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Bu tez çalışmasında, birlikte çöktürme ve metanol-su ortamında yerinde polimerizasyon 

yöntemleriyle grafen oksit (GO) içeren ikili ve üçlü nanokompozitler sentezlenmiştir. Hazırlanan 

GO, Fe3O4, polipirol (PPy) ve nanokompozitlerinin (GO-Fe3O4, GO-PPy, Fe3O4@PPy, GO-Fe3O4-

PPy) karakterizasyonu yapılarak sulu çözeltilerinin farklı derişimlerde (0.01–0.2 mg/mL) ve güç 

yoğunluklarında (1.5–2.5 W/cm
2
) fototermal etkinlikleri incelenmiştir. Süperparamanyetik özeliğe 

ve suda kararlı dispersiyon oluşturma yeteneğine sahip GO-Fe3O4-PPy üçlü nanokompozitlerin 

sentezinde kullanılan monomer miktarının fototermal performansa olan etkisi de incelenmiştir. İki 

ve dört kat polimer ile kaplanmış olan GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) (GO1Fe8:pirol 

1:2–1:4, w/w) nanokompozitlerinin 0.1 mg/mL sulu çözeltilerinin 10 dk 808 nm dalga boyundaki 

NIR lazer ışınlaması sonucunda çözeltilerin maksimum sıcaklık artış değerleri sırasıyla düşük güç 

yoğunluğunda (1.5W/cm
2
)  28.9 ve 32.8°C olarak ve yüksek güç yoğunluğunda (2.5W/cm

2
)  52.4 ve 

60.1°C olarak belirlenmiştir. Yüksek fototermal etkinliğe sahip GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

nanokompozitinin yüksek fototermal kararlılığa ve fototermal dönüşüm verimine (%40.5) sahip 

olduğu da saptanmıştır. GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitine ticari kanser ilacı olan doksorubisin 

(DOX) ve doğal antikanser ajanı olan usnik asit (UA) yüklenerek salım çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. DOX‘in salımı 2 gün ve UA‘in salımı 10 gün boyunca izlenmiş, DOX için pH 

5.5 ve 7.4‘te kümülatif salım değerleri sırasıyla %99.55.81±0.20 ve %48.87±0.02, UA için 

%22.45±0.01 ve %26.46±0.2 olarak elde edilmiştir. NIR lazer etkisi ile tetiklenmiş DOX ve UA 

salımları normal salım değerlerine göre kayda değer bir artış göstermiştir. Bulgular GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozitlerinin PPy polimerik yapısının katkısıyla 808nm dalga boyundaki şiddetli absorbansı 

ve suda kararlı dispersiyonu fototermal uygulama, süperparamanyetik özelikleri ise manyetik 

yönlendirmeli kemoterapi uygulaması için yüksek bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. 
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In this thesis, graphene oxide (GO) based binary and ternary nanocomposites were synthesized via 

co-precipitation and in situ polymerization in methanol-water media. Synthesized GO, Fe3O4, 

polypyrrole (PPy) and their nanocomposite were characterized, and photothermal activities of their 

solutions with different concentrations (0.01-0.2 mg/mL) were investigated at different power 

densities (1.5-2.5 W/cm
2
). The effect of the amount of monomer used in the synthesis of GO-Fe3O4-

PPy ternary nanocomposite having superparamagnetic property and stable dispersion in water was 

also examined on photothermal performance. The maximum temperature increased the values of 

GO-Fe3O4-PPy (1-2) and GO-Fe3O4-PPy (1-4) (GO1Fe8:pirol 1:2–1:4, w/w) solutions with 0.1 

mg/mL were 28.9°C and 32.8°C after 10 mins under low-power density (1.5 W/cm
2
)  and 52.4°C 

and 60.1°C under high-power density (2.5W/cm
2
) of 808 nm NIR laser, respectively. GO-Fe3O4-PPy 

(1-4) nanocomposite with excellent photothermal performance was found to have high photothermal 

stability and photothermal conversion efficiency (40.5%). Release studies were performed on GO-

Fe3O4-PPy (1-4) nanocomposites by loading doxorubicin (DOX) which is used as a commercial 

cancer drug and usnic acid (UA) which is a natural anti-cancer agent. The release of DOX and UA 

were monitored for 2 and 10 days, respectively, after which the cumulative releases amount at pH 

5.5 and 7.4 were obtained as %99.55.81±0.20 and %48.87±0.02 for DOX, and %22.45±0.01 and 

%26.46±0.2 for UA. NIR-triggered release of DOX and UA significantly increased compared to 

drug release without NIR laser. The results showed that the strong absorbance of GO-Fe3O4-PPy 

nanocomposite with stable dispersion in the water at 808 nm wavelength with the contribution of 

PPy polymeric structure and the superparamagnetic property has a high potential in photothermal 

therapy and magnetic-guided chemotherapy, respectively. 
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1. GĠRĠġ 

 

 

Son dönemlerde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, dünya çapında önemli bir 

sağlık sorunu olan önümüzdeki 20 yıl içinde hızlanarak artmaya devam edeceği tahmin 

edilen kanserin tedavi yöntemlerinin gelişmesini artırmaktadır. Kanser tedavisinde 

cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve hipertermi gibi geleneksel tedavilerin 

yanında fototermal terapi (PTT), fotodinamik terapi (PDT), gen tedavisi ve 

immünoterapi gibi stratejiler kullanılmaktadır. Geleneksel tedavilerin sınırlı anti-kanser 

etkinliği, vücutta muhtemel ilaç direnç mekanizmalarının oluşması ve ciddi yan etkileri 

nedeniyle anti-kanser etkinin artırılarak tedavinin optimize edilmesinde yeni tedavilerin 

geliştirilmesi ve var olan tedavilerin entegre edilmesi son derece önem kazanmıştır 

(Kızıltan 2010, Zhang vd. 2013, Wu vd. 2015, Cirillo vd. 2019). 

 

 

Gün geçtikçe önem kazanan kombine fototermal kemoterapinin uygulanabilmesi ve 

geliştirilmesi için kullanılacak olan nanokompozitlerin dikkatle belirlenmesi ve 

tasarlanması gerekmektedir. Bu uygulamalarda tek bir sistemde fototermal 

kemoterapinin uygulanmasına olanak sağlayan yüksek fototermal dönüşüm verimine, 

geniş yüzey alanına, bu sayede etkili ilaç yükleme-salım kapasitesine sahip ve yüzeyi 

kolayca modifiye edilebilen grafen, grafen oksit (GO) gibi karbon temelli 

nanomalzemeler fototermal kemoterapi uygulaması için eşsiz yapılardır. Evrendeki en 

ince malzeme olan grafen yüzeyine hidroksi, epoksi, karboksi fonksiyonel gruplarının 

bağlanmasıyla oluşan GO yapısı bu bol oksijen içeren grupların varlığı sayesinde 

hidrofilik özelik kazanıp biyomedikal uygulamalarda kullanılabilmesi için yüzeyi 

kolayca modifiye edilebilmektedir. Böylece, hazırlanan nanokompozit yapılar kan 

damarları içinde taşınabilir, tümörlü dokulara yayılabilir, PTT, PDT, ilaç salım, gen 

tedavisi ve hatta fototermal kemoterapi gibi çoklu tedavilerde terapötik işlevleri yerine 

getirebilir (Liu vd. 2016, Mondal vd. 2020). 

 

 

Fototermal kemoterapi uygulamalarında GO‘in NIR absorplama gücünün arttırılması 

için polipirol (PPy), polianilin (PANI) gibi iletken polimeler veya polietilen glikol 

(PEG) gibi biyobozunur polimerler kullanılmaktadır. Ayrıca, pasif (gelişmiş geçirgenlik 

ve tutma etkisi ile) veya aktif (manyetik, ultrasonik veya ligand-reseptör aracılığı ile) 
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taşıma ile kanserli dokulara gerekli olan terapötik dozajın sağlanması amacıyla protein 

ve manyetik (γ-Fe2O3, maghemit; Fe3O4 manyetit) gibi yapılar da literatürdeki 

çalışmalarda tercih edilmektedir. (Barreto vd. 2011, Sun vd. 2014, Zhou vd. 2017, 

Bhateria ve Singh 2019, Mondal vd. 2020).  

 

 

Bu tez kapsamında, geniş yüzey alanına sahip GO, manyetik Fe3O4, NIR bölgesinde 

güçlü absorbans özeliği olan PPy ve nanokompozitleri (GO-Fe3O4, GO-PPy, 

Fe3O4@PPy, GO-Fe3O4-PPy) sentezlenmiştir. Hazırlanan nanoyapıların 

karakterizasyonu yapılarak, manyetik özelikleri, fototermal etkinliği ve fototermal 

kararlılığı incelenmiştir. Ayrıca fototermal kemoterapi uygulamasına yönelik ilaç 

yükleme ve NIR lazer ile tetiklenen salım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda manyetik hedefli fototermal kemoterapi uygulamasında GO-

Fe3O4-PPy üçlü nanokompozitinin büyük bir potansiyele sahip olduğu ortaya 

konmuştur. 
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2. KURUMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERĠ 

 

 

2.1   Karbon Temelli Nanomalzemeler 

 

 

Karbon atomları, gezegenimizin toplam kütlesinin sadece % 0.2‘sini oluşturmasına 

rağmen karbon doğa için özel bir elementtir. Serbest karbon atomu yapısında altı 

elektron bulundurur. Bu atomun 1s kabuğunda iki elektronu, 2s ve 2p kabuklarında bağ 

oluşturmaya hazır dört değerlik elektronu bulunmaktadır. Karbon atomları kendileriyle 

veya metalik olmayan elementlerle güçlü kovalent (ortaklaşa) bağ kurar ve küçük 

moleküllerden uzun zincirli yapılara kadar çok çeşitli yapılar oluştururlar (Georgakiles 

vd. 2012, Delhaes 2013).  

 

 

Karbon atomlarının sp, sp
2
 ve sp

3
 hibritleşme yeteneği karbonun çok çeşitli 

allotroplarının oluşmasını sağlar (Ģekil 2.1). 1980 yılına kadar karbonun elmas, grafit ve 

herhangi bir kristal yapısı olmayan reaktif amorf karbon olmak üzere sadece üç temel 

allotropu olduğu sanılıyordu. Elmas ve grafit sadece karbon atomlarından oluşmasına 

rağmen, sahip oldukları özelikler birbirlerinden oldukça farklıdır. Elmas sert, şeffaf ve 

yalıtkan iken grafit iletken, opak ve yumuşak bir maddedir. Elmas ve grafitin her ikisi 

de 3 boyutlu (3D) olmasına karşın fiziksel ve kimyasal yapılarındaki bu farklılıklar 

karbon atomlarının bağlanma biçiminden kaynaklanmaktadır. Elmas, tetrahedral sp
3
 

karbon atomlarından, grafit ise van de Waals etkileşimleri ile bir arada tutulan yığılmış 

tekli grafen katmanlarından oluşmaktadır. Bu grafen tekli katmanları karbon 

atomlarının sp
2
 hibridleşmesine sahip altıgen kafes yapısındadır. 1985 yılında ilk olarak 

60 karbon atomunun bir araya gelmesiyle oluşan ve C60 olarak gösterilen sıfır boyutlu 

(0D) fulleren keşfedilmiştir. Daha sonraki yıllarda, C20, C70 ve hatta daha büyük türleri 

de dahil olmak üzere birçok fulleren yapısı elde edilmiştir. Karbon nanomalzemelerin 

geliştirilmesinde bir başka önemli adım, altı yıl sonra, bir boyutlu (1D) karbon nanotüp 

(CNT)‘lerin keşfidir. Tek duvarlı CNT‘ler geniş yüzey alanı, esnek ve dayanaklı yapısı 

sayesinde üstün elektriksel ve ısıl özeliklere sahip olduğu keşfedilmiştir. Fulleren ve 

CNT‘lerin keşfinden sonra çok duvarlı karbon nanotüp (1D) ve ‗onion-like‘ karbon 

küreler (0D) gibi benzersiz şekillere sahip diğer karbon nanoyapılar geliştirilmiştir. Son 

olarak elde edilen grafitin yapı taşı olan grafendir. 1962 yılında Boehm vd. tarafından 
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deneysel olarak tanımlanan grafen 2004 yılında Novaselov vd. tarafından elde edilmiş 

ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir (Boehm vd. 1962, Novaselov vd. 2004, Delhaes 

2013, Kranz 2019). 

 

 

Bu karbon nano allotropların hepsi aynı grubun üyeleri olarak kabul edilebilir, çünkü 

esas olarak altıgen kafes yapısındaki sp
2
 karbon atomlarından oluşmaktadırlar. Bu ortak 

yapı, hepsinin bazı ortak özeliklere sahip olduğu anlamına gelmektedir.  Ancak karbon 

atomlarının bağlanma biçimi fiziksel ve kimyasal yapılarında önemli farklılıklar 

oluşturmaktadır (Boehm vd. 1962, Novaselov vd. 2004, Baladin 2011, Georgakiles vd. 

2012, Teradal ve Jelinek 2017, Kranz 2019).  

 

 
 

Şekil 2.1 Karbon allotroplarının boyutlarına göre sınıflandırılması (Georgakiles vd. 

2015) 
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2.1.1   Grafenin yapısı ve özelikleri 

 

 

Grafen, karbon allotropudur ve diğer önemli allotroplarında temel yapı taşıdır. Grafen 

istiflenerek 3D grafiti, kıvrılarak 1D nanotüpü veya sarılarak 0D fullereni oluşturması 

mümkündür. ġekil 2.2‘de verilen grafit yapısının bir atom kalınlığında olan tabakası 

grafen olarak adlandırılır ve bir molekül olarak kabul edilir. Bir grafen tabakasındaki 

her karbon atomu altıgen kafes yapısı oluşturarak kovalent σ bağları ile üç komşu 

karbon atomuna bağlanır. Karbon atomları arası uzaklık 0.14 nm (1.42 Å)‘dir. Karbon 

atomlarının arasındaki σ bağı çok kuvvetlidir fakat diğer grafen tabakasıyla düzleme dik 

olarak kurduğu   bağları ise oldukça zayıftır. ġekil 2.2‘de verilen grafit yapısındaki 

grafen tabakaları arasındaki uzaklık (d-spacing) 0.335 nm (0.335 Å)‘dir. Grafen tek 

tabakasının tipik TEM görüntüsü ve altıgen kafes yapısının açıkça belirlenebildiği 

HRTEM görüntüsü Ģekil 2.3‘de verilmiştir (Allen vd. 2010, Kuilla vd. 2010, Zhu vd. 

2010, Huang vd. 2012, Mukhopadhyay ve Gupra 2012, Georgakiles vd. 2015, Ray 

2015, Visakh ve Morlanes 2016). 

 

 
 

Şekil 2.2 Grafenin yapısı (Mukhopadhyay ve Gupra 2012, Visakh ve Morlanes 2016) 

 

 
 

Şekil 2.3 Tek tabakalı grafene ait HRTEM görüntüsü (Georgakiles vd. 2015) 
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Tek bir grafen tabakasının spesifik yüzey alanı   2630 m
2
/g'dır. Grafenin band aralığı   

0 – 0.25 eV‘dir. Böylece 1.7 – 3 eV arası enerjiye sahip olan görünür ışık fotonları 

grafen tabakası tarafından soğurulamadığı için benzersiz optik özelikler sergilerler ve 

optik geçirgenliği % 97.7‘dir. Ayrıca, grafen bükülebilecek kadar esnek bir malzeme 

olmasının yanı sıra mekanik dayanımı çok yüksektir ve Young modulü yaklaşık olarak 

0.5 – 1.0 TPa‘dır. Çizelge 2.1‘de CNT, çelik, plastik, kauçuk ve fiber ile grafenin ısıl ve 

elektriksel özelikleri verilmiştir. Grafenin çekme mukavemeti ve termal iletkenliği 

çizelgede verilen diğer tüm malzemelere göre daha yüksektir. Ek olarak termal 

iletkenliği bakırın termal iletkenliğinden (401 W / mK) yaklaşık 10 kat daha fazladır. 

Grafenin elektriksel iletkenliği, çelik hariç çizelgede verilen diğer malzemelerden daha 

yüksektir. Grafen bu üstün özelikleri sayesinde keşfinden bugüne kadar, en yoğun 

şekilde incelenen maddedir. Grafen oksit (GO) ve indirgenmiş grafen oksit (rGO) ise en 

yaygın grafen formlarıdır ve çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. GO (Ģekil 

2.4a), kusursuz grafen yapısının aksine çeşitli hazırlama işlemleri sonucunda grafen 

tabakasına hidroksi, epoksi, karboksi fonksiyonel gruplarının bağlanmasıyla 

oluşmuştur. GO yapısındaki fonksiyonel grupların uzaklaştırılması ile rGO (Ģekil 2.4b) 

yapısı da elde edilebilmektedir (Allen vd. 2010, Kuilla vd. 2010, Huang vd. 2012, Zhu 

vd. 2010, Mukhopadhyay ve Gupra 2012, Georgakiles vd. 2015, Nurunnabi vd. 2015, 

Chen vd. 2016, Visakh ve Morlanes 2016, Teradal ve Jelinek 2017). 

 

Çizelge 2.1   Grafen, CNT, nano boyutlu çelik ve bazı polimerlerin özelikleri (Kuilla 

vd. 2010) 

 

Malzemeler 
Çekme 

mukavemeti 

Termal iletkenlik (W/mK) 

(Oda sıcaklığında) 

Elektriksel 

iletkenlik (S/m) 

Grafen 130±10 GPa (4.84±0.44) x 10
3
-(5.30±0.48) x 10

3
 7200 

CNT 60-150 GPa 3500 3000-4000 

Nano boyutta 

çelik 
1769 MPa 5-6 1.35 x 10

6
 

Plastik (HDPE) 18-20 mPa 0.46-0.52 Yalıtkan 

Doğal kauçuk 20-30 MPa 0.13-0.142 Yalıtkan 

Fiber (‗Kevlar‘) 3620 MPa 0.04 Yalıtkan 
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Şekil 2.4 (a) Grafen oksit ve (b) indirgenmiş grafen oksit yapısı (Teradal ve Jelinek 

2017) 

 

 

2.1.2   Grafen oksitin yapısı ve özelikleri 

 

 

GO‘in kimyasal yapısı yıllar boyunca tartışmalara konu olmuştur. GO yapısına farklı 

elementlerin ve fonksiyonel grupların katkısı nedeniyle düzensiz ve ‗berthollide-tipi‘ 

(stokiyometrik olmayan) bileşik yapısı, ayrıca karakterize etmek için analitik tekniklerin 

eksiliği GO‘in kimyasal yapısının kesin olarak elde edilememesine neden olmuştur. Bu 

engellere rağmen, yıllar boyunca hem teorik hem de deneysel olarak, GO‘in yapısını 

anlamaya yönelik büyük çaba sarf edilmiş ve birbiriyle çelişen birkaç model 

önerilmiştir. 

 

 

GO'in önerilmiş yapısal modellerinin çoğu, ayrık tekrar birimlerinden oluşan düzenli 

kafes yapılarını öne sürmüştür. ġekil 2.5‘te GO‘e ait önerilen yapısal modeller 

verilmiştir. İlk olarak, 1939 yılında Hofmann ve Holst, grafit oksidin, C2O formülüne 

sahip ve epoksi (1,2-eter) grubunun düzlemsel grafit katmanlarında yayılmış olduğu 

basit bir model önermişlerdir. 1946 yılında Ruess modeli önerilmiştir. Bu model 

Hofmann ve Holst modeline benzer olmakla birlikte GO yapısındaki hidrojen içeriği 

hesaba katılarak bazal düzleme hidroksil grupları dahil edilmiştir. Hofmann ve Holst 

modeli gibi Ruess modelinde tekrar birimi varsayımı yapılmış, ancak bazal düzlemde 

Hofmann ve Holst yapısının hibritleşmiş sp
2
 yapısını hibritleşmiş sp

3
 yapısı olarak 

değiştirilmiş ve karbon içeren tabakanın düzlemsel olmadığını öne sürmüştür. 1969 
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yılında Scholz ve Boehm, epoksit ve eter gruplarını karbonil ve hidroksil gruplarıyla 

değiştirerek kıvrımlı karbon katmanlarından oluşan bir model önermişlerdir. Bir diğer 

model ise Nakajima ve Matsuo modelidir. Nakajima ve Matsuo modelinde iki karbon 

katmanından oluşan poli(dikarbon monoflorür) ((C2F)n
20
) yapısına benzer bir kafes 

yapısı öne sürülmüştür (Najima vd. 1988, Najima ve Matsuo 1994, Dreyer vd. 2010, 

Chen vd. 2012, Dimiev ve Eigler 2016). 

 

 

 
 

Şekil 2.5 GO‘e ait eski yapısal modellerin özeti (Dreyer vd. 2010) 
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Önerilen tüm modeller, GO‘in kimyasal doğasını anlamaya oldukça katkı sağlamıştır. 

Ancak kafes yapılı modeli reddederek stokiyometrik olmayan ve amorf bir alternatif 

üzerinde duran GO‘e ait en iyi bilinen Lerf ve Klinowski'nin modelidir (ġekil 2.6). Lerf 

vd., GO yapısı ve hidrasyon davranışı hakkında birçok araştırma yapmışlardır. 

Malzemeyi karakterize etmek için katı hal nükleer manyetik rezonans (NMR) 

spektroskopisini kullanmışlardır. Önceki modelleri de temel alarak elementel bileşim, 

reaktivite ve X-ışını kırınım çalışmalarına dayanan bir model oluşturmuşlardır. Bunların 

ışığında Szabò vd. son zamanlarda trans-bağlı sikloheksan yapısı ve C = C çift bağı olan 

düz altıgenlerin şeritler ile OH, 1,3-eter, keton, kinon ve fenol (aromatik diol) gibi 

fonksiyonel gruplar içeren iki farklı bölgeden meydana gelen karbon atomlarından 

oluşan yeni bir model önermişlerdir (ġekil 2.7) (Lerf vd. 1998, Szabò vd. 2006, Dreyer 

vd. 2010, Chen vd. 2012, Dimiev ve Eigler 2016). 

 

 

 
 

Şekil 2.6 Lerf-Klinowski model varyasyonları (Lerf vd. 1998) 

 



10 

 

 
 

Şekil 2.7 Önerilen yeni GO yapı modeli a) yüzey yapısı ve b) katlanmış karbon iskeleti 

(Szabò vd. 2006) 

 

 

Yukarıda belirtilen çalışmalar grafit oksidin temel yapısal özeliklerinin çoğunu 

özetlemektedir. GO tabakasının büyük ölçüde hibritleşmiş sp
2
 karbon atomlarından 

kısmen de oksijenli fonksiyonel grupları taşıyan hibritleşmiş sp
3
 karbon atomlarından 

ve altıgen kafes yapısına sahip karbon ağından oluşmaktadır (ġekil 2.4a). GO 

yapısındaki oksijenli fonksiyonel gruplar (hidroksil, epoksi ve karboksi gibi) karbon 

atomlarına kovalent bağ yapar ve sp
3
 hibritleşmesi gerçekleştirir. Bunlar petek kafes 

yapılı grafen tabakasının trigonal sp
2
 hibritleşmiş yapısını bozarak oksitlenmiş bölgeler 

olarak görülmesine neden olur. Ayrıca oksitlenmemiş yapılar kusursuz grafen yapısıdır. 

Bu hibritleşmiş sp
3
 karbon kümeleri tekdüze fakat rastgele olarak grafen düzleminin 

üstünde veya altında yer değiştirir. Günümüze kadar GO yapısını daha derinlemesine 

incelemek için yapısal özeliklerinin araştırılmasında çeşitli mikroskopik ve 

spektroskopik teknikler kullanılmıştır. Tek katmanlı GO‘e ait yüksek çözünürlüklü 

geçirimli elektron mikroskop (HRTEM) görüntüsü tek katmanlı GO yapısının atomik 

düzeyde incelenmesine ve yapısının 3 bölgeden oluştuğunun belirlenmesine olanak 

sağlamıştır. Sırasıyla yaklaşık alan yüzdeleri % 2, % 16 ve % 82 olan üç ana bölgeden 

(delikli yapı, grafit yapısı ve düzensiz bölge) oluştuğu belirlenmiştir. Delikli yapının 

oksidasyon esnasında CO ve CO2 salımı nedeniyle oluştuğu, grafit yapısının yetersiz 

oksidasyon sebebiyle korunduğu ve düzensiz bölgelerin ise şiddetli oksidasyon 

esnasında meydana geldiği ileri sürülmüştür (Chen vd. 2012). 



11 

 

GO, 2D yapısı ve yapısında barındırdığı çeşitli oksijenli fonksiyonel grupların varlığı 

sayesinde elektrokimyasal, optik, mekanik gibi birçok üstün özeliğe sahiptir. GO‘in 

mekanik özelikleri GO‘in tabaka kalınlığına ve yapısında bulundurduğu fonksiyonel 

grupların türüne ve oranına bağlı olarak değişmektedir. GO‘in bu ayarlanabilir mekanik 

özelikleri, GO esaslı nano cihazların kullanımı, güvenirliği ve hizmet ömrü ile doğrudan 

ilişkili olması GO‘in mekanik özeliklerinin araştırılmasının önemini ortaya koymaktadır 

(Chen vd. 2012, Zhao vd. 2014). Dikin vd. (2007), mikrometre kalınlığında elde 

ettikleri GO tabakalarının mekanik özeliklerini incelemişlerdir. Grafen oksit 

tabakalarının çekme testi ölçümleri, çok yüksek Young (elastisite) modülü ve kırılma 

dayanımı değerlerine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Grafen oksit tabakasının 

ortalama modülü 32 GPa (31 numunenin ortalaması) ve en yüksek 42 ± 2 GPa olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca GO tabakasının çekme dayanımı ‗buckypaper‘ ve esnek grafit 

folyodan daha yüksekken vermilkülitten biraz daha düşüktür (Dikin vd. 2007, Zhao vd. 

2014). GO tabakalarının çok geniş Young modül aralığına sahip olduğu görülmüştür. 

Ancak, Young modülü GO tabakalarının kalınlığına da bağlıdır. Film kalınlığı birkaç 

katmana düşürüldüğünde, Young modülü de yaklaşık 200 GPa'a kadar yükselmiştir. GO 

tek tabakası, çoklu GO tabakalarına göre daha yüksek Young modülüne sahiptir.  Sonlu 

elemanlar yöntemi (FEM) ile birleştirilmiş atomik kuvvet mikroskobu (AFM) analizi 

sonucu 0.7 nm kalınlığındaki GO tabakasının Young modülü 207.6 ± 23.4 GPa ve 

elastik sabiti ve 145.3 ± 16.4 N/m olarak elde edilmiştir. GO tabakalarının mekanik 

özeliklerini etkileyen önemli bir diğer faktör ise, GO yapısında bulunan fonksiyonel 

grupların türü, dizilimi ve oranıdır. Zheng vd. (2010) –OH ve –COOH gibi farklı 

fonksiyonel grupların grafenin mekanik özeliklerine olan etkisini incelemişler ve Young 

modülünün artan yüzey fonksiyonel gruplarının oranına bağlı azaldığını ve bununla 

birlikte fonksiyonel gruplarının molekül ağırlığının Young modülü üzerinde düşük bir 

etkisi olduğunu belirlemişlerdir (Suk vd. 2010, Zheng vd. 2010, Zhao vd. 2014). 

 

 

GO tabakalarının iletkenliği ve elektronik özelikleri, GO‘in kimyasal ve atomik 

yapısına büyük ölçüde bağlıdır. GO yapısı yoğun olarak sp
3
 hibritleşmiş karbon 

atomlarından ve oksijen içeren fonksiyonel gruplardan oluştuğu bilinmektedir. Genel 

olarak, bu yapı ~ 10
10

 Ω sq
− 1

 veya daha yüksek bir tabaka direncine sahiptir (Chen vd. 

2012, Zhao vd. 2014). Bununla birlikte, tabaka direnci GO'in indirgenmesiyle 
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azaltılabilir. Gilje vd. (2007) deneysel olarak GO‘in tabaka direnci ~ 4 x 10
10

 Ω sq
− 1

 

iken rGO‘in ~ 4 x 10
6
 Ω sq

− 1
 olduğunu belirlemişlerdir (Gilje vd. 2007). GO‘in hem 

kimyasal hem de termal olarak indirgemesi sonrası rGO ile GO karşılaştırıldığında 

termal indirgeme işleminin daha etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. 550 nm dalga 

boyundaki ışın için % 80 geçirgenliğe sahip termal indirgenmiş GO‘in tabaka direnci 

10
2 
– 10

3 
Ω sq

-1
 olarak hesaplanmıştır (Becerelli vd. 2008). Elektrik iletkenliği, direncin 

tersi olan, GO tabakalarının elektronik özeliklerini belirlemede bir diğer önemli 

parametredir. Becerril vd. (2008) GO tabakalarının iletkenliği GO‘in indirgenmesi 

sonucu tabakalar arası direncin azalmasıyla arttığını belirlemişleridir. Mattevi vd. 

(2009) ise artık oksijen ve sp
2
 bağlanma fraksiyonun GO‘in iletkenliği üzerine etkisini 

incelemişlerdir. GO yavaşça indirgendiğinde, oksijenli fonksiyonel grupların 

azalmasına bağlı olarak yapıdaki oksijen derişimi azalmış, ancak sp
2
 karbon fraksiyonu 

ise artmıştır. Bu durum iletkenliği arttırmıştır. Ayrıca, Mattevi vd. (2009) GO‘in 

indirgeme süresi ve sıcaklığı arttıkça elektrik iletkenliğin belirli bir noktaya kadar 

arttığını da belirlemişlerdir (Mattevi vd. 2009, Zhao vd. 2014). İletkenliğin band aralığı 

azaldıkça arttığı da bilindiğinden GO‘in iletkenliği GO‘in oksidasyon derecesine bağlı 

olarak değiştiği yorumu yapılmıştır. Ito vd. (2008), grafen yüzeyindeki epoksit 

gruplarının O/C oranına etkisine bağlı bant boşluğunun değişimini incelemişlerdir. O/C 

oranı % 0‘dan % 50‘ye yükseldiğinde bant aralığının önemli ölçüde değiştiği 0 eV'den 

3.39 eV'ye yükseldiği tespit etmişlerdir. Sonuç olarak oksijen yoğunluğu ile birlikte 

bant aralığının lineer bir artışı olduğu gözlenmiştir (Ito vd. 2008, Nourbakhsh vd. 2010). 

Xiang vd. (2010) sadece epoksit gruplarına sahip GO tabakalarının farklı kenar 

yapılarına sahip olmasından kaynaklı farklı elektronik özelikler sergilediğini 

belirtmişlerdir.  Ek olarak, GO yapısındaki OH/O oranını artırması bant aralığını 

arttıracağı bir diğer tespittir (Liu vd. 2012, Zhao vd. 2014). 

 

 

Genel olarak, tek tabakalı GO atomik kalınlığı sayesinde görünür bölge spektrumunda 

yüksek optik geçirgenliğe sahip ve şeffaftır. 0.5 mg/mL derişimdeki GO‘in sulu 

süspansiyonu 550 nm dalga boyunda optik geçirgenliği % 96‘dır. GO tabakalarının 

optik geçirgenliği, GO‘in film kalınlığı ve GO‘in indirgenme derecesi ile ayarlanabilir.  
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Becerril vd. (2008), film kalınlığının optik geçirgenlik üzerindeki etkisini ayrıntılı 

olarak incelemişlerdir. rGO‘in film kalınlığı 41 nm'den 6 nm'ye indiğinde, optik 

geçirgenlik ~ % 20'den ~ % 90'a yükselmiştir. Ayrıca, 9 nm kalınlığındaki GO‘in optik 

geçirgenliği ~% 98‘dir ve bu değer 6 nm kalınlığındaki indirgenmiş GO‘in optik 

geçirgenlik değerinden (~ % 90) daha yüksektir. İndirgenmiş GO‘in optik 

geçirgenliğinin daha düşük olması ise beklenen bir sonuçtur. Ancak GO indirgenme 

süresi ve sıcaklığı da optik özeliği etkileyen bir parametredir.  

 

 

Mattevi vd. (2009) GO‘in indirgenmesinde sıcaklığın ve tepkime sürenin artmasıyla 

geçirgenliğin kademeli olarak azaldığını ve doygunluk değerinin ~% 85 olduğunu 

belirlemişlerdir. GO‘in indirgenmenin geçirgenlik üzerindeki etkisi, yapıdaki   

elektronlarının artmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. GO‘in indirgenme tepkime 

süresine bağlı UV-görünür bölge spektrumları elde edilmiş, indirgeme süresi arttıkça, 

GO sulu çözeltisinin 231 nm dalga boyundaki pikinin yavaş yavaş 270 nm dalga 

boyuna kaydığı ve absorbansın tepkime süresi ile arttığı görülmüştür (Li vd. 2008). Bu 

durum, GO‘in indirgenmesine bağlı grafenin yüzeyindeki fonksiyonel grupların 

uzaklaştığı dolaysıyla sp
2
 karbon oranının arttığını göstermektedir. 225 nm ile 275 nm 

arasında maksimumlarda bulunan pik aromatik C-C bağlarının  → * geçişlerinden ve 

300 nm civarında bulunan omuz şeklindeki pik ise C=O bağlarının n→  * geçişleri 

nedeniyle oluşmuştur (Li vd. 2008, Zhao vd. 2014).  

 

 

Johari ve Shenoy (2011) farklı fonksiyonel grupların (epoksi, hidroksil ve karbonil) GO 

yapılarının optik özelikleri üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Hesaplanan elektron 

enerji kaybı spektrumuna (EELS) göre epoksi ve hidroksil fonksiyonel gruplarının 

derişimi % 25 ile % 75 arasında değiştiği aralıkta   + σ plazmon piki yaklaşık 1.0-3.0 

eV arasında maviye kayma gösterir.   plazmon piki ise epoksi ve hidroksil fonksiyonel 

grupların derişimine daha az duyarlı ve ~ 0.4 eV'lik mavi bir kayma sergilemiştir. 

Epoksi ve hidroksil fonksiyonel gruplarının etkisinden farklı olarak, grafen 

tabakasındaki karbonil gruplarının artması   + σ plazmon pikinin kırmızıya ve   

plazmon piki ise % 37.5 O/C orınında 0.8 eV'lik kırmızı kaymadır. Sonuç olarak, %25 – 

75 oranında epoksit ve hidroksil ile kaplanan GO EELS spektrumunda maviye kayma 
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görülürken oksijenli fonksiyonlar esas olarak karbonil grubundan oluştuğunda ise 

kırmızıya kayma gözlenmiştir (Johari ve Shenoy 2011). 

 

 

GO‘in elektrot yüzeyindeki elektrokimyasal özeliklerinin keşfedilmesi GO üzerine 

yapılan çalışmaları arttırmıştır. İnce yapısı, geniş yüzey alanı ve elektron hareketliliğine 

elverişli olması yanında, üstün elektrokatalitik özelikler de sergilemesi GO‘i ön plana 

çıkartmıştır. Ayrıca, çok sayıda oksijen içeren fonksiyonel grupların ve yapısal 

kusurların varlığı sayesinde GO, grafene kıyasla gelişmiş kimyasal aktivite sergiler 

(Chen vd. 2012).  Oksijenli fonksiyonel gruplar GO‘in hidrofilik bir yapıya sahip 

olmasını sağlar, böylece GO‘in sulu dispersiyonu sonikasyon ile kolayca elde edilebilir. 

Ancak, organik çözücülerde kararlı GO süspansiyonun eldesi sulu dispersiyonuna 

kıyasla daha zordur. Yüzey modifikasyonu ve yüzey aktif maddeler bunu 

kolaylaştırabilir ancak katkı maddelerinin varlığı malzemelerin sonraki işlemlerini 

zorlaştırabilir. Hem mekanik hem de elektronik özelikleri etkileyebilir. Park vd. (2009), 

modifiye edilmemiş grafen oksitin kararlı dispersiyonun ancak sulu grafen oksit 

dispersiyonunun uygun organik çözücü ile hacimce çözücü:su oranın 9:1 olmasıyla 

hazırlanabileceğini belirlemişlerdir.  Son olarak, kuvvetli polar çözücüler (DMF, etanol, 

DMSO, NMP ve asetonitril) kararlı dispersiyonlar oluştururken, polar organik çözücüler 

(aseton, THF ve toluen) ile seyreltme topaklanmaya ve aglomerasyona yol açtığı da 

belirlenmiştir (Park vd. 2009, Chen vd. 2012). 

 

2.1.3   Grafen oksitin üretim prosesleri 

 

 

Grafit oksit bir buçuk yüzyıl önce laboratuvarda başarıyla sentezlenmişti. Genel olarak, 

grafitten grafit oksidi sentezlemek için üç ana yaklaşım vardır. GO sentezi için ilk 

yöntemler Brodie, Staudenmaier, Hummers vd. tarafından geliştirilmiştir ve günümüzde 

sadece bazı değişikliklerle hala kullanılmaktadır. Grafitin oksidasyon derecesi yani C:O 

atomik oranı sentez yöntemine ve tepkime süresine bağlıdır. Tarihsel olarak GO 

sentezinde kullanılan yöntemler C:O oranı, tepkime süresi gibi ayrıntılar çizelge 2.2‘de 

özetlenmiştir
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Çizelge 2.2 GO sentezi için kullanılan yöntemlerin özeti (Compoton ve Nyguyen 2010, 

Gao 2015) 

 

Yöntem Yıl Oksitleyiciler C:O 

oranı 

Tepkime 

süresi 

Tabakalar arası 

uzaklık (Å) 

Brodie 1859 KClO3 

HNO3 

2.16 

2.28 

3-4 gün 

10 h 

5.95 

Staudenmaier 1898 KClO3 veya NaClO3 

HNO3+H2SO4 

- 

1.85 

1-2 gün 

10 gün 

6.23 

Hummers 1958 KMnO4+NaNO3 

H2SO4 

2.25 

2.17 

~ 2 sa. 

9-10 sa. 

6.67 

Modifiye 

Hummers 

1999 K2S2O8, P2O5, H2SO4 

(ön işlem) 

KMnO4, H2SO4 

(oksidasyon) 

1.3 6 sa. (ön 

işlem) 

2 sa. 

(oksidasyon) 

6.9 

2004 NaNO3, KMnO4 

H2SO4 

1.8 ~ 5 gün 8.3 

2010 H2SO4, H3PO4 KMnO4 - 12 sa. 9.5 

 

 

Bilinen ilk yöntem, İngiliz kimyager B. C. Brodie 1859 yılının başlarında grafit yapısını 

araştırırken GO sentezini ilk kez gerçekleştirmiştir. Grafit, üç ile dört gün boyunca 60 

°C'de potasyum klorat (KClO3) ve nitrik asit (HNO3) karışımı ile beklettiğinde, ürünün 

toplam kütlesinin arttığını tespit etmiştir. Yaptığı analizler sonucunda tepkime 

sonrasında elde ettiği yapının toplam kütlesinin artışına yapıya katkılanan karbon, 

hidrojen ve oksijenin neden olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, yaptığı elemental analize 

göre C:H:O bileşiminin 61.04:1.85:37.11, net molekül formülünün C2.19H0.80O1.00 ve 

200 °C‘e ısıtıldıktan sonra, yapıdaki karbonik asitin uzaklaşmasıyla C:H:O bileşiminin 

80.13:0.58:19.29 (C5.51H0.48O1.00) olduğunu belirlemiştir. Elde edilen madde saf veya 

bazik suda çözülebildiğinden, ancak asidik ortamlarda dağılmadığından Brodie, bu 

maddeye ‗grafitik asit‘ (graphitic acid) veya grafit oksit adını vermiştir. Çalışmaları 

boyunca Brodie, grafitin moleküler formülü ve moleküler ağırlığı ile de ilgilenmiştir, 

sonuç olarak grafitin molekül kütlesini 33 olarak belirlemiştir. Ancak günümüzde 

Brodie‘nin moleküler formül arayışında yanıldığı ve GO‘in kesin formülünün 

oksitlenme derecesine bağlı olarak değiştiğini bilmekteyiz (Brodie 1859, Koch ve 

Krause 1982, Compoton ve Nyguyen 2010, Dreyer vd. 2010, Gao 2015). 
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Brodie‘nin grafen oksit eldesinden yaklaşık 40 yıl sonra 1898 yılında L. Staudenmaier 

KClO3 oksidasyon ajanına alternatif olarak sodyum klorat (NaClO3) kullanımını ve 

tepkime ortamının asitliğini artırmak için derişik sülfürik asit (H2SO4) ekleyerek 

Brodie'nin yaklaşımını geliştirmiştir.  Sentezdeki bu küçük değişiklikler tek bir tepkime 

kabında GO sentezine imkân sağlamış ve eski yöntemi büyük ölçüde basitleştirmiştir. 

Staudenmaier yönteminde elde edilen grafitin oksidasyon derecesi, Brodie'nin çoklu 

oksidasyon yaklaşımıyla elde edilen grafite (C:O ~ 2: 1) benzerdir. Ancak, her iki 

yöntem sonucunda oluşan ClO2 gazı hem patlayıcı hem de yüksek toksisitesi nedeniyle 

bu yöntemlerin çok dikkatli yapılması gerekmekteydi (Compoton ve Nyguyen 2010, 

Dreyer vd. 2010, Gao 2015). 

 

 

Staudenmaier'den yaklaşık 60 yıl sonra sonra Hummers ve Offeman, GO sentezi için 

alternatif bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntemde saf grafit tozu NaNO3 ve H2SO4 

çözelti ile karıştırılmış, tepkimeye katalizör olarak KMnO4 eklenmiş ve son olarak 

kahverengimsi gri bir jel elde edilmiştir. Saflaştırma işlemleri sonrasında eski 

yöntemlere benzer oksidasyon seviyesine sahip GO sarı-kahverengi bir yapıda elde 

edilmiştir. Permanganat yaygın olarak kullanılan oksidasyon ajanı olsa da bu yöntemde 

doymamış alifatik çift bağlar aromatik çift bağlar ile seçici olarak oksitleyebilen Mn2O7 

kullanılmıştır. Hummers yöntemi nispeten daha kısa tepkime süresine sahiptir ve 

tepkime sonrasında tehlikeli ClO2 gazının oluşmaması nedeniyle tercih edilmiştir. 

