
1. GİRİŞ 

 

 Nanoteknoloji, hayatımızı birçok alanda etkileyecek hatta çığır açabilecek bir gelişmedir. 

Bu teknoloji çağımızın yeni sanayi devrimi olarak nitelendirilmektedir. “Nano” kelimesi, “bir 

fiziksel büyüklüğün milyarda biri” olarak tanımlanır. Nanoteknoloji ise, maddenin 1 ile 100 

nanometre boyutlarındaki davranışlarını anlama ve kontrol etme bilimidir. Böyle bir kontrol 

birçok alanda radikal yeniliklere yol açmaktadır [1]. 

 

 Nanopartikülleri büyük materyallerden ayıran sadece boyutlarının özel önemi değildir. Bu 

yapılar kimyasal re-aktiviteleri, enerji emilimleri ve biyolojik mobiliteleri açısından da büyük 

materyallerden farklı bir yapı ortaya koyarlar. Son yıllarda nano materyaller modern tıpta yer 

almaya başlamışlardır. Medikal görüntülemede kontrast ajanı olarak kullanılmasından, spesifik 

hücrelere gen transferine kadar bir çok alanda kullanımı söz konusudur. Bununla birlikte, söz 

konusu yapılar aynı zamanda çevresel ve sosyal birtakım zorlukları de beraberinde 

getirmektedirler. Özellikle toksisite bu zorlukların başında gelmektedir [2]. 

 

 Nanoteknoloji kelimesini ilk kullanan 1974 yılında Tokyo Bilim Üniversitesi’nden Norio 

Tanguchi olmuştur [3].Nanoteknolojinin gelişmesini sağlayan buluş ise, Taramalı Tünelleme 

Mikroskopu (Scanning Tunnelling Microscopy)’nun 1981 yılında keşfedilmesidir [4]. Bu 

mikroskop sayesinde iletken yüzeydeki atomların yerleri değiştirilebilmiştir. Binnig G. ve Rohrer 

H. bu buluşlarıyla 1986’da Nobel Fizik Ödüllerini kazanmışlardır. 2000 yılında ABD’nin 

nanoteknolojiye yatırım yapması sonucu birçok ülke de nanoteknoloji araştırmaları başlamıştır 

[5]. 

 

Nanoteknolojinin amaçları; 

 

1- Nanometre ölçekli yapıların analizi, 

2- Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin anlaşılması, 

3- Alışılandan farklı ve üstün malzeme özellikleri, üretim süreçlerinin elde edilmesi, 

4- Daha dayanıklı, daha hafif, daha hızlı yapılar, 

5- Daha az malzeme ve enerji kullanımı [6]. 

 

 Nanoteknolojiyi bu kadar ilginç kılan unsur, malzemelerin nanoboyutta oldukları zaman 

makrodünyadan hatta mikrodünyadan farklı davranmalarıdır. Kuantum etkileri yüzünden 



maddeler, nanoboyutta farklı özellikler göstermektedirler. Örneğin, külçe altın başka maddelerle 

reaksiyona girmek istemezken, nanoboyuttaki altında bu durum tam tersi gözlenmektedir. Bu 

özellik yüzünden bilim adamları malzemelerin nanoboyuttaki hallerini araştırıp, sorunlara çözüm 

bulmaya çalışmaktadırlar [7]. 

 

Nanoteknolojinin sağlayacağı imkânları kısaca özetlersek; 

 

1- Her atomu tam istenilen yere yerleştirme imkânı, 

2- Fizik ve kimya kurallarının mümkün kıldığı hemen hemen her şeyi atom sayesinde 

üretebilme imkânı, 

3- Üretim maliyetlerinin ham madde maliyetlerini geçmediği ekonomik üretim imkânı [6]. 

 

 Nanoteknolojinin kullanımı içinde; sağlık, ilaç sanayi, tekstil, elektronik, otomotiv, gıda, 

gibi farklı sahalarda birçok ürünlerden örnekler bulunmaktadır. Günümüzdeki nano yapılarla, 

suyu itme, güzel koku salma gibi ek özellikler eklenmiş halidir [8].  



2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Nanoteknoloji’nin Tanımı 

“Nano” terimi, bir şeyin bir milyarda biri anlamına gelir. “Nanoteknoloji”, “nanobilim” gibi 

başında “nano” öneki bulunan terimler, “nanometre” teriminden gelmektedir. Temel olarak 

nanometre, diğer ölçüm skalaları gibi ölçüm skalasıdır. Bir metrede 1.000.000.000 nanometre 

vardır, yani bir nanometre, bir metreden bir milyar kere küçüktür [9]. 

 

Nanoteknoloji, nanobilimin buluşlarının gerçek hayattaki uygulamalarıyla ilgilidir. 

Nanoteknolojinin etkisi o kadar yaygındır ki, fazlasıyla kesin bir tanım, asıl kapsamı gerçekçi 

olmayan bir şekilde resmedilmiştir. Bu nedenle, İngiltere Ticaret ve Endüstri Bakanlığı (DTI) gibi 

bazıları, bu alanı basitçe “nanoteknoloji bir şeyleri meydana getirmenin yeni yollarıyla ilgilidir” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Nanoteknoloji, daha fazla işlevi olan, daha az ham madde ve daha az 

enerji tüketen, daha küçük, daha ucuz, daha hafif ve daha hızlı cihazların üretiminin önünü 

açmaktadır [9]. 

 

Nanoteknolojinin en fazla başvurulan ve nano-boyut paradigmasını da dahil eden tanımı, 

ABD “Ulusal Nanoteknoloji Adımı” (NNI) tarafından sağlanmıştır. Ulusal Nanoteknoloji Adımı, 

nanoteknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: 

 

“Nanoteknoloji, aşağı yukarı 1-100 nanometre aralığında olan boyutlardaki maddenin 

incelenmesi ve işlenmesidir. Bu boyutlarda yapılan bu çalışmalarda gerçekleşen benzersiz 

fenomenler, yepyeni uygulamalara olanak sağlamaktadır. Nano-boyuttaki bilimi, 

mühendisliği ve teknolojiyi kapsayan nanoteknoloji, maddenin bu boyut ölçeğinde 

görüntüleme tekniğini, ölçümünü, modellemesini ve manipülasyonunu içermektedir. Nano-

boyutta, malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, tek tek atomların ve 

moleküllerin ya da kütlesel haldeki malzemenin özelliklerinden temel olarak ve yararlı bir 

yönde farklı olmaktadır. Nanoteknoloji alanında AR-GE, bu yeni özelliklere sahip olan 

gelişmiş malzemeler, aygıtlar ve sistemlerin anlaşılması ve yaratılmasına yönelmiştir [9]. 

Nanoteknoloji ile ilgili en popüler görüş ise, aslen K. Eric Drexler’in, “atom ve moleküllerin 

kendiliğinden düzenlenen mekanizmalar gibi davranarak nano-boyutta üretim görevlerini yerine 

getirmeleri” iddiasına dayanmaktadır [10,11]. 

 



Ancak günümüzde, fazla sözü edilmemekle beraber, Dünya çapında kabul edilen genel 

görüşe göre “nanoteknoloji”, Drexler’in görüşlerinden bağımsız olarak gelişmekte olan bir alandır. 

Ana bilimsel topluluğun itirazları sonucunda, Drexler, nanoteknoloji konusundaki anlayış ve 

düşlerini moleküler imalat olarak yeniden adlandırılmıştır. Böylece, 21. yüzyılda nanoteknoloji, 

atomik ve moleküler düzlemde iş kapsaması nedeniyle moleküler imalata benzer olmakla 

beraber, temelde nano-boyutlu maddede sergilenen ve boyuta-dayalı olgulardan kaynaklanan 

yenilikleri incelemeye odaklanmış olan uygulamalı bilime dayanmaktadır [10]. 

 

Nanoteknolojinin ekonomi ve çeşitli endüstri sahaları üzerinde olan mevcut ve geleneksel 

etkilerini tayin edebilmek için, doğasını ve uygulama alanını da kavramak ve anlamak önemlidir. 

Nanoteknolojinin bazı önemli özellikleri şöyledir: 

 

1. Nanoteknoloji, olanaklar teknolojisidir. Daha önce uygulanabilir olmayan yeni ürün 

sınıflarının geliştirilmesi olanağının ufkunu açar ve tüm endüstriyel alanlarda yeni 

ürünler ve prosesler geliştirmemize olanak sağlar. Bunların da yanmalı motor, elektrik 

ve internet gibi diğer teknolojilerde olduğu gibi toplum üzerinde geniş ve umulmayan 

etkileri vardır [9,12]. 

2. Nanoteknoloji geleneksel olanı bozar. Yeni üretim proseslerine dayalı olması ve daha 

iyi, daha yüksek standartlarda ürünlerin üretilmesine yol açması nedeniyle, 

nanoteknoloji eskiden beri kullanılmakta olan teknolojilerin yerine geçer ve bunların 

adım adım yok olmalarına yol açar. Nanoteknoloji sayesinde, var olan ürün ve 

proseslerden radikal olarak farklı olan ürün ve prosesler ortaya çıkmaktadır ve var 

olan şirketler de “hayatta kalmak” için bunlara uygun olarak uyum sağlamak 

durumundadırlar [9,12]. 

3. Nanoteknoloji çok disiplinlidir. Nanoteknoloji, birçok bilimsel alanı etkilemekte olan 

bir güçtür. Nanoteknoloji tekdüze bir teknoloji platformu değil, çeşitli teknolojik ve 

bilimsel disiplinlerden oluşan geniş bir yığındır [9,12]. 

4. Nanoteknoloji evrenseldir. Tüm gelişmiş ülkeler nanoteknoloji alanında araştırmaları 

desteklemek adına geniş kaynak ayırmaktadırlar [9,12]. 

 

 

 

 

 

 



2.2. Nanoteknoloji’nin Tarihçesi 

 

Nano-ölçeğin öneminin ilk olarak kabul edilişini, Nobel Ödüllü fizikçi Richard Feynman’ın 

29 Aralık 1959’da, Amerikan Fizik Topluğunun Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde 

gerçekleştirilen yıllık toplantısında verdiği konuşmaya dayandırmıştır. “Temelde yeterince boş 

yer var” başlıklı tarihsel konuşmasında Feynman, ilk malzemelerin ve aygıtların nanometre 

aralığındaki özelliklerinin, gelecekte fırsatlara olanak tanıyacağını ve başka birçok şeyle birlikte, 

örneğin Brittanica Ansiklopedisi’nin 24 cildinin tamamını bir kalem ucuna yazıp sığdırabileceğini 

ileri sürmüştür. Feynman ayrıca, atomları ve molekülleri manipüle etme yeteneğini elde etmek 

için tekrarlamalı minyatürcülükten geçmeyi önermiştir. Bu, onda-bir ölçekte olan bir makine 

araçları setini geliştirerek, daha sonra bunları, yüzde-bir ölçekte olan sonraki kuşak makine 

gereçlerini geliştirmek ve çalıştırmak için kullanarak, bu şekilde devam ederek nihayette 

atomların ve moleküllerin dahi manipüle edilebileceği bir safhaya gelene kadar devam ederek 

gerçekleştirilecekti. Özetle, bu tarihi konuşmasında Feynman, “vurgulamak istediğim şey, bir 

şeyleri küçük ölçekte manipüle etmek ve kontrol etmektir.” demiştir [9]. 

 

Dr. Richard Feynman, geleceğin bilim insanlarının ve mühendislerin atom ve moleküllerden 

karmaşık yapılar inşa edebileceklerini tahmin etmiştir. Ancak, “nanoteknoloji” terimi 1974 yılına 

kadar, Norio Taniguchi adındaki bir Japon araştırmacının mikrometre ölçekteki mühendislikle, 

yeni ortaya çıkmakta olan ve üstün duyarlılıklı mekanik işleme ve alt mikro-metre aralığında 

yüksek kalitede malzemelerin işlenmesini içeren alan arasında ayrım yapmasına kadar tam olarak 

belirginleşmemiştir [9]. 

 

1980’lerde, moleküler imalata ait temel fikirler, K. Eric Drexler’in “Moleküler İmalata 

Yönelik Protein Tasarım” adlı makalesinde ortaya koyulmuştur. K. Eric Drexler daha sonraki bir 

çalışmasında da, kendi kendini kopyalayan bir ‘derleyicinin’ yaratılmasıyla, aygıtları ve yapıları 

karmaşık atomik spesifikasyonlar şeklinde üretmenin olası yöntemlerini tarif etmiştir. 

Moleküllerin yerlerini belirleyerek kimyasal tepkimeleri güdümleyebilecek olan bu araç, 

moleküler imalat için genel amaçlı bir aygıt olacaktır. Bu evrensel ‘derleyici’ görüşü her ne kadar 

tartışmalı olsa da,nano-malzemelerin üretimi için aşağıdan yukarıya teknolojilerin kullanımını ele 

alan bu bakış açısı, nanoteknoloji alanında önemli bir dal haline gelmiştir [9]. 

 

1981’de “taramalı tünelleme mikroskobunun” icat edilmesi, bilim insanlarına yapıları 

nanoölçekte manipüle etme ve bunların görüntülerini alma olanağı sağlamıştır. Bundan sonra, 

1985’de “fullerenlerin” keşfi ve 1986’da da “atomik kuvvet mikroskobunun” icat edilmesi, 



nanoteknolojide asıl dönüm noktası olmuş ve bunların, bilimle teknolojinin en fazla gelecek 

vadeden dallarını oluşturmak üzere gelişmelerinin önünü açmıştır [9]. 

