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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Türkçe Adı: Aminoglikozidlerin, metalle zenginleştirilmiş floresans yöntemiyle sütte ve farmasötik 

preparatlarda tayinleri 

Türkçe özeti 

Aminoglikozidler streptomyces ve micromonospora türü mikroorganizmalardan elde edilen ve iki ya 

da daha fazla amino şekerinin glikosidik bağlarla bir aminosiklitol bileşenine bağlanmasından oluşan, 

çok sayıda bileşen içeren büyük bir antibiyotik grubudur (McGlinchey, 2008). Bu gruptaki 

antibiyotiklerin analizleri zordur, çünkü hem kromofor veya florofor grupları içermezler hem de ilaç 

analizlerinde en çok kullanılan metot olan ters faz kromatografi kolonlarında alıkonmaları zayıftır. 

Aminoglikozidler veterinerlikte ve hayvan çiftliklerinde özellikle meme iltihabı gibi bakteriyel 

infeksiyonların tedavisinde ve koruma amaçlı olarak veteriner ilaçlarında kullanılırlar. Bazen yüksek 

oranlarda gıda takviyesine ya da içme suyuna katılarak; hayvanlarda hastalıkların önlenmesi ve 

hayvanların taşınması sırasında su kaybı yaşanmaması için de kullanılırlar (Fedeniuk ve Shand, 1998). 

Bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesinde beşeri kullanımın yanında tarım ve hayvancılıkta 

kullanım da dikkate alınmaktadır. Bu yüzden; tarım ürünlerinde ve hayvansal kaynaklı gıdalarda düşük 

miktardaki antibiyotiklerin tayini çok önemlidir (McGlinchey, 2008). Bu alanda yapılan analizlerin 

güvenilir, hassas, hızlı ve maliyetinin uygun olması, gıda güvenliğinin ve kalitesinin sağlanmasına 

katkı sağlamaktadır (Kara ve Kolaylı, 2010). Bu hedefleri sağlayacak alternatif analiz yöntemleri 

geliştirmek analitik kimya açısından önemli bir görev olarak görülmektedir. 

Proje kapsamında aminoglikozid grubu antibiyotiklerden olan gentamisin, tobramisin ve amikasinin 

sütte ve farmasötik preparatlarda analiz için Metalle Zenginleştirilmiş Floresans (Metal Enhanced 

Fluorescence, MEF) yöntemi geliştirilmiştir. Bunun için öncelikle öropyum nanoparçacıklar 

sentezlenmiş ve bu parçacıkların yüzeyleri lipoik asitle modifiye edilmiştir. Altın nanoparçacıklar ile 

floresans sinyali güçlendirilerek yöntemin duyarlılığı artırılmıştır. Floresans spektrofotometresinin

kullanıldığı bu yöntemde aminoglikozidlerin öropyum nanoparçacıklara bağlanmasından kaynaklı 

oluşan floresans sönümlenmesinden kantitatif olarak yararlanılmış ve yöntem sütte aminoglikozid 

kalıntılarının analizine imkan verecek şekilde optimize edilmiştir. Ayrıca yöntem aminoglikozidlerin 

farmasötik preparatlarda tayini için de kullanılmıştır. 

İngilizce adı: Determination of aminoglycosides in milk and pharmaceutical formulations by metal 

enhanced fluoresence 

İngilizce özeti 

Aminoglycosides are a big class of antibiptics that are obtained from  streptomyces and 

micromonospora microorganisms and characterized by glycosidic bonds between an aminocyclitol 

component and two or more amino sugars (McGlinchey, 2008). Aminoglycoside analysis is a bit 

complicated issue, because they do not have chromophore-fluorophore groups and their retention is 

weak in reversed-phase liquid chromatography that is the most frequently used drug analysis technique.

Aminoglycisodes are used in veterinary and livestock industry for especially treatment of mastitis and 

protection from infection.  They can also be used  for protection from dehydration during transportation 

of animals  by addition to feed or water(Fedeniuk ve Shand, 1998).  Along with the human use, 

agriculture and stockbreeding are also effective in the development of bacterial antibiotic resistance. 
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For this reason, the trace analysis of antibiotics  in agricultural and animal origin products is very 

important (McGlinchey, 2008). Reliable, sensitive and low-cost methods make a contribution to food 

safety and quality (Kara ve Kolaylı, 2010). Alternative method development for these goals is an 

important task for analytical chemists. 

In the scope of this project, metal-enhanced fluorescence (MEF) methods were developed for the 

analysis of gentamycin, tobramycin and amikacin, which are the members of aminoglycosides, in milk 

and pharmaceutical preparations. For this aim, firstly europium nanaoparticles were synthesized and 

modified with lipoic acid. For signal enhancement, gold nanopartices were used. In this 

spectrofluorimetric method, floresans quenching arised from binding of aminoglycosides to europium 

nanoparticles were used for quantitative analysis and the methods were optimized for increasing 

sensitivity to detect trace aminoglycosides in milk. Besides the methods were used determination of 

aminoglycosides in pharmaceutical preparations. 

II. Amaç ve Kapsam  

Bu proje ile aminoglikozid grubu antibiyotiklerden olan gentamisin, tobramisin ve amikasinin 

lantanitlerle (terbiyum ve öropyum) yapacakları komplekslerin metal nanoparçacıklar kullanılarak 

spektroflorimetrik olarak miktar tayinlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece sütte 

aminoglikozid grubu antibiyotik kalıntılarının analizi için, genelde pahalı cihazlarla yapılan yöntemlere 

alternatif basit, hızlı, hassas ve rutin analizlerde kullanılabilir bir yöntem geliştirilmiştir. Aynı zamanda 

gentamisin, tobramisin ve amikasin içeren ilaçların rutin analizlerinde de kullanılabilecek pahalı 

cihazlara ihtiyaç duymayan, basit ve hassas bir yöntem geliştirilmesi sağlanmıştır. 

III. Materyal ve Yöntem  

a) Kimyasallar 

 Deneylerde kullanılan kimyasalların tamamı analitik saflıktadır ve ayrıca bir saflaştırma işlemi 

uygulanmaksızın kullanılmışlardır. H3PO4, HCl, HNO3, NaNO2, Na2SO4, kloroform, betametazon 

dipropiyonat, trisodyum sitrat ve sodyum dodesil sülfat (SDS);  Merck (Darmstadt, Almanya) 

firmasından satın alınmıştır. EuCl3, HAuCl4, NaBH4, NaH2PO4.2H2O, Na2HPO4, NaOH, Na2CO3, 

NaCl, lipoik asit,  1-etil-3-[3-dimetilaminopropil]karbodiimid hidroklorür (EDC) ve N-

hidroksisüksinimid (NHS), etanol, setiltrimetilamonyum bromür (CTAB), metil-p-hidroksibenzoat, 

propil-p-hidroksibenzoat, gliserin, klorbütanol, laktoz ve trikloro asetik asit Sigma-Aldrich (Steinheim, 

Almanya) firmasından satın alınmıştır. NaNO3, KCl ve sodyum benzoat Riedel de Haen (Seelze, 

Almanya) firmasından; BaCl2, Fluka (Buchs, Almanya) firmasından; tannik asit, sitrik asit ve askorbik 

asit Alfa Aesar (Massachusetts, ABD) firmasından satın alınmıştır. 

 Proje çalışmasında kullanılan aminoglikozidler:  

 Gentamisin sülfat TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. (İstanbul, Türkiye) tarafından sağlanmıştır. 

Gentamisin, % 30 C1, % 26 C1a, % 44 C2 formundadır. Sülfat içeriği % 33,5’dir.  

 Amikasin Sülfat, TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. (İstanbul, Türkiye) tarafından sağlanmıştır. 

Amikasin:sülfat oranı 1:2’dir.  

 Tobramisin, BİLİM İLAÇ (İstanbul, Türkiye) tarafından sağlanmıştır.  
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 Proje  çalışmasında AMİ ve GEN için belirlenen konsantrasyonlar, sülfat içeriklerine göre 

düzeltilerek hesaplanmıştır.  

b) Kullanılan Farmasötik Preparatlar 

 BELOGENT® merhem (1mg GEN/g; Parti no: 25063101) Türkiye’deki eczanelerden temin 

edilmiştir. Amikasin sülfat içeren DRAMIGEL® (% 5; Parti no:C0681) preparatı İtalya’daki 

eczanelerden temin edilmiştir. TOBRASED® göz merhemi (% 0,3 TOB içermektedir; Parti no: 

1041039B) Türkiye’deki eczanelerden temin edilmiştir. 

c) Cihazlar 

 Spektrofotometrik ölçümlerde Shimadzu 1601 model çift ışın yollu spektrofotometre (Kyoto, 

Japonya) kullanılmıştır. Spektrumlar UV-probe yazılımı kullanılarak görüntülenmiş ve işlenmiştir. 

Numuneler 1cm’lik kuartz küvetlerde ölçülmüş ve slit aralığı sabit olarak 2 nm’de tutulmuştur. 

 Floresans spektrumları Agilent Carry Eclipse spektroflorimetre (California, ABD) kullanılarak 

ölçülmüştür. Numuneler 1 cm’lik kuartz floresans küvetlerine alınmıştır. Uyarma ve emisyon slitleri 

değiştirilerek optimize edilmiştir. Sıcaklık kontrolü “Agilent Cary Single Cell Peltier Accessory”  ile 

sağlanmıştır.  

 Santrifüj işlemlerinde Thermo Micro CL21 soğutmalı mikrosantrifüj (New York, ABD) ve 

Nüve NF 200 santrifüj (Ankara, Türkiye) kullanılmıştır.  

 pH ölçümlerinde Mettler-Toledo WTW model pHmetre (Ohio, ABD) kullanılmış ve 

ölçümlerden önce kalibrasyonu yapılmıştır. 

 Ultrasonik banyo olarak JP SELECTA (Barselona, İspanya), Vorteks karıştırıcı olarak Velp 

Scientifica Zx3 (Usmate, İtalya) kullanılmıştır. 

 Elektron mikroskobu görüntülemeleri ODTÜ Merkez Laboratuvarı’nda bulunan FEI Tecnai G2 

TEM (transmission electron microscopy; Hilsboro, OR,USA) cihazıyla yapılmıştır.  

               IR spektrumları Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü’nde bulunan ATR eklentili Shimadzu IR 

Affinity-1 cihazıyla ölçülmüştür. Erime noktası tayini için Electro Thermal - IA9100 model erime 

noktası tayin cihazı kullanılmıştır. 

d) Yöntem 

1. Giriş 

 Floresansda normalde işleyen süreç, floresans özelliği gösteren molekülün enerjiyi 

absorblayarak elektronun üst enerji seviyelerine geçmesi ve ardından bazı ışımasız durulmalar da dahil 

olmak üzere, kazandığı bu enerjiyi ışık olarak yayarak kaybetmesidir. Floresansta enerji 

absorplandığında elektronlar eşleşmiş elektronik halde yani singlet halinde bulunurlarken fosforesansta 

triplet halde bulunurlar. Floresansta absorplanan ışığın dalga boyundan daha büyük dalga boylarında 

ışık yayılır, çünkü ışımasız durulmalar adı verilen bazı enerji kayıpları yaşanır.  Bu ışımasız 

durulmalar, sistemler arası geçiş, iç dönüşüm, dış dönüşüm ve titreşimsel durulma gibi olaylardır ve 
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floresansın verimini düşürürler.   

 Sönümlenme işlemleri, statik sönümlenme, dinamik sönümlenme ve rezonans enerji 

transferidir.  

 Proje çalışması kapsamında amingolikozidlerin spektroflorimetrik tayinleri için ilk strateji 

olarak, aminoglikozidlerin lantanitlerle yaptıkları komplekslerin floresans emisyonları üzerinden tayin 

yöntemi geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ancak yapılan çeşitli denemeler sonucunda, Rizk ve ark.nın 

(1995) iddialarının aksine aminoglikozidlerin lantanitlerle yaptıkları komplekslerin, lantanitlerin 

floresanslarında artışa yol açmadığı deneysel olarak belirlenmiştir. Ayrıca Gilmartin ve ark.nın (2000) 

çalışmaları da elde ettiğimiz bu sonuçları doğrulamaktadır. Lantanitlerin floresans emisyonundaki 

küçük artışın nedeni amingolikozidlere bağlı olan sülfattan kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlar nedeniyle 

lantanitlerin doğrudan aminoglikozidler ile oluşturacağı kompleksinin floresansının altın 

nanoparçacıklarla güçlendirilmesinden vazgeçilmiştir. Bunun yerine denenen o-fitaldialdehit ile 

aminoglikozidlerin kompleksinin sinyal güçlendirilmesinden de tatmin edici sonuçlar alınamamıştır.  

 Bütün bunların yerine başka bir strateji olarak öropyumu nanoparçacıkları (EuNP) halinde 

sentezlendikten sonra aminoglikozidlere bağlanabilecek bir molekül ile modifiye edilmesi 

planlanmıştır. Böylece zaten spektroskopik yöntemler arasında seçiciliği daha yüksek bir yöntem olan 

spektroflorimetrinin seçiciliği, bu molekül ile artırılmış olacaktır. Bu amaç için molekül yapısı (Şekil 1) 

gözününe alınarak lipoik asit tercih edilmiştir. Lipoik asit, sülfür grupları üzerinden sentezlenen 

EuNP’a bağlanırken, karboksil üzerinden de aminoglikozidlerin amin grupları ile etkileşime girmeye 

uygundur. 

