
EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 

KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE 

 

Proje Türü : FEN 

Proje No             : 12B4240017 

 

Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Emel EMREGÜL 

Proje Konusu : Antikorların Tayinine Yönelik İmpedimetrik Protein A  

                                     İmmünosensörlerinin Geliştirilmesi  

 

 

 

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; 

 

İSTİYORUM   

İSTEMİYORUM  

 

17.07.2014 

        Proje Yöneticisi 

              İmza 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 

SONUÇ RAPORU 

 

Antikorların Tayinine Yönelik İmpedimetrik Protein A İmmünosensörlerinin Geliştirilmesi  

 

Proje Yürütücüsünün İsmi 

Emel EMREGÜL 

Yardımcı Araştırmacıların İsmi 

Prof. Dr. Kaan Cebesoy Emregul 

Prof. Dr. Ali Sınağ 

Burak DERKUS 

Tuğrul Yumak 

 

                                                                      Proje Numarası 

12B4240017 

Başlama Tarihi 

                   09.07.2012                    

Bitiş Tarihi 

     09.07.2014      

 

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Ankara - 2014  



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

RAPOR FORMATI 

I. Antikorların Tayinine Yönelik İmpedimetrik Protein A İmmünosensörlerinin 

Geliştirilmesi 

Development of Impedimetric Protein A Immunosensors for the Detection of 

Antibodies 

Önerilen projede çeşitli örneklerde antikorların tayinine yönelik elektrokimyasal impedans 

spektroskopisi temelli yeni bir immünosensör sisteminin tasarlanması düşünülmektedir. Bu amaçla 

jelatin, kitosan, CMC gibi polimerler ve bunların karışım kombinasyonları ile oluşturulacak farklı 

matrikslere Protein A’nın farklı yollarla immobilizasyonu ile bir affinite biyosensör geliştirilecektir. 

Elektrotların modifikasyonu ve immobilizasyonların her aşamasında elektrokimyasal impedans 

spektroskopisi kullanılarak modifikasyon ve immobilizasyonun başarısı denetlenecektir. Ayrıca 

polimer, polimer-Protein A, Polimer-Protein A- Antikor gibi çalışmaların SEM ve AFM’leri alınarak 

yüzey karakterizasyonu yapılacaktır.  Oluşturulacak kompozitlerin karakterizasyonu ise DTC, DTA, 

FTIR gibi teknikler kullanılarak gerçekleştirilecektir. İmmünosensörün geliştirilmesi sürecinde taşıyıcı 

materyal, çapraz bağlayıcı, antijen, antikor konsantrasyonu optimize edilecektir. Optimize edilmiş 

immünosensör ile farklı örneklerde antikor miktarları belirlenecektir. Böylece proje sonucunda 

özellikle klinikte büyük önem arzeden antikorların tayinine yönelik yeni bir immünosensör sistemi 

geliştirilmiş olacaktır. 

II. Materyal ve Yöntem  

Protein A farklı immobilizasyon yöntemleri kullanılarak elektrot yüzeyinde hazırlanacak olan 

polimerlere bağlanarak immobilize edilecektir. Tasarlanan biyosensörlerle elektrokimyasal impedans 

spektroskopisi kullanılarak immobilizasyonların başarısı denetlenecektir. Ölçümler karşıt, referans ve 

çalışma elektrotlarını içeren basit bir elektrokimyasal hücre içinde alınacaktır. Gerek çıplak elektrod ile 

gerekse de biyoaffinite esaslı membran oluşumunun her kademesinde, gerekli bağlanmaların yeterli 

olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçülmesinde uygun redoks probu çözeltisi kullanılarak 

çevrimsel voltamogramlar alınacaktır. Yine her aşama için EIS ölçümleri alınacaktır. Biyoaffinite 

esaslı membran tabakasının başarıyla hazırlandığı yönünde bulgular veren biyosensörlerle antikorların 

analizlerinin konsantrasyona bağımlı elektrokimyasal impedans değişimleri belirlenecektir. 

İmmobilizasyon şartlarının optimize edilmesi için protein A konsantrasyonu, çapraz bağlayıcı 

konsantrasyonu, IgG konsantrasyonu, taşıyıcı materyal  (polimer) konsantrasyonu, pH, tekrar 

kullanılabilirlik gibi değişik parametreler çalışılacaktır. İmmobilizasyon koşulları optimize edildikten 

sonra impedimetrik immünosensör geliştirilmiş olacaktır. Tasarlanan immünosensör sistemleri ile 
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çeşitli örneklerde antikorların düzeyleri in vitro koşullarda ölçülecektir. Proje kapsamında elektrot 

materyali olarak platin elektrot kullanılacaktır. 

 

III. Analiz ve Bulgular 

a. Karakterizasyon Bulguları 

İmmünosensör geliştirilirken Jelatin, kitosan, aljinat polimerleri ile jelatin-kitosan, jelatin-aljinat 

kompozitleri kullanılmıştır. Kullanılan bu polimer ve kompozitlerin karakterizasyonu termogravimetrik 

analiz (TGA), diferansiyel termal analiz (DTA) ve Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi 

(FTIR) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yüzey karakterizasyonunun SEM ve AFM analizleri Bilkent 

Üniversitesi Uluslararası Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde yapılmıştır.  

Termogravimetrik Analiz Sonuçları  

Aljinat; deniz yosunları tarafından üretilen doğal bir polisakkarittir. Suda çözünürlüğü az olmasına 

rağmen, suyu iyi absorbe eden bir maddedir. Şekil 1’de görülen TG termograma bakıldığında aljinatın 

%52’sinin 40 dakikada tek aşamalı endotermik bir bozulma gerçekleştirdiği görülmektedir. 

 

 

Şekil 1: Aljinatın Termogramı 

 

Jelatin, hayvan kemik, bağ doku, bağırsak ve organlarındaki kollojenlerin kısmi hidrolize edilmesi ile 

üretilen, farklı zincir uzunlukları içeren, karboksil (-COOH), hidroksil (-OH) ve amin (-NH2) 
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fonksiyonel gruplarına sahip polipeptit bir yapıdır. Suda ve organik çözücülerde çözünmez, ancak su 

çeker. Bu özelliğinden dolayı kıvam artırıcı, jelleştirici, film oluşturucu bir maddedir. Şekil 2’ deki 

termogramda jelatinin tamamının endotermik bir reaksiyon ile 80 dakikada bozulduğu ancak bozulma 

sırasında ara ürünlerin stabil olmadığı çoklu bozunum basamakları görülmüştür. 

 

 

Şekil 2: Jelatinin Termogramı 

 

Kitosan, kitinin N-deasetillenmiş türevidir. Selülozdan sonra dünyada en çok bulunan polisakkarit olan 

kitin; böcek dış iskeletinde, kabuklularda ve mantar hücre duvarlarında bulunmaktadır. Kimyasal 

olarak β(1-4)2-acetamido-2-deoxy-D-glucose (veya N-asetil glukozamin) tekrarlanan birimlerinden 

oluşan bir polimer olan kitin, içerdiği β bağından dolayı yapısal olarak oldukça kararlıdır. Şekil 3’ deki 

termogramda kitosanın  tamamının endotermik bir reaksiyon ile 80 dakikada bozulduğu ancak bozulma 

sırasında ara ürünlerin stabil olmadığı çoklu bozunum basamakları görülmüştür. 
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Şekil 3: Kitosanın Termogramı 

 

Jelatin-aljinat kompozitinin termogramı incelendiğinde 40 dakikada kompozitin %62,5 i tekli bozulum 

basamağı ile kararlı bir ürün oluşturacak şekilde bozulduğu görülmüştür. 

 

Şekil 4: Jelatin-Aljinat Kompozitinin Termogramı 

 

Jelatin-kitosan kompozitinin termogramı incelendiğinde ise kompozitin 40 dakikada %55’ inin 

bozulduğu ve bozulma ürünlerinin kararlı olmadığı görülmüştür. Kitosanın yapısında bulunan β 

bağlarının kararlılığı sebebiyle jelatin-kitosan kompozitinin, jelatin-aljinat kompozitine göre daha az 

parçalandığı yani daha kararlı olduğu görülmektedir (Şekil 5). 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

Şekil 5: Jelatin-Kitosan Kompozitinin Termogramı 

 

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) Analizi Sonuçları  

Taşıyıcı sistem aljinata ait FTIR spektrumunda yaklaşık 1030 cm-1 ' de yer alan pik aljinatın 

polisakkarit yapısından kaynaklanan C-O-C gerilmesini yansıtmaktadır. Yaklaşık 1615 ve 1415 cm-1 ' 

de yer alan pikler ise aljinat yapısındaki karboksilat tuzunun asimetrik ve asimetrik olmayan piklerini 

temsil etmektedir. Jelatin/Aljinat polimer karışımında aljinat spektrumuna ait C-O-C gerilme bandı 

yerini korumuştur. Ayrıca Jelatin/Aljinat 1415 cm-1' deki pik transmittans şiddetini oldukça 

kaybetmiştir. Genel olarak polimer karışımı tek polimerlere ait spektrumla kıyaslandığında jelatine 

oldukça benzer bir profil vermiştir. Elde edilen bu bilgiyle polimer karışımının jelatine ait -OH ve -NH 

reaktif gruplarını ve aljinata ait polisakkarit yapıyı koruduğu sonucuna varılabilmektedir.  

 

Şekil 6: Aljinat, Jelatin, Jelatin-aljinat için FTIR spektrumları 
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Şekil 7: Jelatin, Kitosan, Jelatin-Kitosan için FTIR spektrumları 

 

Taşıyıcı sistem jelatine ait FTIR spektrumunda görülen 1590 cm-1 ve 1610 cm-1  deki pikler  amid 

bağını göstermektedir. 1320 cm-1 ve 1200 cm-1  arasındaki pikler ise serbest CH2 grubuna aittir. 

