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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Aflatoksinler çeşitli hayvan türlerinde ve insanlarda karaciğer kanserojenleri olarak kabul 

edilen sekonder metabolitlerin bir sınıfıdır. Aspergillus tarafından süt ve peynir gibi süt 

ürünlerinde ve mısır, tahıllar, kuruyemişler, çay, antep fıstığı, meyveler, yağlar, çeşniler, 

tahıllar gibi çeşitli tarımsal gıda maddelerinde üretilirler. İnsan ve hayvan sağlığı yanında, 

ekonomiyi de tehdit etmekte; aflatoksinaz, Reye sendromu, kronik hepatit, hepatosellüler 

karsinom gibi, oldukça ciddi hastalıklara sebep olmaktadırlar [1]. B1, B2, G1, G2, M1 ve M2 

olmak üzere altı aflatoksin belirlenmiştir. 

 
Şekil 1: Farklı Aflatoksin türlerinin şematik gösterimi 

 

Bunların içinden B1 türü Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü (The International 

Agency for Research on Cancer- IARC), grup 1 kanserojen ve G1, G2 , B2, M1 ve M2’yi grup 

2 kanserojen olarak kategorize etmiştir [2,3]. Bu toksinler çeşitli tarım ürünlerinden izole 

edilmişlerdir ve Aflatoksin B1’e (AFB1) insan ve hayvanlar besin zincirinde yedikleri ile 

maruz kalmaktadırlar. AFB1 insanlar için en toksik olandır, yüksek sıcaklığa ve neme 

dayanıklıdır. Fazla miktarda AFB1 insanlarda ve hayvanlarda akut zehirlenmeye hatta ölüme 

neden olmaktadır [4]. Avrupa topluluğu mevzuatı uzun süre alımı düşük konsantrasyonlarda 

bile oldukça tehlikeli olabilen AFB1’in kilogram başına izin verilen 2 gram üzerinde bir 

alımının, en sık görülen beşinci kanser türü olan karaciğer  kanserine yol açtığını da 

bildirmiştir [5]. Aflatoksinlerin yaygınlığı ve insan sağlığına verdiği belirgin hasarlar 

nedeniyle tespitine yönelik hızlı ve hassas yöntemler geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır 

[6]. İnce tabaka kromatografi (TLC), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), gaz-

sıvı kromatografisi (GLC) ve kütle spektrometresi (MS) aflatoksin tespiti için 

kullanılmaktadır [7,10]. Ancak bu teknikler pahalıdır ve oldukça zaman almaktadır.  

Biyosensörler, farklı gıda numunesi türlerinde istenen analitleri araştırmak için bağımsız 

kantitatif analitik cihazlardır. Biyolojik tanıma elemanı, dönüştürücü ve dedektörden 

oluşurlar. Biyosensör geliştirmede genellikle biyo-tanıma elemanları olarak 

immünoglobulinler, enzimler, hücreler, moleküler baskılanmış polimerler, ilaçlar yer alır. 

Biyotanıma öğesi, bir biyosensörün temel bileşenidir. Aptamerler, antikorlar, moleküler 

baskılayıcı polimerler ve enzimler dahil olmak üzere birkaç farklı biyotanıma elemanı türü 



biyosensör tasarımında kullanılmaktadır. Bu elemanlar, hedeflenen analit için geliştirilmiş 

hassasiyet ve seçicilik göstermektedir. Dedektör, dönüştürücü eleman tarafından doğrudan 

biyo-tanıma elemanıyla iletilen sinyali toplar [11]. 

Tahıl ürünleri ve sütte aflatoksinlerin tespit edilmesi, özellikle gelişmiş duyarlılık ve kısa 

yanıt süresi için nanomalzemeleri biyolojik sistemlere entegre eden nano tabanlı sensörlere 

artan bir ilgi vardır [2,3]. Nanomalzemeler arasında, iç içe grafit levhalardan oluşan, içi boş 

silindirik çok duvarlı karbon nanotüp (ÇDNT), benzersiz mekanik, elektriksel, kimyasal ve 

yapısal özelliklerinden dolayı nanosensör platformları için en çok tercih edilen yapıdır [4,15]. 

ÇDNT’ler çevresindeki küçük değişikliklere karşı duyarlı olduğundan [16] biyomoleküllerin 

elektrokimyasal reaktivitesini arttırmaktadır [7]. 

