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Fen  ilimleri Enstitüsü  

Kimya Mühendisli i Ana ilim Dalı 

 

Danışman: Prof  Dr  Süleyman KARACAN 

Biyolojik aminler genellikle aminoasitlerin dekar oksilasyonu sonucu oluşan azotlu 

 ileşiklerdir  Histamin en yaygın gıda kaynaklı  iyojen amindir ve ciddi sa lık 

pro lemlerine yol a maktadır  Yüzey plazmon rezonans (SPR) sensör sistemi 

 iyomoleküler etkileşimlerin izlemesinde kullanılan optik temelli gü lü  ir ara tır  

Sunulan tez kapsamında, konserve ton  alı ı ve peynir ürünlerinde histamin tayini i in 

moleküler  askılama temelli SPR sensör  ipleri geliştirilmiştir  Histamin  askılanmış 

(MIP) ve  askılanmamış nanopartiküller (NIP) mini emülsyon Polimerizasyon tekni i 

ile sentezlenmiştir  Sentezlenen nanopartiküller FTIR, ge irimli elektron mikrosko u, 

taramalı elektron mikroskobu ve boyut analizleri ile karakterize edilmiştir  MIP 

nanopartiküllerin FTIR analizinde O-H gruplarının gerilme  antları sırasıyla 3422 cm
-1

 

ve 3272 cm
-1
‟de ve fonksiyonel monomer yapısında  ulunan karakteristik amid I ve 

amid II adsorpsiyon  antları ise sırasıyla 1448 cm
-1

 ve 1447 cm
-1
‟de görülmüştür. Boyut 

analizi ile MIP nanopartiküllerin  oyut da ılımı 37 11 nm ve PDI de eri 0 212 

 ulunmuştur  SEM analizi sonu larına göre ortalama  oyut da ılımı 36 88 nm oldu u 

görülmektedir  Daha sonra histamin  askılanmış ve  askılanmamış nanoparticküller 

SPR altin  ip yüzeyine tuturulmuştur  Yüzeyi modifiye edilmiş SPR  ipleri temas a ısı, 

atomik kuvvet mikroskobu, elipsometre ve taramalı elektron mikroskopu ile karakterize 

edilmiştir  Histamin  askılanmış  ipin polimer kalın ı 96.6 nm‟dir  Geliştirilen bu 

sensör yüksek hassasiyet ile düşük tayin limiti (0.0058 µg/mL) ve geniş lineer  alışma 

aralı ı (0 001 to 10 μg/mL) göstermiştir  Gıda örneklerinde histamin miktarı (0 1 µg/mL 

ve üstü) %70-%100 arasında geri kazanım elde edildi i görülmüştür  Histamin 

 askılanmış sensörün  askılama faktörü 4 60 olarak hesaplanmıştır. Sonu  olarak, 

histamin  askılanmış SPR sensörü  asit prosedür, kolay hazırlık aşaması, düşük 

maliyeti, duyarlılı ı ve se icili i ile histamin tayini i in alternatif  ir yöntem oldu u 

gösterilmiştir  

 

Aralık 2020, 96 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Histamin, yüzey plazmon rezonans sensör, moleküler  askılanmış 

polimer, nanopartiküller. 
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ABSTRACT 

Ph.D. Thesis 

THE DEVELOPMENT OF SURFACE PLASMON RESONANCE (SPR) 

BIOSENSORS FOR HISTAMINE DETECTION IN FOODS 

 

Ayşegül RAHTUVANOĞLU 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Chemical Engineering 

 

Supervisor: Prof  Dr  Süleyman KARACAN 

Biological amines are generally nitrogenous compounds formed by the decarboxylation 

of amino acids. Histamine is the most common foodborne biogenic amine and causes 

serious health problems. The surface plasmon resonance (SPR) sensor system is an 

optical-based powerful device for monitoring biomolecular interactions. The aim of this 

thesis, molecularly imprinted based SPR sensor chips have been developed for the 

detection of histamine in canned tuna and cheese. Histamine imprinted (MIP) and non-

imprinted (NIP) nanoparticles were synthesized by using a mini emulsion 

polymerization technique. The synthesized nanoparticles were characterized by FTIR, 

transmission electron microscope, scanning electron microscope and size analysis. FTIR 

spectra of MIP nanoparticles have the characteristic stretching vibration band of O–H, 

around 3422 cm
−1

 and 3272 cm
−1

. The FTIR spectra of functional monomer have the 

characteristic amide I and amide II adsorption bands at 1448 cm
−1

 and 1447 cm
−1

, 

respectively. The size distribution of MIP nanoparticles was found to be 37.11 nm and 

PDI value 0.212 by size analysis. According to the SEM analysis results, the average 

size distribution is 36.88 nm. Then, histamine imprinted and nonimprinted nanoparticles 

were attached to the SPR gold chip surface. Surface modified SPR chips are 

characterized by the contact angle, atomic force microscope, ellipsometer and scanning 

electron microscope. This developed sensor showed high sensitivity, low detection limit 

(0.0058 µg/mL) and a wide linear operating range (0 001 to 10 μg/mL)  Histamine 

amount (0 1 µg / mL and a ove) in food samples was calculated as recovery values 

between 70% and 100%. The imprinted factor of the histamine imprinted sensor was 

calculated as 4.60. As a result, the histamine imprinted SPR sensor is an alternative 

method for the detection of histamine with its simple procedure, easy preparation step, 

low cost, sensitivity and selectivity. 

 

December 2020, 96 pages 

Key Words: Histamine, surface plasmon resonance sensor, molecularly imprinted 

polymer, nanoparticles. 
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1. GĠRĠġ 

 iyojen aminler proteince zengin gıdalarda ve  azı fermente gıdalarda  ulunan amino 

asitlerin kar oksilasyonu sonucunda veya aldehit ve ketonların aminasyon ve 

transaminasyonu ile oluşan azotlu  ileşiklerdir (Özdestan ve  ren 2012)  Sa lık 

pro lemlerine yol a an en yaygın gıda kaynaklı  iyolojen amin histamindir (Santos 

1996, Hwang vd  2003)   Histamin ilk kez 1910 yılında Dale ve Laidlaw tarafından 

tanımlanmış organik azot  ileşi idir (Dale ve Laidlaw 1910)  Histamin, histidinin 

 akteriyel  ozunması ile dekar oksilasyon tepkimesi sonucu oluşan alerjik  elirtilere 

yol a an merkezi sinir sisteminde nörotransmitter olarak hareket eden düşük molekül 

a ırlıklı  ir  ileşiktir (Taylor 1986)  Ser est amino asitlerin varlı ı, yüksek 

dekar oksilaz enzim aktivitesi gösteren mikroorganizmaların (Bacillus, Clostridium, 

Proteus, Salmonella, Photobacterium vs.) ortamda  ulunması ve  u  ileşiklerin 

oluşması i in pH ve sıcaklık gi i uygun  evre koşullarının var olması gerekmektedir 

(Rice vd. 1976, Wurziger ve Dickhaut 1978, Keşkeko lu 2009)  Histamin 

zehirlenmeleri di er adıyla “skom roid zehirlenmeleri” Scombridae familyasına ait olan 

tuna, uskumru, orkinos palamutve ton  alıkların tüketimi neticesinde oluşmaktadır 

(Halasz vd. 1994)  Ancak son yıllarda  u familyada olmayan sardalya, hamsi, ringa gi i 

 alıklarda ve peynir, kırmızı şarap,  ira gi i  azı fermente ürünlerde de yüksek 

miktarlarda histaminden kaynaklanan zehirlenmeler görülmektedir (Cinguina vd. 2004, 

Hungerford vd. 2010)  Histaminin yüksek miktarlarda  ulunması gıdanın uygun 

olmayan işletim ve depolama koşulları ile ilişkilendirilir ve gıdanın  ozuldu unun  ir 

göstergesi olarak ka ul edilir (kalite  elirteci) (Lonvaud Funel vd  2001)  Taze  ir 

 alı ın histamin i eri i  ok düşüktür  Gieger tarafından histamin düzeyleri ve  alık 

 ozulması arasındaki ilişki incelenmiş olup ton  alı ında histamin miktarının 

 ozulmayla  irlikte arttı ı gözlemlenmiştir  Yüksek seviyelerde histamin i eren gıdanın 

tüketimi şiddetli  aşa rısı,  aş dönmesi, kusma,  arpıntı, tansiyon  ozuklu u, a ız 

kurulu u, karın a rısı, vucutta (özelikle  oyun ve dilde) şişmeler ve ödemler ve hatta 

ölümcül alerjik reaksiyonlara se ep olabilir (Horneo ve Garrido 1997, Lange ve 

Wittmann 2002, Köse)  Hastalık  elirtilerinin şiddeti sindirime u rayan histamin 

miktarına ve  ireylerin hassasiyetine dayandırılmaktadır (FDA 1996)  Gıdalarda 

histaminin fazla miktarlarda  ulunması halk sa lıklı a ısından tehlike arz etmektedir 
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(Hwang ve S.H. 1997, Shalaby 2004, Su ürünleri Yönetmeli i No:2008/27004, 2008). 

 undan dolayı gıdalarda histaminin tespiti  üyük önem kazanmaktadır  Gıdalarda 

histaminin miktarının  elirlenmesi i in  ir ok kalitatif ve kantitatif teknik 

geliştirilmiştir   unların arasında yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC), ince 

tabaka kromatografisi (TLC) ve gaz kromotagrafisi (GC) (Keyzer vd. 1984) sıvı 

kromotografi kütle spektroskopisi (LC-MS/MS) gi i kromotagrafik teknikler ve ELİZA 

test kitleri (Uijike 1999) yaygın kullanılan yöntemlerdendir (Musceralle vd. 2005, 

Garcia-Villar vd. 2006,)   u teknikler i inde en  ok kullanılan yöntem HPLC‟dir 

(Yoshitake 2003). 

Bu teknikler histamin analizi i in do ru hassas sonu lar vermesine karşın uzun işlem 

süreleri, teknik personel gerektiren karmaşık numune hazırlama  asamakları ve pahalı 

cihazlara ihtiya  duyulması a ısından  irtakım dezavantajları i ermektedir (Mello ve 

Kubota 2002)   u nedenle gıda endüstrisinde kalite kontrol sürecinin izlenmesinde 

geleneksel yöntemlere alternatif olarak anında ve etiketsiz tayine olanak sa layacak 

taşına ilir sensörlerin geliştirilmesi  ok önemlidir (Guan vd. 2005). 

Gıda endüstrisi sensör teknolojisinin önemli uygulama alanlarından  iridir  Sensör 

 iyolojik yanıtı  ir sinyale dönüştürerek maddeleri analiz etmek i in kullanılan 

algılayıcı sistemlerdir  Gıdaların  ileşimi, i erdikleri  esin ö elerinin limitleri, tazelik 

durumları,  evresel etkenler ya da kontaminasyondan kaynaklı toksik durumların 

 elirlenmesi önem arz etmektedir   u ihtiyacı karşılamak üzere pratik, seri, ekonomik 

ve duyarlı analizlerin yapılması gereklili i artmıştır   Özelikle gıdalara yönelik miktar 

tayinleri i in  u teknolojilerin kullanılması giderek artış göstermektedir  Gıdanın 

kalitesi renk, aroma, vitamin, esansiyel amino asitler ve  azı kimyasallarla ilişkilidir  

Güvenlik parametrelerinde ise zararlı mikroorganizmalar ve onun toksinleri ve 

alerjenleri yer almaktadır  Ayrıca gıda maddesine istenilerek ilave edilen renk, aroma, 

antioksidan ve antimikro iyal maddelerin de izin verilen sınırlar i inde kullanılıp 

kullanılmadı ının  elirlenmesi ve yasal mevzuatlara göre de erlendirilmesi de 

önemlidir  Sensörler antijen/antikor, enzim/su strat, reseptör/ligand gi i 

 iyomoleküllerden oluşan  iyoreseptörün su strata karşı yüksek tanıma yetene i ile 

hedef moleküle karşı yüksek se icilik göstermesi, hızlı ve spesifik analize olanak 
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sa layarak hazırlaması, kullanımı kolay, ucuz ve sahaya uygulana ilen teknikler 

olmalarıyla gıda analizleri i in önemli uygulama alanları olmuştur (Wood 1902, Cooper 

2003). 

Moleküler  askılanmış polimerler (MIP‟ler) hedef molekül i in tasarlanan sentetik 

reseptörlerdir ( el runo  2019). Sensör uygulamalarında  iyoalgılayıcı tanıma 

elemanları kullanır   unlar enzimler, canlı doku hücreleri, DNA temelli yapılar v   

 iyomoleküller ola ilir  MIP‟ler sentetik tanıma elemanlarının hazırlanmasında 

yararlanılan en etkili yöntemlerden  irisidir   u teknik ile sentezlenen algılayıcı  asit ve 

ucuz olup, dahası polimerin se icili i, mekanik özelikleri a ısından pek  ok avantaja 

sahiptir (Liedberg vd. 1983, Yadav vd. 2019). Bu yapay algılayıcıların temelinde hedef 

molekülü se ici olarak tanıması i in “anahtar-kilit” mekanizması ile eşde er  ir 

kopyalama yatmaktadır  Çapraz  a layıcı polimerler matriks i erisinde  oşluklar 

oluşturmakta olup  u  oşluklar hedef molekülün  oyut ve şeklini tanıma özeli ine 

sahiptir  Kalıp molekülün herhangi  ir desorpsiyon yöntemiyle uzaklaştırılması ile sa it 

pozisyonlarda fonksiyonel monomer grupları a ı a  ıkar ve hedef moleküle  enzer  ir 

yapı oluşur  Son yıllarda, yüksek se icili e sahip farklı matrislerde pek  ok  eşitli 

analitin ayrılması ve/veya tanınmasında  eşitli moleküler  askılanmış polimerler 

geliştirilmiştir ( attal vd   2018,  el runo 2019, Goyal ve  hakta 2019). Nano yapılar 

en az bir tanecik boyutunun 1-100 nm arasında boyuta sahip  ok kü ük yapılar olup 

yüksek yüzey alanlarıyla katalitik aktiviteleri ve yüzey enerjileri artmaktadır  MIP 

sentezinde nanopartiküllerin kullanımı ile daha duyarlı, yüksek se imli ve daha kolay 

analiz yapıla ilen difüzyon pro lemi gözlenmeyen, uzun ömürlü polimer sentezi 

sa lanmaktadır (Akgönüllü 2020). 

Yüzey plazmon rezonans (SPR) sensörler, moleküler etkileşimlerin incelenmesinde 

olduk a iyi  ilinen ve güvenilir sistemler olup uygulamalardaki kolaylı ı, düşük maliyet 

ve kimyasal etiketleme olmadan ger ek zamanlı gözlemleme imkanlarının yanı sıra 

yüksek se icilik göstermeleri  u sensörlerin en önemli özelliklerindendir  SPR 

sensörleri, genellikle 1000 Da'dan kü ük olan düşük moleküler a ırlıklı analitler i in de 

olduk a spesifiktir (Park vd  2014)  
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Sunulan tez kapsamında histaminin gıdalarda hızlı ve düşük maliyetli analizi i in 

moleküler  askılanmış nanopartikül kaplı SPR sensörler geliştirilmiştir  Sentezlenen 

nanopartiküllerin karakterizasyonu zeta  oyut analizi, FTIR, SEM, TEM ile yapılmıştır  

Karakterizasyon sonrası SPR  ipinin altın yüzeyi nanopartikülle modifiye edilip  u 

sensör  ipleri temas a ısı, SEM, AFM, elipsometri ile karakterize edilmiştir  Hazırlanan 

SPR sensörler ile farklı derişim aralı ında (0 001-10 µg/ml) kinetik analiz  alışmaları 

yapılmıştır  Tayin limiti (LOD) 0 0058 µg/mL
 
olarak  ulunmuştur  Tasarlanan histamin 

 askılanmış SPR sensör  iplerinin tekrarlana ilirli i ve raf ömrü kararlılıkları (0-12 ay) 

incelenmiştir  Histaminin moleküler yapısına  enzer di er yapılarla se icilik  alışmaları 

yapılmıştır  Tasarlanan SPR sensörü de erlendirmek i in  alık ve peynir gıda 

numunelerinde  alışmalar yapılmıştır  Ayrıca, histamin  askılanmış  iplerin 

homojenli ini  elirlemek i in Langmuir, Freundlich ve Langmuir-Freundlich izoterm 

modelleri kullanılarak adsorpsiyon katsayıları hesaplanmıştır  Hedef molekülün  iplerin 

üzerindeki adsorpsiyon davranışının Langmuir modeli ile uyumlu oldu u  ulunmuştur  
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2. KURAMSAL TEMELLER 

2.1 Biyojen Aminler 

 iyojen aminler zengin protein i eren gıdalarda ve  azı fermente gıdalarda gıdanın 

 ozulması sonucu ortaya  ıkan kü ük moleküllü toksik azotlu  ileşiklerdir  Canlı 

mikroorganizmalar tarafından oluşturulduklarından  iyojen amin olarak 

adlandırılmaktadırlar   iyojen aminler kimyasal yapılarına ve i erdikleri azot sayısına 

göre alifatik (putresin, kadeverin, spermin, spermidin) aromatik (triamin, feniletilamin) 

ve heterosiklik (histamin, triptamin) olarak gruplandırılırlar (Shala y 1996). 

Toksisitelerinden dolayı olduk a önemli  ileşiklerdir   aşlıca peynir şarap gi i  azı 

fermente gıdalarda ve uygun koşullarda depolanmayıp  ozulan ve  ayatlayan gıdalarda 

amino asitlerin mikrobiyal dekarboksilasyonu ile veya hammaddede  ulunan do al 

enzimler ile yüksek miktarlarda  iyojen amin oluşabilir (Maijala vd. 1993). Bu sebeple 

mikroorganizma gelişimini etkileyen  ir ok faktör  iyojen amin oluşumunu da 

etkilemektedir   iyojen amin oluşumuna sıklıkla yol a an ve gıdalarda da en  ok 

rastlanan yapı amino asitin dekar oksilasyonu sonucu oluşan mekanizmadır  Gıdalarda 

 iyojen amin oluşumunu etkileyen en önemli faktörlerden  azıları sırasıyla; uygun  ir 

sıcaklık (20-37
°
C) ve pH (5-7) de erlerinde uygun enzimlerin (Clostridium, Salmonella, 

Lactobacillus, Proteus ve Lactococcus) olması ile sıralana ilmektedir   iyojen aminler 

sa lı a zararlı  ileşikler olduklarından yüksek derişimleri i eren gıdaların tüketimi ile 

toksik reaksiyonlara se ep ola ilmektedirler  Sa lık a ısından insanlarda en  ok 

 elirtiyi veren en toksik ve yaygın olarak  ilinen  iyojen amin histamindir   

2.2 Histamin 

Histamin ilk kez 1907 yılında Windaus tarafından sentezi yapılmış  ir azot  ileşi i olup 

1910 yılında Dale ve Laidlaw tarafından fizyolojik ve farmokolojik etkileri incelenmiş 

 ir  iyojenamin türüdür (Dale 1910)  Histamin, histidinin  akteriyel  ozunması ile 

dekar oksilasyon tepkimesi sonucu oluşan kapalı molekül formulü C5H9N3 olan düşük 

molekül a ırlıklı (111,1g/mol) kü ük  ir azotlu  ileşiktir (Şekil 2.1) (Beaven 1978, 

Taylor 1986).  
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Şekil 2 1 Histaminin oluşum mekanizması 

 

Histaminin ilk fiziksel rolünün sinir sistemi ve hareketli kas ve  a ışıklık sistemi 

üzerine oldu u  ildirilmiştir  Histamin rahim  a ırsak gi i düz kasların kasılması, kan 

damarlarının genişlemesi, mide asit salgısı, tüm alerjik ve a rı reaksiyonlarında etken 

madde olarak görev alır (Wolfgang 2007)  Histamin vücuttaki mast ve  azofil hücreleri 

ve gıda maddelerinden sa lanır (Paul 1984, Metcalfe vd. 1997). Histamin hem yerel 

hormon hem de nörotransmitter olarak görev yapar  Kan hücreleri, mast hücreleri ve 

 eyindeki nöronlar histamin i ermekte olup  u amin mide asidi salgısını artırırken düz 

kas hücrelerinin  üzülmesini ve vücuttaki alerjik reaksiyonlarının artmasına se ep olur 

(EFSA 2011)  Histamin  ok sayıda  iyolojik reaksiyonlara öncülük edip solunum, 

gastrointestinal, hematolojik, immünolojik sistemlerde etkisini önemli öl üde gösterir 

(Rai vd. 2013). 