 
Şekil 1. Lipoik asit 

 

2. Öropyum nanoparçacıkların sentezi  

 

EuNP sentezinde Gao ve ark.larının (2007) geliştirdikleri yöntem küçük değişiklikler yapılarak 

kullanılmıştır. Yöntemde yüzey aktif madde olarak kullanılan sodyum dodesilbenzen sülfonat yerine 

SDS kullanılmıştır. Öropyum’un nitrat tuzu yerine ise klorür tuzu kullanılmıştır. Sentezleme şu şekilde 

yapılmıştır: 

İndirgen olarak kullanılan tannik asitin 13 mg’ı 50 mL saf suda çözüldükten sonra 30 oC’lik su 

banyosuna alınmıştır. Bu çözelti hızlıca karıştırılırken üzerine 0,01 M EuCl3 çözeltisinden 5 mL ve 5.0 

x 10-5
 M SDS çözeltisinden 3,75 mL eklenmiştir. Ardından modifikasyon yapıcı ajan olarak etanol 

içerisinde hazırlanmış 0,01 M lipoik asitten 2 mL eklendikten sonra su banyosunda 30 dakika boyunca 

karıştırılmaya bırakılmıştır. 30 dakika karıştırma sonunda oda sıcaklığına soğutulmuş ve 250 mL’ye saf 

su ile tamamlanmıştır.  



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Sensör mekanizmasının temeli; lipoik asidin karboksil gruplarının, aminoglikozidlerin amin gruplarıyla 

reaksiyona girerek amid oluşması ve bu reaksiyonun EuNP’ların floresansında değişimlere yol 

açmasına dayanmaktadır. Ancak bu amid bağlarının oluşumu için öncelikle karboksil grubunun 

aktifleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü karboksil grubu ile amin grubunun reaksiyona girip amid bağını 

oluşturabilmesi oda sıcaklığında kendiliğinden gerçekleşen bir reaksiyon değildir (Valeur ve Bradley, 

2009). Su molekülünün eliminasyonunu gerektiren bu reaksiyon ancak 200 oC gibi çok yüksek 

sıcaklıklarda gerçekleşebilir (Jursic ve Zdravkovdki, 1993). Bu yüksek sıcaklıklar ise reaksiyona giren 

türlerin yapılarının bozulmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle genellikle bağlama ajanlarına 

ihtiyaç duyulur. Karboksil bağlayıcı reaktif olarak çalışmamızda 0,1 M EDC ve 0,1 M NHS 

kullanılmıştır. EDC, amid bağının oluşması için karboksil grubunu aktif hale getirirken, NHS ise 

oluşan amid bağının kararlı olmasını sağlar (Staros ve ark, 1986; Grabarek ve Gergely1990) 

3. Floresans sönümlenmesi çalışmaları  

Aminoglikozid numuneleri, hazırlanan EuNP’lere eklendiğinde emisyon sinyallerinde azalma 
gözlemlenmiştir. Numunelerin floresans şiddetinde azalmaya neden olan işlemlere floresans sönümlenmesi 

adı verilir. Uyarılmış hal reaksiyonları, moleküler yer değiştirme enerji transferi, temel-hal kompleks 
oluşumu ve çarpışma gibi moleküler etkileşimler sönümlenmeye neden olabilirler. Sönümlenme, 
çarpışmadan kaynaklanan dinamik sönümlenme ve floresans yapan tür ile sönümleyen arasındaki 
reaksiyondan kaynaklanan statik sönümlenme olarak ikiye ayrılır. Hem statik hem de dinamik sönümlenme 
moleküler temasa ihtiyaç duymaktadırlar. (Lakowicz, 2006 s.:277)  
 
Sönümlenme türü Stern-Volmer eşitliği kullanılarak aydınlatılabilir (Valeur, 2002):  

F0/F=1+ ���0CQ= 1+Ksv CQ 

Burada F0 ve F sönümleyicinin yokluğunda ve varlığındaki floresans şiddeti, �� bimoleküler 

sönümlenme sabiti, �0 sönümleyicinin yokluğunda floroforun ömrüdür. CQ ise sönümleyicinin 

konsantrasyonudur. Genellikle sönümlenme verileri F0/F’e karşı CQ grafiği çizilerek gösterilir ve Ksv bu 

grafiğin eğimidir. Ancak statik ve dinamik sönümlenme sadece bu grafikten belirlenemez. Sıcaklık, 

viskozite veya floresans ömrü ölçümleri ile de sönümlenme türü belirlemek mümkündür (Lakowicz, 

2006 s.:280). Bunun için farklı sıcaklıklarda yaptığımız deneylerde Ksv değerleri hesaplanmıştır. Bunun 

dışında EuNP ile aminoglikozidlerin etkileşiminin UV spektrumlarını inceleyerek de sönümlenmenin 

türü incelenmiştir.  

Sönümlenme deneylerinde bazı etkenlere dikkat etmek gerekir. Öncelikle bu deneyler maksimum 

sönümlenme koşullarında çalışılmalı, çünkü emisyon sinyali düşük olduğunda ortamdaki zemin 

floresansı önemli olmaya başlar. Ayrıca Rayleigh ve Raman saçılımları sönümleyicinin 

konsantrasyonundan bağımsızdır ve saçılan ışınların floresansa katkısı sönümlenmeyle birlikte artar. 

Sönümleyicinin absorbans spektrumu da dikkat edilmesi gereken faktörlerden biridir. İyonik şiddetin 

sönümlenme deneylerinde sabit tutulması önemlidir.(Lakowicz, 2006 s.:289) 

 Spektroflorimetrik deneylerde AMİ ve GEN öncelikle sülfattan arındırılmıştır. Bunun için 0,1 

M HCl ile asitlendirilmiş ortamda 0,1 M BaCl2 kullanılmıştır. Ba+2 katyonu asidik ortamda sadece 

sülfat anyonunu çöktürmektedir. Aşırısı eklenen Ba+2 ile oluşan BaSO4 süzülerek ortamdan ayrılmıştır. 

Ardından çözelti 0,1 M NaOH kullanılarak nötralleştirilmiş ve tampon çözeltiler ile istenen pH’da 

tamponlanmıştır. TOB’in standartında sülfat tuzu olmadığı için herhangi bir işlem yapmadan doğrudan 

kullanılmıştır. 
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 Spektroflorimetrik metot geliştirme aşamasında ilk önce en uygun uyarılma dalga boyu ve bu 

dalga boyuna ait emisyon spektrumları elde edildikten sonra fotoçoğaltıcı tüpün voltajı ve slit aralıkları 

optimize edilmiştir. 

4. Yöntem optimizasyonu için yapılan çalışmalar 

 Miktar tayinlerinden önce metot optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir: 

Spektroflorimetrik deneylerde öncelikle floresans dalga boyları ve slitleri belirlenmiştir. Ardından tayin 

limitlerini en düşük tutacak şekilde metodun optimizasyonuna başlanmıştır. 

5. pH optimizasyonu 

 pH taraması 0,5 birim aralıklarla; pH 2,5 – 7,5 arasında sitrik asit-fosfat tamponu kullanılarak, 

pH 8,0-10,0 aralığı ise borat tamponu kullanılarak yapılmıştır. pH 2,5-7,5 aralığındaki tamponlar 25 

mM sitrik asit ve 50 mM Na2HPO4’ın değişik oranlarda karıştırılması ile elde edilmiştir. pH 8,0-10,0 

bölgesi ise 25 mM H3BO3 pH’ının 100 mM NaOH kullanılarak ayarlanması ile hazırlanmıştır.  Daha 

sonra floresans ölçümleri için her bir pH’da hazırlanan TOB numunelerinden alınan 0,5 mL’lik kısım, 

2 mL EuNP çözeltisi üzerine eklenmiş ve emisyon spektrumları alınmıştır.  Kör çözeltileri olarak ise 

aminoglikozid içermeyen tampon çözeltiler aynı oranlarda EuNP ile karıştırılarak ölçülmüştür. 

6. İyonik şiddet optimizasyonu 

 pH optimizasyonunun ardından iyonik şiddet optimizasyonu yapılmıştır. İyonik şiddetin 

ayarlanması için NaCl kullanılmıştır. Belirlenen pH’larda değişen oranlarda NaCl eklenmiş (son 

konsantrasyon 0 - 2,5 M arası) ve floresans şiddeti farkı (ΔF) ölçülmüştür. 

7. Altın nanoparçacık sentezi 

 Yöntemin duyarlılığını artırmak için sinyallerin metalle zenginleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Metalle zenginleştirilmiş floresans çalışması için çeşitli boyutlarda ve şekillerde AuNP’lar 

hazırlanmıştır. Jana ve ark.larının (2001) geliştirdikleri yöntem, çekirdek çözeltisi hazırlandıktan sonra  

büyütme çözeltisi ile bu nanoparçacığın boyutunun ve şeklinin değiştirilmesine dayanır. Bu yöntemde 

öncelikle küçük metal parçacıklar (çekirdek) hazırlanır. Bu parçacıklar çekirdeklenme merkezi olarak 

işlev görür. Ardından büyütme çözeltisi kullanılarak daha büyük boyutlarda parçacıklar hazırlanır. 

İstenen nanoparçacık büyüklüğüne ve şekline bağlı olarak farklı miktarlarda büyütme çözeltisi ve 

çekirdek çözeltisi kullanılabilir. Büyütme çözeltisi yüksek miktarda stabilizör içerir. Bu sayede istenen 

büyüklükte sentezlenen nanoparçacıklar uzun süre topaklanma veya çökme göstermez ve kararlı 

kalırlar. 

 Sentez çalışmalarında öncelikle 3,5 nm’lik AuNP çekirdek çözeltisi hazırlanmıştır. Çekirdek 

çözeltisi için 20 mL 2,5x10-4 M HAuCl4 ve 2,5x10-4 M trisodyum sitrat içeren sulu çözelti 

hazırlanmıştır. Bu çözelti karıştırılırken üzerine 0,6 mL taze ve çok soğuk suda hazırlanmış 0,1 M 

NaBH4 eklenmiştir. NaBH4 eklendiği an oluşan pembe renk 3,5 nm parçacık oluşumunun göstergesidir. 

Bu yöntem oda sıcaklığında gerçekleştirildiği için trisodyum sitrat sadece parçacığın yüzeyini kaplar, 

indirgeyici ajan olarak NaBH4 bulunur.  Bu çekirdek çözeltisi hazırlandıktan sonra 2 ila 5 saat 

içerisinde kullanılmalıdır.  
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 Büyütme çözeltisi için 200 mL 2,5x10-4 M HAuCl4 hazırlanmış ve üzerine 6 g CTAB

eklenmiştir. Çözelti, CTAB çözününceye ve çözeltinin rengi berrak turuncu renge dönünceye kadar 

ısıtılmıştır. Ardından çözelti oda sıcaklığına soğutulup, büyütme çözeltisi olarak kullanılmıştır. Bu 

çözeltiler hazırlandıktan sonra aşağıdaki şekilde değişik boyutlarda parçacıklar hazırlanmıştır: 

5,5 nm’lik AuNP: 7,5 mL büyütme çözeltisine 50 µL taze hazırlanmış askorbik asit (0,1 M) eklenmiş

ve çözeltinin renginin kaybolduğu görülmüştür. Çözelti hızlıca karıştırılırken üzerine 2,5 mL çekirdek 

çözeltisinden eklenmiştir. Çözelti bir süre sonra şarap kırmızısı renge dönüşmüştür. Bu rengi aldıktan 

sonra çözelti 10 dakika daha karıştırılıp, küre şeklinde ve 5,5 nm boyutlarında AuNP elde edilmiştir. 

8,0 nm’lik AuNP: 9,0 mL büyütme çözeltisine 50 µL taze hazırlanmış askorbik asit (0,1 M) çözeltisi 

eklenmiş ve çözeltinin renginin kaybolduğu görülmüştür. Çözelti hızlıca karıştırılırken üzerine 1,0 mL 

çekirdek çözeltisinden eklenmiştir. Çözelti bir süre sonra koyu kırmızı renge dönüşmüş ve 10 dakika 

daha karıştırılmıştır. 8,0 nm boyutlarındaki küre biçimindeki AuNP çözeltisi, daha sonra 17 nm’lik 

AuNP hazırlanırken çekirdek çözelti olarak da kullanılmıştır. 

17 nm’lik AuNP: 9,0 mL büyütme çözeltisine 50 µL taze hazırlanmış askorbik asit (0,1 M) eklenmiş

ve çözeltinin renginin kaybolduğu görülmüştür. Çözelti hızlıca karıştırılırken üzerine 1,0 mL 8,0 nm 

AuNP çözeltisinden eklenmiştir. Çözelti 10 dakika daha karıştırılıp ve rengin kırmızıya çalan 

kahverengi olduğu görülmüştür. Bu şekilde hazırlanan çözelti 17 nm’lik AuNP’tır ve bir sonraki çözelti 

için çekirdek çözeltisi olarak kullanılmıştır. 

