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Ürik asit, insanlarda ve büyük maymunlarda pürin metabolizmasının son ürünü olan
heterosiklik bir organik bileşiktir. İnsanlarda, UA endojen kaynaklı olarak pürin
nükleotidlerin katabolizmasının bir son ürünü ve ekzojen (diyet purinleri) kaynaklıdır.
Serum düzeyi 7.0 mg/dL seviyesini aştığında kristalize olur ve yumuşak doku, eklemler
ve böbreklerde çökmeler olur. Kanda ve idrardaki anormal derişimlerdeki ürik asit, gut
artrit, hiperürisemi, hipertansiyon, pneumonia ve böbrek hasarları gibi sağlık
problemleriyle ilişkilendirilmektedir.
Monolitler çok gözenekli sabit fazlardır. Monolitler, monomerik öncüllerden hazırlanır,
çözücü karışımının polimerizasyonu ile birlikte birbiriyle bağlantılı gözeneklere sahip
iskelet yapı oluşmaktadır. Monolitler iki farklı gözenek boyutu dağılımına sahiptir,
mikrometre mertebesindeki makroporlar ve yüksek yüzey alanı sağlayan nanometre
mertebesine mesoporlar. Son derece hızlı kütle transfer kinetiklerinden dolayı, monolitik
yapılar düşük kütle transferi direncine sahiptir.
Moleküler olarak basılmış polimerler, MIP'ler, en iyi şekilde doğal biyolojik antikor
antijen sistemlerinin sentetik analogları olarak tarif edilir. Dolayısıyla, üretim sırasında
i

ayarlandıkları molekülü seçici olarak bağlamak için bir "anahtar-kilit" mekanizmasıyla
çalışırlar. MIP'ler biyolojik reseptörlerin spesifikliğini ve seçiciliğini, düşük maliyet ve
çevresel şartlara dayanıklılığı açısından avantajlı olarak sunar.
Bu tez kapsamında, moleküler baskılama teknolojisi kullanılarak ürik asit molekülü
PHEMA monolitlerine baskılanmıştır. Moleküler baskılama işleminde kullanılan MAH
fonksiyonel monomer ile Cu(II) metal iyonu etkileştirilerek metal-şelat monomeri
hazırlanmış ve ürik asit ile etkileştirerek ön kompleks hazırlanmıştır. Hazıralanan ön
kompleks ve ürik asit baskılanmış PHEMA monolitleri için karakterizasyon çalışmaları
yapılmıştır. UA baskılanmış PHEMA monolitlerinin adsorpsiyon-desorpsiyon deneyleri
ürik asidin sulu çözeltilerinden çalışılmıştır. MIP PHEMA monoliti, kolon akış hızı,
başlangıç ürik asit derişimi, sıcaklık ve adsorpsiyon hızı gibi parametreler çalışılarak
optimize edilmiştir. Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitin seçiciliğini göstermek için
yarışmalı adsorpsiyon deneyleri, sulu çözeltide sürekli sistemde gerçekleştirilmiştir. Ürik
asit için seçicilik karşılaştırmaları kreatinin ve askorbik asit molekülleri ile yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ürik Asit, Hiperürisemi, Moleküler Baskılma, Monolitik Kolon,
Metal-Ligand Etkileşimleri.
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June 2021, 83 pages

Uric acid is a heterocyclic organic compound that is the end product of purine metabolism
in humans and great apes. In humans, UA is an end product of the catabolism of purine
nucleotides of endogenous origin and exogenous (dietary purines). When the serum level
exceeds 7.0 mg/dL, it crystallizes and precipitates in soft tissue, joints, and kidneys. Uric
acid in abnormal concentrations in the blood and urine has been associated with health
problems such as gout arthritis, hyperuricemia, hypertension, pneumonia and kidney
damage.
Monoliths are very porous stationary phases. Monoliths are prepared from monomeric
precursors, with polymerization of the solvent mixture, a skeletal structure with
interconnected pores is formed. Monoliths have two different pore size distributions,
macropores in the micrometer order and mesopores in the nanometer order, which
provide high surface area. Due to their extremely fast mass transfer kinetics, monolithic
structures have low mass transfer resistance.

iii

Molecularly imprinted polymers, MIPs, are best described as synthetic analogs of natural
biological antibody antigen systems. Hence, they work with a "lock and key" mechanism
to selectively bind the molecule they are tuned to during manufacture. MIPs offer the
specificity and selectivity of biological receptors advantageously in terms of low cost and
environmental resistance.
In this thesis, uric acid molecule was imprinted on PHEMA monoliths using molecular
imprinting technology. In molecular imprinting process, metal-chelate monomer was
prepared by interacting MAH functional monomer with Cu(II) metal ion and then precomplex was prepared by interacting with uric acid. Characterization studies were carried
out for the prepared pre-complex and uric acid imprinted PHEMA monoliths. Adsorptiondesorption experiments of UA imprinted PHEMA monoliths were studied from aqueous
solutions of uric acid. The MIP PHEMA monolith was optimized by studying parameters
such as column flow rate, increased uric acid concentration, temperature and adsorption
rate. To demonstrate the selectivity of the uric acid imprinted PHEMA monolith,
competitive adsorption experiments were carried out in aqueous solution in a continuous
system. Selectivity comparisons for uric acid were made with creatinine and ascorbic acid
molecules.

Keywords: Uric Acid, Hyperuricemia, Molecular Imprinting, Monolithic Column,
Metal-Ligand Interactions.
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1. GİRİŞ
Ürik asit (UA), insanlarda ve büyük maymunlarda pürin metabolizmasının son
ürünü olan heterosiklik bir organik bileşiktir. Zayıf bir organik asit olan ürik asit
fizyolojik pH değerlerinde, monosodyum ürat olarak bulunur. UA’nın su içerisindeki
çözünürlüğü düşüktür ve kan içindeki UA derişimi, çözünürlük sınırına yakın, 6,8
mg/dL'dir. Değiştirilebilir UA'nın toplam vücut havuzunun yetişkin kadınlarda ~600 mg
ve erkeklerde ~1200 mg olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, gut hastalarında
18,000-30,000 mg arasında değişen değerlere kadar yükselebilir. İnsanlarda, UA endojen
kaynaklı olarak pürin nükleotidlerin katabolizmasının bir son ürünü ve ekzojen (diyet
purinleri) kaynaklıdır. Sıçanlar ve fareler gibi diğer memelilerin çoğunda, UA'dan 100
kat daha fazla suda çözünür olan ve daha verimli idrar atılım yoluna sahip olan allantoin
üretmek için; UA, ürikaz enzimi tarafından indirgenir [1]. Ancak, insanlarda ve daha
yüksek primatlarda pürin katabolizması, fonksiyonel ürikaz geni ve buna bağlı olarak
aktif ürikaz enzimi eksikliği nedeniyle UA aşamasında durdurulur. İşlevsel bir ürikaz
enzimine sahip memeliler, tipik olarak 1-2 mg/dL aralığında UA seviyelerini gösterirken,
insanlar ve büyük maymunlar, erken Miosen döneminde fonksiyonel ürikaz geninin
kaybıyla kısmen açıklanabilen 3-10 kat daha yüksek UA seviyelerine sahiptir. Ürik asit,
kan plazmasındaki antioksidan kapasitesinin yarısından fazlasını meydana getirmek,
doku onarımı için gerekli olan enflamatuar süreci başlatarak, oksijensiz radikalleri
temizleyerek doku iyileşmesinde temel rol almak, nörolojik ve otoimmün hastalıklara
karşı savunma gibi fizyolojik fonksiyonlara sahip olduğunu kanıtlayan birçok çalışma
mevcuttur.
Kanda ve idrardaki anormal derişimlerdeki ürik asit, gut artrit, hiperürisemi,
hipertansiyon,

pneumonia

ve

böbrek

hasarları

gibi

sağlık

problemleriyle

ilişkilendirilmektedir. Yapılan son çalışmalar, serum ürik asit değerinin tip 2 diyabette ve
kardiyovasküler rahatsızlıklarda kuvvetli ve bağımsız bir risk faktörü olduğunu
göstermektedir. Bazı araştırmacılar, düşük serum/cerebrospinal ürik asit değerinin
gelişmekte olan Parkinson hastalığı için bir biyomarker olduğunu önermektedirler.
Monolitler çok gözenekli sabit fazlardır. Monolitler, monomerik öncüllerden hazırlanır,
çözücü karışımının polimerizasyonu ile birlikte birbiriyle bağlantılı gözeneklere sahip
iskelet yapı oluşmaktadır. Gözenek boyutu dağılımı ve buna bağlı olarak monolitik sabit
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fazların kromatografik özellikleri gözenek yapıcı olarak da adlandırabileceğimiz
çözücüler ile sağlanmaktadır. Monolitler iki farklı gözenek boyutu dağılımına sahiptir,
mikrometre mertebesindeki makroporlar ve yüksek yüzey alanı sağlayan nanometre
mertebesine mesoporlar. Son derece hızlı kütle transfer kinetiklerinden dolayı, monolitik
yapılar düşük kütle transferi direncine sahiptir.
Moleküler olarak baskılanmış polimerler, MIP'ler, en iyi şekilde doğal biyolojik antikor
antijen sistemlerinin sentetik analogları olarak tarif edilir. Dolayısıyla, üretim sırasında
ayarlandıkları molekülü seçici olarak bağlamak için bir "anahtar-kilit " mekanizmasıyla
çalışırlar. MIP'ler biyolojik reseptörlerin spesifikliğini ve seçiciliğini, düşük maliyet ve
çevresel şartlara dayanıklılığı açısından avantajlı olarak sunar. Örneğin, doğal reseptörler
tipik olarak insan vücudu sıcaklığı aralığındaki sıcaklıklarda depolama ve uygulama
gerektirir; bununla birlikte, bir polimer konakçıya dayanan MIP'ler, genellikle bir özel
çevre depolama koşulları gerektirmediğinden çok daha geniş sıcaklık aralığında
uygulanır. MIP’lerin uygulaması için temel basamaklar şu şekildedir: (I) fonksiyonel
monomerin işlevsel bir grubuna kovalent veya kovalent olmayan şekilde bağlanmış kalıbı
veya hedef molekülü içeren bir polimer üretilir, (II) hedef molekül polimer konaktan
çıkarılır, yeniden bağlama için hedefe özgü seçici bir boşluk oluşturulur ve (III) MIP
hedef molekülü içeren numuneye maruz bırakılır ve oyuk seçici bir şekilde hedef
molekülü karmaşık bir numuneden alır. MIP'leri algılayıcı bir sisteme bağlamak çevreyi
izlemek veya anormallikleri taramak için yararlı bir araç olarak kullanılmasını sağlar.
Bu tez kapsamında, moleküler baskılama teknolojisi kullanılarak ürik asit molekülü
PHEMA monolitlerine baskılanmıştır. Moleküler baskılama işleminde kullanılan
fonksiyonel monomer ile metal iyonu etkileştirilerek metal-şelat monomeri hazırlanmış
ve ürik asit ile etkileştirerek ön kompleks hazırlanmıştır. Hazırlanan ön kompleks ve ürik
asit baskılanmış PHEMA monolitleri için karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Ürik
asit adsorpsiyon-desorpsiyon deneyleri sulu çözeltilerde çalışılmıştır. Adsorpsiyon
kapasitesine etki eden; başlangıç ürik asit derişimi, akış hızı, sıcaklık ve adsorpsiyon hızı
gibi parametreler ile ürik asit baskılanmış PHEMA monolitlerin optimizasyon çalışmaları
tamamlanmıştır. Ürik asit baskılanmış PHEMA kolonun seçiciliğinin belirlenmesi için
yarışmalı adsorpsiyon deneyleri sulu çözeltide sürekli sistemde gerçekleştirilmiştir. Ürik
asit için seçicilik karşılaştırmalarında, ürik asit ile birlikte idrar örneklerinde böbrek
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fonksiyon biyomarkerı olarak görev yapan kreatinin ve suda çözünür bir vitamin olan ve
moleküler ağırlığı ürik aside çok yakın olan askorbik asit kullanılmıştır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Ürik Asit
Ürik asit (UA, 7,9-dihidro-1 H-purin-2,6,8 (3H) -trion; ampirik formülü C5H4N4O3,
molekül

ağırlığı:

168,11

Da),

insanlarda

ve

büyük

maymunlarda pürin

metabolizmasının son ürünü olan heterosiklik bir organik bileşiktir [2]. Tarihsel kayıtlar,
UA kristallerinin ilk kez 1679'da Antoni van Leeuwenhoek tarafından gutlu tofuslarda ve
50 yıl sonra tofuslu bir eklemde William Stukeley tarafından tanımlandığını
göstermektedir. UA ilk olarak 1776'da İsveçli kimyager Karl Wilhelm Scheele
tarafından idrar taşından izole edilmiş ve izole edilmiş madde litik asit (Yunanca “lithos”
taş veya kaya anlamına gelmektedir) olarak isimlendirilmiştir. 1798'de George Pearson
UA'yı 200 idrar taşından izole etmiş ve ourik veya ürik oksit adını önermiştir. UA'nın ilk
kimyasal yapısı, 1875'te Ludwig Medicus tarafından önerilmiştir. 1897'de Alman
kimyager H. Emil Fischer, UA’nın ilk kez kimyasal sentezini gerçekleştirerek
Medicus’un doğruluğunu da kanıtlamış ve 1902 yılında Kimya alanında Noble Ödülünü
almıştır. Sir Alfred Garrod, gut hastalığının kandaki UA düzeylerinin artması ile ilişkili
olduğunun ilk kanıtlarını ortaya koymuştur ve muhtemelen ilk kez yapılan kimyasal testi
temsil eden serum veya idrarda UA ölçümü için bir yöntem tanımlayan ilk kişi olmuştur.
Yüksek UA düzeyi ile kardiyovasküler hastalık (KVH) veya arteriyel hipertansiyon
arasındaki bağlantı, yaklaşık 140 yıl önce, Bright hastalığı ve semptomlarını ele
alan Frederick A. Mohamed tarafından Lancet'te şöyle yazılmıştır: “Yine bir başka birey
sınıfı arterlerden başarısız oldu. Bunların özellikle gut ve sifilistik (frengi) olanlar
olduğunu düşünmekteyim. Aterom (atardamarların duvarlarında oluşan anormal yangısal
makrofaj akyuvar birikmesi), onların büyük düşmanıdır; aortlarına veya büyük
damarlarına o kadar fena saldırabilirler ki, anevrizmaya (damar genişlemesi) maruz
kalarak bu hastalığın kurbanı olurlar.” On yıl sonra, 1889’da Haig ve Oxon, British
Medical Journal'da şunları yazdı; “… arteriyel gerginlik kanda dolaşan ürik asit miktarına
göre değişir.” 1951'de Gertler ve ark. prematür koroner kalp hastalığı (KKH) olan
hastalarda normal popülasyona göre daha yüksek UA seviyeleri buldular ve ilk kez
UA'nın KKH için potansiyel bir risk faktörü olarak düşünülmesini önerdiler. Aynı yıl
UA, KVH için potansiyel bir risk faktörü olarak araştırılacak olan Framingham
çalışmasının protokollerine dahil edilmiştir. 1967'de Kannel ve ark., 30-59 yaşları
arasındaki erkeklerde yüksek kolesterol yanında, yüksek serum UA düzeyinin KKH riski
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ile ilişkili olduğunu belirten Framingham Çalışması ortamındaki büyük bir topluluğun (n
= 5127 katılımcı) 12 yıllık bir izleminin sonuçlarını bildirmişlerdir.
İlerleyen yıllarda UA ve KVH arasındaki ilişki kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır ancak
UA ve KVH arasındaki ilişkinin niteliği tartışmalıdır. UA'nın KKH için bir risk markeri
mi yoksa risk faktörü olarak mı davranacağının belirlenmesindeki zorluklar, sık
ilişkilenmesi ve diğer kardiyovasküler risk faktörleri ile karmaşık ilişkisi, ters sebep olma
olasılığı ve UA’ın ateroskleroz veya KKH ilişkisinin araştırılması için yapılan
epidemiyolojik

veya

klinik

çalışmalardan

kaynaklanan

çelişkili

bulgularla

açıklanabilir. UA yükselmesinin, antioksidan özelliklerinden dolayı aterosklerozdan
korunmak için adaptif bir değişikliği temsil edebileceği hipotezi de öne sürülmüştür [3].

2.1.1. Ürik Asit Metabolizmasının Temelleri
Ürik asit, pKa değeri 5.75 olan zayıf bir organik asittir (diprotik asit pKa1 5.4 ve pKa2
10.3), fizyolojik pH değerlerinde, monosodyum ürat olarak bulunur. Serumdaki normal
UA seviyeleri şunlardır; menopoz öncesi kadınlarda ve erkeklerde 2.6-5.7 mg/dL (155339 µmol/L), menopoz sonrası kadınlarda 3.5-7.0 mg/dl (208-416 µmol/L). UA’nın su
içerisindeki çözünürlüğü düşüktür ve kan içindeki UA derişimi, çözünürlük sınırına
yakın, 6.8 mg/dL'dir. Değiştirilebilir UA'nın toplam vücut havuzunun yetişkin kadınlarda
~600

mg

ve

erkeklerde

~1200

mg

olduğu

tahmin

edilmektedir. Bununla

birlikte, gut hastalarında 18,000-30,000 mg arasında değişen değerlere kadar yükselebilir
[4].
UA metabolizmasının temelleri, şekil 2.1’ de ele alınmıştır. İnsanlarda, UA endojen
kaynaklı olarak pürin nükleotidlerin katabolizmasının bir son ürünü (nükleik asitler ve
pürin nükleotidlerin iç havuzu çoğunlukla adenozin trifosfat ([ATP] veya türevleri) ve
ekzojen

(diyet

purinleri)

kaynaklıdır.

aşamasında, nükleotidaz enzimleri, adenozin

Monofosfat

esterleri

monofosfat (AMP)

ve guanozin monofosfat (GMP) üzerinde etki eder, sırasıyla fosfat parçasını çıkarır ve
sırasıyla adenozin ve guanozin üretir. Adenozin ve guanozin ürünleri, hipoksantin ve
ksantin üretmek için farklı yollarla bozulurlar. Hipoksantin ayrıca insanlarda ve büyük
maymunlarda pürin katabolizmasının son ürünü olarak UA'yı oluşturmak üzere aynı
enzim tarafından oksitlenen ksantini oluşturmak üzere ksantin dehidrojenaz/oksidaz ile
oksitlenir. Sıçanlar ve fareler gibi diğer memelilerin çoğunda, UA'dan 100 kat daha fazla
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suda çözünür olan ve daha verimli idrar atılım yoluna sahip olan allantoin üretmek için;
UA, ürikaz enzimi tarafından indirgenir [4]. Ancak, insanlarda ve daha yüksek
primatlarda pürin katabolizması, fonksiyonel ürikaz geni ve buna bağlı olarak aktif ürikaz
enzimi eksikliği nedeniyle UA aşamasında durdurulur. İşlevsel bir ürikaz enzimine sahip
memeliler, tipik olarak 1-2 mg/dL aralığında UA seviyelerini gösterirken, insanlar ve
büyük maymunlar, erken Miosen döneminde fonksiyonel ürikaz geninin kaybıyla kısmen
açıklanabilen 3-10 kat daha yüksek UA seviyelerine sahiptir [5, 6]. Her ne kadar XOR
aktivitesi hemen hemen tüm vücutta birçok dokuda tespit edilse de, endojen UA sentezi
çoğunlukla karaciğerde, bağırsaklarda, miyokard, böbrek, meme bezini içeren kaslarda,
kornea epiteli ve vasküler endotelde meydana gelirken, ekzojen pürin havuzu diyete göre
değişir [7-10]. Bu gibi hayvansal ürünler kırmızı et (özellikle karaciğer, böbrek ve
sakatat), yağlı kümes hayvanları, yüksek yağlı süt, deniz ürünleri ve alkol (özellikle bira)
yüksek miktarda pürin içerir [11]. Pek çok patolojik işlemin (hemoliz, tümör büyümesi
veya büyük tümör lizis sendromu) ayarlanmasında artan hücre devri, nükleik
asitlerin parçalanmasını artırabilir. Büyük miktarlarda pürin üretimine yol açan, bununla
birlikte, UA üretimi yoluyla pürinin giderilmesine olan talebi arttırır. Kahve ve C
vitamini bu talebi azaltabilir [12].

Şekil 2.1. Ürik asit metabolizmasının temelleri.
6

Park ve arkadaşlarının, Seminars in Arthritis and Rheumatism dergisi, 2016 Nisan
sayısında yayınlanan “Effects of coffee consumption on serum uric acid: systematic
review and meta-analysis” isimli makelesinde, kahve tüketiminin serum UA üzerindeki
etkisini araştıran literatür incelemesi yapılmıştır. Bu makalede; 1999 ve 2014 yılları
arasında yayınlanan toplam 175310 denekten oluşan dokuz çalışma incelenmiştir. Metaanaliz, kahvenin serum UA üzerinde önemli ölçüde düşürücü etkisinin olduğunu
göstermiştir, burada serum UA'yı düşürmek için gereken kahve miktarında cinsiyet
farklılıkları vardır. Serum UA'yı düşürmek için kadınların (4-6 bardak/gün), erkeklerden
(1-3 bardak/gün) daha fazla kahveye ihtiyacı vardır. Meta-analiz, 1 fincan/gün veya daha
fazla bir kahve alımının, her iki cinsiyet için günlük kahve alımının miktarıyla negatif bir
korelasyon ile, gut riskinin azaltılması ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermiştir
[13].

2.1.2. Ürik Asidin Fizyolojik Fonksiyonları
2.1.2.1. Antioksidan
Serum ürik asidin çoğu böbrek glomerüllerinde serbest şekilde filtrelenir ve filtrelenen
ürik asidin yaklaşık %90'ı yeniden emilir [14, 15]. İnsanlarda, kan plazmasının
antioksidan kapasitesinin yarısından fazlası ürik asitten meydana gelmektedir [15, 16].
Ürik asit güçlü bir reaktif oksijen (ROS) ve peroksinit temizleyicisi ve antioksidandır [1518]. Ürik asidin yüksek seviyeleri hali hazırda normal insan ve memeli hücrelerinin
sitosolunda, özellikle karaciğer, vasküler endotelyal hücrelerinde tespit edilir ve insan
burun salgılarında bir antioksidan olarak görev yapmaktadır [19-21].
2.1.2.2. Endotel Fonksiyonu
Ürik asitin vasküler endotelyal hücre bütünlüğünü bozma yeteneğini belgeleyen
çalışmaların aksine, son zamanlarda yayınlanan bir rapora göre ilk kez, son derece düşük
serum ürik asit seviyesi, kan damarlarını kodlayan SLC22A12 işlev kaybı mutasyonlarına
atfedilen ve böbrek proksimal tübüler hücrelerin taşıyıcısı, URAT1, in vivo endotel
disfonksiyonuna neden olduğu gösterilmiştir [22, 23]. Bu ve diğer raporlar, ürik asidin
endotel bütünlüğünü ve fonksiyonunu bozarak kardiyovasküler ve böbrek hastalıklarına
neden olduğunu belirten görüşüne karşı çıkmışlardır [23-25]. Gerçekten de, ürik asit,
doku onarımı için gerekli olan enflamatuar süreci başlatarak, oksijensiz radikalleri
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temizleyerek ve progenitör endotel hücrelerini harekete geçirerek doku iyileşmesinde
temel rol oynayabilir [25].
2.1.2.3. Tip 2 İmmün Yanıtların Güçlü Mediyatörü
En yaygın kullanılan klinik adjuvan, alum (alüminyum hidroksit) enjeksiyonunu takiben
farelerin periton boşluğunda yüksek ürik asit konsantrasyonu tespit edildi [26]. 0 veya 50
ünite ürikaz ile birlikte intraperitoneal farelerin zararsız protein, ovalbümin veya
ovalbümin + alum ile enjeksiyonunu içeren deneyler, ürik asidin ovalbümine karşı antikor
immün yanıtlarının indüklenmesi için gerekli ve yeterli olduğunu gösterdi [27]. Alum,
kurucu T yardımcı 2 (Th2) adjuvanlığı, enflamatuar monosit türevli dendritik hücrelerin
oluşumunu teşvik eden bir tehlike sinyali olarak hareket eden ürik asitin indüklenmesine
yol açan hücre yaralanması aracılı olduğu bulunmuştur [26, 27]. Bu bulgular, ürik asidin,
bir adjuvan olarak alum içeren sayısız insan aşılarına karşı koruyucu antikor tepkilerinin
indüklenmesindeki rolünü belgelemektedir.
Ürik asit salınımı ayrıca alerjene meydan okuyan astımlı hastaların ve farelerin hava
yollarında da gösterildi ve Th2 hücre bağışıklığını, hava yolu eozinofili ve bronş
hiperreaktivitesinin inhale zararsız proteinlere ve ev tozu akarı alerjenine monte edilmesi
için gerekli görüldü. Ek olarak, inhale zararsız proteinlerle birlikte monosodyum urat
(MSU) kristallerinin uygulanması kuvvetli tip 2 bağışıklık sağlamıştır. Ürik asit
adjuvanlığı, aktifleşen dalak tirozin kinaz (Syk) ve fosfoinositol 3 (PI3) -kinaz yoluyla
ifade edilmiştir. Ürik asit bu nedenle in vivo olarak alerjik inflamasyonun temel bir
başlatıcısı ve yükselticisi olarak tanımlanır [27].
2.1.2.4. Nörolojik ve Otoimmün Hastalıklara Karşı Savunma
Multipl sklerozlu hastalarda, antioksidan moleküllerde azalmaya yol açan plazma düşük
ürik asit seviyeleri belirgin olduğu tespit edilmiştir. Peroksinitritlerin ve ROS'nin multipl
sklerozda (MS) miyelin bozulmasından sorumlu olduğuna inanılır ve gut hastalarında MS
hastalığı neredeyse hiç bulunmazken, yüksek ürik asit düzeyleriyle engellenebilir. Birkaç
rapor, düşük ürik asit serum seviyelerinin MS hastalığı ile ilişkisini belgelemiştir [28-31].
Yayımlanan verilerin yakın zamanda yapılan bir meta-analizi, MS'li hastaların sağlıklı
kontrollerden daha düşük oranda serum ürik asit içerdiğine ve multipl skleroz için düşük
serum ürik asit seviyesinin potansiyel bir biyolojik belirteç olduğuna işaret ettimiştir [32].
Düşük plazma ürik asit seviyeleri de nörolojik bozukluklarla ilişkiliydi. Parkinson ve
Alzheimer hastalığı, cilt ve mukoza zarlarının kabarması ve yaraları (erozyonu) ile
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karakterize bir otoimmün hastalık olan Pemfigus vulgaris ve mukokutanöz dokunun
otoimmün enflamatuar hastalığı olan liken planus tükürükteki düşük ürik asit düzeyleri
ile de ilişkili olduğu saptanmıştır [33-38].

