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MODİFİYE BİYOBOZUNUR KOPOLİMER SENTEZİ VE KONTROLLÜ
SALIMI
ÖZET
Kontrollü ilaç salımı; ilaç moleküllerinin bir taşıyıcıya yüklenerek, istenen organ,
doku, hücre veya reseptörlere belirli zaman aralıklarıyla ulaşması sağlayan bir
sistemdir. Kontrollü salımın sağlanabilmesi için, ilaç moleküllerinin yüklendiği
taşıyıcılar; temel olarak lipozomlar, antikorlar, lipoproteinler ve biyobozunur
polimerlerdir. Biyobozunur polimerler ilaç farmokokinetiğini geliştirdiği, dokuya
hedefleme sağlayabildiği ve vücuttan kolaylıkla atılabildikleri için kontrollü salımda
kullanılırlar. Kontrollü salım sistemlerinde kullanılacak biyobozunur polimerin ve bu
polimerin metabolitlerinin toksik ve immunojenik olmaması gerekmektedir.
Polimerik esterleşme reaksiyonları ise, polimerlerin mekanik dayanımının
arttırılması, biyobozunur olmayan polimerlerin biyobozunur-biyouyumlu hale
getirilmesi ve taşıyıcı-aktif madde (ilaç) komplekslerinin sentezlenmesi amacıyla
kullanılır. Biyouyumlu ve biyobozunur polimerlere ilaç molekülleri bağlanarak, ısı,
pH değişimleri ya da enzimatik şartlar altında polimer-ilaç kompleksinin kovalent
bağlarının kopmasıyla ilacın salımı gerçekleşir.
Bu çalışmada biyobozunur polimerik taşıyıcı olarak polianhidrit (polivinilpirolidonko-maleik anhidrit) seçilmiştir. Biyobozunur polianhidrit molekülü, çalışma
grubumuz tarafından optimize edilen şartlarda elde edilmiştir.
Taşıyıcı gruba bağlanmak üzere seçilen moleküller glukoz ve amigdalindir.
Glukozun tercih edilmesinin sebebi; kanser araştırmalarında özellikle metastatik ve
tedavi edilmesi zor bazı tümör türlerinde, tümöre enerji veren ve büyümesini
sağlayan metabolit olmasıyla ilgilidir. Vücudun temel ihtiyaçlarından biri olan
glukozun alımı durdurulamayacağı için, glukozun bu tümörleri hedef haline
getirmede kullanılabileceği düşünülmüştür. Diğer bileşen, anti kanser etkili doğal bir
bileşik olan amigdalindir. Taşıyıcı polimere bağlanmak üzere seçilen her iki bileşen
de hidroksil fonksiyonel grupları içermektedir. Amigdalin ve glukozun hidroksi
grupları ve polianhidritin reaktif anhidrit grubu arasında asit katalizörle esterleşme
reaksiyonu gerçekleştirilerek, taşıyıcı moleküle bu grupların bağlanması
düşünülmüştür.
Modifikasyon reaksiyonları, önce glukoz ve amigdalin bileşenleriyle ayrı ayrı
denenmiştir. Ardından iki bileşenle aynı anda esterleşme reaksiyonu
gerçekleştirilmiştir. Bu esterleşme reaksiyonları için toluen ve DMSO çözücüleriyle
70 ve 100°C sıcaklıklarda çeşitli asit katalizörlerle denemeler yapılmıştır.
Polianhidrit’in, glukoz, amigdalin ve her iki bileşen ile esterleşmesinden elde edilen
modifiye polimerlerin (1) FT-IR spektrumlarında; 3402 cm-1’de glukoz ve
amigdaline ait serbest –OH grupları görülür. 2893 ve 2892 cm-1’de alifatik –CH
pikleri, 1780 ve 1779 cm-1’de reaksiyona girmeden kalan anhidrit varlığını gösteren
anhidrit karbonili, 1725 cm-1’de estere ait karbonil ve 1634 cm-1’de amid karbonili
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görülür. 1005, 1023, 1042 cm-1’de görülen pikler amigdalin ve glukoza ait çeşitli –
CO gruplarından ileri gelmektedir.

(1)
1

Modifiye ürünlerin D2O çözücüsü içinde alınan H-NMR spektrumu incelendiğinde,
2.09 δ ppm’de çıkan piklerin vinilpirolidon’a ait Ha ve zincir üzerindeki Hf
protonlarına ait olduğu görülmüştür. 2.46 δ ppm’de çıkan pik, amid karboniline
komşu Hc protonundan ileri gelmektedir. 3.46 δ ppm’de görülen pik Hb protonuna
aittir (2) 6.41 δ ppm’de görülen pik maleik anhidrit’in rezonans yapısının quasi
aromatik özelliğinden kaynaklanmaktadır. 3-4 δ ppm arasında ise glukoza ait çeşitli
-CH, -COH protonları görülmektedir.

(2)
İki bileşenle modifiye ürünlerin sentezinde en iyi sonuç, toluen çözücüsünün
kullanıldığı ortamda, 70°C’de, Amberlite IR120 katalizör varlığında elde edilmiştir.
Reaksiyon süresi olarak 5 saat esterleşmenin tamamlanması için yeterli bulunmuştur.
Çıkış bileşiklerinden glukoz ve amigdalinin miktarı arttırılarak daha iyi sonuçlar elde
edilmiştir.
İki bileşenle modifiye ürünlerin kontrollü salımına pH:7,4-4 ve 9 in vitro ortamda
bakılmıştır. Kontrollü salım sonucunda amigdalinin kolay hidroliz olabilen –CN
grubunun ortamdan ayrıldığı UV spektrumuyla belirlenmiştir.
pH:7,4 için çeşitli zaman aralıklarıyla alınan ölçümlerde 190 nm’deki absorbansın
zamanla azaldığı görülmektedir. Bu salım 1 saatlik süre içinde gerçekleşmektedir.
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pH:7,4 tamponu içerisinde –CN çıkışıyla oluşan asidik HCN varlığının pH üzerine
etkisi pH metreyle incelenmiştir. Tampon çözeltiyle birlikte 7,25 olan pH, 1 saat
içerisinde 7,22’ye inmiş ve sabit kalmıştır. pH:4 tamponuyla inceleme sadece pH
metre ile yapılabilmiştir. pH:4 tamponuyla madde çözeltisinin başlangıçtaki pH’ı
3,90 olarak tespit edilmiştir. 20 dakika içerisinde pH 3,96’ya kadar çıkmış ve sabit
kalmıştır. pH:9 tamponunda, UV ile dalga boyu 192 nm’de yapılan incelemelerde
aktif grubun salımının 50 dakika içinde tamamlandığı belirlenmiştir. Aynı pH’da pH
metre ile yapılan incelemelerde 8,79 olan ilk pH, 59 dakika içerisinde 8,73’e inmiş
ve sabit kalmıştır. Sonuç olarak hem UV, hem pH metre incelemeleri aktif grubun
salımının 20 dakika ile 1 saat içerisinde gerçekleştiğini göstermiştir.
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MODIFIED BIODEGRADABLE COPOLYMER SYNTHESIS AND ITS
CONTROLLED RELEASE
SUMMARY
Controlled drug release is a system which the drug is loaded to a carrier and this
carrier transfer the drug to the specific organ, tissue, cell or receptor with particular
time interval. The carriers used for controlled release basically are liposome,
antibodies, lipoproteins and biodegradable polymers. Biodegradable polymers are
used as carriers because they improve the pharmacokinetics of the drug, achieve
targeting process and can easily metabolize in body. Biodegradable polymers and
their metabolites which are used in controlled release must be nontoxic and non
immunogenic.
Polymeric esterification reactions are used for improving mechanical strengths of
polymers, synthesizing biodegradable and biocompatible polymers from
nonbiodegradable ones and synthesizing drug-carrier complexes with covalent
bonding through functional groups. Drug molecules are bonded to biocompatible and
biodegradable polymers and from these drug-polymer complexes; drug is released
with the change of temperature, pH and enzyme medium.
In the present study, as biodegradable polymeric carrier polyanhydride
(polyvinylpyrrolidone-co-maleic anhydride) is chosen. This polyanhdride molecule
is synthesized with optimized conditions that our research group succeeded.
Active substances are glucose and amygdalin which are chosen to bind the polymeric
carrier. At cancer researches, glucose found to be the energy source and fuel for the
tumors that are metastatic and resistive to treatment. Glucose is one of the basic fuels
for the body so its total deprival is not the option. On the other hand, its tumor
feeding property can be used as tumor targeting. The other active substance is
amygdalin which has anti cancer effect. Both active substances have hydroxyl
functional groups. Polymer’s anhydride unit and active substances’ hydroxyl units
are thought to be esterified with acid catalyst.
Modification reactions are carried out with glucose and amygdalin molecules
separately. After that two compounds (glucose and amygdalin) are modified together
with polyanhydride. For these esterification reactions, toluene and DMSO solvents
are used and reactions are carried out at 70-100°C with different catalysts.
In the FT-IR and ATR spectrums of amygdalin and glucose modified polyanhydride
molecules (1), hydroxyl functional groups of glucose and amygdalin is seen at 3402
cm-1. At 2893 and 2892 cm-1, aliphatic –CH peaks, at 1780-1779 cm-1, the unreacted
anhydride carbonyl peaks, at 1725 cm-1, ester carbonyl peak and at 1634 cm-1 amide
carbonyl peak are observed. At 1005, 1023 and 1042 cm-1, some –CO peaks of
amygdalin and glucose are seen.
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(1)
At modified products’ 1H-NMR spectrum in D2O solvent, 2.09 δ ppm belongs to
vinylpyrrolidone’s Ha and chain’s Hg; 2.46 δ ppm belongs to neighbor proton of
amide carbonyl Hc. At 3.46 δ ppm, Hb proton’s peak is seen. 6.41 δ ppm is observed
because of the quasi aromaticity of maleic anhydride (2). At 3-4 δ ppm area, some
–CH, –COH protons of amygdalin and glucose is observed.

(2)
Modified compound with both amygdalin and glucose synthesis’ best results are
obtained with toluene solvent, at 70°C and Amberlite IR120 catalyst. 5 hours is
enough for esterification. When glucose and amygdalin amount is increased, higher
yields are obtained.
Controlled release of glucose and amygdalin modified polyanhydride is researched in
vitro with pH:7,4-4 and 9 buffers. UV spectrum shows that amygdalin’s easily
degradable group –CN is released.
For pH:7,4 with definite time intervals, UV spectrum is obtained and absorbance at
190 nm is decreased in an hour. This means release of –CN group ends in an hour.
The effect on pH of acidic HCN formation with –CN release is researched with pH
meter. With buffer and modified product, first pH is read 7,25 and after one hour
time pH decreased to 7,22 and remains. The controlled release of –CN in pH:4 can
only be obtained with pH meter. The substance and buffer’s first pH is 3,90. After

xx

twenty minutes pH increased to 3,96 and remains. In pH:9, active group’s release
with UV is obtained in 192 nm and the absorbance decreased to its lowest value in
50 minutes. At the same pH, the investigation with pH meter shows that, first
pH:8,79 is decreased to 8,73 in 59 minutes. As a result, UV and pH meter researches
shows that active group’s release is ended in 20 minutes to 1 hour time interval.
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1. GİRİŞ
Polimerik esterleşme reaksiyonları; biyobozunur olmayan polimerleri biyobozunur
hale getirme, doğal olarak bulunan biyobozunur polimerlerin (nişasta, çitosan, pektin
gibi polisakkaritler) suya ve dış etkenlere karşı mukavemetini arttırma, kontrollü
salım sistemlerinde salımı yapılacak maddeyi, polimerik materyale bağlama
amaçlarıyla kullanılırlar. Kontrollü salım sistemleri ise; insan hayatının vazgeçilmez
parçası olan ilaçların bünyeye verilmesi için optimum şartları yaratan bir
teknolojidir. İlaçların toksik etkilerinden kaçınma, gerekli dozun üzerinde ilaç
kullanımına son verme, hasta olmayan hücre, doku ya da organın ilacın yan ve zararlı
etkilerinden korunması bu sistemlerle sağlanır. Ayrıca ilacın dozlama aralığı
uzatılarak, gündelik yaşamda ilaç alımını unutmaya ya da yanlış zamanlarda ilaç
kullanımına da son verilmiş olur.
Polivinilpirolidon-ko-maleik anhidrit ise vinilpirolidon ve maleik anhidrit’in
radikalik polimerizasyon reaksiyonuyla oluşan biyobozunur bir polimerdir. Bu
reaksiyon yük transfer kompleksi oluşum mekanizmasıyla yürür. Maleik anhidritin
kopolimerleşme mekanizması, klasik kopolimerleşme mekanizmalarından farklıdır,
çünkü maleik anhidrit’in elektron akseptörü olması sebebiyle, elektron donoru olan
monomerlerle yük transfer kompleksi oluşturduğu gözlenir (Caze ve Laucheux,
1973). Yük transfer kompleksi oluşumuyla yürüyen mekanizma sonucunda oluşan
polivinilpirolidon-ko-maleikanhidrit polimeri alternatif bir polimer olarak elde edilir.
Her iki monomerin homopolimerleri, biyobozunurdur. Bu iki monomerden oluşan
kopolimerin de biyobozunur olduğu belirlenmiştir (Pató ve diğ., 1984). Fiziksel ve
kimyasal özellikleriyle ilgi çeken vinilpirolidon kopolimerleri çeşitli metotlarla
sentezlenerek çalışmalara konu olmaktadır.
Polivinilpirolidon-ko-maleik anhidrit hidrojel oluşturabilmekte ve bu sebeple ilaç
taşınım sistemlerinde kullanılabilmektedir. Maleik anhidrit ise içerdiği reaktif
anhidrit grubuyla çeşitli katalizörler varlığında esterifikasyon reaksiyonu vermekte
ve bu sebeple de hidroksi fonksiyonu içeren ilaç gruplarının taşınmasında önemli rol
oynamaktadır. Örneğin, polivinilpirolidon-ko-maleik anhidrit’in bir analoğu olan
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polivinilpirolidon-ko-dimetil maleik asit’in renal hedefleme ajanı olarak mükemmel
bir taşıyıcı olduğu belirlenmiştir (Yamamoto ve diğ., 2004).
Kan

şekeri

olarak

da

adlandırılan

glukoz,

insan

vücudundaki

temel

karbonhidratlardan biridir. Hücrelerde enerji üretiminde rol oynamakta, aynı
zamanda da metabolik tepkimelerde ara ürün olarak görev yapmaktadır. Kötü huylu,
metastaz potansiyeli yüksek, kemo ve radyo terapiye karşı dirençli kanser türlerinin
birçoğunun, enerji ihtiyaçlarını glukoz üzerinden sağladıkları, yapılan çalışmalarla
belirlenmiştir. Bu sebeple glukozun, tümör hücrelerinin hedef haline getirilmesinde
kullanılabileceği düşünülmüştür.
Amigdalin, 1845 yılından başlayarak, anti kanser ve anti tussif etkisi nedeniyle
kullanılan doğal kaynaklı bir bileşiktir. Vücutta β-glukosidaz enzimi tarafından
hidroliz edilerek aktif siyanür grubu açığa çıkarır. Anti kanser ajanı olarak etkisi bu
aktif siyanür grubundan ileri gelmektedir. Ancak FDA (Food and Drug
Administration),

amigdalini

siyanür

zehirlenmesine

sebep

olduğu

için

onaylamamaktadır. Yine de Meksika gibi ülkelerde metabolik terapinin bir parçası
olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Amigdalinin aktif siyanür grubunun,
sağlıklı hücre ve dokulara zarar vermemesi için, kontrollü salım sistemleriyle
hedeflenerek, direkt hasta dokuya taşınması gerekmektedir.
Bu nedenle çalışmamızda; öncelikle polianhidritin (polivinilpirolidon-ko-maleik
anhidrit) sentezlenmesi, ardından bu polianhidritin glukoz, amigdalin ve glukozamigdalin (iki bileşenle) molekülleriyle esterleşme reaksiyonunun gerçekleştirilmesi
ve son olarak da sentezlenen iki bileşenle modifiye polimerlerin çeşitli pH’larda
kontrollü salımının incelenmesi amaçlanmıştır.
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2. TEORİK KISIM
2.1 Esterleşme Ve Polimerik Esterleşme Reaksiyonları
Esterler; parfüm, çözücü, plastikleştirici, pestisid, herbisid, ilaç ve yüzey aktif madde
üretiminde büyük rol oynadığı için esterleşme reaksiyonu kimya endüstrisinde
önemli bir yer tutmaktadır. Esterler, önemli fonksiyonel gruplar oluşturdukları gibi,
birçok doğal ve sentetik ürünün ana yapısını oluştururlar (Otera, 2003).
Esterleşmenin, diğer kimyasal reaksiyonlardan farkı, endüstrideki geniş kullanım
alanıdır. Kendi başlarına, birçok endüstriyel alanda kullanılmalarının yanı sıra, ester
grupları organik sentezlerde, karboksilik asit ve hidroksi gruplarını korumada da
geçici rol oynarlar. Polimerik materyallerin esterleşme reaksiyonları ise, materyalin
dayanımının arttırılması, materyale bağlı hidrofilik fonksiyonlar arttırılarak
biyobozunur hale getirilmesi, polimerik taşıyıcı sistemlere ilaç bağlanması gibi
birçok amaç için gerçekleştirilmektedir. Doğal malzemelerin üretimi, özellikle
makrolitler, şekerler ve peptitlerin üretimi açillemeye dayanır. Bu durum esterleşme
reaksiyonlarının öneminin göstergesidir.
Kimya endüstrisindeki geniş kullanım alanları sebebiyle literatürde esterleşme
reaksiyonları ile ilgili bilgi birikimi oldukça fazladır. Literatürdeki çalışmalarda
genel olarak, farklı katalizörlerin denendiği homojen ve heterojen katalizör sistemleri
gibi, konvansiyonel yöntemler kullanılırken, bazı çalışmalarda çözücüsüz ortamda ve
mikrodalgayla katalizlenen reaksiyonlara da raslanmaktadır.
Esterleşme reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılan en yaygın mineral asit,
etkinliği sebebiyle sülfürik asittir (Ali ve diğ., 2007). Sülfürik aside alternatif olarak;
p-toluen sülfonik asit (PTSA) ve iyon değiştirici reçinelerin yanı sıra, alüminyum
klorür ve alüminyum sülfat kullanımı da yaygındır. Sülfonik asitler, iyi katalitik
aktiviteye sahip oldukları ve sülfürik asitten daha az yan reaksiyonlara neden
oldukları için tercih edilirler. Ancak asit katalizörler, sanayide, korozyona neden
oldukları ve homojen kataliz sistemi olduklarından ayırma ve saflaştırmada sorun
yaşandığı için tercih edilmemektedir.
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Esterler, organik asit, organik asit anhidritleri, organik asit halojenürleri gibi organik
asit türevleri ile alkollerin reaksiyonlarıyla elde edilirler (Şekil 2.1). Organik asitlerle
yapılan esterleşme reaksiyonlarında genellikle asit katalizör ve bazik aktivatörler
kullanılır. İdeal durum bu reaksiyonların katalizörsüz olarak gerçekleştirilmesidir
(Otera, 2003). Katalizör kullanılmadan yapılan esterleşmede ısı, bu görevi yerine
getirmektedir.

