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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

Farklı karbon kaynaklarından hidrotermal karbonizasyon yöntemiyle sentezlenen 

malzemelerin elektrokimyasal uygulamaları 

Bu projede biyosensör sisteminde kullanılmak üzere (Trandolapril Ġlaç etken maddesini 

tespit etmek amacıyla ) çevre dostu bir yöntem olan hidrotermal karbonizasyon yöntemi 

aracılığıyla iletken ve iĢlevsel özelliğe sahip gözenekli karbon malzemeler 

sentezlenmiĢtir. 

Gözenekli karbon malzeme elde etmek için kullanılan mevcut teknikler arasında 

hidrotermal karbonizasyon yöntemi, çeĢitli uygulamalar için umut verici özellikler 

sağlamaktadır. Bu yöntem, kapalı bir sistemde ve ılıman koĢullarda gerçekleĢtirildiği 

için nispeten daha çevre dostudur.  

Bu projede, atık sigara izmaritlerinden elde edilen gözenekli karbon, elektroanalitik ilaç 

analizinde uygulanmıĢtır. Ayrıca hazırlanan malzemelerin yüzey morfolojisi ve kimyasal 

yapısı farklı teknikler kullanılarak aydınlatılmıĢtır. Anti-hipertansif ilaç sınıfına ait 

Trandolapril’in (TRD) voltametrik davranıĢı, sigara izmaritlerinden üretilmiĢ kömür / 

azot katkılı karbon küreler (c-char / NCS) ile modifiye edilerek camsı karbon elektrot 

üzerinde araĢtırılmıĢtır. Trandolapril’in elektrooksidasyonu, pH 3.0 fosfat tampon 

çözeltisinde difüzyon kontrollü bir Ģekilde gösterilmiĢtir. Kalibrasyon eğrisi 8 × 10
-8

 ile 

8 × 10
-5

 M arasında doğrusal olup tespit sınırı diferansiyel puls tekniği ile pH 3.0 fosfat 

solüsyonunda 1.09 × 10
-10

 M ve insan serum örneklerinde 2.57 × 10
-8

 M olarak elde 

edilmiĢtir. Literatür araĢtırmalarına göre, voltametri tekniği ile Trandolapril’in tespiti 

veya miktar tayini ile ilgili bir çalıĢma yoktur, bu nedenle bu sensör çalıĢması 

literatürde ki ilk çalıĢma olmuĢtur. 

Synthesis of materials obtained by hydrothermal carbonization from various carbon 

sources and electrochemical applications of the materials 

In this project, conductive and functional porous carbon materials were synthesized by 

using hydrothermal carbonization method, which is an eco- friendly method, to be used 

in the biosensor system (In order to detect Trandolapril drug active substance). 

  Among the available techniques for obtaining porous carbon material, hydrothermal 
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carbonization method provides promising features for various applications. This method 

is relatively more eco-friendly because it performed in closed system and under mild 

conditions. 

 In this project, porous carbon obtained from HTC of butts was applied in an 

electroanalytical drug analysis. Also, the surface morphology and chemical structure of 

the as-prepared materials were illuminated using with different techniques. The 

voltammetric behavior of antihypertensive drug Trandolapril (TRD) was investigated on 

glassy carbon electrode  that modified by cigarette butts derived char/Nitrogen doped 

carbon spheres (c-char/NCS). The electrooxidation of Trandolapril was demonstrated a 

diffusion-controlled fashion at pH 3.0 phosphate buffer solution. The calibration curve 

was linear between 8×10
-8

 and 8×10
-5

 M. The detection limit was obtained as 1.09×10
-

10
 M in pH 3.0 phosphate buffer solution and 2.57×10

-8
 M in human serum samples by 

DPV. According to literature, there has no study about Trandolapril detection or 

quantification by voltammetry, so that this sensor study will be first one at this point.  

II. Amaç ve Kapsam  

Biyosensör sisteminde kullanılmak üzere farklı karbon kaynakları temel alınarak 

hidrotermal karbonizasyon yöntemi aracılığıyla iĢlevsel malzeme sentezi bu projenin 

amacını oluĢturmuĢtur. Bu amaç doğrultusunda sentezlenen malzemenin gözenekliliğini 

arttırmak için yapılan aktivasyon denemeleri ve elde edilen elektrot malzemesinin,  

Trandolapril ilaç etken maddesi tayininde kullanılması projenin kapsamını 

oluĢturmuĢtur. Ayrıca Trandolapril etken maddesinin serum ve idrar gibi biyolojik 

ortamlarda tayinine yönelik çalıĢmalar da projenin kapsamının bir parçasıdır.  