Kitosanın FTIR spektrumunda 3400 cm-1 civarında görülen pik piranoz halkasına bağlı hidroksil 

grubuna aittir. Jelatin/Kitosan kompozitinin FTIR spektrumu incelendiğinde 2300 cm-1 ila 1900 cm-1  

arasındaki piklerin varlığı yeni oluşan amin ve karbon-karbon arası bağları kanıtlar niteliktedir. Genel 

olarak polimer karışımı tek polimerlere ait spektrumla kıyaslandığında kitosana oldukça benzer bir 

profil vermiştir. Elde edilen bu bilgiyle polimer karışımının jelatine ait -OH ve -NH reaktif gruplarını 

ve kitosana ait polisakkarit yapıyı koruduğu sonucuna varılabilmektedir.  

 

SEM ve AFM SONUÇLARI 

SEM BULGULARI 

İmmünosensörlerin geliştirilmesinde immobilizasyonların başarısını fiziksel olarak denetlemek için 

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkez (UNAM) biriminde SEM ve AFM 

ölçümleri alınmıştır. Bu amaçla Jelatin, Jelatin-PrA, Jelatin-ZnO-PrA, Aljinat, Aljinat-PrA, Aljinat-

ZnO-PrA, Jelatin-Aljinat, Jelatin-Aljinat-ZnO, Jelatin-Aljinat-ZnO-PrA ,Kitosan, Kitosan-PrA, Jelatin-

Kitosan, Jelatin-Kitosan-PrA filmlerinin bulguları aşağıdaki gibidir.  
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Şekil 8 a. Jelatin, b. Jelatin-PrA filmlerinin SEM mikrografları 

Şekil 8' de jelatin taşıyıcıdan oluşan elektrotların SEM mikrografları verilmiştir. Sadece jelatini 

gösteren mikrografa bakıldığında (8a) mikroadacıklardan oluşan bir yapı göze çarpmaktadır. Bu yapı 

elektrot yüzeyinin tamamen polimer ile kaplanmadığını ve bu nedenle elektroda kısmen ve doğrudan 

elektron transferinin gerçekleştiğini göstermektedir. Jelatin taşıyıcıya ait bir diğer mikrograf olan 8b' de 

PrA' nın immobilizasyonu görülmektedir.  

 

Şekil 9 a. Aljinat, b. Aljinat-PrA filmlerinin SEM mikrografları 

Şekil 9' da aljinat taşıyıcıya ait mikrograflar verilmiştir. Elde edilen görüntüler neticesinde aljinatın 

jelatine göre elektrot yüzeyini daha başarılı kapladığı söylenebilmektedir.  
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Şekil 10 a. Jelatin-Aljinat, b. Jelatin-Aljinat-PrA (5.000x), c. Jelatin-Aljinat-PrA (10.000x) filmlerinin 

SEM mikrografları 

Şekil 10' da jelatin-aljinat polimer karışımından oluşan taşıyıcı sisteme ait mikrograflar verilmiştir. 

Şekil 10b ve 10c' de PrA' nın polimer sistemine immobilizasyonunun oldukça başarılı olduğu 

görülmektedir.   
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Şekil  11 a. Jelatin-Aljinat-ZnO, b. Jelatin-Aljinat-ZnO-PrA filmlerinin SEM mikrografları 

Şekil 11' de jelatin-aljinat taşıyıcı sistemine ZnO nanopartikül ilavesi sonucu elde edilen SEM 

mikrografları verilmiştir. Polimer karışımına nanopartikül ilavesi şekil 11a' da açıkça görülmektedir. 

Şekil 11b' de ise nanokompozit yapıya PrA ilavesi sonucu elde edilen mikrograf verilmiştir.   

 

Şekil 12  a. Kitosan, b. Kitosan-PrA, c. Jelatin-Kitosan, d. Jelatin-Kitosan-PrA 
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Şekil 12a' da kitosan filmine bakıldığında homojen şekilde dağılmış, elektrot yüzeyini tamamen 

kaplayan, düz bir film yapısı görülmektedir. Şekil 12b' de PrA immobilize edilmiş kitosan film 

verilmiştir. Elde edilen görüntü PrA’nın kitosan filme immobilizasyonunu kanıtlar niteliktedir. Şekil 

12c' de jelatin-kitosan kompozit yapısının oluşturduğu film görülmektedir. Yalnızca kitosan 

kullanılarak elde edilmiş mikrografla karşılaştırıldığında kompozit yapının elektrot yüzey alanını 

arttırdığı görülmektedir. Şekil 12d' de ise PrA immobilize edilmiş kompozit yapı görülmekte, ve 

görüntü PrA immobilizasyonunu kanıtlar niteliktedir. 

 

   AFM BULGULARI 

İmmünosensör karakterizasyonunda SEM ve AFM ölçümleri birbirini tamamlayıcı tekniklerdir. SEM 

analizlerinde yüzeyin yüksek çözünürlüklü fakat üç boyutlu olmayan görüntüleri elde edilirken, AFM 

üç boyutlu görüntüler sağlayarak yüzey topografyası hakkında detaylı bilgi vermektedir. Şekil 13' de 

Jelatin ve Jelatin-PrA filmlerinin AFM görüntüleri verilmiştir. Taşıyıcı sistem  jelatinin üzerine 

globüler şekildeki PrA' nın immobilizasyonu açıkça görülmektedir.   

 

 

Şekil 13 a. Jelatin, b. Jelatin-PrA filmlerinin AFM görüntüleri 

 

Aljinat ve Aljinat-PrA filmlerinin AFM görüntüleri ise şekil 14' de verilmiştir. Taşıyıcı sistem olan 

aljinata globüler şekildeki PrA' nın immobilizasyonu jele gömülü şekilde açıkça görülmektedir.  
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Şekil 14 a. Aljinat, b. Aljinat-PrA filmlerinin AFM görüntüleri 

 

Aljinat-Jelatin taşıyıcı sistemin yüzey topografyası ve polimer kompozite gömülü haldeki PrA' ların 

oluşturduğu topografya ise şekil 15 a ve b' de görülmektedir.  

 

 

Şekil 15 a. Aljinat-Jelatin, b. Aljinat-Jelatin-PrA filmlerinin AFM görüntüleri 

Şekil 16' da Aljinat-Jelatin-ZnO' dan oluşan nanokompozit yapı ve bu yapıya ilave edilmiş PrA'ların 

oluşturduğu topografya görülmektedir. Aljinat-Jelatin taşıyıcı sistemine nanopartikül ilavesinin yüzey 

alanını oldukça genişlettiği şekil 16b' de açıkça fark edilmektedir.  
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Şekil 16 a. Aljinat-Jelatin-ZnO, b. Aljinat-Jelatin-ZnO-PrA filmlerinin AFM görüntüleri 

Kitosan taşıyıcı sistemin yüzey topografyası, jelatin-kitosan kompozitinin yüzey topografyası ve 

kompozite gömülü haldeki PrA' ların oluşturduğu topografya ise sırasıyla şekil 17 a, b ve c de 

görülmektedir. Kitosan kullanılarak oluşturulan filmin topografyası incelendiğinde kitosanın oldukça 

homojen, düz bir yapı oluşturduğu görülmektedir (Şekil17 a.). Jelatin-kitosan kompozit yapısı 

kullanılarak oluşturulan filmin topografyasında ise yüzey alanının bariz bir şekilde arttığı görülmüştür 

(Şekil17 b). Şekil 17 c ’de ise PrA immobilize edilmiş jelatin-kitosan kompozit yapısının AFM 

mikrografı görülmekte ve mikrograf PrA immobilizasyonunu kanıtlar niteliktedir. Elde edilen AFM 

mikrografları ile SEM görüntüleri birbirini destekler nitelikte olup, bu da gerçekleştirilen 

immobilizasyonların başarısını kanıtlar niteliktedir.  
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Şekil 17 a. Kitosan, b. Jelatin-Kitosan, c. Jelatin-Kitosan-PrA AFM görüntüleri  

b. İmmünosensör Sistemlerinin Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi Bulguları 

 

İmmünoglobülin G Tayini İçin Aljinat-Protein A İmmünosensörünün Geliştirilmesi 

 

Aljinat Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Aljinat konsantrasyonun immünosensör cevabına etkisini belirlemek  ve optimum aljinat 

konsantrasyonunu tespit etmek amacıyla polimer optimizasyonu yapılmıştır. Bu amaçla 

immobilizasyon jeli içerisinde PrA (1 µg.mL-1 ) ve çapraz bağlayıcı sistemi olan NHS ve EDC 

konsantrasyonları (toplam 0,01 M) sabit olmak koşuluyla % 0,1-1,25 aralığında aljinat içeren jellerin 

her biri ayrı ayrı platin elektrotlara immobilize edilmiştir. Elde edilen impedimetrik sinyaller 

sonucunda optimum aljinat konsantrasyonu % 0,5 olarak belirlenmiştir (Şekil 18). Tüm Aljinat-PrA 

immünosensör optimizasyonlarında 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır.  
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Şekil 18: Aljinat Konsantrasyonunun Aljinat-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Protein A Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

PrA optimizasyonunun yapılması amacıyla immobilizasyon jeli içerisinde aljinat (% 0,5) ve NHS/EDC 

(toplam 0,01 M ) konsantrasyonları sabit tutularak PrA optimizasyonları platin elektrotların yüzeyinde 

gerçekleştirilmiştir.  0.1- 10 µg.mL -1  konsantrasyonunda PrA içeren immobilizasyon jelleri ile  her bir 

platin elektrot yüzeyi kaplanmıştır. Optimizasyonların tamamında 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. 

