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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Günümüzde manyetik nanoparçacıklar biyoteknoloji, ilaç sektörü ve manyetik kayıt cihazları 

başta olmak üzere çok çeşitli uygulama alanlarının olması nedeniyle araştırmacılar tarafından 

büyük ilgi görmektedirler. Uygulamalarda en çok kullanılan manyetik nanoparçacıklar arasında 

ise Fe3O4 (magnetit) ve Fe2O3 (maghemit) demir oksit nanoparçacıkları yer almaktadır. 

Manyetik nanoparçacıkların hangi uygulama alanında kullanılacağı bu nanoparçacıkların sahip 

olduğu boyut, şekil, yüzeyinin kaplı olup olmaması, kaplı ise hangi ligantla kaplı olduğu gibi 

birçok özelliğe bağlı olarak değişir. Biyoteknolojik ugyulamalarda kullanılmak amacıyla 

parçacık yığılmasının önlenmesi için biyo uyumlulukları dikkate alınarak amino asitler en çok  

tercih edilen kaplama ajanlarıdır. Bu çalışmada manyetik nanoparçacıkların hipertermi ve 

manyetik rezonans görüntüleme (MRI) uygulamalarında kullanılmak üzere küçük boyutta, tek 

basamakta kolaylıkla hazırlanabilen, biyouyumlu, hidrofilik yüzeyi sayesinde suda dağılabilen 

hedefe yönelik bir tedavi ajanı tasarımı ve özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 

Fe (II) ve Fe (III) katyonlarından oluşan manyetit nanoparçacıkları ortak çöktürme yöntemiyle 

sentezlenmiş, ayrıca aynı yöntemle küçük moleküler yapısı ve biyo uyumluluğu nedeniyle en 

basit amino asit olan glisinin oluşturduğu glisil- glisin dipeptidi (Glygly) kullanılarak yüzeyi 

kaplı manyetit nanoparcaçıkları sentezlenmiştir. Sentezlenen nanoparcaçıkların yapı ve 

büyüklük tayinleri Dinamik ışık saçılımı (DLS), Fourier-Transform Infrared Spekroskopi 

(FTIR), taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve manyetik özelliği ise titreşimli örnek 

manyatometresi (VSM) ile belirlenmiştir. Glisilglisin kaplı manyetik nanoparçacıkların 

karakterizasyonu yapıldıktan sonra floresans boyar madde olan FITC ile bağlanması 

gerçekleştirilmiş ve U87 glioblastoma hücre hattında in vitro değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Manyetik nanoparçacıklar( MNP), biyoteknoloji, ilaç sektörü ve manyetik kayıt cihazları başta 

olmak üzere birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Son yıllarda biyoteknolojik ve klinik 

uygulamalarda manyetik nanoparçacıklara ilgi artmıştır. Manyetik nanoparçacıkların, 

kemoterapik ilaçların yönlendirilmesi için hedeflenen ajanlar, kemoterapi ve radyoterapiye ek 

bir tedavi yöntemi olarak düşünülen hipertermi tedavisi, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) 

için kontrast ajanlar, manyetik nanoparçacıklar tarafından radyoizotopların manyetik olarak 

yönetilerek hedef dokuya taşınması gibi birçok uygulama alanı vardır. Bu uygulamaların çoğu 

kimyasal olarak kararlı, düzgün bir şekle ve boyuta sahip nanoparcaçıkları gerektirmektedir. 

Metalik nanoparcaçıklar çapları 1-100 nm arasında olan yapılardır. Nanoparçacıkların 

kümelenmesini engelleyen koruyucu bir malzeme ile çevrelenmesi gerekir. MNP'lerin uygun 

yüzey modifikasyonu, onları yalnızca kümelenmeye karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda 

farmakokinetik davranışlarını ve spesifik olmayan hücresel etkileşimi de ayarlar. Ek olarak, 

kaplama ajanları ilaç, flüoresan işaretleyici ve biyomolekül gibi kısımlar için de konjugasyon 

alanı yaratır. Böylece MNP lerin farklı biyomoleküller ile birleşmesini de sağlar. 
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3. Çözüm  

Günümüzde çeşitli etkenlerden dolayı insanlarda kanser görülme yüzdesi artmış ve buna paralel 

olarak da yeni kanser türleri meydana gelmiştir. Kemoterapi ve radroterapiye ek bir tedavi 

yöntemi olarak düşünülen ve üzerinde çalışılan hipertermi tedavisi, manyetik nanoparçacıklarin 

değişen manyetik alana maruz kaldığında manyetik histerisis kayıplarıyla ısınması ve tümör 

hücrelerinin ısıya oldukça duyarlı olması ve 410C de bozunması esasına dayanır. Bununla 

birlikte, manyetik nanoparçacıklar  kontrast artırıcı özellikleri nedeniyle manyetik rezonans 

görüntülemede de tümör tanımlaması ve kapsamıyla ilgili kesin bilgi sağlamada 

kullanılmaktadırlar. MRI ile tümör dokusunun görüntülenmesi, kanser tedavisinin teşhisi ve 

izlenmesinde çok önemlidir. Elde edilen görüntülerin yorumlanması, hastalık dokusunun 