III. Materyal ve Yöntem  

Projenin ilk aĢamasında yoğun olarak elektrot malzemesi sentezi, sentezlenen 

malzemenin elektrokimyasal özelliklerinin iyileĢtirilmesi ve optimum sentez koĢullarının 

belirlenmesi üzerine çalıĢılmıĢtır. Karbon malzeme sentezi hidrotermal karbonizasyon 

yöntemi aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢ olup deneysel sistem olarak 200 mL iç hacme 

sahip, kendi sıcaklık kontrol sistemi bulunan ve sızdırmazlığı sağlanan Parr marka bir 

otoklav sistemi kullanılmıĢtır. GeliĢme raporunda belirtildiği gibi hidrotermal 

karbonizasyon yöntemi özellikle atık temelli biyokütlelerden belirli sıcaklık ve basınçta 

su ortamında çeĢitli fonksiyonel grupları içeren değerli karbon malzeme eldesi için 

kullanılan çevre dostu bir yöntemdir [1-8]. Bu projede karbon kaynağı olarak atık 
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temelli sigara izmaritleri ve (azot katkılandırılmıĢ karbon küre sentezi için) ticari üre 

kullanılmıĢtır. Sigara izmaritleri çevreden toplandıktan sonra filtre kısımları ayrılarak 

küçük parçalara bölünüp 250 ° C'de 5 ° C dk
-1

 ısıtma hızı ile 10 g filtre / 200 mL 

damıtılmıĢ su oranı sabit tutularak otoklavda 2 saat karbonize edilmiĢtir. Azot 

katkılandırılmıĢ karbon küre sentezi için ise tris/üre oranı 0.8 tutularak 210 ° C’de 3 

saat karbonize edilmiĢtir. Sentezlenen sigara tabanlı karbonun yüzey alanını ve 

gözenekliliğini arttırmak amacıyla karbon malzemelere sıcaklık, aktivasyon ajanı, süre 

gibi bazı aktivasyon parametreleri varlığında aktivasyon iĢlemi uygulanmıĢtır. 

Aktivasyon iĢlemi piroliz sistemi aracılığı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Aktivasyon iĢlemi 

sonrasında elde edilen gözenekliliği yüksek malzemenin pH değerini nötral hale 

getirebilmek ve içeriğinde bulunan safsızlıkları uzaklaĢtırabilmek için yıkama iĢlemi 

yapılmıĢtır. Bunun için 2M hidroklorik asit ve ultra saf su kullanılarak pH 7.0 olana 

kadar yıkama iĢlemine devam edilmiĢtir. Son olarak yıkanan malzeme vakumda süzme 

yöntemiyle süzülerek katı karbon malzeme alınmıĢ ve 105 °C’de kurutulmuĢtur. 

Projenin ikinci aĢamasında sentezlenen karbon malzemelerin elektrokimyasal davranıĢı 

incelenmiĢtir. Elektrokimyasal uygulamanın gerçekleĢtirilebilmesi için çalıĢılacak etken 

maddeyi de içeren bir elektrolitik çözeltiye, yüzeyinde kimyasal reaksiyonların 

gerçekleĢeceği bir elektrot sistemine ve bu sistemi birbirine bağlayan bir çeviriciye 

(transduser) ihtiyaç vardır [9]. 

Bu çalıĢmada Ģekildeki gibi çalıĢma elektrodu, referans elektrot ve karĢıt elektrottan 

oluĢan bir üçlü elektrot sistemi kullanılmıĢtır. 
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Şekil-1 Elektrokimyasal deneylerde kullanılan elektrot sistemi 

Çözelti ortamındaki iletkenliği sağlamak amacıyla tampon çözeltiler kullanılmıĢtır. 

Borat, fosfat ve asetat tamponlarından oluĢan geniĢ bir pH çalıĢma aralığında 

diferansiyel puls voltametri yöntemi kullanılarak araĢtırma yapılmıĢtır. 

Proje sırasında elektroanalitik yöntemler içerisinden voltametri tekniği kapsamında; 

• Diferansiyel Puls Voltametri (DP) 

• Döngüsel Voltametri (CV) 

• Kare Dalga Voltametri (SW) 

tekniklerinden faydalanılarak belli potansiyel aralıklarında akım Ģiddetleri ölçülmüĢtür. 