Hummers yöntemi sonucu elde edilen GO‘in oksidasyon derecesi yüksek olsa da 

Hummers yönteminde aşırı miktarda kullanılan permanganat iyonlarının H2O2 ile 

uzaklaştırılması ve ardından yıkanarak diyazlizlenmesi gibi saflaştırma basamağında 

bazı zorluklar da mevcuttur. Öte yandan, grafit oksit sentez tepkimelerinde ürünlerin 

yani elde edilen GO yapılarının, sadece kullanılan belirli oksitleyicilere değil, aynı 

zamanda grafit kaynağına ve tepkime koşullarına da bağlı olarak büyük farklılıklar 

gösterdiğini de tespit etmişlerdir (Hummers ve Offeman 1958, Compoton ve Nyguyen 

2010, Dreyer vd. 2010, Gao 2015). 

 

Bahsedilen bu üç yöntem GO eldesi için temel yollardır ve bunlar günümüze kadar çok 

az değişikliğe uğramışlardır. Hummers yöntemiyle elde edilen grafitin yapısında tam 

olarak oksitlenmemiş kısımların kaldığı bilinmekteydi. Bu nedenle yapılan çalışmalar 
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sonucu ön işlemin grafitin oksidasyon derecesini arttırdığı tespit edilmiştir. 

Kovtyukhova vd. (1999) ilk olarak grafiti 80 °C‘de H2SO4, K2S2O8 ve P2O5 karışımı ile 

birkaç saat süreyle ön işleme tabi tutmuşlardır. Ön işlemden geçirilmiş karışım 

seyreltme, süzülme, yıkanma ve kurutmadan sonra Hummers oksidasyon aşamasına 

geçmişlerdir. Ancak, grafit örnekleri çok küçültüldüğünde ya da termal işlem 

uygulandığında başka ön işleme gerek olmadığı da belirlenmiştir. Ayrıca, KMnO4 

derişimi de artırılmıştır. Günümüzde, bu modifiye edilmiş Hummers yöntemi GO 

hazırlığı için kullanılan en yaygın yöntemdir ve Ģekil 2.8‘de bu yöntem özetlenmiştir. 

Bu yöntemle elde edilen GO ürünü, 1 nm kalınlığında (tek bir tabakaya karşılık gelir) ve 

kimyasal bileşiminin C: O: H = 4: 2.95: 2.5 olduğu belirlenmiştir. GO'in oksidasyon 

derecesi ve verimi, Brodie'nin ilk ürünü ile karşılaştırıldığında büyük ölçüde 

geliştirilmiştir. Ancak, modifiye Hummers yönteminde ayırma ve saflaştırma işlemleri 

hala oldukça karmaşık ve zaman alıcıdır (Kovtyukhova vd. 1999, Compoton ve 

Nyguyen 2010, Dreyer vd. 2010, Marcano vd. 2010, Gao 2015). 

 

 

 
 

Şekil 2.8 Hummers yöntemi ile grafitten GO eldesinin şematik gösterimi (Gao 2015) 
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Marcano vd. (2010) sodyum nitrat (NaNO3) kullanımından kaçınan, KMnO4 miktarını 

arttırdıkları ve fosforik asit (H3PO4) içeren bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu yöntem ile 

daha yüksek oksidasyon derecesine sahip GO elde edilmiştir. Ayrıca, bu yöntemin bir 

avantajı ise tepkimede NaNO3‘ün kullanılmamasıdır. Böylece tepkimede NO2, N2O4 

veya ClO2 gibi toksik gazların oluşması önlenmiş ve GO üretimi daha çevre dostu hale 

getirilmiştir. Tepkime ortamına H2SO4 yanında H3PO4‘in ilave edilmiş ve bu ilavenin 

grafitin bazal düzleminde daha sağlam bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Hummers 

yöntemi, modifiye Hummers yöntemi ve Marcano vd. oluşturduğu geliştirilmiş 

Hummers yöntemi Ģekil 2.9‘da özetlenmiştir. Başlangıçta kullanılan 3 g grafitten 

oksitlenmemiş grafit yapılarının kütleleri Hummers yöntemi, modifiye Hummers 

yöntemi ve geliştirilmiş Hummers yöntemi için sırasıyla 6.7 g, 3.9 g ve 0.7 g‘dır. Sonuç 

olarak, geliştirilmiş Hummers yönteminde ürün verimi de diğer yöntemlere göre çok 

daha yüksektir (Marcano vd. 2010, Gao 2015). 

 

 

 
 

Şekil 2.9 Farklı GO hazırlama yöntemleri arasındaki prosedürlerin ve verimlerin 

karşılaştırılması (Hummers, modifiye Hummers ve geliştirilmiş Hummers 

yöntemleri kullanılarak elde edilen GO yapıları sırasıyla HGO, HGO+ ve 

IGO olarak kodlandırılmıştır) (Marcano vd. 2010) 
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Grafitten GO sentezinde grafitin oksidasyon derecesinde, GO veriminde, tepkime 

süresinde ve ürün kalitesinde Brodie‘nin yönteminden günümüze kadar oldukça önemli 

gelişme sağlanmıştır. Ancak diğer önemli durum ise grafitten GO eldesindeki 

oksidasyon mekanizmasının anlaşılmasıdır. GO tabakaları arası uzaklık, boyut 

dağılımının kontrolü, GO‘in kenar yapısı ve seçiciliği gibi parametreler ayarlanarak 

GO‘in uygulama alanlarına özgü sentezlerinin yapılması oksidasyon mekanizmasına 

bağlıdır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, grafit güçlü oksitleyici olan asitler ile tepkimeye 

sokulur. Grafenin tabakalarının arasına nüfuz eden oksitleyici asitlerin belirli bir 

mekanizması vardır. Bu mekanizmaya ‗interlayer-acid-penetration‘ denir. Son 

zamanlarda, birkaç spektroskopik yöntemi birleştiren Shin vd. (2013) nitrik asit/sülfürik 

asit karışımı içindeki yüksek derecede pirolitik grafitin (HOPG) oksidasyon 

mekanizmasını incelemişlerdir ve ‗direct-acid-penetration‘ olarak adlandırdıkları bir 

mekanizma keşfetmişlerdir. Oksidasyonun dıştan iç grafite doğru nitrasyon ve 

sülfonatlama ile gerçekleştiğini, asit oksidantları azot ve kükürt içeren gruplarla birlikte 

oksijen içeren grupları da dahil ettiğini ayrıca grafit örgüde yapısal kusurlar oluşturduğu 

da diğer tespitleridir (Shin vd. 2013, Zhao 2014, Gao 2015). Deneysel araştırmalara 

paralel olarak grafenin oksidasyon mekanizmasını aydınlatmak için yoğunluk 

fonksiyonel teorisi (DFT) ile hesaplamalar da yapılmıştır. GO sentezi esnasında 

oksidasyon mekanizması çok karmaşık olduğundan, teorik çalışmalar temel olarak 

O2'nin grafen ile tepkimesi gibi basit süreçlere odaklanmış ve O2 ile tepkimeye giren 

grafitin birkaç temel oksidasyon yolu olduğu tespit edilmiştir (Zhu vd. 2002, Li vd. 

2006, Sendt ve Haynes 2005, Carlsson vd. 2009, Lahaye vd. 2009, Zhao 2014). 

 

 

2.2   Manyetik Nanotanecikler 

 

 

Nanotanecik, boyutları 1 ile 100 nm olan katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilen ve yığın 

haldeki malzemelerden boyutlarının azalmasıyla üstün özelikler kazanan yapılardır. 

Metal nanotanecikler ise kendilerine özgü elektronik, optik, katalitik ve diğer yapısal 

özelikleri sayesinde oldukça dikkat çekmektedirler. Boyutlarına ve morfolojilerine bağlı 

değişen özelikleri onların birçok alanda kullanımına olanak sağlamaktadır (Cornell ve 

Schwertmann 2013, Bhateria ve Singh 2019).  
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Demir oksitler ise doğada yaygın olarak bulunan, laboratuvarda kolayca sentezlenebilen 

ve manyetik özeliği araştırılan ilk metal nanotaneciktir. Demir oksitin, demir (II) oksit 

(FeO), amorf yapıda sulu ferrik oksit (FeOOH), götit (𝛼-FeOOH,), lepidokrosit ( -

FeOOH), manyetit (Fe3O4), hematit (𝛼-Fe2O3) ve maghemit ( -Fe2O3) gibi çeşitli 

formları vardır. Amorf FeOOH, α-FeOOH ve γ-FeOOH geniş yüzey alanına sahiptir, 

ancak bu yapılar kararlı değildir ve kolayca parçalanabilirler. 𝛼-Fe2O3, Fe3O4 ve  -

Fe2O3 ise en yaygın olarak kullanılan demir oksit formlarıdır. Kristal yapıları Ģekil 

2.10‘da verilmiştir (Cornell ve Schwertmann 2013, Wu vd. 2015, Pang vd. 2016, 

Bhateria ve Singh 2019). 

 

 

Hematit, hekzagonal yapıya sahip ve kristal yapısında boşluk içermez. En kararlı demir 

oksit yapısıdır, ayrıca korozyona karşı dayanıklı ve biyouyumludur. Manyetit, kübik 

kristal yapıya sahiptir. Yapısında hem Fe
2+

 hem de Fe
3+

 değerlik elektronlarını 

bulundurabilen yapısı nedeniyle diğer demir oksitlerden farklıdır. Maghemit, Fe3O4 ile 

aynı kristal yapıya sahip ancak yapısında sadece Fe
3+ 
değerlik elektronlarını bulundurur 

ve 𝛼-Fe2O3 gibi kristal yapısında boşluk içerir.  

 

 

Demir oksitler için bahsedilen kristal yapıdaki farklılıklar Fe atomlarının bitişik komşu 

atomlarının etkileşimini ve çekirdeğin etrafında yörünge hareketi yapan elektronların 

kendi eksenleri etrafında dönme (spin) hareketini değiştirir. Bu farklılıklar ise demir 

oksitlerin manyetik davranışlarının değişmesine neden olur.  (Wu vd. 2015, Pang vd. 

2016, Bhateria ve Singh 2019). 

 

 

 
 

Şekil 2.10 a) Hematitin, b) manyetitin ve c) maghemitin kristal yapıları (Wu vd. 2015) 



21 

 

2.2.1   Manyetik özelikler 

 

 

Bir atomun manyetik momenti, elektronun spin momenti ile yörüngesel moment 

arasındaki etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bir maddenin elektronları her 

orbitale çiftler halinde yerleşirken birbirlerinin manyetik momentlerini yok edecek 

şekilde dizilirler. Sadece oksijen, krom, demir, manganez, kobalt, nikel ve bazı nadir 

toprak elementleri çok atomlu halde manyetik düzen gösterir. Malzeme 

manyetizmasının temel kaynağı, atom kabuklarında özelikle her atomun 3d ve 4f 

kabuklarında eşleştirilmemiş elektronlar manyetik moment oluşturur. Manyetik 

nanotanecikler saf metal (Fe, Co, Ni), alaşım (FePt, FePT3, CoPt3), metal oksit 

(NiFe2O4, CoFe2O4) gibi birçok formda sentezlenebilir. Fe, Co ve Ni gibi saf metaller 

en yüksek mıknatıslanma doygunluğuna sahiptir. Ancak, yüksek toksisite göstermeleri 

ve oksidasyona son derece duyarlı olmaları uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. Demir 

oksitler ise son derece kararlı yapılar olup oksidasyona karşı daha az duyarlıdırlar (Pang 

vd. 2016). 

 

 

Manyetizma, maddelerin uygulanan manyetik alandaki mıktanıslanmalarına göre 5 

şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar diyamanyetizma, anti-ferromanyetizma, 

ferromanyetizma, ferrimanyetizma ve paramanyetizmadır. Bütün maddeler doğası 

gereği çok zayıf da olsa diyamanyetizmaya neden olur ve daha belirgin olan diğer 

manyetik özeliklere de sahip olabilirler (Pang vd. 2016). 

 

 

Diyamanyetizma, atomdaki elektronların orbitallere çiftler halinde dizilmesinden 

kaynaklandığı için tüm maddelerin temel bir özeliğidir ve bu maddeler manyetik alana 

zıt yönde itilirler. Diyamanyetik bir maddenin manyetik duyarlılığı küçüktür (-10
-6

), 

negatiftir ve sıcaklıktan bağımsızdır. Demir oksitler diyamanyetizma dışında diğer 

manyetizma türlerinin özeliklerini de gösterirler (Cornell ve Schwertmann 2013, Pang 

vd. 2016) 

 

 

Paramanyetizma, maddelerin eşlenmemiş elektron bulundurması yani en dış atom enerji 

seviyelerindeki tek elektron bulundurması sonucu ortaya çıkan bir özeliktir. Bu 
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maddeler manyetik alana doğru çekilirler. Ayrıca bu maddelerin manyetik geçirgenliği 

1‘den büyüktür. Manyetik duyarlılığı pozitif ve oldukça küçük değere (0 ila 0.01) 

sahiptir. Ayrıca, manyetik duyarlılık sıcaklığa bağlıdır (Cornell ve Schwertmann 2013, 

Pang vd. 2016).  

 

 

Ferromanyetizma, paramanyetik malzemelerde olduğu gibi eşlenmemiş elektronun 

varlığından kaynaklanan bir özeliktir. Ferromanyetik malzemelerin, elektronların spin 

(dönme) yönü paraleldir (ġekil 2.11.a). Bu malzemelerin her birinin Cruie sıcaklık 

değeri vardır ve bu özel sıcaklık değerine kadar ferromanyetik özeliklerini 

kaybetmezken, bu sıcaklığın üzerine çıkıldığında elektronların spin hareketi bozulduğu 

için bu özeliklerini kaybederler ve paramanyetik özelik kazanırlar. Ferromanyetik 

malzemelerin, net manyetik momenti vardır. Manyetik bir alan tarafından güçlü bir 

şekilde çekilirler ve manyetik geçirgenlik değeri oldukça geniştir (0.01-10
6
) (Cornell ve 

Schwertmann 2013, Pang vd. 2016). 

 

 

Antiferromanyetizma, bir maddedeki elektronların Ģekil 2.11.b‘de gösterildiği gibi spin 

hareketleri eşit momentuma sahipken antiparalel olarak hizalanması sonucu oluşan bir 

özeliktir. Bu tür maddelerin toplam manyetik momenti sıfırdır, pozitif geçirgenliğe ve 

düşük pozitif duyarlılığa (0-0.1) sahiptir. Sıcaklığın arttırılması genellikle antiparalel 

sıralamanın bozulmasına buna bağlı duyarlılığın artmasına, paramenyetik veya 

ferromanyetik özelik kazanmasına neden olur (Cornell ve Schwertmann 2013, Pang vd. 

2016). 

 

 

Ferrimanyetizma, bir maddedeki elektronların Ģekil 2.11.c‘de gösterildiği gibi 

antiferromanyetik malzemeler benzer şekilde anti-paralel şekilde hizalanmasıyla 

kazanılan bir özeliktir. Ancak spin hareketlerinin momentumları eşit değildir. 

Ferrimanyetik malzemelerin net manyetik momenti vardır ve manyetik alan tarafından 

ferromanyetik malzemeler gibi manyetik alan tarafından güçlü bir şekilde çekilirler 

(Cornell ve Schwertmann 2013, Pang vd. 2016). 
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Şekil 2.11 a) Ferromanyetizma, b) antiferromanyetizma ve c) ferrimanyetizmanın 

şematik gösterimi (Cornell ve Schwertmann 2013) 

 

 

Süperparamanyetizma, paramanyetik ve ferromanyetik özelikler bir maddenin 

boyutunun küçültülmesiyle ortaya çıkabilirler. Her tanecik küçük manyetik birimler 

içerir ve bu birimlere ‗domain‘ adı verilir. Tanecik boyutunun küçültülmesi ve kritik 

tanecik boyutunun altında tanecik yapısında sadece tek ‗domain‘ bulundurabilir (ġekil 

2.12). Bu özeliğe sahip yapılara süperparamenyetik (SPM) maddeler denir. Manyetik 

malzemenin mantezizasyonunu sıfırlamak için gerekli olan kuvvet yani zorlayıcı alan 

(koersivite, Hc) SPM maddeler için sıfırdır. Üzerlerine uygulanan manyetik alan etkisi 

ortadan kaldırıldığında taneciklerin mıknatıslanmasının tamamen ortadan kalktığı 

görülür. 

 

 

ġekil 2.13‘de, manyetik alan altında ferromanyetik ve süperparamanyetik 

nanotaneciklerin mıknatıslanma davranışları verilmiştir. Her iki yapıda da yapıdaki 

elektronlar uygulanan manyetik alanla aynı yönde hızlanmıştır. Ancak manyetik alan 

ortadan kaldırıldığında, ferromanyetik malzeme mıktanıslanmayı sürdürürken 

süperparamanyetik nanotanecikler manyetik momentin hızla tersine dönmesi nedeniyle 

net mıknatıslanma göstermezler (Pang vd. 2016). 

 

 



24 

 

 
 

Şekil 2.12 Nanotanecik boyutunun ve manyetik 'domain' yapısının mıknatıslanma 

davranışı ile ilişkisi (Pang vd. 2016) 

 

 

 

 
 

Şekil 2.13 Ferromanyetik ve süperparamanyetik nanotaneciklerin manyetik alan 

varlığında ve yokluğunda manyetik momentlerinin yönelimi (Pang vd. 

2016) 

 

 

ġekil 2.14‘de paramanyetik, ferromanyetik ve süperparamanyetik malzemeler için 

uygulanan manyetik alan şiddetine karşı mıknatıslanma grafikleri verilmiştir. 

Paramanyetik malzemeler uygulanan manyetik alanın sonucu olarak manyetik alanda 

net ve doğrusal bir artış yaşarlar (ġekil 2.14.a). Ferromanyetik malzemeler, histerezis 

döngüsü oluşturur (ġekil 2.14.b). Maksimum manyetizasyon değeri olan doygunluk 

mıknatıslanma (Ms) değerine ulaşıldıktan sonra manyetik alan azalırken ferromanyetik 

malzemenin yapısındaki her manyetik alan birimi başlangıçtaki yönlerine dönemezler 

ve bu nedenle zorlayıcı alanı sıfır değildir. SPM malzemeler ise tek ‗domain‘ yapıları 

sayesinde histerezis döngüsü oluşturmaz ve zorlayıcı alanı sıfırdır (ġekil 2.14.c) (Pang 

vd. 2016). 
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Şekil 2.14 a) Paramanyetik, b) ferromanyetik ve c) süperparamanyetik malzemeler için 

uygulanan manyetik alan şiddetine karşı mıknatıslanma (Pang vd. 2016) 

 

 

2.2.2   Demir oksitin manyetik özelikleri 

 

 

𝛼-Fe2O3, γ-Fe2O3 ve Fe3O4 kristal yapılarının farklılığı bu üç demir oksit formunun 

farklı manyetik davranışlar sergilemesine neden olmaktadır. Bu üç demir oksit 

formunda, yapısında hem Fe
2+

 hem de Fe
3+

 değerliğini barındıran Fe3O4 en yüksek 

mıknatıslanma değerine sahiptir. Genel olarak yığın haldeki 𝛼-Fe2O3, γ-Fe2O3 ve Fe3O4 

için sırasıyla doygunluk mıknatıslanma değerleri 65 emu/g, 76 emu/g ve 92 emu/g‘dır 

(Pang vd. 2016). Ancak manyetik özelikler tanecik yapısıyla değiştiği gibi tanecik boyut 

dağılımına, şekline ve yüzey kaplamasına bağlı olarak da farklılık göstermektedir. Buna 

göre, SPM Fe3O4 nanotaneciğine ait literatürdeki bazı çalışmalar çizelge 2.3‘de 

özetlenmiştir. 
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Çizelge 2.3 Fe3O4 nanotaneciklerinin tanecik boyutunu, tanecik yapısını, yüzey 

kaplamasını ve mıknatıslanma değerlerini içeren literatürdeki bazı 

çalışmalar 

 

ÇalıĢma Tanecik 

boyutu 

(nm) 

Tanecik 

yapısı 

Yüzey kaplama Doygunluk 

Mıknatıslanma 

(Ms) (emu/g) 

Maity vd. 2011 10 Salkım 

şeklinde 

Trietilen glikol ve 

Trietanolamin 

63 

14 75 

Ebrahiminezhad vd. 2012 11 Küresel — 60 

8 L-Arginin 52 

7 L-Lizin 42 

León-Félix vd. 2012 7 — — 61 

8 — Alıtn 63 

Demir vd. 2014 13.1 ± 

0.3 

Karışık şekilli Mannoz 59.1 

9.7 ± 

0.99 

Maltoz 37.4 

3.8 ± 

0.21 

Laktoz 22.02 

12.4 ± 

0.3 

Galaktoz 58.08 

Klein vd. 2014 9 - 20 Küresele 

benzer 

— 77 

7- 17 Sitrik asit 70 

6 – 16 Maleik asit 74 

Kumar vd. 2014 24 Karışık şekilli — 89 

21 Küresel Heksamin 59 

25 Poli etilen glikol 60 

14 Polivinilpirolidon 62 

Li vd. 2014 22 Oktohedral — 80 

100 — Altın (Au) 20 

Mojica Pisciotti vd. 2014 18 Küresel Oleik asit 67 

Sundaresan vd. 2014 10 Küresel — 70 

150 PNiPAAm-Kitosan 68 

Ozel ve Kochar 2015 14 ± 4 Küresel — 74.9 

74 ± 9 — 93.5 

Luo vd. 2016 20 Küresel — 60.12 

87 Mezo-silica 43.66 

Stephen vd. 2016 35 ± 2 Küresel Kitosan-PEG 63.1 

72 ± 3 Kitosan-PEG-PEI 51.7 

Mosafer vd. 2017 24 ± 2.3 Küresel — 29.5 

130 ± 3 PLGA 7.3 

Chen vd. 2018 22 Küresel — 60.72 

28 – 32 Polidopamin 

(PDA) 

27.57 

Niu vd. 2020 440 Küresel Au-PDA 18.8 

Shi vd. 2020 168 İçi boş küre — 48.8 

253 — 58.6 
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Teja ve Koh (2009) yaptıkları çalışma sonucunda Fe2O3 ve Fe3O4 nanotanecikleri için 

sırasıyla 10 nm ve 6 nm 'den daha küçük boyutlarda SPM özelik kazandıklarını tespit 

etmişlerdir. Rahman vd. (2012), yapmış oldukları çalışmada farklı tavlama 

sıcaklıklarının (50 °C, 300 °C, 400 °C ve 500 °C) SPM özeliğe sahip Fe3O4 

nanotaneciklerinin tanecik yapısına, boyutuna ve manyetik özeliğine olan etkisini 

incelemişlerdir. Genel olarak tavlama sıcaklığının artmasıyla tanecik boyutu artmış ve 

Ms değeri azalmıştır. Ancak, 300 °C tavlama sıcaklığında neredeyse hiç topaklaşma 

olmayan küçük tanecik boyutuna ve homojen tanecik boyut dağılımına sahip Fe3O4 

nanotanecikleri elde edilmiştir. Ayrıca, bu durumun Ms değeri üzerine önemli ve umut 

verici bir etkisi olmuştur (Teja ve Koh 2009, Rahman vd. 2012). 

 

 

Sonuç olarak, demir oksit nanotanecikleri boyutlarına bağlı farklı manyetik özelikler 

sergileyen biyouyumlu yapılardır. Bu nanotanecikler oda sıcaklığında genel olarak 30 

nm'nin altındaki boyutlarda süperparamanyetik davranış sergiler. Manyetik rezonans 

görüntüleme (MRI) ve manyetik hipertermi gibi birçok alanda tercih edilmektedir. 

Genel olarak, 𝛼-Fe2O3, γ-Fe2O3 ve Fe3O4‘e ait fiziksel ve manyetik özelikler çizelge 

2.4‘de özetlenmiştir. (Teja ve Koh 2009, Kandasamy ve Maity 2015). 

 

 

Çizelge 2.4 Demir oksitlerin fiziksel ve manyetik özelikleri (Cornell ve Schwertmann 

2013) 

 

Özelikler Demir Oksitler 

Hematit Manyetit Maghemit 

Molekül formülü 𝛼-Fe2O3 Fe3O4 γ-Fe2O3 

Yoğunluk 

(g/cm
3
) 

5.26 5.18 4.87 

Erime noktası 

(°C) 

1350 1538-1597 — 

Sertlik 6.5 5.5 5 

Manyetizma Zayıf ferromanyetik 

veya antiferromanyetik 

Ferromanyetik Ferrimanyetik 

Cruie sıcaklığı 

(°C) 

683 577 547-713 

Ms (300K, 

Am
2
/kg) 

0.3 92-100 60-80 

Kristal yapısı Hekzagonal Kübik Kübik veya 

tetrahedral 
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2.2.3   Demir oksit sentez yöntemleri 

 

 

Demir oksit nanotaneciklerini hazırlamak için ferröz (Fe
2+

) ve ferrik (Fe
3+
) tuzlarının 

birlikte çöktürme, termal parçalanma, solvotermal, hidrotermal ve mikroemülsiyon gibi 

çeşitli sentez yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde sentez koşullarının farklılığı 

elde edilen demir oksit nanotaneciklerinin yapısında ve buna bağlı manyetik 

özeliklerinde değişikliklere neden olur. Çeşitli sentez işlemlerinin avantajları ve 

dezavantajları, çizelge 2.5'te kısaca özetlenmiştir.  Bu yöntemler tepkime koşullarının 

değiştirilmesi ile 𝛼-Fe2O3, γ-Fe2O3 ve Fe3O4 nanotaneciklerin sentezi için de uygundur 

(Pang vd. 2016, Bhateria ve Singh 2019). 

 

Çizelge 2.5 Manyetik demir oksit nanotaneciklerinin sentez yöntemleri (Pang vd. 2016) 

 
Yöntemler Birlikte 

çöktürme 

Termal 

parçalanma 

Solvotermal Hidrotermal Mikroemülsiyon 

Tepkime 

sıcaklığı (°C) 

20-90 100-320 140-320 150-220 20-50 

Çözücü Su Organik 

bileşik 

Organik 

bileşik 

/poliglikol 

Su-etanol Organik bileşik 

Şekil kontrolü İyi değil Çok iyi İyi Çok iyi İyi 

Boyut dağılımı Geniş Çok dar Dar Dar Dar 

Mıknatıslanma 

değeri (emu/g) 

20-80 > 91 > 108 > 93 > 113 

Avantajlar Kolay ve 

büyük 

miktarlard

a elde 

etmek için 

ucuz bir 

yöntem 

Yüksek 

kalitede Fe3O4 

nanotanecik 

eldesi 

İndirgeyici 

ajan veya 

yüzey aktif 

gerektirmem

esi 

Organik 

bileşiklerin 

kullanılmamas

ı, kısmen 

düşük 

maliyetli ve 

yüksek 

verimde ürün 

eldesi 

Boyut kontrolü 

için herhangi bir 

yöntem 

gerektirmemesi 

ve elde edilen 

taneciklerin 

yapısının tekdüze 

olması 

Dezavantajlar Kısmen 

daha 

düşük 

mıknatısla

nma ve 

büyük 

tanecik 

boyutu 

Karmaşık 

sentez 

yöntemi, 

nispeten 

yüksek 

sıcaklık ve 

çoklu reaktif 

gerektirmesi 

Düşük 

sıcaklıkta 

kısmen 

tepkime 

kinetiğinin 

yavaş ve 

tepkimenin 

su ve alkali 

ortamın 

derişimine 

bağlı olması 

Düşük 

sıcaklıkta 

kısmen 

tepkime 

kinetiğinin 

yavaş olması 

Sentez için çok 

fazla çözücü 

kullanılması 
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Birlikte Çöktürme Yöntemi 

 

 

Fe3O4 ve γ-Fe2O3 nanotaneciklerini sentezlemek için kullanılan en basit ve en yaygın 

yöntem, sodyum hidroksit (NaOH) veya amonyum hidroksit (NH4OH) gibi bir alkali 

ortamda Fe
2+

 ve Fe
3+

 tuzlarının birlikte çöktürülmesidir. Birlikte çöktürme yönteminde 

Fe
2+

 ve Fe
3+

 tuzlarının molar oranı 1:2 olması son derece önemlidir ve bu yönteme ait 

kimyasal tepkime eĢitlik 2.1‘de verilmiştir (Pang vd. 2016, Bhateria ve Singh 2019). 

 

                                     (2.1) 

 

Demir oksit nanotaneciklerinin boyutu, şekli ve bileşimi kullanılan tuzların türüne 

(örneğin klorür, sülfat, nitrat gibi), Fe
2+

/Fe
3+

 oranına, tepkime sıcaklığına, kullanılan 

stabilizöre, tepkime pH değerine ve diğer tepkime parametrelerine bağlıdır. Fe3O4 

nanotaneciklerinin meydana gelmesi için oksijensiz ortamda Fe
2+

 ve Fe
3+

 tuzlarının 

molar oranı 1:2 ve tepkime pH‘ının 9 ile 14 aralığında olması gerekmektedir. Bunun 

nedeni ise Fe3O4 nanotaneciğinin oksijene duyarlı olmasıdır ve oksijenli tepkime 

ortamda Fe(OH)3 (eĢitlik 2.2) veya 𝛼-Fe2O3 (eĢitlik 2.3) yapılarına kolayca dönüşebilir. 

Bu durumun engellenmesi ve tanecik boyutunu küçültülmesi için birlikte çöktürme 

yönteminde tepkime ortamı olarak azot (N2) kullanılmaktadır (Pang vd. 2016). 

 

                    (  )              (2.2) 

       (  ⁄ )     –                   (2.3) 

 

Alkali ortamda Fe
2+

 ve Fe
3+

 tuzlarının birlikte çöktürme yöntemi çok miktarda manyetik 

nanotanecik üretmek için basit ve ekonomik bir yöntemdir. Sentez esnasında özel bir 

stabilizöre ihtiyaç yoktur. Ancak, bu yöntemde Fe3O4 nanotanecik çekirdeklerinin 

oluşumundan sonra taneciklerin büyümelerini engellemek mümkün değildir. Bu 

nedenle, elde edilen tanecikler nispeten daha büyük ve geniş tanecik boyut dağılımına 

sahip olabilirler (Pang vd. 2016, Bhateria ve Singh 2019).  

 

 

Birlikte çöktürme yönteminin bahsedilen dezavantajlarının ortadan kaldırılması için 

günümüze kadar birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların amacı ise daha iyi 

manyetik özeliklere sahip Fe3O4 nanotaneciklerinin elde edilmesidir. Daha önce de 
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bahsedildiği gibi manyetik özelikler taneciklerin yapısına ve boyutuna bağlı olarak 

değişmektedir. Bu nedenle küçük tanecik boyutuna, dar ve homojen tanecik boyut 

dağılımına sahip Fe3O4 nanotanecik sentezi istenmektedir. Birlikte çöktürme 

yönteminde sentez parametreleri değiştirilerek uygulama alanına özgü nanotanecik 

sentezi gerçekleştirilebilmektedir. Elde edilen nanotaneciklerin sulu ortamda dağılma 

yeteneği ve SPM özeliğine sahip olması nedeniyle MRI, hedefli (manyetik) ilaç salımı, 

hipertermi gibi uygulamalarda tercih edilmektedir (Chomoucka vd. 2010, Figuerola vd. 

2010, Darroudi vd. 2014, Kandasamy ve Maity 2015, Pang vd. 2016, Bhateria ve Singh 

2019). 

 

 

2.3   Ġletken Polimerler 

 

 

Polimer malzemeler endüstride birçok uygulaması olan yalıtım malzemeleri olarak 

bilinmekteydi ancak Chiang vd. (1978) tarafından iyot katkılı poliasetilen keşfiyle 

birlikte elektrik akımı iletimine karşı kayda değer bir yetenek gösteren yeni bir organik 

polimer grubu keşfedilmiştir. Bu keşifle polimer malzemeler için yeni bir dönem 

açılmıştır. Ayrıca Chiang vd. bu çalışması 2000 yılında Nobel Kimya ödülüne layık 

görülmüştür (Chiang vd. 1978, Kaur vd. 2015, Eskandari vd. 2020, Zare vd. 2020). 

 

 

İletken polimerler, polimer zincirleri üzerinden elektrik iletebilen, yapılarında genel 

olarak C ve H atomlarını, ayrıca N ve S gibi farklı atomları da bulundurabilen organik 

polimerler olarak tanımlanabilirler. Yapısında konjuge çift bağların varlığı polimer 

zincirlerinden elektriğin iletilmesini sağlamaktadır. Konjuge yapıdaki   bağları yapıda 

elektronların kolay bir şekilde yer değiştirmesini ve hareket etmesini sağlayarak iletim 

bandı oluşturur. İletken polimerlerden poliasetilene ait konjuge yapı Ģekil 2.15‘de 

verilmiştir (Kaur vd. 2015, Chandrasekhar 2018, Mondal vd. 2020). 
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Şekil 2.15 İletken polimerlerden poliasetilene ait  -konjuge yapısının şematik gösterimi 

(Chandrasekhar 2018) 

 

 

İletken polimerlerin bahsedilen iletkenlik özeliği, genellikle katkılayıcı adı verilen türler 

ile kimyasal veya elektrokimyasal yükseltgenmesi ya da indirgenmesi ile sağlanır. 

Katkılayıcıların, polimer iskeleti üzerinde yük merkezlerinin oluşturulması için 

yükseltgenmesi veya indirgenmesi gerekmektedir. Genel olarak kullanılan anyonik ve 

katyonik katkılayıcılar çizelge 2.6‘da verilmiştir. Ayrıca, eĢitlik 2.4 ve eĢitlik 2.5‘te 

sırasıyla iletken polimer olan polipirol (PPy) ve poli(p-fenilen) (PPP)‘in anyonik ve 

katyonik kakılayıcılar ile yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri verilmiştir (Kaur vd. 

2015, Chandrasekhar 2018). 
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        (  ) 
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Çizelge 2.6 İletken polimerler için bazı katkılayıcılar (Chandrasekhar 2018) 

 

Katkılayıcı Yapı/Formül 

Anyonik  

Klorür     

Perklorat     
  

Tetrafloraborat    
  

Tos, p-toluen sülfonat    -    -
    

  

Trifl, triflorometansülfonat       
  

Hekzaflorofosfat    
  

Katyonik  

Proton   
   

Sodyum     

Potasyum    

 

 

Polimer zincirine eklenen anyonik ve katyonik katkılayıcılar polimer zincirlerinin 

gevşemesine neden olur. Elektriksel bir potansiyel veya alan uygulandığında, anyonik 

veya katyonik katkılayıcıların sağladığı yükler polimer zincirlerinin kararlı yapısını 

bozarak polimerin dışına ya da içine doğru hareket ederler. Bu durum elektronların 

polimer zincirleri üzerinden geçmesini sağlar. Katkılayıcılar, iletken polimer yapısına 

genellikle sentez sırasında dahil edilir. Bununla birlikte, nadir de olsa katkılayıcılar 

kimyasal, elektrokimyasal veya bir dizi başka yolla da polimer yapısına dahil edilebilir 

(Kaur vd. 2015, Chandrasekhar 2018). 

 

 

Katkısız, yani nötr durumunda olan bir iletken polimere genellikle bozulmamış yapı 

denir. Yükseltgenme veya indirgenme derecesi katkılama seviyesi olarak adlandırılır ve 

genellikle bir fraksiyon veya molar bir yüzde olarak ifade edilir.  Katkılama seviyesinin 

artması polimer yapısında daha fazla hareketli yük oluşturur ve iletkenliği artırır. 

Ancak, katkılama seviyesinin sınırı vardır ve her iletken polimer için maksimum 

katkılama seviyesi de farklıdır (Kaur vd. 2015, Chandrasekhar 2018). 

 

 

İletken polimerler farklı şekillerde sınıflandırılabilirler. Genel olarak, elektron ileten, 

proton ileten ve iyon ileten polimerler olarak 3 grubu ayrılsa da kimyasal yapı ve tekrar 

birimine dayanan başka bir sınıflandırması da bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan 

bu sınıflandırma Ģekil 2.16‘da verilmiştir. Ayrıca çizelge 2.7‘de ise bazı iletken 
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polimerlerin genel iletkenlik değerleri verilmiştir (Kr. Tiwari vd. 2017, Muñoz-Bonilla 

vd. 2017, Tang vd. 2017, Eskandari vd. 2020). 

 

 

2.3.1   Polipirol (PPy) 

 

 

PPy, su dahil olmak üzere çok çeşitli çözücü ortamlarında oda sıcaklığında kolayca 

sentezlenebilir. Elde edilen PPy, çevresel etkilere karşı dayanıklı ve stabildir. Ayrıca, 

yüksek termal ve elektrokimyasal kararlılığa ve diğer iletken polimerler gibi yüksek 

iletkenliğe sahiptir (Çizelge 2.7). Sentez koşullarına göre farklı gözenekliliğe ve geniş 

yüzey alanına sahip PPy nanoküre ve nanoçubuk gibi birçok formu sentezlenebilir. Bu 

özeliklerine ek olarak PPy‘ün yüzey modifikasyonuna elverişli yapısı doku 

mühendisliği, biyosensör, gaz sensörleri, ilaç salımı, piller ve elektronik cihazlar gibi 

birçok uygulamaya olanak sağlar (Wang vd. 2001, Balint vd. 2014, Kaur vd. 2015, Kr. 

Tiwari vd. 2017, Muñoz-Bonilla vd. 2017, Tang vd. 2017).  

 

 
 

Şekil 2.16 Bazı iletken polimerlerin tekrar birimlerinin kimyasal yapısı (Eskandari vd. 

2020) 

 

 

Çizelge 2.7 Bazı iletken polimerlerin genel iletkenlik değerleri (Eskandari vd. 2020) 

 

Polimer Ġletkenlik (S/cm) 

PPy 10
2
 – 7.5 x 10

3 

PANI 30 – 200  

Politiyofen 10 – 10
3
  

Poliasetilen 10
3 
– 1.7 x 10

5
 

Poli(p-fenilen) 10
2
 – 10

3
  

Poli(p-fenilen vinilen) 3 – 5 x 10
3
 

Poliasetilen
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Konjuge PPy iskelet formları ile PPy‘ün nötr, polaron ve bipolaron durumlarındaki 

moleküler yapısı sırasıyla Ģekil 2.17 ve Ģekil 2.18‘de verilmiştir. PPy‘ün iletken 

olmadığı aromatik yapı PPy‘ün nötr yani bozulmamış durumudur. PPy‘ün katkılama 

seviyesine bağlı olarak polaron ve bipolaron yapı sergiler. Daha önce de bahsedildiği 

gibi her polimerin maksimum katkılama seviyesi vardır. Maksimum katkılamada 

PPy‘ün iletkenlik ve değerlik bantları birleşerek PPy‘e metal benzeri iletkenlik sağlar. 

Sonuç olarak, PPy‘ün iletkenliği polaron ve bipolaron durumlarının yüzdesine göre 

değişmektedir. Bipolaron durumu polaron durumundan daha iyi iletkenliğe sahiptir 

(ġekil 2.19) (Balint vd. 2014, Camurlu 2014, Kr. Tiwari vd. 2017, Muñoz-Bonilla vd. 

2017, Tang vd. 2017). 

  

 

 
 

Şekil 2.17 PPy yapının muhtemel formları (Balint vd. 2014) 
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Şekil 2.18 PPy‘ün nötr, polaron ve bipolaron durumlarındaki moleküler yapısı (Camurlu 

2014) 

 

 
 

Şekil 2.19 PPy‘ün a) Nötr, b) polaron, c) bipolaron ve d) maksimum katkılama 

seviyesinde bipolaron band yapısı (Camurlu 2014) 

 

 

PPy farklı organik çözücülerde ve sulu ortamda kimyasal, elektrospinning ve 

elektrokimyasal yöntemler ile sentezlenebilir (ġekil 2.20). Elektrokimyasal ve kimyasal 

polimerizasyon yöntemleri PPy sentezi için en çok tercih edilen yöntemlerdir.  
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Şekil 2.20 Polipirolün farklı sentez yöntemleri (Upadhyay ve Kumar 2017) 

 

 

Elektrokimyasal polimerizasyonda, polimerizayon mekanizması kısaca Ģekil 2.21‘de 

verilmiştir. Kimyasal polimerizasyon ise nispeten daha ucuz ve kolay bir yöntemdir. Bu 

yöntemde, amonyum persülfat, ferrik klorür, potasyum dikromat ve ferrik sülfat gibi 

bazı oksitleyiciler aynı zamanda başlatıcılar kullanılır. Amonyum persülfat, ferrik klorür 

ve potasyum dikromatın oksitleyici olarak kullanıldığı muhtemel tepkime 

mekanizmaları Ģekil 2.22‘de sırasıyla verilmiştir. Tepkime ortamının pH‘ı, kullanılan 

çözücü ve tepkime süresi gibi birçok etken nihai iletken polimerin özeliklerini etkiler. 

Ayrıca koloidal olarak kararlı PPy nanotaneciklerinin eldesi için polimerizasyon 

ortamına bazı stabilizör ve emülsifiyerler (sürfaktanlar) eklenebilir (Omastova vd. 2003, 

Shinde vd. 2014, Upadhyay ve Kumar 2017). Örneğin, Kudoh (1996), PPy‘ün kimyasal 

polimerizasyonunda iki farklı oksitleyci ajan (amonyum persülfat ve ferrik sülfat) 

kullanmıştır. Ortama eklenen sürfaktanların elde edilen PPy‘ün iletkenliği ve tepkime 

verimine olan etkisini incelenmiştir. Kudoh vd. (1998), benzer bir çalışma yapmış ve 

her iki çalışmadan da elde edilen sonuçlar çizelge 2.8‘de özetlenmiştir. Sonuç olarak, 

kullanılan sentez yöntemi, stabilizör, sürfaktan, oksitleyici ajan ve diğer tepkime 

parametrelerine bağlı elde edilen polimerin özelikleri değişir. Bu durum iletken 

polimerin uygulama alınana göre sentez yönteminin ve sentezde kullanılacak 
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kimyasalların doğru seçilmesi gerektiğini göstermektedir (Kudoh 1996, Kudoh vd. 