Gıdalarda histamin mikro iyel  ozulma sonucunda oluşup ısıya karşı  ok diren li 

oldu undan  ir ok  alışmada taze ve işlenmiş et ürünlerinin kalitesinin  elirlenmesinde 

önmeli öl üde dikkate alınmaktadır (Özdestan 2009)   u şekilde histamin miktarının 

düzeyi maddenin kalitesinin ve üretim sırasındaki hijyenik şartlarında  ir göstergesi 

olmuştur (Vatansever 2004)  Normal koşullarda gıdalarla insan vücuduna alınan 

histamin diaminoksidaz (DAO) enzimiyle toksik etkisi yok edilmektedir   u şekilde 
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histamin meta olize olmadan kan dolaşımına ulaşması engellenip toksik etki yaratması 

imkânsız hale gelmektedir   u se eple  ok yüksek miktarlarda tüketilmedi i sürece 

insan sa lı ına herhangi  ir olumsuz etki göstermemektedir   

Gıdalarda en  ok rastlanan  iyojen amin zehirlenmesi histaminden kaynaklanmaktadır  

Histamin zehirlenmesine yol a an pek ok  eşit mikroorganizma vardır  Bunlara Proteus 

sp., Salmonella sp., Esherichia spx Klebsiella sp., Shigella sp., Enterobacter sp., 

Pseudomonas sp., Clostridium sp. ve Lactobacillus sp. örnek vere ilir   unlar arasından 

en fazla histamin üreten  akteri türleri Proleus (Morganella) morganii ile Klebsiella 

pneumoniae‟dır  EFSA (Avrupa Gıda Güvenlik Yetkisi) tarafından 2017 yılında yapılan 

 ir  alışmada 2010-2014 yılları arasında 12 üye ülke arasında 306 gıda kaynaklı 

salgının hemen hemen %40‟ının histamin toksisitesi nedeniyle oldu u  elirlenmiştir 

(Gould vd 2013). Histamin özellikle  alık ve  alık ürünlerinde kalite  elirleyici ve 

mikro iyel  ozulma indeksi olarak tanımlanırken, taze  ir  alı ın histamin i eri inin 

 ok düşük düzeylerde oldu u görülmüştür (Veciana 1989). Histamin zehirlenmeleri 

di er adıyla “skom roid zehirlenme” Scom ridae familyasına ait olan tuna, uskumru, 

orkinos palamut ve ton  alı ı gi i  alıkların tüketimi neticesinde oluşa ilmektedir  

Ancak son yıllarda  u familyada olmayan sardalya, hamsi gi i  alıklarda ve peynir, 

şarap ve  ira gi i fermente ürünlerde de yüksek miktarda histaminden kaynaklanan 

zehirlenmelere rastlanmıştır (Lehane ve Olley 2000, Özo ul vd   2001, Huss 2003) 

(Çizelge 2 1)  

Çizelge 2.1  aşlıca  azı gıdaların histamin i erikleri 

Gıda çeĢidi Histamin Seviyeleri (ppm) Kaynaklar 

Taze  alık Eser miktarda (Hwang vd. 2003) 

Dondurulmuş  alık 10-267 (Hwang vd. 2003) 

Konserve ton  alı ı 10.97 ± 9.86 (Er vd. 2014) 

Peynir 2.2-1840 (Aygün vd. 1999) 

Şarap 0-1.965 (Anlı vd  2004) 
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Genellikle sıcaklık düştük e histamin miktarı azalmaktadır  Histamin oluşumuna se ep 

olan  akteriler  alı ın solunga larında ve  a ırsaklarında  ulunup yüksek sıcaklıkta 

depolama durumunda kas dokusuna  akterilerin ge işi ile histamin üretilmektedir  Pek 

 ok  alışmada  alıkta histaminin sıcaklık artışıyla önemli öl üde artış gösterdi i 

saptanmıştır (Histamin oluşumunun 0
°
C‟de önemsenmeyecek düzeyde oldu u; 

10°C‟den düşük oldu u durumda  ok yavaş gelişti i fakat sıcaklı ın 30°C ve 35°C‟ye 

kadar artmasıyla artı ı  ildirilmiştir) (Köse 2003)  Sıcaklı ın artışıyla  era er 

histaminin dekar oksilasyon olayında P. morganii ve K. pneumonia gibi 

mikroorganizmalar ve di er  akteriler etkili olmuştur   Dolayısıyla optimum histamin 

oluşma sıcaklı ı, ilgili  akterinin türüne göre de işir  Genellikle  irden fazla  akteri 

 irlikte etkili oldu u i in histamin üretiminde optimum  ir sıcaklı ın belirlenmesi 

mümkün olamamaktadır  Histamin i in önerilen toksik sınır de erleri aşa ıdaki gi idir; 

 u toksik sınır de erlerinin aşılması gıda zehirlenmelerine se ep olmaktadır (Parente 

vd. 2001). 

 

 

 

Özelikle  alık ve peynir tüketiminden sonra histamine  a lı pek  ok zehirlenme 

vakaları  ildirilmiştir  Histamin zehirlenmesinde  elirtiler  irka  dakika ile ü  saat 

i inde ortaya  ıkmakta ve ilk önce yüzde ve  oyunda kızarıklık meydana gelmekte ve 

daha sonra da genellikle  unu şiddetli  aş a rısı takip etmektedir (Aygün 2003)  

Histamin zehirlenmelerinde, solunum sıkıntısı, karında kramp ve a rı, ishal,  aş 

dönmesi, mide  ulantısı, kusma gi i di er  elirtilerin de görüldü ü  elirtilmiştir 

(Çizelge 2 2)  

 

 

 

• 8 mg-40 mg Hafif 

• 40 mg-100 mg Orta 

• 100 mg Şiddetli 
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Çizelge 2 2 Histamin zehirlenmesinin belirtileri 

Deri 
Kaşıntı                                        Kurdeşen                                         

Ödem 

Gastrointestinal 

Mide  ulantısı                                     

Kusma                                                  ishal                                                      

Karında kramp 

Nörolojik 

 aş A rısı                          

Çarpıntı                                          

Ateş                                                    Kaşıntı 

 

Avrupa Komisyon Kurulu 2073/2005 sayılı düzenlemesinde  alık türlerinde 200 mg/kg, 

salamura  alık ürünlerinde ise 200-400 mg/kg de erlerini aşılamayaca ını  elirtmiştir 

(EC 2005)  FDA ve Avrupa  irli i histaminin maksimum limitlerini  alık türlerinde 50, 

salamura  alık ürünlerinde 100 olarak  elirlemiştir  Histaminin toksik etkisi se e iyle 

ürünlerindeki seviyede kontrol altına alınmıştır (FDA 2011)   u se eple pek ok ülke 

i in şarapta histamin de erleri  elirlenmiştir ( el ika 5-6 mg/L, Almanya 2 mg/L, 

Fransa 8mg/L)  Avrupa  irli i uyum yasaları  er evesinde ü  tarafı denizlerle  evrili 

ülkemizde özelikle  alıklar i in ihracat hususunda Türk Gıda Kodeksi mevzuatında 

ilgili pro lemler de göz önüne alınıp histaminle ilgili  ir düzenlemenin yapılması gere i 

a ık a görülmüştür (Josea vd  2005)   lkemizde  alıkta histamin de eriyle ilgili yasal 

sınır limiti 200 mg/kg‟dır (Anonim 2008). 

 alık ve  alık ürünleri histamin zehirlenmelerinde adından en  ok söz edilen gıda olup, 

 alıklardaki protein par alanması ve  alık etindeki  akteriyel yıkım olayları ile ortaya 

 ıkan par alanma ürünü farklı miktarlardaki aminoasitlerdir  Scom ridae ailesine ait 

 alıkların ( eşitli ton  alı ı türleri, palamut, uskumru, istavrit vd ) ve  azı  unun 

dışındaki  alık türlerinin tüketimiyle histamin zehirlenmesi görülür   alıkların kas 

dokusunda histamin oluştu unda pişirilseler  ile  u toksik madde ortadan kay olmaz  

 alık ve  alık ürünlerinden sonra histamin zehirlenmesinde en yaygın görülen 

gıdalardan  iri de peynirlerdir (Shala y 1996, El-Sayed 1996)  Peynirlerin yüksek 

oranda protein i ermeleri nedeniyle histamin miktarının yüksek olması ser est 

aminoasit  ulunuşundan ötürüdür  Peynirlerde histamin zehirlenmesinde asıl rol 

oynayan bakteri Lactobacillus buchneri‟dir (Summer ve Taylor, 1989). Peynirlerde 
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histamin ve di er  iyojenamin oluşumları  i  sütün mikro iyal kalitesine  a lı olarak 

de işmektedir  E er pastörize edilmemiş süt kullanılırsa lacto asillerle kirlili i önlemek 

gü leşir  Olgunlaşmanın ilk devrelerinde kolayca  o ala ilirler (Maijala 1994, Santo 

1996, Turantaş ve Öksüz 1998)  

Ger ekte histaminin gıdalardan yüksek oranda alınması sonucunda görülen 

zehirlenmelere karşın, histamine duyarlı olan insanlarda mikro gram düzeyinde alınan 

miktarın  ile hayati tehlikeye neden oldu u saptanmıştır    u kişilerin gıdalar aracılı ı 

ile alınan histaminin toksik etkisini ortadan kaldıracak DAO enzimini salgılayamaması 

ya da yetersiz salgılaması sonucu rahatsızlık yaşadıkları  ildirilmiştir   Yukarıda verilen 

de erlerin  ok altında histamin alımı histamine karşı intoleransı olan kişilerde sindirim 

sisteminde mide  ulantısı, kusma gi i pro lemler, ishaller, kramplar, migren, astım 

alerjik rinit olarak sıralanmakta olup yüzde 15‟inin histamin intoleransına  a lı oldu u 

 elirtilmiştir  

Yukarıda sayılan rahatsızlıklara yol a tı ı i in gıdalarda histamin miktarının 

 elirlenmesi önemli olup  unun i in  ir ok kalitatif ve kantitatif teknik geliştirilmiştir  

 unların arasında yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC), sıvı kromatografi-

kütle spektroskopisi LC-MS/MS, İnce ta aka kromatografisi (TLC) ve gaz 

kromatagrafisi (GC) gibi kromatagrafik teknikler yaygın kullanılan yöntemlerdendir   

Histamin analizinde pek  ok kromatografik yöntemle analiz yapıla ilmesine karşın 

yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC) cihazı ile yapılan öl ümler di erlerine 

oranla daha yaygın olarak kullanılmaktadır  Histaminin görünür ve UV  ölgelerindeki 

a sorpsiyonu  ok iyi olmadı ından HPLC yöntemlerinde de genellikle dansil klorür ve 

o-fitalaldehit kullanılarak kolonun işlem öncesi ve sonrası türevlendirilmesi ile  irlikte 

analiz işlemi yapılmaktadır  Kolon işlem öncesi ve sonrası türevlendirilir (Simat vd  

2001)  Klasik HPLC yöntemlerinde 4-5µm  oyutunda partiküllerden oluşan kolonlar 

(C18) kullanılır ve analiz süreleri 20-60 dakika aralı ındadır (Latorre vd  2009, Mayer 

vd  2010)  Son yıllarda 10 dakikaya kadar düşen analiz süreleri ile öne  ıkan ultra 

yüksek performanslı sıvı kromotografi (UHPLC) sistemleri ve LC-MS/MS gibi teknik 

cihazlar  ir ok  iyojen aminin tayini i in kullanılmıştır (Chevrier vd  1986, Hungerford 
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vd  2012)  Histamin tayini i in ticari  ir ok hızlı ELISA test kitleri de mevcuttur 

( ongaers vd  2010)   unların arasında en  ilinenleri ALERT® ve Veratox® (Neogen), 

Histamarine®, K1-HTM® ve K3-HTM® (IDR) test kitleridir  Histamin analizi i in 

Amerikan Gıda ve İla  dairesi (FDA) tarafından referans metot olarak ka ul gören 

kolorimetrik (AOAC 957.07, 2005) ve florimetrik (AOAC 977.13, 2005) metotlar da 

rutin uygulamalarda kullanılmıştır (Gil vd  2008)  Histamin analizi i in Avrupa  irli i 

komisyonu tarafından ka ul gören en eski ve popüler yöntemlerde de HPLC‟de 

türevlendirme işlemi ile histamin analizi yapılmaktadır  Valide edilen  u metotlarda 

tayin limetleri  alı ın yapısına göre 1-3,6 mg/kg de işim göstermektedir (Geri kazanım 

%93-%143). 

 u teknikler hassasiyet, özgüllük ve do ruluk gerekliliklerini sa lamalarına ra men 

uzun işlem süresi ve teknik personel gerektiren karmaşık, zor numune hazırlama 

 asamaklarına ve pahalı cihazlara ihtiya  duyulan yöntemlerdir   u  a lamda gıda 

endüstrisinde kalite kontrol, güvenlik ve süre  izlenmesi i in geleneksel yöntemlere 

alternatif olarak anında ve etiketsiz tayine olanak sa layacak taşına ilir ucuz, 

sensörlerin geliştirilmesi gerekmektedir  

2.3  Sensörler 

Canlılar hayatta kala ilmek i in etraflarında meydana gelen de işimleri algılamak ve 

kısa süre i inde adapte olmak zorundadırlar   u davranışları ile dışarıdan gele ilecek 

herhangi  ir tehlike karşısında kendilerini korumak i in koruyucu bir kalkan olarak bir 

enzim, doku ya da mikroorganizmayı do al sensör olarak kullanırlar  Canlılardaki  u 

mekanizma  ir ok  ilim adamı tarafından örnek alınıp araştırılmış ve ilk kez Clark ve 

Lyons adlı araştırmacılar tarafından 1962 senesinde sensör kavramı ortaya  ıkmıştır.  

 u kişiler ilk kez oksijen elektroduna glukozoksidaz enzimi  a layarak kandaki glikoz 

seviyesini öl meyi  aşarmışlardır (Owens 1999, Haupt 2000, Kandimalla 2004,). 

Sensörler, analiz edilecek analit ile se ici  ir şekilde etkileşime girip  unun sonucu 

ortaya  ıkan sinyalin  ir iletici sistemle öl ülmesi esasına dayanan sistemlerdir  (Şekil 

2.2-Şekil 2 3)  Sensör sistemini (1) analiz edilecek analit (2) hedef analitin  iyolojik 
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 a lanma  ölgesi biyolojik reseptör ( iyolojik algılayıcı) (3) algılayan ile algılanan 

arasındaki etkileşimi elektrik sinyaline  eviren fizikokimyasal dönüştürücü, (4) sinyali 

görüntüleyen elektronik  ölüm olmak üzere dört ana  aşlık altında toplaya iliriz  

 

Şekil 2 2   Sensör sistemi 

 

 u etkileşimler proton derişiminde de işim, ısı emisyonu, kütle de işimi, amonyak ve 

oksijen gi i gazların salınımı ya da yükseltgenmesi, ışık adsorsiyon veya desorpsiyonu 

v   sayıla ilir  Uluslararası temel ve uygulamalı kimya  irli ine (IUPAC) göre ise 

kimyasal  ir  ileşi e karşı verilen yanıtı elektrokimyasal, termal ya da optik sinyallere 

dönüştüren analitik cihazlardır  Çizelge 2 3‟de analitik yöntemlerle sensörler arasındaki 

farklar görülmektedir 

Sensörlerde  iyokimyasal kısım analiz edilecek maddeyle etkileşime girip analitin 

tanınmasını sa larken, elektrokimyasal kısım tanıma olayı sonucu elde edilen verinin 

okuna ilir sayısal  ir de ere dönüşmesini sa lar (Chen vd. 2011). Sensörlerin kısa 

analiz süreleri, yüksek se icilik ve tekrarlana ilirlik özelikleri yüksek oldu undan ve 

öl üm işlemleri esnasında hazırlık aşamaları kısa oldu undan tüm la oratuvar 

ortamlarında kolaylıkla kullanıla ilirler  Sensörler  ir ok alanda uygulama alanına 

sahip günümüz teknolojileri ile de  ir maddeyi hızlı, se ici ve devamlı  ir şekilde tayin 

edebilen cihazlardır ( Xu vd. 2011). 
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Etkin  ir sensörde  ulunması gereken özelikler; 

 Hassasiyet; Öl ülen maddedeki de işimlere anında  ire ir tepki vere ilmelidir 

 Se icilik; Öl ülecek maddeye özgü olup di er maddelere tepki vermemelidir  

 Tespit aralıkları; Sensörün öl e ildi i analit miktarıdır  

 Süre; Öl me süresini-zaman kazancını gösterir 

 Kararlılık;  elirli sürelerde tekrarlı yapılan analizlerin  ir irleriyle uyumlu 

sonu lar vermesidir  

 Kullanıcı dostu olma; Ucuz, kü ük, taşına ilir ve yarı kalifiye elemanlarca 

kullanıla ilir cihazlardır  

 Raf Ömrü; Performansının gittik e düşmemesi cihaz tekrar kullanıla ilirli inin 

yüksek olmasıdır  

Çizelge 2 3 Sensörlerin geleneksel yöntemlere göre avantajları 

Sensörler Geleneksel Yöntemler 

Düşük fiyat Yüksek maliyet 

Hızlı ve anında analiz Uzun süreli analiz 

Kullanım kolaylı ı Teknik e itim almadan kullanım zor 

Portatif La oratuvar koşullarında 

Çevre dostu az miktarda organik  özücü 

ihtiyacı 

Daha fazla organik  özücü 

Sadece hedef molekül analizi Farklı maddelerinde analiz  ıktısında 

görülmesi 

Duyarlı Duyarlı 

Özgül Özgül 

Tekrar kullanıla ilir Tekrar kullanıla ilir 

Ekstraksiyon aşaması kolay Ekstraksiyon aşaması zor 

Ticari olarak kullanım alanı sınırlı Ticari olarak kullanım alanı geniş 
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Sensörlerin ana  irimi tanıma kısmı olup,  u maddeler analiti se ici tanıya ilmeli ve 

dönüştürücü ile yakın temas i inde olmalıdır (Çizelge 2 4)  Antikorlar, mükemmel 

se icilikleri ve hassaslıkları nedeniyle en  ok kullanılan reseptörlerden  iridir  Ancak 

reseptör olarak nükleik asitler, aptamerler, peptitler ve moleküler  askılanmış 

polimerlerde (MIP'ler) yaygın olarak kullanılmaktadır  Katalitik sensörlerin temeli, 

analiti tanıya ilen  unları kimyasal reaksiyonla  ir ürüne dönüştüre ilen  ir enzim veya 

tüm hücre gi i  ir reseptöre dayanmaktadır  Moleküler tanıma elemanı  iyolojik tanıma 

esnasında,  a lanma olayını öl en farklı aktarım şemaları ile  ir dönüştürücünün 

yüzeyinde sa itlenir   a lanma olayı, örne in, kütlede  ir artış ya da yüzeyin elektriksel 

diren  ya da kırılma endeksinde  ir de işiklik meydana getire ilir;  u, mekanik, 

elektriksel ya da optik sinyaller gi i  eşitli tayin yöntemleri ile izlene ilir  

 

Çizelge 2 4 Sensörlerin moleküler tanıma katmanına göre sınıflandırılması 

Sensör Grubu Kapsadığı Analiz Alanı 

Enzim Sensörleri 

Kü ük moleküllü organik inorganik maddeler 

(meta olitler, ila lar, gıda maddeleri, vitaminler, 

antibiyotikler, pestisitler) 

Hücre Temelli Sensörler Tekli mikroorganizmalar, canlı dokular 

Afinite  iyomolekül Temelli Sensörler Antikor, reseptör protein, DNA 

Moleküler  askılanmış Polimerler (MIP) Sentetik tanıma elemanı 

 

2.3.1 Enzim temelli sensörler 

Sensörler arasında  iyolojik algılayıcısı enzim olanlar ile ilgili literatürde pek  ok 

 alışmayla karşılaşılmıştır  Enzimler; hedef moleküle yönelik yüksek se icilikleri ile 

 iyolojik aktif materyal olarak kullanıla ilecek en iyi maddelerdir  Enzimler, 

 o unlukla analitlerin derişimlerinin  elirlenmesinde kullanılmaktadırlar   ir enzim 

temelli sensörün  alışma ilkesi; sensör yüzeyinin yakınına enzim yerleştirilmesine 

dayanmaktadır (Turner vd  1989, Rathee vd  2016)  Fakat en  üyük dezavantajları pH, 

sıcaklık, iyonik kuvvet gi i özelliklerinin kararlılık göstermemesidir   u se eple son 
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dönemde sensörler i in pek fazla tercih edilmemektedir (Göpel 1995, Tothill 2001, Choi 

2004, Rustagi 2013). 

2.3.2 Hücre temelli sensörler 

 u tip sensörler enzimler, proteinler ya da spesifik  iyomoleküller yerine tekli algler, 

mayalar, mantarlar ve bitki hücreleri gi i farklı tipteki canlı hücreleri  iyoalgılayıcı 

olarak kullanır   ozulmamış hücre ya da dilimlenmiş doku kullanarak toksisite, 

mutajenlik veya farmakolojik etkinli i öl üle ilir ve  u hücreler kendi kendine 

yaşamlarını sürdüre ilmektedir (Ziegler 2000, Teo vd. 2014,). Ancak bunlar sadece 

 iyolojik olarak aktif analitlere cevap vermektedir (Göpel ve Heiduschka 1995). 

