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Abstract 

The cells harvested from the prepuce tissue in the circumcision process have stem cell features shown 

by previous studies and are called human newborn foreskin stem cells (hnFSSCs). This tissue to be 

discarded have great potential for immunomodulation, gene, and regenerative therapies. Boron is a 

crucial micronutrient that acts in a wide range of biological processes. It is a vital player in the 

development of plants and the structure of the cell wall. Similarly, it is known that boron is essential for 

the human body. Moreover, boron is involved in carbohydrate metabolism, hormone functioning, RNA, 

and nucleic acid synthesis. Different studies have revealed that boron supplementation can increase cell 

proliferation and cell growth. High concentrations of boron in the body lead to metalloid toxicity which 

damages DNA, protein folding, and membrane functions.In this study, the goal was to increase the 

transfection efficiency of human newborn foreskin stem cells (hnFSSCs) and to evaluate the effect of 

sodium pentaborate pentahydrate (NaB) and boric acid (Ba) in electroporation. The concentrations of 

Ba and NaB were determined by the cell viability assay. Among applied concentrations, 30ng/ml Ba 

treatment showed the highest viability rate while any of the NaB concentrations display no significant 

difference. Therefore, only Ba was used in the following experiments. Electroporation was performed 

with three different groups. Consequently, the use of Ba in the post-incubation, electroporation, and pre-

incubation significantly increased the transfection efficiency of electroporation.  

Keywords: Foreskin Stem Cell, Electroporation, Boric Acid 
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1.INTRODUCTION 

Stem cells are unspecialized cells present in distinct parts of the body with unique characteristics as self-

renewal and differentiation capacity. By self-renewal, the daughter cell remains undifferentiated after 

cell division to maintain the stem cell pool (Weissman, 2000). When the proper signal is received, stem 

cells are able to differentiate into various cell lines. This unique ability of stem cells is described by the 

potency, and this indicates that a cell can differentiate into distinct cell lines (Zakrzewski, 2019). On 

that basis, stem cells have crucial roles in tissue regeneration and general homeostasis of the body. 

Additionally, they offer enormous potential for the development of biotechnology-based and more 

personalized therapies. 

Based on their potency, stem cells can be grouped into unipotent, multipotent, pluripotent, and totipotent 

(Sobhani, 2017). Human development starts with the fertilization of the egg by the sperm and it produces 

a totipotent cell called zygote. Totipotent cells have the greatest differentiation potential capable of 

generating the placenta and three primary germ layers; ectoderm, mesoderm, endoderm (Zernicka-Goetz 

& Hadjantonakis, 2014). Serial divisions of totipotent cells are followed by the development of inner-

cell blastocysts and the trophoblast layer. Trophoblast cells transform into the placenta and has a vital 

role in the development of embryos (Red-Horse et al., 2004). After the first differentiation, the cells in 

the blastocyst lose their ability to develop the trophoblast layer and become pluripotent. Pluripotent cells 

retain their potential to differentiate into three primary germ layers (Rathjen, 2014). In contrast to the 

classification performed by potency, both the totipotent and the pluripotent cells are defined as 

embryonic stem cells (ESCs) based on their origins (Prochazkova et al., 2014). 

The transition of the blastocyst to the gastrulation stage is regulated by complex signaling pathways 

(Parfitt & Shen, 2014). During gastrulation, inner cell mass distribution results in the generation of three 

primary germ layers. Gastrulation is a fundamental evolutionary concept where a germ layer develops 

multipotent progenitor cells. They have the capacity to give rise to a certain group of cells within the 

same germ layer. Multipotent stem cells remain unspecialized until new cells are needed by the body in 

case of tissue injuries or cell death. Unipotent stem cells are called when a cell is able to specialize in 

only one type of cell. They have the narrowest differentiation potential among all stem cell types 

(Sobhani, 2017).  

After birth, cells are able to differentiate into other kinds of cells in the human body. These types of 

cells are called adult stem cells (ASCs) which have more limited differentiation capacity compared to 

ESCs. Multipotent and unipotent cells belong to adult stem cells (ASCs) according to the origins. ASCs 

can be separated into two main groups; mesenchymal stem cells (MSCs) and hematopoietic stem cells 

(HSCs) (Prochazkova et al., 2014).  

MSCs are multipotent cells that have the ability to differentiate within mesoderm lineage. MSCs are 

dispersed in the body such as amniotic fluid, adipose tissue, dental pulp, cord blood, and bone marrow 

(Sobhani, 2017). Bone marrow is the primary source of MSCs, while the isolation process involves 

major medical procedures with serious side effects. Due to negative properties in the isolation of bone 

marrow stem cells (BMSCs), other sources of ASCs become popular (Campagnoli et al., 2001). In recent 

years, human newborn foreskin stem cells (hnFSSCs) were successfully obtained from the discarded 

prepuce tissue in the circumcision process (Somuncu, 2015). Circumcision is a minor surgery performed 

to remove foreskin tissue by one in every three men (WHO/UNAIDS, 2010). Furthermore, hnFSSCs 

have a great potential for immunomodulation, gene and regenerative therapies.  