Değişen PrA konsantrasyonlarına karşı relatif impedans grafiği çizilmiştir. Elde edilen veriler 

neticesinde optimum PrA konsantrasyonu 1,0 µg.mL -1  olarak belirlenmiştir (Şekil 19). 

 

 

Şekil 19: PrA Konsantrasyonunun Aljinat-PrA İmmünosensörüne Etkisi 

 

 

Çapraz Bağlayıcı Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Aljinat-PrA immünosensör sisteminde kullanılan çapraz bağlayıcı sistemi EDC/NHS, çapraz bağlayıcı 

reaksiyonunun sitokiyometrisi gereği 2:1 konsantrasyon (Molar) oranında olacak şekilde ependorfa 

eklenmiştir. Optimum çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun tespiti için değişik konsantrasyonlarda 

EDC/NHS (Toplam 0,02-0,002 M) içeren immobilizasyon jelleri ile her bir platin elektrot yüzeyi 

kaplanmıştır. Aljinat (% 0,5) ve PrA (1,0 µg.mL -1) konsantrasyonları sabit tutulmuştur.   

Optimizasyonların tamamında 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. Değişen EDC/NHS konsantrasyonuna 

karşı relatif impedans grafiği çizilmiştir.  Şekilde görülebileceği gibi  optimum çapraz bağlayıcı 

konsantrasyonu 0,0075 M (7,5 mM) olarak belirlenmiştir (Şekil 20).  
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Şekil 20: Çapraz Bağlayıcı Konsantrasyonunun Aljinat-PrA İmmünosensörüne Etkisi 

 

 

pH Optimizasyonu 

 

İmmünosensörün geliştirilmesinde asetat, fosfat, karbonat tamponları kullanılarak pH (5.5-10) 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Aljinat-PrA immünosensörünün (% 0,5 aljinat, 1,0 

µg.mL -1 PrA, toplam  0,0075 M NHS/EDC ) elektrokimyasal ölçümünün alınacağı hücre içerisinde 

asetat tamponu ( 0.05 M, pH 5.5), fosfat tamponu (0.05 M, pH 7.4), karbonat tamponu (0.05 M, pH 9 

ve 10) denenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda optimum pH 7.4  olarak belirlenmiştir (Şekil 21). 

 

 

Şekil 21: Aljinat-PrA İmmünosensörüne pH' nın Etkisi 
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İnkübasyon Süresinin İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

İnkübasyon süresinin immünosensör cevabı üzerine etkisinin belirlenmesi için immobilizasyon jeli ile 

kaplanmış  her bir platin elektrot üzerinde IgG farklı sürelerde (5-120 dk) inkübe edilmiştir. Bu amaçla 

Aljinat-PrA immünosensörüne (% 0,5 aljinat, 1,0 µg.mL -1 PrA, toplam  0,0075 M NHS/EDC ) 

inkübasyon süresinin etkisi impedimetrik olarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler neticesinde optimum 

inkübasyon süresinin 60 dakika olduğu tespit edilmiştir (Şekil 22). Tüm Aljinat-PrA immünosensör 

optimizasyonlarında 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 22: İnkübasyon Süresinin Aljinat-PrA İmmünosensörüne Etkisi 

 

 

Tekrar Üretilebilirlik Değerlendirmesi 

 

Geliştirilen Aljinat-PrA immünosensörünün tekrar üretilebilirliğinin değerlendirilmesi için optimize 

edilmiş 10 elektrot hazırlanmıştır. Aynı içeriğe sahip 10 adet  Aljinat-PrA immünosensörün aynı 

koşullar altında elektrokimyasal ölçümü alınmıştır. Elde edilen verilere göre geliştirilen Aljinat-PrA 

immünosensörünün tekrar üretilebilirlik verileri için standart sapması 0,028 olarak hesaplanmıştır. 

Tekrar üretilebilirlik değerlendirmesi için 1,0 µg.µL-1  konsantrasyonunda IgG kullanılmıştır  (Şekil 

23).  
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Şekil 23: Aljinat-PrA İmmünosensörü için Tekrar Üretilebilirlik 

 

Raf Ömrü Değerlendirmesi 

 

Aljinat-PrA immünosensör sistemi için raf ömrü değerlendirmesi amacıyla optimize bir adet elektrot 

hazırlanmıştır. 10 gün boyunca her gün bir kere ölçümü alınmış ve bir sonraki ölçüme kadar fosfat 

tamponunda + 4o ' de bekletilmiştir. Raf ömrü değerlendirmesinde 1 µg/µL IgG kullanılmıştır. 

İmmünosensörlerin impedimetrik yanıtlarındaki düşüş değerlendirilerek kullanım süresi belirlenmiştir 

(Şekil 24). Onuncu gün sonunda optimize elektrodun sinyali % 64' e kadar azalmıştır. İlk 4 gün 

boyunca Aljinat-PrA immünosensörü kararlı bir performans sergilemiş tir. 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

Şekil 24: Aljinat-PrA İmmünosensörü için Raf Ömrü Değerlendirmesi 

 

 

Farklı Antikorlar için Non-Spesifik Bağlanmaların İncelenmesi 

 

Optimize Aljinat-PrA immünosensörüne farklı antikorların spesifik olmayan bağlanma etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla immünosensör, IgG ile aynı konsantrasyondaki anti-TNF α, anti-MOG, anti-

MAG ile inkübe edilmiştir.Elde edilen veriler sonucunda, geliştirilen immünosensörün belirgin ölçüde 

IgG için spesifik olduğu gösterilmiştir (Şekil 25).  

 

 

Şekil 25: Farklı Antikorların Aljinat-PrA İmmünosensörüne Non-Spesifik Bağlanmalarının 

İncelenmesi 

 

 

Aljinat-PrA İmmünosensörü için Kalibrasyon Eğrilerinin Çizilmesi 

 

Aljinat-PrA immünosensör sisteminin kalibrasyon grafiğinin hazırlanması amacıyla optimize edilmiş 

immünosensör sistemine 7,8125-20000 ng.µL-1 aralığında IgG inkübe edilmiştir. Yüksek 

konsantrasyon (Şekil 26) ve düşük konsantrasyon (Şekil 27) olmak üzere iki doğrusal aralık (250-5000 

ve 7,8125-125 ng.µL-1) belirlenmiştir. Bu aralığın alt ve üst konsantrasyonlarında immünosensörden 

sinyal alınamamıştır. Elde edilen veriler neticesinde yüksek konsantrasyon kalibrasyon grafiğinin 

determinasyon katsayısı 0,9843, düşük konsantrasyon kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı 

ise 0,9921  olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 26: Aljinat-PrA İmmünosensörü için 250-5000 ng.µL-1  aralığında IgG için Kalibrasyon Eğrisi 

 

Şekil 27: Aljinat-PrA İmmünosensörünün 7,8125-125 ng.µL-1 aralığında IgG için Kalibrasyon Grafiği 

 

 

İmmünoglobülin G Tayini İçin Jelatin-Protein A İmmünosensörünün Geliştirilmesi 

 

Jelatin Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

İmmobilizasyon jeli içerisinde PrA (1 µg.mL-1) ve Gluteraldehit (0.004 mol.L-1) konsantrasyonları 

sabit tutularak polimer konsantrasyonunun optimizasyonu platin elektrotların yuzeyinde 

gerçekleştirilmiştir. Değişik konsantrasyonlarda hazırlanan jelatin(% 1- 8) içeren immobilizasyon 

jelleri her bir platin elektrot yüzeyine immobilize edilmiştir. Değişen polimer konsantrasyonlarına karşı 

relatif impedans grafiği çizilmiştir. Optimizasyonların tamamında 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler neticesinde geliştirilecek Jelatin-PrA immünosensörü için  optimum jelatin 

konsantrasyonu  % 4 olarak belirlenmiştir (Şekil 28). 
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Şekil 28: Jelatin Konsantrasyonunun Jelatin-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

 

Protein A Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

PrA optimizasyonunun yapılması amacıyla immobilizasyon jeli içerisinde jelatin (%4) ve gluteraldehit 

(0.004 mol.L-1 ) konsantrasyonları sabit tutularak PrA optimizasyonları platin elektrotların yüzeyinde 

gerçekleştirilmiştir.  0.1- 5 µg.mL -1  konsantrasyonunda PrA içeren immobilizasyon jelleri ile  her bir 

platin elektrot yüzeyi kaplanmıştır. Optimizasyonların tamamında 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. 

Değişen PrA konsantrasyonlarına karşı relatif impedans grafiği çizilmiştir. Elde edilen veriler 

neticesinde optimum PrA konsantrasyonu 0.5 µg.mL -1  olarak belirlenmiştir (Şekil 29). 
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Şekil 29: Protein A Konsantrasyonunun Jelatin-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

 

Çapraz Bağlayıcı Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Optimum çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun tespiti için değişik konsantrasyonlarda gluteraldehit 

(0.001- 0.01 M) içeren immobilizasyon jelleri ile her bir platin elektrot yüzeyi kaplanmıştır. Jelatin 

(%4) ve PrA (0.5 µg.mL -1  ) konsantrasyonları sabit tutulmuştur.   Optimizasyonların tamamında 1 

µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. Değişen gluteraldehit konsantrasyonuna karşı relatif impedans grafiği 

çizilmiştir.  Şekil 30’ da görülebileceği gibi  optimum  çapraz bağlayıcı konsantrasyonu 0.002 M olarak 

belirlenmiştir.  