2.3.4 Afinite Temelli Sensörler 

 u tip sensörlerde  iyoreseptör olarak, antikor, aptamer, reseptör protein,  iyomimetik 

madde veya DNA, RNA kullanılır   u sensörlerde en  ok tercih edilen algılama elemanı 

antikorlardır  Aptamerler ü   oyutlu  ir yapı oluşturan kısa sentetik DNA veya RNA 

molekülleridir (Fodey vd  2011)  Aptamerler, etiketleme amacıyla kolayca sentezlenip 

modifiye edile irler  Kü ük  oyutları, yüksek kimyasal ve termal kararlılıkları ve düşük 

maliyeti nedeniyle anti adiler i in ilgin   ir alternatif ola ilir  Yinede kü ük  oyutlu 

analitler i in iyi aptamer  a layıcıları  ulmak özellikle zor ola ilir   u sensörlerin en 

 üyük avantajları geniş afinite aralıklarına sahip olmaları ve  u sayede istenilen analit 

sayısında artış sa lanmaktadır  Ancak  u sensörler doymuş hale geldiklerinde zamanla 

analit derişiminde artışlarda de işim gösterememekte ve kinetik  ilgi 

sa lanamamaktadır   u nedenle yaygın olarak kullanılmamaktadır (Liu vd. 2012). 
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2.4 DönüĢtürücü Türüne Göre Sensör ÇeĢitleri 

Sensörler dönüştürücü türlerine göre sınıflandırılmıştır  Optik, elektrokimyasal ve kütle 

temelli sensörler en  ok tercih edilen ve  ir ok  ilimsel  alışmada kullanılan sensör 

sistemleridir (Gutes vd  2005)  Çizelge 2 5‟de dönüştürücü türüne göre sensör tipleri 

verilmiştir   

Çizelge 2 5 Sensörlerin dönüştürücü türüne göre sınıflandırılması 

Sensör tipi Sınıflandırma 

Optik temelli sensörler Fotometriesaslı, Fluorometri esaslı, 

Elektrokimyasal temelli sensörler Amperometrik esaslı, Potansiyometri esaslı, 

Piezoelektrik temelli sensör Piezoelektrik kristaller 

 

2.4.1 Elektrokimyasal temelli sensörler 

 u sensörler analit derişimi ile orantılı olacak şekilde elektrik sinyali üretmek i in 

istenilen örnek ile reaksiyona girerler   

 Potansiyometrik sensörler: Karşılaştırma elektrodu ve uygun  ir  alışma 

elektrodu ile hücrede oluşan gerilim de erlerinin öl üldü ü  ir yöntemdir  

Analizi yapılacak maddenin iyonik yapıda olması ihtiyacı  ir kısıtlama gi i 

gözükse de düşük tayin sınırları, yüksek se icilikleri, düşük maliyetleri, basit, 

 ulanık ve renkli  özeltilerde öl üm yapmaya olanak tanıyan hızlı cevap veren 

analitik cihazlardır  

 Amperometrik sensörler: Çalışma elektrodu ile karşılaştırma elektrotu arasına 

denge geriliminden farklı  ir gerilim uygulanırsa sistem yeniden dengeye 

ulaşmaya  alışacak ve  ir elektrot tepkimesi olacaktır   u sensörler  u gerilimin 

öl ülmesi temeline dayanmaktadır  
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2.4.2 Piezoelektrik temelli sensörler 

 u sensörlerde karakteristik rezonans frekansındaki farklılı ı  elirleyerek  ir 

piezoelektrik kristal yüzeyinde (QCM) toplanan örne in kütlesinin öl ülmesi esasına 

dayalıdır   u sensörler optik ve elektrokimyasal sensörlere göre daha az dikkat 

 ekmektedir  Pestisit tayinlerinde ve formaldehit tayinlerinde sıklıkla kullanılan  ir 

sensör türüdür (Marcoy ve Barcelo 1996, Marrazza 2014). 

2.4.3 Optik temelli sensörler 

A sorplanan ya da a ı a  ıkan ışı ın şiddetini öl e ilen cihazlar olup sinyaller ışık 

yansıması, sa ılması ve yayılımı sonrası oluştu undan  u sensörler temelde 

absorpsiyon, floresans gi i prensiplere uygun  alışırlar  En avantajlı yanları hızlı 

olmaları, sinyallerin kararlı ve dayanıklı olmasıdır  Yüksek hassasiyetlerinden ötürü 

özelikle gıda analizlerinde tercih edilirler (Narsaiah vd  2012)  Kolorimetrik sensörler 

en basit optik sensörlerden olup renkteki de işikli e göre etiketsiz öl üm 

yapıla ilmektedir  Son yıllarda daha yüksek hassasiyetleri ile yüzey plazmon sensörler 

(SPR) ve yüzeyi arttırılmış raman spektroskopisi (SERS) geniş öl üde ilgi  ekmektedir   

2.5 Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Sensörler 

 u sensörlere ilişkin ilk  ilimsel kayıt 1902 yılında Wood ve arkadaşların yapmış 

oldu u  alışmalara dayanmaktadır (Wood 1902)  Polarize ışık ayna üzerine 

yansıtıldı ında yansıyan ışıkta ince karanlık  antlar gözlemlenmiştir   u  alışmanın 

fiziksel olarak yorumlanması ilk kez 1968 yılında Otto ve Kretschmann tarafından 

anlaşılmış olup 1982 yılında ilk defa Lied erg ve Nylanderoptik sensör olarak SPR 

temelli sensör ile ilgili  alışmaları  aşlatmışlardır (Singh 2016)  O tarihten itibaren 

fizik, kimya,  iyoloji arasındaki ortak platformda yüzey kimyasının anlaşılmasında artış 

SPR teknolojisi ile sa lanmıştır  Farklı şirketlerin farklı isimleri ile adlandırılmış ticari 

pek  ok sayıda SPR kullanılmaktadır  SPR cihazları, ü  temel  irimden oluşur (Şekil 
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2.3)  Optik  irim, akışkan  irimi, sensör  ipi  Sensör  ipi akışkan ile optik  irim 

arasında yer almakta ve etkileşim direkt olarak sensörün akışkan kısmında olmaktadır  

Şekil 2 3‟e göre polarize  ir ışık metal kaplı (genelde altın)  ir sensör  ipi üzerinden  ir 

prizma sayesinde ayna görevi gören  ir metal film tarafından yansıtılır  Geliş a ısı 

de iştirildi inde yansıyan ışı ın şiddetinde  ir düşüş olup  u düşüşün se e i yüzey 

plazmonlarının uyarılmasıdır  Sensör  ipindeki metal ta akanın ser est elektronları ile 

P-polarize ışı ın fotonları etkileşime girmekte ve yansıyan ışı ın şiddetini 

düşürmektedir  Yansıyan ışı ın yo unlu unun maksimum oldu u a ı, rezonans a ısı ya 

da SPR a ısı olarak adlandırılır  Prizmada kırılma indisi de işmezken metal yüzeyin 

 ulundu u ortamlarda kırılma indisi ve dolayısıyla yüzey plazmon rezonans koşulları 

de işecektir   u şekilde maddelerin yüzeyi üzerindeki kinetik hakkında (adsorpsiyon, 

desorpsiyon)  ilgi sahi i olunur  Sensör yüzeyinin yakınındaki kırılma indisi yüzeye 

makromolekülün  a lanmasıyla de işti inden yansıyan ışı ın a ısıda  u  a lamda 

makromolekülün miktarına göre de işecektir  Yansıyan ışı ın a ısıyla  a lanan 

maddenin miktarı arasında do rusal  ir ilişki söz konusu olup SPR sadece  u de işimi 

gözlemlemek i in de il aynı zamanda zamana karşı kayma de erleri takip edilerek 

makromolekülün miktarında zamana karşı de işimde gözlemlenmektedir  E er 

 iyomoleküler  ir etkileşim sözkonusuysa etkileşimin kineti i de eş zamanlı  alışıla ir  

SPR sensörleri SPR  ip üzerindeki metal yüzeyin alanıyla sınırlı olup e er metal 

ta akanın kalınlı ı artarsa sinyal şiddeti düşmekte  u durumda tayin limitleri de 

düşmektedir  Genelde en tercih edilen metaller altın, gümüş,  akır, sodyum ve 

alimünyumdur  Metal  ok ince ise (<100nm) dalga metal film boyunca ilerleyip metalin 

dış yüzeyinde  iftleşir  
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Şekil 2 3 Yüzey plazmon oluşumu 

Altın kaplamalı  ir sensör  ipi prizma üzerine yerleştirilip yüzeydeki rezonans, iletken 

 ir film ile ayrılmış farklı kırınım indisine sahip iki ortama  elirli dalga  oyunda ışık 

gönderilmesi sonucu, ışı ın metal yüzeyle etkileşimi ile oluşan optik-elektriksel bir olay 

olup gelen ışık metal yüzeyine  arptı ında oluşan yüzey plazmonları metal ara yüzeyine 

paralel olarak yayılır (Mahmopour vd. 2019)  Yansıtılan ışık şiddeti  ir dedektörde 

öl ülür   elli  ir geliş a ısında (ø), yüzey plazmonlarının uyarılması, yansıyan ışı ın 

yo unlu unda  ir düşüşe yol a ar  Metal filmin yüzeyindeki kırılma indisi de işimi  ir 

a ı kaymasına neden olacaktır  

 

Şekil 2.4   Zamana karşı a ıdaki de işim gösteren  ir SPR sensogramı 
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SPR sensörlerindeki prensip ortamların kırılma indisindeki de işimler sinyallerde 

de işim meydana getirmektedir   u de işiklikler; ortamlar arasındaki farktan dolayı 

kırılma indisi de işimi, tamponun  ileşeni veya derişimindeki de işim, sensör yüzeyi 

üzerine toplanan madde gi i sayıla ilir  Şekil 2 4‟deki grafi e  aktı ımızda  aşlangı ta 

tampon  özeltisi sisteme enjekte edilip  aşlangı  ( az)  izgisi  elirlenir  Daha sonra 

sensör yüzeyinin hedef molekülü tanıya ilecek şekilde modifiye edilmesi gerekir  

 

Şekil 2 5 SPR ile etiketsiz tayinin şematik gösterimi 

 

SPR öl ümünde hedef molekül  ip yüzeyinin tanıya ilmesi i in  eşitli yöntemler 

kullanılarak sensör yüzeyine tutturulur   öylece istenilen hedef molekül etiketsiz ve 

anında  ip yüzeyi tarafından kolaylıkla tanınır (Şekil 2 5)  Tanınma sonrası kırılma 

indisinde de işim ger ekleşir ve öl üle ilir  ir sinyal olarak dedektörden okunur  

SPR sisteminde  ir öl üm döngüsü mevcuttur ki kısaca  unu a ıklarsak; 
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Şekil 2 6  ir analiz döngüsünün  asamaklarını gösteren sensorgram 

Başlangıçta tampon  özelti sensörle temas etmektedir ( aşlangı  yani denge  izgisi)  

Sensör yüzeyi hedef molekülü  a lamaya hazır ligandları i ermektedir  Adsorpsiyon 

adımında (bağlanma); numune  özeltisinin enjeksiyonu ( irleştirme fazı) yapılıp hedef 

molekül  u yüzeye tutulunca kırılma indisindeki de işimlere  a lı olarak plazmon 

a ısında kaymalar olur   u sırada hedef molekülün adsorpsiyon kineti i eş zamanlı 

olarak kırılma indisindeki de işimden  elirlenir  Ta i  u arada sensör yüzeyine farklı 

 ileşenlerde tutunmuş ola ilir   unların ortamdan uzaklaşması  a ın kırılması kolaydır  

Desorpsiyon adımında (ayrılma); sisteme moleküllerin uzaklaştırılması i in tampon 

 özeltisi gönderilip yüzeyde  iriken madde derişimine  a lı olarak SPR a ısında 

de işim olur   u sırada hedef molekülün desorpsiyonu da  aşladı ından eş zamanlı 

ayrışma kineti ide öl üle ilir  Rejenerasyon adımında; ise bir sonraki analize sistemi 

hazırlamak yüzeyi dengelemek i in yeniden tampon  özeltisi gönderilir ve ardından 

yeni  ir analiz döngüsü  aşlar (Şekil 2 6)  Şayet rejenerasyon tam olarak yapılmamışsa 

 aşlangı  koşullarına gelemez  
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SPR‟de öl ümler i in farklı derişimdeki hedef molekülü i eren  özeltilerin her  iri i in 

yukarıda sayılan döngü de  alışılır   u farklı derişimler üst üste  akıştırıldı ında 

 a lanma  asama ında artan derişim ile sinyallerde artış gözlemlenmektedir  Örnekler 

verilirken  elirli  ir seyreltme oranında sulandırılıp enjeksiyon yapılıp kalibrasyon 

e risinin herhangi  ir noktasına denk gelecek ve hedef molekül derişimi 

 elirlene ilecektir  Kü ük moleküllerin kırılma indislerindeki de işim az olaca ından 

hedef molekül derişiminin yüksek olması gerekir   

2.5.1 Kinetik parametrelerin belirlenmesi 

SPR analizinin en  üyük avantajlarından  ir tanesi moleküler etkileşim kineti inin 

 elirlenmesidir  Örne in, A+         A  i in SPR ile anında tayin yapıla ilir   urada A: 

Hedef analit,  : Yüzeye tutturulmuş ligand  Kinetik parametrelerin  elirlenmesinde 

yukarıdaki tepkime i in  a lanma ve ayrılma sa itlerinin  elirlenmesi gerekmektedir 

(Richard 2017)   a lanma sa iti  elli  ir zamanda oluşan kompleksin (A ) sayısıdır  

A  oluşur oluşmaz ayrılma olayı  aşlar (Çizelge 2 6).   

Çizelge 2 6 Kinetik parametrelerin  elirlenmesi;  a lanma ve da ılma katsayıları 

   a lanma hız sa iti, ka Ayrılma hız sa iti, kd 

Tanım A+B           AB 

 

 

 

AB              A+B 

 

A ıklama 
A  kompleksinin oluşmasındaki 

reaksiyon hızı 

AB kompleksinin birim 

zaman  aşına da ılımı 

Birim L mol
-1

s
-1

 s
-1

 

Çalışma aralı ı 10
3
-10

7
 10

-1
-5x10

-6
 

 

A ve  ‟nin  a lanması  aşladı ında sensör yüzeyinde hi  ir A  kompleksi 

oluşmamıştır   a lanma hızının en yüksek oldu u noktada da ılma hızı en düşüktür  
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İşlem devam ederken A  kompleksinin sayısı arttık a da ılma hızı artmaktadır  

Dengede  a lanma ve da ılma hızları eşit olup tanımlamalar Çizelge 2 7‟ de verilmiştir. 

 a lanma ve da ılma katsayıları  ir irleriyle ters ilişkilidir  

 

Çizelge 2 7 Denge  a lanma ve da ılma sa itleri 

  Denge  a lanma Katsayısı, KA Denge Da ılma Katsayısı, KD 

Tanım [AB]/[A][B]=ka/kd [A][B]/[AB]=kd/ka 

A ıklama 
Yüksek KA  a lanma afinitesi 

yüksek 

Yüksek KD, AB kompleksinin 

stabilitesi az 

Birim L.mol
-1

 mol.L
-1

 

Çalışma aralı ı 10
5
-10

12
 10

-5
-10

-12
 

 

 u sistemin en önemli avantajları  iyomolekül etkileşimlerinin eş zamanlı izlenmesi ve 

herhangi  ir işaretlemeye gerek duyulmamasıdır  Moleküller arasındaki etkileşimler eş 

zamanlı olarak incelendi inden kinetik e risinden etkileşim sa itleri de hesaplana ilir  

 u sayede analiz süreside önemli öl üde kısalmaktadır   iyomolekülün analiz sırasında 

zarar görmesi de söz konusu de ildir  SPR sistemiyle pikomolar seviyede öl ümler 

yapıla ilmektedir  Kısacası SPR sistemleri ile;  

 Düşük derişimli hedef moleküllerinin tespiti, 

  iyoalgılayıcı ile hedef analit arasındaki afinite etkileşimlerinin incelenmesine 

olanak sa laması, 

  a lanma ve ayrışma analizlerinin yapılması, sa itlerinin  ulunması 

 Stokiyometrik ve termodinamik analizlerinin yapılmasına imkân tanıyan farklı 

alanlarda uygulanabilmektedir. 
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2.6 Moleküler BaskılanmıĢ Polimerler 

Plastik anti adiler olarak da  ilinen moleküler  askılanmış polimerler (MIP'ler) sentetik 

akıllı malzemelerdir  Do ada ger ekleşen  a ışıklık yanıtı, ligand-reseptör etkileşimi ve 

enzim katalizi gi i  ir ok  iyolojik olaydaki moleküler tanımayı temel alan 

araştırmacılar daha iyi, daha se ici ve daha hassas analitik  alışmalar yapa ilmek i in 

sentetik reseptörler hazırlama yoluna gitmişlerdir    u şekilde “moleküler  askılama” 

olarak  ilinen yeni  ir alan do muştur  Günter Wulff gru u  ilim adamları tarafından 

ilk defa 1972‟de ü   oyutlu polimer yapıların  a lanma  ölgelerini düzenleyip analite 

mükemmel derecede se ici davranan polimer sentezlemişlerdir (Wulff vd  1972)  

MIP'ler yüksek fiziksel ve kimyasal kararlılı ı, sa lamlı ı, düşük maliyeti ve hazırlama 

kolaylı ı ile sensörler de algılayıcı olarak iyi  ir alternatif oluşturmaktadır (Saylan vd  

2019)  Moleküler  askılama, canlı hücre, enzimler veya di er protein reseptörleri gi i 

 azı  iyolojik reseptörlere  enzer şekilde analite se ici afiniteye sahip  a lama 

 ölgeleri i eren (iste e  a lı) polimerik malzemelerin tasarlanmasına ve hazırlanmasına 

izin verir  İki molekülün geometrik ve kimyasal olarak uyumlu oldu u yani ü   oyutlu 

yapı olarak  a lanma  ölgelerinde hedef analitle hidrojen  a ları, elektrostatik 

etkileşimler ve zayıf metal koordinasyonu gi i kovalent olmayan etkileşimler ile 

 a landı ı zaman ger ekleşir   u sürece örnek olarak enzimin su strata  a lanması, 

 a ışıklık sistemindeki antijen-antikor  a lanması örnek verile ilir  Moleküler tanıma 

olayı hayatın tüm aşamalarında ger ekleşen  ir süre tir   ir molekülün hedefteki analite 

 enzer yapıdaki moleküller i inden tanıyıp  a lanmasında  iyolojik ve kimyasal 

süre ler işleme girer    u tanıma olayı ancak moleküler  askılama tekni inde analiz 

edilecek hedef  ir molekülün yani analitin olması gereklidir   u sayede analiti se ici 

tanıyacnonunla aynı ü   oyutlu yapıya sahip  ir polimersentezlene ilir   Sentezlenen 

polimerlerde istenilen  ok sayıda farklı fonsiyonel özelli i yapıya kazandırmak ve 

mekanik kararlılı ı ve se icili i sa lamak mümkündür   
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Moleküler  askılama süreci ü  adımdan oluşur (Şekil 2 7). 

1) Fonksiyonel monomer- kalıp molekül arasında kovalent ya da kovalent olmayan  ir 

kompleks oluşur (Ön Kompleksleşme), 

2)  u monomer ve kalıp arasında kalıp molekülün yapısına  a lı olarak ısı ya da 

düşük sıcaklıkta fotokimyasal olarak polimerleşme işlemi ger ekleşir (Polimerizasyon), 

3) Kalıp molekül polimerden uzaklaştırılır  urada polimerde oluşan  oşluklar kalıp 

molekülün yaratmış oldu u  u  oşluklara  oyutu, yapısı ve kalı ın di er fiziksel ve 

kimyasal özeliklerine uygun  ir molekül  a lanır  Daha sonra  a lanan  u kalı ın 

uzaklaştırılmasıyla onun şekline uygun olduk a se ici  a lanma  ölgeleri i eren 

polimer elde edilir (Kalıp molekülün uzaklaştırılması). 

 

Şekil 2 7 Moleküler  askılanmış polimerin hazırlanma süreci a) ön kompleksleşme;  ) 

polimerizasyon; c) kalıp molekülün uzaklaştırılması; d) geri  a lanma 

(Akgönüllü 2020). 

