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4’-DĠBUTĠLAMĠNO-3-HĠDROKSĠFLAVON TEMELLĠ FLORESAN 

PROBLARIN SENTEZĠ VE ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

ÖZET 

 

Fluoresansa dayalı moleküler probların ve sensörlerin en önemli özelliği gösterilen 

perturbasyon karşılığında oldukça seçici ve hassas olarak emisyon renginde etkileyici 

bir değişim göstermesidir. Bu sebeple organik fotokimya bir çok organik boya 

sistemlerini önerse de intramoleküler elektronik yük transferini gerçekleştirebilen 

sistemler uygulamada pratiklik sağladıklarından daha çok tercih edilirler. Bunların 

elektrokromik cevapları uygulanan elektrik alanda kromoforun temel durum ve 

uyarılmış durum dipollerinin doğrudan etkileşimine dayalıdır. Elektrokromik problar 

hücresel uygulama da başarılı olsa da düşük duyarlılıklarından dolayı kullanımları 

sınırlıdır [1] . Bu sebeple en iyi yük transferini gerçekleştiren elektrokromik boyalar 

bile 100 mV değişime ancak 10 % tepki gösterebilmektedir, ki bu da  kabul edilen 

fiziksel limite çok yakın bir değerdir. İşte bu bağlamda bu limiti legale eden bir 

kavram olarak karşımıza 3HF ailesi çıkmaktadır. Normal uyarılmış durum (N*) ve 

fototautomer durum (T*) arasında intramoleküler proton transferi 

gerçekleştirmektedirler.İki durum da oldukça fluoresans olup, birbirlerinden iyice 

ayrılmış iki bant verirler. Bu bantların pozisyonu ve şiddeti 3HF kromoforunun, 

çevresel faktörlerine karşı oldukça hassastırlar. 3-Hidroksi flavonların bu özellikleri; 

solvent polaritesi, iyon sensör, misel gibi biyolojik sistemlerde sensör olarak 

kullanımlarına uygunluk sağlar. 

3-HF‟lar da bantlarda gözlenen kayma Stark etkisi teorisinin yanı sıra ESIPT 

reaksiyonuyla da bağlantılıdır. Gerçekleşen kaymanın yönü kromofora göre 

proksimal yükün pozisyonuna bağlıdır [2]. Kaymanın şiddeti çoğunlukla çözücünün 

dielektrik sabitine ya da eklenen hidrofobik tuzlarla  elde edilen görüntüleme ya da 

görüntülememeye bağlıdır. Tüm bu durumlarda gözlenen spektral kaymalara ilaveten 

N* ve T* emisyon bantlarında kuvvetler değişimler gözlenir.Bu da emisyonun 

renginde önemli bir değişiklik meydana getiren dahili elektrik alanın ESIPT 

reaksiyonu üzerine olan etkisini ortaya koyar. 
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Bu amaçla çalışmamızda, biyolojik sistemlerle iyi iletişime girebilecek 3-

Hidroksiflavonun yağsı özelliğini arttıran, “butil” gibi bir zincirin, 3-Hidroksiflavon 

türevlerine takılması amaçlanmıştır. Non-polar özelliği artacak olan sensör, biyolojik 

sistemle daha iyi iletişime girerek, hücre hakkında daha fazla bilgi edilinecektir 
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THE SYNTHESIS AND THE STUDY OF FLUORESCENT PROBES BASED 

ON 4’-DIBUTYLAMINO-3-HYDROXYFLAVONES 

 

SUMMARY 

 

One of the desirable property of a moleculer probe based on fluorescence is the  

ability to respond to applied perturbation in a highly selective manner by dramatic 

change of emission color. For this reason organic photochemistry may offer many 

organic dye systems. However, only the systems applying the intramolecular transfer 

of electronic charge have found practical application.The electronic response of these 

probes is based on the direct interaction of the ground and excited state dipoles of the 

chromophore with the applied electric field. Although application of electrochromic 

probes in cellular research is successful, their useage is limited due to their low 

intensity . So, the best charge-transfer electrochromic dyes show only about %10 

ratiometric response per 100 mV change in transmembrane electric potential. . Even 

this potential is believed to be already close to the physical limit. 

In this respect, the dyes of the 3-Hyroxyflavone (3HF) family becomes very 

promising. They  exhibit the excited -state intramolecular proton transfer (ESIPT) 

reaction between the normal excited state (N*) and phototautomer state (T*) .Both 

states are represented by highly fluorescent and well seperated emission bands. The 

perturbations by intermolecular hydrogen bonding and variations of solvent polarity 

have been studied. Related to the high sensitivity  of 3-Hyroxyflavones due to the 

perturbations, their useage as a probe to detect  solvent polarity, ion sensor, miscell 

in biological systems is favored. It provided the background for sensitive 

applicationof these dyes as polarity sensitive probes in analytical chemistry, polymer 

science, colloid chemistry, and biochemistry.  

From the related studies it is observed that the introduction of proximal charge 

results not only in the shifts of N* and T* bands due to internal Stark effect but also 

inthe modulation by this effect of the ESIPT  reaction itself. The latter produces a 

dramatic change of intensity ratio between these two emission bands with a strong 

amplification of the electrochromic effect. 
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In this study, it is planned to synthesize 3-Hyroxyflavone derivatives which have 

butyl groups in order to increase the oily state of 3-Hyroxyflavones. With the 

increase of the non-polar property of this sensor, the interaction with the biological 

systems will increase and more information will be acquired about the cell. 
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1. GĠRĠġ 

Canlı hücrelerin floresan mikroskopisi membranların, hücresel ana yapıların ve de bu 

metodun gelişimi için güçlü bir etki yaratan makromoleküllerden dolayı hızla gelişen 

bir alandır. İki renkli orantısal problara karşı gösterilen hassasiyetin ölçümleri ne 

yazık ki henüz çok kısıtlıdır. Geliştirilen problar yüksek kimyasal ve fotokimyasal 

kararlılıkları ve yüksek kuantum verimleri dışında farklı membran 

pertürbasyonlarına karşı da güçlü renk değişimi de gerçekleştirmelidirler. Bu 

bağlamda polarite duyarlı ve de elektrokromik özellikli problar emisyonda mevcut 

olan bir geniş bandı kaydırdıklarından ve de bu kaymanın şiddeti band genişliğinden 

ufak olduğundan dolayı çok kısıtlı bir kapasiteleri vardır [7]. İki bantlı orantısal 

problara duyarlı olabilmek için boyanın uyarılmış durum reaksiyonu, izomerizasyon, 

elektronik yük transferi veya proton transferi yapması gerekmektedir. Bunun yanı 

sıra hem başlangıç hem de ürün formları yüksek yoğunlukta ve birbirinden iyice 

ayrılmış floresan bantları vermeli ve de emisyon yapmalıdır. Bu bantların 

yoğunlukları arasındaki oran da membran pertürbasyonu hakkında bize bilgi 

verebilir, dolayısı ile uygun ölçüm ve analize olanak sağlanmış olunur. 

İstenen tüm bu özellikleri potansiyel olarak sağlayan florophore ailesi 3HF‟lardır. Bu 

aile normal uyarılmış durum (N*) ve de photo-tautomer (T*) reaksiyon ürünü veren 

iki emisyon bandının uyarılmış durum intramoleküler proton transferi (ESIPT)  

yapma özelliği gösterir. İkinci bant çarpıcı bir şekilde yüksek dalga boyuna kayarak 

birbirinden ayrı iki tane emisyon yapan bant verir.Bu iki bandın şiddetleri arasındaki 

oranlar farklı perturbasyonlara karşı oldukça duyarlıdır. Bu yüzden 3HF türevlerinin 

ters miseller, fosfolipid ve doğal membranlar alanında kullanımları oldukça 

yaygındır [10]. 3HF kromoforlarının spektroskopik özelliklerini artırmak amacıyla 

yeni stratejiler geliştirilmektedir. Absorpsiyonun, floresan spektrumunun yüksek 

dalga boyuna kaydırılması, kuantum veriminin artırılması ve de istenilen aralıktaki 

çift dalga boyu hassasiyetinin artırılması yapılan çalışmalar arasındadır. 

3 HF kromoforunun en farklı özelliği ise çevresinde gerçekleşen durumlara anında 

verdiği tepkilerdir. Uyarılmış durumda heterosiklik  elektronik sistemi yük 

dağılımında yüksek bir asimetrik artışa sebep olur. Bu durum da solvotokromik ve 

elektrokromik boyaların floresan spektrumunda kaymalara sebep olur, ancak N* ve 

T* gibi iki farklı emisyon bandı olduğundan dolayı mikro çevrelerinde gerçekleşen 

polarite ve elektrik alan pertürbasyonlarından etkilenme duyarlılıkları farlıdır. Düşük 
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kararlıkta hidrojen bandı oluşturan  beş zincirli halkadaki 3-hidroksil ve 4-karbonil 

grupları ESIPT reaksiyonunun yoğunlaştığı bölgedir [76]. Kromofor ve ESIPT 

reaksiyonunun asimetrik yapısından dolayı çevrenin ve belirli bir elekriksel alanın 

anizotropik özellikleri fluoresan spektrumunu etkiler. Membran içerisinde kromofor 

gruba belirli bir lokasyon veya oryantasyon sağlanmadığı takdirde yapılan çalışmalar 

anlamlı olmaz. Kromofor grubun  katman içerisinde yerleşebileceği en iyi nokta 

pozitif yüklü gruptur. Probun kararlılığını artırabilmek için yapılabilecekler arasında 

probun özelliğini lipid yapının özelliğine benzetmek üzere probun yapısına farklı 

uzunluklarda hidrokarbon zincirleri yerleştirmek olacaktır. 
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2. FLAVONOĠDLER 

Flavon ismi Latince flavus (sarı) kelimesinden gelmektedir. Bu yüzden bitkilerden 

elde edilen ve genellikle sarı renkli olan bu bileşikler  “flavonoid” olarak 

isimlendirilmiştir. Flavonoidler, bitkilerde yaygın olarak bulunan fenil iskeletine 

sahip bileşiklerdir. Flavonlar, flavonoidlerin bitki aleminde yaygın olan bir sınıfıdır. 

Flavonların iskeletindeki hetero halkasında C-2 ve C-3 atomları arasında çift bağın 

bulunması karakteristiktir. Flavonlar,  flavononların 2,3 dihidro türevleridir. 

Flavonlar doğada, hidroksil grupları serbest, metil esteri veya glikozitleri halinde 

bulunurlar.Flavonların basit üyeleri, aromatik halkalarda hidroksil ve/veya metoksil 

grubu içeren türevleridir. Yapılarında yalnızca oksijen fonksiyonu içerdiklerinden  

bu grup bileşiklere oksijenli veya O-substütie flavonlar denir. Bu grup flavonlar 

doğada yaygın olarak bulunup içerdikleri O-substituentlerin sayısına bağlı olarak 

gruplandırılabilir. Flavonlar sübstütientlerinin türüne bağlı olarak Flavonun piran 

halkasının C-3 üzerindeki hidrojeni bir hidroksil grubu ile sübstitüe olduğunda 

flavanol (3-hidroksiflavon) oluşur[3]. Flavonlar erime noktaları yüksek ve kristal 

yapıda maddelerdir. Suda, alkolde, seyreltik asit ve bazlarda çözünürler; bazlarda 

kaynatılınca fenol ve aldehite dönüşürler. 

Flavon molekülünde A ve B halkaları, aromatik halkalar gibi reaksiyona girerler. 

Özellikle, hidroksiflavonlar ve bunların eterleri, sübstitüsyon reaksiyonların da 

fenoller ya da eterleri gibi davranırlar [55]. Bu özelliklerinden yararlanarak 

nitrolama, bromlama gibi değişik reaksiyonlarla  hidroksiflavonların türevleri elde 

edilmiş ve yapıları aydınlatılmıştır. 

Flavonlarda bulunan çifte bağ ve karbonil grubu, hidrojen atomunun farklı yollarla 

katılabileceği konjuge bir sistem oluşturmuştur. 

2.1. Flavonoidlerin Sınıflandırılması 

Flavonoidlerin, her bitki türünde sıkça ratlanan fenolik bileşikler olduklarından 

sınıflandırma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Flavoidler bitkilerin ikincil 

metabolitlerinden olup, karbonhidrat, amino asit gibi birincil metabolitlerden türerler. 

Biyosentez araştırmalarından elde edilen sonuçlar, flavonoidlerin fenilalanin gibi 

amino asitlerin enzimatik deaminasyonlarından oluşan fenil propanoidlerin asetil 

koenzim A ile kondenizasyonu sonucu yine karbonhidrat metabolizması sonucu 
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oluşan malonil koenzim A‟nın üç moleküle kondenzasyonu sonucu olduğunu ortaya 

koymuştur [4]. Flavonoidlerin sınıflandırılması şekil 2.1‟de gösterilmiştir 

 

ġekil 2.1 Flavonoidlerin sınıflandırılması 

Tüm monomerik flavonoidler iki aromatik halkanın üç karbon atomlu zincir /-C3-/ 

üzerinden birleşmesiyle oluşan C15 iskeleti içerirler [44]. Difenilpropan yapısındaki 

propan zincirinin çeşitli yollarla değişikliğe uğramasından farklı flavonoidler ve alt 

zincirleri oluşurlar. Bu sınıflardan biri fenil gruplarının propan zincirine 1,3 

pozisyonunda bağlanmasından oluşan 1,3-difenilpropan iskeleti içeren 

kalkonoidlerdir. 1,3-difenilpropan ve kalkon yapısı Şekil 2.‟2 de gösterilmiştir.  
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ġekil 2.2 Flavonoidlerin sınıflandırılması 

Kalkonoidlerin en basit üyesi kalkondur. 1,3-difenilpropan yapısındaki propan 

zinciri, oksijen atomu üzerinden fenil halkası ile birleşip beş ya da altı üyeli 

heterosiklik üçüncü bir halka oluşturabilir [6]. Şekil 2.3‟de de gösterildiği üzere beş 

üyeli trisiklik yapıya auron, türevlerine ise auronoidler denir. 

 

ġekil 2.3 Auron yapısı 

Altı üyeli hetero halkanın oluşmasıyla meydana gelen trisiklik sistem de hetero 

halkanın yükseltgenme derecesine bağlı olarak iki farklı yapıda bulunabilir [16]. Bu 

iki farklı yapıdan biri 2-fenilkroman veya fenilbenzoriran iskeletine sahip flavan 

diğeri ise 2-fenilbenzo- -piron iskeleti içeren flavondur. Bu sistemin örnekleri şekil 

2.4‟de gözlenebilir. 

O

Flavan

O

O

Flavon  

ġekil 2.4 Flavan ve Flavon iskelet yapıları 

İzoflavoid iskeletin oksijen üzerinden siklikleşerek tetrasiklik sisteme sahip olanları 

prekarponoidleri oluştururlar. Flavonoid yapısı, keto ve hidroksil gruplarıyla ya da 

doymamışlığın ilavesi ile değiştirilebilir. Flavonoidlerin keto grubuna sahip olanları  

“onoidler” , keto grubu içermeyenlerse “anaoidler” olarak sınıflandırılırlar [8]. 
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2.1.1. Flavanoidlerde  yapı çeĢitliliği 

Flavanoidlerin yapı çeşitliliği difenilpropan iskeletinin farklı yapılarda düzenlenme 

özelliğine ve de aromatik halkalara bağlanan sübstütientlerin sayısına, özelliğine, 

bağlanma pozisyonuna bağlıdır. Şekil 2.5‟de flavonoidlerin farklı yapıları 

gösterilmiştir. 1,2-difenilpropan iskeletinde, propan zincirinin uçtaki karbon 

atomunun (C-3) oksijen atomu üzerinden aromatik halka ile siklikleşmesi sonucu 

oluşan hetero halkalı trisiklik yapıya izoflavan denir. İzoflavan yapısındaki hetero 

halkanın modifikasiyonuna bağlı olarak izoflavon. 3-fenilkumarin ve pterokarpan 

meydana gelir.  

 

ġekil 2.5 Difenilpropan iskeletinin farklı yapılarda düzenlenme özelliğine ve de 

aromatik halkalara bağlanan sübstütientlere göre flavonoid sınıfları 

Fenil gruplarının difenilpropan iskeletine 1.1-pozisyonlarında bağlanmasından 

oluşan ve 1.1-difenilpropan iskeleti içeren bileşikler sınıfına ise neoflavonoidler 

denir.[20] Bu grubun örnekleri Şekil 2.6‟da gösterilmiştir. 
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ġekil 2.6 1,1-Difenilpropan ve Neoflavonoid yapıları 

Görüldüğü gibi.  , (difenilpropan) iskeleti içeren doğal bileşikler, fenil 

gruplarının propan zincirine bağlanma pozisyonlarına göre flavonoid, izoflavonoid 

ve neofavonoidler olmak üzere, üç ana grupta toplanırlar. Bu grupların her biri de 

çeşitli alt sınıflara ayrılırlar.  

2.1.1.1. Flavonoidlerin hetero halkadaki / -C3 - / yapısına göre sınıflandırılması  

Flavonoid yapılarında C3-sisteminin oluşturduğu heterosiklik halka, değişik 

yükseltgenme derecelerinde bulunabilir. Hetero halkanın yükseltgenme derecesi 

flavonoidlerin alt sınıflarını belirleyen bir göstergedir [32]. C3-sisteminin 

yükseltgenme derecesine bağlı olarak, bilinen flavonoid sınıfları ve bitkilerde yaygın 

olan örnekleri Tablo 2.1'de verilmiştir. 
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Tablo 2.1 Flavonoidlerin hetero halkadaki / -C3 - I yapısına göre sınıflandırılması 
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Tablo2.1 ‘in Devamı 

 

2.1.1.2. Aromatik halkaya bağlanan sübstütientlere göre flavonoidlerin  

sınıflandırılması 

Flavonoidlerin yapı çeşitliliği, yalnız difenilpropan iskeletinin farklı yapılarda 

düzenlenme özelliği ile sınırlı değildir. Aynı zamanda, her sınıf içinde, molekülün 

aromatik (A ve B) halkalarına bağlanan substitııentlerin sayısı, özelliği ve bağlanma 

pozisyonları flavonoidlerin yapı çeşitliliğine neden olan faktörlerdir [53]. 

Flavonoidlerin yapısındaki hidroksil grupları, reaktif özelliklerinden dolayı, 

kolaylıkla alkillenir veya glikozillenirler. Bu nedenle. flavonoidlerin metoksi ve 

glikozu türevlerine bitkilerde sık rastlanır. Şekil 2.7‟de flavonoid yapılarında 

substituentlerin en yaygın yerleşme pozisyonları belirtilmiştir. 

Doğal Flavonoidler de en fazla  yedi  hidroksil grubuna rastlanır. Flavonoidlerin 

yapısındaki hidroksil grupları kolaylıkla alkillenir veya glikozillenirler. Bu yüzden  

bitkiler de flavonoidlerin metoksi ve glikozil türevlerine rastlanır. Metoksi 

flavonoidlerin yapılarında birden yediye kadar metoksil grupları gözlenebilir[18]. 

Bitkilerde flavonoidlere çoğunlukla mono-O-gilikozitler halinde rastlansa da di- ve 

trisakkaritlerle glikozillenmiş flavonoidler de doğada yaygındır. 
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ġekil 2.7 Flavonoid yapılarında substituentlerin en yaygın yerleşme pozisyonları 

Flavonoidlerin, özellikle antosiyanidin ve flavonollerin 3-O-glikozitlerine daha sık 

rastlanır. Bitkilerde flavonoidlerin dimer formları da gözlenir ve bunlar 

biflavonoidler olarak adlandırılır. Biflavonoidler monomer flavonoidlerin 

kondenzasyonu sonucu oluşur. Biflavonoidler de flavonoid birimleri birbirleriyle –O-

, -C-C, veya –C-C bağı ile bağlanmışlardır. Biflavonoidlerin keşfi 1970‟li yıllara 

dayanır. Biflavonoidlerin oluşumunda iki flavon, iki flavonon veya katekin, flavon 

ve flavonon birbirleriyle birleşmiş haldedir. Monomer katekin birimlerinden oluşan 

biflavonoidlere proantosiyanidinler denir [5]. 

2.1.1.3. Hidroksil ve metoksil içeren flavonlar  

Yapılarında bir hidroksil veya metoksil grubu içeren flavon türevlerine mono-O-

substitue flavonlar, iki hidroksil veya iki metoksil ya da bir hidroksil ve bir metoksil 

grubu içerenlere ise di-O-substitue flavonlar denir. Toplam hidroksil ve/veya 

metoksil grubu sayısı üç olan flavonoidler tri-O-substitue flavonlardır. Farklı 

bitkilerden tetra-, penta-, hekza-, hepta-O-substitue flavonlar da izole edilmiştir.  

2.1.1.4. Mono-O-substitue flavonlar  

Mono-O-substitue Flavonlar Doğada yaygın olarak bulunmazlar. 5-hidroksiflavon ve 

2‟ hidroksiflavon bitkilerden elde edilmiştir. Şekil 2.8‟de mono-O-substitue 

flavonların en sık rastlanan örnekleri gösterilmiştir. 
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O

R O

R1

 R=OH, R1=H
 R=H, R1=OH

 

ġekil 2.8 Mono-O-substitue flavonlar 

2.1.1.5. Di-O-substitue flavonlar  

Genelde doğada pek rastlanmazlar. Dihidroksiflavonların bitki aleminde en yaygın 

üyesi 5,7-dihidroksiflavondur. Günümüze kadar bitkiler üzerinde yapılan 

araştırmalarda  5,6-didroksiflavona rastlanmamıştır, ancak 5,6-dihidroksiflavonun 

metoksi türevlerinden : 5-hidroksi-6-metoksi ve 5,6-dimetoksiflavon çeşitli 

bitkilerden izole edilmiştir. 

