önemli ölçüde
artırabilir özelliktedir. Bu nedenle elde edilen düşük Rct değeri beklenen ve literatürle
uyumlu bir sonuçtur [223]. Şekil 4.33 B-c’de ise iletkenliği PPy’ye göre daha düşük olan
NIP(oPPy) sentezi sonucunda elektron transfer hızı GO’ya göre azalmış ve Rct değeri
1328 ± 92,0 Ω (n=3) olarak kaydedilmiştir. İletken olmayan polimerik yapının ve 3MCPD'nin katkısıyla Şekil 4.33-B.d’de MIP(oPPy)-GO/PGE’nin elektron transferi
üzerindeki engelleme etkisi oldukça yüksektir ve en yüksek direnç bu yüzeyde
gözlenmiştir (Rct: 12920 ± 316,6 Ω (n=3)). Böylece, redoks probu davranışına göre iki
farklı elektrokimyasal yöntemle modifiye edilmiş yüzeyler karakterize edilmiş ve birbiri
ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.

4.3.3. 3-MCPD’nin İmpedimetrik Nicel Analiz Stratejisinin Araştırılması
Bu çalışmada, 3-MCPD molekülüne yüksek afinite ve seçicilikte tanıma performansına
sahip tek kullanımlık elektrokimyasal bir sensör sunmak için MIT ve EİS'i birleştirmek
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, hedef molekülün üretilen sensörlerin (MIP(oPPy) ve
NIP(oPPy)) polimerik film yapısından uzaklaştırılması ve daha sonra yeniden bağlama
basamağı üzerindeki etkileşimi CV ve EİS ile incelenmiş ve sonuçlar Şekil 4.34’te
verilmiştir. Şekil 4.34-A.a’da ekstraksiyon işlemi öncesi MIP(oPPy)-GO’ya ait
voltammogram gösterilmektedir ve pik akımları oldukça düşüktür. MIP film yapısından
3-MCPD’nin uzaklaştırılması ile pik akımları artmış ve pik potansiyel farkları azalmıştır
(Şekil 4.34-A.b). Ardından, MIP film yapısında oluşan boşluklara 3-MCPD yeniden
adsorplandığında ise pik akım değerleri düşmüş ve ΔEp artmıştır (Şekil 4.34-A.c). Bu
sonuçlar, polimerik film yapısına yerleşen 3-MCPD’nin, elektrot çözelti ara yüzeyinde
direnç oluşturarak, Fe(CN)63-/4- redoks çiftinin elektrot yüzeyinde yükseltgenme ve
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indirgenmesini

engellediği

ve

3-MCPD’nin

adsorplanabildiğinin önemli bir göstergesi olmuştur.
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polimer

filmi

içerisine

tekrar

Şekil 4.34. a) MIP(oPPy)-GO/PGE (eks. önce), b) MIP(oPPy)-GO/PGE (eks. sonra) ve
c) 50 nM MCPD adsorpsiyonundan sonra redoks probu çözeltisinde kaydedilen A)
Dönüşümlü voltamogramlar, B) İmpedans spektrumları.

MIP yüzeyi ile alınan voltamogramlar geliştirilen sensörün başarılı bir şekilde üretildiğini
işaret etse de CV nicel analiz için yeterli hassasiyete sahip bir yöntem değildir. Bu nedenle
impedans spektroskopisi kullanılarak CV ile alınan ölçümler tekrarlanmıştır (Şekil 4.34B). İmpedans spektroskopi sonuçlarına göre; MIP(oPPy)-GO elektrotlarda yapıya 3MCPD’nin katılmasıyla elektron transfer hızı düşerken, yapıdan uzaklaştırılması ile
elektrot/çözelti ara yüzeyindeki direnç düşerek yük transferinin artmasını sağlamış ve Rct
değerinin 1897 ± 38,5 Ω (n=3)’a düşmesine neden olmuştur (Şekil 4.34-B.b). 3-MCPD
moleküllerinin polimerik yapıdan uzaklaştırılmasıyla elektrot yüzeyinde boşluklar
oluşmasına neden olmuştur. Böylece redoks probunun ulaşabildiği alan artmış ve elektron
transferi hızlanmıştır. Oluşturulan bu boşluklara 3-MCPD’nin tekrar adsorpsiyonu ile Rct
değerinde önemli bir artış olmuş ve 4230 ± 187,4 Ω (n=3) olarak ölçülmüştür (Şekil 4.34B.c). Böylece, 3-MCPD'nin MIP(oPPy) yapısına tekrar adsorplanabilmesiyle, redoks
çiftinin yükseltgenme/indirgenmesi önlenerek elektrot çözeltisi arayüzünde bir direnç
oluşturduğu gözlenmiştir. Polimerik yapı ile 3-MCPD molekülleri arasındaki bu kovalent
olmayan etkileşim iki yapı arasında hidrojen bağı oluşmasıyla açıklanabilir. 3-MCPD
moleküllerinin polimerik yapıdan uzaklaştırılmasından önce ve sonrasındaki mevcut
yanıttaki fark, 3-MCPD moleküllerinin polimerizasyon işlemi sırasında moleküler
baskılanabildiğini ve elektrodun başarıyla hazırlandığını göstermiştir.