MSCs have tremendous potential to be used as candidates for therapy-based procedures because of their 

hypoimmunogenic and immunomodulatory properties (Myers et al., 2010). The major challenge of 
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MSCs is the low gene receptivity similar to all primary cells (Helledie, Nurcombe, & Cool, 2008). For 

this reason, the technique to be used in the delivery must be chosen on the basis of efficiency and safety. 

The most effective approaches for transfecting MSCs are viral-based gene delivery systems. Viral 

vectors including retroviruses are suitable for long-term expression of the desired gene while they face 

safety concerns as they can lead to unwanted mutations (Reiser et al., 2005). In contrast, non-viral gene 

delivery procedures avoid safety issues associated with viral-based methods. Some advantages of non-

viral methods include low immunogenicity, cost-effectiveness, and simple handling (Hamann, Nguyen, 

& Pannier, 2019).  

Electroporation is a transfection technique preferred for primary cell lines like MSCs. It uses electrical 

impulses to permeabilize the cell membrane by opening pores and allowing the passage of foreign 

materials such as drugs, RNA, DNA, plasmid into the cell (Gehl, 2003). The main limitation of the 

electroporation is cell mortality resulting with low efficiency, since it is directly dependent on the 

presence of living cells that have acquired the foreign material. However, the low efficiency of 

electroporation can be increased by optimizing the conditions. Composition of electroporation buffer, 

voltage, pH, and DNA concentration can be arranged or foreign materials can be added to increase the 

viability of the cells which will be electroporated (Markar, 2011). 

Boron is a semi-metal element found in nature in the form of borates, combined with oxygen. It is 

involved in the development and growth of vascular plants. In particular, boron is vitally important for 

maintaining the structure, integrity, and functionality of the cell wall. Also, association between calcium 

and boron is crucial for signal transduction in plants (Bolaños, Lukaszewski, Bonilla, & Blevins, 2004). 

Although, the exact pathophysiology of boron in humans and animals is not yet fully understood. 

Accumulating studies have demonstrated that boron is involved in distinct metabolic processes 

including embryonic development, hormone activities, immune response, bone and teeth development 

(Goldbach, Huang, & Wimmer, 2007). Furthermore, boron supplementation has an enhanced effect on 

cell viability and proliferation in vivo (Nielsen & Meacham, 2011). On the other hand most of the 

vegetables, fruits, and legumes that comprise the human diet have a high boron concentration (Devirian 

& Volpe, 2003). Besides all the positive features, excessive consumption of boric acid causes toxic 

effects and can lead to serious medical issues (Fail, Chapin, Price, & Heindel, 1998).      

2.RESULTS 

2.1. Cytotoxicity of Ba and NaB in hnFSSCs 

The influence of different Ba and NaB concentrations on hnFSSCs viability was evaluated by MTS 

assay for 24, 48, and 72 hours. Concentrations higher than 100 µg/ml of Ba and NaB exhibited cytotoxic 

effect on hnFSSCs. The results revealed that 30 µg/ml Ba significantly increased the cell viability. NaB 

was not used in further electroporation experiments since no increase in cell viability was observed at 

any concentration. 
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Figure 1. Viability of hnFSSCs after incubation with Ba or NaB were measured by MTS assay, in all electroporation 

experiments 30 µg/ml Ba was used, *P < 0.05, nc: negative control, pc: positive control. 

 

2.1. Electroporation with Ba 

Electroporation experiments were performed by using of pEGFP-N2 plasmid DNA (Promega, USA). 

After 48 hours of incubation, the EGFP+ cells were visualized under inverted fluorescent microscope 

(Nikon Eclipse TE200; Nikon, Tokyo, Japan) and were quantitatively analyzed by flow cytometry 

(Becton– Dickinson FACSCalibur, San Jose, CA, USA). The highest EGFP+ cell rate was obtained 

from G3 with 79.26%, while it was 47.87% in G2 and 31.96% in G1 (Figure3). These results are also 

in correlation with fluorescent microscopy images in which the addition of the aforementioned Ba 

concentration in electroporation increases the percentage of EGFP+ cells (Figure2). 

 

         Table 1. Experimental groups and conditions 

Group Name Condition 

Control No electroporation 

Group1 (G1) Electroporation + no Ba in recovery 

Group2 (G2) Electroporation + Ba in recovery 

Group3 (G3) Pre-incubation with Ba + Electroporation + Ba in recovery 
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  Control    Group1 (G1)    Group2 (G2)    Group3 (G3) 

    

Figure 2. EGFP+ electroporated cells pictured after 48 hour incubation under inverted fluorescent microscope (Nikon Eclipse 

TE200; Nikon, Tokyo, Japan). Control: no electroporation, group1 (G1): electroporation + no Ba in recovery, group2 (G2): 

electroporation + Ba in recovery, group3 (G3): pre-incubation with Ba + electroporation +Ba in recovery. Scale bar: 400 µm 

 