2.1.1.6. Tri-O-substitue flavonlar 

Tri-O-substitue flavonlar, di-O-substitue flavonlara göre dağoda daha yaygın olarak 

bulunurlar.Şekil 2.9‟da örnekleri verilmiştir. 

O
O

OR O

R=R1=H Chrysin
R=H, R1=Me  Tectochrysin
R=R1=Me

 

ġekil 2.9 Tri-O –Substitue Flavonlar 

2.1.1.7. Tetra-O-substitue flavonlar  

Farklı pozisyonlarda tetrahidroksillenmiş flavon ve metoksi türevleri bitkilerde 

yaygın olmasının yanı sıra mümkün olan tüm pozisyonlarda, tetrahidroksillenmiş 

flavonların hepsi bitkilerden elde edilmemiştir. En sık rastlanan Tetra-O-Substitue 

Flavon türleri Şekil 2.10‟da gösterilmiştir. 
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0

O

OR2

OR1

OR

OR3 R=R1=R2=R3=H Scutellarein

R=R2=R3=H, R1=Me Hispidulin
R=R1=R3=H, R2=Me sorbifolin

R=R1=R2=H, R3=Me

 

ġekil 2.10 En sık rastlanan Tetra-O-Substitue Flavon türleri 

2.1.1.8. Penta-O-substitue flavonlar  

Penta-O-substitue flavonlar ağırlıkla Asteraceae ve Lamiaceae familyalarının değişik 

türlerinde bulunmuştur, ancak günümüze kadar bitkilerden elde edilen 

pentahidroksiflavon sayısı çok değildir. Pentahidroksiflavonlar kendileri bitkilerden 

çok fazla izole edilmemelerine rağmen farklı pozisyonlarda metoksillenmiş türevleri 

bitkilerde yaygındır. En yaygın örnekleri şekil 2.11‟de gösterilmiştir. 

O

OR

OR3

O

OR4

R=R1=R2=R3=R4=H
R=R2=R4=H, R1=R3=Me
R=R1=R4=H, R2=R3=Me
R=R1=R3=H, R2=R4=Me

 

ġekil 2.11 Penta-O-Substitue Flavon Örnekleri 

2.1.1.9. Hekza-O-substitue flavonlar 

Yapılan çalışmalar hekza-O-substitue flavonların hidroksi türevlerinin hiç birinin 

henüz bitkilerden elde edilemediğini göstermiştir, ancak bunların farklı 

pozisyonlarda metoksillenmiş türevlerine bitkilerde rastlamak mümkündür. Sentetik 

olarak elde edilen Hekza-O-substitue Flavon türevleri şekil 2.12‟de gösterilmiştir.. 

O

OR

OR3

O

OR4

OR5 R=R1=R2=R3=R4=R5=H
R=R2=R3=R4=R5=H, R1=Me 
R=R2=R4=R5=H, R1=R3=Me
R=R4=R5=H, R1=R2=R3=Me

 

ġekil 2.12 Sentetik yollar ile elde edilen Hekza-O-Substitue Flavon örnekleri 
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2.1.1.10. Hepta-O-substitue flavonlar  

Hepta hidroksiflavonlardan henüz hiç biri doğada serbest halde  bulunamamıştır. 

Sentetik yollar ile elde edilen örnekleri şekil 2.13‟de gösterilmiştir. 

O

OR3

OR2

OR1

OR O

OH

OR4 OR5

OR6

 R=R1=R2=R3=R4=R5=R6=H
 R=R2=R4=R6=H, R1=R3=R5=Me
 R=R2=R4=R5=H, R1=R3=R6=Me
 R=R4=R5=H, R=R1=R2=R3=R6=Me  

ġekil 2.13 Hepta-O-Substitue Flavonların en yaygın örnekleri 

2.1.1.11. C-Metilflavonlar 

C-Metilflavonlar, O-substitue flavonların aril halkalarına bir veya iki metil grubunun 

doğrudan bağlanmasıyla oluşan türler olup doğada çok yaygın değildirler. Şu ana 

kadar yapılan çalışmalar bitkilerin yapısında sadece bir veya iki metil grubu içeren 

flavonların olduğunu göstermiştir [19]. 

2.1.1.12. Metilendioksiflavonlar 

Bu grup flavonların yapılarında metilendioksi  (-OCH2O-) grubu içeren O-substitue 

flavon türevleridir. Doğal metilendioksi flavonların genelde polioksijenlenmiş flavon 

türevleri olduğu belirlenmişlerdir. 

2.1.1.13. Prenil içeren Flavonlar 

Çeşitli bitki türevleri incelendiklerinde molekül yapılarında 1,1-dimetilalil  

(Me2C=CH-CH2), 3,3-dimetilallil  (Me2CHCH=CH2)  yada geranil (Me2C=CH-

CH2CH2CCH3=CH2) grubu içeren flavonlara rastlanmıştır. Böyle flavon türlerine 

prenillenmiş, geranillenmiş veya genel olarak izoprenillenmiş flavonlar da denir. 

2.2. Flavonoller  

Flavonoller, C halkasının en fazla yükseltgendiği flavonoid sınıfıdır. Bunlar, C-3 

pozisyonunda hidroksil grubu içeren 2-fenilbenzo- -piran çekirdeği içerirler. Bu 

nedenle, flavonollere  3-hidroksiflavonlar da denir. Flavonoller, flavonoidlerin 

bitkilerde en çok rastlanan ve yapı çeşidi en fazla olan sınıfıdır. Flavonoller kristal 

veya amorf  yapıda olup, flavonlar gibi açık sarı veya sarı renktedir.Bu bileşikler 
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oksijenli ortamda flavonlara göre daha dayanıksızdır.Flavonol çekirdeğinde hidroksil 

grubu bulunduğundan, böyle sınıflandırmada C-3 pozisyonundaki hidroksil grubu 

dikkate alınmamaktadır[11]. 

2.3. Kalkonlar 

Kalkon 1,3-diarilprop-2-en-1-on iskeleti içeren tüm bileşikleri kapsar, bu bileşiklerin 

en belirgin karakteristik özelliği ise propan zincirinde olefinil bağ ve keto grubunun 

bulunmasıdır. Kalkonlar ve dihidrokalkonlar (kalkononlar), flavonoidlerin 

heterosiklik C halkasına sahip olmayan sınıfıdır [71]. Kalkon yapısındaki A halkası 

biyosentetiksel olarak heterosiklik flavonoidlerin A halkasına, B halkası ise 

flavonoidlerin B halkası ile eşdeğer tutulabilir. Bu ilişkiye bir örnek olarak  Şekil 

2.14‟deki 2‟,4‟,6‟,4 tetrahidroksikalkonun ( kalkononaringeninin) 5,7,4‟-

trihidroksiflavanona (naringenine) dönüşmesi gösterilebilir. 

HO

OH O

OH

A

B

O
HO

OH O

A
C

BOH

 

ġekil 2.14 Kalkononaringeninin naringenine dönüşmesi 

Kalkonlar 1,3-diarilprop-2-en-1-on iskeletine farklı gruplar bağlı olmasından dolayı 

birkaç gruba ayrılır. 

2.3.1. Basit Kalkonlar  

Basit kalkonlar, 1,3-diarilprop-2-en-1-on iskeleti içeren kalkon türevlerindendir ve 

de bitkilerde bol miktarda rastlanır. Bu grup kalkonların A ve veya B  halkalarında –

OH, -OCH3  içeren çok sayıda türevleri mevcut olup, A halkasındaki O-

substituentlerin (hidroksil ve/veya metoksil gruplarının) pozisyonuna bağlı olarak 

sınıflandırma yapmak mümkündür [12]. 

2.3.2. Kinokalkonlar 

Kinokalkonlar, temel kalkon iskeltinin A halkasında kinoid grubu içeren 

kalkonlarıdır. Kinokalkonların A halkasındaki karbonil grupları kinoid karboniller 

olarak adlandırılırlar. Kinokalkonlara bir örnek olarak şekil 2.15‟deki pedisinin 

verilebilir. 
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OH

O

MeO

OH

O O  

ġekil 2.15 Pedisinin 

2.3.3. AlkillenmiĢ Kalkonlar  

Molekül yapısındaki aromatik halkalara çeşitli pozisyonlardaki metil, prenil gibi alkil 

gruplarının direkt olarak bağlanması ile oluşur, ve bitkilerde çok az bulunur.  

2.3.4.   Kalkonlar 

  pozisyonunda hidroksil grubu içeren kalkonlardır.   kalkonlar kalkan-  - ‟-

dionun enolizasyonundan türemiş bitkilerdir. Şekil 2.16‟da    Kalkona örnek 

verilmiştir. 

O O  

ġekil 2.16  Kalkon örneği 

2.4. Flavonoidlerin Tanınmaları 

2.4.1. Renk Reaksiyonları 

En çok kullanılan renk reaksiyonları kromatogromlardaki flavonoid lekesini 

doğrudan UV ışığının altında ve yine bu lekenin NH3 buharlarına ve 

Naturstoffreagenz A belirteci püskürttükten sonra UV ışığının altında göstermiş 

olduğu renk değişikliğinin incelenmesidir. Bu yöntemle flavonoid bileşiğinin tipi ve 

sübstitüsyonu hakkında genel bir bilgiye sahip olabiliriz [13]. 

2.4.2. Ultraviyole (UV) Spektrumu  

Ultraviyole spektral yöntemi az miktarda madde ile flavonoid bileşiği hakkında 

önemli bilgiler edinmemizi sağlar. 
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Bileşiğin metanoldeki çözeltisinin spektrumu incelendiğinde spektrumda gözlenen 

kaymalar, bileşiğin ana iskeleti ile sübstütüsyon durumları hakkında geniş bilgi verir 

[14].Flavonoid bileşiklerinin çoğu UV spektrumunda biri uzun biri kısa dalga 

boyunda olmak üzere iki absorpsiyon bandı verir. Bunlardan uzun dalga boyunda 

olan flavanoid yapının B halkası ile ilişkilidir ve Bant I adını alır. Kısa dalga 

boyunda olan ise A halkası ile ilşkili olup Bant II adını alır. Şekil 2.17‟de A, B ve C 

halkaları gösterilmiştir. 

 

ġekil 2.17 A,B ve C halkalarının gösterimi 

Tablo 2.2  de gösterildiği gibi flavoid bileşiklerinde artan hidrosil sayısı bantların 

uzun dalga boyuna kaymasına sebep olur. Hidroksil grupları ( özellikle 3, 5,4‟ 

konumundakiler) metillendikleri ya da gilikozitlendikleri durumda bantlar hidroksil 

grupları serbest olan bileşiğe göre daha kısa dalga boyuna kayarlar.  
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Tablo 2.2 Artan Hidroksil sayısı ve bantların uzun dalga boyuna kayması arasındaki 

ilişki. 

 

2.4.3. Metanoldeki Spektrumu  

Farklı iskelet sistemlerine sahip flavonoidlerin metanoldeki UV absorpsiyonları da 

farklıdır. Flavonlarda Bant I, 340-350 nm arasında, flavonallerde ise 352-385 nm 

arasında gözlenir. Bant II, 5,7- sübstitüe flavonlarda 240-260 nm ve flavonollerde 

260-270 nm de gözlenir. Flavon ve flavanollerde A halkasında 6 ve 8 konumlarında 

oksijen varlığı Bant II‟nin daha uzun dalga boyuna kaymasına sebep olur [51]. UV 

kayma belirteçleri ile alınan spektrumlar flavonlarda hidroksil gruplarının serbest 

olup olmadığı ve diğer sübstitüentlerin yeri hakkında önemli bilgi verir 

2.4.4. H1
-NMR Spektrumu ile Flavonoidlerde Yapı Analizi 

A Halkası protonları 

5,7-dihidroksi flavonlarda C6 ve C8 protonları 5,7-6,9 ppm arasında J değeri 2,5 

Hertz olan iki duplet gözlenir. Eğer 5 ve 7‟ye ilaveten 6 veya 8‟de de substitüent 

varsa bu durumda C6 ve C8 protonu 6-6,5 ppm arasında bir singlet olarak görülür. 

Flavon sadece 7-hidroksi grubu taşıyorsa bu durumda C6 protonu hem C8‟deki hem 

C5‟teki protonlara orta ve meta etkileşmesinden J değeri 9 ve 2,5 Hertz olan bir 
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duplet-duplet halinde, C8 protonu ise J değeri 2,5 Hertz olan bir duplet halinde 5,7-

dihidroflavonlarda gözlenenden daha alt alanda gözlenirlerken C5 protonu C6 

protonuyla orto etkileşmesi ile J değeri 9 Hertz olan bir duplet halinde 8 ppm 

civarında gözlenir. [22]. 

B-Halkası protonları  

4‟den substitüe flavonlarda B halkasının serbestçe dönebilmesine bağlı olarak C2‟ ve 

C6‟ ile C3‟ ve C5‟ protonları orto etkileşimli J değeri 8-9 Hertz olan iki duplet 

halinde 6,5-7,9 ppm arasında görülür. C3‟ ve C5‟ protonlarının dupletleri genellikle 

C2‟ ve C6‟ protonlarından daha üst alanda görülürler. 

3‟,4‟ disübstitüe flavonlarda c5‟ protonu J değeri 8,5 Hertz olan bir duplet halinde 

6,7-7,1 ppm arasında çıkar. C2‟ ve C6‟ protonlarından C2‟ protonu J değeri 2,5 Herz 

olan bir duplet halinde, C6‟ protonu ise hem orto hem meta etkileşiminden dolayı J 

değeri 2,5 ve 8,5 Herz olan bir duplet duplet halinde görülür, ancak C2‟ veC6‟ 

bantları birbirinin üzerinden aştıklarından genellikle 7,2-7,9 ppm arasında bir 

multiplet olarak gözlenirler. Flavonlarda C halkasındaki C3 protonu 6,3 ppm 

arasında keskin bir singlet halinde gözlenir. 

Metoksi Protonları 

Genellikle 3,5-4,1 ppm arasında çıkarlar. Farklı dötoro çözücülerde alınan 

spektrumlarda 3,6 ve 8 konumlarındaki metoksi grupları çok az kayma meydana 

getirirken 3‟,4‟,2‟ ve 7 konumlarındaki metoksi gupları üst alana doğru 0,35-0,7 

ppm‟lik bir kayma göstermişlerdir.En yükse kayma 7 pozisyonundaki metoksi grubu 

için gözlenir. 
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3. MOLEKÜLER FLUORESANS SPEKTROSKOPĠSĠ 

Moleküler fluoresans spektroskopisi spektrofotometri ile yakından ilgili olup optik 

yöntemlerden biridir. Üzerine ışın yollanan molekül 10
-15

  saniye gibi bir sürede ışını 

absorplayıp eskite hale geçer. Bu durum molekülü karasızlaştırır, molekül bu duruma 

10
-8

  saniye gibi bir zaman dayanabilir [45] . Molekül bu enerji fazlasını komşu 

molekülleriyle çarpışarak harcar. Bazı moleküller ise bu fazla enerjilerini radyasyon 

yayarak harcarlar ve temel duruma dönerler. Absorbe ışının yeniden yayılması 

fotoluminesans veya fosforesans şeklinde olmak üzere iki şekilde olabilir. 

     

                                                                           

Molekülün fosforesans veya fluoresans ışıma yapması; eskite durumdan temel 

duruma geçmesiyle ilişkilidir. Molekül absorpsiyon ile temel elektronik durumdan 

uyarılmış duruma geçer. Molekül uyarılmış halde iken vibrasyonel enerjisinin 

fazlasını moleküler çarpışmalarla dağıtır. Bunun ardından eğer molekül temel enerji 

seviyesine doğrudan ışın yayarak geçerse fluoresansı gerçekleştirir. Molekül bu 

durumu gerçekleştirmezse triplet seviyeye geçtikten sonra ışın yayarak temel 

seviyeye döner ki bu da fosforesansı oluşturur [31]. Fluoresans yayılması, molekülün 

radyosyonu absorplamasından 10
-4

-10
-8

 saniye sonra gerçekleşirken, fosforesans 

ışıması 10
-4 

saniyeden deha uzun sürede gerçekleşir. İşte bu yüzden fluoresans 

gösteren bir çok madde radyasyon  kaynağından uzaklaştırıldıklarında ışımayı 

sonlandırırken, fosforesans gösteren maddeler ışımaya devam edebilirler. Işın 

absorplayarak uyarılmış duruma geçen moleküllerin çok büyük bir kısmı radyasyon 

harcamadan fazla enerjisini kaybetmelerine rağmen az sayıda molekül fluoresans 

özellik gösterirken çok az sayıda molekül de fosforesans özellik gösterir. Hem 

fluoresans hem de fosforesans yayma absorplanan enerjiden daha düşük enerjilidir. 

Bu durum da daha uzun dalga boyunda ortaya çıkar. 

Fluoresans sıvı, katı, gaz fazlarının her hangi birinde ortaya çıkabilir. Fluoresansın en 

basit hali seyreltik atomik  gazlar da görülenidir. Örneğin gaz haline getirilmiş Na 

atomlarının 3s elektonları 589.6 ve 589 nm‟deki ışının absorpsiyonu ile 3p haline 

uyarılabilir [60]. 10
-8

  saniye sonra uyarılmış haldeki elektronlar absorpladıkları ile 

aynı dalga boyunda ışın yayarak normal hale dönerler. Absorpladıkları ile aynı boyda 
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ışın yayma, rezonans radyasyon ve rezonans fluoresans olarak adlandırılır. Bazı katı 

ve sıvı moleküller daha uzun dalga boyunda fluoresans yayma dışında aynı frekansta 

ışın da yayabilirler.Bu durum Rayleigh yayması olarak adlandırılır [24]. 

Moleküllerin fluoresans ışıma yapma özelliklerinden geliştirilen fluoresans 

spektroskopi yöntemi eser miktardaki bir çok maddenin kantitatif ve kalitatif 

analizine olanak tanır. 

Maddenin yaydığı fluoresans ışığın dalga boyu her madde için spesifik olduğundan 

bu durum kalitatif analize olanak sağlar. Öte yandan belirli bir konsantrasyon 

aralığında yayılan fluoresans ışığının şiddeti konsantrasyon ile orantılı olduğundan 

bu maddelerin miktarları tayin edebilirler. 

Yöntemin absorpsiyon yöntemine göre en önemli üstünlüğü çok az miktarda 

maddenin analizinin yapılmasıdır. Bunun yanı sıra fluoresans yapan maddelerin az 

sayıda olması yöntemin seçiciliğini artırmaktadır.  

3.1. Fluoresans OluĢumunun  Prensipleri  

Genellikle temel durumda tüm elektronları çiftleşmiş halde bulunan moleküller 

fluoresans veya fosforesans ışıması yapmaktadırlar. Moleküler fluoresans olayı 

moleküldeki bağ elektronlarının, özellikle   bağı elektronlarının bir foton ile 

etkileşmesinden oluşmaktadır. Çiftleşmiş spinli elektronların moleküler elektronik 

durumu singlet olarak adlandırılır. Normal  haldeki molekülde bulunan elektronlar 

temel singlet durumunda en düşük enerjiye sahiptirler [33]. Gönderilen 

elektromanyetik radyasyonun enerjisi, molekülün temel durumu ile uyarılmış 

durumu arasındaki farka eşitse elektronların biri veya birkaçı bu enerjiyi absorplayıp 

temel durumdan eskite singlet duruma geçer. Elektronik seviyeler arasındaki enerji 

farkı UV veya görünür alandaki enerjilere eşdeğer olduğundan , enerji seviyeleri 

geçişlerine neden olan alan bu alandır [25]. Bu geçiş esnasında elektronun spininde 

bir değişiklik olmamıştır. Eksite singlet hale yükseltilmiş, elektronun spini temel 

durumda elektronun spini ile çiftleşmiş halde kalır, sistemler arası geçiş 

gerçekleşmez. Eksite triplet durumunda ise elektronlardan birinin spini yön değiştirir 

bunun nedeni aynı kuantum sayılı iki elektronun bir orbitalde bulunamayacağından 

elektron yeni bir orbitale yükselir.  

Eskite triplet durumunda elektronların spinleri birbirine paralel haldedir. Triplet 

seviyeye çıkmak üzere spinini ters çeviren elektron enerji harcamıştır. Bu sebeple 

triplet durmun enerjisi biraz daha düşüktür. Singlet temel durumdan direkt olarak 

uyarılmış triplete geçiş olmaz. Eskite triplet durumda elektronun spinin başlangıçtaki 

yönünde dönmesine direnç oluşturduğundan bu durumun ömrü eskite singlet 
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durumun halinden uzun sürmektedir. 