çoğunun ayırt edilmesine ve tanınmasına yardımcı olur. Çalışmalarımız sonucu sentezlenen 

manyetik nanoparçacıkların hem tedavi amacı taşıyan hipertermi hem de teşhis amacı taşıyan 

MRI görüntüleme gibi çalışmalarda kullanılabileceğini bilmek bizi oldukça 

heyecanlandırmaktadır.  

 

Küçük parçacık boyutuna sahip malzemeler sahip oldukları geniş yüzey alanı/hacim oranı ve 

doku erişilebilirliği gibi çok sayıda faydalı özellikleri nedeniyle hastalıkların teşhis ve 

tedavisinde uzun yıllardır farklı uygulama alanları bulmuşlardır. Manyetik nano malzemeler ise 

parçacık boyutları küçüldüğünde sergiledikleri süperparamanyetizma gibi içsel manyetik 

davranışları ve düşük toksisiteleri nedeniyle biyomedikal uygulamalarda diğer nanoparçacık 

türlerine göre daha etkin olarak kullanılmaktadırlar (Berry er al., 2005). Manyetik 

nanoparçacıkların biyolojik ve sağlık alanlarında proteinlerin, peptitlerin ve enzimlerin 

immobilizasyonu, biyo-ayırma, immünoanalizler, ilaç veya gen iletimi, MRI ve hipertermi gibi 

birçok uygulaması vardır (Patel et al., 2009). Bu tür uygulamalarda, nanoparçacıkların yüzey 

modifikasyonu, özellikle biyoaktif moleküller ile fonksiyonel hale getirilmeleri biyolojik 

ortamdaki davranışları açısından çok önemlidir. Amino asitler kimyasal olarak basit moleküller 

olmaları, yüzey aktiviteleri ve biyouyumlulukları nedeniyle yeni nesil biyoprosesleri 

tasarlamak için uygun kaplama malzemesi olarak bilinmektedir. Bununla birlikte 

nanoparçacıkların amin gruplarıyla işlevselleştirilmesi, nanoparçacıkların negatif yüklü büyük 

hücre zarı alanlarıyla olan etkileşimlerini geliştirecek ve böylece yüzey etkileşimleri artarak 

nanoparçacıkların hücre içine alınması kolaylaşacaktır (Karimzadeh et al., 2017). Bu nedenle 

bu çalışmada manyetik nanoparçacıkların yüzeyi iki aminoasitten oluşan bir dipeptid olan 

glisilglisin ile kaplanmıştır. 

 

Bu çalışmada çok geniş ve çeşitli uygulama alanlarına sahip olan yüzeyi kaplı manyetik 

nanoparçacıklar sentezlenerek bu uygulama alanlarına hizmet etmek amaçlanmıştır. Bu projede 

çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek ancak öncelikle sağlık alanında kullanılmak üzere; küçük 

boyutta ,kolay hazırlanabilen ,toksik özelliği düşük, suda dağılabilen, hedefe yönelik yüzeyi 

Glygly dipeptidi kullanılarak kaplanmış manyetik nanoparçacıkların sentezi ve biyolojik 

ortamdaki davranışlarının hücre düzeyinde incelenmesi amaçlanmıştır. Hipotezimiz 

biyouyumlu bir yüzey kaplama malzemesi olan Glygly peptidi ile yüzey modifikasyonu 
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gerçekleştirilen superparamanyetik demir oksit nanoparçacıklarının hipertermi ve manyetik 

rezonans görüntüleme (MRI) uygulamalarında kullanılabilirliğini araştırmaktır.  