2.1.3. Ürik Asidin Patojenik Potansiyeli
2.1.3.1. Gut
Gut, monosodyum urat monohidrat mikrokristallerinin veya ürik asidin vücudun çeşitli
yerlerinde, esasen eklemlerde ve çevreleyen dokularda depolanması ile oluşan genel
olarak ağrılı bir romatizmal hastalıktır [39]. Ürik asit, pKa1 ile pH 5.75'te iyonize olur.
Ekstraselüler sıvıda, fizyolojik pH 7.4’te ürik asit esasen üratın iyonize edilmiş formunda
iken, genellikle asidik olan idrarda iyonize edilmemiş ürik asit formu baskındır [40]. Ürik
asit konsantrasyonu sentez ve hücre devri, diğer yandan böbrek tarafından tahrip, atılma
ve yeniden emilim oranları ile kontrol edilir. İdrarda, pH 5.0'da, böbrek tübülündeki idrar
eritinden oluşan çözünmemiş ürik asit baskındır. Sağlıklı bireylerde ürik asidin üçte ikisi
böbrek tarafından ve üçte biri bağırsak bakterileri tarafından uratın parçalanmasıyla
bağırsaktan atılır. Pürin alımı, pürin olmayan öncüllerden pürinlerin endojen sentezi ve
önceden oluşturulmuş pürin bileşiklerinin yeniden toplanması, kararlı durum koşulları
altında ürik asit imhası ile dengede olan genel bir işlem olan urat üretim kaynaklarıdır.
İnsan ve daha yüksek primatlar, ürik asitin genlerinin mutasyona uğraması ve işlev
görmemesi nedeniyle, ürik asidin daha fazla çözünür ürün allantoine ayrışmasını katalize
eden peroksizomal enzim urat oksidazı (ürikaz) içermez [41]. Sonuç olarak, insanlarda
serum urat düzeyleri çözünürlük sınırına göredir. Hiperürisemi, gut için bir risk
faktörüdür, ancak serum ürik asit seviyelerinin düşük olduğu durumlarda da gut
oluşabilir. Ayrıca, birey normalin üzerinde ürik asit konsantrasyonlarına sahip olup, gut
olmayabilir. Gut hastalığı prevalansı yaş ve cinsiyete göre değişir ve yaşlılarda daha sık
görülür [42]. Gut erkeklerde kadınlardan daha yaygındır, ancak östrojen seviyelerinin
azalmasına paralel olarak artan ürikemi nedeniyle kadınlar menopoz sonrası gut
hastalığına karşı daha duyarlı hale gelir [43]. Obezite, metabolik sendrom, diüretik
tedavisi, yüksek pürin diyet ve alkol alımı gut için risk faktörleridir. Gut, tanımlanmış bir
hiperürisemi nedeninin varlığına/yokluğuna bağlı olarak primer veya sekonder olarak
sınıflandırılabilir. Hiperürisemiye neden olan tanımlanabilir altta yatan hastalık olmaması
ile tanımlanan birincil gut daha sık görülür [44]. Daha az yaygın olan ikincil gut birçok
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durumun bir sonucu olabilir. Alkol zehirlenmesi laktik asidemiye neden olur ve renal urat
atılımını azaltır. Tiazid ve loop diüretikler (antihipertansifler), renal tübüler iyon
taşınmasına müdahale ederek serum urat düzeylerini yükseltir. Katı organ
transplantasyonu yapılan hastalarda kullanılan siklosporin gibi birkaç immünosupresan,
serum uratın renal klerensini büyük ölçüde azaltır [45]. Kötü huylu hastalıklar,
hiperürisemiye ve gut hastalığına yol açabilecek yoğun pürin metabolizması ile
karakterizedir [46]. Böbrek yetmezliği olan hastalarda, hiperürisemi diğerinin arkasında,
bozulmuş böbrek fonksiyonunun neden olduğu özelliklerden biridir. Gut, kalıtsal
interstisyel böbrek hastalığının bir sonucu olabilir [47].
Serum ürik asit (SUA) konsantrasyonu, bir dizi farmakolojik ajan, diyet ve diğer risk
faktörü modifikasyonları kullanılarak azaltılabilir. Gut yönetimi çok zor, çünkü gut ve
hiperürisemi bazı morbititelerde büyük etkiye sahip olabilir. Ancak bunun tersine yüksek
urat seviyelerinde potansiyel olarak bazı yararlı etkileri olabilir. Yani, ürik asidin kendisi,
bir bağışıklık sistemi uyarıcısı olarak işlev görebilir; üre güçlü bir antioksidandır, tuzsuz
bir ortamda kan basıncının korunmasına yardımcı olur ve muhtemelen antioksidan
özellikleri nedeniyle, merkezi sinir sisteminin çeşitli hastalıklarında fayda sağlar [48].
Ayrıca hiperürisemi ve gutun bu ilişkili durumların bir sonucu mu yoksa nedeni mi
olduğunu da tanımlamak önemlidir. Gut tedavisi, beslenme ve yaşam tarzında
değişiklikler ve yardımcı tedavilerdeki değişikliklerin yanı sıra, urat düzeylerini
düşürmek için onaylanan farklı ilaç sınıflarını içerir: ksantin oksidaz inhibitörleri,
ürikosürik ajanlar, ürikaz ajanları ve urat taşıyıcı, pürin nükleosit fosforilaz ve interlökin1 antagonistler gibi bazıları hala geliştirilme aşamasında olan inhibitörlerdir [49]. Gut
tedavisi için kombinasyon tedavilerinin güvenliği ve etkinliği hala belirsizliğini
korumuştur. Ne yazık ki, urat konsantrasyonunun düşürülmesi, gut semptomlarını
azaltmamaktadır ve urat düşürücü etkinlik, gut hastalarında klinik sonuçların yanı sıra
zayıfdır [50]. Gutlu hiperürisemi, hiperürisemi olmadan izole edilmiş gut veya gut
olmadan hiperürisemi, normal olarak izlenmesini gerektiren durumlardır. Terapi
endikasyonları, yaşam tarzındaki değişikliklerin yanı sıra diğer risk faktörlerine de
bağlıdır.
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2.1.3.2. Ürik Asit ve Oksidatif Stres
Oksidatif stres, hücrelerin işlev bozukluğunun temel nedenlerinden biri olarak kabul
edilir. Serbest radikallerin ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) aşırı üretimin yanı sıra
düşük antioksidan alımları ve aşırı tüketimi nedeniyle antioksidan sisteminin azaltılmış
bir durumudur. Ayrıca, serbest radikallerin ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) aşırı
oluşumu nedeniyle hücrelerde oksido-redüktif işlemlerin oksidasyon lehine çevrildiği bir
durumdur [51]. Ürik asit, hipoksantinin ksantine oksidasyonunu ve ayrıca ürik aside
oksidasyonunu sağlayan karaciğer enzimi ksantin oksidoredüktaz (XOR) tarafından
katalize edilen proseste pürin nükleotitlerin katabolizmasının bir ürünüdür. Ksantin
oksidaz tarafından katalize edilen ürik asit üretimi sırasında, ROS artmış vasküler
oksidatif streste önemli bir rol oynayan ürün olarak üretilir [52].
XOR, deoksiribonükleik asit, ribonükleik asit ve proteinlere potansiyel olarak zarar
veren, enzimleri etkisiz hale getiren, amino asitleri oksitleyen ve poli-doymamış yağ
asitlerini lipitlere dönüştüren ürik asit, nitrik oksit ve reaktif oksijen türlerinin üretimini
katalize eden hepatik bir enzimdir [53]. XOR dönüştürülebilir iki formda bulunur: XOksantin oksidaz ve XDH-ksantin dehidrojenaz. İnsandaki XOR, dehidrojenaz formu
olarak in vivo olarak bulunur, ancak sülfhidril kalıntılarının oksidasyonu veya proteoliz
ile kolayca XO'ya dönüştürülür. XO ve XDH alt formlarının substrat afinitesinde fark
vardır. XDH tercihen NAD+ 'ı azaltır, oysa XO, moleküler oksijeni tercih ederek, NAD+'ı
azaltamaz [54]. Moleküler oksijenin enzim formlarından herhangi biriyle azaltılması,
süperoksit ve hidrojen peroksit verir, Ürik asit oksidatif stresin bir belirteci olarak kabul
edilir, fakat aynı zamanda bir antioksidan görevi gören koruyucu bir faktör olarak da
bilinir [55].
Oksidatif stres ve KVH'nin patofizyolojisindeki XO rolü ile ilgili olarak, çoğu terapötik
yaklaşım, XO aktivitesinin inhibe edilmesi ve serbest radikallerin biriktirilmesinin
etkisizleştirilmesine yöneliktir. Bazı çalışmalar, serum ürik asit düzeylerini azaltan
ksantin oksidaz inhibitörü olan allopurinolün terapötik kullanımının, ROS'un azalması
nedeniyle oksidatif stres ile ilişkili durumlarda koruyucu etkileri olduğu göstermiştir [53,
56]. Klinik çalışmalarda, örneğin koroner bypass ameliyatında, allopurinolün koruyucu
etkileri, hastane mortalite oranının azalması, artmış kardiyak indeks, ameliyat sonrası
iyileşme ve lipid peroksidasyonunun azalması olarak fark edilir [57]. Kalp yetmezliğinde
allopurinol, miyokardiyal kalsiyum duyarlılığını ve β-adrenerjik duyarlılığı restore
ederek miyokard kontraktilitesini arttırır [58]. Yararlı allopurinol etkisinin bir başka
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açıklaması vasküler endotel fonksiyonu üzerindeki etkileri ele almaktadır. Ksantin
oksidaz, aralıklı hipoksinin neden olduğu vasküler disfonksiyona aracılık etmede kilit rol
oynar ve allopurinol uygulaması bunu önleyebilir [59]. Çoğu durumda hayvan modelleri
üzerinde yapılan araştırmalar, allopurinolün miyokard enfarktüsünün indüklenmesinden
sonra miyokard hasarının azaltılması, ventrikül fonksiyonunun daha iyi iyileşmesi,
hücresel ATP seviyelerinin daha iyi korunması ve iskemi sırasında mitokondriyal ATP
oluşumu ve sol ventrikül basıncında azalmayı önlenmesi ile faydalı etkisini doğruladı
[57]. Allopurinolün faydalı etkileri, XO'nun inhibisyonu ile ilgili olmayabilir ve serbest
radikalleri azaltabilir. Allopurinolun bir ksantin-oksidaz inhibitörü olarak etkileri ara
ürünlerin, hipoksantin ve ksantinin artması ve son ürün ürik asidin azalmasıdır [60].
Ürik asidin kendisi de oksidatif stres üzerinde etkili olabilir. Deney verileri, insan
plazması ve endotel hücre lizatları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda anaerobik koşullar
altında NO etiketli 1,3-15N2-ürik asit (15N2-UA), 5-aminourasil (5-AU) ve 6-aminourasil
(6-AU) üretimi ile sonuçlandırdığını göstermiştir. Bu bulgular ürik asidin oksidatif stres
koşulları altında NO-fonksiyonunu inhibe ederek endotel fonksiyonunu nasıl inhibe
edebileceğini gösteren mekanizma sağlar [61]. Son zamanlarda yapılan klinik çalışmalar,
yüksek doz allopurinol kullanımının, daha düşük kardiyovasküler olaylar ve tüm
nedenlere bağlı ölüm riski ile ilişkili olduğunu ve vasküler doku oksidatif stresini
derinden azalttığını ve vasküler/endotel disfonksiyonunu iyileştirdiğini göstermiştir [62,
63].
Yüksek ürik asit serum konsantrasyonu, kardiyovasküler hastalık (KVH) için artan risk
ile ilişkilidir, ancak KVH'de antioksidanlar olarak potansiyel rollerinin kanıtı da vardır
[64, 65]. Ürik asitin bazı koruyucu ve patojenik rolleri çizelge 2.1.’de özetlenmiştir. Ürik
asit, serbest radikal temizleyici ve zayıf reaktif formlara dönüştürülmüş bir geçiş metal
iyonları şelatörü olarak görev yapan "antioksidan" bir madde olarak işlev görür [66]. Hem
in vitro hem de in vivo çalışmalar, ürik asidin insanlarda güçlü bir serbest radikal
temizleyici olduğunu doğrulamıştır [67]. Ürik asidin antioksidan özelliklerinin,
kardiyovasküler sistem veya diğer oksidatif strese bağlı bozukluklar içinde bir takım
faydalar sağlaması beklenebilir. Bu nedenle, yüksek ürik asit düzeylerinin (destekleyici
veya koruyucu) kardiyovasküler hastalık gelişimindeki rolü hala belirsizdir ve
açıklamalar in vitro deneysel çalışmaların farklı yaklaşımlarında ve farklı klinik araştırma
tasarımlarındadır.
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Çizelge 2.1. Ürik asidin bazı koruyucu ve patojenik rolleri
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2.1.3.3. Ürik Asidin Kardiyovasküler ve Serebrovasküler Hastalıklarda Rolü
Aterosklerozun patofizyolojisi ve sonuçları, koroner arter hastalığı, serebrovasküler
hastalık ve son olarak akut miyokard infarktüsü (AMI) ve inme oksidatif stres ile
ilişkilidir. SUA konsantrasyonları ile kardiyovasküler veya serebrovasküler hastalıklar
arasındaki ilişki uzun süre gözlenmiştir. Kardiyovasküler risk faktörlerinin çoğu,
potansiyel olarak SUA konsantrasyonları ile örtüşmektedir. Büyük bir Finlandiya kohort
popülasyonunda obezite, bozulmuş glukoz toleransı, hipertansiyon ve kalp hastalığı
öyküsü ile pozitif ilişki gözlenmiştir (40-69 yaş). Çalışma aynı zamanda hiperüresemik
erkek ve kadınların toplam mortalite oranlarının 5 yıl içinde normoüresemiklere göre
anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir [68].
En önemli ve iyi kanıtlanmış olan, ürik asidin akut miyokard infarktüs (AMI) hastalarında
kısa süreli sonucu (mortalite) ve inmeyi öngörmedeki olası öngörücü rolüdür.
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Strazzullo ve Puig, çeşitli konulardaki serum ürik asit ve kardiyovasküler sonuçlar
arasındaki ilişkiyi araştıran farklı prospektif çalışmalar özetlemektedir. Genel sonuçlara
göre, göreceli olarak düşük kardiyovasküler hastalık (KVH) riski olan popülasyon
örneklerinde SUA, KVH'nin çok zayıf bir öngörücüsüdür, ancak yüksek veya çok yüksek
risk altındaki gruplarda, anlamlı bir bağımsız öngörücüdür [56]. Hiperüriseminin,
öncelikle kardiyovasküler riski yüksek olan denek gruplarında (anjiyografik olarak
kanıtlanmış KKH, konjestif kalp hastalığı ve inme sağ kalanlar) bağımsız
kardiyovasküler olay faktörü olabileceğini göstermiştir [56, 69-71]. İlk büyük prospektif
çalışma, ortanca olarak 13.6 yıl boyunca takip edilen 83683 Avusturyalı erkek
kohortunda gerçekleştirildi [72].
Kesitsel popülasyona dayalı epidemiyolojik verilerin takip çalışması (N=5926 ABD'li,
yaşları 25 ila 74), artmış serum ürik asit düzeylerinin bağımsız olarak ve önemli ölçüde
kardiyovasküler mortalite riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir [69]. Koroner arther
hastalığı (KAH) şüphesi için koroner anjiyografi yapılan 982 Türk hastasının kesitsel
çalışmasında SUA konsantrasyonları, koroner aterosklerotik plakların ciddiyeti ile
bağımsız olarak ilişkiliydi. Akut kalp yetmezliği ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
nedeniyle hastaneye yatırılan 212 İspanyol hastada, hiperürisemi varlığı, uzun vadede
ventriküler fonksiyondan bağımsız olarak, böbrek fonksiyonundan ve işlevselliğinden
daha yüksek ölüm riski ve/veya yeni hastaneye yatış riski ile ilişkilendirildi [73]. Diğer
bazı çalışmaların sonuçları, aksine, serum ürik asit konsantrasyonlarının kardiyovasküler
hastalık (KVH) için bağımsız bir risk faktörü olmadığını göstermektedir. Yaş, diyabet,
sigara, kolesterol ve metabolik sendrom için ayarlamalar yapıldıktan sonra koroner
anjiyografi yapılan 716 Koreli ardışık hastayı içeren retrospektif çalışmada, bağımsız bir
SUA ilişkisi yoktu [74]. Bu sonuçlarla bariz bir ilişki olması, muhtemelen ürik asit
düzeyinin diğer risk faktörleriyle olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır [75]. Bu, özellikle
genel popülasyon çalışmalarında ve KVH ile bağımsız bir ilişki göstermeyen arteriyel
hipertansiyon öyküsü olan hastaları içeren çalışmalarda gösterilmiştir [56]. Farklı
araştırmalar ayrıca, ürik asidin koroner kalp hastalığının gelişiminde veya KVH'den
ölümün nedensel bir rolü olmadığını göstermektedir. SUA'nın ateroskleroz gelişimine
arteriyel kalsifikasyon üzerindeki etkileriyle katkısı, kalp hastalığı için risk faktörlerini,
SUA ve karotis aterosklerotik plakları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek üzere
tasarlanmış ABD'de popülasyona dayalı kohortlar üzerine yapılan çok merkezli
Amerikan Aile Kalp Çalışması'nda yoktu [76]. Kalp yetmezliğine ürik asitin aktif
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katılımının doğrulanmasına rağmen, kalp-damar hastalıkları üzerindeki etkisi konusunda
fikir birliği olmadığı kanıtlanmıştır [77]. Bununla birlikte, geniş prospektif çalışmalara
ve kesitsel takip çalışmalarına dayanarak yapılan araştırmalar, SUA'nın kardiyovasküler
hastalıklar ile bağımsız ilişkisini doğrulamıştır. Aksine, geriye dönük çalışmalar, genel
nüfusla ilgili çalışmalar ve daha az sayıda çalışma katılımcısı üzerinde yapılanlar her
zaman aynı sonuçları vermemiştir.
Çalışma tasarımının yanı sıra, hücresel düzeyde farklı gözlem sonuçları da
açıklanabilir. Yani, serumdaki ürik asit ile hücre içi ürik asit veya aterosklerotik plaklar
ve adipoz doku gibi yüksek derecede hidrofobik alanlar arasında bir fark
vardır. Antioksidan aktivite serumda kanıtlanırken, hücre içi ürik asit kalp yetmezliği
patofizyolojisine katkıda bulunur gibi görünmektedir [77].
Literatür verilerinden bu tartışmaların farklı bilimsel gruplar arasındaki tartışma için çok
ilginç bir konu olduğu kanıtlanmıştır. Farklı çalışmaların çelişkili sonuçları, nüfusun
çalışmalarının kompozisyonlarındaki farklılıkların (sayı, tedavi, biyokimyasal ve klinik
veriler), takip süresinin, farklı KAH risk değişkenlerinin analizinin ve bu değişkenlere
göre düzeltmelerin sonucudur [72]. Proctor ve ark. yüksek urat düzeyleri ile ateroskleroz
arasındaki ilişkiyi bildirmiştir. Hiperüriseminin koruyucu bir rolü olabileceğini
(antioksidan) veya aterosklerozda primer bir neden (pro-oksidan) olabileceğini
belirtmişlerdir [78]. Hayvan modelinde ürik asitin koruyucu rolü belirlenmiştir. Erkek
C57BL/6 farelerine pürin türevlerinin, kafeinin veya ürik asidin intraperitonal
enjeksiyonu, hipokampustaki toplam glutatyon (GSH) seviyelerini önemli ölçüde
arttırmıştır. Bu çalışma, kafein ve ürik asidin, sistein alımını destekleyerek nöronal GSH
sentezini indükleyerek nöroproteksiyona yol açtığını göstermektedir [79].
Hiperüriseminin vasküler yaralanma ve doğrudan serebrovasküler hastalık riskinin
artmasından doğrudan sorumlu olmadığı sonucuna varılabilir, ancak basitçe artmış
ksantin oksidaz aktivitesi ile ilişkili yüksek seviyelerde zararlı oksidatif stres için bir
taşıyıcı markerı temsil ettiği sonucuna varılabilir [80]. Gerçekten de, hiperürisemi,
hastalık durumunun ve kronik kalp yetmezliğinin ilerlemesinin önemli bir belirleyicisidir
[81]. UA'nın değerlendirilmesi, bu işaretçinin yaygın olarak belirlenmesi için bir avantaj
olabilir, düşük maliyetle yaygın olarak bulunur. Tercihen biyobelirteçlerin hastalık
şiddetini, prognozunu ve tedavisini değerlendirmek için bilgileri yerine getirmesi
nedeniyle, ürik asit tespitinin kalp yetmezliği için makul olduğu kanıtlanmıştır
[82]. Manzano ve ark. kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda ürik asit ve sol atriyal boyut
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içeren ve 2 yıllık bir takip süresi boyunca ölüm ya da hastaneye yatış oranlarının güvenilir
bir tahminini sağlayan yeni bir risk modeli geliştirmiştir [83]. Bu, yoğun bir tedaviden
fayda görebilecek daha yüksek riskli hastaları belirlemeye yardımcı olabilir.

2.1.3.4. SUA ve Metabolik Sendrom
Ürik asit kaynaklı nefrolitiyazisin MetS, obezite ve tip 2 diyabet hastaları arasında
anlamlı olarak daha yaygın olduğu bilinmektedir [84]. Metabolik sendromlu Brezilya'da
metabolik anormallik prevalansı, ürik asit konsantrasyonu ile ilişkiliydi. Roux-en-Y
gastrik bypass sonrası ve bunun sonucu olarak kilo kaybı, ürik asit konsantrasyonu
azalmıştır [85]. İdrar pH'sının düşük olması, binden fazla Japon erkeğin bel çevresindeki
artışla ilişkiliydi. Bel çevresi, insülin direncinin bir endeksi olan metabolik sendrom ve
HOMA-R için anahtar özelliktir. Düşük idrar pH'ı, vücut kitle endeksindeki (BMI) bir
artış ve serum ürik asitteki bir artışla da ilişkiliydi [86]. Koreli erkeklerde SUA düzeyleri,
yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) ile anlamlı ve negatif olarak korele
ancak kadınlarda değil, ancak her iki cinsiyette de artan sayıda MetS bileşeni ve
abdominal obezite ile SUA düzeyleri anlamlı olarak arttı [87]. Prepubertal dönemde,
zayıf deneklere kıyasla, obez çocuklardaki artmış ürik asit seviyeleri, insülin direnci
sendromunun diğer özellikleri ile ilişkili erken metabolik bir değişiklik gibi
görünmektedir [88]. Bu, periferik dokularda yağ asidi-asil-CoA sentezinin artması
nedeniyle daha yüksek AMP konsantrasyonlarının bir türevi olan artan hücre içi
adenosinin (ürik asit öncüsü) varlığı ile açıklanabilir ve yazarlar erken obezitede yüksek
ürik asit düzeylerinin yüksek plazma yağ asitleri ile ilişkili olduğunu öne sürmektedirler.
Hiperürisemi ve MetS arasındaki ilişkinin açıklanması için, özellikle fruktoz veya
sakaroz alımı için yüksek miktarda diyet karbonhidrat alımı sağlayabiliriz. Öte yandan,
hayvan modeli deneyleri fruktoz yem farelerine karşı glukoz yem farelerine kıyasla daha
yüksek vücut ağırlığına, kan basıncına ve insülin, ürik asit ve trigliserit
konsantrasyonlarına sahip olduğunu gösterdi [89].
Fruktoz, hepatositlere ve diğer hücrelere (insan ve hayvan) girer ve glikoz
metabolizmasındaki gibi ATP'nin tükenmesini önlemek için negatif düzenleyici
mekanizma olmadan, burada ATP tüketimi ile fruktokinaz tarafından tamamen
metabolize edilir. Laktik asit ve ürik asit, proseste üretilenden daha fazladır [90]. İdrar
pH'sinin düşürülmesi, organik asit birikiminin sonucudur. Karaciğerdeki fruktozun
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metabolik kaderi, endojen trigliserit, VLDL atılımı ve LDL aşırı üretiminin biyosentezini
arttırır [91]. Bu da klinik çalışmalarda doğrulandı, serum ürik asitteki azalmanın
doğrudan trigliserit düzeyindeki azalmayla korele olduğu gösterilmiştir [92]. ATP'nin
tüketildiği ve adenilat üretildiği biyosentetik yolu artırabilen herhangi bir faktör, ürik
asidin aşırı üretilmesine dahil olabilir.
Şiddetli ve hafif hiperürisemi, MetS olmayan bireylerde endotel disfonksiyonu, debiye
bağlı damar içi damar genişlemesi için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmiştir
oysa orta yaşlı sağlıklı Japon erkeklerde MetS ile benzer konularda sadece şiddetli
hiperürisemi (ancak hafif hiperürisemi değil) endotel disfonksiyonunu şiddetlendirmiştir
[93].
Endotel nitrik oksit sentazın (eNOS) hedeflenmesini bozan farelerde yapılan deneyler,
farelerin hipertansif ve insüline dirençli olduğunu göstermiştir. Ürik asitin, oksidatif stres
koşulları altında NO-fonksiyonunu inhibe ederek endotel fonksiyonunu inhibe
edebileceği gösterilmiştir [81].