37 nm’lik küre ve  17-200 nm çubuk karışımı: 9,0 mL büyütme çözeltisine 50 µL taze hazırlanmış 

0,1 M askorbik asit çözeltisi eklenmiştir. Renksiz hale gelen ve hızlıca karıştırılan çözeltinin üzerine 1 

mL 17 nm’lik AuNP çözeltisi eklenmiş ve 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Elde edilen kahverengi 

çözelti 37 nm’lik küreler ve 17 nm en 200 nm boy ölçülerine sahip çubukların karışımıdır. Her bir 

çözelti CTAB stabilizörünün varlığında bir aydan daha uzun süre dayanmakta ve her bir çözelti 2,5x10-

4 M altın içermektedir.  

 Sentezleme aşamasından sonra sinyal güçlendirmesi için kullanılacak AuNP’ların 

belirlenmesine geçilmiştir. Bunun için 0,5 mL AuNP çözeltileri deney ortamlarına eklendikten sonra 

floresans şiddeti ve ΔF üzerindeki etkisi incelenmiştir.  Sinyalleri en çok güçlendiren AuNP seçildikten 

sonra EuNP ile birlikte karakterizasyonu yapılmıştır. 

 Optimizasyon işleminin son aşaması olarak eklenen AuNP’larin miktarları belirlenmiştir. 

Bunun için son hacim aynı olacak şekilde değişen oranlarda AuNP’lar deney tüplerine eklenmiş ve 

emisyon sinyalleri izlenmiştir. Emisyon sinyallerindeki güçlendirme, eklenen AuNP hacmine karşı 

grafiğe geçirilmiştir. 

8. Öropyum ve altın nanoparçacıkların karakterizasyonları 

 Hazırlanan AuNP ve EuNP’larin UV-GB spektrofotometresi ile spektrumları alınmıştır. Ayrıca 

optimizasyon aşaması sonrasında deneylerde kullanılması kararlaştırılan 37 nm’lik küre ve 17-200 nm 

çubuk karışımı AuNP ve EuNP’ların TEM görüntülemesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez 

Laboratuvarı’ndaki FEI Tecnai G2 Spirit Bio (TWIN) yüksek kontraslı TEM cihazında yapılmıştır. 

Numuneler bir gün öncesinden karbon kaplı bakır ızgaralarda (200 mesh) kurumaya bırakılmış ve 120 

kV’da ölçümler alınmıştır. 
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9. Yöntem validasyonu için yapılan çalışmalar 

 Metot optimizasyonu deneylerinden sonra metodun geçerlilik testleri yapılmıştır. ICH 

kılavuzlarında (1994) ilaç analizleri için zorunlu parametrelerin yanında metodun dayanıklılık 

çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalarda ICH kılavuzları temel alınmıştır.  

Optimum pH (5,00) ve iyonik şiddetlerde (2,5 M NaCl) AMİ için 0,75-27,5 µg/mL; GEN için 0,40-26 

µg/mL ve TOB için 0,25-25 µg/mL aralıklarında üç set halinde çözeltiler hazırlanmıştır. Deney 

tüplerine alınan 1,5 mL EuNP çözeltisi üzerine bu çözeltilerden 0,5 mL eklenmiştir. Ardından 0,4 mL 

AuNP eklendikten sonra 280 nm’de uyarılan örneklerin emisyon spektrumları 290-800 nm aralığında

alınmıştır. Üçer set halinde hazırlanan bu çözeltilerin 315 nm’deki sinyalleri izlenerek ΔF değerleri 

bulunmuştur. Konsantrasyona karşı ΔF grafikleri çizilerek kalibrasyon doğrusunun denklemleri ve 

korelasyon katsayıları belirlenmiştir. Yakalama sınırı (YS) ve tayin alt sınırı (TAS) değerleri 

kalibrasyon denklemlerinin eğim ve kesim değerlerinin standart sapmaları ve ortalamaları kullanılarak

aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır: 

YS = 3σ / m    TAS = 10σ / m 

 Metodun doğruluk ve kesinliğinin sınamak için standartlar kullanılarak üç set aminoglikozid 

örnekleri hazırlanmıştır (10, 15 ve 20 µg/mL) ve üç gün ölçülerek sonuçları değerlendirilmiştir.  

 Dayanıklılık testleri için öncelikle deneye etki eden faktör olarak pH belirlenmiştir. Kullanılan 

Metler-Toledo WTW model pHmetrenin belirsizlik değerleri ±0,01 olarak verilmiştir. Deneylerde 

belirsizlik değeri 5 katsayısı ile çarpılarak belirlenen ± 0,05 seviyelerde metot sınanmıştır. 

Aminoglikozidlerin optimum pH’ı olarak belirlenen 5,00 değerinden ±0,05 pH’lardaki tamponlar, sitrat 

ve fosfat tamponları kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu tamponlardan elde edilen sonuçlar 

metodun dayanıklılığı için değerlendirilmiştir. 

 Ardından metodun uygulama aşamasına geçilmiştir. Farmasötik formülasyonlarda bulunan 

yardımcı maddelerinin yönteme etkisini incelemek standart ekleme yöntemi uygulanmıştır. Standart 

ekleme yönteminde ise ilaçlara içeriğinin      % 50, 75 ve 100’ü kadar etken maddelerden eklendikten 

sonra analizleri gerçekleştirilmiş ve geri kazanım değerleri hesaplanarak yardımcı maddelerin etkisi 

incelenmiştir.  

 Seçicilik çalışmalarında standart ekleme yöntemine ek olarak elde edilebilen yardımcı 

maddelerin ve bazı iyonların tolerans limitleri de hesaplanmıştır. Bunun için bu iyonların, örneklerin 

floresans sinyallerini ±%5 oranında değiştirdikleri konsantrasyonlar belirlenmiştir. Bazı iyonların 

yüksek konsantrasyonlarda dahi etkisi gözlenmediğinden bu iyonların tolerans limitleri çalışılabilen en 

yüksek konsantrasyondan da yüksektir şeklinde belirtilmiştir. Bazı yardımcı maddelerin ise sulu fazda 

çözünürlüğü oldukça düşüktür, bu yüzden bu maddelerin çözünürlüklerinin en üst değerlerindeki 

çözeltilerle deneyler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar bu değerlere göre tablolaştırılmıştır. Çözeltileri 

hazırlanan yardımcı maddeler ve iyonlar şunlardır: metil-p-hidroksibenzoat, propil-p-hidroksibenzoat, 

gliserin, betametazon dipropiyonat, klorbütanol, sodyum benzoat, K+, NO�
�, NO�

�, CH3COO-, CO�
�, Cl-

ve Na+. 

10. Yöntemin süt analizlerinde kullanımı için yapılan çalışmalar 

 Süt uygulamalarına geçmeden önce aminoglikozidlere benzer yapıda olan ve sütte bulunan 
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laktozun metoda etkisi incelenmiş ve tolerans değerleri belirlenmiştir. Öncelikle sülfattan arındırılmış 

aminoglikozid eklenmiş sütlerin proteinler ve yağdan arındırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bunun 

için 2 mL’lik süt numunesi üzerine 1 mL TCA (%1 a/h) çözeltisi ve 0,5 mL kloroform eklenmiştir. 

Tüpler daha sonra 10 dakika süreyle ultrasonik banyoda bekletilmiştir. Ardından proteinlerin ve 

yağların etkili bir şekilde çöktürülebilmesi için, +4oC’de 13000 rpm devirde 25 dakika santrifüj 

edilmiştir. Ardından süzüntüde kalan yağların ayrılması işlemine geçilmiştir, çünkü ortamda bulunan 

yağlar çözeltilerin vizkositesinin değişmesine ve ışınların saçılmasına neden olabilmektedir. Bu 

nedenle önceki santrifüj işlemine ek olarak 0,25 mL NaOH (1 N) eklenerek birkaç dakika beklenmiştir. 

Ardından oda sıcaklığında 5000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilen örnekler membran filtrelerden (0,22 

µm) süzülerek etkili bir şekilde yağlarından ayrılmıştır. Bu son çözeltiler 1 N HCl ile nötralize 

edildikten sonra pH’ları 2,5 M NaCl içeren sitrat-fosfat tamponu kullanılarak 5,00’e ayarlanmıştır. 

Konsantrasyonları her bir etken madde için 10, 15 ve 20 ppm olarak ayarlanan örneklerden alınan 0,5 

mL’lik kısım 1,5 mL EuNP üzerine eklenmiştir. Bu numuneler üzerine AuNP eklendikten sonra 

ölçümler yapılmıştır. Kör çözelti olarak ilaç eklenmemiş sütlere aynı işlemler yapılmıştır. 

IV. Analiz ve Bulgular 

a) Etken Maddelerin Kontrolleri 

 Gentamisin sülfat’ın kontrolü için erime noktası ölçülmüş ve 237 oC’de bozularak eridiği 

görülmüştür. Amikasin sülfat ise 228 oC’de bozularak erimiştir. TOB’in erime noktası 217 oC olarak 

tayin edilmiştir. Bu değerler referanslarla uyumludur (Merck Index, 2001 ). 

 AMİ’nin IR spektrumu (Şekil 2) Bio-Rad/Sadtler IR Data Collection (2014) ile karşılaştırılmış 

ve uyumlu olduğu görülmüştür. GEN’in IR spektrumu (Şekil 3) Thumer ve Patel’in (2011) 

çalışmasıyla uyumludur. TOB’in IR spektrumu (Şekil 4) Japon Ulusal İleri Endüstriyel Bilim ve

Teknoloji Enstitüsü’nün (AIST, 2014) veritabanındaki IR spektrumları karşılaştırılmış ve uyumlu 

olduğu görülmüştür. 

 Elde edilen sonuçlara göre AMİ, GEN ve TOB ayrıca herhangi bir saflaştırılmaya gerek 

duyulmadan olduğu gibi deneylerde kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Amikasinin IR spektrumu 
 

 
Şekil 3. Gentamisinin IR spektrumu 
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Şekil 4. Tobramisinin IR spektrumu 

b) Spektrflorimetrik çalışmaların sonuçları 

Yöntemde anlatıldığı gibi hazırlanan EuNP, NHS/EDC ile aktifleştirildikten sonra floresans taraması 

yapılmış ve emisyon sinyallerinin en yüksek olduğu uyarma dalga boyu 280 nm (λex) olarak 

belirlenmiştir. 280 nm’de uyarılan parçacıkların 315 nm ve 620 nm’de iki adet floresans piki ve 570 

nm civarında da ikinci mertebeden bir Rayleigh saçılma piki gözlenmiştir (Şekil 5). Slit aralıkları 

slitex=5 nm ve slitem=10 nm tutularak emisyon spektrumlarının düzgün bir şekilde alınması 

sağlanmıştır.  

 

Şekil 5. Lipoik asitle modifiye edilmiş öropyum nanoparçacıkların emisyon spektrumu 
(λex:280 nm, slitex=5 nm, slitem:10 nm).  

 Ardından aktifleştirilmiş karboksil gruplarına sahip lipoik asit kaplı EuNP’a TOB eklenerek 

floresansa etkisi incelenmiştir. TOB’in emisyon şiddettini azalttığı ve bunun TOB konsantrasyonu ile 

orantılı olabileceği görülmüştür. Ardından TOB için metot optimizasyonu aşamasına geçilmiştir.  

 AMİ ve GEN için ise konsantrasyona karşı emisyon şiddetindeki azalmanın düzensiz olduğu ve 

doğrusallık göstermediği bulunmuştur. Bunun üzerine sülfat anyonunun Eu floresansında artışa neden 
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olduğu, AMİ ve GEN’in floresans sönümlemesine karşı etki yaptığı düşünülmüştür ve bu nedenle AMİ 

ve GEN sülfattan arındırılmıştır. Bunun için asitli ortamda BaCl2 eklenerek sülfatın çöktürülmesi 

planlanmıştır. Ancak bundan önce BaCl2’ün emisyon sinyallerine herhangi bir etkisi olup olmadığı test 

edilmiştir. BaCl2’nin girişim yapmadığından emin olunduktan sonra asidik ortamda (0,1 M HCl), 

numunenin sülfat içeriğinden yüksek miktarda BaCl2 eklenmesiyle numunelerdeki tüm sülfatın 

çökmesi sağlanmıştır. Sülfattan arındırılmış GEN ve AMİ için metot optimizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 

1. Floresans Sönümlenme Türünün Belirlenmesi 

 Floresans sönümlenmesinin belirlenmesi deneylerinde öncelikle EuNP ile aminoglikozidlerin 

etkileşiminin UV spektrumları incelenmiştir. Bunun için TOB eklenmiş ve eklenmemiş EuNP’larin 

spektrumları ölçülmüştür (Şekil 6). 

 
Şekil 6. Öropyum nanoparçacıkların tobramisin a) eklenmemiş ve b) eklenmiş haldeki 
spektrumları 
 AMİ ve GEN’in EuNP ile etkileşimi ölçüldüğünde TOB’den farklı olarak UV spektrumunda 

kayda değer bir fark gözlemlenmemiştir (Şekil 7).  
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Şekil 7. Öropyum nanoparçacıkların a)kör çözelti b) amikasin sülfat eklenmiş 
c)gentamisin sülfat eklenmiş haldeki spektrumları 

 

 Sülfattan arındırılmış AMİ ve GEN ile NHS/EDC ile aktive edilmiş lipoik asit kaplı EuNP 

etkileşimi yine UV spektrumları alınarak gözlemlenmiştir (Şekil 8). 