Şekil 2.1 : Temel esterleşme reaksiyonu
Esterler, sulu asidik ve bazik ortamda hidroliz olmaktadır. Ayrıca sulu ortamda,
suyun hidroksil grubuyla, esterin –R gruplarının değişim yaptığı bilinmektedir. Buna
rağmen literatürde, şekerler ve α-hidroksi karboksilli asitlerin, sulu ortamda
esterleşmelerinin

mümkün

olduğu

gösterilmiştir.

60°C’de

gerçekleşen

bu

reaksiyonda regioselektif olarak, mannoz, galaktoz ve glukoz gibi şekerlerin primer
hidroksi gruplarından esterleştiği belirlenmiştir (Şekil 2.2). Herhangi bir katalizör
kullanılmadığı ve sulu ortamda gerçekleştiği için, bu reaksiyonun ürünleri gıda
teknolojisinde ve kozmetik formülasyonlarında kullanılırlar.

Şekil 2.2 : α-hidroksi karboksilli asitlerin şekerle esterleşmesi
Bu şekilde, yeşil kimya (green chemistry) uygulamaları olsa da katalizörsüz
esterleşmenin

gerçekleşmesi

ideal

bir

durumdur.

Bu

sebeple,

esterleşme

reaksiyonlarının gerçekleşmesi için asit katalizörler ve bazik aktivatörlere ihtiyaç
duyulmaktadır.
Esterleşme reaksiyonlarının reaktifleri, aside dayanıklı olduğunda, HCl, HBr, H2SO4,
NaHSO4, ClSO3H, NH2SO3H, H3PO4, HBF4 ve AcOH (asetik asit) gibi Brønsted
asitleri kullanılır.
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Brønsted asitlerinden daha ılımlı koşullarda reaksiyonun gerçekleştirilmesi
gerekiyorsa, Lewis asitleri katalizör olarak kullanılır. Lewis asitleri protondan sterik
olarak daha büyük oldukları için kalıp etkisine (template effect) neden olurlar. Bu
durum reaksiyonlara selektiflik kazandırdığı için Lewis asit katalizör kullanımı
yaygındır. Lewis asitleri elementlerine göre sınıflandırılırlar (Çizelge 2.1).
Çizelge 2.1 : Lewis asitlerinin sınıflandırılması
Alüminyum Çinko
AlCl3
ZnO
ZnCl2

Kalay
Demir
Nikel
Bakır
Hafniyum
İyot
Bu2SnO
Fe(ClO4)3 NiCl2.6H2O
CuCl2
HfCl4.2THF I2
(XR2SnOSnR2Y)2 Fe2(SO4)3.3H2O
Cu(NO)3.3H2O
(XRf2SnOSnRf2X)2
FeCl3
Cu(OTf)3
Ph2SnCl2

Brønsted ve Lewis asitlerine ek olarak, reaksiyon sonunda ortamdan süzülerek
kolaylıkla ayrılan katı asitlerin (iyon değiştirici reçineler) kullanımı da yaygındır.
Nafion-H, Amberlyst 15, Amberlite IR120, Wolfatit KSP200 ve Zeolite bu reçinelere
örnektir.
Asit katalizörlerin yanında, esterleşme reaksiyonları aktiflemek için kullanılan
maddeler baz aktivatörlerdir. Baz katalizör, esterleşme reaksiyonları için uygun
değildir. Çünkü, sulu ortamda esterler hidroliz olurlar. Bazların sulu ortamda
çözünmeleri gerekli olduğu için baz katalizörlerin yerine bazik aktivatörler kullanılır.
Bazik aktivatörlere örnek olarak DCC (disiklohekzilkarbodiimid) verilebilir. Bu
aktivatör cildi tahriş edici olsa da, reaksiyon oda sıcaklığında gerçekleştiği için
avantajlıdır. DCC’nin esterleşme reaksiyonlarında kullanımı 1967’lere dayanır.
Reaksiyonun mekanizması Şekil 2.3’te verilmiştir.

Şekil 2.3 : DCC aktivatörüyle esterleşme reaksiyonu
Bazik aktivatörlerin kullanıldığı bir diğer popüler teknik Mitsunobu reaksiyonudur.
Mitsunobu reaksiyonuyla alkol ve karboksilli asitlerin esterleşmesi, nötral şartlarda
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ve oda sıcaklığında (veya daha düşük sıcaklıklarda) gerçekleşir. Bu reaksiyonun en
önemli özelliği kemo-, stereo- ve regioselektif olmasıdır. Mitsunobu reaksiyonunda;
alkol ve karboksilli asit karışımı, DEAD (dietilazodikarboksilat) ve Ph3P ile
muamele edilir (Şekil 2.4). İlk basamakta Ph3P ve DEAD, zwitter iyon oluşturacak
şekilde etkileşirler. Sonra oluşan bu zwitter iyon karboksilik asitle, fosfonyum
karboksilat oluşturur. Bu ara ürünün alkolle teması, alkoksi fosfonyum tuzunu
oluşturur ve karboksilatın nükleofilik atağıyla istenen ester oluşur (birinci yol).
Mitsunobu reaksiyonunu açıklayan ikinci mekanizmada (ikinci yol) ise; karboksilik
asitin, DEAD’e katılmasının ardından, açiloksi fosfonyum tuzu oluşumu önerilmiştir.
Alkol ve hidrazin iyonunun etkileşimiyle oluşan alkoksit iyonu, bu tuza atak ederek
esteri oluşturur.

Şekil 2.4 : Mitsunobu reaksiyonuyla ester oluşumu
Esterleşme reaksiyonunun kullanıldığı en önemli alanlardan biri biyodizel üretimidir.
Biyodizel bitkisel veya hayvansal uzun zincirli yağların esterleşmesi veya trans
esterleşmesi sonucu oluşmuş, uzun zincirli asitlerin alkil esterleridir (Shi ve diğ.,
2011). Yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği için dizel yakıtlara kıyasla önemi
giderek artmaktadır. Biyodizel üretimi için öncelikle HCl, H2SO4 gibi güçlü asit
katalizörler kullanılmıştır ancak bu katalizörlerin endüstriyel ölçekte reaksiyon
ortamından uzaklaştırılması zor olduğu ve reaktörlerde korozyona sebep oldukları
için alternatif yöntemler aranmıştır. Shi ve diğ. (2011) tarafından yapılan çalışmada,
güçlü asit grubu içeren fonksiyonel membranlar önerilmiştir. Fonksiyonel
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membranlar, sıvı asitlere kıyasla çok az korozyona sebep oldukları ve rejenerasyona
gerek duyulmadan tekrar tekrar kullanılabilir oldukları için avantajlıdır. Bu amaçla
SPES/PES (sülfolanmış polieter sülfon/polieter sülfon) membran kullanmışlardır.
Sonuç olarak; yüksek stabilitede ve yüksek dönüşüm oranıyla biyodizel elde
etmişlerdir.
Bir diğer çalışmada, bütirik asit ve n-butanol’un katalitik esterleşmesi Dowex
50Wx8-400 ile gerçekleştirilmiştir (Ju ve diğ., 2011). Heterojen iyon değiştirici
reçine kullanımının, homojen katalizör sistemlerinden daha iyi aktivite gösterdiği
belirlenmiştir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda kullanılan katalizörler; sülfatlanmış zirkonyum
(Rattanaphra ve diğ., 2011), kaolin (Nascimento ve diğ., 2011), kille aktive edilmiş
heteropoli asitler (Bhorodway ve Dutta, 2011), TiO2-ZrO2 (Li ve diğ., 2011),
Amberlyst 35 (Tsai ve diğ., 2011)’tir. Esterleşme çalışan gruplarda giderek artan
eğilim heterojen katalizör sistemlerinin kullanılmasıdır.
Esterleşme reaksiyonun polimerlere de uygulanması kullanım alanlarının genişliği
sebebiyle tercih edilmektedir. Biyobozunur polimerlere olan ilginin artmasıyla
birlikte, polimerik esterleşme reaksiyonlarına verilen önem de artmıştır. Poliglikolik
asit (PGA), polibütilen süksinat (PBS), polikaprolakton (PCL) gibi alifatik
polyesterlerin, polibütilen süksinat tereftalat (PBST) gibi aromatik polyesterlerin
biyobozunur olduğu bilinmektedir (Şekil 2.5) (Smith, 2005). Bununla birlikte
biyobozunur olmayan polimerlerin, bazı bileşenlerle esterleşme reaksiyonları
sonucunda elde edilen yeni polimerlerin biyobozunur hale geldiği gözlenmiştir.

Şekil 2.5 : a-PGA, b-PBST, c- PCL
Polimerik esterleşme reaksiyonlarının bu avantajının yanı sıra, polimerik materyalin
dayanımının arttırılması konusunda da çalışmalar vardır. Vargha ve Truter (2005)
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tarafından

yapılan

çalışmada,

termoplastik

nişastanın

polivinil

asetat

ve

polivinilasetat-ko-bütil akrilat ile trans-esterifikasyon reaksiyonu (Şekil 2.6)
sonucunda sonuç ürünün mekanik dayanımının arttığı görülmüştür.

Şekil 2.6 : Vargha ve Truter (2005) tarafından sentezlenen esterler
Bu reaksiyonların kullanım alanına bir diğer örnek; Hamcerencu ve diğ. (2008)
tarafından yapılan Gellan Gum modifikasyonudur. Kontrollü salım sistemlerinde
kullanılmak üzere yapılan sentezde biyouyumlu ve biyobozunur bir taşıyıcı olan
mikrobiyal polisakkarit Gellan Gum (Şekil 2.7) seçilmiştir. Gellan Gum,
Pseudomonas elodea bakterisinin salgısından elde edilen anyonik asetallenmiş bir
polisakkarittir. İlaç salım sistemlerinde kullanılması için Gellan Gum, metal tuzları
(sodyum, kalsiyum) halinde jel network yapıda hazırlanması gerekmektedir. Ancak
bu iyonik jel, uzun süreli difüzyon sonucunda mekanik stabilitesini kaybettiği ve
fizyolojik sıvıyla katyon değişimi yaptığı için, ilaç salım sistemlerinde uzun süreli
olarak kullanılamamaktadır. Bu sebeple, Hamcerencu ve diğ. (2008) tarafından,
iyonik çapraz bağlanma yerine kovalent çapraz bağlanmanın daha avantajlı olacağını
öne sürülmüştür. Bu amaçla da akrilik asit ve maleik anhidrit gibi bileşenlerle
esterleşme reaksiyonu gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda Gellan Gum
esterlerinin sıcaklık ve pH gibi değişkenlerle uyarılan hidrojeller olarak elde
edildikleri gözlenmiştir.
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Şekil 2.7 : Gellan Gum sodyum tuzunun tekrar eden ünitesi
2.2 Kontrollü Salım
Kontrollü salım sistemlerinde amaç; etkin dozda ilaç alımının sağlanması, ilaçların
dozlama aralığının uzatılması, toksik etkinin yok edilmesi, yan etkilerin minimum
seviyeye getirilmesi ve ilacın sadece ilgili organ, doku ya da hücreye ulaşmasının
sağlanmasıdır. Kontrollü salım sistemleri, insanın hayatının birçok evresinde
hastalıkların tedavisi, önleyicisi ve hastalık semptomlarını gidericisi olarak ihtiyaç
duyduğu ilaçların, vücuda verilmesinin optimizasyonunu sağlar. Yani, doğru dozda,
doğru zamanda ve doğru hücreye ulaşım bu sistemlerle yapılır. İlacın, etkin dozu
düşürülmeyecek ve toksik doz seviyesine ulaşmayacak şekilde vücuda verilmesi
sağlanır.
2.2.1 Kontrollü salım sistemlerinde kullanılan ilaç taşıyıcı sistemler
Kontrollü salım sistemlerinde kullanılacak ilaç taşıyıcı sistemler, hedef hücrenin
yapısına ve salımı yapılacak ilaç aktif maddesine bağlıdır (Molema ve Meijer, 2001).
Taşıyıcılar, partikül tipi, çözünür ve hücresel taşıyıcılar olarak üçe ayrılır. Partikül
tipi taşıyıcılara örnek olarak, lipozomlar, lipitler (düşük ve yüksek yoğunluklu
lipoproteinler), mikrokürecikler, nanoparçacıklar ve polimerik miseller verilebilir.
Çözünür taşıyıcılar, suda çözünebilir yani biyobozunur maddeler için kullanılan bir
terimdir. Bu taşıyıcılar ise, monoklonal antikorlar, modifiye edilmiş plazma
proteinleri, peptitler, polisakkaritler ve biyobozunur polimerlerdir.
Araştırmalara en çok konu olan ilaç taşıyıcılar; lipozomlar, monoklonal antikorlar,
modifiye

edilmiş

plazma

proteinleri,

çözünür

polimerler,

lipoproteinler,

mikrokürecikler ve nanoparçacıklar, polimerik miseller ve hücresel taşıyıcılardır.
Lipozomlar, çift katmanlı fosfolipit tabakası tarafından çevrilmiş küreciklerdir.
Yükleri, lipit cinsleri ve boyutları (20-10000 nm) lipozomların in vivo haldeki
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davranışlarını

etkiler.

Katyonik

lipozomlar

ve

lipopleksler

(DNA-lipozom

kompleksi) en çok araştırılan ilaç taşınım sistemlerindendir.
konvansiyonel

hayalet

katyonik

hedefli

Şekil 2.8 : Lipozom çeşitleri
Lipozomlar (Şekil 2.8), konvansiyonel (geleneksel), hayalet (stealth), hedefli ve
katyonik olmak üzere sınıflandırılmışlardır. Konvansiyonel lipozomlar, nötral ya da
negatif yüklü halde bulunurlar. Katyonik lipozomlar, konvansiyonel lipozomların
çeşitli metotlarla pozitif yük taşıyan hale getirilmiş türevidir. Hayalet lipozomlar,
polietilen glikol (PEG) gibi bir bileşen yardımıyla sterik olarak stabilize edilirler ve
sahip oldukları bu polimerik kaplama ile vücutta kalma süreleri uzar. Hedefli
lipozomlar ise, gidecekleri doku, hücre, organ, reseptör ya da bakteriye yüksek
affiniteyle ulaşsın diye aktif gruplar içerirler.
Monoklonal antikorlar, Köhler ve Milstein tarafından 1975 yılında geliştirilmişlerdir.
Antikorlar, antijeni tanıdığı için, seçicilikle istenilen hasta dokuya ulaşabilir. Bu
taşıyıcı sistemi genellikle tümör kaynaklı antijenlere karşı geliştirilen antikorların
üretimi için kullanılır. Monoklonal antikorlar, insan kaynaklı ya da çoğul (chimeric)
(insan-fare) olabilir.
Monoklonal antikorlar, antijene karşı antikor üretmiş bir hücre ve tümör hücresinin
bir araya gelmesiyle oluşan hibrit hücrelerden elde edilirler (Şekil 2.9). Daha önce
antijene karşı antikor üretmiş (bağışıklık kazanmış) bir farenin dalağından alınan
hücreler ile tümör hücrelerinin bir araya getirilmesiyle oluşan hibrit hücreler, kültür
ortamında çoğaltılır ve bu hücrelerin içerisinden monoklonal antikorlar ayıklanır.
İlaçların hedef dokuya taşınması, bu çok seçici antikorlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.
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Antijen verilmiş fare