 

Eşsiz özelliklerinin bir sonucu olarak, biyomoleküller ve nanopartiküller arasındaki 

etkileşimi incelemek için nanotüplerin elektriksel özellikleri araştırılmıştır. ÇDNT’lerin 

elektriksel iletkenliğinin altından daha iyi oluşu, geniş yüzey alanları, yüksek elektron transfer 

kapasiteleri, biyo-uyumlu, toksisitesi düşük ve çelikten daha sağlam yapıları, biyosensör 

araştırmalarında geniş yer bulmalarını sağlamıştır [18,19]. KNT tabanlı sensörler alan etkili 

transistör (FET) tasarımlarına dayalı olarak üretilmiştir; burada, tek tek veya KNT ağları, 

kaynak ve boşaltma elektrotları arasında elektron kanalları olarak görev yapmaktadır. KNT-

FET biyosensörleri, yüklenen yapıların absorbsiyonunda ara yüzündeki değişiklikleri tespit 

etme yeteneğiyle gıda patojenlerinin ve aflatoksinlerin saptanması için kullanılmıştır [20-22]. 

Nano bağlantılardan yapılmış çeşitli biyokimyasal sensörler, glikoz ve ağır metal iyonları 

dâhil olmak üzere analitler için duyarlılık ve özgüllük sunmaktadırlar [23-25].  

 

Buradaki çalışma ile aflatoksin tespiti yapan nanotüp tabanlı bir biyosensör geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. KNT kaplı mikrotellere dayalı biyosensör bir çapraz çubuk bağlantısına 

monte edilecek ve toksin tespiti için antikorlarla hareketsiz hale getirilecektir. Geliştirilen 

biyosensör, hedef antijenler ve antikorlar arasındaki bağlantı noktasındaki moleküler 

bağlanmaları ölçerek, elektrik sinyallerine dönüştürmek için biyo-nano ile modifiye edilmiş 

bir yüzey üretip optimize ederek çalışacaktır. Temel amaç, sensörün aflatoksin tespit etme 

sistemi performansını geliştirmek ve araştırmaktır. 

 

 

 

 

 

 



Şekil 2: AFB1 toksisitesinin insanlar üzerindeki etki mekanizması. 

 

2. Problem/Sorun: 

  Çiğ sütte, yemde ve süt ürünlerinde karşımıza çıkan ve gün geçtikçe daha çok maruz 

kaldığımız, üst alım miktarı limiti aşıldığında insan sağlığına olumsuz etkileri bulunan 

aflatoksinlerin tespitinin ve miktarının belirlenmesi, uzun ve zahmetli bir süreçtir. AFB1 bu 

toksinlerden en zehirli olanıdır. Toksinin karaciğer proteinleri etkileri sonrası akut aflotoksinaz, 

bağırsak bütünlüğüne etkisi sonucu yetersiz büyüme, sitokin ekspresyonunu baskılaması 

nedeniyle bağışıklık sorunları, DNA’ya olan etkileri nedeniyle hepatoselüler karsinoma ve 

kronik Hepatit B enfeksiyonuna sebep olduğu bilinmektedir (Şekil 2).  Kromotografik ve 

spektrofotometrik yöntemler kullanılarak, çok fazla analit kullanılarak tespiti yapılabilmektedir. 

Bu süreç hassas miktarlarda toksinin tespit edilmesini engellemekte ve böylece bu tespit 

edilemeyen miktarlardaki toksinler, insanlarda birikimli toksisite oluşturmaktadır. Bu durum 

sağlık sistemi için de yük oluşturmaktadır. Kısa ve etkili bir tespit yöntemi geliştirilmesi oldukça 

önemlidir. Özellikle gıda ve işletme endüstrilerinde AFB1’in otomatik tespiti için, nanomateryal 



tabanlı cihazların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Kontamine gıda numunelerinde AFB1'in 

spesifik, hassas ve hızlı izlenmesi için AFB1 toksisitesinin ölçümü ve gelişmiş nanomateryal 

entegre biyosensörlerin geliştirilmesi gıda sektöründe bu yöndeki eksikliğin giderilmesine 

katkıda bulunacak ve insan sağlığına etkilerinin temelden azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

 

3. Çözüm  

  Karbon nanotüp tabanlı aflatoksin biyosensörü geliştirilerek aflatoksin tespitinin daha hızlı ve 

duyarlı yapılabilmesi, biyosensörün kolay ulaşılabilir ve tekrar kullanılabilir olması 

amaçlanmaktadır. Elektron iletkenlikleri ve yüzey emiciliği yüksek nanotüpler ile yüzey 

modifikasyonu yapıldıktan sonra; yüzeye tutunan toksin antijeni, hassas ölçüm yapılmasını 

sağlayacaktır. Nanotüplerin, mikro boyutlarda yüksek iletken tellerin yüzeyine tutunması ile, 

daha emici ve iletken bir yüzey elde edilecek ve bu yüzeye toksin antijeni absorbsiyonu 

yapılacaktır. Böylece az miktarda AFB1 içeren malzeme uygulandığında, yüksek iletkenliğe 

sahip sistem ile, küçük akım değişimleri izlenerek, verimli bir ölçüm sağlanacaktır.  