1998). 

 
 

Şekil 2.21 Elektrokimyasal polimerizasyon mekanizması (Muñoz-Bonilla vd. 2017) 

 

 

 
Şekil 2.22 Farklı oksidasyon ajanları ile kimyasal polimerizasyonuyla PPy eldesindeki 

tepkime mekanizmaları (Shinde vd. 2014) 



38 

 

Çizelge 2.8 Farklı koşullarda sentezlenmiş PPy'ün iletkenlik ve verim değerleri (Kudoh 

1996, Kudoh vd. 1998) 

 

AraĢtırmacı Oksidasyon 

ajanı (mol/dm
3
) 

Sürfaktantlar* 

(mol/dm
3
) 

Ġletkenlik 

(S/cm) 

Verim  

(g) 

Kudoh 1996 (NH4)2S2O8 (0.1) – 4.42 1.36 

(NH4)2S2O8 (0.1)
 

SDBS (0.0225) 0.57 2.01 

(NH4)2S2O8 (0.1)
 

SANS (0.024) 0.221 1.91 

Fe2(SO4)3 (0.1) SDBS (0.0225) 26.1 2.44 

Fe2(SO4)3 (0.1)
 

SANS (0.024) 15.7 2.65 

Fe2(SO4)3 (0.1)
 

SAS (0.022) 40.7 2.24 

Kudoh vd. 

1998 

Fe2(SO4)3 (0.1)
 

SANS (0.04) p-Nitrofenol0.0375) 25.6 2.79 

Fe2(SO4)3 (0.1) SANS (0.04) m-Nitrofenol (0.0375) 23.9 2.73 

Fe2(SO4)3 (0.1) SANS (0.04) p-Siyanofenol (0.0375) 22.2 2.86 
* SDBS, Sodyum dodesil benzen sülfonat; SANs, sodyum alkil naftalin sülfonat; SAS, sodyum alkil 

sülfonat 

 

 

Son yıllarda, PPy‘ün kolayca sentezlenebilmesi, yüksek iletkenliğe sahip olması ve 

düşük toksisite sergilemesi gibi birçok özeliği dikkat çekmektedir ve bu nedenle 

biyomedikal uygulamalar için en yaygın olarak araştırılan iletken polimerlerdendir. 

Chen vd. (2012), demir (III) hekzahidrat oksitleyici ve polivinilpirolidon (PVP) 

stabilizör olduğu kimyasal oksidasyon polimerizasyonu ile ortalama tanecik boyutu 

yaklaşık 50 ± 5 nm olan küresel PPy nanotanecikleri elde etmişlerdir. Sentezledikleri 

PPy nanotaneciklerin hem in vivo hem in vitro çalışmaları sonucunda herhangi bir 

yüzey modifikasyonuna ihtiyaç duyulmadan, PPy nanotaneciklerinin yüksek oranda 

biyouyumlu olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca, yakın kızılötesi (NIR) bölgedeki PPy 

nanotaneciklerinin güçlü emilimi, NIR ışını kullanarak etkili in vivo kanser tedavisi için 

kullanılabileceklerini ortaya koymuştur. Ke vd. (2015), benzer bir sentez yöntemi 

kullanarak ortalama tanecik boyutu yaklaşık 30 nm olan küresel PPy nanotanecikleri 

sentezlemiş ve canlı hücrelerde hücre içi mRNA tespiti için biyosensör olarak 

kullanmışlardır. Biyouyumlu PPy nanotaneciklerinin fototermal etkinliği ile birlikte 

kanser tedavisi için yeni fırsatlar sunduğunu, ayrıca yeni teşhis ve tedavi yöntemleri 

geliştirmek için umut verici polimerik yapılar olduğunu öne sürmüşlerdir (Chen vd. 

2012, Ke vd. 2015) 

 

 

PPy nanotanecikleri, sulu çözeltilerinin kararlı yapısı, NIR bölgesindeki kuvvetli 

absorpsiyon özeliği, biyouyumlu yapısı, geniş yüzey alanı ve kolay sentezlenebilmesi 

nedeniyle fototermal uygulama ve ilaç yükleme/salım çalışması için yüksek potansiyele 
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sahip olduğu düşünülmüştür. Bu tez kapsamında, fototermal uygulama ve ilaç 

yükleme/salım çalışmaları için PPy nanotanecikleri ve PPy temelli nanokompozitlerin 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 

2.3.2   PPy temelli nanokompozitler 

 

 

Kompozit malzemeler doğada hazır halde bulunmayan matris ile takviye malzemenin 

bir ara getirilmesiyle oluşan yapılardır. Bir amaç doğrultusunda iki veya daha fazla 

bileşenin bir araya getirilmesi sonucu elde edilir. Kompozit malzemelerin 

oluşturulmasındaki temel amaç, kompoziti oluşturan bileşenlerin sahip oldukları ve 

kompozit formunda kazanacakları yeni özeliklerin eş zamanlı olarak kullanabilmektir 

(Chandrasekhar 2018, Dunlop ve Bissessur 2020). 

 

 

Nanokompozit malzemelerde, kompoziti oluşturan bileşenlerden en az biri 100 nm‘den 

daha az bir veya daha fazla boyuta sahiptir. Kompozit tanımına da benzer olarak, 

nanokompozitler bileşenlerinin sahip olduğu özelikleri kazanmanın yanı sıra 

bileşenlerinin kombinasyonu sonucu belirgin derecede farklı ve yeni optik, elektrik, 

elektrokimyasal, termal ve mekanik özelikler kazanırlar. Nanokompozit yapısında 

meydana gelen bu değişiklikler, nanokompozit bileşenlerinin ara yüzeyinde meydana 

gelen etkileşimlere, nanokompozitin homojenliğine ve elde edilen nanokompozitin 

boyutuna bağlı olarak değişmektedir. Bu doğrultuda eşsiz özeliklere sahip 

nanokompozitlerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulama alanlarına olan ilgi her geçen 

gün artmaktadır (Chandrasekhar 2018, Dunlop ve Bissessur 2020). 

 

 

Manyetik nanotanecik-PPy ikili nanokompozitleri 

 

 

Son yıllarda hem manyetik hem de elektriksel özeliklere sahip nanokompozitlerin 

hazırlanması oldukça ilgi görmektedir. Genel olarak, manyetik nanotanecik-PPy 

nanokompozit sentezinde temel iki yaklaşım vardır. Bu yöntemler, iletken polimer 

matrisine manyetik nanotaneciklerin katılması veya manyetik nanotaneciklerin etrafının 

iletken polimer matrisiyle kaplanmasıdır. Manyetik nanotanecik içeren iletken polimer 
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nanokompozitin hazırlanmasında en büyük zorluk homojen manyetik nanotanecik 

çözeltisinin hazırlanmasıdır. Genellikle oksitlenmeye ve aglomerasyona yatkın olan 

manyetik nanotaneciklerin bu özelikleri polimer matrisi içinde homojen dağılmalarını 

zorlaştırır. Bu nedenle, manyetik nanokompozitin sentezinde kullanılacak olan 

manyetik nanotanecik seçimi oldukça önemlidir (Cornell ve Schwertmann 2013, 

Chandrasekhar 2018). 

 

 

Literatürde genellikle manyetik nanokompozit sentezi için demir oksit formları tercih 

edilmektedir. Fe3O4 ve  -Fe2O3, güçlü manyetik özelikleri, kararlı yapıları ve sentez 

kolaylığı gibi avantajları nedeniyle literatürde en yaygın olarak kullanılan demir oksit 

formlarıdır. Tanecik boyutuna bağlı olarak Fe3O4 nanotanecikleri SPM özelik de 

sergileyebilir. Ayrıca, yapıya manyetik nanotaneciğin katılması iletken polimer 

matrisine manyetik özelik kazandırırken elektriksel, mekanik ve termal özeliklerini de 

değiştirebilir (Cornell ve Schwertmann 2013, Chandrasekhar 2018). 

 

 

PPy temelli manyetik nanokompozit sentezi için literatürde önerilen dört genel yöntem 

vardır (Ģekil 2.23). İlk yöntemde, her iki bileşen (iletken polimer ve manyetik 

nanotanecikler) ayrı ayrı sentezlenir ve daha sonra nanokompozit sentezlemek için 

karıştırılır. Bu yöntemde, manyetik nanotanecik ile iletken polimerlerin, yani PPy'ün, 

aynı çözücüde homojen olarak dağılmaları gerekmektedir. Ancak, bu durum bazı 

kısıtlamalara sebep olacağından elde edilen nanokompozitin homojenliği düşüktür ve bu 

nedenle bileşenlerin karıştırılması yöntemi yaygın olarak tercih edilmemektedir. İkinci 

yöntem, hazır haldeki PPy içeresinde manyetik nanotaneciklerin sentezlenmesidir. İlk 

yönteme kıyasla daha homojen yapıda nanokompozit sentezlenebilir, ancak manyetik 

nanotaneciklerin boyutlarının kontrol edilmesi oldukça zordur. Üçüncü yöntem, 

manyetik nanokompozit sentezi için en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu 

yöntemde, önce manyetik nanotanecikler sentezlenir ve daha sonra bu nanotaneciklerin 

yüzeyinde polimerizasyon gerçekleştirilir. Bahsedilen polimerizasyonun oluşum şekli 

nedeniyle bu yönteme yerinde (in situ) polimerizasyon denir. Bu yöntemin 

avantajlarından biri, manyetik nanotanecikler daha önce sentezlendiği için bilinen 

tanecik boyut dağılımına sahip yapı üzerinde polimerizasyon gerçekleştirilir. Ayrıca, 

polimerizasyon başlatılmadan önce manyetik nanotanecik içeren çözelti kuvvetli bir 
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şekilde karıştırılır ve kullanılacak emülsifiyer ile oldukça homojen hale getirilebilir. Bu 

durum, ikinci yönteme kıyasla nanokompozit yapısının daha homojen olmasını 

sağlamaktadır. Ek olarak, tepkime ortamında emülsifiyer varlığı, polimerizasyon hızını 

ve elde edilen nanokompozitin iletkenliğini arttırdığı düşünülmektedir. Yerinde 

polimerizasyon yönteminde elde edilen nanokompozit genellikle çekirdek-kabuk 

yapısındadır (Ģekil 2.24). Manyetik nanokompozit sentezinde son yöntem hem PPy hem 

de manyetik nanotaneciklerin eş zamanlı sentezidir. Bu yöntemin avantajları hızlı ve tek 

basamaklı oluşudur. Ancak, eş zamanlı sentez esnasında PPy ve manyetik 

nanotaneciklerin boyutlarının kontrol edilebilmesi oldukça zordur (Muñoz-Bonilla vd. 

2017, Chandrasekhar 2018). 

 

 
 

Şekil 2.23 PPy temelli manyetik nanokompozit sentez yöntemleri (Muñoz-Bonilla vd. 

2017) 

 
 

Şekil 2.24 Manyetik nanotanecik yüzeyinde yerinde polimerizasyonun şematik 

gösterimi (Muñoz-Bonilla vd. 2017) 
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Karbon temelli nanomalzeme-PPy ikili nanokompozitleri  

 

Grafenin 2004 yılındaki keşfinden bu yana sahip olduğu eşsiz özelikler sayesinde 

grafene olan ilgi artmıştır. Tek atom kalınlığındaki iki boyutlu yapısı, geniş yüzey alanı 

ve  -bağlı düzlemsel yapısı çok yönlü nanokompozit sentezine olanak sağlamaktadır. 

Grafen ve benzeri (GO, rGO CNT) malzemeler ile iletken polimerlerden oluşan 

nanokompozitler özelikle biyomedikal ve süperkapasitör uygulamalarında sahip 

oldukları potansiyel nedeniyle oldukça yoğun araştırılmaktadır. Manyetik 

nanokompozit sentezinde kullanılan yöntemlere benzer olarak grafen ve türevlerini 

içeren iletken polimerlerin sentezinde genel olarak çözelti karıştırma, eriyik karıştırma 

ve yerinde polimerizasyon yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler kısaca Ģekil 2.25‘de 

özetlenmiştir (Upadhyay ve Kumar 2017, Chandrasekhar 2018, Dunlop ve Bissessur 

2020). 

 

 

Metal oksit (manyetik Fe3O4 gibi) nanotaneciklerin ve karbon (grafen, GO, rGO gibi) 

nanomalzemelerin polimer matrisi içine kontrollü bir şekilde dahil edilmesi üstün 

özeliklere sahip yeni çok fonksiyonlu nanokompozitlerin geliştirilmesine katkı 

sağlamıştır. Polimer matrisi olarak PPy gibi iletken polimerlerin kullanılması 

sentezlenen nanokompozitlerin sadece ısıl kararlılığı, mekanik mukavemeti, elektriksel 

iletkenliği, optik özeliği, biyoaktivite ve yük depolama kapasitesi gibi özeliklerini 

iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda metal oksit nanotaneciklerinin kararlılığını ve 

yeniden kullanılabilirliklerini artırır (Upadhyay ve Kumar 2017, Chandrasekhar 2018, 

Dunlop ve Bissessur 2020). 
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Şekil 2.25 Grafen ve türevlerini içeren iletken polimerlerin sentezi a) Çözelti karıştırma, 

b) eriyik karıştırma ve c) yerinde polimerizasyon (Dunlop ve Bissessur 2020) 

 

 

PPy temelli üçlü nanokompozitler 

 

 

Üçlü nanokompozitler tek bir sistemde birçok üstün özeliğe sahip olan çok fonksiyonlu 

yapılardır. Birden fazla uygulama alanına eş zamanlı hizmet edebilen bu üçlü 

nanokompozitler aynı zamanda istenilen uygulama alanına göre geliştirilmeye ve farklı 

uygulamaların birleştirilmesine de olanak sağlarlar (Upadhyay ve Kumar 2017, 

Chandrasekhar 2018, Dunlop ve Bissessur 2020). 

 

 

Literatürde PPy temelli üçlü nanokompozitlerin farklı uygulamaları çizelge 2.9‘da 

özetlenmiştir. PPy temelli nanokompozitler süperkapasitör, katalizör, biyogörüntüleme 

ve fototermal kemoterapi gibi birçok uygulamaya olanak sağlayan çok fonksiyonlu 

yapılardır. 

 

 

Bu tez çalışmasında, fototermal kemoterapi uygulamasında kullanılmak üzere GO-

Fe3O4-PPy üçlü nanokompozitlerinin sentezinde PVA‘nın stabilizör ve SDBS‘nin 

emülsifiyer rolü üstlendiği GO-Fe3O4 ikili nanokompozit yüzeyinde pirol monomerinin 

yerinde polimerizasyon yöntemi tercih edilmiştir. 
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Çizelge 2.9 Literatürde PPy temelli üçlü nanokompozitlerin farklı uygulamaları 

 

AraĢtırmacı Nanokompozit Uygulama Alanı 

Zhang vd. 2013 S/PPy/ MWNT  Li/S şarj edilebilir pil 

Liang vd. 2014 WNTs@MnO2/PPy Süperkapasitör 

Dagar ve Narula 2017 PPy/ZnO/FAC  Fotokatalizör 

Han vd. 2017 PPy/Fe3O4-Au In vivo ve in vitro PTT ve biyogörüntüleme 

Moyseowicz vd. 2017 PPy/Fe2O3/rGO  Süperkapasitör 

Palanisamy vd. 2017 PPy/grafen/ -CD Hg (II) sensör 

Saad vd. 2017 PPy/Ag/NH2-SBA Antibakteriyel 

Zhang vd. 2017 rGSs/Fe2O3/PPy  Katalizör  

Chen vd. 2018 CNFs@PPy@rGO Süperkapasitör 

Tiwari vd. 2018 PCL-PTX/PPy  In vivo ve in vitro fototermal kemoterapi 

Jlassi vd. 2019 BP-PS-PPy/Ag  H2O2 sensör 

 

 

2.4   Kanserli Doku Modeli ve Kanser Tedavi Yöntemleri 

 

 

2.4.1   Kanser ve kanserli doku modeli 

 

 

Kanser, dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Trilyonlarca hücreden oluşan insan 

vücudunda, ihtiyaç duyulduğunda hücrelerin bölünerek çoğalması ve hasar gören, 

yaşlanan hücrelerin de yok edilmesi şeklinde kusursuz bir düzen vardır. Ancak, bu 

düzen bozulduğunda hücreler kontrolsüz olarak bölünür, katlanarak çoğalmaya başlar 

ve çoğalan bu hücreler genellikle bağışıklık sistemimiz tarafından yok edilir. Bağışıklık 

sistemi tarafından kontrol edilemeyecek seviyeye ulaştıklarında (> 1 cm
3
) ise çoğalan 

bu hücreler birikerek tümör adı verilen dokuları oluştururlar. Tümörler iyi ve kötü huylu 

olmak üzere iki türlüdür ve kötü huylu tümörler kanser olarak adlandırılır. Kötü huylu 

tümörler, iyi huylu tümörlerin aksine dokulara yayılabilir veya dokuları istila edebilir. 

Buna ek olarak, tümörler büyüdükçe, bazı kanser hücreleri oluşturdukları tümörden 

ayrılabilir, kan ya da lenf sistemi yoluyla vücudun diğer bölgelerine gidebilir ve yeni 

tümörler oluşturabilirler. Metastaz olarak adlandırılan bu durum kanser tedavisini daha 

da zorlaştırmaktadır (Kızıltan 2010, Topuz vd. 2011, Grewal 2014, Sarı 2016, Siegel 

vd. 2016, Chen vd. 2020). 

 

 

Metastaz, erken teşhis ve tedavi eksikliği gibi bazı nedenlerden dolayı kanser, küresel 

olarak en çok ölüme neden olan ikinci hastalıktır.  Her yıl Avrupa'da ve ABD'de 
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milyonlarca yeni vaka tespit edilmektedir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu 

(IARC) 2030 yılına kadar yeni vaka sayısının 22.2 milyon ulaşacağını öngörmektedir. 

Bu tahminler doğrultusunda daha etkili kanser teşhis ve tedavilerinin geliştirilmesine 

duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır (Oylar ve Tekin 2011, Torre vd. 2015, Conde 

vd. 2016, Cao vd. 2019, Chen vd. 2020). Ancak bu tedavilerin geliştirilmesi Ģekil 

2.26‘da verilen tümör mikro ortamının daha iyi anlaşılmasıyla gelişip ve kolaylaşabilir. 

Kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu oluşan tümörde kanserli hücrelerin büyümesi için 

gerekli olan besin ve oksijen ihtiyaçları hızla artar. Kan damarlarına yakın olan kanser 

hücreleri, ihtiyaç duydukları besin ve oksijen ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ancak kan 

damarlarına kısmen daha uzak olan tümör hücrelerinin hem mesafe hem de diğer kanser 

hücrelerinin besin ve oksijeni tüketmesi nedeniyle ihtiyaçlarını karşılaması güçleşir ve 

bu durum da anjiyogenez olarak adlandırılan tümör tarafından yeni damarların 

oluşumunu tetikler.  Endotel hücrelerinin ve damar kıvrımının artması nedeniyle komşu 

endotel hücreleri arasındaki sıkı bağlantı bölgeleri bozularak hücreler arası mesafe 380-

780 nm aralığına genişler. Buna ek olarak, yeni oluşan mikro damarların olgunlaşması 

ve yapılanması için gerekli olan faktörler (vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), 

bradikinin, prostaglandin (PG) ve nitrik oksit (NO) dokulardan damara doğru salınır ve 

bu faktörler tümörlerin aşırı geçirgen özeliklerine katkıda bulunur. Geçirgenliği artan bu 

damarlarda makromoleküller dokuya geçebilir ve tümörlü dokuda birikebilir. Bu olay 

gelişmiş geçirgenlik ve tutma etkisi (EPR) olarak adlandırılır. EPR etkisi kemoterapötik 

ajanların tümörlü dokuya taşınmasında yardımcı olur ancak bazı hücre membran 

proteinleri ilacın hücre içine girişinde azalmaya veya hücre dışına atma işlevinde artışa 

sebep olarak çoklu ilaç direnci (MDR) geliştirebilir. Bunlar sonucunda tümörlü 

dokunun normal dokulara kıyasla önemli ölçüde farklılık gösterdiği ve yeni kanser 

stratejilerin incelenen tümörlü dokuya göre belirlenmesi ve tasarlanması gerekmektedir 

(Thakor ve Gambhir 2013). 
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Şekil 2.26 Tümör doku modeli (Thakor ve Gambhir 2013) 

 

 

2.4.2   Kanser tedavi yöntemleri 

 

 

Kanser tedavisinde cerrahi müdahale, radyoterapi (RT), kemoterapi (CT) ve hipertermi 

gibi geleneksel kanser tedavileri yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle 

kanserde ilk yapılacak tedavi, cerrahidir ve uzun yıllardır kullanılan bu yöntem kanserin 

yayılma seviyesini öğrenmede de önemli rol oynar. Ancak cerrahi müdahale sadece iyi 

tanımlanmış ve primer lezyonlara sahip tümörlerin çıkarılması için uygundur. Kötü 

tanımlanmış tümörlerin alınmasında ve metastaz durumda uygun değildir (Kızıltan 

2010, Zhang vd. 2013, Lin vd. 2015, Wu vd. 2015, Wang vd. 2020). 

 

 

Radyoterapi, radyasyon kullanılarak kanser tedavi etme yöntemidir. Kanser hücreleri 

yüksek dozlarda radyasyona maruz bırakılır. Bu durum tümörün yakınlarındaki normal 

hücrelere ciddi zararlar vererek kanama, bağışıklık sisteminin zayıflaması, böbrek ve 

sinir sistemi zararları gibi birçok yan etkiye neden olabilmektedir (Kızıltan 2010, Zhang 

vd. 2013).  
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Hipertermide, radyoterapi cihazına benzer cihazlar kullanılır. Kanserli dokuya lokal 

olarak belirli periyotlarda yüksek sıcaklık uygulanır. 42 °C‘nin üzerinde tümör 

içerisindeki vasküler sistem zarar görerek kan akışının yavaşlamasına neden olur. 

Yapılan çalışmalar sonucu kanserli dokunun 42 °C‘de 15 – 60 dakika veya 50 °C‘nin 

üzerinde 4 – 6 dakika ısıtılması kanserli dokuların bozulmasına ve parçalanmasına 

neden olduğu belirlenmiştir. Hipertermi, kanser tedavisinde tek başına yeterli değildir, 

ancak CT veya RT ile kullanılması etkinliğini artırmaktadır (Kızıltan 2010, Zhang vd. 

2013, Zaimy vd. 2017, Estelrich ve Busquets 2018, Cao vd. 2019).  

 

 

Kemoterapi, diğer geleneksel tedavilerde olduğu gibi sınırlı terapötik etkinliğe ve ciddi 

yan etkilere neden olmaktadır. Son zamanlarda, nanobilim ve nanoteknolojideki 

gelişmeler, geleneksel tedavilerin etkinliğini artırmada ve yan etkilerini azaltmada etkili 

olmakla birlikte antikanser etkinliğin artırılabilmesi için fototermal terapi (PTT), 

fotodinamik terapi (PDT), immünoterapi ve gen tedavisi gibi yeni stratejilerin 

geliştirilmesine de yol açmıştır (Kızıltan 2010, Wu vd. 2015, Chen vd. 2016, Chen vd. 

2020, Wang vd. 2020). 

 

 

2.4.3   Kemoterapi 

 

 

Kanser hastalıklarında hala %80-90 oranında kullanılan kemoterapi ilaçla tedavi 

demektir Kanser hücrelerini yok etmek için anti-kanser ilaçlarının kullanıldığı bu tedavi 

yönteminde vücutta bulunan istenmeyen hücrelerin öldürülmesi planlanır. Anti-kanser 

ilaçları bazen tek bazen birkaç ilacın bir arada olduğu kürler şeklinde uygulanırken 

nadiren ağız, genellikle damar yoluyla verilir. Kan yoluyla vücutta taşınan bu ilaçlar 

zararlı hücreleri öldürürken özelikle saç, kemik iliği gibi sistemleri yani normal çoğalan 

hücrelere de zarar verir. Ayrıca yanlış ilaç seçimi, uygunsuz doz verilmesi, 

zamanlamanın yanlış belirlenmesi gibi nedenlerle kemoterapiye hiç cevap 

alınamayabilir. Dahası ilaçlara zamanla direnç gelişimi, yan etkiler nedeniyle dozun 

düşürülmesi veya tedaviye ara verilmesi gibi nedenlerle kemoterapinin devamında 

cevap alınamaması, ya da kemoterapi sonrası hastanın genel durumunun bozulması ve 

tedavinin sonlandırılması gibi birçok problemle karşılaşılmaktadır (Kızıltan 2010, 

Topuz vd. 2011, Lin vd. 2015, Zhang vd. 2017). 
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Genel olarak baktığımızda ise düşük etkinlik, sistemik toksisite ve ilaç direnci gibi 

birçok sınırlamaya sahip olan bu tedavi yöntemi ideal olmayan bir tedavidir. Gelişen 

teknoloji, kemoterapinin bahsedilen sınırlamaları için yeni çözümler üretmektedir. 

Ticari kanser ilaçlarının kanserli dokuya hedefli salımını gerçekleştirecek 

nanoplatformların sentezi istenilen dozda kanser ilacının hedeflenen dokuya ulaşımını 

sağlayarak tedavi etkinliğini arttırırken yan etkileri azaltacakatır. Ayrıca, yapılan 

çalışmalar çeşitli kanser tiplerine karşı sentetik, bitkisel ve fungus kaynaklı ilaçların 

antikanser özeliği olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca anti-kanser etkinin artırılması ve 

tedavinin optimize edilmesi için kemoterapi ile PDT, radyoterapi ve PTT gibi farklı 

stratejilerin entegresi ile kombine tedaviler geliştirilmiştir (Cho vd. 2008, Özgenoğlu 

vd. 2013, Lin vd. 2015, Hai vd. 2017, Zhang vd. 2017, Khan vd. 2017). 

 

 

Bu tez kapsamında, kemoterapiye yönelik araştırmalarda model ilaç olarak kullanılan 

ticari doksorubisin (DOX) ve literatürde anti-kanser özeliği vurgulanan doğal anti-

kanser ajanı olan usnik asit (UA) kullanılmıştır. 

 

 

Doksorubisin (DOX) 

 

 

DOX, 1960‘ların başında Streptomyces peucetius‘ten izole edilen bir antrasiklin türevi 

antibiyotiktir (Ģekil 2.27). Çeşitli kanser türlerinin tedavisinde tek başına veya diğer 

antikanser ilaçlarıyla birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Kapsamlı klinik kullanıma 

rağmen, DOX‘un tam etki mekanizması karmaşık olması nedeniyle hala 

araştırılmaktadır. Bununla birlikte, bu kemoterapötik ajanın kullanımı kalp, beyin, 

karaciğer ve böbrek dahil olmak üzere farklı organlarda bazı yan etkiye yol 

açabilmektedir. Bu yan etkilerin azaltılması için araştırmalar yapılmaktadır (Carvalho 

vd. 2009, Pugazhendhi vd. 2018) 

Usnik asit (UA) 

 

 

UA, ilk kez 1844 yılında Alman bilim adamı Knopp tarafından izole edilmiş bir liken 

sekonder metabolitidir. Oda sıcaklığında katı ve sarı renkli olan UA, molekül yapısında 

bir kiral merkez içerir, bu nedenle doğada D- veya L- formlarında ya da rasemik karışım 

olarak bulunmaktadır. D- veya L- formlarının her ikisinde de aktif biyolojik özeliğe 
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sahiptir. Antikanser etkinliğinin yanında antibakteriyel, antiviral, analijezik, 

antiprotazoal ve antipiretik etkinlik gösterdiğine dair çalışmalar da mevcuttur. 

Dibenzofuran türevi olup, IUPAC ismi 2,6-diasetil-7,9- dihidroksi-8,9b-dimetil-

1,3(‗H,9bH) dibenzofurandion (C18H16O7)‘dur (Ģekil 2.28). Her liken türü az veya çok 

miktarda usnik asit içerir, ancak Usnea longissima usnik asit bakımından oldukça 

zengin bir liken türüdür. Yüzyıllardır UA‘in Asya, Afrika ve Avrupa‘da ağrı kesici, ateş 

düşürücü ve yara iyileştirici olarak kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde ise birçok 

medikal veya kozmetik amaçlı üründe kullanılmaktadır (Koçer 2012, Şekerli vd. 2017). 

 

 

 
  

Şekil 2.27 DOX molekül yapısı (Carvalho vd. 2009) 

 

 
 

Şekil 2.28 UA molekül yapısı (Koçer 2012) 

2.4.4   Fototermal terapi (PTT) 

 

 

PTT, dış enerji kaynağından elde edilen ışık enerjisinin ısıya dönüştürülerek lokal 

olarak kanser hücrelerin yok edilmesidir. Bu tedavi yönteminde, genellikle ışın kaynağı 

olarak 700 – 1100 nm dalga boyu aralığında NIR lazeri tercih edilir ve NIR ışık 
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enerjisini ısıya dönüştürebilen optik emici bir fototermal (PT) ajan kullanır. Işık 

enerjisini soğuran PT ajanları ise lokal olarak kanser hücrelerinin ısınmasına böylece 

bozulmasına ve parçalanmasına sebep olurlar. Kanser hücreleri hipertermiden 

kaynaklanan hasara karşı daha hassastır, ayrıca NIR lazerin insan vücudu tarafından 

emilmesi, görünür ışığa kıyasla çok düşüktür. Ayrıca, NIR ışını sağlıklı doku tarafından 

emilmesinin düşük olması ve daha az saçılması NIR lazer penetrasyon derinliğini de 

artırmaktadır. Bu lazerlerin ayarlanabilir güç kaynağı ve PT ajanlarının bulunduğu alana 

odaklanma yeteneği ısının tümör hacmine göre eşit ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını 

sağlamaktadır. Literatürdeki çalışmalar 808 – 1064 nm dalga boyuna sahip NIR lazere 

odaklanmıştır, ancak en çok çalışılan 808 nm NIR lazeridir. PTT tedavisi için, dalga 

boyu 1064 nm'den daha uzun olan lazerler henüz araştırılmamıştır. Sonuç olarak 

radyoterapi ve kemoterapi gibi geleneksel tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında 

tümörlerin yok edilmesinde oldukça etkili ve normal hücrelere en az hasar veren bu 

tedavi yöntemi spesifik olarak kontrol edilebileceğinden kanser tedavisinde umut vaat 

etmektedir (Shibu vd. 2013, Song vd. 2014, Wang vd. 2014, Du vd. 2015, Feng vd. 

2015, Beik vd. 2016, Kim vd. 2016, Wang ve Qui 2016, Zhang vd. 2016, Estelrich ve 

Busquets 2018, Cao vd. 2019, Wu vd. 2020). 

2.4.5   Fototermal kemoterapi 

 

 

Bir sistemde kemoterapi ve PTT‘nin entegresi, seçilen bölgeye aynı anda hem ilaç hem 

de ısı sağlayabileceğinden, tekli tedavilerden ziyade kanserli hücrelerin yok edilmesinde 

daha etkili bir yaklaşımdır ve kanser hücrelerini yok etmek için sinerjik bir etki 

sergilemektedir. Fototermal kemoterapi ilaç gereksinimini daha düşük seviyelere 

indirirken, ilaçların yol açtığı sistemik yan etkileri de azaltarak kanserin tekrar riskini en 

aza indirir. Fototermal terapinin anti-kanser etkinliği yalnızca kanser hücrelerinin 

doğrudan yok edilmesi ile sınırlı kalmaz. Bununla birlikte, ısıtma yoluyla nanomalzeme 

üzerine yüklenmiş olan ilacın salımının tetiklenmesi gibi yollarla kemoterapi ajanlarının 

etkinliğini artan sıcaklıkla beraber daha üst seviyelere yükseltebilir. Kemoterapi üzerine 

fototermal etkinin bir diğer avantajı ise nanomalzemeler üzerine yüklenmiş olan 

ilaçların kontrollü bir şekilde salımına da olanak tanımasıdır Sonuç olarak, çoklu tedavi 

yöntemlerinin başında gelen fototermal kemoterapiye olan ilgi her geçen gün artarken 
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yapılan çalışmalarda kanser tedavisi için çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu 

göstermektedir (Al-Nahain vd. 2013, Zhang vd. 2013, Qiu vd. 2015, Wang vd. 2015, 

Hai vd. 2017, Zhang vd. 2017, Wang vd. 2020).  

 

 

2.5  Kanser Tedavisinde Nanokompozitler 

 

 

Kanser tedavisinde, fototermal kemoterapi gibi çoklu tedavi yöntemlerinde kullanılmak 

üzere yüksek antikanser etkinliği gösterirken sağlıklı dokulara zarar vermeyen, sistemik 

yan etkilere yol açmayan ve tedavinin her basamağının takip edilmesini sağlayan 

biyogörüntülemeye olanak tanıyan çok yönlü nanoplatformlara yani nanokompozitlere 

ihtiyaç vardır. Nanokompozitler, tek bir sistem olarak tüm genel ihtiyaçları 

karşılayabilecek şekilde tasarlanabilirler. Geniş yüzey alanı DNA, RNA, protein, ilaç 

gibi küçük bileşikleri bağlama, absorblama ve taşıma olanağı sağlar. Nanokompozitlerin 

boyutları, şekilleri ve yüzey özelikleri kompoziti oluşturulan bileşenlerin seçimi ve 

sentez yöntemleri ile uygulama alanına göre ayarlanabilir. Aynı zamanda, yüksek 

kararlılığa, yüksek taşıyıcı kapasitesine, hidrofilik ve hidrofobik maddeleri tutma veya 

absorplama yeteneğine de sahip olmaları farklı uygulamalara olanak tanır (Thakor ve 

Gambhir 2013, Sangtani vd. 2017, Zaimy vd. 2017, Li vd. 2019). 

2.5.1   Kemoterapide kullanılan nanokompozitlerin özelikleri  

 

 

Kemoterapi, ciddi yan etkilerine rağmen günümüzde hala kanser tedavisinde yaygın 

olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Yan etkilerin azaltılması, yeterli dozun kanserli 

dokuya taşınması ve tedavi etkinliğinin arttırılması için birçok yeni strateji 

geliştirilmektedir. Çok fonksiyonlu nanokompozitlerin kullanıldığı yeni stratejilerdeki 

esas amaç nanokompozit yapısının fiziksel ve kimyasal özeliklerinin uygun bir şekilde 

tasarlanması, kemoterapötik ilacın nanokompozite yüklenmesi, kanserli bölgeye aktif 

veya pasif taşımayla yönlendirilmesi ve kanserli bölgede ilaç salımının gerçekleşmesidir 

(Thakor ve Gambhir 2013, Lin vd. 2015, Liu vd. 2016, Hai vd. 2017). 

  

Kemoterapötik ilaçların kanserli dokuya etkin olarak taşınması için nanokompozitin 

sahip olması gereken bazı özelikler vardır (Ģekil 2.39). İlk olarak, kemoterapötik ilaç 



52 

 

nanokompozitin iç veya dış yüzeyine etkin bir şekilde bağlanması gerekmektedir (Ģekil 

2.39.a). Elde edilen ilaç yüklü nanokompozit, kan plazmasında stabil kalmalı ve 

aglomere olmamalıdır (Ģekil 2.39.b). Kan plazmasında taşınan nanokompozit pasif 

taşıma (EPR etkisi) ve aktif taşıma (manyetik, ultrasonik veya ligand-reseptör aracılığı) 

ile kanser hücresine iletilmelidir (Ģekil 2.39.c). Kanserli hücreye taşınan ilaç yüklü 

nanokompozit sadece bu bölgede ilaç salımı gerçekleştirmeli (Ģekil 2.39.d) ve taşıyıcı 

nanokompozit görevini tamamladıktan sonra bozunmalı veya dolaşım sistemiyle 

güvenli bir şekilde vücuttan atılmalıdır (Ģekil 2.39.e). Sonuç olarak, ilaç taşıyıcı 

nanokompozitlerin tek bir sistemde tüm genel ihtiyaçları karşılayabilmesi için uygun 

şekilde tasarlanması gerekmektedir (Barreto vd. 2011, Thakor ve Gambhir 2013, Sun 

vd. 2014, Liu vd. 2016). 

 

 
Şekil 2.29 Kemoterapötik ilaçların kanserli dokuya etkin olarak taşınması için ilaç 

yüklü nanokompozitin a) sentezlenmesi, b) kan plazması içinde stabil 

kalması, c) kanserli hücreye taşınması, d) bu bölgede ilaç salımının 

gerçekleşmesi ve e) ilaç salımı sonrası nanokompozitlerin uzaklaşması 

(Thakor ve Gambhir 2013) 
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2.5.2   Fototermal terapide kullanılan nanokompozitlerin özelikleri 

 

 

PTT, ışık enerjisini ısı enerjisine dönüştürebilen PT ajanların kullanıldığı lokal 

hipertermiye olanak sağlayan etkin bir kanser tedavi yöntemidir. Bu yöntemde 

kullanılacak olan PT ajanların tasarlanması oldukça önemlidir. PT ajanların temel 

olarak ışık enerjisini ısı enerjisine dönüştürülebilmesi için ışık enerjisini soğurma 

özeliğine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, etkin tedavi için yüksek fototermal 

etkinlik ve fototermal kararlılık sergilemelidirler. Yan etkilerin azaltılması için PT 

ajanların düşük sitotoksisite ve yüksek biyouyumluluğu gereklidir. Ek olarak, kanserli 

dokuda birikiminin arttırılabilmesi için 30 – 200 nm aralığında tanecik boyutunu sahip 

olması istenmektedir (Shibu vd. 2013, Song vd. 2014, Ye vd. 2014, Kim vd. 2016, 

Wang and Qiu 2016, Estelrich and Busquets 2018). 