 

Nanoteknoloji alanındaki asıl gelişme, IBM’deki Gerd Binnig ve Heinrich Röhrer’in (1986 

Nobel Ödülü) 1981’de, hem malzemeleri atomik düzlemde incelemeye hem de bunları atomik 

ölçekte manipüle etmeye yarayan ilk aygıt olan “taramalı tünelleme mikroskobu” (TTM) icat 

etmeleriyle olmuştur. “Tarayıcı iğne mikroskobu” (TIM), “atomik kuvvet mikroskobu” (AKM), 

“yakın alan mikroskobu” ya da “taramalı elektron mikroskobu” (TEM) gibi aygıtlar, atomik 

bağlanmanın, moleküllerin kendiliğinden bir araya gelmeleri ve malzemelerin en küçük ölçekteki 

yapılarının işleyişiyle ilgili görüntüler sağlamıştır ve atomik manipülasyonu kimyanın ‘deney 

beherinden’ çıkarıp mühendislik dünyasına taşımışlardır [9]. 

 

Nanoteknoloji tarihindeki bir diğer dönüm noktası, CurlKroto ve Smalley’in 1985’teki 

çalışmalarının sonucu ürettikleri, yeni nano-yapılı karbon modifikasyonu olan, ‘Bucky-ball’ olarak 

da adlandırılan, futbol topu biçimindeki “fullerenlerin” keşfidir. 1991’de ise, fullerenlerle ilgili 

çalışmaların sonucunda, temelde kenarları silindir oluşturacak şekilde yuvarlanmış grafit 

tabakalardan oluşan ve olağanüstü özellikleri nedeniyle elektronikle malzeme mühendisliğinde 

muazzam uygulama potansiyeli olduğu öngörülen, karbon atomlarının tüpe benzer yapılarının 

keşfi gerçekleşmiştir [9]. 

 

1990’larda, örneğin ABD, Avrupa ve Japonya’daki federal hükümetler, nano-elektronik, 

nano-malzemeler vs. gibi nanoteknolojinin çeşitli dallarında programlarla ilgilenmeye 

başlamışlardır. 1990’ların sonlarına doğru bu alanın, çeşitli küçük çaplı bilim alanının 

dağıtılmasıyla değil, aynı bilimin, yani nanoteknolojinin farklı yönleriyle ele alınarak işleneceği 

anlayışı kabul edilmiştir. Farklı faaliyetleri, bir konuda odaklanmış girişimler olarak toparlamak 

ve nanoteknolojiyi, disiplinler arası, “anahtar teknoloji” olarak ilerletmek amaçlanmıştır. Bu 

esnada, neredeyse tüm sanayileşmiş ülkelerde nanoteknoloji, devlete ait araştırma ve geliştirme 

programlarının özel bir alanı olarak kurulmuştur [9]. 

 

 

2.3. Nanoteknoloji’nin Kullanım Alanları 

 

Günümüzde nanoteknoloji kimyadan fiziğe, malzeme biliminden biyoteknolojiye, gıda 

sektöründen elektroniğe kadar birçok alanda, eşi benzeri olmayan özellikteki yeni malzemelerin 

üretiminde söz sahibi olmuştur ve hayatımızdaki önemi giderek artmaktadır. Bu malzemelerin bir 



kısmı günlük hayatımızda kullanım alanı olarak yerini almışken, bir kısmı ise araştırmacılar 

tarafından, problemlere çözüm olabilmek amacıyla araştırma aşamasındadır [13]. 

 

 

 

 

Şekil 2.1 :Nanoteknolojinin başlıca kullanım alanları [14]. 

 

 

2.3.1. Tıp Sektörü 

 

Tıp alanında teknolojinin ilerleyebilmesi vücudumuz ve yaşam sistemimiz hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmamıza bağlıdır. Nanoteknolojinin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Nano boyutta malzemelerin ve cihazların geliştirilmesiyle, eski teknolojik cihazlara kıyasla 

vücudumuz ve yaşayan sistemlerimiz hakkında ayrıntılı analiz ve keşifler yapma imkânı 

doğmuştur. Üretilen malzemeler ve cihazlar hücrelere ve dokularla moleküler seviyede temasa 

girer ve teknoloji ile biyolojik sistemler arasında bütünleşme sağlanmış olur [15]. 

 

Otonom moleküler aletler, insan vücuduna gönderilecek, farklı organları gözlemleyip 

hafızasına kaydetme yetisine sahiptir. Bu aletler sayesinde hem zamansal hem de bölgesel gözlem 

yapılabilir. Ayrıca bu aletlerle vücudun gerekli görülen bölgelerinden küçük örnekler alınabilir. 

Daha sonra bu aletler, kanla birlikte çıkartılarak, alınan bilgiler ve numunelerle analizler 

yapılabilir. Bu şekilde sağlıklı ve sağlıksız dokular teşhis edilebilir ve gerekli tedaviye başlanabilir 

[16]. 



 

2.3.2. Tekstil Sektörü 

 

Tekstilleri nanoteknoloji malzemeleri ile muamele ederek, tekstil malzemelerinin 

özellikleri geliştirilebilir ve daha uzun ömürlü ürünler elde edilebilir. Aynı zamanda nanoteknoloji 

ile tekstil malzemelerine birçok özellik kazandırılabilir. Bu özellikler; bilgi depolama, enerji 

depolama, UV ışınlarını tutma, iletişim ve koruyuculuktur [17]. 

 

2.3.3. Enerji ve Elektrik Üretimi 

 

Nano-mühendislik malzemeleri enerji ve elektrik üretiminde, yüksek verimliliklerinden 

dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir. Yüksek yüzey-alan oranına sahip karbon nano-tüplerinin 

batarya elektrotlarında kullanımı, diğer geleneksel yöntemlerle kıyasla oldukça yüksek ve verimli 

elektrik çıktısı sağlar. Bu malzemelerin belirli oranlarda kullanımı, bataryalarda sadece enerji 

çıktısını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda onların çok daha küçük ve hafif olmasını sağlar. 

Böylece bu malzemelerden yapılan bataryaların kullanım alanları genişler. Yakıt hücrelerinin 

verimlerini arttırmada yine nano-mühendislik malzemelerinden faydalanır. Yeni nesil yakıt 

hücreleri aynı zamanda ev, işyeri hatta fabrika gibi daha büyük yapılarda elektrik üretimi 

sağlayacak kapasiteye erişmişlerdir [18]. 

 

2.3.4. Kozmetik Sektörü 

 

Günümüzde nanoteknolojinin en çok kullanıldığı alanlarla kozmetik endüstrisi de 

eklenmiştir. Medikal alanda yapılan araştırmalar nanoteknolojinin cilt dokusunun iyileştirmeye 

önemli katkı sağladığı gösterilmiştir. Kozmetik sektörünü yakından ilgilendiren bu araştırmalar, 

partiküllerin küçüldükçe deri tarafından daha hızlı emildiğini ve bu nedenle derideki hasarların 

daha kolay ve daha etkin bir şekilde iyileştiğini göstermektedir. Nanoteknoloji ile artık saçların 

beyazlamasını ve saç kayıplarını engellemeye yönelik yeni buluşların geliştirileceğine 

inanılmaktadır. Nanoteknoloji ile geliştirilen pudra gibi kozmetik ürünlerinin cildin gözeneklerine 

kadar nüfuz ederek daha iyi sonuçlar verdiği, cildin daha pürüzsüz ve doğal görünmesini sağladığı 

gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra yaşlanmayı geciktirici ve kırışık önleyici kremler de 

nanoteknoloji ile geliştirilmiş kozmetik ürünlerinden sadece bir kısmıdır [18]. 

 

 



2.3.5. Güvenlik ve Koruma Sektörü 

 

Nanoteknoloji ile yapılan yeni keşifler, savunma ve güvenlik alanında yeni buluşların 

öncüsü olmuş, sivil-savunma sanayisinde uygulamalar bulmuştur. Savaş uçakları ve diğer savaş 

durumunda kurtarıcı olan teknolojilerin daha küçük boyutlarda üretilmesinde, ileri bilgi 

teknolojisinde ve malzemelerin özelliklerini geliştirmede nanoteknolojiden faydalanılmaktadır. 

Savunma sanayisini yakından ilgilendiren bu yeni buluşların daha küçük boyutta üretilmesi, 

onları taşınabilir ve hareketli kılmış, bireysel olarak elde edilmelerini kolaylaştırmıştır. İnsan 

vücudunu kurşun, şarapnel parçalarından ve patlamalardan koruyan çok hafif malzemeler, 

itfaiyecileri alevlerden koruyan giysiler, otomatik yara iyileştiricilerde, yapay kas güçlendiriciler 

gibi korumaya yönelik teknolojiler günümüzde yerini almaktadırlar [18]. 

 

2.3.6. Otomotiv Sektörü 

 

Otomotiv endüstrisinin belirli özellikleri, bu pazarı nanoteknolojinin girişi için bereketli 

bir market haline getirmektedir. Nanoteknolojik gelişmeler, tüm otomotiv alt-sistemlerinde ve 

bileşenlerde rol oynayabilir. Araba lastiklerinde dolgu maddeleri olarak nanoparçacıklar, 

ekranlar ve aynalar için yansımayı engelleyici kaplamalar, nanoparçacık-takviyeli polimerler ve 

metaller, nanoteknolojik modifikasyondan geçirilmiş adezif teknolojiler ve adezif astarlar, 

gelişmiş yakıt pili teknolojisi ve hidrojen depolaması, nanoelektroniğe dayalı sensörler ve 

elektronik bileşenler, yakıt pili katkı maddeleri olarak katalitik nanoparçacıklar, aynalar ve 

ekranlar için buğulanmayı engelleyici kaplamalar olarak hidrofil yüzey kaplamaları, ultra-hafif 

araba yapıları için karbon nanotüpkompozitler, “kendiliğinden iyileşen” kaplamalar gibi özellikler 

kazandırmışlardır [18]. 

 

2.3.7. Gıda Sektörü 

 

Bugünün gıda ve gıda imalatı sektöründeki rekabet ortamında firmalar liderliği korumak 

için yeni yollar arayışı içindedirler. Bunun yanında müşteriler doğal, taze, pratik ve lezzetli gıda 

ürünleri talep etmektedirler. Gelecekte, ürünlerin performansı arttırılarak yeni ürünler ve 

prosesler geliştirilecektir. Bu gelişmelerin en önemlileri gıdaların raf ömrünün, tazeliğinin ve 

bunlarla beraber güvenliğinin ve kalitesinin arttırılmasıdır. Nanoteknoloji gıda sektörü içinde bir 

devrim olarak nitelendirilmektedir. Nanoteknoloji ile nano-skalada malzemelerin, kontrollü 

dağıtım sistemlerinin, moleküler ve hücresel biyoloji için nano aletlerin geliştirilmesi ve en küçük 



kirliliklerin bile tespiti büyük ölçüde mümkün olmuştur. Nanoteknoloji, nano-skalada organik ve 

inorganik malzemelerin oluşturulmasını ve işlenmesini konu almaktadır [18]. 

 

Tablo 2.1: Nanoparçacıkların Güncel ve Gelişmekte Olan Uygulamaları [18] 

 

Elektronik, Optoelektronik 

ve Manyetik Uygulamalar 

Biyomedikal, İlaç ve 

Kozmetik  Uygulamalar 

Enerji, Katalizör ve Yapısal 

Uygulamalar 

Kimyasal-mekaniksel 

cilalama 

Anti-mikrobiyeller Otomotiv katalizörü 

Elektro-iletken kaplamalar Biyo-geciktirme ve imleme Seramik membranlar 

Manyetik akışkan contalar MRG10   kontrast Yakıt pilleri 

Çoklu-tabakalı 

Seramik konsansatörler 

Ortopedi ve implantlar Foto katalizörler 

Fosforlar Koruyucu güneş kremleri Propellantlar 

Kuantum optik aygıtlar Termal sprey kaplamalar Çizilmeye 

dayanıklı kaplamalar 

Optik fiberler  Güneş pilleri 

 

 

2.4. Nanoteknoloji’nin Dünya’daki Yeri 

 

Nanoteknolojiye gittikçe daha da fazla ayrılan kamu kaynakları, 2003 yılında toplam 3 

milyar dolar’ı geçmiştir. Nanoteknolojiye kamu kaynağı yatırımı konusunda en önde gelen ülkeler 

Japonya ve ABD’dir. Bu ülkeleri Batı Avrupa ülkeleri takip etmektedir. Ayrıca,  özellikle 

Güneydoğu Asya bölgesi olmak üzere, diğer endüstriyel ülkeler de nanoteknoloji alanındaki 

araştırma çabalarını yoğunlaştırmaktadırlar [18,19]. 

 

ABD’de, “Nanoteknoloji İnisiyatifi” (NNI) 2002 yılında kurulmuştur ve amacı, 

nanoteknolojiyi acil ulusal bir görev olarak desteklemektedir. Mali desteğin en büyük kısmı Ulusal 

Bilim Vakfı’na (NSF) ve Savunma Bakanlığı’yla (DOD) Enerji Bakanlığı’na (DOE) aittir. Ayrıca yedi 

ayrı bakanlığın da kendi nanoteknoloji bütçeleri vardır. Neredeyse tüm büyük bilim-teknoloji 

üniversitelerinde ve kısmi olarak da üniversite-dışı alanlarda, yüzden fazla nanoteknoloji 

araştırma merkezi kurulmuştur [18]. 

 



Günümüzde Japonya, kamu tarafından finanse edilen nanoteknolojik araştırmada dünya 

çapında lider bir konuma sahiptir. Hem uygulamaya yönelik hem de temel araştırma alanlarında, 

çok sayıda nanoteknoloji araştırma programı kurulmuştur. Japonya’daki en önemli iki 

nanoteknoloji araştırma kuruluşu “Atom Teknolojisi Ortak Araştırma Merkezi” (JRCAT) ve “Fizik 

ve Kimya Araştırma Enstitüsü” (RIKEN) ‘dür. 2000 yılında Japonya nanoteknoloji/malzemeler 

alanını, doğa bilimleri, enformasyon teknolojisi ve çevre/ enerji alanlarının ardından dördüncü 

öncelikli araştırma alanından biri olarak kurmuştur [18]. 