Kötü huylu hücreler

Dalak hücreleri

Hibrit hücreler
Kültür ortamı

Monoklonal antikorlar

Şekil 2.9 : Monoklonal antikorların üretilmesi (Url-1)
Plazma proteinleri, vücut ortamında çözünür moleküllerdir ve peptitler, şekerler,
ilaçlarla kolaylıkla kovalent bağ yaparak modifiye edilebilir. Bu şekilde de bağlanan
molekülün kontrollü salımına da olanak verirler.
Sulu ortamda çözünen, biyobozunur polimerlerin; kontrollü salım sistemlerinde
kullanılmasının nedeni, ilacın farmokokinetiğinin geliştirilmesi, ilacın sağlıklı
organlara toksik etkisinin düşürülmesi, hedef hücreye ulaşımını kolaylaştırması ve
ilaç salımını ayarlanabilir hale getirmesidir (Minko, 2005). Bu amaçla kullanılacak
polimerin toksik ve immunojenik olmaması, ilaç taşınımının her aşamasında güvenli
olması gerekmektedir. Bu sistemlerde ilaç salımı, kullanılan polimerin, uyarana karşı
verdiği cevap ile gelişmektedir (Schmaljohann, 2006). Çözünür polimerler, biyolojik
sistemleri taklit ederler. Dışarıdan bir uyarı geldiğinde, bu polimerlerin yapısı
değişir. Dışarıdan gelen uyaran, pH değişimi, sıcaklık değişimi, elektromanyetik
radyasyon, elektrik alanı, çözücü, kimyasal ya da biyolojik ajanlar olabilir.
Biyobozunur polimerin verdiği cevap ise, konformasyon değişimi, çözünürlük
değişimi, hidrofilik-lipofilik denge (HLB) değişimi ve biyoaktif molekülün salımı ile
gerçekleşir.
Lipoproteinler (Şekil 2.10), protein ve lipit yapısını bir arada bulunduran
biyokimyasal maddelerdir. Çoğu enzim, yapısal protein, antijen ve toksin bu
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yapıdadır. Yüksek yoğunluklu (HDL) ve düşük yoğunluklu (LDL) lipoproteinler,
yağların damarlarda taşınmasında sağlar. Düşük yoğunluklu lipoproteinlerin çapı,
25-28 nm arasındadır (Lu ve Ǿie, 2004). Bu lipoproteinler, biyolojik kaynaklı
oldukları için immunolojik cevabı tetiklemezler. Bu sebeple kontrollü salım
sistemlerinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Birçok kanser hücresinin reseptörlerinin
hücreye aldığı LDL miktarı, normal hücrelerden daha yüksek seviyededir (Alanazi,
2003). Çünkü normal hücrelere kıyasla daha hızlı büyüyen kanser hücrelerinin, hücre
zarı oluşturmak için kolesterole ihtiyacı vardır ve kolesterol LDL tarafından taşınır.
Bu durum LDL’nin kontrollü salımda kanser hücresine seçicilikle ulaşmasını sağlar.
fosfolipit

apolipoprotein

trigliserid

fosfolipit

Hidrofobik
ilaç

kolesterol

trigliserid

kolesterol

Şekil 2.10 : Lipoprotein
Mikrokürecikler, 1-50 mikron arası boyutlarda bulunan birbirinden ayrı kürelerdir.
Biyobozunur olmayan (polimetil metakrilat, acrolein, epoksi polimerler vb.) ve
biyobozunur (laktidler, glikolitler ve kopolimerleri vb.) kaynaklardan üretilirler.
Nanoparçacıklar, 10-1000 nm boyutlarında üretilmiş partiküllü dispersiyon ya da katı
parçacıklardır. Mikrokürecik ve nanoparçacıkların her ikisine de ilaç aktif maddesi
yüklenerek kontrollü salımı incelenebilir.
Polimerik miseller, genellikle küçük boyutlarda olup, ilaçlar bu misellere kimyasal
konjugasyon veya fiziksel olarak tutundurulurlar (Molema ve Meijer, 2001).
Hidrofilik uzantılar ve hidrofobik ana yapıdan oluşurlar. Hidrofobik ana yapı, suda
çözünmeyen ilacın taşıyıcısı olarak kullanılır.
Hücresel taşıyıcılar, doğal biyouyumlu oldukları için, ilaç taşınım sistemleri için
avantajlıdırlar. Ancak endotelyal bariyeri çok kolay geçerler ve immunolojik cevabı
çok çabuk uyarabilirler. Buna rağmen hücresel taşıyıcılar kanser tedavisinde
kullanılırlar.

Antijene

özgü

sitotoksik

T

immunotoksin taşımak için kullanılmaktadırlar.
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lenfositleri,

kanser

hücrelerine

2.2.2 Polimerik taşıyıcılar
Kontrollü salım sistemlerinde, taşıyıcı sistem olarak polimerlerin kullanılması uzun
zamandır araştırmalara konu olmaktadır. İlk araştırmalar biyobozunur hidrojeller
üzerinde yoğunlaşmışken, enjekte edilebilir dolayısıyla cerrahi müdahale olmaksızın
vücuda yerleştirilebilen mikropartiküllerin formüle edilmesiyle araştırmalar bu iki
alan üzerine dağılmıştır (Ryan, 2001). Kontrollü salım sistemlerinde kullanılan
birçok polimer, alifatik polyester kaynaklıdır (Şekil 2.11). Polilaktid (PLA),
polilaktid-ko-glikolid (PLGA), lineer ya da yıldız PLA ve polietilen oksit (PEO)
kopolimerleri; plazma proteinlerinin ve genetikçiler tarafından geliştirilen insan
eritropotein’inin (alyuvar oluşturan glikoprotein) taşınımında kullanılmışlardır.

Şekil 2.11 : PGA (1), PLA (2), Poliamino asit (3), lineer polietilen imin (4),
poliamido amin’ler (PAMAM) (5), çitosan (6)
Partikül sistemlerinin yanında, yan zinciri modifiye edilmiş poliakrilik asit
hidrojelleriyle ephedrine ve ibuprofen gibi ilaçların taşınımı da sağlanmıştır. Duncan
ve grubunun yaptığı çalışmada, anti tümör ajanı emetine ve poli(N-2-hidroksipropil)
metakrilamid (HPMA) konjugatı oluşturulmuş ve ilacın salınımının tetrapeptid
bağlarının hidrolizi sonucu gerçekleştiği gözlenmiştir. Ayrıca hayvan deneylerinde,
polimer-ilaç konjugatı verilen farelerin, hayatta kalma oranı, doğrudan ilaç verilen
farelerden yüksek bulunmuştur. Bunun sebebi konjugatın toksisitesinin, serbest
ilaçtan önemli ölçüde düşük olmasıdır. Başka araştırmacılar bir diğer anti tümör ilacı
daunomycin’i dallanmış polipeptid ile konjugat haline getirmişlerdir. Yine
konjugatın toksisitesinin, serbest ilaçtan daha düşük olduğu görülmüştür. Anti kanser
ajanı olan doxorubicin HCl (Adriamycin)’in (Şekil 2.12) de kontrollü salımı polimer
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konjugatlarıyla incelenmiştir. Bir çalışmada, konjugatın hidrofobluğu arttıkça,
salımın gerçekleştiği gözlenmiştir.

Şekil 2.12 : Adriamycin-ilaç konjugatı
Kamada ve diğ. (2003) tarafından yapılan çalışmada, poli(vinilpirolidon-kodimetilmaleik anhidrit) (PVP-ko-DMMA), renal hastalıkların (böbrekle ilgili
hastalıklar) tedavisi için taşıyıcı olarak seçilmiştir. PVP-ko-DMMA’nın 4,4’-azobis
(4-siyanovalerik asit)’le gerçekleştirilen modifikasyonu sonucu, böbreklerde kalma
süresi incelenmiştir (Şekil 2.13). Çalışma sonucunda, ilaçların amino gruplarıyla
modifiye edildiğinde PVP-ko-DMMA’in böbreklerde kalma süresinin ve birikiminin
arttığı gözlenmiştir. Ayrıca fare deneylerinde hiçbir toksik etki gözlenmemiştir.

4,4’-Azobis(4-siyanovalerik asit)

Vinil-2-pirolidon

Dimetilmaleik anhidirt

PVP-ko-DMMA konjugatı

Şekil 2.13 : PVP-ko-DMMA konjugatı
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Atıcı ve diğ. (2000) tarafından yapılan çalışmada, çözünebilir ve çapraz bağlı
poli(maleikanhidrit-ko-stiren) molekülüne salisilik asit, 2-fenil etanol, eugenol ve
parasetamol gibi hidroksi fonksiyonu içeren gruplar bağlanmış ve oluşan maddelerin
kontrollü salımı incelenmiştir. Suda kontrollü salımları incelenen polimerlerin
hidrolizinin (Şekil 2.14) polimer cinsine, zamana ve sıcaklığa bağlı olduğu
belirlenmiştir.

Şekil 2.14 : Atıcı ve diğ. (2000) tarafından kontrollü salımı incelenen moleküller
Polimer terapötikleri, hızlı bir biçimde gelişmiş ve önemli bir teknoloji halini almıştır
(D’Souza, 2004). Bu terim, polimerik ilaçlar, polimer-protein konjugatları, polimerilaç konjugatları ve polimerik viral olmayan (non-viral) gen taşınımı kapsamaktadır.
Polimer-protein ve polimer-ilaç konjugatları için, en önemli faktör polimer-ilaç
bağının stabilitesidir. Polimer-ilaç konjugatlarında en çok kullanılan bağ hidrolitik
olarak labil ester veya amid bağlarıdır. 2003 verilerine göre klinik denemelerde
kullanılan dokuz polimer-ilaç konjugatından yedisi hidrolitik olarak labil ester bağı
ve ikisi enzimatik olarak labil amid bağı içermektedir. Enzimlerden kolaylıkla
etkilenmeyen amid bağlarından genellikle kaçınılır çünkü hidrolizi yavaştır ve
dolayısıyla salım hızı çok düşüktür. D’Souza ve diğ. (2004) tarafından ise
poli(vinilpirolidon)’un (PVP) amid bağı üzerinden ilaç konjugatları (Şekil 2.15)
oluşturulmuş ve eklenen komşu grupların etkisiyle salım kinetiğinin değişimi
incelenmiştir.
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Şekil 2.15 : D’Souza ve diğ. (2004) tarafindan sentezlenen polimer-ilaç konjugatı
(PVP-p-nitro anilid)
Singh ve Ray (1999) tarafından yapılan çalışmada; modifiye edilmiş çitosan
membrandan

glukozun salımı incelenmiştir. Çitosanın, taşıyıcı sistem olarak

kullanılma potansiyeli, bazı önemli özellikleri sebebiyle yüksektir. Çitosan, toksik
olmadığı gibi, biyobozunabilirdir ve biyouyumludur. Çitosanın metabolitleri (vücutta
bozunmasıyla oluşan ürünler) vücuda zararlı değildir. Ayrıca çeşitli ilaç
formülasyonlarının salımı için uygun matriks yapıdadır. İlacın, çitosan membrandan
salımı ise, membrana yüklenen ilaç miktarına, membranın kalınlığına, ortam pH’ına
ve salım mekanizmasına bağlıdır. Çalışma sonucunda, istenen miktarda glukoz
salımının, membran kalınlığıyla, ortam pH’ıyla ve çitosan membranların graft edilme
koşullarıyla ayarlanabileceği görülmüştür. Bu parametrelerin, membranın mekanik
dayanımını etkilememesi olumlu bir sonuçtur. Glukozun, çitosan membrandan salımı
por tipi mekanizmaya örnektir.
Mönkäre ve diğ. (2011) tarafından yapılan araştırmada, biyouyumlu çapraz bağlı
poli(ester anhidrit) molekülü ε-kaprolakton ile fonksiyonel hale getirilmiştir (Şekil
2.16). Ardından bu polimerik jellerden pH:7,4 tamponunda ve 37°C’de in vitro,
kontrollü salım incelenmiştir. Tüm polimerlerden salımın 48 saat içerisinde
tamamlandığı belirlenmiştir (Şekil 2.17).
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Şekil 2.16 : Mönkäre ve diğ. (2011) tarafından sentezlenen polimerik jeller

Şekil 2.17 : Mönkäre ve diğ. (2011) tarafından sentezlenen polimerik jellerin in vitro
ortamda kontrollü salımı (12 saat arayla)
Polimerlerin ilaç taşınım sistemlerinin yanında, gen tedavilerinde yani gen taşınım
sistemlerindeki kullanımları da yaygındır. Hastalıkların büyük bölümü genlerle
alakalı olduğu için, gen tedavisi (terapi) giderek önem kazanmaktadır (Green ve diğ.,
2007). Gen tedavileriyle ilgili en önemli problem ise genin ilgili hücreye nasıl
taşınacağıdır. Bu sorunun çözümü için bilim adamları önceleri viral yöntemi
kullanmaktaydılar. Bu yönteme viral yöntem adının verilmesinin sebebi taşıma
işlemini virüslerin yapmasıdır. Virüsler, enfekte olmuş hücreye yüksek hassasiyetle
ulaştıkları ve geni taşıdıkları için tercih ediliyorlardı ancak bu yöntemin işe
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yaradığının kanıtlanmasına rağmen FDA onaylı viral yöntemi temel alan ilaç
bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise bu yöntemin güvenilirliğine ait kesin sonuçların
bulunmamasıdır, çünkü gen taşınımında kullanılan virüsler hastalıklara sebep
olabilmektedirler. Viral tedaviye alternatif olarak viral olmayan tedavi yöntemleri
geliştirilmiştir. Viral olmayan tedavide, virüsün gerçekleştirdiği taşınım görevini
biyobozunur polimerler gerçekleştirmektedir. Yani viral olmayan gen taşıma
sisteminde DNA, sentetik bir virüs gibi davranan biyobozunur polimer vasıtasıyla
taşınır. İlk aşama biyobozunur polimerin, DNA’ya bağlanması ve onu kapsül içine
almasıdır, bu şekilde DNA zor hücresel koşullardan korunmuş olur. Daha sonra
DNA’nın bağlı olduğu biyobozunur polimer hücre zarından geçiş yapar ve
sitoplazma boyunca hareket ederek çekirdeğe ulaştığında DNA, biyobozunur
polimerden ayrılır ve çekirdeğe girerek, etkisini gösterir. Polimer ise sitoplazmada
degrade olur ve hücreye hiçbir olumsuz etkide bulunmaz. Viral yönteme göre daha
güvenilir sonuçlar veren viral olmayan taşıma yöntemlerine ilgi bu sebeple
artmaktadır.
2.3 Glukoz
Dünyadaki organik maddenin, büyük bir bölümünü bitki dokuları (biyokütle) ve bu
kütleden kompoze olan karbonhidratlar, özellikle selüloz oluşturur (Garg ve diğ.,
2008). Yeşil bitkiler; güneş enerjisini, atmosferik karbondioksiti indirgemek için
kullanırlar ve bir dizi reaksiyon sonucunda basit şeker (monosakkarit) olan glukozu
oluştururlar. Karbonhidrat polimerleri (polisakkaritler), özellikle nişasta ve selüloz;
in vivo şartlarda çeşitli dönüşümlerle, diğer monosakkaritleri oluştururlar. 1811
yılında nişastanın asitle hidrolizinin glukoza döndüğü ve aynı şekilde selülozun da
hidrolizinin glukoz verdiği görülmüştür.
19. yüzyılın başlarında, şekerlerin adlandırılması, şekerin elde edildiği kaynağa göre
yapılmaktaydı. Örneğin; glukoz için üzüm şekeri, sakkaroz için melas adlandırılması
yapılmıştır. Glukoz adı ilk defa 1838 yılında Dumas tarafından, bal, üzüm, nişasta ve
selülozdan elde edilen şeker için kullanıldı. 20 yıl sonra glukozun, molekül formülü
C6H12O6 açıklandı ve lineer halde altı karbonlu aldehit yapısında olduğu ve her
karbon atomunda hidroksil grubu içerdiği belirtildi. 1866 yılında Kekulé, glukoz için
dekstroz adını önerdi. Bunun sebebi polarimetrik çalışmaları sonucunda glukozun
polarize ışığı saat yönüne (dextrorotary) çevirdiğini gözlemlemesiydi.
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Emil Fischer’e 1902’de Nobel Kimya ödülünü kazandıran ise, glukozun molekül
yapısını açıklamak üzere yaptığı çalışmalar olmuştur. Günümüzde birçok sakkarit
yapısında kullandığımız Fischer Projeksiyon yönteminin temeli de bu dönemde
atılmıştır (Şekil 2.18).

Şekil 2.18 : D-Glukozun Fischer projeksiyon yöntemiyle gösterimi
Genellikle glukoz olarak adlandırılan bu yaşamsal monosakkarite; kan şekeri,
dekstroz, mısır şekeri, D-Glukoz ve üzüm şekeri isimleri de verilmiştir. Fischer
projeksiyonuyla, açık zincir şeklinde gösterildiğinde, beşinci karbondaki hidroksil
grubunun sağda ve solda olmasına göre sırasıyla D ve L glukoz halini alabilir.
Çözeltilerde glukozun, halkalı ve zincir formları denge halindedir ancak sulu
çözeltilerde ağırlık piranoz halkası üzerinedir. Halkalı formlar dördüncü veya beşinci
karbon üzerinden oluşabilir (Şekil 2.19).