 

4. Yöntem 

Çalışmada kullanılacak çok duvarlı KNT’ler 0.5-2 µm aralığında boyutlara sahip, kısa 

KNT’lerin dış yarıçapı 5-8 nm aralığındadır. TEM görüntüleri ile çok duvarlı yapıları ve 

boyutları doğrulanmıştır (Şekil 3).  

 

 

Şekil 3: (A) Asitle muamele öncesi ve (B) sonrasında alınan TEM görüntüleri (19) 

 KNT’lerin daha önce TEM ve SEM görüntüleri alınarak boyutları, çok duvarlı yapıları, iç 

ve dış yarıçap bilgileri doğrulanmıştır. KNT’ler güçlü asitlerle karşılaştırıldıklarında, 

yüzeylerinde başka moleküllerin bağlanabileceği -OH ve -COOH grupları oluşmaktadır. Bu 

grupların varlığı ise Termogravimetrik analiz, Raman Spektrofotometresi ve FTIR 

Spektrofotometresi ile doğrulanabilmektedir. Kullandığımız KNT’ler için bu karakterizasyon 

yöntemleri gerçekleştirilmiş, 2 farklı hücre hattında toksisite değerlendirmesi yapılmıştır. 

Ayrıca bu KNT’lerin, yüzeyde oluşan karboksil grupları nedeniyle verimli bir protein 

bağlama oranına sahip olduğu görülmüştür [18,19].60 µm yarıçapa sahip tungsten teller, KNT 

ile kaplanacaktır.  



 

Şekil 4: (A) Yüzeyine KNT adsorbe edilecek tel (B) tel yüzeyine bağlanacak KNT’ler 

       Çalışmada kullanılacak tungsten tel 50 mikrometre çapında ve 0.02 g/m ağırlıktadır ve %3-5 

kütle oranında altın ile kaplanmıştır (Şekil 4 A). Tel yüzeyine KNT tutundurma işlemi 

gerçekleştirmek için N-dimethylformamide (DMF)’de 0,1 mg/ml konsantrasyonda KNT 6 saat 

boyunca sonikatörde tutulacaktır. Yeterli dispersiyon sağlandıktan sonra, %70 alkolle steril edilen 

teller polietilenimin (PEI) solüsyonuna batırılacak ve 5 dakika boyunca çalkalayıcıda tutulacaktır. 

Sonrasında teller 200 derece fırında 24 saat fırınlanacaktır. Sonrasında KNT- DMF solüsyonuna 

daldırılarak, 4 saat çalkalayıcıda tutulacaktır [26]. Tellerin yüzeyindeki PEI ile KNT’lerin yüzey 

fonksiyonel grupları, kaplama sağlayacaktır. (Şekil 5). 

 

 

 

Şekil 5: Biyosensörün tasarımı A) Sensörün şematiği B) Sensörün etkinlik ölçümünde 

kullanılacak sistem C) ANTI-AFB1 tutunmuş biyosensör etkin bölgesi 

   A)     B)  

C) 

A B 



 

 

 

Şekil 6: (A) KNT kaplanmamış tel  (B)  KNT kaplanmış tel 

 

  İlk denemesi yapılan ve yüzeyine KNT kaplanmış tel, ışık mikroskobu altında 

görüntülendiğinde, yüzeydeki tutunmanın verimli olduğu izlenmiştir (Şekil 6).    KNT miktarı 

0,1 mg/ml olarak tutularak kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Miktar yarıya indirilerek ve iki 

katına çıkarılarak da yüzeye KNT bağlama işlemi yapılacak ve iletkenlikleri Şekil 5’deki ölçüm 

sistemi ile karşılaştırılacak, en hassas ölçüm sonucunu veren konsantrasyon, asıl kaplama 

konsantrasyonu olarak belirlenecektir.     