Şekil 3.1‟de fotoluminesans gösteren molekülün kısmi enerji diyagramı 

görülmektedir. En alttaki kalın yatay çizgi So, molekülün temel durumunun enerjisini 

göstermektedir. Oda sıcaklığında çözeltideki tüm moleküller bu haldedirler. Sol 

taraftaki S1 ve S2, birinci ve ikinci eskite singlet durumlar ve sağdaki T1 ise birinci 

eskite triplet durumdur. Bu şekilde molekülün eksitasyonu  1 ve  2  gibi iki farklı 

dalgaboyundaki ışığın absorpsiyonu ile gerçekleşmiştir. Daha yüksek enerjili  2  

ışının absorpsiyonu ile daha yüksek enerjili S2, eksite singlet durumuna geçerken 

 daha uzun dalga boylu  1 ışının absorpsiyonu ile daha düşük enerjili 

S1, eksite singlet duruma geçiş   olmaktadır.                                                                                                                 

Absorpsiyon ile eksite singlet durumundan çeşitli vibrasyonel  seviyelere geçiş 

mümkün olabilmektedir. Molekül ilk olarak çözücü molekülleri ile çarpışarak bazı 

deaktivasyon yolları ile 10
-13

 saniyede eksite singlet durumun en düşük enerjili 

vibrasyonel seviyesine düşer. Molekülün durumu ve dış koşullar temel duruma 

dönüşün radyasyonlu veya radyasyonsuz olacağını belirler. Molekülün temel hale 

geçiş yolu eksite halin temel hale en kısa döndüğü yoldur. Örneğin  fluoresans 

yayma ile temel hale dönüşme radyasyonsuz yola kıyasla daha çabuk gerçekleşiyorsa 

madde flouresans yayar. Radyasyonsuz yol daha hızlı ise ışın yayma yok denecek 

kadar azdır [27]. Eksite singlet hal nispeten dayanıksızsa molekül temel duruma 

geçerken radyasyon yaymaz. Temel duruma dönüşme dışında eksite veya temel 

durumların çeşitli vibrasyonel seviyelerinden en düşük seviyeye inişlerde ya da bir 

eksite singlet halden bir başkasına veya eksite triplet hale geçişlerde de radyasyonsuz 

enerji kayıpları olmaktadır. 
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ġekil 3.1 Jablonski Diyagramı 

Radyasyon yaymaksızın ortaya çıkan başlıca enerji kaybı işlemleri şunlardır 

Titreşimsel Dinlenme 

İç Dönüşüm 

Sistemler arası Geçiş 

Enerji Nakli 

1- Titreşimsel Dinlenme: Eksitasyon ile herhangi bir vibrasyonel seviyeye yükselme  

olabilir. Çözeltideki uyarılmış haldeki moleküller ile çözücü moleküllerinin 

çarpışması sonucu vibrasyonel enerjinin fazlası kaybedilir ve eksite halin en düşük 

enerji seviyesine dönüşü gerçekleşir. Bu işlemin sonucunda çözeltinin sıcaklığı artar. 

Temel durumda da buna benzer bir hal olur. Herhangi bir yol ile temel durumun 

vibrasyonel seviyesine dönüş olduktan sonra bu seviyeden en düşük vibrasyonel 

seviyeye  dönüş olduktan sonra bu seviyelerden en düşük vibrasyonel seviyeye geçiş 

yine vibrasyonlel dinlenme ile gerçekleşir. 

2- İç dönüşüm :İki elektronik durumun vibrasyonel seviyelerinin aynı olması iki 

eksite halin potansiyel enerjisinin aynı olması anlamına gelir. Bu olay da aynı enerjili 

vibrasyonel seviyeler arasında bir geçiş olmasına sebep olur. X. Şekilde görüldüğü 

gibi molekül,  2 ışınını absorplayarak S2 uyarılmış singlet uyarıldıktan sonra bir seri 

vibrasyonel dinlenmeler ile S2 durumunun en alt vibrasyonel seviyesine inmeyi 

sağlar. Daha sonra buradan bir iç dönüşüm ile S1 uyarılmış singlet halin ara 
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vibrasyonel seviyesine geçmektedir. Bu olayın ardından yine vibrasyonel dinlenme 

ile S1 halinin en düşük vibrasyonel seviyesine iner. İç dönüşüm dolayısıyla 

elektronun spini aynı yönde kalır. 

3-Sistemler arası Geçiş :Eksite Singlet durumdan triplet duruma geçişlerdir. 

Dönüşüm sırasında elektronun spini yön değiştirir. S1 eksite singlet halinin en düşük 

enerjili seviyesindan eksite triplet durumun aynı enerjili bir seviyesine geçiş, 

sistemler arası geçiştir. Oksijen gibi paramagnetik türlerin varlığı sistemler arası 

geçişi arttırmakta, flouresans oluşumunu azaltmaktadır. 

4-Enerji Nakli: Eksite haldeki molekülün fazla enerjisini bir alıcı moleküle doğrudan 

doğruya ve ışınsız bir şekilde aktararak normal duruma dönmesidir. Enerji nakli bir 

molekülde birbirinden uzaktaki iki kromofor grup arasında da ortaya çıkabilir 

Bu dört işlem de flouresans yaymayı engelleyici faktörlerdir. 

Radyasyon yayarak ortaya çıkan enerji kaybı işlemleri fluoresans ve fosforesans 

yaymadır. 

1-Flouresans yayma: Molekül nispeten daha dayanıklı bir eksite singlet durumda ise 

eksite singlet durumun en düşük vibrasyonel seviyesinden temel elektronik hale 

dönüş flouresans yayma ile olur. Düşük konsantrasyon, düşük sıcaklık ve yoğun 

çözücüler ile çalışmak eksite singlet durumu daha tercih edilir hale getirir. Bu durum 

çarpışma ile olan enerji kaybını azaltarak fluoresans yayımını artırabilmektedir. 

Fluoresans  yayma ile sonuçlanan geçişler absorpsiyon geçişlerinden daha düşük 

enerjilidir. Bunun sebebi ise eksite singlet halin vibrasyonel seviyelerinw eksite 

olmuş bir molekül önce radyasyon yaymaksızın vibrasyonel dinlenmelerle bu 

durumun en düşük vibrasyonel seviyeye inmesi ve fluoresans yaymasıdır. Bu sebeple 

emisyon spektrumu eksitasyon spektrumundan daha uzun dalga boyunda ortaya 

çıkmaktadır [30]. 

2-Fosforesans yayma :Molekülün daha da dayanıklı eksite singlet durumda olması 

halinde önce sistemler arası bir geçişle singlet halden triplet duruma bir geçiş 

gerçekleşir, ardından temel duruma geçiş fosforesans yayma aracılığı ile olur [34]. 

Eksite triplet durumun enerji seviyesi en uzun ömürlü olan haldir. Temel duruma 

geçiş dış koşullara bağlı olarak fosforesans yayma veya moleküller arası çarpışma ile 

olur. 

3.1.1. Fluoresansı etkileyen faktörler  

Bir molekülün fluoresans özellik gösterip göstermemesi ve de fluoresans ışığın 

şiddeti molekülün yapısı ve kimyasal çevreye bağlıdır [36]. 
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3.1.1.1. Yapısal faktörler  

Bir molekülün fluoresans gösterebilmesi için ilk koşul UV veya görünür bölgedeki  

radyasyonun absorplanmasıdır. Bu absorplamanın şiddeti arttıkça yayılan 

fluoresansın da şiddeti artar. En düşük enerjili elektronik geçişleri  
  
 

olan moleküllerin   ve fluoresans etkinlikleri yüksek olmaktadır. Basit alifatik 

bileşikler absorpladıkları enerjiyi ışın yaymaksızın harcayıp, fluoresans özellik 

göstermezlerken ketonlar, aldehidler, karboksilli asitler, amidler , esterler gibi    

bağlı heteroatom içeren ve en düşük enerji geçişleri  olan bileşikler 

genellikle absorpladıkları enerjiyi iç dönüşüm şeklinde harcayıp az fluoresans özellik 

gösterirler [15]. Polienler ve aromatikler ile bunların türevleri fluoresans gösteren 

bileşikler olup özellikle bunların düzlemsel ve katı olanlarının fluoresans etkinliği en 

yüksektir. Benzenin kendisi zayıf fluoresans özellik gösterip üzerindeki sübstitüye 

grupların varlığı fluoresansı olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Örneğin orta ve 

para yönlendiricilerden –OH, NH2, - NHR, -NRR‟, -OR gibi sübstitüentler 

fluoresansa ya etkili olmazlar veya fluoresansı arttırlar. –COOH, -NO, RCO.- CHO, 

-N=N, -I,-Br,-Cl gibi meta yönlendiricileri ise fluoresansı azaltıcı etki gösterirler. 

3.1.1.2. Moleküler katılık 

Moleküler katılık hareket serbestliğini azaltır, bu da triplet duruma sistemler arası 

geçişler ve moleküller arası çarpışmalar gibi ışın yaymadan geçiş olasılıklarını 

azaltır. Örneğin yapıları birbirine benzeyen fluoressin ve fenolftlalein bileşiklerinden 

fluoressin çözelti halinde kuvvetli fluoresans gösterirken moleküler katılık 

göstermeyen fenolftaleinin böyle bir özelliği yoktur. Metal iyonları ile şelat 

oluşturmak da vibrasyonları azaltan katılık sağladığından fluoresansı arttırır. 

Örneğin, pontakrom BBR= 2,2‟-dihidroksi-1,1‟-azonaftalen-3- sülfonik asid sodyum 

tuzu fluoresans özellik göstermezken alüminyum ile oluşturduğu ile oluşturduğu 

şelat kuvvetli fluoresans gösterir [21] . Alüminyum ile şelat oluşturmadan önce 

naftalen grupları azo grubu etrafında serbestçe dönmelerine rağmen şelat 

oluşumundan sonra molekül düzlemsel ve katı bir duruma kavuşacaktır.  

3.1.1.3. Sıcaklık ve viskozite 

Sıcaklığın artması ve çözücünün viskozitesinin azalması, eksite molekül ile diğer 

moleküllerin çarpışması ve sistemler arası geçişlerin olasılığını artırmaktadır. 

3.1.1.4. Çözücü 

Kullanılan çözücüler fluoresansın şiddetini veya görüldüğü dalga boyunu 

değiştirebilir. Çözücünün eksite durumdaki moleküller ile hidrojen bağı oluşturması 
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temel hale dönüşümü radyasyonsuz hale getirdiğinden fluoresansın şiddetinde 

azalma gerçekleşir. Bu yüzden –OH, -COOH, -NH2 gibi hidrojen bağı 

oluşturabilecek maddelerin analizinde çözücü seçimine dikkat edilmelidir. Bir veya 

birden çok ağır atom içeren çözücüler sistemler arası geçiş olasılığının artmasına 

sebep olarak azaltırlar. Karbontetraklorür, etiliyodür gibi çözücüler triplet oluşumunu 

arttırıp fosforesansı arttırıken fluoresansı azaltır. Kuşkusuz çözeltinin polaritesi de 

sistemi etkiler ancak bu durum daha çok fluoresansın şiddetinden çok dalga boyunu 

etkiler. Genelde artan polarite ile fluoresans emisyonunun maksimumu daha uzun 

dalga boyuna kayar [23]. 

3.1.1.5. pH 

Asidik veya bazik grup içeren bir bileşiğin fluoresansı ortamın pH‟ına bağlıdır. 

Örneğin anilin çözeltisi nötr ve bazik ortamda iken görünür alanda fluoresans 

gösterir oysaki çözelti asitlendirildiğinde bu fluoresans kaybolur. Öte yandan anilin 

pH a bağlı olmaksızın UV alanda fluoresans özellik gösterir. Asidik ortamda azot 

atomu pozitif yük ile yüklenip anilinyum iyonunu oluşturur [66]. Bu durum 

anilinyum amin grubunun halka ile rezonansa girememesine sebep olur. Böylece 

anilinyum iyonu ile benzeninki aynı olmaktadır. Nitekim benzen UV alanda 

fluoresans gösterir. Diğer taraftan nötr ve bazik ortamda anilin üç ilave rezonans 

yapısı gösterir ve buna bağlı olarak da daha dayanıklı eksite singlet durum oluşması 

nedeniyle fluoresans ışının dalga boyu daha uzun dalga boyuna kayar. Böylece 

ortamın pH‟ına bağlı olarak da fluoresans gösteren bileşiklerden asid baz 

titrasyonlarında indikatör olarak kullanılabilir 

3.1.1.6. ÇözünmüĢ oksijen, paramagnetikler ve diğer atomlar  

Fluoresans gösteren bir çözeltinin fluoresans şiddeti çözünmüş halde bulunan oksijen 

ile azalır. Bu etki organik maddenin fotokimyasal yolla oksidasyonu sonucu 

olabilmesinin yanı sıra oksijenin paramagnetik yapısı da bu duruma sebep olabilir. 

Oksijen eksite durumdaki moleküllerin sistemler arası geçişler ile triplet duruma 

geçmelerine sebep olur. Bu etki de fluoresansı azaltır [69]. Bu bakımdan analizden 

önce çözeltiden çözünmüş havanın uzaklaştırılması gerekmektedir. Oksijen başka 

Fe
+3

, Co
+2

, Ni
+2

 gibi paramagnetik ve dış orbitalleri dolmamış geçiş elementleri de 

fluoresansı söndürmektedir. Bunların da fluoresansı azaltma mekanizması tıpkı 

oksijeninki gibidir. Eksite singlet durumdan triplet duruma geçiş hızı artırılır. 

Buradan temel duruma geçiş radyasyon yaymaksızın çarpışma ile olur. Benzer bir 

etki de Hg
+2

, Au
+
 gibi diyamagnetik fakat ağır atomların fluoresans üzerine olumsuz 

etkileri şeklindedir. Bunlarda da sistemler arası geçiş hızlanmakta ve fluoresans etki 

azalmaktadır. 
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3.2. Fluoresans ġiddeti ile Konsantrasyon Arasındaki ĠliĢki 

Bir maddenin fluoresans özellik gösterebilmesi için öncelikle üzerine gelen 

radyasyonu absorblaması gerekmektedir.  

Beer yasasına çözeltiden absorplanmadan geçen ışın fraksiyonu transmitasyon olarak 

tanımlanır ve T ile sembolize edilirse; 

T=    It /I0 = e
-abC

 

I0 =Gelen ışığın şiddeti 

It= Geçen ışığın şiddeti  

a:absorptivite 

b: tabaka kalınlığı 

C: konsantrasyon 

Fluoresansın şiddeti maddenin fluoresansı ile ancak düşük konsantrasyonlarda doğru 

orantılıdır. Konsantrasyonun derişimi artıkça gelen ışının tümü tümü çözeltinin ilk 

tabakaları tarafından absorplanır, daha iç kısımlara ulaşamaz. 

Absorplanan ışının fraksiyonu: 

(It /I0) = 1- e
-abC

 

Absorplana ışnın şiddeti If , absorplanan ışnın miktarına bağlıdır. 

If = k f Iab 

k: kullanılan alete ait bir sabittir. Ölçülen fotonların yayılan fotonlara 

oranıdır.Fluoresans yayma her yöne olmasına rağmen sadece belirli bir yönde 

olanları ölçülebilmektedir. 

 f  = Belirli bir zamanda dağıtılan fotonların absorplanan fotonlara oranıdır. 0-1 

arasında bir değer alır ve fluoresansın kuant verimi olarak tanımlanır.  

If = K.C olduğu yapılan çalışmalar sonucu kanıtlanmıştır [72]. Bu durumda 

maddenin fluoresans şiddeti ile konsantrasyonu arasında düşük konsantrasyonlar için 

bir lineerlik göze çarpar. Absorbansın 0.05 den fazla olduğu konsantrasyonlarda 

doğrusallık bozulur. Fluoresans ışının şiddeti gelen ışının şiddetine doğrudan 

bağlantılıdır, ancak bu durum belirli bir ışın şiddetine kadar geçerlidir. Gelen ışının 

şiddeti arttıkça fotodekompozisyon olabilir, ayrıca çözücü ve bazı kirliliklerden olan 

fluoresans da bu esnada artar. 

Işık kaynağının belirli bir şiddeti yoktur, bu yüzden fluoresans sinyallerinin mutlak 

değerleri yoktur. Bu sebeple fluoresan değerleri gerçek değerlerinden çok bağıl 
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değerlerle ifade edilir. Ölçümler bazı standart maddelerin fluoresans şiddetine bağlı 

olarak yapılır. 

Fluoresansın şiddeti molar absorptivite ile orantılı olduğundan eksitasyon ışınının 

dalga boyunun maksimum absorpsiyonun dalga boyunda olması gerekir [42]. Tüm 

ölçümlerde eksitasyon kaynağı, çözücü, sıcaklık, pH gibi değerlerin aynı olması 

gerekir. 

Yayılan fluoresans ışını çözeltideki bileşenler tarafından absorbe edildiğinden dolayı 

absorbsiyonun şiddeti azalır bu olaya da söndürme (quenching) denir. Bu etki 

doğrudan doğruya maddenin kendisi tarafından da oluşturabilir, buna self quenching 

denir. Söndürmenin bir başka oluşum şekli de moleküllerin safsızlık olarak bulunan 

yabancı moleküller ile çarpışarak sonunda ışınsız enerji kaybı ile gerçekleşmesidir. 

Bu olaya da safsızlık söndürmesi ( impurity quenching) denir. Ayrıca ortamda 

bulunan çözünmüş haldeki oksijen, ağır metaller, paramagnetikler sistemler arası 

geçiş hızını etkileştiklerinden sönmeye neden olabilirler. Fluoremetrik çalışmalar için 

hazırlanan bazı saf çözücüler sönmeye neden olan bazı etkileri önleyebilibilir [56]. 

Sıcaklık, pH değişiminin yanı sıra maddenin uzun süre UV ışığına maruz bırakılması 

da fotokimyasal reaksiyona sebep olabileceğinden fluoresans azalır.  

3.3. Fluoresans Yayılım Grafiği  

Fluoresans yayılım bilgileri, fluoroforun kimyasal yapısı ve içinde bulunduğu çözücü 

ortamına bağlı olarak değişiklik gösteren yayılım spektrumu aracılığı ile elde edilir. 

Fluoresans yayılım spektrumu, fluoresans ışık şiddetinin dalga boyu da ya da dalga 

sayısına göre değişimidir. Fluoresans kuantum verimi ışık soğurumu sonucu yayılan 

foton sayısının soğurulana oranı olarak yorumlanır [9].Uyarılmış seviyedeki 

molekülün temel elektronik seviyeye geçmeden önce geçirdiği zaman fluoresans 

yaşam süresi olarak tanımlanır ve   ile gösterilir.Fluoresans enerji aktarımı; 

Uyarılmış elektronik seviyedeki kromofor enerjisini doğrudan etkileşimde olmadığı 

diğer bir kromoforo aktarabilir. 

3.4. Fluorometrie ve Spektrafluorometre Aleti 

Şekil 3.2‟de de gösterildiği gibi; fluorometrik analizlerde fluoresana ışının şiddetini 

ölçmek için kullanılan aletin başlıca kısımları ışık kaynağı, monokromatör, dedektör 

ve de örnek küvetidir. Işık kaynağından çıkan UV veya görünür alandaki ışın , 

örneğe gelmeden önce monokromatörden geçer [17]. Örnek çözeltisinden her yöne 

dağıtılan fluoresans ışın belirli bir açıdan, önce bir yarıktan sonra da 

monokromatörden geçtikten sonra fototüpe gelir.Yükselticiden geçmesinin ardından 
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fluoresans ışının şiddeti göstergeden okunup, pik halinde kaydedilir. Bazı hassas 

cihazlarda ışık kaynağının şiddetindeki ve dedektör cevabındaki değişiklikleri yok 

etmek amacıyla çift ışınlı düzenek kurulmuştur. Bu sistemde ışık kaynağından çıkan 

ışın monokromatörden geçtikten sonra ikiye ayrılır.Işınlardan biri örnek 

çözeltisinden geçtikten sonra, diğeri direkt olarak fototüpe gelir [26]. Böyle bir 

çalışma sistemi ışık kaynağının şiddetindeki değişikleri gidermeye yöneliktir. Ancak 

çözücü veya belirteçlerden ileri gelebilecek fluoresans yayma veya katı 

parçacıklardan yayılabilecek ışınlar bu şekilde giderilemez. 

 

ġekil 3.2 Fluoremetre Cihazı 

Fluoresans yayma her yöne doğru olduğundan spesifik bir ölçme açısı yoktur, ancak 

en ço kullanılan yön gelen ışın ile 90
0
 açı oluşturduğu yöndür. Bu tarz bir ölçüm 

eksitasyon kaynağının doğrudan doğruya aydınlattığı küvet yüzeyinden olabilecek 

fluoresans yayması veya ışın yansımasının emisyon monokromatörüne gelmesine 

engel olur.Frontal yöntemde floresans ölçümü 37
0
 açıdan yapılır [43]. Genellikle 

konsantrasyonu yüksek çözeltiler, opak örnekler ve ince tabaka kromatogramları ile 

çalışılırken bu yöntem tercih edilir. Gelen ışının absorplanması ve fluoresans yayma 

ışının geldiği yüzeye yakın olur. Çözelti fluoresansın dalga boyunda absorbans 

göstermesi halinde de bu şekilde çalışılabilir. Yayıla ışın çözeltinin çok ince 

tabakasından geçtiğinden absorplanma olasılığı azalmaktadır.  