Kontrol grubu olarak MIP(oPPy)-GO için yapılan etkileşim araştırması her iki yöntem
tekrar kullanılarak NIP(oPPy)-GO için de tekrarlanmıştır. Şekil 4.35-A’da NIP(oPPy)GO elektrodunun ekstraksiyondan önce, sonra ve 3-MCPD’nin adsroplanmasından sonra
kaydedilen voltamogramları verilmiştir. Görüleceği üzere her üç voltamogramda
kaydedilen pik akımları arasında kayda değer bir farklılık gözlenmemiştir. Aynı şekilde
impedans spektrumları da ölçülmüş ve Rct değerleri kaydedilmiştir (Şekil 4.35-B).
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Şekil 4.35. a) NIP(oPPy)-GO/PGE (eks. önce), b) NIP(oPPy)-GO/PGE (eks. sonra) ve c)
50 nM MCPD adsorpsiyonundan sonra redoks probu çözeltisinde kaydedilen A)
Dönüşümlü voltamogramlar B) İmpedans spektrumları.

Ekstraksiyon işleminden sonra okunan Rct değeri 1497 ± 76,3 Ω (n=3) iken; 3-MCPD’nin
bu yüzeye yeniden adsropsiyonu sonrasında ise oldukça az bir farkla 1679 ± 60,8 Ω (n=3)
olarak kaydedilmiştir. NIP(oPPy)-GO/PGE yüzeyinde 3-MCPD’ye özgü boşluklar
oluşturulamadığından Rct değerleri arasında MIP(oPPy)’ye göre oldukça az bir fark
gözlenmiştir. Buradaki gözlenen fark seçici olmayan etkileşimler sonucunda ortaya
çıkmıştır.

Sonuç olarak, impedimetrik ölçümler 3-MCPD'nin (hedef molekülü olarak) MIP
(oPPy)’de oluşturulan boşluklardan uzaklaştırılabildiğini ve daha sonra bu boşluklara
başarılı bir şekilde geri bağlanabileceğini kanıtlamıştır. Böylece, önerilen sensörün 3MCPD'nin nicel analizi için bir potansiyel sunduğu gösterilmiştir ve optimizasyon
basamağına geçilmiştir.

4.3.4. Optimizasyon çalışmaları
Yüksek seçicilik ve hassasiyete sahip MIP(oPPy)-GO sensörün elektrokimyasal
performansı CV ve EİS ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre önerilen sensör
sisteminin 3-MCPD’nin tayini için önemli bir potansiyel oluşturduğu belirlenmiştir. Bu
nedenle sensörün cevabı üzerinde etkisi olan polimerizasyon çözeltisinin pH’sı, döngü
sayısı,

polimerizasyon

ortamındaki

3-MCPD/pirol

derişim

oranı,

3-MCPD

moleküllerinin ekstraksiyon ve adsorpsiyon süresi gibi koşullar araştırılmış ve en uygun
sonuçlar bulunarak uygulanmıştır.

İlk olarak, polimer sentez koşullarını etkileyen polimerizasyon döngü sayısı, 3MCPD/monomer derişim oranı ve ortam pH'sı incelenmiştir. MIP temelli geliştirilen
sensörün hassasiyetinin, sensör yüzeyi üzerindeki baskı boşluklarının miktarı ile ilişkili
olduğu iyi bilinmektedir, bu da baskı yapılan alanların ve polimer film kalınlığının
doğrudan orantılı olarak değiştiği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, artan film
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kalınlığı analitin boşluklara difüzyonunu yavaşlatır ve ayrıca dönüştürücü ile elektrot
üzerinde bulunan tanıma boşlukları arasında yetersiz etkileşime yol açar. Hassasiyet ve
kararlılık özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olan polimer film kalınlığı,
elektropolimerizasyonun döngü sayısı değiştirilerek kontrol edilmiştir. Şekil 4.36'da
gösterildiği gibi, en yüksek direnç farkı 5 döngü sonunda elde edilen MIP yapıda elde
edilmiştir. Döngü sayısı değiştikçe, 3-MCPD'ye özgü boşlukların sayısı da orantılı olarak
değişmektedir. Şekil 4.36 incelendiğinde, 3-MCPD'nin 5 döngüye kadar yeniden
adsorpsiyonu için gereken boşlukların sayısına ulaşılamamış, bu nedenle düşük bağlama
kapasitesine sahip bir yüzey elde edilmiştir. Ayrıca, 5'ten daha düşük polimerizasyon
döngüleri, analitin uzaklaştırılması sırasında kırılmaya daha eğilimli olan ve daha ince
polimer tabakalarının elektrosentezi ile sonuçlanmış olabilir. Daha uzun oksidasyon
sürelerinde ise (5 döngüden fazla) tanıma alanlarında yapısal hasarlara neden olmuş
olabilir. Polimer filmler ne kadar kalın olursa, uygulanan kütle transfer direnci o kadar
yüksek olmaktadır. Ayrıca, daha kalın filmler

analitin

yüzeyden tamamen

uzaklaştırılmasını da engelleyebilmektedir. Bu nedenle, 5 döngü ile elde edilen
MIP(oPPy)-GO yüzeyi, 3-MCPD’nin sensör yüzeyine adsorpsiyonu için yeterli sayıda
tanıma bölgesi sunmuştur.
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Şekil 4.36. Polimerizasyondaki döngü sayısının sensör cevabına etkisi (n=3, % 95 güven
düzeyinde).
MIP tanıma boşluklarının sayısı ve özelliği analit/monomer oranı ile de doğrudan
ilişkilidir [294]. Şekil 4.37'de elde edilen sonuçlar, polimerizasyon çözeltisindeki 3MCPD/pirol derişim oranının, elde edilen ΔRct değerleri üzerindeki değişen etkisini
göstermiştir. 3-MCPD derişiminin 5 mM'den az olduğunda, analitin üç boyutlu yapısına
özgü yeterli sayıda boşluk oluşamadığından yeniden adsorplanma sonucu sensör
cevabının 5mM’a göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. Polimerizasyon ortamındaki 3MCPD’nin derişimi 5 mM'den yüksek olduğunda elektrodun hassasiyeti azalmıştır.
Bunun nedeni, 3-MCPD moleküllerinin tümünün pirol molekülleri ile kompleks
oluşturarak, üç boyutlu polimer matrisinde 3-MCPD’nin çapraz bağlanma ve yapışması
olasılığını azaltmasından ileri gelmiş olabilir [294]. En yüksek bağlanma kapasitesinin 3MCPD/pirol oranının 5mM/10 mM olduğunda elde edildiği belirlenmiştir ve sonraki tüm
çalışmalarda bu oran kullanılarak sensör yüzeyleri hazırlanmıştır.