 

Şekil 30: Çapraz Bağlayıcı Konsantrasyonunun Jelatin-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

pH Değerinin İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

İmmünosensörün geliştirilmesinde asetat, fosfat, karbonat tamponları kullanılarak pH (5.5-10) 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla elektrokimyasal ölçümün alınacağı hücre içerisinde 

asetat tamponu ( 0.05 M, pH 5.5), fosfat tamponu (0.05 M, pH 7.4) , karbonat tamponu (0.05 M, pH 9 

ve 10) denenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda optimum pH 7.4  olarak belirlenmiştir (Şekil 31). 
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Şekil 31: pH’ nın Jelatin-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

 

İnkübasyon Süresinin İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

İnkübasyon süresinin immünosensör cevabı üzerine etkisinin belirlenmesi için immobilizasyon jeli ile 

kaplanmış  her bir platin elektrot üzerinde IgG farklı sürelerde (5-90 dk) inkübe edilmiştir. Bu amaçla 

Jelatin-PrA immünosensörüne (%4 jelatin, 0.5 µg.mL -1 PrA,  0.002 M gluteraldehit) inkübasyon 

süresinin etkisi impedimetrik olarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler neticesinde optimum inkübasyon 

süresinin 60 dakika olduğu tespit edilmiştir (Şekil 32).  

 

Şekil 32: İnkübasyon Süresinin Jelatin-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi  
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Tekrar Üretilebilirlik Değerlendirmesi 

 

Geliştirilen Jelatin-PrA immünosensörünün tekrar üretilebilirliğinin değerlendirilmesi için optimize 

edilmiş 10 elektrot hazırlanmıştır. Aynı içeriğe sahip 10 adet  Jelatin-PrA immünosensörün aynı 

koşullar altında elektrokimyasal ölçümü alınmıştır. Elde edilen verilere göre geliştirilen jelatin- PrA 

immünosensörünün tekrar üretilebilirlik verileri için standart sapması 0.036 olarak hesaplanmıştır 

(Şekil 33). Tekrar üretilebilirlik değerlendirmesi için kullanılan IgG konsantrasyonu 1 µg.µL-1' dir. 

 

Şekil 33: Jelatin-PrA İmmünosensörü için Tekrar Üretilebilirlik Değerlendirmesi 

 

 

 

Raf Ömrü Değerlendirmesi 

 

Jelatin-PrA immünosensör sistemi için raf ömrü değerlendirmesi amacıyla optimize bir adet elektrot 

hazırlanmıştır. 10 gün boyunca her gün bir kere ölçümü alınmış ve bir sonraki ölçüme kadar fosfat 

tamponunda + 4o ' de bekletilmiştir. Raf ömrü değerlendirmesinde 1 µg/µL IgG kullanılmıştır. 

İmmünosensörlerin impedimetrik yanıtlarındaki düşüş değerlendirilerek kullanım süresi belirlenmiştir 

(Şekil 34). Onuncu gün sonunda immünosensör sinyali % 58' e kadar azalmıştır. 
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Şekil 34: Jelatin-PrA İmmünosensörü için Raf Ömrü Değerlendirmesi 

 

Kalibrasyon Grafiğinin Hazırlanması 

 

Jelatin-PrA immünosensör sisteminin kalibrasyon grafiğinin hazırlanması amacıyla optimize edilmiş 

immünosensör sistemine 15.625-1000 ng.µL-1 aralığında IgG inkübe edilmiştir. Bu aralığın alt ve üst 

konsantrasyonlarında immünosensörden sinyal alınamamıştır. Elde edilen veriler neticesinde 

kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı 0.96 olarak belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 35: Jelatin-PrA İmmünosensörü için Kalibrasyon Grafiği 
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Jelatin-Protein A İmmünosensörü için Non-Spesifik Bağlanmanın İncelenmesi 

 

Optimize Jelatin-PrA immünosensörüne farklı antikorların kovalent olmayan bağlanma etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla immünosensör, IgG ile aynı konsantrasyondaki anti-TNFα, anti-MOG, anti-

MAG ile inkübe edilmiştir.Elde edilen veriler sonucunda, geliştirilen immünosensörün belirgin ölçüde 

IgG için spesifik olduğu gösterilmiştir (Şekil 36).  

 

Şekil 36: Jelatin-PrA İmmünosensörü için Non-Spesifik Bağlanmanın İncelenmesi 

 

 

İmmunoglobülin G Tayini için Kitosan-PrA İmmünosensörünün Geliştirilmesi 

 

Kitosan Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

İmmobilizasyon jeli içerisinde PrA (5 µg.mL-1) ve Gluteraldehit (0.004 mol.L-1) konsantrasyonları 

sabit tutularak polimer konsantrasyonunun optimizasyonu platin elektrotların yüzeyinde 

gerçekleştirilmiştir. Değişik konsantrasyonlarda hazırlanan kitosan (%0.125-1.0)  içeren 

immobilizasyon jelleri her bir platin elektrot yüzeyine immobilize edilmiştir. Değişen polimer 

konsantrasyonlarına karşı relatif impedans grafiği çizilmiştir. Polimer optimizasyon çalışmalarında 1 

µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde en uygun taşıyıcı konsantrasyonu % 0.5 

kitosan olarak belirlenmiştir (Şekil 37). Daha yüksek konsantrasyonlarda, kitosanın hızla 

katılaşmasından kaynaklı immobilizasyon zorluğu gözlenmiştir.  
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Şekil 37: Kitosan Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Protein A Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

PrA optimizasyonunun yapılması amacıyla immobilizasyon jeli içerisinde Kitosan (% 0.5) ve 

Gluteraldehit (0.004 mol.L-1)  konsantrasyonları sabit tutulmuştur. PrA optimizasyonları platin 

elektrotların yüzeyinde gerçekleştirilmiştir. 0.05-5.0 µg.mL-1 konsantrasyonunda PrA içeren 

immobilizasyon jelleri ile  her bir platin elektrot yüzeyi kaplanmıştır. Elde edilen veriler neticesinde  

optimum PrA konsantrasyonu 0.1 µg.mL -1  bulunmuştur (Şekil 38).  

 

Şekil 38: Protein A Konsantrasyonunun Kitosan-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Çapraz Bağlayıcı Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Çapraz bağlayıcı optimizasyonunun yapılması amacıyla immobilizasyon jeli içerisinde Kitosan (% 0.5) 
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ve Protein A (5 µg.mL-1) konsantrasyonları sabit tutulmuştur. Çapraz bağlayıcı olarak 0.001-0.01 

mol.L-1 aralığında glutaraldehit kullanılarak hazırlanan immobilizasyon jelleri ile her bir Platin elektrot 

üzerine immobilizasyonlar gerçekleştirilmiş ve en uygun çapraz bağlayıcı konsantrasyonu 

araştırılmıştır. PrA’nın kitosan taşıyıcı sistemine immobilizasyonu için optimum glutaraldehit 

konsantrasyonu 0.004 mol.L-1 olarak bulunmuştur. 0.004 mol.L-1 ‘den düşük gluteraldehit 

konsantrasyonunun bağlanmayı sağlayacak yeterlilikte olmadığı, daha yüksek konsantrasyonlarda ise 

kitosanın hem PrA hem de kendi içinde bağlar oluşturması nedeniyle gözenekli yapısını kaybettiği 

düşünülmektedir (Şekil 39). 

 

 

Şekil 39:  Glutaraldehit Konsantrasyonunun  Kitosan-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

IgG İnkübasyon Süresinin İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

İnkübasyon süresinin immünosensör cevabı üzerine etkisinin tespiti için IgG’nin immobilizasyon jeli 

ile kaplanmış platin elektrot üzerine inkübasyonunun optimum süresi araştırılmıştır.  Bu amaçla aynı 

konsantrasyonlarda kitosan (% 0.5), Gluteraldehit (0.004 mol.L-1) ve PrA (0.1 µg.mL -1  ) ile hazırlanan  

immunosensörler,  IgG ile 15- 120 dakika inkübe edilerek impedimetrik cevaplar ölçülmüş ve optimum 

inkübasyon süresi bulunmuştur.  Elde edilen verilere göre optimum sürenin 60 dakika olduğu 

görülmüştür (Şekil 40).  
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Şekil 40:  İnkübasyon Süresinin Kitosan-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

pH Optimizasyonu 

 

İmmünosensörün geliştirilmesinde asetat, fosfat, karbonat tamponları kullanılarak pH (5.5-10) 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla elektrokimyasal ölçümün alınacağı hücre içerisinde 

asetat tamponu ( 0.05 M, pH 5.5), fosfat tamponu (0.05 M, pH 7.4) , karbonat tamponu (0.05 M, pH 9 

ve 10) denenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda optimum pH 7.4  olarak belirlenmiştir. Kitosanın 

pH<6.5’te iyi çözündüğü bilinmektedir. pH 4.6 ve ph 6.5’te alınan ölçümlerde kitosanın kısmen 

çözündüğü, elektrot yüzeyi üzerindeki immobilizasyon jelinin bozulduğu düşünülmektedir, bu nedenle 

elde edilen sinyaller oldukça düşüktür (Şekil 41).  

 

Şekil 41:  Kitosan-PrA İmmünosensörü için Optimum pH Aralığının Belirlenmesi 
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Tekrar Üretilebilirlik Değerlendirmesi 

 

Geliştirilen immünosensörün tekrar üretilebilirlik değerlendirilmesinin yapılması amacıyla aynı içeriğe 

sahip 10 optimize elektrot hazırlanmış ve aynı koşullarda ölçümü alınmıştır. Kitosan-PrA 

immünosensörünün tekrar üretilebilirliğinin standart sapması 0.016’dir. 