 
 

Şekil 8. NHS/EDC aktive edilmiş lipoik asitle modifiye Öropyum nanoparçacıkların a)kör 
çözelti b) amikasin eklenmiş c)gentamisin eklenmiş haldeki spektrumları 
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 Floresans sönümlenme türünün belirlenmesi için ikinci olarak F0/F’e karşı CQ grafikleri çizilmiş 

(Şekil 9-11) ve eğrilerin doğrusal olup olmadığına bakılarak sönümlenmenin statik ve dinamik 

sönümlenmenin bir karışımı mı yoksa sadece tek bir tür sönümlenmeden mi kaynaklandığı 

belirlenmiştir.  

 
Şekil 9. Amikasin konsantrasyonuna karşı F0/F grafiği (Stern-Volmer eğrileri) 

 
Şekil 10. Gentamisin konsantrasyonuna karşı F0/F grafiği (Stern-Volmer eğrileri) 
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Şekil 11. Tobramisin konsantrasyonuna karşı F0/F grafiği (Stern-Volmer eğrileri) 
 

 Floresans sönümlenme türü için yapılan deneylerden elde edilen son bulgular, farklı 

sıcaklıklarda yapılan deneylerden elde edilen Stern-Volmer sabitlerinin (K��) hesaplanmasıdır. Farklı 

sıcaklıklardaki (288 K, 298 K ve 308 K) K�� değerleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmış ve 

ortalamaları alınmıştır (Çizelge 1). Bu  K�� değerleri aynı zamanda yukarıdaki grafikte görülen 

eğrilerin kesme değerleri 1 olarak alındığındaki eğimleridir. 

F�

F
=  1 + K�� C	 

 Burada F0, aminoglikozidler eklenmeden önceki floresans şiddeti, F aminoglikozidler 

eklendikten sonraki floresans şiddeti, CQ ise eklenen aminoglikozidlerin molar konsantrasyonudur. 

Çizelge 1. Farklı sıcaklıklardaki Stern-Volmer sabitleri 

 �
� değerleri 
 288 K 298 K 308 K 

Amikasin 18342 16657 15133 

Gentamisin 14829 13930 13850 

Tobramisin 24986 21278 20939 

 

2. Altın ve Öropyum Nanoparçacıkların Karakterizasyonları 

 Yöntem bölümünde anlatıldığı gibi sentezlenen EuNP ve AuNP, UV-GB spektrumları ve TEM 

görüntüleri alınarak karakterize edilmişlerdir. Sentezlenen AuNP’lar boyutlarına ve şekillerine göre 

farklı renklerdedirler (Şekil 12). 
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Şekil 12. Sentezlenen altın nanoparçacıklar 

 

 EuNP’ın UV spektrumunda 280 nm’de bir pik görülmektedir (Şekil 13). 

 
Şekil 13. Lipoik asitle modifiye edilmiş öropyum nanoparçacıkların UV 
spektrumu 

 

 Şekil 14’de boyutlarına ve şekillerine göre AuNP’ların UV-GB spektrumları görülmektedir. 
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Şekil 14. Altın nanoparçacıkların UV-GB spektrumları 
 

 EuNP ve AuNP’ların TEM görüntülemeleri yöntemde anlatıldığı gibi yapılmıştır (Şekil 15-16) 

Dalga boyu  (nm) 
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Şekil 15.a. Öropyum nanoparçacıkların Transmisyon Elektron Mikroskobu görüntüsü 
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Şekil 15.b. Öropyum nanoparçacıkların Transmisyon Elektron Mikroskobu görüntüsü 
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Şekil 16.a. Küre ve çubukların karışımı halinde sentezlenen altın nanoparçacıkların 
Transmisyon Elektron Mikroskobu görüntüsü 
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Şekil 16.b. Küre ve çubukların karışımı halinde sentezlenen altın nanoparçacıkların 
Transmisyon Elektron Mikroskobu görüntüsü 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 
Şekil 16.c. Küre ve çubukların karışımı halinde sentezlenen altın nanoparçacıkların 
Transmisyon Elektron Mikroskobu görüntüsü 
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Şekil 16.d. Küre ve çubukların karışımı halinde sentezlenen altın nanoparçacıkların 
Transmisyon Elektron Mikroskobu görüntüsü 
 

3. Metot Optimizasyonu 

3.1.  Tobramisin için metot optimizasyon deneyleri 

3.1.1. pH 

 Kör çözeltiler ile numuneler arasında emisyon sinyalindeki şiddet azalışı (ΔF) pH’a karşı 

grafiğe geçirildiğinde en yüksek ΔF’in pH 5,0’da görülmüştür (Şekil 17).  Bazik bölgede lipoik asit 

kaplı EuNP’ların emisyon sinyallerinin çok düşük seviyelere düştüğü gözlenmiştir. pH 4’den daha 

düşük değerlerde ise emisyon sinyalleri yüksek iken floresans sönümlenmesi azalmıştır. 
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Şekil 17. Lipoik asit modifiye öropyum nanoparçacıkların tobramisin (30 
µg/mL) ile etkileşimi sonucu floresans azalmasının pH’a karşı değişimi (λex 
=280 nm λem =315 nm). 

 

3.1.1.  İyonik Şiddet 

 pH optimizasyonundan sonra iyonik şiddetin etkisi ölçülmüştür. pH 5,0’da hazırlanan 

tamponlara değişik oranlarda NaCl çözeltisi eklenmiş ve kör ile tobramisin içeren EuNP’ler arasındaki 

fark grafiğe geçirilmiştir (Şekil 18). Sonuçlar değerlendirildiğinde NaCl konsantrasyonunun ΔF’e 

önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. İyonik şiddet yüksek tutularak gerçek numunelere yapılacak 

ön işlemler sırasında eklenecek reaktiflerin ihmal edilebilir düzeylerde kalması ve bütün ölçümlerin 

aşağı yukarı aynı iyonik şiddette yapılması için deneylerde 2,5 M NaCl’li ortamın kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

 
Şekil 18. Lipoik asit modifiye öropyum nanoparçacıkların tobramisin (10 µg/mL) ile 
etkileşimi sonucu floresans azalmasının iyonik şiddete karşı değişimi (pH 5,0  λex =280 
nm λem =315 nm). 
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3.1.2.  Altın nanoparçacık boyutu 

 25 oC’de gerçekleştirilen deneylerde, bu şartlarda TOB için gözlenebilme sınırı aşağı yukarı 200 

ppb olarak bulunmuştur. Duyarlılığı artırmak için metalle zenginleştirilmiş floresans yöntemini

kullanılmıştır. Bunun için değişik boyutlarda ve şekillerde AuNP hazırlanmış (Jana ve ark., 2001) ve

EuNP çözeltisine eklenmiştir.   

 Hazırlanan bu AuNP’lar aynı miktardaki kör ve numunelere (pH 5,0 ve NaCl konsantrasyonu 

2,5 M) eklendikten sonra emisyon spektrumları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre 37 nm’lik küre 

ve 17-200 nm çubuk karışımı diğer AuNP’lara göre sinyalleri daha fazla zenginleştirmiştir (Şekil 19) . 

Bu nedenle sonraki ölçümlerde bu parçacıklar kullanılmıştır.  

 
Şekil 19. Tobramisin için altın nanoparçacık boyutuna ve şekline bağlı lipoik 
asit kaplı öropyum nanoparçacıkların floresansındaki artış  

 

3.1.3.  Altın nanoparçacık konsantrasyonu 

 Metalle zenginleştirilmiş floresansın optimizasyonunda eklenen nanoparçacığın miktarı 

belirlenmiştir. Bunun için yine kör ve tobramisin içeren çözeltilere, çözeltilerin son hacimleri aynı 

olacak şekilde değişik hacimlerde AuNP çözeltisinden eklenmiştir.  Sonuçlar 0,4 mL AuNP eklemenin, 

sinyalleri en güçlü oranda zenginleştirdiğini göstermiştir (Şekil 3.20).  
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Şekil 20. Tobramisin için altın nanoparçacıkların (37 nm küre ve 17-200 nm 
çubuk karışımı) miktarına karşı floresans sönümlenmesinin grafiği (λex =280 
nm λem =315 nm). 

 

 Bu sonuçlara göre 0,4 mL 37 nm’lik küre ve 17-200 nm çubuk karışımdan oluşan AuNP’lar kör 

numunedeki emisyon sinyallerini yaklaşık 4,5 kat zenginleştirmiştir. TOB ölçümlerindeki duyarlılık 

açısından ise  ΔF’i yaklaşık 3 kat artırmıştır. Bu şartlarda TOB için YS 60 ppb, TAS ise yaklaşık 200 

ppb olarak görülmüştür. Şekil 3.21’de AuNP eklenmiş ve eklenmemiş EuNP’ların emisyon 

spektrumlarını zenginleştirmesi görülmektedir. 

 

 
Şekil 21. Öropyum nanoparçacıklarının floresansının altın nanoparçacıklar kullanılarak 
zenginleştirilmesini gösteren emisyon spektrumları. a) altın nanoparçacık eklenmiş 
b)altın nanoparçacık eklenmemiş haldeki spektrumlar 
 

3.2. Amikasin ve Gentamisin için metot optimizasyonu 

 AMİ ve GEN sülfattan arındırıldıktan sonra metot optimizasyonu aşamaları TOB’de olduğu 

gibi uygulanmıştır. 

3.2.1.  pH 
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 TOB deneylerinde belirlenen floresans dalga boyları ve slitleri kullanılarak, pH taraması 0,5 

birim aralıklarla yapılmıştır. pH 2,5 – 7,5 aralığı sitrik asit-fosfat tamponu kullanılarak, pH 8,0-10,0 

aralığı ise borat tamponu kullanılarak yapılmıştır. pH 2,5-7,5 aralığındaki tamponlar 25 mM sitrik asit 

ve 50 mM disodyum hidrojen fosfatın değişik oranlarda karıştırılması ile;  pH 8,0-10,0 bölgesi ise 25 

mM borik asitin pH’ının 100 mM NaOH kullanılarak ayarlanması ile hazırlanmıştır.  Daha sonra 

floresans ölçümleri için her bir pH’da ayrı ayrı hazırlanan AMİ ve GEN numunelerinden alınan 0,5 

mL’lik kısım, 2 mL EuNP çözeltisine eklenmiş ve emisyon spektrumları ölçülmüştür. pH’a karşı ΔF

grafiğe geçirildiğinde en yüksek ΔF’in pH 5,0’da görüldüğü bulunmuştur (Şekil 22-23).   

 
Şekil 22. Lipoik asitle modifiye edilmiş öropyum nanoparçacıkların amikasin 
(30 µg/mL) ile etkileşimi sonucu floresans şiddeti azalmasının pH’a karşı 
değişimi (λex =280 nm λem =315 nm). 

 
Şekil 23. Lipoik asitle modifiye edilmiş öropyum nanoparçacıkların gentamisin 
(30 µg/mL) ile etkileşimi sonucu floresans şiddeti azalmasının pH’a karşı 
değişimi (λex =280 nm λem =315 nm). 

3.2.1.  İyonik şiddet 

 Sülfat anyonunun etkisinden kurtulduktan sonra, iyonik şiddetin etkisini ölçmek için  pH 5,0’da
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hazırlanan tamponlara değişik oranlarda NaCl çözeltisi eklenmiş ve iyonik şiddete karşı ΔF grafiğe 

geçirilmiştir (Şekil 24-25). Sonuçlara göre TOB’de olduğu gibi NaCl konsantrasyonunun ΔF’e önemli 

bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.  Bu yüzden AMİ ve GEN için de 2,5 M NaCl’li ortamın 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

 
Şekil 24. Lipoik asitle modifiye edilmiş öropyum nanoparçacıkların amikasin (12,5 
µg/mL) ile etkileşimi sonucu floresans sönümlenmesinin iyonik şiddete karşı 
değişimi (pH 5,0; λex =280 nm λem =315 nm). 

 

 
Şekil 25. Lipoik asitle modifiye edilmiş öropyum nanoparçacıkların gentamisin (12,5 
µg/mL) ile etkileşimi sonucu floresans şiddeti azalmasının iyonik şiddete karşı 
değişimi (pH 5,0; λex =280 nm λem =315 nm). 

 

3.2.2.  Altın nanoparçacık boyut ve şekilleri 
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 AuNP’lar AMİ ve GEN için sinyal güçlendirmesinde kullanılmıştır. AuNP’ler aynı miktardaki 

kör ve numunelere (pH 5,0 ve NaCl konsantrasyonu 2,5 M) eklendikten sonra emisyon spektrumları 

ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre TOB’de olduğu gibi 37 nm’lik küre ve 17-200 nm çubuk 

karışımı, diğer AuNP’lara göre sinyalleri daha fazla zenginleştirmiştir (Şekil 26-27) .  