Şekil 4.37. Analit/monomer derişim oranının sensör cevabına etkisi (n=3, % 95 güven
düzeyinde).
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Polimerizasyon koşullarının sonuncusu olarak BR tamponunun pH’sı 2,5 ile 8,0
aralığında değiştirilerek MIP yapı sentezi gerçekleştirilmiş ve sensör cevabına etkisi Şekil
4.38’de incelenmiştir. Şekil 4.38’den görüleceği üzere en yüksek direnç farkı pH 4,0
olduğunda elde edilmiştir. 3-MCPD moleküllerinin polimer omurgasına katılımı pH
4,0’ün üzerine çıktığında sınırlandırılmış ve daha düşük etkileşime neden olmuş olabilir.
Ayrıca, yüksek pH değerlerinde poliprolün protonlanmasının azalması elektrodun
hassasiyetini azaltmıştır. Bu nedenle optimum polimerizasyon çözeltisi pH 4,0 BR ortamı
olarak tespit edilmiştir.

Şekil 4.38. Polimerizasyon çözeltisinin (BR tamponu) pH’sının sensör cevabına etkisi
(n=3, % 95 güven düzeyinde).
Baskılanmış polimerin inşası üzerine, tespit edilecek moleküllerin yeniden yüzeye
bağlanması için boşlukları temin etmek üzere hedef moleküllerin tamamen
uzaklaştırılması

gerekmektedir.

Analitin

moleküler

baskılanmış

yüzeyden

ekstraksiyonuna yönelik evrensel protokol, yıkama çözeltisi olarak organik çözücüler
veya tampon çözeltisi kullanmaktır. Moleküler baskılanan analitlerin ekstraksiyon
yöntemleri esas olarak fonksiyonel monomerin özelliğine bağlıdır. Geliştirilen sensörde
kovalent olmayan etkileşimlerin ve oPPy’nin yapısı göz önüne alındığında literatürden
yararlanılarak yıkama çözeltisi olarak hacimce 9:1 (v/v) oranında olacak şekilde metanol
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/asetik asit karışımı kullanılmıştır [289]. 3-MCPD'nin polimerik yapıdan uzaklaştırılması
için en uygun ekstraksiyon (yıkama) süresine karar vermek için, farklı sürelerde
ekstrasyon işlemine tabi tutulmuş yüzeylere aynı derişimdeki 3-MCPD moleküllerinin
yeniden adsropsiyonu sağlanmış ve impedans spektrumları kaydedilmiştir. İmpedans
sonuçları Şekil 4.39'da karşılaştırılmıştır. 3-MCPD'nin ekstraksiyonuyla beraber,
MIP(oPPy)-GO/PGE yüzeyinde tanıma kısımları olarak boşlukların oluşması direncin
azalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, en düşük ΔRct değerine neden olan en verimli
zaman olarak 60 dk’lık ekstraksiyon süresi olduğu belirlenmiştir. Bu süre sonunda
baskılanan 3-MCPD moleküllerinin tamamına yakınının yüzeyden başarılı bir şekilde
uazaklaştırılabildiği alınan spektrumlardan gözlenmiştir. Bu da gerçekleştirilen
ekstraksiyonun başarısını ortaya koymuştur.

Şekil 4.39. Analitin yüzeyden ekstraksiyon süresinin sensör cevabına etkisi (n=3, % 95
güven düzeyinde).

MIP(oPPy)-GO/PGE yüzeyinden 60 dk’da gerçekleştirilen 3-MCPD ekstraksiyonu
sonrası 3-MCPD’nin en uygun yeniden adsorpsiyon süresinin belirlenmesi için 50 nM 3MCPD içerisinde farklı sürelerde bekletilerek elde edilen impedans spektrumlarına ait
okunan ΔRct değerleri kıyaslanmıştır (Şekil 4.40). 3-MCPD adsorplanması 30 dk
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bekletme süresine kadar polimer filmde direncin artmasına neden olmuştur. Daha fazla
bekletme süreleri ise direnç üzerinde önemli bir değişime neden olmamıştır. Bunun
nedeni yüzeydeki boşlukların 3-MCPD molekülleriyle doygunluğa ulaşmasından ileri
gelmektedir. Bu nedenle, 3-MCPD’nin yeniden yüzeye adsorplanması için en uygun süre
30 dk olarak belirlenmiştir.

Şekil 4.40. Analitin yüzeye tekrar adsorpsiyon süresinin sensör cevabına etkisi (n=3, %
95 güven düzeyinde).

4.3.5. İmpedimetrik Tayin
Bu çalışmada, 3-MCPD moleküllerinin MIT kullanılarak elektrodun EİS yoluyla
ölçülebilen yüzey karakteristik değişikliklerine dayalı nicel tayini gerçekleştirilmiştir.
MIP sensörün geniş yüzeyinde bulunan 3-MCPD’ye özgü ve hedef molekülü kolayca
adsorplayabilen boşluklar oluşturulmuştur. Farklı 3-MCPD derişimleri ile etkileşim
sonucu, farklı impedans değerleri üretilmiştir ve doğrusal çalışma aralığı 2-500 nM olarak
belirlenmiştir (Şekil 4.41).
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Şekil 4.41. 2-500 nM (0 nM, 2 nM, 5nM, 10 nM, 25 nM, 50 nM, 100 nM, 250 nM ve 500
nM) çalışma aralığı için 3-MCPD’nin MIP(oPPy)-GO/PGE ile alınan impedans
spektrumları.