Dar açılı veya dik açılı yönden ölçümde fluoresans spektrumunun hem şekli hem de 

dalga boyu değişebilir [52]. Fluoresans ışının şiddeti gelen ışının şiddetine bağlı 

olduğundan duyarlık bakımından ışık kaynağının kuvveti önemli olmaktadır. En çok 

kullanılan ışık kaynakları civa ve ksenon ark lambalarıdır. Ksenon lamba farklı dalga 

boylarında çok fazla değişmeyen bir emisyon gösterirken,civa lamba belirli dalga 

boylarında yüksek şiddette bandlar halinde emisyon yaymaktadır. Ksenon lambanın 

devamlı ve yakın şiddetteki emisyonu genellikle farlı dalga boylarında çalışıldığında 

tercih edilir. Ancak analiz edilen maddenin eksitasyon maksimumunun civanın 

emisyon bandlarından birine uyması halinde fluoresans şiddeti daha fazla 

olacağından civa lamba ile daha hassas analizlerin yapılması mümkün olacaktır [47]. 
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Civa ark lamba ile emisyon spektrumu alınabilmesine rağmen emisyonu kesik kesik 

olduğundan eksitasyon spektrumu alınamaz. Bu nedenle spektrofluorometrelerde 

200-700 nm arasında ve düzenli emisyonu olan ksenon lamba kullanılarak hem 

eksitasyon hem emisyon spektrumum alınabilmektedir [28]. Eksitasyon ve 

emisyonun seçiciliğini sağlamak üzere gelen ışın ile örnek çözeltisi  arasına ve örnek 

çözeltisi ile dedektör arasına filtreler veya monokromatörler yerleştirilmiştir. 

Monokromatörler filtrelere kıyasla daha dar aralıkta ışın demeti geçirirler. 

Fluorometrelerde filtreler, spektrofotometrelerde ise monokromatörler kullanılırlar 

[29]. Fluorometrelerde kullanılan filtreler çeşitlidir. Genellikle eksitasyon filteresi 

istenen dalga boyundan daha büyük dalga boyundaki ışınları geçirmeyecek şekilde 

ve emisyon filtresi ise emisyon maksimumundan daha kısa dalga boyundaki ışınları 

geçirmeyecek şekilde seçilir. Böylece ışık kaynağından dağılarak dedektöre 

gelebilecek ışınlar önlenir. Civa lamba ile çalışılırken özel plastik filtreler 

kullanılarak 300 nm‟nin üzerindeki emisyon absorplanır ve sadece 254 nm‟deki 

radyasyon elde edilir. İnterferens filtreler tek tek civa bandları seçmek için kullanılır 

. Band pass filtreler ise belirli birkaç bandı geçirir. Civa lamba fosfor ile kaplanarak 

kesik kesik emisyonu devamlı hale getirebilir. Spektrofluorometrelerde özellikle 

görünür alanda prizmaya karşı daha iyi bir ayrım sağlayan difraksiyon şebekeli 

monokromatörler kullanılır. Bu aşamada yarık aralığının uygun genişlikte seçilmesi 

gereklidir. Genellikle geniş yarık hassasiyeti artırken girişiö gösteren dağılan 

ışınların görünmesine yani ayırmanın azalmasına neden olur. Eksitasyon spektrumu 

alınıyorsa eksitasyon yarığı iyi ayırma için dar tutulurken emisyon yarığı daha 

yüksek hassasiyet için daha genişe ayarlanır. Emisyon spektrumu alınırken ise aksi 

yapılır. Dedektör olarak genellikle fotomultiplikatör tüpler kullanılır.Dedektöre gelen 

ışın burada elektrik enerjisine dönüştürülür, ve yükselticiden geçtikten sonra akım 

şiddetinin değeri kaydedilir. Örnek çözeltilerini içeren küvetler kuarz veya camdan 

yapılmıştır. Eksitasyonun 320 nm‟nin altında olması durumunda kuarz küvetler 

kullanılır. Örnek çözeltisinin yerleştirildiği bölümün içi gelen ışının yansımasını 

engellemek üzere siyah renge boyanmıştır. 

3.5. Eksitasyon ve Emisyon Spektrumları  

Çift monokramatörlü bir spektrofluorometre ile analiz edilecek maddenin eksitasyon 

ve emisyon spektrumu alınabilir.Bunun için örnek önce herhangi bir dalga boyundaki 

ışın ile eksite edilip maksimum emisyon gösterdiği dalga boyu saptanır.Madde 

çözeltisi ile dedektör arasındaki emisyon monokromatörü saptana maksimumda sabit 

tutulurken ışık kaynağı ile madde çözeltisi arasındaki eksitasyon monokromatörü 200 

nm yakınlarından başlanarak otomatik olarak değiştirilir [35]. Bu şekilde yazıcıdan 

çizilen, maddenin eksitasyon spektrumudur. Daha sonra eksitasyon monokromatörü 
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eksitasyon spekrumundan saptanan maksimum dalga boyunda tutulurken , emisyon 

monokromatörü değiştirilir. Böylece maddenin emisyon spektrumu elde edilir. 

Eksitasyon spektrumu, eksitasyon dalga boyu ile fluoresans ışınındaki değişmelerin 

kaydedilmesi ile alınır. Emisyon spektrumu ise fluoresans yayımının spektral 

dağılımıdır. Analitik uygulamalarda emisyon spektrumu kullanılmaktadır. Ancak 

analiz edilecek maddenin en uygun eksitasyon dalga boyunun saptanması için 

eksitasyon spektrumunun alınması uygundur. Maddenin eksitasyon spektrumu 

absorpsiyon spektrumu ile aynıdır [41]. Maddenin fluoresans yayma ile kaybettiği 

enerji, absorbsiyon ile kazandığı enerji, absorpsiyon ile kazandığındandaha az 

olduğunda emisyon spektrumu eksitasyon spektrumuna kıyasla daha uzun dalga 

boyunda ortaya çıkar. Filtreli fluoremetreler ile çalışırken uygun filtreler ile 

çalışılması gerekir. Bunun için örneğin çalışılacak konsantrasyonda bir çözeltisinden 

ve boş denemenin fluoresansı çeşitli primer filtreler denenerek ölçülür. Boş deneme 

için en düşük, örnek için en yüksek fluoresansın ölçüldüğü filtre saptanır. Bu seçilen 

primer filtre ile bu defa sekonder filtreler değiştirilerek en yüksek fluoresansın 

okunduğu filtre saptanır. 

3.6. Uygulamalar 

Fluoresans gösteren bir maddenin yaydığı ışının maksimumdalga boyu o madde için 

madde karakteristik olduğundan fluoresans analizleri ile maddelerin kalitatif analizi 

mümkün olmaktadır. Kantitatif analizler ise belirli bir konsantrasyon aralığında 

fluoresans şiddeti ile konsantrasyon arasındaki ilişkin doğrusal olmasından 

yararlanılarak yapılmaktadır. Fluoresans özellik gösteren fakat örnekteki miktarları 

çok az olduğundan kolorimetrik veya sprktrofotometrik yöntemler ile tayin 

edilemeyen pek çok madde, çok düşük konsantrasyonlardaki çözeltilerinden 

fluorometrik yöntem ile tayin edilebilir. 

3.6.1. Anorganik maddelerin analizi 

Çözeltisi halindeykenfluopresans gösteren az sayıda anorganik iyon bulunmaktadır. 

Bunlardan en iyi bilineni uranil iyonudur. Bundan başka krom (III), seryum (III), 

talyum(I) iyonları da fluoresans gösterdiklerinden fluorimetrik olarak tayin 

edilebilirler. 

Az sayıda anorganik iyon doğrudan doğruya fluoresans göstermesine rağmen, pek 

çok sayıda anorganik iyon bazı aromatik yapıda maddeler ile kelat oluşturarak 

kuvvetli fluoresans yayan bileşikler oluşturular [40]. Böylece pek çok elementin 

hassas bir şekilde analizi mümkün olmaktadır. Örneğin aluminyum, 8-OH kinolin 

veya 2,2
‟
-bipridin gibi bileşikler ile kuvvetli fluoresans gösteren kompleksler 



 
31 

oluşturur.Bu ligandların bir kısmı zayıf fluoresans gösterir, bir kısmı ise hiç 

göstermez. 

Siyanür ve fluorür gibi bazı anyonlar fluoresans söndürme özelliklerinden 

yararlanılarak analiz edilebilirler. 

3.6.2. Organik maddelerin spektrofotometre cihazı ile analizi  

Pek çok maddenin analizi fluometre ile yapılmaktadır. Bu yöntemin hassasiyeti ve 

seçiciliği pek çok biyolojik maddenin kompleks karışımlardan dahi analizine olanak 

sağlar. Fenilalanin gibi bazı aromatik yapıdaki maddeler fluoresans gösterirken , 

fluoresans göstermeyen asid ve proteinler uygun maddeler ile türevlendirilerek analiz 

edilebilirler [63]. Örneğin fenilalanin gibi fluoresans özelliği az olan bir madde 

ninhidrin ve Cu II ile türevlendirilerek kuvvetli fluoresans özellik gösteren hale 

gelebilir. Bu amaçla en çok kullanılan belirteçler şunlardır: Aminoasidler için, Dansil 

klorür, NBD klorür, o-ftaldialdehid, feniltiohidantoin; amin grubu içeren maddeler 

için fluoreskamin, kinolin-8-sülfonil klorür, asetilbenzaldehit; Alkol grubu içeren 

maddeler için 3-koloroformil-7-metoksikumarin‟dir. 

pH‟a bağlı olarak farklı şiddette fluoresans gösteren pirimidin, purin ve nukleik 

asitler  de direkt olarak veya türevlendirlerek analiz edilebilirler. Fluorimetrinin 

kullanıldığı başka bir alan ise enzim kinetiği ve mekanizma çalışmalarının 

aydınlatılması, enzimlerin kalitatif ve kantitatif analizleridir.  

Dozaj formlarındaki etken maddeler genellikle fazla hassas yönteme ihtiyaç 

duyulmayacak miktarlarda bulunmaktadır [67]. Kan, idrar gibi biyolojik sıvılarda 

bulunan etken madde ve bunların metabolitleri eser miktarda bulunduğundan dolayı, 

ilaç absorpsiyonu, metabolizması ve atılımının hızının araştırıldığı çalışmalarda 

fluoresans analizlere oldukça sıkça başvurulur. 

Vitaminler, steroidler, sedatifler, trankzilanlar, analjezikler, antihistaminikler gibi bir 

çok ilaç maddesi fluorometrik yöntem ile tayin edilebilmektedir. Vitaminlerden, 

vitamin B1=Thiamin analizi en çok bilinendir.Thiamin fluoresans göstermez. Fakat 

oksidasyon ürünü thiochrome kuvvetli fluoresans özelliktedir [38]. Thiamin analizi 

oksidasyon işleminden sonra yapılır. Reserpin de fluoresans gösterir. Fakat analizi 

genellikle daha kuvvetli fluoresans veren oksidasyon ürünü üzerinden yapılır. 

Liserjik asir dietilamid (LSD) de kuvvetli fluoresans göstermektedir. LSD biyolojik 

materyalden ekstre edildikten sonra analiz edilerek 1 ng/ml konsantrasyonda 

saptanabilir. 

Hem hava hem de su kirliliğine neden olan bazı maddelerin analizi de fluorometrik 

yöntem ile yapılabilmektedir. Hava kirliliğine neden olan aromatik maddelerden en 

çok tanınanı kanserojen etkili benzopirendir. Benzopiran nanogram seviyede sigara 
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dumanı, egzoz dumanı gibi etkenlerle kirlenmiş hava örneklerinde kalitatif veya 

kantitatif amaçla analiz edilebilmektedir. 

Su ve havadaki kirliliklerin izlenmesinde radyoaktif izleyiciler yerine fluoresans 

gösteren bileşiklerin kullanılması,kullanıldıkları miktarlarda sağlığa zararlı 

olmamaları bakımından çok daha uygun olmaktadır [25]. Bu amaçla rhodamin B‟den 

çok yararlanılmaktadır. Bu çalışmalar ile çevrede ortayaçıkan kirlilikler 

izlenebilmektedir. 

Bir çok fluoresans gösteren maddenin fluorometrik analizi, yöntemin seçiciliği, 

nedeniyle doğrudan doğruya yapılabilmesine rağmen bazı durumlarda karışımlarda 

birden fazla fluoresans gösteren maddenin bulunması durumunda analizde bazı 

hususlara dikkat etmek gerekmektedir. 

Fluoresans gösteren iki maddeden analiz edilecek olan diğerinden farklı dalga 

boyundaki ışını absorplıyorsa , eksitasyon filtresinin ayarlanması ile sadece bu 

maddenin analizi mümkün kılınır. Her iki madde aynı alanda absorplama yapıyor 

fakat farklı alanda fluoresans yayıyorsa, emisyon filtresi veya monokromatör 

ayarlanarak sadece analiz edilmek istenen maddenin analizi saptanabilir.  

Aspirin tabletlerindeki asetilsalisilik asit miktarı, kirlilik olarak bulunan salisilik ait 

yanında tayin edilebilir. İki maddenin eksitasyon maksimumlarının farklı olmasından 

yaralanılır. Örnek 235 nm‟de eksite edilirse, asetilsalisilik asit eksite olacak, örnekte 

az miktarda bulunan salisilik asit bu dalga boyundaki ışından pek ekilenmeyecektir 

[57]. Veya fluoresans ışının şiddeti 335 nm‟de ölçülebilir. Salislik asidin bu dalga 

boyunda emisyonu olmadığındn rahatlıkla çalışılabilir. Romatizma tedavisinde 

kandaki salisilat da fluorometrik yöntemle tayin edilebilir. Alkali hidroliz ile 

salisilatlara dönüştürme işleminden sonra örnek 308 nm‟de eksite edilebilir ve 450 

nm‟de emisyon ölçülür.Benzer şekilde antrasen ile izomeri fenantrenin de analizi 

mümkündür.Her ikisi de 265 nm‟de eksite olmalarına karşılık fenantrenin emisyonu 

350 nm‟de antraseninki ise 405 nm‟dedir. Bu durumdan yararlanılır ve 350 nm‟de 

ölçüm yapılarak antrasen yanında fenantren tayin edilebilir.Diğer taraftan antrasenin 

ikinci eksitasyon maksimumu olan 365 nm‟de fenantren eksite olmaz. Bu dalga 

boyunda çalışılarak ve 405 nm‟de fenantren eksite olmaz. Bu dalga boyunda 

çalışılarak ve 405 nm‟deki emisyon ölçülerek de antrasenin analizi yapılabilir.Bazı 

durumlarda dış koşullar ayarlanarak ölçüm yapılabilir [48]. Örneğin fluoresansın pH 

ile değişmesinden yararlanılarak o-,p-,m- hidroksibenzoik asit bir aradayken analiz 

edilebilir.p-benzoik asitin fluoresans göstermemesine karşılık m-benzoik asit 

pH=12‟de,o-benzoik asit ise pH‟ı 5,5 ve daha yukarı olan çözeltilerde fluoresans 

göstermektedir.İlk olarak pH‟ı 5,5 olan çözeltide çalışılarak o- ve m- bileşilerinin 

toplam miktarı bulunur. İlk çalışma ile aradaki farktan m-benzoik asit hesaplanır. 
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Diğer taraftan bir başka uygun yöntemle üçünün analiz sonucundan p-benzoik asit 

hesaplanabilir. 

Bazı kompleks karışımların fluoremetrik ölçümleri sadece eksitasyon ve emisyon 

dalga boylarının değiştirilmesi ile gerçekleştirilemez. Yakın dalga boylarında 

fluoresans yayn bir çok maddenin yanında analiz edilecek maddenin fluoresansının 

ölçülmesi, belirli bir kromatografik ayırma yönteminin ardından gerçekleştirilir. Bir 

çok organik maddenin tanınması yüksek basınçlı sıvı kromatografisi gibi tekniklerle 

ayrılmalarından sonra gerçekleşmektedir.   

Fluoresans gösteren bir çok organik madde kağıt veya ince tabaka kromatografisinde 

ayrıldıktan sonra 254 ve 366 nm‟deki civa lambası ile aydınlatıldığında fluoresans 

gösteren lekeler halinde görülürler. İnce tabaka kromatografisi yönteminde ayrıca 

anorganik fosforlar içeren adsorbanlar da kullanılmaktedır [65]. İncelenecek 

maddeler fosforlu tabakanın fluoresans yaymasını söndürdüğünden parlak zemin 

üzerinde karanlık lekeler halinde görünürler.İnce tabaka üzerinde kalitatif analizden 

başka maddelerin kantitatif analizleri de yapılabilmektedir.Fluorodansitometrik 

yöntem denilen bu yöntemle fluorometre aletine bir ince tabakasının takılması ile 

hazırlanan düzenekte, fluoresans gösteren lekelerin fluoresans şiddeti ölçülür. 

Fluoresans şiddeti lekedeki madde miktarı ile orantılıdır.  

Fluoroansitometrik yöntemde iki şekilde çalışılabilir. Doğrudan doğruya kendileri 

veya bazı belirteçler ile oluşturdukları türevleri fluoresans ışın yayan maddeler, 

emisyon yaymayan ince tabaka üzerinde ölçülebilir.Madde miktarı arttıkça yayılan 

fluoresans ışının şiddeti artar. Veya quenching yöntemi denilen ikinci şekilde ise UV 

ışını absorplayan fakat fluoresans yaymayan maddeler analiz edilir.Uygun fluoresans 

endikatörleri ile fluoresans yayan hale getirilen ince tabakanın fluoresansındaki 

azalmadan maddelerin miktarı tayin  edilebilir. Madde miktarı arttıkça söndürme 

aratacak yani fluoresans şiddeti azalacaktır. İlk yöntem ikinciye kıyasla daha yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Maddeler fluoresans gösteren ileşikleri haline uygun bir 

belirteç kullanılarak dönüştürülebilirler. Bu reaksiyon kromatografi işleminden önce 

yapılabileceği gibi, kromatografik ayırmadan sonra tabaka üzerine belirteç çözeltisi 

püskürtülerek de yapılabilir. Fluorodansitometrik çalışmalarda fluorometreye bir 

tarayıcı takılır ve genellikle 37
0
‟den ölçüm yapılır. Plak tarayıcısının hızı ayarlanarak 

istenen hızda tarama yapılır. Silt genişliği uygun şekilde ayarlanmalıdır.Lekelerin 

birbirinden uzak olması halinde slit geniş tutulabilir. Genellikle yavaş tarama hızı ve 

dar slit rezolüsyonu artırır. Madde, çözeltisi halinde mikropipetler ile ince tabaka 

uygulanır [46]. Maddenin bilinen konsantrasyonlarındaki çözeltileri ile aynı tabaka 

üzerinde kromatografik ayrım yapılmalıdır. Fluoresans ölçümlerinden sonra her bir 

leke için çizilen piklerin alanı uygun bir yöntem ile saptanır. Pk alanları ile 
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konsantrasyon arasında çizilen ölçü eğrisinden maddenin bilinmeyen konsantrasyonu 

bulunur. 

HPLC cihazında fluorometrik bir dedektörün kullanılması ile karışımdan maddelerin 

sütunda ayrılmalarını takiben eluat, fluoresans ölçümleri yönünden izlenir. Böylece 

fluoresans gösteren bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizleri mümkün olmaktadır. 

Fluorometrik analizlerin spektrofotometrik analizlere kıyasla iki üstünlüğü, daha 

düşük konsantrasyonlarda ölçüm yapılabilmesi nadeniyle yüksek duyarlığı ve hem 

eksitasyon hem emisyon dalga boyunun değiştirilebilmesi sayesinde yüksek 

seçiciliğinin olmasıdır. Genel olarak fluoresans analizleri 10
-8

-10
-9

 M 

konsantrasyonuna kadar duyarlıdır. Sadece belirli yapıda maddelerin fluoresans 

göstermesi, bir yandan yönteme seçilik yönünden üstünlük sağlarken diğer taraftan 

dezavantaj oluşturmaktadır [68]. Örneğin, aromatik yapıda bir bileşen bir çok asiklik 

maddenin ayırmaya gerek olmadan analiz edilebilir. Fakat belirli bir  yapıda 

maddelerin analiz edilebilmesi yöntemin uygulama alanının sınırlı kalmasına neden 

olmaktadır. Ayrıca eksite durumdaki molekülün fluoresansını söndüren pek çok 

faktör olması titiz bir şekilde çalışmayı gerektirmektedir. 

3.7. UyarılmıĢ Seviye Moleküliçi Enerji Aktarma (ESIPT) 

İki ya da daha fazla floresans emisyon bandı veren sistemlerin oluşturulması için 

bazı koşulların sağlanması gerekmektedir.Bunlardan biri farklı dalga boylarında 

floresans yayılma veren temel veya uyarılmış seviye reaksiyonlarının 

gerçekleşmesidir [15]. Bu sebeple prob  molekül uyarılmış seviye reaksiyonlarından 

birini sergilemelidir. Gerçekleşecek reaksiyon sayısı sınırlıdır. Gerçekleşmesi 

beklenen reaksiyonlardan biri temel seviyeden uyarılmış seviyeye geçişte bir 

izomerizasyonun gerçekleşmesidir. Bu durum, uyarılmış seviyedeki molekülün yapı 

konfigürasyonun farklı olduğu ikinci bir molekülün de oluşması anlamına gelir. 