2.2. Moleküler Baskılama
2.2.1. Moleküler Baskılanmış Polimerlerin (MIP) Genel Kavramları
Moleküler tanıma, biyolojik süreçler için esastır ve şu anda kataliz, ayırma ve algılama
gibi süreçlerdeki önemi nedeniyle çok fazla kimyasal araştırmanın odağıdır. Doğal
sistemler, bir dizi yabancı cisme karşı antikor üretebilse de, bu tür reseptörlerin kimyasal
işlemlerde kullanılması, çevresel koşullara karşı maliyet ve hassasiyet gibi bir dizi engelle
karşı karşıya kalır. Modern sensör araştırmasının bir amacı, doğal antikor-antijen
davranışını benzer spesifiklik ve duyarlılıkla taklit eden sentetik reseptörlerin
yaratılmasıdır. Bu moleküler tanıma, tanıma elemanlarındaki değişiklikleri izlemek için
modern tekniklerle birlikte, hedefleri invazif olmayan bir şekilde tespit edebilen ve
izleyebilen seçici, hassas sensörlerin vaadini sunmaktadır.
Moleküler olarak basılmış polimerler, MIP'ler, en iyi şekilde doğal biyolojik antikor
antijen sistemlerinin sentetik analogları olarak tarif edilir. Dolayısıyla, üretim sırasında
ayarlandıkları molekülü seçici olarak bağlamak için bir "anahtar-kilit" mekanizmasıyla
çalışırlar. MIP'ler biyolojik reseptörlerin spesifikliğini ve seçiciliğini, düşük maliyet ve
çevresel şartlara dayanıklılığı açısından avantajlı olarak sunar. Örneğin, doğal reseptörler
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tipik olarak insan vücudu sıcaklığı aralığındaki sıcaklıklarda depolama ve uygulama
gerektirir; bununla birlikte, bir polimer konakçıya dayanan MIP'ler, genellikle bir özel
çevre depolama koşulları gerektirmediğinden çok daha geniş sıcaklık aralığında
uygulanır. MIP’lerin uygulaması için temel basamaklar şu şekildedir: (I) fonksiyonel
monomerin işlevsel bir grubuna kovalent veya kovalent olmayan şekilde bağlanmış kalıbı
veya hedef molekülü içeren bir polimer üretilir, (II) hedef molekül polimer konaktan
çıkarılır, yeniden bağlanma için hedefe özgü seçici bir boşluk oluşturulur ve (III) MIP
hedef molekülü içeren numuneye maruz bırakılır ve oyuk seçici bir şekilde hedef
molekülü karmaşık bir numuneden alır [94-97]. Genel işlem, şekil 2.2’de şematik olarak
gösterilmiştir. Sentetik reseptörlerin ek bir avantajı, özellikle küçük moleküller açısından,
evrenselliğe yakın olmasıdır. MIP'ler, hedefin mevcut bir antikorla eşleşmesi gereken
veya o hedef için özel olarak antikor üreten biyolojik sistemlerin aksine hemen hemen
her hedef molekül için üretilebilmektedir. MIP'ler, doğal antikorlar kullanılarak
hazırlanan sistemlere kıyasla genellikle ucuzdur. MIP'leri algılayıcı bir sisteme bağlamak
çevreyi izlemek veya anormallikleri taramak için yararlı bir araç olarak kullanılmasını
sağlar.

Kalıp
Uzaklaştırma

Polimerizasyon

Şekil 2.2. Moleküler baskılam işlemi
2.2.2. Erken MIP Tarihi
Chemical Abstract’ın bir araştırmasında, moleküler baskılanmış polimerlerin ilk kez 1984
yılında K. Mosbach ve B. Sellergren’in yayınladığı makalelerinde rapor edildiğinden
bahsedilmektedir [98]. G. Wulff tarafından baskılanmış polimerler teriminin kullanıldığı
ilk makale 1985 yılında yayınlanmıştır [99]. Wulff, 1973’ten beri “Enzim-Analog Yapılı
Polimerler” başlıklı bir seride makaleler yayınlamaktadır [100]. Bu erken dönem
araştırmacıların bilimin farklı yönlerini geliştirdiler. Mosbach grubu, kalıp ve hedef
arasındaki kovalent olmayan etkileşimlerin kullanımına odaklanırken, Wulff baskılanmış
bağlanma bölgelerini oluşturmak için kovalent bağlamayı kullanma eğilimindeydi. İki
metot arasındaki en belirgin fark hedef moleküllerini MIP'den uzaklaştırılması işlemidir.
Önemli olarak, kovalent sentezin daha homojen bir bağlama boşlukları seti ve potansiyel
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olarak daha hedefe özgü MIP'ler üretmesi beklenir. Mosbach ve Sellergren, ayırma ve
algılama malzemeleri geliştirdiğini, Wulff, erken dönem makalelerinin başlığından da
açıkça anlaşıldığı gibi, katalitik reaksiyonlarda baskılanmış polimerleri yaygın olarak
kullandığını açıkladı. K. Shea 1993 yılının başlarında, benzer bir damarda çalışan, canlı
farelere yerleştirilmiş plastik bir antikor gibi benzersiz biyolojik uygulamalar hakkında
rapor vermiştir [101-113]. “Moleküler olarak baskılanmış polimer sensörü” teriminin ilk
kullanımının, 1992'de S. Piletsky tarafından rapor edilmiş gibi görünmesine rağmen,
genel olarak, bu yazardan MIP'lerin üretimini tarif eden makaleler 1989 yılına kadar Rus
literatüründe görünmektedir. Bu gruplardan yapılan araştırmalar 1990'ların sonlarından
son yıllara kadar geçen süreyi kapsar ve bu teknolojinin çeşitli uygulamalarına
odaklanmış araştırmalara yol açmıştır.

2.2.3. Ticarileştirme
MIP'lerin ticarileşmesi yavaş bir süreç olmuştur. Ticari uygulamaların çoğu, sensörler
yerine ayırma işlemlerine yönelik malzemeleri içerir. Belki de sensörler için MIP bazlı
malzemelerin geliştirilmesinde veya kromatografik amaçlı kullanımlar için en büyük
zarar, baskılanmış malzemeye spesifik olmayan bağlanmanın meydana gelmesidir. Bu,
polimerin kendisinin bir adsorban olması ve hedef molekül ile bir miktar, hatta zayıf,
etkileşimin kaçınılmaz olması nedeniyle oluşur. Ek olarak, homojen olmayan bağlanma
bölgeleri, polimerlerin kullanım amacını zorlaştıran bir dizi yeniden bağlanma sabitiyle
sonuçlanır. MIP'lerin sensörler olarak uygulanması, hedef molekülün üretildiği
polimerden çıkarılması gereği ile daha da zorlaştırılır. Bazı algılama uygulamalarında,
belirli bir hedefin varlığı, yeniden birleştirmeyi hissetme yeteneğine engel olur.
MIP'lerin ayırma işleminde kullanılmasının erken savunucuları tarafından birçok şirket
kurulmuş ve bazı başarılar elde etmiştir. MIP Technologies İsveç'te Sellergren ve
Mosbach tarafından kurulmuştur. Daha sonra bu şirket bir arıtma/ayırma firması olan
Biotage AB tarafından satın alınmıştır. MIP alanında geniş çapta yayın yapan K. Haupt,
Fransa'da Polyintell SAS’a başlamıştır. Son olarak, İsrail'deki Semorex, Ltd. kurucuları
arasında B. Green vardır ve G. Wulff Yönetim Kurulu'nun önde gelen bir üyesidir.
MIP'lerin belki de en göze çarpan ticari uygulaması, Sigma-Aldrich'in SupelMIP katı
fazlı ekstraksiyon hattı SPE kolonları altında bir dizi MIP bazlı ekstraksiyon materyali
sunmasıdır.

19

MIP'lerin son 5 yılda literatürde bildirildiği gibi kimyasal sensörlerde aktif elementler
olarak kullanılmasına odaklanılması, bu araştırma gruplarının öncü çalışmalarına büyük
önem vermektedir.

2.2.4. Moleküler Baskılanmış Polimerlerin Temelleri
Moleküler baskı işlemi, bir moleküler kalıp etrafındaki, fonksiyonel monomerin ve bir
çapraz bağlayıcının polimerizasyonunu içerir [114]. İlk olarak, hedef molekülle
etkileşime girebilecek uygun bir fonksiyonel monomer seçilerek ön-polimerizasyon
kompleksi oluşturulur. Bunu, stabilize edilmiş çapraz bağlı üç boyutlu bir yapı
oluşturmak için bir başlatıcı ve bir porojenik çözücü varlığında bir çapraz bağlama
monomerinin eklenmesi izler. MIP'lerin üretimi genellikle, bir molekülün ve fonksiyonel
monomerlerin kovalent ve/veya kovalent olmayan etkileşimlerine dayanır. MIP'nin
üretilmesinden sonra, hedef molekül uygun ekstraksiyon işlemiyle yapıdan uzaklaştırılır.
Hedef molekülün yapıdan uzaklaşmasıyla, hedef moleküle özgü üç boyutlu boşluklar
meydana gelir. Sentezlenen MIP, belirli bir hedef molekül veya analit için mevcut olan
spesifik tanıma alanlarına sahip makrogözenekli bir polimer matrisini temsil eder ve bu
yapı MIP'nin bu molekülü (veya benzerlerini) seçici olarak bağlamasına olanak sağlar.
İdeal bir MIP'nin sentezi için, fonksiyonel monomer türü, çapraz bağlayıcı, başlatıcı ve
gözenek yapıcı gibi reaktiflerin seçimi çok önemlidir. Moleküler baskılanmış
polimerlerin sentezini gösteren şematik diyagram şekil 2.3’te verilmiştir [115].

20

Şekil 2.3. Moleküler baskılanmış polimerlerin sentezi [115].
Genellikle, MIP'leri üretmek için, hedef molekül ve fonksiyonel monomer arasındaki
kovalent ve kovalent olmayan etkileşimlere dayanan iki ana yöntem vardır.
Stokiyometrik olarak kovalent baskılama, fonksiyonel monomer kalıntılarının sadece
baskı oyuklarında var olmasını sağlar. Tipik bir yöntemdir ve çoğu zaman boronat
esterler, ketaller/asetaller, ve Schiff bazlarını içeren kolayca geri dönüşümlü
reaksiyonları kullanır [116, 117]. Bununla birlikte, kovalent baskılama, geri dönüşümlü
reaksiyonları sınırlı olduğundan, daha az esnek bir yöntem olarak kabul edilir [118].
Dahası, güçlü kovalent etkileşimler yavaş bağlanmaya ve ayrışmaya neden olacağından
termodinamik dengeye ulaşmak çok zordur. Kovalent olmayan baskılama yöntemi,
iyonik etkileşimler, hidrojen bağı, van der Waals kuvvetleri ve π-π etkileşimleri temeline
dayanır. En yaygın olarak baskın etkileşim, metakrilik asit (MAA) grupları ve polar
olmayan çözücülerdeki primer aminler arasında sıklıkla oluşan hidrojen bağlarıdır. Son
zamanlarda, kovalent olmayan baskılama, işlemin basitliği ile geri bağlama ve
desorpsiyon hızının yüksek olması nedeniyle en popüler ve genel sentez stratejisi haline
gelmiştir [119]. Bununla birlikte, kovalent olmayan baskılama, kompleksi bir arada tutan
etkileşimlerin (örneğin, suyun mevcudiyeti) doğası gereği hassastır. MIP sentezinde,
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özellikle biyo-moleküller için, son zamanlarda önerilen bir yaklaşım, metal iyon
koordinasyon etkileşimidir . Bu işlemde, hedef molekül ile koordine olan uygun bir metal
ligand/monomer kompleksi hazırlanır. Metal koordinasyon etkileşimleri hidrojen
bağlarına göre daha kuvvetli etkileşimler olduklarından kompleksi su içinde kararlı kılar.
Dolayısıyla MIP'ler bu yöntem vasıtasıyla biyolojik sıvılardaki uygulamalar için sulu
sistemlerde sentezlenebilir. Bol miktarda organik ligand seçimi ve metal iyonlarının
(genellikle geçiş metalleri) onlarla etkileşime girebilmesi, bu yaklaşımı yeni MIP'lerin
tasarımında oldukça faydalı kılar. MIP sentezinde metal koordinasyon yaklaşımı için kilit
parametreler yakın zamanda Tamahkar ve Denizli tarafından incelenmiştir [120].
Son zamanlarda sunulan MIP ile ilgili araştırmaların çoğunun hedefi, fenoller, herbisitler,
böcek ilaçları, boyalar, ilaçlar vb. gibi küçük organik moleküllerdir. Bu hedeflerin çoğu
klasik organik çözücülerde kolayca çözülebilir. Bununla birlikte, bu tür sistemlerin bir
dezavantajı, sulu ortamlarda spesifik bağlanma eksikliğidir. Bu, sentetik MIP'lerin
özellikle biyolojik örnekler için farklı bilim alanlarındaki uygulamalarını sınırlar. Suya
uyumlu MIP'ler geliştirerek sorunun üstesinden gelmek için çeşitli yeni stratejiler
önerilmiştir. Bunlar, hidrofilik mikro veya nanoparçacık bazlı MIP'lerin, özel
polimerleştirilebilir monomerlerin, hidrofilik fonksiyonel monomerlerin ve çapraz
bağlayıcıların sentezini içerir [121].
2.2.5. Moleküler Baskılamanın Temel Unsurları
Tipik bir MIP sentezi protokolü bir hedef molekül, fonksiyonel bir monomer, bir çapraz
bağlayıcı, bir polimerizasyon başlatıcısı ve bir çözücü (porogen) içerir. Üstün özelliklere
sahip MIP'leri hazırlamak için; polimerizasyon reaksiyonu, monomer, çapraz bağlayıcı,
başlatıcı ve çözücü tipi ve miktarı ve polimerizasyon reaksiyonunun sıcaklığı ve süresi
gibi birçok faktörden etkilendiği için sayısız girişim bulunulmuştur. Bildiğimiz gibi,
hedef molekül, fonksiyonel monomer ve çapraz bağlayıcılar moleküler baskılamanın
temel üç elemanıdır ve özellikle araştırılması gerekmektedir.
2.2.5.1. Monomerler
MIP'nin başarılı bir şekilde tasarlanmasında önemli bileşenlerden biri, polimerizasyon
öncesi aşamada bir kompleks oluşturmak için hedef molekül veya iyonla etkileşime
girebilen uygun bir fonksiyonel monomer seçimidir. İşlevsel bir monomer, genellikle
tanıma birimi ve polimerize edilebilir birim olmak üzere iki tür parçadan oluşur. Gözenek
boyutu ve MIP’nin bağlama kapasitesi, polimerizasyon öncesi karışımdaki fonksiyonel
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monomerin mol oranına bağlıdır. Spesifik MIP'lerin sentezi için çeşitli fonksiyonel
monomerler kullanılmıştır. Bunlar genellikle kovalent olmayan, kovalent, yarı kovalent
ve ligand değişim yapıları temelinde sınıflandırılabilir. Potansiyel monomerlerin oldukça
uzun bir listesi arasında, metakrilik asit (MAA) ve 2-hidroksietil metakrilat (HEMA),
hidrojen bağ donörü ve alıcısı olarak mükemmel yetenekleri nedeniyle kovalent olmayan
baskılama için en yaygın kullanılan fonksiyonel monomerdir. Son zamanlarda βsiklodekstrinler,

MIP

teknolojisindeki

fonksiyonel

monomerler

olarak,

hedef

moleküllerle olası etkileşimlerin çeşitliliği, su uyumluluğu ve kirallilik gibi geleneksel
monomerlere kıyasla çeşitli avantajlar nedeniyle, başka bir çekici aday gibi
görünmektedir. Diğer sentetik yaklaşımlara kıyasla kovalent olmayan yaklaşım için
mevcut olan çok sayıda monomer, onu daha çok yönlü, esnek ve popüler bir yöntem
haline getirir. Farklı sentez yaklaşımlarına göre kategorize edilen bazı fonksiyonel
monomer örnekleri şunlardır: 4-vinil benzaldehit, 4-vinil anilin ve 4-vinil benzen borik
asit (kovalent prosedür); akrilik asit (AA), metil metakrilat (MMA), itakonik asit (IA),
stiren,

HEMA

ve

4-vinil

piridin

(kovalent

olmayan

prosedür);

3-

izosiyanatopropiletiletoksisilan (IPTS) (yarı-kovalent prosedür); ve Cu(II)-iminodiasetat
türevlendirilmiş vinil monomer, Fe2+/MMA kompleksi (ligand değişim prosedürü).
2.2.5.2. Hedef Yapılar
MIP'lerin hazırlanmasında hedef yapı olarak çevresel, biyolojik, farmasötik, kimyasal,
endüstriyel ve klinik ilgi alanlarının (örneğin pestisitler, endokrin bozucu maddeler,
ilaçlar, nükleotitler, karbonhidratlar, steroidler ve hormonlar) çok çeşitli hedef bileşikler
kullanılmıştır. Bununla birlikte, proteinler veya virüsler gibi biyolojik makromoleküllerin
baskılanması, çapraz bağlanmış polimer matrisinde iyi tanımlanmış oyukların oluşumuna
direnen bu makromolekülün muhtemelen daha az sert yapısından dolayı hala zorlu bir
problemdir. Konu yakın zamanda bir makalede tartışılmıştır [122]. Ayrıca, Al3+, Hg2+,
Cr3+, Cd2+, Ru3+ ve Eu2

+

dahil çeşitli toksik ağır metaller için organik, iyon baskılı

polimerler, benzer fonksiyonel monomerler ve çapraz bağlama ajanları ile başarıyla
geliştirilmiştir [123].
MIP işlemi bir moleküler tanıma tekniği olduğundan, hedef, belirli bir işlevselliğe sahip
bir MIP tasarımında önemli rol oynar. Bu ancak hedef molekülünün, radikal
polimerizasyonu engelleyen herhangi bir fonksiyonel gruba sahip olmaması durumunda
mümkün olmalıdır. Hedef molekülün ısıl kararlılığı bir başka önemli önkoşuldur. Hedef
moleküldeki, fonksiyonel monomerlerle bir araya getirilebilecek fonksiyonel grupların
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varlığı da zorunludur. Dolayısıyla, hedef molekül uygun bir fonksiyonel gruba sahiptir
(örneğin amino, hidroksil, ester, amid, karboksil) ve elde edilen MIP'in seçiciliği ve
etkinliği üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Şimdiye kadar amino asitler, peptitler,
pestisitler, nükleotitler, steroidler ve şekerler, ftalatlar, fenoller altında sınıflandırılan
birçok ortak organik molekülün MIP'leri sentezlenmiştir [122]. Optik olarak aktif kalıplar
ve kiral monomerler de spesifik MIP'lerin sentezi için kullanılmıştır. Organik-inorganik
hibrit MIP'nin hazırlanması için sol-gel kimyasında araştırma çalışmaları 2000'lerin
başında başladı. Devam eden çalışmalar, birkaç kalıbın/hedef bileşiğin aynı anda
ekstraksiyonu için birden fazla kalıba sahip hibrit MIP'lerin geliştirilmesine yol açtı [124].
2.2.5.3. Çapraz Bağlayıcılar
Fonksiyonel monomerin hedef etrafına sabitlenmesi, çapraz bağlayıcı yardımı ile
gerçekleştirilir. Çapraz bağlama, hedefin çıkarılmasından sonra bile sert bir polimer
yapısının korunmasına izin verir. Genel olarak, uygun MIP işlemi için optimize edilmiş
miktarda çapraz bağlayıcı gerekir. Çapraz bağlayıcının miktarının düşürülmesi zayıf
mekanik özellikler üretirken, çok yüksek miktarda olması MIP birim kütlesi başına
tanıma alanlarının sayısında düşüşe yol açmaktadır. Çapraz bağlayıcıların sınırlı sayıda
olması MIP teknolojisindeki ilerlemeyi engeller. Bu nedenle, MIP'lerdeki gelecekteki
araştırma yönlerinden birinin, yeni çapraz bağlayıcıların geliştirilmesi olması
zorunludur. Sentez prosedürlerine göre kategorize edilen yaygın kullanılan çapraz
bağlayıcılardan bazıları şunlardır: trialil izosiyanürat (TAIC), bis-(1-(tert-butilperoksi)1-metiletil)-benzen

(BIBP)

(kovalent

prosedür); tetrametoksisilan

(TMOS),

difenildietoksisilan (DPDES) (sol-jel prosedürü); ve etilen glikol dimetakrilat (EGDMA),
divinilbenzen (DVB), N,N/-metilendiazrilamid (MDAA) ve 3,5-bis (akrilolamido)
benzoik asit (kovalent olmayan prosedür).
2.2.5.4. Porojenler
Porojenler, MIP sentezinde dispersiyon ortamı ve gözenek oluşturucu ajan olarak görev
yapar. Hedef molekül bağlanma, polimerde gözeneklilikteki artış ile kolaylaştırılır. Yan
reaksiyon ve ısı etkileri ayrıca polimerizasyon sırasında çözücüler tarafından minimize
edilir. Bu nedenle, iyi tanımlanmış bir MIP'nin sentezi için uygun bir porojen çözücünün
seçimi önemlidir. Hedef ve fonksiyonel monomer arasındaki etkileşim, porojen
çözücünün polaritesinden etkilenir. Genel olarak, aprotik ve düşük polariteli organik
çözücüler, kovalent olmayan MIP sentezinde porojenler olarak kullanılırken, kovalent
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MIP sentezi için polar ve protik çözücüler tercih edilir. MIP sentezinde yaygın olarak
kullanılan porojenler arasında metanol, tetrahidrofuran, 2-metoksietanol, kloroform,
diklorometan, asetonitril, toluen ve N, N-dimetilformamit bulunur.
Porojenler, MIP'lerin ekstraksiyon verimliliğini etkileyen önemli faktörlerden biridir.
İdeal olarak, porojen, aprotik çözücülerin tipik bir özelliği olan düşük hidrojen bağ
donör/alıcı özelliklerine sahip olmalıdır. Asetonitril (ACN) ve kloroform (CHCl3 ) MIP
sentezinde kullanılan yaygın porojenlerdendir. Bununla birlikte, porojenlerin MIP'ler
üzerindeki etkisi üzerine karşılaştırmalı az sayıda çalışma vardır. Bu bağlamda,
porojenlerin 4-nitrofenolün seçiciliği üzerindeki etkisi, hesaplama simülasyonları ve
deneysel veriler kullanılarak Mizaikoff ve arkadaşları tarafından değerlendirilmiştir.
Bilgisayar simülasyonları, porojen seçimi için uzun deneysel prosedürlerden kaçınmak
için tamamlayıcı bir yaklaşım sağlayabilir. Fenollerin seçiciliği için sentezlenen
MIP'lerin hesaplanmış ve deneysel verileri, CHCl3'ün ACN'ye göre porojen olarak
üstünlüğünü ortaya koymaktadır [125].
Son zamanlarda, iyonik sıvıların porojen olarak kullanıldığı da bildirilmiştir. MIP sentezi
sırasında iyonik sıvının düşük buhar basıncından dolayı yatak büzülme sorunu azalır
[126]. Çözücü etkisi, en iyi polimerizasyon çözücüsünün seçilmesinde dikkate
alınmalıdır. Seçilen porojen çözücünün stabilizasyon enerjisi, moleküler hedef, monomer
ve çapraz bağlayıcı arasındaki etkileşim kuvvetinin değerlendirilmesi için önemli bir
parametredir. Organik çözücü içinde sentezlenen MIP'lerle ilgili önemli bir konu,
“çözücü belleği” etkisi nedeniyle sulu ortamdaki düşük performanslarıdır. MIP
teknolojisindeki en büyük zorluklardan ve yeni araştırma yönlerinden biri, suya uyumlu
MIP'lerin geliştirilmesidir.
2.2.5.5. Başlatıcılar
MIP sentezi genellikle serbest radikal polimerizasyonu, fotopolimerizasyon veya
elektropolimerizasyon yöntemleri ile gerçekleştirilir. Bununla birlikte, serbest radikal
polimerizasyonu en yaygın kullanılan yöntemdir. Serbest radikal polimerizasyonu için
başlatıcı olarak birkaç azo ve peroksi bileşiği kullanılabilir. Azo-bis-izobütirronitril
(AIBN), serbest radikal polimerizasyon yöntemiyle MIP sentezi için en yaygın şekilde
kullanılan başlatıcıdır. Genellikle azot veya argon gibi bir inert gazın kabarcıklanmasıyla
elde edilen, inert bir atmosfer, başarılı serbest radikal polimerizasyonu için ön koşuldur.
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2.2.6. Hazırlık Prosedürleri
Uygun bir hazırlama prosedürünün seçimi, istenen özelliklere sahip MIP'lerin üretimi için
kritiktir. Genellikle, MIP hazırlama mekanizmaları serbest radikal polimerizasyonu ve
sol-jel işlemlerini içerir. İlki daha popüler ve geneldir. En yaygın kullanılan serbest
radikal polimerizasyonu olan yığın polimerizasyonu, teorik değerlere göre daha düşük bir
MIP bağlanma kapasitesine sahiptir ve küçük partiküller elde etmek için mekanik öğütme
ve eleme adımlarını içerir. Ayrıca, bu yöntem çok miktarda hedef moleküle ihtiyaç duyar.
Yığın polimerizasyonun bu dezavantajlarının üstesinden gelmek için, MIP partikülleri,
membranlar, yerinde hazırlanan monolitler ve moleküler olarak baskılanmış mono
tabakalar gibi birçok farklı MIP formunun elde edilmesi için daha sofistike ve karmaşık
polimerizasyon teknikleri önerilmiştir. Partiküller, süspansiyon polimerizasyonu,
emülsiyon polimerizasyonu, tohum polimerizasyonu ve çöktürme polimerizasyonu gibi
çeşitli polimerizasyon yöntemleri ile hazırlanmıştır.
Gözenekli MIP'lerin hazırlanması için özellikle basit bir prosedür, süspansiyon
polimerizasyonudur. Süspansiyon polimerizasyonu için, geleneksel su ortamı,
perflorokarbon sıvısı ve mineral yağı, sürekli faz olarak kullanılabilir, ancak yöntem,
mikrometrelerden milimetrelere kadar geniş bir boyut aralığı üretme eğilimindedir ve
dağıtma ortamının bozulması nedeniyle zayıf tanıma gösterir. Katı faz ekstraksiyon (SPE)
uygulamaları için uygun değildir [127-129]. Emülsiyon polimerizasyonu, yüzey aktif
madde kalıntılarının barındırmasının haricinde, eş boyutlu MIP partiküllerini ya su içinde
yağda (O/W) veya yağ içinde suda (W/O) yüksek verimli üretmek için etkili bir yöntemdir
[130, 131]. Kontrollü çapa sahip küresel MIP'ler, tohum polimerizasyonu olarak da
adlandırılan çok aşamalı bir şişirme yöntemi kullanılarak doğrudan yerinde hazırlanmış
ve değiştirilmiştir. Bu tekniği kullanarak elde edilen parçacıklar nispeten boyut ve şekil
bakımından eş boyutludur ve kromatografik uygulamalar için çok uygundur, ancak çok
aşamalı prosedür zaman alıcıdır ve kullanılan sulu süspansiyonlar baskılama işlemini
etkileyebilir; bu nedenle seçicilikte bir düşüşe yol açabilir [132-134]. Büyüyen polimer
zincirleri, seyreltik reaksiyon sisteminde üst üste binme veya birleşme olmadan tek tek
büyüyebildiklerinden, çöktürme polimerizasyonu yöntemi ile daha düzgün boyutlu MIP
mikro kürecikleri elde edilebilir. Polimer oluşturuldukça, mikrosferik parçacıklar
çözeltiden çökelecektir. Yığın polimerizasyon ile karşılaştırıldığında, çöktürme
polimerizasyonu büyük miktarda organik çözücülere ve çok katı reaksiyon koşullarının
kontrolüne ihtiyaç duyar, çünkü çözücülerin polaritesi, polimerizasyon sıcaklığı ve
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karıştırma hızı gibi birkaç faktör polimer parçacık büyüklüğü üzerinde büyük etkilere
sahiptir [135-137].
Monolitik MIP'ler ayrıca, öğütme, eleme ve sütun paketleme işlemine gerek kalmadan
kromatografik bir kolonun sınırları içindeki basit, tek adımlı, yerinde, serbest radikal
polimerizasyon işlemi ile hazırlanmıştır [138, 139]. Silan kimyası veya yüzey "aşılama"
yaklaşımları kullanılarak, membranlar ve moleküler olarak baskılanmış tekli tabakalar,
genellikle liflerin veya filmlerin uygun bir desteği üzerinde oluşturulur. Yukarıda
belirtilen polimerizasyon tekniklerine ek olarak, elektrokimyasal polimerizasyon,
elektrodepozisyon, monolitik sütunlarda aşılama, fotograflama ve sol-jel yöntemleri de
kullanılmıştır.
Sol-jel işleminde, tetrametoksisilan (TMOS) ve tetraetoksisilan (TEOS) gibi
tetraalkoksisilan öncüleri, önce kolloidal bir çözelti (bir çözelti) oluşturmak üzere hidroliz
eder ve daha sonra çapraz bağlanmış silika materyalleri (veya jeller) oluşturmak için
polikondanize olur. Aslında, sol-jel işlemi, termal veya kimyasal ayrışma problemi
olmadan oda sıcaklığında üretim kolaylığı ve serbest radikal polimerizasyonunda
kullanılan kloroform, asetonitril ve tolüen gibi çözücülerden farklı olarak, ultra saf su ve
etanol gibi çevre dostu reaksiyon çözücülerinin kullanımı gibi belirgin avantajlara sahiptir
[140]. MIP'lerin farklı hazırlama yöntemleri ve baskılama metotlarının karşılaştırılması
çizelge 2.2’de verilmiştir.
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Çizelge 2.2. MIP’lerin farklı hazırlama yöntemleri ve baskılama metotlarının
karşılaştırılması
Mekanizma