MIP(oPPy)-GO/PGE’ye ait doğrusal kalibrasyon grafiği (Şekil 4.42);
ΔRct= 3005,4 log MCPD (nM) – 655,13

R² = 0,997 olarak elde edilmiştir.

LOD=3×s/m (s: 0 3-MCPD derişimindeki sinyalin standart sapması (n=3), m:doğrusal
grafiğin eğimi)
LOQ: 10×s/m
Elde edilen LOD ve LOQ değeri sırasıyla 1,82 nM ve 6,07 nM’dır.
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Şekil 4.42. MIP(oPPy)-GO ve NIP(oPPy)-GO için 2-500 nM derişim aralığındaki 3MCPD için doğrusal kalibrasyon grafiği (n=3, % 95 güven düzeyinde).

Ayrıca NIP(oPPy)-GO/PGE ile de aynı çalışma aralığında kalibrasyon eğrisi
çıkarılmıştır. Buradan 3-MCPD için seçici boşluklar yaratılamadığından oldukça düşük
impedans farkları gözlenmiştir. Kalibrasyon eğrisinin denklemi;
ΔRct= 150,32 log MCPD (nM) – 78,24

R² = 0,944 olarak elde edilmiştir.

MIP ve NIP(oPPy)-GO/PGE’den elde edilen kalibrasyon grafiği eğimlerinin oranı olan
baskılama faktörü (IF) 19,9 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, MIP'ın adsorpsiyon
kapasitesinin NIP'tan oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca 3-MCPD’ye özgü
bağlanma bölgelerinin MIP üzerinde mevcut olduğunu ve NIP ile karşılaştırıldığında
daha yüksek bağlama etkinliğine yol açtığını söylenebilir.

MIP temelli tek kullanımlık sensörlerin tekrar üretilebilirlik değeri analiz edilmiş ve aynı
yolla hazırlanan 3 elektrodun impedans değerleri ölçülmüştür. Buradan elde edilen bağıl
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RSD değeri % 1,54 (n=3) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç modifikasyon aşamasının ve
fabrikasyonun başarısını kanıtlamış ve elektrotlardan elde edilen ölçümlerinin birbirine
olan yakınlığını göstermiştir.

Geliştirilen sensör sistemi ile literatürde 3-MCPD’nin nicel analizine yönelik
gerçekleştirilen sensör temelli çalışmalarla Çizelge 4.7’de karşılaştırmalı olarak
verilmiştir.
Çizelge 4.7. 3-MCPD’nin nicel analizine yönelik geliştirilen sensör çalışmaları.
Sensör

Yöntem

Doğrusal aralık (mol
L-1)

LOD
(mol L-1)

Ref.

MIPs/karbon noktacıkları-kağıt

floresans

9 x10-7-1.36x10-7

5,4x10-9

[295]

Hb/MMIPs NPs/GCE
Bakır elektrot
MIP(oPPy)-GO/PGE

DPV
CE-ED
EİS

9x10-6-1.44x10-3
6x10-5-1.8x10-3
5x10-9-5x10-7

2,25x10-6
1,2x10-6
1,80x10-9

[198]
[196]
Bu
çalışma
Hb: hemoglobin, MMIPs NPs: manyetik moleküler baskılanmış nanoparçacıklar, p-ATP: paminotiyofenol; DPV: diferansiyel puls voltametrisi; GCE: camsı karbon elektrot, AuNP: altın
nanopartikül; CE-ED: kapiler elektroforez-elektrokimyasal tayin.

Genel olarak kıyaslandığında, önerilen sensörün hesaplanan LOD değeri bu çalışmaların
çoğundan daha düşük olarak elde edilmiştir. Buradaki önemli noktalardan biri ise,
literatürde yayınlanan çalışmalardaki sensör yüzeylerinin çoğunun son derece karmaşık
sistemler ile hazırlanmış olmasıdır. Yüzey modifikasyonlarının oldukça zahmetli ve
zaman alıcı olduğu belirlenmiştir. Bunun aksine, önerilen çalışmada, çok basit, düşük
maliyetli, hızlı cevap süresine sahip bir stratejiyle yüksek hassasiyet ve seçicilik ile 3MCPD’nin nicel tespiti gerçekleştirilebilmiştir. Gelişmiş bir sensörün gerçek matris
ortamında hedef molekülün analizine girişim gösterebilecek analit türevlerine ve diğer
türlere karşı davranışını göstermek önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu nedenle, MIP(oPPy)-GO/PGE için seçicilik çalışması, kloropropanol analogları dâhil
olmak üzere çeşitli girişim türlerin varlığında gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.43). Elde edilen
sonuçlara göre, MIP(oPPy)-GO sensörünün ölçülen ΔRct değerlerinde, hedef 3-MCPD
için diğer girişim türlerine karşı oldukça ciddi bir artış gözlenmiştir. Bu sonuç, önceki
çalışmalarda da belirtildiği gibi oPPy'nin moleküler baskılamadaki başarısını göstermiştir
[207,291].
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Şekil 4.43. MIP(oPPy)-GO için girişim yapabilecek türlerin bulunduğu ortamdaki
seçiciliği (n=3, 95 güven düzeyinde).