 

Almanya’daki nanoteknoloji faaliyetleri, 1990’larda, belirli alanlardaki, nanoteknolojik 

nesnelere odaklanmış olan bir dizi araştırma projesiyle başlamıştır. 1998 yılında BMBF (Federal 

Eğitim ve Araştırma Bakanlığı) , altı nanoteknoloji yetki merkezini (CC) kurmuş ve ilk olarak ortak 

araştırma projeleriyle nanoteknoloji alanında çok bölümlü desteklemeye başlamıştır. Nanoyapılı 

malzemeler ve biyo-nanoteknolojiye özel bir ilgi gösterilmiştir. Federal devlet, nanoteknolojilerin 

anahtar ve fırsatlar sağlayan teknolojiler olarak, elektronik, optik bilimler ve mühendislik imalatı, 

kimya, malzemeler, biyoteknoloji ve analitiği de içeren geniş çaptaki sektörler için öneminin 

farkındadır [18,20]. 

 

Çin’in 15 yıllık NNI programı 2001 yılında başlatılmıştır. Kaynakların, kaba olarak yarı 

yarıya destek sağlaması beklenen “Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, ayrıca da “Devlet Gelişme 

ve Planlama Komisyonu’ndan, “Eğitim Bakanlığı’ndan, “Çin Mühendislik Akademisi’ndenve  “Çin 

Ulusal Bilim Kurumu’ndan gelmesi planlanmıştır. Çin’in NNI programı tarafından yaratılmış olan 

en büyük ve tek teşebbüs, Zhong-Guancun-Beijing’deki “Ulusal Nano Bilim Merkezi’dir. Devlet 

desteği 250 milyon Yen olacaktır. Merkez; CAS, Pekin Üniversitesi ve Tsinghua Üniversitesi 

tarafından desteklenmektedir [18,21]. 

 

2.5. Nanoteknoloj’nin Türkiye’deki Yeri 

 

Nanoteknoloji’nin 2025 yılı itibariyle hayatımızı büyük ölçüde etkileyeceği 

düşünülmektedir. Türkiye’de şimdiden nanoteknoloji üretir hale gelebilmek için uygun adımlar 

atmaya başlamıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nın 2023 Vizyon 

Programı’nda Nanoteknoloji yer almış ve yol haritası oluşturulmuştur. En önemli gelişme 2006 

yılında Bilkent Üniversitesi’nde Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin (UNAM) 

kurulmasıdır. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) 

gibi merkezlerin yanısıra, Anadolu Üniversitesi ve İleri Teknolojiler Araştırma Birimi de 

nanoteknoloji araştırması yapılan yerler arasındadır. ‘nanoteknoloji Pazarı’ olarak da anılan 

NANO TR konferansları da Türkiye’de bu alanda yapılan en önemli etkinliklerin başında 



gelmektedir. Türkiye’de üretilen bazı nanoteknoloji ürünleri ise dünyada öncülük etmektedir. 

2009’da UNAM da yapılan ve ‘NanoToday’ dergisinden yayınlanan çalışmada; yara ve yanık 

nedeniyle hasar gören dokuların tedavisi için geliştirilen ve %99’u su ve %1’i sentezlenen nano 

malzemeden oluşan jel kıvamındaki malzeme hasarlı bölgeye uygulandığında, hasarın daha çabuk 

iyileşebildiği gösterilmiştir [22]. 

 

ABD’de yapılan benzer çalışmada ise, tedavi için kullanılan bu nano yapıların harekete 

geçmesi için dışardan büyüme hormonu takviye etmek gerektiği işaret edilmiş ve bununla birlikte 

böyle bir müdahalenin maliyetinin şu an için çok yüksek olduğu belirtilmiştir. Türkiye’deki bu 

çalışmada ise iç kaynaklı büyüme hormonlarından yararlanılmıştır. Söz konusu çalışmada üretilen 

sinyalle dışarıdan bir hormon alınmadan, vücudun savunma mekanizması hızla yara ve yanıkların 

tedavisi için harekete geçirilmiş ve neovaskularizasyon sağlanmıştır. Böylece geliştirilen 

maddenin, dış kaynaklı bir hormon takviyesine gerek kalmadan ucuz ve pratik olarak 

kullanılabileceği ve bunun yanı sıra raf ömrünün de uzayacağı vurgulanmaktadır. Söz konusu 

çalışmada bu nitelikleriyle dünyadaki benzerlerinin ilerisinde değerlendirilmektedir. Gazi 

Üniversitesi’nin Washington Üniversitesi ile beraber yürüttüğü çalışmada içerisinde ilaç molekülü 

bulunan nano-kapsüllerle malign hücrelere karşı başarı elde edilmiştir. Söz konusu çalışmada ilaç 

molekülleri, metrenin elli milyarda biri büyüklüğündeki altın nano-kapsüllerin içine 

yerleştirilmiş, kapsüllerin yüzeyindeki nanometrik çaptaki delikler akıllı polimerlerle 

kaplanılarak, içi ilaç dolu nano-kapsüller hedef kanser hücresine immünolojik yöntemlerle 

hedeflendikten sonra infrared ışınlar kullanarak ısıtılmıştır. Böylece polimerlerle kapatılan 

delikler açılarak kapsül içindeki ilaç ortama salınmış ve hedefe doğrudan etkisini göstermiştir 

[23]. 

 

2.6. Nanopartiküller ve Özellikleri 

 

Nanopartiküller, sistemlerin fonksiyonelliğinde devrim yaratan yeni nesil nanoteknoloji 

ürünü malzemelerdir. Nanopartiküllerin boyutları çok küçük olduğundan dolayı malzemelerin 

hacimsel yapılarına kıyasla dikkate değer ve bazı koşulların sağlanmasıyla üstün özellikler 

göstermektedirler. 

 

 

 

 

 

Nanopartiküllerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir; 



 

✓ 10-9 m (1-100 nm) tane boyutu, 

✓ Oldukça büyük yüzey alanı, 

✓ Elektrik, optik, manyetik ve mekanik özelliklerdir, 

✓ Yapısal ve yapısal olmayan uygulama alanları, 

✓ Kimyasal olarak oldukça aktif malzemeler [24]. 

 

Nanopartiküllerin özelliklerinin bu denli üstün olmasında onların boyutlarının yanı sıra 

kontrol edilebilinen şekillerinin ve morfolojilerinin de etkisi vardır. Kimyasal ajanların (yüzey 

aktif maddeler) kullanılmasıyla yüzey ve ara yüzey özellikleri geliştirilebilir. Bu katkı ilaveleri ile 

partiküllerin yüzeyi şarj edilir ve partiküller arasında koagülasyon ve agregasyona karşı 

stabilizasyon sağlanır. Bir nanopartikülün oluşum evresi ve ömrü dikkate alınarak çok karmaşık 

kompozisyonlar bile kolaylıkla tahmin edilebilir [25]. 

 

2.6.1. Özgül Yüzey Alanı (m2/g) 

 

Nanoparçacıkların boyutları azaldıkça, yüzeylerinin hacimlerine olan oranı da artar. Özgül 

yüzey alanı, yüzey alanın stabilizasyonu, nanopartiküllerin topolojisi ve destek malzemeyle ara 

yüzey gibi özelliklerle ilgili olduğu gibi, asıl olarak katalitik re-aktivite ve diğer benzer özelliklerle 

de ilgilidir. Buna verilebilecek iyi örnekler, özellikle son teknoloji katalizörlerin aktivitesiyle 

karşılaştırma yapıldığında, büyük yüzey alanı ve büyük destek protezinin üstün katalitik 

aktiviteye neden olduğu soy metallere dayalı katalizörlerdir. Bu özellikten ayrıca metal oksit 

katalizörlerle de yararlanılmaktadır. Polimer dolgusu olarak kullanımda, büyük yüzey alanı, güçlü 

polimer/dolgu etkileşimine neden olur ve daha düşük yüklemelerde daha verimli güçlendirmeye 

olanak sağlar [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Manyetik Özellikler 



 

Parçacık boyutunun nano-boyuta düşmesi, sıklıkla manyetik davranışta gelişmeye neden 

olur. Örneğin, nano-boyuttaki yapı taşlarından oluşan mükemmel yumuşak kıvamlı manyetik 

malzemeler bulunduğu gibi, sert manyetik malzemeler de bulunmaktadır. Bu özelliklerden 

yararlanan iki ana uygulama, yüksek yoğunluklu medya depolanması ve medikal uygulamalardır. 

Nanomalzemeler, bir matrikste ya da substratta düzenli dağıtılmışlarsa, veri depolama 

malzemeleri olarak kullanılabilirler [26]. 

 

2.6.3. Optik Özellikler 

 

Soğurma ya da emilim dalga-boyu, boyut seçimiyle, ligandlar ve harici pertürbasyonla 

kontrol edilebilir. Örneğin, nanoparçacık boyutu ışığın kritik dalga-boyundan daha küçükse, 

saydamlık elde edilir. Bu da nanomalzemeleri saydamlık ve diğer özellikleri birleştirerek, bariyer 

filmler ve kaplama uygulamaları için oldukça uygun hale getirmektedir. Optik özellikler ayrıca 

özellikle yüzey plazmon rezonans için de uygundur. Metal nanoparçacıklar bir süredir, yüksek 

hassaslıktaki sensorlar ve biyolojik numunelerin gelişmiş imajlama mikroskopisi için 

kullanılmaktadırlar. Optik uygulamalara verilebilecek örnekler, dizin eşleme için kullanılan, 

çizilmeye dayanıklı, gelişmiş zirkonyum oksit (ZrO2) ya da transparan, aşınmaya ve UV’ye 

dayanıklı kaplamalar olarak kullanılan seryum dioksit (CeO2) nanoparçacıklardır.  [26]. 

 

2.6.4. Elektriksel Özellikler 

 

Nanoparçacıkların tek tek özellikleri sayesinde taşımayı kontrol etmek mümkündür. 

Örneğin, kimyasal yapı ve boyut, iyonik potansiyeli ya da elektron afinitesini kontrol eder. 

Kendiliğinden düzenlediklerinde, iç parçacıklar yoluyla, ligandın doğası ve uzunluk birleştirilerek 

ya da mekanik basınç uygulanarak daha da fazla kontrol sağlanabilir. Bu da, elektronik ve 

donanım mantığı uygulamaları için elverişlidir. Metal nanoparçacıklar -metal olmayanların 

tersine-, daha ince bir tabakaya ve daha güvenilir bir elektriksel rotaya sahip olduklarından, tipik 

olarak daha fazla noktaya temasa da sahiptirler [26]. 

 

 

 

 

2.6.5. Termal Özellikler 



 

Homojen olarak yayıldıklarında, polimer sistemlere yönelik metal parçacıkların termal 

özelliklerinde belirgin bir geliştirme sağlanarak, işleme süresi kısaltılabilir. Sinterleme ve erime 

sıcaklığı, azalan nanoparçacık boyutuyla küçülür. Örneğin, 100 nm’den küçük olan gümüş 

nanoparçacıkların sinterleme sıcaklığı 150oC kadar düşük olabilir. Bazı uygulamalar için yüksek 

termal iletkenlik gereklidir. Küçük parçacıklar temel matrikse daha verimli eklenebilir ve daha iyi 

termal iletkenlik sağlayabilirler [26]. 

 

2.6.6. Kimyasal Özellikler 

 

Re-aktive kataliz ve ilgili uygulamalar için en önemli olarak kabul edilebilir. Reaktivite ve 

katalitik aktivitenin birleştirilme, yakıtlar, yakıt pilleri ve patlayıcılar gibi bazı mühim uygulama 

alanları için kritiktir. Kataliz, büyük yüzey alanı/hacim oranı ve olası homojen nanoparçacık 

dağılımıyla gelişmektedir. Bu da, genellikle kullanılmakta olan platin grubu, değerli metallerin 

ihtiyaç duyulan miktarlarının azaltılmasında yardımcı olur ve yalnızca nanoparçacık halindeyken 

etkili katalizör olabilen altının ve bunun gibi daha az kullanılan diğer metallerin de kullanımının 

önünü açar. Metal nanoparçacıklar biosit uygulamalarında kullanılabilirler. Daha önce de sözü 

edildiği gibi, kararlı haldeki gümüş nanoparçacıkları, su bazlı bio sitpolimerik kaplamalar için 

uygun bir formda üretilebilirler. Polimer kompozitleri, kompleks oksit nano parçacıklarla 

doplamak, bu kompozitlerin yararlı özelliklerini, güçlü agresif bir ortama maruz bırakma 

esnasında dramatik bir şekilde iyileştirir.  Yine, metal oksitlerin kimyasal, özellikle de katalitik 

özellikleri, en ilginç potansiyeli oluşturmaktadır. Foto katalitik kendi kendini temizleyen 

camlarda, geçirgenlik sıklıkla zorunlu olan bir ko-unsurdur. Nadir toprak oksitler, havadaki neme 

ve başka kirleticilere karşı hassastırlar. Bu nedenle de kimyasal reaktivite, yüzey özelliklerini – 

özellikle de yüzeydeki dopantlarınışığı soğurması- önemli miktarda etkileyebilir [26]. 

 

2.6.7. Mekanik Özellikler 

 

Kompozitlerde, nanoparçacığın kimyasına, en boy oranına, dağılma ve polimer matrisiyle 

fazlar arası etkileşimlere bağlı olarak, nihai kompozitlerin mekanik özelliklerinde farklı 

güçlendirme oranları elde etmek mümkündür. Metal oksit seramik nanoparçacıkları, özel 

aşımlarda mekanik gücü artırabilir ve bu da ayrıca daha düşük ağırlıktaki malzemelerin elde 

edilmesine neden olur [26]. 