4. Yöntem  

4.1.Manyetik Nanoparçacıkların (MNP) hazırlanması ve Glygly ile kaplanması 

Manyetik nanoparçaçıkların GlyGly ile kaplanması Nostari et.al. 2017 tarafından rapor edilen 

yöntemle tek aşamada hazrlandı. Gerekli olan 1 M GlyGly,   0.125 M FeCl2,  0.25 M FeCl3 

çözeltileri argon geçirilmiş bidistile su ile hazırlandı. Fe(III): Fe(II): GlyGly  molar oranları 

2:1:4 olacak şekilde 1 M 25 mL GlyGly çözeltisi, 0.125 M 25 mL FeCl2 ve 0.25 M 25 mL FeCl3 

çözeltileri 3 boyunlu cam balona  konuldu ve  içine manyetik bar atıldı. Yağ banyosu 

hazırlamak için uygun bir kap alınıp bir miktar yağ konularak termostatlı manyetik karıştırıcının 

üstüne konarak sıcaklığı 90o C de sabitlendi. Çözeltileri içeren 3 boyunlu cam balon bu kaba 

yerleştirildi. Cam balon madde kaybını önlemek için geri soğutucuya takıldı, çevresinden soğuk 

su geçerken karışan çözeltimizden çıkan buharla soğuk su karşılaşıp buhar yoğunlaştı, böylece 

madde kaybı engellenmiş oldu. Aynı zamanda 3 boyunlu cam balonun bir boynundan argon 

gazı verildi. pH kağıdı ile çözelti pH yaklaşık 3 olarak ölçüldü.  Yaklaşık 5 mL derişik amonyak 

çözeltisi ile pH yaklaşık 11 yapıldıktan sonra 2 saat 90 oC de karıştırıldı. Başlangıçta kırmızı 

olan çözelti renginin 2 saat sonunda siyah olduğu gözlendi. Bu 

çözeltiye mıknatıs yaklaştırıldığında parçacıkların mıknatısla birlikte 

hareket ettiği gözlemlendi. Mıknatıs ile siyah parçacıklar çözeltiden 

ayırıldı. Daha sonra ortamda kalan reaksiyona girmeyen maddelerin 

uzaklaştırılması için nanoparçacıklar 3 kez 10 mL metanol ve 2 kez 

10 mL su ile yıkanmıştır. Aynı koşullarda kontrol amaçlı GlyGly 

olmadan 0.125 M FeCl2 ve 0.25 M FeCl3 çözeltileri ile aynı deney 

tekrar yapılarak manyetik nanoparçaçık sentezlendi. Şekil 7.  

Manyetik nanoparçacıkların sentezinde kullanılan deney düzeneği 

görülmektedir.                                                                                           Şekil 7.  deney düzeneği  

4.2.Dinamik Işık Saçılımı (DLS) analizi 

Sentezlenen MNP ve MNP-GlyGly örneklerinden 10 µL alınarak metanol ile hacmi 2 mL ye 

tamamlandı. Daha sonra 3 defa saf su ile yıkanarak yine 10µL örnek alınıp saf su ile 2 mL ye 

tamamlandı. Alınan bu örneklerle DLS analizi ise boyut ölçümü yapılmıştır.   

 

4.3. Manyetik Nanoparçacıkların Taramalı elektron mikroskop (SEM) ve  Enerji     

Dispersiv Spektrum (EDS) analizi 

Sentezlenen her iki manyetik nanoparçacıkların SEM-EDS analizi Ege Üniversitesi MATAL’a 

yaptırıldı. Bu amaçla sentezlenen manyetik nanoparçacıklardan 1 mg örnek alınarak 1 mL 

metanol içerisinde dağıtıldı. Süspanse halde bulunan manyetik nanoparçacık (MNP) ve GlyGly 

kaplı manyetik nanoparçacıklardan (MNP-GlyGly) 2 ayrı 1x1 cm boyutlarında ki alüminyum 

folyo üzerine 10µL damlatıldı ve oda sıcaklığında metanolun uçması için beklenildi. Metanolün 

uçmasından sonra alüminyum folyo üzerinde kalan nanoparçacıkların mikroskop görüntüsü ve 

elementel analizi SEM-EDS ile gerçekleştirildi. 

 

4.4.Manyetik Nanoparçacıkların VSM  analizi 

Sentezlenen her iki MNP’ ların VSM analizi Dokuz Eylül Üniversitesi EMUM da yaptırıldı. 
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Bu amaçla sentezlenen manyetik nanoparçacıklardan kuru formda bir miktar alınarak analizi 

yapılmak üzere götürüldü. 

 

4.5. Manyetik nanoparçacıkların floresans(FITC) işaretlemesi 

 

 Hazırlanan  MNP ve MNP-GlyGly nanoparçacıklarına floresan madde olan FITC (floresan 

izotiyosiyanat) bağlanarak in vitro hücre çalışmalarında manyetik nanoparçacıkların 

davranışlarının incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Na2CO3 ve NaHCO3 içeren pH 9 olan  

0.1 M  tampon çözeltisi hazırlanmıştır. Sonrasında MNP ve MNP-GlyGly ayrı tüplere 

konularak üzerlerine hazırlanan tampon çözeltisinden 1 mL eklendi. 1mg/1mL dimetil 

sülfoksid (DMSO) içerisinde FITC çözülerek stok çözelti hazırlandı. Bu stok çözeltiden damla 

damla yukarıda hazırlanan MNP ve MNP-GlyGly manyetik nanoparçacıklarına ilave edildi. Bu 

çözeltiler +40C de 8 saat bekletildikten sonra ortamdaki parçacıklara bağlanmayan FITC’ yi 

uzaklaştırmak için mıknatısla nanoparçacıklar çöktürülüp üst faz atılmıştır. Böylece FITC bağlı 

MNP veMNP-GlyGly elde edilmiş oldu.   