 

 

Şekil 42: Kitosan-PrA İmmünosensörünün Tekrar Üretilebilirlik Değerlendirmesi 

 

Kitosan-Protein A İmmünosensörü için Non-Spesifik Bağlanmanın İncelenmesi 

Optimize Kitosan-PrA immünosensörüne farklı antikorların kovalent olmayan bağlanma etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla immünosensör, IgG ile aynı konsantrasyondaki anti-TNFα, anti-MOG, anti-

MAG ile inkübe edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, geliştirilen immünosensörün belirgin ölçüde 

IgG için spesifik olduğu gösterilmiştir (Şekil 43). 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

Şekil 43: Kitosan-PrA İmmünosensörü için Non-Spesifik Bağlanmaların İncelenmesi 

 

Kalibrasyon Grafiğinin Hazırlanması 

 

Optimizasyonu tamamlanan kitosan-PrA immünosensörünün kalibrasyon grafiğinin hazırlanması 

amacıyla 7.8125-1000 ng/mL IgG konsantrasyonları denenmiş, determinasyon katsayısı (R2 ) 0.98 

olarak bulunmuştur (Şekil 44). Daha düşük konsantrasyonlarda anlamlı değerler elde edilememiştir. 

 

   

Şekil 44: Kitosan-PrA İmmünosensörünün Kalibrasyon Grafiği 

 

 

İmmünoglobülin G Tayini İçin Jelatin-Aljinat-Protein A İmmünosensörünün Geliştirilmesi 
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Jelatin-Aljinat Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

İmmobilizasyon jeli içerisinde PrA (1 µg.mL-1) ve Gluteraldehit (0.004 mol.L-1) konsantrasyonları 

sabit tutularak polimer konsantrasyonunun optimizasyonu platin elektrotların yüzeyinde 

gerçekleştirilmiştir. Ependorf  içerisinde sabit % 4 polimer konsantrasyonu olacak Şekilde 0,5, 1, 2, 5, 

10 jelatin/aljinat oranları içeren immobilizasyon jelleri her bir platin elektrot yüzeyine immobilize 

edilmiştir. Değişen polimer konsantrasyonlarına karşı relatif impedans grafiği çizilmiştir. 

Optimizasyonların tamamında 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde 

geliştirilecek Jelatin-Aljinat-PrA immünosensörü için  optimum polimer konsantrasyonu  2:1 

jelatin/aljinat olarak belirlenmiştir (Şekil 45). 

 

Şekil 45: Jelatin/Aljinat Oranının İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

 

Protein A Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

PrA optimizasyonunun yapılması amacıyla immobilizasyon jeli içerisinde polimer oranı (2:1) ve 

gluteraldehit (0.004 mol.L-1 ) konsantrasyonları sabit tutularak PrA optimizasyonları platin elektrotların 

yüzeyinde gerçekleştirilmiştir.  0.1- 10 µg.mL -1  konsantrasyonunda PrA içeren immobilizasyon jelleri 

ile  her bir platin elektrot yüzeyi kaplanmıştır. Optimizasyonların tamamında 1 µg.µL-1 IgG 

kullanılmıştır. Değişen PrA konsantrasyonlarına karşı relatif impedans grafiği çizilmiştir. Elde edilen 

veriler neticesinde optimum PrA konsantrasyonu 2,0 µg.mL -1  olarak belirlenmiştir (Şekil 46). 
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Şekil 46: PrA Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

 

Çapraz Bağlayıcı Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Optimum çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun tespiti için değişik konsantrasyonlarda gluteraldehit 

(0.001- 0.008 M) içeren immobilizasyon jelleri ile her bir platin elektrot yüzeyi kaplanmıştır. Jelatin-

Aljinat (2:1) ve PrA (2,0 µg.mL -1 ) konsantrasyonları sabit tutulmuştur.   Optimizasyonların 

tamamında 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. Değişen gluteraldehit konsantrasyonuna karşı relatif impedans 

grafiği çizilmiştir.  Şekil 47’ de görülebileceği gibi  optimum çapraz bağlayıcı konsantrasyonu 0.004 M 

olarak belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 47: Gluteraldehit Konsantrasyonunun Jelatin-Aljinat-PrA İmmününosensör Cevabına Etkisi 
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pH Değerinin İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

İmmünosensörün geliştirilmesinde asetat, fosfat, karbonat tamponları kullanılarak pH (5.5-10) 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla elektrokimyasal ölçümün alınacağı hücre içerisinde 

asetat tamponu ( 0.05 M, pH 5.5), fosfat tamponu (0.05 M, pH 7.4) , karbonat tamponu (0.05 M, pH 9 

ve 10) denenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda optimum pH 7.4  olarak belirlenmiştir (Şekil 48). 

 

Şekil 48: Jelatin-Aljinat-PrA İmmünosensör Cevabına pH Etkisi 

 

İnkübasyon Süresinin İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

İnkübasyon süresinin immünosensör cevabı üzerine etkisinin belirlenmesi için immobilizasyon jeli ile 

kaplanmış  her bir platin elektrot üzerinde IgG farklı sürelerde (5-120 dk) inkübe edilmiştir. Bu amaçla 

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensörüne (2:1 jelatin/aljinat, 2,0 µg.mL -1 PrA,  0.004 M gluteraldehit) 

inkübasyon süresinin etkisi impedimetrik olarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler neticesinde optimum 

inkübasyon süresinin 90 dakika olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 49: Jelatin-Aljinat-PrA İmmünosensör Cevabına İnkübasyon Süresinin Etkisi 

 

Tekrar Üretilebilirlik Değerlendirmesi 

 

Geliştirilen Jelatin-Aljinat-PrA immünosensörünün tekrar üretilebilirliğinin değerlendirilmesi için 

optimize edilmiş 10 elektrot hazırlanmıştır. Aynı içeriğe sahip 10 adet  Jelatin-Aljinat-PrA 

immünosensörün aynı koşullar altında elektrokimyasal ölçümü alınmıştır. Tekrar üretilebilirlik için 

kullanılan IgG konsantrasyonu  1 µg.µL-1' dir. Elde edilen verilere göre geliştirilen immünosensörünün 

tekrar üretilebilirlik verileri için standart sapması olarak 0,033 olarak hesaplanmıştır (Şekil 50). 

 

 

Şekil 50: Jelatin-Aljinat-PrA İmmünosensörü için Tekrar Üretilebilirlik Değerlendirilmesi 

 

Raf Ömrü Değerlendirmesi 

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör sistemi için raf ömrü değerlendirmesi amacıyla optimize bir adet 

elektrot hazırlanmıştır. 10 gün boyunca her gün bir kere ölçümü alınmış ve bir sonraki ölçüme kadar 

fosfat tamponunda + 4o ' de bekletilmiştir. Raf ömrü değerlendirmesinde 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. 

İmmünosensörlerin impedimetrik yanıtlarındaki düşüş değerlendirilerek kullanım süresi belirlenmiştir 

(Şekil 51). Onuncu gün sonunda immünosensör sinyali % 69' a kadar azalmıştır.  
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Şekil 51: Jelatin-Aljinat-PrA İmmünosensörü için Raf Ömrü Değerlendirmesi 

Farklı Antikorların Jelatin-Aljinat-PrA İmmünosensörüne Non-Spesifik Bağlanmalarının 

İncelenmesi 

Optimize Jelatin-Aljinat-PrA immünosensörüne farklı antikorların spesifik olmayan bağlanma etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla immünosensör, IgG ile aynı konsantrasyondaki anti-TNF α, anti-MOG, anti-

MAG ile inkübe edilmiştir.Elde edilen veriler sonucunda, geliştirilen immünosensörün belirgin ölçüde 

IgG için spesifik olduğu gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 52: Farklı Antikorların Jelatin-Aljinat-PrA İmmünosensörüne Non-Spesifik Bağlanmalarının 

İncelenmesi 
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Jelatin-Aljinat-PrA İmmünosensörü için Kalibrasyon Grafiğinin Hazırlanması 

 

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör sisteminin kalibrasyon grafiğinin hazırlanması amacıyla optimize 

edilmiş immünosensör sistemine 7,8125-20000 ng.µL-1 aralığında IgG inkübe edilmiştir. Yüksek 

konsantrasyon ve düşük konsantrasyon olmak üzere iki doğrusal aralık (1000-20000 ve 7,8125-750  

ng.µL-1 ) belirlenmiştir. Bu aralığın alt ve üst konsantrasyonlarında immünosensörden sinyal 

alınamamıştır. Elde edilen veriler neticesinde kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı yüksek 

konsantrasyon için 0,9915, düşük konsantrasyon için 0,9859 olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 53: Jelatin-Aljinat-PrA İmmünosensörünün 1000-20000 ng.µL-1 aralığında IgG için Kalibrasyon 

Grafiği 

 

 

 

Şekil 54: Jelatin-Aljinat-PrA İmmünosensörünün 7,8125-750 ng.µL-1 aralığında IgG için Kalibrasyon 

Grafiği 
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İmmunoglobülin G Tayini için Jelatin-Kitosan-PrA İmmünosensörünün Geliştirilmesi 

Karışım Oranının İmmünosensör Cevabına Etkisi 

Polimer optimizasyonun yapılması amacıyla immobilizasyon jeli içerisinde PrA (5 µg.mL-1) ve 

Gluteraldehit (0.004 mol.L-1) konsantrasyonları sabit tutulmuştur. Bu amaçla immobilizasyon jeli 

içerisinde farklı jelatin/kitosan oranları (0,5, 1, 2, 4, 8, 10) kullanılarak orana karşı relatif impedans 

grafikleri çizilmiş ve optimum karışım oranı bulunmuştur. Karışım oranı optimizasyon çalışmalarında  1 

µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde en uygun taşıyıcı oranı 1:1 Jelatin/Kitosan 

olarak belirlenmiştir (Şekil 55).  