Şekil 2.19 : Fischer projeksiyon formülünden oluşan halkalı formun bağlandığı
karbonlar
Halkalı formlar; Haworth projeksiyon, Haworth konformasyon ve Mills formülü ile
gösterilebilir (Şekil 2.20). Beşinci karbon üzerinden oluşan halka piran halkası
olduğu için adlandırma glukopiranoz, dördüncü karbon üzerinden oluşan halka furan
yapısında olduğu için glukofuranoz adını alır.
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Şekil 2.20 : Sırasıyla, Haworth projeksiyon, Haworth konformasyon ve Mills
formülüyle α-D-glukopiranoz
Molekül ağırlığı 180,6 g/mol, sudaki çözünürlüğü 25°C’de 91 g/100 mL, bitkilerde
fotosentezin ana ürünü, tüm canlılar için enerji kaynağı, hücrelerde metabolik
tepkimelerin ara ürünü olan glukoz; kanser araştırmalarında özellikle metastatik ve
tedavi edilmesi zor bazı tümör türlerinde, tümöre enerji veren ve büyümesini
sağlayan metabolit olmakla ilişkilendirilmiştir. Tüm bu araştırmalardaki ortak kanı,
vücudun temel ihtiyaçlarından biri olan glukozun kullanımının kısıtlanması değil, bu
verinin kanser tedavisinde nasıl kullanılabileceği üzerinedir.
Hücreler; enerjilerini, oksijenli (aerobik) ve oksijensiz (anaerobik) solunumla
üretirler. Oksijenli solunum, oksidatif fosforilasyon olarak adlandırılır ve hücreler
oksijen varlığında, metabolit başına daha fazla enerji üretebilecekleri bu yolu tercih
ederler (Bui ve Thompson, 2006). Oksijensiz ortamda ise hücreler glukozu, pirüvik
asite (pirüvat) kadar parçalayarak glikolizle enerji üretirler. Glikolizle üretilen enerji
net 2 ATP (adenozin trifosfat) iken, oksidatif fosforilasyon ile üretilen enerji net 34
ATP’dir. Tedavisi zor ve metastaz geliştiren birçok tümörün hipoksik ortamda aktif
olduğu yani enerjilerini oksijen kullanmadan ürettikleri belirlenmiştir. Bu durum ilk
olarak 1930 yılında Warburg tarafından tespit edildiği için “Warburg Etkisi” olarak
adlandırılır. Normal hücrelerde glikoliz oksijen varlığında gerçekleşmezken,
malignan (kötü huylu) tümör hücrelerinin oksijen bulunan ortamda bile glikolizle
enerjilerini ürettiği, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ile
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F-2-deoksi glukoz

ortamında gözlenmiştir.
Bunun yanı sıra, düzensiz glukoz transferi ve glikolizin, tümörün agresifliği
(metastaz potansiyeli) ve hastalığının seyrini kötüleştirme üzerinde de etkili olduğu
bildirilmiştir (Liu ve diğ., 2010). Warburg etkisi, tümörlerin önemli bir ayırt edici
özelliği olmasıyla birlikte, tümör hücrelerinin glukoz ve glikolize büyümeleri ve
hayatta kalabilmeleri için bu kadar bağlı olmaları bu hücreleri hedef haline
getirebilmede

kolaylık

sağlayabilir.

Araştırmalar
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sonucunda

hücre

kültürü

ortamından glukozun uzaklaştırılmasının, glikolizi keserek, kanser hücrelerini
öldürdüğü görülmüştür. Ayrıca bazal glukoz taşınımının inhibe edilmesi de kanser
hücrelerinin büyümesini önleyen bir faktördür.
Şekil 2.21’de gösterilen, insan kolon adenokarsinomuna ait görüntüde, kılcal
damardan gelen kan akışı ve artan oksijen (O2) konsantrasyonuyla birlikte oluşan
normoksik (O2 seviyesi normal) ve hipoksik (O2 seviyesi düşük) bölgeler ve bu
bölgelerde oluşan tümör hücreleri ve kılcal damardan 150 µm uzaklaşıldığında
oluşan nekrotik (çürüme-hücrelerin öldüğü) bölge görülmektedir (Mathews ve diğ.,
2011).

Şekil 2.21 : İnsan kolon adenokarsinomuna ait hücre (Mathews ve diğ., 2011)
Bu tümörün (Şekil 2.21), normal hücrelerin aksine yapı olarak düzensiz, defektif
(noksan, kusurlu) ve yetersiz bir vasküler desteğe sahip olduğu söylenebilir. Kılcal
damardan uzaklaşıldıkça O2 konsantrasyonu düşmektedir. Tümörün büyüme hızı
kılcal damara yakınlığıyla orantılıdır. Kılcal damardan 150 µm uzaklıkta başlayan
nekroz, tümörün kan akışından uzaklaşmasıyla alakalıdır. O2 seviyesinin
azalmasıyla, glukoz metabolizması uyarılır, inflamasyon (iltihaplanma) artar ve
bağışıklık sisteminden alınan cevap düşer. Bununla birlikte hücre dışı pH da düşer ve
kemo ve radyoterapiye karşı tümörün dayanıklılığı artar.
Tümör hücrelerinin oksijenli ortamda glikolitik enerji (aerobik glikoliz) üretimi
kanser hücrelerinde, normal hücrelerin 2-60 katıdır. Glikolizle birlikte oluşan,
yüksek seviyedeki karbon akışı, bazı kanser hücrelerinde tümörün mikroçevresinde
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büyüme avantajı sağlar. Bu ortam, düzensiz anjiyogenez (damar oluşumu) ve kan
akışı sebebiyle hipoksik, ayrıca artan laktat ve bikarbonik asit üretimi nedeniyle de
asidiktir.
Kanser hücrelerinin bunun gibi ayırt edici özellikleri yani glukozu normal
hücrelerden daha çok tükettikleri ve daha yüksek affiniteyle hücreye aldıkları
bilinmektedir. Bu durum, ilaç moleküllerinin hedefli bir biçimde kötü huylu hücreye
taşınmasında yöntem olabilir.
2.4 Amigdalin
Amigdalin (D-mandelonitrile-β-D-gentiobioside), anti tussif (öksürük önleyici) ve
anti kanser etkili doğal bir bileşiktir. β-D-glukosidaz enzimi tarafından hidrosiyanik
asite dekompoze olur. Hidrosiyanik asit, solunum merkezini uyararak, anti tussif ve
astım semptomlarını iyileştirici özelliğe sahiptir (Isozaki ve diğ., 2001). Amigdalin;
diğer siyanojenik glikozidler (prunasin, linamarin) gibi birçok bitki türünde
bulunmaktadır (Şekil 2.22).

Şekil 2.22 : Sırayla, prunasin ve linamarin
Bu glikozidlerin, şeftali çekirdeği, kayısı çekirdeği, süpürge darısı (Uzakdoğu’da
yetişen bir darı türü), bambu filizi, manyok kökü ve lima fasulyesi gibi insanların
yiyecek olarak kullanabildiği bazı bitkilerde bulunduğu bilinmektedir (Tatsuma ve
diğ., 1998). Amigdalin (Şekil 2.23), tek başına kansere karşı etkili değildir. Ancak
metaboliti olan hidrojen siyanür bu etkiye sahiptir.

Şekil 2.23 : Amigdalin
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Amigdalin, çoğu kaynakta leatril (Şekil 2.24) ile aynı maddeymiş gibi gösterilse de,
Amerika’da patenti alınan leatril ile Meksika’da üretilen aynı değildir. Meksika’da
leatril ismi amigdalin yerine kullanılmaktadır. Patentli leatril ise, amigdalinin yarısentetik, laboratuvar yapımı türevidir. Meksika’da Vitamin B17 adı altında piyasaya
sürülmüş olan ise ezilmiş şeftali çekirdeklerinden elde edilen amigdalindir. Ulusal
Kanser Enstitüsüne göre, amigdalin ilk olarak 1830 yılında izole edilmiş ve 1845’te
Rusya’da anti kanser ajanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Amerika Birleşik
Devletlerindeki ilk kayıtlı kullanımı ise 1920’lere dayanır. Piyasaya çıkartılan ilk
tablet

formunun

toksisitesinin

çok

yüksek

olması

sebebiyle

kullanımı

durdurulmuştur. 1950’lerde, toksik olmadığı öne sürülen, kısmi sentetik formdaki
leatrilin patenti alınmıştır. Leatril 1970’lerde popülerlik kazanmış ve metabolik
terapideki tek anti kanser ajanı olarak kullanılmıştır.

Şekil 2.24 : Leatril
1978 yılı verilerine göre, Birleşik Devletlerde bu tarihe kadar 70.000’den fazla hasta
leatril kullanılarak tedavi edilmiştir. Kanser tedavisinde bu tür maddelerin
kullanımıyla ilgili kontrollü klinik denemeler yapılmamasına rağmen, rapor edilen
birçok tedavi dosyası vardır.
1953’te yayınlanan, 44 hastanın katıldığı tedavi programında radyasyon terapisi ya
da anti kanser ilacının yanı sıra leatril verilen hastalarda iyi yönde gelişmeler
gözlenmiştir.
1962’de yayınlanan, metastaz yaşayan 10 hasta üzerinde, intravenöz olarak leatril
kullanılmıştır. Hastalardan alınan geri bildirimlere göre, ağrılarda azalma, lenf
nodüllerinin azalması ve tümör boyutunun küçüldüğü rapor edilmiştir.
Amigdalin içeren Prunus persica (şeftali) çekirdeği; Japonya, Çin ve diğer Asya
ülkelerinde iyi bilinen ve sık kullanılan geleneksel ilaç etken maddesidir (Fukuda ve
diğ., 2003). Genellikle, geleneksel Çin tıbbının Japonya’ya adapte edilmesiyle oluşan
bitkisel tıp yani Kampo ilaçlarının önemli bir kısmını oluşturur. Prunus persica
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çekirdeğinde temel bileşen olarak amigdalinin yanı sıra prunasin ve yan bileşenler
olarak da çeşitli gliseridler, steroller ve emulsin bulunmaktadır. Çoğu yayında leatril
ile aynı maddeymiş gibi gösterilen amigdalinin anti kanser aktivitesi hakkında çeşitli
şüpheler vardır. Bunun sebebi klinik denemelerde; doz ayarlamalarında sorunlar
yaşanması, toksik etkiyi arttıracak vitamin destekleriyle birlikte kullanılması ve doz
aşımında siyanür zehirlenmesine sebep olmasıdır. Bu sebeple hastaya verilmesi için
en iyi yöntem kontrollü salımdır. Hedefli bir biçimde kanserli dokuya ulaşması
sağlanan amigdalin, etkili bir anti kanser ajanı olabilir.
Bu durum Fukuda ve diğ. (2003)’nin yaptığı çalışmada net olarak görülmüştür. Bu
araştırmada Prunus persica (şeftali) çekirdeğinin içindeki siyanojenik maddeler izole
edilmiştir. Nazofarenks karsinomu olan bir hastadan alınan serum örneği, kültür
ortamında çoğaltılıp, deney fareleri bu serumla enfekte edilmişlerdir. Enfekte edilmiş
ve deri kanseri oluşturulmuş farelere, şeftali çekirdeğinden izole edilmiş
gentiobiosidler verildiğinde 20 hafta içerisinde tümörün (papilloma karsinomu)
verilen maddelere bağlı olmakla birlikte %44-86,6 oranında küçüldüğü tespit
edilmiştir. Ayrıca bazı glikozidlerin tümörü küçültmenin yanı sıra metastaza karşı
kemoprevansiyon da sağladığı görülmüştür.
Siyanür toksisitesi sebebiyle, kanser tedavisinde amigdalin kullanımıyla ilgili
çelişkiler olsa da, insanda intravenöz olarak alındığında siyanür toksisitesi
göstermediği ancak oral yolla alındığında, kandaki siyanür seviyesini önemli ölçüde
arttırdığı belirlenmiştir (Park ve diğ., 2005). Bu da gastrointestinal sistemde siyanüre
metabolize olduğunu gösterir.
Park ve diğ. (2005) tarafından yapılan çalışmada, insan kolon kanseri hücresi SNUC4 üzerinde değişik konsantrasyonlarda amigdalin denenmiş ve hücrelerin hayatta
kalma yüzdeleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda yükselen dozlarda amigdalinle
muamele edilen kanser hücrelerinin apoptoza (programlı hücre ölümü) uğradığı
belirlenmiştir. Amigdalinin kanser hücrelerinde yıkıma neden olan aktif grubunun
siyanür olduğuna karar verilmiştir. Amigdalinin etki mekanizması olarak da kanserli
dokuda metabolize olup, oluşturduğu toksik siyanürün kanserli dokuyu öldürdüğü
ancak sağlıklı dokuya etki etmediği düşünülmektedir. Çalışma grubunun bu hipoteze
yaptıkları açıklama, mitokondriyal bir enzim olan rodanazın normal dokularda düşük
dozlardaki siyanürü detoksifiye etmesi ancak kanserli dokularda etkisiz kalmasıdır.
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Bu durumda amigdalinin seçici ve hedefli olarak kanser hücrelerini öldürüp, sağlıklı
hücrelerde toksisiteye ve yıkıma sebep olmaması söz konusudur.
Amigdalin eğer tümör içinde aktive edilebilirse, kötü huylu hücrelerin, sistemik
toksisiteye sebep olmadan yıkımları sağlanabilir (Syrigos ve diğ., 1998). Bu amaçla
Syrigos ve diğ. (1998) tarafından, tümöre bağlı monoklonal antikor (bir tür klona
yönelik geliştirilmiş antikor), amigdalini metabolize edip, siyanür açığa çıkaran βglukosidaz enzimiyle konjuge edilmiştir. Ardından amigdalinin tek başına ve
amigdalinin bu konjugatla birlikte in vitro olarak sitotoksisitesi ve özgüllüğü
belirlenmiştir.

Amigdalin,

mesane

kanseri

hücrelerinde

sadece

yüksek

konsantrasyonlarda toksisite gösterip, etkili olurken; amigdalinin β-glukosidaz
enzimiyle konjuge edilmiş antikorla birlikte 36 kat daha fazla sitotoksik etki
gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca yüksek dozlarda amigdalin, konjugat kompleksinin
etkinliğinin arttığı ve bu kompleksin kemoterapiye kıyasla özgüllüğünün daha fazla
olduğu da görülmüştür.
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3. DENEYSEL KISIM
3.1 Kullanılan Kimyasal Maddeler
Vinil pirolidon
Maleik anhidrit

: Merck, saflaştırılmadan kullanıldı.
: Merck, saflaştırılmadan kullanıldı.

Azobisizobütironitril

: AIBN, Carlo Erba

Benzoil peroksit

: BP, Carlo Erba

Toluen

: Merck, Na teli çekilerek kullanıldı.

Dietil eter

: Merck

Dimetil sülfoksit
Hidroklorik asit

: DMSO, Merck, saflaştırılmadan
kullanıldı.
: HCl, Merck

Sülfürik asit

: H2SO4, Merck

Aseton

: Teknik, saflaştırılmadan kullanıldı.

Asetonitril

: Merck, saflaştırılmadan kullanıldı.

Diklorometan

: DCM, Merck

İzopropil alkol
Sodyum hidroksit

: IPA, teknik, damıtılıp saflaştırılarak
kullanıldı.
: Merck

Sodyum bromür

: Merck

Amberlite IR-120

: Asidik reçine

p-Toluensülfonik asit

: PTSA, Carlo Erba

Amigdalin

: Sigma, saflaştırılmadan kullanıldı.

Glukoz

: Merck, saflaştırılmadan kullanıldı.

Etilendiamintetraasetik asit

: EDTA, Merck

Borik asit

: H3BO3, Merck

2-Amino-2-hidroksimetilpropan-1,3-diol

: Tris, Merck

Agaroz

: Merck

Potasyumdihidrojen fosfat

: KH2PO4, teknik

Disodyumhidrojen fosfat

: Na2HPO4, teknik
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3.2 Kullanılan Laboratuvar Aletleri
FT-IR Spektrofotometresi

: FT-IR spektrumları, Thermo-Nicolet ve Perkin
Elmer cihazlarla %1’lik KBr diskleri veya ATR
ile direkt madde üzerinden ölçüm alınarak
kaydedilmiş, dalga sayısı cm-1 cinsinden
verilmiştir.

NMR Spektroskopisi

: 1H-NMR spektrumları, Bruker 250 MHz NMR
Spektrometresi ile kaydedilmiştir. DMSO-d6 ve
D2O ortamında çekilmiştir.

Diferansiyel taramalı
kalorimetre (DSC)

: Termal davranışlar DSC (diferansiyel taramalı
kalorimetre), Q10 DSC (TA Instruments) ile
belirlenmiştir. DSC ölçümleri -50°C ile 400°C
arasında, N2 atmosferinde, çift ısıtmayla;
sıcaklık, dakikada 10°C arttırılırak alınmıştır.
Ardından soğutma işlemi gerçekleştirilmiş ve
tekrar ısıtma yapılmıştır.

Freeze Dryer

: Chirist, ALFA 1-4 model Laboratuvar tipi
Lyofilizatör nem tutan numunelerdeki nemi
uzaklaştırmada kullanılmıştır.

Santrifüj

: Beckman Coulter, Allegro 25R Centrifuge
Beckman Coulter, Avanti TM J-30 I
Beckman Coulter: Microfuge 18 Centrifuge

Elektroforez

: Elektroforetik davranışlar MSMIQ110 Model
Uvitec marka elektroforez kabinleri kullanılarak
incelendi. Elektroforez görüntüleri UVIpro
GAS7000 jel görüntüleme sistemi ile 365 nm UV
ışık altında elde edildi.

UV-Görünür Bölge
Spektrofotometresi

: Perkin-Elmer Lambda 25 UV-VIS Spectrometer
ile quarzt küvetler kullanılarak 300-190 nm dalga
boyu aralığında tarama yapıldı.

Döner Buharlaştırıcı

:

inoLab WTW Series pH 720

pH-metre

:

Rotary Evaporator, Bibby RE 100

Termal kontrollü manyetik
karıştırıcı

:

AGE 10.0164, VELP Scientifica srl.
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Vakum Etüvü

: Shel-Lab, ürünlerdeki nemi uzaklaştırmada
kullanılmıştır.