Baskılama yöntemi

Avantajı

Dezavantajı

Yığın

Hazırlamanın hızlı ve

Öğütme,

eleme

polimerizasyonu

basit olması; karmaşık

işlemlerinin

zaman

ya da pahalı cihazlara

alıcı olması; şekil ve

ihtiyaç duyulmaması;

boyut

üretilen

partiküllerin düzgün

MIP’lerin

saflığı

açısından

olmaması;

düşük

afinite bölgeleri
Süspansiyon

Tek

basamak

polimerizasyonu

polimerizasyonunun

boyutu (1-100 um);

kolaylığı;

zayıf tanıma özelliği

küresel

Büyük

partikül

partiküller

Serbest radikal

Emülsiyon

Yüksek

polimerizasyonu

boyutlu

verim;

polimerik

partiküller;

polimerizasyonu

tek
suda

Sürfektanların
varlığı;

düşük

baskılama kapasitesi

çözünen polimerler
Çekirdek

Kontrol

edilebilen

polimerizasyonu

düzgün

küresel

partiküller;

tek

boyutluluk;

HPLC

Emek-yoğun

ve

zaman alıcı bir işlem
olması

için uyumlu olması

Sol-jel işlemi

Çöktürme

Tek

polimerizasyonu

hazırlama

Sol-jel

basamaklı
işlemi;

Yüksek miktarlarda
kalıp

molekül

yüksek kalite düzgün

kullanılması; yüksek

küresel partiküller

seyreltme faktörü

hazırlama

Polimerizasyon

işleminin

oda

sıcaklığında

yöntemlerinin

olması;

Çevre-dostu

fonksiyonel

çözücü kullanılması

monomer
azlığı
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ve

çeşidinin

2.2.7. Karakterizasyon Yöntemleri
Geleneksel olarak, MIP'lerin morfolojileri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve
geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ile araştırılır. Atomik kuvvet mikroskopisi (AFM)
ve çeşitli flüoresans teknikleri de membran yapılı MIP'lerin karakterizasyonunda önemli
rol oynamıştır. Aslında, monomer-hedef molekül etkileşimlerini karakterize etmek için
nükleer manyetik rezonans (NMR), kızılötesi (IR) ve UV-Vis spektroskopilerinin
kullanılması, hedef molekül ile etkileşimi için monomerin görüntülenmesi veya
hesaplamalı tasarım verilerinin doğrulanması için, MIP tasarımında temel bir yaklaşım
olmaktadır. Ayrıca, ligand-MIP etkileşimlerinin spektroskopik çalışma sayısındaki
önemli artış, yeni bir eğilim anlamına gelir. Membran yapılı polimerlerde X ışını
absorpsiyonu kullanımı, kırınım çalışmaları ve X ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS)
kullanımı daha belirgin hale gelmiştir [141]. Polimerlerin spesifik yüzey alanları ve
gözenek boyutları, azot adsorpsiyon deneyleri ile Brunauer-Emmett-Teller (BET) analizi
ile ölçülebilir. Termal kararlılık, termogravimetrik analiz (TGA) ile incelenir. Fe3O4 gibi
manyetik malzemeler için, manyetik özellikler, titreşimli örnek manyetometre (VSM)
kullanılarak analiz edilir. MIP'ler için tipik karakterizasyon yöntemleri ve temel kullanım
amaçları çizelge 2.3’te listelenmiştir.
Çizelge 2.3. MIP’lerin tipik karakterizasyon yöntemleri ve temel kulanım amaçları.
Amaç

Karakterizasyon metodu

Morfolojik değerlendirme

SEM, TEM, AFM

Hesaplamalı tasarım verisinin validasyonu

NMR, IR, UV-vis

için ya da hedef molekül ile etkileşiminin
belirlenmesi monomerlerin seçimi
Yapısal analiz

XRD, XPS

Polimerlerin spesifik yüzey alanı ve gözenek

Azot adsorpsiyonu

boyutunun ölçülmesi
Termal kararlılığının değerlendirilmesi

TGA

Manyetik özelliğinin değerlendirilmesi

VSM
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2.2.8. MIP'ler için Akıllı Moleküler Baskılama Teknolojileri (MIT)
Yukarıda belirtilen geleneksel hazırlama prosedürleri ve baskılama yöntemleri, MIP'lerin
geliştirilmiş performansla sentezlenmesi için kullanılmış ve geliştirilmiştir. Ancak,
sonuçta ortaya çıkan MIP’lerin, uygulamalarını kısıtlayan, şablon sızıntısı, düşük
bağlanma kapasitesi, düzensiz malzeme şekli ve sulu ortamdaki uyumsuzluk gibi birçok
problemi vardır. Sonuç olarak, MIT'in çeşitli akıllı hazırlık teknolojileri ve stratejileri,
geliştirilen geleneksel hazırlık prosedürleriyle birleştirilerek sorunlarla başa çıkmak için
ortaya çıkmıştır ve bu nedenle geniş bir uygulama yelpazesi ile çeşitli yeni MIP'ler
hazırlanmıştır. Akıllı MIT üç ana tipte sınıflandırılmıştır; yaratıcı (ingenious) teknolojiler
(yüzey baskı teknolojisi, nano-baskı teknolojisi, vb. ), özel baskı stratejileri (çok-hedef
molekül/fonksiyonel monomer baskı stratejisi, kukla/segment baskı stratejisi, vb.) ve
uyaranlara duyarlı baskı teknolojileri (manyetik/termo-duyarlı teknoloji, çift/çoklu
duyarlı teknoloji, vb.)
Moleküler baskılamanın gelişmesiyle, yüzey baskılama, nanobaskılama, kontrollü
radikal polimerizasyonu, gözenekli polimer sentezi, klik kimyası, halka katılması
(cycloaddition) reaksiyonu, mikroakışkan on-line sentezi ve katı faz sentezi gibi çeşitli
yeni teknolojiler ortaya çıkmıştır. Bu yaratıcı teknolojilerin moleküler baskılama
stratejisine dahil edilmesi ilginç uygulamalar için yeni fırsatlar açacaktır.
2.2.8.1. Yüzey Baskılama Teknolojisi
Mosbach, yüzeyde veya malzemelerin yüzeyinin yakınında daha etkili tanıma alanları
oluşturmak için, hedef molekülleri kontrol ederek baskılanmış malzemeleri hazırlamak
için yüzey baskılama teknolojisini ilk kez bildirdi [142, 143]. Bu girişim, hedef
moleküllerin tam ayrılması ile sonuçlanmıştır ve hedef moleküle tam bir erişilebilirlik
sağlamıştır. Proteinler, hücreler ve virüsler gibi makromoleküllerin büyük ebatlarından
dolayı geleneksel MIP’lerin baskılanmış bölgelerine hem bağlanmaları hem de
ayrılmaları genellikle zordur. Bu yüzden, bu yöntem özellikle baskılanmış
makromoleküller için uygundur. Örneğin, Qian ve ark.

yüzey modifiye MIP'lerin

sentezlenmesi için silika nanoparçacıkların yüzeyinde hedef protein olarak sığır serum
albümini (BSA) kullanıldı [144]. Sonuçlar, protein hedefi için mükemmel seçicilik ve
tanıma kabiliyeti gösterdi, çünkü MIP’lerin yüzeyinde protein hedefi için birçok spesifik
tanıma bölgesi üretildi. Zhang ve ark. insan serum albümininin (HSA) insan serumu
proteomundan seçici bir şekilde uzaklaştırılması için protein baskılanmış materyaller
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hazırlamak için yeni bir tür yüzey baskılama tekniği olan hiyerarşik baskılama
kullandılar. Hiyerarşik baskılama tekniği ile hazırlanan MIP'ler, yığın polimerizasyon ile
hazırlanan MIP'ler ile karşılaştırıldığında, bu malzemelerin mükemmel seçicilik, yüksek
bağlanma kapasitesi, hızlı adsorpsiyon kinetiği ve yüksek tekrarlanabilirlik gibi
avantajları ortaya çıkmaktadır [145]. Bununla birlikte, malzemenin yüzey alanı o kadar
sınırlıdır ki, sonuçta meydana gelen baskı oyuklarının toplam miktarı her zaman çok
küçüktür. Bu nedenle, geniş yüzey alanlı malzemeyi hazırlamak, yüzey baskılamada daha
iyi performanslar elde etmek için önemli bir yaklaşımdır.
2.2.8.2. Nanobaskılama Teknolojisi
Son zamanlarda, moleküler baskılama nanoteknolojilerinin gelişimi, nanoyapılı MIP'lerin
(N-MIP'lerin), çizelge 2.4.’te özetlenen yığın MIP'lerin aksine önemli ölçüde
iyileştirilmiş özellikler göstermesinden dolayı araştırmacıların ilgisini çekmektedir. NMIP'lerin yüzey alan/hacim oranları yığın MIP lere göre daha yüksektir, bu da hedef
molekülün bağlanma bölgelerine daha kolay erişilebilir olmasını sağlar. Böylelikle şekil
2.4.’te gösterildiği gibi bağlanma kinetiği ve bağlanma kapasitesinin geliştirilmesine yol
açar.

Görüldüğü

gibi,

yüzeyden

x-nanometrelerine

yerleştirilmiş

kalıplar,

malzemelerinden d ölçeğiyle çıkarılabilir ve hedef türlerin yeniden bağlanabileceği
baskılanmış malzemelerin sonuçta ortaya çıkan etkili hacmi [d3-(d-2x)3] olarak
hesaplanır. Genelde, x değeri yığın malzemeler için çok küçüktür. Aynı ebattaki
baskılanmış malzemeler 2x nm ölçeğinde nanoyapılar şeklinde hazırlanırken, tüm hedef
yapılar yüksek oranda çapraz bağlı matristen tamamen çıkarılabilir ve elde edilen bölgeler
hedef türler için yüksek etkinlik gösterir [146]. Böylece, nano-baskılanmış malzemelerin,
bağlama kapasitesini, bağlama kinetiğini ve baskılanmış malzemelerin bölgelere
erişilebilirliğini geliştirmesi beklenir.
Çizelge 2.4. Nano-MIP’lerin ve yığın MIP’lerin özelliklerinin karşılaştırılması.
Yığın MIP’ler

Nano-MIP’ler

Düşük yüzey-hacim oranı, elüe edilmesinin

Yüksek yüzey-hacim oranı, birim polimer

zorluğu

başına toplam aktif yüzey alanının yüksek
olması

Değişen afinite ile bağlanma bölgelerinin

Tüm bağlanma bölgelerinin benzer afinite

geniş dağılım göstermesi

göstermesi, spesifik bağlanma bölgeleriinin
yüksek sayıda olması
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Çözünmez malzeme, işlenmesinin zorluğu,

Çözeltide

yığın, her beçte değişkenlik göstermesi

dağılım

çözünür
göstermesi,

nanopartiküllerin
hazırlama

iyi

işleminin

kontrolünün daha iyi olması
Rijit

matriks

içindeki

boş

bağlanma

bölgelerinin erişiminin zorluğu

Kalıp molekül ile bağlanma bölgelerinin
kolaylıkla

etkileşebilmesi,

bağlanma

kinetiğinin geliştirilmesi ve kalıp molekülün
uzaklaştırılma etkinliğinin artırılması
Polimerden kalıp molekülün sızma sorunu

Kalıp molekülün kolaylıkla uzaklaştırılması

İn-vivo uygulamalar için kısıtlı olması

İn-vivo uygulamalar için yüksek biyolojik
aktivite göstermesi

Şekil 2.4. Baskılanmış yığın ve nano yapıların şematik gösterimi [146].
Nanopartiküller, nanotüpler ve nanoteller gibi farklı formlara sahip N-MIP'ler, farklı
nanoteknolojiler kullanılarak sentezlenmiştir. Zhang ve ark. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT)
moleküllerine ait seçici bağlanma bölgelerini silika nanoparçacıkların yüzeyine, yüzey
baskılama yöntemi ile oluşturduklarını rapor etmişlerdir [146-148]. TNT baskılanmış
polimer nano küreler ile eş dağılımlı çekirdek-kabuk parçacıkları, geleneksel baskılanmış
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malzemelerinkinden yaklaşık 5 kat daha yüksek olan, yüksek yoğunluklu etkili tanıma
alanlarına sahiptir. Sonuçlar, nano boyutlu baskılanmış malzemelerin hazırlanması için
yeni bir strateji sağlamıştır. Daha sonra aynı grup TNT moleküllerinin tanınması için
moleküler baskılanmış silika nanotüpler geliştirmiştir [147]. Tanıma alanlarının çoğu,
boru biçimli duvarların iç ve dış yüzeylerinde ve sadece 15 nm'lik ultra ince duvar
kalınlığından dolayı iki yüzeyin yakınına yerleştirilmiştir. Bu, daha iyi bir bölge
erişilebilirliği ve daha düşük kütle transfer direnci sağlar. Üstelik, nanotüplerin
maksimum bağlanma kapasitesi, yığın parçacıkların yaklaşık 3.6 katıdır; bu durum
nanotüplerdeki

etkili

baskılanmış

bölgelerin

yoğunluğunun,

normal

yığın

parçacıklardakinden çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yang ve ark. yüzeyinde
protein molekülü baskılanmış ve bağlama bölgelerine sahip polimer nanotellerin
hazırlanması için yeni bir teknik sundu [148]. İlk olarak, hedef protein molekülü, nano
gözenekli alüminin gözenek duvarları üzerinde immobilize edildi. Nano gözenekler sonra
akrilamid ve N,N'-metilenbisakrilamid karışımı ile doldurulmuştur ve polimerizasyon
amonyum persülfat ile başlatılmıştır. Alümina membranının kimyasal çözülme ile
uzaklaştırılmasından sonra, polimer nanotelleri protein molekülü ile baskılanmış ve
yüzey üzerinde bağlanma bölgeleri oluşturulmuştur. Nanoteknolojiler ve yüzey kimyası
kullanılarak N-MIP'ler sentezlendi ve baskılanmış bölgeler, yüzeyde veya yüzeye yakın
yerlerde oluşturulmuştur. Baskılanmış bölgenin yüzeyde olması, geleneksel yığın
MIP'lere kıyasla, kalıpların çıkarılmasını kolaylaştırmış, moleküler tanıma kinetiği ve
bağlanma kapasitelerini geliştirilmiştir. Ayrıca bu baskılama protokolleri, DNA ve
virüsler gibi biyomakromoleküllerin baskılanması için de kullanılabilir.
Moleküler baskılama ile nanoteknolojinin birleştirilmesi, küçük moleküllerden büyük
proteinlere ve makromoleküllere kadar çok çeşitli analitlerin tanınması için hem
duyarlılığı hem de seçiciliği büyük ölçüde arttırmıştır. Baskılanmış nanoyapılar
tarafından sunulan geniş yüzey alanı, hedef analite özgü daha fazla bağlanma alanını
ortaya çıkardı [149-151].

2.2.8.3. Yaşayan/Kontrollü Radikal Polimerizasyon Teknolojisi
Ne yazık ki, normal MIP'lerin hazırlanması geleneksel radikal polimerizasyonunda kolay
değildir, çünkü zincir yayılma hızı kontrol edilemez. Elde edilen polimerler genellikle
zincir transferi ve sonlandırma dahil yan reaksiyonlardan dolayı geniş bir dağılım gösterir
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[152]. Bu problemi çözmek için, polimer zinciri büyüme süreçlerini ihmal edilebilir zincir
sonlandırması, daha sabit ve çok daha yavaş oranlarla termodinamik olarak kontrol
edebilen yaşayan/kontrollü radikal polimerizasyon (LCRP) teknikleri ortaya çıkmıştır.
Geleneksel serbest radikal polimerizasyonu ile hazırlanan heterojen polimer ağlardaki
yüksek çapraz bağlanmış mikro alanlar ile karşılaştırıldığında, polimer ağlarının homojen
ve dar bir dağılımına neden olur [153]. LCRP teknikleri arasında, atom transfer radikal
polimerizasyonu (ATRP) ve zinciri transferi polimerizasyonu (RAFT) en umut vericidir.
ATRP 1995 yılında keşfedildi. Polimerik zincirlerin eşit büyümesinden sorumlu olan
temel reaksiyonu olan atom transfer basamağından kaynaklanır. Geçiş metali
komplekslerini tersinir halojen atom transfer reaktifleri olarak kullanarak, ATRP uyuyan
türler (alkil halojenürler) ve aktif radikallerin arasındaki hızlı, dinamik dengeyi kontrol
edebilir [154]. Erken aşamada, ATRP, MIP üretimi için moleküler baskılama alanında
başarıyla uygulanmıştır [155]. Ne yazık ki, MIP filmlerinin hazırlanmasındaki
uygulamaları sınırlıdır ve bu tekniğin MIP'lerin sentezindeki ana sınırlaması,
kullanılabilen monomerlerin azlığıdır [156, 157]. Metakrilik asit ve triflorometil akrilik
asit gibi moleküler baskılama için kullanılan tipik monomerler, metakrilamid ve
vinilpiridin ile uyumsuzdur, bu nedenle metal-ligand kompleksi ile yüksek monomer
dönüşümü elde etmek zordur. Çok yakın bir zamanda ATRP, MIP alanında önemli bir
gelişme olan MAA gibi asidik monomerlerin kullanıldığı yüzey başlatılmış ve emülsiyon
tipi MIP'lerin hazırlanmasında başarılı olmuştur [158]. Örneğin, Zhao ve ark. yüzeyden
başlatılan ATRP ile 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) seçici tanınması için gözenekli
çekirdek-kabuk MIP'lerin kontrollü sentezini açıklıyorlar [159]. Yan ve ark., tetrasiklin
için ATRP emülsiyon polimerizasyonu yoluyla moleküler olarak baskılanmış
nanoparçacıkları hazırladı [160]. Bu tekniği kullanarak, polimerizasyon süresi geleneksel
radikal polimerizasyonuna kıyasla önemli ölçüde kısaltılmıştır ve elde edilen MIP'ler dar
çap dağılımına sahiptir. Ayrıca, Haupt ve ark. testosteron ve S-propanol ilaçları için fotobaşlatılmış ATRP kullanarak yeni bir yöntemi tarif ettiler [161]. Sentez oda sıcaklığında
gerçekleşti ve asidik monomerler ile uyumluydu ve bu nedenle, ATRP'nin, ATRP'de
kullanılan fonksiyonel monomerler ve moleküler kalıplar yelpazesini genişleten
MIP'lerle kullanımı için iki ana sınırlamanın üstesinden gelinmiştir. ATRP ayrıca polimer
fırçaları, yüzey hidrofilisitelerini arttırmak için, elde edilen MIP mikro-küreciklerine
tutturmak için de kullanılabilir, böylece saf su-uyumlu bağlanma özelliklerine yol açar
[162].
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RAFT tekniği ilk önce Moad ve arkadaşları tarafından rapor edildi ve konvansiyonel bir
serbest radikal polimerizasyon sistemine uygun bir zincir transfer ajanın (ayrıca bir RAFT
ajanı, normal olarak bir tiyokarboniltio bileşiği olarak da bilinir) dahil edilmesi kadar
basit olduğu düşünülmektedir [163]. ATRP'ye kıyasla, RAFT polimerizasyonu, iyi
tanımlanmış polimerlerin, hafif reaksiyon koşulları altında, geniş bir monomer yelpazesi
(geleneksel serbest radikal polimerizasyonu için uygun olan monomerlerin tamamı) ile
kolayca sentezlenmesi avantajına sahiptir. Ayrıca, çöktürme, emülsiyon ve süspansiyon
polimerizasyonları gibi tüm serbest radikal polimerizasyon modlarında da kullanılabilir
[164, 165]. Son zamanlarda, Chen ve ark. atrazin MIP'lerin RAFT çöktürme
polimerizasyonu ile başarılı bir şekilde sentezlendiğini bildirdi. Elde edilen RAFTMIP'ler, önemli miktarda mikropor içeren pürüzlü bir yüzeye sahip düzgün bir küresel
şekil gösterdiler ve geleneksel çöktürme polimerizasyonu (TR-MIP'ler) tarafından
hazırlanan MIP'lere kıyasla baskı veriminde bir iyileşmeye yol açtılar [166, 167]. Zhang
ve ark. süspansiyon polimerizasyonu ile vanilin MIP'lerini sentezlemek için RAFT
tekniğini kullandı [168]. Sonuçlar, süspansiyon polimerizasyonuyla hazırlananlara göre
daha küçük bir partikül boyutu, daha yüksek moleküler adsorpsiyon ve vaniline karşı
önemli bir bağlanma spesifitesi göstermiştir. Ayrıca, RAFT ajanının fonksiyonel grupları
polimer üzerine aşılanabildiğinden, su ile uyumlu ve daralmış MIP'ler RAFT
polimerizasyonuyla elde edilebilir [169, 170]. Bütün bu umut verici sonuçlar, ATRP ve
RAFT'in

moleküler

baskılama

alanında

büyük

potansiyele

sahip

olduğunu

göstermektedir.
2.2.9. Moleküler Baskılamada Metal-Ligan Etkileşimleri
Moleküler baskılama işleminde aracı olarak metal iyonu eklemek sulu ortamdaki kalıp ve
fonksiyonel monomer birleşimini güçlendirmek için bir alternatif olarak kullanılmaktadır
[171]. Metal iyonlarının kullanılması, fonksiyonel monomer, metal iyonu ve kalıp
arasında üçlü bir kompleks oluşumuna izin verir. Monomer ve kalıp heteroatomları,
ikincisinin dış koordinasyon küresinin doldurulmamış orbitallerine elektron vererek
metal iyonuna (genellikle ilk sıra geçiş metalleri) bağlanır [172]. Metal iyonlarının, doğal
veya çok çeşitli verici atomlar taşıyan sentetik liganlarla koordinasyonunun, çok çeşitli
uygulama alanlarında olağanüstü tanıma özelliklerine sahip polimerlerin hazırlanması
için çok uygun olduğu kanıtlanmıştır.
Bu yaklaşımda, metal iyonları fonksiyonel monomer ile şablon arasında bir köprü görevi
görür. Kovalent olmayan etkileşimlerle karşılaştırıldığında, koordinatif bağlar daha
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güçlüdür ve sulu ortamda daha iyi bir kararlılığa yol açar. Üçlü kompleks içindeki
etkileşimler ne kadar güçlüyse, tanıma bölgeleri o kadar spefisik olmaktadır. Böylece
fonksiyonel monomer ve kalıp, polimerizasyon boyunca yakın ve sabit pozisyonda
tutulur[173]. Monomerler koordinat bağları aracılığıyla şablonun etrafına düzenli olarak
yerleştirilir, türlerin göreceli hareketi sınırlandırılır, böylece gelişmiş baskılama
faktörlerine ve daha az sayıda spefisik olmayan bağlanma bölgesine yol açar.
Moleküler baskılamada, genellikle Co(II), Co(III), Cu(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II), Fe(II) ve
Fe(III) gibi az sayıda geçiş metal iyonları kullanılır. İlgili ligandların çoğunluğu ile
koordinasyon bileşikleri oluşturmadaki yüksek yeteneklerinden dolayı çoğunlukla kobalt
ve bakır iyonları seçilir. Cu(II) iyonu, N-verici atomlar taşıyan ligandlarla en kararlı
koordinasyon bileşiklerini oluşturduğu belirtilmekle birlikte, birden çok metal iyonunun
baskılama performanslarını karşılaştıran çok sayıda çalışmada Co(II) iyonun baskılama
verimliliği açısından daha iyi olduğu gösterilmektedir[174,175,176].