   

4.6. In vitro hücre kültürü çalışması 

Bu bölümde hazırlanan FITC bağlı MNP ve MNP-GlyGly nanoparçacıklarının malign 

glioblastoma hücreleri olan U87 hücre hattındaki etkinliği incelenmiştir.  Bu amaçla bölüm 2.6’ 

da hazırlanan FITC-MNP ve FITC-MNP-GlyGly nanoparçacıkları Mem Eagles’s Medium 

içerisinde dağıtılarak U87 hücreleri üzerine uygulanmıştır. 3 saatlik inkubasyondan sonra 

hücreler fosfat buffer solüsyonu ile yıkanmış ve hücre içerisine girmeyen nanoparçacıkların 

ortamdan uzaklaştırılması sağlanmıştır. 

 

4.7. Floresans Mikroskop Görüntüleme 

Yukarıdaki bölümde hazırlanan U87 hücreleri tarafından tutulan FITC bağlı MNP ve MNP-

GlyGly örneklerinin floresans mikroskopta görüntüleri alınmıştır. 
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4.8.Sonuçlar 

 

1.FTIR sonuçları 

 

Bu projede GlyGly aminoasiti kaplı manyetik nanoparçacıklar tek basamakta gerçekleşen 

çöktürme reaksiyonu ile Fe+2/Fe+3 iyonları kullanılarak sentezlenmişlerdir. MNP ve MNP-

GlyGly nanoparçacıklarına ait FTIR spekturumu şekil 8 ve şekil 9’ de verilmiştir. Şekil 8’ de 

MNP’lerde ki Fe-O bağına ait gerilmeler 520-580 cm-1 aralığında gözlenmektedir. Ayrıca 1618 

cm-1 ve 3165 cm-1 dalga boylarında da OH gerilmelerine ait pikler bulunmuştur. Manyetik 

nanoparçacıkların yüzeyi aminoasit ile kaplandığında ise Şekil 2’ de görüldüğü üzere 1620 ve 

1570 cm-1 dalga boylarında C= ve C-O gerilmelerine ait pikler ortaya çıkmıştır. Ayrıca 1277 

cm-1’ de C-N gerilmesi, 1041 cm-1 ve 1098 cm-1’ de CH2 titreşimi ve 889 cm-1’ de C-C 

titreşimleri gözlenmiştir. Elde edilen FTIR spektrumundan GlyGly aminoasitinin manyetik 

nanoparçacıkların yüzeyine başarı ile kaplandığı anlaşılmaktadır. 

 

 
 
Şekil 8. Manyetik nanoparçacıklara ait IR spektrumu 
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Şekil 9.  GlyGly kaplı manyetik nanoparçacıklara ait IR spektrumu 

 

 

2.Dinamik Işık Saçılımı (DLS) 

Sentezlenen MNP ve MNP-GlyGly nanoparçacıklarının hidrodinamik çapı DLS parçacık 

boyutu analizörü kullanılarak ölçülmüştür. DLS ile ölçülen çap değeri bir parçacığın bir sıvı 

içerisinde nasıl hareket ettiğini gösterir ve bu çap parçacığın hidrodinamik çapı olarak 

adlandırılır. Yüzeyi kaplı olmayan MNP’lerin hidrofobik özellikleri nedeniyle suda dağılmaları 

zordur ve bu nedenle suda agregatlaşma eğilimdedirler. MNP’ lerin yüzeyi aminoasitler ile 

kaplandığı zaman yüzey özellikleri değişir ve GlyGly kaplı MNP’ler hidrofilik yapıdadır. 

Hidrofilik yapıda olan MNP-GlyGly suda dağılabilir ve nanoparçacıkların çeperi su molekülleri 

ile sarıldığı için hidrodinamik çapı kaplı olmayan MNP’lere göre daha büyük olması beklenir. 

DLS analizi sonucunda MNP’lerin hidrodinamik çapı 248 nm ölçülürken MNP-GlyGly’ lerin 

boyutu 536 nm olarak ölçülmüştür. Aminoasit kaplanması ile MNP'lerin boyutunda meydana 

gelen artış, MNP'lerin yüzeyi üzerine kaplanmış katmanların varlığını göstererek MNP'lerinin 

yüzeyinin başarılı bir şekilde kaplandığını ispatlamaktadır. Şekil 10 ve 11’de  Manyetik 

nanoparçacıkların DLS’ de alınan yoğunluğa göre boyut dağılım grafikleri verilmiştir.  