 

Moleküler  askılama teknolojisinin araştırılması 1930‟lu yıllarına dayanmakta olup 

Polyakovun silikajel sentezleme  a aları ve onların  askı  oyalarındaki adsorpsiyonu 

ile  aşlamıştır  Moleküler  askılamanın ilk örnekleri 1972 yılında  ir irinden ha ersiz 

olarak  ilim adamları Takagashi, Klozth, Wullf ve Sarhan tarafından verilmiştir  Wulff 

ilk defa kovalent  askılama yöntemini ileri sürmüş ve enzim-analog yapılı polimerler 

 aşlıklı pek  ok makale yayınlamıştır  Mos ach ise ilerleyen  alışmalarda kovalent 

 askılamaya göre daha kolay kovalent olmayan  askılama yöntemini geliştirmiştir  İki 

yöntem arasındaki fark  askılanan molekülü MIP‟den uzaklaştırmak i in uygulanan 

yoldur. MIP‟lerin üretimi sonrası avantajları da düşünülerek ilk defa 1992 yılında S  

Piletsky tarafından sensörlerde kullanımıyla ilgili  alışmalar yapılmıştır  MIP‟lerin 
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sensörlerde kullanımıyla ilgili di er  iyoalgılayıcılara göre pek  ok avantajı vardır 

(Çizelge 2 8). 

Çizelge 2 8 Do al biyomoleküller ve MIP‟lerin karşılaştırılması 

Doğal Biyomoleküller Moleküler BaskılanmıĢ Polimerler 

Düşük kararlılık 
Yüksek kararlılık (düşük /yüksek pH, sıcaklık ve 

 asın  de erlerinde) 

Sulu olmayan ortamlarda düşük 

performans 
Organik  özücülerde yüksek performans 

Yüksek fiyat Ucuz ve kolay hazırlık 

Farklı işletim gereksinimleri                  

(pH, sıcaklık, su strat) 
Kolay ve minimum işletim gereksinimleri 

 ileşenler i in sınırlı sayıda  ileşenlerin i in pratik olarak kolaylıkla hazırlanır 

Düşük uyumluluk Yüksek uyumluluk 

 

2.6.1 Moleküler baskılama yöntemleri 

Kalıp molekül ve monomer arasında etkileşimlerin mekanizmasına  akıldı ında iki ana 

yaklaşım söz konusudur  

2.6.1.1 Kovalent baskılama 

Homojen ve özel  a lanma  ölgelerini  o altmak i inkullanılan  u yöntemde polimerin 

matriksten uzaklaştırılması ve kovalent  a ların kırılması zor olmaktadır  MIP 

sentezinde, kalı ın kompleksten ayrışması, kolaylıkla fonksiyonel monomer 

 uluna ilmesi a ısından kovalent olmayan yaklaşım daha  ok tercih edilirken  u 

yöntemdeki tek dezavantajlı durum daha düşük  a lanma afinitesi göstermeleridir  
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2.6.1.2  Kovalent olmayan baskılama 

 u  askılama yöntemi ile MIP sentezi  ok yaygın  ir şekilde yapılmakta olup 

fonksiyonel monomer ile kalıp molekülün kovalent olmayan hidrojen  a ının, 

elektrostatik etkileşim, dipol dipol etkileşimleri v   ile  a lanmasıdır  Polimerizasyon 

sonrası kalıp molekül polimerden kolayca uzaklaştırıla ilir  Tek dezavantajlı oldu u 

nokta  a lanma  ölgelerinin azlı ıdır  

2.7 Moleküler BaskılanmıĢ Polimerlerin Sentezi 

Moleküler  askılanmış polimerlerin (MIP) sentezi i in  ir hedef molekül etrafında 

genellikle iki fonksiyonel grup i eren fonksiyonel monomerler (akrilamid, metil 

metakrilat (MMA), metakrilik asit (MAA), anilin v  )  apraz  a layıcı eklenmesiyle 

yı ın, mini emülsiyon, makro emulsiyon, radikal polimerizasyon sonucu şekil ve  oyut 

olarak kalıp moleküle  enzeyen yeni  ir malzemenin elde edilmesi olarak 

tanımlaya iliriz (Şekil 2 8)    ir  aşlatıcı ilavesi sonrasında ısıtma veya ultraviyole 

radyasyonla polimerizasyon ger ekleşir ( el runo 2019)  Moleküler  askılama da 

polimer hazırlanmasında iki alternatif söz konusudur  İlk yaklaşım ön polimerizasyon 

işleminde hedef molekül fonksiyonel monomer arasındaki en uygun mol oranının 

 ilgisayar programıyla hesaplanması iken ikinci yaklaşım yarı deneysel hedef moleküle 

karşı akıllı monomerlerin se imi şeklindedir  Monomerlerin dikkatli se imi ile bir seri 

MIP sentezlene ilir (Horemans vd   2012)  MIP sentezinde kullanılan (1) kalıp molekül, 

(2) fonksiyonel monomer (3)  apraz  a layıcı, (4)  özücü, (5)  aşlatıcı (6) 

polimerizasyon parametrelerdir. 

i. Kalıp Molekül 

Kalıp molekül polimerizasyon işlemi i in en önemli matriks olup kimyasal etkileşime 

girmemeli inert olmalı, polimerizasyon şartlarına (UV, sıcaklık) dayanıklı olmalıdır   

Kalıp molekül olarak, en  ok tercih edilenler amino asitler, kar onhidratlar, proteinler, 

nükleotid  azlar, hormonlar, pestisitler gi i yapılardır  
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ii. Fonksiyonel Monomer 

Fonksiyonel monomerin kalıp molekülle uyumlu olması gerekmektedir (Cowen vd  

2016)   En yaygın kullanılan monomer metakrilik asittir   

iii. Çapraz Bağlayıcılar  

Polimer matriksinin jeltipi, gözenekli ya da mikrojel yapıda olmasını  elirleyen, 

molekülün kararlı olmasını sa layan maddelerdir  En  ok kullanılan  apraz  a layıcılar 

etilen glikol dimetakrilat (EDMA) ve divinil  enzen (DV )‟dir  Çapraz  a layıcıyı 

se erken fonksiyonel monomere uygun olması ve aralarındaki mol oranınında 

ayarlanması önemlidir  Mol oranlarının kü üklü ü ve  üyüklü ü  a lanma  ölgelerini 

de iştirece inden etkin sonu  almak i in gereklidir   

iv. Çözücüler  

Polimerizasyon sırasında kullanılan tüm maddelerin (kalıp molekül, monomer,  apraz 

 a layıcı,  aşlatıcı) tek faz i erisinde olmasını sa layıp,  a lanma hızınıartırırken aynı 

zamanda reaksiyon ısısı ortama eşit düzeyde yayıldı ı i in yan ürün oluşumu da 

engellenmiş olur  

v. Başlatıcılar; 

Kalıp molekülün yapısına göre se im yapılır  E er kalıp molekül ısıya karşı kararsız ise 

 aşlatıcıyı  u duruma göre se mek gerekir  Ön kompleks oluşumunda hidrojen  a ları 

etkin ise daha düşük polimerizasyon sıcaklıkları tercih edilip daha düşük sıcaklıklarda 

kullanılacak aktif  aşlatıcılar tercih edilmelidir  En sık kullanılan  aşlatıcı 2 2‟-

azo is(izo ütironitril) (AI N) „dır  
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Şekil 2 8 MIP‟lerin sentezinde sıklıkla kullanılan yapılar 

 

vi. Polimerizasyon  

Se ilen hedef molekül monomer ona uygun  apraz  a layıcı ve  aşlatıcı ilavesi ile 

yı ın,  öktürme, mini/makro emülsiyon ve radikal polimerizasyon metotlarından 

 irisiyle polimerizasyon işlemi ger ekleşir  Se ilen  askılama yöntemine  a lı olarak 

MIP‟nin şekli ve  oyutu (MIP film, nanopartikül)  elirlenir (Song vd. 2014). Son 

yıllardaki  alışmalarda hassasiyeti daha da artırmak i in nano  oyutlu moleküler 

 askılanmış polimer eldesi populer hale gelmiştir  Yı ın polimerizasyonu en  asit 

 askılama metotlarından  iri olup daha  üyük düzensiz par a  oyutlarında mikroküreler 

elde edilir   askılanmış nanopartiküllerin sentezi i in en elverişli yöntemlerden  irisi 

 öktürme polimerizasyonudur   u yöntemle yüksek verimde ve iyi kontrol edile ilen 

par a  oyutunda nanopartikül sentezi ger ekleşir (Ye vd. 1999). Bu teknik  apraz 

 a layıcı, fonksiyonel monomer ve hedef molekül karışımı esasına dayalı olup MIP 

yavaş  ir şekilde  öktürülür  MIP hazırlamak i in  ok yönlü uygulama alanı emülsiyon 

polimerizasyonu ile ger ekleşir  Çöktürme polimerizasyonun aksine, emülsiyon 

polimerizasyonunda fonksiyonel monomer,  apraz  a layıcı ve hedef molekül 

karıştırılıp surfaktant i eren sulu faz da emülsifiye edilir  Surfaktant olarak genellikle 

sodyum dodesil sülfat (SDS) eklenirki  öylece sta il homojen damlacık  oyutu elde 

edilir (50-1000 nm). 
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Nano ilim ve  askılama teknolojisinin  irleştirilmesiyle yeni formatta  askılanmış 

nanomalzeme sentezi yapıla ilmektedir   u sayede geleneksel  askılama 

tekniklerindeki pro lemlerin (düşük  a lanma kapasitesi, kalıp molekülün 

uzaklaştırılmasındaki zorluklar, yetersiz  a lanma  ölgeleri, yüksek kütle aktarım 

direnci, par acık  oyutu  i iminin kontrolündeki zorluk ve  askılama proseslerinin 

düşük etkinli i)  özümü sa lanmıştır (Wackerling ve Lieberzeit 2015)  Sonu  olarak 

MIP nanopartiküllerin ince filmlerden daha yüksek yüzey hacim oranı polimerin a ırlık 

 aşına daha geniş yüzey alanına sahip olmasını sa lamaktadır (Lieberzeit 2014).  Bu 

şekilde daha düşük kütle aktarım direnci ve daha fazla  a lanma  ölgeleri elde 

edile ilir  Nanopartikül oluşturuldu unda  a lanma kinetikleri artışına ek olarak kalıp 

molekül daha kolay nanopartiküllerden uzaklaştırılır  Sonu  olarak elde edilen 

nanopartikül MIP‟ler daha uzun raf ömrüne sahip olurken daha ucuz daha dayanıklı ve 

kolaylıkla steril yapıla ilmektedir (Piletsky ve Turner 2006)  Literatür  alışmaları 

nanopartikül  askılanmış polimerlerle ilgili herhangi  ir ticari uygulamanın olmadı ını 

göstermektedir   ununla  irlikte yüksek afiniteye sahip MIP nanopartiküllerin pek ok 

avantajlı özelikleriyle yakın gelecekte ticari uygulamalarının artaca ı öngörülmektedir  

2.8 Moleküler BaskılanmıĢ Polimerlerle Sensör ÇalıĢmaları ve Literatür 

AraĢtırmaları 

MIP‟lerin  iyolojik tanıma elemanlarına göre pek  ok avantajlı durumları nedeniyle 

sensör uygulamalarında giderek tale i artmaktadır (Uzun ve Turner 2016)  MIP‟ler 

hedef molekülün yapısına  i imine fonksiyonel gruplarına uyumlu nanogözenekler 

i eren yapılar olup düşük molekül a ırlıklı hedef moleküllerin  elirlenmesinde özelikle 

 ok elverişlidirler  Hedef molekülün MIP‟lerin nanogözeneklerine  a landı ında 

dielektrik özeliklerinde de işim olmaktadır   u elektriksel de işim  eşitli sensörlerle 

öl üle ilir  Sensörler geleneksel analitik tekniklere göre daha se ici, daha hassas 

kullanışlı minyatür cihazlardır (Otles 2012)   Son zamanlarda MIP‟ler sentetik reseptör 

olarak sensör uygulamalarında ucuz, hedef moleküle göre kolay tasarlanan  a lanma 

 ölgeleri, dayanıklı (pH, sıcaklık,  asın ) geniş uygulama alanları ile dikkatleri üzerine 

 ekmektedir  MIP teknolojisinin gıda analizlerinde kullanımı artmasına ra men, ticari 

 aşarıları sınırlıdır   
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Literatürde MIP temelli sensör uygulamaları optik  elirleme, piezoelektrik öl ümler, 

elektrokimyasal  elirleme gi i farklı tekniklerle yapılmaktadır. Özelikle son yıllarda 

MIP'ler kü ük molekül tayini i in optik sensörlerden yüzey plazmon rezonans (SPR) 

sensörlerinde olduk a yaygın olarak kullanılmaktadır (Fodey vd  2011)   u sensörlerle 

düşük tayin limitlerine inile ilmektedir  2  oyutlu MIP‟ler Andersson tarafından 1988 

yılında kullanılmıştır   ilim adamları tarafından araştırmalar da özelikle 2010 yılından 

sonra MIP temelli sensör uygulamalarında artış olmuştur  Özelikle MIP nanopartikül 

sentezi sonrası elektrokimyasal sensörlerde uygulama alanı daha da artmıştır   

Optik sensörlerde en  ilinen MIP temelli sensör uygulamaları yüzey plazmon rezonans 

sensör uygulamalarında görülmektedir  Hedef molekülün MIP‟lerin nanogözeneklerine 

 a landı ında dielektrik özeliklerinde de işim olmaktadır  Di er  iyolojik tanıma 

elemanlarıyla karşılaştırıldı ında MIP'ler rejenerasyon koşullarına dayana ildikleri i in 

tekrarlı kullanımlara daha uygun olup  a lanma yeteneklerini kay etmediklerinden 

dolayı daha dayanıklı  ir yüzey sa laya ilirler  MIP düşük tayin limitleri avantaj sa lar, 

ancak kalıp molekül sızıntısı, düşük  a lama kapasitesi ve  özeltide zayıf algılama 

MIP'in olası sınırlamalarıdır  MIP‟lerdeki  u dezavantajlar nanopartiküllerin sentezi ile 

ortadan kaldırılmaya  alışılmıştır  SPR sensör  iplerine se ici  ir MIP katmanı 

hazırlamak i in  eşitli yöntemler tanımlanmıştır  SPR de öl üm işlemi MIP filmlerin 

veya partiküllerinin  ip yüzeyinde fiziksel olarak  iriktirilmesine veya kovalent 

 a lanmasına dayanır. SPR sensörlerin de moleküler  askılama metoduyla hazırlanan 

polimerlerin kullanımı 1990‟lı yılara dayanmaktadır (Sener vd 2011)  MIP ile SPR ilk 

kez Lai ve arkadaşları tarafından 1998 yılında  alışılmıştır    u  alışmada teofilin, 

kafein ve ksantan  elirlenmiştir (E P C vd 1998)  Ancak  alışmada tayin limitleri  ok 

yüksek  ulunmuş olup (2,5 mM)  u pro lem de yaklaşık 40 nm yüksekli inde MIP ince 

filmin SPR altın yüzeyine tutturulmasıyla  irka  µm seviyesine  ekilmiştir (Lotierzo vd. 

2004)   Daha sonra 2004 yılında Matsui ve arkadaşları dopamin tayini i in altın 

nanopartikülleri altın yüzeyine tutturmuş ve hassasiyetin arttı ını gözlemlemişlerdir 

(Matsui vd 2004)  SPR‟de altın nanopartiküller kullanılarak süt ürünlerinde anti iyotik 

tespiti yapılmıştır  Yine  ir  alışmada  alda kloromfenikolun  elirlenmesinde SPR  ip 

yüzeyine MIP nanopartiküller tutturulmuş ve tayin limitleri daha düşük seviyelerde 

öl ümler yapılmıştır   
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No el ödüllü  ilim adamı Richard Philips Feynman nano ilim olarak adlandırılan yeni 

 ir alanı ortaya  ıkarmıştır (Feynman 1960)   u zamandan iti aren nano ilim adına 

yo un  alışmalar ger ekleşmiş ve nanomalzemelerin fiziksel ve kimyasal özeliklerini 

avantajlarını ortaya  ıkaran pek  ok  alışma yapılmıştır  Nano yapılı par acıklar en az  

1-100 nm arasında de işen par acık  oyutuna sahip malzemelerdir  Çok kü ük 

boyutlara sahip olup yüksek yüzey alanlarıyla katalitik aktiviteleri ve yüzey enerjileri 

artmaktadır  Sensörler de nanoteknolojiden iki şekilde yararlanır  (1) Nanotaneciklerin 

sentezi ve taranması işlemini ger ekleştirmek (2) Di er kimyasal,  iyolojik 

moleküllerin tespitinde kullanılan sensörlerin yapımında nanotaneciklerin kullanılması  

Nanoyapılı malzemelerin sensörlerde kullanımı ile daha duyarlı, yüksek se imli daha 

kolay analiz yapıla ilen difüzyon pro lemi gözlenmeyen, uzun ömürlü sensörlerle 

 alışma imkânı do maktadır. SPR sensörler ile  alışmalarda kalıp molekül olarak kü ük 

moleküllü maddeler ile  ok daha hassas analiz yapıla ilmektedir(Chung vd. 2005).  

Çizelgede  azı sensör  eşitleriyle ilgili örnekler verilmiştir   

Çizelge 2 9 Histamin tayini i in geliştirilen MIP temelli  azı sensörler 

Tanıma Yüzeyi Sensör tipi LOD 
ÇalıĢma 

Aralığı 

Gerçek 

Numune 

ÇeĢiti 

Kaynak 

Alüminyum 

temelli MIP 
İmpedimetrik 16 ppb ------ ------ 

Peeters vd. 

2013 

Sol jel MIP Piezoelektirik 
0.749 

ppb 

0.011-44.5 

ppb 
 alık Dai 2014 

Manyetik MIP Elektrokimyasal 
1.12 10

-

6
M 

10
-6

- 10
-

2
M 

 alık, Şarap 
Basozabal 

vd. 2014 

MIP-PVC film 

Yüzeyi Artırılmış 

Raman 

Spektroskopisi 

(SERS) 

--- -----  alık Gao vd. 2015 

MIP film SPR 25 ppb 
25-1000 

ppb 
 alık 

Jiang vd. 

2015 

CdSe/ZnS QDs Floresan 
0.11 

mM 

0.45-2.25 

mM 
 alık 

(Wang vd. 

2017) 

Nanomoleküler 

 akılanmış 

polimer 

Floresan 
1.80 

mM 

80-44.98 

mM 
 Süt 

Feng vd. 

2018 

MIP Elektrokimyasal 
1.6 10-6 

ppm 
----- ----- 

Amal Hassan 

vd. 2019 
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Histaminin moleküler  askılanması ile ilgili  alışmaları ise 2000‟li yıllarda olmuştur 

(Allender vd. 2000, Hart vd. 2001, Tong vd. 2002)  MIP‟lerle düşük molekül a ırlıklı 

moleküllerde  aşarılı sonu lar elde edildi inden histamin i in sensörlerde yapay tanıyıcı 

eleman olarak  aşarılı  ir şekilde kullanılmaktadır  MIP nanopartikül olarak sentezi ilk 

kez 1999 yılında yapılmıştır (Ye 1999).   