Günümüzde, PT ajanlar oldukça çeşitlidir. Ancak, genel olarak organik ve inorganik 

malzemeler olarak iki gruba ayırmak mümkündür. İnorganik malzemelere Au, Ag, Pd 

gibi metalik nanoyapılar ve metal oksit nanotanecikler örnek olarak verilebilir. Yapılan 

in vivo ve in vitro araştırmalar inorganik PT ajanların yüksek terapötik etkinliğe sahip 

olduğunu ortaya koymuştur, fakat inorganik PT ajanların biyolojik olarak 

parçalanmaması ve potansiyel uzun sürekli sitotoksiteleri klinik uygulamaları önemli 

ölçüde sınırlandırmıştır. ġekil 2.30‘da literatürde genellikle kullanılan organik PT 

ajanlar verilmiştir. Grafen, GO, rGO, grafen kuantum noktalar ve CNT içeren karbon 

temelli nanomalzemeler yüksek biyouyumluluk ve düşük sitotoksisitesi nedeniyle 

biyomedikal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda, yapılan 

modifikasyonlar ile karbon temelli nanomalzemeler PT ajanlar olarak da kullanılmaya 

başlanmıştır. Organik NIR boyalar ise kimyasal olarak kolay sentezlenebilmesi ve sahip 

olduğu fotofiziksel özelikler sayesinde PTT‘de sıklıkla kullanılmaktadır. Organik 

polimerler gibi kolay sentezlenebilen, metal ve yarı iletkenlere benzer optik özelikler 

sergileyen iletken polimerler, NIR bölgesinde güçlü optik absorbansları ve uzun sürekli 

fototermal kararlığa sahip biyouyumlu yapıları PPy, PANI gibi iletken polimerleri 

mükemmel PT ajanlar yapmaktadır. Literatürde 808 nm NIR lazer kullanan fototermal 

uygulamaya yönelik çalışmalar çizelge 2.10‘da özetlenmiştir (Wang and Qiu 2016, 

Estelrich and Busquets 2018). 
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Şekil 2.30 Literatürde kullanılan bazı organik fototermal ajanlar (Wang and Qiu 2016) 
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Çizelge 2.10 Literatürde 808 nm NIR lazer kullanan fototermal uygulamaya yönelik 

çalışmalar 

 
ÇalıĢma Fototermal Ajan DeriĢim 

(mg/mL) 

Güç 

(W/cm2) 

Süre 

(dk) 

dTmax 

(ºC) 

Tmax 

(ºC) 

Robinson vd. 2011 Nano rGO 0.1 0.6 8  55 

Chen vd. 2012 PPy nanotanecikleri 0.02 1 10 25  

Ma vd. 2012 GO-Fe3O4-PEG 0.075 1  5  60 

Yang vd. 2012 Ag@Au@PFR 0.13 2 5 33  

Au vd. 2013 POEGMA-PPy NPs 0.2 1 10 19.2 38.7 

Ju vd. 2013 PPy–SiO2–GTA 0.2 1.5 10  66 

Li vd. 2013 Au/PPy 0.125 3 5 25.5 47.5 

Wang vd. 2013 Fe3O4@PPy-PEG 0.5 0.75 5.5 22  

Hu vd. 2014 PPy-hemin - 8  7   76 

Sheng vd. 2014 Au nanorods  3.5 15 28.5  

Shi vd. 2014 GO@Ag-DOX-NGR 0.01  2 5  18.3  

Song vd. 2014 Demir Oksit@PPy-PEG 0.5 1 5 46  

Tian vd. 2014 PPy@Fe3O4@Au 0.16 0.25 5 33.5  

Zhang vd. 2014 Fe3O4-PPy - 4 20 62.5  

Chen vd. 2015 rGO–Fe2O3@Au NPs 0.05 2 10 30  

Chen vd. 2015 PANI-gelatin-PCL 0.125 0.5 3 47 67 

Feng vd. 2015 Au/Polypyrrole@Fe3O4 1.4 2 10 35 62.7 

Feng vd. 2015 MoS2-PEG nanoflake 0.08 2 5 47 73.5 

Hao vd. 2015 ANG/GS/PLGA/DTX NPs 0.5 2.5 5 20.2  

Ke vd. 2015 PPy nanotanecikleri 0.04 1 10 38 63.3 

Liang vd. 2015 Silica−Gold−Silica 0.1  0.57  30  16.4 41.5 

Wang vd. 2015 Hollow PPy-mikroküreler 0.1 3.3 10  78 

Zhang vd. 2015 PPY@PAA/fmSiO2 0.3 2 5 39  

Chen vd. 2016 PPy@DSNs–PEG 0.25 2 10 54.6  

Dou vd. 2016 PVP-rGO/Bi2S3 0.1 1 10 49.2  

Gao vd. 2016 Fe3O4@chitosan 0.4 1 5 38.7  

GhavamiNejad vd. 2016 pNIPAAm-co-pAAm/DP 0.4 2 5.833  55.1 

Liu vd. 2016 PEG-MoS2–Au–Ce6 0.045 1.5 10  59.2 

Liu vd. 2016 Pd@PPy 0.05 4 10 62.3  

Luo vd. 2016 DOX-Fe3O4@mSiO2-PO-FA 0.25 6 14  52.3 

Neelgund vd. 2016 rGO-PANI 4 2 10 34.7 56.2 

Park vd. 2016 C/IR825-PVPS:MMT=99:1 1 2 5 44 85 

Rong vd. 2016 GO-PEG-CySCOOH 0.025 2 2  53 

Shi vd. 2016 Pd@Au nanoplates 0.015 0.5 22 24 51 

Tan vd. 2016 ZrO2/PPy 0.2 1 5 30  

Zhang vd. 2016 PEG-POA PPy  2 30  75 

Zhong vd. 2016 Au@PNIPAM-b-PPy 0.5 2 25  57 

Gedda vd. 2017 Au-Gadolinium doped CQD 2 2 10 20.3 45.3 

Han vd. 2017 PPy/Fe3O4çekirdekAukabuk 0.2  1  10  20  

Jia vd. 2017 GO-Fe3O4-kitosan 0.1 2 10 25  

Jiang vd. 2017 rGO-PDA 0.03 1.5 10 14  

Manivasagan vd. 2017 Anti-EGFR Fu-AuNRs 0.03 2 5  23.6 52.1 

Manivasagan vd. 2017 CS-PPy NCs 0.21 2 5  58.9 

Phan vd. 2017 FePt@PPy 0.05 1 6  58 

Phan vd. 2017 PPy-metilen mavisi  0.05 0.05 6  50 

Yan vd. 2017 Fe3O4@PPy 0.5 1 10 17.8  

Yang vd. 2017 Co/DPZ/C MNPs 0.4 1.3 10  65 

Yang vd. 2017 rGO@mSiO2/HA 1 1 13 14.9 44.1 

Yu vd. 2017 AAP10-pDA/rGO 0.12 1.5 5  55 

Zhang vd. 2017 GdN@CQDs-MWCNTs 0.1  2  5 23.6  

Zhang vd. 2017 Fe3O4@mPEG-g-PDAEAIM 1  2  10  38.6 64.3 

Zhang vd. 2017 rGO-Ara-PDA 0.05 2 8  65 

Chang vd. 2018 GO/MnWO4/PEG 0.1  0.6 15  23  

Chen vd. 2018 Fe3O4@PDAs 0.125 2 10  44.3 

Li vd. 2018 Carbon NPs-Liposome 0.1 2.5 3 42.3  
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Çizelge 2.10 Literatürde 808 nm NIR lazer kullanan fototermal uygulamaya yönelik 

çalışmalar (devam) 

 
Liang vd. 2018 CuS@BSA-MBA-cRGD 0.5 1 6 36.3  

Liu vd. 2018 PPy nanotanecikleri 0.02 1 10 25.2  

Liu vd. 2018 Co-P@PDA 0.4 1.5 5 45.5  

Sun vd. 2018 DOX@GdMSNs-ICG-TSLs 0.015 1.5 5  55 

Tang vd. 2018 SnSe-PVP nanorod 0.025 1.5 10 20  

Tiwari vd. 2018 PCL-PTX/PPy  0.5 5  62 

Wang vd. 2018 PANI@PVP 1 2 5 12 49 

Wu vd. 2018 PNAm-PDA-Au  2 10  77 

Yan vd. 2018 PEI-Ce6/PSS-Au - 1  10   57 

Yang vd. 2018 AuNR@PAA-VAN  1 9 20  

Yang vd. 2018 PPy@BSA-Gd 0.05 1.5 10  50 

Bhattarai vd. 2019 PPy-HFs 0.5 2 5  68 

Burnouf vd. 2019 PPy-PEI NCs 1.2 2 5  45 

Cai vd. 2019 Fe-soc-MOF@PPy 0.5 0.8 10 31.8 72.4 

Cao vd.2019 GNR@PPy@Fe3O4 0.025 2 10 31 58.3 

Guo vd. 2019 PPy-PVP 0.1 0.8 5  45 

Han ve Kim 2019 HAuNS@PPy 0.05 2 15 22.1  

Huang vd. 2019 MPDA-PPy 0.03 1 20 42  

Qin ve Qiu 2019 PPy NRs  2 7 45  

Su vd. 2019 BP/PPy NSs  2 5 52  

Sun vd. 2019 PPy@CPT-HA 0.2 1.5 5  47 

Wu vd. 2019 Fe3O4@PPy-PEG 0.15 1 10 31  

Yang vd. 2019 DTX/PFH@PPy-FA 0.5 1.5 10 46.8 71.6 

Yu vd. 2019 MnPB@PPy 0.2 1.5 10  60 

Fu vd. 2020 PEG@Pt/Dox 0.04 1 5  75 

Geng vd. 2020 NIR-II-CDs 0.5 0.4 5  58 

Guo vd. 2020 Van-OA@PPy 0.25 1 10 29  

Hu vd. 2020 PPy-PEI-PEG/Au 0.5 1.5 10  55.6 

Huang vd. 2020 F-PCL/PPy/PCL  0.585 4  62.5 

Lv vd. 2020 CSC 0.2 1 10 48  

Ou vd. 2020 HOIL-PEG NSs 0.2 2 5 50  

Shan vd. 2020 PPy@BSA-Gd/Dy 1 2 15 27  

Sun vd. 2020 MCI 0.5 0.76 10  52 

Wang vd. 2020 Dap-Au6NFs  1.75 10 31 56 

Wang vd. 2020 P-D-Cs-CNTs 0.1  12  53.3 

Yang vd. 2020 hCu2-xS@Au 0.8 2 8 31.9  

Yin vd. 2020 PPy-HA@DOX 0.1 2 12 28.9 55.3 

Zeng vd. 2020 MnO2@SiO2@PDA 0.125 2 10  73 

 

 

2.5.3   Fototermal kemoterapide kullanılan nanokompozitler 

 

 

Bir sistemde kemoterapi ve PTT‘nin entegresi, tekli tedavilerden ziyade kanserli 

hücrelerin yok edilmesinde daha etkili bir yaklaşımdır. Bu amaç doğrultusunda çok 



57 

 

yönlü terapi ajanlarına ihtiyaç vardır. PTT uygulamalar için ışık enerjisini ısıya 

dönüştürebilen, kemoterapi uygulaması için kemöterapik ilaçların yükleneceği geniş 

yüzey alana sahip nanokompozitlerin tasarlanması ve ilaç yüklü nanokompozitlerin 

yüksek verimde kanserli dokuya ulaştırılması gerekmektedir (Song vd. 2014, Wang vd. 

2015, Hai vd. 2017). 

Son yıllarda literatürde rapor edilmiş yüksek fototermal etkinliğe sahip olduğu bilenen 

PPy ve PPy içeren nanoyapıların fototermal kemoterapi uygulamalarına yönelik 

çalışmalar aşağıda verilmiştir.  

 

 

Wang vd. (2014), kimyasal polimerizasyon yöntemiyle iki basamakta PPy içi boş 

küreler (HNCs)‘ini başarıyla sentezlemişlerdir. Elde ettikleri PPy HNCs‘in fototermal 

uygulamasında 980 nm NIR lazerini ve kemoterapi uygulamasında model ilaç olarak 

DOX‘i kullanmışlardır. İlaç salım deneylerinde, PPy-DOX yapısından 15 saat sonunda 

PBS pH 4.5, pH 6.0 ve pH 7.4‘de kümülatif salım değerleri sırasıyla % 52.1, % 33.4 ve 

% 16.5‘e ulaşmıştır. PBS pH 4.5 salımının NIR lazeri ile tetiklenmesi (980 nm, 1 

W/cm
2
) sonucunda kümülatif salım değeri % 73.6‘a yükselmiştir. 

 

 

Chen vd. (2016), kombine fototermal kemoterapi uygulaması için çok fonksiyonlu 

DOX-PPy@Dendrimer benzeri silika nanotanecikleri (DSNs)-PEG yapısını başarıyla 

sentezlemişlerdir. PBS pH 7.4 ortamında gerçekleştirdikleri yüklemede enkapsülasyon 

etkinliği ve ilaç içeriği sırasıyla % 86.92 ve % 16.08 olarak hesaplanmıştır. DOX-

PPy@DSNs-PEG nanokompozitinin PBS pH 5.5 ve pH 7.4 salım ortamında kümülatif 

salım değeri 48 saat içince sırasıyla % 41.75 ± 1.21 ve % 5.63 ± 0.44‘e ulaşmıştır. NIR 

lazer (808 nm, 1 W/cm
2
, 10 dk) etkisi ile tetiklenen salımlar 8 saat içerisinde PBS pH 

5.5 ve pH 7.4 için kümülütif salım değerleri sırasıyla % 34.98 ± 0.93 ve % 25.38 ± 

1.32‘e artmıştır. 

 

 

Chen vd. (2017), eş zamanlı MRI / fotoakustik görüntüleme (PAI)‘ye ve kanser 

tedavisinde fototermal kemoterapi uygulamasına olanak sağlayacak DOX yüklü 

PPy@MIL-100(Fe) nanokompozitini başarıyla hazırlamışlardır. DOX yüklü 

PPy@MIL-100(Fe) nanokompozitinin ilaç içeriği yaklaşık % 29 olarak hesaplanmıştır. 
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PBS pH 5.3 ve pH 7.4 salım ortamında kümülatif DOX salım değeri 4 saat içerisinde 

sırasıyla yaklaşık % 49 ve % 24‘e ulaşmıştır. NIR lazer (808 nm, 2 W/cm
2
, 5 dk) etkisi 

ile tetiklenen pH 5.3 salımında kümülatif DOX salım değeri 4 saat içerisinde % 82.1‘e 

yükselmiştir.  

 

 

Wang vd. (2018), çekirdek kabuk yapısındaki Au nanoçubuk (GNRs)/PPy/m-SiO2 

nanokompozitinin fototermal etkinliğini, DOX yükleme ve NIR etkili salımını 

incelemişlerdir. GNRs/PPy/m-SiO2 nanokompozitinin ilaç içeriği % 38.7 ve 

enkapsülasyon etkinliği % 77.4 olarak belirlenmiştir. PBS pH 5.3 ve pH 7.4 ortamında 

kümülatif DOX salım değeri 30 saat içerisinde sırasıyla yaklaşık % 60 ve % 32‘e 

ulaşmıştır. NIR lazer (808 nm, 3 W/cm
2
, 10 dk) etkisi ile tetiklenen PBS pH 5.3 

salımında DOX kümülatif salım değeri 4 saat içerisinde % 40 arttırarak % 65‘e 

yükseltmiştir. 

 

 

Guo vd. (2019), PVP ortamında kararlı, biyouyumlu ve NIR ışığına duyarlı PPy 

nanotanecik (PPy-PVP NP)‘leri sentezlemiş ve sentezlenen yapı üzerine başarıyla DOX 

yüklemişlerdir. DOX yüklü PPy-PVP NP‘lerin ilaç içeriği % 26.4 olarak 

hesaplanmıştır. Kümülatif ilaç salım değerleri 48 saat sonunda 37 °C PBS pH 7.4 ve pH 

5.5 için sırasıyla % 20.3 ve 23.7‘e ulaşırken 50 °C PBS pH 5.5 salım ortamında salım 

değeri % 2.3 artarak % 25‘e yükselmiştir.  

 

 

Yang vd. (2019) görüntüleme ve hedefli fototermal kemoterapi uygulamasına yönelik 

Dosektaksel (DTX) yüklü lipit-perfloroheksan (PFH) yapısının PPy ile kaplanması 

sonucunda çekirdek-kabuk formundaki DTX/PFH@PPy nanoyapısını başarıyla 

sentezlemişlerdir. Daha sonra, folik asit (FA) molekülü PPy kabuğunun yüzeyine 

modifiye edilerek tümör hedefli ve ilaç yüklü üçlü yapı elde etmiştir. DTX/PFH@PPy-

FA yapısının ilaç içeriği ve enkapsülasyon etkinliği sırasıyla % 19.5 ± 0.8 ve % 76.6 ± 

3.8 olarak hesaplanmıştır. 0.5 mg/mL derişimindeki DTX/PFH@PPy-FA sulu 

çözeltisinin 10 dk NIR lazer ile etkileşimi sonunda sıcaklığı 24.8 °C‘den 71.6 °C‘e 

arttığı belirlenmiştir. Ayrıca, in vitro DTX kümülatif salım değerleri 60 saat sonunda % 

63‘e ulaşırken lazer etkisi sonucunda salım değeri % 17 artırılarak % 80‘e ulaşmıştır. 
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Tez çalışması kapsamında GO içeren ikili ve üçlü nanokompozitlerin (GO-Fe3O4, GO-

PPy, GO-Fe3O4-PPy) sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen 

nanokompozitlerin fototermal etkinlikleri incelenmiştir. GO-Fe3O4-PPy üçlü 

nanokompozitine literatürde ilk kez ticari antikanser ilacı olan DOX ve doğal antikanser 

ajanı olan UA yüklenmiş ve NIR etkisi ile tetiklenen ilaç salım profilleri gözlenmiştir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

 

3.1   Materyal 

 

 

Tez kapsamında grafen oksit sentezi için kullanılan grafit oksit (30 μm kalınlık, 500 μm 

ortalama boyut) Grafen Kimya Sanayi Şti.‘den ve pH‘ın ayarlanması için kullanılan 

amonyak (NH3) (% 28-30, w/w) Merck (Almanya) firmasından satın alınmıştır. Fe3O4 

ve Fe3O4 nanokompozitlerinin sentezinde başlangıç maddeleri olarak demir (III) klorür 

hekzahidrat (FeCl3.6H2O) ve demir (II) klorür tetrahidrat (FeCl2.4H2O) ayrıca polipirol 

(PPy) ve PPy nanokompozitlerinin sentezinde sırasıyla monomer, emülsiyonlaştırıcı ve 

stabilizör olarak pirol (%98), sodyum dodesil benzen sülfonat (SDBS) ve polivinil alkol 

(PVA, Mw 13,000-23,000, %98) Sigma-Aldrich (Almanya) firmasından tedarik 

edilmiştir. İlaç yükleme ve salım çalışmalarında (+)-usnik asit (%98), doksorubisin 

hidroklorür (% 98.0-102.0, HPLC), fosfat tampon çözelti tableti (PBS), diklorometan 

(DCM), dimetil sülfoksit (DMSO), hidroklorik asit (HCl, min. %37), etanol, sodyum 

hidroksit (NaOH,  %98) ve sodyum azid Sigma-Aldrich (Almanya) firmasından, 

aseton, metanol ( %99.9 HPLC) ve TWEEN
®
 80 çözeltisi Merck firmasından 

alınmıştır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) sistemiyle analizler için 

kullanılan asetonitril ( % 99.9) ve fosforik asit (H3PO4) Sigma-Aldrich (Almanya) 

firmasından tedarik edilmiştir. Tüm sulu çözeltilerin hazırlanmasında Young Lin 

aquaMAX-ultra su arıtma sisteminden (Güney Kore) elde edilen deiyonize (DI) su 

(direnç 18.2 M -cm) kullanılmıştır. 

 

 

3.2   Yöntem 

 

 

Deneysel aşamalar, grafen oksit (GO), demir oksit (Fe3O4), polipirol (PPy) ve GO 

içeren ikili ve üçlü nanokompozitlerin (GO-Fe3O4, GO-PPy ve GO-Fe3O4-PPy) sentezi, 

fototermal performanslarının incelenmesi, ilaç yükleme-salım çalışmaları ve 

sentezlenen yapıların karakterizasyonundan oluşmaktadır.  

 

 

 

 



61 

 

3.2.1   Grafen oksit sentezi 

 

 

GO sentezinde 0,5 mg/mL derişimde grafit oksit çözeltisi hazırlanmıştır. Grafit oksit 

tabakalarının ayrılarak GO eldesi için NH3 çözeltisi kullanılarak çözeltinin pH değeri 

arttırılmış ve 1 saat süre ile ultrosonik banyoda (Elmasonic S 70 H, 150 W) ultrosonik 

dalgalarla etkileştirilmiştir. 

 

 

3.2.2   Demir oksit (Fe3O4) sentezi 

 

 

Fe3O4 nanotanecikleri alkali ortamda tek basamaklı birlikte çöktürme yöntemi ile 

sentezlenmiştir. Sentez için başlangıç maddesi olan FeCl2.4H2O ve FeCl3.6H2O 

tuzlarının molce 1:2 oranında karıştırılması ile hazırlanan sulu çözelti 45 dk boyunca 

ultrasonik dalgalarla etkileştirilmiştir. Azot ortamında 80 
o
C‘ye ısıtılmak üzere elde 

edilen çözelti mekanik karıştırıcıya alınmıştır ve daha sonra üzerine damla damla 10 ml 

NH3 çözeltisi eklenmiştir. Bir saatlik sentez süresi sonunda manyetik Fe3O4 

nanotanecikleri mıknatıs yardımıyla toplanıp 3 kez DI su ile yıkanmıştır ve 60 
o
C‘de 24 

saat boyunca vakum etüvünde kurutulmuştur (Alvand ve Shemirani 2017). 

 

 

3.2.3   Grafen oksit-demir oksit (GO-Fe3O4) nanokompozit sentezi 

 

 

GO-Fe3O4 nanokompozit sentezinde GO nanotabakalarının yüzeyinde Fe3O4 sentezinde 

kullanılan tek basamaklı birlikte çöktürme yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle, GO sulu 

dispersiyonu (0,5 mg/mL) ultrosonik banyo yardımı ile elde edilmiştir. Daha sonrasında 

GO dispersiyonuna Fe
2+ 

(FeCl2.4H2O) ve Fe
3+

 (FeCl3.6H2O) klorürlerinin molce 1:2 

oranındaki sulu çözeltileri farklı miktarlarda demir tuzları (GO:Fe tuzları; 1:2, 1:4, 1:8, 

1:16 w:w) oranlarında eklenerek oda sıcaklığında bir saat karıştırılmıştır. Elde edilen 

karışım, azot ortamında 80 
o
C‘ye ısıtılmak üzere elde edilen çözelti mekanik 

karıştırıcıya alınmıştır ve daha sonra NH3 damla damla eklenmiştir. Bir saatlik sentez 

süresi sonunda elde edilen çözelti vakumda filtre membranı (47 mm çapında, 0.45 µm 

gözenek çaplı) ile filtrelenmiş, DI su ile 3 kez yıkanarak saflaştırılmıştır ve 60 °C‘de 24 

saat boyunca vakum etüvünde kurutulmuştur. Elde edilen örnekler farklı GO:Fe3O4 
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oranlarına (1:2 – 1:16) göre sırasıyla GO1Fe2, GO1Fe4, GO1Fe8 ve GO1Fe16 şeklinde 

kodlandırılmıştır. 

 

3.2.4   Polipirol (PPy) sentezi 

 

 

PPy nanotanecikleri pirol monomerinden, yerinde polimerizasyon yöntemi ile elde 

edilmiştir.  Bu yöntemde PVA ve SDBS sırasıyla stabilizör ve emülsiyonlaştırıcı olarak 

kullanılmış ve su-metanol ortamında polimerizasyon gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, 

PVA sulu çözeltisi (3 mg/mL) 75 °C yağ banyosu ve oda sıcaklığında 2‘şer saat olmak 

üzere 4 saat 450 rpm‘de manyetik karıştırıcıda karıştırılarak elde edilmiştir. Soğuyan 

çözeltiye 10 mg SDBS eklenmiştir. Elde edilen karışım önce 45 dk. ultrosonik 

dalgalarla etkileştirilmiş sonrasında 2 saat mekanik olarak 150 rpm‘de çalkalanmıştır. 2 

ml metanol ve 40 µL pirol içeren çözelti 5 dk. ultrosonik banyoya konduktan sonra 

PVA/SDBS içeren çözeltiye damla damla eklenmiş. Son olarak 40 mg FeCl3.6H2O 

(pirol: FeCl3.6H2O, 0.4 n/n) içeren sulu çözelti karışıma damla damla eklenerek 

mekanik olarak 150 rpm‘de 12 saat polimerizasyon devam ettirilmiştir. Polimerizasyon 

işlemi sonucunda elde edilen çözelti 14500 rpm‘de santrifüjlenerek DI su ile 3 kez 

yıkanarak saflaştırılmış ve 60 °C‘de vakumda kurutulmuştur (Wang vd. 2013). 

 

 

3.2.5   Demir oksit-polipirol (Fe3O4@PPy) nanokompozit sentezi 

 

 

Fe3O4@PPy nanokompoziti, Fe3O4 nanotanecikleri birlikte çöktürme yöntemiyle 

sentezinden sonra, pirol monomerinin yerinde polimerizasyon yöntemi ile Fe3O4 

nanotanecikleri polimerik yapı ile kaplanarak elde edilmiştir. PPy sentezinde 

bahsedildiği üzere 3 mg/mL‘lik PVA çözeltisi hazırlanmış ve daha sonra soğuyan bu 

çözeltiye 10 mg SDBS ve 10 mg Fe3O4 eklenerek önce 45 dk ultrasonik banyoda sonra 

2 saat mekanik olarak 150 rpm‘de çalkalanarak karıştırılmıştır. PVA/SDBS/Fe3O4 

çözeltisi üzerine 2 ml metanol ve 40 µL pirol içeren çözelti eklenerek 30 dk ultrasonik 

dalgalarla etkileştirilmiştir. Son olarak FeCl3.6H2O (pirol: FeCl3.6H2O 0.4 n/n) sulu 

çözeltisi karışıma eklenerek mekanik olarak 150 rpm‘de 12 saat polimerizasyon devam 

ettirilmiştir. Polimerizasyon işlemi sonucunda elde edilen bu kompozit mıknatıs ile 

toplanmış, DI su ile 3 kez yıkanarak saflaştırılmış ve 60 °C‘de vakumda kurutulmuştur. 
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Kütlece Fe:pirol oranı 1:4 olarak sentezlenen örnek Fe3O4@PPy (1-4) şeklinde 

kodlandırılmıştır. 

 

3.2.6   Grafen oksit-polipirol (GO-PPy) nanokompozit sentezi 

 

 

GO-PPy nanokompoziti, Fe3O4@PPy nanokompozit sentezine benzer olarak grafit 

oksitten elde edilen GO nanotabakalarının pirol monomerinin yerinde polimerizasyon 

yöntemi ile polimerik yapıyla kaplanması sonucu elde edilmiştir. Öncelikle 3 

mg/mL‘lik PVA çözeltisi hazırlanmış ve daha sonra soğuyan bu çözeltiye 10 mg SDBS 

ve 10 mg GO eklenerek önce 45 dk ultrasonik banyoda sonra 2 saat mekanik olarak 150 

rpm‘de çalkalanarak karıştırılmıştır. PVA/SDBS/GO çözeltisi üzerine 2 ml metanol ve 

farklı miktarlarda (GO:pirol 1:1 – 1:4, w/w) pirol içeren çözelti eklenerek 30 dk. 

ultrasonik dalgalarla etkileştirilmiştir. Son olarak FeCl3.6H2O (pirol: FeCl3.6H2O 0.4 

n/n) sulu çözeltisi karışıma eklenerek mekanik olarak 150 rpm‘de 12 saat 

polimerizasyon devam ettirilmiştir. Polimerizasyon işlemi sonucunda elde edilen bu 

kompozit 14500 rpm‘de santrifüjlenmiş, DI su ile 3 kez yıkanarak saflaştırılmış ve 60 

°C‘de vakumda kurutulmuştur. Sentezlenen örnekler kütlece GO:pirol oranlarına (1:1 

ve 1:4) göre sırasıyla GO–PPy (1-1) ve GO–PPy (1-4) şeklinde kodlandırılmıştır.  

 

3.2.7   Grafen oksit-demir oksit-polipirol (GO-Fe3O4-PPy) nanokompozit sentezi 

 

 

Üçlü GO-Fe3O4-PPy nanokompozit sentezinde de ikili kompozit sentezinde kullanılan 

yerinde polimerizasyon yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan PVA çözeltisi soğuduktan 

sonra 10 mg SDBS ve tek basamaklı birlikte çöktürme yöntemi ile sentezlenen GO-

Fe3O4 nanokompozitinden 10 mg eklenerek önce 45 dk ultrasonik banyoda sonra 2 saat 

mekanik olarak 150 rpm‘de çalkalanarak karıştırılmıştır. PVA/SDBS/GO-Fe3O4 

çözeltisi üzerine 2 ml metanol ve farklı miktarlarda (GO-Fe3O4:pirol 1:2 – 1:4, w/w) 

pirol içeren çözelti eklenerek 30 dk ultrasonik dalgalarla etkileştirilmiş ve FeCl3.6H2O 

(pirol: FeCl3.6H2O 0.4 n/n) sulu çözeltisi karışıma eklenerek mekanik olarak 150 

rpm‘de 12 saat polimerizasyon devam ettirilmiştir. Polimerizasyon işlemi sonucunda 

elde edilen bu kompozit mıknatıs ile toplanmış, DI su ile 3 kez yıkanarak saflaştırılmış 
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ve 60 °C‘de vakumda kurutulmuştur. Sentezlenen örnekler kütlece GO1Fe8:pirol 

oranlarına (1:2 ve 1:4) göre sırasıyla GO–Fe3O4–PPy (1-2) ve GO–Fe3O4–PPy (1-4) 

şeklinde kodlandırılmıştır.  

 

3.3   Nanokompozitlerin Fototermal Özeliklerinin Belirlenmesi  

 

 

Tez kapsamında sentezlenmiş GO nanotabakaları, Fe3O4 nanotanecikleri, saf PPy 

nanoküreleri ve nanokompozitlerine ait fototermal analizler farklı derişimlerde (0.01–

0.1 mg/mL) ve farklı güç yoğunluklarında (1.5 – 2.5 W/cm
2
) 808 nm dalga boyunda 

NIR lazer (Newport marka 10 W yüksek güçlü diyot modülü) kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir (ġekil 3.1). Analizler sırasında 10 dk. süren ışıma ve 20 dk. soğuma 

süresi boyunca örneklerin sıcaklığı termal kamerayla (FLIR E50) kaydedilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 3.1 Fototermal ölçümde kullanılan NIR lazer deney düzeneği 
 

 

 Fototermal dönüşüm verimi (ƞ) eĢitlik (3.1) kullanılarak hesaplanmaktadır. 

    
          

 (       )
                        (3.1)  

 

 ; fototermal dönüşüm verimi 

 ; ısı aktarım katsayısı 

 ; ölçüm yapılan kabın yüzey alanı 

     ; maksimum yatışkın koşul sıcaklık değeri için sıcaklık farkı 

  ; nanoyapı içermeyen saf su için ölçülen çözücü ışık absorbansına bağlı ısı 
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   lazer gücü 

  ; nanokompozitlerin 808 nm dalga boyundaki absorbans değeri 

 

 

Yukarıda verilen eĢitlik (3.1)‘den fototermal dönüşüm veriminin hesaplanabilmesi için 

hA‘nın bulunması gerekmektedir ancak hA değerinin doğrudan hesaplanması mümkün 

olmadığı için bulunabilmesi için   boyutsuz değeri eĢitlik (3.2)‘de tanımlanmıştır. 

EĢitlik (3.3)‘de verilen hA değerinin   boyutsuz değeri ile düzenlenmesi sonucu eĢitlik 

(3.4) elde edilmiştir (Liu vd. 2013, Zhou vd. 2013, Feng vd. 2015, Ou vd. 2020). 

 

  
  

     
                        (3.2)     

 

  ; zamana bağlı olan T-Tortam 

     ; maksimum sıcaklık farkı 

 

   
   

 
                        (3.3)  

 

 ; suyun kütlesi 

  ; suyun ısı kapasitesi 

 ; sistemin zaman sabiti 

 

                              (3.4)  

  

Soğuma eğrisinden elde edilen veriler ile çizilen  –(    ) grafiğinin eğimi τ değerini 

vermektedir. EĢitlik (3.3) hesaplanması sonucu elde edilen    değeri eĢitlik (3.1)‘de 

kullanılarak fototermal dönüşüm verimi ( ) hesaplanır (Liu vd. 2013, Zhou vd. 2013, 

Feng vd. 2015, Ou vd. 2020).  

 

Fototermal kararlılığın incelenmesin için GO-Fe3O4-PPy (GO1Fe8:pirol 1:4, w/w) üçlü 

nanokompozit çözeltisi (0.1 mg/mL, 1 mL) art arda tekrar eden 7 kez lazer ile 2.5 

W/cm
2
 güç yoğunluğunda 10 dk ışınlama ve sonrasında 20 dk oda koşullarına soğuma 

döngüsü uygulanmıştır. 
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3.3.1   ‘Knife-Edge’ yöntemi 

 

 

Işın profili, ışının çözünürlüğü, odak derinliği gibi ışın hakkında önemli bilgilerin elde 

edilmesini sağlar bu nedenle ışın profilinin karakterizasyonu önem taşımakta ve 

karakterizasyonu için de bazı teknikler kullanılmaktadır. Bunlardan biri ise ‗Knife-

Edge‘ yöntemidir. Bu yöntemin şematik gösterimi Ģekil 3.2‘de verilmiştir. Tez 

kapsamında lazer ışının örneğe temas ettiği alanın ve buna bağlı olarak lazer güç 

yoğunluğunun daha hassas hesaplanması amacıyla kullanılmıştır.  

 

 

‗Knife-Edge‘ yönteminde keskin ve düz kenara sahip bir araç (bıçak gibi), x ve y 

eksenlerinde hareket ettirilerek lazer ışının bir kısmı bloke edilirken ışının iletilen 

kısmının gücü dedektörden ölçülür ve ışın tamamen bloke olana kadar devam edilir. 

Lazer ışının Gauss ışını profiline sahip olduğu varsayımı ile hem x hem de y yönü için 

ışının ışın profili oluşturulur ve ışının genişliği elde edilir. Bu yöntem, yüksek güçlü 

lazerde oldukça kullanışlı, ucuz ve oldukça hızlı bir teknik olduğu için tercih edilmiştir 

(Tomaru vd. 2006, Amran ve Saat 2018). 

 

 
 

Şekil 3.2 ‗Knife-Edge‘ yönteminin şematik gösterimi (Tomaru vd. 2006) 
 

 

3.4   GO-Fe3O4-PPy Nanokompoziti Üzerine Doksorubisin (DOX) Yükleme ve 

Salım ÇalıĢmaları  

 

 

Üçlü GO-Fe3O4-PPy nanokompozit üzerine DOX yükleme çalışmasında kullanılan 

nanokompozit miktarının ve yükleme ortamı pH‘nın etkisi incelenmiştir. İlk olarak, 

GO-Fe3O4-PPy (GO1Fe8:pirol 1:4, w/w) nanokompozitinin 10 mg/mL‘lik stok çözeltisi 

hazırlanmıştır. Elde edilen stok çözeltiden 10 µl (0,1 mg) veya 30 µl (0,3 mg) alınarak 

PBS çözeltisi (pH 8 - 12) eklenerek 1 mL çözelti elde edilmiştir. Hazırlanan 1 
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mg/mL‘lik DOX çözeltisinden 100 µl eklenerek bir gece 100 rpm‘de mekanik olarak 

çalkalanmıştır. Bu süre sonunda, örnekler alınarak 14500 rpm‘de 3 dakika boyunca 

santrifüjlenmiş, yükleme sıvıları ayrılmış, ilaç yüklü GO-Fe3O4-PPy nanokompozit 24 

saat boyunca dondurarak kurutulmuş ve kurutma işlemi sonrasında 1 gün +4 °C‘de 

saklanmıştır. 

Dondurarak kurutulmuş DOX yüklü GO-Fe3O4-PPy nanokompozitlerine 1 mL PBS 

tampon çözeltisi (pH 7.4 ve pH 5.5) eklenerek 37 °C ve 130 rpm‘de çalkalama 

yapılmıştır. Belirli zaman aralıklarında santrifüjlenmiş (14500 rpm 15-45 sn) ve 

mıknatıs yardımıyla manyetik nanokompozit tutularak üstte kalan 1 mL PBS tampon 

çözeltisi alınıp yerine aynı miktarda taze PBS çözeltisi eklenmiştir.  

 

 

NIR lazer etkisi ile tetiklenmiş salım çalışmasında dondurarak kurutulmuş DOX yüklü 

GO-Fe3O4-PPy nanokompozitlerine 1 mL PBS tampon çözeltisi (pH 7.4 ve pH 5.5) 

eklenerek 37 °C ve 130 rpm‘de çalkalama yapılmıştır. Belirli zamanlarda (15 dk, 30 dk, 

1 sa., 2. sa. ve 4 sa.) 808 nm dalga boyundaki NIR lazer (2.0 W/cm
2
, 10dk) ile ışınlama 

sonrasında numuneler santrifüjlenmiş (14500 rpm 15-45 sn) ve mıknatıs yardımıyla 

manyetik nanokompozit tutularak üstte kalan 1 mL PBS tampon çözeltisi alınıp yerine 

aynı miktarda taze PBS çözeltisi eklenmiştir.  

 

 

DOX yükleme–salım çalışmalarında yükleme ve salım sıvıları UV-görünür bölge 

spektrum cihazı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyon grafiğinin 

hazırlanması için kalibrasyon çözeltileri (2-40 g/mL) PBS kullanılarak hazırlanmıştır. 

Ayrıca, nanokompozitteki ilaç içeri ve enkapsülasyon etkinliği sırasıyla eĢitlik (3.5) ve 

eĢitlik (3.6) kullanılarak hesaplanmıştır (Yang vd. 2019). 

 

             
                         

                           
                         (3.5) 

                        
                         

                          
                       (3.6) 
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3.5   GO-Fe3O4-PPy Nanokompoziti Üzerine Usnik Asit (UA) Yükleme ve Salım 

ÇalıĢmaları  

 
 

GO-Fe3O4-PPy nanokompozit üzerine UA yükleme çalışmaları üç farklı yaklaşımla 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

Yöntem I (GO-Fe3O4-PPy/UA(I))  

 

 

UA yüklü GO-Fe3O4-PPy nanokompoziti, polimerizasyon ortamına UA‘in eklendiği 

GO1Fe8 ikili nanokompozit yüzeyinde pirol monomerinin yerinde polimerizasyon 

yöntemiyle kaplanması sonucu sentezlenmiştir. 

 

UA‘in polimerizasyon ortamına eklenmesi için 3 farklı çözücü denenmiştir (Jin vd. 

2013). GO-Fe3O4-PPy nanokompozit sentez yönteminde de bahsedildiği gibi 3 

mg/mL‘lik PVA çözeltisi hazırlandıktan sonra 10 mg SDBS ve 10 mg GO-Fe3O4 

(GO:Fe tuzları 1:8, w/w) eklenerek 45 dk ultrosonik etki uygulanmış ve daha sonra 2 

saat 150 rpm‘de mekanik olarak çalkalanmıştır. PVA/SDBS/GO-Fe3O4 çözeltisi üzerine 

5 mg UA ve 40 µL pirol monomeri içeren 2 ml aseton ya da 2 mL etanol ya da 2 mL 

metanol damla damla ultrosonik banyoda eklenmiştir. FeCl3.6H2O (pirol:FeCl3.6H2O 

0.4, n/n) sulu çözeltisi karışıma eklenerek mekanik olarak 150 rpm‘de 12 saat 

polimerizasyon devam ettirilmiştir. Polimerizasyon işlemi sonucunda örnekler alınarak 

14500 rpm‘de 5 dakika boyunca santrifüjlenmiş, yükleme sıvıları ayrılmış, ilaç yüklü 

GO-Fe3O4-PPy nanokompozit 24 saat boyunca dondurarak kurutulmuş ve +4 °C‘de 

saklanmıştır. 

 

 

Sentezlenen örnekler kullanılan çözücü ortamına (aseton, metanol ve etanol) göre 

sırasıyla GO–Fe3O4–PPy/UA(I)/A, GO–Fe3O4–PPy/UA(I)/M ve GO–Fe3O4–

PPy/UA(I)/E şeklinde kodlandırılmıştır. Karşılaştırılma yapılması için bahsedilen 

yöntem kullanılarak PPy/UA(I)/M ve Fe3O4@PPy/UA(I)/M nanokompozitleri de 

sentezlenmiştir. 
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GO-Fe3O4-PPy/UA(I) nanokompozitin ilaç içeriği ve enkapsülasyon etkinliğini 

belirlemek amacıyla hem PPy polimerik hem de UA ilacının çözücüsü olan DMSO (1 

mL) 10 mg ilaç yüklü GO-Fe3O4-PPy nanokompozit üzerine eklenerek 5 dk ultrosonik 

etki verilmiştir. Daha sonrasında 4 mL metanol-PBS tampon çözeltisi (metanol:PBS 

çözeltisi %70:30, v/v) eklenerek 15 dk 100 rpm‘de çalkalanmıştır. En son karışım 120 

mL olacak şekilde metanol-PBS tampon çözeltisi (metanol:PBS çözeltisi %70:30, v/v) 

ile seyreltilerek HPLC (Shimadzu HPLC sistemi) ile analizi gerçekleştirilmiştir. 

Analizler Shim-Pack CLC-ODS kolon 4.6 x 250 mm, mobil faz metanol–PBS (% 

70:30), akış hızı 0.8 mL/dk, kolon sıcaklığı 30 C, enjeksiyon hacmi 20 μL, UV 

dedektör dalga boyu 245 nm koşullarında gerçekleştirilmiştir (Cansaran vd. 2006, 

Taresco vd. 2015). Elde edilen veriler doğrultusunda eĢitlik (3.5) ve eĢitlik (3.6) 

kullanılarak ilaç içeriği ve enkapsülasyon etkinliği hesaplanmıştır. HPLC kalibrasyon 

çözeltileri metanol–PBS (% 70:30) içerisinde hazırlanmıştır (0.5-50 g/L). 

 

 

Yöntem II (GO-Fe3O4-PPy/UA(II))  

 

 

Pirol monomerinin yerinde polimerizasyon yöntemi ile hazırlanmış 10 mg GO-Fe3O4-

PPy (1-4) nanokompoziti üzerine aseton içerisindeki UA çözeltisi (2 mg/mL) damla 

damla ultrosonik banyoda eklenmiştir. 100 rpm‘de oda sıcaklığında 24 saat karıştırma 

yapılmıştır. Emdirme işlemi sonucunda örnekler alınarak 14500 rpm‘de 5 dakika 

boyunca santrifüjlenmiş, yükleme sıvıları ayrılmış, ilaç yüklü GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozit 24 saat boyunca dondurarak kurutulmuş ve +4 °C‘de saklanmıştır. 

 

 

Emdirme yöntemi kullanılarak sentezlenen örnekler GO–Fe3O4–PPy/UA(II) şeklinde 

kodlandırılmıştır. Karşılaştırılma yapılması için bahsedilen yöntem kullanılarak 

GO/UA(II) ve GO-Fe3O4/UA(II) nanokompozitleri de sentezlenmiştir. 

 

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(II) nanokompozitin ilaç içeriği ve enkapsülasyon etkinliğini 

belirlenmesi için ilaç yüklemesi sonrası ayrılan yükleme sıvılarının sıvı-sıvı 

ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde yükleme sıvısına 1 mL DCM eklenerek 1 

dakika çalkalama yapılmış sonrasında faz ayrımı gözlenene kadar bekletilmiştir. Faz 
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ayrımı gözlendikten sonra organik faz ayrılmış ve DCM fazı üzerine metanol:PBS (% 

70:30, 3 mL) eklenerek, ilacın HPLC taşıyıcı fazına geçmesi sağlanmış, sıvı içerisinden 

N2 gazı geçirilerek DCM uzaklaştırılmıştır. Daha sonra viale alınan sıvının Shim-Pack 

CLC-ODS kolon 4.6 x 250 mm, mobil faz metanol–PBS (% 70:30), akış hızı 0.8 

mL/dk, kolon sıcaklığı 30 C, enjeksiyon hacmi 20 μL, UV dedektör dalga boyu 245 

nm koşullarında analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda eĢitlik 

(3.5) ve eĢitlik (3.6) kullanılarak ilaç içeriği ve enkapsülasyon etkinliği hesaplanmıştır. 

HPLC kalibrasyon çözeltileri metanol–PBS (% 70:30) içerisinde hazırlanmıştır (0.5-50 

g/L).  

Yöntem III (GO-Fe3O4-PPy/UA(III))  

 

 

Pirol monomerinin yerinde polimerizasyon yöntemi ile hazırlanmış GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozit çözeltisine (5 mg/mL) 0.015 M NaOH-UA (NaOH:UA 3.5:1, n/n) 

çözeltisi (115 µl ya da 178 µl) damla damla ultrosonik banyoda eklenmiştir. 100 rpm‘de 

oda sıcaklığında 24 saat karıştırma yapılmıştır. İlaç yüklenen örnekler 14500 rpm‘de 5 

dakika boyunca santrifüjlenmiş, yükleme sıvıları ayrılmış, ilaç yüklü GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozit 24 saat boyunca dondurarak kurutulmuş ve +4 °C‘de saklanmıştır 

(Taresco vd. 2015). 

 

 

Sentezlenen örnekler kullanılan nanokompozit/ilaç oranına göre GO–Fe3O4–

PPy/UA(III)-2 (nanokompozit:ilaç 5:2.5, w/w) ve GO–Fe3O4–PPy/UA(III)-3 

(nanokompozit:ilaç 5:1.6, w/w) şeklinde kodlandırılmıştır.  