  Kaplama yapılan tellerin yüzeyine, tampon çözeltide, 10 µg/mL olarak hazırlanmış Anti- AFB1 

(AFB1 antikoru) solüsyonu emdirilecektir. İmmobilize olarak Anti-AFB1 antikorlarına bağlanmış 

KNT’ler görüntülenecek, tabaka kalınlığı belirlenecek ve sonrasında çıplak tellerle 

karşılaştırılacaktır. Ölçümler ODTU MERLAB’tan hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilecektir. 

Bu etkin bölgeye, reaksiyon öncesinde, 10 µl distile su biyosensör etkin bölgesine damlatılacak ve 

negatif kontrol ölçümleri alınacaktır. Sonrasında etkin bölgeye farklı konsantrasyonlarda AFB1 

damlatılarak, 1 dakika boyunca antikor-antijen reaksiyonunun gerçekleşmesine izin verilecektir. 

Sistemin tasarımı şekil 5’deki gibi olacaktır. Sensöre farklı dilüsyonlarda AFB1 uygulanarak 

tekrar eden ölçümler yapılacaktır. Ayrıca spesifikliğini belirlemek için, farklı bir toksin (difteri 

toksini) ile aynı dilüsyonlarda hazırlanarak, her ikisinden alınan sinyaller karşılaştırılacaktır. 

 

 

5. Yenilikçi Yönü 

  Vücudumuza aldığımız her maddenin az da olsa toksin içerdiği yüzyılımızda, sağlığımızı ve 

gelecek nesillerin sağlığını korumak amacıyla tüketimi gerçekleştirilen gıda maddelerinin toksin 

seviye tespitinin her üretici tarafından yapılması gerekmektedir. Bu toksinlerin tespiti oldukça 

maliyetli ve zaman alıcı kromotografik ve spektroskopik yöntemlerle gerçekleştirilmekte, 

yeterince hassas ölçüm yapılamamaktadır. Hâlihazırda kullanılan yöntemler hem maliyetli, uzun 

süreli hem de fazla miktarda analit kullanımı gerektiren yöntemlerdir. Biyosensör çalışmalarında, 

geniş yüzey alanı ve yüksek elektron iletme kapasitesi ile yıldızı parlayan nanotüplerle 

geliştirilecek sensör, bu tespitin daha kolay, uygun fiyatlı ve hızlı yapılmasını sağlayacaktır. 

Şimdiye kadar nanotüp tabanlı aflatoksin biyosensörlerinin hassasiyeti ile ilgili yapılan 

B A 
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çalışmalarda 0.03 ng/ml ‘ye kadar tespit sınırına ulaşabilen Aflatoksin biyosensörleri 

geliştirilmiştir [27,28].  

Piyasada yer alan, görece en pratik aflatoksin belirleyicileri ELISA kitleridir ve bunlar ithal 

ürünlerdir [29].Ayrıntılı ve uzun süreli işlemleri vardır ve ELISA okuyucuya ihtiyaç vardır. Şu an 

kullanılan en gelişmiş sistem test stripleri ve ayrı bir okuyucu içeren ve Pelkin Elmer ‘in ürettiği, 

“AuroFlow AQ mikotoksin hızlı test kiti [30] ve “QuickStar Horizon Kit Okuyucudan [32]” 

oluşan sistemdir. 

   Buradaki araştırma sonucunda, ölçülmesi kolay ve verimli bir biyosensörün temeli atılacaktır. 

Araştırma tamamlandığında elde edilen veriler ve geliştirilen sisteme entegre edilebilecek sinyal 

işleme birimi ile, biyosensör tabanlı yeni bir ölçüm sistemi tasarlanacaktır. Kendi laboratuvar 

altyapımızda bulunan hassas akım ölçerimiz, fonksiyon üreticimiz ile nanotüp biyosensörünün 

sinyal işleme birimini elde edeceğiz. Biyosensörümüzün antikor-antijen etkileşimi ile sinyal üreten 

biriminin elde edilmesi, araştırmamızın temelini oluşturmaktadır. Amperometrik elektrokimyasal 

biyosensörün, antikor-antijen redoks reaksiyonu ile ortaya çıkan akımı ölçmek ve biyosensörün 

sinyal işleme birimine kadar olan kısmı tasarlanacaktır. Daha sonra TÜBITAK proje 

desteklerinden faydalanılarak, bu biyosensörü, kompakt ve küçük bir sinyal işleme ünitesine 

entegre etmek planlanmaktadır. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