 

2.6.8. Diğer Özelikler 



 

Nanoparçacıkların, yüksek yoğunluklu veri depolama kapasitesi gibi diğer özellikleri de 

bulunmaktadır. Ancak bu, bir özellikten çok bir uygulama alanı olarak düşünülebilir. Yüksek 

anizotropi manyetik nano-parçacıkların özel düzenlenmesinin kullanılmasıyla, veri depolama 

yoğunluğunu artırmak için büyük bir potansiyel mevcuttur. Burada, kendiliğinden-düzenlenmiş 

nano-yapılar kullanılabilir. Vurgulanan diğer özellikler, biyolojik özellikler/biyo-

aktiviteyiiçermektedir. Yine, bu tek başına bir özellikle olarak kabul edilmemektedir; daha çok 

nano-parçacıkların büyük özgül yüzey alanları ve kimyasal özelliklerinin bir bileşimi olarak 

alınmaktadır [26]. 

 

2.7. Nanopartiküllerin İnsan ve Çevre Üzerindeki Etkileri 

 

Nanopartiküllerin doğa üzerindeki pozitif ve negatif etkileri yıllardır tartışma konusu 

olmuştur. Nanoteknolojinin ürünü olan nanopartiküllerin ciddi çevre problemlerine önemli 

çözümler getirdiği bilinirken, nanopartiküllerin gerek kimyasal kompozisyonları, gerekse 

partiküllerin boyut ve şekillerinden dolayı doğa üzerindeki zararlı ve toksik etkileri çok az 

bilinmektedir. 

 

2.7.1. Nanopartiküller’in İnsan ve Çevre Üzerindeki Yararlı Etkileri 

 

Nanopartiküller gerek insanlara, gerekse doğa ve canlılara oldukça yararlı çözümler 

sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir. nanopartiküllerin insanlar için en büyük yararı 

medikal alanda olmuştur. Geleneksel yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan hastalıklar, 

nanopartiküller ile çok kolay bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Hastalar yeni terapilere, modern 

teşhis ve tedavi yöntemlerine ihtiyaç duymakta, bu ihtiyaçlara ise ancak nanoteknolojik 

araştırmalarla bulunan yeni medikal ürünler, aletler ve biyomalzemeler cevap verebilmektedir. 

Hayat kalitesinin, yaşam standartlarının ve insan ömrünün artması, hastalıkların erken teşhisi ve 

tedavisi ile mümkündür ve tüm bunlara ulaşabilmek için nanopartiküller vazgeçilmez olmuştur 

[27]. 

 

Nanopartiküllerin gelişmesiyle birlikte hava ve suyun kalitesinin ölçmek için daha hassas 

aletler geliştirilmiştir. Endüstriyel kirliliğin önüne geçmek için metal oksit nano-katalizörleri 

geliştirilmiş, titanyum dioksit gibi fotokatalitik etkiye sahip nanopartiküller ile kendi kendini 

temizleyen yüzeyler elde edilerek kirlilik en aza indirgenmiştir [27]. 



 

2.7.2. Nanopartiküller’in İnsan ve Çevre Üzerindeki Zararlı Etkileri 

 

Hayatımızın birçok alanına giren nanopartiküller, çok küçük boyutlarda olmalarından 

dolayı havaya çok çabuk karışarak insanlar tarafından solunabilir, solunum organlarından 

akciğerlere geçerek yapışabilir, düzeltilemez hasarlara neden olabilirler. Havanın yanı sıra 

doğrudan deriyle temas eden nanopartiküller, deriden vücuda, oradan da iç organlara çok rahat 

ulaşarak ağır tahribata yol açabilecek serbest radikaller üretirler. Ayrıca nano boyuta indirilen 

malzemelerin bir kısmı insan vücudunda çeşitli hasarlara yol açan, toksin malzemelerden ve ağır 

metallerden oluşur. Bu maddeler her boyutta insan vücuduna zararlı iken nano boyutta olmaları 

onların risklerini ikiye katlar [28]. 

 

Nanopartiküller çevreyi ve suyu zararlı bileşenlerden ve organizmalardan arındırmak 

amacıyla bazı sistemlere emilmek üzere bırakılmaktadır. Ancak zararlı organizmaları başarıyla 

yok eden nanopartiküller, yararlı organizmaları da zararlılarla beraber yok etmektedirler [28]. 

 

2.8. Zirkonyum 

 

İlk kez Alman Kimyacı Martin Heinrich Klaptroh tarafından keşfedilmiş olan zirkonyum 

nanopartikülü diş kaplamasından kozmetiğe ve silah sanayisine kadar birçok alanda karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

2.8.1. Tarihçe 

 

Zirkonyum ismi Arapça, ‘altın renginde’ anlamındaki ‘Zargon’ kelimesinden gelmektedir. ‘Zargon’ 

kelimesi ise Farsça Zar (altın) ve Gun (renk) kelimelerinden türetilmiştir. Zargun yada diğer adıyla 

Jargon, binlerce yıldan beri bilinen ve mücevher olarak kullanılan değerli bir taştır. Bu değerli taş 

ilk olarak 1789 yılında Alman Kimyacı Martin Heinrich Klaptroh tarafından keşfedilmiştir. 

Zirkonyum ilk kez 1824 yılında İsveç’te JonsJacop Berzelius tarafından potasyum ile 

saflaştırılmıştır. Bilinen mineralleri zirkon (ZrSiO4 ) ve baddeleyit ( ZrO2 ) ‘tir. Baddeleyit’in eş 

anlamlıları zirkonyum oksit, zirkonyum dioksit ve zirkonyadır. Dolayısıyla kelime yapısı itibariyle 

benzeşen, ancak farklı kimyasal kompozisyonlar olan zirkon ve zirkonya birbirleri ile 

karıştırılmamalıdır [29,30]. 

 



Zirkonyumun başlıca elde edildiği kaynak zirkon madenleri olup, bunlar Avusturalya, 

Brezilya, Hindistan, Rusya ve ABD’de bulunmaktadır. Zirkon içerisinde her zaman 50/1 oranında 

Hf (hafnium) elementi bulundurur. Yer kabuğunda ağırlıkça % 0,02- 0,03 oranında bulunur [29]. 

 

2.8.2. Genel Özellikleri 

 

Zirkonyum, sembolü Zr, atom numarası 40, atomik ağırlığı 92.22 olan periyodik cetvelin 

IV B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 2. Geçiş serisinin elementlerinden biridir. 

Elektronik konfigürasyonunda tamamlanmamış iki tane 4d elementi vardır [29]. 

 

Zirkonyum, hafniyum ve titanyuma benzer özellik göstermektedir. Hafniyum ve titanyum 

gibi zirkonyum elementi de iki tane 3d ve 5d elektrona sahiptir. Bu üç elementin kimyasal ve 

fiziksel özellikleri birbirine benzer, aralarındaki fark çekirdek yapılarından kaynaklanmaktadır 

[30]. 

 

Külrengi beyaz renkte katı bir elementtir. Çok reaktif bir madde olup, havada ve sıvı 

içerisinde oksitle kaplanır ve korozyona dirençli hale gelir. Metal olarak dökümü sırasında 

havadaki oksijen ve azotla etkileşmemesi gerekmekte bu nedenle titanyum teknolojisinde olduğu 

gibi özel fırınlarda işlenebilmektedir. Zirkonyum eldesi ZrCl4 bileşiğinin magnezyum veya 

kalsiyum ile indirgenmesiyle elde edilir. Baddeleyit mineralinin aşağıdaki reaksiyonları 

sonucunda ZrCl4 bileşiği elde edilir [31]. 

 

ZrO4 + 2Cl2 + 2C(900OC)  → ZrCl4 + 2CO 

ZrO4 + 2Mg (1100oC) → 2MgCl2 +Zr 

 

Zirkonyum en çok yıldızlarda ve gök taşlarında bulunur. Ay’dan getirilen kaya 

örneklerinin Dünya’dakilerden çok daha yüksek zirkonyum oksit içeriğine sahip olduğu tespit 

edilmiştir [31]. 

 

Zirkonyum, sıkı paket Hekzagonal Kristal formunda bir yapı gösterir [31]. 

 



 

 

 

Şekil 2.2: Sıkı Paket Hekzagonal Yapısı [31]. 

 

 

Tablo 2.2: Zirkonyum Fiziksel Özellikleri [31]. 

 

Fiziksel Özellik Zirkonyum 

Erime Noktası 1855oC, 3371OF, 2128 K 

Kaynama Noktası 4409OC, 7968OF, 4682 K 

Yoğunluk 6,52 g.cm3 

Isıl İletkenlik 22,6 W.m-1.K-1 

Termal Genleşme (25OC ) 5,7 mm.m-1.K-1 

Çekme Mukavvemeti 230 MPa 

Molar Isı Kapasitesi 25,36 J.mol-1.K-1 

Elastiklik Modülü 88 GPa 

Kayma Modülü 33 GPa 

Posion Oranı 0.34 

Mohs Sertliği 5 

Vickers Sertliği 903 MPa 

Brinell Sertliği 650 

 

 

2.8.3. Kullanım Alanları 



 

Son yıllarda zirkonyum ve bileşiklerinin tüketimi oldukça artmıştır. Tüketilen 

zirkonyumun %95’i zirkon, zirkonyum oksit ve diğer zirkonyum bileşikleri halinde, %5’i ise 

zirkonyum metali olarak kullanılmaktadır. Zirkon; kum, öğütülmüş (-200 ya da -300 mesh ) ve 

mikronize edilmiş toz (1,5 ya da 10 mikron ) şeklinde olmak üzere 3 şekilde kullanılmaktadır [32]. 

 

Toplam dünya zirkon üretiminin %50’si çeşitli seramik mamullerinin üretiminde 

kullanılmaktadır. Seramik endüstrisi zirkonun; renk ayarlayıcı, beyazlatıcı özelliğinden ve 

opaklaştırıcı etkisinden yararlanmaktadır. Zirkon ve zirkonya esaslı pigmentler, seramik 

renklendiriciler içinde önemli bir gruptur ve seramik pigment pazarının %50’sini teşkil 

etmektedir. Zirkon esaslı üç pigment renk şiddeti, parlaklık ve 1380oC’nın üzerinde duyarlılığı ile 

yüksek sıcaklık uygulamalarında pazarın lideri durumundadır. Bu üç pigmentin karıştırılması ile 

geniş bir yelpazede yüksek sıcaklığa duyarlı renkler üretilebilmektedir [32]. 

 

Zirkon pigmentlerinin, sofra takımı, duvar ve yer karoları, sağlık malzemeleri, emaye, 

tuğlalar, çatı kiremitleri, plastikler, boyalar ve baskı mürekkeplerinde uygulamaları vardır. Zirkon 

bazlı pigmentlerin yüksek sıcaklık ve duyarlılık özellikleri, kurşun, krom ve kadmiyum 

pigmentleri üzerindeki çevresel kanunların etkisi nedeniyle özellikle Orta Doğu ve Asya olmak 

üzere zirkon pazarının dünya genelinde artmasına neden olmuştur [33]. 

 

2.9. L929 Hücre Hattı Genel Özellikleri 

 

Mus musculus organizmasından elde edilen subkütan bağ dokusundan alınan Fibroblast 

hücreleridir ve yapışkan özellik gösterirler. Bu hücre hattı toksisite testleri için kullanılabilir. 

Uygun bir transfeksiyon yuvasıdır. Temel L tipi, normal subkütanareolar ve 100 günlük erkek 

C3H/An faresinin yağlı dokusundan türetilmiştir. NCTC klonu 929(bağ doku,fare). L tipi klonu 

Mart 1948’de türetilmiştir. L tipi sürekliliği olan kültürde kurulan ilk hücre tipidir ve 929 

klonlanan ilk tiptir [34]. 

 

 

 

 

 

 

2.10. Genotoksisite 



 

Genetik bilginin nesilden nesile sağlıklı olarak aktarılabilmesi için DNA nın yapısının 

korunması çok önemlidir. DNA’nın fonksiyonu bazlar üzerindeki polar gruplara bağlıdır. Bu 

gruplar arasında spesifik olarak oluşan hidrojen bağları çift sarmal DNA’yı oluşturur. DNA 

bazlarının polar grubunda oluşan kimyasal değişiklikler replikasyon sırasında yanlış eşleşmeye 

ve sonuçta mutasyona sebep olur. Deoksiriboz fosfat iskeletinde meydana gelen kopmalar ise 

replikasyon sırasında yanlış eşleşmeye ve sonuçta mutasyona sebep olur. Deoksisiboz fosfat 

iskeletinde meydana gelen kopmalar ise replikasyonu bloke etmenin yanı sıra aşırı miktarlarda 

oluştuğunda hücre ölümüne yol açmaktadır. Her insan hücresinin DNA’sında günde yaklaşık 

olarak 104 adet kodlanmayan veya yanlış kodlamaya neden olan hasar meydana gelmektedir [35]. 

 

DNA üzerinde oluşan hasarları onaran spesifik onarım sistemleri vardır. DNA onarım 

kapasitesini aşan düzeyde hasar oluştuğunda veya DNA onarım sistemleri kalıtsal ya da edinsel 

olarak defektif ise DNA hasarı kısa dönemde deoksiribonükleotidtrifosfat havuzunun miktar ve 

bileşiminde değişikliklere, replikasyonun durmasına, transkripsiyon ve protein sentezinin 

inhibisyonuna uzun vadede ise mutasyona ve kromozom anomalilere sebep olur [36]. 