 

Şekil 55: Jelatin/Kitosan Oranının Jelatin-Kitosan-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Protein A Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

PrA optimizasyonu amacıyla immobilizasyon jeli içerisinde 1:1 Jelatin/Kitosan (1:1)  ve Gluteraldehit 

(0.004 mol.L-1)  konsantrasyonları sabit tutulmuştur. PrA optimizasyonu amacıyla 0.05-2.0 µg.mL -1 

aralığında PrA elektrotları hazırlanmış ve optimum PrA konsantrasyonu 0,1 µg.mL -1 bulunmuştur 

(Şekil 56).  
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Şekil 56: Protein A Konsantrasyonunun Jelatin-Kitosan-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi  

Çapraz Bağlayıcı Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

Çapraz bağlayıcı optimizasyonunun yapılması amacıyla immobilizasyon jeli içerisinde 1:1 

Jelatin/Kitosan ve 0,1 µg.mL -1 PrA konsantrasyonları sabit tutulmuştur. Çapraz bağlayıcı olarak 0,001-

0,008 mol.L-1  aralığında glutaraldehit kullanılarak immobilizasyonlar gerçekleştirilmiş ve en uygun 

çapraz bağlayıcı konsantrasyonu araştırılmıştır. PrA’nın kitosan taşıyıcı sistemine immobilizasyonu 

için optimum glutaraldehit konsantrasyonu 0.004 mol.L-1 olarak bulunmuştur (Şekil 57). 

 

  

 

Şekil 57: Glutaraldehit Konsantrasyonunun  Jelatin-Kitosan-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 
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IgG İnkübasyon Süresinin İmmünosensör Cevabına Etkisi 

En iyi cevabın tespiti için IgG’nin immunosensörlerle inkübasyon süresi optimize edilmiştir. Bu 

amaçla aynı konsantrasyonlarda 1:1 jelatin/kitosan, Gluteraldehit (0.004 mol.L-1) ve PrA (0,1 µg.mL -1) 

ile hazırlanan  immunosensörler,  IgG ile 15-120 dakika inkübe edilerek impedimetrik cevaplar 

ölçülmüş ve optimum inkübasyon süresi bulunmuştur.  Elde edilen verilere göre optimum sürenin 30 

dakika olduğu görülmüştür (Şekil 58).  

 

 Şekil 58:  İnkübasyon Süresinin Jelatin-Kitosan-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

pH Optimizasyonu 

İmmünosensörün geliştirilmesinde en uygun tampon sisteminin belirlenmesi amacıyla pH 

optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla asetat tamponu (pH=5,0), fosfat tamponu (pH=7,4), 

karbonat tamponu (pH=8,5 ve 9) denenmiştir. Optimum pH 7,4’lük fosfat tamponu olarak 

belirlenmiştir (Şekil 59). 
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Şekil 59:  pH' nın Jelatin-Kitosan-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi  

 

Tekrar Üretilebilirlik Değerlendirmesi 

Geliştirilen immünosensörün tekrar kullanılabilirlik değerlendirilmesinin yapılması amacıyla aynı 

içeriğe sahip 10 optimize elektrot hazırlanmış ve aynı koşullarda ölçümü alınmıştır. Kitosan-PrA 

immünosensörünün tekrar üretilebilirliğinin standart sapması 0,01 ’dir. 

 

Şekil 60 :Jelatin/Kitosan-PrA İmmünosensörü için Tekrar Üretilebilirlik Değerlendirmesi 

 

Jelatin-Kitosan-Protein A İmmünosensörü için Non-Spesifik Bağlanmanın İncelenmesi 
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Optimize Jelatin:kitosan-PrA immünosensörüne farklı antikorların non-spesifik bağlanma etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla immünosensör, IgG ile aynı konsantrasyondaki anti-TNFα, anti-MOG, anti-

MAG ile inkübe edilmiştir.Elde edilen veriler sonucunda, geliştirilen immünosensörün belirgin ölçüde 

IgG için spesifik olduğu gösterilmiştir (Şekil 61). 

 

 

Şekil 61: Jelatin:Kitosan-PrA İmmünosensörü için Non-Spesifik Bağlanmaların İncelenmesi 

 

Kalibrasyon Grafiğinin Hazırlanması 

Optimizasyonu tamamlanan jelatin-kitosan-PrA immünosensörünün kalibrasyon grafiğinin 

hazırlanması amacıyla 7,8125-5000 ng/mL IgG konsantrasyonları denenmiş, determinasyon katsayısı 

yüksek konsantrasyon bölgesi (250-5000 ng/mL) için R2 = 0,98, düşük konsantrasyon bölgesi (7,8125-

125) için R2= 0,98 olarak bulunmuştur (Şekil 62-63). 
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Şekil 62:Jelatin/Kitosan-PrA İmmünosensörü için 500-5000 ng/mLarası Kalibrasyon Grafiği  

 

 

Şekil 63: Jelatin/Kitosan-PrA İmmünosensörünün 7,8125-125 ng/mL arası Kalibrasyon Grafiği  

 

İmmünoglobülin G Tayini İçin Jelatin-Aljinat-ZnO Protein A İmmünosensörünün Geliştirilmesi  

 

Nanopartikül Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi 

Proje Önerisinde belirtilen taşıyıcı sistemler ile TiO2 nanopartikül çalışılması öngörülmüştür. Fakat 

TiO2  ile hazırlanan immünosensör sistemlerinden istenilen düzeyde sinyal alınamadığı için Jelatin-
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Kitosan immünosensör sistemi için altın nanopartikül (AuNp), Jelatin-Aljinat immünosensör sistemi 

için çinko oksit (ZnO) nanopartikül kullanılarak çalışmalar yürütülmüştür.  

 

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör sistemi için en uygun konsantrasyonda  nanopartikül ilavesinin 

tespiti yapılmıştır. Bu amaçla immünosensör jeli içerisinde polimer  (2:1), gluteraldehit (0,004 M), PrA 

(2,0 µg/mL) konsantrasyonları sabit tutularak 0,0001 M-0,0008 M ZnO konsantrasyonlarına sahip 

jeller ile platin elektrot üzerine immobilizasyon yapılmıştır. Optimizasyonların tamamında 1 µg.µL-1 

IgG kullanılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde optimum ZnO konsantrasyonu 0,0002 M olarak 

belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 64: Jelatin-Aljinat-ZnO-PrA İmmünosensörü Cevabına Nanopartikül Etkisi 

 

Jelatin-Aljinat-ZnO İmmünosensörü için Kalibrasyon Eğrisinin Çizilmesi 

 

Optimizasyonları tamamlanmış Jelatin-Aljinat-ZnO immünosensörünün kalibrasyon eğrisini 

oluşturmak amacıyla 3,90-20000 ng.µL-1 aralığında IgG inkübe ederek kalibrasyon eğrisi çizilmiştir.  

Elde edilen veriler neticesinde yüksek konsantrasyon kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı 

0,9840, düşük konsantrasyon kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı ise 0,9862 olarak 

belirlenmiştir.   
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Şekil 65: Jelatin-Aljinat-ZnO-PrA immünosensörünün 750-20000 ng.µL-1 IgG için kalibrasyon eğrisi 

 

 

 

Şekil 66: Jelatin-Aljinat-ZnO-PrA immünosensörünün 500-3,90 ng.µL-1 IgG için kalibrasyon eğrisi 

 

İmmunoglobülin G Tayini için Jelatin-Kitosan-Altın nanopartikül-PrA İmmünosensörünün 

Geliştirilmesi  

Altın Nanopartikül Konsantrasyonunun İmmünosensör Cevabına Etkisi  

Jelatin-Kitosan -PrA immünosensör sistemi için en uygun konsantrasyonda  nanopartikül ilavesinin 

tespiti yapılmıştır. Bu amaçla immünosensör jeli içerisinde polimer  (1:1), gluteraldehit (0,004 M), PrA 

(0,1 µg/mL) konsantrasyonları sabit tutularak hazırlanan immobilizasyon çözeltisine 5,5-16,5-27,5-

38,5-49,5 x1010 tanecik içeren 5 nm’lik altın nanopartikül eklenmiştir. Nanopartikül miktarı 

optimizasyon çalışmalarında 1 µg.µL-1 IgG kullanılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde en uygun 
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nanopartikül miktarı  27,5x1010 olarak belirlenmiştir (şekil 67). 

 

Şekil 67: Altın Nanopartikül Konsantrasyonunun Jelatin-Kitosan-PrA İmmünosensör Cevabına Etkisi 

 

Altın Nanopartikül Kullanılarak Hazırlanan Jelatin-Kitosan İmmünosensörünün Kalibrasyon 

Grafiğinin Oluşturulması 

Optimizasyonu tamamlanan jelatin:kitosan-altın nanopartikül-PrA immünosensörünün kalibrasyon 

grafiğinin hazırlanması amacıyla 3,95-2500 ng/µL IgG konsantrasyonları denenmiş, determinasyon 

katsayısı yüksek konsantrasyon bölgesi (250-2500 ng/µL) için R2 = 0,99, düşük konsantrasyon bölgesi 

(3,95-125 ng/µL) için R2= 0,98 olarak bulunmuştur (şekil 68  ve 69). Ayrıca nanopartikül kullanmadan 

hazırlanan immünosensörlerde tayin sınırı 7,8125 ng/µL iken, nanopartikül kullanılarak hazırlanan 

immünosensörlerde 3,95 ng/µL alt tayin sınırına kadar inilebilmiştir.  
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Şekil 68: Jelatin-Kitosan-AuNp-PrA İmmünosensörü için Yüksek Konsantrasyon Kalibrasyon Grafiği 

 

Şekil 69: Jelatin-Kitosan-AuNp-PrA İmmünosensörü için Düşük Konsantrasyon Kalibrasyon Grafiği 

 

IV. Sonuç ve Öneriler  

Jelatin Konsantrasyonunun Jelatin-PrA immünosensör cevabına etkisi değişik jelatin 

konsantrasyonlarında (% 1-8) çalışılmıştır. Jelatin-PrA immünosensörü için optimum jelatin 

konsantrasyonu  % 4 olarak belirlenmiştir.  