Etüv

: Heraeus

3.3 Polivinilpirolidon-ko-Maleik Anhidrit Sentezi (Atıcı, 1996)

Şekil 3.1 : Reaksiyon düzeneği
Şekil 3.1’de gösterilen N2 girişi takılı geri soğutuculu, damlatma hunili,
termometreli, kalsiyum klorür tüplü üç boyunlu balona 125 mL toluen, 10.1 g maleik
anhidrit konulup, 76ºC’de 15 dakika karıştırıldı. Daha sonra 10 mL vinilpirolidon
eklendi ve yük transfer kompleksi oluşana kadar beklendi. Başlatıcı olarak 0.2 g
benzoil peroksit (veya AIBN) eklendi ve 2 saat karıştırıldı. Reaksiyon
tamamlandıktan sonra ürün falkon tüplerine alınarak 4500 rpm’de 2 dakika
santrifüjlenerek toluen uzaklaştırıldı. Ardından saflaştırma için ürün 2 defa eterle
yıkanarak santrifüjlendi ve vakum etüvünde 24 saat kurutuldu.
3.4 Polivinilpirolidon-ko-Maleik Anhidritin Modifikasyonu
3.4.1 Tek bileşenle modifikasyon
Polivinilpirolidon-ko-maleik anhidritin modifikasyon reaksiyonları için, CaCl2 tüpü
takılı geri soğutuculu, termometreli iki boyunlu balona farklı oranlarda
polivinilpirolidon-ko-maleik anhidrit ve glukoz (veya amigdalin) konuldu. 20 mL
çözücü (toluen veya DMSO) ve 2 damla (1 mg-0,2 g) katalizör (H2SO4 veya HCl)
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eklendi. 65-75ºC reaksiyon sıcaklığı aralığında 5-24 saat reaksiyona devam edildi.
Elde edilen katı ürünler süzülüp, vakum etüvünde kurutuldu.
DMSO çözücüsü ile yapılan reaksiyonda elde edilen çözünmüş ürün IPA ile
çöktürülüp, süzüldü ve kurutuldu.
3.4.2 İki bileşenle modifikasyon
İki bileşenle modifikasyon reaksiyonu için, iki yöntem denenmiştir.
Birinci yöntemde CaCl2 tüpü takılı, geri soğutuculu, iki boyunlu balona farklı
oranlarda polivinil-pirolidon-ko-maleik anhidrit, glukoz ve amigdalin konuldu.
20 mL çözücü (toluen) ve katalitik miktarda asit (H2SO4, HCl, Amberlite IR120 veya
PTSA) eklendi. 70-100ºC reaksiyon sıcaklığı aralığında 5-24 saat reaksiyona devam
edildi. Ardından ürünler gauche krozesiyle süzüldü, vakum etüvünde 24 saat süreyle
kurutuldu.
İkinci yöntem için ise tek bileşenle yapılan reaksiyon üzerinde hala anhidrit
fonksiyonu bulunanlar seçildi ve üzerine amigdalin, 20 ml çözücü (toluen) ve
katalitik miktarda asit (H2SO4) eklenerek reaksiyon gerçekleştirildi. 65-75ºC
reaksiyon sıcaklığı aralığında 5 saat reaksiyona devam edildi. Ardından ürünler
gauche krozesiyle süzüldü, vakum etüvünde 24 saat süreyle kurutuldu.
3.5 Anhidrit Polimeri Ve Modifiye Ürünlerinin Molekül Ağırlığının Bulunması
Polivinilpirolidon-ko-maleik anhidritin molekül ağırlığının bulunması için viskozite
ölçümünü temel alan Mark-Houwink bağıntısından faydalanıldı (3.1). Bu amaçla
25°C’ye sabitlenmiş termostatik su banyosunun içinde Ubbelohde viskozimetresiyle
ölçümler alındı. Biyobozunur kopolimerin 1,5 g/dL konsantrasyonda su ile çözülerek
hazırlanan stok çözeltisi üzerinden seyreltilerek ölçümler alındı. İlk olarak
çözücünün akış süreleri ölçüldü. Ardından stok çözeltinin akış süreleri ölçüldü ve bu
işlem çözelti seyreltilerek devam ettirildi. Tüm akış sürelerinin ayrı ayrı ortalamaları
alındı. Çözeltilerin akış süreleri ortalamasının (t), çözücünün akış süreleri
ortalamasına (t0) oranıyla relatif viskozite (ηr) hesaplandı (3.2). Relatif viskoziteden
1 çıkartılarak spesifik viskoziteye (ηsp) geçildi (3.3).

Relatif viskozitenin,

konsantrasyona (C) oranıyla da indirgenmiş (reduced) viskozite (ηred) hesaplandı
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(3.4). İndirgenmiş viskozitenin, konsantrasyona karşı grafiği çizildi. Bu grafiğin
denkleminin kayım değerinden intristik viskozite (|η|) bulundu.
|η|= K*Mwα

K, α=sabitler

(3.1)

ηr= t/to

(3.2)

ηsp = ηr-1

(3.3)

ηred= ηr/C

(3.4)

3.6 Anhidrit Polimeri Ve Modifiye Ürünlerinin Asit Numarasının Bulunması
Polivinilpirolidon-ko-maleik anhidritin asit numarasının ve alternatif bir kopolimer
olarak elde edilip edilemediğinin belirlenmesi için potansiyometrik titrasyon
yöntemiyle tayin yapılmıştır. Bu amaçla, titrant molariteleri ve kopolimer
konsantrasyonları değiştirilerek denemeler yapılmıştır. Dönüm noktalarının en iyi
belirlendiği titrasyon koşulları ise 0,1 g polivinilpirolidon-ko-maleik anhidritin,
0,072 N’lik sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisiyle titre edildiği analizde elde
edilmiştir. Bu amaçla, 0,1 g polivinilpirolidon-ko-maleik anhidritin, 1 N sodyum
bromür çözeltisi (NaBr) ile çözülmüştür. Titrantın hazırlanması için de, 10 mL 0,18
N’lik NaOH çözeltisi, 15 mL 1,67 N NaBr kullanılarak seyreltilmiştir. Manyetik
karıştırıcıyla sürekli karıştırılan kopolimer çözeltisine, geniş aralıklı bir büret
vasıtasıyla 0,5 mL’lik hacimlerde titrant ilave edilmiştir. Çözelti pH’ının stabil hale
gelmesi için 2 dakika beklenerek, pH metre ile ölçümler yapılmıştır. Daha sonra her
ölçüm için kopolimerin içindeki maleik asit (MA), vinilpirolidon (VP) miktarları
belirlenmiştir. Daha sonra nötralizasyon derecesi α, pK1, pK2 değerleri bulunmuştur.
α, pK1, pK2 değerlerinin bulunması için literatürde verilen formüller esas alınmıştır
(Auzely-Velty ve diğ., 2002) (3.5 ve 3.6).
pK1 = pH - log[α/(1 - α)]

(3.5)

pK2 = pH - log[(α - 1)/(2 - α)]

(3.6)

3.7 Ürünlerin Saflaştırılması İçin Metot Geliştirme
3.7.1 TLC tekniğiyle amigdalin ve glukozun safsızlıklarının elimine edilmesi
TLC (İnce Tabaka Kromatografisi) yöntemiyle glukoz ve amigdalinin tayini için
literatürde verilen glukoz tayin metodu kullanılmıştır. Bu metot için numunelerden
50 mg alınıp, 500 µL distile su içerisinde çözülmüştür. Sabit faz olarak silika jel
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tabaka, mobil faz olarak da hacimce 15:85’lik distile su-asetonitril karışımı
kullanılmıştır (Anderton ve diğ., 1998). Örnekler ekilmeden önce silika jel tabakalar
1:1 diklorometan-metanol karışımıyla yürütülerek, silika jel üzerindeki safsızlık
temizlenmiş ve tabaka glukoz ve amigdalin bileşenlerini yürütmeye hazır hale
getirilmiştir. Tabaka kurutulduktan sonra, çözelti halindeki örnekler çekilmiş kapiler
tüpler vasıtasıyla tabakalara ekilmiştir. Su-asetonitril karışımıyla TLC tankında
yürütülen silika jele emdirilmiş numuneler, silika jel kuruduktan sonra süblimleşen
metalik iyotun buharıyla muamele edilerek, organik moleküllerin görünür hale
gelmesi sağlanmış ve silika jel tabaka üzerinde işaretlemeler yapılmıştır.
3.7.2 Jel elektroforez tekniğiyle kopolimer ve modifiye polimerlerin incelenmesi
Bu teknik için öncelikle, tampon çözelti 10X TBE (Tris-Borat-EDTA) hazırlanmıştır.
Bu amaçla öncelikle 0,5 M EDTA (Etilendiamintetraasetik asit) çözeltisi, 7,306 g
EDTA 50 mL saf suda çözülerek hazırlanmıştır. Tam çözünmenin sağlanması için
pH, NaOH ile 8’e ayarlanmıştır. Daha sonra 54 g Tris, 27,5 g borik asit ve 10 mL 0,5
M EDTA çözeltisi karıştırılmış ve saf su ile 500 mL’ye tamamlanmıştır. Mobil faz
için 1X TBE kullanılacağından, 1’e 10 oranında seyreltilme yapılmıştır. Mobil faz
olarak kullanılan agaroz jel hazırlanması için iki yöntem denenmiştir. %1’lik agaroz
jel için 0,5 g agaroz, 50 mL 1X TBE içerisinde çözülmüştür. %1’lik jele ekilen
maddelerin UV görüntülenmesi iyi olmadığı için %0,5’lik jele geçilmiştir. Bu amaçla
0,25 g agaroz, 50 mL 1X TBE içerisinde çözülmüş, mikrodalgada 3 dakika
kaynayana kadar ısıtılmış ve soğumaya bırakılmıştır. Ardından agaroz çözeltisi, jel
kabına aktarılmış ve yuvalar oluşturulmuştur. Görüntüleme daha iyi olduğu için daha
sonraki denemelerde %0,5’lik jel kullanılmıştır. Örneklerin hepsinin 50 mg/mL’lik
çözeltileri hazırlanmıştır. Tüm örneklerin ekime hazır hale gelmeleri için 5 μL örnek
çözeltisi, 1 μL 1:3 oranındaki gliserol:su çözeltisi ile parafilm üzerinde
karıştırılmıştır. Daha sonra bu karışım, jel yuvalarına mikropipet yardımıyla ekilmiş,
100 V elektrik akımı uygulanarak maddeler 20 dakika süreyle yürütülmüş, UV ışığı
altında görüntüleme yapılmış, örneklerin yürütülmesine devam edilmiştir. 10 dakika
daha yürütüldükten sonra tekrar görüntüleme yapılmıştır.

32

3.8 İki Bileşenle Modifiye Polimerlerin Kontrollü Salımının İncelenmesi
3.8.1 Kontrollü salımın UV ile incelenmesi
Örneklerin kontrollü salımının incelenmesi için pH:4, pH:7,4 ve pH:9 tamponlarında
incelenemeler yapılmıştır. pH:9 tamponu ticari olarak alınmış pH:4 ve 7.4 tamponu
ise hazırlanmıştır. Kontrollü salımı incelenecek örneğin 80 ppm’lik çözeltileri
hazırlanmış belirli aralıklarla UV spektrumları alınmıştır.
3.8.2 Kontrollü salımın pH metre ile incelenmesi
İki bileşenle modifiye polimerlerin kontrollü salımlarının pH metre ile incelenmesi
için örneklerin pH:4, pH:7,4 ve pH:9 tamponlarda 20 mL’lik çözeltileri
hazırlanmıştır. Ardından sabit sıcaklıkta (24 ve 24,6°C), belirli zaman aralıklarıyla
çözelti pH’ları okunmuş ve bu işlem pH sabit kalıncaya kadar devam ettirilmiştir.
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmada elde edilen sonuçlar üç alt bölümde incelenecektir:
 sentetik biyobozunur kopolimer olan polianhidrit molekülünün, grubumuzun
daha önceki çalışmalarında belirlenen optimum şartlarda sentezlenmesi ve
karakterizasyonu,
 kopolimerin reaktif anhidrit grubunun, 2 farklı modifikasyon bileşiği ile ayrı ayrı
ve birlikte esterleştirilmesiyle modifikasyonu ve karakterizasyonu,
 modifiye polimerlerin kontrollü salımın ve salımın UV-Görünür bölge
spektrofotometresi ve pH metre ile incelenmesi.
4.1 Polivinilpirolidon-ko-Maleik

Anhidrit

(Polianhidrit)’in

Sentezi

Ve

Karakterizasyonu
Polianhidrit sentezinde daha önceki sentezlerde maksimum verim elde edilen
koşullar kullanılmıştır (Atıcı, 1996). Deneyler, sistem ve kullanılan maddeler
nemden korunarak yapılmıştır. Çözücü olarak toluen kullanılmıştır. Vinilpirolidon ve
maleik anhidrit 76ºC’de yük

transfer

kompleksi

(CTC)

oluşana

kadar

karıştırılmıştır (4.1). Maleik anhidrit ile vinilpirolidon arasında yük transfer
kompleksinin oluşumu, çözeltinin kırmızı renge dönmesiyle izlenmiştir.
(4.1)
Renk oluşumu gözlendikten sonra karışıma başlatıcı olarak benzoil peroksit (veya
AIBN) eklenmiş, reaksiyona 76ºC’de 2 saat devam edilmiştir. Reaksiyon
tamamlandıktan sonra ürün falkon tüplerine aktarılmış, 4500 rpm’de 2 dakika
santrifüjlenmiştir (toluen uzaklaştırıldı). Daha sonra ele geçen katılar 2 defa eter
ilave edilip santrifüjlenerek saflaştırılmıştır. Vakum etüvünde 24 saat kurutulmuş,
kullanılana kadar desikatörde saklanmıştır. Polianhidrit %73±2 verimle elde
edilmiştir.
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Polianhidrit’in FT-IR spektrumu Şekil 4.1’de görülmektedir. Alifatik C-H pikleri
2960 cm-1 civarında çıkmıştır. Ayrıca 1375 cm-1’de laktam C-N piki, 1848 cm-1 ve
1781 cm-1’de anhidrit karbonile ait sırasıyla simetrik ve asimetrik gerilme pikleri,
934 cm-1 ve 1094 cm-1’de anhidrit grubundaki siklik C-O-C gerilme pikleri
görülmektedir. Bu pikler kopolimerizasyon reaksiyonunun başarılı bir şekilde
gerçekleştiğini düşündürmektedir.
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Şekil 4.1 : Polianhidrit’in FT-IR spektrumu
Polianhidrit’e (4.2) ait D2O çözücüsündeki

1

H-NMR spektrumu Şekil 4.2’de

görülmektedir.

(4.2)

36

Ha-Hc-Hf

Quasi Aromatiklik

He-Hd

Hb

Hg

Şekil 4.2 : Polianhidrit’in D2O çözücüsündeki 1H-NMR spektrumu
Spektrumda 2.08-2.45 ppm’deki çoklu pikler vinilpirolidonun Ha protonlarına,
amid karboniline komşu metilen grubunun Hc protonlarına ve vinilpirolidonun vinil
grubundaki Hf protonlarına aittir (4.2). 3.06-3.45 ppm’deki çoklu pikler azota
komşu halka metilen grubunun Hb protonlarından ileri gelmektedir. 3.45 ppm
arasındaki piklerse maleik anhidritin diğer CH grubunun He ve Hd protonlarına aittir.
Ana zincir üzerindeki azota komşu CH grubu pikleri de 4.34-4.54 ppm’de Hg
protonlarından dolayı çoklu olarak görülmektedir. 6.41 ppm’de görülen pik ise
maleik anhidrit varlığını gösteren quasi aromatikliğe ait piktir (Filimoshkin ve diğ.,
2003).
Anhidrit varlığının aromatik gibi davranabilmesi ise kopolimer yapısına 2 defa ketoenol tautomerisi uygulanmasıyla açıklanabilir (Şekil 4.3). Bu yapıda oluşan,
aromatik furan halkasına bağlı hidroksil grubuna ait protonun kimyasal kaymasının
6-7 ppm’lere kadar çıkabileceği literatürde belirtilmiştir.
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Şekil 4.3 : Polianhidrit’in quasi aromatik davranışının açıklaması
Polianhidrit’in yapılan FT-IR ve 1H-NMR analizlerinde polimere ait karakteristik
pikler gözlendi ve bu spektrumlar kopolimerizasyon reaksiyonunun başarılı bir
şekilde gerçekleştiğini gösterdi.
4.1.1 Polianhidrit’in molekül ağırlığının belirlenmesi
Polianhidrit’in molekül ağırlığının belirlenmesi

için viskozite ölçümünden

faydalanılmıştır. Bu amaçla Ubbelohde viskozimetrisiyle, 25°C’ye sabitlenmiş su
banyosu içerisinde hazırlanan polianhidrit çözeltilerinin akış süreleri ölçülmüştür.
1,5 g/dL konsantrasyonunda hazırlanan polianhidrit stok çözeltisi üzerinden 0,5 mL
çözücü ilavesiyle seyreltmeler yapılarak, ölçümler alınmıştır.
Çözücü olarak saf su kullanılan ölçümde suyun akış süresi 93,64 saniye olarak
bulunmuştur. 1,5 g/dL konsantrasyonda hazırlanan polimer stok çözeltisi ve bu stok
çözelti üzerinden seyreltilerek yapılan ölçümler sonucunda akış süreleri ortalamaları
sırasıyla; 112,6, 111,4, 110,4 ve 108,6 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ve
hesaplanan konsantrasyon değerlerinden; sırasıyla, relatif viskozite (ηrel), spesifik
viskozite (ηsp) ve indirgenmiş viskozite (ηred) hesaplanmıştır. İndirgenmiş
viskozitenin, konsantrasyona karşı çizilen grafiğinin kayımından intrinsik viskozite
hesaplanmıştır. Ubbelohde viskozimetrisiyle yapılan ölçüm sonuçları Çizelge 4.1’de
verilmiştir.
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Çizelge 4.1 : Viskozite ölçümü ve molekül ağırlığı hesabı
t0
93,64
C
ηrel
ηsp
ηred
K
Mw

t1
112,57
1,5
1,20
0,20
0,13
0,000325
35396,12

t2
111,37
1,31
1,19
0,19
0,14
α

t3
110,3175
1,17
1,18
0,18
0,15
0,62

t4
108,5533
1,05
1,16
0,16

Mark-Houwink bağıntısında; K, α sabitleri ve grafiğin kayım değeri (Şekil 4.4)
yerine konulduğunda polianhidritin molekül ağırlığı yaklaşık olarak 35400 g/mol
olarak bulunmuştur.