 

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(III) nanokompozitin ilaç içeriği ve enkapsülasyon etkinliğini 

belirlenmesi için ilaç yüklemesi sonrası ayrılan yükleme sıvılarının sıvı-sıvı 

ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde yükleme sıvısına 1 mL DCM eklenerek 1 

dakika çalkalama yapılmış sonrasında faz ayrımı gözlenene kadar bekletilmiştir. Faz 

ayrımı gözlendikten sonra organik faz ayrılmış ve DCM fazı üzerine H3PO4-

DI:Asetonitril (% 30:70, 3 mL) eklenerek, ilacın HPLC taşıyıcı fazına geçmesi 

sağlanmış, sıvı içerisinden N2 gazı geçirilerek DCM uzaklaştırılmıştır. Daha sonra viale 

alınan örneklerin GL Sciences Inertsil ODS-3 4.6 x 250 mm kolon ile H3PO4-
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DI:Asetonitril (% 30:70), akış hızı 1.5 mL/dk, kolon sıcaklığı 30 C, enjeksiyon hacmi 

20 μL, UV dedektör dalga boyu 282 nm koşullarında analizi gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen veriler doğrultusunda eĢitlik (3.5) ve eĢitlik (3.6) kullanılarak ilaç içeriği ve 

enkapsülasyon etkinliği hesaplanmıştır. HPLC kalibrasyon çözeltileri H3PO4-

DI:Asetonitril (% 70:30) içerisinde hazırlanmıştır (0.5-50 g/L). 

 

 

Dondurarak kurutulmuş ilaç yüklü nanokompozitlerin salım çalışmasında Tween
® 

80 

miktarının (%0-0.3), ilaç yüklü nanokompozit miktarının (1.3–10 mg), PBS tampon 

çözelti hacminin (1–30 mL) ve PBS tampon çözeltisinin pH‘nın (pH 5.5 ve 7.4) ilaç 

salımına etkisi incelenmiştir. Salım çalışması 37 °C ve 130 rpm‘de çalkalama ile 

yapılmış ve belirli zaman aralıklarında 1-3 mL örnek alınarak (14500 rpm, 3 dk) yerine 

aynı miktarda taze PBS çözeltisi eklenmiştir. UA‘in suda çözünürlüğü sınırlı olduğu 

için salım sırasında alınan örnekler UA sıvı-sıvı ekstraksiyon ile ayrılarak HPLC 

taşıyıcı fazı olan metanol–PBS çözeltisi (%70–30, v/v) veya H3PO4-DI:Asetonitril (% 

30:70) içerisine aktarılmıştır. Bu işlemde UA içeren PBS çözeltisi içerisine DCM (0.5–

1 mL) eklenerek çalkalama yapılmıştır. Faz ayrımı gözlendikten sonra organik faz 

ayrılmış, kalan DCM fazı üzerine 3 mL taşıyıcı faz eklenerek tekrar çalkalanmış ve 

ilacın taşıyıcı faza geçmesi sağlanmıştır. Sıvı içerisinden N2 gazı geçirilerek DCM 

uzaklaştırılmış ve HPLC ile analizlenmiştir. 

 

 

NIR lazer etkisi ile tetiklenmiş salım çalışmasında 10 mg/ mL GO-Fe3O4-PPy/UA (III-

3) nanokompozit çözeltisine (10 μL) % 0.1 Tween
® 

80 (v/v) ve % 0.1 sodyum azid (v/v) 

içeren 1 mL PBS tampon çözeltisi (pH 7.4 ve pH 5.5) eklenerek 37 °C ve 130 rpm‘de 

çalkalama yapılmıştır. Belirli zamanlarda (2. sa., 4 sa., 6sa., 8sa., 12sa. ve 24 sa.) 808 

nm dalga boyundaki NIR lazer (2.0 W/cm
2
, 10dk) ile ışınlama sonrasında örnekler 

santrifüjlenmiş (14500 rpm 3-7dk) ve mıknatıs yardımıyla manyetik nanokompozit 

tutularak üstte kalan 1 mL PBS tampon çözeltisi alınıp yerine aynı miktarda taze PBS 

çözeltisi eklenmiştir. Salım sırasında alınan örnekler UA sıvı-sıvı ekstraksiyon 

yapıldıktan sonra HPLC ile analizlenmiştir. 
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UA salım çalışmalarında HPLC temelli analizler gerçekleştirilmiştir. Ancak bazı ön 

denemelerde UV-vis analizi kullanılmıştır. UA‘e ait yaklaşık 290 nm‘deki karakteristik 

pikin takibi yapılarak ön çalışmalarda karar verilmiştir. 

 

3.6   Karakterizasyon 

 

 

GO, saf PPy, Fe3O4 nanotanecikleri ve sentezlenen nanokompozitler (GO-Fe3O4, GO-

Fe3O4, Fe3O4@PPy, GO-PPy ve GO-Fe3O4-PPy) belirli seyreltme oranları kullanılarak 

UV-görünür bölge spektrumu olan SHIMADZU UV 1601 spektrofotometresi ile analizi 

yapılmıştır. UV-görünür bölge spektrumları ise 200-1100 nm dalga boyu aralığında 

alınmıştır. 

 

 

Sentezlenen tüm nanoyapıların yapısal karakterizasyonu için Fourier dönüşümlü kızıl 

ötesi spektroskopisi (FTIR) analizi (SHIMADZU FTIR-8400 S) kullanılmıştır. 

Kurutularak toz haline getirilmiş örnekler potasyum bromür (KBr) ile karıştırılarak 

tablet haline getirilmiş ve analizler 400-4000 cm
-1

 dalga sayısı aralığında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

X-ışını kırınım yöntemi (XRD) ile analiz için Rigaku Ultima-IV X-ışını kırınım cihazı 

kullanılmış ve sentezlenen yapılara ait XRD kırınım desenleri elde edilmiştir (tarama 

aralığı: 5-100° ve tarama hızı 2°/dk). Bu analiz için örnekler kurutularak toz haline 

getirilmiştir. 

 

 

Sentezlenen nanoyapıların morfolojik karakterizasyonu için QUANTA 400F alan 

emisyon taramalı elektron mikroskobu (FE-SEM) kullanılmış ayrıca, enerji yayılımı X-

ışını (EDX) analizi de yapılmıştır. Analizlenecek örnekler DI su içerisinde ultrosonik 

etki ile dispers edildikten sonra alüminyum kaplı stublara damlatılarak analize 

hazırlanmıştır. 

 

 

Geçirimli elektron mikroskobu (TEM) analizi için hızlandırıcı voltaj altında çalışan FEI 

marka Tecnai G
2
 Spirit Biotwin model yüksek kontrastlı geçirimli elektron mikroskobu 
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(CTEM) ve JEOL marka JEM 2100F model yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron 

mikroskobu (RTEM) kullanılmış. Analizlenecek örnekler DI su içerisinde ultrosonik 

etki ile dispers edildikten sonra karbon kaplı gride damlatılarak analize hazırlanmıştır. 

 

 

Manyetik Fe3O4 ve nankompozitlerinin magnetik karakterizasyonun gerçekleştirilmesi 

için Cryogenic Limited PPMS cihazı ile titreşimli örnek magnetometresi (VSM) analizi 

yapılmıştır. Analiz sonucu manyetik Fe3O4 ve nankompozitlerine ait magnetik histeresis 

eğrileri elde edilmiştir. 

 

HPLC (Shimadzu HPLC Sistemi) ile analizde, cihazı UA yükleme ve salım 

çalışmalarında 2 farklı metot kullanılmıştır. Birinci metotta, analizler Shim-Pack CLC-

ODS kolon 4.6 x 250 mm, mobil faz metanol:PBS (% 70:30), akış hızı 0.8 ml / min, 

kolon sıcaklığı 30C, enjeksiyon hacmi 20 μL, UV dedektör dalga boyu 245 nm 

koşullarında gerçekleştirilmiştir. İkinci metotta, analizler GL Sciences Inertsil ODS-3 

4.6 x 250 mm kolon, A hattında % 0.0025 H3PO4-DI, B hattında % 100 asetonitril, 

mobil faz H3PO4-DI:Asetonitril (% 30:70), akış hızı 1.5 ml / dk, kolon sıcaklığı 30 C, 

enjeksiyon hacmi 20 μL, UV dedektör dalga boyu 282 nm olduğu koşullarda gradient 

olarak gerçekleştirilmiştir.  
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4. BULGULAR ve TARTIġMA 

 

 

4.1   Grafen Oksit-Fe3O4 Nanokompozitinin Sentezi 

 

 

Grafit oksitin tabakalarının ayrılması sonucu elde edilen GO, alkali ortamda birlikte 

çöktürme yöntemiyle elde edilen Fe3O4 nanotanecikleri ve ikili GO-Fe3O4 (GO:Fe3O4  

1:8) nanokompozitine ait UV-görünür bölge spektrumları Ģekil 4.1.a‘da verilmiştir. 

Şekil 4.1a‘da verilen GO‘e ait 230 nm dalga boyundaki pik aromatik C-C bağlarının 

     geçişi ve 300 nm dalga boyu civarında bulunan omuz şeklindeki pik C=O 

bağlarının      geçişi nedeniyle oluşan iki karakteristik pikdir ve GO sentezinin 

başarıyla gerçekleştiğini göstermektedir (Xu vd. 2011, Dimiev ve Eigler 2016). Fe3O4 

nanotaneciklerine ait UV-görünür spektrumunda Fe3O4 yapısına ait 330-450 nm dalga 

boyu arasındaki karakteristik bant görülmektedir. Ferröz (Fe
2+

) ve Ferrik (Fe
3+

) 

tuzlarının alkali ortamda GO yüzeyine birlikte çöktürme yöntemiyle elde edilen ikili 

GO-Fe3O4 (GO:Fe3O4  1:8, GO1Fe8) nanokompozitine ait UV-görünür bölge 

spektrumunda GO‘e ait 230 nm ve 300 nm‘deki karakteristik pikleri kısmen 

kaybolmuştur ancak Fe3O4 yapısına ait 330-450 nm dalga boyundaki band mevcuttur 

(Kaushik vd. 2008, Rahman vd. 2012, Radoń vd. 2017). Ayrıca, nanokompozitin 

sentezinde GO:Fe3O4 oranının kompozit yapısı ve özeliklerine olan etkileri 

incelenmiştir. ġekil 4.2.b‘de farklı GO:Fe3O4 oranlarında (1:2 – 1:16) hazırlanmış olan 

GO-Fe3O4 nanokompozitlerinin UV-görünür bölge spektrumları verilmiştir. 

Spektrumda 330-450 nm arasında bulunan bölgede gerçekleşen absorpsiyon GO:Fe3O4 

oranına bağlı olarak değişim göstermektedir. Tepkime için kullanılan Fe tuzlarının 

miktarının artması ile birlikte bu bölgede gerçekleşen absorpsiyon da daha belirgin hale 

gelmektedir. Bu durum GO tabakaları yüzeyinde sentezlenmiş olan Fe3O4 nanotanecik 

miktarının Fe tuzu/GO oranının artması ile arttığını göstermektedir. Aynı zamanda Fe 

tuzu/GO oranı GO nanotabakalarının absorpsiyon özelikleri üzerinde de etkilidir. Düşük 

Fe tuzu/GO oranlarında (GO:Fe3O4  1:2, GO1Fe2) ~230 nm maksimumunda bulunan 

aromatik C-C bağlarının  → * geçişlerinden kaynaklanan pik, Fe tuzu/GO oranının 

artması ile birlikte tamamen kaybolmuştur. Bu durum GO tabakalarının neredeyse 

tamamen ve tek düze bir şekilde Fe3O4 nanotanecikleri tarafından kaplanmış 

olabileceğini göstermektedir. Ayrıca aromatik C-C bağlarının  → * geçişlerinden 
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kaynaklan absorpsiyon bandının ~270 nm civarına kaymaması birlikte çöktürme süreci 

boyunca GO nanotabakalarındaki oksijenli fonksiyonel gruplarının kayda değer ölçüde 

indirgenmediğine işaret etmektedir.  

 

 

Yapısal olarak karakterizasyon için yaygın olarak kullanılan bir başka analiz yöntemi 

FTIR‘dır ve Ģekil 4.2’de GO, Fe3O4 ve GO-Fe3O4 (GO:Fe3O4  1:8) nanokompozitine ait 

FTIR spektrumu verilmiştir. Grafen oksitin FTIR spektrumunda 3400 cm
-1
‘deki 

(yayvan) ve 1396 cm
-1

 (dar) dalga sayılarındaki pikler -OH gerilme titreşimlerini 

göstermektedir. Ayrıca, 1721 cm
-1

, 1621 cm
-1

, 1220 cm
-1

 ve 1042 cm
-1

 pikler sırasıyla 

C=O gerilme titreşimine, oksidasyona uğramamış düzlemsel C-C titreşimine, epoksi (C-

O-C) fonksiyonel gruplarına ve C-O gerilme titreşimine aittir (Chu vd. 2014, 

Sadhukhan vd. 2016). Fe3O4 nanotaneciklerinin FTIR spektrumunda Fe-O bağı 

karakteristik pikinin 580 cm
-1

, 3600-3200 cm
-1

 aralığında geniş bir pik şeklinde 

beklenen –OH fonksiyonel grubuna ait karakteristik pikin ise 3400 cm
-1

 civarında 

olduğu görülmüştür (Chen vd. 2003, Alvand ve Shemirani 2017). İkili GO-Fe3O4 

(GO:Fe3O4  1:8, GO1Fe8) nanokompozitine ait FTIR spektrumunda,  nanokompozit 

yapısının UV-görünür bölge spektrum sonuçları ile de uyumlu olarak, Fe3O4 

nanotaneciklerine ait  karakteristik Fe-O bağı pikini (580 cm
-1
) içerdiği belirlenmiştir. 

Spektrumdan GO nanotabakaları ve Fe3O4 nanotaneciklerine ait 3410 cm
-1

 -OH gerilme 

titreşimleri, ayrıca zayıfta olsa 1721 cm
-1
‘deki karboksil C=O gerilme titreşimi, 1621 

cm
-1
‘de C-C titreşimi ve 1396 cm

-1
‘de -OH gerilme titreşimleri bulunmaktadır. Bu 

piklerin merkezleri GO-Fe3O4 (GO:Fe3O4  1:8) nanokompoziti için 1728 cm
-1

, 1627 cm
-

1
 ve 1373 cm

-1
‘e kaymıştır. Ayrıca, GO nanotabakalarına ait karakteristik piklerin 

zayıflama nedeni GO yüzeyinin yoğun bir şekilde Fe3O4 nanotanecikleri tarafından 

kaplanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Şekil 4.1 a) GO, Fe3O4, GO-Fe3O4 (GO:Fe3O4 1:8 w/w) ve b) GO-Fe3O4 (GO:Fe3O4 

1:2–1:16, 0,1 mg/mL) nanokompozitlerinin UV-görünür bölge spektrumları 

 

 

 

 
 

Şekil 4.2 GO, Fe3O4 ve GO-Fe3O4 (GO:Fe3O4 1:8 w/w) nanokompozitine ait FTIR 

spektrumu 
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ġekil 4.3‘de GO, Fe3O4 nanotaneciklerinin ve GO-Fe3O4 (GO:Fe3O4  1:8) nanokompozit 

yapılarının XRD kırınım desenleri verilmiştir. GO‘e ait XRD kırınım deseninde GO 

tabakalarının düzlemsel yansıma (002) yapısına ait olan kırınım piki 10.74 ⁰ ‘de çok 

şiddetli görülmektedir. Bu şiddetli pik, grafen tabakaları arasındaki 0.335 nm olan 

uzaklığın 0.822 nm‘e arttığını göstermektedir. Bu durum grafen tabakaları arasına su 

moleküllerinin girişi ve grafen oksidasyonu ile tabakalar arası uzaklığın artışından 

kaynaklanmaktadır. Grafit oksitten GO sentezi esnasında grafit tabakaları üzerinde 

oksijenli fonksiyonel gruplarının oluştuğu ve GO‘in başarıyla sentezlendiğini gösteren 

önemli bir bulgudur (Chen vd. 2012, Chu vd. 2014, Upadhyay vd. 2015.) Fe3O4 

nanotaneciklerinin XRD kırınım deseninde kübik Fe3O4 nanotaneciklerinin kristal 

düzlemlerine karşılık gelen 30.34⁰ , 35.38⁰ , 43.36⁰ , 53.84⁰ , 57.16°, 62.73° ve 

74.37⁰  de bulunan bu pikler Fe3O4 nanotaneciklerinin (220), (311), (400), (422), (511), 

(440) ve (622) kristal düzlemlerini ifade etmektedir. XRD kırınım desenlerinde bu 

karakteristik piklerin varlığı Fe3O4 nanotaneciklerinin başarıyla hazırlandıklarının 

göstermektedir (Ren vd. 2011, Cheng vd. 2013, Alvand ve Shemirani 2017). İkili GO-

Fe3O4 nanokompozitine ait XRD kırınım deseninde ise Fe3O4 nanotaneciklerine ait 

karakteristik pikler mevcuttur ancak GO nanotabakalarına ait karakteristik piki 

görülmemektedir. Daha öncede belirtildiği gibi GO yüzeyinin tek düze ve yoğun bir 

şekilde Fe3O4 nanotanecikleri tarafından kaplanması GO‘e ait karakteristik pikin 

zayıflamasına neden olduğu düşünülmüştür. 
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Şekil 4.3 GO, Fe3O4 ve GO-Fe3O4 (GO:Fe3O4 1:8 w/w) nanokompozitine ait XRD 

kırınım deseni 

 

 

ġekil 4.4 ve Ģekil 4.5‘de sırasıyla GO, Fe3O4 nanotaneciklerinin ve farklı GO:Fe3O4 

oranı ile hazırlanmış (GO1Fe4, GO1Fe8 ve GO1Fe16) GO-Fe3O4 nanokompozitlerinin 

FE-SEM görüntüleri ve EDX spektrumları verilmiştir. GO‘e ait FE-SEM görüntülerinde 

su ortamında etkin bir şekilde dağıldığı ve grafen oksit tabakalarının kıvrımları ve eğri 

büğrü kenar kısımları görülmektedir (Ģekil 4.4a, b). Ayrıca, Ģekil 4.5a’da verilen GO 

nanotabakasının EDX spektrumu çoğunlukla C ve O elementlerinden oluşmaktadır. 
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ġekil 4.5‘deki EDX spektrumlarında Al pikinin şiddetli bir şekilde var olması 

örneklerin Al kaplı SEM stublarına damlatılmış olmasından ileri gelmektedir. ġekil 

4.4c,d‘de saf Fe3O4 nanotaneciklerin FE-SEM görüntüleri verilmiştir ve saf Fe3O4 

nanotaneciklerinin EDX spektrumu genel anlamda Fe ve O elementlerinden 

oluşmaktadır, bu durum hazırlanan nanotaneciklerin Fe3O4 yapısına sahip olduğu 

sonucunu doğrulamaktadır (Ģekil 4.5b). Farklı GO:Fe3O4 oranı ile hazırlanmış olan 

(GO1Fe4, GO1Fe8 ve GO1Fe16) GO-Fe3O4 nanokompozitlerinin FE-SEM görüntüleri 

Ģekil 4.e-i‘de verilmiştir. Metal oksit nanotaneciklerini içeren grafen temelli 

nanokompozitlerde de tepkimede kullanılan demir tuzu miktarının nanokompozitin 

morfolojik yapısı üzerinde önemli etkileri olduğu saptanmıştır. Düşük miktarda demir 

tuzu kullanımında (GO1Fe4; Ģekil 4.4 e,f), GO tabakalarının kıvrımlı yapıları belirgin 

halde görünürken Fe3O4 nanotaneciklerinin bu tabakalar üzerinde dağılmış oldukları 

görülmektedir. Fe tuzu miktarının arttırılması ile tabakalar üzerindeki Fe3O4 

nanotanecik yoğunluğu artış göstermiş ve GO tabakaları homojen olarak Fe3O4 

nanotanecikleri ile kaplanmıştır (GO1Fe8; Ģekil 4.4g,h). ġekil 4.4ı,i‘de verilen en 

yüksek düzeyde Fe tuzu miktarına sahip GO1Fe16 nanokompozitinde ise nanotanecik 

yoğunluğu daha da artmış, GO tabakaları tamamen Fe3O4 nanotanecikleri ile kaplandığı 

için GO tabakalarının kıvrımlı, eğri, büğrü kenar kısımlarının belirginliği önemli ölçüde 

azalmıştır. Bu durum Ģekil 4.1b‘de verilen GO1Fe8‘e ait UV-görünür bölge 

spektrumunda da benzer şekilde yorumlanmıştır. GO tabakalarının Fe3O4 

nanotanecikleri tarafından homojen olarak kaplanması, GO tabakalarının ~230 nm 

maksimumunda bulunan aromatik C-C bağlarının  → * geçişlerinden kaynaklan 

absorpsiyon bandının kaybolmasına yol açmıştır. GO1Fe4, GO1Fe8 ve GO1Fe16 

nanokompozitlerinin EDX spektrumları Ģekil 4.5c-e‘de sırasıyla verilmiştir. Saf Fe3O4 

örneklerinden farklı olarak (Ģekil 4.5b) GO-Fe3O4 nanokompozit spektrumlarında C 

pikinin oluşması, Fe3O4 nanotaneciklerinin sentezinde platform malzeme olarak 

kullanılan GO nanotabakalarının varlığından ileri gelmektedir. GO1Fe4 nanokompoziti 

için atomik olarak C/Fe oranı 0.94 iken bu değer artan Fe3O4 nanotaneciği miktarının 

etkisi ile GO1Fe16 nanokompoziti için 0.38 olduğu belirlenmiştir.  Fe-SEM (Ģekil 4.4) 

ve UV-vis (Ģekil 4.1.b) analizleri ile de uyumlu şekilde sentez için kullanılan Fe 

tuzlarının miktarının arttırılmasının GO tabakaları yüzeyinde çöktürülmüş olan Fe3O4 

miktarını artırdığı belirlenmiştir. 
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ġekil 4.6‘da Fe3O4 nanotaneciklerinin ve GO1Fe8 nanokompozitinin TEM görüntüleri 

ve tanecik boyut dağılımı histogramı verilmiştir. ġekil 4.6.a ve Ģekil 4.6.b‘de verilen 

Fe3O4 nanotaneciklerinin TEM görüntülerine göre nanoküpler halinde başarıyla 

sentezlendiği görülmüştür. Ayrıca, Fe3O4 nanoküplerin 6-14 nm tanecik boyut 

dağılımına ve 10.13 ± 2.1 nm ortalama tanecik boyutuna sahip olduğu belirlenmiştir 

(Ģekil 4.6.c). ġekil 4.6.d ve Ģekil 4.6.e‘e göre GO nanotabakalarının yüzeyinin tamamen 

Fe3O4 nanetanecikleri ile tek düze şekilde kaplandığı belirlenmiştir. Kompozit yapısında 

Fe3O4 ve GO nanotabakaları arasındaki kuvvetli etkileşim nedeniyle, Fe3O4 

nanotanecikleri saf hallerinde oluşturdukları yığın hallerinin aksine (Ģekil 4.6a-b) GO 

tabakalarının yüzeyinde düzenli şekilde yerleşmişlerdir. Ek olarak, 6-14 nm tanecik 

boyutuna sahip saf Fe3O4 nanotanecikleri ile karşılaştırıldığında GO1Fe8 

nanokompoziti yüzeyindeki Fe3O4 nanotaneciklerinin 4-10 nm tanecik boyut dağılımı 

ve 5.64 ± 1 nm ortalama tanecik boyutuna sahip olduğu saptanmıştır (Ģekil 4.6.f).  GO 

yüzeyinde sentezlenmiş olan Fe3O4 nanotaneciklerinin saf Fe3O4 nanotaneciklerine göre 

daha küçük tanecik boyutuna sahip olmasının nedeninin GO‘nun Fe3O4 nanotaneciğinin 

oluşumunun çekirdeklenme aşamasında daha fazla aktif merkez oluşturmasından ileri 

geldiği düşünülmektedir. GO1Fe8 yüzeyinde Fe3O4 nanotaneciklerinin aglomerasyona 

yol açmadan, tek düze bir şekilde ve daha küçük tanecik boyutlarında hazırlanmasının 

kompozit yüzey alanını da önemli ölçüde artırması ile hem polimerik yapı tarafından 

etkin bir şekilde kaplanmaya hem de ilaç yükleme etkinliğine katkı sağlayacağı 

öngörülmektedir.  
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Şekil 4.4 a,b) GO, c,d) Fe3O4, e,f) GO1Fe4 (GO:Fe3O4 1:4 w/w), g,h) GO1Fe8 

(GO:Fe3O4 1:8 w/w) ve ı,i) GO1Fe16 (GO:Fe3O4 1:16 w/w)  

nanokompozitlerinin FE-SEM görüntüleri 

a) b)

c) d)

f)

g) h)

ı)

e)

GO

Fe3O4

i)

GO

Fe3O4



82 

 

 

 
 

Şekil 4.5 a) GO, b) Fe3O4, c) GO1Fe4 (GO:Fe3O4 1:4 w/w), d) GO1Fe8 (GO:Fe3O4 1:8 

w/w) ve e) GO1Fe16 (GO:Fe3O4 1:16 w/w) nanokompozitlerinin EDX 

spektrumları 

a) b)

c) d)

e)
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Şekil 4.6 a-c) Fe3O4 nanotaneciklerinin ve d-f) GO1Fe8 (GO:Fe3O4 1:8 w/w) 

nanokompozitinin TEM görüntüleri ve tanecik boyut dağılım histogramı 

 

 

Fe3O4 nanotaneciklerinin ve Fe3O4 içeren GO1Fe8 nanokompozitinin manyetik 

özelikleri oda sıcaklığında VSM ile analiz edilmiştir (Ģekil 4.7). Fe3O4 

nanotaneciklerinin ve GO1Fe8 nanokompozitlerinin analiz sonucunda görülen zorlayıcı 

alanın (koersivite) sıfır ―0‖ olması süperparamanyetik özeliğe sahip olduklarını 

göstermektedir. Sentezlenen Fe3O4 nanotaneciklerinin doygunluk mıknatıslanması 

süreli yayınlara (Wei vd. 2012) benzer şekilde 58.87 emu/g olarak belirlenmiştir. 

GO1Fe8 nanokompozitlerinin doygunluk manyetizasyonu 10.26 emu/g değerlerine 

düştüğü belirlenmiştir ve mıktanıslanan GO1Fe8 nanokompozitin görseli Ģekil 4.7‘de 

verilmiştir. Fe3O4 nanotaneciklerinin GO nanotabakaları ile etkileşimi sonucu oluşan bu 

düşüş beklenen bir sonuç olup süreli yayınlarla uyumlu olduğu saptanmıştır (Sui vd. 

2015, Wang vd. 2017). 
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Şekil 4.7 Fe3O4 nanotaneciklerin ve GO1Fe8 (GO:Fe3O4 1:8 w/w) nanokompozitinin 

VSM analiz sonucu 

 

 

4.2   Polipirol Sentezi 

 

 

Polipirol nanoyapılarının sentezinde bu tez kapsamındaki uygulama alanlarından biri 

olan fototermal uygulamada fototermal ajan olarak kullanılabilmesine yönelik tek 

basamaklı su-metanol çözücü ortamında gerçekleştirilen PVA‘nın stabilizör ve 

SDBS‘nin emülsiyonlaştırıcı olarak görev aldığı polimerizasyon yöntemi kullanılmıştır. 

Bu doğrultuda, sulu çözeltide kararlılığa ve yüksek dağılabilme özeliğine sahip küçük 

tanecik boyutlu ve geniş yüzey alanlı PPy nanoyapılarının sentezlenmesi amaçlanmıştır. 

Farklı derişimlerdeki PPy nanoyapılarının UV-görünür bölge spektrumu Ģekil 4.8‘de 

verilmiştir. PPy nanoyapılarına ait UV-görünür spektrumunda ~460 nm dalga 

boyundaki  →  geçişinden kaynaklanan ve 700 – 1100 nm dalga boyları arasındaki 

geniş bipolaron bandları PPy nanoyapılarının iki karakteristik bandıdır (Lee vd. 1995, 

Woo vd. 2010). Ayrıca, PPy nanoyapılarının derişimi arttıkça absorbans değerleri de 

önemli bir artış göstermiş ve uzun süre boyunca belirgin bir değişim göstermemiştir. 

Sonuç olarak, PPy nanoyapılarının başarılı bir şekilde sentezlendiği, sulu ortamda 

yüksek kararlılığa sahip olduğu ve fototermal uygulamalar için büyük potansiyele sahip 

olduğu düşünülmüştür. 
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Şekil 4.8 PPy sulu çözeltisinin farklı derişimlerdeki (0,01-0,1 mg/mL) UV-görünür 

bölge spektrumu 

 

 

ġekil 4.9‘da PPy nanoyapısının FTIR spektrumu verilmiştir. FITR spektrumunda 1543 

cm
-1

, 1458 cm
-1

, 1296 cm
-1

, 1172 cm
-1

, 1033 cm
-1

 ve 902 cm
-1
‘de bulunan pikler 

sırasıyla  

pirol halkasının C-C titreşimi, pirol halkasının C-N titreşimi, düzlem içi =C-H titreşimi, 

N-C gerilme titreşimi, C-H deformasyon titreşimi ve düzlem içi C=C titreşimlerine 

karşılık gelmektedir (Liu ve Wan 2001, Woo vd. 2010, Zhang vd. 2017, Wang vd. 

2017). PPy yapısına ait olan tüm bu karakteristik bandların varlığı PPy‘nin başarıyla 

sentezlendiğini ortaya koymaktadır. 

 

 

ġekil 4.10‘da PPy nanoyapısına ait XRD kırınım deseni verilmiştir ve 2ϴ değeri 15-30° 

arasında yer alan PPy nanoyapısına ait karakteristik geniş pik belirgin bir şekilde 

görülmektedir. Bu karakteristik pik PPy‘nin amorf yapısından kaynaklanmaktadır 

(Zhang vd. 2008). XRD analizi sonucunda PPy nanoyapısının başarılı bir şekilde 

sentezlendiğini doğrulamaktadır. 
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Şekil 4.9 PPy nanoyapısının FTIR spektrumu 

 

 

 
 

Şekil 4.10 PPy nanoyapısının XRD kırınım deseni 

 

 

ġekil 4.11‘de PPy nanoyapısına ait FE-SEM görüntüleri verilmiştir. PPy 

nanoyapılarının nanoküreler halinde ağsı bir yapıda oluşturulduğu belirlenmiştir. ġekil 

4.12‘de ise PPy nanoyapılarına ait TEM görüntüleri ile tanecik boyut dağılım 

histogramı verilmiştir. FE-SEM görüntüleri ile benzer şekilde küresel ve ağsı yapıda 

PPy nanoküreler sentezlendiği doğrulanmıştır. PPy nanokürelerinin 100 – 160 nm 

tanecik boyut dağılımına ve 118.2 ± 17.8 nm ortalama tanecik boyut dağılımına sahip 

olduğu da belirlenmiştir. 
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Şekil 4.11 PPy nanotaneciklerinin FE-SEM görüntüleri 

 

 

 
 

Şekil 4.12 PPy nanotaneciklerinin ait TEM görüntüleri ve tanecik boyut dağılım 

histogramı 
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4.3   GO-PPy Sentezi 

 

 

GO-PPy nanokompozitleri, GO nanotabakalarının pirol monomerinin yerinde 

polimerizasyon yöntemi ile polimerik yapıyla kaplanması sonucu elde edilmiştir. ġekil 

4.13‘te GO yüzeyinde polimerizasyon için farklı miktarlarda pirol kullanılarak 

hazırlanmış olan GO-PPy (1-1) (GO:pirol 1:1, w/w) ve GO-PPy (1-4) (GO:pirol 1:4, 

w/w) nanokompozitlerinin UV-görünür bölge spektrumu verilmiştir. PPy yapısına ait 

olan ~ 460 nm dalga boyundaki  → ‘den kaynaklanan band ve 700 nm‘den daha büyük 

dalga boyu değerlerinde bulunan geniş bipolaron bandı gözlenmiştir. Ancak az miktarda 

pirol monomeri ile kaplanmış olan GO-PPy (1-1) nanokompozitin spektrumundaki PPy 

ait karakteristik bandların daha çok pirol monomeri ile kaplanmış olan GO-PPy (1-4) 

nanokompozitinin spektrumuna göre daha zayıf olduğu saptanmıştır. Ayrıca daha çok 

pirol monomeri ile kaplanan GO-PPy (1-4) nanokompozitinin spektrumunda PPy ait 

karakteristik piklerin şiddetli olduğu da görülmüştür. Bu durumda GO-PPy yapısının 

başarıyla sentezlendiğini göstermektedir. 

 

 

ġekil 4.14‘te saf GO nanotabakalarına, PPy nanokürelerine ve farklı oranlarda pirol 

monomeri ile kaplanmış GO-PPy (1-1 ve 1-4) nanokompozitlerine ait FTIR spektrumu 

verilmiştir. Bu tez kapsamında pirol monomeri miktarının kompozitin kimyasal yapısı 

üzerine olan etkisi incelenmiştir.   GO-PPy (1-1) ve GO-PPy (1-4) nanokompozitlerine 

ait spektrum incelendiğinde PPy yapısına ait tüm karakteristik piklere (1543 cm
-1

, 1458 

cm
-1

, 1296 cm
-1

, 1172 cm
-1

, 1033 cm
-1

 ve 902 cm
-1

) sahip oldukları görülmüştür. Ancak 

GO-PPy (1-1) nanokompozit örneği PPy polimerik yapısına ait tüm karakteristik 

bandlara sahip olmakla birlikte, GO nanotabaklarının 3410 cm
-1

 ve 1396 cm
-1

 -OH 

gerilme titreşimlerini ve 1721 cm
-1
‘deki karboksil C=O gerilme titreşimini de 

bünyesinde barındırmaktadır. Bu piklerin merkezleri GO-PPy (1-1) nanokompoziti için 

sırasıyla 3394 cm
-1

, 1381 cm
-1

 ve 1705 cm
-1
‘e kaymıştır. Nanokompozitin hem GO 

nanotabakalarının hem de PPy polimerik yapısının karakteristik piklerine sahip olması, 

GO yüzeyinde polimerizasyonun başarıyla gerçekleştiğine işaret etmektedir. Ayrıca –

OH ve C=O bandlarındaki kayma kompozit bileşenleri olan GO ve PPy arasında 

kuvvetli bir etkileşim olduğunun göstergesidir. Yüksek miktarda pirol monomerinin 

kullanıldığı GO-PPy (1-4) nanokompozitinde ise GO yapısına ait –OH ve C=O 
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bandlarının önemli ölçüde kaybolduğu saptanmıştır. Bu durum UV-görünür bölge 

spektrum analizi ile de uyumlu olarak (Ģekil 4.13) GO nanotabakalarının yüzeylerinin 

önemli ölçüde polimerik yapı tarafından kaplandığının göstergesidir.  

 

 
 

Şekil 4.13 PPy nanotaneciklerinin ve GO-PPy (GO:PPy 1:1 ve 1:4, w/w) 

nanokompozitlerinin UV-görünür bölge spektrumları 

 

 

 
Şekil 4.14 GO nanotabakalarının, PPy nanotaneciklerinin ve GO-PPy (GO:PPy 1:1 ve 

1:4, w/w) nanokompozitlerinin FTIR spektrumları 
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ġekil 4.15‘de saf GO nanotabakaları, PPy nanoküreleri ve GO-PPy (1-4) 

nanokompozitine ait XRD kırınım desenleri verilmiştir.  GO-PPy (1-4) 

nanokompozitine ait kırınım deseni incelendiğinde PPy‘nin amorf polimerik yapısına 

karşılık gelen pikin şiddetli bir şekilde varlığı görülmüştür. Ayrıca GO 

nanotabakalarının düzlemsel yansıma (002) yapısına ait olan karakteristik pikin ise 

kayda değer ölçüde zayıfladığı saptanmıştır. Bu durum UV-görünür bölge ve FTIR 

sonuçlarıyla uyumlu olarak GO nanotabakalarının PPy polimerik yapısı tarafından etkin 

bir şekilde kaplandığının bir başka göstergesidir.  

 

 

ġekil 4.16‘da GO-PPy (1-4) nanokompozitine ait FE-SEM görüntüleri ve EDX 

spektrumu verilmiştir. Özelikle Ģekil 4.16b‘de GO nanotabakalarının eğri, büğrü ve 

kıvrımlı haldeki kenar kısımları belirgin olarak görülmektedir. Ayrıca GO 

nanotabakalarının yüzeyinin polimer ile etkin bir şekilde kaplandığı da görülmektedir. 

Ancak GO‘i kaplayan polimerin morfolojik yapısının saf PPy yapısından (Ģekil 4.11) 

farklı olduğu gözlenmiştir. Hem saf PPy hem de GO-PPy örneklerinde polimerik 

yapının küresel olduğu ancak GO-PPy (1-4) nanokompozitinde nanotaneciklerin PPy 

örneğindekinin aksine ağsı değil GO nanotabakalarının yüzeyinde ayrı ayrı bulunduğu 

tespit edilmiştir. GO nanotabakaları yüzeyinde hazırlanmış olan nanokürelerin saf PPy 

nanokürelerine göre daha küçük boyutta olduğu saptanmıştır. ġekil 4.16c‘de verilen 

EDX spektrumu incelendiğinde ise spektrumun C ve O elementlerinden oluştuğu 

görülmüş ve bu elementlerin GO nanotabakasının yapısından kaynaklandığı 

düşünülmüştür. 

 

 

ġekil 4.17‘de GO-PPy (1-4) nanokompozitine ait TEM görüntüleri ve tanecik dağılım 

histogramı verilmiştir. GO nanotabakalarının yüzeyinin PPy polimerik nanoküreler ile 

etkin bir şekilde kaplandığı görülmektedir. GO nanotabakaları yüzeyinde oluşan 

polimerik nanokürelerin 20-50 nm tanecik boyut dağılımına ve 29.9 ± 7.5 nm ortalama 

tanecik boyutuna sahip olduğu belirlenmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi PPy 

nanoküreleri 100 – 160 nm tanecik boyut dağılımına ve 118.2 ± 17.8 nm ortalama 

tanecik boyut dağılımına sahip olduğu belirlenmişti. Bu durumda GO nanotabakaları 

yüzeyinde hazırlanmış olan PPy nanokürelerinin saf PPy nanokürelerine (Ģekil 4.12) 
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göre daha küçük tanecik boyutuna ve daha dar tanecik boyut dağılımına sahip olduğu 

görülmüştür. 

 

 
 

Şekil 4.15 GO nanotabakaları, PPy nanotanecikleri ve GO-PPy (GO:PPy 1:4, w/w) 

nanokompozitine ait XRD kırınım deseni 
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Şekil 4.16 GO-PPy (1-4) (GO:PPy 1:4, w/w) nanokompozitine ait FE-SEM görüntüleri 

ve EDX spektrumu 

 

 

Bulgular, GO-PPy nanokompoziti sentezi metanol-su ortamında yerinde polimerizasyon 

yöntemiyle başarıyla sentezlendiğini göstermiştir. Bu nanokompozitin sentezi 

esnasında, pirol monomerini içeren metanol çözeltisi GO sulu dispersiyonuna eklenerek 

sonikasyon banyosunda pirol monomerlerinin GO yüzeyinde dağılması sağlanmaktadır. 

Bu durum oksidasyon ajanı eklenmeden önce GO yüzeyinde polimerizasyon için çok 

sayıda aktif merkezin oluşturulmasını sağlamıştır. Oksidasyon ajanın eklenmesiyle 

yığın halde sentez yerine eş zamanlı aktif merkezlerde başlayan sentez polimerik 

yapıların daha küçük tanecik boyutuna sahip olmasını sağlamıştır. Ayrıca bu 

polimerizasyon yönteminde kullanılan stabilizör ajanı olan PVA ise nanokürelerin 

aglomerasyonunu engellediği de düşünülmektedir. 
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Şekil 4.17 GO-PPy (1-4)  (GO:PPy 1:4, w/w) nanokompozitine ait TEM görüntüleri ve 

tanecik boyut dağılım histogramı 

 

 

4.4   Fe3O4@PPy Nanokompozitinin Sentezi 

 

 

Çekirdek-kabuk yapısındaki Fe3O4@PPy nanokompoziti, birlikte çöktürme yöntemiyle 

sentezlenmiş olan Fe3O4 nanotaneciklerinin yüzeyinin pirol monomerinin yerinde 

polimerizasyon yöntemiyle kaplanması sonucu sentezlenmiştir. PPy nanokürelerinin 

sentezinde kullanılan yerinde polimerizasyon yöntemi ile sentezlenmiştir. ġekil 4.18‘da 

Fe3O4 nanotaneciklerin, saf PPy nanokürelerin ve Fe3O4@PPy (1-4) (Fe3O4:PPy 1:4 

w/w) nanokompozitin UV-görünür bölge spektrumu verilmiştir. Fe3O4-PPy 

nanokompozitinin UV-görünür bölge spektrumu incelendiğinde bu nanokompozitin 

PPy nanotaneciklerine ait ~ 460 nm dalga boyundaki  →  ve 700 – 1100 nm dalga 

boyları arasındaki geniş bipolaron bandlarına ayrıca, Fe3O4 nanotaneciklerinin 330-450 

nm arasında bulunan karakteristik bandına da sahip olduğu görülmüştür. Bu durum 
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Fe3O4 nanotaneciklerinin yüzeyinin su-metanol ortamında yerinde polimerizasyon 

yöntemi ile PPy polimerik yapısı tarafından başarıyla kaplandığını göstermektedir. 

 

 

ġekil 4.19‘da Fe3O4 nanotaneciklerin, saf PPy nanokürelerin ve Fe3O4@PPy 

nanokompozitin FTIR spektrumu verilmiştir. Fe3O4-PPy nanokompozitinin FTIR 

spektrumu incelendiğinde, nanokompozitin PPy nanotaneciklerine ait 6 karakteristik 

piki (1543 cm
-1

, 1458 cm
-1

, 1296 cm
-1

, 1172 cm
-1

, 1033 cm
-1

 ve 902 cm
-1

) ve Fe3O4 

nanotaneciklerine ait karakteristik Fe-O bağı piki (580 cm
-1
) içerdiği belirlenmiştir. 

Nanokompozite ait FTIR spektrumunda Fe-O bağının Fe3O4 nanotanecikleri ile 

karşılaştırıldığında yüzeyin etkin bir şekilde polimerle kaplanması nedeniyle zayıfladığı 

görülmekte bu durum Fe3O4 nanotaneciklerinin yüzeyinin PPy polimerik yapısı 

tarafından başarıyla kaplandığını göstermektedir. 