 

Histamin tayini i in MIP temeline dayanan literatürde rastlanılan yukarıdaki  izelgede 

yer alan optik sensörlerden yüzeyi artırılmış raman spektroskopisi (SERS) ve yüzey 

plazmon rezonans (SPR) sensör ile ilgili  irer  alışma görülmüştür   Literatürde MIP 

temelli histamin tayini i in en  ok  iyoalgılayıcı olarak enzimlerin kullanıldı ı 

elektrokimyasal sensörlerle yapılan tayin yöntemlerine rastlanmaktadır  Histamin 

tayininde optik sensörlerde yapılan  alışmalar elektrokimyasal sensörlere göre daha 

sınırlıdır  Çizelge 2 9‟da histamin analizi i in MIP temelli literatürde karşılaşılan  azı 

sensör uygulamaları yer almaktadır  Son yıllarda yapılan  alışmalarda ligand olarak 

nanomalzemeler (Altın, gümüş nanopartiküller) kullanılmıştır  Çizelge 2 9 da 

elektrokimyasal sensörlerden sadece örnekleme ama lı iki tanesi verilmiştir  Literatürde 

 u sensör  eşiti ilgili pek  ok  alışma  ulunmaktadır    u sensör  eşidinde genelde 

enzim olarak Diamin oksidaz (DAO) ve Monoamin oksidaz (MAO) kullanılmıştır  

Ancak histaminin elektrokimyasal özelikleri zayıf ve ger ek numunelerde hassasiyeti 

düşüktür   u nedenle  u sensör  eşidinde ger ek numuneler i in tayin limitleri daha 

yüksek  ulunmaktadır    

 

Dai ve arkadaşları piezoelektrik sensörlerden QCM ile histamin tayini yapmışlar ve  u 

sensörün 0 11*10
-2 

ile 4.45*10
-2

 mgL
-1
derişim aralı ında lineer  ir davranış sergiledi i 

görülmüş kirletilmiş  alık numunesinde geri kazanımları ise %93 2-%100 4 aralı ında 

 ulunmuştur   

 

Literatürde MIP temelli optik sensörler ile histamin tayini  aşlı ında SPR ile ilgili bir 

adet  alışmaya rastlanılmıştır  Jiang ve arkadaşları tarafından 2015 yılında yapılan 

 alışmada histamin  askılanmış film sentezi yapılmıştır. MIP film sentezinde 

fonksiyonel monomer olarak metakrilik asit (MAA) kullanılmış ve 65 
0
C‟de 16 saat 
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polimerizasyon sonucu elde edilen film sensör sisteminde kullanılmıştır  MIP filmi 

hazırlanmasındaki kalıp molekül histamin,  apraz  a layıcı etilen glikol 

dimetakrilat(EGDM), ve fonksiyonel monomer metakrilik asit (MAA) oranlarını 

deneyip en iyi MIP filmini sensör sisteminde kullanılmak üzere se ilmiştir. Histamin 

 özeltisini 0,025 µg/ml‟den 1µg/ml‟e kadar hazırlanan derişimlerde sensör sistemine 

verilmiş, se icilik  alışması i in histaminin kimyasal yapısına  enzeyen 5-hidroksi 

triptamin, 5-hidroksidol-3-asetik asit, 1H-imidazol-1- asetik asit ve histidin ile yapılıp, 

ger ek numune olarak sazan  alı ı kullanılmıştır. Sazan  alı ı i in 3 derişim aralı ında 

(0,05, 0,1, 0,25µg/ml)  alışma yapılmıştır.  LOD de erini 0,025 µg/ml  ulmuşlardır  

Ger ek numune olarak sazan  alı ında yapılan  alışmada spike yapılan 3 derişim i in 

gerikazanımları %89-%105 aralı ında bulunmuştur  

Yine optik sensörlerden yüzeyi artırılmış raman spektroskopisi ile 2015 yılında Gao ve 

arkadaşları tarafından yapılan  alışmada konserve tuna  alı ında histamin tayinini 

 alışılmıştır  Fonksiyonel monomer olarak metakrilik asit  apraz  a layıcı olarak etilen 

glikol dimetakrilat ile 55 
0
C‟de 24 saatte polimerizasyon işlemi ger ekleştirilip 

polivinilklorürlü moleküler  askılanmış polimer film hazırlanmıştır. Yüzeyi artırılmış 

raman spektroskopisi hem elektomanyetik hemde kimyasal etkileşim sonucu metal 

yüzeyinde nanoyapılı oluşumların üretti i yüzey plazmonların raman 

spektroskopisindeki de işiminin öl ümü esasına dayanır  Konserve tuna  alı ı i in 3 

ppm‟den 90 ppm‟ e kadar  alışma yapılmış ancak 0.1 ppm ile 10 ppm arasında raman 

spektroskobisindeki de işimler  elirgin olmazken 10 ppm ile 30 ppm arasındaki 

farklılıklar daha farkedilir düzeyde  ulunmuştur.  u  alışma ile SERS ile ger ek 

numunede histamin tespitinin  ok düşük limitler dışında güvenilir  ir şekilde elde 

edilmiştir  

İncelenen literatür ışı ında  u  alışmada SPR sensör‟de histamin  askılanmış MIP 

nanopartikülün farklı  ir fonksiyonel monomer (MAH) kullanılarak se ici  a lanma 

 ölgelerinin artırılması ve sentez sonrası modifiye edilmiş  ip yüzeyi kullanılarak optik 

sensörlerden SPR ile literatürde  alışılan di er sensörlere göre daha düşük tayin 

limitlerine inilebilece i ve  öylece ger ek numunelerde  aşarılı sonu ların elde 

edile ilece i gösterilecektir    
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3. DENEYSEL ÇALIġMALAR 

 u tez kapsamında insan sa lı ını en  ok tehdit eden  iyojen amin sınıfından histaminin 

gıdalarda ( alık, peynir) tayini i in reseptör olarak histamin  askılanmış nanopartikül 

sentezlenmiş ve yüzey plazmon rezonans (SPR) sensör kullanılarak kinetik  alışmaları 

yapılmıştır  

3.1  Kimyasal Malzemeler 

Histamin, triptofan, dopamin, histidin, sodyum bikarbonat (NaHCO3), sodium  isülfit 

(NaHSO4), etilen glikol dimetakrilat (EGDMA) ve 2 hidroksietilmetakrilat (HEMA) 

Sigma-Aldrich (St  Louıs, A D)  firmasından, Amonyum Persülfat (APS) Fluka 

(Buchs, Switzerland) firmasından, polivinil alkol (PVA), sodyum dodesil sülfat (SDS), 

azobisizobutironitril (AIBN),  akır (II) nitrat trihidrat (Cu(NO3)2.3H2O), sodyum 

bikarbonat (NaHCO3) sodyum meta isülfit (NaHSO4) sodyum hidroksit (NaOH),  

potasyum  romür (K r) ve di er kimyasallar ise analitik saflıkta Merck AG 

(Darmstadt, Almanya) firmasından, hidroklorik asit (HCl), metanol (MeOH), asetonitril 

ve etanol Fluka (Buchs, Switzerland) firmasından temin edilmiştir  Histamin stok 

 özeltisi asetonitrilde hazırlanmıştır ve stok  özelti -18
°
C de depolanmıştır  SPR sensör 

sistemi i in denge tamponu fosfat tamponlu tuz  özeltisi (P S) pH 7 4 kullanılmıştır, 

PBS tamponu 0.01 M Na2HPO4, 0.0027 M KCl, 0.002 M KH2PO4 ve 0.137 M NaCl 

i ermektedir  Deneylerde kullanılacak cam malzemeler 12 saat  oyunca 4 M nitrik 

asitte  ekletilmiştir  Deneylerde kullanılan su, yüksek akışlı selüloz asetat mem ran 

(Barnstead D2731) ile ters ozmoz Barnstead (Du uque, IA) ROpure LP®  irimi ve 

ardından  arnstead D3804 NANOpure® organik/kolloid uzaklaştırma  irimi ve iyon 

de iştirici dolgulu kolon sistemi kullanılarak saflaştırılmıştır  Elde edilen saf suyun 

(deiyonize su) direnci 18 MΩ/cm‟dir  
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3.2 SPR Sensör Sistemi 

Yüzey plazmon rezonans sensör sistemi i in SPR imager II (GWC Technologies, WI, 

USA) cihazı kullanılmıştır (Şekil 3 1 (a))  SPR chipTM altın sensor  ip aynı firmadan 

temin edilmiş olup altın  ipin oyutları 1 mm x 18 mm x 18 mm, yüzey kalınlı ı ~50 

nm‟dir (Şekil 3 1 ( ))  Sistemin lazer ışık kayna ı Quartz Halogen Lamps (6 volts 10 

watt 2000 H), (4mm base) (Katalog No. L6402, International Light Technologies, 

Pea ody, MA, USA) kullanılmaktadır   

 

 

Şekil 3 1 (a) Yüzey plazmon rezonans (SPR) sensör; ( ) SPR sensör  ipi 

 

3.3 Nanopartiküllerin Sentezi 

Histamin  askılanmış (MIP) ve  askılanmamış (NIP) nanopartiküllerin sentezi ikili faz 

mini emulsiyon metoduna göre sentezlendi  Sta ilizatör olarak 0 05 g PVA 50 ml‟lik su 

ilavesiyle ve surfaktant olarak 0 05 g SDS  özülür (Faz-I).  14 mg SDS, 93.5 mgPVA 

ve 12.5 mg NaHCO3 5 ml‟lik iyonize suda  özülür (Faz II)  Ön kompleks olarak N-

Metakriroil-(L)-Histidin Metil Ester (MAH) Monomeri (0.2 mmol) Cu(NO3).3H2O (0.1 

mmol), and histamin (0.2 mmol)  alon i erisine koyulup 2 saat karıştırılır (Faz III)  

Fonksiyonel monomer olarak MAH kullanılır ve Cu(II) şellatlaştırıcı olarak kullanılır  

Daha sonra 0 5 ml HEMA ve 1 0 ml EGDMA ön komplekse eklenir ve homojen 

(a) (b) 
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karışım oluşuncaya kadar karıştırılır  Daha sonra Faz-(II) Faz-(III) ile karıştırılır ve 

6000 rpm‟de 30 dakika homojenizasyonu yapılır  Daha sonra  u karışım i inde faz-

(I)‟in  ulundu u yuvarlak iki  oyunlu  alon i erisine eklenir  Son karışıma 50 mg 

NaHSO4 ve 100 mg APS  aşlatıcı  ifti eklenip 500 rpm karıştırıcı hızı ve 40°C 

sıcaklıkta 24 saat  oyunca polimerizasyonu ger ekleştirilir  Histamin  askılanmış MIP 

nanopartikülleri iyonize su ile yıkanır  Etil alkol ve su ile tekrar yıkanıp polimerizasyon 

sonrasında kalan monomer, surfactant,  aşlatıcı kalıntıları temizlenir  Yıkama işlemi 

30000 rpm‟de 45 dakika yapılıp yıkama sonrası  özelti +4°C‟de depolanır  

 askılanmamış nanopartiküller de hedef molekül histamin olmadan aynı deney 

koşullarında sentezlenir  

Çizelge 3 1 Nanopartikül oluşumundaki oranlar 

Faz-I Faz-II Faz-III (Monomer Fazı) BaĢlatıcı çifti 

50 ml H2O 

0.05 g PVA 

0.05 g SDS 

5 ml H2O 

0.0935 g PVA  

14 mg SDS 

12.5 mg NaHCO3 

0.2 mmol MAH 

23.2 mg Cu(NO3)2.3H2O 

0.2 mmol Histamin 

1 ml EDMA 

0.5 ml HEMA 

100 mg APS 

50 mg NaHSO4 

 

 

Şekil 3 2 Miniemülsiyon polimerizasyon yönteminin şemaktik gösterimi 
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3.4 Nanopartiküllerin Karakterizasyonu 

Sentezlenen nanopartiküllerin  oyutu ve morfolojisi zeta-sizer, taramalı elektron 

mikrosko u (SEM) ve ge irimli elektron mikrosko u (TEM); yapısal tayini FTIR ile 

karakterize edilmiştir  

3.4.1 Boyut analizi 

Sentezlenen 2 farklı nanopartikülün (MIP ve NIP)  oyut analizi, NanoZeta-sizer 

(NanoS, Malvern Instruments, Londra, İngiltere) ile  elirlenmiştir  Zeta  oyut analizi, 

ışık sa ılması tekni i ile öl üm yapan partiküllerin hidrodinamik  oyutu (0 6 nm-6.0 

μm aralı ında), zeta potansiyeli (maksimum iletkenlik 200 mS) ve molekül a ırlı ının 

(1x10
3
-2x10

7
aralı ında) tayinine olanak sa layan  ir sistemdir  Zeta  oyut analizi i in 

izlenen deneysel yöntem şu şekildedir; partikül  özeltisi (3mL)  oyut analizörünün 

örnek yuvasına yerleştirilmiştir  Işık sa ılması 90°‟lik geliş a ısında 25°C‟de tayin 

edilmiştir  Veri analizi i in, deiyonize suyun yo unlu u (0 88mPa s) ve kırılma indeksi 

(1 33) kullanılmıştır  Işık sa ılması partikül sayısı (partikülsayısı/s) olarak 

hesaplanmıştır  Örnek tek partikül yo unlu u yeterli yo unluktadır  Öl ümler 3 kere 

tekrarlanmış ve sonu lar zeta  oyut analizörünün yazılımı ile incelenmiş ve standart 

sapma de erleri ile  irlikte rapor edilmiştir  

3.4.2 Geçirimli elektron mikroskobu 

Hazırlanan  askılanmış ve  askılanmamış nanopartiküllerin yüzey morfolojisi ge irimli 

(transmisyon) elektron mikrosko u (TEM) (Zeiss Evo 40) ile incelenmiştir  Elektron 

kayna ı tungsten filament gerilimi 500V-30kV ve dedektörleri SE,  SE, EDX, 

VPSE‟dir  Çapları 9-15 mm arasında kalınlıkları 0,1-30 mm arasında olan iletken katı 

veya toz numuneler incelenebilir. 
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3.4.3 FTIR-ATR 

Histamin  askılanmış nanopartiküllerin (HA-NP) karakterizasyonu i in FTIR-ATR 

spektrofotometresi (ThermoFisherScientific, Nicolet iS10, Waltham, MA, ABD) 

kullanılmıştır  Nanopartiküller cihazın örnek yuvasına yerleştirilmiş 400-4000 cm
-1

 

dalga sayısı aralı ında yüzeyde ger ekleşen toplam yansıma miktarı öl ülmüştür  HA-

NP‟lerin FTIR-ATR spektrumları kaydedilmiştir  

3.4.4 Taramalı elektron mikroskobu 

Hazırlanan  askılanmış ve  askılanmamış nanopartiküllerin yüzey morfolojisi taramalı 

elektron mikroskobu (SEM) (QUANTA 400F Field Emission) cihazıyla incelenmiştir  

 u işlem yapılırken ilk önce plakaya  ift taraflı yapıştırıcı yapıştırıp  akmak istedi imiz 

numuneyi  ant yüzeyine az miktarda sa itleyip analizde  aşarılı sonu ların elde 

edilmesii in vakum altında örnek yüzeyleri altın ile kaplanarak yüzey iletken hale 

getirilmiştir  SEM cihazına verilip farklı  üyütme oranlarında foto raflarına  akılmış ve 

 ip yüzey modifikasyonları ile ilgili  aşarılı görüntüler alınmıştır  

3.5 N-Metakriroil-(L)-Histidin Metil Ester (MAH) Monomerinin Sentezi 

Hedef molekül histaminle ile uyumlu olan MAH monomerinin sentez aşaması kısaca 

şöyledir; L-histidin metil esteri (5 g) ve hidrokinon (0,2 g), dikorometan (CH2Cl2, 100 

mL)  özeltisi i inde  özülmüştür  Çözelti 4
°
C‟e so utulmuştur  12 7 g trietilamin  u 

 özeltiye ilave edilmiştir  Metakriloil klorür (5 mL) yavaş a  u  özeltinin i ine 

dökülmüştür   u reaksiyon karışımıazot atmosferi altında manyetik karıştırıcı ile 2 saat 

(150 rpm) oda sıcaklı ında karıştırılmıştır  Kimyasal reaksiyonun sonunda reaksiyona 

girmeyen metakriloil klorür, %10‟luk NaOH  özeltisi ile ekstrakte edilmiştir  Sulu faz 

döner  uharlaştırıcıda uzaklaştırılmış ve kalan katı kısım etanolde  özülmüştür  Şekil 

3.3‟de MAH monomerinin kimyasal yapısı verilmektedir  
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Şekil 3 3 N-Metakriroil-(L)-Histidin (MAH) fonksiyonel monomerin kimyasal yapısı  

 

3.6 Histamin BaskılanmıĢ Çiplerin Hazırlanması 

3.6.1 Histamin baskılanmıĢ SPR çip yüzeyinin hazırlanması 

Histamin  askılanmış nanopartiküllerin SPR sensör yüzeyine 

tutturulmasından önce SPR sensörün altın yüzeyi asidik pirana  özetisi (3:1 

H2SO4:H2O2, v/v) ile temizlenmiştir  Asidik pirana  özeltisi altın yüzeyde 20 

saniye  ekletilmiştir  Sensör, deiyonize su ve saf etil alkol ile yıkanmış ve 

etüvde (40°C) 3 saat kurutulmuştur  Yüzeyi temizlenen SPR sensör  ip altın 

yüzeyine partikül  özeltisi damlatılmıştır (10 μL)  Tozsuz ortamda 37°C‟de 6 

saat kurutulmuştur  Partiküllerle kaplanmış SPR sensör yüzeyi deiyonize su 

ve saf etil alkol ile yıkanmış ve etüvde (40°C) kurutulmuştur (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3 4 Histamin  askılanmış  iplerin hazırlanmasının şematik gösterimi 
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3.6.2 Kalıp moleküllerin uzaklaĢtırılması 

Kalıp molekül histaminin polimerik yapıdan söküle ilmesi i in  u etkileşimleri 

kıra ilecek  ir desorpsiyon ajanının kullanılması gerekmektedir   u ama la desorpsiyon 

ajanı olarak 0 01 M HCl  özeltisi kullanıldı  Desorpsiyon  özeltisi (20ml) histamin 

 askılanmış polimer kaplı  ip yüzeyine eklenerek  alkalamalı inkü atörde oda 

sıcaklı ında 2 saat  oyunca  alkalanmıştır (100 rpm)  Desor e edilen sensör  ipi, 

deiyonize su ile yıkanmış ve etüvde (25°C) kurutulmuştur  

3.6.3 BaskılanmamıĢ çiplerin hazırlanması 

Histamin  askılanmamış (NIP) sensör  ip histamin olmadan hazırlanmıştır  MAH 

monomerine  apraz  a layıcılar ve  aşlatıcı ilave edilip 24 saat 40 
0
C‟de 

polimerizasyon işlemi ger ekleştirilip SPR  ip altın yüzeyine histamin eklenmeden 

hazırlanan nanoparitikül  özeltisi damlatılmıştır (5 μL)  Tozsuz ortamda 37°C‟de 30 

dakika kurutulmuştur ( lack-Ray B-100AP High Intensity UV Lamb). Polimer 

kaplanmış SPR  ip yüzeyi deiyonize su ve saf etil alkol ile yıkanmış ve etüvde (40°C ve 

6 saat) kurutulmuştur   

3.7 SPR Sensör Çiplerinin Karakterizasyonu 

Modifiye edilmemiş ve modifiye edilmiş histamin  askılanmış (MIP) ve  askılanmamış 

(NIP) SPR  iplerin karakterizasyon  alışmaları, temas a ısı (CA), atomik kuvvet 

mikrosko u (AFM) taramalı elektron mikroskopu (SEM) ve elipsometre cihazı 

kullanılarak yapılmıştır  

3.7.1 Temas açısı 

Tasarlanan  ip yüzeyinin hidrofilikli i temas a ısı ile analiz edilmiştir  Temas a ısı 

öl ümleri i in KR SS DSA100 (Ham urg, Almanya) cihazı kullanılmıştır  Modifiye 

edilmiş SPR  ip yüzeyinin yüzey hidrofilikli i i in temas a ısı analizi kolaylıkla 
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öl üle ilir   Katı yüzey ile sıvı arasında a ı (θ, a ı) oluşmaktadır  Temas ile katı yüzey 

gerilimlerinin  elirlenemsi 1805'te Young tarafından tanımlanmıştır  Katı  ir yüzey 

üzerindeki  ir sıvı damlasının temas a ısı, ü  arayüzey geriliminin etkisi altında, 

damlanın mekanik dengesi ile tanımlanmıştır (Şekil 3 5)   u ara yüzey gerilimleri katı-

sıvı γsl, katı-buhar γsv ve sıvı-buhar γlv'dır   u mekanik denge  a ıntısı Youngeşitli i 

olarak adlandırılıp; 

              γlvCosθy= γsv- γsl                                                                                                                                      (3.1) 

 

θY, Young temas a ısıdır (Kwok & Neumann, 1999)  θY<90 katı yüzeyin  üyük kısmına 

yayılan  ir sıvının oldu unu gösterir  θY=90 katı yüzey sıvıya elverisiz olup sıvı damlası 

oluşmaya  aşlamıştır  Yayılan sıvı daha  om eleşmeye  aşlamıştır  θY>90 katı yüzeye 

sıvı yayılmayıp  ir sıvı damlası oluşturdu unu gösterir  

Şekil 3 5 Sessile drop sıvı ile oluşan temas a ılarının şematik gösterimi 

 

Cihazın kısımları mikroskop opti i, yüksek  özünürlüklü yüksek hızlı kamera, lens, 

şırıngalar, odaklama ve kontrol elemanlarıdır (Şekil 3 6)  Paslanmaz  elik i ne (Ø, 0,5 

mm) tek kullanımlık  ir şırınga (hacim, 1 mL) ile analizler yapılmıştır  Yüzey gerilimi 

ve sıvı-sıvı arayüzey gerilimi Sessile Drop yöntemi denilen yapışık damla yöntemine 

göre 1 damla su damlatılarak  elirlenmiştir  Modifiye edilmiş (MIP) ve modifiye 

edilmemiş (NIP)  ip yüzeylerinin tekrarlı öl ümü sonucu SPR  iplerin ortalama temas 

a ısı de erleri hesaplanmıştır  SPR  ip altın yüzeyinin farklı  ölgelerine su damlatılarak 

ü  farklı foto raf  ekilmiş ve her  iri i in ayrı temas a ısı  elirlenmiştir  Modifiye 

edilmemiş ve polimer kaplı SPR  ip yüzeyleri i in temas a ısı de erleri alınan ü  

öl ümün ortalama de erleri ile hesaplanmıştır  
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Şekil 3 6 Temas a ısı öl ümleri i in kullanılan KR SS DSA100 cihazı 

 

3.7.2 Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) 

Atomik  oyutlara kadar sivriltilmiş  ir i ne ucu yardımıyla, yüzeyin yüksek 

 özünürlükte, ü   oyutlu görüntülenmesini sa layan  ir cihaz olup, görüntüleme olayı 

i ne ucunun yüzey ile etkileşiminin incelenmesi sonucunda ger ekleştirilir  De işik 

ama lar i in farklı i ne u ları kullanılır  Atomik kuvvet mikroskopu ü  farklı teknik ile 

kullana ilmektedir   unlar; i nenin yüzeye temas ettirilerek uygulandı ı temas 

yöntemi, i nenin yüzeye temas etmedi i temassız yöntem ve i nenin yüzeye vurularak 

uygulandı ı vurma yöntemidir  Cihazın teknik özelikleri Çizelge 3 2‟de verilmektedir  

Çizelge 3 2 Veeco MultiMode V cihazının teknik özellikleri 

Model Tarama Alanı Dikey Ġnceleme Alanı 

AS-12 ("E") 10µm x 10µm 2,5µm 

AS-130 ("J") 125µm x 125µm 5,0µm 
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3.7.3 Elipsometre ölçümleri 

 Polarimetrik yöntemlerden  irisi olan elipsometri özelikle filmlerin  üyütülmesi 

esnasında yüzey kalitesinin, kalınlı ının ve dielektrik özeliklerinin eş zamanlı olarak 

kontrol edilmesine imkân sa lamaktadır  Elipsometriyle yapılan öl ümler  ok kısa 

sürede ger ekleşmektedir  Hazırlanan  askılanmış ve  askılanmamış SPR sensörlerin 

ortalama yüzey kalınlık öl ümleri Nanofilm-EP3Nulling Elipsometre (Göttingen, 

Almanya) cihazı ile karakterize edilmiştir  Kalınlık öl ümleri 532 nm dalga  oyunda 

62°‟lik geliş a ısında ger ekleştirilmiştir  SPR sensör lazer ışık kayna ı altına 

yerleştirilmiş ve yüzey kalınlı ı hesaplama programı i in SF10 prizma+50 nm altın+50 

nm polimer katmanı veri olarak öngörülerek sensör yüzeyinde 6 farklı noktada öl üm 

yapılmıştır  Öl ümler 3 kez tekrarlanmış ve sonu ların ortalaması alınmıştır (Şekil 3 7). 