Voltametrik çalıĢma elektrotları kendi içerisinde elmas elektrot, grafit, pirolitik grafit, 

karbon pasta, empreyen karbon, lif karbon ve camsı karbon elektrot gibi türlere 

ayrılmaktadır. 

 Proje deneylerinde camsı karbon elektrot ile elektrokimyasal ölçümler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Camsı karbon elektrot aktivitesini arttırmak ve elektrokatalitik 

aktiviteyi sağlamak için camsı karbon elektrot sentezlenen karbon malzemeler ile 

modifiye edilmiĢtir. 

Camsı karbon elektrot 

Camsı karbon elektrodu diğer karbon elektrotlardan ayıran özelliği çok daha küçük 

gözenek yapısına sahip olmasıdır. Bu elektrot, küçük gözenek boyut dağılımına sahip 

malzemenin fenol form aldehit reçinesinin inert bir gaz içinde dikkatli bir Ģekilde 

ısıtılması ile elde edilmektedir. Camsı karbon elektrotlar deneylerde kullanılmadan önce 

aktivasyon iĢleminden geçirilmelidirler. Aktivasyon iĢleminin amacı elektrodun 

yüzeyindeki safsızlıkları uzaklaĢtırmak, fonksiyonel grupların ve serbest keskin uçların 

oluĢumunun sağlanması, yüzey alanının büyütülmesi ve mikro partikül oluĢumunun 

sağlanmasıdır.  

Proje deneyleri kapsamında elektrokimyasal teknikler IVIUM- compact-stat (Eindhoven, 

Netherlands) model potansiyostat cihazında gerçekleĢtirilmiĢtir. Cihazların yazılımı 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Microsoft Windows® sistemi ile uyumludur. Cihaz aĢağıdaki elektrokimyasal tekniklerin 

kullanılmasına olanak vermektedir. 

a) DönüĢümlü Voltametri 

b) Doğrusal Taramalı Voltametri 

c) Kronoamperometri 

d) Kronokulometri 

e) Normal Puls Voltametri ve Polarografisi 

f) Diferansiyel Puls Voltametri ve Polarografisi 

g) TAST Polarografisi 

h) Barker Kare Dalga Voltametri ve Polarografisi 

i) Osteryoung Kare Dalga Voltametri ve Polarografisi 

j) Alternatif akım (ac) Voltametri ve Polarografisi 

k) Faz Selektif ac Voltametri ve Polarografisi 

l) 2. Harmoni ac Voltametri ve Polarografisi 

m) Üçgen Dalga ac Voltametri ve Polarografisi 

n) Diferansiyel Üçgen Dalga ac Voltametri ve Polarografisi 

o) ac Direnci 

p) Döner Disk Elektrotla DTV 

q) Hidrodinamik Modülasyon Voltametrisi 

r) Barker Kare Dalga Sıyırma Voltametrisi 

s) Diferansiyel Puls Sıyırma Voltametrisi 

t) Doğrusal Taramalı Sıyırma Voltametrisi 

u) Osteryoung Kare Dalga Sıyırma Voltametrisi 

v) Elektrokapiler Eğri Ölçümleri 

IV. Analiz ve Bulgular 

Projenin geliĢme raporunda sentezlenen malzemelerin karakterizasyonu ve sonuçların 

yorumlanmasına iliĢkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca elektrokimyasal deneylere iliĢkin 

optimizasyon çalıĢmaları ve pH tarama prosedür detaylarıda açıklanmıĢtır. Bu nedenle 
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final raporu kapsamında özellikle yoğun olarak elektrokimyasal uygulama sonuçlarına 

ve sonuçların tartıĢılmasına yer verilmiĢtir. 