 

DNA hasarı düşük seviyede ise DNA onarım mekanizmaları tarafından verimli bir şekilde 

onarılır. Ağır hasarlar apoptotik mekanizmaları uyararak hücre ölümüne sebep olur. Orta dereceli 

hasarlar ise çoğunlukla mutasyona sebep olurlar [37]. 

 

Genotoksisiteyi belirlemek için kullanılan yöntemler; 

 

✓ Bakteriyel geri mutasyon testi 

✓ Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz ileri mutasyon testi 

✓ Kromozom anormalliği testi 

✓ Mikronükleus testi 

✓ Kardeş kromatid değişimi testi 

✓ Somatik mutasyon ve rekombinasyon testi 

✓ Tek hücre jel elektroforezi  [38]. 

 

 

 

 

2.11. Tek Hücre Jel Elektroforezi (Komet) 



 

Son yıllarda gelişen “Tek Hücre Jel Elektroforezi” tekniği DNA sarmal kırıklarının tespiti 

için hassas, hızlı ve ucuz bir yöntemdir. “Comet Assay” ya da “Microgel Electrophoretic 

Techinique” olarak da adlandırılır [39]. 

 

 

2.11.1. Tarihçe 

 

İnsan hücrelerinde DNA tek sarmal kırıklarının tespiti ilk kez Rydenberg ve Johanson 

tarafından gerçekleştirilmiştir. DNA’nın ayrılmasına izin veren hafif alkali şartlar altında lam 

üzerinde agaroz’da gömülmüş olan hücreleri “lize” ederek hücreleri proteinlerden ayırmışlardır. 

Daha sonra nötralize edip akridin oranj ile DNA’yı boyamışlar ve kırmızı floresanda yeşilin oranını 

hesaplamışlardır.  Kırmızı floresan tek sarmalı, yeşil floresan ise çift sarmalı göstermiştir. Fakat 

bu teknik çok yaygın kullanılmamıştır [39]. 

 

Nötral teknik 1984 yılında Ostling ve Johanson tarafından modifiye edilerek hücredeki 

DNA hasarının direkt gösterilmesinde “ microgel electrophoretic technique” olarak sunulmuştur. 

Ostling ve Johanson agarozda süspanse edilen radyasyona maruz kalmış hücreleri lam üzerine 

yayarak, yüksek tuz ve deterjanla lizing işlemine ve ardından elektroforeze tabi tutulduktan sonra 

akridin oranj gibi DNA bağlayıcı floresan boyasıyla boyamışlardır [40]. Eğer DNA kırık içeriyorsa, 

gevşemiş ve kırılmış DNA fragmanları nedeni ile elektirik yük kazanmış olan DNA, çekirdekten 

anoda doğru göç ederek kuyruklu yıldız görünümü vermiş, bu nedenle hasarlı hücreler KOMET 

olarak adlandırılmıştır. DNA hasarını saptamak için kuyruk uzunluğu ölçülmüş ve kuyruk 

uzunluğunun radyasyon dozunun fonksiyonu olduğu gözlemlenmiştir [41]. 

 

 

Şekil 2.3: normal DNA (solda) ve hasarlı DNA (sağda) [42]. 

Ancak, DNA çift sarmal kırıklarının tespitine izin veren nötral şartlar, tek sarmal 

kırıklarının belirlenmesine izin vermemektedir. Oysa DNA’da hasar oluşturan çoğu ajan DNA çift 

sarmalından çok DNA tek sarmalında hasar meydana getirmektedir. Bunun yanında nötral 



şartlarda proteinler tam olarak uzaklaştırılamamaktadır [43]. Bu nedenle Singh ve ark.  (1988) 

alkalin komet metodunu tanımlamışlardır. Böylece “tek sarmal kırıkları” denilen ve sadece alkali 

teknikle ortaya çıkarılabilen DNA tek sarmal kırıklarını tanımlama imkânı doğmuştur [44]. 

Kullanılan daha güçlü lizis koşulları proteinlerin %95 inden fazlasını yok edebilmekte, böylelikle 

tek hücre jel elektroforez tekniğinin yeni dizaynı bireylerde hücrelerinin hemen hepsinde DNA 

hasar büyüklüğünün doğrudan tespitini sağlamaktadır [40,45]. 

 

2.11.2. Tek Hücre Jel Elektroforezi Basamakları 

 

✓ Hücresel Materyalin Hazırlanması: Tek hücre jel elektroforezi’nin sonuçlarının 

doğruluğu test materyalinin hassas bir şekilde hazırlanmasına bağlıdır. Kültüre edilmiş 

hücreler, tam kan örnekleri (polimorf lökositler, mononükleer hücre franksiyonları), 

pirimer insan fibroblastları doku örnekleri materyal olarak kullanılabilir ve bunların her 

birinin hazırlanması spesifiktir. Tam kan örneklerinde DNA hasar çalışmasında heparinize 

kan kültür ortamına alınır, düşük erime noktalı agaroz ile karıştırılarak kullanılır. Lenfosit 

ve mononükleer hücrelerde DNA hasar çalışmalarında, bu hücre fraksiyonları histopak ile 

izole edildikten sonra kullanılır. Fibroblast ve çeşitli doku örneklerinde ise tripsin-EDTA 

ile muamele edilerek önce proteinler uzaklaştırılır. Bu tip ön işlemlerle serbestleşen 

hücreler daha önce agaroz jel ile ön kaplama yapılmış ve numaralandırılmış lamlar 

üzerine uygulanırlar [46]. 

 

✓ Mikroskop Lamlarının Hazırlanması: Lam hazırlamada en önemli hedef tüm işlemler 

tamamlanıncaya kadar jelin bozulmadan kalabilmesi ve mikroskobik inceleme sırasında 

temiz, net bir görüntü verebilmesidir. Deneyden bir gün önce normal erime noktalı agaroz 

jel mikroskop lamlarına baştan sona yayılır. Bu işleme ön kaplama denir. Ön kaplama 

yapılan lamlar kuruması için en az bir gece bekletilir. Ertesi gün düşük erime noktalı ikinci 

bir agaroz jel içinde süspansiye edilmiş hücreler ön kaplama yapılmış olan lamların 

üzerine yayılır. Böylece iki jel tabakası arasında gömülü hücreleri içeren  bir sistem 

oluşturulur. Sağlıklı sonuçlar elde edilmesinde agaroz jelin konsantrasyonu ve jel içindeki 

hücrelerin konsantrasyonları çok önemlidir. Optimum hücre sayısı her gözlem alanında 

birkaç taneden fazla olmamalıdır. Yüksek hücre yoğunlukları özellikle DNA göçünün hızlı 

olduğu preparatlarda komet’lerin üst üste gelmesine neden olur. Yüksek agaroz 

konsantrasyonu ise DNA göç hızını ve diğer işlem basamaklarını etkiler [46]. 

✓ Lizis:Agaroz jel donduktan sonra yüksek konsantrasyonda tuz ve deterjan içeren lizis 

çözeltisinde bir saat bekletilir. Lizis sırasında kan ve doku örneklerinde mevcut olan 

eritrositlerin parçalanmasıyla açığa çıkan demire bağlı serbest radikal-aracılı DNA 



hasarını önlemek için lizis çözeltisine %10 oranında dimetilsülfoksid eklenir. Lizis işlemi 

sırasında membranlar parçalanır ve hücre içeriği çekirdekten uzaklaştırılır. DNA küçük 

bir miktar nonhiston proteinlerle birlikte yüksek süperkoil yapısında kalır. Lamlar birkaç 

defa uygun bir tampon ile yıkanarak hücresel artıklar, kalan deterjan ve tuzlar 

uzaklaştırılır. Artık preparatlar bir sonraki aşamaya hazırdır [46]. 

 

✓ Alkali Ortamda DNA Süperkoil Yapısının Açılması(alkali unwindig): Hazırlanmış 

olan preparatlar çift sarmal DNA yapısının açılması için elektroforez öncesinde yüksek 

alkalı özellikteki (pH>13) elektroforez tamponunda inkübe edilir. Alkali tampon 

içerisinde çekirdekteki çift sarmal DNA, zinciri kırıklarının bulunduğu noktalardan 

açılmaya başlar. İşlem süresi araştırıcıya göre değişsede genellikle 20 dk. Olarak 

uygulanmaktadır [47]. 

 

✓ Elektroforez: Alkali ortamda DNA sarmalının açılmasından sonra, jel içinde oluşan tek 

zincir DNA alkali koşullarda elektroforeze tabi tutularak komet oluşumu sağlanır. Elektrik 

akımı uygulandığı zaman, anoda doğru hareket eden DNA parçaları bir kuyruklu yıldız 

görüntüsü verir. Yöntemin ismi olan ‘komet’ bu kuyruklu yıldız görüntüsünden 

kaynaklanmıştır. Hasarsız DNA ise çekirdekten çıkmaz [48]. 

 

✓ Nötralizasyon: Alkali ortamda elektroforezden sonra, jel pH’sının nötralizasyonu için 

lamlar uygun bir tamponla (pH 7,5) üç defa yıkanır. Nötralizasyondan sonra lamlar 

boyanarak kometler sayılabilir veya jeller kurutularak lamlar daha sonra incelenmek 

üzere saklanabilir [46]. 

 

✓ DNA’nın Boyanması ve “Komet”lerin Görüntülenmesi :“Komet”in görüntülenmesi için 

kullanılan DNA spesifik boyalar ve mikroskopta seçilen uygun büyütme, uygulayıcının 

spesifik ihtiyaçlarına bağlıdır ve yöntemin güvenilirliğine ile hassasiyetine fazla bir etkisi 

yoktur. İşaretleme için yaygın olarak kullanılan floresan boya etidyum bromürdür. 

“Komet”lerin görüntülenmesinde yaygın olmamakla birlikte non-floresan boya olarak 

gümüş-nitrat da kullanılmaktadır. Boyama sonrasında floresan mikroskobunda anoda 

doğru göç eden DNA fragmanları kuyruklu yıldız görüntüsü verir, hasarsız DNA ise spot 

şeklinde görülür [46,48]. 

 



✓ “komet” Sayımı ve DNA Hasarının Belirlenmesi: Güvenilir sonuçlar elde edebilmek için 

mikroskobik değerlendirme aynı kişi tarafından yapılmalı ve bu işi yapan kişi 

değerlendirme sırasında lamların numarasını veya hangi çalışma grubuna ait olduğunu 

bilmemelidir. “Komet”lerin sayılmasında iki farklı yol izlenebilir: 

a) Görsel Analiz: Farklıderecelerdeki hasarı gösteren “Komet”leri insan gözü kolaylıkla 

ayırt eder. Görsel değerlendirmeye göre “Komet”ler DNA göç uzunluğuna göre 5 

kategoride tanımlanır (0-4) [46,48]. 

b) Bilgisayarlı Görüntü Analizi: Mikroskop üzerine monte edilen kapalı sistem dijital 

kamera bağlantısı ile otomatik olarak karakteristik “Komet”lerin görüntüleri analiz 

edilir. Bu analizlerin yapılabilmesi için birçok şirket tarafından geliştirilmiş yazılımlar 

kullanılır [46,48]. 

 

2.11.3. Yöntemin Avantajları 

Komet yöntemi düşük düzeydeki DNA hasarlarını gösterebilmesi, az sayıda hücre ile 

analizin gerçekleştirilebilmesi, fazla ekipman gerektirmemesi, kolaylıkla uygulanabilmesi, değişik 

hücre ve doku grupları ile çalışılabilmesi, sonuçların birkaç saat içinde elde edilip ve 

değerlendirilmesi, güvenli ve ekonomik olması nedeniyle giderek yaygınlaşan bir kullanım alanı 

bulmaktır [44]. 

 

2.11.4. Yöntemin Dezavantajları 

Tekniğin uygulanma aşamalarındaki bazı farklılıklar (agaroz konsantrasyonu, uygulanan 

hücre miktarı, elektroforez süresi vb. ) farklı sonuçlara yol açsa da, aynı protokolü uygulanan 

farklı laboratuvarların sonuçlarında da farklılık olabilmektedir. Bu farklılıklar genellikle sayımı 

yapan kişilerden kaynaklanmaktadır [49]. 

 

2.12. Apoptozis 

Her hücre, doğar, çoğalır, farklılaşır ve ölür. Bütün bu olaylar doğal bir denge halinde sürer 

gider. Doku homeostazisi yani yeniden yapım ve yıkımın bir düzen içinde oluşu, 

apoptozis/proliferasyon dengesinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine bağlıdır [50,51]. 

 

Apoptozis, organizmada hasar görmüş veya organizma için tehlikeli olabilecek hücrelerin 

yok edilmesinde görev alır. Örneğin, virüsle enfekte hücreler bu yolla ortadan kaldırılır [50]. 

 



Apoptozis birçok gen ile ilişkili aktif bir sistem olup, Yunancada apo (=ayrı) ve ptozis 

(=düşen) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşmuş sonbaharda yaprak dökümünü tanımlayan bir 

kelimedir [52]. 

 

Apoptozis terimi ilk kez 1972 yılında Kerr ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır. Kerr, 

fizyolojik olarak ölen hücrelerin çekirdeklerinde yoğunlaşmış kromatin parçalarını gözlemlemiş 

ve organellerin iyi korunduğunu fark ederek bu olayı büzüşme nekroz olarak adlandırılmıştır 

[53]. 

 

Apoptozisde ana morfolojik olay, nukleusun yoğunlaşması ve daha sonra parçalara 

ayrılmasıdır [54]. İmmunoelektroforez yapıldığında ‘ladderpattern’ olarak isimlendirilen 

merdiven şeklinde bir görünüm oluşur [55]. Normalde bir hücrenin birbirini takip eden 7 kırılma 

onarılırken, apoptoziste yaklaşık 300000 kırılma meydana gelir ve hücre onarımı yapılmaz [56]. 