 

Protein A konsantrasyonunun Jelatin-PrA immünosensör cevabına etkisi değişik PrA 

konsantrasyonlarında  (0.1- 5 µg.mL -1 ) çalışılmıştır. Jelatin-PrA immünosensörü için optimum PrA 

konsantrasyonu 0.5 µg.mL -1  olarak belirlenmiştir. 

 

Çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun Jelatin-PrA immünosensör cevabına etkisi değişik gluteraldehit 

konsantrasyonlarında  (0.001- 0.01 M) çalışılmıştır. Jelatin-PrA immünosensörü için optimum çapraz 

bağlayıcı konsantrasyonu 0.002 M olarak belirlenmiştir.  

pH değerinin Jelatin-PrA immünosensör cevabına etkisi pH 5.5-10 arasında çalışılmıştır. Jelatin-PrA 

immünosensörü için optimum pH deneyler sonucunda 7.4  olarak belirlenmiştir. 

 

İgG' nin platin elektrot üzerine inkübasyon süresinin Jelatin-PrA immünosensör cevabına etkisi 5-90 

dakika zaman aralığında çalışılmıştır. Jelatin-PrA immünosensörü için optimum inkübasyon süresi 60 

dakika olarak belirlenmiştir.  

Geliştirilen Jelatin-PrA immünosensörünün tekrar üretilebilirliğinin değerlendirilmesi için optimize 
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edilmiş 10 elektrot hazırlanmıştır. Aynı içeriğe sahip 10 adet  Jelatin-PrA immünosensörünün tekrar 

üretilebilirlik verileri için standart sapması 0.036 olarak hesaplanmıştır. 

Jelatin-PrA immünosensör sisteminin raf ömrü değerlendirilmesi amacıyla optimize tek elektrot 

hazırlanmış ve 10 gün boyunca ölçümleri alınmıştır. Onuncu gün sonunda immünosensör sinyali % 58' 

e kadar azalmıştır. 

Jelatin-PrA immünosensör sisteminin kalibrasyon grafiğinin hazırlanması amacıyla optimize edilmiş 

immünosensör sistemine 15.625-1000 ng.mL-1 aralığında IgG inkübe edilmiştir.  Elde edilen veriler 

neticesinde kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı 0.96 olarak belirlenmiştir.  

Optimize Jelatin-PrA immünosensörüne  farklı antikorların etkisinin araştırılması için IgG ile aynı 

konsantrasyondaki anti-TNFα, anti-MOG, anti-MAG ile inkübe edilmiştir. Elde edilen veriler 

sonucunda, geliştirilen immünosensörün belirgin ölçüde IgG için spesifik olduğu belirlenmiştir.  

Kitosan Konsantrasyonunun Kitosan-PrA immünosensör cevabına etkisi değişik kitosan 

konsantrasyonlarında (%0.125-1.0)  çalışılmıştır. Kitosan-PrA immünosensörü için optimum kitosan 

konsantrasyonu % 0.5 kitosan olarak belirlenmiştir. 

Protein A konsantrasyonunun Kitosan-PrA immünosensör cevabına etkisi değişik PrA 

konsantrasyonlarında  0.05-5.0 µg.mL-1  çalışılmıştır. Kitosan-PrA immünosensörü için optimum PrA 

konsantrasyonu 0.1 µg.mL -1  olarak belirlenmiştir. 

Çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun Kitosan -PrA immünosensör cevabına etkisi değişik gluteraldehit 

konsantrasyonlarında  0.01-0.05 mol.L-1 çalışılmıştır. Kitosan-PrA immünosensörü için optimum 

çapraz bağlayıcı konsantrasyonu 0.004 mol.L-1 olarak belirlenmiştir.  

pH değerinin Kitosan-PrA immünosensör cevabına etkisi pH 5.5-10 arasında çalışılmıştır. Kitosan-PrA 

immünosensörü için optimum pH deneyler sonucunda 7.4  olarak belirlenmiştir. 

 

İgG' nin platin elektrot üzerine inkübasyon süresinin Kitosan-PrA immünosensör cevabına etkisi 15-90 

dakika zaman aralığında çalışılmıştır. Kitosan-PrA immünosensörü için optimum inkübasyon süresi 60 

dakika olarak belirlenmiştir.  

 

Geliştirilen Kitosan-PrA immünosensörünün tekrar üretilebilirliğinin değerlendirilmesi için optimize 

edilmiş 10 elektrot hazırlanmıştır. Aynı içeriğe sahip 10 adet  Kitosan-PrA immünosensörünün tekrar 

üretilebilirlik verileri için standart sapması 0.07 olarak hesaplanmıştır. 

Kitosan-PrA immünosensör sinyaline IgG dışında farklı antikorların girişim etkisi incelenmiştir. Elde 
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edilen veriler neticesinde geliştirilen immünosensörün çok yüksek oranda IgG' ye spesifik olduğu 

belirlenmiştir. 

Kitosan-PrA immünosensör sisteminin kalibrasyon grafiğinin hazırlanması amacıyla optimize edilmiş 

immünosensör sistemine 7.8125-1000 ng.mL-1 aralığında IgG inkübe edilmiştir.  Elde edilen veriler 

neticesinde Kitosan-PrA immünosensörünün kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı (R2 )  0.98 

olarak belirlenmiştir.  

Aljinat konsantrasyonunun Aljinat-PrA immünosensör cevabına etkisinin incelenmesi için değişik 

konsantrasyonlarda aljinat (%0,1-1,25) denenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde optimum aljinat 

konsantrasyonu % 0,5 olarak belirlenmiştir. 

PrA konsantrasyonunun Aljinat-PrA immünosensör cevabına etkisinin incelenmesi için değişik 

konsantrasyonlarda PrA (0.1- 10 µg.mL -1) denenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde optimum PrA 

1,0 µg.mL -1  olarak belirlenmiştir. 

Çapraz bağlayıcı sistemi EDC/NHS konsantrasyonunun Aljinat-PrA immünosensör cevabına etkisinin 

incelenmesi için farklı konsantrasyonlarda EDC/NHS (0,02-0,002 M) denenmiştir. Elde edilen veriler 

neticesinde optimum çapraz bağlayıcı konsantrasyonu 0,0075 M olarak belirlenmiştir. 

Aljinat-PrA immünosensör sistemine pH' nın etkisini incelemek amacıyla elektrokimyasal hücre 

içerisinde ph 5,5-10 arasında ölçümler alınmıştır. Elde edilen veriler neticesinde optimum pH 7,4 

olarak belirlenmiştir.  

Aljinat-PrA immünosensör sistemine IgG inkübasyon süresinin etkisini incelemek arasıyla 5-120 

dakika inkübasyon süreleri denenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde optimum inkübasyon süresi 60 

olarak belirlenmiştir. 

Aljinat-PrA immünosensör sisteminin tekrar üretilebilirlik değerlendirmesi için seri optimize 

elektrotlar hazırlanmış ve standart sapma 0,028 olarak belirlenmiştir. 

Aljinat-PrA immünosensör sisteminin raf ömrü değerlendirmesi amacıyla optimize bir elektrodun 

ölçümleri 10 gün boyunca alınmıştır. Onuncu gün sonunda optimize elektrodun sinyali % 64' e kadar 

azalmıştır. İlk 4 gün boyunca Aljinat-PrA immünosensörü kararlı bir performans sergilemiştir. 

Aljinat-PrA immünosensör sistemine farklı antikorların non-spesifik bağlanması incelenmiştir. Elde 

edilen sinyaller neticesinde Aljinat-PrA immünosensör sisteminin IgG' ye çok yüksek oranda spesifik 

olduğu belirlenmiştir.  

Aljinat-Pra yüksek konsantrasyon (Şekil 25) ve düşük konsantrasyon (Şekil 26) olmak üzere iki 
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doğrusal aralık (250-5000 ve 7,8125-125 ng.µL-1) belirlenmiştir.  Elde edilen veriler neticesinde 

yüksek konsantrasyon kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı 0,9843, düşük konsantrasyon 

kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı ise 0,9921  olarak belirlenmiştir.  

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör cevabına polimer konsantrasyonunun incelenmesi amacıyla 

ependorf içerisinde toplam % 4 polimer bulunacak şekilde 0,5, 1, 2, 5, 10 oranlarında Jelatin:Aljinat 

konsantrasyonları denenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde optimum Jelatin:Aljinat konsantrasyonu 

2 olarak belirlenmiştir. 

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör cevabına PrA konsantrasyonunun incelenmesi amacıyla değişik 

konsantrasyonlarda PrA (0,1-10 µg.mL-1) denenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde optimum PrA 2,0 

µg.mL-1 olarak belirlenmiştir. 

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör cevabına çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun incelenmesi amacıyla 

farklı konsantrasyonlarda gluteraldehit (0,001-0,008 M) denenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde 

optimum çapraz bağlayıcı konsantrasyonu 0,004 M olarak belirlenmiştir. 

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör cevabına pH etkisinin incelenmesi amacıyla elektrokimyasal hücre 

içerisinde pH 5,5-10,0 aralığında ölçümler alınmıştır. Elde edilen veriler neticesinde optimum pH 7,4 

olarak belirlenmiştir. 