Şekil 4.4 : İndirgenmiş viskozitenin, konsantrasyona karşı grafiği
4.1.2 Polianhidritin asit numarasının bulunması
Polianhidrit’in asit numarasının hesaplanması için potansiyometrik titrasyon
yönteminden faydalanılmıştır. Potansiyometrik titrasyon için hem madde, hem titrant
çözeltisine NaBr eklenmiştir. NaBr eklenmesinin sebebi poliasitin stabilize olmasını
kolaylaştırmaktır. Bu sonuçlara göre çizilen titrasyon eğrisinde birinci dönüm noktası
yeterince hassas bir biçimde belirlenemediği için dönüm noktalarına gelen
aralıklarda daha hassas ölçümler alınmıştır. Bu amaçla da titrant ilavesi 0,5 mL
yerine 0,1 mL’ye düşürülmüştür. Ayrıca dönüm noktası aralığı kesin olarak
belirlenebilsin diye titrant ilavesi mikropipet ile gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.5’te potansiyometrik titrasyon sonucunda elde edilen değerlerden hesaplanan
dpH/dV’nin α’ya karşı grafiği ve iki dönüm noktası görülmektedir. Ölçüm
sonucunda elde edilen veriler ve hesaplamalar ise Çizelge 4.2’de görülmektedir.

Şekil 4.5 : dpH/dV’nin α’ya karşı çizilen titrasyon eğrisi
Yapılan bu titrasyon sonucunda birinci dönüm noktasının 6,4 mL’ye denk geldiği
görülmüştür. Bu değere denk gelen VP:MAN (g:g) oranı ise 1,2’dir. Hesaplamalar
yapılırken,

titrant

normalitesi

asidimetriyle

kontrol

edilip,

doğru

olduğu

belirlenmiştir. Yük transfer kompleksi üzerinden yürüyen bu reaksiyonda
kopolimerin alternatif olarak elde edilmesi gerekirken, vinilpirolidon miktarı az bir
miktar da olsa yüksek çıkmıştır.
Çizelge 4.2 : Potansiyometrik titrasyon sonucunda elde edilen pK değerleri
V
ml
6,4
13

pH
4,52
9,22

pH/V
1,200
1,460

VP:MA

[H+]

[OH-]

[NaOH]

g/g

(mol/L)

(mol/L)

(mol/L)

1,2

3,02E

-05

3,31E

-10

6,03E

-10

1,66E

-05

-

α

pK1

pK2

0,0146

0,761

4,02

-

0,0245

1,278

-

9,63

Birinci ve ikinci dönüm noktalarına denk gelen pK değerleri sırasıyla 4,02 ve
9,63’tür (Çizelge 4.2). Maleik asit kopolimerlerinde pK1 ve pK2 değerleri arasında
1-5 birim fark görülebilir ve bu durum asit fonksiyonunun komşu gruplarla
elektrostatik etkileşiminden kaynaklanır (Chitanu ve diğ., 1996). Bu fark ayrıca
karboksilik

asit

gruplarının

birbirlerine

göre

konumlarından

kaynaklanır.

Stereoizomerlerde bu farkın değiştiği gözlenmiştir. Poliasitlerin cis veya trans
konumda olmalarına göre birinci ve ikinci pK değerleri birbirinden farklı olmaktadır.
Ayrıca cis ve trans konumdaki poliasitlerin birinci ve ikinci pK değerleri arasındaki
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fark da değişmektedir (Şekil 4.6). cis konuma gelerek hidroliz olan maleik asit için
pK değerleri arasındaki fark 5 birim iken, trans konumda hidroliz olan maleik asit
için bu fark 1 birim civarındadır. Potansiyometrik titrasyon sonucunda elde edilen
verilere göre kopolimerin cis konuma gelerek hidroliz olduğu söylenebilir.

Şekil 4.6 : cis ve trans poliasitler
4.2 Modifiye Polimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

4.2.1 Glukoz modifiye polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu
Polimer üzerine glukozun bağlanabilmesi veya ester bağı yapabilmesi, glukoz
molekülünde bulunan hidroksi fonksiyonel grubu(ları) ile polimer üzerindeki
karboksilik asit fonksiyonel grubunun (larının) reaksiyonu ile olabilir (4.3).

(4.3)
Farklı çözücüler, çıkış bileşikleri oranları, katalizörler ve reaksiyon süreleriyle
yapılan modifikasyonların koşulları Çizelge 4.3’te görülmektedir.
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Çizelge 4.3 : Toluen çözücülü ortamda glukoz modifiye polimerlerin verim tablosu
kopolimer/g
kopolimer glikoz katalizör
likoz
mmol/L
mol/L
g/g
Pg1*
0.71
0.25
H2SO4
1.00
Pg2
0.70
0.25
H2SO4
1.00
Pg3
0.70
0.12
H2SO4
2.00
Pg4
0.71
0.13
H2SO4
1.98
Pg5
0.35
0.14
H2SO4
0.50
Pg6
0.37
0.21
HCl
0.34
*
Çözücü olarak DMSO kullanılmıştır.
**
[Ele geçen madde (g)/polianhidrit (g) + glikoz (g)]*100
Kod

glikoz/
kopolimer
mmol/g
0.51
0.51
0.26
0.26
1.13
1.62

Sıcaklık

±1 oC
72
65
65
65
70
70

Zaman
saat
5
5
5
24
5
5

Ürün
%**
25.50
74.91
91.07
94.97
75.88
79.10

Reaksiyona giren bileşikleri çözdüğü için, DMSO reaksiyon çözücüsü olarak tercih
edilmiştir (Pg1). Reaksiyon süresi sonunda elde edilen çözeltiden modifiye ürün IPA
ile çöktürülebilmiştir. Çöktürme denemelerinde en etkin çöktürücü olarak bulunan
IPA ile ele geçen ürünün verimi %25’te kalmıştır. Bu sebeple reaksiyona giren
maddeleri çözmeyen ancak bir süre sonra dispersiyon teşkil eden toluen çözücüsüne
geçilmiştir (Pg2-Pg6). Toluen çözücüsü ile elde edilen katılar süzülerek alınmış ve
saflaştırmak için çözücü araştırılmış ancak uygun bir saflaştırma çözücüsü
bulunamamıştır. Bu sebeple glukozun reaksiyon sonucunda ortamda kalıp
kalmadığının tespiti

için

TLC

(İnce Tabaka Kromatografisi) tekniğinden

faydalanılmıştır. TLC’de glukozun Rf değeri 0,28 olarak bulunmuştur. Sadece Pg6
kodlu deney sonucunda elde edilen örnekte glukoz bileşenine rastlanmıştır. Bu
deneyde glukoz: kopolimer oranının yüksek olması veya HCl katalizörünün
etkinliğinin daha düşük olmasının bu sonuca sebep olduğu düşünülmektedir.
Çizelge 4.3 incelendiğinde glukoz: kopolimer oranının yarı yarıya azaltılmasıyla
yapılan deneyde (Pg3) ele geçen ürün miktarında yükselme olmuştur. Reaksiyon
süresinin 24 saate uzatılmanın verime olumlu katkı sağladığı Pg3 ve Pg4 kodlu
deneylerden görülmektedir. Ancak yine de çok büyük bir fark oluşmadığı
düşünülerek, daha sonraki deneylerde reaksiyon 5 saat süreyle gerçekleştirilmiştir.
Reaksiyon sıcaklığının 5 derece yükseltilmesi ise glukoz: kopolimer oranının
yükseltilmesine rağmen, ele geçen ürün verimi üzerinde etkili olmamıştır (Pg5).
Glukozun olmadığı tespit edilen ürünlerde polivinilpirolidon-ko-maleik anhidritin
modifiye olmadan kalıp kalmadığının tespiti için jel elektroforez yöntemi
kullanılmıştır. Agaroz jel üzerinde 1X TBE tampon ile yürütülen örneklerin, UV
görüntüsü Şekil 4.7’de verilmiştir.
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Şekil 4.7 : Glukoz modifiye kopolimerlerin elektroforez görüntüsü
Elektroforez maddelerin, elektrik yüklerine ve molekül büyüklüklerine göre
ayrılmasını sağlayan bir analiz yöntemidir. Porlu bir sabit faz üzerinde, elektrolit
mobil faz içerisinde maddelerin yürütülmesi elektrik akımıyla sağlanır. Jel
elektroforez tekniğinde ise sabit faz, jeldir. En çok kullanılan jel, agar agardan elde
edilen agarozdur. Agaroz jel elektroforezi temelde, DNA, RNA ve protein gibi
makromoleküllere uygulanan bir analiz yöntemidir. Bunun yanı sıra polimerlere
uygulanması da mümkündür.
Grubumuzun yapmış olduğu daha önceki çalışmalarda polivinilpirolidon-ko-maleik
anhidrit’in jel elektroforezde yürüdüğü, UV ışığı altında kendiliğinden floresans
yaptığı bilinmektedir. Bu sebeple dışarıdan herhangi bir boya maddesi ilavesine
gerek olmadan gliserol yardımıyla jel yuvalarına ekilebilir. Gliserol kullanılmasının
sebebi sulu ortamda polimer çözeltilerinin çökmesinin sağlanmasıdır.
Elektroforez görüntüleri sonucunda, modifiye polimerlerin, anhidrit polimerinden
farklı bir görüntü verdiği tespit edilmiştir (Şekil 4. 7). Hidroliz olduğu düşünülen Pg1
kodlu deney sonucundaki ürün, diğerlerinin aksine elektroforezde görülmemiştir.
Pg2-Pg4 kodlu ürünler jel yuvalarında da kalmıştır. Pg5 ve Pg6’in ise bantları
anhidrit polimeriyle örtüşmemektedir. Elektroforez görüntülerine bakarak da
modifikasyonun gerçekleştiği söylenebilir.
Farklı çözücüler, çıkış bileşikleri oranları, katalizörler ve reaksiyon süreleriyle
yapılan deneyler sonucunda elde edilen modifiye polimerlerin FT-IR ve ATR
spektrumları aşağıda incelenmiştir. Pg1 kodlu reaksiyonun ve çıkış bileşiği glukozun
FT-IR spektrumu (Şekil 4.8) incelendiğinde; Pg1’in spektrumunda 3437 cm-1’de
hidrojen bağı yapmış –OH grubuna ait pikler, 2921 cm-1’de alifatik C-H pikleri
görülmektedir. Karbonil grubuna ait piklerin 1713 cm-1’de çıkması ester karbonilinin

43

oluşmadığı, bu pikin asit karboniline ait olduğunu düşündürmektedir. Bunun yanı
sıra 952 cm-1’de görülen karboksilik asite ait –OH eğilme pikleri de bu düşünceyi
kanıtlamaktadır. Çöktürücü olarak kullanılan IPA’nın modifiye polimeri hidroliz
ettiği düşünülmektedir. Glukozun IR spektrumunda ise;

3318 cm-1’de serbest

hidroksil grubuna ait pikler, 2962-2935 ve 2901 cm-1’de alifatik –CH pikleri, 10131209 cm-1 bölgesinde çeşitli –CO pikleri görülmektedir. 1431 cm-1’de ise –CH
eğilme pikleri gözlenmiştir.
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Şekil 4.8 : Glukozun (G) ve Pg1 kodlu modifiye polimerin FT-IR spektrumu
Polimer:glukoz oranının 1:1, reaksiyon çözücüsünün toluen olduğu Pg2 kodlu
deneyde reaksiyon heterojen faz üzerinden yürümüştür. Her iki çıkış bileşiği de
toluen içinde çözünmemekle birlikte, reaksiyon sırasında ısı ile birlikte dispersiyon
oluşturmaktadır. Bu reaksiyonun başlangıcında asit katalizörün damlatıldığı anda
oluşan siyah renkli eser miktardaki ürünün konsantre asitin etkisiyle oluştuğu
gözlenmiştir. Diğer reaksiyonlarda çözücü ve asit bir beherde karıştırılıp, reaktantlara
bu şekilde eklendiğinde bu sorun çözülmüştür. Bu reaksiyon sonucunda oluşan eser
miktardaki siyah renkli ürün ve beyaz ürünün ayrı ayrı IR spektrumları alınmıştır
(Şekil 4.9).
Her iki üründe de 3409-11 cm-1’de görülen pikler glukoza ait serbest –OH
gruplarından ileri gelmektedir. 1728-1726 cm-1’de gözlenen pikler ester karboniline
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aittir. Beyaz renkli üründe 1780-1849 cm-1’de görülen pikler anhidrit karbonilinden
kaynaklanmaktadır. Bu durum da beyaz üründe hala çıkış bileşiği kaldığını
göstermektedir. Bunun yanı sıra her iki üründe de 1107-1110 cm-1’de görülen pikler
asiklik C-O bağına aittir. Bu da esterifikasyon reaksiyonunun gerçekleştiğini
göstermektedir. Bu reaksiyon sonucunda oluşan ürünlerin IR spektrumları
incelendiğinde reaksiyonun gerçekleştiği ancak ürün karışımında hala reaksiyona
girmeyen polianhidrit bulunduğu belirlenmiştir.
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Şekil 4.9 : Pg2 kodlu reaksiyona ait siyah ve beyaz renkli ürünlerin FT-IR spektrumu
Pg3 ve 5 kodlu reaksiyonlar, toluen çözücüsü içerisinde, H2SO4 katalizörle, 5 saat
sürede ve 70°C reaksiyon sıcaklığında yapılmıştır. Bu reaksiyonların tek farklı
kütlece polimer:glukoz oranlarıdır. Pg3 kodlu reaksiyonda polimer:glukoz, 2:1 iken
Pg5 kodlu reaksiyonda 1:2’dir. Bu iki reaksiyon sonucunda oluşan ürünlerin FT-IR
spektrumları Şekil 4.10’da verilmiştir.
Bu iki reaksiyon sonucunda oluşan ürünlerin FT-IR spektrumları incelendiğinde
3405-3314 cm-1’de görülen pikler glukoza ait serbest OH’lardan ileri gelmektedir.
2943 cm-1’de görülen pikler alifatik C-H pikleridir. 1855-1780 cm-1’de görülen pikler
reaksiyona girmemiş anhidrit gruplarından kaynaklanmaktadır. 1725-1723 cm-1’de
görülen pikler ise ester karboniline aittir. 1110 cm-1’de çıkan pikler ise oluşan estere
ait asiklik C-O pikleridir. Bu iki spektrum arasında gözlenen fark anhidrit
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karboniline ait piklerin şiddetidir. Glukozun fazla olduğu Pg5 kodlu deneyde anhidrit
karbonilinin şiddeti azalmıştır. Dolayısıyla reaksiyona giren glukoz miktarı
arttırılarak

anhidrit

fonksiyonlarının

tamamı

estere

dönüştürülebileceği

düşünülmüştür.

Pg5

Pg3

Şekil 4.10 : Pg5 ve Pg3 kodlu ürünlerin FT-IR spektrumları
Glukoz modifiye kopolimerlerden (4.4) Pg5’in dötoryum oksit (D2O) çözücüsü
içindeki 1H-NMR spektrumu Şekil 4.11’de verilmiştir.

(4.4)
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G

Pg5

Şekil 4.11 : Glukoz ve Pg5 kodlu ürünün D2O çözücüsündeki 1H-NMR spektrumu
Buna göre spektrumda 2.09 δ ppm’de çıkan pikler vinilpirolidon’a ait Ha ve zincir
üzerindeki Hf protonlarına aittir. 2.45 δ ppm’de çıkan pik amid karboniline komşu
Hc protonundan ileri gelmektedir. 3.47 δ ppm’de görülen pik Hb protonuna aittir.
6.4 δ ppm’de görülen pik reaksiyona girmeyen maleik anhidrit’in rezonans yapısının
quasi aromatikliği nedeni ile oluşan piktir (Filimoshkin ve diğ., 2003). Bu durum
reaksiyon sonucunda, reaksiyona girmeyen anhidrit varlığı gösterir. Modifiye ürünün
D2O çözeltisinde hala anhidrit varlığı göstermesi normalde beklenen bir durum
değildir. Ancak anhidrit polimerinin oda sıcaklıklarda hidroliz olmadığı, yapılan
blank denemelerde

gözlenmiştir. Dolayısıyla bu fonksiyonel gruba ait pikin

görülmesi beklenmektedir.
Spektrumda 3.25 ile 3.94 δ ppm arasında görülen pikler glukoz molekülünün çeşitli
-OH protonları ve H-C-C-H protonlarına aittir. 5.25 δ ppm’de görülen pik ise
glukoza ait anomerik karbona bağlı protona aittir. 4.65 ve 4.68 δ ppm’de görülen pik
glukoz proton NMR’ının beklenerek çekildiği durumlarda oluşan β-anomere ait
piktir (Gurst, 1991). Şekil 4.11’de üstte gösterilen glukoza ait spektrum
incelendiğinde; glukozdan kaynaklandığı belirtilen bu pikler aynen görülmektedir.
Bununla birlikte oluşan ester yapısına bağlı protonun bu spektrumda görülememiştir.
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Kimyasal kaymalarıyla bu grubun 4-5 δ ppm arasında çıkması beklenmektedir.
Çözücü D2O’nun 4.82 δ ppm’de verdiği pikin bu bölgeyi maskelediği düşüncesiyle
Pg5 kodlu ürünün proton NMR’ı DMSO-d6 çözücüsüyle de alınmıştır.
Şekil 4.12’de bu NMR görülmektedir. Bu spektrumda 4.89 δ ppm’de görülen pik,
oluşan ester yapısına bağlı protona aittir. Bu durum modifikasyon işleminin başarıyla
gerçekleştiğini göstermektedir.