 

Şekil 3 7 Elipsometre cihazı 

 

3.8 Histamin Tayini için Kinetik ÇalıĢmalar 

Histamin  askılanmış SPR  iplerin hazırlanmasından sonra histamin tayini i in kinetik 

 alışmalara ge ilmiştir  Kinetik  alışmalar SPR imager II (GWC Technologies, WI, 
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USA) sensör sistemi ile 25 
0
C‟de yapılmıştır (Şekil 3 10)  Farklı derişim aralı ında 

histamin  özeltileri ile histamin  askılanmış MIP sensör  iplerinde kinetik  alışmalar 

ger ekleştirilmiştir  Histamin  özeltileri pH 7 4 P S tamponuyla (10 0-0 001 µg ml
-1

) 

arasında hazırlanarak SPR sensör sistemine verilmiştir  Histaminin pKa de erleri 6 9 ve 

10 4‟tür (E   ongaers vd 2010)  Histaminin izoelektrik noktasına yakın olan yani pH 7 4 

de eriyle  alışmalara devam edilmiştir  Histamin  askılanmış (MIP) ve  askılanmamış 

(NIP) SPR sensörleri kinetik  alışmalarda kullanılmıştır   u  aşlık altında yapılan 

deneysel işlemleri sırasıyla şu şekilde sıralaya iliriz: Öncelikle SPR sensör yüzeyi 

deiyonize su ile (50 ml) yıkanmıştır  Daha sonra histamin  askılanmış sensör, P S 

tamponuyla (pH: 7 4) yaklaşık 45 dakika  oyunca oda sıcaklı ında dengelenmiştir   u 

dengeleme  asama ının ardından SPR sensör sisteminin rezonans a ısı ayarlanıp farklı 

derişimlerdeki histamin  özeltileri teker teker (10mL, 150 µL/dakika akış hızı) sisteme 

verilmiştir  Rezonans frekansındaki yani kırılma indisindeki kayma de erleri anlık 

olarak gözlenmiştir ve işlem tekrar denge durumuna geldi inde (yaklaşık 8 dk) sisteme 

0 01 M HCl  özeltisi (20mL, 150 µL/dakika akış hızı) verilerek desorpsiyon işlemi 

ger ekleştirilmiştir  Desorpsiyon işleminin ardından her  ir derişim de erine ait 

sensorgram elde edilmiştir  İşlem sonrasında SPR sensör sistemi su ve P S tamponuyla 

tekrar yıkanarak dengelenmiştir  Farklı derişimlerdeki histamin  özeltileri sisteme 

verilmeden önce adsorpsiyon-desorpsiyon-temizleme işlemleri aynı aşamalardan 

ge erek tekrarlanmıştır  

 

3.8.1 Gerçek numunelerde SPR sensör ile histamin tayini 

Histaminin özelikle  alık ve  alık ürünleri ve süt ve süt ürünlerinde zehirlenmelere yol 

a tı ı düşünülerek süt ürünlerinden peynir ve  alık ürünlerinden konserve ton  alı ı 

uygun  ir ekstraksiyon yöntemi ile hazırlanıp geniş derişim aralı ında SPR sensör 

sistemine verilmiş ve histamin de erleri  elirlenmiştir  Geniş derişim aralı ındaki 

kinetik  alışmalardaki kaymalarla ger ek numunede yapılan  alışmalar karşılaştırılarak 

tasarlanan histamin  askılanmış  ipin kararlılı ı de erlendirilmiştir  
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3.8.2 Balık ve peynir ürünlerinin hazırlanması 

Yaklaşık 0 01 g hassasiyetle 2 g ton  alı ı ve peynir numunesinden ayrı ayrı alınarak 50 

ml‟lik santrfüj tüpüne tartılmıştır   zerine 20 ml‟lik metanol:su (70ml:30ml) karışımı 

eklenmiştir  En az  ir dakika şiddetli  ir şekilde  alkalanmıştır ve işlem sonrası 5 dak 

4000 rpm‟de santrfüj edilmiştir (Şekil 3 8)  1 0 mL süpernatantdan alınıp P S tamponu 

ile seyreltildi ve farklı derişimlerde asetonitril (ACN) ile  özülüp hazırlanan histamin ile 

kirletilmiş numuneler HA-MIP sensörü ile analiz edilmiştir   ACN ile hazırlamış 

histamin stok  özeltisi -18
0
C‟de dondurucuda saklanmıştır  

 

Şekil 3 8  alık ve peynir numunelerinin ekstraksiyon aşamalarının görüntüleri 

3.9 Seçicilik ÇalıĢmaları 

Moleküler  askılanmış polimerlerin se ici  a lanma  ölgelerine karşı mükemmel 

algılama özelikleri onların en  üyük avantajlı tercih se epleridir  Histamin  askılanmış 

SPR sensörlerin se iciliklerinin  elirlenmesi i in  enzer molekül yapısı ve molekül 

a ırlı ına sahip histamine  enzer yapılar se ilmiş ve moleküler  askılama yöntemiyle 

histamin i in ona özel  oşluklarla oluşturulan yapay polimerin di er  enzer yapılarda 

algılama analizlerine  akılmıştır (Şekil 3 9). Di er histaminin yapısına  enzeyen 

biyojen aminler i in histamine göre se icilik katsayıları hesaplanır   
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Se icilik Katsayısı                            k= ΔRkalıp /ΔRyarışmacı                                          (3.2) 

 a ıl Se icilik Katsayısı                        k'=kMIP/kNIP                                                                            (3.3) 

 

 

 

Şekil 3 9 (a) Histamin (111.145 g.mol
-1

); (b) Histidin (155,16g·mol
−1

); Triptofan 

(204.23 g.mol
-1

); (d) Dopamin (153.1784 g.mol
-1

) moleküllerinin kimyasal 

yapıları 

 

Histamin ile hazırlanan SPR sensörün se icili ini de erlendirmek i in hazırlanan 

 özeltiler SPR sensör ile etkileştirilmiş ve sinyaller gözlenip, sensorgramlar alınmıştır  

MIP ve NIP SPR  iplerin se icili ini de erlendirmek i in histidin, triptofan, dopamin 

ve histaminin 1 0 μg/mL derişimindeki  özeltileri hazırlanmıştır  Hazırlanan  özeltiler 

MIP ve NIP SPR sensör  ipler ile etkileştirilmiş ve sensörün ceva ı gözlenmiştir  

3.10 Raf Ömrü ve Tekrar kullanılabilirlik ÇalıĢmaları 

MIP temelli hazırlanan SPR  ipinin raf ömrünün  elirlenmesi önemli parametrelerden 

 ir tanesidir   unun i in hazırlanan histamin  askılanmış SPR  iplerine farklı 

zamanlarda histamin tespiti i in  özelti verilmiş ve verdi i sinyallerdeki de işim 

de erlendirilmiştir  0-12 ay boyunca ü er aylık periyotlarda hazırlanan  ipin raf ömrüne 
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 akılmıştır  MIP temelli SPR sensörlerin  alışmalarda tercih edilmesinin en önemli 

se e i geliştirilen  ipin tekrar tekrar kullanımına olanak sa lamasıdır  Histamin 

 askılanmış SPR sensörün tekrar kullanıla ilirli ini incelemek amacıyla 1.0 µg/mL 

derişimde  özelti ile SPR sistemine tekrarlı (4 kez)  ir şekilde verilmiş ve sonu lar 

de erlendirilmiştir  

3.11 Kinetik Modelleme 

Kinetik hız sa itlerinin  elirlenmesinde  a lanma kinetik analizi yaklaşımı ve denge 

analizi yaklaşımı kullanılmaktadır  Denge analizi yaklaşımına göre; Histamin 

 askılanmış SPR sensörlerinin kinetik ve izoterm analizileri i in toplam ligand miktarı 

([B]o) yüzeydeki maksimum analit  a lama kapasitesi olarak tanımlanıp di er tüm 

derişimler ise SPR sinyali olarak adlandırılır (Rich vd. 2003, 2008, 2010). Bu durumda 

 a lanma i in; 

 

              dΔR/dt=kaC(ΔRmaks-ΔR)-kd ΔR                                                                  (3.4) 

 

Burada; dΔR/dt; SPR sinyal de işim hızı, R ve Rmaks:  a lanma sinyali ve maksimum 

sinyali, C: analit derişimi, ka:  a lanma hız sa iti ve  kd: da ılma hız sa iti KA: 

 a lanma sa itidir. 

             KA=ka/kd                                                                                                      (3.5) 

 

ka ve kd‟den hesaplanır  Dengede; dΔR/dt=0 olup eşitlik düzenlendi inde;   

        ΔRdenge/C=KAΔRmaks- KAΔRdenge                                                                       (3.6) 

 

 uradan  a lanma sa iti KA,  ΔRdenge/C‟e karşı ΔRdenge grafi inden  

             KD = 1/KA                                                                                                      (3.7) 

eşitli inden hesaplanır   a lanma kinetik analizi i in ilk eşitlik düzenlendi inde 
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           dΔR/dt= kaCΔRmaks-(kaC+kd) ΔR                                                                    (3.8) 

 

 u denklemde dΔR/dt‟e karşı ΔR grafi i  izilip e imi -(kaC+kd) olan  ir do ru grafi i 

elde edilmiştir   u grafikten  a lanma hızının analit derişimiyle do rusal  ir ilişkinin 

oldu u görülüp kantitatif olarak derişim  elirlenmesinde kullanılır  E er Rmaks 

de eride  iliniyorsa, kolaylıkla ka ve kd de erleri hesaplana ilir  Yüzeyin tamamen 

doymasıyla  elirlenen Rmaks de erinin deneysel olarak elde edilmesi zordur (Katsamba 

vd. 2006, Myszka vd. 1998).   u yüzden dΔR/dt‟ye karşı ΔR grafi inden elde edilen 

e ime S = kaC + kd denilirse, C'ye karşı S'nin  ir grafi inde, e imi ka olan düz  ir  izgi 

olacaktır ve koordinattaki kesişme (C=0) kd'ye karşılık gelmektedir: ancak pratikte bu, 

kaC>kd ise ayrılma hızı sa itinin güvenilir  ir öl üsü olarak kullanılamaz   u de er, 

doymuş  a lanma  ölgelerinden ayrışmanın, analit i ermeyen  ir tampon  özelti 

akışının do rudan öl ülmesiyle daha do ru  ir şekilde elde edile ilir  Ayrışma i in S‟ye 

karşı C grafi i, e imi ka olan  ir do ru vermektedir  Teorik olarak kesim noktası kd 

de erini vermektedir  Fakat, kaC>>kd oldu u durumlarda kd hesaplaması i in  u yöntem 

 ok güvenilir de ildir  Daha güvenilir yöntem, ayrılma kineti inin incelenmesidir  

 

               ln(ΔR0 / ΔRt) = kd (t – t0)                                                                              (3.9) 

 

 urada; ΔR0 ve ΔRt, ayrılma e risindeki t0 ve t anlarındaki SPR sinyal de erleridir   u 

do ru denklemlerinden ΔRmaks, ka, kd, KA ve KD de erleri  ulunur  

 

3.11.1 Adsorpsiyon izotermleri 

 ir yüzey veya arakesit üzerinde maddenin  irikimi ve derişimin artmasıdır   u ara 

yüzey  ir sıvı ile  ir gaz, katı veya  aşka  ir sıvı arasında ola ilir   aşka  ir ifadeyle 

atom, iyon ya da moleküllerin katı yüzeyinde tutunmasına adsorpsiyon denir   u olayın 

tutunan taneciklerin yüzeyden ayrılmasına desorpsiyon denir (Kü ükosmano lu 2006). 

Adsorpsiyonda tutunan madde miktarı, adsorplananın derişimine ve sıcaklı a  a lıdır  

Genellikle sa it sıcaklıkta, adsorplanan madde miktarı, derişimin fonksiyonu olarak 
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 elirlenir  Denge durumunda sa it sıcaklıkta  özeltide adsorplanmadan kalan  özünenin 

derişimine karşı  irim adsor an kütlesinde  özünenin adsorplanan miktarı grafi e 

ge irilerek adsorpsiyon izotermi adı verilen grafikler elde edilir (Liu 2000). 

Adsorpsiyon işlemi sırasında sistem dengeye geldi i anda, adsorplanan madde miktarı, 

sıcaklık,  asın , derişim ve denge  asıncının  ir fonksiyonu olup  u fonksiyonu; 

 

            qe= (Co-Ce)*V/m                                                                                          (3.10) 

 

qe: adsorpsiyon kapasitesi; Co: adsorplanan maddenin  aşlangı  derişimi; Ce; 

adsorplanan maddenin denge anındaki derişimi; V:  özelti hacmi; m: adsorbentin 

a ırlı ını ifade etmektedir  

Adsorpsiyon izotermleri i in önerilen  azı matematiksel modeller vardır  Ancak sıklıkla 

kullanılan izotermler Freundlich ve Langmuir izotermleridir  Langmuir, Freundlich ve 

Langmuir–Freundlich izoterm modelleri deneysel verileri a ıklamak i in 

hesaplanmıştır  Homojen  ir  a lanma  ölge modeli olan Langmuir izoterm modeli, 

MIP temelli etkileşim modeline uydu u i in yaygın olarak kullanılmaktadır   ununla 

 irlikte,  alışmalar giderek artan  ir şekilde MIP'lerin heterojen  a lanma  ölgelerine 

sahip oldu unu da göstermektedir  Freundlich modeli heterojen  ir modeldir  Düşük 

konsantrasyon  ölgesindeki MIP adsorpsiyon izoterm verilerine mükemmel uyum 

göstermektedir (pg/mL-ng/mL)  Ancak doyma davranışına uygun model de ildir ve 

yüksek derişimli  ölgelerde deneysel izotermlerden sapmaktadır  Freundlich modeli, 

analit moleküllerinin  ok katmanlı  a lanmasını göstermek i in kullanılmaktadır   

 

3.11.1.1 Langmuir izotermi 

Langmuir izoterminde yüzeyde assorplanan moleküllerin tek ta aka halinde 

adsorplandı ı, adsorpsiyonda yüzeyin her tarafının örtülmeyip yer yer örtülmelerin 

oluştu u, yüzeyin her noktasında enerjinin aynı oldu u ve yüzeyde tutanan maddelerin 
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birbiriyle etkileşmedi i varsayılmaktadır (Shakesheff vd. 1995, Günay vd  2007). 

Langmuir izotermi i in; 

                           
(        )

       
                                                                                     (3.11) 

qm: adsorbentin maksimum adsorplama kapasitesi; KL: Langmuir adsorpsiyon sabitidir. 

 u denklemlerde gerekli düzeltmeler yapıldı ında; 

                   Ce/qe= 1/(qm*KL)+1/qm*Ce                                                                                        (3.12) 

 u denkleme göre Ce‟ye karşı Ce/qe grafi e ge irilirse do runun e iminden qm, kayma 

de erinden ise KL sa iti hesaplanır  

3.11.1.2 Freundlich izotermi 

Freundlich izoterm adsorpsiyon denklemini tanımlayan  ilinen en eski  a lantıdır  

Freundlich izotermi heterojen yüzeylerde meydana gelen adsorpsiyon süre lerine 

uygulana ilir   u izoterm, aktif alanların ve enerjilerinin yüzey heterojenli ini ve üstel 

da ılımını tanımlayan  ir ifade verir (Boparai vd. 2011, Ayawei vd. 2015). Çözeltideki 

analit derişmi arttık a adsor an yüzeyindeki analit derişiminin de arttı ını ve  u nedenle 

üstel  ir ifadeye sahip oldu unu varsayar: 

 

Freundlich İzoterm denklemi:                      qe=Kf*Ce
1/n

                                         (3.13)           

                                                      

Burada; Kf: Freundlich sabiti ve n: sabittir (n>1). Adsorpsiyon işlemlerinden elde edilen 

do ruluk seviyesi  üyük öl üde adsorpsiyon izotermlerinin  aşarılı modellenmesine ve 

yorumlanmasına  a lıdır   u nedenle,  eşitli adsorpsiyon sistemlerinde farklı 

modellerin  elirlenmesi ve a ıklı a kavuşturulması gerekmektedir  
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3.12 Balık ve Peynir Numunelerinde Histamin Tayinin LC-MS/MS Yöntemiyle 

KarĢılaĢtırılması 

Histaminin geliştirilen MIP temelli SPR  ipiyle düşük tayin limitlerinde ve geniş 

derişim aralı ında analizler yapılmıştır   Histamin ile kirletilmiş gıda örnekleri aynı 

zamanda geleneksel yöntemlerden olan LC-MS/MS cihazıyla (Thermo Fisher Scientific 

Quantis) 0 005 μg/mL and 5 0 μg/mL de işen derişimlerde örnekler hazırlanıp sisteme 

verilmiştir (Şekil 3 10)  Elde edilen veriler SPR sensör sistemi ile karşılaştırılıp ve % 

geri kazanım hesaplamaları yapılmıştır  

 

 

Şekil 3 10 Histamin tayini i in kullanılan LC-MS/MS cihazı 
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4. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

Sunulan tez  alışması kapsamında ilk olarak histamin  askılanmış ve  askılanmamış 

nanopartiküllerin sentezi ve karakterizasyonu yapılmıştır  İkinci olarak  iplerin 

modifikasyonu ve histamin  askılanmış  iplerin hazırlanması ve karakterizasyonu 

yapılmış ve daha sonra histamin tayini i in hazırlanan  ipler optik temelli SPR sensör 

sisteminde kullanılmış ve eş zamanlı olarak kinetik parametreleri  elirlenmiştir  

Geliştirilen  ip ile  alık ve peynir numunesinde histamin  elirlenmiş MIP temelli 

 iplerin tekrar kullanıla ilirlik ve raf ömrü performansına ait sonu larincelenmiştir  

Ayrıca ger ek numune olarak  alık ve peynir numunesinde SPR ve LC-MS/MS 

cihazında gerikazanım  alışmaları yapılmıştır   

4.1  Nanopartiküllerin Karakterizasyon ÇalıĢmaları 

4.1.1 Sentezlenen histamin baskılanmıĢ ve baskılanmamıĢ nanopartiküllerin zeta 

boyut analizi 

MIP ve NIP nanopartiküllerin  oyutu ve polidispertisesine ait öl üm sonu ları Çizelge 

4.1‟de verilmiştir  Şekil 4 1‟de ise  askılanmış MIP ve  askılanmamış nanopartiküllerin 

zeta  oyut analizinin grafiksel sonu ları sunulmuştur  Polimerizasyon işlemleri 

sonucunda  oyutları  ir irine yakın  askılanmış ve  askılanmamış nanopartiküller elde 

edildi i görülmektedir  Histamin  askılanmış nanopartiküllerin par acık  oyutu, zeta 

 oyut analizi sonucu şekil 4 1 „deki grafikten 37 11 nm olarak öl ülmüştür  

Çizelge 4 1  askılanmış ve  askılanmamış nanopartiküllerin  oyutu ve polidispertisesi 