Analitik karakterizasyon 

ġekil-2’de sentezlenen malzemelerin elektrokimyasal davranıĢları döngüsel voltametri 

ve diferansiyel puls voltametri teknikleri ile incelenmiĢtir. Malzemelerin akım-potansiyel 

değerlerine etkisini daha iyi anlayabilmek amacıyla çıplak (bare) camsı karbon 

elektrodun ve kör numunenin (blank) voltamogramları da eklenmiĢtir. Trandolapril ilaç 

etken maddesi, çıplak camsı karbon elektrotta 1286 mV değerindeki yüksek anodik tepe 

potansiyeli ile çok düĢük bir anodik akım yanıtı (0.737µA) vermiĢtir. Fakat c-char / NCS 

ile modifiye edilmiĢ camsı karbon elektrot, 1258 mV değerinde daha az bir anodik 

potansiyelle 1.467 µA’lik bir akım artıĢa neden olmuĢtur.  Ayrıca c-char / NCS 

modifikasyonunu oluĢturan c-char ve NCS malzemelerinin etkisini ayrı ayrı incelemek 

amacıyla her bir malzeme için ayrıca diferansiyel puls tekniği uygulanmıĢ ve sonuçları 

ġekil-2b’de gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre azot katkılandırılmıĢ karbon küreler 

(NCS) barındırdığı hetreoatomdan (N) dolayı daha fazla elektrokatalitik etki göstermiĢ 

ve akım değeri olarak c-char malzemesinden daha fazla bir akım artıĢı göstermiĢtir. Her 

iki malzemenin birlikte sergilediği elektrokimsayal etki sinerjetik özellikten dolayı çok 

daha fazla olmuĢtur. 

 

Şekil-2 a) Çıplak (bare) elektrot yüzeyindeki 1 × 10
-4

 TRD ve pH 3.0 fosfat çözeltisinde 

c-char / NCS ile modifiye edilmiĢ elektrodun döngüsel voltamogramları. b) pH 3.0 fosfat 

çözeltisinde çıplak elektrot, c-char / elektrot, NCS / elektrot ve c-char / NCS / elektrot 

yüzeyinde 1 × 10
-4

 TRD diferansiyel puls voltamogramları. 
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Mekanizma Çalışması 

 Projenin final aĢamasında anti- hipertansif ilaç sınıfına dahil olan trandolapril etken 

maddesinin elektrooksidasyon mekanizması, benzer yapıdaki ġekil-3’de verilen ilaç 

etken maddeleri kullanılarak incelenmiĢtir. Etken maddeler seçilirken her bir etken 

maddenin spesifik olarak yapısında barındırdığı yükseltgenme potansiyeline sahip olan 

fonksiyonlu gruplar dikkate alınmıĢtır. 

 

                     Şekil-3 Mekanizma çalıĢmasında kullanılacak etken maddelerin kimyasal yapıları 

sırasıyla A) enalapril B) lisinopril C) ephedrin D) dopamin 

Trandolapril, enalapril ve lisinopril yapılarında pirolidin grubu bulunduran ilaç etken 

maddeleridir. Mekanizma çalıĢmaları kapsamında yapılan döngüsel voltametri 

deneyleri, Trandolaprilin elektrokimyasal oksidasyonunu sağlayan organik yapının 

pirolidin olabileceğini göstermiĢtir. BaĢka bir Ģekilde, benzene birleĢtirilmiĢ alifatik 

amin grubu oksidatif özellik göstermeyebilmektedir. Ek olarak oksidasyon 

mekanizmasını daha iyi aydınlatabilmek için Efedrin ve dopamin molekülleri ile pH 3.0 

fosfat ortamında çalıĢılmıĢtır. Sonuç olarak bu moleküller içeriklerindeki hidroksil 

gruplarından kaynaklı yaklaĢık 0,4 V anodik yanıt vermiĢlerdir. Pirolidinin oksidasyon 

mekanizması, bir elektronun çıkarılması ve oluĢan radikal nitrojenin çıkarılmasıyla 

baĢlayabilir ve daha sonra bir elektron ve protonun salınmasıyla katyonik pirolidin 

oluĢabilir. Trandolaprillin katyonik formu stabil kalamayacağı için rezonans meyadana 

gelir ve pirolidin halkasında çift bağ oluĢturur (ġekil-4). 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

O

O
N

O

N

H

H

O OH

H

e

O

O
N

O

N

H

H

O OH

H

O

O
N

O

N

H

H

O OH

H

H

e

O

O
N

O

N

H

H

O OH

H

O

O
N

O

N

H

H

O OH

H
O

O
N

O

N

H

H

O OH

H

O

O
N

O

N

H

H

O OH

H

 

Şekil-4 Trandolaprilin olası oksidasyon basamağı 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Biyosensör Validasyonu ve Parametreler 

GeliĢtirilen biyosensörün farklı Trandolapril konsantrasyonları varlığında ki sensör 

performansı test edilmiĢ ve ġekil-5a’da diferansiyel puls voltamogramları verilmiĢtir. 