 

 
Şekil 10. Manyetik nanoparçacıkların DLS’ de alınan yoğunluğa göre boyut dağılım grafiği 
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Şekil 11. GlyGly kaplı manyetik nanoparçacıkların DLS’ de alınan yoğunluğa göre boyut dağılım 

grafiği 

 

3. SEM-EDS analizi sonuçları 

Hazırlanan örneklerin morfolojik özellikleri ve kuru parçacık boyutu SEM analizi ile 

belirlenmiştir. Sentezlenen nanoparçacıklara ait SEM görüntüleri şekil 12 ve şekil 13' de 

gösterilmektedir. SEM görüntülerine göre hem MNP hem de MNP-GlyGly nanoparçacıklarının 

küresel parçacık morfolojisine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Hem kaplanmamış hem de 

kaplanmış nanoparçacıkların ortalama çaplarının yaklaşık 20 ile 30 nm olduğu ölçülmüştür. 

Özellikle, SEM görüntülerinden, amino asitle kaplı MNP'lerin kaplı olmayan MNP'lere kıyasla 

daha iyi bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin aminoasit kaplanması 

nanoparçacıkların manyetizmasını azaltarak aradaki itici kuvvetleri arttırması olduğu 

söylenebilir. Parçacıkların boyutuna ilişkin elde edilen sonuçlar kullanılan iki yöntemle (DLS, 

SEM) sayısal olarak farklı görünmesine karşın tekniklerin ölçüm şekilleri göz önüne 

alındığında birbirleri ile uyum içinde oldukları anlaşılmaktadır. DLS’ de yapılan ölçümler 

nanoparçacıkların sıvı içerindeki hidrodinamik boyutunu verdiği için SEM’ e göre parçacıkların 

boyutu daha büyük gözlenmiştir.  

 

 
 

 

Şekil 12. Manyetik nanoparçacıklara ait SEM görüntüsü 
 

 

 

Şekil 13. GlyGly kaplı manyetik nanoparçacıklara ait SEM görüntüsü 

 

Bununla birlikte SEM cihazında nanoparçacıkların elementel bileşimini karakterize etmek için 
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EDS analizi yapılmıştır. SEM analizi için örnek hazırlama bölümde anlatıldığı gibi analizi 

yapılacak olan nanoparçacıklar alüminyum folyo üzerinde hazırlanmıştır. Bu nedenle EDS 

analizinden elde edilen Şekil 14 ve 15’ de görülen yüksek yoğunluktaki Al pikleri numunelerin 

üzerine sabitlendiği alüminyum folyodaki Alüminyum elementinden gelmektedir. Tablo 1’ de 

görüldüğü gibi bununla birlikte beklenildiği üzere her iki örnek olan MNP ve MNP-GlyGly’ de 

kütlece yüksek oranda Fe ve O elementlerine rastlanmıştır. Kaplı olmayan MNP’ lerde 

gözlenen C elementinin yine sentez aşamasında nanoparçacıkların metanol ile yıkanması 

nedeniyle ortamda kalan metanol çözgeninden geldiği düşünülmektedir. GlyGly ile kaplanan 

MNP’ lerin içeriğinde ise beklenildiği gibi daha yüksek oranda C elementi gözlenmiştir. Bu 

sonuç MNP’lerin yüzeyinin aminoasit ile kaplandığını göstermektedir ve FTIR sonuçları ile 

uyum içerisindedir. 

 

 
Şekil 14. Manyetik nanoparçacıklara ait EDS analizi 

 

 
 
Şekil 15. GlyGly kaplı manyetik nanoparçacıklara ait EDS analizi 

 

 

 

 

 

 

 
    Tablo 1.  MNP ve MNPGlyGly nanoparçacıklarına ait elementel analiz değerleri 

 MNP-GlyGly MNP 

Element % Ağırlık  % Atom  % Ağırlık  % Atom  

C 36,61 47,95 20,02 30,86 
O 48,74 47,92 51,64 59,75 
Fe 14,65 4,13 28,34 9,39 
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4. VSM sonuçları 

 