Moleküler baskılanmış yüzeylerin seçiciliğinde iki önemli parametre mevcuttur. Bunlar
girişim yapabilecek moleküllerin sahip olduğu fonksiyonel gruplar ve moleküllerin
büyüklüğüdür. Aynı fonksiyonel gruplara ve boyutlara sahip moleküller daha fazla
girişim etkisine sahiptir. Şekil 4.43’te görüldüğü üzere 3-MCPD yapısına daha fazla
benzerlik gösteren 2-MCPD ve sonrasında 1,2-propandiol diğer türlere göre yüzeye daha
fazla bağlanma eğilimi göstermişlerdir.

Ayrıca, aynı koşullar altında, NIP(oPPy)-GO/PGE içinde aynı çalışma tekrarlanmış ve
sonuçlar Şekil 4.44’de verilmiştir. Elde edilen ΔRct değerleri her molekül için yaklaşık
olarak aynı elde edilmiştir ve bu beklenen bir sonuçtur. Bu sonuç ayrıca NIP(oPPy)GO/PGE'nin 3-MCPD'yi seçici olarak tayin edemeyeceğini bir kez daha kanıtlamıştır.
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Şekil 4.44. NIP(oPPy)-GO için girişim yapabilecek türlerin bulunduğu ortamdaki
seçiciliği (n=3, % 95 güven düzeyinde).

Ayrıca hem MIP hem de NIP temelli hazırlanan elektrotlar ile girişim yapabilecek türlerin
bulunduğu ortamda alınan impedans ölçüm sonuçları kullanılarak elektrodun baskılama
işleminin seçiciliğini kanıtlayan seçicilik katsayısı (k) ve bağıl seçicilik katsayısı (k’)
değerleri incelenmiştir (Çizelge 4.8). Bu parametrelere ait eşitlikler aşağıdaki gibidir;
k=ΔRct hedef molekül/ΔRct girişim yapan tür
k’=kMIP/kNIP
Çizelge 4.8. 3-MCPD için geliştirilen sensör sisteminin seçicilik sonuçları.
Girişim
türleri
2-MCPD
1,2-Propandiol
L-glutamik asit
L-Triptofan
L-Fenilalanin

k (MIP)
4,93
7,56
31,2
105,8
18,8

k (NIP)

k’

1,05
1,20
1,08
1,32
1,67

4,72
6,31
28,8
80,2
11,3

MIP, yapısal analog olan 2-MCPD’ye ve diğer girişim yapabilecek türlere karşı yüksek
seçicilik ve bağlanma kapasitesi göstermiştir. Çizelge 4.8’den elde edilen veriler ışığında
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geliştirilen MIP(oPPy)-GO temelli sensör yüzeyinde oluşturulan baskı bölgelerinin, 3MCPD’yi boyut, şekil ve fonksiyonel grup dağılımları ile ayırt etme yeteneğine sahip
olduğu söylenebilir.

4.3.6. Soya Sosunda Gerçek Örnek Çalışması
Geliştirilen

sensör

sisteminin

çözelti

ortamında

analitik

performansın

değerlendirilmesinden sonraki adım, gerçek örneklerde uygulanabilirliğini göstermektir.
Avrupa birliği soya sosundkia 3-MCPD maksimum miktarını 0,02 mg·kg−1 olarak
belirlemiştir [296]. Geliştirilen MIP (oPPy)-GO elektrodu bu seviyenin altındaki 3MCPD derişimlerde bile çalışabildiğinden, marketten satın alınan soya sosu örneği
(içerisinde 3-MCPD bulunmayan) üzerinde geri kazanım çalışması yapılmıştır (Çizelge
4.9).
Çizelge 4.9. Soya sosunda gerçekleştirilen geri kazanım çalışması (n=3).
Eklenen

Ölçülen

Geri kazanım (%)

5,0 nM

4,60

92,09

3,99

10,0 nM

9,72

97,25

3,58

50,0 nM

48,68

97,36

1,99

RSD (%)

Önerilen MIP(oPPy)-GO tabanlı sensör platformu ile % 92,09-97,36 arasında değişen
geri kazanım değerleri elde edilmiştir. Bu sonuç, geliştirilen sensörün gerçek örneklerde
güvenilir sonuçlar elde edebileceğini ve pratikte gerçek gıda matrislerinde 3-MCPD’nin
nicel analizinde başarıyla kullanılabileceğini göstermiştir.
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5. YORUM
Tez kapsamında farklı yaklaşımlarla modifiye edilerek hazırlanan impedimetrik
sensörlerin 3 farklı uygulamada kullanılabilirliği araştırılmıştır. Tezin 1. kısmında MCF7 hücrelerinin nicel analizi için etiketsiz bir sitosensör geliştirilmiş ve sonuçlar literatüre
sunulmuştur. Mt-A NK /PGE, MCF-7 hücreleri için bir etiketsiz ve tek kullanımlık kanser
teşhis platformu olarak literatürde ilk kez geliştirilmiştir ve uygulanmıştır.

Yüzey modifikasyonunda kullanılan Mt-A NK yapısı desolvasyon yöntemiyle
sentezlenmiştir. Sentezlenen nanokompozitin yapı ve morfolojik olarak aydınlatılması
amacıyla ATR-FTIR, SEM, EDX ve UV-Vis spektroskopisi yöntemleri kullanılmıştır.
Daha sonra, tek kullanımlık grafit elektrotlar Mt-A NK ile pasif adsorpsiyon yöntemiyle
modifiye

edilmiştir.