Tepe akım değerleri, Trandolapril konsantrasyonunu 8×10
−8

'den 8×10
−5

 M'ye 

yükselterek doğrusal olarak arttırmıĢtır. 

ġekil-5b’de, ise serum ortamında farklı TRD konsantrasyonlarının varlığında sensör 

performansı test edilmiĢ ve diferansiyel puls voltamogramları verilmiĢtir. Doğrusallık 

8× 10
−6

 ila 8×10
-4

 M aralığında bulunmuĢtur. 

 

 

Şekil-5 Farklı Trandolapril konsantrasyonlarında biyosensör performansının 

diferansiyel puls voltamogramları a) pH 3.0 fosfat solüsyonunda ve b) pH 3.0 fosfat 

çözeltisinde spike insan serumu ortamında. 
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Kalibrasyon verileri sonucunda denklemle verilen doğrusal bir yanıt elde edilmiĢtir; 

               I (µA) = 1.73×10
8
 C (M) + 88.524  (r = 0.999) 

             LOD ve LQD, aĢağıdaki denklemler kullanılarak tepe akımı üzerinden hesaplanmıĢtır  

            [11-14] ;  LOD = 3 s/m  LOQ = 10 s/m 

Burada 's', aralığın en düĢük konsantrasyonunun 5 tekrarlanan tepe akımının standart 

sapmasıdır ve 'm', doğrusallık eğrisinin eğimidir. 

Trandolapril stok çözeltisi deneylerde kullanılırken +4 
◦
C'de en az 4 gün stabil olarak 

saklanmıĢtır. Gün içi ve gün arası ölçümler, 4 × 10
-5

 M Trandolapril varlığında pH 3.0 

fosfat ortamında beĢ tekrarlı ölçümle uygulandı. Kalibrasyon grafiğinin doğrulama 

parametreleri Tablo-1’de verilmiĢtir. 

Tablo-1 Standart çözelti (pH 3.0) ve insan serumunda Diferansiyel puls tekniği ile 

Trandolapril’in kalibrasyon grafiğinin belirlenmesi için regresyon verileri. 

 
Standard 
Solution 

Serum 

Ölçülen potansiyel (V) 1.22 1.24 

Doğrusallık aralığı (M) 8×10
-8

-8×10
-5

 8×10
-6

-1×10
-4

 

Eğim 1.73×10
8
 6506.7 

Kesme noktası (μA) 88.52 0.017 

Korelasyon katsayısı 0.999 0.999 

SE of slope 3.21×10
6
 3.02×10

2
 

SE of intercept 91.84 1.68×10
-2

 

LOD (M) 1.09×10
-10

 2.57×10
-8

 

LOQ (M) 3.63×10
-10

 8.56×10
-8

 

Günler arası pik akımı 
(BSS %)a 

0.06 0.21 

Günler arası pik 
potansiyeli (BSS %)a 

0.03 0.02 

Günler içi pik akımı 
(BSS%) 

0.75 1.87 

Günler içi pik 
potansiyeli (BSS%) 

0.13 0.28 
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Yüzey yenileme, kararlılık, tekrar üretilebilirlik, tekrarlanabilirlik ve tepki süresi 

Deneysel çalıĢmalar sırasında c-char/NCS karbon malzemesinin camsı elektrot üzerine 

tutturulduğunda 1 hafta boyunca fiziksel bir temizlik (cilalama kiti ile parlatma) 

yapılmadan elektrokimyasal ölçümlerde kullanılabileceğini göstermiĢtir. Sentezlenen 

karbon malzemenin tampon ve ilaç etken madde varlığında stabilitesi oldukça yüksek 

olmuĢtur. Yüzeyin yenilenmesi için döngüsel voltametri tekniği ile boĢ çözelti içinde 

sadece elektrokimyasal temizlik iĢlemi yeterli olmuĢtur. Tamponda 3 tekrarlı tarama 

yapıldıktan sonra, elektrot yüzeyi ölçüm için yeni ve temiz sensör yüzeyi olarak kabul 

edilebilir duruma gelmiĢtir. 

Elektrot stabilitesi, aynı etken madde çözeltisi, aynı ve farklı cihazlar ile gün içinde ve 

günler arasında test edilmiĢtir. Aynı sensörün gün içi ve gün arası stabilitesi 1× 10
−5 

M 

etken madde varlığında 1,25 (% BSS) ve 1,82 (% BSS) olarak bulundu. Sonuçlar pik 

akımlara göre değerlendirilmiĢtir. Sonuç olarak geliĢtirilen biyosensör 1 hafta boyunca 

aynı performansı göstermiĢtir. 