Bu projede sentezlenen demir oksit manyetik nanoparçacıkların manyetik özellikleri uygulanan 

manyetik alanın bir fonksiyonu olarak mıknatıslanma ölçülerek incelenmiştir. Bu analiz 

sonucunda nanoparçacıklara uygulanan manyetik alana karşı çizilen gram başına düşen 

manyetizasyon grafiği MNP ve MNP-GlyGly için sırasıyla şekil 16 ’ da verilmiştir. Bu 

grafikten MNP’ lerin manyetik doygunluğu 44,11 emu/g iken MNP-GlyGly 

nanoparçacıklarının manyetik doygunluğu 38,68 emu/g olarak bulunmuştur. MNP ve GlyGly 

kaplı manyetik nanoparçacıkların VSM sonuçları dikkate alındığında yüzeyin aminoasit ile 

kaplanmasının parçacıkların manyetik doygunluğunda azalmaya neden olduğu sonucuna 

varılmıştır. Benzer sonuçlar Bagherpour ve arkadaşları ile Karimzadeh ve arkadaşları 

tarafından da bulunmuştur (Bagherpour et al 2018, Karimzadeh et. al, 2017) Bununla birlikte 

VSM sonuçları sentezlenen her iki nanoparçacığında süperparamanyetik özelliğe sahip 

olduğunu göstermektedir.  

 

 
 

Şekil 16. Manyetik nanoparçacıkların manyetizasyon özelliklerine ait VSM grafiği 

 

 

5.Floresans Mikroskop Görüntüleme sonuçları 

 

Bu projede  sentezlenen MNP ve MNP-GlyGly nanoparçacıklarının in vitro olarak hücre içine 

alımının belirlenmesi amacıyla U87 glioblastoma hücreleri seçilmiştir. MNP ve MNP-GlyGly 

manyetik nanoparçacıkları glioblastoma hücrelerinin üzerine eklendikten sonra 3 saat 

inkubasyona bırakılmışlardır. Bu sürenin sonunda hücreler fikse edilmiş ve floresan 

mikroskobunda görüntüleri alınmıştır. Şekil 17’ den görüldüğü üzere hem MNP hem de MNP-

GlyGly nanoparçacıkları glioblastoma hücreleri tarafından tutulum göstermişlerdir. Hücrelere 

nanoparçacıkların uygulanması sırasında GlyGly kaplı nanoparçacıkların hücre besiyerinde 

daha iyi bir dispersiyon gösterdiği ve MNP’lere oranla hücrlerdeki tutulumunun daha fazla 

olduğu gözlenmiştir. Hemery ve arkadaşları da polietilen glikol (PEG) kaplı demir 

nanoparçacıklarını sentezlemişler ve U87 glioblastoma hücre hattında in vitro olarak manyetik 

hipertermi ajanı olarak kullanımını incelemişlerdir. Hücre çalışmalarından elde ettikleri sonuca 

göre PEG kaplı demir nanoparçacıkların manyetik hipertermi uygulaması ile % 80 oranında 
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hücrelerin ölümüne neden olduklarını bulmuşlardır (Hemery et al., 2017). 

 

 
        a)                                                                        (b)  
Şekil 17. FITC işaretli (a) MNP ve (b) MNP-GlyGly nanoparçacıklarının U87 hücrelerine bağlanmalarına    ilişkin 

görüntüler 

 

 Özetle , bu çalışmada manyetik nanoparçacıkların hipertermi ve MRI uygulamalarında 

kullanılmak üzere küçük boyutta, tek basamakta kolaylıkla hazırlanabilen, biyouyumlu, 

hidrofilik yüzeyi sayesinde suda dağılabilen hedefe yönelik bir tedavi ajanı tasarımı ve 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla elde edilen sonuçlar; 

 

 Glisilglisin kaplı manyetik nanoparçacıkların sentezi tek bir basamakta gerçekleştirilmiş olup 

VSM analizine göre manyetik doygunluğu 38,68 emu/g olarak bulunmuştur.  Bu değer 

hipertermi uygulamaları için uygun manyetik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.  

 

 Manyetik nanoparçacıkların yüzey modifikasyonunun başarı ile gerçekleştiği FTIR analizi 

belirlenmiştir.  

 

 Yüzey kaplaması yapılmamış manyetik nanoparçacıkların ve GlyGly kaplı manyetik 

nanoparçacıkların boyutu DLS ve SEM analizleri ile yapılmıştır. MNP-GlyGly 

nanoparçacıklarının boyutunun 20-30 nm arasında olduğu ve yüzey kaplama ile boyutta bir 

artış olmadığı gözlenmiştir. Bu boyut manyetik nanoparçacıkların sağlık uygulamalarındaki 

kullanımlarına uygun olduğu literatürle desteklenmektedir (Berry, 2005). 