 
Şekil 26. Amikasin için altın nanoparçacık boyutuna ve şekline göre lipoik asit kaplı 
öropyum nanoparçacıkların floresansındaki artış  

 
Şekil 27. Gentamisin için altın nanoparçacık boyutuna ve şekline göre lipoik 
asit kaplı öropyum nanoparçacıkların floresansındaki artış  

 

3.2.3. Altın nanoparçacık konsantrasyonu 

 En yüksek sinyal zenginleştirmesini elde etmek için eklenmesi gereken nanoparçacığın miktarı 

belirlenmiştir. Bunun için yine kör ve tobramisin içeren çözeltilere, çözeltilerin son hacimleri aynı 

olacak şekilde değişik hacimlerde AuNP çözeltisinden eklenmiştir.  Sonuçlar, AMİ ve GEN için 0,4 

mL AuNP eklemenin, sinyalleri en güçlü oranda zenginleştirdiğini göstermiştir (Şekil 28-29).  
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Şekil 28. Amikasin için altın nanoparçacıkların (37 nm küre ve 17-200 nm çubuk 
karışımı) miktarına karşı floresans sönümlenmesinin grafiği (λex =280 nm λem 
=315 nm). 

 
Şekil 29. Gentamisin için altın nanoparçacıkların (37 nm küre ve 17-200 nm 
çubuk karışımı) miktarına karşı floresans sönümlenmesinin grafiği (λex =280 nm 
λem =315 nm). 

 

 AMİ ve GEN için AuNP ile zenginleştirilmeden önceki YS sırasıyla 600 ppb ve 255 ppb olarak 

bulunmuştur. AuNP ile zenginleştirildikten sonra bu değer AMİ için 2,7 kat azalarak 223 ppb, GEN 

için ise 2,8 kat azalma ile 91 ppb olarak bulunmuştur. 

3.3. Seçicilik Çalışmaları 

 AMİ, GEN ve TOB içeren ilaçlarda kombine halde bulunan diğer etken maddeler, yardımcı 

maddeler, laktoz ve bazı sıkça rastlanan iyonların tolerans limitleri deneysel sonuçlardan yola çıkarak 
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hesaplanmıştır. Bu maddelerin deney sonuçlarını ±%5 oranında etkilediği konsantrasyonlar tolerans 

limitleri olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Spektroflorimetrik metodun bazı maddelere karşı tolerans limitleri 

Maddeler Tolerans limitleri (µg/mL) 

Metil-p-hidroksibenzoat >1522 
Propil-p-hidroksibenzoat >400 

Benzoat 104 

Klorbütanol >17746 

Betametazon dipropiyonat > 130 

Laktoz >34230 

Gliserin 126000 

Nitrit 445 

Nitrat 1061 

Potasyum >7460 

Karbonat 59 

Asetat 727 

Sodyum >10000 

Klorür >10000 

 

 

4. Tobramisinin spektroflorimetrik miktar tayini 

 Metot optimizasyonu sonrası TOB için çalışma aralığı 0,20 – 25 µg/mL olarak belirlenmiştir.

TOB’in 2,5 M NaCl içeren pH 5,0 fosfat-sitrat tampon içerisinde, çözeltileri 3 set olarak hazırlanmıştır. 

Hazırlanan çözeltilerden alınan 0,5’er mL’lik kısım 1,5 mL EuNP çözeltisine eklendikten sonra üzerine 

0,4 mL AuNP eklenmiş ve hemen emisyon spektrumları ölçülmüştür. Ölçümlerde TOB 

konsantrasyonu arttıkça spektrumun floresans sinyallerinin azaldığı gözlemlenmiştir (Şekil 30).

Konsantrasyona karşı ΔF grafiğe geçirildiğinde, doğrusal bir ilişki gözlenmiştir. Doğrusallığın bir 

göstergesi olarak korelasyon katsayısı 0,9969’dur. YS 3σ/m formülünden 59,7 ng/mL olarak, TAS ise

10σ/m formülünden 199 ng/mL olarak hesaplanmıştır (Çizelge 3).  

Çizelge 3. Tobramisinin spektroflorimetrik analizinden elde 
edilen regresyon verileri 

Çalışma aralığı (µg.mL-1) 0,20-25 

Yakalama sınırı  (µg.mL-1) 0,060 

Tayin alt sınırı (µg.mL-1) 0,199 

Eğim 20,58 

Kesim 43,37 
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Korelasyon katsayısı 0,9969 

Eğimin standart hatası 4,306 

Kesimin standart hatası 0,303 

 

 
Şekil 30. Artan tobramisin konsantrasyonuna [a)0 µg/mL, b)0,20 µg/mL,  c)0,75 µg/mL,
d)2,0 µg/mL,  e)4,0 µg/mL,  f)6,0 µg/mL,  g)10 µg/mL,  h)15 µg/mL, i)17,5 µg/mL, j)20
µg/mL, k)25 µg/mL]  karşı öropyum nanoparçacıkların floresans sönümlenmesini 
gösteren spektrumlar 
 

 Yöntemin validasyonu için standartlar kullanılarak üçer set halinde 10, 15 ve 20    µg/mL TOB 

içeren çözeltiler 2,5 M NaCl içeren pH 5,0 fosfat-sitrat tamponu içerisinde hazırlanmıştır. Şekil 31’de 

emisyon spektrumları görünen bu çözeltilerin üç gün süreyle analizlerinden elde edilen sonuçlar 

yöntemin doğruluk ve kesinlik açısından değerlendirilmesi için kullanılmıştır (Çizelge 4).  

 

 
Şekil 31. Tobramisinin validasyon çözeltilerinin [a)0 µg/mL, b)10 µg/mL, c)15 µg/mL,
d)20 µg/mL] analizlerinden elde edilen emisyon spektrumları 
 

Çizelge 4. Tobramisinin standart çözeltileri için spektroflorimetrik yöntemden 
elde edilen gün içi ve günler arası analizlerinin sonuçları 
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Konulan(µg/mL) Bulunan(µg/mL) BSS (%) Bağıl hata (%) 
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10 10,12 3,64 1,21 

15 14,52 0,82 -3,20 

20 20,61 1,12 3,06 

Günler arası 

Konulan(µg/mL) Bulunan(µg/mL) BSS (%) Bağıl hata (%) 

10 10,09 2,34 0,86 

15 14,98 3,88 -0,17 

20 20,53 2,35 2,67 

 

 Dayanıklılık testlerinden elde edilen sonuçlar Çizelge 5’de gösterilmiştir.  

Çizelge 5. Tobramisin için pH’a bağlı olarak 
spektroflorimetrik dayanıklılık testi sonuçları 

pH Geri kazanım (%) 
4,95 103,00 

5,00 102,38 

5,05 101,51 

 

 

4.1   Yöntemin tobramisin içeren farmasötik preparatlara uygulanması 

 Yardımcı maddelerin etkisi tolerans limitleri ile Çizelge 2’de verilmiştir. Spketroflorimetrik 

yöntem TOBRASED® merhemde bulunan yardımcı maddelerden klorbütanole uygulandığında 

herhangi bir girişim gözlenmemiştir. Klorbütanol dışındaki diğer bir yardımcı madde olan vazelin suyla 

karışmadığı için süzme işlemi sırasında ayrılmaktadır. Farmasötik preparatlara uygulamadan önce 

standart ekleme yöntemi uygulanmıştır. TOBRASED® çözeltilerine standart TOB’den % 50, 75 ve 100 

oranlarında eklendikten sonra miktar tayinleri yapılmış ve deney sonuçlarına herhangi bir girişim olup 

olmadığı test edilmiştir. Geri kazanım değerleri doğruluk parametresini göstermektedir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. TOBRASED® göz merhemi (% 0,3 TOB içermektedir; Parti no: 
1041039B)’ne standart ilavesinden sonra TOB için yapılan spektroflorimetrik 
deneylerin sonuçları 

Eklenen TOB (%) Bulunan TOB (%) Geri Kazanım (%)  

50 50,59 101,17 
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50 50,23 100,47 

50 49,15 98,31 

75 75,68 100,90 

75 72,99 97,32 

75 73,02 97,36 

100 101,08 101,08 

100 102,05 102,05 

100 97,26 97,26 

 Ortalama 99,55 

 SS 1,95 

 BSS 1,96 

 GA (p=0,05 için) 1,21 

 

 Bu işlemlerin ardından merhemlerin analizi için 1 g TOBRASED® göz merhemi (% 0,3; Parti 

no: 1041039B) tartılmış ve 25 mL fosfat-sitrat tamponunda çözülmüştür. Altı set olarak hazırlanan bu 

ilaç çözeltilerinin çözünme işleminde 10 dakika ultrasonik banyoda tutulduktan sonra, 20 dakika

boyunca manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Çözeltiler 0,45 µm’lik süzgeç kağıtlarından süzülüp

süzüntüden alınan 0,1 mL’lik kısım 10 mL’lik balonjojeye alınmış ve tamponla tamamlanmıştır. 

Buradan alınan 0,5 mL çözelti 1,5 mL EuNP çözeltisi üzerine eklendikten sonra 0,4 mL AuNP 

eklenmiş ve hemen ardından spektrumlar alınmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 7’de görülmektedir. 

Çizelge 7. TOBRASED® göz merhemi (% 0,3 TOB içermektedir; Parti 
no: 1041039B)’ne spektroflorimetrik yöntem uygulandığında elde 
edilen sonuçlar  

TOB miktarı Bulunan TOB (%) Geri Kazanım (%)  

0,30 0,31 104,3 

0,30 0,30 98,5 

0,30 0,31 104,5 

0,30 0,30 98,9 

0,30 0,31 104,8 

0,30 0,30 100,5 

Ortalama 0.31 101,9 
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SS 0.01 2,96 

BSS 2.90 2,90 

Bağıl hata 1,92 1,92 

GA (p=0,05) 0.01 2,43 

 

4.2 Yöntemin süte uygulanması 

 TOB katılmış süt örnekleri yöntem bölümünde anlatıldığı gibi protein ve yağlardan 

arındırılmıştır. EDC/NHS ile aktive edilmiş EuNP’lara numuneler eklendikten sonra AuNP eklenmiş 

ardından floresans sönümlenmesi üzerinden miktar tayinleri gerçekleştirilmiştir (Çizelge 8). 

Çizelge 8. Tobramisin için sütte yapılan spektroflorimetrik analizlerin 
sonuçları 

Eklenen(µg/mL) Bulunan (µg/mL) Geri Kazanım (%) BSS(%) 

10 10,81 108,11 6,18 

15 14,79 98,63 2,44 

20 22,14 110,70 3,08 

 

5 Gentamisinin spektroflorimetrik miktar tayini 

 Baryum katyonu kullanılarak sülfattan arındırılan GEN için çalışma aralığı 0,40 – 26 µg/mL

olarak belirlenmiştir. GEN’in 2,5 M NaCl içeren pH 5,0 fosfat-sitrat tampon içerisinde, çözeltileri 3 set 

olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan çözeltilerden alınan 0,5’er mL’lik kısım 1,5 mL AgNP çözeltisi 

üzerine eklendikten sonra üzerine 0,4 mL AuNP eklenmiş ve belirlenen parametrelerde emisyon 

spektrumları alınmıştır. Artan GEN konsantrasyonuna karşı ΔF’in arttığı görülmüştür (Şekil 32). 

Konsantrasyona karşı ΔF grafiğe geçirildiğinde, doğrusal bir ilişki gözlenmiştir. Kalibrasyon çözeltileri 

için korelasyon katsayısı 0,9966’dır. Yöntemin YS 3σ/m formülünden 91,4 ng/mL olarak, TAS ise  

10σ/m formülünden 304 ng/mL olarak hesaplanmıştır (Çizelge 9).  

Çizelge 9. Gentamisinin spektroflorimetrik analizinden elde 
edilen regresyon verileri 

Çalışma aralığı (µg.mL-1) 0,40-26 

Yakalama sınırı  (µg.mL-1) 0,091 

Tayin alt sınırı (µg.mL-1) 0,304 

Eğim 21,59 
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Kesim 59,98 

Korelasyon katsayısı 0,9966 

Eğimin standart hatası 6,432 

Kesimin standart hatası 0,432 

 

 
Şekil 32. Artan gentamisin konsantrasyonuna [a)0 µg/mL, b)0,40 µg/mL, c)2,5 µg/mL, 
d)5,0 µg/mL, e)7,5 µg/mL, f)10 µg/mL, g)12,5 µg/mL, h)15 µg/mL, i)20 µg/mL, j)24
µg/mL, k)26 µg/mL] karşı öropyum nanoparçacıkların floresans sönümlenmesini gösteren 
spektrumlar 
 

 Yöntemin validasyonu için standartlar kullanılarak üç set halinde 10, 15 ve 20 µg/mL GEN 

içeren çözeltiler 2,5 M NaCl içeren pH 5,0 fosfat-sitrat tampon içerisinde hazırlanmıştır. Şekil 33’de 

emisyon spektrumları görünen bu çözeltilerin üç gün süreyle analizlerinden elde edilen sonuçlar 

yöntemin doğruluk ve kesinlik açısından değerlendirilmesi için kullanılmıştır (Çizelge 10).  

 
Şekil 33. Gentamisinin validasyon çözeltilerinin [a)0 µg/mL, b)10 µg/mL, c)15 µg/mL,
d)20 µg/mL) analizlerinden elde edilen emisyon spektrumları 
 

Çizelge 10. Gentamisinin standart çözeltileri için spektroflorimetrik yöntemden elde 
edilen gün içi ve günler arası analizlerinin sonuçları 

Gün-içi 

Konulan(µg/m Bulunan(µg/mL) BSS (%) Bağıl hata (%) 

Ş
id

d
et

 (
a.

u
.)