Aynı miktarda Trandolapril etken maddesi ile deney sırasında Trandolapril stok çözelti 

stabilitesi de kontrol edilmiĢtir. Tekrarlanabilirliği kontrol etmek için, tekrarlanan beĢ 

ölçümün % BSS değeri 1× 10
−6

 M Trandolapril solüsyonunda uygulanmıĢtır. Ayrıca 

gün içi ve günler arası stabilite % 0,06 ve % 0,75 BSS değerleri olarak gözlenmiĢtir. 

Sensörün gerçek farmasötik dozaj formuna ve insan serum örneklerine uygulanması 

Trandolapril tayini için kapsül dozaj formu (Gopten®) kullanılmıĢtır. Tayin için yine 

diferansiyel puls tekniği kullanılmıĢtır. Biyolojik ortam olarak ise sentetik insan serumu 

seçilerek deneyler tamamlanmıĢtır. 

Bu nedenle, matrisin yöntem üzerinde bir etkisi olup olmadığını belirlemek için geri 

kazanım deneyleri yapılmıĢtır. Bu amaçla, bilinen miktarlarda hazırlanan kapsül 

solüsyonuna ve serum örneğine bilinen miktarda saf Trandolapril etken maddesi 

eklenmiĢtir. 
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Tablo-2 Kapsül ve sentetik insan serumundan Trandolapril tayini için elde edilen 

sonuçlar 

 Capsule Serum 

Etiket miktarı (mg) 4.00 - 

Bulunan miktar (mg)a 3.98 - 

BSS (%) 1.37 - 

Bias (%) 0.5 - 

Eklenen (mg) 4.00 4.00 

Bulunan (mg) 4.01 4.05 

Gerikazanım (%)b 100.25 101.25 

Bias (%) -0.25 -1.25 

BSS (%) 1.58 1.96 

 

GeliĢtirilen biyosensör, kapsül formülasyonundan ve serum örneklerinden Trandolapril 

ilaç etken maddesi analizi için mükemmel bir Ģekilde uygulanabilmektedir. Trandolapril, 

% 0.5 sapma ile kapsül matrisinden analiz edilmiĢtir. GeliĢtirilen biyosensör ve 

yöntemin kapsül ve serum örneği uygulamaları için güvenilir olduğunu gösteren 

mükemmel geri kazanım ( % 100,25 ve% 101,25) sonuçları elde edilmiĢtir. Sonuç 

olarak, Trandolapril, herhangi bir zaman alıcı numune ekstraksiyonu, buharlaĢtırma 

veya filtreleme adımları olmaksızın, gerçek numunelerden belirlenebilmiĢtir. 

İnterferans Çalışması 
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Şekil-6 Trandolapril’in elektrokimyasal yanıtının bazı biyolojik ve inorganik ajanlar 

varlığında ki durumu 

Ġnterferans çalıĢmasının amacı, bazı önemli olası biyolojik ve inorganik maddelerin 

Trandolapril tayini üzerindeki etkisini araĢtırmaktır. Bu nedenle, bu çalıĢma için Cl-, 

NO3-, askorbik asit ve ürik asit gibi bazı iyonik türler ve olası biyolojik materyaller 

seçilmiĢtir [15]. Askorbik ve ürik asit, sinir sisteminin hücre dıĢı sıvısındaki en önemli 

engelleyici olarak kabul edilmektedir. Ġnterferans deneyleri için sabit konsantrasyon 

olarak 1 × 10
-5

 M Trandolapril kullanılmıĢtır. Sonuçlar, Trandolapril ile aynı Cl
-
, NO

3-
, 

ürik ve askorbik asit konsantrasyonlarının, Trandolapril’in akım cevabı üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olmadığını göstermiĢtir.  

V. Sonuç ve Öneriler  

Trandolapril'in camsı karbon elektrot üzerinde ki hassas elektrokimyasal tespiti için atık 

sigara izmaritlerinin hidrotermal karbonizasyonu ile sentezlenen c-char ve azot 

katkılandırılmıĢ karbon küre NCS malzemelerinin birleĢiminden oluĢturulan elektrot 

modifikasyonu baĢarılı bir Ģekilde biyosensör deneylerinde test edilmiĢtir. Elektriksel 

iletkenliği ve yüzey alanını etkileyen gözeneklilik ve heteroatom gibi iki önemli özelliğin 

etkisi ayrıntılı bir Ģekilde analizlerle desteklenerek açıklanmıĢtır. 