 

 GlyGly kaplı manyetik nanoparçacıkların yüzey modifikasyonu sayesinde hücre içerisine 

alındıkları U87 glioblastoma hücre hattında yapılan flouresans görüntüleme sonucunda 

anlaşılmıştır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çeşitli araştırma grupları, biyomedikal uygulamalar için manyetik nanoparçacıkların  

yüzeyinde uygun fonksiyonalite oluşturmak için arginin, lizin ve tirozin vb. gibi amino 

asitlerden yararlanmıştır (Dutta et al., 2020; Nosrati et al., 2018; Antal et al., 2018). Ancak 

bildiğimiz kadarı ile literatürde Glygly peptidinin manyetik nano parçacıkların yüzeyini 
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fonksiyonelleştirme amacıyla kullanıldığı ve glioblastoma beyin hücreleri üzerinde hücre 

kültürü çalışmalarının yapıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Hipertermik tedaviler, geleneksel kanser tedavilerine göre birçok üstünlüğe sahiptirler ve 

birçok agresif maligniteye karşı oldukça etkili oldukları bulunmuştur. Örneğin, sadece 4 ay 

civarında ortalama hayatta kalma oranına sahip son derece agresif bir beyin tümörü olan 

glioblastomada hiperterminin diğer tedavi yöntemlerine göre daha avantajlı ve etkili olduğu 

araştırmacılar tarafından gösterilmiştir. Son yıllarda Gupta ve Sharma (2019), yaptıkları klinik 

öncesi çalışmalarında glioblastomada manyetik nanoparçacıkların indüklenmiş hipertermi için 

başarılı sonuçlar gösterdiğini bildirmişlerdir (Gupta ve Sharma 2019). Araştırmacılar manyetik 

olarak indüklenen hiperterminin, kan beyin bariyeri  geçirgenliğini artırma nedeniyle 

tümörlerdeki ilaç konsantrasyonlarını artırdığını bildirmişlerdir. Böylece yaygın olarak 

kullanılan kemoterapötiklerin potansiyellerini de arttırdığını bulmuşlardır. Biz de çalışmamızda 

GlyGly kaplı manyetik nano parçacıkların yüzey modifikasyonu sayesinde U87 glioblastoma 

hücreleri içerisine alındıklarını yaptığımız flouresans görüntüleme çalışmaları sonucunda 

gözlemlemiş olduk. Literatürde sayısı gün geçtikçe artan kanser teşhis ve tedavisi için çeşitli 

yüzey kaplamaları kullanılarak sentezlenen manyetik nanoparçaçıklar olmasına rağmen 

çalışmamızda sentezlediğimiz biyouyumlu GlyGly kaplı manyetik nanoparçacıkların manyetik 

alan altında ısıyla aktive olan kanser hücresini öldürme ve MRI ile izlenme potansiyeline sahip 

uygun bir teşhis ve tedavi ajanı olabileceğinin başlı başına önemli bir yenilik olduğunu 

göstermiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Bu projede  öncelikle sentezlenen  manyetik nanoparçaçıkların mıknatıs ile ortamdan ne kadar 

hızlı çekilerek ayrıldığı tespit edildi ve VSM sonuçları sentezlenen her iki nanoparçacığında 

süperparamanyetik özelliğe sahip olduğunu göstermiştir. SEM görüntülerine göre hem MNP 

hem de MNP-GlyGly nanoparçacıklarının küresel parçacık morfolojisine sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Hem kaplanmamış hem de kaplanmış nanoparçacıkların ortalama çaplarının 

yaklaşık 20 ile 30 nm olduğu ölçülmüştür. Özellikle, SEM görüntülerinden, amino asitle kaplı 

MNP'lerin kaplı olmayan MNP'lere kıyasla daha iyi bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. 

 Daha sonra sentezlenen MNP ve MNP-GlyGly nanoparçacıkları  in vitro olarak hücre içine 

alımının uygulanabilirliği görmek  amacıyla U87 glioblastoma hücreleri seçilmiştir. Hücrelere 

nanoparçacıkların uygulanması sırasında GlyGly kaplı nanoparçacıkların hücre besiyerinde 

daha iyi bir dispersiyon gösterdiği ve MNP’lere oranla hücerlerdeki tutulumunun daha fazla 

olduğu gözlenmiştir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Kullanılan Kimyasallar  ve cihazlar 

 Argon gazı (Habaş A.Ş.), FeCl2.4H2O    ve   FeCl3.4H2O (Fluka) ; Glisil-glisin(GlyGly) , 

Metanol , amonyak  , Na2CO3  , NaHCO3 (Merck), Floresan izotiyosiyanat (FITC) 

 U87 glioblastoma hücre hattı (American Type culture collection Rockville, MD, ABD) 

 Isıtıcılı manyetik karıştırıcı ( IKA Elektro-mag) , Etüv (Nüve FN 400)  , Hassas terazi 

(Precisa XB 220A) , Mikropipet (FINNPIPETTE Thermo), Milipor (Milli-Q Gradient A-
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10) , Thermo Electron Corporation (steri-cycle CO2 incubator) ( hepa class 100), 

Floremetre (thermo labsystams multiskan spectrum) , Laminar Akım Kabini (Hera safe )  

 Florasan mikroskop(olympus 8X51)  (olympus güç kaynağı)            

 Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM, Scanning Election Microscope) Ege Üniversitesi 

MATAL 

 Titreşimli Örnek Magnetometresi ( VSM ) Dokuz Eylül Üni. EMUM  

 Liyofilizatör, Dinamik ışık saçılım spektrometresi ( DLS ) , Fourier Dönüşümlü Kızılötesi 

Spektroskopisi (FTIR) Ege Üni. Nükleer Bilimler Ens. 