2.3. Monolitler
Kromatografik analiz, birçok alanda kullanılan önemli analitik bir araçtır. Kromatografik
analiz sistemlerinde, kolon, ayırma için en kritik parçadır. Her ne kadar bugün monolitler
adını verdiğimiz malzemeler ve yapılar 1990'lı yıllarda ortaya çıkmış olsa da bu,
insanların daha önce benzer malzemeleri dikkate almadığı anlamına gelmiyor.
Geleneksel kolonlar, çoğunlukla partiküllerle doldurulmuş paketlenmiş kolonlardır. İlk
defa yeni bir kromatografik kolon olarak, monolitik kolon S. Hjerten tarafından akrilik
asit ve N,N-metilen-bis-akrilamit reaksiyonu ile hazırlanmıştır [177].
Yüksek performanslı sıvı kromatografisi için monolitik durağan fazlar, bugün bilindiği
rijit, makro gözenekli sütun biçiminde, ilk olarak 1992'de Švec ve Fréchet tarafından
literatürde tanıtılmıştır [178]. Bu malzemelerin ayırma ortamı olarak uygulanması, o
zamandan bu yana artarak devam ederken, monolitik malzemelerin gelişim sürecinin
1960'lı yılların başlarından bu yana çok uzun bir süredir devam ettiğini hatırlamak
önemlidir. Bununla birlikte, bu sürekli makro gözenekli fazların sentezinde kabul edilen
başlangıç noktası, 1960'larda Kubín ve meslektaşları tarafından; bir metakrilat esaslı
hidrojelin büyüklükçe ayırma (Size-Exclusion) kromatografisi için sabit faz olarak
başarılı bir şekilde sentezlenmesidir. Bu hidrojeller 1970'lerde polimerik köpüklerle,
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1980'lerde sıkıştırılmış yataklarla ve 1990'larda sert makro gözenekli organik polimer,
silika çubuklarıyla ve polimerik diskler ile devam etmiştir [179].
2.3.1. Monolitler: Genel Özellikler
Rutin HPLC için durağan fazlar olarak iki tip kolon kullanılmıştır: dolgulu kolonlar ve
monolitik kolonlar. Partikül büyüklüğü, dağılımı ve kolon içindeki partiküllerin kalitesi
kolon kalitesini belirler. Paketlenmiş kolonlar, silika mikro küreler en çok kullanılanlardır
ve 3-5 µm gözenekli silis mikropartikülleri ile paketlenmiş bir tüpten oluşur. HPLC
dolgulu kolonların aksine, monolitik kolonlar aynı zamanda “silika çubuk” olarak da
adlandırılan tek bir gözenekli malzemeden yapılmıştır. Bu tür bir malzeme, kolon
hacmini, paketlenmiş kolonların tipik karakteristik boşlukları olmadan tüm hacmi
tamamen doldurur [180]. Monolitik kolonların ana avantajlarından biri, yüksek geri
basınç üretmeden geleneksel sütun uzunluklarında (4.6 mm I.D.) ve yüksek akış
hızlarında (10 mL min−1) çalışabilmeleridir [181]. Büyüklük ve fonksiyona göre,
monolitik kolonlarda iki ana gözenek türü vardır: akış gözenekleri ve çözünmüş
moleküllerinin aktif adsorpsiyon bölgelerine erişmek için göç ettiği "durgun" hareketli
faz ile doldurulmuş mezoporlar. Büyük akış gözenekleri monolitin geçirgenliğinden
sorumludur ve bu gözenekler, düşük basınçta sıvı kromatografisi ayırımlarına izin verir.
Paketlenmiş kolonlardaki parçacıkların iç gözenekleri, monolitik kolonlardaki
mezoporlara karşılık gelir. Mezoporların varlığı toplam gözenek yüzey alanını ve
monolitik yatakların örnekleme kapasitesini arttırır. Monolitik ortamın yapısı, geniş akışlı
gözeneklerle birbirine bağlı, tutma ve ayırma seçiciliğinden sorumlu olan küçük bir
mezopor ağı olarak temsil edilebilir ve bu daha yüksek geçirgenliğe yol açar [182].
Böylece, benzer verime sahip partikül dolu kolonlara kıyasla, mobil fazın yüksek akışında
hızlı ayırımlar ve ılımlı geri basınçlar elde edilebilir [183].
İlk nesil ticari monolitik kolonlar, 2000'den bu yana Merck tarafından “Chromolith
Performance” kolonlar olarak pazarlanmaktadır. Bu kolonlar bir C18 kimyasal bağlı
silika monolitinden yapılır. Bu tür materyallerin morfolojilerinde bazı önemli
sınırlamaları vardır: geniş boyut dağılımı, değişken geometri ve geçiş boşluklarının
rastgele dağılımı gibi. Büyük alan boyutu, paketlenmiş yatak parçacıklarının azalan
çapları ile zıttır. Ayrıca, radyal olarak heterojen bir morfoloji, kolon kesitinin yerel
bölgeleri arasında bir mobil faz hızı farklılığı ortaya koymaktadır. Ek olarak, bu
kolonların dezavantajları daha düşük tekrar üretilebilirliğidir. Bununla birlikte, Kele ve
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ark. bu HPLC monolitik kolonların, tekrar üretilebilirliğinin silika bazlı ters fazlı
paketleme malzemeleri ile paketlenmiş ticari sütunlarla elde edilenlere benzer olduğunu
kanıtladı [184]. İkinci nesil monolitik kolonlar, Merck tarafından ticarileştirildi. Bu ikinci
jenerasyonun monolitik kolonları, basınç düşüşünü minimumda tutarken hızlı ve yüksek
çözünürlüklü ayırmalar yapabilir [185, 186].
Çubuklar; cam tüpler veya fused silika kapiler gibi bir kolon tüpünde veya monolitin daha
sonra değiştirilebileceği kolon kalıplarında yerinde polimerizasyon işlemi ile hazırlanır
[187]. Kromatografide kullanılan monolitik materyallerinin ana sınıflandırması, monoliti
oluşturan yapı materyalinin doğasına göredir: organik polimerler veya silika bazlı
kolonlar. İlk monolitik sütunlar için organik polimerler kullanıldı ve gaz kromatografisi
için hazırlandılar [188]. Enzim immobilizasyonu ve biyoreaktörlerin hazırlanması için
destek olarak kullanılan organik polimerlerden hazırlanan monolitler daha çok akrilamid
türevlerinden veya akrilat/metakrilat bazlı monomerlerden oluşur [189]. Genel olarak, her
tür monolitik kolonu hazırlamak için, monomer, başlatıcı ve porojenik çözücü içeren bir
polimerizasyon karışımı gereklidir. Polimerizasyon koşulları, özellikle sıcaklık,
monolitik yapıyı etkiler. Başlangıçlarından 20 yıl sonra, poliakrilamidler kolon
hazırlamak için kullanıldı. Bu malzemelerin kullanımı ile Frechet ve ark. 2000’de kalıcı
bir makro gözenekli yapı elde etti [190]. Bununla birlikte, HPLC'de polimerik
malzemelerin kullanımına, silika bazlı kolonlara kıyasla daha düşük verimlilik gibi birkaç
dezavantaj eşlik etmektedir. Organik polimer kapiler monolitik kolonların hazırlanması
basittir: fused silika kapiler bir polimerizasyon karışımı ile doldurulur, her iki ucunda da
mühürlenir ve ısıtılarak veya UV ile polimerizasyon başlatılır [191]. Polimerizasyon
tamamlandığında, kapiler uçlarındaki contalar çıkarılır; kapiler, istenen uzunlukta kesilir
ve porojen ve diğer çözülebilir bileşiklerin monolitik kolonun gözeneklerinden
çıkarılması için uygun bir çözücü ile yıkanır. Genel olarak, organik polimerler silikadan
daha geniş çeşitlilik ve daha iyi biyouyumluluk sunar [190]. Şimdiye kadar tarif edilen
gözenekli polimer monolitlerin yüzey kimyasını kontrol eden metotların çoğu,
fonksiyonel monomerlerin kopolimerizasyonuna, monolitin reaktif gruplarının veya
fonksiyonel

monomerlerden

kaynaklanan

aşılanmış

zincirlerin

kimyasal

modifikasyonuna dayanmaktadır [192]. Bununla birlikte, belirli uygulamalara uyarlanmış
materyaller elde etmek için monolitik desteklerin değiştirilmesine olanak tanıyan yeni
yaklaşımları keşfetmek büyük ilgi çekmektedir. Bu nedenle, son zamanlarda monolitlerin
daha özel ve daha az yaygın uygulamaları bulunmuştur [193]. Ayrıca, nanoyapıların
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polimerik iskele içine dahil edilmesi ve hibrit yapıların hazırlanması Arrua ve ark.
tarafından 2012 yılında tanımlanmıştır [194]. Gözenekli polimer monolitleri modifiye
etmek için başarıyla kullanılan çeşitli nanopartiküller vardır ve bu durum, mikro-/nanomateryaller ile fonksiyonelleştirilmiş polimer monolitik kolonlarının alanının hala
başlangıç aşamasında olduğunu ve araştırmacıların daha fazla dikkatini çeken bir alan
olduğunu göstermektedir [195]. Afinite monolit kromatografisi (AMC), sabit bir faz
olarak monolitik bir destek ve biyolojik olarak ilişkili bir bağlayıcı madde kullanan bir
tür sıvı kromatografisidir. Monolit formatları, geleneksel kolonlardan disklere, mikro ve
kapiler kolonlara kadar uzanmaktadır. AMC'de, monolitik desteklerle, antikorlar,
enzimler, proteinler, peptitler, lektinler, immobilize metal iyonları ve boyalar dahil olmak
üzere birçok bağlayıcı madde türü kullanılmıştır. Bu nedenle, biyo-afinite kromatografisi,
immünoafinite kromatografisi veya immüno-ekstraksiyon, immobilize-metal-iyon afinite
kromatografisi (IMAC), boya-ligand afinite kromatografisi ve kiral ayırımları gibi
metotlara dayanan çeşitli uygulamalar bildirilmiştir [196]. Nanoparçacık bazlı monolitler,
monolit ailesinin daha az popüler bir üyesidir. Sentezlenmiş nanopartikül esaslı
monolitler için, nanopartiküller polimerizasyon karışımına bir süspansiyon olarak
eklenir. Polimerizasyondan sonra, monolit kuvvetli bir baz ile yıkanarak nanopartiküller
monolitten uzaklaştırılır [197]. Bu prosedür, monolitlerin iyon değişim kapasitesini
arttırmak için kullanılır. Monolitler aynı zamanda yüksek iç faz emülsiyonları (HIPE'ler)
kullanılarak da modifiye edilebilirler.

2.3.2. Monolitlerin Avantajları ve Sınırlamaları
Herhangi bir saflaştırma işleminin karmaşıklığı, yüzey alanı, gözeneklilik, gözenek
boyutu ve dağılımı ile kütle transfer özellikleri ve akış dağılımı gibi kromatografik
desteğin diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki en uygun dengeyi bulmaktır. Bu
bağlamda, monolitler, partikül bazlı kolonlara göre çeşitli avantajlar gösterir.
2.3.2.1. Monolitik Kolonların Avantajları
2.3.2.1.1. Konvektif Akış
Partikül bazlı kolonlarda, ayırma işlemleri gözeneklere difüzyonla gerçekleşir. Hedef
analitin uzunlamasına difüzyonu, artan akış hızı ile azalır. Ayrıca, hem difüzif hem de
konvektif bileşenlerden oluşan difüzyon katsayısı, esas olarak, daha yüksek akış hızları
için konveksiyona bağlıdır, bu da, gözenek boyutuna bağlıdır [198]. Partikül bazlı
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kolonların aksine, monolitlerde, biyomoleküllerin ayrılması baskın olarak 1,000 nm'den
daha büyük bir çapa sahip kanallar boyunca konvektif akışla gerçekleşir. Bu, yüksek akış
hızına ve dolayısıyla yüksek verimli saflaştırmalara izin verir [199].
2.3.2.1.2.

Gözeneklilik

Monolitik kolonlar, birbirine bağlı geniş kanalları nedeniyle yüksek gözenekliliğe
sahiptir. Gözenek büyüklüğünün ve gözenek dağılımının optimizasyonu, porojen
bileşimi, porojen/monomer oranı ve polimerizasyon sıcaklığı değiştirilerek geniş bir
aralıkta yapılabilir [200, 201]. Yüksek yatak gözenekliliği nedeniyle, monolitlerdeki
basınç düşüşü partikül bazlı kolonlara kıyasla çok daha düşüktür.
2.3.2.1.3.

Adsorpsiyon Alanı ve Dinamik Bağlama Kapasitesi

Monolitik kolonlar düşük yüzey alanına sahiptir, ancak gözenekli yapıları nedeniyle
yüksek bir adsorpsiyon alanı ve yüksek bir dinamik bağlama kapasitesine (DBC) izin
verir. Monolitlerin bir başka ana avantajı, doğrudan ileri doğru ölçeklenebilirliğe izin
veren akıştan bağımsız DBC'leridir [202, 203]. Virüs benzeri partiküllerin maya
homojenatından saflaştırılması için monolitler ve partikül bazlı kolonlar arasında
doğrudan bir karşılaştırma Burden ve ark. tarafından yapılış ve monolitlerin, partikül
bazlı kolonlara kıyasla verimde (% 90) eşdeğer geri kazanım ile DBC açısından üç kat
üstün olduğu sonucuna varmışlardır [204].
2.3.2.1.4. Ayırma Zamanı
Yüksek akış hızı ve düşük basınç düşüşü nedeniyle, monolitlerin kullanıldığı toplam
işlem süresi parçacık bazlı kolonlara kıyasla çok daha düşüktür [205]. Örneğin, Rupar ve
ark. patates virüsü Y'yi, klasik yöntemlere kıyasla ayırma süresinin yarısında monolitik
kolonların yardımıyla saflaştırmayı başarabildi. Monolitik kolonlarla elde edilen verim
klasik yöntemlerden biraz daha düşük olsa da, kolay ölçek büyütme imkanı, sonraki
endüstriyel ölçekte saflaştırma için önemli potansiyel sağlamıştır [206]. Başka bir
çalışmada, konvansiyonel ve monolitik C-18 kolonları arasında doğrudan performans
karşılaştırması yapılmıştır ve monolitik kolonlar kullanılarak ayırma süresinin beş kat
azaldığı gösterilmiştir [207].
2.3.2.1.5.

Durağan faz

Monolitler, farklı morfolojilere ve kanal çaplarına sahip çeşitli hammaddelerden
(örneğin, polimetakrilat, poliakrilamid, polistiren, silika ve kriyoeller gibi) imal
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edilebildiklerinden, operatör için yüksek derecede serbestlik sağlarlar [208]. Genel
olarak, monolitik ortam organik (polimer bazlı) ve inorganik (silika bazlı) ortam olmak
üzere iki kategoride sınıflandırılabilir. Organik, polimer bazlı ortamın ana avantajları pH
kararlılığı ve özelleştirilebilirliktir. Ancak elde edilen monolitler mekanik olarak çok
sağlam değildir, bu da yapının ömrünü kısaltır. Öte yandan, inorganik, silika bazlı
monolitler, yüksek stabilite ve ayırma verimliliği gösterir. Ancak, üretim karmaşık ve
zaman alıcıdır [209]. Son zamanlarda, her ikisinin de avantajlarını birleştiren organik/
inorganik hibrit monolitler de hazırlanmıştır [210].
2.3.2.1.6.

Özelleştirilebilirlik

Monolitler, kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir, çünkü çeşitli sabit faz
kimyasalları, aktif bağlanma yerleri ve şekilleri ve boyutları (diskler, tüpler) mevcuttur.
Her ne kadar monolitin şekli önemli bir avantaj sunmasa da, dikkat edilmesi gereken
küçük bir avantaj, monolitik disklerin (0,34 mL), belirli bir akış yönüne sahip olmaması
ve böylece tıkanma problemleriyle karşılaşılmasında geri yıkama olanağı sağlamasıdır.
BIA Separations (Slovenya) çok çeşitli durağan fazları içeren küçük (0,34 mL) monolitik
disk kolonlar geliştirmiştir [211]. Monolitik kolonlar ölçek büyütme ile çözünürlüğünü
kaybetmediğinden, ön hazırlık, daha ucuz karakterizasyon ve analitik ölçekli diskleri
kullanarak tarama çalışmaları mümkündür.
2.3.2.1.7.

Ölçeklenebilirlik

Monolitik desteklerin kolon modifikasyonuna gerek kalmadan ölçeklendirilmesi kolaydır
[212]. Monolitik diskler, aynı yuvada dörde kadar disk istiflenebilir, bu da çözünürlükten
ödün vermeden verimliliği ve kapasiteyi artırabilir. Monolitler, partikül bazlı kolonların
neden olduğu kütle transfer problemlerinin üstesinden gelmiştir ve 8 L'ye kadar olan ticari
monolitik kolonlar mevcuttur [213].

2.3.2.2. Monolitik Kolon Sınırlamaları
Monolitlerde kütle transferi konveksiyona dayanır ve bu nedenle, büyüklükçe ayırma
kromatografisi (SEC) için kullanılamaz, çünkü SEC, tek tek moleküllerin gözeneklerin
difüzyonundaki farka dayanır. Son zamanlarda, slalom kromatografisi adı verilen
monolitik destek içerisinde sürtünme kullanılarak biyomoleküllerin boyutlarına göre hala
ayrılabileceği gösterilmiştir [214]. Bununla birlikte, slalom kromatografisi için monolitik
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sütunların daha da iyileştirilmesi gerekmektedir ve endüstriyel kullanım için henüz uygun
değildir [213].
Kirlenme ve tıkanma, çoğu kromatografik kolonda bir başka ana sınırlamadır, çünkü
dinamik bağlama kapasitesinin (DBC) azalması ve kolon boyunca basınç düşüşünün
artmasıyla sonuçlanır. Bu da kolonun ömrünü önemli ölçüde azaltır. Önceden belirtildiği
gibi, geri yıkama işlemi, daha küçük monolitik disklerde (eksenel akışla), kirlenmeyi ve
tıkanmayı tersine çevirmek için mümkündür ve boru şeklindeki monolitik sütunlarda
(radyal akışla) mümkün değildir.
Lipitler, geri dönüşümsüz bir şekilde bağlandıkları ve kolondan çıkarmaları zor oldukları
için, temel bir biyolojik kirlilik sınıfıdır. Burden ve ark. Amberlite / XAD-4 boncuklar ile
lipitleri uzaklaştırarak, lipit tıkanmasını engellediler ve monolitik disk kolonunun
dinamik bağlama kapasitesini iki katına çıkardılar [204].
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Sunulan tez kapsamında yapılan deneysel çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında
toplanmıştır.

• Fonksiyonel monomer N-metakriloil-L-histidin metil ester (MAH) sentezi ve
karakterizasyonu,
• MAH-Cu(II):UA ön kompleksinin sentezi ve karakterizasyonu,
• UA baskılanmış ve baskılanmamış PHEMA monolit kolonlarının hazırlanması ve
karakterizasyonu,
• PHEMA monolit kolonların sulu çözeltilerden UA adsorpsiyon ve desorpsiyonunun
sürekli sistemde incelenmesi,
• PHEMA monolit kolonlarının UA seçiciliği, yarışmacı ajanlarla sürekli sistemde
incelenmesi,
• Tekrar kullanılabilirlik çalışmaları.

3.1. Kullanılan Kimyasal Malzemeler
Fonksiyonel monomer, N-metakriloil-L-histidin metil ester (MAH) sentezinde kullanılan
L-histidin metil esteri, metakroil klorür Sigma firmasından temin edilmiştir (St. Louis,
ABD). PHEMA monolitlerin hazırlanmasında kullanılan bileşikler, 2-hidroksietil
metakrilat (HEMA), etilen glikol dimetakrilat (EGDMA), dimetil sülfoksit (DMSO),
başlatıcı olarak kullanılan 2,2’-azobisizobutilonitril (AIBN) ve sentetik idrar yine Sigma
firmasından sağlanmıştır. Deneylerde kullanılan diğer tüm kimyasallar analitik saflıkta
olup, Merck (Darmstadt, Almanya) firmasından temin edilmiştir.
Deneylerde kullanılan su, yüksek akışlı selüloz asetat membran (Barnstead D2731) ile
ters ozmoz Barnstead (Dubuque, IA) ROpure LP® birimi ve ardından Barnstead D3804
NANOpure® organik/kolloid uzaklaştırma birimi ve iyon değiştirici dolgulu kolon
sistemi kullanılarak saflaştırılmıştır. Elde edilen saf suyun (deiyonize su) direnci, 18,2
MΩ/cm’dir. Deneylerde kullanılacak cam malzemeler, bir gece boyunca 4 M nitrik asitte
bekletilmiştir.
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3.2. N-Metakriloil-(L)-Histidin Metil Ester (MAH) Monomerinin Sentezlenmesi
N-Metakriloil-(L)-histidin metil ester (MAH) monomerinin sentezi için takip edilen
yöntem kısaca şöyledir. 5.0 g L-histidin metil ester ve 0.2 g hidrokinon, 100 mL
diklorometan (CH2Cl2) çözeltisi içerisinde çözülür. Çözelti, 0oC 'a soğutulur. 13.0 g
trietilamin bu çözeltiye karıştırılır. 4.0 mL metakroil klorür hazırlanan çözeltinin üzerine
ilave edilir. Bu reaksiyon karışımı azot atmosferi altında manyetik karıştırıcı ile 2 saat
oda sıcaklığında karıştırılır. Bu sürenin sonunda, reaksiyona girmeyen metakroil klorür,
%10'luk NaOH çözeltisi ile ekstrakte edilir. Sulu faz döner buharlaştırıcıda uzaklaştırılır
ve elde edilen ürün (MAH) etanolde çözünür [215].

Şekil 3.1. N-Metakriloil-(L)-histidin metil ester (MAH) monomeri moleküler yapısı.

3.3. MAH-Cu(II):UA Kompleksinin Hazırlanması
Sahip olduğu imidazol grubu sayesinde, MAH monomeri, metal şelatlama özelliğine
sahiptir. Bu özelliğinden dolayı MAH monomeri Cu(II) metal iyonu ile 1:1 oranında
karıştırılarak; MAH-Cu(II) metal-şelat monomeri hazırlanmıştır [216]. Hazırlanan MAHCu(II) metal şelat monomeri, hafif bazik ortamda çözünmüş deprotone formdaki ürik asit
ile 1:1 ve 1:2 oranında etkileştirilmiştir.

3.4. Ürik Asit Baskılanmış PHEMA Monolit Kolonların Hazırlanması
Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitlerin sentezlenmesinde; iki ayrı faz
oluşturulmuştur. Birinci fazda, 1 mL DMSO içerisinde hazırlanmış olan MAH-Cu(II):UA
kompleksine etil ve metil alkol karışımı porojen yapıcı olarak eklenmiştir. İkinci faz
karışımında, ana monomer HEMA, çapraz bağlayıcı EGDMA ve başlatıcı olarak AIBN
yer almaktadır. Birinci faz yavaş yavaş ikinci fazla karıştırılarak polimer çözeltisi
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hazırlanmıştır. Hazırlanan polimer çözeltisi 5 mL’lik enjektörler içerisine alınarak, sıkıca
kapatılmıştır. Polimeriazyon 75°C’deki su banyosunda 3 saat süre ile gerçekleştirilmiştir.
Polimerizasyon işleminden sonra, monolitler peristaltik pompa düzeneğine bağlanmış ve
saf su ile 2 gün boyunca yıkanarak, reaksiyona girmemiş reaktiflerin kalıntıları
uzaklaştırılmıştır. Kalıp molekül, ürik asitin monolitten uzaklaştırılması için, 0.5 M NaCl
çözeltisi kullanılmıştır.

3.5. Karakterizasyon Çalışmaları
3.5.1. MAH-Cu(II): UA Kompleksinin Karakterizasyonu
MAH monomeri, ürik asit ve farklı oranlardaki MAH-Cu(II):UA kompleksinin UVSpektrofotometre (Shimadzu UV-1601, Shimadzu Corp, Kyoto, Japan) ile 200-400 nm
dalga boyu aralığında absorbansları kaydedilmiş.
3.5.2. FTIR ile Yapı Analizi
MAH monomeri, ürik asit, MAH-Cu(II) önkompleksi ve MAH-Cu(II):UA kompleksi
FTIR spektrumu ile karakterize edilmiştir (FTIR 8000 Series, Shimadzu, Japan).
3.5.3. Yüzey Morfolojisi
Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitlerin yüzey morfolojisi taramalı elektron
mikroskobu (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Taramalı elektron mikroskobu görüntüleri
alınmadan önce monolitler, sıvıya doygun haldeyken dondurulmuş ve -53°C’de
liyofilizatörde dondurularak kurutulmuştur. Bu işlem sonucunda monolit sahip olduğu
gözenekli yapıyı kaybetmeden morfolojik görüntüsü alınmıştır.
3.5.4. Yüzey Alanı Ölçümleri
Ürik Asit baskılanmış PHEMA monolitinin spesifik yüzey alanı ölçümleri, BrunauerEmmett-Teller (BET) (Quantochrome SI) cihazı kullanılarak ölçülmüştür.
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3.6. Adsorpsiyon-Desorpsiyon Çalışmaları
3.6.1. Sulu Çözeltilerden Ürik Asit Adsorpsiyonu
Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitik kolonda, sulu çözeltilerden ürik asit
adsorpsiyonu sürekli sistemde incelenmiştir. Ürik asit çözeltileri 50 mM fosfat tampon
çözeltisinde hazırlanmıştır (PBS, pH 7.4). Başlangıç ürik asit derişimi (0.1-2 mg/mL),
adsorpsiyon hızı, kolon akış hızı (0.5-2 mL/dk) ve sıcaklığın (4-28 °C) adsorpsiyon
kapasitesine etkisi incelenmiştir. Ürik asit çözeltisinin, MIP PHEMA kolon ile etkileşim
öncesi ve sonrası derişimi UV-Vis spektrofotometre ile 293 nm dalga boyunda ölçülerek,
monolitik kolona adsorblanan ürik asit miktarı aşağıdaki eşitlik kullanılarak
hesaplanmıştır.