Molekülün izomerizasyonuna ek olarak iki yayılım bandı eldesine imkan tanıyan 

diğer bir reaksiyon, Uyarılmış Seviye Moleküliçi Elektron Aktarımı reaksiyonudur 

(ESIPT). Dipol moment farkı yaratarak yük transferi ile gerçekleştiren problar, 

uyarılmış seviyedeki prob molekülünün iki bölgesi arasındaki elektron yoğunluğu 

farkı fazla olabilmektedir.Bu durum polarizasyona sebep olur. Bu durumda uyarılmış 

seviyede elektron yoğunluğunun fazla olduğu bölgeden az olduğu bölgeye doğru 

elektron akışı söz konusu olur. Şekil 3.3‟de bu akış gösterilmiştir.Böyle bir elektron  
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ġekil 3.3 İntermoleküler Uyarılmış Seviye Moleküliçi Elektron Aktarımı 

transferi dipol moment de yüksek bir değişime sebep olur. Dipol momentdeki 

değişim yayılma grafiğinin kaymasına sebep olur,ki bu da iki bantlı fluoresans 

yayılmasına sebep olur. Yük transferi gerçekleştiren problara örnek olarak  ANS (8-

anilinonaphthalenesulfonic) asit verilebilir. Bu prob da iki yayılma bandı da iyi 

ayrılmışlardır.  

Şekil 3.4‟de de gösterildiği gibi bir diğer ESIPT reaksiyonu da, molekül içi donör ve 

akseptörler arasında proton  aktarımı gerçekleştiren reaksiyonlardır. 

 

ġekil 3.4 İntramoleküler Uyarılmış Seviye Moleküliçi Elektron Aktarımı 

Bu duruma örnek olarak 3-Hidroksikroman ailesi gösterilebilir. Proton aktarımının 

gerçekleşebilmesi için proton aktarımı sonucu oluşan tautomerik formun uyarılmış 

seviyedeki (T*) enerjisi ile normal formun uyarılmış seviyedeki (N*) enerjisi 

karşılaştırılabilir yakınlıkta olmalıdır. Temel seviyede gerçekleşen proton aktarımı 

sonucu oluşan T* formun dipol momenti N* formundakinden daha küçüktür ve 

bunun sonucu bu forma ait fluoresans bandında çözücüye bağlı oluşan kayman N* 

formu ile oluşana göre daha düşüktür. ESIPT sonucu iki bantlı floresans yayılma 

veren floresans probların taşıması gereken özellikler vardır [43]. Bunlardan en 

önemlileri; çalışmayı elverişli kılacak yükseklikte kuantum verimi, iki iyi ayrılmış 

floresans yayılma bandı, iki bandın ışık şiddeti oranının karşılaştırılabilir olması, 

floresans yayılması sonucu elde edilen iki bandın floresans parametrelerinin 

birbirinden bağımsız olmaları ve bunun sonucu çok parametreli bir analize imkan 

tanımasıdır. 
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3.7.1. Üç hidroksi flavonların esipt reaksiyonları  

Son yıllarda yapılan çalışmalar çözücülerdeki organik kromoforların elektronik 

spektrumlarına etki eden değişik faktörlerin anlaşılmasını sağlamıştır. Yapılan 

araştırmalar solvent parametreleri ve absorpsiyon, emisyon bantları arasındaki 

ilişkinin sadece çözücü polaritesinden değil, bir çok parametreye bağlı olduğunu 

ortaya koymuştur.Genel  çözücü-çözünen etkileşimleri elektronik ve nükleer çözücü 

polarizasyonundan etkilenir. Bunun en basit yaklaşımı refraktif indeks n, f(n)= (n
2
-

1)/(2n
2
+1), ve de düşük frekans dielektrik sabiti  , f() =(-1)/( 2+1)‟dir. Bu 

etkileşimlerin arkasında yatan sebep, özel etkileşimler olarak sınıflandırılabilir, tabiki 

en önemlisi ise hidrojen bağlarıdır. Çözücü molekülünün çözünen ile hidrojen bağı 

yaparken, çözücünün donör ya da akseptör olarak davranmasına bağlı olarak 

spektrumdaki etkisi değişebilir. İşaret ve şiddet gibi bir çok faktör elektronik 

spektrum üzerinde etkili olduğundan dolayısıyla sadece saf çözücülerde değil, ayrıca 

daha kompleks, sıklıkla mikroheterojen sistemlerde de elde edilen veriler 

absorpsiyon ve emisyon spektrumu için iyi bir kaynak olabilir. Ne yazıkki fluoresans 

probların dizaynı ve uygulaması ve işaretlenmesi kimyanın değişik dalları, materyel 

kimyası ve biyoloji gibi dallarda uygulama alanı bulamamıştır [77]. Bunun en önemli 

sebebi ise tek bir prob kullanarak spektroskopik özellikleri belirlemenin imkansız 

olmasıdır.Bu sebeple bir çok durumda prob yanıtının analizi monoparametrik bir 

ölçüm ile desteklenmiş ve tek bir spektroskopik bir parametre ile arasındaki 

korelasyon belirlenmiştir.Bu da ancak absorpsiyon ve fluoresans spektrumundaki 

kaymalar ile sınırlı kalmaktadır.Bu yaklaşım ise probun çözücü karışımları, yüzey 

aktif miselleri, biomembran, protein gibi kompleks sistemlerde probun mikroçevresi 

ve özellikle H bağının oluşturulduğu durumlarda probun yetersiz veya çoğunlukla 

yanlış spektral cevap vermesine sebep olmaktadır. Fluoresans probların 

multiparametrik analizleri çevreyle etkileşim halinde bağımsız parametrelerle olan 

etkileşimleri olan organik fluoroforların sayısı az olduğundan problar kısıtlı sayıda 

bulunmaktadır. 

İstenen tüm bu özellikleri potansiyel olarak sağlayan florophore ailesi 3HF‟lardır. 

3-Hidroksiflavonların en belirgin özelliği  uyarılmış hal intramoleküler proton 

transferi gerçekleştirerek fluoresans spektrumunda farklı çözücü ortamlarında 

birbirinden oldukça iyi ayrılmış iki şiddetli pik veriyor olmalarıdır. Emisyon 

bantlarından biri normal uyarılmış duruma, N*, diğeri ESIPT reaksiyon ürünü 

tautomeri T*‟ye aittir. Işığın h ‟nin absorpsiyonu öncelikle normal Franck-Condon 

durumuna N
F-C

, daha sonra N* durumuna geçerek ,çözücünün relaksasyonu 

gerçekleşir.Bunun ardında N* durumu bir miktar h N* ışık yayar veya T* durumunu 

oluşturmak üzere ESIPT reaksiyonunu gerçekleştirir. Bu durum Şekil 3.5‟de 
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gösterilmiştir. ESIPT reaksiyonu eş zamanlı gerçekleştiğinden veya solvent 

relaksasyon hızından daha yavaş olduğundan emisyon gerçekleştirerek  T* 

durumunun çözücü çevresinin dinlendiği düşünülebilir. T* bandı çarpıcı bir şekilde 

yüksek dalga boyuna kayarak birbirinden ayrı iki tane emisyon yapan bant 

gözlenir.Bu iki bandın şiddetleri arasındaki oranlar farklı perturbasyonlara karşı 

oldukça duyarlıdır. Bu yüzden 3HF türevlerinin ters miseller, fosfolipid ve doğal 

membranlar alanında kullanımları oldukça popülerdir. 

N, T, N*, T* gibi dört  durumun yük dağılımı ve çevreyle olan etkileşimi birbirinden 

farklıdır. N* durumu en güçlü dipol momenti gösterir. Bu aşamada 4-dialkilamino 

grubundan kromon uzantısına elektronik yük transferi gerçekleşir.Bu sebeple önemli 

bir solvatokromi gösterir.Bununla birlikte T* durumundaki yüklerin ayrılması proton 

transferinden dolayı önemli ölçüde azalmıştır. 

 

ġekil 3.5 3-Hidroksi Flavonlarda Uyarılmış durum Proton Transferi 

3.8. Probların Fosfolipid Keselerdeki Fluoresans  Özellikleri  

Probların kesecekler içerisine nüfuz etmesi fluoresans şiddetinde artışa sebep olur. 

Bu durum da suyla karşılaştırıldığında kuatum veriminin oldukça yüksek olduğu 

gözlenir [50]. Çalışılan tüm prob tiplerinde fosfolipid keseciklerdeki uyarılma 

spektrumunun büyük ölçüde absorpsiyon spektrumu ile aynı olduğu ve de N* ve T* 

emisyon bandlarının maksimumunun çok farklı olmadığı gözlenir. 

3.8.1. Fluoresans problar  

Problar genellikle flouresans özellik gösteren organik yapılardır ve en uygun 

spektroskopik özellikler ile fonksiyonel performansı bir arada taşıdıkları ölçüde 

değer kazanırlar. Floresans problar genelde aromatik heterosiklik bileşiklerdir. Suda 

zayıf çözünürlükleri ve hidrofobik bağlanma bölgelerine yüksek ilgileri vardır. 

Bunlar doğal ligandların ve ilaçların analoğu olabilir ya da çeşitli ligandlar ile 
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gerçekleştirilen yarışım deneylerinde bağlanma bölgesi işaretleyicisi olarak görev 

alabilirler. 

Bazı floresans maddelere örnekler: 

Doğal fluoresans maddeler: Şekil 3.6‟da gösterilmiştir. 

Yapay fluoresans maddeler: Şekil 3.7‟de gösterilmiştir. 

 

ġekil 3.6 Doğal Fluoresans maddelere örnekler 

 

ġekil 3.7 Yapay Fluoresans maddelere örnekler 

Fluoresans probların ağırlıklı olarak kullanıldıkları alanlar: 

Molar absorptivite ve fluoresans kuantum verimine dayalı çalışmalarda örneklerin 

hassasiyetini arttırmak 

Fluoresansın gözlenmesini yakın-IR bölgesine yaklaştırmak 

Moleküler dinamiklerin analizi için fluoresansın ömrünü uzatmak 

Belirli moleküler etkileşimleri (hidrofobik bağlanma gibi) veya belirli proseslerin 
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anlaşılması, aromatik gruplar arasındaki uyarılma enerjilerinin mesafelerinin 

çalışılması gibi alanlarda  probların kullanımları kolaylık sağlamaktadır. Yapılan 

çalışmalarda karşılaşılan en ilginç nokta ise uyarılmış halde izomerizasyon, elektron 

veya proton transferinin gerçeşleştiği durumlarda gözlenir. Molekül bu durumların 

her hangi birindeyken fluoresans parametrelerinin birden fazlası değişikliğe 

uğrayabilir.İşaretleyicilerle problar arsındaki en büyük fark ise, işaretleyicilerin 

bağlanma esnasında kovalent bağ yaparken, probların non-kovalent etkileşimlerde 

bulunmalarıdır. 

3.8.2. Biyolojik sistemlerde 3-hidroksi flavonların prob olarak önemi 

Yeni geliştirilen 3-hidroksiflavon türevleri sahip oldukları 500 nm civarındaki mavi-

yeşil ve 600 nm civarındaki sarı-kırmızı emisyon bandları ile spektral pozisyonlar  

bağıl şiddetleri sayesinde mikroçevrelerinde olan olaylara karşı son derece 

hassastırlar. Bu değişimler atomik mesafelerde gerçekleştiğinden dolayı bu probların 

konumlarının belirlenmesi ve oryantasyonlarının gerçekleşmediği durumlarda mutlak 

bir hassasiyet beklenemez. İki band gösteren 3-HF probları hücre içine 

yollandıklarında bulundukları konuma bağlı olarak onları tanımlayan bir çok 

parametreler belirlenmiştir [62]. Buna benzer olarak polarite duyarlı boyalardaki iki 

emisyon bandındaki kaymalar da ortamın pH‟ı ile doğrudan ilişkilidir. Yayınım 

spektrumundaki değişimleri temel alan spektroskopik bilgi emisyon ışık şiddeti ve 

anizotropi çalışmalarında elde edilen bilgiden daha iyi yorumlanabilir. Bu sebeple 

emisyon rengini değiştiren fluoresans problar rağbet görmektedir. Genellikle elektron 

spektrumunda değişiklik gösteren problar ratiometrik olarak adlandırılır. Ratiometrik 

olarak adlandırılan bu problar şeçilen iki dalga boyunda ışık şiddeti oranının 

belirleyerek emisyon spektrumundaki değişimlerin kantitatif olarak karakterize 

edilmesini sağlar. 

Ratiometrik (orantısal) problar iki grupta sınıflandırılabilir 

1-Birinci grup ratiometrik etkili gruplar: Etkileri spektrum kaymasıdır. Bu 

kaymaların sebebi uyarılmış durum elektronik yük transferidir. Bu durum çevredeki 

atom grupları ve moleküllerle probun etkileşimlerinin moleküler düzeydeki 

değişimleri tarafından indüklenir. Biyomembran potansiyeline duyarlı boyalar 

elektrokromik kaymalar gösterirken, polariteye bağlı problar solvakromik kaymalar 

gösterir. 

2-İkincil grup Ratiometrik problar: İki  ya da daha fazla banttan kaynaklanan 

fluoresans spektrumu ve bu bantlar arasında ışık şiddet değişimleri gözlenir.  

3-Hidroksiflavon ve 3-Hidroksikromonlar, dikkate değer ölçüde fluoresans 

özelliklere sahiptir. Bunların türevlerinin uyarılmış durum moleküliçi proton transferi 
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yapmalarından dolayı reaktan ve reaksiyon ürünü için iki farklı uyarılmış bölge 

yayınımı gözlenebilir. Bu emisyon bantları mavi bölge ve kırmızıya kayan 

bölgededir. Mavi bölgedeki bant uyarılmış durumdan (N*) kaynaklanırken, 

kırmızıya kayan diğer bant ise uyarılmış tautomer (T*) durumdan kaynaklanır. Bu 

bantların gösterdiği spektroskopik davranışlar 3-Hidroksi flavon ve 3-

Hidroksikromanların yapısına, onların mikroçevre parametrelerine bağlıdır. Bantların 

ışık şiddet oranları ve pozisyonları çözücü polaritesi ve de çözücü molekülleri ile 

yaptığı hidrojen bağlarına bağlıdır. İşte bu yüzden 3-Hidroksiflavon ve 3-

Hidroksikromanların bazı türevleri, daha avantajlı fluoresans özelliklerinden dolayı 

misellerde, model membranlarda ve protein moleküllerinde kullanılmaya elverişlidir.  

Tüm bu olumlu özelliklere rağmen, 3-Hidroksiflavon ve 3-Hidroksikroman 

türevlerinin geniş alanlarda uygulanması kısıtlıdır. Bu kısıtlamalardan biri, 

maksimum absorpsiyon dalga boyunun, kısa dalga boylarında olması ve kuantum 

veriminin düşük olmasıdır. Diğer bir problem ise ESIPT reaksiyonundaki iki 

emisyon bandı arasındaki ışık şiddeti oranının istenilen aralıkta olmamasıdır.    

3.8.3. Prob-çözücü etkileĢimleri 

Özellikle aromatik halkalarda polar sübstitüentler içeren çok sayıda floroforun 

emisyon spektrumunun, çözücülerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine duyarlı olduğu 

bilinmektedir.Fluoresans spektruma çözücü etkileri genel ve spesifik çözücü 

etkileridir. Genel çözücü etkileri kırınım indeksi (n) ve dielektrik sabitinden  

kaynaklanır. Bu fiziksel sabitler çözücü moleküllerindeki elektronların hareket 

serbestliği ve bu moleküllerin dipol momentini işaret etmektedir [73]. Spesifik 

çözücü etkileri, kompleksleşme ve hidrojen bağı gibi florofor ve çözücü molekülleri 

arasındaki spesifik kimyasal etkileşimleri gösterir. Genel ve spesifik çözücü 

etkileşimleri spektral kaymalara sebep olabilir. Genel çözücü etkilerinin oluşması he 

zaman beklenen bir durumken, spesifik çözücü etkileri çözücü ve floroforun özel 

kimyasal yapılarına bağlı olacaktır. Biyokimyasal araştırmalarda kullanılan 

floroforlar genellikle spesifik çözücü etkileşimi yaparlar. 3-Hidroksiflavon ailesi 

özellikle protik çözücülerle moleküller arası hidrojen bağı yapabilme özelliğine 

sahiptir. En tipik fluoresans problara örnek 3- AP ve 1,8 ANS olarak gösterilebilir. 
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1,8 ANS  

ġekil 3.8 En tipik fluoresans problar 

3.8.4. Prob-ters misel etkileĢimleri  

Ters miseller güçlü birleşimler zorunda olan moleküller bileşimlerin dinamik ve 

düzenliliğinde bir integral sistemidir. Prob bileşikleri farklı yerlerden bu yapıya 

eklenir ve bölgesel polarite, vizkozite, dinamikler hakkında bilgiyi sağlayabilirler. 

Suda çözünebilen bazı moleküller tarafınan indüklenen, misel organizasyonundaki 

değişiklere artan bir duyarlılık gösteren fluoresans problar oldukça rağbet 

görmektedir. İşte bu sebeple 3HF türevleri ilgi çekmektedir [59] . Yayınım 

spektrumunda, ESIPT reaksiyonundan kaynaklana iki band gösterirler.Bu bantlardan 

biri normal forma ait (N*), diğer fototautomer forma (T*) aittir. Her iki formda 

yüksek yayılım spektral bantlar, dalga boyu skalasında iyi ayrılmış ve bantlar 

arasındaki şiddet oranları çeşitli hidrojen bağı, polarite gibi etkenlere karşı oldukça 

hassaatır.Ana 3HF probu bu özellikleri göstermektedir. Ana 3HF probu bu özellikleri 

göstermektedir. AOT [Aerosol OT, sodyumbis(2-etilhekzil) sulfosuksinat] kimyasal 

içewrikli bir madde olup ters misel olarak kullanılmaktadır. Dolayısı ile 3-

Hidroksiflavonlara da,AOT kullanılarak ters misel çalışmaları yapılmıştır. Misel 

içinde su molekülünün doğası ve miktarına karşı probların ilginç hassasiyetlerini 

gözlenmektedir.Özellikle titrasyon deneylerinde farklı molar derişimlerde suyun 

eklenmesi ile N* bandı ışık şiddetinin azaldığı gözlenmiştir, ayrıca yine N* bandının 

kırmızıya kaydığı bildirilmektedir.Bu özellik yaygın çözücü polarite etkisinin tersi 

bir etkidir.  
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4. ÇEġĠTLĠ FLAVON SENTEZ YÖNTEMLERĠ  

Flavonlar oldukça aktif bileşiklerdir, bu yüzden sentezleri için farklı metodlar 

kullanılabilir. Genellikle hedef flavonun yapısına göre uygun başlangıç maddeleri 

kullanılarak önce kalkon sentezlenmiş, daha sonra da halka kapanması 

gerçekleştirilmiştir 

4.1. 3-Hidroksi Flavonların Sentezi 

Algar-Flyn-Oyamada reaksiyonu  bilinene en popüler 3-Hidroksiflavon sentez 

yöntemlerinden biridir.Bu yöntemle flavonun iki önemli kısmı; 2-hidroksi asetofenon 

ve benzaldehit bileşikleri kondenzasyon ile sentezlenmektedir [61]. Tasarlanan 

probların dizaynında 3-hidroksiflavonların, fluoresans spektrumunda konjugasyonu 

artırarak kırmızı alana kayması, ve alkil grubunun farklı uzunluklarda olması ile de 

probun membranda çözünürlüğünü artırmak için, elektron verici grup olarak 

benzaldehidin para pozisyonuna dialkilamino gruplarının takılması Şekil 4.1 „de 

gösterilmiştir.. Takiben Şekil 4.2‟de gösterilen mekanizma ile aldehit sübstitüenti 

eklendiği bilinmektedir.2-hidroksi asetofenon ile kondenzasyonu öncesi ilgili amino 

grupları takılır. 

 

ġekil 4.1 Anilin üzerinden gidilerek alkilamino grubunun takılması ve sonuç ürün 

olarak  dialkilamino benzaldehit bileşiğinin sentezi 
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ġekil 4.2 DMF ve POCl3 muamelesi ile dialkilaminobenzenin dialkilaminobenz 

aldehite dönüşme mekanizması 

Flavonun A halkasından çeşitli gruplara konjugasyonu düşünülerek bu amaçla 

klorometil grubu flavonun 6 pozisyonuna eklenmiştir. Bunun için de 2-

hidroksiasetofenon bileşiğine 5 pozisyonunda klorometil grubu takılması 

düşünülmüştür. Fenolik bileşiğe nükleofilik saldırı Şekil 4.3‟de gösterilmiştir. 

Moleküldeki hidroksi grubunun para yönlendirici ve ayrıca asetoksi grubunun da 

meta yönlendirici olmasından dolayı 2-hidroksiasetofenonun asidik ortamda 

paraformaldehit ile tepkimesi sonucu C-5 pozisyonuna klorometil grubu takılır.Bu 

mekanizma Şekil 4.4‟de gösterilmiştir. 