Elektrot

yüzeyinin

morfolojik

özelliklerindeki

değişimi

gözlemlemek amacıyla SEM ve elementel kompozisyonun belirlenmesinde ise EDX
kullanılmıştır. Çıplak ve modifiye elektrotların elektrokimyasal davranışlarını karakterize
etmek için CV ve EİS yöntemleri ile redoks probu çözeltisinde çalışılmıştır. Sensör
yüzeyinin hücre ile etkileşimindeki önemli faktörlerden biri olan ıslanabilirlik özelliğinin
araştırılması amacıyla temas açısı testine tabi tutulmuştur. Ayrıca sensör yüzeyinin
biyouyumluluk testinde ise XTT kullanılmış ve geliştirilen sensörün iyi bir
biyouyumluluk gösterdiği tespit edilmiştir. MCF-7 hücreleri ile Mt-A NK/PGE’lerin
etkileşimi PBS ortamında alınan CV ve redoks probunda alınan EİS ile araştırılmıştır.
Kaydedilen voltamogramlardan MCF-7 hücrelerine ait adenin ve guanine ait pikler
gözlenmiştir.

Ayrıca

MCF-7

hücreleri

iletkenlik

göstermediğinden

impedans

spektrumunda Rct değerinde önemli bir artışa neden olmuştur. Böylece EİS ile nicel
analiz gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür.

Sensör cevabına etki eden parametrelerin optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
NK’nın fiziksel adsorpsiyon süresinin yüzeye bağlanan hücre sayısı üzerine etkisi 15-120
dk aralığında uygulanan adsorpsiyon süresi ile araştırılmıştır. En uygun modifikasyon
süresi 60 dk olarak belirlenmiştir. Modifiye edilmiş elektrotlar, belirli sürelerde MCF-7
hücre

çözeltisine

daldırılmış

ve

immobilizasyon

süresi

optimize

edilmiştir.

İmmobilizasyon süresi 120 dk veya daha fazla olduğunda, yüzeyin doygunluğa ulaştığı
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ve bu nedenle dirençteki değişimin oldukça az olduğu gözlenmiştir. Böylece en uygun
hücre immobilizasyonu süresi 120 dk olarak kabul edilmiştir.

Optimize koşullar altında, amplifikasyon işlemine veya karmaşık modifikasyon
basamaklarına ihtiyaç duymayan geliştirilmiş sitosensörün doğrusal çalışma aralığı 1,5 x
102 ile 7,5 x 106 hücre mL-1 olarak elde edilmiş ve LOD değeri ise 148 hücre mL-1 olarak
hesaplanmıştır. Elektrokimyasal kararlılığın belirlenmesi amacıyla aynı elektrot ile üst
üste 50 döngü dönüşümlü voltamogramlar kaydedilmiş ve redoks probuna ait pik
akımlarında yaklaşık % 5’lik bir düşüş gözlenmiştir. Bu sonuç sensör yüzeyinin iyi bir
elektrokimyasal

stabiliteye

sahip

olduğunu

göstermiştir.

Tekrar

üretilebilirlik

çalışmasında aynı yollarla hazırlanan 3 farklı elektrot aynı derişimdeki hücre ile
immobilize edilmiş ve bağıl RSD değeri % 2,5 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç,
elektrotların iyi tekrarlanabilir sinyallere sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen
sonuçlar güncel bilgilerle karşılaştırıldığında,


geliştirilen Mt-A NK tabanlı sitosensör platformunun literatür verileriyle rekabet
edebildiği gösterilmiştir.



Ayrıca, sentezlenen nanokompozit yapı farklı kanser hücrelerine özgü farklı
aptamerler veya antikorlar ile hedeflenerek diğer kanser hücrelerini teşhis etmek
için de kullanılabilir.



Sonuç olarak, Mt-A NK sahip olduğu üstün özellikleri nedeniyle umut vaad eden
bir elektrot malzemesi olarak öne çıkmaktadır.



Potansiyel kanser tanısı ve tedavisini iyileştirmek için düşük maliyetli,
biyouyumlu, geniş algılama aralığı, düşük algılama limitine sahip ve iyi
tekrarlanabilirlik özellikleriyle geliştirilen sitosensör, gelecekteki çalışmalarda
önemli elektrokimyasal uygulamalar için yeni bir sensör yüzeyi olarak
uygulanabilir.

Tezin ikinci kısmında, tek basamakta sentezlenen AuNP-PNT nanobiyosensörler, önemli
bir biyobelirteç olan miRNA 410’un impedimetrik tayininde kullanılmak üzere
geliştirilmiştir. Böylece, prostat kanseri biyobelirteci olan miRNA 410’un ilk kez
elektrokimyasal tayini gerçekleştirilmiş ve sonuçlar literatüre sunulmuştur.
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Öncelikle PNT-AuNP nanokompozit yapısı eş zamanlı olarak sentezlenmiş ve çeşitli
yöntemlerle karakterize edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde tübüler yapının
partikül yapısıyla birlikte başarılı bir şekilde sentezlendiği ve AuNP’lerin ortalama 25 nm
çapında homojen bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Grafit yüzeyler üzerine
modifikasyon pasif adorpsiyon yöntemiyle sağlanmıştır. Modifiye elektrotlar SEM, EDX
ve

elektrokimyasal

yöntemlerle

karakterize

edilmiş

ve

grafit

yüzeylerin

modifikasyonunun başarısını ortaya koymuştur. AuNP-PNT modifiye grafit elektrotlar
daha sonra miRNA 410’a özgü ve –SH uçlu ss DNA ile Au-S bağı oluşturacak şekilde
yüzey immobilizasyonu sağlanmıştır. Böylece elektrot yüzeyi miRNA 410’u seçici olarak
teşhis edebilecek şekilde hazırlanmıştır. DNA immobilize AuNP-PNT/PGE’ler hedef
miRNA 410 ile hibridizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Böylece elektrodun
impedimetrik sinyal değişiminden faydalanılarak miRNA 410’un nicel analizi
gerçekleştirilmiştir.