Apoptozisin erken evresinde hücreler birleşme bölgelerinden ayrılır, özelleşmiş yüzey 

organellerini kaybeder ve belirgin şekilde büzülür, birkaç dakikada hacimlerinin 1/3’ünü 

kaybederler. Bu görünüm muhtemelen plazma membranında bulunan iyon kanalları ve 

pompalarında aktivasyonun bozulmasına bağlıdır [57]. 

 

Daha sonra plazma membranında tomurcuklanmalar oluşur ve hücre, sitoplazma ile 

çevrilmiş kromatin parçalarından oluşan apoptotik cisimciklere parçalanır. Apoptotik hücreler 

komşu hücreler ile makrofajlar tarafından tanınır ve fagosite edilir [58]. 

 

Hücrenin kendi otomatik saati olan genlerin aktivasyonu veya çevreden gelen sinyallerle 

apoptozis başlamaktadır [50]. Apoptozisi etkileyen hücre içi uyaranlar arasında sitokinler, hücre 

içi kalsiyum miktarında artış, tümör nekroz faktör, DNA hasarı nedeniyle bir tümör süpressör gen 

olan p53’ün aktive olması, viral-bakteriyal enfeksiyonlar, glukokortikoidler ve onkojenlerin yer 

aldığı bilinmektedir. Ayrıca hiperiyermi, radyasyon, sitotoksi kanti kanser ilaçlar ve hipoksi gibi 

nekroz oluşturabilen etkenler hafif dozlarda apoptoz meydana getiriler. Apoptozda hücre ölümü 

çevreye rahatsızlık vermeksizin gelişse de bazen apoptozis dolayı olarak çevre dokuda nekrozu 

başlatabilir ya da tam tersi nekroz apoptozis gelişmesinde yol açabilir [59]. 

 

 

 

Apoptozun belirlenmesinde kullanılan yöntemler: 

 

✓ Hemotoksilen-eozin boyama 



✓ Giemsa boyama 

✓ Floresan mikroskopi 

✓ Elektonmikroskopi 

✓ Faz kontrast mikroskopi 

✓ Anneksin V yöntemi 

✓ TUNEL yöntemi 

✓ M30 yöntemi 

✓ Kaspaz-3 yöntemi 

✓ Agaroz jel elektroforezi 

✓ Western blotting 

✓ ELİSA(Enzyme linkedi mmunosorbent assay) 

✓ Akım sitometri yöntemi 

 

2.13. Akım Sitomteri Yöntemi 

Sitometri, hücrelerin veya biyolojik partiküllerin fiziksel ya da kimyasal karakterlerinin 

ölçülmesidir. Akım sitometri ise, akan bir sıvının içerisindeki hücrelerin özelliklerinin incelenmesi 

olarak tanımlanabilir. Akım sitometrinin temel yaklaşımı; hücrelerin boyut, şekil, DNA ve RNA 

içeriği, sitoplazmik granüleritesi açısından değerlendirilmesidir. Bu amaçla hedeflenen yapı ya da 

hücre önce flüoresan madde ile işaretli bir antikor veya özel bir boya kullanılarak işaretlenir. Bazı 

durumda ise klorofil gibi maddeler kendileri flüoresan özelliğe sahiptir [60]. 

 

2.13.1. Tarihçe 

Hücreleri tek tek inceleyebilme düşüncesi ışık mikroskobunun geliştirildiği 18.yüzyıla  

dayanırsa da bugünküne yakın anlamda bir akım sitometri düzeneği oluşturulabilmesi için gerekli 

teknolojilere ancak 1960’lı yıllarda sahip olunabilmiştir. O yıllarda ABD ve Almanya’da geliştirilen 

prototipler kan hücrelerinin ve küçük hücresel parçacıkların adlandırılmasında kullanılmaktaydı. 

Sonraki yıllarda bilgisayar, laser, monoklonal antikor teknolojilerinde ve sitokimyadaki hızlı 

gelişmeler sonucunda hücreleri birçok özellik yönünden inceleyebilen bir sistem oluşturmak 

mümkün olabilmiştir. Günümüzde akım sitometri dakikada 1000-100000 

hücreyi birçok özellik açısından tarayarak, verileri toplayabilen ve analiz eden düzenektir. Bu 

düzenek immünolojiden hematolojiye, onkolojiden patolojiye kadar birçok değişik tıp dalında 

kullanım alanı bulmuştur [61]. 

 

2.13.2. Temel Bileşenleri 



 

Akım sitometri cihazı; akış sistemi, ışık kaynağı, filtreler ve sinyal dedektörleri, bilgisayar 

ile yazılım programları ve ayırma mekanizması bileşenlerinden oluşturmaktadır. Temel olarak bir 

akım sitometri cihazında üç temel bileşen bulunmaktadır. Hidrolik bileşen, akış sistemidir ve 

partiküllerin lazer önünden geçişi için taşıyıcı sistem olarak görev almaktadır. Optik bileşen lazer 

önünden geçen hücrelerden açığa çıkan floresan saçılımının çapraz ve silindirik filtreler ile 

toplanarak düzgün bir şekilde fotodetektöre aktarılmasında görev almaktadır. Elektronik bileşen 

ise elde edilen optik sinyalin ışıklı tüpler ile amplifiye edilerek elektirik sinyaline çevriminden ve 

analiz için bilgisayara aktarımından sorumludur [62]. 

 

Akıcı sistem bir merkezi kanaldan oluşur ve örnek bu kanaldan cihaza verilir. Merkezdeki 

örneği içeren sıvı ve çevreleyen sıvı birbirine karışımadan ilerlemektedir. Bu etkiyle partiküller 

tek bir sıra şeklinde dizilirler ve bu hidrodinamik odaklanma olarak isimlendirilir. Böylece lazer 

ışını aynı anda tek hücreye düşer ve tek hücrenin analiz yapılır. Işın öne doğru yayıldığında tipik 

olarak lazer ile aynı yönde 200 etrafa yayılan ışınlar forwards catter chanel denilen bir lens 

yardımıyla toplanırlar. Fowards catter chanel detektörü hücrenin boyutu hakkında bilgi verir. 

Eksitasyon çizgisine yaklaşık 900 açıyla yayılan ışının ölçülmesi ise sides catter olarak adlandırılır. 

Side scatter partiküllerin granüler içerikleri ve iç yapısı hakkında bilgi verir [63]. 

 

2.13.3. Çalışma Prensibi 

 

Akım sitometri floresan yoğunluğuna bağlı olarak süspansiyon halindeki hücrelerin 

büyüklüğüne ve granülaritesine göre tek hücre seviyesinde kantitatif ölçüm yapan bir sistemdir. 

Süspansiyon halindeki hücreler hava basıncı ile sıvı içinden geçirilir. Sıvının çok hızlı akışı yüksek 

bir hidrostatik basınç oluşturur ve bu basınçla hücreler cam veya quartzdan yapılmış akış 

kabinine gelirler. Bu kabinin geometrik şekli ve sıvının laminer akışı hücrelerin tek bir sıra halinde 

lazer kaynağı önünden geçişini sağlar. Hücrelerin analizi için sistemde forwards catter, sidss 

catter ve floresan dedektörler bulunur. Temel olarak bir akım sitometri cihazından hücreler 

hakkında ileri saçılma grafiği ile yaklaşık büyüklüğü, yana saçılma grafiği ile yaklaşık granülitesi, 

floresan grafiği ile yaklaşık floresan miktarı hakkında bilgi ediniriz [64,65,66]. 

2.13.4. Analiz 

 

Akım sitometri cihazı ve tekniği son derece hızlıdır, çok kısa bir sürede binlerce hücreyi analiz 

ederek, detaylı sonuç raporları elde edilir. Heterojen bir örnek popülasyonunda, hücrelerin ve 

bileşenlerinin çok parametreli kantitatif özellikleri çok kısa bir sürede analiz edilebilir. Akım 



sitometri’de, hücrenin ve/veya bileşenlerinin niteleyici ve niceleyici analizleri kısaca dört şekilde 

yapılabilmektedir [67,68] : 

 

✓ Hücrelerin büyüklük ve granül yapısına göre analiz; 

✓ Tek floresan boya kullanılarak işaretlenen monoklonal antikor kullanılarak yapılan analiz; 

✓ Çok renkli floresan boyalar ile işaretlenen antikorlar kullanılarak gerçekleştirilen analiz; 

✓ Hücre içerisinde bulunan antijenlerin ve yapıların hücre zarının geçirgenliğinin 

artırılması ve yapıların hücre zarının geçirgenliğinin artırılması sonucu eklenen floresan 

boya ile işeretlimonoklonal antikorlar ile yapılan analiz şeklinde sayılabilir [69,70]. 

 

2.13.5. Yöntemin Avantajları 

 

Teknik hızlıdır, saniyede binlerce partikül sayımı yapabilir. Yüksek duyarlılıkla analiz 

yapma imkânı vardır. Tek tip mikro küreciklerin ışık saçılımı ve flurosen ölçümleri için varyasyon 

sabiti %1’den küçüktür [71]. Akım sitometrinin en güçlü ve kendisine özgü avantajı, herhangi bir 

optik karakteristiğe veya bunların kombinasyonlarına bağlı olarak hücrelerin fiziksel olarak 

birbirlerinden ayırabilmesidir. Böylece daha ileri analizler yapabilmek için, spesifik hücrelerin saf 

örneklerini elde etmek mümkün olur. Akım sitometri cihazlarının kurulum maliyetleri yüksek 

olmasına karşın kullanım ve bakım maliyetleri düşüktür [72]. 

 

2.13.6. Yöntemin Dezavantajları 

Akım sitometri cihazları tipik olarak sadece ileri yapısal detayları değil de pik yapan veya 

entegre sinyalleri de ölçebilir. Bu sorun ölçüm yapılması istenen partiküllere özel olarak bağlanan 

ya da incelenmesi istenen yapı dışında tüm yapılara bağlanan optik olarak aktif kimyasallarla 

çözülebilir. Birçok akım sitometri cihazı çok hacimleri analiz eder. Bu nedenle akım sitometri 

cihazının doğru şekilde kalibre edilmesi ve ayarlanması gerekir [73]. 

 

 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Bu çalışmada 20 nm’lik zirkonyum oksidin üç farklı konsantrasyonunun (150 µg/ml, 100 

µg/ml, 50 µg/ml) L929 hücre hattıyla muamele edilmesi sonucundaki genotoksik ve apoptotik 

etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

3.1. Materyal 



 

3.1.1. ZrO2 Konsantrasyonlarının Hazırlanması 

 

2,5 gr ZrO2 500 µl H2O içerisinde çözdürüldü. 

 

✓ 50 µl/ml ZrO2 konsantrasyonu için; 

1x106  hücre elde etmek için 500 µl medium içine hazırlanan solüsyondan 10 µl 

eklendi. Oluşan karışımı 1ml ye tamamlamak için üzerine 490 µl extra medium 

eklendi. 

 

✓ 100 µl/ml ZrO2 konsantrasyonu için; 

1 x 106  hücre elde etmek için 500 µl medium içine hazırlanan solüsyondan 20 µl 

eklendi. Oluşan karışımı 1ml ye tamamlamak için üzerine 480 µl extra medium 

eklendi. 

 

✓ 150 µl/ml ZrO2 konsantrasyonu için; 

1 x 106  hücre elde etmek için 500 µl medium içine hazırlanan solüsyondan 30 µl 

eklendi. Oluşan karışımı 1ml ye tamamlamak için üzerine 470 µl extra medium 

eklendi. 

 

3.1.2. L929 Hücre Kültürünün Hazırlanması 

 

✓ L929 fare fibroblast hücreleri içerisine %10 fetal kalp serum, %1 antibiyotik ve 

sodyum peroksit bulunan RPMI 1640 medyumuna konuldu. 

✓ 370C, %5 CO2 ‘lik inkübatörde bekletildi. 

✓ Hücre kültürü 4 gün boyunca tazelenerek büyütüldü. 

 

3.1.3. L929 Hücre Kültürü’nün Zirkonyum ve Hidrojen Peroksit ile Muamele 

Edilmesi 

 

✓ L929 hücreleri yukarıda anlatıldığı gibi 1ml taze RPMI 1640 içerisinde 10/6 

hücre/kaynak konsantrasyonuna konuldu, daha sonra 370C %5 CO2 küvoz 

içerisinde gece boyu dinlendirildi. 

✓ Strelize edilmiş 50 µg/ml, 100 µg/ml ve 150 µg/ml filtreler ile ZrO2 ve H2O2 kültür 

ortamına eklendi ve 72 saat muamele edildi. 



✓ Ardından hücreler, ependorf tüplerinin içine konuldu ve süzüntüleri temizlemek 

için 2000 rpm’de santrifüjlendi. 

✓ Hücreler PBS’de yeniden askıya alındı. Bu yıkama 3 kez tekrar edildi. 

✓ Bu süzüntü temizlendikten sonra hücreler sayıldı ve analizler için hücreler ayrıldı. 

 

3.1.4. Çözeltilerin Hazırlanması 

 

➢ Homejenizasyon Tamponu 

0,89 gr EDTA ve 0,438 gr NaCl  %10’luk DMSO çözeltisi içinde (10 ml DMSO ve 90 ml distile su) 

çözülerek hazırlanmıştır. 

 

➢ Lizis Çözeltisi – (500 ml – Ph10 ) 

75,05 gr NaCl, 18,6 gr EDTA, 0,6 gr Trizma (tris) üzerine 350 ml saf su ilave edildi. 20 dk sonra 4 

gr NaOH eklenerek saf su ile 445 ml’ye tamamlandı. Hazırlanan bu solüsyondan 71 ml alındı, 

üzerine 8 ml DMSO ve 1 ml Triton-X-100 eklenerek hazırlandı. 