 

ġekil 4.3 Fenolik bir bileşiğin nükleofilik saldırı şeması ( orto ve para) 

Formaldehitin erime noktası oldukça düşük olduğundan, suda çözünmüş halde ya da 

katı halde polimer halinde uzun zincirli olmaktadır.Organik kimyada sulu ortam 

tercih edilmediğinden polimer haldeki paraformaldehit kullanılması tercih edilir. 
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ġekil 4.4 P-Formaldehit kullanılarak 2-hidroksi asetofenona metil klorür eklenme 

mekanizması 

5-klorometil-2-hidroksi asetofenon bileşiğinde en asidik proton olan asetildeki metil 

protonlarından biri bazik ortamda koparılarak bileşiğin bu kısmından negatif yüklü 

hale geçmesiyle, alkilamino grubu takılı benzaldehit bileşiğinin karboniline saldırı 

gerçekleşir [64]. Bu mekanizma Şekil 4.5‟de belirtilmiştir. Böylelikle kalkon bileşiği 

meydana getirilir. Bu esnada C6 pozisyonundaki klorometil substitüenti de yerini 

metoksimetile bırakır. Kalkondaki çifte bağ H2O2 etkisi ile epoksite dönüştürülür ve 

NaOMe‟in aşırısı kullanılarak oluşan bileşiğin 2 pozisyonundaki hidroksil grubu Na 

tuzu haline dönerek bu bağa     ve   yönünde saldırır ve halka kapaması meydana 

getirir. Sonuç ürün flavonol ve auron olmak üzere sırasıyla % 70 ve %30 oranında 

elde edilir. 
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ġekil 4.5 Kalkondan 3-Hidroksiflavonu oluşum mekanizması 

C6 „da metoksimetilsubstitüenti taşıyan flavonol bileşiği kolon kromatografisi ile 

saflaştırılır. Daha sonra %63‟lük HBr ilavesiyle 6-bromometil-4‟-N,N-dialkilamino-

3-hidroksiflavon elde edilir.Sonuç üründeki bromometil substitüenti iyi ayrılan grup 

olduğundan, farklı yapılar ile bağlanmaya elverişli hale gelir. Sentezlenen prob, 

oleanolik ve ursolik asit gibi yapısında  -COOH  ve/veya –OH grubu taşıyan 

moleküller ile kolaylıkla esterleşme verebilmektedir. 

4.1.1. Furano kromanların sentezi 

3-hidroksiflavonlar, ilginç fotokimyasal özellikleri ve 2 bandlı floresans sensörleri 

olarak kullanılmaları dolayısıyla son zamanlarda araştırmacıların ilgisini 

çekmektedir. 3HF, ESIPT reaksiyonu vererek, 2 yüksek şiddetli, iyi ayrılmış ve 

solvent etkileşimli, N* ve T* bandı veren eşsiz bir organik boya ailesidir.1‟in 4 

pozisyonuna bir e
-
 donör, bir dialkil amino grup takılarak N* formunun yük-transfer 

karakteri arttırılır. Bu da N* bandının rölatif şiddetini yükseltir ve solvent 

polaritesine bağımlı hale getirir. Bu özellikleri sayesinde sübstitüye 3HF miseller ve 

fosfolipid kesecikler gibi organize sitemlerin çalışmalarında iyon sensörleri ve prob 

olarak kullanılırlar. 

Bu özellikleri geliştirmek üzere yapılan çalışmalar sonucu 2-benzolnaftofuril-3-

hidroksikroman türevleri sentezlenmiştir. Bu bileşikler yüksek floresans kuantum 

verimine sahiptir ve absorpsiyon ve floresans spektralarında güçlü kırmızıya kayma 

gözlenmiştir. Sonuç olarak 2‟nin 6‟ pozisyonuna  bir dialkilamino grubu takılarak, 3-
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hidroksikroman türevleri için absorbsiyon ve floresansta yüksek dalga boyları 

sağlanmıştır. Bununla birlikte, biyolojik sistemlerde floresans sensör olarak daha iyi 

kullanılmaları için 3-hidroksikromanların daha çok geliştirilmeleri gerekmektedir. 

Normalde %30‟dan düşük olan kuantum verimine 35000 civarında olan ekstinksiyon 

katsayısının yükseltilmesi istenmektedir [75]. Dahası, çift renkli ölçümler ve 

mikroskopide, uygulanan probların floresans maksimumları arası iyi ayrım olması 

istenmektedir. Bu özelliğin yüksek polarite ve homojen olmayan ortamlara maruz 

kalan 3-hidroksi kroman problarda yetersiz olduğu görülmüştür. Bu problem 

özellikle, güçlü solvatokromik N* bandı kırmızıya kayan ve T* bandı ile örtüşen, 4‟-

dialkil amino sübstitüye 3-HF için önemlidir.   

 

ġekil 4.6 4′-Diethylamino-3-hydroxy-furano[3,2-g]flavone 

Bir Şekil 4.6‟da 4′-Diethylamino-3-hydroxy-furano[3,2-g]flavone ve 2-(6-

diethylaminobenzo[b]furan-2-yl)-3-hydroxyfurano[3,2-g]chromone‟‟lar 

gösterilmiştir. Bu bileşikler  Şekil 4.7‟da da gösterildiği üzere 4 basamakta 

sentezlenmiştir. Başlangıç maddesi önce sodyum hidrür ile sodyum tuzuna 

dönüştürülür, ardından bromoasetaldehit dietilasetal ile 50°C‟de DMSO varlığında, 

KI katalizörü kullanılarak reaksiyona sokulur. Ürün (3) polifosforik asitli ortamda  , 

toluen içerisinde 2 saat reflaks edilir. Oluşan benzofuran türevi ürün kolon 

kromotografisi ile izole edilir(hekzan/etil asetat, 8/1, v/v). 4‟ü iki aşamalı Algar-

Flynn-Oyamada prosedürü ile uygun 3-hidroksikroman türevine dönüştürmek 

olanaksız olduğundan her iki basamak da modifiye edilir. 4‟ün 5 ve 6 numaralı 

aldehitlerle kondenzasyonu için, çoğunlukla kullanılan, sulu NaOH yerine, DMF 

içerisinde sodyummetoksit tercih edilir.. Reaksiyon bir saatte tamamlanarak, karışım 

etanol ile seyreltilmiş ve sodyum metoksit ile 30% hidrojen peroksit ilave edilir. 

Ardından  1dakika kadar reflaks edildikten sonra  oda sıcaklığına soğutularak su 

içerisine dökülür. Nötralizasyonla oluşan çökelti süzülür. Hedef kromanlar butanol 

üzerinden  kristallendirilir. Genel Algar-Flynn-Oyamada reaksiyonunun burada  
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başarısız olmasının sebebi, dialkilamino grubunun -elektronlarını vermesinden ve 

yoğun furan heterohalkasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu modifiye 

yöntemle sentezlenen komplike yapılı 3-hidroksikromanlar düşünülürse, bu yeni 

yöntemin gelişmiş kroman sentezlerinde oldukça başarılı olması beklenir.. 

 

ġekil 4.7 3-hidroksifurano[3,2-g]kromon sentez mekanizması 

3-hidroksifurano[3,2-g]kromon absorpsiyon ve floresans özellikleri, 1 ve 2 numaralı 

temel 3-hidroksikromonlar esas alınarak, farklı polaritedeki altı çözücüde 

incelenmiştir.: hekzan, toluen, etil asetat, kloroform, asetonitril ve etanol.[ 20] tüm 

çözücülerde furanokromonların absorpsiyon spektrası daha yüksek dalgaboylarına 

kaymıştır (4–5 nm) (210–300 cm
−1

), aynı zamanda 1a‟ nın da ekstinksion katsayısı 

yaklaşık 5,000 l×mol
−1

×cm
−1

 (Şekil 4.8 ve  Tablo 4.1) kadar  artmıştır. Bu durum  

kromon kromoforunun çeşitli kısımlarına bir furan heterohalkası takılarak, farklı 

spektral özellikler elde edildiğini gösterebilir. 1a‟daki yoğun furan halkası moleküler 

ekstinksiyonda, güçlü kırmızıya kayma olmaksızın, gözle görülür artış gösterirken, 

2‟deki furan halkası güçlü kırmızıya kayma ve moleküler ekstinksiyonda göreceli 

olarak küçük bir artış gösterir. Floresans spektrumunda 1a ve 2a furanokromonları 2 

band gösterirlerken, yoğunluk oranları (IN*/IT*) çözücü polaritesine oldukça 

duyarlıdır. Bu davranış 3-hidroksikroman türevlerinin tipik bir davranışıdır.[4 ve  5 ]. 

1 ve 2 numaralı kromanlara furan heterohalkasının eklenmesiyle T* emisyon 

bandında kırmızıya kayma gözlenir. N* bandı ise  aşağı yukarı aynı pozisyonda kalır. 

(Şekil4.9 ve Şekil 4.10 ve Tablo 4.1). Bu durum oldukça sıra dışıdır çünkü daha 

önceki tüm modifikasyonlarda, 2-aril sübstitüentinin donör özellikleri, 3-

hidroksikromon‟un her iki bandını da, N* bandında güçlü kaymalarla, etkilemiştir. 

Daha düşük polaritedeki çözücülerde daha güçlü görünen, T* bandındaki kırmızıya 

kayma (Tablo 4.1), 1a ve 2a furanokromonlarındaki band ayrımını sırasıyla 12–17 

nm (360–520 cm
−1

) ve 7–13 nm (180–320 cm
−1

) arttırır. (Şekil 4.9ve Şekil 4.10). Bu 

furanokromonların bir diğer özelliği ise yüksek floresans kuantum verimidir. Bu, ana 

kromonların yaklaşık iki katıdır ve diğer 3-hidroksikromonlarla kıyaslandığında 
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rekor seviyeye ulaşmaktadır. Şekil 4.8‟de gösterildiği gibi 70%  1a için etanolde ve 

61% 2a için kloroformdaki absorpsiyonları gösterilmiştir. 3-hidroksifurano[3,2-

g]kromonlar hakkında daha ayrıntılı veriler Tablo 4.1‟den takip edilebilir. 

 

ġekil 4.8 3-hidroksifurano[3,2-g]kromonların  etanol ve Kloroform‟daki absorpsiyon 

spektrumları. 

Tablo 4.1 3-hidroksifurano[3,2-g]kromonların Spektral özellikleri 
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ġekil 4.9 1 ve 1a „nın kloroform (A) ve asetonitrildeki (B) normalize olmuş 

fluorosans spektrumları 

 

ġekil 4.10 2 ve 2a kromanların toluen (A) ve etil asetatta (B) normalize olmuş 

fluoresans Spektrumu 
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5.  FLAVONOĠDLERĠN BĠYOLOJĠK AKTĠVĠTELERĠ  

Flavonoid bileşikler antioksidan, antibakteriyel, antienflamatuar, antitümör, 

östrojenik, inteksidal, ve antispazmolitik ajanlar olarak önemli rol oynarlar. Çok 

uzun süreden beri Avrupa „da diyareye karşı galangin, myricetin, kamferolve 

kesretin flavonlarını içeren bileşiklerin kullanıldığı bilinmektedir. Rutin ; hemoroid, 

katarakt, varislerin ve diğer kapiller problemlerin tedavisinde hala kullanılmaktadır. 

Benko farelerde bazı şişkinlik ve beyin ödemlerinin günde 50 mg/kg dozca rutin 

veya hesperdin verilerek çok azaltıldığını gözlemlemiştir [70]. Centaurea cyanus‟dan 

elde edilen apigenin-4‟-glukozit-7-glukuronoid gibi bazı Flavonoidler bir co-pigment 

gibi rol oynarlar. Apigenin ve 6-OCH3 apigeninn gibi C-6 „da OCH3 taşıyan 

Flavonoidler ile volkensiflavon morelloflavon gibi bazı biflavonoidlerin antitümör 

aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. 

5.1. Flavonoidlerin Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri 

Bazı flavonoidlerin biyolojik aktivite göstermesinden dolayı, Flavonoidler 1940‟den 

bu yana popülerleşmiştir. Flavonoidlerin ilk olarak belirlenen biyolojik özelliği kılcal 

damar duvarlarına olumlu etkileridir.Bu bileşiklerin kılcal damarlara olumlu etkisi, 

kan sızdırmasının önlenmesinde, kırılganlık ve geçirgenliğin ortadan kaldırılması 

şeklindedir. Flavonoidlerden flavon ve flavonoller, katekinler, leykoantosiyanidinler 

ve flavononların kılcal damarların tedavisinde olumlu sonuç verdikleri ortaya 

çıkmıştır. Flavoidlerin kanın bileşenlere olumlu etkisi olumlu etkileri de çalışmalar 

sonucu kanıtlanmıştır. Flavonoidlerin kan damarlarına etkilerinin yanı sıra, zayıf 

kardiyotonik (kalp kuvvetlendirici) maddeler olduğu da bilinmektedir. Bunlar kalp 

ritimlerinin kısalmasını sınırlama ve amplitünü arırma özelliği de gösterirler. Diğer 

bir araştırma da ise, quercetin, rutin ve bazı flavonollerin zayıf kalbi kuvvetlendirme, 

nabzı normalleştirdikleri kaydedilmiştir. Bazı flavonoidlerin zayıf hipotansif etki 

gösterdikleri de açıklanmıştır. Flavonoidlerin en önemli özelliklerinden biri; 

karaciğere faydalarıdır. Flavonoidlerin safra salgısını hızlandırdığı, karaciğerin 

barbiturat ve arsenik gibi bileşiklere karşı detoksikasyonuna etki ettikleri 

gözlenmiştir. Bazı flavoidler hazım prosesine olumlu etki gösterirler [74] . 1970‟li 

yıllardan itibaren flavonoidlerin pratik kullanım amacıyla incelenmeleri hızlanmıştır. 

Geniş çaplı araştırmalar flavonoidlerin çok yönlü biyokimyasal ve famakolojik 

aktivitelere sahip olduklarını göstermiştir. Örneğin bu türdeki bileşiklerin 
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antimikrobiyal, antiülserojenik, antiviral , iltihaba karşı etkiye sahip oldukları ortaya 

çıkmıştır. Bunun dışında quercetin ve kaempferol gibi flavoidlerin antikarsinojenik 

etkilere sahip oldukları in vitro ve in vivo şartlarda belirlenmiştir. 

5.1.1. Flavonoidlerin antioksidatif etkileri 

Antioksidanlar, düşük konsantrasyonlarda organik bileşiklerin nonenzimatik, serbest 

radikal mekanizmalı oksidasyonunu önleyen bileşiklerdir. Son zamanlarda besin 

kimyasının antioksidanlara karşı ilgisinin arttığı yadsınamaz bir gerçektir. Bunun 

sebebi ise, sentetik antioksidanların (butilhidroksianizol ve butilhidroksitoluen) 

kanserojen olarak düşünülmesidir.Doğal antioksidanlar ise, insan organizması için 

genelde zararsızdır. Doğal antioksidanlar gıda endüstrisinde besinlerin bozulmasını 

önlemek, lipidlerin ve vitaminlerin parçalanmasını, besinin rengini korumak için 

kullanılan maddelerdir. Flavonoidler antioksidadif  özellik gösterdiklerinden dolayı , 

onlara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Canlı organizmaların, serbest radikallerden 

korunmak için bünyelerinde antioksidatif koruma sistemleri vardır [54] . Bazı 

durumlarda antioksidatif koruyucu sistemin yetersiz kaldığı durumlar söz konusu 

olabilir, bu durum da serbest radikal mekanizmalı hasarın meydana çıkmasına sebep 

olabilir. Bu etki oksidatif baskı sistemi olarak adlandırılır. Düşük seviyede çıkan 

oksidatif baskı, dokular tarafından karşılanabilirken, şiddetli oksidatif baskı 

hücrelerin hasarına, hatta ölümüne dahi sebep olabilir. Serbest radikallerin sebep 

olduğu hücre ölümü ise beyin damarlarının tahribatına bile sebep olabilir. Oksidatif 

baskının artmasının temel sebebi; bazı  serbest radikallerin oluşmasınave 

antioksidanların azalmasına sebep olan toksinlerdir.Kısmen bir diğer sebebi de, bazı 

ilaçların yan etkileridir  

Organizmada bulunan bileşiklerin çoğu radikal özellikli olmamasına rağmen; 

oluşturulan her hangi bir serbest radikal nonradikallerle tepkimede bulunabilir. Bu 

tepkimeden oluşan serbest radikal mekanizmalı zincir reaksiyonu yeni radikallerin 

oluşmasına neden olur. Aktif oksijen formları olan süper oksit (O2
- 

), hidrojen 

peroksit (H2O2) ve hidroksilradikalleri (HO
-
) normal mekanizmanın yan ürünleri 

olup, oksidatif baskı sırasında biyolojik moleküllere hücum ederek, hücre ve 

dokuların zarar görmesine sebep olurlar. Son zamanlarda yapılan  çalışmalar bazı 

flavonoidlerin süper oksit ve hidroksil radikallerinin ortadan kaldırdığını; lipid 

peroksit radikallerini indirgediği ve lipid peroksidasyonunu  inhibe ettiğinin ortaya 

koymuştur. 

Flavonoidlerin alt sınıflarından biri olan katekinler, insan besinin genel bileşeni 

olarak bilinmektedir. Ayrıca yeşil çay yapraklarında, epikatekin, epikatekingallat, 

epigallokatekin, epikallokatekingallat bulunmaktadır. Yeşil çayın antioksidan ve 

antikarsinojenik etkileri; yeşil çay bileşenlerinin aktif oksijen formları, hidrojen 
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peroksit ve superoksite karşı antioksidatif  aktivite gösterdiği, oksijen radikalleri ve 

hidrojen peroksitin neden oldukları sitotoksikliği ve hücre kültürlerinde hücreler 

arası etkilenmeyi önlediği belirtilmiştir. Ayrıca yine bazı araştırmalar katekin ve bazı 

flavonoidlerin oksijen radikallerinin ortadan kaldıran önemli antioksidanlar olduğunu  

kanıtlamıştır. Çeşitli çay ekstraklarının antioksidan aktivitesi ile antimutajenik 

etkileri arasındaki ilşiki Yen ve Chen/1995/tarafından araştırılmıştır. Çay 

ekstraktlarının kuvvetli antimutajenik ve antioksidan aktiviteye, indirgeme gücüne , 

aktif oksijen ve serbest radikalleri tutma özelliğine sahip olduğu kanıtlanmıştır.Kim 

ve arkadaşları 1991 oksijenin aktif formlarını tutuklayan bileşiklerin, çeşitli 

mutajenler tarafından doğrulan mutasyonu bastırdıkları göstermişlerdir. Diğer 

yönden ekstraktlarının süper oksit, hidrojen peroksit ve hidroksil radikallerinin 

kuvvetli tutuklayıcısı olduğu ortaya çıkarımıştır. Bu bileşiklerin antioksidatif etkileri, 

kansere yola açan proseslerin  ihtiva ettikleri oksijen radikallerini ve lipid 

peroksidasyonunu önlemek açısından çok önemlidir. Çok sayıda araştırma, 

katekinlerin biyolojik doku ve hücre altı fraksionlarda yer alan lipid 

peroksidasyonunu önlediğini göstermiştir.  

Model sistem olarak unimellar lipozomlar içeren fosfolipid bilayerlarde serbest 

radikal oluşturucu olarak, suda çözünen azo bileşikler kullanılarak, katekinlerin 

antioksidatif aktiviteleri araştırılmıştır. Bu amaçla çay katekinleri , bitki kaynaklı 

besinlerde yaygın olan flavonoid olarak quercitin kullanılmıştır.Elde edilen sonuçlar, 

bu bileşiklerin sulu ortamda oksijen radikallerinin etkisiyle başlatılan membran 

lipidlerinin peroksidasyonunu  -tokoferole göre daha aktif olarak önleyen lipofilik 

antioksidanlar olduğunu göstermiştir. Yagi ve arkadaşları 1994 Polygonum 

hidropiper bitkisinden elde edilen sulfatlanmış flavonoidlerin, lipidlerin 

peroksiletnmesine ve süperoksit anyonlarının oluşumuna etkilerini araştırmışlardır. 

Bu bileşiklerin her birinin, doğal antioksidan  -tokoferole göre, daha yüksek 

antioksidan aktivite gösterdiği açıklanmıştır.Bunlardan rhamnetin 3,7-disülfatın daha 

kuvvetli antioksidan aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Quercitin ve sulfatlanmış 

flavonoidlerin süperoksit anyonun oluşumuna etkileride araştırılmıştır. 