Partikül  Boyut (nm) PdI 

MIP 37.11 0.212 

NIP 32.28 0.254 
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MIP nanopartiküllerin yüzey morfolojisi ge irimli elektron mikrosko u (TEM) 

görüntüleri sonu larına göre MIP nanopartiküllerin tek tek ve kümeleşmiş şekilde 

 ulundu u ve aynı zamanda küresel yapıda  oyutları ise 30-60 nm civarındadır   

 

 

Şekil 4 1 (a) MIP; ( ) NIP  oyut analiz sonu ları 

4.1.2 Nanopartiküllerin TEM Analizi 

 u  oyuttaki nanopartiküller SPR sensörünün yüzeyine tutturuldu unda aynı polimerin 

ince filmlerine göre daha geniş yüzey alanına ve dolayısıyla daha fazla  a lanma 

(a) 

(b) 



 

 

55 

 ölgesine sahip polimer ta akası elde edilmiştir   u da sensörün hassasiyetini ve hızlı 

adsorpsiyon kineti ine  a lı cevap süresini artırmıştır  Sonu lar zeta  oyut analizi ile 

karşılaştırıldı ında nanopartiküllerin  aşarılı  ir şekilde sentezledi i görülmüştür   

 

 

Şekil 4 2 (a) MIP ve ( ) NIP nanopartiküllerim TEM görüntüleri 

 

(a) 

(b) 
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4.1.3 Nanopartiküllerin FTIR analizi 

Şekil 4 3‟de MIP ve NIP nanopartiküllerin FTIR sonu ları görülmektedir  OH ve –C=O 

gruplarının gerilme  antları sırasıyla 3422 cm
-1

 ve 3272 cm
-1

 civarlarında 

görülmektedir  Alifatik C-H  andı 2951 cm
-1

 ve kar onil  andı ise 1722 cm
-1

 

görülmektedir  Poli(HEMA-MAH)‟ın yapısında  ulunan karakteristik amid I ve amid II  

adsorpsiyon  antları ise sırasıyla 1448 cm
-1

 ve 1447 cm
-1
‟dir  

 

 

Şekil 4 3 Sentezlenen MIP ve NIP‟lerin FTIR spektrumları 

 

4.1.4 Taramalı elektron mikroskopu analizi 

Histamin  askılanmış ve  askılanmamış nanopartiküllerin X100000  üyütme oranında 

SEM foto rafları görüntülenmiş ve Şekil 4 4‟de ve Şekil 4 5‟de sunulmuştur  

Nanopartiküllerin uygun eş  oyutlu da ılıma sahip oldu u görülmekte olup  ulunan 

sonu lar  oyut analiziyle de uyumlu  ıkmıştır  Elde edilen  u nanopartiküllerin  ip 

yüzeyine tutturulup tutturulmadı ı ise X 200000  üyütme oranında SEM foto rafları 

görüntülenerek ve Şekil 4 6‟da sunulmuştur  Histamin  askılanmış nanopartiküllerin 

ortalama  oyut da ılımı 36 88 nm oldu u görülmektedir  Ayrıca  askılanmamış 

nanopartiküllerin ortalama  oyut da olımı 33 7 nm oldu u görülmektedir  

MIP 

NIP 
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Nanopartiküllerin uygun eş  oyutlu da ılıma sahip oldu u ve  ip yüzeyinde homojen 

 ir şekilde da ıldı ı gözlemlenmiştir  

 

 

Şekil 4 4  askılanmış (MIP) nanopartiküllerin sentez sonrasında SEM ile alınan 

görüntüleri 
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Şekil 4 5  askılanmamış (NIP) nanopartiküllerin sentez sonrasında SEM ile alınan 

görüntüleri 
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Şekil 4 6 SEM görüntüleri (a)  oş SPR  ip ( )  askılanmış (HA-NP) ile tutturulmuş 

SPR  ip yüzeyi 

(a) 

(b) 
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4.2 Histamin BaskılanmıĢ SPR Sensör Çiplerin Karakterizasyon Sonuçları 

4.2.1 Temas açısı analizi 

Modifiye edilmiş SPR sensör  iplerin yüzeyine  ir damla su damlatılarak Sessile Drop 

yöntemiyle temas a ısı  elirlenip  ipin farklı yüzey  ölgelerine su damlatarak ü  farklı 

foto raf  ekilmiştir ve her  iri i in temas a ısı  elirlenmiştir  Aynı işlem modifiye 

edilmemiş  oş  ip ve HA  askılanmamış  ip yüzeyinde temas a ısı de erleri alınan ü  

öl ümün ortalama de erleri olarak hesaplanmıştır  Temas a ısı ile ilgili yapılan 

öl ümlerin sonu ları Çizelge 4 2 ve Şekil 4 7‟de sunulmuştur  

Çizelge 4 2 SPR  iplerin temas a ısı verileri 

Yüzey Temas açısı, ° 

Modifiye edilmemiş SPR sensör yüzey 69.5 

 askılanmamış SPR sensör (NIP) 49.6 

 askılanmış SPR sensör (MIP) 51.6 

 

 

Şekil 4 7  Temas a ısı yüzey görüntüleri (a)  oş  ip; ( ) MIP; (c) NIP 

 u sonu lara göre  oş SPR  ipin yüzey hidrofilikli inin arttı ı ve yüzeye hidrofilik 

yapıların  a landı ı ve  u yüzden a ının 69 5°‟den 51 6°‟ya azaldı ı görülmektedir   
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4.2.2 Elipsometre analizi 

 askılanmış ve  askılanmamış SPR sensörlerin ortalama yüzey kalınlı ı Nanofilm-EP3 

Nulling Elipsometre (Göttingen, Almanya) cihazı kullanılarak karakterize edilmiştir  

Kalınlık öl ümleri 62°‟lik geliş a ısında 658 nm dalga  oyunda ger ekleştirilmiştir 

(Şekil 4 9)  oş SPR  ipin yüzey kalınlı ı 50 nm olarak tespit edilmiştir  Histamin 

baskılanmış  ipin polimer kalınlıkları 96 6 nm olarak tespit edilmiştir  HA 

 askılanmamış SPR  ipin polimer kalınlı ı ise 80 0 ± 3 2 olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 4 3)   u sonu ların de işimi HA  askılanmış ve  askılanmamış partiküllerin 

SPR  ip altın yüzeyine uygun  ir şekilde kaplandı ını göstermektedir   u sonu lardan 

 ulunan yüzey kalınlıklarının SPR sensör sistemi ile yapılacak öl ümler i in uyumlu 

oldu u görülmüştür  

 

Çizelge 4 3 SPR sensörlerin film kalınlıkları 

Yüzey Kalınlık (nm) 

Modifiye edilmemiş SPR sensör 50 

 askılanmamış SPR sensör (NIP) 80 0 ± 3 2 

Histamin askılanmış SPR sensör (MIP) 96 6 ± 4 7 

 

 askılanmış ve  askılanmamış SPR sensörlerinin polimer film kalınlıklarının  ir irine 

yakın de erde ve partikül  oyutları ile orantılı oldu u gözlenmiştir  

4.2.3 Atomik Kuvvet Mikroskobu Analizi 

 oş SPR  ip, HA  askılanmış ve  askılanmamış SPR  iplerinin yüzey morfolojisi 

atomik kuvvet mikrosko u temas yöntemiyle elde edilmiştir  Asidik pirana  özeltisi ile 

temizlenmiş  oş SPR  ipin yüzey derinli i 1,87 nm olarak tespit edilmiştir (Şekil 4 10)  

HA  askılanmış SPR sensörün ortalama pürüzlülü ü 13,4 nm, HA  askılanmamış SPR 

sensörün ortalama kalınlı ı 7,80 nm olarak tespit edilmiştir   u sonu lar HA 

 askılanmış ve  askılanmamış nanofilmlerin SPR altın yüzeyine  aşarılı  ir şekilde 
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tutundu unu göstermektedir  Şekil (4 10)‟da  oş, histamin  askılanmış ve 

 askılanmamış SPR sensörlerin AFM görüntüleri verilmiştir   

 

Şekil 4 9 Elipsometri görüntüleri (a) Modifiye edilmemiş; (b) NIP; (c) MIP SPR 

(a) 

(c) 

(b) 
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Şekil 4 10 (a)  oş chip; ( ) MIP ve (c) NIP SPR  iplerin yüzey morfolojisini gösteren 

AFM görüntüleri 

(a) 

(c) 

(b) 
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4.3 Histamin Tayini 

 u  alışmada histamin  askılanmış nanopartiküller kullanılarak SPR sensör altın 

yüzeyine modifiye edilmiştir  Hazırlanan histamin  askılanmış  ip SPR sensör cihazına 

yerleştirildikten sonra  ip yüzeyinin dengeye gelmesi i in adsorpsiyon tamponu 

sistemden ge irilmiştir  Histamin derişimi ile SPR sinyali arasındaki ilişkinin 

incelene ilmesi i in histamin  özeltileri hazırlanmıştır  Daha sonra  ip yüzeyinden 

se ilen  ölgelerle geniş ve farklı derişim aralı ında (0 001-10 0 µg/ml) P S 7 4 tampon 

 özeltisiyle hazırlanan histamin  özeltileri sisteme verilmiştir  Şekil 4 11‟de farklı 

derişimlerde hazırlanan histamin  özeltileri ile HA-MIP SPR sensör arasındaki 

etkileşimden elde edilen sensorgramlar gösterilmektedir   u sensogramların elde 

edilmesi i in ger ekleştirilen öl ümde; sistemden öncelikle 3 dakika  oyunca denge 

tamponu  özeltisi, daha sonra 3 dakika  oyunca histamin  özeltisi ge irilmiştir   u 6 

dakika sonunda sistem yeniden dengeye ulaşmıştır  Ardından 3 dakika süreyle 

desorpsiyon  özeltisi ge irilmiştir  İki öl üm arasında sistemin yeniden dengeye gelmesi 

i in sisteme 12 dakika  oyunca denge tamponu verilmiştir  Şekil 4 11‟de görüldü ü 

üzere histamin derişimi arttık a ΔRmaks de eri artmaktadır   a lanma  ölgesi 

doygunlu a ulaştı ında yani  a lanacak  ölge kalmadı ında ise ΔRmaks de erinde 

de işim olmamaktadır 0 001-1 0 µg/mL derişim aralı ında sinyal ΔR de erleri do ru 

denklemi y=4.8735x+0.7162, 1.0-10 µg/mL
 
derişim aralı ında do ru denklemi 

y=0 5339x+ 5 5064 olarakhesaplanmıştır 0.001-1 0 µg/mL derişim aralı ında %94 97 

do rulukta, 1 0-10 µg/mL derişim aralı ında %93 13 do rulukta histamin tayini 

yapılmaktadır  Histamin derişimine göre  izilen kali rasyon grafi i Şekil 4 12‟de 

gösterilmektedir  Histamin  askılanmış MIP temelli SPR sensörü öl üle ilir tayin sınırı 

LOD hesaplanmıştır  Tayin sınırını (LOD) de eri i in LOD=3s olarak ifade edile ilir, 

 urada s, yanıtın standart sapmasıdır  Histamin tespiti i in geliştirilen  u sensörle LOD 

de eri 0.0058 µg/mL olarak  elirlenmiştir  Histamin  askılanmış SPR  ipin histamine 

olduk a se ici ve duyarlı oldu u görülmüştür  
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Şekil 4 11 Histamin  askılanmış SPR sensör ile 0-10 µg/mL derişim aralı ındaki 

histamin  özeltileri arasındaki etkileşimlere ait sinyallerin karşılaştırıldı ı 

sensogram; (a) denge  özeltisi; ( ) adsropsiyon; (c) desorpsiyon 

 

   

Şekil 4 12 Histamin  askılanmış MIP temelli SPR sensör ile derişime  a lı kali rasyon 

grafi i kinetik parametreleri 
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4.3.1 Gıda örnekleri olarak balık ve peynir numunesinde histamin tayini 

Histamin  askılanmış MIP temelli SPR sensör ile  alık ve peynir numunesi i inde 

histamin miktarının tayini  alışmaları i in histamin ile kirletilmiş konserve ton  alı ı ve 

 eyaz peynir numuneleri kullanılmıştır   u  alışmada farklı derişimlerde hazırlanan 

histamin standart  özeltisi ile  alık ve peynir numunesi kirletilmiştir   u numunelere 

0.001-5 µg ml
-1

 derişim aralı ında kirletme yapılmıştır  Tasarlanan histamin  askılı 

MIP  ipinin de işen oranlardaki histamin derişimine  a lı sinyallerinin artan derişimle 

 era er arttı ı gözlemlenmiştir   alık ve peynir numuneleri i in derişime  a lı SPR 

sensogramları sırasıyla Şekil 4 13 ve Şekil 4 14‟de verilmiştir  

 

 

Şekil 4 13  alık numunesinde eş zamanlı ve do rudan histamin tayini; 0.001-5 0 µg/mL 

derişim aralı ında alınan sinyal yanıtlarının karşılaştırılması 
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Şekil 4 14 Peynir numunesinde eş zamanlı ve do rudan histamin tayini; 0 001-5.0    

µg/mL derişim aralı ında alınan sinyal yanıtlarının karşılaştırılması 

 

4.3.2 BaskılanmamıĢ sensör (NIP) ile histamin tayini 

Histamin  askılanmış MIP sensörlerin se icili inin ve  askılamadaki etkinli in 

gözlemlene ilmesi ve karşılaştırıla ilmesi a ısından 0.1, 0 5 ve 1 0 µg/mL derişimde 

histamin  özeltileri hazırlanıp ve NIP ile hazırlanmış  ip yüzeyinden ge irilmiştir  

Ancak şekil 4 15‟de de görüldü ü üzere ΔR de erleri olduk a düşük olmaktadır   unun 

se e i se ici  a lanma  ölgelerininin  ip yüzeyinde olmamasındandır   NIP sensörü ile 

histamin  özeltisi verildi inde derişim artırıldı ı halde ΔR de erinde önemli  ir de işim 

gözlemlenmemektedir  Verilen iki derişim i inde ΔRmaks de erlerinde önemli  ir 

de işim olmayıp 1.14-0 3 civarlarında öl ülmüştür   ulunan  u sonu lar  askılanmış 

SPR  ip ile karşılaştırılıp  askılanmış SPR  ipin daha se ici ve hassas oldu u 

gözlenmiştir  Şekil 4 15‟de  askılanmamış SPR  ipin se icilik sonu ları 

gösterilmektedir  
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Şekil 4 15 Histamin  askılanmamış SPR sensör  ipi ile 0.1, 0 5 ve 1 0 µg mL
-1

 histamin 

derişiminde hazırlanan  özelti arasındaki etkileşime ait sensorgram 

 

4.4 Histamin Seçicilik ÇalıĢmaları 

Histamin i in hazırlanan  iplerin se iciliklerinin  elirlenmesi i in histamin  askılanmış 

MIP ve  askılanmamış NIP  ip yüzeyine 1 0 µg/mL derişiminde histamin  özeltileri 

SPR sensör sistemine gönderilmiştir   askılamış ve  askılanmamış sensörlerden alınan 

sinyal de erleri histamin i in Şekil 4 16 ve Şekil 4 17‟de verilmiştir  Şekil 4 16‟da 

histamin- askılanmış SPR sensörün histamine karşı se icili ini incelemek i in 

histamine  enzer moleküler yapıdaki histidin, triptofan, dopamin moleküllerinin sinyal 

oranları görülmektedir  Tasarlanan MIP i in histaminin  a lanma afinitesi NIP 

nanopartiküllerden daha yüksektir   u sonu lar tasarlanan SPR  ipin histamine daha 

yüksek se icili inin oldu unu göstermektedir  Şekil 4 17‟de görüldü ü gi i 

 askılanmamış sensör  ip ile histamine karşı se ici  ir tayin görülmemektedir  Çizelge 

4 4‟de MIP  iplerin NIP  iplere göre histamine karşı se icili inin 4 60 kat daha fazla 

oldu unu göstermektedir  Histamin  askılanmış sensörün  askılama faktörü 4 60 olarak 

hesaplanmıştır ve di er  enzer yapılara karşı  a ıl se icilik katsayılarının 1‟den yüksek 

oldu u görülmüştür   u sonu lara göre, se icilik (k) ve  a ıl se icilik katsayısı (k') 

hesaplandı ında sonu larının yüksek  ıkması hazırlanan SPR sensörün hedef moleküle 

karşı daha se ici ve hassas oldu unu göstermektedir  
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Şekil 4 16 Histamin  askılanmış sensör  ipin se icilik sonu ları  

 

 

Şekil 4 17  askılanmamış sensör  ipin se icilik sonu ları 
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Çizelge 4 4 Histamin  askılanmış SPR sensörün se icilik ve  a ıl se icilik katsayıları 

 

4.5 Tekrarlanabilirlik Sonuçları 

Histamin  askılanmış SPR sensörlerin sa ladı ı en  üyük avantajlardan  iri 

tekrarlana ilir sonu ların elde edile ilmesidir  SPR sensörleri ile tekrarlana ilirlikte 

ama lanan durum hedef molekülün anında etiketsiz tayini yapılırken öl ümlerin tekrarlı 

 alışmalarında sensör sinyalinde kapasite de işimlerinin olmadı ını gözlemlemektir   u 

ama  do rultusunda tasarlanan SPR  ip yüzeyine 0 5 µg/mL histamin i eren  özelti 

tekrarlı dört (4) defa gönderilmiş ve sinyallerdeki de işim gözlenilmiştir (Şekil 4 18). 

Görüldü ü gi i histamin sensörlerde sinyal yanıtında azalma gözlenmeden ard arda 

histamin tayini ger ekleştirilmiştir  

 

 

Şekil 4 18 Histamin  askılanmış  iplerin tekrarlana ilirlik sonu ları 
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Histamin 5.43  - 1.18 -  - 

Histidin 1.14 4.76 0.82 1.44 3.30 

Triptofan 0.82 6.62 0.35 3.37 1.96 

Dopamin 0.41 13.24 0.57 2.7 6.39 
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Şekil 4 19 Histamin  askılanmış SPR  iplerin raf ömrü sonu ları 

 

4.6 Raf Ömrü ÇalıĢmaları 

Histamin tayini i in moleküler  askılanmış nanopartiküller ile SPR  iplerin yüzeyleri 

kaplandıktan sonra raf ömrü  alışmaları 1, 3, 6 ve 12 ay olarak planlanmıştır  Histamin 

i in hazırlanan SPR sensör sistemi sonu ları kaydedilmiş ve sonraki sonu lar ile 

karşılaştırılmıştır  Şekil 4 19‟da SPR sensörlerin farklı zamanlarda kullanımları 

sonrasında sinyal de işimlerinin kararlılı ı görülmektedir   u grafi e göre sinyal 

şiddetinde en  aşta yapılan öl ümle kıyaslandı ında 12 ay sonrasında sadece %7 27‟lik 

 ir düşüş gözlenmiş olup  u sonu  tasarlanan SPR  ipin raf ömrünün kararlı oldu unu 

göstermiştir   u sonu larla MIP temelli SPR sensörlerin tercih edilme se eplerinden en 

önemlileri olan dayanıklılı ı ve tekrarlı kullanıla ilme özelli inin tasarlanan histamin 

 askılanmış sensör ile sa landı ı görülmüştür  

4.7 Tasarlanan Sensörün Kinetik Modeli 

Histamin  askılanmış SPR sensörlerin kinetik analizi, hedef molekül ile  ip arasındaki 

etkileşim i in yapılır  Şekil 4 20‟de denge kineti i ve  a lanma kineti i grafikleri 
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verilmiştir   u do rulara ait denklemlerden elde edilen ΔRmax, ka, kd, KA ve KD 

de erleri Çizelge 4 5‟de görülmektedir  

Denge Kinetik Analizi (Scatchard)     
    

[ ]
    (          )                              (4.1) 

 a lanma Kinetik Analizi              
   

  
    (        )                            (4.2) 

 

 

Şekil 4 20 Histamin  askılanmış sensördeki hız parametrelerinin  elirlenmesi i in 

matematiksel modellemeler; (a) Scatchard izoterm modeli (Denge kineti i); 

( )  a lanma kineti i 
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Çizelge 4 5 Histamin  askılanmış (MIP) SPR  ipin kinetik parametre de erleri 

Denge kinetik Analizi (Scatchard) Bağlanma Kinetik Analizi 

ΔRmax 10.63 ka(μg/mL)
-1

.s
-1

 0.0035 

KA, (μg/mL)
-1

 0.97 kd (s
-1

) 0.0032 

KD, (μg/mL) 1.3 KD, (μg/mL) 0.91 

R
2
 0.9497 KA, (μg/mL)

-1
 1.9 

    R
2
 0.9634 

 