Q=[(C0-C).V]/m
Eşitlikte belirtilen ifadeler;
Q gram monolit başına adsorplanan ürik asit miktarı (mg/g)
C0 başlangıç ürik asit derişimi (mg/L)
C monolit ile etkileşim sonrası ürik asit miktarı (mg/mL)
V ürik asit çözeltisinin hacmi (L)
m kullanılan monolitin ağırlığı (g)

3.6.2. Seçicilik Çalışmaları
Sentezlenen polimerin moleküler tanıma kabiliyetini gösteren en önemli parametre o
polimerin seçiciliğidir. Bu çalışmada, ürik asit baskılanmış PHEMA monolitin
seçiciliğini göstermek için yarışmalı adsorpsiyon deneyleri, sulu çözeltide sürekli
sistemde gerçekleştirilmiştir. Ürik asit için seçicilik karşılaştırmaları kreatinin ve
askorbik asit molekülleri ile yapılmıştır. Küçük polar moleküller olan ürik asit ve
kreatinin, insan idrar örneklerinde böbrek fonksiyon biyomarkerları olarak çalışırlar [217].
Suda çözünür bir vitamin olan askorbik asit, ürik asit gibi bir antioksidanttır ve insan
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metabolizması ve merkezi sinir sisteminde önemli bir role sahiptir. Yaklaşık molekül
ağırlıklarına ve benzer kimyasal yapılara sahip bu üç molekülün, ürik asit, kreatinin ve
askorbik asit, kimyasal yapıları şekil 3.2.’de gösterilmektedir.

Şekil 3.2. Ürik asit, askorbik asit ve kreatinin moleküler yapıları ve moleküler ağırlıkları.
Seçicilik deneylerinde kullanılan ürik asit, askorbik asit ve kreatinin moleküllerin, MIP
PHEMA ve NIP PHEMA monolitlerinde adsorpsiyon-desorpsiyon çalışmaları
gerçekleştirilmiş ve derişimleri UV spektrofotometre ile ölçülmüştür.

3.6.3. Sentetik İdrarda Ürik Asit Adsorpsiyonu ve Seçiciliği
Sentetik idrarda ürik asit adsorpsiyonu sürekli sistemde çalışılmıştır. Ticari olarak satın
alınan sentetik idrara belirli derişimde ürik asit, kreatinin ve askorbik asit eklenerek ürik
asit baskılanmış MIP PHEMA kolonu adsorpsiyon kapasitesi ve seçiciliği incelenmiştir.
Ölçümler UV spektrofotometrede gerçekleştirilmiştir.

3.6.4. Desorpsiyon Çalışmaları
Ürik asit adsorplanmış MIP PHEMA monolit kolonun desorpsiyonu 0.5 M NaCl çözeltisi
ile gerçekleştirilmiştir. MIP PHEMA monolit kolonu 0.5 mL/dk sabit akış hızında ve oda
sıcaklığında 2 saat süre ile desorpsiyon çözeltisi ile etkileştirilmiştir. Desorpsiyon
süresinin sonunda, desorpsiyon çözeltisine geçen ürik asit miktarı UV spektrofotometre
ile ölçülmüştür. MIP PHEMA monolit kolonun tekrar kullanılabilirliğini belirlemek
üzere adsorpsiyon-desorpsiyon işlemi aynı kolon için en az 10 kez tekrarlanmıştır.

47

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
4.1. MAH-Cu(II):UA Kompleksinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
4.1.1. MAH-Cu(II):UA Kompleksinin UV Spektrumu
Yapısındaki imidazol grubu sayesinde, MAH monomeri, metal şelatlama özelliğine
sahiptir. Bu özelliğinden dolayı MAH monomeri Cu(II) metal iyonu ile 1:1 oranında
karıştırılarak; MAH-Cu(II) metal-şelat monomeri hazırlanmıştır [216]. Hazırlanan MAHCu(II) metal şelat monomeri, hafif bazik ortamda çözünmüş deprotone formdaki ürik asit
ile 1:1 ve 1:2 oranında etkileştirilmiştir. Baskılama işleminde Cu(II) iyonları kullanılarak
hedef molekül (ürik asit) ve fonksiyonel monomer (MAH) arasında daha kararlı ve güçlü
bir etkileşim gerçekleştirilmiştir. Bu etkileşimler UV-Vis Spektrofotometre ile
karakterize edilmiştir. MAH-Cu(II) metal şelat monomeri, ürik asit ve farklı oranlardaki
MAH-Cu(II):UA kompleksinin UV-Spektrofotometre ile 200-400 nm dalga boyu
aralığında absorbansları kaydedilmiş. Şekil 4.1.’ de görüldüğü gibi 1:2 oranında
hazırlanan MAH-Cu(II):UA kompleksinin absorbans değeri daha yüksek olduğu için bu
kompleks çalışmalarda kullanılmak için seçilmiştir.
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Şekil 4.1. MAH, Ürik Asit ve MAH-Cu(II):UA komplekslerinin UV-Vis spektrumları
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4.1.2. MAH-Cu(II):UA Kompleksinin FTIR Spektrumu
MAH monomeri, ürik asit, MAH-Cu(II) önkompleksi ve MAH-Cu(II):UA kompleksi
FTIR spektrumu ile karakterize edilmiştir. Şekil 4.2.’de yer alan spektrum incelendiğinde,
MAH monomerine ait amid-I ve amid-II bantları 1670 cm-1 ve 1510 cm-1’da
görülmektedir. 1738 cm-1’da karboksilik asit C=O gerilme bandı, 2981 cm-1’de alifatik
C-H bandları; 1440 cm-1’da karbonile komşu metilene ait absorpsiyon, 1193 cm-1’te C-O
gerilmesi görülmektedir. Ürik aside ait spektrum incelendiğinde, 3320 cm-1’e ait N-H
gerilme bandı ve karakteristik biri bant olan 1630 cm-1’de üre gruplarının C=O karbonil
bantı görülmektedir [218].

Şekil 4.2. UA, MAH, MAH-Cu(II) ve MAH-Cu(II):UA FTIR Spektrumları

4.2. Ürik Asit Baskılanmış PHEMA Monolit Kolonların Hazırlanması
Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitlerin sentezlenmesinde; iki ayrı faz
oluşturulmuştur. 1 mL etil alkol içerinde 20 µmol MAH monomeri ve 20 µmol Cu2+
(Cu(NO3)22.5H2O bileşiğinden hazırlandı) karıştırılarak kompleksleşmesi için 2 saat
bekletilmiştir. Birinci fazda, 1 mL dimetil sülfoksit (DMSO) içerisinde etil alkolde
hazırlanmış olan MAH-Cu(II) kompleksi ve HEPES tamponunda hazırlanmış 40 µmol
ürik asit çözeltisi eklenmiş ve komplekşleşme için 2 saat beklenmiştir. Daha sonra
hazırlanan kompleks karışımına 500 µL etil alkol-metil alkol karışımı gözenek yapıcı
olarak ilave edilmiştir. İkinci faz olarak ana monomer 500 µL 2-hidroksietil metakrilat
(HEMA), çapraz bağlayıcı 1mL etilen glikol dimetakrilat (EGDMA), gözenek yapıcı
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olarak 400 µL etil alkol ve başlatıcı olarak 30 mg 2,2’-azobisizobutilonitril (AIBN) ilave
edilerek hazırlanmıştır. İkinci faz manyetik karıştırıcıda karıştırılırken yavaşça birinci faz
ilave edilerek polimer çözeltisi hazırlanmıştır. Hazırlanan polimer çözeltisi 5 mL’lik
enjektörler içerisine alınarak, sıkıca kapatılmıştır. Polimerizasyon 75°C’deki su
banyosunda 3 saat süre ile gerçekleştirilmiştir. Polimerizasyon işleminden sonra,
monolitler peristaltik pompa düzeneğine bağlanmış ve saf su ile 2 gün boyunca yıkanarak,
reaksiyona girmemiş reaktiflerin kalıntıları uzaklaştırılmıştır. Kalıp molekül, ürik asitin
monolitten uzaklaştırılması için, 0.5 M NaCl çözeltisi kullanılmış ve kalıp molekül
yapıdan yaklaşık 95% oranında uzaklaştırılmıştır. Hazıranlanan ürik asit baskılanmış
PHEMA monolit kolonuyla tüm sulu çözelti adsorpsiyon-desorpsiyon çalışmaları
tamamlanmış ve performansında ciddi bir azalma gözlenmemiştir.

4.2.1. PHEMA Monolit Kolonlarının Karakterizasyonu
4.2.1.1. Yüzey Morfolojisi
Ürik asit baskılanmış, PHEMA monolitlerin yüzey morfolojisi taramalı elektron
mikroskobu kullanılarak incelenmiştir. Taramalı elektron mikroskobu görüntüleri
alınmadan önce monolitler, sıvıya doygun haldeyken dondurulmuş ve -53°C’de
liyofilizatörde dondurularak kurutulmuştur. Bu işlem sonucunda monolit sahip olduğu
gözenekli yapıyı kaybetmeden morfolojik görüntüsü alınmıştır. Şekil 4.3.’de MIP
PHEMA monolitlerin farklı büyütme oranlarındaki SEM görüntülerinde gözenekli ve sıkı
bir yapıya sahip olduğu gözlenmektedir.
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Şekil 4.3. MIP-PHEMA monolitin farklı büyütmelerdeki SEM görüntüleri

4.2.1.2. Yüzey Alanı Ölçümleri
Yüzey alanı verileri, moleküler baskılanmış polimerlerde önemli bir parametredir.
HEMA, MAH-Cu(II) ve çapraz bağlayıcı varlığında yığın polimerizasyonu yöntemi ile
elde edilen, ürik asit baskılanmış PHEMA monolitik kolonların spesifik yüzey alanı 216
m2/g olarak bulunmuştur. MIP PHEMA monolit, PHEMA monolitinden (107 m2/g) daha
geniş yüzey alanına sahiptir. MIP monolitlerin, polimerizasyon içerindeki MAH-Cu(II)
içeriği geniş yüzey alanın elde edilmesini sağlamıştır.
4.3. Sulu Çözeltilerde Ürik Asit Adsorpsiyon Çalışmaları
Adsorpsiyon-desorpsiyon deneyleri, sürekli sistemde ürik asitin sulu çözeltilerinden
çalışılmıştır. Ürik asit baskılanmış MIP kolonun adsorpsiyon kapasitesine etki eden;
başlangıç ürik asit derişimi, kolon akış hızı, sıcaklığın etkisi ve adsorpsiyon hızı gibi
parametreler monolitik kolonda, sürekli sistemde incelenmiştir. Sulu çözeltilerdeki ürik
asit derişimi UV-spektrofotometre ile 293 nm dalga boyunda ölçülerek, hesaplama
yapılmıştır.
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4.3.1. Başlangıç Ürik Asit Derişiminin Adsorpsiyon Kapasitesine Etkisi
Başlangıç ürik asit derişiminin MIP kolonun adsorpsiyon kapasitesine etkisi; ürik asidin
0.1-2 mg/mL derişiminde, PBS pH 7.4 tamponu içerisinde hazırlanan çözeltileriyle
sürekli sistemde incelenmiştir. Ürik asit baskılanmış MIP kolonun, başlangıç ürik asit
derişimine karşılık adsorpsiyon kapasitesindeki değişim şekil 4.4.’de gösterilmiştir. Şekil
4.4.’de gösterildiği gibi adsorpsiyon kapasitesi, sulu çözeltideki ürik asit derişiminin
artmasıyla birlikte artış göstermiştir. Ürik asit derişimin 1.5-2 mg/mL değerlerinde, MIP
kolonda ürik asidi bağlayacak spesifik boşlukların dolmuş olmasından dolayı adsorpsiyon
kapasitesi maksimum seviyeye ulaşmış ve burada sabitlenmiştir. MIP kolon için
maksimum adsorpsiyon kapasitesi 9.42 mg/g olarak bulunmuştur.

Adsorpsiyon Kapasitesi, Q, mg/g
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Şekil 4.4. Ürik asit başlangıç derişiminin, adsorpsiyon kapasitesine etkisi.
PBS, pH 7.4; Akış Hızı: 0.5 mL/dk; T: 20 0C

4.3.2. Kolon Akış Hızı Etkisi
Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitik kolona, akış hızının etkisini incelemek üzere,
diğer deneysel parametreler sabit tutularak akış hızı 0.5-2 mL/dk arasında değiştirilmiştir.
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Ürik asit adsorpsiyon kapasitesinin değişen akış hızı ile nasıl etkilendiği Şekil 4.5.’te
gösterilmiştir.
Şekil 4.5.’te de görüldüğü gibi artan akış hızı ile adsorpsiyon kapasitesinde bir miktar
azalma gözlenmiştir. Çalışılan en düşük akışı olan 0.5 mL/dk’da, adsorpsiyon kapasitesi
yaklaşık 6.45 mg/g iken akış hızı 2.0 mL/dk’ya çıkarılması ile adsorpsiyon kapasitesinin
2.84 mg/g değerine düştüğü gözlenmiştir. Artan akış hızı ile kolondan geçen ürik asit
moleküllerinin monolitik kolon ile olan etkileşimleri de yeterli düzeyde olamadığı için
adsorpsiyon kapasitesinde bir düşüş meydana gelmektedir.

Adsorpsiyon Kapasitesi, Q, mg/g
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Şekil 4.5. Akış hızının adsorpsiyon kapasitesine etkisi.
PBS, pH 7.4; UA derişimi: 0.5 mg/mL; T: 20 0C

4.3.3. Adsorpsiyon Hızı
Bilindiği gibi MIP’ler yüksek tanıma kapasiyeleri ve yüksek seçicilik özelliklerinden
dolayı hızlı bağlanma kinetiklerine sahiptirler. Şekil 4.6’da ürik asit molekülünün, ürik
asit baskılanmış PHEMA kolona adsorpsiyonu zamana bağlı olarak gösterilmektedir.
Ürik asidin MIP PHEMA kolona adsorpsiyonu 120 dakika boyunca incelenmiştir. Şekil
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4.6’da görüldüğü gibi MIP kolondaki ürik aside özel boşlukların büyük bir kısmı yaklaşık
40 dakika gibi sürede dolmuş ve adsorpsiyon hızı yavaşlayarak dengeye ulaşmıştır.
7
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Şekil 4.6. MIP PHEMA monolite ürik asit adsorpsiyonunun zaman bağlı değişimi.
PBS, pH 7.4; UA derişimi: 0.5 mg/mL; T: 20 0C, Akış hızı: 0.5 mL/dk

4.3.4. Sıcaklığın Adsorpsiyon Kapasitesine Etkisi
MIP PHEMA monolitine ürik asit adsorpsiyonun sıcaklığa bağlı değişimi şekil 4.7.’de
görülmektedir. Ürik asit adsorpsiyonun sıcaklığa bağlı etkisini incelemek için 4°C, 20°C,
24°C ve 38°C olmak üzere dört farklı sıcaklıkta adsorpsiyon çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. En yüksek adsorpsiyon miktarı 20 °C’de, 6.48 mg/g polimer olarak
gözlenmiştir. Moleküllerin yönelimleri ve analit ve sorbent etrafındaki su moleküllerinin
dizilimini etkilemesinden dolayı, adsorpsiyon ortamının sıcaklığındaki değişimler
moleküler etkileşimleri etkilemektedir. Sıcaklıktaki artışın, hidrojen bağları, elektrostatik
etkileşimler ve dipol-dipol etkileşimleri gibi ikincil etkileşimleri zayıflattığı
bilinmektedir [219]. Şekil 4.7.’de görüldüğü gibi sıcaklık artışıyla azalan adsorpsiyon
kapasitesi, MIP PHEMA monolit ile ürik asit arasındaki etkileşimlerde, elektrostatik
etkileşimlerin varlığını ortaya koymaktadır.
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Adsorpsiyon Kapasitesi, Q, mg/g
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Şekil 4.7. MIP-PHEMA monolite ürik asit adsorpsiyonunun sıcaklığa bağlı derişimi.
PBS, pH 7.4, UA derişimi: 0.5 mg/mL, Akış hızı: 0.5 mL/dk

4.3.5. Adsorpsiyon İzotermleri
Ürik asidin MIP kolon ile etkileşimini belirlemek amacıyla Langmuir ve Freundlich
adsorpsiyon izoterm modelleri uygulanmıştır. Adsorpsiyon izotermleri çözeltideki denge
halindeki moleküller ile katı faza adsorplanan moleküllerin miktarı arasındaki ilişkiyi
tanımlar. Katı faz yüzeyinde biriken madde miktarı ile çözeltide kalan madde miktarı
arasında bir denge oluşuncaya kadar adsorpsiyon devam eder. Adsorpsiyon izotermleri
bu dengeyi matematiksel olarak açıklamaya yardımcı olmaktadırlar. Araştırmacılar,
Jaeger ve Erdös tarafından oluşturulan genel bir formülden yola çıkarak zaman içinde
birçok izoterm denklemleri ortaya koymuşlardır. Langmuir ve Freundlich izotermleri en
genel kullanım gören izotermlerdir.
Langmuir izoterm modelinde; her bir molekülün yüzey bağlanma bölgelerine tek tabaka
adsorpsiyon temelli olarak bağlandığı kabul edilir. Her bir molekül tek bir bağlanma
bölgesi ile etkileşime girer ve bu bağlanma bölgelerinin enerji bakımından da eşdeğer
oldukları varsayılır. Deneysel verilerin eşitliğe uygulanması ile doğrusal bir grafik elde
edilmesi, aşağıda belirtilen denklemi ile Langmuir modelinin bu sistemlere
uygulanabileceğini göstermektedir.

55

Langmuir modelinin tanımlandığı denklem aşağıdaki gibidir.
Qeq = Qmax. b . Ceq / (1 + bCeq) veya 1/Qeq = 1/(Qmax.b)(1/Ceq) + 1 /Qmax

Qeq: Katı faza bağlanan ürik asit miktarı (mg/g),
Ceq: Çözeltideki denge ürik asit derişimi (mg/mL)
b: Langmuir sabiti (mL/mg)
Qmax: Adsorpsiyon kapasitesi (mg/g)
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Şekil 4.8. Ürik asit baskılanmış PHEMA monolit kolon için Langmuir izotermi

Deneysel verilerden elde edilen sonuçlara göre; ürik asit baskılanmış PHEMA mololit
kolon için maksimum adsorpsiyon kapasitesi (Qmax), 9.42 mg/g olarak bulunmuştur. Elde
edilen adsorpsiyon verileri Langmuir izoterm modeline ait eşitliğe yerleştirilerek teorik
adsorpsiyon kapasitesi hesaplanmıştır. Langmuir modeline göre; ürik asit baskılanmış
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PHEMA monolit kolon için Qmax değeri 11.82, Langmuir sabiti 2.95, ve korelasyon
katsayısı (R2) ise 0.999 olarak hesaplamıştır. Çizelge 4.1.’de veriler belirtilmişti.
Freundlich izotermi adsorpsiyon davranışlarını belirlemek için kullanılan bir diğer
izotermdir. Freundlich izotermi tek tabaka ile sınırlı olmayıp çok tabakalı ve tersinir bir
adsorpsiyonu tanımlamaktadır. Bu izoterm, aşağıdaki eşitlik ile ifade edilmektedir.
Qeq=Kf (Ceq)n veya lnQeq=lnKf + 1/nCeq
Qeq : Adsorbente bağlanan ürik asit miktarı (mg/g)
Ceq: Çözeltideki ürik asit miktarı (mg/L)
Kf: Adsorpsiyon kapasitesi sabiti
1/n: Adsorpsiyon şiddeti sabiti
Elde edilen deneysel verilerin Freundlich modeline uygunluğunun incelenmesi için; lnCeq
değerlerine karşı lnQeq değerleri grafiğe çizilmiştir. Grafiğin doğrusallığı Freundlich
adsorpsiyon izoterminin uygulanabilirliğini göstermektedir. Freundlich izoterminde yer
alan Kf ve n değerleri çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak değişen deneysel sabitler
olarak tanımlanmışlardır ve n değeri birden büyüktür.
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Şekil 4.9. Ürik Asit baskılanmış PHEMA monolit kolonu için Freundlich adsorpsiyon
izotermi.
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Langmuir ve Freundlich izotermleri için hesaplanarak elde edilen değerler Çizelge 4.1.’
te verilmiştir. İzotermlerin korelasyon katsayılarına bakıldığında çalışılan sistemde,
adsorpsiyon davranışının langmuir modeli ile tanımlanabileceği görülmektedir.
Langmuir sabiti değeri Qmax, deneysel verilerle uyumludur.
Çizelge 4.1. MIP PHEMA monolit için Langmuir ve Freundlich izotermleri
Monolit

PHEMA

Deneysel

Langmuir sabitleri

Freundlich sabitleri

Q (mg/g)

Qmax
(mg/g)

b

R2

Kf

n

R2

9.42

11.82

2.95

0.999

8.681

2.05

0.966

Langmuir, Freundlich izotermleri için hesaplanan değerler ve deneysel verilerden elde
edilen değerler ortak bir grafiğe geçirildiğinde şekil 4.10.’daki grafik elde edilmiştir.
Şekil 4.10.’dan da görüleceği gibi langmuir izotermi ve deneysel verilerden elde edilen
eğriler birbirleriyle daha uyumludurlar.
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Şekil 4.10. Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitine ait deneysel adsorpsiyon kapasitesi
ile Langmuir, Freundlich adsorpsiyon kapasitelerinin karşılaştırılması

58

4.3.6. Adsorpsiyon Kinetiği
Etkin adsorbent-absorban temas süresi olarak da tanımlanan alıkonma süresinin,
anlaşılabilmesi için adsorpsiyon kinetiği incelenmektedir. Adsorpsiyon işlemini kontrol
eden; kütle transferi ve kimyasal reaksiyon gibi mekanizmaların belirlenmesi için
deneysel verilere birinci ve ikinci derece kinetik modeller uygulanmıştır. Sıvı çözeltiden
çözünenin adsorpsiyonunda, Lagergren birinci derece hız eşitliği en çok kullanılandır.
Eşitlik aşağıdaki gibidir.
dqt/dt=k1(qeq-qt)
k1: Pseudo-birinci derece adsorpsiyon hız sabiti (dk-1)
qeq: Denge zamanında adsorplanan miktar (mg/g)
qt: Herhangi bir t anında adsorplanan miktar (mg/g)
t=0’da qt=0 ve t=t anında qt=qt koşulları eşitliğe uygulanıp integrali alınır.
log[qeq/(qeq-qt)]= (k1t)/2.303
Elde edilen eşitlik tekrar düzenlenerek doğrusallaştırılır.
log(qeq-qt)= log(qeq) - (k1t)/2.303
log(qeq)’e

karşı

t

grafiğinin

doğrusallığı

kinetik

modelin

uygulanabilirliğini

göstermektedir. Gerçek birinci-derece işlemde log(qeq), t’ye karşı log(qeq-qt) grafiğinin
kesim noktasına eşit olmalıdır.
Adsorpsiyon denge kapasitesine dayalı pseudo-ikinci derece eşitlik aşağıdaki şekilde
verilebilir:
dqt/dt = k2 (qeq-qt)2
Eşitlikte k2 pseudo-ikinci derece hız sabitidir (g.mg-1.dak-1). Eşitlik x’te t = 0 da qt= 0 ve
t = t’de qt = qt sınır koşullarının uygulanması ile;
1/(qeq-qt) = (1/qeq) + k2t
eşitliği elde edilir. Bu eşitliğin doğrusal hali:
(t/qt)= (1/k2qeq2) + (1/qeq)t
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İkinci derece kinetiğin uygulanabilir olması için t/qt ye karşı t grafiğinin doğrusal olması
gereklidir. Hız sabiti (k2) ve denge adsorpsiyonu (qeq) sırasıyla kesim noktası ve eğimden
elde edilebilir.
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Şekil 4.11. Ürik asit baskılanmış PHEMA monolit için pseduo-birinci derece adsorpsiyon
kinetiği
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Şekil 4.12. Ürik asit baskılamış PHEMA monolit için pseduo-ikinci derece adsorpsiyon
kinetiği.
Ürik asit baskılanmış PHEMA monolit için birinci ve ikinci derece kinetik verileri çizelge
4.2.’de verilmiştir.
Çizelge 4.2. MIP PHEMA monolit için pseudo-birinci ve ikinci derece kinetik verileri.