Sentezlenen c-char / NCS malzemesi, Trandolapril için çıplak camsı karbon elektrottan 

daha hassas yanıt vererek daha düĢük oksidasyon potansiyeli (elektrokatalitik etkiye 

bağlı olarak) göstermiĢtir. Diferansiyel puls tekniği, döngüsel voltametri ve kare dalga 

voltametri tekniklerine göre daha iyi bir performans sergilemiĢtir. 

Trandolapril’in oksidasyon mekanizması yapısındaki pirolidin (azolidine) grubundan 

yola çıkılarak ayrdınlatılmıĢtır. GeliĢtirilen sensör ve yöntemin analitik performansı, 

standart tampon solüsyonunda ve sentetik insan serum numunesinde test edilmiĢtir. 

GeliĢtirilen sensör, sırasıyla 25.7 nM, 85.6 nM LOD ve LOQ değerleri ile serum 

örneğinde Trandolapril’in saptanması için uygulanmıĢtır. 

Bu sonuçlara göre, atık sigara izmaritleri ile geliĢtirilen sensör, mükemmel stabilite ve 

tekrarlanabilirlik doğrulama parametreleriyle diferansiyel puls tekniği sayesinde 

kullanılabilmektedir. Bu teknik çok hızlıdır, hassastır ve zaman alıcı değildir.  

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

GeliĢtirilen biyosensör sistemi anti-hipertansif ilaç etken maddelerinin biyolojik 

ortamlarda saptanmasına hızlı, hassas ve doğru bir Ģekilde olanak vermektedir. 

Laboratuvar ölçeğinde baĢarılı Ģekilde test edilen biyosensör sistemi sağlık sektöründe 

etkin bir Ģekilde ilerleyen zamanlarda kullanılabilir. Ayrıca elektrot malzemesi olarak 

atık sigara izmaritlerinin kullanılması tercih edilen sentez yönteminin çevre dostu 

olduğunu kanıtlamıĢ olup gelecekte yapılacak benzer çalıĢmalara referans niteliği 

taĢımaktadır. 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Bu projenin sağladığı alt yapı imkanları ile gerçekleĢtirilmiĢ bir proje 

bulunmamaktadır. 

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

Katkıları  

Bu projenin sağladığı alt yapı imkanları sayesinde YÖK 100/2000 (Biyosensör alt alanı) 

bursiyeri olan bir doktora öğrencisinin tez çalıĢmalarının temeli kurulmuĢ olup 

çalıĢmaları halen desteklenmektedir. 
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X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Proje ödeneğine ait bilgiler bilimsel proje ofisi sisteminden temin edilerek 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Proje kapsamında alımı gerçekleĢtirilen teçhizatın tamamı Ankara Üniversitesi 

Kimya Bölümü Yenilenebilir Enerji ve Malzeme Laboratuvarında bulunmaktadır. 

Tüm cihaz teçhizatı ileride gerçekleĢtirilecek olan proje ve araĢtırma çalıĢmalarında 

kullanılacaktır. 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar  

Proje bütçesi ile IVIUM- compact-stat (Eindhoven, Netherlands) model 

potansiyostat cihazı alınarak tüm elektrokimyasal uygulamalar ve biyosensör 

deneyleri bu cihaz sayesinde tamamlanmıĢtır. Deneysel çalıĢmalar sırasında zorunlu 

tartım iĢlemleri proje bütçesiyle alınan hassas terazi yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Biyosensör deneylerinde elektrot modifiye edilirken yapılan damlatma iĢlemleri yine 

proje bütçesi ile alınan mikropipet seti ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Modifiye edilen 

elektrotlarda malzemenin yüzeye tutunması için uygulanan kurutma basamağı bütçe 

kapsamında alınan vakum etüvünde yapılmıĢtır. Elektrot materyali sentezlenirken 

yapılan ısıtma, buharlaĢtırma ve süzme iĢlemleri ise sırasıyla yine proje bütçesi ile 

alınan sıcaklık kontrol sistemi, rotary evaporatör ve vakum pompası ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler 

için uygulanmaz) 
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