NK adsorpsiyon süresi, DNA immobilizasyon süresi, hibridizasyon süresi ve sıcaklığı
gibi sensör performansını etkileyen koşulların hepsi detaylı olarak araştırılmış ve
optimize edilmiştir. En uygun koşullar altında sensörün çalışma aralığı 2-500 nM ve LOD
değeri ise 3,90 fM olarak elde edilmiştir. Elde dilen düşük LOD değerine herhangi bir
etiketleme ya da sinyal arttırıcı ajan kullanılmadan ulaşılabilmiştir.

Sensörün uygulamadaki başarısını kanıtlamak amacıyla periferal serumdaki geri kazanım
değerleri incelenmiş ve önerilen sistemin miRNA 410’un karmaşık sistemlerde düşük
girişim etkisiyle başarıyla kullanılabileceğini göstermiştir. Böylece, geliştirilen tek
kullanımlık biyo algılama sisteminin kanserin erken teşhisinde klinik miRNA analizi için
ileride uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.


Üretilen sensör platformu, düşük maliyetli, karışık aşamaları içermeyen ve
oldukça kısa sürede ( 5 dk) ve yüksek seçicilikte miRNA 410’un impedimetrik
tayinine yönelik bir sistem sunmaktadır.



Dahası, oldukça düşük hacimli örneklerden ölçüm alabilmesi (biyolojik sıvı
hacmi 200 µL) nedeniyle minyatürleştirilebilme potansiyeli de bulunmaktadır.
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Ayrıca geliştirilen sensör sisteminde yüzeye immobilize edilen DNA probu
değiştirilerek diğer türlerdeki miRNA’ların tayini için de kullanılabilir.



Çok kanallı elektrot sistemlerinde ise farklı miRNA türlerinin çoklu analizleri için
de tasarlanabilir. Bunun yanında, kolay ve tek basamakta sentezlenebilen AuNPPNT NK modifiye yüzeyler, herhangi bir biyolojik kirlenme sorunu olmadan,
yüksek stabiliteye ve biyouyumlu olması gibi özellikleri sayesinde gelecekte
farklı analitlerin elektrokimyasal tayin çalışmalarında kullanılmaya uygundur.

Tüm bu özellikler, WHO’nun ilkelerine uygun POC cihazları için oldukça önemlidir. Bu
açıdan, önerilen tek kullanımlık miRNA tayini, düşük maliyetli, büyük ölçekli üretim ve
ticarileştirme için iyi bir potansiyel göstermektedir. Önerilen miRNA tayin platformunun
biyolojik örneklerle çalışabilmesi için minyatür, portatif çip üzerinde laboratuvar
cihazlarına uyarlanması gerekmektedir. Örneğin, Liu ve ark. mikroakışkan sensör
sisteminde çoklu analitlerin yerinde tespiti için genişletilmiş yüzey alanına, yüksek
yükleme kapasitesine, biyouyumluluğa, yüzey pasifleşmesine karşı yüksek dirençli yeni
2D MXene nanoyüzeylerin dâhil edildiğini bildirmiştir [297]. Bu durumu ele almak için,
algılama malzemelerinin substrat üzerinde ve rijit mikroyapı üzerinde düzgün dağılımı
oldukça önemli bir durumdur [298]. İyi iletkenlik, iyi mekanik/kimyasal kararlılık ve
yüksek yüzey/hacim oranı, hidrofiliklik, iyi adsorpsiyon ve ayarlanabilirlik özelliklerine
sahip AuNP-PNT nanokompozit modifiye ajanı gelecekteki çalışmalarda esnek sensör
sistemlerine de entegre edilebilir.

Tezin üçüncü ve son kısmında, önemli gıda bulaşanlarından birisi olarak kabul edilen 3MCPD’nin impedimetrik tayini için MIP (oPPy)-GO bazlı tek kullanımlık impedimetrik
sensör sistemi literatüre ilk kez sunulmuştur. 3-MCPD’nin tayininde MIT, EİS ve tek
kullanımlık PGE’lerin bir araya getirilmesiyle önemli avantajlar sağlayan bir sistem
geliştirilmiştir. Bunlar,


Yüksek seçicilik (MIT temelli çalışmalar iyi seçicilik gösterirler),



Yüksek hassasiyet (EİS'in hassasiyeti genellikle diğer elektrokimyasal

yöntemlerden daha iyidir) ve


Tek kullanımlık ve ekonomik bir sensör olması (PGE, tek kullanımlık elektrot

imalatı düşük maliyetlidir) olarak sıralanabilir.
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İnsan sağlığı açısından riskli olarak kabul edilen 3-MCPD ve metabolitlerinin tayini hem
gıda güvenliğinin sağlanması hem de kanserojen etkisi kabul edilmiş maddelerden insan
sağlığını korumak oldukça önemlidir. Gıda ürünlerinde 3-MCPD'nin varlığı, sağlık
üzerindeki genotoksik ve üreme toksisitesi etkileri nedeniyle düzenlemelerle sıkı bir
şekilde kısıtlanmıştır. Bu nedenle 3-MCPD'nin nicel analizi için basit ve hızlı analitik
yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Literatürde 3-MCPD’nin nicel
analizine yönelik sensör tabanlı çalışmaların oldukça kısıtlı sayıda olduğu gözlenmiştir.
Tez kapsamında bu çalışmalara alternatif olabilecek, MIP(oPPy)-GO modifiye elektrotlar
ile 3-MCPD’nin impedimetrik tayini gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle grafit yüzeyinin GO ile kaplanarak, 3-MCPD molekülerinin polimerik yapıya
bağlanma kapasitesini arttırarak adsorpsiyon/desorpsiyon dinamiklerini geliştirmesi
hedeflenmiştir. Daha sonra ise pirolün tersinmez yükseltgenme davranışından
yararlanılarak