[UA]
(mg/mL)

Deneysel

Qeq
(mg/g)

0.5

6.5

Pseudo-Birinci Derece

Kesim
Noktası

Eğim

k1 (1/dk)

qeq(mg/g)

1.9x10-3

1.27

R2

Pseudo-İkinci Derece

Kesim
Noktası

Eğim

R2

k2 (g/mg.dk) qeq(mg/g)
0.65

28x10-3

6.28

0.99

Hesaplamalar sonucunda ürik asit baskılanmış monolit için ikinci derece kinetik modelin
daha uygun olduğu belirlenmiştir. Elde edilen teorik Qeq değeri deneysel değerlere
oldukça yakındır. Bu sonuçlara göre regresyon katsayıları incelendiğinde ürik asit
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baskılanmış PHEMA monolit için, adsorpsiyonun daha çok kimyasal kontrollü
gerçekleştiği görülmektedir.
4.3.7. Seçicilik Deneyleri
Seçicilik deneylerinde kullanılan ürik asit, askorbik asit ve kreatinin moleküllerin, MIP
PHEMA ve NIP PHEMA monolitlerinde adsorpsiyon-desorpsiyon çalışmaları
gerçekleştirilmiş ve derişimleri UV spektrofotometre ile ölçülmüştür. Adsorpsiyon
çalışmalarında MIP ve NIP PHEMA monolitleriyle ürik asit ve diğer yarışmacı
moleküllerin derişimleri 0.5 mg/mL olarak uygulanmıştır. Seçicilik deneylerinde elde
edilen sonuçlara ait grafik, şekil 4.13.’de verilmiştir.
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Şekil 4.13. MIP ve NIP PHEMA monolit kolonların ürik asit, kreatinin ve askorbik asit
molekülleri için adsorpsiyon kapasitesi
Dağılım katsayısı (Kd), ürik asit için MIP PHEMA ve NIP PHEMA monolitleri ile yapılan
çalışmada yarışmacı moleküllere göre daha yüksektir. Ürik asit için seçicilik katsayısı (k)
yarışmacı moleküllere göre kıyaslanmış ve MIP PHEMA monoliti için elde edilen veriler
çizelge 4.3.’de verilmiştir. Hesaplanan k değerlerine göre ürik asitin MIP HEMA
monolitine adsorplanması, kreatinin ve askorbik asite göre sırasıyla 6.32 ve 5.46 kez daha
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yüksektir. Bağıl seçicilik katsayısı k’ değerinin, 1 üzerinde olması, moleküler baskılanmış
polimerin başarıyla sentezlendiğini göstermektedir. Bu veriler, MIP PHEMA monolitinin
seçiciliğini, NIP PHEMA monolit kolonuna göre kıyaslamamızı sağlar. Buna göre MIP
PHEMA monolit; ürik asiti, kreatinin molekülüne göre 4.11, askorbik asit molekülüne
göre 4.59 kat daha seçici olarak tanımaktadır.
Çizelge 4.3. Ürik asit, kreatinin ve askorbik asite ait Kd, k ve k’ değerleri
POLİMER
NIP

MOLEKÜL

MIP

Kd

k

Kd

k

k’

Ürik Asit

1.68

-

16.66

-

-

Kreatinin

1.09

1.57

2.64

6.32

4.11

Askorbik Asit

1.41

1.19

3.05

5.46

4.59

4.3.8. Sentetik İdrardan Ürik Asit Adsorpsiyonu ve Seçiciliği
Sentetik idrar, araştırma ve eğitim amaçlı olarak insan idrarına göre birçok avantaja
sahiptir. Sağlıklı bireylerin idrarını yakından taklit ederek, yeni biyobelirteçlerin
keşfedilmesinde de önemli olabilir. Sentetik idrar ile çalışmanın diğer bir avantajı, idrar
örneklerinde olabilecek olası patojenlerin bulaşma riskini ortadan kaldırmasıdır [220].
MIP PHEMA ve NIP PHEMA mololitik kolonlarında, sentetik idrar içerisinde
hazırlanmış 0.5 mg/mL derişimindeki ürik asit, kreatinin ve askorbik asit adsorpsiyonları
ayrı ayrı incelenmiştir. MIP PHEMA monolitik kolonun sentetik idrar içerinsindeki ürik
asit adsorpsiyonu 20 °C’de, 0.5 ml/dk akış hızında yaklaşık 6.23 mg/g polimer olarak
hesaplanmıştır. Sentetik idrar kullanılarak yapılan seçicilik çalışmalarında elde edilen
sonuçlar çizelge 4.4’teki gibidir. Sentetik idrarda gerçekleştirilen seçiclik çalışmalarında
hesaplanan k değerlerine göre ürik asitin MIP PHEMA monolitine adsorplanması,
kreatinin ve askorbik asite göre sırasıyla 6.57 ve 5.40 kez daha yüksektir. Bu sonuçlar
ürik asidin sulu çözeltilerinden yapılan seçicilik çalışmalarıyla elde edilen sonuçlarla
örtüşmektedir.
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Çizelge 4.4. Sentetik idrarda ürik asit, kreatinin ve askorbik asite ait Kd, k ve k’ değerleri
POLİMER
MOLEKÜL

NIP

MIP

Kd

k

Kd

k

k’

Ürik Asit

1.30

-

15.62

-

-

Kreatinin

0.70

1.86

2.38

6.57

3.53

Askorbik Asit

1.42

0.92

2.89

5.40

5.80

4.3.9. Desorpsiyon ve Tekrar Kullanım
Biyoadsorbent olarak kullanılan materyalin, adsorpsiyon kapasitesinde belirgin bir düşüş
yaşanmadan tekrar kullanılıyor olabilmesi, sentezlenen materyalin ticari olarak değerini
arttırmaktadır. Ürik asit adsorplanmış MIP PHEMA monolit kolonun desorpsiyonu için
0.5 M NaCl çözeltisi kullanılmıştır. Sentezlenen ürik asit baskılanmış PHEMA monolit
kolonu için adsorpsiyon-desorpsiyon işlemi art ardına 10 kez tekrarlanmıştır. MIP
PHEMA monolitler için desorpsiyon oranı yaklaşık %93 olarak belirlenmiştir. Şekil
4.14.’de görüldüğü gibi aynı monolit kolon için yapılan adsorpsiyon-desorpsiyon
döngüleri

sonucunda

kolonun

adsorpsiyon

gözlenmemektedir.
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Şekil 4.14. MIP PHEMA monolitin tekrar kullanımı

4.4. Litaratür İncelemesi
Bu başlık altında, literatürde yer alan ürik asit baskılanmış polimler ile yapılan
çalışmalara yer verilmiştir. Osman ve ark. tarafından ürik asit baskılanmış P(HEMAMAC)-Fe3+nano partiküllerini P(AAm-MMA) kryjojel yapıları içerisine gömülerek
p(AAm-MMA)-MIP

kompozit

kriyojeller

sentezlenmiştir.

P(AAm-MMA)-MIP

kompozit kryojel yapılarında, ürik asit baskılanmış nanopartikülleri ile yüzey alanı
artırılmış ve kryojellerin makrogözenekleri sayesinde üstün akış özelliği kazandırılmıştır.
UA adsorpsiyon çalışmaları sulu çözeltilerde gerçekleştirilmiştir. P(AAm-MMA)-MIP
kompozit kryojel için maksimum UA adsorpsiyon kapasitesi 687.6 mg/g polimer olarak
25°C ve pH 6.0 şartlarında bulunmştur. P(AAm-MMA)-MIP kompozit kryojel ile insan
serumundan UA uzaklaştırma oranı olarak 34.8% tespit edilmiştir [218]. Garkushunina
ve ark. ürik asit sorpsiyonu için 100-300 µm çapında 2-hidroksietilmetakrilat ve etilen
glikol dimetakrilat bazlı moleküler baskılanmış granüler sorbentler hazırlarlamış ve ürik
asit sorpsiyon dinamiklerini araştırmışlardır. Hazırlanan moleküler baskılı sorbentlerin
dinamik sorpsiyon prosesinin optimal modu belirlenmiş, ürik asidin ekstraksiyon derecesi
60% ve ksantin molekülüne karşı seçicilik katsayısı 2.08 olarak belirlenmiştir [221]. Gao
ve ark. yüzey baskılama tekniği kullanarak ürik asit baskılı MIP-PAO/CPVA
mikroküreleri sentezlemişlerdir. MIP-PAO/CPVA mikroküreleri ile sulu çözeltilerden
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ürik asit adsorpsiyonu çalışılmış ve maksimum adorpsiyon pH 7.0’da 104 mg/g olarak
bulunmuştur. Yapılan çalışmada, MIP-PAO/CPVA mikrokürelerinin ürik asit seçiciliği,
guanin moleküle göre 14 kat olarak belirlenmiştir [222]. Leshchinskaya ve ark. EGDMADMAEMA temelli ürik asit baskılanmış polimerler sentezlemişlerdir. UA-MIP-7-16
olarak isimlendirdikleri kalıp olarak 16 mol% ürik asit içerek polimeri optimize
etmişlerdir. Bu çalışmada sorpsiyon özelliklerini belirlemek için yapısal olarak ürik asite
çok yakın olan ksantin molekülü kullanılmıştır. Ürik asit ve ksantin denge sorpsiyon ve
termodinamik fonksiyon özellikleri belirlenmesi için yapılan çalışmalar NIP ve UA-MIP7-16 polimerleri ile yapılmıştır. Sorpsiyon kinetik verileri ‘Boyd’ ve ‘çekirdek ve kabuk’
modellerine göre analiz edilmiştir. UA-MIP-7-16 polimeri afinite çalışması, ana serum
bileşenleri konsantrasyonları (ürik asit, albümin, glikoz, kolesterol, kreatinin, üre) ile
ölçülmüştür. Ürik asit ve ana serum bileşenlerinin değerlerindeki düşüş (%)
hesaplanmıştır ve ürik asit için UA-MIP-7-16 sorpsiyon yüzdesi diğer bileşenlere göre
çok yüksek bulunmuştur. Bu veriler ile UA-MIP-7-16 polimerinin yüksek ürik asit
seçiciliğini ispatlanmaktadır [223]. Cristallini ve ark. kan filitrasyon cihazlarında
uygulanmak üzere moleküler baskılama teknolojisini kullanarak ürik asit baskılanmış
akrilik asit-akrilonitril kopolimer [P(AN-co-AA)] membranlar sentezlemişlerdir.
Hazırlanan materyaller, farklı patolojilerle ilişkili serum ürik asit değerlerinin artması
durumunda ürik asidi kandan seçici olarak uzaklaştırmak için kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Membranlaran kalıp molekül uzaklaştırıldıktan sonra ürik asidin tekrar
bağlanma çalışmalrında ürik asite özgü boşlukları 50% oranında doldurudğu rapor
edilmiştir. Ürik asit baskılanmış membranların seçicilik çalışmalarında theofilin
molekülü kullanılmıştır. UA baskılanmış P(AN-co-AA) membranının theofilin
molekülüne karşı ürik asit seçiciliği yaklaşık 4 kat olarak belirlenmiştir. Tanıma ve
seçicilik özelliklerinin belirlenmesinden sonra hemodiyaliz ve/veya hemofiltrasyon
alanında uygulama olasılığını değerlendirmek için P(AN-co-AA) membranların
geçirgenlik ölçümleri yapılmıştır. Hazırlanan membranın hidrolik geçirgenliği, ticari
olarak mevcut membranlara göre kıyaslanmış ve değerleri çok yüksek olarak
bulunmuştur. Hazırlanan membraların, küçük ve orta büyüklükteki moleküllere (NaCl,
Vitamin B12) geçirgenliği, kan saflaştırılması işleminde gerekli birçok metabolitlerin
uzaklaştırılmasında yeterli derecede olduğu belirlenmiştir. Fakat kandan fazla protein
kaybını engellemek için büyük molekül (albümin) geçirgenliğini düşürmeyi
sağlayamamıştır. Bu yüzden hazırlanan membranlar diyaliz işleminde kullanılmak için
uygun görülmemiştir [224].
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5. YORUM
• MAH-Cu(II):UA kompleksinin hazırlanmasının ilk basamağında, metal şelatlama
özelliğine sahip MAH monomeri ile Cu(II) metal iyonu 1:1 oranında
karıştırılarak; MAH-Cu(II) metal şelat monomeri hazırlanmıştır. Hazırlanan
MAH-Cu(II) metal şelat monomeri, hafif bazik ortamda çözünmüş deprotone
formdaki ürik asit ile 1:2 oranında etkileştirilmiştir.

•

MAH monomeri, ürik asit, MAH-Cu(II) önkompleksi ve MAH-Cu(II):UA
kompleksi FTIR spektrumu ile karakterize edilmiştir. Spektrum incelendiğinde,
MAH monomerine ait amid-I ve amid-II bantları 1670 cm-1 ve 1510 cm-1’da
görülmektedir. 1738 cm-1’da karboksilik asit C=O gerilme bandı, 2981 cm-1’de
alifatik C-H bandları; 1440 cm-1’da karbonile komşu metilene ait absorpsiyon,
1193 cm-1’te C-O gerilmesi görülmektedir. Ürik aside ait spektrum incelendiğinde,
3320 cm-1’e ait N-H gerilme bandı ve karakteristik biri bant olan 1630 cm-1’de
üre gruplarının C=O karbonil bantı görülmektedir.

•

Ürik asit baskılanmış, PHEMA monolitlerin yüzey morfolojisi taramalı elektron
mikroskobu kullanılarak incelenmiştir. Taramalı elektron mikroskobu görüntüleri
incelendiğinde MIP PHEMA monolitlerin gözenekli ve sıkı bir yapıya sahip
olduğu gözlenmektedir.

•

Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitin ve PHEMA monolitinin spesifik yüzey
alanı ölçümleri, Brunauer-Emmett-Teller (BET) (Quantochrome SI)

cihazı

kullanılarak ölçülmüştür. Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitik kolonların
spesifik yüzey alanı 216 m2/g olarak bulunmuştur. MIP PHEMA monolit,
PHEMA monolitinden (107 m2/g) daha geniş yüzey alanına sahip olduğu tespit
edilmiştir.

MIP monolitlerin, polimerizasyon içerindeki MAH-Cu(II) içeriği

geniş yüzey alanın elde edilmesini sağlamıştır.
•

Başlangıç ürik asit derişiminin MIP kolonun adsorpsiyon kapasitesine etkisi
incelendiğinde artan ürik asit derişimi ile adsorpsiyon kapasitesinin arttığı
gözlenmiştir. Ürik asit derişimin 1.5-2 mg/mL değerlerinde, MIP kolonda ürik
asidi bağlayacak spesifik boşlukların dolmuş olmasından dolayı adsorpsiyon
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kapasitesi maksimum seviyeye ulaşmış ve burada sabitlenmiştir. MIP kolon için
maksimum adsorpsiyon kapasitesi 9.42 mg/g olarak bulunmuştur.
•

Ürik asit baskılanmış PHEMA monolitik kolona, akış hızının etkisini
incelenmiştir. Diğer deneysel parametreler sabit tutularak akış hızı 0.5-2 mL/dk
arasında değiştirilerek ürik asit adsorpsiyon kapasitesinin değişimi gözlenmiştir.
Kolon akışı olan 0.5 mL/dk’da, adsorpsiyon kapasitesi yaklaşık 6.45 mg/g iken
akış hızı 2.0 mL/dk’ya çıkarılması ile adsorpsiyon kapasitesi 2.84 mg/g değerine
düştüğü gözlenmiştir. Artan akış hızı ile kolondan geçen ürik asit moleküllerinin
monolitik kolon ile olan etkileşimleri de yeterli düzeyde olamadığı için
adsorpsiyon kapasitesinde bir düşüş meydana gelmektedir.

•

Ürik asidin MIP PHEMA kolona adsorpsiyonu 120 dakika boyunca incelenmiştir.
MIP kolondaki ürik aside özel boşluklar yaklaşık 40 dakika gibi süre de dolmuş
ve adsorpsiyon kapasitesi dengeye ulaştığı gözlenmiştir.

•

Ürik asit adsorpsiyonun sıcaklığa bağlı etkisini incelemek için dört farklı
sıcaklıkta adsorpsiyon gerçekleştirilmiştir. En yüksek adsorpsiyon miktarı
20°C’de gözlenmiştir. Sıcaklık artışıyla azalan adsorpsiyon kapasitesi, MIP
PHEMA monolit ile ürik asit arasındaki etkileşimlerde, elektrostatik
etkileşimlerin varlığını ortaya koymaktadır.

• Ürik asidin MIP kolon ile etkileşimini belirlemek amacıyla Langmuir ve
Freundlich adsorpsiyon izoterm modelleri uygulanmıştır. Deneysel verilerden
elde edilen sonuçlara göre; ürik asit baskılanmış PHEMA mololit kolon için
maksisum adsorpsiyon kapasitesi (Qmax), 9.42 mg/g olarak bulunmuştur.
İzotermlerin

korelasyon

katsayılarına

bakıldığında

çalışılan

sistemde,

adsorpsiyon davranışının langmuir modeli ile tanımlanabileceği görülmektedir.
Langmuir sabiti değeri Qmax, deneysel verilerle uyumludur.

• Adsorpsiyon işlemini kontrol eden; kütle transferi ve kimyasal reaksiyon gibi
mekanizmaların belirlenmesi için deneysel verilere birinci ve ikinci derece kinetik
modeller uygulanmıştır. Hesaplamalar sonucunda ürik asit baskılanmış monolit
için ikinci derece kinetik modelin daha uygun olduğu belirlenmiştir. Elde edilen
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teorik Qeq değeri deneysel değerlere oldukça yakındır. Bu sonuçlara göre
regresyon katsayıları incelendiğinde ürik asit baskılanmış PHEMA monolit için,
adsorpsiyonun daha çok kimyasal kontrollü gerçekleştiği görülmektedir.

• Seçicilik deneyleri için adsorpsiyon çalışmalarında MIP ve NIP PHEMA
monolitleriyle ürik asit ve diğer yarışmacı moleküllerin derişimleri 0.5 mg/mL
olarak uygulanmıştır. Ürik asit için seçicilik katsayısı (k) yarışmacı moleküllere
göre kıyaslanmış ve hesaplanan k değerlerine göre ürik asitin MIP HEMA
monolitine adsorplanması, kreatinin ve askorbik asite göre sırasıyla 6.32 ve 5.46
kez daha yüksektir. Ayrıca, bağıl seçicilik katsayısı (k’) hesaplanmştır. Bu değer;
MIP PHEMA monolitinin seçiciliğini, NIP PHEMA monolit kolonuna göre
kıyaslanmasını sağlamıştır. Buna göre MIP PHEMA monoliti; ürik asiti, kreatinin
molekülüne göre 4.11, askorbik asit molekülüne göre 4.59 kat daha seçici olarak
tanımaktadır.

• MIP PHEMA ve NIP PHEMA mololitik kolonlarında, sentetik idrar içerisinde
hazırlanmış 0.5 mg/mL derişimindeki ürik asit, kreatinin ve askorbik asit
adsorpsiyonları ayrı ayrı incelenmiştir. MIP PHEMA monolitik kolonun sentetik
idrar içerinsindeki ürik asit adsorpsiyonu 20 °C’de, 0.5 ml/dk akış hızında
yaklaşık

6.23

mg/g

polimer

olarak

hesaplanmıştır.

Sentetik

idrarda

gerçekleştirilen seçiclik çalışmalarında hesaplanan k değerlerine göre ürik asitin
MIP HEMA monolitine adsorplanması, kreatinin ve askorbik asite göre sırasıyla
6.57 ve 5.40 kez daha yüksektir. Bu sonuçlar ürik asidin sulu çözeltilerinden
yapılan seçicilik çalışmalarıyla elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir.

• Ürik asit adsorplanmış MIP PHEMA monolit kolonun desorpsiyonu için 0.5 M
NaCl çözeltisi kullanılmıştır. Sentezlenen ürik asit baskılanmış PHEMA monolit
kolonu için adsorpsiyon-desorpsiyon işlemi art ardına 10 kez tekrarlanmıştır. MIP
PHEMA monolitler için desorpsiyon oranı yaklışık %93 olarak belirlenmiştir.
Aynı monolit kolon için yapılan adsorpsiyon-desorpsiyon döngüleri sonucunda
kolonun adsorpsiyon kapasitesinde bariz bir azalma gözlenmemektedir.

69

6. KAYNAKLAR
[1] G. Nuki, P.A. Simkin, Arthritis Research and Therapy, 8 (2006)
(doi:10.1186/ar1906).
[2] G. Ndrepepa, Clinica Chimica Acta, 484 (2018) 150.
[3] F. Braga, S. Pasqualetti, S. Ferraro, M. Panteghini, Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine, 54 (2016) 7.
[4] J. Maiuolo, F. Oppedisano, S. Gratteri, C. Muscoli, V. Mollace, International
Journal of Cardiology, 213 (2016) 8.
[5] M. Oda, Y. Satta, O. Takenaka, N. Takahata,

Molecular

Biology

Evolution, 19 (2002) 640.
[6] X.W. Wu, D.M. Muzny, C.C. Lee, C.T. Caskey,

Journal

of

Molecular

Evolution, 34 (1992) 78.
[7] Y. Hellsten-Westing, Histochemistry, 100 (1993) 215.
[8] J. Cejkova, T. Ardan, M. Filipec, A. Midelfart,

Histology

and

Histopathology, 17 (2002) 755.
[9] N. Linder, J. Rapola, K.O. Raivio, Lab. Investig., 79 (1999) 967.
[10] K. Chaudhary, K. Malhotra, J. Sowers, A. Aroor,

Cardiorenal

Medicine, 3 (2013) 208.
[11] H.K. Choi, K. Atkinson, E.W. Karlson, W. Willett, G. Curhan,

The

New

England Journal of Medicine, 350 (2004) 1093.
[12] D. Gustafsson, R. Unwin, BMC Nephrology, 14 (2013) 164.
[13] K. Y. Park, H. J. Kim, H. S. Ahn, S. H. Kim, E. J. Park, S.-Y. Yim, J.-B. Jun,
Seminars in Arthritis and Rheumatism, 45 (2016) 580.
[14] J. Maiuolo, F. Oppedisano, S. Gratteri, C. Muscoli, V. Mollace, International
Journal of Cardiology, 213 (2016) 8.
[15] B.N. Ames, R. Cathcart, E. Schwiers, P. Hochstein,

Proceedings

of

the

National Academy of Sciences of the USA, 78(11) (1981) 6858.
[16] B.F. Becker, Free Radical Biology and Medicine, 14 (6) (1993) 615.
[17] G.K. Glantzounis, E.C. Tsimoyiannis, A.M. Kappas, D.A. Galaris,

Current

Pharmaceutical Design, 11 (32) (2005) 4145.
[18] Y.Y. Sautin, R.J. Johnson,

Nucleosides

Nucleotides

Acids, 27 (6) (2008) 608.
[19] Y. Shi, J.E. Evans, K.L. Rock, Nature, 425(6957) (2003) 516.

70

Nucleic

[20] D.B. Peden, R. Hohman, M.E. Brown, R.T. Mason, C. Berkebile, H.M. Fales,
M.A. Kaliner, Proceedings of the National Academy of Sciences of the
USA, 87(19) (1990) 7638.
[21] D.B. Peden, M. Swiersz, K. Ohkubo, B. Hahn, B. Emery, M.A. Kaliner,
American Review of Respiratory Disease, 148(2) (1993) 455.
[22] A. Oberbach, J. Neuhaus, N. Jehmlich, N. Schlichting, M. Heinrich, Y. Kullnik
, International Journal of Cardiology, 176(3) (2014) 746.
[23] S. Sugihara, I. Hisatome, M. Kuwabara, K. Niwa, N. Maharani, M. Kato,

K.

Ogino, T. Hamada, H. Ninomiya, Y. Higashi, K. IChida, K. Yamamoto,
Circulation Journal, 79(5) (2015) 1125.
[24] T. Iso, M. Kurabayashi, Circulation Journal, 79(5) (2015) 978.
[25] R.A. Nery, B.S. Kahlow, T.L. Skare, F.I. Tabushi, A. do Amaral e Castro,
Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva, 28(4) (2015) 290.
[26] M. Kool, T. Soullié, M. Van Nimwegen, M.A. Willart, F. Muskens, S. Jung, H.
C. Hoogsteden, H. Hammad, B.N. Lambrect, Journal of Experimental
Medicine, 205(4) (2008) 869.
[27] M. Kool, M.A. Willart, M. Nimwegen, I. Bergen, P. Pouliot, J.C. Virchow, N.
Rogers, F. Osorio, C. Reis e Sousa, H. Hammad, B.N. Lambrecht,
Immunity, 34(4) (2011) 527.
[28] D.C. Hooper, S. Spitsin, R.B. Kean, J.M. Champion, G.M. Dickson, I. Chaudhr
y, H. Koprowski, Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, 95(2) (1998) 675.
[29] J. Drulović, I. Dujmović, N. Stojsavljević, S. Mesaros, S. Andjelković, D. Milj
ković, V. Perić, G. Dragutinović, J. Marinković, Z. Lević, M. Mostarica
Stojković, Jornal of Neurology, 248(2) (2001) 121.
[30] S. Sotgiu, M. Pugliatti, A. Sanna, A. Sotgiu, M.L. Fois, G. Arru, G.