 

 

 
 

Şekil 4.18 PPy nanoküerelerin, Fe3O4 nanotaneciklerinin ve Fe3O4@PPy (1-4) 

nanokompozitinin UV-görünür bölge spektrumu 
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Şekil 4.19 PPy nanokürelerin, Fe3O4 nanotaneciklerinin ve Fe3O4@PPy (1–4) 

nanokompozitinin FTIR spektrumu 

 

 

Fe3O4 nanotaneciklerin, saf PPy nanokürelerin ve Fe3O4@PPy nanokompozitin XRD 

kırınım desenleri Ģekil 4.20‘de verilmiştir. FTIR ve UV-görünür bölge 

spektrumlarındaki sonuçlar ile uyumlu olarak nanokompozite ait XRD kırınım 

deseninde hem saf PPy polimerik yapısına hem de manyetik saf Fe3O4 

nanotaneciklerine ait karakteristik tüm pikleri içermektedir. Sonuç olarak, bu durum saf 

Fe3O4 nanotaneciklerinin polimerik yapı tarafından kaplandığını gösteren diğer bir 

bulgudur. 

 

 

ġekil 4.21‘de Fe3O4@PPy nanokompozitinin FE-SEM görüntüleri ile EDX spektrumu 

verilmiştir. FE-SEM (Ģekil 4.4 c,d) ve TEM (Ģekil 4.6 a-c) analizleri sonucu 6-14 nm 

tanecik boyut dağılımına ve 10.13 ± 2.1 nm ortalama tanecik boyutuna sahip olduğu 

belirlenmiş saf Fe3O4 nanotaneciklerinin yüzeyinin daha büyük tanecik boyutuna sahip 

olan PPy polimerik yapı ile başarılı bir şekilde kaplandığı Ģekil 4.21 a-c‘de verilen FE-

SEM görüntüleri ortaya koymuştur. Ayrıca, Fe3O4@PPy nanokompozitinin EDX 

spektrumunda C ve Fe atomlarının bulunması da nanokompozitin başarıyla 

sentezlendiğinin bir başka göstergesidir (Ģekil 4.21d). 
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Şekil 4.20 PPy nanokürelerin, Fe3O4 nanotaneciklerinin ve Fe3O4@PPy (1-4) 

nanokompozitinin XRD kırınım desenleri 
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Şekil 4.21 Fe3O4@PPy (1-4) nanokompozitine ait FE-SEM görüntüleri ve EDX 

spektrumu 

 

 

Fe3O4@PPy nanokompozitinin TEM görüntüleri ile tanecik boyut dağılım histogramı 

Ģekil 4.22‘de verilmiştir. 6-14 nm tanecik boyut dağılımına sahip saf Fe3O4 

nanotaneciklerinin (Ģekil 4.6c) yüzeyinin 40 – 100 nm çapa ve 62.1 ± 8.1 nm ortalama 

tanecik boyutuna sahip nanoküreler ile başarıyla kaplandığı belirlenmiştir (Ģekil 2.22d). 

Ayrıca, Fe3O4 nanotaneciklerin yüzeyinin yerinde polimerizasyon esnasında pirol 

monomeri ile kuvvetli etkileşimi sonucunda nanokompozitin çekirdeğinde Fe3O4 

nanotaneciklerinin ve kabuğunda ise PPy yapısının olduğu ortaya konmuştur. Fe3O4 

nanotaneciklerin yüzeyinde gerçekleşen bu polimerizasyon sonucu tanecik boyut 

dağılımı ve ortalama tanecik boyutu sırasıyla 100 – 160 nm ve 118.2 ± 7.7 nm olan saf 

PPy nanokürelerine göre (Ģekil 4.12) daha küçük boyutlarda polimerik yapı elde 

edilmiştir. Nanokompozitin tanecik boyutunun küçülmesinin tanecik yüzey alanı ve su 

ortamında dağılabilme yeteneğini arttırdığı belirlenmiştir. 
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Şekil 4.22 Fe3O4@PPy (1-4) nanokompozitine ait TEM görüntüleri ve tanecik boyut 

dağılım histogramı 

 

 

ġekil 4.23‘de saf Fe3O4 nanotaneciklerinin ve Fe3O4@PPy nanokompozitinin VSM 

analiz sonucu verilmiştir. Analiz sonucuna göre nanokompozitin zorlayıcı alan sıfır olup 

süperparamanyetik özelik sergilediği tespit edilmiştir. Aynı zamanda. Fe3O4@PPy 

nanokompozitinin doygunluk manyetizasyonu GO1Fe8 örneğinde olduğu gibi saf Fe3O4 

nanotanecikleri ile karşılaştırıldığında düşüş gösterse bile kompozit yapı yüksek 

doygunluk manyetizasyonuna (25.99 emu/g) sahip olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 4.23 Fe3O4 nanotaneciklerine ve Fe3O4@PPy (1-4) nanokompozitine ait VSM 

analiz sonucu 

 

 

4.5   GO-Fe3O4-PPy Nanokompozitinin Sentezi 

 

 

GO-Fe3O4-PPy nanokompoziti, yüksek manyetik özeliğe sahip GO1Fe8 

nanokompozitinin yüzeyi yüksek kararlılığa sahip PPy nanokürelerinin sentezinde 

kullanılan yerinde polimerizasyon yöntemi ile sentezlenmiştir. ġekil 4.24a‘da saf PPy, 

GO-Fe3O4-PPy (1-2) (GO1Fe8:pirol 1:2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) (GO1Fe8:pirol 1:4) 

üçlü nanokompozitlerinin UV-görünür bölge spektrumu verilmiştir. GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozitlerine ait spektrumun incelendiğinde Ģekil 4.1‘de verilen GO1Fe8 

nanokompozitinin spektrumundan farklı olduğu ve saf PPy polimerik yapısına ait 

karakteristik bandların varlığı görülmüştür. Ayrıca, GO-Fe3O4-PPy nanokompozitleri 

için pirol miktarının etkisi de incelenmiştir. Sulu dispersiyonu yüksek kararlılığa sahip 

GO-Fe3O4-PPy nanokompozit örneklerinde kullanılan pirol monomeri miktarının 

artması ile PPy yapısına ait absorpsiyon bandları GO-PPy nanokompozit örneklerinde 

olduğu gibi (Ģekil 4.13) daha belirgin hale gelmiş ve absorpsiyon değerleri kayda değer 

ölçüde artış göstermiştir. Bu durum GO-Fe3O4-PPy (1-4) örneğinin PPy polimerik 

yapısı tarafından GO-Fe3O4-PPy (1-2) örneğine kıyasla daha etkin kaplandığının 

göstergesidir. Bununla birlikte NIR bölgesinde GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitinin 

daha az miktarda polimer ile kaplanmış GO-Fe3O4-PPy (1-2) nanokompozitinden daha 

kuvvetli absorbansa sahip olması yüksek fototermal performans gösterebileceğini 

düşündürmektedir. ġekil 4.24‘de GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitinin farklı 
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derişimlerdeki (0,025-0,1 mg/mL) sulu dispersiyonlarının UV-görünür bölge spektrumu 

verilmiştir. Saf PPy polimerik nanoyapılarında (Ģekil 4.8) olduğu gibi GO-Fe3O4-PPy 

(1-4) nanoyapılarının derişimi arttıkça absorbans değerleri de önemli bir artış göstermiş 

ve uzun süre boyunca belirgin bir değişim göstermemiştir. Sonuç olarak, yüksek 

kararlılığa sahip olan ve fototermal uygulamalar için büyük potansiyele sahip olduğu 

düşünülen üçlü GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompoziti başarıyla sentezlenmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 4.24 a) PPy nanokürelerine, GO-Fe3O4-PPy (GO1Fe8:pirol 1:2 ve 1:4, w/w)  

nanokompozitlerine ve b) GO-Fe3O4-PPy (GO1Fe8:pirol 1:4, w/w) sulu 

çözeltisinin farklı derişimlerdeki (0,25-0,1 mg/mL) UV-görünür bölge 

spektrumları 
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ġekil 4.25‘te saf GO nanotabakaları, saf Fe3O4 nanoküreleri ve iki basamaklı yöntem ile 

sentezlenmiş olan üçlü GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitleri 

için FTIR spektrumları verilmiştir.  Üçlü nanokompozitin spektrumunda PPy polimerik 

yapısına ait 6 karakteristik pik (Ģekil 4.9) mevcuttur. Ayrıca, Fe3O4 nanotaneciklerinin 

varlığından kaynaklanan Fe-O (580 cm
-1
) pikine de sahiptir. GO nanotabakalarına ait 

C=O (1705 cm
-1
) piki üçlü nanokompozitlerin spektrumunda çok zayıfladığı bunun yanı 

sıra GO nanotabakalarına ait diğer karakteristik piklerin, tabakaların hem Fe3O4 

nanotanecikleri hem de PPy polimerik yapı tarafından etkin olarak kaplanması 

sonucunda görülmediği saptanmıştır. Sonuç olarak UV-görünür bölge spektrum 

sonucuna uyumlu olarak FTIR analizi de üçlü GO-Fe3O4-PPy nanokompozitlerinin 

başarıyla sentezlendiğini doğrular niteliktedir. 

 

 

GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitlerinin XRD kırınım 

desenleri Ģekil 4.26‘da verilmiştir. Her iki nanokompozitin de XRD kırınım desenleri 

Fe3O4 nanotaneciklerinin (220), (311), (400), (422), (511), (440) ve (622) kristal 

düzlemlerini ifade eden pikleri içermekte olup aynı zamanda amorf PPy polimerik 

yapısına karşılık gelen band (2Ɵ ~21º) da belirgin bir şekilde görülmektedir. Ayrıca 

daha fazla pirol monomeri kullanılarak hazırlanmış olan GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

nanokompozitinde Fe3O4 nanotaneciklerine ait olan piklerin daha az miktarda pirol 

monomeri kullanılarak hazırlanmış olan GO-Fe3O4-PPy (1-2) nanokompozitine kıyasla 

belirginliğinin azaldığı belirlenmiştir. Bu durum monomer miktarının artması ile Fe3O4 

nanotaneciklerinin etrafını saran polimerik yapı kalınlığının arttığının ve üçlü yapının 

başarıyla sentezlendiğinin göstergesidir. 
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Şekil 4.25 PPy, Fe3O4 nanotaneciklerin ve GO-Fe3O4-PPy (GO1Fe8:pirol 1:2 ve 1:4, 

w/w)  nanokompozitlerine ait FTIR spektrumları 

 

 

 
 

Şekil 4.26 GO-Fe3O4-PPy (GO1Fe8:pirol 1:2 ve 1:4, w/w)  nanokompozitlerine ait 

XRD kırınım desenleri 
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GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitlerinin FE-SEM görüntüleri 

sırasıyla Ģekil 4.27a,b ve Ģekil 4.27c,d verilmiştir. GO nanotabakalarına ait eğri, büğrü 

ve kıvrımı kenarlarının belirgin olarak görülmekle birlikte GO nanotabakaların yüzeyi 

küçük boyutlu Fe3O4 nanotanecikleriyle ve daha büyük tanecik boyutuna sahip PPy 

polimerik yapısı ile kaplandığı görülmektedir. Ayrıca Ģekil 4.22‘de verilen Fe3O4@PPy 

nanokompozitine ait TEM görüntüsünde olduğu gibi PPy nanokürelerinin benzer 

şekilde iççice geçmiş halde bir arada bulunduğu saptanmıştır.  Her iki nanokompozitin 

kimyasal yapılarında olduğu gibi morfolojik olarak da benzer yapıya sahip oldukları ve 

GO1Fe8 nanokompozitinin yüzeyinin etkin bir şekilde PPy ile kaplandığı saptanmıştır. 

 

 

 
 

Şekil 4.27 a,b) GO-Fe3O4-PPy (1-2) (GO1Fe8:pirol 1:2, w/w) ve c,d) GO-Fe3O4-PPy 

(1-4) (GO1Fe8:pirol 1:4, w/w)  nanokompozitlerine ait SEM görüntüleri 
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GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitlerinin TEM görüntüleri 

sırasıyla Ģekil 4.28 ve Ģekil 4.29‘da verilmiştir. Her iki nanokompozitin TEM 

görüntüleri incelendiğinde GO1Fe8 yapısının Ģekil 4.6d,e ile uyumlu olduğu 

görülmüştür. Birlikte çöktürme yöntemiyle elde edilen GO1Fe8 nanokompozitinde 

Fe3O4 nanotaneciklerinin ortalamama boyut dağılımı saf Fe3O4 nanotaneciklerine göre 

daha küçük olup 5.64 ± 1 nm olarak belirlenmişti (şekil 4.6f). Ayrıca GO1Fe8 

nanoyapısının yüzeyi polimerik yapı ile kaplanırken nispeten daha büyük olan Ģekil 

4.12‘de saf PPy nanokürelerinin boyutundan (118.2 ± 7.7 nm) farklı olarak Ģekil 

4.22‘de verilen Fe3O4@PPy nanokompozitindeki PPy tanecik boyutuna (62.1 ± 8.1 nm) 

ve yapısına benzer bir sonuç elde edildiği görülmüştür. Bu bilgiler GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozitinin başarıyla sentezlendiğini doğrulamaktadır. 

 

 

GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitlerine ait VSM analiz 

sonuçları Ģekil 4.30‘da verilmiştir. GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

nanokompozitlerinin doygunluk mıknatıslanmaları sırasıyla 7.9 emu/g ve 6.55 emu/g 

olarak belirlenmiştir. Dört kat polimer monomeri ile kaplanan GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

nanokompozitinin doygunluk mıknatıslanma değeri kaplanan polimer miktarının 

artması sonucu iki katlı polimer ile kaplanan GO-Fe3O4-PPy (1-2) nanokompozitinin 

doygunluk mıknatıslanma değerine oranla düşük gelmesi beklenen bir sonuçtur (Yao 

vd. 2015, Unver vd. 2017, Sambyal vd. 2018). GO1Fe8 yüzeyinde polimer miktarı 

arttıkça doygunluk mıknatıslanma değerinin düşmesine rağmen süperparamanyetik 

özeliğe sahip üçlü kompozit elde edilmiştir. Sentezlenen GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozitlerinin süperparamanyetik özelikleri, suda kararlı dispersiyon oluşturma 

yeteneği ve PPy polimerik yapısının katkısıyla 808 nm dalga boyundaki şiddetli 

absorbansı sayesinde manyetik yönlendirmeli fototermal kemoterapi uygulaması için 

çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 4.28 GO-Fe3O4-PPy (1-2) (GO1Fe8:pirol 1:2, w/w) nanokompozitine ait TEM 

görüntüleri 
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Şekil 4.29 GO-Fe3O4-PPy (1-4) (GO1Fe8:pirol 1:4, w/w) nanokompozitine ait TEM 

görüntüleri 

 

 

4.6   Nanokompozitlerin Fototermal Etkinliklerinin Ġncelenmesi 

 

 

Tez kapsamında sentezlenmiş GO nanotabakaları, Fe3O4 nanotanecikleri, saf PPy ve 

nanokompozitlerin kimyasal, morfolojik, optik ve manyetik özelikleri belirlenerek 

başarıyla sentezlendikleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda fototermal kemoterapi 

uygulamalarında umut vaat eden bu nanoyapıların fototermal etkinlikleri farklı 

derişimlerde (0.01–0.1 mg/mL) ve farklı güç yoğunluklarında (1.5–2.5 W/cm
2
) 808 nm 

dalga boyunda NIR lazer kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 4.30 GO-Fe3O4-PPy (1-2) (GO1Fe8:pirol 1:2, w/w) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

(GO1Fe8:pirol 1:4, w/w)  nanokompozitlerine ait VSM analiz sonucu 

 

 

Tez kapsamında öncelikle saf GO, Fe3O4 ve GO nanotabakalarının yüzeyinde Fe
2+

 ve 

Fe
3+

 iyonlarının birlikte çöktürülmesi sonucu hazırlanmış olan GO-Fe3O4 (GO1Fe8) 

(GO:Fe3O4 1:8, w/w) nanokompozitinin fototermal etkinlikleri incelenmiştir. ġekil 

4.31a‘de 0,1 mg/mL derişime sahip Fe3O4, GO ve GO1Fe8 örneklerinin UV-görünür 

bölge spektrumları verilmiş ve 808 nm NIR dalga boyunda absorbans değerleri sırasıyla 

0.208, 0.273 ve 0.397 olduğu belirlenmiştir. Alkali ortamda GO yüzeyinde bulunan 

oksijenli fonksiyonel grupların zayıf da olsa kısmi olarak indirgenmesi (Ma vd. 2012) 

yanında salkım şeklindeki saf Fe3O4 nanotanecikleri ile karşılaştırıldığında, GO 

nanotabakalarının yüzeyinde daha küçük tanecik boyutu ve ayrı tanecikler halinde 

sentezlenmiş olmalarının GO-Fe3O4 nanokompozitinin absorbansını kayda değer ölçüde 

arttırdığı düşünülmektedir. Absorbanstaki bu artış örneklerin fototermal performansları 

üzerine doğrudan etki etmiştir (Ģekil 4.31b). 2.5 W/cm
2
 ve 808 nm dalga boyundaki 

lazer ışınlamasında DI suyun sıcaklığı 1.6 ºC‘lik artışla 22.3 ºC‘den 23.9 ºC‘ye 

yükselmiştir. Fe3O4 nanotanecikleri ve saf GO nanotabakaları için sıcaklık artışı değeri 

sırasıyla 11.7 ve 21.0 ºC olarak belirlenmiştir. Saf Fe3O4 nanotanecikleri ve GO ile 

karşılaştırıldığında GO-Fe3O4 nanokompoziti için sıcaklık 22.8 °C artış göstererek 5 dk 

sonunda 43.8 ºC, 10 dk sonunda ise 49.1 ºC‘ye ulaşmıştır.  
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Şekil 4.31 a) 0,1 mg/mL derişimdeki GO, Fe3O4 ve GO1Fe8 sulu çözeltilerinin UV-

görünür bölge spektrumları, b) 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğundaki lazer 

ışımasında 10 dk tutulan 0,1 mg/mL derişimdeki GO, Fe3O4 ve GO1Fe8 

sulu çözeltilerinin sıcaklık değişim profilleri 

 

 

Kanser hücrelerinin 42°C sıcaklıkta 15-60 dk tutulması ya da 50°C üzerindeki 

sıcaklıklarda 4-6 dk arasında tutulmaları ölümlerine yol açmaktadır (Ke vd. 2015).  

Etkin bir fototermal ajan olan PPy polimerik yapısı kaplanmadan hazırlanmış olan iki 

bileşenli GO-Fe3O4 nanokompozitinin sergilemiş olduğu bu yüksek fototermal etkinlik 

ve aynı zamanda sahip olduğu yüksek manyetik özelikler nedeni ile fototermal 

kemoterapi uygulaması için etkin bir terapi ajanı olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Literatürde GO-Fe3O4 nanokompozitinin fototermal etkinliğine yönelik çalışmalar son 

derece sınırlıdır. Ma (2012) tarafından PEG ile modifiye edilmiş GO-Fe3O4 

nanokompoziti sentezlenmiş ve nanokompozitin manyetik hedefli ilaç salımı, fototermal 

terapi ve manyetik rezonans görüntüleme uygulamalarındaki performansını 

incelenmiştir. Hazırlanan PEG ile modifiye GO-Fe3O4 nanokompozitini içeren 

çözeltinin 1 W/cm
2
 güç yoğunluğundaki lazer ışımasında 5 dk sonunda sıcaklığının 

yaklaşık olarak 60 ºC yükseldiğini belirlemişlerdir.    

 

 

Tek basamaklı birlikte çöktürme yöntemiyle sentezlenen GO1Fe8 nanokompozit, 

yerinde polimerizasyon ile sentezlenen saf PPy polimerik yapı ve PPy kaplı ikili ve üçlü 

nanokompozitlerin fototermal etkinlikleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. ġekil 

4.32a‘de 0,1 mg/mL derişime sahip GOFe8, GO-PPy (1-4), Fe3O4@PPy (1-4), GO- 

Fe3O4-PPy (1-4) ve PPy örneklerinin UV-görünür bölge spektrumları verilmiş ve 808 
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nm NIR dalga boyunda absorbans değerleri sırasıyla 0.397, 0.598, 0.709, 1.042 ve 

1.503 olduğu belirlenmiştir. Farklı güç yoğunluklarındaki (1.5 – 2.5 W/cm
2
) 808 nm 

dalga boyundaki lazer ışımasıyla etkileştirilmiş olan 0.1 mg/mL derişimdeki PPy, 

GO1Fe8, GO-PPy (1-4), Fe3O4@PPy (1-4) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit 

örneklerinin zamana bağlı sıcaklık değişim profilleri Ģekil 4.32b-c‘de sırasıyla 

verilmiştir. 100-160 nm tanecik boyutuna sahip (Ģekil 4.12) kararlı PPy nanokürelerinin 

çok yüksek fototermal etkinliğe sahip oldukları belirlenmiştir. PPy nanokürelerini 

içeren sulu çözeltinin 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 5 dk sonunda 78.1 ºC 10 dk 

sonunda ise 88.4 ºC sıcaklığa ulaştığı belirlenmiştir (Ģekil 4.32d).  Literatürdeki PPy 

nanotanecikleri ve modifiye PPy nanoyapılarını temel alan fototermal terapi çalışmaları 

ile karşılaştırıldığında yüksek kararlılığa sahip PPy‘nin ortaya koyduğu fototermal 

performansın son derece yüksek olduğu belirlenmiştir (çizelge 4.1).  

 

 

PPy nanotaneciklerini içeren GO-PPy (1-4), Fe3O4@PPy (1-4), GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

nanokompozitlerin fototermal performansları GO-Fe3O4 nanokompoziti ile 

karşılaştırıldığında NIR dalga boyunda kuvvetli absorbansa sahip PPy polimerik yapısı 

ile kaplanmış olan bu örneklerin çok daha yüksek fototermal performans ortaya 

koydukları saptanmıştır. Yaklaşık 22 ºC başlangıç sıcaklığına sahip olan 0.1 mg/mL 

derişimdeki GO-PPy (1-4), Fe3O4@PPy (1-4), GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit 

çözeltilerinin sıcaklıkları 2 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 10 dk ışınlama sonrasında 

sırasıyla 59.2 ºC, 64.1 ºC ve 72.3 ºC olarak belirlenmiştir (Ģekil 4.32c). Aynı 

karışımların düşük güç yoğunluğunda (1.5 W/cm
2
) ve yüksek güç yoğunluğunda (2.5 

W/cm
2
) 10 dk süren ışınlama sonrasında sıcaklıklarının sırasıyla 46.6 ºC, 50.1 ºC, 55.5 

ºC ve 71.2 ºC, 74.0 ºC, 83.1 ºC‘ye ulaştığı belirlenmiştir (Ģekil 4.32b ve Ģekil 4.32d). 

PPy ile kaplanmış her üç örneğinde benzer fototermal performans ortaya koydukları 

saptanmıştır. Bu nanokompozitlerin, fototermal performans için yürütücü bileşen olan 

PPy polimerik yapısı tarafından aynı oranda kaplanmış (1-4) olmalarının ve benzer 

morfolojik yapıya sahip olmalarının yakın fototermal performansa sahip olmalarına 

neden olduğu düşünülmektedir.  GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit örneğinin ise az da 

olsa GO-PPy (1-4) ve Fe3O4@PPy (1-4) örneklerinden daha iyi fototermal performansa 

sahip olduğu gözlenmiştir. Bu durumun fototermal aktiviteye sahip GO, Fe3O4 ve PPy 

polimerik yapısı arasındaki sinerjik etkiden kaynakladığı düşünülmektedir. 



110 

 

 
 

Şekil 4.32 a) 0,1 mg/mL derişimdeki saf PPy, GO1Fe8, GO-PPy (1-4), Fe3O4@PPy (1-

4) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) sulu çözeltilerinin UV-görünür bölge 

spektrumları, b) 1.5 W/cm
2
, c) 2.0 W/cm

2
 ve d) 2.5 W/cm

2
 güç 

yoğunluğundaki lazer ışımasında 10 dk tutulan 0,1 mg/mL derişimdeki saf 

PPy, GO1Fe8, GO-PPy (1-4), Fe3O4@PPy (1-4) ve GO-Fe3O4-PPy sulu 

çözeltilerinin sıcaklık değişim profilleri 

 

 

Çizelge 4.1 Litertürde PPy nanotanecikleri ve modifiye PPy nanoyapılarını temel alan 

fototermal terapi çalışmaları 

 
 ÇalıĢma Fototermal Ajan DeriĢim 

(mg/mL) 

Güç 

(W/cm
2
) 

Süre 

(dk) 

dTmax 

(ºC) 

Tmax 

(ºC) 

1 Chen vd. 2012 PPy nanotanecikleri 0.02 1 10 25  

2 Yang vd. 2012 PPy/PVA 1  0.5 10   47 

3 Au vd. 2013 POEGMA-PPy NPs 0.2 1 10 19.2 38.7 

4 Zha vd. 2013 PPy nanotanecikleri 0.04 2 10   55.8 

5 Hu vd. 2014 PPy-hemin - 8  7   76 

6 Ke vd. 2015 PPy nanotanecikleri 0.04 1 10 38 63.3 

7 Wang vd. 2015 PPy-mikroküreler 0.1 3.3 10  78 

8 Liu vd. 2018 PPy nanotanecikleri 0.02 1 10 25.2  

9 Yang vd. 2018 Albumin-gadolinium 

PPy 

0.2 1.5 10  48 

10 Burnouf vd. 2019 PPy-PEI NCs 1.2 2 5  45 

11 Guo vd. 2019 PPy-PVP 0.1 0.8 5  45 

12 Qin ve Qiu 2019 PPy NRs  2 7 45  

13 Yin 2020 PPy-HA 0.1 2 12 28.9 55.3 

14 Bu çalıĢma PPy nanotanecikleri 0.1 2.5 10 66.1 88.4 
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Fototermal uygulamalar için öneme sahip olan polimer kaplı Fe3O4@PPy (1-4) iki 

bileşenli nanokompozitinin kimyasal ve morfolojik karakterizasyonuna yönelik 

çalışmalar nanokompozitin ince bir PPy film kalınlığına sahip çekirdek-kabuk yapısına 

ve yüksek süperparamanyetik özeliğe sahip olduğunu ortaya koymuştu. Fe3O4@PPy 

nanokompozitinin farklı derişimlerde ve güç yoğunluklarındaki NIR dalga boyundaki 

lazer ile etkileşiminin fototermal performans üzerine etkisi Ģekil 4.33‘de verilmiştir. 

Fe3O4@PPy nanokompoziti derişiminin (0.01 – 0.2 mg/mL) artmasına bağlı olarak 10 

dk lazer ışınlanması sonunda çözelti sıcaklık değerleri 33.8 ºC, 47.1 ºC, 62.3 ºC, 74.0 ºC 

ve 87.0 ºC‘e yükselmiştir (Ģekil 4.33a). Lazer güç yoğunluğunu 1.5 W/cm
2
, 2.0 W/cm

2 

ve 2.5 W/cm
2
‘a yükseltilmesi ile 0.1 mg/mL derişimdeki çözelti sıcaklık değerleri ise 

sırasıyla 50.1 ºC, 64.1 ºC ve 74.0 ºC‘e ulaşmıştır (Ģekil 4.33b). Çözeltilerdeki 

maksimum sıcaklık artışı değerleri (ΔTmak) 0.1 mg/mL derişimdeki çözeltiler için 1.5 

W/cm
2
 güç yoğunluğunda 27.8 ºC, 2.0 W/cm

2
 güç yoğunluğunda 42.0 ºC ve 2.5 W/cm

2
 

güç yoğunluğunda ise 51.1 ºC olarak belirlenmiştir. Üç güç yoğunluğu değerinde de 

Fe3O4@PPy çözeltilerinin çok yüksek ΔTmax değerlerine sahip olması çekirdek-kabuk 

yapısına sahip Fe3O4@PPy iki bileşenli nanokompozitinin yüksek fototermal 

performansa sahip olduğunun önemli bir göstergesidir. ġekil 4.33c‘de farklı 

derişimlerdeki Fe3O4@PPy çözeltilerinin sentezlendikten bir ay sonra elde edilen UV-

vis spektrumu verilmiştir. Nanokompozit derişiminin artması ile örneklerin sıcaklık 

artışı ile uyumlu olarak, NIR dalga boyundaki absorbansının da artış gösterdiği 

belirlenmiştir. 808 nm dalga boyunda çözelti derişimi ile absorbanstaki bu artış lineer 

bir ilişki ortaya koymuştur (R
2
=0.998) (Ģekil 4.33d). Bu durum PPy sentezinde 

metanol-su çözeltisinde PVA-SDBS ortamında hazırlanmış olan Fe3O4@PPy 

nanokompozitinin sulu çözeltisinin yüksek kararlılığa sahip olduğunu göstermektedir 

(Feng vd. 2015). Literatürdeki Fe3O4@PPy çekirdek-kabuk nanokompozitini temel alan 

fototermal terapi çalışmaları ile karşılaştırıldığında yüksek kararlılığa sahip Fe3O4@PPy 

nanokompozitinin ortaya koyduğu fototermal performansın son derece yüksek olduğu 

belirlenmiştir (çizelge 4.2).  
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Şekil 4.33 a) 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 808 nm dalga boyunda lazer ile ışınlanan 

farklı derişimlerdeki (0.01 - 0.2 mg/mL) Fe3O4@PPy (1-4) nanokompozit 

örneklerinin zamana bağlı sıcaklık değişim profilleri b) farklı güç 

yoğunluklarında (1.5 – 2.5 W/cm
2
) 808 nm dalga boyunda lazer ile 

ışınlanan 0.1 mg/mL Fe3O4@PPy (1-4) nanokompozit örneklerinin zamana 

bağlı sıcaklık değişim profilleri 
 
c) farklı derişimlerdeki (0.01 - 0.2 mg/mL) 

Fe3O4@PPy (1-4) nanokompozit sulu çözeltilerinin UV-görünür bölge 

spektrumu (1 ay bekletilmiş), ve d) farklı derişimlerdeki (0.01 - 0.2 mg/mL) 

Fe3O4@PPy (1-4) nanokompozit sulu çözeltilerinin 808 nm dalga 

boyundaki derişim-absorbans ilişkisi 

 

 

Çizelge 4.2 Literatürdeki Fe3O4@PPy çekirdek-kabuk nanokompozitini temel alan 

fototermal terapi çalışmaları 

 
 ÇalıĢma Fototermal Ajan DeriĢim 

(mg/mL) 

Güç 

(W/cm
2
) 

Süre 

(dk) 

dTmax 

(ºC) 

1 Wang vd. 2013 Fe3O4@PPy-PEG 0.5 0.75 5.5 22 

2 Song vd. 2014 Fe3O4@PPy-PEG 0.5 1 5 45 

3 Tian vd. 2014 PPy@ Fe3O4 NPs 0.16 0.25 5 33.5 

4 Zhang vd. 2014 Fe3O4@PPy - 4 20 62.5 

5 Han vd. 2017 PPy/Fe3O4@Au 0.1 1 10 15 

6 Yan vd. 2017 Fe3O4@PPy 0.5 1 10 17.8 

7 Cao vd. 2019 GNR@PPy@ Fe3O4 0.025 2 10 25.7 

8 Wu vd. 2019 Fe3O4@PPy-PEG 0.15 1 10 31 

9 Bu çalıĢma Fe3O4@PPy 0.1 1.5 10 27.8 

10 Bu çalıĢma Fe3O4@PPy 0.1 2.5 10 51.1 

11 Bu çalıĢma Fe3O4@PPy 0.2 2.5 10 64 
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Fototermal uygulamalar için bir diğer öneme sahip olan polimer kaplı GO-PPy (1-4) iki 

bileşenli nanokompozitinin kimyasal ve morfolojik karakterizasyonuna yönelik 

çalışmalar GO nanotabakalarının yüzeyinin PPy polimerik nanoküreleri tarafından etkin 

bir şekilde kaplandığını ortaya koymuştu.  Farklı derişimlerde ve güç yoğunluklarındaki 

NIR dalga boyundaki lazer ile etkileşiminin fototermal performans üzerine etkisi Ģekil 

4.34‘de verilmiştir. GO-PPy nanokompoziti derişiminin (0.01 – 0.2 mg/mL) artmasına 

bağlı olarak 10 dk lazer ışınlanması sonunda çözelti sıcaklık değerleri 33 ºC, 44.1 ºC, 

59.6 ºC, 71.2 ºC ve 82.6 ºC‘e yükselmiştir (Ģekil 4.34a). 0.1 mg/mL derişimlerindeki 

karışım lazer güç yoğunluğu 1.5 W/cm
2
, 2.0 W/cm

2 
ve 2.5 W/cm

2
‘a yükseltilmesi ile 

çözelti sıcaklık değerleri sırasıyla 46.6 ºC, 59.2 ºC ve 71.2 ºC‘e ulaşmıştır (Ģekil 4.34b). 

Çözeltilerdeki maksimum sıcaklık artışı değerleri 0.1 mg/mL derişimdeki çözeltiler için 

1.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 24.3 ºC, 2.0 W/cm

2
 güç yoğunluğunda 37 ºC ve 2.5 

W/cm
2
 güç yoğunluğunda ise 48.9 ºC olarak belirlenmiştir. Üç güç yoğunluğu 

değerinde de GO-PPy çözeltilerinin çok yüksek ΔTmax değerlerine sahip olması iki 

bileşenli nanokompozitin yüksek fototermal performansa sahip olduğunun önemli bir 

göstergesidir. ġekil 4.34c‘de farklı derişimlerdeki GO-PPy çözeltilerinin sentezledikten 

bir ay sonra elde edilen UV-görünür bölge spektrumu verilmiştir. Fe3O4@PPy 

örneğinde olduğu gibi nanokompozit derişiminin artması ve karışımlardaki sıcaklık 

artışı ilişkisi ile uyumlu olarak, NIR dalga boyundaki absorbansının da artış gösterdiği 

belirlenmiş olup ayrıca 808 nm dalga boyunda çözelti derişimi ile absorbanstaki bu artış 

lineer bir ilişki ortaya koymuştur (R
2
=0.997) (Ģekil 4.34d). Bu durum proje çalışması 

kapsamında özelikle stabilizör ajan rolü üstlenen PVA‘nın hem GO nanotabakalarının 

üzerindeki PPy nanokürelerinin aglomerasyonunu önlemesinden hem de hazırlanan 

nanokompozitin kararlı bir dispersiyon oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 

GO-Fe3O4-PPy üç bileşenli nanokompozitinin fototermal performansı literatürde ilk kez 

incelenmiştir. GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitinin farklı derişimlerdeki sulu 

dispersiyonlarının (0.01 – 0.2 mg/mL) 1.5 W/cm
2
 ve 2.5 W/cm

2
 güç yoğunluğu 

değerlerinde 808 nm dalga boyundaki NIR lazer ışınlamalarından elde edilen sıcaklık 

profilleri Ģekil 4.35a ve Ģekil 4.35b‘de sırasıyla verilmiştir.  1.5 W/cm
2
 güç 

yoğunluğunda GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitinin sulu çözeltilerinin sıcaklığının 

0.01 mg/mL, 0.025 mg/mL, 0.05 mg/mL, 0.1 mg/mL ve 0.2 mg/mL derişimlerinde 10 
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dk 1.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda lazer ışınlanmasında sırasıyla 31.7 ºC, 38.5 ºC, 48.8 

ºC, 55.5 ºC, 59.4 ºC ve 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda lazer ışınlanmasında sırasıyla 41.6 

ºC, 54.8 ºC, 72.2 ºC, 83.1 ºC ve 88.9 ºC olduğu saptanmıştır. GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

nanokompozitinin sulu çözeltilerinin sentezlendikten bir ay sonra elde edilen UV-

görünür bölge spektrumu Ģekil 4.35c‘de verilmiştir. PPy kaplı ikili nanokompozit 

örneklerinde olduğu gibi nanokompozit derişiminin artması ve karışımlardaki sıcaklık 

artışı ilişkisi ile uyumlu olarak, NIR dalga boyundaki absorbansının da lineer artış 

gösterdiği belirlenmiştir (R
2
=0.996) (Ģekil 4.35d). Bu sonuç tez kapsamında PVA‘nın 

stabilizör ve SDBS‘nin emülsifiyer ajan görevi gördüğü metanol-su ortamında yerinde 

polimerizasyon yöntemiyle sentezlenmiş olan iki ve üç bileşenli nanokompozitlerin 

fototermal uygulamada kullanımı açısından önemli bir özelik olan yüksek kararlılığa 

sahip olduklarını ortaya koymaktadır. ġekil 4.35e‘de 0.1 mg/mL derişimindeki GO-

Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitin 10 dk ışıma sonunda ΔTmax değerlerinin 1.5 W/cm
2
, 2 

W/cm
2
 ve 2.5 W/cm

2
 güç yoğunluğu değerlerinde sırasıyla 32.8 ºC, 49.7 ºC ve 60.1 ºC 

olduğu verilmiştir. 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 808 nm dalga boyunda lazer ile 

ışınlanan 0.1 mg/mL derişimindeki GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitinin sulu 

dispersiyonunun farklı sürelerdeki termal kamera görüntüleri Ģekil 4.36‘da verilmiştir. 

GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitinin fototermal performansına yönelik çalışmalar bu 

yüksek süperparamanyetik özeliklere ve suda kararlı dispersiyon oluşturma yeteneğine 

sahip olan kompozit yapısının yüksek fototermal performansa da sahip olduğunu 

göstermiştir. Bu nedenle GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitinin de fototermal-

kemoterapi uygulaması için son derece yüksek potansiyele sahip bir terapi ajanı olduğu 

sonucuna varılmıştır.  
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Şekil 4.34 a) 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 808 nm dalga boyunda lazer ile ışınlanan 

farklı derişimlerdeki (0.01 - 0.2 mg/mL) GO-PPy (1-4) nanokompozit 

örneklerinin zamana bağlı sıcaklık değişim profilleri b) farklı güç 

yoğunluklarında (1.5 – 2.5 W/cm
2
) 808 nm dalga boyunda lazer ile 

ışınlanan 0.1 mg/mL GO-PPy (1-4) nanokompozit örneklerinin zamana 

bağlı sıcaklık değişim profilleri 
 
c) farklı derişimlerdeki (0.01 - 0.2 mg/mL) 

GO-PPy (1-4) nanokompozit sulu çözeltilerinin UV-görünür bölge 

spektrumu (1 ay bekletilmiş), ve d) farklı derişimlerdeki (0.01 - 0.2 mg/mL) 

GO-PPy (1-4) nanokompozit sulu çözeltilerinin 808 nm dalga boyundaki 

derişim-absorbans ilişkisi 
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Şekil 4.35 a) 1.5 W/cm
2
 b) 2.5 W/cm

2
 güç yoğunluğunda 808 nm dalga boyunda lazer 

ile ışınlanan farklı derişimlerdeki GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit 

örneklerinin zamana bağlı sıcaklık değişim profilleri c) farklı derişimlerdeki 

(0.01 - 0.2 mg/mL) GO-Fe3O4-PPy (1-4)  nanokompozit sulu çözeltilerinin 

UV-görünür bölge spektrumları (1 ay bekletilmiş), d) farklı derişimlerdeki 

(0.01 - 0.2 mg/mL) GO-Fe3O4-PPy (1-4) sulu çözeltilerinin 808 nm dalga 

boyundaki derişim-absorbans ilişkisi e) farklı güç yoğunluğunda (1.5 – 2.5 

W/cm
2
) 0.1 mg/mL derişimindeki GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit 

örneklerinin zamana bağlı sıcaklık değişim profilleri, ve f) 2.5 W/cm
2
 güç 

yoğunluğunda 808 nm dalgaboyunda lazer ile ışınlanan 0.1 mg/mL 

derişimdeki  GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit sulu dispersiyonunun farklı 

sürelerdeki termal kamera görüntüleri 
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Şekil 4.36 a) 1.5 W/cm
2
 ve b) 2.5 W/cm

2
 güç yoğunluğunda 808 nm dalga boyunda 

lazer ile ışınlanan 0.1 mg/mL derişimdeki GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-

Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit örneklerinin zamana bağlı sıcaklık değişim 

profilleri  

 

 

Nanokompozitlerin fototermal özeliklerinin incelenmesinde GO-Fe3O4-PPy üç bileşenli 

nanokompozitinin sentezinde kullanılan monomer miktarının etkisi de incelenmiştir. 

Şekil 4.36a‘da 1.5 W/cm
2
 güç yoğunluğundaki 808 nm dalga boyundaki lazer ışıması 

ile etkileştirilmiş 0.1 mg/mL derişimdeki GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

nanokompozitlerinin sıcaklık profilleri verilmiştir. Bu koşullarda 10 dk ışıma 

sonrasında GO-Fe3O4-PPy (1-2) için ΔTmax değerinin 28.9 ºC, daha fazla PPy polimerik 

yapısı ile kaplanmış olan GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompoziti için ise bu değerin 32.8 

ºC olduğu belirlenmiştir. Lazer güç yoğunluğunun 2.5 W/cm
2
‘e yükseltilmesi ile 0.1 

mg/mL derişimdeki GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit 

dispersiyonlarının ΔTmax değerlerinin sırası ile 52.4 ºC ve 60.1 ºC olduğu saptanmıştır. 

Fototermal aktivite için yürütücü bileşen olan PPy polimerik yapısı tarafından daha çok 

kaplanmış olan GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit örneğinin fototermal 

performansının daha az PPy ile kaplanmış olan GO-Fe3O4-PPy (1-2) örneğinden daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak daha az PPy ile kaplanmış olan GO-Fe3O4-PPy (1-

2) örneğin VSM analizi sonucunda daha çok kaplanmış olan GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

örneğine kıyasla nispeten daha yüksek manyetik özeliğe sahip olduğu da belirlenmişti 

(Ģekil 4.30). Bu bilgiler doğrultusundan yüksek süperparamanyetik özelik, sulu ortamda 

iyi dağılabilme ve iyi fototermal özeliğe sahip her iki GO-Fe3O4-PPy üçlü 

nanokompozitin de hedefli salım ve fototermal-kemoterapi uygulaması konusunda 

yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülmüştür. Ayrıca GO-Fe3O4 nanokompozitinin 

daha fazla miktarda PPy polimerik yapı ile kaplanması nanokompozitin 
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süperparamanyetikliğini dramatik ölçüde düşürebileceği için PPy ile kaplama 

konusunda daha fazla pirol monomeri kullanımına gerek duyulmamıştır. Bu 

nedenlerden dolayı GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitlerinin 

sahip oldukları üstün manyetik ve fototermal özelikler nedeniyle tez çalışmasının 

sonraki aşamalarında terapi ajanı olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. 