 

Dalga boyu  (nm) 

Dalga boyu  (nm) 

Ş
id

d
et

 (
a.

u
.)
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10 9,74 2,26 -2,57 

15 14,78 1,77 -1,48 

20 20,55 0,92 2,76 

Günler arası 

Konulan(µg/m Bulunan(µg/mL) BSS (%) Bağıl hata (%) 

10 9,78 1,46 -2,18 

15 14,93 1,30 -0,47 

20 20,52 1,00 2,59 

 

 pH 5,00 ±0,05 seviyelerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen sonuçların geri kazanım 

değerleri hesaplanmıştır (Çizelge 11). 

Çizelge 11. Gentamisin için pH’a bağlı olarak 
spektroflorimetrik dayanıklılık testi sonuçları 

pH Geri kazanım (%) 

4,95 97,41 

5,00 98,31 

5,05 97,67 

 

 

5.1.   Yöntemin gentamisin içeren farmasötik preparatlara uygulanması 

 Spketroflorimetrik yöntem BELOGENT® (1mg GEN/g ; Parti no: 25063101)  merhemde 

bulunan diğer etken madde olan betametazona uygulandığında herhangi bir girişim gözlenmemiştir

(Çizelge 2).  Standart ekleme işleminde BELOGENT® çözeltilerine standart GEN’den % 50, 75 ve 100 

oranlarında eklendikten sonra miktar tayinleri yapılmış ve herhangi bir girişim gözlenmemiştir (Çizelge 

12). 

Çizelge 12. BELOGENT® merheme (1mg GEN/g ; Parti no: 25063101) 
standart ilavesinden sonra GEN için yapılan spektroflorimetrik deneylerin 
sonuçları 

Eklenen GEN (%) Bulunan GEN (%) Geri Kazanım 
(%) 

50 51,62 103,23 

50 51,09 102,18 

50 51,83 103,66 

75 73,77 98,37 

75 74,38 99,18 
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75 74,30 99,06 

100 104,57 104,57 

100 102,49 102,49 

100 100,42 100,42 

 Ortalama 101,46 

 SS 2,26 

 BSS 2,23 

 GA (p=0,05 için) 1,40 

 

 Farmasötik preparat analizi için 1 g BELOGENT® (1mg GEN/g ; Parti no: 25063101) merhem 

tartıldıktan sonra 4 mL 0,1 M HCl’de çözülmüştür. 10 dakika ultrasonik banyoda tutulan numune 20 

dakika karıştırılmıştır. Üzerine 1 mL 0,1 M BaCl2 çözeltisi eklenerek numunedeki sülfat anyonları 

çöktürülmüştür. Şırınga ucu filtre (0,45 µm delik büyüklüğünde) ile süzülen numune 20 mL’lik balon 

jojeye alındıktan sonra üzerine asidik ortamı nötralleştirmek amacıyla 0,1 M NaOH çözeltisinden 4 mL 

eklenmiştir. Balon jojedeki çözelti, 2,5 M NaCl içeren pH 5 fosfat-sitrat tamponu kullanılarak 20 

mL’ye tamamlanmıştır. Altı set olarak hazırlanan bu çözeltilerden 1,5 mL alınarak 5 mL’ye yine aynı 

tampon ile seyreltilmiştir. Buradan alınan 0,5 mL numune 1,5 mL EuNP çözeltisine eklendikten sonra 

0,4 mL AuNP eklenmiş ve hemen ardından spektrumlar alınmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 13’de

görülmektedir. 

 

 

 

Çizelge 13. BELOGENT® merhem’in (1 mg GEN / 1 g merhem) miktar tayini 
sonuçları 

GEN miktarı (mg) Bulunan GEN (mg) Geri Kazanım (%)  

1,00 0,97 97,48 

1,00 0,98 98,05 

1,00 1,00 99,80 

1,00 1,00 99,85 

1,00 1,01 101,15 

1,00 1,01 101,42 

Ortalama 1.00 99,62 

SS 0.02 1,59 

BSS 1.60 1,60 
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Bağıl hata -0,38 -0,38 

GA (p=0,05 için) 0.01 1,29 

 

5.2.  Yöntemin süte uygulanması 

 Yöntem bölümünde anlatıldığı gibi hazırlanan GEN eklenmiş süt örneklerinin 

spektroflorimetrik analizleri gerçekleştirilmiştir. Üç konsantrasyonda üç set halinde hazırlanan 

örneklerin sonuçları Çizelge 14’de görülmektedir. 

 

Çizelge 14. Gentamisin için sütte yapılan spektroflorimetrik analizlerin 
sonuçları 

Eklenen(µg/mL) Bulunan (µg/mL) Geri Kazanım (%) BSS(%) 

10 11,27 112,72 3,98 

15 16,92 112,82 1,04 

20 20,81 104,05 0,90 

 

6. Amikasinin spektroflorimetrik miktar tayini 

 GEN için olduğu gibi, sülfattan arındırılan AMİ için çalışma aralığı 0,75 – 27,5  µg/mL olarak 

belirlenmiştir. GEN’in 2,5 M NaCl içeren pH 5,0 fosfat-sitrat tampon içerisinde, çözeltileri 3 set olarak 

hazırlanmıştır. Hazırlanan çözeltilerden alınan 0,5’er mL’lik kısım 1,5 mL AgNP çözeltisi üzerine 

eklendikten sonra üzerine 0,4 mL AuNP eklenmiş ve belirlenen parametrelerde emisyon spektrumları 

alınmıştır. Artan GEN konsantrasyonuna karşı ΔF’in arttığı görülmüştür (Şekil 34). Konsantrasyona 

karşı ΔF grafiğe geçirildiğinde, doğrusal bir ilişki gözlenmiştir. Kalibrasyon çözeltileri için korelasyon 

katsayısı 0,9965’dir. Yöntemin YS 3σ/m formülünden 223 ng/mL olarak, TAS ise 10 σ/m formülünden 

746 ng/mL olarak hesaplanmıştır (Çizelge 15).  

 

Çizelge 15. Amikasinin spektroflorimetrik analizinden elde 
edilen regresyon verileri 

Çalışma aralığı (µg.mL-1) 0,75-27,5 

Yakalama sınırı  (µg.mL-1) 0,223 

Tayin alt sınırı (µg.mL-1) 0,746 

Eğim 21,60 
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Kesim 36,82 

Korelasyon katsayısı 0,9965 

Eğimin standart hatası 4,485 

Kesimin standart hatası 0,443 

 

 
Şekil 34. Amikasin konsantrasyonuna [a)0 µg/mL, b)0,75 µg/mL, c)5,0 µg/mL, d)7,5 
µg/mL, e)10 µg/mL, f)12,5 µg/mL, g)15 µg/mL, h)20 µg/mL, i)22,5 µg/mL, j)25 µg/mL,
k)27,5 µg/mL] karşı öropyum nanoparçacıkların floresans sönümlenmesini gösteren 
spektrumlar 
 

 Yöntemin geçerliliğini test etmek için standartlar kullanılarak üç set halinde 10, 15 ve 20 µg/mL

AMİ içeren çözeltiler 2,5 M NaCl içeren pH 5,0 fosfat-sitrat tampon içerisinde hazırlanmıştır. Elde 

edilen sonuçlar (Şekil 35) yöntemin doğruluk ve kesinlik açısından değerlendirilmesi için kullanılmıştır 

(Çizelge 16).  

 
Şekil 35. Amikasinin validasyon çözeltilerinin analizlerinden elde edilen emisyon 
spektrumları [a) 0 µg/mL, b)10 µg/mL,  c)15 µg/mL,  d)20 µg/mL] 
 

Çizelge 16. Amikasinin standart çözeltileri için spektroflorimetrik yöntemden elde 
edilen gün içi ve günler arası analizlerinin sonuçları 

Gün-içi 

Ş
id

d
et

 (
a.

u
.)

 

Dalga boyu  (nm) 

Dalga boyu  (nm) 

Ş
id

d
et

 (
a.

u
.)
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Konulan(µg/m Bulunan(µg/mL) BSS (%) Bağıl hata (%) 

10 10,26 1,00 2,64 

15 14,91 0,87 -0,57 

20 20,01 0,36 0,03 

Günler arası 

Konulan(µg/m Bulunan(µg/mL) BSS (%) Bağıl hata (%) 

10 10,11 1,86 1,10 

15 14,97 1,07 -0,17 

20 19,87 1,06 -0,67 

  

 pH için gerçekleştirilen dayanıklılık testinin geri kazanım sonuçları Çizelge 17’de 

görülmektedir. 

Çizelge 17. Amikasin için pH’a bağlı olarak 
spektroflorimetrik dayanıklılık testi sonuçları 

pH Geri kazanım (%) 
4,95 98,14 
5,00 100,70 

5,05 99,11 

 

6.1.   Yöntemin amikasin içeren farmasötik preparatlara uygulanması 

 Spketroflorimetrik yöntem DRAMIGEL® jelde (%5 AMİ; Parti No: C0681)  bulunan yardımcı 

maddelerden metil paraben, propil paraben ve gliserine uygulandığında herhangi bir girişim 

gözlenmemiştir (Çizelge 2). Farmasötik preparata uygulamaya geçmeden önce standart ekleme 

yöntemi uygulanmıştır. Bu işleminde DRAMIGEL® çözeltilerine standart AMİ’den % 50, 75 ve 100 

oranlarında eklendikten sonra miktar tayinleri yapılmış ve yardımcı maddelerden herhangi bir girişim 

gözlenmemiştir (Çizelge 18). 

Çizelge 18. DRAMIGEL® jele (%5 AMİ; Parti No: C0681) standart 
ilavesinden sonra AMİ için yapılan spektroflorimetrik deneylerin sonuçları 

Eklenen AMİ (%) Bulunan AMİ (%) Geri Kazanım 
(%) 50 50,37 100,74 

50 50,58 101,16 

50 49,25 98,50 

75 74,90 99,87 

75 73,37 97,83 

75 73,07 97,42 

100 97,78 97,78 

100 97,92 97,92 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

100 98,67 98,67 

 Ortalama 98,88 
 SS 1,38 

 BSS 1,39 

 GA (p=0,05 için) 0,85 

 

 Farmasötik preparat analizi için 0,5 g DRAMIGEL® (% 5 AMİ; Parti no: C0681) jel tartıldıktan 

sonra 20 mL 0,1 M HCl’de çözülmüştür. 10 dakika ultrasonik banyoda tutulan numune 20 dakika 

manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Üzerine 5 mL 0,1 M BaCl2 çözeltisinde eklenerek numunedeki 

sülfat anyonları çöktürülmesi sağlanmıştır. Süzgeç kağıdı ile süzülen numune 100 mL’lik balon jojeye 

alındıktan sonra üzerine asidik ortamı nötralleştirmek amacıyla 0,1 M NaOH çözeltisinden 20 mL 

eklenmiştir. Balon jojedeki çözelti, 2,5 M NaCl içeren pH 5 fosfat-sitrat tamponu kullanılarak 100 

mL’ye tamamlanmıştır. Altı set olarak hazırlanan bu çözeltilerden 0,75 mL alınarak 10 mL’ye yine 

aynı tampon ile seyreltilmiştir. Buradan alınan 0,5 mL çözelti 1,5 mL EuNP çözeltisi üzerine 

eklendikten sonra 0,4 mL AuNP eklenmiş ve hemen ardından spektrumlar alınmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Çizelge 19’da görülmektedir. 

 

 

 

 

Çizelge 19. DRAMIGEL®  (% 5 AMİ; Parti no: C0681) miktar tayini sonuçları 

AMİ miktarı (%) Bulunan AMİ (%) Geri Kazanım (%)  

5,00 5,09 101,79 
5,00 5,17 103,40 

5,00 5,12 102,30 

5,00 5,03 100,70 

5,00 4,96 99,29 

5,00 5,21 104,17 

Ortalama 5,10 101,94 
SS 0,09 1,78 

BSS 1,74 1,74 

Bağıl hata 1,94 1,94 

GA (p=0,05 için) 0,07 1,46 

 

6.2. Yöntemin süte uygulanması 

 Proteinler ve yağlardan arındırılan AMİ katılmış süt örneklerinin spektroflorimetrik analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Analizlerin sonuçları Çizelge 20’de görülmektedir. 
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Çizelge 20. Amikasin için sütte yapılan spektroflorimetrik analizlerin sonuçları 

Eklenen(µg/mL) Bulunan (µg/mL) Geri Kazanım (%) BSS(%) 

10 10,48 104,80 9,23 

15 14,47 96,45 2,34 

20 22,58 112,89 3,80 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

Proje çalışmalarında temel olarak, aminoglikozidlerin lipoik asitle modifiye edilmiş EuNP’ların 

floresansını sönümlemesi üzerinden tayin gerçekleştirilmiş ve yöntemin duyarlılığı AuNP kullanılarak 

artırılmıştır.  