Şekil 4.12 : Pg5 kodlu ürünün DMSO-d6 çözücüsündeki 1H-NMR spektrumu
Polianhidritin glukozla modifikasyonu için çeşitli denemeler yapılmıştır. En iyi
çözücünün toluen, en etkin katalizörün H2SO4 olduğu ve glukoz miktarının
arttırılmasının, oluşan ester fonksiyonlarını arttırdığı görülmüştür. FT-IR ve NMR
spektrumlarıyla modifikasyon reaksiyonunun başarıyla gerçekleştiği kanıtlanmıştır.
4.2.2 Amigdalin modifiye kopolimerlerin sentezi ve karakterizasyonu
Amigdalin molekülü sahip olduğu, -OH fonksiyonel grupları üzerinden kopolimerin
reaktif anhidrit grubuyla, esterifikasyon reaksiyonu verebilir (4.5).
Amigdalin molekülünün de, esterleşme reaksiyonu verebilecek grupları, glukozda
olduğu gibi hidroksil fonksiyonları olduğu için, amigdalin modifiye kopolimer
sentezi için, glukoz modifiye kopolimer sentezinde başarılı bir şekilde esterleşmenin
gerçekleştiği reaksiyonlardaki şartlar uygulanmıştır.
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(4.5)
Amigdalin modifiye kopolimer denemelerinin için 2 farklı çözücüyle yapılan
reaksiyonların verimi incelenmiştir (Çizelge 4.4).
Çizelge 4.4 : Amigdalin modifiye polimerlerin verim tablosu
amigdalin/
amigdalin
katalizör
kopolimer
mol/L
mmol/g
Pa1
Toluen
0.26
H2SO4
0.45
Pa2
DMSO
0.38
HCl
0.66
*
[Ele geçen madde (g)/polianhidrit (g) + glikoz (g)]*100
Kod

Çözücü

Glukozda olduğu gibi

amigdalin modifiye

Sıcaklı
k
o
C
70
70

Zaman
saat
5
5

Ürün
%*
90.19
6.71

polimerlerin de saflaştırılması

yapılamamıştır. Bu amaçla reaksiyon sonucunda oluşan üründe çıkış bileşiklerinin
kalıp kalmadığının anlaşılması için TLC kullanılmıştır. Glukozun yürüdüğü şartlarda
(sabit faz olarak silika jel plaka, mobil faz olarak 15:85 oranında su: asetonitril
karışımı kullanılmıştır), amigdalinin Rf değeri 0,58 olarak bulunmuştur. Polianhidrit
bu koşullarda yürümediği için ekildiği yerde kalmıştır. Modifikasyon reaksiyonu
sonucu elde edilen ürünlerden hiçbirinde amigdalin bileşenine rastlanmamıştır.
Elektroforezle inceleme yapıldığı DMSO çözücüsünde gerçekleştirilen reaksiyonun
ürününün görünmediği, Pa1 kodlu ürünün ise polimerden farklı bir görüntü verdiği
belirlenmiştir.
Bu denemeler sonucunda ele geçen ürünlerden Pa1 kodlu ürünün ve çıkış bileşiği
amigdalinin (A) FT-IR spektrumu Şekil 4.13’te verilmiştir.
Amigdalinin spektrumu incelendiğinde 2500 cm-1’de beklenen nitril grubuna ait pik
gözlenememiştir, bununla birlikte maddenin 1H-NMR spektrumunu literatürle ve
referans spektrumla uyumludur. Amigdalinin (A) FT-IR spektrumunda; 3328 cm-1’de
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serbest –OH fonksiyonlarına ait pikler, 2929 cm-1’de alifatik –CH pikleri,
1454 cm-1’de aromatik C=C pikleri ve 1028-1277 cm-1 arasındaki bölgede çeşitli
–CO gruplarına ait pikler görülmektedir.
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Şekil 4.13 : Amigdalinin (A) ve Pa1 kodlu ürünün FT-IR spektrumları
Pa1’in FT-IR spektrumunda ise; 3403 cm-1’de görülen pikler serbest –OH,
2894 cm-1’de görülen pikler alifatik –CH gruplarına aittir. 1785 cm-1’de reaksiyona
girmeden kalan anhidrite ait karbonil, 1727 cm-1’de ise reaksiyon sonucunda oluşan
estere ait karbonil grubunun pikleri görülmektedir. 1071 cm-1’de ise glikozid
halkasına ait çeşitli –CO pikleri görülmektedir. Karboksilik asite ait 3000 cm-1’de
geniş bir biçimde çıkan –OH ve 950 cm-1’de görülen –OH eğilme piklerinin
olmaması reaksiyon sonucunda ürünün elde edildiğini göstermektedir.
Pa2 kodlu deney DMSO çözücüsünde yapılmıştır. Sonuç ürün çözelti halinde elde
edildiği için çöktürme denemeleri yapılmıştır. En iyi çöktüren çözücü IPA olarak
bulunduğu için, çöktürme işlemi bu çözücüyle gerçekleştirilmiştir. Ancak reaksiyon
sonucunda ele geçen ürünün çıkış bileşiklerine oranına yüzdesi 6,71 olarak
bulunmuştur. Bu sonuçla amigdalin modifiye kopolimer sentezinde kullanılabilecek
en uygun çözücüsünün toluen olduğu görülmüştür.
Ayrıca bu reaksiyon sonucunda elde edilen ürünün ATR spektrumu (Şekil 4.14)
incelendiğinde, 2917 cm-1’de alifatik –CH’lara ait pik, 1778 cm-1’de anhidrit
karbonili, 1713 cm-1’de asit karbonili ve 1670 cm-1’de amid karbonili görülmektedir.
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1000 cm-1’de amigdalinin glukoz halkalarına ait çeşitli C-O gruplarına ait pikler ve
946 cm-1’de karboksilik asite ait spesifik –OH eğilme pikleri gözlenmektedir. Tüm
bu pikler maddenin IPA çöktürücüsü varlığında hidroliz olduğunu göstermektedir.
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Şekil 4.14 : Pa2 kodlu deney sonucunda ele geçen ürünün ATR spektrumu

(4.6)
Pa1 kodlu deney sonucunda ele geçen ürüne (4.6) ait 1H-NMR spektrumu (Şekil
4.15) incelendiğinde, 2.08 δ ppm’de çıkan piklerin vinilpirolidon’a ait Ha ve zincir
üzerindeki Hf protonlarına ait olduğu, 2.41 δ ppm’de çıkan pikin amid karboniline
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komşu Hc protonundan ileri geldiği söylenebilir. 3.46 δ ppm’de görülen pik Hb
protonuna aittir. 6.42 δ ppm’de görülen pik maleik anhidrit’in rezonans yapısının
quasi aromatik özelliğinden ileri gelmektedir (Filimoshkin ve diğ., 2003). Bu durum
reaksiyon sonucunda, reaksiyona girmeyen anhidrit varlığı gösterir. Spektrumda 3.43
ve 3.93 δ ppm arasında görülen pikler amigdalinin, halkalı yapılarına ait çeşitli –OH
ve H-C-C-H protonlarına aittir. 4.22 ve 4.26 δ ppm’de görülen pikler amigdalinin,
anomerik karbonunun protonuna aittir. 4.62 ve 4.65 δ ppm’de görülen pik proton
NMR’ının beklenerek çekildiği durumlarda oluşan β-anomere ait piktir (Gurst,
1991). 5.9 δ ppm’de görülen pik metiliden (metin) grubuna bağlı hidrojene, 7.57 ve
7.62 δ ppm’de çıkan pikler ise sırasıyla fenil halkasının para ve orto konumlarındaki
hidrojenlere aittir.

Şekil 4.15 : Pa1 kodlu ürünün D2O çözücüsündeki 1H-NMR spektrumu
Şekil 4.16’da ise Pa1 kodlu ürünün ve çıkış bileşiği amigdalinin (A), DMSO-d6
çözücüsündeki 1H-NMR spektrumu görülmektedir. Bu spektrum karşılaştırıldığında;
1.92, 2.19 ve 6.07 δ ppm’de polimere ait grupların pikleri görülmektedir. Ayrıca
amigdalinin 4.56 ve 5.41 δ ppm arasında çıkan pikleri modifikasyon reaksiyonu
sonucu görülmemektedir. Bu durum modifikasyon reaksiyonunun başarıyla
gerçekleştiği göstermektedir.
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Pa1

A

Şekil 4.16 : A ve Pa1’ın DMSO-d6 çözücüsündeki 1H-NMR spektrumu
Amigdalin modifiye anhidrit sentezinde ilk denemede başarılı olunduğu için fazla
deneme yapılmamıştır ve esterleşme reaksiyonunun glukoz ile benzer şartlar altında
başarıyla gerçekleştiği belirlenmiştir.
4.2.3 İki bileşenle modifiye polimerlerin sentezi
Kopolimerin

reaktif

anhidrit

fonksiyonuyla

glukoz

ve

amigdalinin

–OH

fonksiyonları arasındaki reaksiyon sonucunda ester oluşumu gözlendikten sonra, bu
iki bileşenin aynı anda reaksiyona sokularak, iki bileşenle modifiye kopolimerlerin
sentezlenmesi amaçlanmıştır (4.7).
Bu amaçla önceden sentezlenen glukoz modifiye polimerlerden, hala anhidrit
fonksiyonu içerenlerin seçilip amigdalin ile reaksiyona sokulması ve üç bileşeni
(amigdalin, glukoz ve kopolimer) bir arada reaksiyona tabi tutma yöntemleri
denenmiştir. Daha önceki tek bileşenle modifikasyon reaksiyonlarında belirlenen
etkinliği en iyi olan çözücü toluen seçilmiştir ve başka çözücülerle denemeler
yapılmamıştır. Modifikasyon reaksiyonları için HCl, PTSA, H2SO4 ve Amberlite
IR120 gibi katalizörlerle denemeler yapılmıştır tüm bu koşullarda gerçekleşen
reaksiyonların ürünleri gauche krozesiyle süzülmüş ve vakum etüvünde 24 saat
süreyle kurutulmuştur.

53

(4.7)
Bu deneyler sonucunda elde edilen ürünlerin saflaştırılması çözme işlemiyle
gerçekleştirilemediği için, sonuç ürünlerde hala çıkış bileşikleri glukoz ve
amigdalinin kalıp kalmadığına, TLC tekniğiyle bakılmıştır. Hangi ürünlerde bu
bileşenlere rastlandığı ve hangi ürünlerde bu bileşenlere rastlanmadığı Çizelge 4.5’te
verilmiştir.
Çizelge 4.5 : Glukoz ve amigdalin kalıp kalmadığının TLC ile tespiti
Pag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Glukoz

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

Amigdalin

+

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

+bileşene rastlanmıştır. –bileşene rastlanmamıştır.

İki bileşenlere modifiye ürünlerin TLC incelemesinde; çıkış bileşiği olarak amigdalin
ve glukoz modifiye kopolimer içeren Pag1 kodlu üründe amigdalin bileşenine
rastlanmıştır. Çıkış bileşiği olarak anhidrit polimeri, glukoz ve amigdalin içeren
Pag2, 3, 5, 9, 10 ve 11 kodlu ürünlerde hem amigdalin, hem glukoz bileşenlerine
rastlanırken; Pag4, 6, 7, 8 ve 12 kodlu ürünlerde her iki bileşene de rastlanmamıştır.
İki bileşenle modifiye polimerlerin verim tablosu ve reaksiyonların gerçekleştirildiği
şartlar Çizelge 4.6’da verilmiştir.

54

Çizelge 4.6 : Toluen çözücülü ortamda, 5 saatte gerçekleştirilen iki bileşenle
modifikasyon reaksiyonlarının verim tablosu
Pg
Kod

Pg
türü

kopolimer

glukoz

amigdalin

g

mmol/L

mol/L

mol/L

katalizör

Sıcaklık

Ürün

miktar

°C

%*

Pag1

Pg3

0,16

-

-

0,08

HCl

50 µL

70

93,56

Pag2

-

-

0,36

0,101

0,19

HCl

50 µL

70

86,81

Pag3

-

-

0,35

0,100

0,20

PTSA

1 mg

70

82,26

Pag4

-

-

0,37

0,099

0,19

H2SO4

50 µL

70

82,52

Pag5

-

-

0,36

0,100

0,19

Amberlite
IR120

70 mg

70

85,81

Pag6

-

-

0,36

0,054

0,18

H2SO4

150 µL

70

130,55

Pag7

-

-

0,37

0,056

0,18

Amberlite
IR120

230 mg

70

89,22

Pag8

-

-

0,36

0,065

0,18

H2SO4

50 µL

70

90,80

Pag9

-

-

0,35

0,100

0,19

Amberlite
IR120

227 mg

70

92,2

Pag10

-

-

0,37

0,100

0,20

Amberlite
IR120

230 mg

100

87,7

Pag11

-

-

0,36

0,101

0,20

H2SO4

50 µL

100

89,7

Pag12

-

-

0,35

0,101

0,19

70

72,4

*

Amberlite
1650 mg
IR120

[Ele geçen madde (g)/polianhidrit (g) + glikoz (g)]*100

Pag1 kodlu deneyde, diğer deneylerden farklı olarak, çıkış bileşikleri glukoz
modifiye polianhidrit ve amigdalin alınmıştır. HCl katalizörle yapılan bu deney
sonucunda %93 verim alınmıştır. TLC sonuçlarına göre Pag1 ürününün içerisinde
hala amigdalin bileşenine rastlanması, amigdalinin fazla alınmasından veya katalizör
etkinliğinin düşük olmasından kaynaklanmış olabilir. Pag2-3-4-5 kodlu denemelerde
çıkış bileşikleri oranları sabit tutularak, katalizörlerin verime katkısı incelenmiştir ve
verimlerin birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. H2SO4 katalizörünün miktarının üç
katına çıkarıldığı Pag6 kodlu deneyde, katalizör eklendiği an, çıkış bileşiklerinin
renginde koyulaşma gözlenmiştir. Ayrıca deney sonucunda elde edilen verim %130
bulunmuştur. Bu durumun, asit katalizörün aşırısıyla çıkış bileşiklerinin istenmeyen
yan reaksiyonlar vermesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür. Aynı deney
koşullarında ve düşük asit derişiminde yapılan koşullarda (Pag8) yüksek verimle
ürün oluşmuştur. Çıkış bileşiklerinden glukozun miktarının azaltıldığı denemelerde
(Pag7-8) verimin arttığı görülmüştür. Tüm çıkış bileşikleri oranlarının aynı tutulduğu
denemelerden Pag2-3-4-5’in TLC sonuçları karşılaştırıldığında, Pag2-4-5’te hala
çıkış bileşiklerine rastlanmışken, Pag4’te glukoz ve amigdalinin görülmemesi, bu
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denemeler için en etkin katalizörün H2SO4 olduğunu göstermektedir. Pag5-7’de
kullanılan asidik reçine Amberlite IR120’nin miktarının arttrılması da verime olumlu
katkı sağlamıştır. Pag7-9’da glukoz miktarının arttırılmasının verime olumlu yönde
bir katkı sağladığı

görülmüştür. Pag9-10’da sıcaklığın arttırılması verimi

düşürmüştür. Aynı şartlar altında (Pag10-11) katalizör olarak Amberlite IR120
yerine H2SO4 kullanıldığında ele geçen ürün yüzdesinin arttığı saptanmıştır.
Amberlite IR120 miktarının yaklaşık 7 kat artmasıyla (Pag9-12) verim %92’den
72’ye düşmüştür. Ancak bu sonuç Amberlite IR120 miktarının arttırılmasının
modifikasyon reaksiyonu için yanlış bir tutum olduğunu göstermemektedir. Çünkü
TLC sonuçlarına göre, Pag9 kodlu üründe çıkış bileşikleri glukoz ve amigdaline
rastlanırken, Pag12’de bu bileşenlere rastlanmamıştır. Bu durumda Pag12’nin verimi
tamamen saf sonuç ürüne aitken, Pag9’da bu verime reaksiyona girmeden kalan çıkış
bileşikleri de katkı sağlanmıştır.
Deneyler sonucunda elde edilen iki bileşenle modifiye polimerlerin farklılaşıp
farklılaşmadığı elektroforez tekniğiyle de kontrol edilmiştir (Şekil 4.17).
Elektroforez görüntüleri incelendiğinde tüm ürünlerin parlaklık şiddetlerinde azalma
gözlenmiştir. Bu sonuç, oluşan modifiye polimerlerin, çıkış bileşiği polianhidritten
farklılaşmış olduğunun göstergesidir.
Pag1-Pag2-Pag3-Pag4-Pag5- P-Ph

Şekil 4.17 : İki bileşenle modifiye polimerlerin elektroforez görüntüsü
Elektroforez görüntüsünde, Pag4 kodlu ürünün diğerlerine göre geride kaldığı
gözlenmiştir. Bu durum molekül büyüklüğünün arttığının, yani esterifikasyon
reaksiyonunun en iyi bu şartlarda gerçekleştiğini gösterir. Pag1-2-3 ve 5 kodlu
ürünler ise anhidrit polimerinden daha ileriye yürümüşlerdir. Sonuç olarak tüm
ürünlerin, çıkış bileşiği polianhidritten farklı özelliklerde olduğu belirlenmiştir.
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İki bileşenle modifiye ürünlerin sentezi için yapılan reaksiyonlar sonucunda elde
edilen ürünlerden Pag1 ve Pag2 (Şekil 4.18) kodlu ürünlerin ATR spektrumları
incelendiğinde, 3402 ve 3995 cm-1’de glukoz ve amigdaline ait serbest –OH grupları
görülür. 2893 ve 2892 cm-1’de alifatik –CH pikleri, 1780 ve 1779 cm-1’de reaksiyona
girmeden kalan anhidrit varlığını gösteren anhidrit karbonili, 1725 cm-1’de estere ait
karbonil ve 1634 cm-1’de amid karbonili görülür. 1005, 1023, 1042 cm-1’de görülen
pikler amigdalin ve glukoza ait çeşitli –C-O gruplarından ileri gelmektedir. ATR
piklerinde karboksilik asite ait spesifik piklerin görülmemiş olması reaksiyonun
gerçekleştiğini ve ürünün hidroliz olmadığını gösterir. Bununla birlikte reaksiyon
sonunda ortamda hala anhidritin bulunması katalizörün polimerik örgü içerisinde
bazı anhidrit moleküllerine ulaşamadığını göstermektedir. Bu iki reaksiyonun farkı
birinde çıkış bileşiği olarak daha önceden sentezlenen glukoz modifiye polimer ve
amigdalinin kullanılması, diğerinde ise kopolimer, amigdalin ve glukozun
kullanılmasıdır.
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Şekil 4.18 : Pag1 ve Pag2 kodlu ürünlerin ATR spektrumu
Pag3-4-5 kodlu deneyler sonucunda ele geçen ürünlerin ATR spektrumuna (Şekil
4.19) bakıldığında, anhidrit fonksiyonunun varlığını gösteren 1782 cm-1’deki anhidrit
karboniline ait pikin şiddetinin Pag4’te diğer ürünlere kıyasla azaldığı görülmektedir.
Bu durum TLC sonucunda Pag4 kodlu üründe çıkış bileşenlere rastlanmayıp, Pag3
ve 5’te rastlanmasıyla da uyumlu bir sonuçtur.