Flavonoidlerin yapı özellikleri ile antioksidan aktiviteleri arasındaki bağıntı birkaç 

grup tarafından araştırılmıştır [9]. Letan,1996; Hudson ve Lewis,1983; Das ve 

Perreria, 1990; Shahidi, 1991/. Flavonoidlerin serbest radikalleri etkili olarak ortadan 

kaldırması için bazı kimyasal kriterler gereklidir. Flavonoidlerin yapısında 3-OH, C-

2 ve C-3 atomları arasında doymamış bağ ve C-4 pozisyonunda (piron halkasında) 

karbonil gruplarının bulunmasının antioksidan özelliğe olumlu etki yaptığı 

gösterilmiştir.C halkasındaki 2,3- çift bağın 4-okso grubuyla konjugasyonu B-

halkasının  elektron delokalizasyonuna katkıda bulunur. A ve C halkalarında bulunan 

C-3 ve C-5 hidroksil grupları ise 4-okso grubuyla birlikte maksimum radikal 
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uzaklaştırma etkisi sağlar. Molekülde 3
‟
-4

‟
-pozisyonlarında hidroksil grubunun 

bulunması da antioksidan etkiye katkıda bulunur. B halkasında bulunan o-dihidroksi 

grubu elektron delokalizasyonuna etki ederek, yüksek kararlıkta flavonoid 

radikalinin oluşmasına neden olur. İzoflavonlar, yapılarında bulunan karbonil ve 5-

hidroksi grubunun, oluşan izoflavon radikaline sağladıkları kararlık nedeniyle, 

flavonlara göre daha aktiftir. 3,4-Dihidroksikalkonlar, kalkon türevi radikalinin 

yüksek elektron delokalizasyonu nedeniyle, butein, anolojik flavonlara göre daha 

aktif antioksidan özellik gösterirler. Çeşitli araştırmalar tarafından, o-dihidroksi 

flavonoidlerin antioksidan etkilerine metalle kelatlaşma mekanizmasının önemli etki 

gösterdiği anlaşılmıştır.Bu bilgilere dayanarak flavonollerin flavanollerden daha 

etkili antioksidan olduğu öne sürülmüştür. Quercetin ve başka flavonoller yukarıdaki 

özelliklere sahip oldukları halde, katekin sahip değildir. Bazı polifenollerin sulu 

çözeltide oluşturulan radikallere karşı antioksidan aktiviteleri ve yapı formülleri 

verilmiştir. Sırasıyla; Rutin:2.4, Quercetin:4.7, Didiroquercetin:1.9 

5.1.2. Flavonoidlerin kanserle ilgili özellikleri 

Flavonoidler günlük yiyeceklerimizin bileşeni olup, bunların genotoksik etkileri her 

geçen gün artmakta ve dikkat çekmektedir. Flavonoidlerin genotoksik etkilerini 

belirlemek için:  

a) değişik flavonoidlerin Salmonlla typhimyrium türleri ve diğer 

mikroorganizmaların mutajen özelliklerine etkisi denenmiş  

b) flavonoid içeren bitkilerin mutajen özellikleri;  

c) non-mikrobiyolojik sistemlerde in vitro ve in vivo genetik etkileri  

d ) deney hayvanları kullanarak karsinojen özellikleri test edilmiştir 

5.1.3. Flavonoidlerin antikarsinojenik etkileri 

Besinlerle alınan taze sebze ve meyvelerin bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki 

gösterdiğine dair önemli deliller elde edilmiştir. Genellikle bu koruyucu etkinin, 

besinlerde bulunan antioksidan özellikli bileşiklerden kaynaklandığı 

düşünülmektedir [34] . Bununla beraber son yıllarda, yapılan çalışmalar yüksek 

bitkilerden elde edilen polifenolik bileşiklerin antioksidan etki veya farklı bir 

mekanizma ile antikanserojen etki gösterdikleri ileri sürülmektedir. Özellikle, içilen 

şarap ve çayın in vitro ve in vivo koşullarda antioksidatif etki gösterdiği 

açıklanmıştır. Ruch ve ark.,1989; Namiki, 1990;Reaud ve De Lorgeril, 1992; Frankel 

ve ark., 1993; Serafini ve ark., 1994; Kondo ve ark., 1994/.   
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5.1.4. Flavonoidlerin virüslere karĢı etkileri 

Flavonoidlerin virüslere karşı aktivite gösterdiği 1940‟lardan bu yana bilinmektedir. 

Flavonoidlerden: quercetin, morin, rutin, dihiroquercitin, dihidrofisetin, 

leykocyanidin, pelargonidin klorür, apigenin, katekin, hespeirdin ve naringeninin 

bazı virüslere karşı etkili olduğu keşvedilmiştir.  

5.1.5. Flavonoidlerin mantarlara karĢı aktiviteleri 

Literatürde flavonoidlerin fungusid özellikleri ile ilgili çok sayıda, birbirine zıt 

bilgiler yer almaktadır. Flavonoidlerin B halkasındaki hidroksil sayısının 

antimikrobik etkiye önemli katkı sağladığı bilinmektedir. Flavonoidlerin mantarlara 

karşı aktivitelerinde; yapıdaki C-3 hidroksil grubunun rolünü belirlemek için 

quercetin ve luteolinin mantarlara karş etkileri araştırılmıştır. C-3 pozisyonunda 

hidroksil grubu içermeyen lueolinin quercetine göre Tr. Rubrum ve M. Canis 

mantarlarına karşı verildikleri sırayla 4 ve 16 kez düşük aktivite gösterdiği 

belirlenmiştir 

5.1.6. Flavonoidlerin Memelilerin Enzim Sistemlerine Etkisi 

Bazı flavonoidlerin patolojik olaylara karışan farklı enzimlere, örneğin adenazin 

deaminaz, HIV-1 proteinaza etkileri araştırılmıştır. Flavonoidlerin in vitro şartlarda 

memelilerin enzim sistemlerine gösterdikleri etki ile yapıları arasındaki ilişki de 

araştırılmıştır 

5.1.6.1. Histidin dekarboksilaz ve dihidroksifenilanin dekarboksilaz (DOPA) 

Yapılan çalışmalar quercitin ve (+)-katekin gibi yaygın flavonoidlerin histidin 

dekarboksilazı inhibe ettiğini göstermiştir [34]. Naringeninin histidin dekarboksilazın 

zayıf inhibitörü olduğu ve aynı zamanda mide antiülserinde  aktivite gösterdiği de 

belirlenmiştir.Orobol ve 5,7,3,4‟-tetrahidroksi-8-metoksiflavonolun DOPA‟nın etkili 

bir inhibitörü olduğu ve fareleri spontan hipotansiyonunda önemli bir hipotansif etki 

gösterdiği açıklanmıştır. 

5.1.6.2. Protein kinaz C (PKC) 

Bu enzim serin- ve treoninfosforrilleştirici enzim olarak, tümor hızlandırılması, salgı 

prosesleri, uyarıcı hücre fonksiyonları ve T-limfosit fonksiyonunu da içine alan geniş 

kapsamlı aktivite gösterir. Yapılan çalışmalar PKC‟nin belirli flavonoidler  

tarafından in vitro inhibe edilebildiğini göstermiştir. 

 

 



 
55 

5.1.6.3. Protein tirozin kinaz (PTK) 

Protein tirozin kinazlar hücr e büyümesi ve transformasyonu için gerekli olan sinyal 

iletiminde görev alırlar. Bu sebeple değişime uğrayan hücrelerin büyümesinin 

kontrolünde potansiyel bir faktördürler. 

5.1.6.4. Tripsin ve leysin aminopeptidaz 

Bazı flavonoidlerin; flavonlardan apigenin, luteolin, 3‟,4‟-dihidroksiflavonun ve 

flavonollerden kaempferol, quercetin, morin, myricetin,eriodictyol ve taxifolinin 

çeşitli patolojik olaylarda yer alan iki enzime, tripsin ve leysin proteinaza etkilerini 

araştırmıştır. Araştırılan tüm flavonoidlerin tripsini inhibe ettiği, ancak luteolin, 

3‟,4‟-dihidroksiflavon ve quercetinin ise ayrıca leysin proteinazı da inhibe ettiği 

bulunmuştur. 

Flavoidler insanların günlük beslenmelerinde genellikle meyve ve sebzelerle 

alınırlar. Batılıların günlük gıdaları, yaklaşık 1 gr karışık çeşitli Flavonoidler 

içerirler. Bu miktar, organizmanın sıvı kütlesi ve dokularını farmakolojik olarak 

gereken konsantrasyonda tutmak için yeterlidir. Flavonoidlerin besin değeri yoktur, 

ancak insan sağlığı için son derece önemlidir. Günümüzde flavonoidlerle ilgili 

araştırmaların geniş çapta ve hızla yürütülmesi bu bileşiklerin farmakolojik 

aktiviteleri hakkında geniş bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Sonuç olarak, 

Flavonoidler geniş spektrumlu antialerjik, antihipertansif, antiinflmatuar, 

antimikrobiyal, antimutajenik ,antiülserojenik, antiviral gibi önemli özelliklere 

sahiptir. 
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6. DENEYSEL KISIM   

6.1. Genel Teknikler 

6.1.1. Kromatografi 

6.1.1.1. Kolon kromatografisi 

Adsorban olarak Merck firmasının, Kieselgel 100 (0.063-0.200mm, 70-230 mesh 

ASTM) kullanıldı. Adsorban, dibine az miktarda pamuk yerleştirilmiş cam kolonlara 

konuldu, hafifçe vurularak yerleştirilir ve üst kısmına paketleme yoluyla yani 

adsorbanla karıştırılmış ve çözücüsü tamamen uçurulmuş ekstre ilave edilir. Ayrıca 

çözelti geçirilmiş adsorban üzerine aynı çözücü içinde çözülmüş ekstre de ilave 

edilerek çalışılabilir. Ekstrelernin miktarına bağlı olarak farklı ebatlarda kolonlar 

kullanılmıştır 

6.1.1.2. Ġnce tabaka kromatografisi 

Sentezler süresince reaksiyonlardaki gelişmeler ve elde edilen maddelerin saflıkları, 

ince tabaka kromatografısi ile, adsorban olarak 0.25 mm kalınlığında silikajel 

HF254+366 kaplanmış plaklarda değişik çözücü sistemleri kullanılarak kontrol 

edilmiştir. Kromatogramlar UV ışık altında incelendiğinde maddelere ait lekeler 

çeşitli renklerde gözlenmiştir. 

Kullanılan Çözücü Sistemleri: Sı : Kloroform : Metanol (9:1),  

S2: Hekzan,  Diklorometan (8:2), S3: Kloroform: Aseton (9:1). 

6.1.2. Kullanılan elektronik aygıtlar 

Ultraviyole Spektrofotometre Shîmadzu UV-1601 

Nükleer Magnetik Rezonans Spektrometre  250 MHz AC Aspect 3000 model NMR 

Fluoresans spektrofotometre                                               Quanta Master (PTI) 

veSLM 48000 

6.1.2.1. Spektrometreler 

Ultraviyole (UV) Spektrofotometresi 

Spektrumlar Shimadzu 1601 cihazında 1 cm'lik kuvars   küvetlerde alındı. Ölçümler 
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bileşiklerin farklı çözeltilerinde yapıldı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

'H NMR spektrumları Varian Mercury-Vx (400MHz) ve Jeol (500MHz),
 

.Referans bileşik olarak Tetrametilsilan (TMS), çözücü olarak genellikle CDCl3 

kullanılmıştır. 

Fluoresans Spektrofotometresi 

Probların çözücüler içindeki fluoresans spektrumları; Quanta Master (PTI) 

spektrometresi ile alınırken, membran çalışmaları sırasında veziküller içindeki 

spektrumlan da SLM 48000 (SLM-Aminco) spektrometresi ile alınmıştır. 

6.1.3. Çözücüler ve kullanılan kimyasal maddeler 

Ekstraksiyon işlemlerinde ve kolon kromatografisinde ön ayırma işlemlerinde teknik 

çözücüler distile edildikten sonra kullanılmış, madde saflaştırılmasında Merck 

çözücüler ve spektral analizler için spektroskopik çözücüler kullanılmıştır. 

Derişik HC1 (Fluka), 2-hidroksi asetofenon (Aldrich), p-formaldehit (Aldrich), 

sodyum hidroksit (Sigma), 4'-N,N-dietilamino-2-hidroksikalkon (Aldrich), H2O2 

(%30'luk) Fluka, sodyum karbonat (Sigma), DMF (Acros), sodyum hidrür (Aldrich). 

metanol (Merck), hekzan (Merck), diklorometan (Merck), asetonitril (Merck), 

kloroform (Merck), etil asetat (Merck). Absorpsiyon ve fluoresans ölçümleri için 

kullanılan tüm çözücüler Aldrich ve Fluka' dan alınmış olup, spektroskopi için uygun 

saflıktadır. Ayrıca kullanılan asetonitril ve etil asetat çözücüleri üzerinden fosfor 

pentoksit ve sodyum sülfat geçirilerek kuru olmaları sağlanmıştır 

6.2. Sentez AĢaması 

6.2.1. Dibutilaminobenzen Eldesi 

Bir balon içerisindeki 1 mol anilin (0.72 ml) 5 ml kuru DMF içinde önceden 120
0
‟ye 

getirilmiş yağ banyosunda karışmaya bırakılır. Ardından 0,2 mol (2.18 gr) K2CO3 

ilave edilip, 3.5 mol butiliyodat eklenip en az  6-en çok 12 saat arası karışmaya 

bırakılır. Reaksiyon şematik olarak Şekil 6.1.‟de gösterilmiştir. Reaksiyonun 

ilerleyişi ince tabaka kromatografisi ile takip edilir. Sonuç ürün CH2Cl2 ile ekstrakte 

edilir ve Na2SO4 ile kurutulur. 4/1 Hekzan/diklorometan sisteminden oluşan kolonda 

saflandırma yapılır.. 250 MHz AC Aspect 3000 model NMR cihazında elde edilen 

veriler  7.17 ppm de (d J= 2.5 Hz, 2H), 6.7 ppm de (d, J=8 Hz, 2H), 6.4 ppm de (t, 

J=2.3 Hz, 1H), 3,25 ppm de (t, J= 7.3 Hz,4H), 1,8 ppm de (multiplet 12H) 

şeklindedir. 
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K2CO3+ DMF

120
0

N

NH2

 

ġekil 6.1 Dibutil aminobenzen eldesi 

6.2.2. Dibutilamino benzaldehit eldesi 

Buz banyosundaki balona 0,037 mol POCl3 ve 10 ml DMF i yavaş yavaş ilave edilir, 

yoğun  sarı renkli gaz çıkışından dolayı CaCl2 tüpü kullanılır. Gaz çıkışı sona 

erdikten sonra karışıma 0,021 mol dibutilaminobenzen ilave edilir ve dört saat süre 

ile 60
0
‟ deki su banyosunda  karışmaya bırakılır. Reaksiyonun ilerleyişi ince tabaka 

kromatografisi ile takip edilir. Reaksiyon karışımına buz ilave edilerek reaksiyon 

sonlandırılır. Sonuç ürün CH2Cl2 ile ekstrakte edilir ve Na2SO4 ile kurutulur. 2/1 

hekzan/diklorometan sisteminden oluşan kolonda saflandırma yapılır. 250 MHz AC 

Aspect 3000 model NMR cihazında yapılan ölçümlerde 9.6 ppm de (s, 1H), 7.7 ppm 

de (d, J=8.5 Hz, 2H), 6,6 ppm de (d, J=8.5 Hz) 3.35 ppm de (t, J= 7.6 Hz, 4H) 

verileri elde edilir. 

Şekil 6.2‟de dibutilamino benzaldehit eldesi gösterilmiştir. 

N

DMF+POCl3
60

0

N

O  

ġekil 6.2 Dibutilamino Benzaldehit eldesi 

6.2.3. FN4 Sentezi 

6.2.3.1. Kalkon eldesi 

Bir balon içerisine alınan 1 mol  dibutilamino benzaldehit; 1 mol 2-

hidroksiasetofenon, 5 ml DMF içerisinde çözülür. Ardından 4 mol NaOMe ilave 
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edilir ve de kırmızı renkli çalkon oluşana kadar yaklaşık 4-5 saat karışmaya bırakılır. 

Reaksiyonun ilerleyişi ince tabaka kromatografisi ile takip edilir. Şekil 6.3‟de kalkon 

oluşumu gösterilmiştir. 

O

N(C4H9)2

OH

O

ONa

O

N(C4H9)2

+
NaOH

EtOH

 

ġekil 6.3 Kalkon eldesi 

6.2.3.2. Halka kapanması 

Ele geçen kırmızı renkli kalkon için  kullanılan DMF miktarının 3-5 katı kadar (20 

ml) EtOH. Ve 0,675 gr NaOMe ilave edilir Herhangi bir ısınma gerçekleştiği 

takdirde balon soğutulur. 0,876 ml H2O2 ilave edilir ve Bu işlemin ardından karışım 

önceden 120
0
‟ye ısıtılmış yağ banyosunda köpürme gerçekleşinceye kadar geri 

soğutuculu düzenekle karışmaya bırakılır. Kalkondan flavon oluşumu şekil 6.4‟de 

gösterilmiştir. Elde edilen sarı renkli flavon 50-100 ml su içerisine dökülerek asetik 

asit ile nötralizasyon gerçekleştirilir. Bu işlemin ardından CH2Cl2  ile ekstraksiyon, 

Na2SO4 ile kurutma yapıldıktan sonra çözücü rotaride uçurulur. 250 MHz AC Aspect 

3000 model NMR cihazında yapılan ölçümlerde 8.22 ppm de (d, J=7 Hz, 2H), 6.76 

ppm de (d, J=7 Hz, 2H), 7.5 ppm de (multiplet, 4H), 3.35 ppm de (t, J=7.1 Hz, 4H) 

Serileri elde edilir. 

ONa

O

N(C4H9)2 O

O

OH

N(C4H9)2

H2O2

 

ġekil 6.4 Kalkondan FN4 oluşumu 
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6.2.4. OFN4  sentezi 

6.2.4.1. 2-Hidroksi-4-oktiloksiasetofenon Sentezi 

Bir balon içerisine alınan 1 mol 2,4-dihidroksiasetofenon , 1 mol oktiliyodür ve de 

1,1 mol  K2CO3 üç saat boyunca aseton içerisinde geri soğutuculu düzenekte 

karışmaya bırakılır. Reaksiyonun ilerleyişi reaksiyon karışımından alınan bir miktar 

maddenin önce suda çözülüp, nötralize edilip ardından da mini-ekstraksiyon 

yapılmasından sonra gerçekleştirilen ince tabaka kromatografisi ile takip edilir. Aksi 

takdirde dihidroksiasetofenon tuzu şeklinde olacağından ince tabaka 

kromatogrofisinde gözlenmeyecektir. Reaksiyon karışımı soğutulduktan sonra su 

ilave edilir. Ardından etilasetat ile ekstraksiyon gerçekleştirilir. Ekstraksiyonun  

ardından Na2SO4 ile kurutma yapılır. Ardından rotaride uçurma işlemi gerçekleştirilir 

ve de  kolon kromatografisi ile saflaştırma yapılır. Bu reaksiyon içini en önemli 

noktalardan biri ortamın pH‟nın bazik olmasıdır. Hafif bazik bir pH başlangıç 

maddesi olan 2,4-dihidroksiasetofenonun su fazında kalmasını sağlayacaktır. 

Reaksiyon ilerleyişi Şekil 6.5‟de şematize edilmiştir. Hekzan/EtOAc çözücü 

sisteminde kolon kromotografisi uygulanır. 

6.2.4.2. Kalkon sentezi ve halka kapanması 

Bölüm 6.2.3.1‟de bahsedilen prosedür takip edilerek kalkon sentezlenir ve bölüm 

6.2.3.2‟de bahsedilen prosedür tekip edilerek halka kapatılır. Şekil 6.5‟de kalkon 

sentezi ve halka kapanması şematize edilmiştir. 250 MHz AC Aspect 3000 model 

NMR cihazında yapılan ölçümlerde 8 ppm de (d, J=7 Hz, 3H), 6.9 ppm de (d, J=2.5 

Hz, 2H), 6.7 ppm de (d, J=7 Hz, 2H), 4.02 ppm de (t, J=6.5 Hz, 2H), 3.35 ppm de (t, 

J=7.1 ppm, 4H)  verileri elde edilmiştir 
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ġekil 6.5 2-Hidroksi-4-oktiloksiasetofenon sentezi ve OFN4 sentezi 

 

6.2.5. MFN4 sentezi 

6.2.5.1. Kalkon Sentezi ve Halka Kapanması 

Şekil 6.6‟da gösterildiği gibi FN4 ve OFN4 sentezi için önerilen metodla sentezlenir. 

Saflandırma için Hekzan/EtOAc çözücü sisteminde kolon kromotografisi uygulanır. 

.250 MHz AC Aspect 3000 model NMR cihazında yapılan ölçümlerde 8.02 ppm de 

(d, J=8Hz, 3H), 6.9 ppm de (d, J=2.5 Hz, 2H), 6.7 ppm de (d, J=8 Hz, 2H), 3.9 ppm 

de (s, 3H), 3.35 ppm de (t, J=7.1 Hz,4H), 1.4 ppm de (multiplet , 14H) değerleri elde 
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edilmiştir. 
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ġekil 6.6 Kalkon oluşumu ve MFN4 sentezi 
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7. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

3-Hidroksi flavon türevleri mikro çevrelerinde meydana gelen ufak değişimlere karşı 

çok hassas olduklarından ve de bu değişimlere birbirlerinden oldukça iyi ayrılmış 

(N* ve T*) iki emisyon bandıyla yanıt verdiklerinden daha öncede bahsedilmişti. 3 

HF kromoforunun uyarılmış durumda heterosiklik  elektronik sistemi yük 

dağılımında yüksek bir asimetrik artış gerçekleşir. Bu durum da solvotokromik ve 

elektrokromik boyaların floresan spektrumunda kaymalara sebep olur, ancak N* ve 

T* gibi iki farklı emisyon bandı olduğundan mikro çevrelerinde gerçekleşen polarite 

ve elektrik alan pertürbasyonlarından etkilenme duyarlılıkları farlıdır. Örneğin T*‟a 

ait uzun dalga boylu emisyon bandı apolar ağırlıklı ortamda baskınken, N* bandı 

apolar ağırlıklı ortamda daha pasiftir. .Polaritenin artmasıyla kısa dalga boylu N* 

bandının şiddeti artışa geçer. Artan solvent polaritesi absorpsiyon maksimumunu 

( max), uzun dalga boyuna kaydırır. Bu durum elektronik uyarma ile dipol 

momentinde artış olan kromofor gruplar için karakteristik bir özelliktir. Ancak O 

içeren (dibutil eter, dietil eter, THF, etilasetat ) çözücüler için bu durumdan sapmalar 

gözlenir. Nötral çözücüler için ise  abs ve f(n) arasında çok mükemmel bir 

koreleasyon vardır. Bu tür bir durum  temel durumlarında düşük polariteye sahip, 

Franck Condon durumunda uyarılmış hale geçen kromoforlar için genel olarak 

gözlenir. H bağı akseptör özellikli çözücülerde,  abs‟da kırmızıya kayma gözlenir. 