Floresans sönümlenmesinin türünü belirlemek için yapılan çalışmalarda, temel olarak statik bir 

sönümlenme olduğu bulunmuştur. Dinamik sönümlenmede; floresans veren türün UV absorpsiyon 

spektrumu, sönümlenmeye neden olan molekülün varlığından etkilenmez (Gong ve ark 2007). Bu tür 

sönümlenmede, etkileşim, floresans veren türün uyarılmış halinde gerçekleşir. Statik sönümlenmede ise 

floresans yapan tür ile sönümleyiciden yeni bir bileşik oluştuğu için UV spektrumda değişimler 

gözlenir. Yapılan deneylerde EuNP’ın UV spektrumlarının TOB varlığında ciddi oranda değiştiği 

gözlenmiştir (Şekil 6). Bu sönümlenme türünün statik olabileceğine dair ilk bulgularımızdır. AMİ ve 

GEN için ise sülfatlı formlarında spektrumda çok az değişim gözlenirken (Şekil 7), sülfattan 

arındırılmış formlarında UV spektrumlarının büyük oranda değiştiği gözlemlenmiştir (Şekil 8). Bu 

deneylerden çıkarılacak sonuç; aminoglikozidler ile lipoik asit ile modifiye edilmiş EuNP arasında 

reaksiyon gerçekleşmektedir, ancak bu reaksiyon sülfat anyonunun varlığında verimli bir şekilde 

gerçekleşememektedir. AMİ ve GEN’in sülfat tuzlarının, EuNP’ların floresans spektrumlarına etkisi 

incelendiğinde de anlamlı bir eğilim gözlenememiştir. Bunun nedeni de sülfatın EuNP’ın floresansını 

artıran etkisi ve/veya aminoglikozidlerle parçacıkların etkileşimini sterik perdelemeden dolayı 

engellemesinden kaynaklandığı düşünülebilir. 

İkinci olarak, floresans sönümlenme verileri kullanılarak çizilen Stern-Volmer denkleminden 

yararlanılmıştır. Stern-Volmer eşitliği:  

F0/F=1+Ksv CQ 

şeklinde ifade edilmektedir ve burada F0 EuNP’ın floresansı; F aminoglikozidlerin varlığında EuNP’ın 

floresansı, Ksv Stern-Volmer sönümlenme sabiti ve CQ ise aminoglikozidlerin konsantrasyonlarıdır.  

Belirli bir konsantrasyon aralığı için aminoglikozid konsantrasyonuna karşı F0/F grafiği (Stern-Volmer 

eğrisi) doğrusal ise, bu o aralıktaki sönümlenmenin ya tek başına statik, ya da tek başına dinamik 

sönümlenme olduğunu gösterir. Eğer yukarıya doğru bir eğilim gösteriyorsa bu sönümlenmenin statik 

ve dinamik sönümlenmenin bir karışımı olduğunu göstermektedir. Bu grafiklerdeki eğrilerin 

şekillerinden elde edilen sonuçlar sönümlenmenin türü hakkında bir bilgi vermekten çok, 

sönümlenmenin tek bir türe mi ait yoksa her iki sönümlenme türünün bir karışımı mı olduğunu 

cevaplamaktadır. Şekil 9 – 11’deki eğrilerin doğrusal olduğu söylenebilir. Dolayısıyla AMİ, GEN ve 

TOB için sönümlenme ya tek başına statik ya da tek başına dinamik sönümlenmedir.  

Üçüncü yöntemde ise sıcaklığın Stern-Volmer sönümlenme sabitine (Ksv)’ne olan etkisi incelenmiştir. 
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Dinamik sönümlenmede Ksv sıcaklıkla birlikte artarken, statik sönümlenmede sıcaklık artırıldıkça 

Ksv’nin azaldığı gözlenir. Bunun nedeni; sıcaklık arttırıldıkça difüzyon artışı nedeniyle çarpışmalar

artacağı için, sönümlenme dinamik ise, Ksv’de artış gözlenecektir. Statik sönümlenmede ise sıcaklık 

artışı zayıf bir şekilde bağlanmış kompleksleri disosiye edeceğinden, Ksv bu sönümlenme türünde 

sıcaklık artışı ile birlikte azalır (Lakowicz, 2006 s.:280). Çizelge 1’de sıcaklık arıtıldıkça (288 K, 298 K 

ve 308 K) Ksv değerlerinin her üç aminoglikozid için de düştüğü gözlenmektedir. 288 K’den 308 K’e 

doğru gidildikçe AMİ için Ksv değerleri sırasıyla 18342, 16657 ve 13930 L.mol-1; GEN için 14829, 

13930 ve 13850 L.mol-1 ve TOB için 24986, 21278 ve 20939 L.mol-1’dür. Sıcaklık artışı ile birlikte 

azalan Ksv değerleri sönümlenmenin statik olduğunu göstermektedir. Böylece EuNP yüzeyindeki lipoik 

asit ile aminoglikozidlerin reaksiyona girerek floresans özelliği göstermeyen yeni bir tür oluşturduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Şekil 36. Öropyum nanoparçacık üzerindeki lipoik asitin EDC/NHS reaktifleri ile 
aktifleştirilmesi ve ardından tobramisin ile reaksiyonunun şematik gösterimi 
 

Aminoglikozidler için tasarlanan florimetrik yöntemin çalışma mekanizması, EuNP’ların yüzeyine 

bağlanan, sensör işlevi görecek olan lipoik asitin aminoglikozidler ile reaksiyona girmesi üzerine 

kurulmuştur (Şekil 36). Elde edilen sonuçların statik sönümlenmeye işaret etmesi bu reaksiyonun

gerçekleştiğini ve nanoparçacığın seçici bir şekilde aminoglikozidlere bağlandığını göstermektedir.  

Aminoglikozidlerin EuNP’ın floresansını konsantrasyona bağımlı bir şekilde sönümleyebileceği 

görüldükten sonra, kullanılan EuNP’ın ve sinyal güçlendirmesinde kullanılacak AuNP’ın 

karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir. Bunun için UV-GB spektrumları ve TEM görüntüleri kullanılmıştır. 

EuNP’ların UV-GB spektrumunda 280 nm civarında görülen pik (Şekil 13) referans yöntemde de (Gao ve 

ark., 2007) gözlenmektedir. Sentezlenen EuNP’ların TEM görüntülerinde (Şekil 15) beklendiği gibi 20 nm 

civarında küresel biçimde nanoparçacıklar sentezlendiği anlaşılmaktadır. AuNP’ların UV-GB spektrumları 

Şekil 14 ‘de görülmektedir. AuNP’ın şekilleri ve boyutları değiştikçe piklerde dalga boyu kaymaları ve 

absorbans farkları gözlenebilmektedir. Ayrıca beklenildiği gibi, çubuk şeklindeki nanpoarçacıklar oluşmaya 
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başladıkça 250 nm civarında ikinci bir pikin oluştuğu görülmektedir. AuNP’ın şekillerine ve boyutlarına 
bağlı olarak renklerindeki değişim de (Şekil 12) istenilen nanoparçacıkların sentezlendiğini kanıtlamaktadır. 
Optimizasyon deneyleri sonucunda sinyal güçlendirici olarak seçilen çubuk ve küre karışımı AuNP’ın TEM 
görüntülemesi yapılmıştır. Görüntülerde (Şekil 16) çubuklar ve küreler açıkça görülmektedir. Literatür 
yönteminde (Jana ve ark., 2001) 37 ± 5 nm’lik küreler ve ortalama boyutları 200 x 17 nm olacak çubuklar 
beklenmektedir. TEM görüntüleri sentezlenen AuNP’ların beklenen boyutlarda ve şekilde olduklarını 

göstermektedir.  

Metot optimizasyonunda faktörler pH, iyonik şiddet, AuNP boyutu ve AuNP konsantrasyonu olarak 

belirlenmiştir. pH optimizasyonunda her üç aminoglikozid için de pH 5,0’ın en hassas sonuçlar verdiği 

görülmüştür. Bazik bölgede lipoik asit kaplı EuNP’ın floresans şiddetinin çok düşük olduğu 

gözlemlenmiştir. Dolayısıyla ΔF değerleri de oldukça düşüktür. Çok asidik bölgede ise EuNP’ın 

floresans sinyalleri yüksek iken ΔF değerlerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bunun NHS/EDC 

aktivasyon reaksiyonunun en verimli olarak pH 4,5-7,2 aralığında gerçekleşmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Floresans sönümlenmesi, lipoik asitin karboksil grubunun, NHS/EDC aktivasyonu 

sonrası aminoglikozidlerin amin gruplarıyla reaksiyonundan ileri geldiği için, bu reaksiyonun verimi 

düştüğünde ΔF değerleri de düşmektedir.  

İyonik şiddetin sönümlenme deneylerinde sabit tutulması önemlidir (Lakowicz, 2006 s.:289). Bunun 

için tolerans seviyesi çok yüksek olan NaCl’in yüksek konsantrasyonu (2,5 M) kullanılarak iyonik 

şiddet sabit tutulmuştur. Bu sayede numune hazırlama aşamasında ortama eklenecek iyonların iyonik 

şiddete etkisinin ihmal edilebilir düzeyde kalması sağlanmıştır.  

AuNP’ın boyut ve şekilleri değiştirilerek, sinyal güçlendirmesi optimize edilmiştir. Sonuçlarda çok 

radikal farklar olmasa da 37±5 nm küre ve 17-200 nm çubuk karışımının sinyalleri daha çok 

güçlendirdiği gözlenmiştir. Bu nedenle bu AuNP karışımı sinyal güçlendirici olarak seçilmişlerdir. 

Metal nanoparçacıkların UV-GB spektrumunun absorpsiyon ve saçılımdan kaynaklandığı 

bilinmektedir. Nanoparçacıkların boyutu küçüldükçe absorpsiyon baskın hale gelirken, boyut 

büyüdüğünde saçılımın spektruma katkısı artmaktadır. Metalle zenginleştirilmiş floresansın, 

nanoparçacıkların eşleşmiş plazmon saçılımından kaynaklandığı düşünülmektedir (Aslan ve Geddes, 

2010). Daha büyük parçacıklarda saçılım absorpsiyona göre daha baskın olacağı için sinyalleri de daha 

fazla güçlendirmesi beklenmektedir. Bu da optimizasyonda denenen AuNP arasında en büyük 

boyutlardaki nanoparçacıkların, sinyalleri neden daha fazla güçlendirdiğini açıklamaktadır.  

AuNP’ların boyut ve şekline karar verildikten sonra eklenecek miktar optimize edilmiştir. Eklenen 

AuNP miktarına bağlı olarak floresans sinyallerinin ve dolaylı olarak ΔF’in önce artış gösterdiği, belli 

bir konsantrasyon aralığında neredeyse sabit kaldığı ve daha fazla eklendikçe de azalmaya başladığı 

gözlemlenmiştir. Bunun, yüksek konsantrasyonlarda AuNP’ın plazmon elektronlarının birbiriyle 

etkileşiminden kaynaklı, elektrik alanlarının birbirini bozmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Böylece AuNP’ın yüksek konsantrayonlarında birbirleriyle etkileşiminden kaynaklı elektrik alanı azalacak 
ve dolayısıyla florofor türlere sağlayacağı elektrik alanı azalacağı için de sinyal güçlendirme miktarı da 

azalacaktır.  

Optimizasyonlar sonucunda elde edilen veriler, küre-çubuk karışımı AuNP’ların lipoik asitle modifiye 

edilmiş EuNP’ların sinyallerini 4,5 kat kadar güçlendirdiğini göstermektedir. ΔF değerlerini ise TOB 

için 2,9 kat; AMİ için 2,7 kat; GEN için ise 2,8 kat artırdığını göstermektedir. Floresans 

sönümlenmesindeki bu güçlenme yakalama sınırı ve tayin alt sınırı değerlerine yansıyarak bu değerleri 
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de düşürmüştür. Böylece floresans zenginleştimesi ile birlikte deneyin duyarlılığı artırılmıştır. Ancak 

beklendiği gibi, duyarlılık artışı yüzey çalışmalarından elde edilebilecek olan artışlardan daha düşük 

seviyededir (Aslan ve ark, 2004). Buna karşılık elde edilen doğruluk kesinlik gibi validasyon 

parametreleri, genellikle yüzey çalışmalarından elde edilenlere göre çok daha iyi seviyelerde olduğu 

görülmektedir. Ayrıca numune hazırlama aşaması düşünüldüğünde çözelti ortamında çalışmak yüzey 

çalışmalarına göre daha basittir.  

Spektroflorimetrik çalışmalarda da analitik işlemlerin validasyonu için YS, TAS, doğrusallık, çalışma 

aralıkları, doğruluk, kesinlik, seçicilik ve dayanıklılık parametreleri belirlenmiştir.  

Geliştirilen spektroflorimetrik yöntemin YS ve TAS değerleri; AMİ için 223 ng/mL ve 746 ng/mL; GEN 
için 91 ng/mL ve 304 ng/mL; ve TOB için 59,7 ng/mL ve 199 ng/mL olarak bulunmuştur. GEN için YS 
değeri Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve Kanada tarafından sütte maksimum kalıntı limitleri olarak 
belirlenen değerin (100 ng/mL) altındadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin belirlediği maksimum 

kalıntı limiti olan 30 ng/mL değerine bu yöntemle inilememiştir.  

ICH kılavuzlarında (1994) minimum beş konsantrasyonda hazırlanan standartların sonuçlarına lineer 

regresyon uygulanması önerilmektedir. Hazırlanan on farklı konsantrasyondaki standart çözeltilerin ΔF 

değerlerinden yola çıkılarak lineer regresyon uygulanmıştır. Elde edilen korelasyon katsayıları 

doğrusallık parametresinin değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Bu değerler AMİ, GEN ve TOB için 

sırasıyla 0,9965; 0,9966 ve 0,9986’dır. 1’e yakın olan bu korelasyon katsayıları yöntemin doğrusallık 

açısından uygun olduğunu göstermektedir. 