57

102

Pag3

98

Pag4

1777, 28
1724, 04

96

%T

94

92

1727, 85

1777, 28

100

Pag5

90

1777, 28

86

84

1724,,04

88

82
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

W av enumbers (cm -1)

Şekil 4.19 : Pag3-4-5 kodlu deneyler sonucunda ele geçen ürünlerin ATR spektrumu
Şekil 4.20’de görülen Pag4 ve 8 kodlu ürüne ait spektrumda ise, Pag8’de anhidrit
karbonillerinin çok baskın olduğu görülmektedir. Bu iki reaksiyonun farkı, çıkış
bileşiklerini glukoz ve amigdalinin miktarıdır. Pag8’de glukoz ve amigdalin miktarı,
Pag4’e göre azdır. Reaksiyonda glukoz ve amigdalin yetersiz geldiği için, çok az
ester karbonili gözlenirken, anhidrit fonksiyonları şiddetli şekilde gözükmektedir.
Şekil 4.21’de ise Pag10-11 ve 12 kodlu ürünlerin IR spektrumları verilmiştir.
Spektrumlar incelendiğinde, katalizör olarak Amberlite IR120 kullanılan Pag10 ve
12 karşılaştırıldığında, katalizör miktarı fazla olan Pag12’de sıcaklık daha düşük olsa
bile anhidrit karbonillerinin görülmediği yani reaksiyonun tamamen gerçekleştiği
görülmüştür. Katalizör olarak H2SO4 kullanılan Pag11 kodlu üründe de, sıcaklık daha
yüksek olmasına rağmen anhidrit karbonillerinin hala baskın olduğu görülmektedir.
Bu durum, reaksiyonda kullanılabilecek en iyi katalizörün Amberlite IR120
olduğunu göstermiştir. Reaksiyon sırasında kullanılabilecek H2SO4 miktarı, bu
katalizörden fazla alındığında yan reaksiyonlara neden olduğu için kısıtlıdır. Ancak
Amberlite IR120 reaksiyon ortamında böyle olumsuzluklara sebep olmamaktadır.
Artan miktarlarda kullanılan asidik reçinenin, tüm anhidrit gruplarını esterleştirdiği
Pag12 kodlu reaksiyon sonucunda görülmüştür. Bu sebeple en iyi katalizör
etkinliğinin doğru miktarda kullanımıyla Amberlite IR120 olduğu görülmüştür.
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Şekil 4.20 : Pag4-8 kodlu ürünlerin ATR spektrumu
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Şekil 4.21 : Pag12-11-10 kodlu ürünlerin IR spektrumları
Pag1 kodlu deney sonucunda ele geçen ürünün (4.6) D2O çözücüsü içinde alınan
NMR spektrumu Şekil 4.22’de verilmiştir.
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(4.6)
Spektrum incelendiğinde; 2.09 δ ppm’de çıkan piklerin vinilpirolidon’a ait Ha ve
zincir üzerindeki Hf protonlarına ait olduğu, 2.46 δ ppm’de çıkan pikin amid
karboniline komşu Hc protonundan ileri geldiği söylenebilir. 3.46 δ ppm’de görülen
pik Hb protonuna aittir. 6.41 δ ppm’de görülen pik maleik anhidrit’in rezonans
yapısının quasi aromatiklik özelliğinden ileri gelmektedir (Filimoshkin ve diğ.,
2003). Bu durum reaksiyon sonucunda, reaksiyona girmeyen anhidrit varlığı gösterir
ve IR spektrumuyla uyum içerisindedir.
Spektrumda 3.43 ve 3.97 δ ppm arasında görülen pikler amigdalinin ve glukozun
halka yapısına ait çeşitli –OH ve H-C-C-H protonlarına aittir. 4.21 ve 4.26 δ ppm’de
görülen pikler amigdalinin anomerik karbonuna bağlı protona aittir. 4.62 ve 4.65 δ
ppm’de görülen pik glukoz proton NMR’ının beklenerek çekildiği durumlarda oluşan
β-anomere ait piktir (Gurst, 1991). 5.93 δ ppm’de görülen pik metiliden (metin)
grubuna bağlı hidrojene, 7.58 ve 7.64 δ ppm’de çıkan pikler ise sırasıyla fenil
halkasının para ve orto konumlarındaki hidrojenlere aittir.
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Şekil 4.22 : Pag1 kodlu ürünün D2O çözücüsündeki 1H-NMR spektrumu
Oluşan estere ait pikin çözücüye ait pik tarafından maskelenmesi sebebiyle bu
spektrum DMSO-d6 çözücüyle de alınmıştır (Şekil 4.23) ve 4.91 δ ppm’de beklenen
pik görülmüştür. Pag4 kodlu deneye ait ürünün de 1H-NMR spektrumu (Şekil 4.24),
DMSO-d6’da alınmıştır. Bu ürünün oluşan estere bağlı protonun piki 4.89 δ ppm’de
çıkmıştır ve Pag1’e kıyasla şiddeti daha yüksektir.

Şekil 4.23 : Pag1 kodlu ürünün DMSO-d6 çözücüsündeki 1H-NMR spektrumu
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Şekil 4.24 : Pag4 kodlu ürünün DMSO-d6 çözücüsündeki 1H-NMR spektrumu
İki bileşenle, anhidrit polimerinin esterleşmesi için yapılan denemeler sonucunda;
çözücü olarak toluen kullanılmasının, reaksiyon için en uygun sıcaklığın 70°C
olduğu, reaksiyon süresinin 5 saat olmasının optimum şartları sağladığı görülmüştür.
Reaksiyonda kullanılabilecek en etkin katalizör; yan reaksiyonlara sebep olmadığı ve
tüm anhidrit gruplarına ulaşabildiği için Amberlite IR120 olarak tespit edilmiştir.
4.3 Modifiye Polimerlerin Termal Özelliklerinin İncelenmesi
Modifiye polimerlerin termal özelliklerinin incelenmesi için DSC (Differential
Scanning Calorimetry) tekniğinden faydalanılmıştır. DSC eğrileri örnek ile referans
madde arasındaki ısı akış hızındaki değişmeleri göstermektedir. Genel bir DSC
eğrisinde meydana gelen endotermik ve ekzotermik sapmalar polimerlerin camsı
geçiş sıcaklığı, kristallenme, çapraz bağ oluşumu, erime sıcaklığı ve çalışma
ortamına göre bozunma ve oksitlenme gibi fiziksel özellikleri hakkında bilgi
vermektedir.
Şekil 4.25’te, kesikli çizgi ile gösterilen anhidrit polimeri (P) ve düz çizgi ile
gösterilen hidroliz edilmiş anhidrit polimeri (Ph) karşılaştırıldığında; 91°C’de
görülen endotermik pik maksimumu numunelerdeki nemin uzaklaştığını gösteren
piktir 185-199°C ve 231-270°C’de görülen pik maksimumları maddelerin
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degradasyonundan kaynaklanmaktadır. Hidroliz edilen polimerin ikinci ısıtılmasında
gözlenen 192°C’de çıkan pik ise, hidroliz ürününün çıkış polimerden farklılaştığı
göstermektedir.

Şekil 4.25 : Anhidrit polimeri ve hidroliz edilmiş anhidrit polimerinin DSC eğrileri
Glukoz modifiye polimerlerden Pg5’in, anhidrit polimeri ve hidroliz edilmiş anhidrit
polimeriyle karşılaştırmalı termogramı Şekil 4.26’da verilmiştir. Glukoz modifiye
polimerin DSC eğrisinde; 84, 146, 168 ve 295°C’de endotermik pik maksimumları
görülmektedir. 84°C, maddeden suyun uzaklaştığını gösteren piktir. 146, 168 ve
295°C’de görülen pik maksimumları ise bu maddenin çıkış bileşiği anhidrit
polimerinden tamamen farklı bir karakterde olduğunu göstermektedir. Bu
termogramda 146°C’de görülen pik glukun erime noktasıdır. Bu pik maksimumu
glukozdan kaynaklanmaktadır.

Pg5

P

Ph

Şekil 4.26 : Pg5, P ve Ph’ın DSC eğrileri
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Amigdalin modifiye polimerden Pa1 kodlu ürünün, anhidrit polimeri ve hidroliz
edilmiş anhidrit polimeriyle karşılaştırmalı DSC termogramı Şekil 4.27’de
verilmiştir. Pa1 kodlu ürünün DSC eğrisine bakıldığı zaman, 80°C’de suyun
uzaklaştığı görülmektedir. 205, 266 ve 357°C’deki pik maksimumları, Pa1 kodlu
ürünün, reaksiyon sonucunda farklılaştığını göstermektedir.

Pa1

P

Ph

Şekil 4.27 : Pa1, P ve Ph’ın DSC eğrileri
İki bileşenle modifiye ürünlerden Pag4 ve Pag11’in DSC eğrileri karşılaştırıldığında
Şekil 4.28’de görülmektedir.

Pag4

Pag11

Şekil 4.28 : Pag4-11 kodlu ürünlerin DSC eğrileri
Bu DSC eğrilerinden, Pag4 kodlu ürüne ait olanda 92, 110, 121, 138, 153 ve
255°C’de, Pag11 kodlu ürüne ait olanda 79, 140, 183 ve 232°C’de endotermik pik
maksimumları gözlenmiştir. Bu iki ürünün tek farkı Pag4’ün 70°C’de, Pag11’in

64

100°C’de sentezlenmiş olmasıdır. Farklı sıcaklıklarda sentezlenen bu iki ürünün
termogramlarında kaymalar gözlenmiştir. Sonuç olarak bu iki ürünün de hem
anhidrit polimerinden, hem hidroliz edilmiş anhidrit polimerinden, hem de
birbirlerinden farklılaştığı görülmüştür.
4.4 İki Bileşenle Modifiye Ürünlerin Kontrollü Salımlarının İncelenmesi
İki bileşenle modifiye polimerlerden spektral incelemeler sonucunda en iyi olduğu
tespit edilen Pag4’ün hazırlanan in vitro ortamdaki (pH:7,4) kontrollü salımı UV
spektrofotometresiyle incelenmiştir. Literatür verilerine göre amigdalinin UV
spektrumunda dalga boyu maksimumu 193 nm’de görülmektedir (Viorica-Mirela ve
diğ., 2006). Literatüre göre bu bölgede –CN fonksiyonuna ait

absorpsiyonun

görülmesi beklenmektedir.
pH:7,4 fosfat tamponuyla yapılan in vitro inceleme sonucunda bu bölgenin
absorpsiyonunda zamanla azalma tespit edilmiştir. Bu durum amigdalinin bu
ortamda reaktif –CN grubunu vererek hidroliz olduğunu göstermektedir.
Şekil 4.29’daki grafik çeşitli zaman aralıklarında 190 nm’de okunan absorbans
değerlerinin

zamanla

değişimi

görülmektedir.

Örnek,

pH:7,4

tamponunda

çözündükten sonra ilk 1 saat içerisinde absorbans 0,4’ten 0,17’ye kadar düşmektedir.
18 saat sonra alınan spektrumda ise absorbans 0,15 okunmuştur. Bu durum da aktif
grubun salımını 1 saat içerisinde tamamladığını gösterir.

Şekil 4.29 : 190 nm için zamana karşı absorbans grafiği (pH:7,4)
Amigdalindeki aktif grup olarak salım yaptığı düşünülen –CN’in, in vitro ortamda
HCN haline gelmesi beklenmektedir. HCN ise pKa değeri 9,2 olan zayıf bir asittir.
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Bu durum göz önüne alınarak kontrollü salımın pH metre ile sağlaması yapılmıştır.
Bu amaçla belli bir miktarda madde, pH:7,4 tamponuyla çözülüp, pH değişimi
incelenmiştir. Bu değişim 24,6°C’de incelenmiştir. Bu değişimin vücut ısısında
incelemeyişinin sebebi HCN’in 25,6°C’de buharlaşmasıdır. Madde eklendikten sonra
çözelti pH’ı 7,26 olarak okunmuştur, bir saat içinde zamanla azalarak pH 7,22’ye
düşmüştür. Bu durum pH:7,4 ortamında HCN çıkışının göstergesi olarak kabul
edilebilir. Fizyolojik pH için alınan ölçümlerde aktif grubun çok çabuk salındığı
belirlenmiştir.
Fizyolojik pH’ın ardından mide pH’ı olan 4’te incelenemeler yapılmıştır. Hazırlanan
ve ticari olarak alınan tamponun her ikisinin de UV spektrumlarında dalgalanmalar
görüldüğü için bu pH’da kontrollü salım sadece pH metre ile incelenebilmiştir.
Belirli miktarda iki bileşenle modifiye ürüne hazırlanan pH:4 tamponu eklendikten
sonra pH:3,9 olarak okunmuştur. 24°C’de alınan ölçümlerde 20 dk içinde pH:3,96’ya
kadar çıkmış ve ardından bu sıcaklık için sabit kalmıştır. HCN zayıf bir asit olduğu
için düşük pH’ı yükseltmesi beklenen bir durumdur. Ayrıca asit ortamda aktif grubun
salımının daha da hızlı olması normaldir.
Bağırsak pH’ı olan 9’da UV ile alınan spektrumlarda aktif grubun dalga boyu
maksimumu 192 nm olarak belirlenmiştir. Bu dalga boyundan absorbans değerinin
zamanla değişimi Şekil 4.30’da görülmektedir. Burada aktif grubun salımının
50 dk’da tamamlandığı belirlenmiştir. pH metreyle yapılan kontrolde ise 24,6°C’de
ölçümler alınmış ve 8,79 olan pH’ın 59 dk sonra 8,73’e indiği ve sabit kaldığı
gözlenmiştir.

A

t (dk)
Şekil 4.30 : 192 nm için zamana karşı absorbans grafiği (pH:9)
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Sonuç olarak pH:7,4-4 ve 9’da kontrollü salımın hızlı bir biçimde gerçekleştiği
görülmüştür. Bununla birlikte modifiye edilmemiş aktif maddede hazırlanan in vitro
ortamlarda

bu

pik

maksimumunun

gözlenememesi,

hızlı

gerçekleşse

modifikasyon reaksiyonu sonucu salım süresinin uzadığının göstergesidir.
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de,
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Modifiye biyobozunur kopolimer sentezi ve bu kopolimerin kontrollü salımını konu
alan bu çalışmada elde edilen sonuçlar:
1. Polianhidrit molekülü grubumuzun daha önceden belirlediği optimum şartlarda
yük-transfer kompleksi üzerinden sentezlenmiş ve gerektiğinde çoğaltılarak
kullanılmıştır.
2. Kopolimerin modifikasyonu glukoz, amigdalin ve her iki bileşenle aynı anda
gerçekleştirilmiştir.
3. Modifikasyon reaksiyonların asit katalizörler H2SO4, HCl, PTSA ve Amberlite
IR120 kullanılmıştır.
4. Modifikasyon reaksiyonunun gerçekleştiği optimum koşullar; toluen çözücülü,
Amberlite IR120 katalizörlü ortam olarak belirlenmiştir.
5. Çıkış bileşikleri ve sonuç ürünün çözünürlük verileri birbirine benzediği için
ve oluşan esterin hidroliz olma ihtimali olduğu için ürünlerin saflığı TLC ve
elektroforez teknikleriyle kontrol edilmiştir.
6. İki bileşenle modifiye ürünlerin kontrollü salımı in vitro koşullar hazırlanarak
pH:4, 7,4 ve 9

tamponlarında incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda

modifiye ürünlerin aktif –CN gruplarının salımı; pH:4 için 20 dakika, pH:7.4
için 1 saat ve pH:9 için 50 dakikada tamamlanmıştır.
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