Rosati,

Neurological Sciences, 23(4) (2002) 183.
[31] M. Rentzos, C. Nikolaou, M. Anagnostouli, A. Rombos, K. Tsakanikas, M. Ec
onomou, A. Dimitrakopoulos, M. Karouli, D. Vassilopoulos, Clinical Neurology
Neurosurgery, 108(6) (2006) 527.
[32] L. Wang, W. Hu, J. Wang, W. Qian, H. Xiao, Multiple Sclerosis and Related
Disorders, 9 (2016) 17.
[33] B. Alvarez-Lario, J. Macarrón-Vicente, QJM: An International Journal of
Medicine, 104(12) (2011) 1015.
71

[34] T. Annanmaki, A. Muuronen, K. Murros, Movement Disorders, 22(8) (2007)
1133.
[35] J.K. Maesaka, G. Wolf-Klein, J.M. Piccione, C.M. Ma, Journal of the American
Geriatrics Society, 41(5) (1993) 501.
[36] M. Yousefi, H. Rahimi, B. Barikbin, P. Toossi, S. Lotfi, M. Hedayati, S.
Younespour, The Indian Journal of Dermatology, 56(3) (2011) 278.
[37] B. Barikbin, M. Yousefi, H. Rahimi, M. Hedayati, S.M. Razavi, S. Lotfi,
Clinical and Experimental Dermatology, 36(8) (2011) 851.
[38] S. Bakhtiari, P. Toosi, S. Samadi, M. Bakhshi,

Medical

Principles

and

Practice, 26(1) (2017) 57.
[39] A. Halabe, O. Sperling, Mineral and Electrolyte Metabolism, 20 (1994) 424.
[40] R. Terkeltaub, D.A. Bushinsky, M.A. Becker, Arthritis Research and Therapy,
8 (2006) 4.
[41] S. Watanabe, D.H. Kang, L. Feng, T. Nakagawa, J. Kanellis, H. Lan, M. Mazalli,
R.J. Jhonson, Hypertension, 40 (2002) 355.
[42] S.E. Liebman, J.G. Taylor, D.A. Bushinsky, Current Rheumatology Reports, 9
(2007) 251.
[43] A.E. Hak, H.K. Choi, Arthritis Research and Therapy, 10 (2008) 116.
[44] P. Richette, T. Bardin, The Lancet, 375 (2010) 318.
[45] N. Schlesinger, American Journal of Managed Care, 11 (2005) 443.
[46] A.G. Couto, J.L. Teruel Briones, M. Fernández Lucas, M. Rivera Gorrin, N.
Rodríguez Mendiola, S. Jiménez Álvaro, C. Quereda Rodríguez-Navarro,
Nefrologia, 31 (2011) 733.
[47] A.J. Bleyer, Journal of the American Society of Nephrology, 20 (2009) 11.
[48] M.H. Pillinger, D.S. Goldfarb, R.T. Keenan, Bulletin of the NYU Hospital for
Joint Diseases, 68 (2010) 199.
[49] T. Neogi, New England Journal of Medicine, 364 (2011) 443.
[50] M.A. Becker, H.R. Schumacher, L.R. Espinoza, A.F. Wells, P. MacDonald, E.
Lloyd, C. Lademacher, Arthritis Research and Therapy, 12 (2010) R63.
[51] S.P. Hussain, L.J. Hofseth, C.C. Harris, Nature Reviews Cancer, 3 (2003) 276.
[52] E. Schulz, T. Gori, T. Münzel, Hypertension Research, 34 (2011) 665.
[53] M. Riegersperger, A. Covic, D. Goldsmith, International Urology and
Nephrology, 43 (2011) 441.
[54] R. Harrison, Free Radical Biology and Medicine, 33 (2002) 774.
72

[55] I. Nabipour, P.N. Sambrook, F.M. Blyth, M.R. Janu, L.M. Waite, V.
Naganathan, D.J. Handelsman, D.G. Le Couteur, R.G. Cumming, M.J. Seibel,
Journal of Bone and Mineral Research, 26 (2011) 955.
[56] P. Strazzullo, J.G. Puig, Nutrition Metabolism and Cardiovascular Disease, 17
(2007) 409.
[57] P. Pacher, A. Nivorozhkin, C. Szabo, Pharmacolical Reviewes, 58 (2006) 87.
[58] A.P. Saliaris, L.C. Amado, K.M. Minhas, K.H. Schuleri, S. Lehrke, M. St John,
T. Fitton, C. Barreiro, C. Berry, M. Zheng, K. Kozielski, V. Eneboe, J. Brawn,
J.M. Hare, American Journal of Physiology and Heart Circulatory
Physiology, 292 (2007) 1328.
[59] J.M. Dopp, N.R. Philippi, N.J. Marcus, E.B. Olson, C.E. Bird, J.J.M. Moran,
S.W. Mueller, B.J. Morgan, Respiration, 82 (2011) 458.
[60] I. Yamazaki, T. Soma, Y. Ichikawa, Y. Iwai, J. Kondo, A. Matsumoto, Nippon
Kyobu Geka Gakkai Zasshi, 43 (1995) 26.
[61] C. Gersch, S.P. Palii, K.M. Kim, A. Angerhofer, R.J. Johnson, G.N. Henderson,
Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids, 27 (2008) 967.
[62] L. Wei, I.S. Mackenzie, Y. Chen, A.D. Struthers, T.M. MacDonald, British
Journal of Clinical Pharmacology, 71 (2011) 600.
[63] N.S. Rajendra, S. Ireland, J. George, J.J. Belch, C.C. Lang, A.D. Struthers,
Journal of the American Collagge and Cardiology, 58 (2011) 820.
[64] C. Bergamini, M. Cicoira, A. Rossi, C. Vassanelli, European Journal of Heart
Fail, 11 (2009) 444.
[65] F.J. Nieto, C. Iribarren, M.D. Gross, G.W. Comstock, R.G. Cutler,
Atherosclerosis, 148 (2000) 131.
[66] G.K. Glantzounis, E.C. Tsimoyiannis, A.M. Kappas, D.A. Galaris, Current
Pharmaceutical Design, 11 (2005) 4145.
[67] W.S. Waring, QJM: An International Journal of Medicine, 95 (2002) 691.
[68] A. Reunanen, H. Takkunen, P. Knekt, A. Aromaa, Acta Medica Scandinavica,
Supplementum, 668 (1982) 49.
[69] J. Fang, M.H. Alderman, The Journal of the American Medical Association, 283
(2000) 2404.
[70] E.B. Kaya, H. Yorgun, U. Canpolat, T. Hazırolan, H. Sunman, A. Ülgen, A.H.
Ates,

K.

Aytemir,

L.

Tokgöz,

Atherosclerosis, 213 (2010) 178.
73

G.

Kabakcı,

D.

Akata,

A.

Oto,

[71] E. Krishnan, B.J. Pandya, L. Chung, O. Dabbous, Arthritis Research and
Therapy, 13 (2011) 66.
[72] A. Strasak, E. Ruttmann, L. Brant, C. Kelleher, J. Klenk, H. Concin, G. Diem,
K. Pfeiffer, H. Ulmer, Clinical Chemistry, 54 (2008) 273.
[73] D.A. Pascual-Figal, J.A. Hurtado-Martínez, B. Redondo, M.J. Antolinos, J.A.
Ruiperez, M. Valdes, European Journal of Heart Failure, 9 (2007) 518.
[74] H.E. Lim, S.H. Kim, E.J. Kim, J.W. Kim, S.W. Rha, H.S. Seo, C.G. Park, Korean
Journal of Internal Medicine, 25 (2010) 21.
[75] B.F. Culleton, M.G. Larson, W.B. Kannel, D. Levy, Annals of Internal
Medicine, 131 (1999) 7.
[76] T. Neogi, R. Terkeltaub, R.C. Ellison, S. Hunt, Y. Zhang, The Journal of
Rheumatology, 38 (2011) 111.
[77] H. Alcaíno, D. Greig, P. Castro, H. Verdejo, R. Mellado, L. García, G. DíazAraya, C. Quiroga, M. Chiong, S. Lavandero, Revista médica de Chile, 139
(2011) 505.
[78] P.H. Proctor, Stroke, 39 (2008) 88.
[79] K. Aoyama, N. Matsumura, M. Watabe, F. Wang, K. Kikuchi-Utsumi, T.
Nakaki, Neuroscience, 181 (2011) 206.
[80] L.D. Ferguson, M.R. Walters, Expert Review of Cardiovascular Therapy, 9
(2011) 399.
[81] W. Doehner W, S. von Haehling, S.D. Anker, European Journal of Heart Failure,
9 (2007) 437.
[82] D. Gruson, S.A, Ahn, M. F. Rousseau, Biochemia Medica, 21 (2011) 254.
[83] L. Manzano, D. Babalis, M. Roughton, M. Shibata, S.D. Anker, S. Ghio, D.J.
van Veldhuisen, A. Cohen-Solal, A.J. Coats, P.P.A. Poole-Wilson, M.D. Flather,
European Journal of Heart Failure, 13 (2011) 528.
[84] N.M. Maalouf, Journal of Renal Nutrition, 21 (2011) 128.
[85] A. Serpa Neto, F.M. Rossi, L.G. Valle, G.K. Teixeira, M. Rossi, Arquivos
Brasileiros de Endocrinologia and Metabologia, 55 (2011) 38.
[86] M. Otsuk, T. Kitamura, K. Goya, H. Saito, M. Mukai, S. Kasayama, I.
Shimomura, M. Koga, Endocrine Journal, 58 (2011) 363.
[87] J.H. Lim, Y.K. Kim, Y.S. Kim, S.H. Na, M.Y. Rhee, M.M. Lee, Korean
Circulation Journal, 40 (2010) 314.

74

[88] M. Gil-Campos, C.M. Aguilera, R. Cañete, A. Gil, Nutricion Hospitalaria, 24
(2009) 607.
[89] T. Nakagawa, H. Hu, S. Zharikov, K.R. Tuttle, R.A. Short, O. Glushakova, X.
Ouyang, D.I. Feig, E.R. Block, J. Herrera-Acosta, J.M. Patel, R.J. Johnson, The
American Journal of Physiology-Renal, 290 (2006) 625.
[90] R.J. Johnson, M.S. Segal, Y. Sautin, T. Nakagawa, D.I Feig, D.H. Kang, M.S.
Gersch, S. Benner, L.G. Sánchez-Lozada, The American Journal of Clinical
Nutrition, 86 (2007) 899.
[91] K.A. Lê, L. Tappy, Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 9
(2006) 469.
[92] D.H. Jung, Y.J. Lee, H.R. Lee, J.H. Lee, J.Y. Shim, Journal of Korean Medical
Science, 25 (2010) 1766.
[93] H. Tomiyama, Y. Higashi, B. Takase, K. Node, M. Sata, T. Inoue, Y. Ishibashi,
S. Ueda, K. Shimada, A. Yamashina, American Journal of Hypertension,
24 (2011) 770.
[94] H.R. Culver, N.A. Peppas, Chemical Materials, 29 (2017) 5753.
[95] A.M. Poller, E. Spieker, P.A. Lieberzeit, C. Preininger, ACS Applied Materials
Interfaces, 9 (2017) 1129.
[96] M. Maeda, R.A. Bartsch, American Chemical Society, 703 (1998) 1.
[97] M.T. Jafari, B. Rezaei, B. Zaker, Analytical Chemistry, 81 (2009) 3585.
[98] L. Andersson, B. Sellergren, K. Mosbach, Tetrahedron Letters, 25 (1984) 5211.
[99] G. Wulff, D. Oberkobusch, M. Minarik, Reactive Polymers, Ion Exchangers,
Sorbents, 3 (1985) 261.
[100] G. Wulff, A. Sarhan, K. Zabrocki, Tetrahedron Letters, 14 (1973) 4329.
[101] K. Mosbach, K. Haupt, Journal of Molecular Recognition, 11 (1998) 62.
[102] L. Ye, K. Mosbach, Chemistry of Materials, 20 (2008) 859.
[103] E. Yilmaz, R.H. Schmidt, K. Mosbach, The Non-Covalent Approach,
Molecularly Imprinted Materials, Science and Technology. M. Yan, O.
Ramstörm (Eds); Marcel Dekker: New York, 25-57 2005.
[104] H. Zhang, L. Ye, K. Mosbach, Journal of Molecular Recognition, 19 (2006)
248.
[105] J.Q. Liu, G. Wulff, Journal of American Chemical Society, 126 (2004) 7452.
[106] G. Wulff, Microchimica Acta, 180 (2013) 1359.

75

[107] G. Wulff, B.O. Chong, U. Kolb, Angewandte Chemie, International
Edition, 45 (2006) 2955.
[108] G. Wulff, K. Knorr, Bioseparations, 10 (2001) 257.
[109] G. Wulff, J. Liu, Accounts of Chemical Research, 45 (2012) 239.
[110] W. Chen, Z. Meng, M. Xue, K.J. Shea, Molecular Imprinting, 4 (2016) 1.
[111] B.R. Hart, K.J. Shea, Molecularly Imprinted Polymers, Encyclopedia of
Polymer Science and Technology, John Wiley & Sons, Inc.: New York, 684704 2014.
[112] K.J. Shea, Trends Polymer Science, 2 (1994) 166.
[113] Y. Hoshino, K.J. Shea, Journal of Material Chemistry, 21 (2011) 3517.
[114] H. Yan, K. H. Row, International Journal of Molecular Sciences, 7 (2006) 155.
[115] M.I. Malik, H. Shaikh, G. Mustafa, M.I. Bhanger, Separtaion and Purification
Reviews, 48 (2019) 176.
[116] G.Wulff, W. Vesper, R. Grobe-Einsler, A. Sarhan, Macromolecular Chemistry
and Physics, 178 (1977) 2817.
[117] K.J. Shea, D.Y. Sasaki, Journal of American Chemical Society, 113 (1991)
4109.
[118] E. Takano, Y. Taguchi, T. Ooya, T. Takeuchi, Analytical Letters, 45
(2012) 1204.
[119] R. Schirhagl, Analytical Chemistry, 86 (2013) 250.
[120] E. Tamahkar, A. Denizli, Hittite Journal of Science Engineering, 1 (2014) 21.
[121] H. Zhang, Polymer, 55 (2014) 699.
[122] L. Chen, X. Wang, W. Lu, X. Wu, J. Li, Chemical Society Reviews, 45 (2016)
2137.
[123] C. Branger, W. Meouche, A. Margaillan, Reactive and Functional Polymers.,
73 (2013) 859.
[124] H. Yan, M. Wang, Y. Han, F. Qiao, K.H. Row, Journal of Chromatography A,
1346 (2014) 16.
[125] F. Meier, B. Schott, D. Riedel, B. Mizaikoff, Analytica Chimica Acta, 744
(2012) 68.
[126] K.

Booker, C.I. Holdsworth, C.M. Doherty, A.J. Hill,

M.C. Bowyer,

A. McCluskey, Organic and Biomolecular Chemistry, 37 (2014) 7201.

76

[127] R. Walsh, Q. Osmani, H. Hughes, P. Duggan, P. McLoughlin, Journal of
Chromatography B: Analytical Technologies Biomedical and Life Science,
879 (2011) 3523.
[128] J. He, R. Lv, J. Cheng, Y. Li, J. Xue, K. Lu, F. Wang, Journal of Separation
Science, 33 (2010) 3409.
[129] B. Wang, Y. Wang, H. Yang, J. Wang, A. Deng, Microchimica Acta, 174
(2011) 191.
[130] H. Zhang, P. Dramou, H. He, S. Tan, C. Pham-Huy, H. Pan, Journal of
Chromatographic Science, 50 (2012) 499.
[131] G. Dvorakova, R. Haschick, K. Chiad, M. Klapper, K. Mullen, A.
Biffis, Macromolecular Rapid Communications, 31 (2010) 2035.
[132] J. Haginaka, H. Tabo, H. Matsunaga, Analytical Chimica Acta, 748 (2012) 1.
[133] Y. Hiratsuka, N. Funaya, H. Matsunaga, J. Haginaka, Journal of
Pharmaceutical Biomedical Analysis, 75 (2013) 180.
[134] X. Wang, H. Mao, W. Huang, W. Guan, X. Zou, J. Pan, Y. Yan, Chemical
Engineering Journal, 178 (2011) 85.
[135] A. Beltran, R.M. Marce, P.A. Cormack, F. Borrull, Journal of Chromatography
A, 1216 (2009) 2248.
[136] Y. Liu, K. Hoshina and J. Haginaka, Talanta, 80 (2010) 1713.
[137] T. Alizadeh, Analytica Chimica Acta, 669 (2010) 94.
[138] Z. Lin, F. Yang, X. He, X. Zhao, Y. Zhang, Journal of Chromatography A,
1216 (2009) 8612.
[139] X. Sun, X. He, Y. Zhang, L. Chen, Talanta, 79 (2009) 926.
[140] L. Chen, S. Xu, J. Li, Chemical Society Reviews, 40 (2011) 2922.
[141] M.J. Whitcombe, N. Kirsch, I.A. Nicholls, Journal of Molecular Recognition,
27 (2014) 297.
[142] F. Dickert, P. Achatz, K. Halikias, Fresenius, Journal of Analytical Chemistry,
371 (2001) 11.
[143] O. Ramstroem, L.I. Andersson, K. Mosbach, The Journal of Organic
Chemistry, 58 (1993) 7562.
[144] L. Qian, X. Hu, P. Guan, D. Wang, J. Li, C. Du, R. Song, C. Wang, W.
Song, Analytica Chimica Acta, 884 (2015) 97.
[145] J. Liu, Q. Deng, D. Tao, K. Yang, L. Zhang, Z. Liang, Y. Zhang, Scientific
Reports, 4 (2014) 5487.
77

[146] D. Gao, Z. Zhang, M. Wu, C. Xie, G. Guan, D. Wang, Journal of American
Chemical Society, 129 (2007) 7859.
[147] C. Xie, B. Liu, Z. Wang, D. Gao, G. Guan, Z. Zhang, Analytical Chemistry, 80
(2008 437.
[148] Y. Li, H.H. Yang, Q.H. You, Z.X. Zhuang, X.R. Wang, Analytical Chemistry,
78 (2006) 317.
[149] A. Poma, A.P. Turner, S.A. Piletsky, Trends in Biotechnology, 28 (2010) 629.
[150] M. Irshad, N. Iqbal, A. Mujahid, A. Afzal, T. Hussain, A. Sharif, E. Ahmad,
M. M. Athar, Nanomaterials, 3 (2013) 615.
[151] Y. Lv, T. Tan, F. Svec, Biotechnology Advances, 31 (2013) 1172.
[152] Y. Li, X. Li, C. Dong, Y. Li, P. Jin, J. Qi, Biosensors. Bioelectronics, 25 (2009)
306.
[153] B. Zu, G. Pan, X. Guo, Y. Zhang, H. Zhang, Journal of Polymer Science, Part
A: Polymer Chemistry, 47 (2009) 3257.
[154] M. Kato, M. Kamigaito, M. Sawamoto, T. Higashimura, Macromolecules, 28
(1995) 1721.
[155] K. Matyjaszewski, J. Xia, Chemical Reviews, 101 (2001) 2921.
[156] X. Wei, X. Li, S. M. Husson, Biomacromolecules, 6 (2005) 1113.
[157] X. Li, S. M. Husson, Biosensors and Bioelectronics, 22 (2006) 336.
[158] M. Bompart, K. Haupt, Asian Journal of Chemistry, 62 (2009) 751.
[159] Y. Liu, Y. He, Y. Jin, Y. Huang, G. Liu and R. Zhao, Journal of
Chromatography A, 1323 (2014) 11.
[160] J. Dai, J. Pan, L. Xu, X. Li, Z. Zhou, R. Zhang, Y. Yan, Journal of Hazardous
Materials, 205-206 (2012) 179.
[161] Z.

Adali-Kaya,

B.

Tse

Sum

Bui,

A.

Falcimaigne-Cordin,

K.

Haupt, Angewandte Chemie International Edition, 54 (2015) 5192.
[162] L. Fang, S. Chen, X. Guo, Y. Zhang, H. Zhang, Langmuir, 28 (2012) 9767.
[163] J. Chiefari, Y. Chong, F. Ercole, J. Krstina, J. Jeffery, T.P. Le, R.T.
Mayadunne, G.F. Meijs, C.L. Moad, G. Moad, Macromolecules, 31 (1998)
5559.
[164] G. Pan, B. Zu, X. Guo, Y. Zhang, C. Li, H. Zhang, Polymer, 50 (2009) 2819.
[165] H. Zhang, European Polymer Journal, 49 (2013) 579.
[166] S. Xu, J. Li, L. Chen, Talanta, 85 (2011) 282.
[167] S. Xu, J. Li, L. Chen, Journal of Materials Chemistry, 21 (2011) 4346.
78

[168] Y. Zhang, J. Ding and S. Gong, Journal of Applied Polymer Science, 128
(2013) 2927.
[169] G. Pan, Y. Zhang, Y. Ma, C. Li, H. Zhang, Angewandte Chemie International
Edition, 50 (2011) 11731.
[170] S. Liu, H. Yan, M. Wang, L. Wang, Journal of Agricultural Food Chemistry,
61 (2013) 11974.
[171] H. Yavuz, R. Say, A. Denizli, Material Science And Engineering, 25(4) (2005)
521-528.
[172] C. Alexander, H.S. Andersson, L.I. Andersson, R.J. Ansell, N. Kirsch, I.A.
Nicholls, Journal of Molecular Recognition, 19(2) (2006) 106.
[173] S. Mallik, R. D. Johnson, F. H. Arnold, Journal American Chemical Society,
116(20) (1994) 8902.
[174] L.H. Bai, X. X. Chen, Y.P. Huang, Q. W. Zhang, Z. S. Liu, Analytical and
Bioanalytical Chemistry, 405(27) (2013) 8935.
[175] X.Y. Li, L.H. Bai, Y.P. Huang, Z.S. Liu, Analytical Letters, 49(13) (2016)
2031.
[176] L. Zhao, L. Ban, Q. W. Zhang, Y. P. Huang, Z. S. Liu, Journal of
Chromatography A, 1218(50) (2011) 9071.
[177] S. Hjerten, J. L. Liao, R. Zhang, Journal of Chromatography A, 473 (1989)
273.
[178] F. Svec, J.M.J. Fréchet, Analytical Chemistry, 64 (1992) 820.
[179] K. Nakanishi, N. Soga Journal of American Ceramic Society, 74 (1991) 2518.
[180] O. Núñez, K. Nakanishi, N. Tanaka, Journal of Chromatography A, 1191
(2008) 231.
[181] O. Núñez, H

Gallart-Ayala, C. P. B. Martins, P. Lucci, Journal of

Chromatography A, 1228 (2012) 298.
[182] P. Jandera, Journal of Chromatography A, 1313 (2013) 37.
[183] P. Aggarwal, H. D. Tolley, M. L. Lee, Journal of Chromatography A, 1219
(2012) 1.
[184] M. Kele, G. Guiochon, Journal of Chromatography A, 960 (2002) 19.
[185] D. Cabooter, K. Broeckhoven, R. Sterken, A. Vanmessen, I. Vandendael, K.
Nakanishi, S. Deridder, G. Desmet, Journal of Chromatography A, 1325
(2014) 72.

79

[186] K. Vuignier, S. Fekete, P. Carrupt, J. Veuthey, D. Guillarme, Journal of
Separation Science, 36 (2013) 2231.
[187] K. Cabrera, Journal of Separation Science, 27 (2004) 843.
[188] L. Nováková, H. Vlčková, Analytica Chimica Acta, 656 (2009) 8.
[189] J. Krenkova, F. Svec, Journal of Separation Science, 32 (2009) 706.
[190] K. Cabrera, D. Lubda, H. Eggenweiler, H. Minakuchi, K. Nakanishi, Journal
of High Resolution Chromatography, 23 (2000) 93.
[191] V.F. Samanidou, E. G. Karageorgou, Journal of Separation Science, 34 (2011)
2013.
[192] F. Svec, Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 902.
[193] J. Krenkova, F. Foret, F. Svec, Journal of Separation Science, 35 (2012) 1266.
[194] R. D. Arrua, M. Talebi, T. J. Causon, E. F. Hilder, Analytica Chimica Acta, 738
(2012) 1.
[195] S. Tong, S. Liu, H. Wang, Q. Jia, Chromatographia, 77 (2014) 5.
[196] E. Pfaunmiller, M. Paulemond, C. Dupper, D. Hage,

Analytical and

Bioanalytical Chemistry, 405 (2013) 2133.
[197] J.R.E. Thabano, M. C. Breadmore, J.P. Hutchinson, C. Johns, P.R. Haddad,
Journal of Chromatography A, 1216 (2009) 4933.
[198] D. Sheehan, Physical Biochemistry: Principles and Applications, 2nd ed.;
Wiley: Oxford, UK, 424 2009.
[199] E.G. Vlakh, T.B. Tennikova, Journal of Chromatograophy A, 1216 (2008)
2637.
[200] A. Strancar, A. Podgornik, M. Barut, R. Necina, Short Monolithic Columns as
Stationary

Phases

for

Biochromatography.

In Modern

Advances

in

Chromatography; Springer-Verlag: Berlin Heidelberg, Germany, 49-85 2002.
[201] E.G. Vlakh, T. B. Tennikova, Journal of Separation Science, 30 (2007) 2801.
[202] M. Benčina, A. Podgornik, A. Štrancar, Journal of Separation Science,
27 (2004) 801.
[203] N.L. Krajnc, F. Smrekar, J. Cerne, P. Raspor, M. Modic, D. Krgovic, A.
Strancar, A. Podgornik, Journal of Separation Science, 32 (2009), 2682.
[204] C.S. Burden, J. Jin, A. Podgornik, D. G. Bracewell, Journal of Chromatography
B, 880 (2012) 82.
[205] P. Gerster, E.M. Kopecky, N. Hammerschmidt, M. Klausberger, F. Krammer,
R. Grabherr, C. Mersich, L. Urbas, P. Kramberger, T. Paril, M. Schreiner, K.
80

Nöbauer, E. Razzazi-Fazelid, A. Jungbauer, Journal of Chromatography
A, 1290 (2013) 36.
[206] M. Rupar, M. Ravnikar, M. Tušek-Žnidarič, P. Kramberger, L. Glais, I.
Gutiérrez-Aguirre, Journal of Chromatography A, 1272 (2013) 33.
[207] S. El Deeb, H. Wätzig, Turkish Journal of Chemistry, 30 (2006) 543.
[208] M. Szumski, B. Buszewski, Chromatographia, 77 (2014) 1009.
[209] J. Ou, Z. Liu, H. Wang, H. Lin, J. Dong, H. Zou, Electrophoresis, 36 (2015)
62.
[210] M.L. Chen, M.M. Zheng, Y.Q. Feng, Journal of Chromatography A, 1217
(2010) 3547.
[211] BIAsepartions

Biaseparations.

Online:

http://www.biasepartions.com/default.asp (erişim tarihi: 10.05.2021)
[212] M. Barut, A. Podgornik, L. Urbas, B. Gabor, P. Brne, J. Vidic, S. Plevcak, A.
Strancar, Journal of Separation Science, 31 (2008)1867.
[213] A. Jungbauer, R. Hahn, Journal of Chromatography A, 1184 (2008) 62.
[214] J. Urban, P. Jandera, P. Schoenmakers, Journal of Chromatography A, 1150
(2007) 279.
[215] B. Garipcan, A. Denizli, Macromolecular Bioscience, 2 (2002) 135.
[216] E. Tamahkar, M. Bakhshpour, M. Andaç, A. Denizli, Separation and
Purification Technology, 179 (2017) 36.
[217] R. Ferin, M.L. Pavao, J. Baptista, Clinical Biochemistry, 46 (2013) 665.
[218] B. Osman, Engin Sagdilek, M. Gümrükçü, A. G. Sarıkaya, Colloids and
Surface B: Biointerfaces, 183 (2019) 110456.
[219] Ö. Acet, B. Önal, R. Sanz, E.S. Sanz-Perez, D. Erdönmez, M. Odabaşı, Journal
of Molecular Liquids, 276 (2019) 480.
[220] N. Sarigul, F. Korkmaz, İ. Kurultak, Scientific Reports, 9 (2019) 20159.
[221] I.S. Garkushina, I.V. Polyakova, O.A. Pisarev, Russian Journal of Applied
Chemistry, 92 (2019) 437.
[222] B. Gao, S. Liu, Y. Li, Journal of Chromatography A, 1217 (2010) 2226.
[223] A.P. Leshchinskaya, I.V. Polyakova, A.R. Groshikova, O.A. Pisarev, E.F.
Panarin, Molecular Imprinting, 84 (2013) 17.
[224] C. Cristallini, G. Ciardelli, N. Barbani, P. Giusti, Macromolecular Bioscience,
4 (2004) 31.

81