4.7.1 Adsorpsiyon Ġzoterm Modeli 

Denge durumunda sa it sıcaklıkta  özeltide adsorplanmadan kalan  özünenin 

derişimine karşı  irim adsor an kütlesinde adsorplanan miktar grafi e ge irilerek 

adsorpsiyon izotermi elde edilir   Histamin  askılanmış SPR  ipinin homojenitesini 

belirlemek ve  ip ile hedef molekül histamin arasındaki etkileşimi  elirlemek üzere 

Langmuir, Freundlich ve Langmuir-Freundlich izoterm modelleri araştırılmıştır  

 

Langmuir       {
        [ ]

  
 [ ]}                                  (4.3) 

Freundlich            [ ]
  ⁄ (4)                                    (4.4) 

Langmuir-Freundlich        {
        [ ]

  ⁄

  
  [ ]  ⁄ }(5)                   (4.5) 

 

Sentezlenen histamin  askılanmış SPR  iplerin homojenli ini  elirlemek üzere 

adsorsiyon kinetik modellerinden yararlanılır  Langmuir modeli en  asit teorik model 

olup katı yüzeyindeki tüm noktaların aynı adsorpsiyon aktivitesine, homojen enerjiye 

sahip oldu u ve yüzeyde moleküllerin karşılıklı etkileşimlerinin olmadı ı varsayılmıştır  

Freundlich modelinde nanopartiküller heterojen  a lanma davranışı sunmaktadır  

Langmuir-Freundlich modelinde ise, histamin  askılanmış nanopartiküller heterojen 
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karakter sergilemektedir   u yaklaşım yüksek derişim  ölgelerinde adsorpsiyon 

izotermlerinin doyma davranışını tarif etmek i in uygundur. Çip kaplamalarında 

Langmuir denkleminin do rusallı ı Freundlich ve Langmuir-Freundlich 

denklemlerinden daha iyi sonu  vermektedir  Histamin ile histamin  askılanmış 

nanopartiküller ile hazırlanan SPR  ipler arasındaki etkileşimi a ıklamak i in 

korelasyon katsayısı ve do rusallık verilerine göre en uygun model Langmuir izoterm 

modeli olup hazırlanan histamin  askılı SPR  ip homojen  a lanma  ölgelerine sahiptir 

(Şekil 4 21). 
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Şekil 4 21 Histamin  askılanmış sensörün adsorpsiyon izoterm modelleri; (a) Langmuir; 

(b) Freundlich; (c) Langmuir-Freundlich. 
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Çizelge 4 6 Histamin  askılanmış sensörün Langmuir, Freundlich ve Langmuir-

Freundlich parametreleri 

Langmuir Freundlich  Langmuir-Freundlich 

ΔRmax 11.12 ΔRmax 4.66 ΔRmax 35.71 

KD, (μg/mL) 1.16 1/n 0.36 1/n 0.36 

KA, (μg/mL)
-1

 0.85 R
2
 0.9869 KD, (μg/mL) 0.006 

R
2
 0.9925     KA, (μg/mL)

-1
 162.33 

        R
2
 0.9811 

 

Her ü  izoterm modelinden elde edilen sonu lar Çizelge 4 5‟de verilmiştir  Çizelge 

4 6‟a göre histamin tayininde deneysel olarak elde edilen sonu lar da en uyumlu 

adsorpsiyon modeli Langmuir modelidir  Matematiksel hesaplamalarla histamin i in 

R
2
=0.9925 ve ΔRmax=11 12   u sonu lar tasarlanan histamin  askılanmış sensör 

yüzeyindeki  a lanma  ölgelerinin homojen da ılımlı, tek ta akalı, eş enerjili ve 

minimum yanal etkileşimli oldu unu göstermektedir  Deneysel olarak elde edilen 

maksimum ΔR de eri 10 63‟dir  Adsorpsiyon modellerine göre  u de erin Langmuir 

adsorpsiyon modeline uygun oldu u görülmektedir  Hazırlanan histamin- askılanmış 

SPR sensör yüzeyindeki etkileşimlerin tek ta akalı ve eş enerjili oldu u sonucuna 

ulaşılmıştır  

 

4.8 Balık ve Peynir Numunelerinde LC-MS/MS ile Geri Kazanım ÇalıĢmaları 

NMKL 99, 2013 (Nordic Committee on Food Analysis No:99. 1981)   alıklarda 

histaminin belirlenmesiyle ilgili uluslararası standart metotun modifiye edilmesi ile 

LCMS/MS cihazında  elirlene ilmektedir  Modifiye edilen  u metotun ge erlili i ve 

güvenilirli i verifikasyon  alışması ile de do rulanmıştır  Metot prensip olarak 

örneklerin homojenize edilmesi, uygun  ir solvent kullanılarak matriksden proteinlerin 

uzaklaştırılması ve histaminin ekstrakte edilmesiyle cihaza verilmesini kapsar. Bu 
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 a lamda ger ek numune olarak temiz konserve ton  alı ı ve peynir numuneleri i in 

 elirli derişimlerde kirletilerek metottaki ekstraksiyon yöntemleri uygulanmıştır  

LCMS/MS Koşulları şu şekildedir; Mobil Faz A: Su;10 mM amonyum format; %0,1 

Formik asit; Mobil Faz B: Asetonitril; 10 mM Amonyum Format; %0,1 Formik asit 

(95:5); Standart Ana Stok Çözeltisi (1000µg/ml); Histamin ana sto u i in 10mg tartılıp 

10 ml‟lik  alon jojede asetonitril i inde  özülür  Ana stok  özeltisi -18
0
C‟de saklanır; 

Standart ara stok çözeltisi (10µg/ml); Histamin ana stok  özeltisinden 0,1 ml alınıp 

asetonitril ile 10ml‟lik  alon joje de  özülür ve tamamlanır  Ara stok  özeltisi de -18 

0
C‟de saklanır  

 

Çizelge 4 7 LC-MS/MS koşulları 

Q1 Mass 

(Da) 

Q3 Mass 

(Da) 
Time ID 

DP 

(volts) 
CE (volts) CXP (volts) EP (volts) 

112 95 250 Histamin 19 14 12 10 

 

Çizelge 4 8 LC-MS/MS cihazı akış programı 

Zaman AkıĢ Hızı Mobil Faz A,% Mobil Faz B, % 

0,00 0,6 10 90 

0,01 0,6 10 90 

2 0,6 80 20 

5 0,6 80 20 

6 0,6 10 90 

10 0,6 10 90 

 

Yapılan  alışma sonucu LCMS/MS cihazında 8 noktalı derişime karşı pik alanı 

grafi inden kali rasyon  izdirilerek R
2
=0,9992 de eri elde edildi   
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Şekil 4 22 LC-MS/MS cihazı kali rasyon grafi i 

 

Sonrasında  alık numunesi ve peynir numunelerinde düşük orta yüksek derişim 

aralıklarında geri kazanımlara  akıldı  SPR cihazıyla karşılaştırıldı ında geri kazanım 

 alışmalarında düşük derişimlerde (0,1‟den daha düşük) geri kazanımların iyi sonu  

vermedi i ve numunelerdeki histamin miktarının tespit edilemedi i  una karşın yüksek 

derşimlerde (0.1 µg/mL ve üstü) %70-%100 arasında geri kazanım elde edildi i 

görülmüştür  Çizelge 4 9 ve 4 10 geri kazanım de erleri sonu larını göstermektedir  

Çizelge 4 9 Tasarlanan histamin  askılı MIP sensor  ipi ile SPR cihazında konserve ton 

 alık ve  eyaz peynir numunesi i in geri kazanım de erleri 

Numune cinsi Eklenen miktar (μg.mL
−1

) Geri kazanım (%) RSD (n=3) 

Peynir 

0.005 101±4 3 2.65 

0.5 98±2 14 3.66 

1.0 105±4 25 2.49 

5.0 99±3 35 4.62 

Konserve ton  alı ı 

0.005 90±1 46 3.69 

0.5 102±4 06 5.34 

1.0 99±3 07 5.92 

5.0 105±2 59 1.63 
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Çizelge 4 10 LC-MS/MS cihazında konserve ton  alık ve  eyaz peynir numunesi i in 

geri kazanım de erleri 

Numune cinsi 
Eklenen miktar 

(μg/mL) 
Bulunan (μg/mL) Geri kazanım (%) 

Peynir 

0.005 ND - 

0.5 0.354 70.8 

1.0 0.98 98.0 

5.0 5.026 100.52 

Konserve ton  alı ı 

0.005 ND - 

0.5 0.36 78.8 

1.0 0.96 96 

5.0 5.1 100.2 
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5. SONUÇLAR 

Histamin, özelikle  alık ve  alık ürünleri ve  azı fermente ürünlerin (peynir, şarap vd ) 

tüketilmesi sonucu zehirlenmelere yol a an  iyojen amin türlerinden  iri olup  u 

gıdaların i inde yüksek miktarlarda  ulunması aynı zamanda  u gıdaların  ozuldu unun 

göstergesi olmaktadır  Histaminden zehirlenmeler sonucu sa lık a ısından ciddi 

pro lemler hatta  azı alerjik  ünyelerde ölümle sonu lanan vakalar ola ilmektedir   u 

nedenle histamin miktarının hızlı, güvenilir, yüksek se icilikte ve düşük tayin 

limitlerinde  elirlenmesi önem arz etmektedir   

Moleküler  askılama teknolojisi son yıllarda tale i artan yapay  iyolojik 

algılayıcılardan olup tekrar tekrar kullanıla ilme, zorlu ortam koşullarına dayanıklılık, 

ucuz olması gibi pek  ok nedenden dolayı ra  et görmektedir  Bu teknik histamin ile 

yapılan  alışmalarda son yıllarda sensör uygulamalarında kullanılmaya  aşlanmıştır  Bu 

tez  alışmasında düşük molekül a ırlıklı hedef molekül histaminin daha hassas ve se ici 

tayin edilmesi i in histamin  askılanmış nanopartikül sentezlenmiştir ve bu sayede 

sensörün histamine karşı hassasiyeti  üyük öl üde iyileştirilmiştir. Konserve ton  alı ı 

ve  eyaz peynir numunelerinde histamin  aşarılı  ir şekilde tayin edilmiştir   ulunan 

sonu lar geleneksel yöntemlerden LC-MS/MS yönteminde  ulunan de erler ile 

karşılaştırılmıştır  

Histamin  askılanmış nanopartiküller mini emülsiyon yöntemiyle  aşarılı  ir şekilde 

sentezlenmiştir ve  oyut, FTIR analizi, SEM analizi, TEM analizi ile karakterizasyon 

 alışmaları yapılmıştır  Boyut analizi ile histamin  askılanmış nanopartiküllerin (MIP) 

 oyut da ılımı 37 11 nm ve PDI de eri 0 212  ulunmuştur  

 askılanmış ve  askılanmamış SPR  ip yüzey morfolojileri ve yapısı taramalı elektron 

mikrosko u kullanılarak incelenmiştir  Sentezlenen nanopartiküllerin boyut analizi 

sonucu ile uyumlu oldu u, homojen  oyutta sentezlendi i ve par a  oyutlarının 40-60 

nm civarında  ulundu u görülmüştür  Aynı zamanda  u nanopartiküllerle tasarlanan  ip 

yüzeylerinin morfolojisi ve  ip yüzeyine par a ıklarının tutturulup tutturulmadı ı i in 
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SEM analizi yapılmıştır ve  ip yüzeyine par acıkların homojen  ir şekilde kaplandı ı 

gösterilmiştir  

TEM analizi ile nanopartiküllerin yüzey morfolojisi ve  oyut da ılımının homojen 

oldu u tek tek ve kümeleşmiş şekilde  ulundu u ve aynı zamanda küresel yapıda 

 oyutlarının ise  oyut analizi sonucunu destekleyen  üyüklükte oldu u (30-60 nm) 

 ulunmuştur  Sonu lar zeta  oyut analizi ile karşılaştırıldı ında nanopartiküllerin 

 aşarılı  ir şekilde sentezlendi i gösterilmiştir  

Histamin  askılanmış  ipin FTIR-ATR analizinde OH ve –C=O gruplarının gerilme 

 antları sırasıyla 3422 cm
-1

 ve 3272 cm
-1

 civarlarında görülmektedir  Alifatik C-H  andı 

2951 cm
-1

 ve kar onil  andı ise 1722 cm
-1

 görülmektedir  Poli(HEMA-MAH)‟ın 

yapısında  ulunan karakteristik amid I ve amid II  adsorpsiyon  antları ise sırasıyla 

1448 cm
-1

 ve 1447 cm
-1
‟civarında görülmektedir   

SPR  ip yüzeyi temizlenerek hazırlanmıştır ve histamin  askılanmış ve  askılanmamış 

nanopartiküller altın yüzeyine damlatılmıştır  Daha sonra modifiye edilmiş ve 

edilmemiş  ip yüzeylerinin karakterizasyonu ger ekleştirilmiştir   Modifiye edilmiş 

 iplerin yüzey morfolojileri, atomik kuvvet mikroskopu, temas a ısı, ellipsometre 

cihazları kullanılarak karakterize edilmiştir  Histamin  askılanmış SPR  ipin 

karakterizasyon  alışmalarından  ir tanesi temas a ısı olup  ip yüzeyine 1 damla su 

damlatılarak “Sessile Drop” yöntemiyle temas a ısı  elirlenmiştir   Çipin farklı yüzey 

 ölgelerine su damlatarak ü  farklı foto raf  ekilmiştir ve modifiye edilmemiş, histamin 

 askılanmış,  askılanmamış  ip yüzeylerinin temas a ısı öl ümleri sırasıyla 69 5°, 51 6° 

ve 49 6° olarak  ulunmuştur   u sonu lara göre  oş SPR  ipin yüzey hidrofilikli inin 

arttı ı ve yüzeye hidrofilik yapıların  a landı ı a ının 69 5°‟den 51 6°‟ya azalmasıyla 

göstermektedir   

 askılanmış ve  askılanmamış SPR sensörlerin ortalama yüzey kalınlı ı elipsometre ile 

karakterize edilmiştir   oş SPR  ipin yüzey kalınlı ı 50 nm olarak tespit edilmiştir  

Histamin  askılanmış  ipin polimer kalınlıkları 96 6 nm olarak tespit edilmiştir  

Histamin  askılanmamış SPR  ipin polimer kalınlı ı ise 80 0 ± 3 2 olarak tespit 
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edilmiştir   u sonu ların de işimi histamin  askılanmış ve  askılanmamış partiküllerin 

SPR  ip altın yüzeyine uygun  ir şekilde kaplandı ını göstermektedir  Elipsometre ile 

 ulunan sonucun di er karakterizasyon  alışmalarındaki sonu ları da destekledi i 

görülmüştür  

Histamin  askılanmış altın yüzeylerin morfolojik karakterizasyonu i in AFM ile ü  

 oyutlu görüntüleri alınmıştır   oş SPR  ip, histamin  askılanmış ve  askılanmamış 

SPR  iplerinin yüzey morfolojisi atomik kuvvet mikrosko u temas yöntemiyle elde 

edilmiştir  Ortalama yüzey pürüzlülü ü;  oş SPR  ipin 1 87 nm histamin  askılanmış 

SPR sensörün 13,4 nm, histamin  askılanmamış SPR sensörün 7,80 nm olarak tespit 

edilmiştir   u sonu lar histamin  askılanmış ve  askılanmamış nanopartiküllerin SPR 

altın yüzeyine  aşarılı homojen  ir şekilde tutundu unu göstermektedir   

Histamin  askılanmış SPR sensör  iplerin karakterizasyon  alışmaları ile  aşarılı sentez 

 alışmalarının yapılması sonucunda tasarlanan  ipler ile hedef molekül ile hazırlanan 

sulu  özeltiler ile SPR cihazında kinetik  alışmalara ge ilmiştir  Kali rasyon grafi inin 

 izilmesi sonrasında ger ek numune olarak konserve ton  alı ı ve  eyaz peynir 

numunelerinde histamin tayini SPR cihazında ger ekleşmiştir  

Sensör yanıt sinyali ile 0 001 µg/mL ila 10 0 µg/mL arasında de işen histamin 

derişimlerinin logaritması arasında do rusal  ir ilişki kaydedilmiştir  

Histamin i in tayin limiti (LOD) 0.0058 µg/mL olarak hesaplanmıştır  Histamin 

 askılanmış farklı sensör sitemleri ile sonu lar karşılaştırılmıştır  Derişim aralı ı ve 

tayin sınırları literatürde  alışılan yüzey plazmon sensör  alışmalarına göre daha düşük 

 ulunmuştur  Kullanılan kalıp molekül histamine uyumlu la oratuvarımızda sentezlenen 

fonksiyonel monomer (MAH) ile se ici  ölgelerin arttı ı gözlenmiştir  

Konserve ton  alı ı ve peynir örneklerinde histamin tayin etmek i in öncelikle gıda 

örnekleri uygun ekstraksiyon yöntemine göre ekstrakte edilmiş ve  elirli derişimlerde 
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hazırlanan histamin standart  özeltisiyle kirletilmiştir  0 µg/mL-10 µg/mL derişim 

aralı ında histamin tayini ger ekleştirilmiştir  

Tasarlanan SPR sensör  ipi ile ~8 dakikalık analiz süresiyle  ok hassas  ir şekilde 

histamin tayini ger ekleştirilmiştir  

Histamin  askılanmış SPR sensörlerin tekrar kullanıla ilirli ini SPR  ip yüzeyine 0 5 

µg/mL histamin i eren  özelti tekrarlı dört (4) defa gönderilmiş ve sinyallerdeki 

de işim gözlenilmiştir   Sonu  olarak tasarlanan sensörlerde sinyal yanıtında azalma 

gözlenmeden ard arda histamin tayini ger ekleştirilmiştir  

Histamin i in hazırlanan  iplerin se iciliklerinin  elirlenmesi i in histamin  askılanmış 

(MIP) ve  askılanmamış (NIP)  ip yüzeyine 1 0 µg/mL derişiminde histamin  özeltileri 

SPR sensör sistemine verilmiştir  Histamin  askılanmış SPR sensörün histamine karşı 

se icili ini incelemek i in histamine  enzer moleküler yapıdaki histidin, triptofan, 

dopamin molekülleri kullanılmıştır  Tasarlanan MIP SPR  ipin i in histamine  a lanma 

afinitesi NIP nanopartiküllerden daha yüksek oldu u görülmüştür  Histamin 

 askılanmış SPR sensör  ipi histamine karşı se icili inin 4 60 kat daha fazla oldu u 

görülmektedir   u sonuca göre, se icilik (k) ve  a ıl se icilik katsayısı (k') 

hesaplandı ında sonu larının yüksek  ıkması MIP SPR sensörün hedef moleküle karşı 

daha se ici ve hassas oldu unu göstermektedir  

Raf ömrü  alışmaları moleküler  askılanmış polimerler kaplı SPR  iplerinin 

hazırlanmasından sonra ilk yapılan histamin tayini sonrası 1, 3, 6 ve 12 ay olarak 

planlanmıştır  Histamin i in hazırlanan SPR sensör sistemi sonu ları kaydedilmiş ve 

sonraki sonu lar ile karşılaştırıldı ında SPR sensörlerin farklı zamanlarda kullanımları 

sonrasında sinyal de işimlerinin kararlılı ı görülmüştür  Sinyal şiddetinde en  aşta 

yapılan öl ümle kıyaslandı ında 12 ay sonrasında sadece %7 27‟lik  ir düşüş gözlenmiş 

olup  u sonu  tasarlanan SPR  ipin raf ömrünün kararlı oldu unu göstermiştir  
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 u tez  alışmasıyla yüksek hassasiyet tekrarlana ilirlik ve kararlılı ı ile histamin 

 askılanmış nanopartikül temelli SPR sensörünün konserve  alık ve peynir numunelerin 

de histaminin tayini i in etkili  ir yöntem oldu u gösterilmiştir  Moleküler  askılanmış 

nanopartikül kaplı SPR  iplerin kolay tasarlanması, ucuz olması ve sa lamlı ı, sensör 

cihazlarının geliştirilmesinde sıklıkla tercih edilen yöntem olmasını sa lamaktadır  Tez 

kapsamında  ulunan sonu lar lineer olup Langmuir izoterm modeline uyumlu 

bulunmuştur   Histamin  askılanmış nanopartikül kaplanmış  ipler ile SPR de yapılan 

analiz sonu ları geleneksel analitik yöntemlerden olan LC-MS/MS cihazı ile  ulunan 

sonu larla kıyaslandı ında yüksek derişimlerde gerikazanımların uyumlu oldu u ancak 

düşük derişimlerde SPR ile yapılan öl ümlerin daha iyi yanıt verdi i gösterilmiştir   

Tasarlanan  u sensör  ipi ile histaminin  eşitli şartlarda farklı gıda örnekleri i in de 

ucuz, kolay, yüksek se icilik ve hassasiyetle düşük tayin limitlerinde öl üm 

yapıla ilece i öngörülmektedir. 
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