 

➢ Fosfat tamponu (PBS) 

0,96 gr PBS 100 ml saf su içerisinde çözülerek hazırlanmıştır. 

 

➢ Düşük erime noktalı agaroz (LMA) 

0,065 gr LMA 10 ml PBS içerisinde çözülerek hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

➢ Yüksek erime noktalı agaroz (NMA) 

0,25 gr NMA 5O ml PBS içerisinde çözülerek hazırlanmıştır. NMA, lamları kaplamak için 

kullanılmıştır. 

 

➢ Elektroforez çözeltisi – (1,5 lt – pH 13) 

18 gr NaOH, 0,63 gr EDTA üzerine 1,5 lt olana kadar saf su ilave edilerek hazırlanmıştır. 

 



➢ Nötralizasyon çözeltisi – (500 ml – pH 7,5) 

24 gr Trismabase 500 ml’ye kadar saf su ile tamamlanarak hazırlanmıştır. 

 

➢ Etidyum bromür boya solüsyonu 

5 mg etidyum bromüre 50 ml saf su ilave edilerek stok çözelti hazırlanmıştır. Hazırlanan stok 

çözeltiden 1:4 oranında seyreltilerek hazırlanan çözelti kullanılmıştır. 

 

➢ Annexin V solüsyonu 

10 x FITC Annexin V Buffer’dan 1 ml alınır ve üzerine 9 ml distile su eklenir. 

 

 

3.1.5. Kullanılan Cihazlar 

 

o Santrifüj (Nüve-NF 815) 

o Ph metre (inolab wtw) 

o Elektroforez (thermoscientific, EC300XL2) 

o Floresan mikroskobu (olympus, BX51 mikroskop) 

o Manyetik karıştırıcı (misungscientific, MS300HS) 

o Hassas terazi (Kern, ALJ 220-24) 

o Akım sitometri cihazı (BD Facs Aria III) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Zirkonyum Oksit ile Muamele Edilmiş L929 Hücre Hattı Preparatlarına Komet 

Yöntemi Uygulanması 

 

✓ Zirkonyum oksit ile muamele edilmiş 3 farklı konsantrasyondaki hücreler PBS ile 1:10 

oranında seyreltildi. 

✓ Lamlar kodlandı. 



✓ Her konsantrasyon üç örnek alınması için 250 µl LMA + 30 µL örnek karıştırıldı. 

✓ Karışımlar önceden NMA ile kaplanmış lamlara yayıldı ve üzerine lamel ile kapatıldı. 

✓ Lamlar, 15 dakika +40C’de bekletildi. 

✓ Lameller, lamların üzerinden alındı ve şalelere konuldu, üzerine 80 ml lizis çözeltisi 

eklendi ve 1 saat +40C’de bekletildi. 

✓ Lizisten çıkarılan preperatlarelektroforez tankına yerleştirildi. 

✓ Elektroforez çözeltisiyle tank dolduruldu ve 20 dakika çalıştırılmadan bekletildi. 

✓ 20 dakika 25V (volt) 300 mA’da (miliamper) elektroforez edildi. 

✓ Elektroforezden çıkarılan preperatlar 15 dakika nötralizasyon çözeltisinde bekletildi. 

✓ Nötralizasyondan çıkarılan preparatlar 10 dakika soğuk etanolde bekletildi. 

✓ Etanolden çıkarılan preperatlar kurutma kâğıdı üzerine yayıldı. 

✓ Kurutma işleminden sonra etidyum bromür ile boyanan preperatlar floresan 

mikroskobunda sayıldı. 

3.2.2. Zirkonyum Oksit ile Muamele Edilen L929 Hücre Hattı Preperatlarına Akım 

Sitometri Yöntemi Uygulanması 

 

✓ Hücreler 2 kez soğuk PBS ile yıkandı. 

✓ Hücreler 1 x Binding Buffer ile resüspanse edildi. 

✓ Hazırlanan bu karışımın 100 µl’si 5 ml’lik kültür tüplere aktarıldı. 

✓ Her bir tüpün üzerine 5 µl FITC Annexin V ve 5 µl PI eklendi. 

✓ Hücreler karıştırıldı ve karanlıkta 15 dakika bekletildi. 

✓ Tüm tüplere 400 µl 1 x BindingBuffer eklendi. 

✓ Akım sitometri cihazında okutuldu. 

3.3. İstatistiksel Analiz 

 

Deney protokolleri sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel olarak 

değerlendirilmesinde STATISTICA 13 analiz programında ANOVA kullanılmıştır. Sonuçlar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek amacıyla uygulanan 

konsantrasyonlar hem kendi aralarında hem pozitif kontrol değerleri hem de negatif kontrol 

değerleri arasında kıyaslanmıştır.  Tüm analizler yapılırken deney protokollerinden elde edilen 

verilerin ortalamaları kullanılmıştır. Gruplar arasındaki fark TUKEY programı ile analiz 

edilmiştir. Değerlendirilmeler yapılırken p değeri (güven Aralığı) 0.05 olarak alınmıştır. Komet 

ve akım sitometri parametreleri  arasında ilişkinin belirlenmesi için Pearson korelasyon analizi 

uygulanmıştır.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1. Bulgular 

Çalışmada, belirlenen konsantrasyonlarda zirkonyum oksite maruz bırakılmış L929 

hücre hatlarından elde edilen preparatların genotoksisite ölçümleri komet test yöntemi ile 

belirlenmiştir. Her preparattan 100 hücre sayılmış ve sayılan hücreler uğramış oldukları 

hasara göre tip 0, tip 1, tip 2, tip 3 ve tip 4 olmak üzere beş grupta sınıflandırılmıştır. Yapılan 



sayımlar sonucu hasarlı hücre yüzdesi ve genetik hasar indeksi aşağıdaki formüller 

kullanılarak belirlenmiştir. 

 

Genetik hasar indeksi (GHI): [(Tip0x0) + (tip1x1) + (tip 2x2) + (tip3x3) + (tip4x4)] 

 

Hasarlı hücre yüzdesi (HHY): (tip2) + (tip3) + (tip4) 

 

Apoptotik süreç ise akım sitometri yöntemi ile belirlenmiştir. Yaklaşık 1000000 hücre akım 

sitometri cihazından geçirilerek zirkonyum okside maruz kalmış L929 fibroblast hücrelerinin 

apoptotik sürece sürükleme miktarı tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Komet Analiz Sonuçları 

Uygulanan konsantrasyonlar sonucunda L929 hücre hattından elde edilen komet 

sonuçları Tablo 4.1’de gösterilmiştir. Floresan mikroskop altında elde edilen görüntüler şekil 

4.1.’de gösterilmiştir. Konsantrasyon artışına paralel olarak GHI ve HHY parametrelerinde artış 

gözlenmiştir (Şekil 4.2). GHI parametresi bakımından negatif kontrol grubu ile 100 µg/ml’lik ve 

150 µg/ml’lik konsantrasyon grubu arasında anlamlı istatistiksel fark vardır (p<0,05). HHY 

parametresi bakımından negatif kontrol grubu ile 100 µg/ml’lik ve 150 µg/ml’lik konsantrasyon 

grubu arasında anlamlı istatistiksel fark vardır (p<0,05). Hem GHI hem de HHY parametreleri 



açısından negatif kontrol grubu ile 50 µg/ml’lik konsantrasyon grubu arasında anlamlı fark 

yoktur. 

 

Tablo 4.1. ZrO2 Nanopartikülü ile Muamele Edilmiş L929 Hücrelerinde Komet Sayım Verileri 

  

Uygulama Tekrar 

Sayıları 

Tip 0 Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 

50 µg/ml 

ZrO2 

1.tekrar 52 34 12 2 0 

2.tekrar 48 32 17 3 0 

3.tekrar 44 30 22 4 0 

100 µg/ml 

ZrO2 

1.tekrar 40 26 22 12 0 

2.tekrar 47 25 18 10 0 

3.tekrar 54 24 14 8 0 

150 µg/ml 

ZrO2 

1.tekrar 36 46 10 4 4 

2.tekrar 36 42 15 4 3 

3.tekrar 34 38 20 4 2 

NK 1.tekrar 60 32 4 4 0 

2.tekrar 66 28 3 3 0 

3.tekrar 72 24 2 2 0 

PK 1.tekrar 42 24 12 10 12 

2.tekrar 33 27 19 20 11 

3.tekrar 24 30 26 10 10 

  

 



  

 

  

 

Şekil: 4.1. Floresan Mikroskopta Komet Görüntüleri 

 

 

 

 

 

Tablo 4.2. ZrO2 Nanopartikül ile Muamele edilmiş L929 Hücrelerinde Komet Parametleri ve 

İstatistiksel Sonuçlar 

 

Uygulama GHI±S.H HHY±S.H 

50 µg/ml 75,0±11,0** 20,0±6,00** 

100 µg/ml 91,0±15,0** 28,0±6,00** 

150 µg/ml 96,0±2,00** 22,0±4,00** 

Negatif Kontrol 43,0±9,00 6,0±2,00 

Pozitif Kontrol 149,0±21,5*** 43,3±8,3*** 

** p<0,05, ***p<0,001  negatif kontrolle karşılaştırıldığında 



 

 

 

 

NK: negatif kontrol PK: pozitif kontrol 

GHI: genetik hasar indeksi HHY: hasarlı hücre yüzdesi 

Şekil 4.2. Komet analiz sonuçlarının kosantrasyonlara göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Akım Sitometri Analiz Sonuçları 

L929 hücrelerine uygulanan akım sitometri sonucunda elde edilen veriler Tablo 4.3.’de 

gösterilmiştir.Akım sitometri analiz sonuçları Tablo 4.4’de verilmiştir. Konsantrasyon artışına 

paralel olarak Erken apoptotik, geç apoptotik, nekrotik hücre sayısında artış gözlenmiştir (Şekil 

4.3). Erken apoptotik, geç apoptotik, nekrotik hücre ve canlı hücre sayısı bakımından negatif 

kontrol grubu ile diğer gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark vardır (p<0.001).   Erken 

apoptotik, geç apoptotik, nekrotik hücre ve canlı hücre sayısı bakımından konsantrasyonlar 

dikkate alındığında sadece 150µg/ml’lik konsantrasyon grubu ile diğer gruplar arasında 

istatistiksel fark bulunmuştur (p<0.001).  
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Tablo 4.3. ZrO2 Nanopartikülü ile muamele edilmiş L929 Hücrelerinde Akım Sitometri Sonuçları 

Uygulama Değerlendirile

n 

Hücre sayısı 

Erken 

Apoptotik 

Hücre (%) 

Geç 

Apoptpotik 

Hücre (%) 

Canlı 

Hücre 

(%) 

Nekrotik 

Hücre 

(%) 

50 µg/ml 1. Tekrar 3624 14.6 3.3 75.6 6.5 

2. Tekrar 3216 11.8 4.6 76.9 6.7 

3. Tekrar 3420 13.2 3.9 76.2 6.6 

100 

µg/ml 

1. Tekrar 2407 12.3 4.3 76.7 6.7 

2. Tekrar 2492 14.3 3.3 77.5 4.8 

3. Tekrar 2445 13.3 3.8 77.1 5.8 

150 

µg/ml 

1. Tekrar 2831 10.4 2.8 80.2 6.6 

2. Tekrar 2420 13.1 3.4 79.8 3.8 

3. Tekrar 2625 11.7 3.1 80.0 5.2 

Negatif 

Kontrol 

1. Tekrar 4800 0 0 100 0 

2. Tekrar 4765 0 0 100 0 

3. Tekrar 4782 0 0 100 0 

Pozitif 

Kontrol 

1. Tekrar 3692 12.5 3.9 77.7 5.9 

2. Tekrar 3723 13.0 3.0 76.0 8.0 

3. Tekrar 3707 12.7 3.5 76.0 6.9 

Tablo 4.4. ZrO2 Nanopartikülü ile muamele edilmiş L929 hücrelerinde istatistiksel akım sitometri 

sonuçları 

 

Uygulama Değerlendirilen 

Hücre sayısı 

Ortalama ± SH 

Erken 

Apoptosis (%) 

Ortalama±SH 

Geç 

Apoptosis (%) 

Ortalama±SH 

Canlı (%) 

Ortalama±SH 

Nekrotik(%) 

Ortalama±SH 

50 µg/ml 3420±117,7*** 13,2±1,40*** 3,93±0,65*** 76,2±0,65*** 6,6±0,10*** 

100 µg/ml 2448±24,5*** 13,3±1,00*** 3,80±0,50*** 77,1±0,40*** 5,7±0,95*** 



150 µg/ml 2625±205,5*** 11,7±1,35*** 3,10±0,30*** 80,0±0,20*** 5,2±0,40*** 

Negatif 

Kontrol 

4782±10,1 0,00±0,00 0,00±0,00 100±0,00 0,00±0,00 

Pozitif 

Kontrol 

3396±225,8*** 12.7±0,25*** 3,46±0,45*** 76,8±0,85*** 6,90±1,05*** 

*** p<0,001 negatif kontrolle karşılaştırıldığında 

 

 

 

 

EA: erken apoptotik GA: geç apoptotik 

Şekil 4.3. Akım sitometri analiz sonuçlarının konsantrasyonlara göre dağılımı 

 

4.2. Akım Sitometri Yöntemi ve Komet Analiz Yöntemi Korelasyon Değerlendirmesi 

Akım sitometri yöntemi ve komet analiz yöntemi korelasyon sonuçları tablo 4.5’te 

gösterilmiştir.Akım sitometri analizinden elde edilen veriler arasında yapılan  korelasyon 

analizinde  geç ve erken apoptotik hücre sayısı arasında pozitif yönde  çok yüksek korelasyon 

tespit edilmiştir. Erken apoptotik hücre sayısı ve nekrotik hücre sayısı arasında pozitif yönde  çok 

yüksek korelasyon tespit edilmiştir. Geç ve nekrotik hücre sayısı arasında pozitif yönde  çok 

yüksek korelasyon tespit edilmiştir. Canlı hücre sayısı ile hem geç apoptotik  hem erken apoptotik 

hem de nekrotik hücre sayış arasında negatif yönde çok yüksek korelasyon tespit edilmiştir.  