Bu da elektronik geçişin enerjisini f(n)‟e (refraktif indeks) bağlı olmasına rağmen 

düşürür. N* bandının pozisyonundaki değişiklik ,  ile koreleasyon göstermesinin 

yanı sıra f( ) „nin lineer fonksiyonu olarak görülebilir. Sadece protik çözücülerde 

kırmızıya doğru küçük sistematik sapmalar gözlenebilir. Ancak T* bandının 

maksimumu f(n) veya f( ) ile herhangi bir koreleasyon göstermez. Bu çalışmada, 

tasarlanan probun dizaynında 3-hidroksiflavonların, floresans spektrumunda 

konjugasyonu arttırarak kırmızı alana kayması, ve alkil grubunun farklı uzunluklarda 

olması ile de probun membranda çözünürlüğünü artırmak için, elektron verici grup 

olarak benzaldehidin para pozisyonuna farklı uzunluklarda dialkilamino grupları 

takılarak 3-hidroksiflavon‟un yağsı özelliğini artırılarak non-polar özelliği artacak 

olan sensörler sentez edilmiştir.  

Sentezlediğimiz FN4, OFN4, MFN4 kodlu probların öncelikle farklı çözücü 

sistemlerinde maksimum absorpsiyon yaptıkları dalga boyları hesaplanmıştır. 

Maksimum absorpsiyonun gerçekleştiği dalga boyu tespit edildikten sonra o dalga 

boyunda uyarma gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda N ve T bantlarının dalga boyları 
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tespit edilmiş, ekstinksiyon katsayıları hesaplanmış, IN/IT değerleri elde edilmiştir. 

Tablo 7.1, Tablo 7.2 ve Tablo 7.3 de FN4, OFN4 ve ekstinksiyon katsayıları 

hakkında veriler mevcuttur.  

Tablo 7.1 FN4 için Veriler 

Number Solvent MAX

nm 

MAX

N* 

MAX

T*) 

Є 

1 Toluene 411,5 458 568 20932 

2 Chloroform 417,5 483 564 22797 

3 Acetone 406,5 503 575 17569 

4 DMF 407 509 584 18228 

  MeOH 411 529 - 14825 

6 EtOH 412 523 - 13685 

  BuOH 416 519 - 14500 

8 Acetonitrile 408 510 572 18228 

9 Ethyl acetate 404 484 572 21662 

10 Anisole 412 479 573 15300 

11 Dichloromethane 415 493 571 16953 

12 Isoprophanol 414 513 - 15391 

15 DMSO 412 513 585 15160 

16 tetrahydrofuran 405 480 578 15370 

  Hexane 405 420 556 17126 
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Tablo 7.2 OFN4 için Veriler 

Number Solvent MAX

nm 

MAX

N* 

MAX

T* 

Є 

1 Toluene 402 457 572 35787 

2 Chloroform 409 475 568 35637 

3 Acetone 398 483 579 30450 

4 DMF 405 511 580 47574 

  MeOH 407 518   42658 

6 EtOH 408 515   36854 

  BuOH 409 511 553 37500 

8 Acetonitrile 400 500 578 52189 

9 Ethyl acetate 396 473 573 35895 

10 Anisole 403,5 467 578 26855 

11 Dichloromethane 405 479 574 36385 

15 DMSO 402 500 591 39950 

  Hexane 396 425 566 21423 

 

Tablo 7.3 MFN4 için veriler 

Number Solvent MAX

nm 

MAX

 

MAX

(T* 

Є 

1 Toluene 404 452 572 25167 

2 Chloroform 411 476 568 22543 

3 Acetone 399 482 580 30300 
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4 DMF 403 470 579 15350 

  Hexane 397 435 562 25266 

5 EtOH 405 514 - 14390 

  MeOH 407 519 - 19090 

6 Acetonitrile 400 499 577 28066 

7 Ethyl 

acetate 

397 463 574 24730 

Yapılan çalışmalar kuantum verimlerinin ( ) kullanılan çözücü çeşidine göre önemli 

değişiklikler gösterdiğini ortaya koymuştur [].Hidrojen bağı akseptör çözücülerde  

kuantum verimi ( ), en düşük değerlerde iken, H bağı verici solventlerde en yüksek 

değerleri göstermektedir. Nötral çözcülerde çalışıldığı takdirde; orta kuantum verimi 

( ) elde edilir. 

Tablo 7.4 FN4, OFN4 ve MFN4‟ün farklı çözücülerdeki ekstinksiyon katsayıları ve 

kuantum verimleri 

  ε FN4 ε OFN4 

Ε 

MFN4 ФFN4 

Ф 

OFN4 

Ф 

MFN4 

Çözücü       0.16 0.31 0.25 

Toluen 20932 35787         

Kloroform 22797 35637        

DMF 24380 47574        

Asetonitril 182284 52189 28000      

Etilasetat 21662 35895        

Etanol 13685 47574         
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7.1. Ürünlerin Fluoresans Spektrumları 

7.1.1. FN4 

Şekil 7.1„de de görüldüğü üzere FN4 için Fluoresans şiddetine karşı dalga boyu 

grafiğinde; artan polarite ile birlikte N* bandı düşük enerjili, yüksek dalga boylu 

kırmızıya kayma eğilimindedir. Çözücü polaritesinin en düşük olduğu hekzanlı 

ortamda N* bandının şiddetinin oldukça düşük T* bandının ise oldukça şiddetli 

olduğu gözlenmiştir. Kullanılan çözücünün polaritesinin artmasıyla N* bandının 

şiddeti artar, ve T* bandının şiddetini azalır. Ancak bilindiği üzere O içeren 

bileşikler H bağı oluşturduklarından dolayı, çözücü polaritesiyle N* bandının artışı 

her zaman doğru orantılı olamayabilmektedir. Bu örnektede görüldüğü gibi THF 

polar bir çözücü olmasına rağmen, yapısındaki O, hidrojen bağı oluşturarak N* ve 

T* bantlarını birbirine yakınlaştırmıştır 

 

ġekil 7.1 FN4 için fluoresans şiddetine karşı dalga boyu grafiği 

1-Toluen, 2-Kloroform, 3-Asetonitril, 4-Etil asetat, 5-DMF, 6-Aseton, 8- Hekzan, 

9- DMSO, 10-THF, 11-Anisol                 



 
68 

 

ġekil 7.2 FN4 için Absorbansa karşı dalga boyu grafiği 

0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

11

10

9

8

7

6
5

4

3

2

1

FN4

1-Hexane

2-Toluene

3-Anisole

4-Chloroform

5-Ethylacetate

6-Tetrahydrofurane

7-Dichloromethane

8-Acetone

9-DMF

10-Acetonitrile

11-DMSO

 

 

f()=(-1)/(2+1)

lo
g
(I

N
*/I

T
*)

 

ġekil 7.3 FN4 için IN*/IT*  oranlarının f( ) göre değişimi 

Şekil 7.3 incelendiğinde IN*/IT*  oranlarının f( ) göre değişimi lineeriteye yakındır. 
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f( )‟nin polaritenin dielektrik sabitine göre fonksiyonu olduğunu kabul edilirse, 

artan polarite ile birlikte N* bandının T* bandına oranla daha şiddetli olduğu 

görülmektedir. Bu durumdan sapmalar da elbetteki söz konusudur. Örneğin THF 

içerdiği O‟den dolayı H bağı yaparak, bantları birbirine yaklaştırmıştır. 

 

ġekil 7.4 Absorpsiyon maksimumuna karşı f(n) grafiği 

Şekil 7.4 de görüldüğü üzere absorpsiyonun gerçekleştiği dalga boyu geniş bir 

aralıkta yer alır. Nötral çözücülerin kullanıldığı ortamlarda  abs ile f(n) arasında 

mükemmel bir koreleasyon söz konusudur (6-14-15). Bu durum absorpsiyon 

spektrumunda çözücünün elektronik polarizasyonun  çözücüye bağlı kaymalarına 

dikkati çeker. Bu tür bir durum  temel durumlarında düşük polariteye sahip, Franck 

Condon durumunda uyarılmış hale geçen kromoforlar için genel olarak gözlenir. H 

bağı yapan metil alkol, izopropanol gibi polar çözücülerde  abs da kırmızıya doğru 

sistematik bir kayma söz konusu olur. Bu durum da f(n)‟in hala varolmasına rağmen 

elektronik geçiş enerjisinde düşüşe sebep olur. 
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ġekil 7.5 FN4 için emisyon bandının f( )‟ye göre değişimi 
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ġekil 7.5 FN4 için emisyon bandının f( )‟ye göre değişimi 

Şekil 7.5‟te görüldüğü üzere N* emisyon bandı nötral çözücülerde lineer bir dağılım 

gösterirken, protik çözücülerede ufak sapmalar gözlenir. Emisyon yapılan dalga boyu 
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N* için çözücü polaritesi ile değişirken T* için bariz bir değişiklik söz konusu 

değildir. 

7.1.2. OFN4 

 

ġekil 7.6 OFN4 için Absorbansa bağlı dalga boyu değişim grafiği 

 

ġekil 7.7 OFN4‟ün Fluoresans şiddetinin dalga boyuna göre değişim grafiği 

Şekil 7.7‟de de görüldüğü üzere  çözücünün polarite değişikliği ile N* ve T* 
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bantlarının şiddetleri ve oranları değişmektedir. Hekzan gibi oldukça düşük polariteli 

çözücü kullanıdığında N* bandının şiddetinin oldukça düşük olduğu gözlenmektedir. 

Artan polarite ile birlikte N* bandının şiddeti oldukça büyük değişiklik gösterirken, 

T* bandındaki değişimin çok kayda değer olmadığı gözlenmektedir. 

 

ġekil 7.8 OFN4‟ün log(IN*/IT*)‟ün f ( ) „nin fonksiyonu olarak değişim grafiği 

Şekil 7.8‟de de görüldüğü üzere nötral çözücülerin kullanıldığı ölçümlerde log( 

IN*/IT*)‟nin f( ) ile koreleasyon içinde olduğu gözlenebilir. Artan polarite ile birlikte 

N* bandının T* bandına olan oranın arttığı gözlenmektedir. 
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ġekil 7.9 OFN4‟ün absorpsiyon maksimumunun f(n)‟nin fonksiyonu olarak değişim 

grafiği 

Şekil 7.9 da görüldüğü üzere absorpsiyonun gerçekleştiği dalga boyu gibi geniş bir 

aralıkta yer alır. Nötral çözücülerin kullanıldığı ortamlarda  abs ile f(n) arasında 

mükemmel bir koreleasyon söz konusudur (1-9-10). Bu durum absorpsiyon 

spektrumunda çözücünün elektronik polarizasyonun  çözücüye bağlı kaymalarına 

dikkati çeker.. H bağı yapan metil alkol, izopropanol gibi polar çözücülerde  abs da 

kırmızıya doğru sistematik bir kayma söz konusu olur. Bu durum da f(n)‟in hala 

varolmasına rağmen elektronik geçiş enerjisinde düşüşe sebep olur.
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ġekil 7.10 Emisyon band maksimumunun f( )‟nin fonksiyonu olarak değişim 

grafiği 

1-Toluen, 2-Kloroform, 3- DMF, 4-Asetonitril, 5-Etilasetat, 6-Etanol, 7-Aseton, 

 8-Diklorometan, 9-Hekzan, 10-Anisol, 11-DMSO, 12Butanol 

Şekil 7.10 da  görüldüğü üzere N* emisyon bandı nötral çözücülerde lineer bir 

dağılım gösterirken, protik çözücülerede ufak sapmalar gözlenir. Emisyon yapılan 

dalga boyu N* için çözücü polaritesi ile değişirken T* için bariz bir değişiklik söz 

konusu değildir 
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7.1.3. MFN4 

 

ġekil 7.11 MFN 4 için absorbansa karşı dalga boyu grafiği 

Şekil 7.11 de  görüldüğü gibi farklı çözücülerde absorpsiyon yapılan dalga boyları 

ölçülmüştür. Buradaki amaç maksimum absorpsiyonun hangi dalga boyunda  

gerçekleştiğini bulup, molekülü o dalga boyunda uyarmaktır. En yüksek absorbans 

değeri 0,21 ile asetona 

aittir
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ġekil 7.12 MFN4 için fluoresans şiddetine karşı dalga boyu grafiği 
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ġekil 7.13 MFN4 için log(IN*/IT*)‟ın f( )‟nin fonksiyonu olarak değişimi 
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1-Toluen, 2-Kloroform, 3- DMF, 4- Asetonitril, 5-Etil asetat, 6-Etanol, 7-Aseton,  

8-Diklorometan, 9-Hekzan, 10-DMSO 

Şekil 7.13 de görüldüğü üzere nötral çözücülerin kullanıldığı ölçümlerde 

log(IN*/IT*)‟nin f( ) ile koreleasyon içinde olduğu gözlenebilir. Artan polarite ile 

birlikte N* bandının T* bandına olan oranın arttığı gözlenmektedir. 

 

ġekil 7.14 Absorpsiyon maksimumunun f(n)‟nin fonksiyonu olarak değişimi 

Şekil 7.14‟de görüldüğü üzere absorpsiyonun gerçekleştiği dalga boyu gibi geniş bir 

aralıkta yer alır. Nötral çözücülerin kullanıldığı ortamlarda  abs ile f(n) arasında 

mükemme l  bir koreleasyon söz konusudur (1-9) 
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ġekil 7.15 MFN4 için Emisyon bandının f(ε)‟e karşı grafiği 

1-Toluen, 2-Kloroform, 3- DMF, 4- Asetonitril, 5-Etil asetat, 6-Etanol, 7-Aseton,  

8-Diklorometan, 9-Hekzan, 10-DMSO 

7.2. Ürünlerin 
1
H-NMR Spektrumları 

O
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ġekil 7.16 Hidroksi Flavonların aromatik halka ve hetero halkaya göre 

numaralandırılması 

Ürünlerin 
1
H-NMR Spektrumlarına ait açıklamalar, flavonların karakteristik 

numaralandırma  özellikleri baz alınarak açıklanmıştır 
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7.2.1. Dibutil amino benzen için 
1
H-NMR Spektrumu 

 

ġekil 7.17 Dibutil amino benzen için 
1
H-NMR Spektrumu 

Şekil 7.17‟de de görüldüğü üzere 7.17 ppm de (d J= 2.5 Hz, 2H), 6.7 ppm de (d, J=8 

Hz, 2H), 6.4 ppm de (t, J=2.3 Hz, 1H), 3,25 ppm de (t, J= 7.3 Hz,4H), 1,8 ppm de 

(multiplet 12H) çıkmıştır. N‟e bağlı CH2‟lerdeki protonlar, N varlığından dolayı 

düşük alana kayıp 3,25 ppm civarında çıkmışlardır. 

Dibutil amino benzaldehit için  
1
H-NMR 

pektrumu
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ġekil 7.18 Dibutil amino benzaldehit için  
1
H-NMR spektrumu 

Şekil 7.16‟de de görüldüğü gibi 9.6 ppm de (s, 1H), 7.7 ppm de (d, J=8.5 Hz, 2H), 

6,6 ppm de (d, J=8.5 Hz) 3.35 ppm de (t, J= 7.6 Hz, 4H) çıkmıştır. N‟a bağlı 

CH2‟deki protonlar N‟dan dolayı düşük alana kayıp, 3.35 ppm de çıkmışlardır. 

Karbonile bağlı H ise, O‟den dolayı oldukça düşük alana kayıp 9.87 ppm‟de pik 

vermiştir. 
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7.2.2. 2-Hidroksi-4-oktiloksiasetofenon’un 
1
H-NMR spektrumu 

 

ġekil 7.19 2-Hidroksi-4-oktiloksiasetofenon‟un 1H-NMR spektrumu 

Şekil 7.19 da görüldüğü üzere; fenil yapısında 6.35 de bir singlet ve 6.61 de bir 

duplet görülmektedir, bu üç pikin üst üste geldiği kabul edilir. 
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7.2.3. FN4’ün 
1
H-NMR spektrumu 

 

ġekil 7.20 FN4‟ün 
1
H-NMR spektrumu 

Şekil 7.20 de  görüldüğü gibi 8.22 ppm de (d, J=7 Hz, 2H), 6.76 ppm de (d, J=7 Hz, 

2H), 7.5 ppm de (multiplet, 4H), 3.35 ppm de (t, J=7.1 Hz, 4H) çıkmıştır. Hidroksil 

grubunun NMR‟daki varlığı konsantrasyona bağlı olduğundan spektrumda 

gözükmemesi şaşırtıcı değildir. N‟a bağlı CH2 grubundaki protonlar, N‟dan 

uzaklaştıkça perdelemenin artmasıyla yüksek alana kayarlar. 
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7.2.4. OFN4’ün  
1
H-NMR spektrumu 

 

 

ġekil 7.21 OFN4‟ün 
1
H-NMR spektrumu 



 
84 

OFN4‟ün şekil 7.21‟deki yapısı incelendiğinde 8 ppm de (d, J=8 Hz, 3H), 6.9 ppm 

de (d, J=2.5 Hz, 2H), 6.7 ppm de (d, J=7 Hz, 2H), 4.02 ppm de (t, J=6.5 Hz, 2H), 

3.35 ppm de (t, J=7.1 ppm, 4H) görülmektedir. 

7.2.5. MFN4 için 
1
H-NMR spektrumu 

 

ġekil 7.22 MFN4 için 
1
H-NMR Spektrumu 

Şekil 7.22 de gözlendiği gibi, 8.02 ppm de (d, J=8Hz, 3H), 6.9 ppm de (d, J=2.5 Hz, 

2H), 6.7 ppm de (d, J=8 Hz, 2H), 3.9 ppm de (s, 3H), 3.35 ppm de (t, J=7.1 Hz,4H), 

1.4 ppm de (multiplet , 14H) vardır. 

7.3. BĠYOLOJĠK ÇALIġMALAR 

 

ġekil 7.23 FN4, OFN4 ve MFN4 yapıları 
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Sentezlenen problar, dimetilsülfoksit (DMSO) içinde çözülerek stok çözeltiler elde 

edilerek, çözeltilerin konsantrasyonları taramalı UV-VIS spektrofotometrede 

absorbans pikleri ölçülerek ve  değerleri kulanılarak hesaplanmıştır.Hücreler, 

deneye kadar geçen sürede buz üzerinde tutulmuşlardır. 

Cihaz emisyon taraması modunda çalıştırılarak, uyarılma dalga boyu 405 nm iken 

415-600 nm arası emisyon taraması yapılmıştır. Deneyler 2.85 ml fosfat tamponu 

(PBS) içine hücrelerin ya da probların eklenmesi ile başlatılmıştır. 

Her üç prob için 1 ila 3 nM konsantrasyonlarında yapılan ilk deneyler, probların sulu 

çözeltide aggrage olduğunu ve hücrelerle etkileşmediğini göstermiştir.Bu sebeple, 

suda çözünmeyen probları hücrelere yerleştirmek üzere sık kullanılan, bir tür 

deterjan olan Pluronic F-127 kullanılmıştır. 0.9 nM 4 (Mfn4) ile yapılan deneylerde, 

Pluronic ortamında  probun spektrasının zamana bağlı olarak hızla arttığı 

belirlenerek ve oluşan spektranın Triton X-100 eklenmesi ile oluşanlara çok yakın 

olduğu gözlenmiştir. Hücrelerin eklenmesi bu probun spektrasında değişime yol 

açarak, 575 nm‟de bir artış gözlenmiş ve  500 nm pikinin azaldığı gözlenmiştir.  

Probların sulu ortamda aggrege olup çözünemediklerinden dolayı floresans 

göstermezler. Ancak yapılan çalışmalarda hücre varlığında probların fluoresans  

şiddetlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Hücre varlığında problar hücre duvarına 

tutunarak, fluoresans kuantum verimlerini arttırmışlardır. 80 nm‟ye kadar birbirinden  

oldukça iyi ayrılan iki emisyon bandı vermeleri ise; bu probların bir diğer avantajıdır. 

Bu durumun  hücre çeşidinin tanımlanmasında kolaylık sağlayacağı tahmin  

edilmektedir. Tüm bu olumlu gelişmlerin yanında, tam çözümlenemeyen bir 

problemse , yaklaşık 0.01 % konsantrasyonlarda ortamda Pluronic F-127 ve Triton 

X-100 gibi deterjanların, bulunmalarıdır. Bu durumda  floresansın arttığı 

gözlenmiştir. Bunun sebebi deterjanın hücrelerde olduğu gibi problara, çözünürlük 

sağlayarak floresans göstermelerini sağlamalarıdır. İşte bu sebeple, deterjan miktarı 

arttırıldığı takdirde, biyolojik kirlenmenin belirlenmesinde probların kullanılması 

mümkün olmamaktadır. Öte yandan, emisyon band oranları, hücre içinde, 

deterjanlara göre oldukça farklıdır. Bu durum, deterjan varlığı ile oluşan istenmeyen 

yan etkiyi kısmi olarak çözebilecek niteliktedir. Karşılaşılan bir diğer problemse 

probların düşük polaritelerinden dolayı  suda “aggregate” olmaları ve hücre içine 

yaklaşık 10 dakika gibi uzun bir sürede girmeleridir. Bu konudaki çalışmalar 

grubumuzca sürdürülmektedir. 
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