 

 

Fototermal terapi uygulaması sentezlenen yapıların fototermal etkinliklere ek olarak bir 

diğer önemli özeliği fototermal dönüşüm verimi (ƞ)‘dir. ƞ eĢitlik (3.1) kullanılarak 

hesaplanmaktadır ancak öncelikle hA değerinin hesaplanması gerektiği için Ģekil 

4.37a‘da 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 808 nm dalga boyunda lazer ile ışınlanan 0.1 

mg/mL derişimdeki GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitin sulu çözeltisine ait örneğin 

soğuma periyodundan elde edilen zaman-sıcaklık verilerinden yararlanılarak zamana 

bağlı olarak t-(-lnθ) grafiği çizilmiştir (Ģekil 4.37b). Elde edilen doğrunun eğimi bir 

başka deyişle zaman sabiti (τ) değeri 440.24 s
-1

 olarak hesaplanmış ve eĢitlik (3.3)‘te 

yerine yazılarak hA değeri hesaplanmasıyla ƞ değerinin %40.5 olduğu belirlenmiştir. 

Örnek hesaplama Ek 1‘de verilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 4.37 a) 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 808 nm dalga boyunda lazer ile ışınlanan 

0.1 mg/mL derişimdeki GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitin sulu 

çözeltisine ait ısınma ve soğuma periyodu (600 s süren ışınlamanın ardından 

lazer kapatılmıştır) b) t-(-lnθ) grafiği 
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Tez kapsamında sentezlenen saf GO nanotabakalarının, Fe3O4 nanotaneciklerin, saf PPy 

nanokürelerinin ve nanokompozitlerinin fototermal performans verileri ve fototermal 

dönüşüm verimi değerleri çizelge 4.3’te verilmiştir. Sıcaklık artışı konusunda en düşük 

performansı ortaya koymuş olan Fe3O4 nanotaneciklerinin en düşük ŋ değerine sahip 

olduğu belirlenmiştir. GO nanotabakalarının yüzeyinde Fe3O4 nanotaneciklerinin alkali 

ortamda çöktürülmesi ile elde edilen GO-Fe3O4 nanokompoziti için hem ∆Tmax hem de 

ŋ değerleri kayda değer artış göstermiştir. Bu durum GO-Fe3O4 nanokompozitinin iyi 

bir fototermal ajan olabileceğine dair önemli bir göstergedir. Hem saf PPy hem de PPy 

polimerik yapısı kaplanmış olan tüm ikili ve üçlü nanokompozit örneklerinde fototermal 

performans kayda değer bir artış göstermiş ve ŋ değerleri çalışma koşulları ile de ilişkili 

olarak %40 – 53 arasında yer almıştır. Bu durum PPy içeren kompozit yapıların daha iyi 

fototermal ajanlar olduğunu göstermekle birlikte bu yapılarda fototermal performans 

konusunda GO ve Fe3O4 gibi diğer kompozit bileşenleri ile karşılaştırıldığında daha 

kuvvetli ve belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. 

 

 

Literatürde 808 nm dalga boyunda NIR ışımasını temel alan fototermal uygulama 

çalışmalarından elde edilen fototermal dönüşüm verimi değerleri çizelge 4.4‘te 

özetlenmiştir. Literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırıldığında tez çalışması kapsamında 

hazırlanmış olan örneklerin üstün fototermal dönüşüm verimi değerlerine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu üstün performansın elde edilmesinde çok iyi bir fototermal ajan olan 

PPy‘nin küçük tanecik boyutlarında ve çok kararlı sulu dispersiyonlarının hazırlanması, 

GO ve Fe3O4 gibi iyi fototermal özeliklere sahip malzemeler ile arasındaki kuvvetli 

etkileşim ve bu taban malzemelerinin yüzeyini homojen bir şekilde kaplamalarının 

önemli rol oynadığı düşünülmektedir.    
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Çizelge 4.3 Tez çalışması kapsamında üretilmiş olan örneklerden elde edilen fototermal 

performans verileri ve fototermal dönüşüm verimi değerleri 

 
 Fototermal Ajan DeriĢim 

(mg/mL) 

Güç 

(W/cm
2
) 

∆Tmax 

(ºC) 

(5dk) 

∆Tmax (ºC) 

(10dk) 

Tmax 

(ºC) 

ƞ 

(%) 

1 Fe3O4 0.1 2.5 8.1 11.7 33.7 17.2 

2 GO 0.1 2.5 15.6 21 43.5 25.6 

3 GO1Fe8 0.1 2.5 21.5 26.8 49.1 29.3 

4 PPy 0.1 2.5 55.4 65.7 88.4 41 

5 GO-PPy (1-4) 0.1 1.5 17.8 24.3 46.6 46 

6 GO-PPy (1-4) 0.1 2.5 38.8 48.9 71.2 41.3 

7 Fe3O4@PPy (1-4) 0.1 1.5 21.3 27.8 50.1 48.9 

8 Fe3O4@PPy (1-4) 0.1 2.5 42.4 51.1 74 43.9 

9 GO-Fe3O4-PPy (1-2) 0.1 1.5 21.4 28.9 51.8 52.3 

10 GO-Fe3O4-PPy (1-2) 0.1 2.5 44.4 52.4 75.1 40 

11 GO-Fe3O4-PPy (1-4) 0.1 1.5 24.9 32.8 55.5 52 

12 GO-Fe3O4-PPy (1-4) 0.1 2.5 50.1 60.1 83.1 40.5 

 

 

Çizelge 4.4 Literatürde 808 nm boyunda NIR ışımasını temel alan fototermal uygulama 

çalışmalarından elde edilen fototermal dönüşüm verimi değerleri 

 
 ÇalıĢma Fototermal Ajan DeriĢim 

(mg/mL) 

Güç 

(W/cm
2
) 

Süre 

(dk) 

∆Tmax 

(ºC) 

ƞ 

(%) 

1 Chen vd. 2012 PPy nanotanecikleri 0.02 1 10 25 44.7 

2 Au vd. 2013 POEGMA-PPy NPs 0.2 1 10 19.2 47 

3 Li vd. 2013 Au/PPy 0.125 3 5 25.5 24 

4 Sheng vd. 2014 Au nanoçubuk  3.5 15 17 29.9 

5 Zhang vd. 2014 Fe3O4@PPy - 4 20 62.5 49 

6 Feng vd. 2015 Au/PPy@Fe3O4 1.4 2 10 35 23.9 

7 Feng vd. 2015 MoS2-PEG 0.08 2 5 47 27.6 

8 Zhang vd. 2015 PPY@PAA/fmSiO2 0.3 2 5 39 31.3 

9 Dou vd. 2016 PVP-rGO/Bi2S3 0.1 1 10 49.2 47.8 

10 Chen vd. 2017 PPy@MIL-100(Fe) 0.12 2 5 37.5 40 

11 Jia vd. 2017 GO-Fe3O4-kitosan 0.1 2 10 25 32.8 

12 Yu vd. 2017 AAP10-pDA/rGO 0.12 1.5 5 28 49.1 

13 Sun vd. 2018 DOX@GdMSNs-ICG-TSLs 0.015 1.5 5 - 11.7 

14 Tang vd. 2018 SnSe-PVP 0.025 1.5 10 20 37.3 

15 Yang vd. 2018 AuNR@PAA-VAN  1 9 20 23.3 

16 Cao vd. 2019 GNR@PPy@ Fe3O4 0.025 2 10 25.7 51.46 

17 Cai vd. 2019 Fe-soc-MOF@PPy 0.125 0.8 10 28.6 13.9 

18 Han ve Kim 

2019 

HAuNS@PPy 0.05 2 15 22.1 45.16 

19 Huang vd. 2019 MPDA-PPy 0.03 1 20 42 36.1 

20 Yu vd. 2019 MnPB@PPy 0.2 1.5 10 40 33.6 

21 Guo vd. 2020 Van-OA@PPy 0.25 1 10 29 49.4 

22 Lv vd. 2020 CSC 0.2 1 10 48 57.5 

23 Ou vd. 2020 HOIL-PEG NSs 0.2 2 5 50 32.1 

24 Shan vd. 2020 PPy@BSA-Gd/Dy 1 2 15 27 26.16 

25 Sun vd. 2020 MCI 0.5 0.76 10  24 24.9 

26 Wang vd. 2020 Dap-Au6NFs  1.75 10 31 40 

27 Yang vd. 2020 hCu2-xS@Au 0.8 2 8 31.9 3221 
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Fototermal terapi uygulamasında sentezlenen yapıların yüksek fototermal etkinlik ve 

fototermal dönüşüm verimine ek olarak bir diğer önemli özeliği ise fototermal 

kararlılıktır. 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 808 nm dalga boyunda lazer ile ışınlanan 0.1 

mg/mL derişimdeki GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitin sulu çözeltisine tekrar eden 

lazer ile ışınlama ve sonrasında oda koşullarına soğutma döngüleri uygulanmış ve ona ait 

ısıtma-soğutma döngüleri Ģekil 4.38‘de verilmiştir. Art arda tekrar eden 7 döngünün 

ardından GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitin performansını tamamen koruduğu ve 

mükemmel fotokararlılığa sahip olduğu saptanmıştır. 

 

 

PPy ile modifiye edilmiş GO temelli manyetik nanokompozitlerin hem sulu 

dispersiyonlarının yüksek kararlılığa sahip olduğu hem de süperparamanyetik özelik 

ortaya koydukları belirlenmiştir. Ayrıca bu nanokompozitler çok yüksek fototermal 

performans, yüksek fototermal dönüşüm verimi ve fotokararlılık gibi fototermal terapi 

uygulaması için son derece önemli olan özeliklere sahiptirler. Bu doğrultuda tez 

kapsamında ilk kez fototermal etkinliği incelenen GO-Fe3O4-PPy nanokompozitlerinin 

hedefli ilaç salımını içeren fototermal-kemoterapi uygulaması için büyük potansiyele 

sahip olduğu ön görülmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 4.38 2.5 W/cm
2
 güç yoğunluğunda 808 nm dalga boyunda lazer ile ışınlanan 0.1 

mg/mL derişimdeki GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitin sulu çözeltisine 

ait ısıtma (lazer açık)-soğutma (lazer kapalı) döngülerindeki sıcaklık değişim 

profilleri 
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4.7 GO-Fe3O4-PPy Nanokompozitlerinin Üzerine DOX Yükleme ve Salım 

ÇalıĢmaları 

 

 

DOX yükleme ve salım çalışmalarında GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozitinin 

sulu dispersiyonun yüksek kararlılığı, süperparamanyetik özeliği ve sergilediği üstün 

fototermal etkinlik nedeniyle bu alanda büyük potansiyele sahip olduğu düşünülmüştür.  

 

 

GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozit üzerine DOX yükleme çalışmalarında 

kullanılan nanokompozit miktarının ve yükleme ortam pH‘nın etkisi incelenmiştir. 

DOX yükleme çalışmalarında yükleme ortamı olarak her zaman PBS tampon çözeltisi 

kullanılmıştır. 

 

 

Ticari DOX (40 μg/mL), GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozit ve GO-Fe3O4-

PPy/DOX çözeltilerinin UV-görünür bölge spektrumları Ģekil 4.39‘da verilmiştir. 

DOX‘a ait 480 nm civarındaki karakteristik pik literatürle uyumludur (ġekil 4.39.a) 

(Cao vd. 2019, Yu vd 2019). GO-Fe3O4-PPy/DOX ait UV-görünür spektrumunda PPy 

(~ 460 nm, 700 – 1100 nm) ve Fe3O4 (330-450 nm)‘e ait karakteristik piklere ek olarak, 

480 nm civarında DOX ait karakteristik pik de mevcuttur (ġekil 4.39.b). Bu durum, 

GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozitinin üzerine DOX‘in başarılı bir şekilde 

yüklendiğini göstermektedir. 

 

 

GO-Fe3O4-PPy (1-4) ve GO-Fe3O4-PPy/DOX‘a ait FTIR spektrumları Ģekil 4.40‘da 

verilmiştir. GO-Fe3O4-PPy/DOX FTIR spektrumunda, UV-görünür bölge spektrumu 

sonuçlarıyla uyumlu olarak Fe3O4 nanotaneciklerine ait karakteristik Fe-O piki (580 cm
-

1
) ve PPy yapısına ait karakteristik bandları içerdiği belirlenmiştir. Spektrumda DOX‘e 

ait 1203 cm
-1
‘deki C-H titreşimi ve 972

 
cm

-1
‘deki C-C=O titreşimi bulunmaktadır (Cao 

vd. 2019). GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozitinin yapısı bozulmadan DOX‘in 

nanokompozite yüklendiğini doğrulamaktadır. 
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GO-Fe3O4-PPy/DOX‘a ait FE-SEM görüntüleri Ģekil 4.41‘de verilmiştir. GO-Fe3O4-

PPy (1-4) üçlü nanokompozitinin (ġekil 4.27.c,d), DOX yüklemesi sonrasında 

yapısında herhangi bir bozulmanın olmadığı görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.39 a) Ticari DOX (40 μg/mL), b) GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozit ve 

GO-Fe3O4-PPy/DOX çözeltilerinin UV-görünür bölge spektrumları 
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Şekil 4.40 GO-Fe3O4-PPy (1-4) ve GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitlerine ait FTIR 

spektrumu 

 

 
 

Şekil 4.41 GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitlerine ait FE-SEM görüntüleri 

 

 

GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozit üzerine DOX yükleme çalışmalarında 

nanoyapıya yüklenen DOX miktarının ve sonrasında yüzde salımın belirlenmesi 

amacıyla Ek 2‘de verilen kalibrasyon grafiği kullanılmıştır. Ayrıca, hazırlanan 

kalibrasyon çözeltilerinin (2 μg/mL – 40 μg/mL) UV-görünür bölge spektrumları Ek 

2‘de verilmiştir. 
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DOX yükleme çalışmalarında ilk olarak, yükleme yapılacak olan GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

üçlü nanokompozit miktarının (0.1 mg ve 0.3 mg) yükleme verimine olan etkisi 

incelenmiştir. Bu çalışmada yükleme ortamı olan PBS tampon çözeltisinin pH değeri 

8‘dir. 0.3 mg ve 0.1 mg GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompoziti kullanıldığı yüklemelerde 

ilaç içerikleri sırasıyla % 1.16 ve % 12.21 ve enkapsülasyon etkinlikleri % 1.16 ve % 

12.21 olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar Ek 3‘de açıklanmıştır. Elde edilen veriler 

doğrultusunda 0.1 mg GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompoziti üzerine yükleme yapılarak 

çalışmalara devam edilmesine karar verilmiştir. 

 

 

DOX yükleme çalışmalarında, yükleme yapılacak kompozit miktarına karar verildikten 

sonra yükleme ortamı olan PBS tampon çözeltisinin pH değerinin (8 – 12) yükleme 

verimine etkisi incelenmiştir. Yükleme sonrası santrifüj yardımıyla ayrılan yükleme 

sıvıları UV-görünür bölge spektrumu ile analizlenmiştir. Elde edilen yükleme sıvılarına 

ait spektrumlar Ģekil 4.42‘de verilmiştir. DOX‘nin maksimum yaptığı dalga boyundaki 

(480 nm) absorbans değerleri, hesaplanan ilaç içerikleri ve enkapsülasyon etkinlikleri 

çizelge 4.5‘te verilmiştir. pH 11‘de gerçekleştirilen yüklemenin ilaç içeriği ve 

enkapsülasyon etkinlikleri pH 8-10 yüklemelerine göre daha yüksek görünse de DOX‘e 

ait karakteristik bandın sağa kaydığı ve karakteristik rengin ise pH 11 ve pH 12‘de 

değiştiği görülmüştür (Ģekil 4.42).  Sonuç olarak, GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit 

üzerine DOX yüklemesi için en uygun koşulun 0.1 mg nanokompozit ve pH değeri 10 

olan PBS tampon çözeltisinin kullanılması olduğuna karar verilmiştir. Bu koşullarda 

salım çalışmalarında kullanılmak üzere gerçekleştirilen yüklemeler için ilaç içeriği ve 

enkapsülasyon etkinliği 83.28 ± 1.25 olarak hesaplanmıştır.  DOX ile nanokompozit 

arasındaki hidrojen bağı,  -   etkileşimi ve van der Waals kuvvetleri gibi kovalent 

olmayan yüzey etkileşimleri sonucu geniş ve gözenekli yapıya sahip GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozitinin yüzeyine etkili bir şekilde yüklenmiştir (Yang vd. 2018). 
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Şekil 4.42 Yükleme ortamı olan PBS tampon çözeltisinin farklı pH değerlerinde (8-12) 

DOX yükleme çalışmasında yükleme sıvılarına ait UV-görünür bölge 

spektrumları 

 

  

Çizelge 4.5 Yükleme ortamı olan PBS tampon çözeltisinin farklı pH değerlerinde (8-12) 

DOX yükleme sıvılarına ait  480 nm‘deki absorbans değerleri, 

nanokompozitlerin ilaç içerikleri ve enkapsülasyon yüzdeleri 

 

 pH Absorbans (480 nm) Ġlaç içeriği, % Enkapsülasyon etkinliği, % 

1 8 0.755 12.21 12.21 

2 9 0.448 47.91 47.91 

3 10 0.144 83.24 83.24 

4 11 0.128 85.12 85.12 

5 12 0.179 79.19 79.19 

 

 

GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinden DOX‘in PBS pH 5.5 ve pH 7.4‘teki salım 

profilleri Ģekil 4.43'te verilmiştir. İlk 4 saat içerisinde kümülatif salım değerleri sırasıyla 

PBS pH 5.5 ve 7.4 için % 72.33 ± 0.20 ve % 31.24 ± 0.05‘dir. DOX‘un salımı 48 saat 

boyunca izlenmiş, bu süre sonunda PBS pH 5.5 ve 7.4 için kümülatif salım değerleri 

sırasıyla % 99.55 ± 0.20 ve % 48.87 ± 0.20 olarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler ve 

yapılan hesaplamalar Ek 4‘te verilmiştir. Asidik pH‘da DOX molekülündeki amino 

gruplarının protonasyonu yani konjuge asidin oluşması nanokompozit üzerinde yüklü 

olan DOX moleküllerinin pozitif bir yük haline getirir ve ilaç salımını kolaylaştırır. Bu 

doğrultuda, elde edilen verilerin literatür ile uyumlu olduğu görülmüştür (Chen vd. 

2016). 
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Şekil 4.43 GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinin farklı pH değerlerindeki (pH 5.5 ve 

7.4) PBS ortamında DOX salım profilleri 

 

 

GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinden DOX‘in PBS pH 5.5 ve pH 7.4‘teki normal 

ve NIR lazer etkisi ile tetiklenen salım profilleri Ģekil 4.44'te verilmiştir. NIR lazer (2 

W/cm
2
) etkisi ile tetiklenen GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinin PBS pH 5.5 salım 

ortamında kümülatif salım değeri 4 saat içerisinde % 99.69 ± 0.80 ulaştığı 

belirlenmiştir. PBS pH 7.4 salım ortamında NIR etkili kümülatif salım değeri ise 47.75 

± 0.20 olarak hesaplanmıştır. Normal salım değerleri ile karşılaştırıldığında NIR etkisi, 

kümülatif salım değerlerini PBS pH 5.5 ve pH 7.4‘deki kümülatif salım değerlerini 

sırasıyla % 27.36 ve % 16.33 arttırmıştır. Elde edilen veriler ve yapılan hesaplamalar 

Ek 5‘te verilmiştir.  
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Şekil 4.44 GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinin farklı pH değerlerindeki (pH 5.5 ve 

7.4) PBS ortamında normal ve NIR lazer etkisi ile tetiklenen DOX salım 

profilleri 

 

 

Literatürdeki PPy nanotaneciklerine ve modifiye PPy nanoyapılarına DOX yükleme-

salım çalışmalarından elde edilen yüzde ilaç içeriği, yüzde enkapsülasyon etkinliği ve 

farklı pH değerlerindeki PBS ortamında kümülatif salım verileri çizelge 4.6‘da 

özetlenmiştir. Literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırıldığında tez çalışması kapsamında 

hazırlanmış olan GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompoziti yüksek ilaç içeriği ve 

enkapsülasyon etkinliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kümülatif salım verileri 

incelendiğinde 48 saat gibi kısa sürede PBS pH 5.5 salım ortamında nanokompozite 

yüklenmiş olan DOX‘in tamamı salınmıştır. 

 

NIR lazer etkisi ile tetiklenen DOX yüklü PPy nanotaneciklerinin ve modifiye PPy 

nanoyapılarının farklı sürelerde ve farklı pH değerlerinde PBS ortamındaki kümülatif 

salım verileri çizelge 4.7‘de özetlenmiştir. Literatürdeki çalışmalar ile 

karşılaştırıldığında 808 nm NIR lazer ile tetiklenen GO-Fe3O4-PPy/DOX 

nanokompozitinin üstün performans gösterdiği belirlenmiştir. Bu üstün performansın 

elde edilmesinde çok iyi bir fototermal ajan olan PPy‘ün, GO-Fe3O4 yüzeyini ince bir 

film halinde kaplaması sonucunda daha küçük tanecik boyutlarında hazırlanmasının 

önemli rol oynadığı düşünülmüştür. Bu durumun, ilaç yükleme verimini ve NIR etkili 

ilaç salımını artırdığı sonucuna varılmıştır. 
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Çizelge 4.6 Literatürdeki PPy nanotaneciklerine ve modifiye PPy nanoyapılarına DOX 

yükleme ve salım çalışmalarından elde edilen ilaç içeriği, enkapsülasyon 

etkinliği ve kümülatif salım verileri 

 

AraĢtırmacı Kompozit 
Ġlaç içeriği, 

% 

Enkapsülasyon 

etkinliği, % 

Süre 

sa. 

PBS 

pH 

Kümülatif 

Salım, % 

Wang vd. 

2014 
PPy-DOX - - 15 

4.5 52.1 

6.0 33.4 

7.4 16.5 

Zhou vd. 

2015 
Fe2O3@PPy-DOX-PEG 14.38 - 24 

5.0 41 

6.0 11.8 

7.4 4.5 

Chen vd. 

2016 
DOX-PPy@DSNs-PEG 16.08 86.92 48 

5.5 41.75±1.21 

7.4 5.63±0.44 

Chen vd. 

2017 
PPy@MIL-100(Fe) 29 - 4 

5.3 49 

7.4 24 

Wang vd. 

2018 
GNRs/PPy/m-SiO2 38.7 77.4 30 

5.3 60 

7.4 32 

Yang vd. 

2018 
Fe3O4@MnO2@PPy 70 - 65 

6.5 67.3 

7.4 26.8 

Cao vd. 

2019 
GNR@PPy@Fe3O4-FA 11.37 - 48 

5.6 19.19 

7.4 12.01 

Yin vd. 

2020 
PPy-HA@DOX 17.2 - 15 

6.5 33.13 

7.4 37.53 

Bu 

çalıĢmada 
GO-Fe3O4-PPy/DOX 83.28±1.25  83.28±1.25 48 

5.5 99.55±0.2  

7.4 48.87±0.2 

 

 

Çizelge 4.7 Literatürdeki NIR lazer etkisi ile tetiklenen DOX yüklü PPy 

nanotaneciklerinin ve modifiye PPy nanoyapılarının belirli sürelerdeki 

ve farklı pH değerlerinde PBS ortamındaki kümülatif salım verileri 

 

AraĢtırmacı Kompozit NIR lazer 
Süre, 

sa. 

PBS 

pH 

Kümülatif 

Salım, % 

Wang vd. 2014 PPy-DOX 980 nm, 1W/cm
2
 4 4.5 73.6 

Chen vd. 2016 DOX-PPy@DSNs-PEG 808 nm, 1W/cm
2
, 10dk 

8 5.5 34.98±0.93 

7.4 25.38±1.32 

Chen vd. 2017 PPy@MIL-100(Fe) 808 nm, 2W/cm
2
, 5dk 4 5.3 82.1 

Wang vd. 2018 GNRs/PPy/m-SiO2 808 nm, 3W/cm
2
, 10dk 4 5.4 65 

Bu çalıĢmada GO-Fe3O4-PPy/DOX 808 nm, 2W/cm
2
, 10dk 

4 5.5 99.69±0.80 

7.4 47.75±0.20 

 

 

Bu tez çalışmasında sentezlenen GO-Fe3O4-PPy nanokompozitine literatürde ilk kez 

DOX yüklenmiş ve NIR etkili salım profili incelenmiştir. Literatürdeki benzer 

çalışmalara göre GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompoziti yükleme ve salım çalışmalarında 

üstün performans sergilemiştir. Süperparamanyetik özeliğe sahip GO-Fe3O4-PPy/DOX 

nanokompozitin manyetik yönlendirmeli fototermal kemoterapi uygulaması için yüksek 

potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. 
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4.8   GO-Fe3O4-PPy Nanokompozit Üzerine UA Yükleme ve Salım ÇalıĢmaları 

 

 

GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozit üzerine UA yükleme çalışmalarında DOX yükleme 

çalışmalarından farklı olarak UA‘in sudaki çözünürlüğü sınırlı olduğu için UA yükleme 

çalışmalarında farklı yaklaşımlar kullanılmıştır. 

 

 

Polimerizasyon ortamına UA‘in aseton, etanol veya metanol içeresinde dağıtılıp 

eklendiği Yöntem I‘de ilk olarak PVA çözeltisi içerisine 3 mg UA eklenmiştir. Ancak 

PVA-UA homojen bir çözelti oluşturmadığı için bir çözücü kullanılmasına karar 

verilmiştir. Literatürde UA için ideal çözücüler aseton > metanol > etanol şeklinde 

sıralanmaktadır (Jin vd. 2013). Çözücü olarak aseton ve etanol kullanıldığında 

polimerizasyon gerçekleşmezken metanol kullanıldığında polimerizasyon başarıyla 

gerçekleştirilmiştir, UA suda çözünmediği için ilaç yükleme çalışmalarında çözücü 

olarak metanol kullanılmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak, GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/A 

ve GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/E nanokompozitleri sentezlenemezken GO-Fe3O4-

PPy/UA(I)/M nanokompoziti başarıyla sentezlenmiştir. 

 

 

Yöntem II‘de hazır haldeki GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompoziti üzerine aseton 

içerisinde dağıtılmış UA emdirme yöntemiyle yüklenmiştir. Yöntem I ve Yöntem 

II‘deki bu çalışmalar ön deneme olduğu için karşılaştırma yapılması adına GO-Fe3O4-

PPy/UA(I)/M ve GO-Fe3O4-PPy/UA(II) nanokompozitlerinin 24 saatlik salım verileri 

UV-vis analiz ile incelenmiştir. Bu salım işleminde 10 mg nanokompozit 2.5 mL PBS 

tampon çözeltisi (pH 7.4) içerisine alınarak 37 °C ve 150 rpm‘de çalkalanmıştır. Belirli 

aralıklarda örnekler alınan çözeltilerin UV-görünür bölge spektrumları Ģekil 4.45‘de 

verilmiştir. Yöntem I ve Yöntem II‘de yükleme ortamına eklenen ilaç miktarları eşit 

olduğu için UA‘e ait yaklaşık 290 nm‘deki karakteristik pikin şiddetine bağlı olarak 

yorum yapılabilmektedir. ġekil 4.45 incelendiğinde Yöntem I ile elde edilen GO-Fe3O4-

PPy/UA(I)/M nanokompozitinden daha fazla UA salındığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, 

UA‘in polimerizasyon esnasında nanokompozite yüklenmesinin daha etkin bir yöntem 

olduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 4.45 GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M ve GO-Fe3O4-PPy/UA(II) nanokompozitlerinden a) 

1 saat b) 6 saat ve c) 24 saat deki UA salım UV-görünür bölge spektrumları 

(10 mg ilaç yüklü nanokompozit, 2.5 mL PBS pH 7.4 ve 37 °C salım ortamı) 

 

 

Yöntem I kullanılarak sentezlenen GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitine yüklenen 

UA miktarının ve sonrasında kümülatif salım değerlerinin belirlenebilmesi amacıyla 

kalibrasyon çözeltileri hazırlanmış, 50 μg/mL kalibrasyon çözeltisine ait HPLC 

kromatogramı ve kullanılan kalibrasyon grafiği Ek 6‘da verilmiştir. 

 

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozit üzerine UA yükleme çalışmasında ilaç içeriği 

ve enkapsülasyon etkinliği sırasıyla % 25.8 ve % 72.4 olarak HPLC analizi sonucunda 

hesaplanmıştır (Ek 7).  

 

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinden UA salım çalışmasında Tween
® 

80 

miktarının (%0-0.3), ilaç yüklü nanokompozit miktarının (1.3–10 mg), PBS tampon 

çözelti hacminin (1–30 mL) ve PBS tampon çözeltisinin pH (5.5 ve 7.4) etkisi 

incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan UA salım çalışmaları çizelge 4.8‘de verilmiştir. 

Tween
® 
80 miktarının arttırılması genel olarak PBS pH 5.5‘deki kümülatif salımı bir 

miktar arttırsa da PBS pH 7.4‘deki salımı olumsuz etkilemiştir. Nanokompozit/PBS 

oranı arttırıldığında pH 5.5 salımı bir miktar artış gösterse de çok etkili olmamıştır. Bu 
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nedenle, çizelge 4.6‘ya göre PBS pH 7.4‘te en yüksek kümülatif salım değerine sahip 

koşul olan 10 mg GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitin Tween
® 
80 içermeyen 30 

mL PBS içerisinde salımının yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinden UA‘in salım grafiği Ģekil 4.46'da 

verilmiştir. İlk 24 saat içerisinde kümülatif salım değeri % 35.04 ± 2.2‘e ulaşmıştır. PBS 

pH 7.4‘teki kümülatif salım değerleri 13 gün sonunda % 47.16 ± 2.30 olarak 

hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar ve elde edilen veriler Ek 8‘de verilmiştir.   

 

 

Çizelge 4.8 GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitine ait salım çalışmaları 

 
 Salım koĢulu Tween

® 
80, % 

(w/v) 

Kümülatif salım, % (24 sa.) 

pH 5.5 pH 7.4 

1 10 mg nanokompozit + 

30 mL PBS 

- - 35 

2 0.1 0.7 31.2 

3 0.3 1.4 18.9 

4 5 mg kompozit + 

10 mL PBS 

- 0.68 12.4 

5 1.3 mg kompozit + 

1 mL PBS 

0.1 3.8 15.3 

6 0.3 2.1 11.8 

 

 

 
 

Şekil 4.46 GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinden pH 7.4 PBS tampon 

çözeltisindeki UA salım profili (10 mg ilaç yüklü nanokompozit, 37 °C 

30 mL PBS, Tween 80 içermeyen salım ortamı)  
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GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompoziti için yapılan salım çalışmalarında PBS pH 5.5 

ortamındaki salım verilerinin oldukça düşük olduğu belirlenmişti (çizelge 4.8). 

Nanokompozit yapısını oluşturan bileşenler ile UA arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi 

için GO, PPy, GO-Fe3O4 ve Fe3O@PPy nanoyapılarına Yöntem I ya da Yöntem II 

kullanılarak UA yüklenmiştir. Sentezlenen PPy/UA(I)/M, Fe3O4@PPy/UA(I)/M, 

GO/UA(II) ve GO-Fe3O4/UA(II) nanokompozitleri (10 mg), 30 mL PBS (pH 5.5 ve pH 

7.4) tampon çözeltisine alınarak 37 °C‘de 150 rpm‘de 24 saat çalkalanmıştır. 

Nanokompozitlerin ilaç içeriği, enkapsülasyon etkinliği ve kümülatif salım sonuçları 

çizelge 4.9‘da özetlenmiştir. PPy içermeyen GO/UA(II) ve GO-Fe3O4/UA(II) 

nanokompozitlerin ilaç içeriği ve enkapsülasyon etkinliklerinin çok düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Nanokompozit yapısına polimerin eklenmesi ilaç içeriği ve enkapsülasyon 

etkinliğini artırırken PBS pH 5.5 ortamında UA salımını ciddi derece düşürmüştür. UA, 

bir adet enolik (pKa 4.4) ve iki adet fenolik (pKa 8.8, pKa 10.7) olmak üzere üç tane -

OH grubuna sahiptir ve ancak alkali ortamda UA‘in çözünürlüğü artmaktadır. Bu 

nedenle, salım ortamı olan PBS‘in pH değeri 5.5‘ten 7.4‘e arttırıldığında UA salımı 

buna bağlı olarak artmıştır. Polimer üzerine UA yüklenmesi durumunda negatif yüklü 

hale gelen UA/polimer konjuge yapısı UA‘in asidik ortamdaki salımını kısıtlamaktadır 

(Oh vd. 1995, Lira vd. 2009, Francolini vd. 2013, Dasgupta vd. 2017). 

 

 

Polimerizasyon esnasında nanokompozite ilacın yüklendiği Yöntem I‘de 

polimerizasyon esnasında UA moleküllerinin polimer matrisi içinde gömülü kalmasının 

nanokompozitin ilaç yükleme kapasitesini arttırdığı düşünülmüştür. Ancak, elde edilen 

veriler ışığında bu durumun UA salımını olumsuz etkilediği de belirlenmiştir. Bu 

nedenle, yeni bir yaklaşım ile yükleme çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir.  

 

 

Çizelge 4.9 PPy/UA(I)/M, Fe3O4@PPy/UA(I)/M, GO/UA(II) ve GO-Fe3O4/UA(II) ait 

ilaç içeriği, enkapsülasyon etkinliği ve kümülatif salım sonuçları 

 
  % Kümülatif Salım 

pH 5.5 pH 7.4 

Nanokompozit Ġlaç içeriği 

(%) 

Enkapsülasyon 

etkinliği (%) 

8 saat 24 saat 8 saat 24 saat 

PPy/UA(I)/M 17.53 64.16 0.65 0.69 14.78 23.31 

Fe3O4@PPy/UA(I)/M 11.83 76.7 0.79 0.88 13.04 23.59 

GO/UA(II) 0.47 1.41 3.79 3.4 2.39 3.03 

GO-Fe3O4/UA(II) 0.85 1.42 2.83 4.03 10.43 8.52 
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Yöntem III‘de pirol monomerinin yerinde polimerizasyon yöntemi ile hazırlanmış GO-

Fe3O4-PPy nanokompozit çözeltisine homojen NaOH-UA (NaOH:UA 3.5:1, n/n) 

çözeltisi eklenerek yükleme işlemi yapılmıştır. Yöntem II‘den farklı olarak UA, 0.1 N 

NaOH çözeltisi içerisinde dağıtılıp eklenmiştir. Yöntem III ile sentezlenen GO-Fe3O4-

PPy/UA(III)-2 ve GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitlerinin yükleme ve salım 

verilerinin belirlenmesi için HPLC sisteminin taşıyıcı fazı değiştirilerek yeni 

kalibrasyon çözeltileri hazırlanmış ve hesaplamalar için kullanılan kalibrasyon grafiği 

Ek 9‘da verilmiştir. 

 

 

Ön deneme olarak Yöntem III kullanılarak sentezlenen GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-2 

(nanokompozit:ilaç 5:2.5, w/w) nanokompozitinin ilaç içeriği ve enkapsülasyon 

etkinliği sıvı-sıvı ekstraksiyonunun gerçekleştirilememesi nedeniyle belirlenememiştir. 

Yükleme esnasında kullanılan ilaç miktarının fazla geldiği düşünülmüştür. Bu nedenle 

kütlece nanokompozit/ilaç oranı 3 olan GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 (nanokompozit:ilaç 

5:1.6, w/w) nanokompoziti sentezlenmiştir. GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 

nanokompozitinin ilaç içeriği % 30.57 ± 1.54 ve enkapsülasyon etkinliği % 94.95 ± 

4.78 olarak HPLC analizi sonucunda hesaplanmıştır (Ek 10). Elde edilen bu sonuç 

Yöntem I ile hazırlanmış GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinin ilaç içeriği ve 

enkapsülasyon etkinliğine göre daha yüksektir. 

 

 

Ticari UA, GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozit ve GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 

çözeltilerinin UV-görünür bölge spektrumları Ģekil 4.47‘de verilmiştir. UA‘e ait 

yaklaşık 290 nm civarındaki karakteristik pik literatürle uyumludur (ġekil 4.47.a) 

(Cansaran vd. 2006, Taresco vd. 2015). GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 ait UV-görünür 

spektrumunda PPy (~ 460 nm, 700 – 1100 nm) ve Fe3O4 (330-450 nm)‘e ait 

karakteristik piklere ek olarak, 300 nm civarında UA ait karakteristik pik de mevcuttur 

(ġekil 4.47.b). Bu durum, GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozitinin üzerine UA‘in 

başarılı bir şekilde yüklendiğini göstermektedir. 
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Şekil 4.47 a) Ticari UA, b) GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozit ve GO-Fe3O4-

PPy/UA(III)-3 çözeltilerinin UV-görünür bölge spektrumları 

 

 

Ticari UA, GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozit ve GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 ait 

FTIR spektrumları Ģekil 4.48‘de verilmiştir. Ticari UA‘in FTIR spektrumunda 3440 cm
-

1
, 3093 cm

-1
, 2924 cm

-1
, 1689 cm

-1
 ve 1543 cm

-1
‘de bulunan pikler sırasıyla -OH 

titreşimi, alifatik C-H titreşimi, aromatik C-H titreşimi, C=O titreşimi ve düzlem içi 

C=C titreşimlerine karşılık gelir. Ayrıca C-O titreşimine karşılık gelen pikler 1118cm
-1

, 

1141 cm
-1

 ve 1071 cm
-1
‘de bulunmaktadır (Edwards vd. 2003, Tabbabi ve Karmous 

2016). GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 ait FTIR spektrumunda, UV-görünür bölge spektrumu 

sonuçlarıyla uyumlu olarak Fe3O4 nanotaneciklerine ait karakteristik Fe-O piki (580 cm
-

1
) ve PPy yapısına ait karakteristik bandları içerdiği belirlenmiştir. Spektrumda UA‘e ait 

C-H titreşimine (3093 cm
-1

 ve 2924 cm
-1

) ve C=O (1689 cm
-1
) titreşimine ait pikler 

bulunmaktadır. GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozitinin yapısı bozulmadan UA‘in 

nanokompozite yüklendiğini doğrulamaktadır. 
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GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 ait FE-SEM görüntüleri Ģekil 4.49‘da verilmiştir. GO-Fe3O4-

PPy (1-4) üçlü nanokompozitinin (ġekil 4.27.c,d) UA yüklenmesi sonrasında yapısında 

herhangi bir bozulmaya yol açmadığının göstermektedir. 

 

 

 
 

Şekil 4.48 Ticari UA, GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozit ve GO-Fe3O4-

PPy/UA(III)-3 ait FTIR spektrumu 

 

 

 
 

Şekil 4.49 GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 ait FE-SEM görüntüleri 
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GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinden UA‘in salım çalışmasında 0.1 mg 

nanokompozit üzerine % 0.1 Tween
® 
80 (w/v) ve % 0.1 sodyum azid içeren 1‘er mL 

PBS pH 5.5 ve pH 7.4 çözeltileri eklenerek 37 °C ve 130 rpm‘de çalkalanmıştır. GO-

Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinde UA‘in farklı pH‘lardaki salım profilleri Ģekil 

4.50‘de verilmiştir. İlk 24 saat içerisinde kümülatif salım değerleri sırasıyla pH 5.5 ve 

7.4 için % 14.57 ± 0.03 ve % 17.02 ± 0.02‘dir. UA‘in salımı 10 gün boyunca izlenmiş, 

bu süre sonunda pH 5.5 ve 7.4 için kümülatif salım değerleri sırasıyla % 22.45 ± 0.01 

ve % 26.46 ± 0.02 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ve yapılan hesaplamalar 

Ek 11‘de verilmiştir.  İlk 24 saat içerisinde GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinin 

PBS pH 7.4‘deki UA salımı yaklaşık % 35 iken GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 

nanokompozitinin UA salımı yaklaşık % 17.02‘dir (Ģekil 4.46, Ģekil 4.50). GO-Fe3O4-

PPy/UA(III)-3 nanokompozitinde, PBS pH 5.5 ortamındaki UA salımı GO-Fe3O4-

PPy/UA(I)/M‘ye göre önemli derecede artırılmıştır. 

 

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinden UA‘in PBS pH 5.5 ve pH 7.4‘teki 

normal ve NIR lazer etkisi ile tetiklenen salım profilleri Ģekil 4.51'de verilmiştir. NIR 

lazer etkisi ile tetiklenen GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin pH 5.5 ve pH 7.4 

salım ortamında kümülatif salım değeri 4 saat içerisinde sırasıyla % 12.06 ± 0.01 ve % 

16.03 ± 0.02‘dir. NIR lazer etkisi ile tetiklenen UA salımı 24 saat boyunca izlenmiş, bu 

süre sonunda pH 5.5 ve 7.4 için kümülatif salım değerleri sırasıyla % 17.36 ± 0.05 ve % 

22.8 ± 0.03 olarak hesaplanmıştır. Normal salım değerleri ile karşılaştırıldığında NIR 

etkisi, kümülatif salım değerlerini pH 5.5 ve pH 7.4 salım ortamında sırasıyla % 2.8 ve 

% 5.79 arttırmıştır. Elde edilen veriler ve yapılan hesaplamalar Ek 12‘de verilmiştir.  
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Şekil 4.50 GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin farklı pH değerlerinde (pH 5.5 

ve 7.4) UA salım profilleri (0.1 mg ilaç yüklü nanokompozit, 37 °C 1 mL 

PBS, % 0.1 Tween
® 
80 (w/v) ve % 0.1 sodyum azid içeren salım ortamı) 

 

 

 
Şekil 4.51 GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin farklı pH değerlerinde (pH 5.5 

ve 7.4) normal ve NIR lazer etkisi ile tetiklenen UA salım profilleri 0.1 mg 

ilaç yüklü nanokompozit, 37 °C 1 mL PBS, % 0.1 Tween
® 

80 (w/v) ve % 0.1 

sodyum azid içeren salım ortamı) 
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Literatürde UA‘e ait antikanser, antimikrobiyal, antioksidan, antienflamatuar ve yara 

iyileştirici özeliklerinin araştırıldığı yayınlar çizelge 4.10‘da özetlenmiştir. UA yükleme 

çalışmalarında genellikle lipit yapıları, biyobozunur polimerler ve manyetik 

nanotanecikler kullanılmıştır. Bu tez kapsamında, sentezlenen üçlü GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozit gibi üstün fototermal aktiviteye, yüksek fototermal kararlılığa ve SPM 

özeliğe sahip benzer bir yapı üzerine UA yükleme çalışması yapılmadığı için literatür 

ile karşılaştırma yapılamamıştır.  