 

Komet analiz parametreleri olan GHI ve HHY değerleri arasında pozitif yönde çok yüksek 

korelasyon tespit edilmiştir. Erken apoptotik, geç apoptotik  ve nekrotik hücre sayısı ile GHI ve 
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HHY değerleri arasında pozitif yönde yüksek korelasyon tespit edilmiştir. Canlı hücre sayısı ile 

GHI ve HHY değerleri arasında negatif yönde yüksek korelasyon tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.5. Akım Sitometri Yöntemi ve Komet Analiz Yöntemi Korelasyon Tablosu  

 

 

 

  

 

Erken 

apoptotik 

hücre 

Geç 

apoptotik 

hücre 

Canlı 

hücre 

Nekrotik 

hücre 
GHI 

 

HHY 

Erken apoptotik 

hücre 
1      

Geç apoptotik 

hücre  
,935** 1     

Canlı  hücre -,988** -,960** 1    

Nekrotik hücre ,903** ,898** -,954** 1   

GHI ,629* ,570* -,664** ,728** 1  

HHY ,678** ,641* -,713** ,758** ,971** 1 



4.3. Tartışma 

Bu çalışmada 20 nm ZrO2 nanopartikülünün 50, 100, ve 150 µg/ml’lik konsantrasyonları 

ile muamele edilmiş L929 hücrelerinde genotoksik etki ve apoptotik etki incelenmiştir. Komet ve 

akım sitometri analizi testleri kullanılarak hücrelerde meydana gelen genetik hasar ve hücre 

canlılığı belirlenmeye çalışılmıştır. Genetik hasar ve apoptotik etki arasındaki ilişki belirlenmiştir. 

 

20 nm ZrO nanopartikülü belirlenen konsantrasyonlarına bağlı olarak L929 hücrelerinde 

istatistiksel açıdan anlamlı genotoksik etki ve apoptotik etki göstermiştir. Komet analizinde elde 

edilen GHI ve HHY değerleri konsantrasyon artışına bağlı olarak artmıştır. Uygulanan 

konsantrasyonlar GHI değerleri  içinnegatif kontrol ile kıyaslandığında 100µg/ml için p<0.05 ve 

150 µg/ml için  p<0.05 olarak HHY değerleri için negatif kontrol ile kıyaslandığında 100µg/ml için 

p<0.05 ve 150 µg/ml için  p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. 

 

Hücre canlılığı için uygulanan akım sitometri analiz sonuçlarından elde edilen verilere 

göre  L929 hücrelerinde konsantrasyon artışına bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı toksik 

etkiler gözlenmiştir. Akım sitometri analizi sonucunda tüm konsantrasyonlarda negatif kontrol ile 

karşılaştırıldığında erken apoptotik, geç apoptotik ve nekrotik hücre sayısında artış gözlenmiştir.  

Uygulanan konsantrasyonlar erken apoptotik hücre sayısı  için negatif kontrol ile kıyaslandığında 

50µg/ml ,100µg/ml ve 150 µg/ml için p<0.001 olarak,  geç apoptotik hücre sayısı  için negatif 

kontrol ile kıyaslandığında 50µg/ml ,100µg/ml ve 150 µg/ml için p<0.001 olarak, nekrotik hücre 

sayısı  için negatif kontrol ile kıyaslandığında 50µg/ml ,100µg/ml ve 150 µg/ml için p<0.001 

olarak, değerlendirilmiştir. 

 

Farklı çeşit, boyut ve konsantrasyonlardaki nanopartiküllerin etkilerinin incelendiği  farklı 

hücretipleri ile yapılan in vivo ve in vitro çalışmalarda genetik hasar ve hücre canlılığı yönünden 

alınan verilerde tartışmalı sonuçlar elde edilmiştir. Konsantrasyon artışı ile canlı hücre sayısında 

toleransını hücrelerin artışını açıklar niteliktedir. 

 

Song ve arkadaşları, insan epitelial kolorektaladenomahücrelerinde 

10µg/ml,25µg/ml,50µg/ml,100µg/ml ve 200 µg/ml’lik konsantrasyonlardaki 90 nm boyutundaki 

gümüş ve çinko nanopartiküllerinin sitotoksisitesini belirlemek için yapmış oldukları çalışmada 

anlamlı hücresel etkilere neden olduklarını belirlemişlerdir. Çinko nanopartikülünün aynı 

konsantrasyonlarda gümüş nanopartikülünden daha fazla sitotoksik etkiye sahip olduğu  

gösterilmiştir. Çinko nanopartikülün etkisinin doza bağımlı olduğu belirtilmiştir. Çinko 

nanopartikülünün hücresel oksidatif stres oluşturmuş olduğu SOD düzeyinde baskılama, reaktif 

oksijen türlerinin serbestlenmesi ve GSH düzeylerindeki değişikliklerle belirlenmiştir. Song ve 



arkadaşları çinko ve gümüş nanopartiküllerinin hücre canlılığı üzerinde etkilerini CCK-8 analiz ile 

belirlemiş ve negatif kontrol ile anlamlı farklılıkların olduğunu rapor etmişlerdir. Gümüş ve çinko 

nanopartiküllerinin hücre canlılığı üzerinde olumsuz etki yaptığı belirtilmiştir. Song ve 

arkadaşlarının çinko ve gümüş nanopartikülünün hücre canlılığını etkilemeleri bizim 

çalışmamızda ZrO nanopartikülünün L929 fibroblast hücrelerindeki etkisi ile örtüşmektedir [74]. 

 

Karunakaran ve arkadaşları  nano ve mikro boyuttaki ZrO2 ve TiO2 partiküllerinin 3T3 fare 

embriyonik fibroblast hücreleri üzerindeki sitotoksik etkilerini incelemişlerdir. Nano ve mikro 

boyuttaki ZrO2 ve TiO2  farklı dozlarının (12,5 , 25, 50, 100 ve 200 µg/ml) sitotoksisite etkileri MTT 

metoduyla test edilmiştir. Canlı hücre yüzdesi doza bağlı bir düşüş göstermiştir. Mikro ZrO2 hücre 

canlılığı %96,7’den %62,3’e, nano ZrO2 ise %97,0’den %73’3’e düşmüştür. Ve bu düşüşün 

istatistiksel olarak anlamlı olması bizim çalışmamızla örtüşmektedir. Her ne kadar kullanılan ZrO2 

‘in nano boyutları farklı olsa da sitotoksisite potansiyeli benzemektedir [75]. 

 

Aude-Garcia ve arkadaşları’nın makrofajlar üzerinde ZnO ve ZrO2 nanopartikülünün 

toksisite mekanizmasını inceledikleri çalışmada; ZnO nanopartikülünün kültür ortamında dağılım 

gösterdiği ve nanoboyutunda küçülmeler oluştuğunu belirlemişlerdir. Makrojaflarda  (J774) ZnO 

nanopartikülünün toksik etkiye sahip olduğunu ancak ZrO2 nanopartikülünün toksisiteye sahip 

olmadığını göstermişlerdir. Bizim çalışmamız ile arasındaki farklılık kullanılan hücre hattının 

farklı olmasından kaynaklanmaktadır [76]. 

 

Dhanalekshmi ve Meena AgZrO2 uygulamasının antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu ve 

ZrO2 nanopartikülünün DNA ile interkalasyon yaptığı ve antimikrobiyal aktivitenin bir 

özelliğinden kaynaklandığını rapor etmişlerdir. Bakterilerdeki bu etki DNA replikasyonunun 

engellendiği sonucunu göstermektedir. Bu çalışma ile bizim çalışmamızda incelenen parametreler 

arasında benzerlik olmasa da DNA üzerindeki etkilerinden dolayı iki çalışma  birbirini 

desteklemektedir [77]. 

 

Di Virgilio ve arkadaşları insan osteosarkoma hücre hattı (MG-63) üzerinde kristal ve 

amorf yapıdaki SiO2ZrO2 nanopartikülünün (782±19 ve 891±34 nm) genotoksisiteyi ve 

sitotoksisiteyi indüklediklerini rapor etmişlerdir. Kristal ve amorf yapıdaki nanopartikülün her 

ikisinin de hücre içinde var olduğunu belirlemişlerdir. Hem mikronukleus frekansında artışa 

neden olduklarını hem de DNA hasarına neden olduklarını rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamızda 

da ZrO2 ‘tin DNA hasarına neden olduğu belirtilmiştir. Akım sitometride elde edilen veriler 

apoptotik etkiyi göstermektedir. Bu veriler birbirini desteklemektedir. Komet analizinde Tip IV 

verilerinin artmış olması akım sitometri analizinde apoptotik etkiyi desteklemektedir [78]. 



 

Demir ve arkadaşları titanyum, zirkonyum ve alüminyum nano ve mikro partiküllerinin 

Drosophila‘da genotoksik etkilerini değerlendirmişlerdir. İki farklı test uygulamışlardır. 

Uygulamış oldukları testlerde hem mikro hem de nano boyuttaki nanopartiküllerin genotoksik 

etkiye sahip olmadıklarını rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamız ile benzerlik göstermemesi 

çalışılan hücre tipinden ve in vivo olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir [79]. 

 

Otero-González ve arkadaşları çeşitli nanopartiküllerin (Mn2O3, Fe, ZrO2, TiO2, Fe2O3) 

maya hücrelerinde oksijen alınımına ve membran bütünlüğüne etkilerini incelemişlerdir. 

Yaptıkları çalışmada sadece Mn2O3 nanopartikülünün oksijen alınımını baskıladığı ve  membran 

bütünlüğünü bozduğunu  ancak diğer nanopartiküllerin kayda değer bir etkiye sahip olmadığını 

rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamızla arasındaki fark in vivo çalışma olmasından kaynaklandığı 

sonucuna varılmıştır [80]. 

 

Lindberg ve arkadaşları hem pigment katkılı hem de katkısız titanyum dioksitin 

genotoksik etki oluşturup oluşturmadığı C57BL/6J farelerin akciğer hücrelerinde test etmişlerdir. 

Katkılı titanyum dioksitin C57BL/6J farelerin akciğer hücrelerinde hem mikronukleus 

frekansında artışa hem de komet analizinde DNA hasarına neden olduğu rapor edilmiştir. Genetik 

hasarın enflamasyondan kaynaklandığı belirtilmiştir. Beyaz ve iyi kapatıcı bir pigment olan 

titanyum dioksit de silgi, kâğıt, boya ve benzeri maddelerin yapımında ZrO2nanopartikülü gibi 

kullanıldığından bizim çalışmamızda elde etmiş olduğumuz komet analiz sonuçları ile örtüşür 

niteliktedir [81]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 



Bu çalışmada,  korozyona dayanıklılığı ve nötron absorblama özelliğinin az olması 

nedeniyle nükleer reaktörlerin yapı malzemesi olarak, yanıcı özelliğinden dolayı savunma 

sanayiinde,  ZrO2 erime noktasının yüksek olması nedeniyle ateşe dayanıklı malzemelerin 

yapımında, cam ve seramik endüstrisinde, düşük sıcaklıklara süper iletken özelliği nedeniyle 

zirkonyum-niyobyum alaşımları süper iletken mıknatısların yapımında ve rengi dolayısıyla estetik 

diş hekimliği uygulamalarında altyapı malzemesi olarak kullanılmakta olan zirkonyum 

nanopartikülünün L929 hücrelerinde genotoksik ve apoptotik etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. 

 

Komet analizlerinden elde edilen sonuçlara göre ZrO2 nanopartikülünün konsantrasyon 

artışına bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı genotoksik hasara sebep olduğu gözlemlenmiştir. 

Komet analizinde incelenen parametreler olan GHI ve HHY değerleri arasında pozitif yönde çok 

yüksek derecede korelasyonun bulunması ZrO2 nanopartikülünün  genotoksik hasara sebep 

olduğunu desteklemektedir. 

 

Akım sitometri analizinden elde edilen verilere göre ZrO2 nanopartikülünün 

konsantrasyon artışına bağlı olarak  istatistiksel açıdan anlamlı erken, geç apoptotik etki ve 

nekrotik etkiye sebep olduğu belirlenmiştir. Akım sitometri analizinde incelene parametreler 

arasında pozitif yönde çok yüksek derecede korelasyonun bulunması ZrO2 nanopartikülünün  

apoptotik etkiye sahip olduğunu desteklemektedir.  

 

Komet analizinde incelenen parametrelerden GHI değerinde özellikle Tip 4 Komet 

görüntüleri apoptotik değerleri desteklemektedir. Komet analiz parametreleri ile Akım sitometri 

parametreleri arasında yüksek korelasyon değerinin bulunması iki metodun birbirini tamamlar 

nitelikte olduğunu göstermektedir. 

 

ZrO2 nanopartikülünün yapılan tez çalışmasında genotoksik ve apoptotik etkilerinin in 

vitro ortamda ve sadece fibroblast hücreleri üzerinde belirlenmiş olması hücresel düzeyde etkili 

olduğunu göstermektedir. Farklı hücre tipleri ve farklı koşullarda çalışmaların yapılması birçok 

alanda hayatımıza girmiş olan nanopartiküllerin kullanım miktarlarının kontrol altına alınması 

sağlayacağı kanısındayız. 

 