 

    Çalışmalarımızda   Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Ens. Laboratuvarlarından yararlandık.  

Dinamik ışık saçılım spektrometresi ( DLS ) , Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi 

(FTIR)  analizler Ege Üni. Nükleer Bilimler Ensttitüsü’nde yaptırıldı. 

Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM, Scanning Election Microscope)  analizleri Ege 

Üniversitesi MATAL’ a yaptırıldı. Titreşimli Örnek Magnetometresi ( VSM )  analizleri Dokuz 

Eylül Üni. EMUM’ a yaptırıldı. 

( Kimyasal ve sarf malzemesi ve analiz için 3000 + 2000 maliyet ) 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje çalışmasında gerçekleştirdiğimiz biyouyumlu manyetik nanoparçacık sentezi 

karakterizasyonu ve in vitro hücre kültürü çalışmaları hipotezimizin doğruluğunu kanıtlayan 

umut vadeden öncü çalışmalardır ve elde ettiğimiz sonuçlar bizi heyecanlandırmıştır. Bu 

konuda yapılacak apoptoz, sitotoksisite vb ileri hücre kültürü teknikleri ile çalışmamızın sağlık 

alanında özellikle çağımızın önde gelen sorunlarından olan kanserin hedefe yönelik tedavisinde 

yenilik getireceğini ve klinik öncesi uygulamalara katılar sağlayacağını düşünüyoruz. Böylece 

kanser hastalarının erken teşhisine ve tedavisine olanak sağlanmasına katkıda bulunarak 

hastaların yaşam refahlarının artması hedeflenmektedir. 

 

Manyetik nanoparçacıklar  , biyoteknoloji, sağlık, ilaç sektörü ve manyetik kayıt cihazları başta 

olmak üzere elektronik,  fizik , kimya , çeşitli mühendislikler,  malzeme üretimi,   çevre, enerji,   

tarım, bilgisayar ve bilişim teknolojileri ile ulusal güvenlik gibi birçok uygulama alanında 

kullanılmaktadır. Klinik alanlarda,  manyetik nanoparçacıklar tıbbi teşhis, patolojen 
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mikroorganizmaların hızlı tespiti için manyetik bağışıklık yöntemi, kemoterapi ve 

radyoterapiye ek bir tedavi yöntemi olarak düşünülen hipertermi tedavisi, manyetik rezonans 

görüntüleme için kontrast ajanlar , manyetik nanopartiküller tarafından radyoizotopların 

manyetik olarak yönetilerek hedef dokuya taşınması gibi birçok uygulama alanında  hücre 

ayırma ve ilaç taşıyıcı sistemler olarak kullanılmaktadırlar.  

 Bu doğrultuda projenin başlıca hedef kitlesi : Sağlık Sektörü ,Sağlık Teknolojileri, Gıda 

Sektörü, Analitik Kimya, Adli tıp, İlaç sektörü ,  Biyokimya  

 

9. Riskler 

Proje çalışmamız  biyouyumlu manyetik nanoparçacık sentezi,  karakterizasyonu ve in vitro 

hücre kültürü çalışmaları şeklinde düşünüldüğünde en önemli risk sentezlenen manyetik nano  

parçacıklarda  istenen boyuta ulaşamamaktır. Ayrıca yüzey kaplama sonrası da nano 

parçacıkların boyutlarının büyümesi istenmez. Bunun dışında hipertermi uygulamaları için 

uygun  manyetik doygunluğa sahip nanoparçacık elde edilmesi gerekir. Proje çalışmamızda 

hem manyetik doygunluk hem de nano parçacık boyutu konusunda istenilen değerler elde 

edilmiştir.  

Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemlere yönelik tedbirler ve ya daha iyi 

sonuçların alınıp alınamayacağı;  nanoparçaçık sentezi için karıştırma hızı, amonyak miktarı ve 

sıcaklık gibi parametreler değiştirilerek çalışmaların tekrarlanması şeklinde planlanmıştır. 

Ancak pandemi nedeniyle plan aşamasında kalmıştır.  
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