 

 

Çizelge 4.10 Literatürdeki UA yükleme ve salım çalışmalarının uygulama alanları, 

enkapsülasyon etkinliği ve kümülatif salım verileri 

 
AraĢtırmacı Kompozit Uygulama 

Alanı 

EE*, % Süre, 

saat 

PBS 

pH 

Kümülatif 

salım, % 

Ribeiro-Costa 

vd. 2004 

UA-PLGA Antikanser 99±0.46 120 7.4 92±0.04 

Santos vd. 2006 PLGA-UA NC Antikanser 99.4±0.16 48 7.4 78.3 

Lira vd. 2009 UA-LIPO Antimikrobiyal  99.6±0.2 100 7.4 100 

Lira vd. 2009 UA:ßCD-Lipo Antimikrobiyal  99.5±0.2 24 7.4 32.5 

Grumezescu vd. 

2011 

FeOAu Antibakteriyel - - - - 

Francolini vd. 

2013 

pAcDED/UA Antibakteriyel - - - - 

Grumezescu vd. 

2013 

Fe3O4@UA Antibakteriyel - - - - 

Holben vd. 2013 PVP-Fe3O4@UA Antibakteriyel - - - - 

Grumezescu vd. 

2014 

PLA-PVA-UA Antibakteriyel - - - - 

Grumezescu vd. 

2014 

PLGA-PVA-

Fe3O4@C14-UA 

Antibakteriyel - - - - 

Grumezescu vd. 

2014 

CMC/Fe3O4@UA 

AlgNa/Fe3O4@UA 

Antibakteriyel - - - - 

Karabacak vd. 

2014 

PVBC/UA Antibakteriyel - - - - 

Taresco vd. 

2015 

sbPCL50-

MnFe2O4/UA 

Antienflamatuar 49±7 48 7.4 40 

pACDED-

MnFe2O4/UA 

62±2 48 7.4 90 

Martinelli vd. 

2014 

CPLLA16-UA Antibakteriyel 80 80 7.4 65 

Araujo vd. 2016 UA-PVP ve UA-

Eudragit L100 

Antibakteriyel - - - - 

Ferroz– 

Carvalho vd. 

2016 

UA-Lipo Antimikrobiyal  99.56±0.74 - - - 

Nunes vd. 2016 UAL Yanık yara 

iyileştirici 

93.75 24 - 98.15 

Stan vd. 2016 ZnO@C18-UA Antibakteriyel - - - - 

Barbosa vd. 

2017 

UA-mikro Antienflamatuar 97.72 - - - 
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Çizelge 4.10 Literatürdeki UA yükleme ve salım çalışmalarının uygulama alanları, 

enkapsülasyon etkinliği ve kümülatif salım verileri (devam) 

 
Dasguta vd. 

2017 

PE-UA Antibakteriyel - 72 9 40 

Pandian vd. 

2017 

PLGA-UA Antikanser - 24 7.4 78 

Alpsoy vd. 2018 Fe3O4@FA-

PEG@UA 

Antikanser - 48 5.5 100 

72 7.4 100 

Cavalcanti vd. 

2018 

UA-Lipo Antimikrobiyal  99.0±2.7 - - - 

Ficai vd. 2018 Cs/ZnO/UA Antibakteriyel - - - - 

Santos vd. 2018 PANI+PU/UA Antibakteriyel - - - - 

Francolini vd. 

2019 

DOPC/Chol/GO-UA Antimikrobiyal - - - - 

Gang vd. 2019 UA-HAG NP Antikanser 99.98±0.50 48 7.4 95.67 

Gang vd. 2019 ND-ADH-UA Antikanser 85.3±0.25 96 5.5 33.5 

6.5 22.8 

7.4 14.6 

Mukerjee vd. 

2019 

CUB Antikanser - 8 5.5 93.19 

Pandey vd. 2019 Grafen/UA Antibakteriyel - - - - 

Battista vd. 

2020 

DMPC/chol/N-ox-

UA 

Antioksidan - - - - 

Ruggiero vd. 

2020 

Si-MNP-UA ve Si-

NC-UA 

‗Antifouling‘ - - - - 

Bu çalıĢmada 
GO-Fe3O4-

PPy/UA(III)-3 

Antikanser 94.95±4.78 240 5.5 22.45±0.01 

7.4 26.46±0.02 

Bu çalıĢmada 
GO-Fe3O4-

PPy/UA(III)-3 

Antikanser 

(NIR etkili) 

94.95±4.78 24 5.5 17.36±0.05 

7.4 22.80±0.03 

* EE:enkapsülasyon etkinliği 
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5. SONUÇ 

 

 

Bu tez kapsamında grafit oksitten GO sentezlenmiş, elde edilen GO nanotabakaları 

üzerine alkali ortamda Fe
2+

 ve Fe
3+

 tuzlarının birlikte çöktürme yöntemiyle GO-Fe3O4 

nanokompoziti başarıyla elde edilmiştir. GO-Fe3O4 nanokompozitinde kütlece 

GO:Fe3O4 oranının (1:2 – 1:16) kompozit yapısı ve özeliklerine olan etkisi 

incelenmiştir. Ayrıca, GO yüzeyinde sentezlenmiş olan Fe3O4 nanotaneciklerinin saf 

Fe3O4 nanotaneciklerine göre daha küçük tanecik boyutuna ve saf Fe3O4 nanotanecikleri 

gibi süperparamanyetik özeliğe sahip olduğu saptanmıştır. GO nanotabakası üzerinde 

daha küçük tanecik boyutuna sahip Fe3O4 nanotaneciklerinin nanokompozitin yüzey 

alanını arttırarak polimerik yapı tarafından etkin bir şekilde kaplandığı ve ilaç yükleme 

etkinliğini artırdığı sonucuna varılmıştır. Yapılan morfolojik analizler sonucunda 

GO1Fe8 (GO:Fe3O4 1:8 w/w) nanokompozit yüzeyinin Fe3O4 nanotanecikleri ile 

aglomera olmadan tek düze bir şekilde kaplandığı bu nedenle ilerleyen çalışmalarda 

GO1Fe8 nanokompozitin kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 

PPy nanotaneciklerinin sentezinde tek basamaklı su-metanol çözücü ortamında 

gerçekleştirilen, PVA‘nın stabilizör ve SDBS‘nin emülsiyonlaştırıcı olarak görev aldığı 

yerinde polimerizasyon yöntemi kullanılmıştır. Sulu çözeltide yüksek dağılabilme ve 

kararlılığa sahip küçük tanecik boyutlu ve geniş yüzey alanlı ayrıca NIR dalga boyunda 

şiddetli absorbansa sahip PPy nanotanecikleri başarıyla sentezlenmiştir. Bu tez 

kapsamında, PTT ve hedefli ilaç salım uygulamalarına yönelik önemli potansiyele sahip 

olan saf PPy nanokürelerinin sentezlenmesiyle PPy içeren ikili ve üçlü nanokompozit 

sentezleri gerçekleştirilmiştir.  

 

 

GO-PPy ikili nanokompoziti, GO nanotabakasının metanol-su çözücü ortamında 

gerçekleştirilen pirol monomerinin yerinde polimerizasyon yöntemiyle kaplanması 

sonucu başarıyla sentezlenmiştir. GO yüzeyinin polimerizasyon için çok sayıda 

sağladığı aktif merkezler sayesinde nanokompozitteki polimerik nanokürelerin 29.9 ± 

7.5 nm ortalama tanecik boyutuna sahip olduğu ve saf PPy nanokürelerine (118.2 ± 17.8 

nm) göre daha küçük tanecik boyutuna sahip olduğu belirlenmiştir. Bir diğer ikili 

nanokompozit olan Fe3O4-PPy nanoyapısı alkali ortamda birlikte çöktürme yöntemiyle 
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elde edilen Fe3O4 nanotaneciklerinin yerinde polimerizasyon ile polimer yapıyla 

kaplanmasıyla iki basamaklı sentez ile başarıyla elde edilmiştir. Süperparamanyetik 

özeliğe sahip Fe3O4-PPy nanokompozitinin, GO-PPy nanokompozitinde olduğu gibi 

nanokompozitteki polimerik nanokürelerin ortalama tanecik boyutunun (62.1 ± 8.1 nm) 

saf PPy nanokürelerine göre daha küçük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, TEM görüntüleri 

incelendiğinde ise Fe3O4 nanotaneciklerin yüzeyinin yerinde polimerizasyon esnasında 

pirol monomeri ile kuvvetli etkileşimi sonucunda nanokompozitin çekirdeğinde Fe3O4 

nanotaneciklerinin ve kabuğunda ise PPy yapısının olduğu ortaya konmuştur. 

 

 

GO-Fe3O4-PPy üçlü nanokompozitinin sentezinde alkali ortamda Fe
2+

 ve Fe
3+

 tuzlarının 

birlikte çöktürme yöntemi ve metanol-su ortamında pirol monomerinin polimerizasyon 

yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca, üçlü nanokompozitin sentezinde pirol monomer 

miktarının etkisi incelenmiştir. Dört kat polimer monomeri ile kaplanan GO-Fe3O4-PPy 

(1-4) nanokompozitinin doygunluk mıknatıslanma değeri kaplanan polimer miktarının 

artması sonucu iki katlı polimer ile kaplanan GO-Fe3O4-PPy (1-2) nanokompozitinin 

doygunluk mıknatıslanma değerinden daha düşük olmakla birlikte, daha çok polimer ile 

kaplanmış olan GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompoziti 808 nm dalga boyunda daha 

kuvvetli absorbansa sahip olduğundan daha iyi fototermal performans gösterdiği 

belirlenmiştir. 

 

 

NIR dalga boyunda kuvvetli absorbansa sahip saf PPy nanoküreleri ve PPy polimerik 

yapısı ile kaplanmış olan GO-PPy (1-4), Fe3O4-PPy (1-4), GO-Fe3O4-PPy (1-2) ve GO-

Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitlerin fototermal performansları incelenmiş ve GO-Fe3O4 

nanokompoziti ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek fototermal performans ortaya 

koydukları ve yüksek fototermal dönüşüm verimine sahip oldukları saptanmıştır. 0.1 

mg/mL derişimdeki saf PPy ve PPy içeren nanokompozitlerin sulu çözeltilerinin 2 

W/cm
2
 güç yoğunluğundaki NIR lazeri ile 10 dk süren ışınlama sonrasında 

sıcaklıklarının sırasıyla 88.4 °C, 71.2 °C, 74.0 °C, 75.1 °C ve 86.1 °C‘ye ulaştığı 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompozitinin fototermal 

etkinliği bu tez kapsamında ilk kez incelenmiş olup saf PPy nanokürelerinin fototermal 

etkinliğine kıyasla nispeten daha düşük bir etkinlik göstermiş olsa da sentezlenen bu 

üçlü nanokompozit sulu çözeltide yüksek dağılabilme ve kararlılığa sahip olmasının 
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yanı sıra GO ve Fe3O4 katkılarıyla hem daha geniş yüzeye hem de süperparamanyetik 

özeliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompoziti 

yüksek fototermal etkinliğin yanı sıra yüksek fototermal kararlılığa ve fototermal 

dönüşüm verimine sahip olduğundan hedefli fototermal-kemoterapi uygulamaları için 

büyük bir potansiyele sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 

İlaç yükleme çalışmasında, yüksek fototermal etkinliğe sahip olan GO-Fe3O4-PPy (1-4) 

üçlü nanokompoziti, ticari kanser ilacı olan DOX ve doğal anti kanser ajanı olan UA 

kullanılmıştır. DOX yükleme çalışmalarında, yükleme yapılacak olan GO-Fe3O4-PPy 

(1-4) üçlü nanokompozit miktarının (0.1 mg ve 0.3 mg) ve yükleme ortamı olan PBS 

çözelti pH değerinin (8 – 12) yükleme verimine etkisi incelenmiştir. Yükleme yapılacak 

olan GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompozit miktarının artırılması yükleme verimini 

olumsuz etkilerken, yükleme ortamı olan PBS çözelti pH değerinin artması ise yükleme 

verimini artırdığı belirlenmiştir. Ancak UV-görünür bölge spektrumundaki DOX‘e ait 

karakteristik bandın PBS çözeltisinin pH değerleri 11 ve 12 olduğunda sağa kaydığı ve 

DOX‘e ait karakteristik rengin de değiştiği görülmüştür. Bu nedenle, PBS çözelti pH 

değeri 10 olduğu ortamda 0.1 mg GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü nanokompoziti kullanılarak 

yükleme yapılmasına karar verilmiştir. Yükleme çalışması sonucunda enkapsülasyon 

etkinliği 83.28 ± 1.25 olarak elde edilmiştir. GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinden, 

PBS pH 5.5 ve pH 7.4 ortamındaki DOX‘in normal ve NIR etkili salım profilleri 

incelenmiştir. NIR etkisi olmadığında GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinden PBS 

pH 5.5 ve pH 7.4 ortamında DOX‘in kümülatif salım değerleri sırasıyla 4 saat içerisinde 

% 72.33 ± 0.20 ve % 31.24 ± 0.05‘dir. DOX‘un salımı 48 saat boyunca izlenmiş, bu 

süre sonunda PBS pH 5.5 ve 7.4 için kümülatif salım değerleri sırasıyla % 99.55 ± 0.20 

ve % 48.87 ± 0.20 olarak elde edilmiştir. NIR lazer etkisi ile tetiklenen GO-Fe3O4-

PPy/DOX nanokompozitinin PBS pH 5.5 ve 7.4 salım ortamında kümülatif salım değeri 

4 saat içerisinde % 99.69 ± 0.80 ve 47.75 ± 0.20‘e ulaştığı belirlenmiştir. NIR etkisi, 

PBS pH 5.5 ve pH 7.4‘deki kümülatif salım değerlerini sırasıyla % 27.36 ve % 16.33 

artırmıştır. 
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UA yükleme çalışmalarında, UA‘in sudaki çözünürlüğü sınırlı olduğu için 3 farklı 

yaklaşım kullanılmıştır. Yöntem I‘de polimerizasyon ortamına UA‘in aseton, etanol 

veya metanol içeresinde dağıtılıp eklenmiştir. Bu yöntemde çözücü olarak aseton ve 

etanol kullanıldığında polimerizasyon gerçekleşmezken metanol kullanıldığında 

polimerizasyon başarıyla gerçekleştirilmiş ve GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompoziti 

elde edilmiştir. GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitin ilaç içeriği ve enkapsülasyon 

etkinliği sırasıyla % 25.8 ve % 72.4 olarak yapılan HPLC analizi ile hesaplanmıştır. 

Yöntem II‘de hazır haldeki GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompoziti üzerine aseton 

içerisinde dağıtılmış UA emdirme yöntemiyle yüklenmiştir. Ancak, yapılan ön 

denemeler Yöntem II ile elde edilen nanokompozitin ilaç içeriğinin düşük olduğunu 

göstermiştir. GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinden UA salım çalışmasında 

Tween
® 
80 miktarının (%0-0.3), ilaç yüklü nanokompozit miktarının (1.3–10 mg), PBS 

çözelti hacminin (1–30 mL) ve PBS çözeltisinin pH (5.5 ve 7.4) etkisi incelenmiştir. 

Tween
® 
80 miktarının artırılması genel olarak PBS pH 5.5‘deki kümülatif salımı bir 

miktar arttırsa da PBS pH 7.4‘deki salımı olumsuz etkilemiştir. Nanokompozit/PBS 

oranı artırıldığında pH 5.5 salımı bir miktar artış gösterse de çok etkili olmamıştır. Bu 

nedenle, 10 mg nanokompozitin Tween
® 
80 içermeyen 30 mL PBS içerisinde pH 7.4‘te 

salımının yapılmasına karar verilmiştir. GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinden 

UA‘in salımı 13 gün boyunca izlenmiştir. İlk 24 saat içerisinde kümülatif salım değeri 

% 35.04 ± 2.2‘e ve 13 gün sonunda % 47.16 ± 2.30‘a ulaşmıştır. Yöntem III‘de pirol 

monomerinin yerinde polimerizasyon yöntemi ile hazırlanmış GO-Fe3O4-PPy 

nanokompozit çözeltisine homojen NaOH-UA (NaOH:UA 3.5:1, n/n) çözeltisi 

eklenerek yükleme işlemi yapılmıştır. Bu yöntemde nanokompozit/ilaç oranın etkisi 

incelenmiştir. Ön deneme sonucunda kütlece nanokompozit/ilaç oranı 3 olan GO-

Fe3O4-PPy/UA(III)-3 (nanokompozit:ilaç 5:1.6, w/w) nanokompozitinin kullanılmasına 

karar verilmiştir. GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin ilaç içeriği % 30.57 ± 

1.54 ve enkapsülasyon etkinliği % 94.95 ± 4.78 olarak HPLC analizi sonucunda 

hesaplanmıştır.  GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin ilaç içeriği ve 

enkapsülasyon etkinliği Yöntem I ile hazırlanmış GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M 

nanokompozitine kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 

nanokompozitinden UA‘in salım çalışmalarında, % 0.1 Tween
® 

80 (w/v) ve % 0.1 

sodyum azid içeren 1‘er mL PBS pH 5.5 ve pH 7.4 salım ortamındaki normal ve NIR 
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etkili salım profilleri incelenmiştir. NIR etkisinin olmadığı GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 

nanokompozitinden UA‘in salım çalışmasında 24 saat içerisinde kümülatif salım 

değerleri sırasıyla PBS pH 5.5 ve 7.4 salım ortamı için sırasıyla % 14.57 ± 0.03 ve % 

17.02 ± 0.02‘dir.  UA‘in salımı 10 gün boyunca izlenmiş, bu süre sonunda PBS pH 5.5 

ve 7.4 ortamı için kümülatif salım değerleri sırasıyla % 22.45 ± 0.01 ve % 26.46 ± 0.02 

olarak hesaplanmıştır. Yöntem I ve Yöntem III‘ün kıyaslanmasında, ilk 24 saat 

içerisinde GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinin PBS pH 7.4‘deki UA salımı 

yaklaşık % 35 iken GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin UA salımı yaklaşık % 

17.02‘dir (Ģekil 4.46, Ģekil 4.50). Ancak, GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin 

PBS pH 5.5 ortamındaki UA salımı GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M‘ye göre önemli derecede 

artırılmıştır. Bu nedenle NIR etkili salım uygulamasında GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 

nanokompozitinin kullanılmasına karar verilmiştir ve  NIR lazer etkisi ile tetiklenen 

GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin pH 5.5 ve pH 7.4 salım ortamında 

kümülatif salım değeri 4 saat içerisinde sırasıyla % 12.06 ± 0.01 ve % 16.03 ± 0.02‘e 

ulaşmıştır. UA salımı 24 saat boyunca izlenmiş, bu süre sonunda pH 5.5 ve 7.4 için 

kümülatif salım değerleri sırasıyla % 17.36 ± 0.05 ve % 22.8 ± 0.03 olarak 

hesaplanmıştır. Normal salım değerleri ile karşılaştırıldığında NIR etkisi, kümülatif 

salım değerlerini pH 5.5 ve pH 7.4 salım ortamında sırasıyla % 2.8 ve % 5.79 

artırmıştır. 

 

 

Bu tez kapsamında, GO-Fe3O4-PPy üç bileşenli nanokompozitinin fototermal 

performansı literatürde ilk kez incelenmiştir. Ayrıca, GO-Fe3O4-PPy (1-4) üçlü 

nanokompozitine ticari antikanser ilacı olan DOX ve doğal antikanser ajanı olan UA 

yükleme çalışması da ilk kez gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalardan elde edilen 

bulgular yüksek fototermal etkinliğe, fototermal kararlılığa ve fototermal verime sahip 

üçlü nanokompozitin manyetik hedefli kombine fototermal-kemoterapi uygulamasında 

önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. 
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EK 1 Fototermal DönüĢüm Veriminin Hesaplanması 

 

 

Derişimi 0.1 mg/mL olan GO-Fe3O4-PPy (1-4) çözeltisinin 808 nm NIR lazer (2.5 

W/cm
2
, 10dk) ile ışınlaması ve 20 dk soğuma verileri çizelge 1‘de verilmiştir. Çizelge 

1‘deki veriler kullanılarak fototermal dönüşüm verim hesabı aşağıda verilmiştir. 

 

Çizelge 1 GO-Fe3O4-PPy (1-4) çözeltisinin (0.1 mg/mL) 2.5 W/cm
2
 güç 

yoğunluğundaki lazer ile 10 dk ışınlanması ve 20 dk soğuma verileri 

 
Isınma Soğuma 

Süre (dk) Sıcaklık (°C) Süre (dk) Sıcaklık (°C) Süre (dk) Sıcaklık (°C) 

0 23 11 72.2 22 32.9 

1 39.6 12 62.8 23 31.7 

2 52.3 13 56.2 24 30.7 

3 61.3 14 51.7 25 29.7 

4 68.3 15 46.6 26 29.1 

5 73.1 16 44.4 27 28.4 

6 76.6 17 41.7 28 27.9 

7 79.3 18 39.2 29 27.3 

8 80.8 19 37.4 30 27.1 

9 82 20 35.7   

10 83.1 21 34.2   

 

 

Tmaks = 83.1 °C, Tortam = 23.0 °C                       ∆Tmaks=83.1-23.0 = 60.1 °C 
                   
 

   
  

      
 
    

    
  = 0.818                  -lnϴ = 0.2 

 

Yukarıda 11. dakika için yapılan örnek hesapla tüm sıcaklık değerleri için uygulanmış 

ve -lnϴ değerleri hesaplanmıştır. ġekil 4.37.b‘de verilen (-lnθ)-t grafiğin eğimi τ 

değerini (440.24) vermektedir.  m ve Cp ise sırasıyla 0.000997 kg ve 4.18 kJ/kg°C‘dir. 

Kompozite ait absorbans değeri 1.042, çalışılan güç 1.51 W‘tır. 

 

   
   

 
 = 
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EK 2 DOX Kalibrasyon Grafiği  

 

 

DOX yükleme ve salım çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan kalibrasyon 

çözeltilerin UV-görünür bölge spektrumları ve kalibrasyon grafiği Ģekil 1‘de verilmiştir.  

 

 

Şekil 1 DOX yükleme ve salım çalışmalarında kullanılmak üzere a) hazırlanan 

kalibrasyon çözeltilerin (2 μg/mL – 40 μg/mL) UV-görünür bölge spektrumları ve b) 

DOX ait kalibrasyon grafiği  
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EK 3 DOX’a ait Ġlaç Ġçeriği ve Enkapsülasyon Etkinliğinin Belirlenmesi 

 

 

GO-Fe3O4-PPy (1-4) nanokompoziti üzerine DOX yükleme çalışması sonrasında 

yükleme sıvısı üçlü nanokompozitten santrifüj yardımıyla ayrılmış ve UV-görünür 

bölge spektrumu alınmıştır. Bu analiz sonucu yükleme sıvısının 480 nm dalga 

boyundaki absorbansları yükleme için 0.1 mg nanokompozit kullanıldığında 0.755 ve 

0.3 mg nanokompozit kullanıldığında 0.85‘dir. Burada yüklemede 0.1 mg 

nanokompozit kullanılan deney için örnek hesaplama verilmiştir. Yükleme sıvısının 

derişimi DOX kalibrasyon doğrusu (Ek 2) yardımıyla hesaplanmıştır. 

 

Yükleme sıvısı derişimi = 
     

      
 = 87.79 µg/mL 

 

Yükleme ortamı 1 mL olduğu için yükleme sıvısındaki madde miktarı aşağıdaki gibi 

hesaplanmıştır. 

  

Yükleme sıvısındaki madde miktarı (µg) = 87.79 µg/ml x 1 mL = 87.79 µg 

 

Başlangıçta kullanılan ilaç miktarı 100 µg‘dır. Bu veri kullanılarak nanokompozit 

üzerine yüklenen ilaç miktarı hesaplanmıştır. 

 

Yüklenen ilaç miktarı = 100 µg – 87.79 µg = 12.21 µg 

 

İlaç içeri ve enkapsülasyon etkinliği sırasıyla eĢitlik (3.5) ve eĢitlik (3.6) kullanılarak 

hesaplanmıştır. 
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EK 4 DOX’a ait Kümülatif Salım Hesaplamaları 
 

 

Çizelge 1 GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinin pH 5.5 salım ortamında DOX 

kümülatif salım hesabı 

 

Süre 

(saat) 

*Ortalama 

deriĢim, Cort 

(µg/ml) 

Standart 

sapma 

Kütle, m 

(µg) 

Kümülatif 

m 

(µg) 

% 

Kümülatif 

salım 

0 0 0 0 0 0 

0.25 18.49 0.92 18.49 18.49 22.20 

0.5 12.56 0.60 12.56 31.05 37.28 

1 10 0.20 10 41.05 49.29 

2 8.02 0.35 8.02 49.07 58.92 

3 6.16 0.20 6.16 55.23 66.32 

4 5 0.20 5 60.23 72.33 

6 5.34 0.20 5.35 65.58 78.75 

8 4.41 0.40 4.42 70 84.05 

12 3.83 0.35 3.84 73.84 88.66 

24 4.76 0.20 4.77 78.60 94.39 

48 4.30 0.20 4.30 82.91 99.55 

* 3 farklı deney setinin ortalamasıyla elde edilmiştir. 

 

  (  )        (     )     (  ) 

                   
            (  )

             (  )
       

 

İlaç içeriği 83.28  g‘dır. 2. saat verisi kullanılarak yapılan örnek hesaplama aşağıda 

verilmiştir. 

 

  (  )        (     )     (  )           
 

            (  )                                
 

                   
      (  )

      (  )
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Çizelge 2 GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinin pH 7.4 salım ortamında DOX 

kümülatif salım hesabı 

 

Süre 

(saat) 

*Ortalama 

deriĢim, Cort 

(µg/ml) 

Standart 

sapma 

Kütle, m 

(µg) 

 

Kümülatif 

m 

(µg) 

% 

Kümülatif 

salım 

0 0 0 0 0 0 

0.25 6.75 0.20 6.75 6.74 8.010 

0.5 4.42 0.40 4.42 11.16 13.40 

1 4.66 0.20 4.65 15.81 18.99 

2 3.61 0.20 3.60 19.42 23.32 

3 3.60 0.40 3.60 23.02 27.65 

4 3.14 0.05 3.14 26.16 31.42 

6 3.26 0.20 3.26 29.42 35.32 

8 3.02 0.20 3.02 32.44 38.96 

12 2.56 0.20 2.56 35 42.02 

24 2.67 0.20 2.67 37.67 45.23 

48 3.02 0.20 3.02 40.70 48.87 

* 3 farklı deney setinin ortalamasıyla elde edilmiştir. 

 

  (  )        (     )     (  ) 

                   
            (  )

             (  )
       

 

İlaç içeriği 83.28  g‘dır. 2. saat verisi kullanılarak yapılan örnek hesaplama aşağıda 

verilmiştir. 

 

  (  )        (     )     (  )           
 

            (  )                                
 

                   
      (  )

      (  )
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EK 5 Normal ve NIR Etkisi ile Tetiklenen DOX Salımına ait Veriler ve Kümülatif 

Salım Hesaplamaları 

 

 

Çizelge 1 NIR lazer etkisi ile tetiklenen GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinin pH 5.5 

salım ortamında DOX kümülatif salım hesabı 

 

Süre 

(saat) 

*Ortalama 

deriĢim, Cort 

(µg/ml) 

Standart 

sapma 

Kütle, m 

(µg) 

 

Kümülatif 

m 

(µg) 

** % 

Kümülatif 

salım 

0 0 0 0 0 0 

0.25 29.53 2.02 29.53 29.53 35.46 

0.5 20.46 1.12 20.47 50 60.04 

1 12.67 2.014 12.67 62.67 75.26 

2 8.84 0.53 8.84 71.51 85.87 

3 4.77 0.20 4.77 76.28 91.59 

4 6.75 0.80 6.74 83.02 99.69 

*   3 farklı deney setinin ortalamasıyla elde edilmiştir. 

** İlaç içeriği 83.28  g 

 

Çizelge 2 NIR lazer etkisi ile tetiklenen GO-Fe3O4-PPy/DOX nanokompozitinin pH 7.4 

salım ortamında DOX kümülatif salım hesabı 

 

Süre 

(saat) 

*Ortalama 

deriĢim, Cort 

(µg/ml) 

Standart 

sapma 

Kütle, m 

(µg) 

 

Kümülatif 

m 

(µg) 

% 

Kümülatif 

salım 

0 0 0 0 0 0 

0.25 12.21 1.52 12.21 12.21 14.66 

0.5 8.72 1.81 8.72 20.93 25.13 

1 5.93 0.35 5.93 26.86 32.25 

2 5.12 0.81 5.12 31.98 38.39 

3 3.26 0.20 3.26 35.23 42.30 

4 4.53 0.20 4.53 39.77 47.75 

*   3 farklı deney setinin ortalamasıyla elde edilmiştir. 

** İlaç içeriği 83.28  g 

 

Normal salım verileri ve kümülatif salım hesaplamaları EK 4‘te verilmiştir. 
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EK 6 UA Kalibrasyon Grafiği 

 

 

UA yükleme ve salım çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan 50 μg/mL 

kalibrasyon çözeltinin HPLC kromatogramı ve kalibrasyon grafiği Ģekil 1‘de 

verilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 1 UA yükleme ve salım çalışmalarında kullanılmak üzere a) hazırlanan 50 μg/mL 

kalibrasyon çözeltinin HPLC kromatogramı ve b) UA ait kalibrasyon grafiği  
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EK 7 UA’e ait Ġlaç Ġçeriği ve Enkapsülasyon Etkinliğinin Belirlenmesi  

 

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinin ilaç içeriğinin ve enkapsülasyon 

etkinliğinin hesaplanmasındasın için 10 mg GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompoziti 1 

mL DMSO içerisinde bozundurulmuş, daha sonrasında taşıyıcı faz (%30 PBS+%70 

Metanol) ile hacmi 120 mL‘e tamamlanmış ve HPLC ile analizlenmiştir. Ek 6‘da 

verilen kalibrasyon grafiği yardımıyla pik alanından örneğin derişimi HPLC yazılımı 

kullanılarak 21.538  g/mL olarak hesaplanmıştır.  

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitindeki ilaç miktarının hesabı ve ilaç içeriği 

sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

 

                                    
  

  
                    

            
                                   

                               
  
           

         
            

 

GO-Fe3O4-PPy nanokompoziti üzerine UA yüklemesi sonrasında elde edilen kompozit 

miktarı 14 mg‘dır. Bu veri doğrultusunda nanokompozitteki ilaç miktarının ve 

enkapsülasyon etkinliğinin hesabı sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

 

                               
        (  )

     
      (  )            
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EK 8 UA’a Ait Kümülatif Salım Hesaplamaları 

 

 

Çizelge 1 GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitinin pH 7.4 salım ortamında UA 

kümülatif salım hesabı 

 

Süre 

(gün) 

*Ortalama 

deriĢim (Cort) 

(µg/ml) 

Standart 

Sapma 

** Kütle, m 

(µg) 

Kümülatif 

m 

(µg) 

%  

Kümülatif 

salım 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.041667 4.72 1.68 141.62 141.62 5.48 

0.083333 13.80 1.80 414.03 428.19 16.57 

0.125 16.39 2.76 491.76 547.32 21.18 

0.166667 15.87 0.65 476.12 580.86 22.47 

0.25 17.11 0.71 513.17 665.52 25.75 

0.333333 17.98 2.55 539.34 743.01 28.75 

0.416667 16.43 0.99 492.77 750.37 29.03 

0.5 16.18 0.32 485.33 792.20 30.65 

1 18.34 2.20 550.13 905.54 35.04 

2 20.20 1.85 606.06 1016.48 39.33 

3 19.80 3.18 594.11 1065.14 41.21 

5 20.73 1.17 622.01 1152.45 44.59 

7 20.93 1.25 627.87 1220.51 47.22 

10 18.64 1.30 559.13 1214.55 46.99 

13 16.91 2.30 507.44 1218.78 47.16 

*   2 farklı deney setinin ortalamasıyla elde edilmiştir. 

** Bu salım çalışmasında salım ortamı 30 mL PBS çözeltisidir. Belirli sürelerde 3 mL numune 

alınıp yerine 3 mL taze PBS eklenmiştir. m toplam salım hacminin (30 mL) kütlesidir. 

 

  (  )        (     )     (  ) 

                   
            (  )

             (  )
       

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(I)/M nanokompozitindeki ilaç miktarı 2584.56  g olarak Ek 7‘de 

hesaplanmıştır. Birinci gün verisi kullanılarak yapılan örnek hesaplama aşağıda 

verilmiştir. Burada kümülatif m hesabında, çözelti kütlesinden (m) belirli sürelerde 3 

mL numune aldığı için her adımda atılan kütle hesaba katılmıştır. Bu nedenle örnek 

hesaplamada her m değeri 3 mL (salım ortamından alınan hacim) / 30 mL (salım 

ortamının toplam hacmi) ile çarpılarak atılan miktar hesaplanmış ve toplam kütleye 

eklenmiştir.  
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EK 9 UA Kalibrasyon Grafiği 

 

 

UA yükleme ve salım çalışmalarında kullanılmak için hazırlanan kalibrasyon grafiği 

Ģekil 1‘de verilmiştir.  

 

 

 

 
Şekil 1 UA ait kalibrasyon grafiği  
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EK 10 UA’e ait Ġlaç Ġçeriği ve Enkapsülasyon Etkinliğinin Belirlenmesi  

 

 

GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompoziti üzerine UA yükleme çalışması sonrasında 

yükleme sıvısı nanokompozitten santrifüj yardımıyla ayrılmış ve sıvı-sıvı ekstraksiyon 

yapılarak HPLC analizi yapılmıştır. Ek 9‘da verilen kalibrasyon grafiği yardımıyla pik 

alanından örneğin derişimi HPLC yazılımı kullanılarak 27.12  g/mL olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Sıvı-sıvı ekstraksiyon sonrası ilaç içeren çözeltinin hacmi 3 mL‘e tamamalandığı için 

madde miktarı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

  

Yükleme sıvısındaki madde miktarı (µg) = 27.12 µg/ml x 3 mL = 81.35 µg 

 

Başlangıçta kullanılan ilaç miktarı 1610 µg‘dır. Bu veri kullanılarak nanokompozit 

üzerine yüklenen ilaç miktarı hesaplanmıştır. 

 

Yüklenen ilaç miktarı = 1610 µg – 81.35 µg = 1528.65 µg 

 

İlaç içeri ve enkapsülasyon etkinliği sırasıyla eĢitlik (3.5) ve eĢitlik (3.6) kullanılarak 

hesaplanmıştır. 
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EK 11 UA’e ait Kümülatif Salım Hesaplamaları 
 

 

Çizelge 1 GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin PBS pH 5.5‘deki UA kümülatif 

salım hesabı 

 

Süre 

(gün) 

*Ortalama 

deriĢim, Cort 

(µg/ml) 

Standart 

sapma 

** Kütle, m 

(µg) 

Kümülatif 

m 

(µg) 

% 

Kümülatif 

salım 

0 0 0 0 0 0 

0.010 0.26 0.059 0.258 0.773 5.061 

0.021 0.087 0.099 0.087 1.034 6.764 

0.042 0.069 0.040 0.069 1.241 8.119 

0.083 0.065 0.008 0.195 1.435 9.386 

0.125 0.025 0.008 0.074 1.509 9.872 

0.167 0.039 0.022 0.118 1.627 10.642 

0.25 0.066 0.003 0.199 1.826 11.946 

0.333 0.050 0.016 0.151 1.977 12.935 

0.5 0.049 0.014 0.148 2.126 13.906 

1 0.034 0.031 0.101 2.227 14.568 

2 0.034 0.029 0.103 2.331 15.242 

3 0.063 0.011 0.190 2.520 16.487 

4 0.063 0.002 0.187 2.708 17.714 

5 0.030 0.024 0.090 2.799 18.306 

6 0.046 0.005 0.138 2.937 19.212 

7 0.045 0.002 0.134 3.072 20.092 

8 0.046 0.008 0.137 3.209 20.992 

9 0.035 0.004 0.105 3.314 21.679 

10 0.039 0.0014 0.117 3.432 22.450 

* 2 farklı deney setinin ortalamasıyla elde edilmiştir. 

** Bu salım çalışmasında salım ortamı 1 mL PBS çözeltisidir. Belirli sürelerde 1 mL numune alınıp 

yerine 1 mL taze PBS eklenmiştir. 

 

  (  )        (     )     (  ) 

                   
            (  )

             (  )
       

1 mg GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin ilaç içeriği 15.28  g‘dır. 2. saat 

(0.083 gün) verisi kullanılarak yapılan örnek hesaplama aşağıda verilmiştir. 

 

  (  )         (     )     (  )            
 

            (  )                        
 

                   
      (  )

      (  )
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Çizelge 2 GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin PBS pH 7.4‘deki UA kümülatif 

salım hesabı 

 

Süre 

(gün) 

*Ortalama 

deriĢim, Cort 

(µg/ml) 

Standart 

sapma 

Kütle, m 

(µg) 

 

Kümülatif 

m 

(µg) 

% 

Kümülatif 

salım 

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.010 0.269 0.295 0.807 0.807 5.277 

0.021 0.042 0.041 0.127 0.933 6.105 

0.042 0.071 0.083 0.214 1.148 7.505 

0.083 0.046 0.028 0.137 1.284 8.400 

0.125 0.112 0.010 0.337 1.622 10.605 

0.167 0.095 0.043 0.284 1.906 12.464 

0.25 0.050 0.044 0.151 2.057 13.452 

0.333 0.065 0.009 0.195 2.252 14.726 

0.5 0.043 0.021 0.128 2.380 15.563 

1 0.074 0.015 0.222 2.602 17.015 

2 0.045 0.029 0.134 2.735 17.889 

3 0.054 0.041 0.161 2.897 18.945 

4 0.061 0.014 0.183 3.079 20.140 

5 0.056 0.031 0.169 3.248 21.245 

6 0.055 0.005 0.165 3.413 22.322 

7 0.054 0.015 0.162 3.575 23.382 

8 0.054 0.008 0.162 3.737 24.439 

9 0.064 0.006 0.193 3.930 25.703 

10 0.039 0.002 0.116 4.046 26.463 

* 2 farklı deney setinin ortalamasıyla elde edilmiştir. 

 

  (  )        (     )     (  ) 

                   
            (  )

             (  )
       

 

1 mg GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin ilaç içeriği 15.28  g‘dır. 2. saat 

(0.083 gün) verisi kullanılarak yapılan örnek hesaplama aşağıda verilmiştir. 

 

  (  )         (     )     (  )            
 

            (  )                        
 

                   
      (  )

      (  )
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EK 12 Normal ve NIR Etkisi ile Tetiklenen DOX Salımına Ait Veriler ve 

Kümülatif Salım Hesaplamaları 

 

 

Çizelge 1 NIR lazer etkisi ile tetiklenen GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin 

PBS pH 5.5‘de UA kümülatif salım hesabı 

 

Süre 

(saat) 

*Ortalama 

deriĢim, Cort 

(µg/ml) 

Standart 

sapma 

Kütle, m 

(µg) 

 

Kümülatif 

m 

(µg) 

** % 

Kümülatif 

salım 

0 0 0 0 0 0 

0.25 0.235 0.082 0.706 0.706 4.619 

0.5 0.100 0.002 0.299 1.005 6.573 

1 0.085 0.006 0.254 1.259 8.234 

2 0.087 0.008 0.260 1.519 9.935 

3 0.067 0.007 0.201 1.720 11.249 

4 0.041 0.018 0.124 1.844 12.059 

6 0.069 0.004 0.208 2.051 13.417 

8 0.056 0.001 0.167 2.218 14.509 

12 0.063 0.018 0.188 2.406 15.737 

24 0.083 0.045 0.248 2.654 17.360 
*   2 farklı deney setinin ortalamasıyla elde edilmiştir. 

** İlaç içeriği 15.28  g 

 

Çizelge 2 NIR lazer etkisi ile tetiklenen GO-Fe3O4-PPy/UA(III)-3 nanokompozitinin 

PBS pH 7.4‘de UA kümülatif salım hesabı 

 

Süre 

(saat) 

*Ortalama 

deriĢim, Cort 

(µg/ml) 

Standart 

sapma 

Kütle, m 

(µg) 

Kümülatif 

m 

(µg) 

% 

Kümülatif 

salım 

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.25 0.796 0.005 0.796 0.796 5.205 

0.5 0.340 0.016 0.340 1.136 7.432 

1 0.241 0.036 0.241 1.378 9.011 

2 0.259 0.050 0.259 1.637 10.706 

3 0.601 0.169 0.601 2.238 14.640 

4 0.212 0.017 0.212 2.451 16.027 

6 0.172 0.015 0.172 2.623 17.152 

8 0.196 0.033 0.196 2.818 18.433 

12 0.440 0.068 0.440 3.258 21.309 

24 0.228 0.033 0.228 3.486 22.798 
*   2 farklı deney setinin ortalamasıyla elde edilmiştir. 

** İlaç içeriği 15.28  g 

 

Normal salım verileri ve kümülatif salım hesaplamaları EK 11‘de verilmiştir. 
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