CV

ile

oPPy’nin

elektropolimerizasyonu

başarılı

bir

şekilde

gerçekleştirilmiştir. Pirol ve 3-MCPD’nin sudaki iyi çözünürlüğü sayesinde herhangi bir
organik çözücüye ihtiyaç duyulmadan pH’nın da kontrol edilebildiği BR tamponu
polimerizasyon ortamı olarak kullanılmıştır. Geliştirilen NIP(oPPy)-GO ve MIP(oPPy)GO modifiye elektrotlarının morforlojik ve elektrokimyasal karakterizasyonları ayrıntılı
olarak araştırılmıştır. Ayrıca yine iki elektrot belirli derişimde 3-MCPD ile etkileştirilerek
analitin yüzeye yeniden adsorpspiyonu öncesi ve sonrası elektrokimyasal davranışları
hem CV hem de EİS ile incelenmiştir. Buradan redoks probu davranışına göre iki farklı
elektrokimyasal yöntemle modifiye edilmiş yüzeyler karakterize edilmiş ve birbiri ile
uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. İmpedans ölçümleri ile 3-MCPD'nin (hedef molekül)
MIP(oPPy)’de oluşturulan boşluklardan iyi bir şekilde uzaklaştırılabildiğini ve daha
sonra bu boşluklara başarılı bir şekilde geri bağlanabileceğini kanıtlamıştır. NIP(oPPy)GO ile alınan sonuçlarda ise adsorpsiyon öncesi-sonrası arasında yalnızca seçici olmayan
etkileşimler sonucu az bir direnç farkı oluşmuştur. Böylece, önerilen sensörün 3MCPD'nin nicel analizi için bir potansiyel sunduğu gösterilmiştir.

Hem polimerizasyon hem de moleküler baskılanmış yüzey koşulları ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Polimerizasyon için en uygun döngü sayısı 5, BR tamponu pH’sı ise 4,0
olarak bulunmuştur. Ayrıca 3-MCPD/pirol derişim oranı değiştirilerek polimerizasyon
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üzerine etkisi incelenmiş ve en iyi sensör performansının 5:10 mM oranında elde edildiği
gözlenmiştir. Elektrot yüzeyine 3 boyutlu olarak baskılanan 3-MCPD moleküllerinin
yüzeyden ekstraksiyonunda hacimce 1:9 (v/v) oranında metanol-asetik asit karışımı
kullanılmış ve optimum yıkama süresi 60 dk olarak bulunmuştur. Son olarak ise,
ekstraksiyon sonrası yüzeyde 3-MCPD moleküllerine özgü oluşan boşluklara tekrar
adsorpsiyon işlemi uygulanmış ve yüzey 30 dk’da doygunluğa ulaştığından bu süre
adsorpsiyon süresi olarak kabul edilmiştir. Böylece tüm deneysel koşullar optimize
edilerek en yüksek performansın elde edileceği ortam sağlanmıştır.

Optimum deneysel şartlar altında, doğrusal çalışma aralığı 2-500 nM aralığında elde
edilmiştir. Geliştirilen sensör sistemi ile herhangi bir enzime, çapraz bağlama ajanına,
başlatıcıya veya aracıya ihtiyaç duyulmadan 1,82 nM gibi düşük bir LOD değeri elde
edilmiştir. Seçicilik çalışması için çeşitli kloropropanol analoglarını içeren olası girşim
maddelerine karşı çalışılmış ve elektrodun 3-MCPD için etkili tanıma kabiliyetine sahip
olduğunu kanıtlanmış ve diğer türlerin önemli bir girişim etkisi yaratmadığı gözlenmiştir.
Bunun yanında MIP ve NIP için elektrodun baskılama işleminin seçiciliğini kanıtlayan k
ve k’ değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında geliştirilen MIP(oPPy)GO/PGE’nin yüzeyinde oluşturulan baskı bölgelerinin, 3-MCPD’yi boyut, şekil ve
fonksiyonel grup dağılımları ile ayırt etme yeteneğine sahip olduğu söylenebilir.

Soya örneklerinde, minimum matris etkileşimi ile tatmin edici geri kazanım sonuçları
elde edilen MIP(oPPy)-GO temelli sensörün gelecekteki farklı gıda matris uygulamaları
için potansiyel gösterdiği belirlenmiştir.

Ayrıca, önerilen modifikasyon stratejisi gelecekteki çalışmalarda diğer düşük veya
yüksek moleküler ağırlıklı analitler için genişletilebilir ve farklı analitler için de
uygulamaları araştırılabilir.

Sonuç olarak tez kapsamında 3 farklı analit için farklı ve özgün yüzey modifikasyonları
ile tek kullanımlık impedimetrik sensörler üretilmiş ve uygulamaları araştırılmıştır. Elde
edilen deneysel veriler literatüre sunulmuştur. İmpedimetrik sensörler ile düşük tayin
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limitlerine inilebilen, etiket gerektirmeyen ve elektrot yüzeyine zarar vermeyen sensör
sistemlerinin, karmaşık sistemler içeren, uzmanlık gerektiren ve pahalı analitik
yöntemlere alternatif olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Önerilen elektrot yüzeyleri
gelecekte farklı türdeki analitler için de geliştirilebilir ve impedimetrik tayinleri
gerçekleştirilebilir. Tez kapsamında yapılan çalışmalar göstermiştir ki, impedimetrik
sensörler hızlı cevap süresi, elektroaktif olmayan türlerle çalışabilme olanağı sunması,
yüksek hassasiyet ve seçicilik göstermesi gibi sahip olduğu avantajları sayesinde diğer
sensörlere alternatif olarak kullanılabilir ve geliştirilebilirler.
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