Yöntem için kabul edilebilir doğrusallık, doğruluk ve kesinliğin elde edildiği çalışma aralıkları 

belirlenmiştir. Çalışma aralıkları AMİ için 0,75 – 27,5 μg/mL; GEN için 0,40 – 26 μg/mL; ve TOB için 

ise 0,20 – 25 μg/mL olarak bulunmuştur.  

Doğruluk ve kesinlik parametreleri, laboratuvarda hazırlanan üç farklı konsantrasyonda üç set halinde 

hazırlanan standart çözeltilerin analizlerinin sonuçlarıyla değerlendirilmiştir. Her üç aminoglikozid için 

de 10 μg/mL, 15 μg/mL ve 20 μg/mL konsantrasyonda hazırlanan çözeltiler üç gün boyunca analiz 

edilmiştir. Elde edilen bağıl hata değerleri AMİ için % -0,67 ile %2,64 aralığında; GEN için % -2,57 ile 

% 2,76 aralığında; TOB için ise %-3,20 ile %3,06 aralığında değişmektedir. Bu bağıl hata değerleri 

yöntemin doğru sonuçlar verdiğini göstermektedir. Gün içi ve günler arası tekrar edilebilirlik açısından 

üç gün süresince analiz edilen örneklerden elde edilen % bağıl standart sapma değerleri AMİ için ≤ 

%1,86; GEN için ≤ % 2,26; ve TOB için ≤ %3,88’dir. Bu bağıl standart sapma değerleri florimetrik 

deneyler açısından yöntemin tekrar edilebilir olduğunu göstermektedir.  

Seçicilik çalışmalarında yardımcı maddelerin ve bazı iyonların tolerans limitleri hesaplanmıştır. 

Tolerans limitleri; örneklerin, floresans sinyallerini ±%5 oranında değiştirdikleri konsantrasyonlar 

olarak belirlenmiştir (Çizelge 2). Tolerans limitleri belirlenen maddelerden laktoz, Na+, K+
 ve Cl-

 çok 

yüksek konsantrasyonlarda bile yöntemi etkilemediği görülmüştür. Metil paraben ve propil paraben 

için suda çözünürlükleri düşük olması nedeniyle bu maddelerin doymuş çözeltileri hazırlanmış ve bu 

değerlerde analiz sonuçlarını etkilemedikleri gözlenmiştir. Çalışılan diğer maddeler için tolerans 

limitleri Çizelge 2’de verilmiştir. Buna göre BELOGENT®
 merhemde GEN ile birlikte GEN’in yarısı 

oranında bulunan betametazon dipropiyonatın, GEN için çalışma aralığının üst limiti olan 26 ppm’den 

5 kat daha konsantre çözeltisi hazırlanmıştır ve yöntemi etkilemediği görülmüştür. Diğer yardımcı 

maddelerin tolerans limirleri de oldukça yüksektir. Seçilen matrikslerde bulunmayan ancak çok bilinen 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

bazı iyonların da tolerans limitleri hesaplanmış ve tablo edilmiştir. Buna göre, yöntemin başka 

matrikslere uygulanması durumunda dikkat edilmesi gereken iyonlar ve konsantrasyonları 

görülmektedir.  

Dayanıklılık için pH faktöründe yapılan küçük ama anlamlı değişikliklerin etkisi incelenmiştir (Çizelge 

17, 22 ve 23). Elde edilen sonuçlar spektroflorimetrik metodun pH’daki küçük değişimlere karşı 

dayanıklı olduğunu göstermektedir.  

Yöntem ilaçlara uygulanmadan önce standart ekleme yöntemiyle test edilmiştir. AMİ, GEN ve TOB 

içeren ilaçlara % 50, 75 ve 100 oranlarında standartlardan eklendikten sonra geri kazanım sonuçları 

değerlendirilmiştir. Bu deneylerde ortalama geri kazanım değerleri AMİ için % 98,88; GEN için % 

101,46 ve TOB için % 99,55 bulunmuştur ve deney sonuçlarına herhangi bir girişim olmadığı 

görülmüştür.  

Spektroflorimetrik yöntemin uygulamaları seçilen farmasötik preparatlara ve standart madde eklenmiş 

süt örneklerine yapılmıştır. Aminoglikozidler sulu ortama ekstraksiyonu yapılmış ve gerekli 

seyreltmelerden sonra analiz edilmişlerdir. Analizler sonucunda % 5 AMİ içeren DRAMIGEL®  jelde 

AMİ içeriği % 5,10; BSS değeri % 1,74 olarak bulunmuştur. BELOGENT® (1 mg GEN/ g) merhemde 

GEN miktarı 1,00 mg/g, BSS değeri % 1,60 olarak bulunmuştur. TOBRASED®  göz merheminde (% 

0,3 TOB) ise TOB miktarı % 0,31; BSS % 2,90 olarak bulunmuştur.  

Süt numuneleri, etken maddeler eklenerek hazırlanmıştır. Eklenen aminoglikozid miktarları validasyon 

çalışmalarında belirlenen miktarlarda olduğu gibi düşük, orta ve yüksek seviyelerde belirlenmiştir. 
Sütlerin analizlerinden elde edilen geri kazanım sonuçları AMİ için % 96,45 – 112,89 aralığında; GEN için 
% 104,05 – 112,82 ve TOB için % 98,63 – 110,70 aralığındadır. BSS değerleri ise AMİ için % 2,34 – 9,23; 
GEN için % 0,90-3,98; TOB için ise % 2,44-6,18 aralığındadır. Bu değerler Avrupa Komisyonu’nun 
“yiyecek ve yemlerde kalıntı analizleri için metot validasyonu ve kalite kontrol prosedürleri”nde (2011) 
belirlenen geri kazanım için % 70 – 120 aralığı; BSS için ise < % 20 kriterlerine uygundur. 

Geliştirilen yöntem ilaçlara uygulandığında elde edilen ortalama geri kazanım ve varyans değerleri  

daha önce geliştirdiğimiz spektrofotometrik yöntemle (Caglayan ve Onur, 2014) t testi ve F testi 

kullanılarak karşılaştırılmışlardır (Çizelge 21). p=0,05 değerinde hesaplanan t değerleri ve F değerleri 

tablo değerlerinden düşük olduğu için yöntemlerin sonuçları arasında doğruluk ve kesinlik açısından 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

Çizelge 21. t ve F testi sonuçları 
 Spektrofotometrik 

yöntemle bulunan 
ortalama etken 

madde sonuçları 

Spektroflorimetrik 
yöntemle bulunan 

ortalama etken 
madde sonuçları 

t 
değeri 

F 
değe

ri 

DRAMIGEL®  
(%5 AMİ; n=11) 

% 4,97 % 5,10 1,67 2,01 

BELOGENT®  
(1 mg GEN/g; 

n=11) 
1,03 1,00 2,09 1,28 

TOBRASED® 
 (%0,3 TOB; n=12) 

% 0,29 % 0,31 1,63 1,04 
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Tablo t değerleri serbestlik derecesi 9 için (AMİ ve GEN için)=2,26; serbestlik derecesi 10 için (TOB için) =2,23’dür. Tablo F değerleri serbestlik 

dereceleri 4 ve 5 için (AMİ ve GEN için)=6,26; serbestlik dereceleri 5 ve 5 için (TOB için) =5,05’dir. 

 

Özetle, sentezlenen EuNP’lar lipoik asit ile modifiye edildikten sonra amin-karboksil bağlayıcı 

ajanların varlığında, aminoglikozidler ile reaksiyona sokulmuştur. Floresans sönümlenmesi üzerinden 

kantitatif tayin yapmak mümkün olmuştur. Floresans sönümlenmesinin türünün statik sönümlenme 

olduğu Stern-Volmer sabitleri üzerinden kanıtlanmıştır. Yöntemin duyarlılığı çubuk ve küre şeklindeki 

AuNP karışımı ile güçlendirilmiştir. Yöntemde pH ve AuNP’ların şekli, boyutu ve konsantrasyonu 

parametreleri optimize edildikten sonra AMİ için 0,75-27,5 μg/mL, GEN için 0,40-26 μg/mL ve TOB 

için 0,20-25 μg/mL aralığında konsantrasyonla floresans sönümlenmesi arasında doğrusal ilişki 

gözlenmiştir.  

Geliştirilen yöntem ICH kılavuzlarında ilaç etken maddelerinin analizleri için geliştirilen kılavuzlara 

göre valide edilmiştir. Yöntemin seçilen ilaçlarda bulunan diğer etken maddeler ve yardımcı maddeler, 

süt şekeri ve bazı iyonlar varlığında yöntemlerin seçici oldukları bulunmuştur. Ardından seçilen 

farmasötik preparatlara (merhem ve jel) ve labotatuvarda hazırlanan süt örneklerine başarıyla 

uygulanmıştır. AMİ, GEN ve TOB için ilk kez geliştirilen bu yöntemler amaçlandığı şekilde basit ve 

ucuz olduğu, doğru ve duyarlı sonuçlar verdiği gözlenmiştir.  

Geliştirilen spektroflorimetrik yöntemin katı ölçüm aksesuarları ile yüzeye aktarılması düşünülmüş ve 

bunun için de çalışmalar gerçekleştirilmiştir, ancak bu düzenekle çok yüksek konsantrasyonalarda ve 

tekrar edilebilirliği düşük sinyaller alınabilmiştir. Bu yüzden bu düzenekle amaçlanan seviyelerde 

(aminoglikozidlerin maksimum kalıntı limit seviyeleri)  katı yüzey çalışmalarının yapılamayacağına 

karar verilmiştir. 

Geliştirilen yöntemin, lazer ışık kaynaklı ve mikroskoplu floresans cihazı kullanılarak yüzey 

çalışmalarına aktarılması suretiyle tayin limitlerinin çok daha düşük seviyelere düşürülebileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca AMİ, GEN ve TOB için geliştirilen yöntemlerin yapılacak modifikasyonlar 

yoluyla bu aminoglikozidlerin seçici olarak tayinlerinin gerçekleştirilebilmesinin sağlanabileceği ve 

böylece sütlerin rutin analizlerinde kullanılabileceği düşünülmektedir. 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Geliştirilen yöntemin önerilerde belirtildiği gibi yüzey çalışmalarına aktarılabilmesi durumunda sahada 

uygulamalarına elverişli hale getirilebilineceği düşünülmektedir. Yöntem bu haliyle de laboratuvarda 

yapılan pahalı ve kompleks deneylere alternatif ve duyarlı bir yöntem olarak aminoglikoziderin 

analizlerinde kullanılabilecektir. 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

 

 

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 
Katkıları  

 

IX. Kaynaklar  
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X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 Başlangıç Ödeneği (TL) Harcanan (TL) Kalan (TL) 

Tüketime Yönelik 
M.M.A. 79.280,00 41.357,80 37.922,20 

Hizmet Alımı 700,00 613,60 86,40 

Toplam 79.980,00 41.971,40 38.008,60 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Makine teçhizat olarak proje önerisinde talep edilen spektroflorimetre, projenin değerlendirme sürecinde 
anabilim dalımıza başka bir projeden temin edildiği için çıkarılmış onun yerine deneylerde gereken 

spektroflorimetre aksesuarları alınmıştır. Bu aksesuarlar Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya 
Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan spektroflorimetre cihazında araştırmacıların kullanımına açık bir şekilde 
bulunmaktadır. 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

Sonuç raporunda geliştirilen metotla ilgili bütün ayrıntılara yer verilmiştir. 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

Proje çalışmalarının bir kısmı Yunanistan’ın Rodos adasında 24-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen 
XVI. International Symposium on Luminescence Spectroscopy sempozyumunda sözlü olarak sunulmuştur. 26 
Eylül saat 16:00’da düzenlenen Session V’deki sunumun başlığı “Europium and gold nanoparticles-based 
fluorescence sensor for tobramycin” dir. Sunumun sonunda Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimine destekleri için teşekkür edilmiştir. Sempozyum programı bu rapora eklenmiştir. 

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

Projede yapılan çalışmaların bir kısmı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimta Anabilim 
Dalı’nda doktora çalışmalarını yürütmüş olan ve bu projede araştırmacı olarak bulunan Araş. Gör. Dr. Mehmet 
Gökhan Çağlayan’ın “aminoglikozidlerin altın ve gümüş nanoparçacıklar kullanılarak spektroskopik tayinleri” 
başlıklı doktora tezini oluşturmaktadır. Doktora tezinin iç kapak sayfasında Ankara Üniversitesi BAP’dan alınan 

destek proje numarası ile belirtilmiş ve bu rapora da eklenmiştir. 
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Proje kapsamında yapılan çalışmalar “A metal-enhanced fluorescence study of primary amines: determination of 
aminoglycosides with europium and gold nanoparticles” başlıklı makale ile SCI’da taranan dergilerden olan 
“Analytical Methods” isimli dergide yayınlanmaya kabul edilmiştir. Şu anda teknik editörler tarafından yayına 
hazırlanan bu makalenin “Acknowledgement” bölümünde Ankara Üniversitesi BAP’dan alınan destek, proje 
numarası ile belirtilmiştir. Yayına hazırlanan bu makalenin doi numarası 10.1039/C4AY02957G’dir ve derginin 

kabul edilen makaleler bölümünde online olarak erişime açılmıştır. 
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