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör cevabına IgG inkübasyon süresinin etkisini incelemek amacıyla 5-

120 dakika aralığında ölçümler alınmıştır. Elde edilen veriler neticesinde optimum IgG inkübasyon 

süresi 90 dakika olarak belirlenmiştir. 

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensörün raf ömrü değerlendirmesi amacıyla bir adet optimize elektrot 

hazırlanmış ve 10 gün boyunca ölçümleri alınmıştır. Onuncu gün sonunda immünosensör sinyali % 68' 

e kadar azalmıştır.  

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensörün tekrar üretilebilirlik değerlendirmesi amacıyla seri optimize 

elektrotlar hazırlanmıştır. Elde edilen veriler neticesinde immünosensör sinyalinin standart sapması 

0,033 olarak belirlenmiştir.  

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör sistemine farklı antikorların non-spesifik bağlanması incelenmiştir. 

Elde edilen sinyaller neticesinde Aljinat-PrA immünosensör sisteminin IgG' ye çok yüksek oranda 

spesifik olduğu belirlenmiştir.  

Jelatin-Aljinat-PrA immünosensör sisteminin kalibrasyon grafiği için yüksek konsantrasyon ve düşük 

konsantrasyon olmak üzere iki doğrusal aralık (1000-20000 ve 7,8125-750  ng.µL-1 ) belirlenmiştir. 
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Elde edilen veriler neticesinde kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı yüksek konsantrasyon 

için 0,9915, düşük konsantrasyon için 0,9859 olarak belirlenmiştir. 

Jelatin-Aljinat-ZnO-PrA immünosensör sinyaline ZnO nanopartikül konsantrasyonunun etkisini 

incelemek amacıyla farklı konsantrasyonlarda ZnO (0,0001 -0,0008M ) denenmiştir. Elde edilen veriler 

neticesinde  optimum nanopartikül konsantrasyonu 0,0002 M ZnO olarak belirlenmiştir. 

Jelatin-Aljinat-ZnO immünosensörünün kalibrasyon eğrisini oluşturmak amacıyla 3,90-20000 ng.µL-1 

aralığında IgG inkübe ederek kalibrasyon eğrisi çizilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde yüksek 

konsantrasyon kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı 0,9840, düşük konsantrasyon 

kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı ise 0,9868 olarak belirlenmiştir.   

 

Jelatin-Kitosan-PrA immünosensör cevabına polimerin etkisi farklı oranlarda (Jelatin:Kitosan  0,5,1, 2, 

4, 8, 10) denenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda Jelatin:Kitosan oranı 1:1 olarak belirlenmiştir. 

Jelatin-Kitosan-PrA immünosensör cevabına PrA konsantrasyonunun etkisi farklı konsantrasyonlarda 

(0,05-2,0 µg.mL-1) denenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde optimum konsantrasyon 0,1 µg.mL-1 

olarak belirlenmiştir.  

 

Jelatin-Kitosan-PrA immünosensör cevabına çapraz bağlayıcı konsantrasyonunun etkisi farklı 

konsantrasyonlarda (0,001-0,008 M) denenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda optimum çapraz 

bağlayıcı konsantrasyonu 0,004 M olarak belirlenmiştir. 

 

Jelatin-Kitosan-PrA immünosensör cevabına pH' nın etkisini incelemek amacıyla elektrokimyasal 

ölçümün alınacağı hücre içerisinde pH 5,0-9,0 aralığı çalışılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde 

optimum pH 7,4 olarak belirlenmiştir. 

 

Jelatin-Kitosan-PrA immünosensör cevabına IgG inkübasyon süresinin etkisini incelemek amacıyla 15-

120 dakika aralığında inkübasyon süreleri denenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde optimum IgG 

inkübasyon süresi 30 dakika olarak belirlenmiştir. 

 

Jelatin-Kitosan-PrA immünosensör cevabının tekrar üretilebilirlik değerlendirmesi için seri optimize 10 

elektrot hazırlanmıştır. Elde edilen ölçümler neticesinde Jelatin-Kitosan-PrA immünosensörü için 

standart sapma 0,0023 olarak belirlenmiştir.  

 

Jelatin-Kitosan-PrA immünosensör sistemine farklı antikorların non-spesifik bağlanması incelenmiştir. 

Elde edilen sinyaller neticesinde Aljinat-PrA immünosensör sisteminin IgG' ye çok yüksek oranda 
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spesifik olduğu belirlenmiştir.  

Jelatin-Kitosan-PrA immünosensör sisteminin kalibrasyon grafiği için yüksek konsantrasyon ve düşük 

konsantrasyon olmak üzere iki doğrusal aralık (500-5000 ve 7,8125-125  ng.µL-1 ) belirlenmiştir. Elde 

edilen veriler neticesinde kalibrasyon grafiğinin determinasyon katsayısı yüksek konsantrasyon için 

0,99, düşük konsantrasyon için 0,98 olarak belirlenmiştir. 

Jelatin-Kitosan-AuNp-PrA immünosensör sinyaline AuNp nanopartikül etkisini incelemek amacıyla 

farklı konsantrasyonlarda AuNp (5,5-49,5 x1010 tanecik içeren altın nanopartikül konsantrasyonları) 

denenmiştir. Elde edilen veriler neticesinde optimum AuNp konsantrasyonu 27,5x1010 tanecik AuNp 

olarak belirlenmiştir. 

Optimizasyonu tamamlanan jelatin:kitosan-altın nanopartikül-PrA immünosensörünün kalibrasyon 

grafiğinin hazırlanması amacıyla 3,95-2500 ng/mL IgG konsantrasyonları denenmiş, determinasyon 

katsayısı yüksek konsantrasyon bölgesi için R2 = 0,99, düşük konsantrasyon bölgesi için R2= 0,98 

olarak bulunmuştur. 

İmmünosensör sistemlerinde taşıyıcı sistem olarak kullanılan polimerlerin artan oranları, bağlanan PrA 

miktarının artmasına, dolayısıyla immünosensör sinyalinin artmasına olanak sağlamıştır. Fakat artan 

polimer miktarı belirli bir konsantrasyondan sonra taşıyıcı gözeneklerinin küçülmesine neden olmuş ve 

substrat ve ürün giriş-çıkışlarını kısıtladığından sinyalde düşüş gözlenmiştir (Sungur vd. 2004). 

Literatürde Jelatin/Aljinat polimer karışımı ile geliştirilen bir immünosensöre rastlanmamıştır.  

Jelatin, kitosan, aljinat ve Jelatin/Aljinat polimerlerinin hepsinde çok düşük nanopartikül miktarları 

yüzey alanını gerektiği kadar arttıramazken çok fazla nanopartikül miktarları ise polimer yüzeyini 

tamamen kaplayarak direnci arttırmakta ve elektron transferini inhibe etmektedir. Nanopartiküllerin 

yüzey alanı arttırıcı özellikleri nedeniyle Jelatin-Aljinat, Jelatin-Kitosan polimer kompozitlerine 

nanopartikül ilavesi ile daha düşük tayin sınırlarına erişilebilmiştir.  

 

Çapraz bağlayıcı konsantrasyonlarındaki artış ile PrA' nın taşıyıcı polimere bağlanması artmıştır. 

Yüksek çapraz bağlayıcı konsantrasyonu elektron aktarımının azalmasına ve buna bağlı olarak da 

duyarlılıkta düşüşe neden olmuştur (Sungur vd. 2004). 

Bu projede tayini gerçekleştirilen IgG molekülüne çok yüksek afinite gösteren PrA' nın 

optimizasyonları gerçekleştirilmiştir. İmmünosensör jelinde fazla konsantrasyonda bulunan PrA, 

taşıyıcı gözeneklerinin aşırı doygunlaşmasına neden olduğundan elektron difüzyonunu engellemekte ve 

elektron transfer hızını azaltarak sinyali düşürmektedir. 
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Geliştirilen immünosensörlerin raf ömürlerinin araştırılması amacıyla yapılan çalışmada en kararsız 

performansa sahip immünosensör sistemi Jelatin-PrA olarak belirlenmiştir. Bu sonuç jelatinin 

mikroadacık yapısındaki SEM bulgularıyla da desteklenmektedir. En kararlı film yapılarının Jelatin-

Aljinat-PrA immünosensörlerine ait olduğu belirlenmiştir. SEM mikrograflarından elde edilen 

görüntüler de Jelatin-Aljinat taşıyıcı sisteminin daha kararlı ve yüzeyi daha iyi örttüğünü kanıtlayıcı 

niteliktedir. Literatürde kullanım ömrü sonunda daha düşük (Li vd. 2011, Zhang vd. 2008) ve daha 

yüksek (Kong vd. 2011) aktivitelere sahip immünosensör çalışmaları bulunmaktadır. 
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VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

 

VII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları  

Proje kapsamında sağlanan bütçe ile özgün bir polimer olan ve karakterizasyonları tarafımızca 

yapılmış poly(maleicanhydride-alt-decene-1) ile PrA immünosensör sistemi oluşturulmuş, IgG 

tayini elektrokimyasal impedans spektroskopisi ile gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen polimerle 

gerçekleştirilen çalışmanın verileri Mayıs 2014 yılında Bioprocess and Biosystems Engineering 

dergisinde yayınlanmıştır. Yayın ekte yer almaktadır.  

VIII. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  
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      TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI 63.387,24 TL 

      MAMUL MAL ALIMLARI 1.947,00TL 

      MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.500,00TL 

 

b. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

VI.' da bahsi geçen yayın ekte yer almaktadır.  

 

 NOT: Verilen sonuç raporu bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, sonuç raporu 

Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte 

sunulacaktır. Sonuç raporunda proje sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI 

veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli 

dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve 

Bulgular bölümleri yerine kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