  Projede geliştirilecek olan sensör sistemi, aflatoksin biyosensörleri ile ilgili yapılan en yeni 

araştırmaların bir örneğidir. Biyosensörlerde kullanılan en yaygın elektrokimyasal algılama 

yöntemlerindendir. Bu yüksek hassasiyetli, amperometrik tabanlı biyosensör, AFB1 ve Anti-AFB1 

eşleşmesi meydana geldiğinde, redoks reaksiyonları sırasında mevcut potansiyellerdeki farkı tespit 

eder. Araştırmamızda kullanılan nanotüpler, ODTÜ Teknokent merkezli bir şirket olan 

Nanografi’den uygun fiyata temin edilmiştir. Sistem ticari bir ürün olarak hayata geçirildiğinde, 

yine aynı şirketten temini yapılabilecektir. Bu yarışma kapsamında geliştirilecek sistemde 

kullanılan AFB1 ve ANTI-AFB1, araştırma kapsamında ticari olarak elde edilecektir. Ancak 

burada anlatılan, sensörün temel araştırma ve ölçümleri tamamlandığında, ANTI-AFB1’in 

literatürde yirmi yılı aşkın süredir yer alan ve yaygın olarak gerçekleştirilen antikor üretimi [32] ve 

AFB1 eldesi de [33] gerçekleştirilecektir. Daha önceki araştırmalarımızda (tüm makaleler ve tez), 

nanotüplere, toksin ve protein bağlama işlemleri gerçekleştirdik ve burada gerçekleştirilecek 

araştırmanın ön denemelerinde mikrotellere nanotüp kaplama işleminin de uygulanabilir olduğunu 

gördük (Şekil 6). Araştırma tamamlandığında nanotüp kaplı elektrotlara immobilize edilen ANTI-

AFB1 elektrokimyasal yanıtlarının akım-potansiyel yanıtları tamamlanacak ve algılama 

karakteristiği ortaya çıkarılacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme adı Adet Fiyat 

ODTU MERLAB TEM 

görüntüsü hizmet alımı 
10 saat  

10 saat x 530 TL = 5300 

TL  

Branched polyethylenimine 

solution  
 250 mL – 1 adet 3084 TL 

N,N-Dimethylformamide 

anhydrous, 99.8%  
250ml- 1 adet 2000 TL 
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ANTI-AFB1 1 ml x 4 28000 TL 

AF-B1 2 mL x2 8000 TL 

Tungsten tel  18.9 g 1650 TL 

Pipet ucu 1000 uL 5 paket  250 TL  

Pipet ucu 100 uL 5 paket 250 TL 

Pipet ucu 10 uL 5 paket 250 TL 

Polydimethylsiloxane 1 g 500 TL 

PBS tablet 1 paket  300 TL 

DMSO  500 ml 450 TL 

15ml’lik falkon 5 paket 500 TL 

50 ml’lik falkon 5 paket 500 TL 

 TOPLAM 51034 TL 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Projede ortaya çıkarılacak sensör, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe aflatoksin tespiti için 

ucuz, hızlı ve etkili bir seçenek olarak kullanılacaktır.  

 

 

 

 İş paketi tanımı 
Kimler tarafından 

gerçekleştirileceği 
Haziran Temmuz Ağustos 

1 

Mikro tellere Nanotüp 

bağlanması ve TEM 

görüntülerinin alınması 

Bircan Dinç, Sema Nur 

Özbey, Neslihan Demirci 
X   

2 

Kaplı elektrotlara ANTI-

AFB1 immobilize 

edilmesi 

Bircan Dinç, Büşra 

Özdemir,  Sema Nur 

Özbey, Neslihan Demirci 

 X  

3 

AFB1 ve ANTI-AFB1 

etkileşim sonucu 

ölçümlerin alınması 

Bircan Dinç, Neslihan 

Yılmaz, Senem Ece Üner 
  X 



10 

 

 
 

 

9. Riskler 

İP 

No 
En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 
Antikor immobilizasyonunun yeterli 

düzeyde olmaması 

Bu durum, karışımdaki antikor 

konsantrasyonunun az gelmiş olması ya da 

nanotüp kaplı elektrotların yeterli sürede 

antikor ile etkileşimde tutulmamasından 

kaynaklanabilir. Antikor ve nanotüp karışımı 

konsantrasyonu arttırılarak deneyler tekrar 

edilir. Etkileşim süresi uzatılarak deneyler 

tekrar edilir. 
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