      Control

 

      Group1

 
      Group2

 

      Group3

 

                 Figure 3. Measurement of EGFP+ cells by flow cytometry, ±SEM, n=3, *P < 0.05 

The viability of hnFSSCs in 96-well plates were determined by the MTS test 48 hours post-transfection 

to emphasize the preservative influence of Ba in electroporation. The lowest cell viability was measured 

as 36.10% from G1 transfected without the addition of Ba. The presence of Ba significantly increased 

viability of cells in G2 and G3 by 46.18% and 54.15%, respectively (Figure4a). The electroporation 

efficiency was evaluated by using the data achieved from MTS assay and flow cytometry measurement 

of EGFP+ cells. Transfection efficiency of G1 was assessed to be 11.52%, G2 efficiency was 21.62%, 

and the highest value was obtained from G3 as 42.66% (Figure4b). 

0.96% 31.96% 

47.87% 79.26% 
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a b 

  

Figure 4. Analysis of the cell viability and the transfection efficiency of hnFSSCs, a The cell viability after electroporation 

was measured by using MTS test, b The calculated electroporation efficiency of hnFSSCs, ±SEM, n=3, *P < 0.05 

3.DISCUSSION 

MSCs are remarkable candidates for gene-therapy applications due to their differentiation and 

proliferation capacity. The use of MSCs in these experiments involves the selection of appropriate stem 

cell sources that are biologically secure and showing no ethical concerns. Bone marrow, placenta, cord 

blood, and adipose tissue are the well-studied sources of MSCs in the adult body (3). Although the 

challenges in isolation process, the risk of contamination, and bone marrow associated diseases have 

attracted attention to the discovery of other potential MSC sources (24). In recent years, foreskin tissues 

wasted in circumcision procedure have been intensively studied as an alternate stem cell source. 

hnFSSCs derived from the foreskin tissue of newborn have been characterized and stated to differentiate 

into adipogenic, osteogenic, neurogenic, and epithelial cell lines (10). hnFSSCs are valuable stem cell 

resources that can be used in place of other MSCs such as bone marrow.  

The usage of stem cells for gene therapy approaches is challenging, because of their low receptivity to 

foreign DNA. Although viral gene delivery methods have remarkable transfection efficiency, they can 

lead to immunogenicity and genotoxicity (25). Furthermore, transfection of MSCs using chemical-based 

techniques is mostly inefficient and induces cytotoxicity. On the other hand, electroporation is a non-

viral gene delivery method for transfection of stem cells that uses electrical pulses to induce reversible 

breakdown of cell membrane. The main disadvantages of electroporation such as altered gene 

expression, decrease in cell viability, and low proliferation can be minimized by optimizing conditions 

and exposing cells to additional supplements such as boron. Boron is a vital micromineral for plants 

since it is involved in the structure and function of the cell wall. Whereas the molecular mechanism of 

boron remains unclear, a range of new evidence demonstrating boron's contribution to metabolic events 

in the human body has accumulated. Even though there are a less studies highlighting boron's beneficial 

impacts on electroporation studies with hnFSSCs, the published works do not satisfactorily reveal its 

role in gene delivery applications. 

In the current study, we aimed to increase the transfection efficiency of hnFSSCs by using Ba and 

sodium NaB as an external substance during electroporation. The hnFSSCs utilized in the experiments 

were isolated and characterized for their MSC properties by our laboratory (10). As reported in the 

previous studies, the low transfection efficiency of MSCs in electroporation can be dramatically 

increased by using the external substances (26). Boron was considered to be a suitable candidate as it 

has been shown to maintain membrane integrity against freezing stress and increase cell viability (27). 
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Furthermore, boron is known to be involved in DNA repair and oxidative stress regulation of the cell, 

actually though the underlying mechanism is not clear yet (28, 29). 

In order to determine the appropriate concentrations of Ba and NaB, high doses were prepared for 

evaluating the cell viability. According to our results high doses of boron compounds exhibit cytotoxic 

effect on the cells. While there are studies emphasizing cytotoxic effect of high boron concentrations in 

the literature, further experiments are needed to determine the cause of toxicity in the recent study (30, 

31). Therefore, low doses of boron compounds were tested to assess the optimum concentration to be 

used in electroporation experiments. The highest cell viability was observed from the cells treated with 

30 µg/ml Ba. However, any / none of the low concentrations of NaB displayed significant difference in 

the cell viability. Consequently, only 30 µg/ml Ba was selected for use in further transfection 

procedures. 

In addition to using boron to increase transfection efficiency, the electroporation procedure has been 

optimized for MSCs (26). Since hnFSSCs have poor receptivity to foreign substance, serum-free RPMI 

was used as the electroporation buffer. In the absence of serum in the buffer, the cell metabolism is 

maintained at basal levels (32). The reason for using RPMI instead of DMEM, which is the medium 

recommended for the cell line, is the lower concentrations of magnesium and calcium ions that prevent 

gene transfer (33).  

Three different electroporation conditions were designed to evaluate the effect of Ba on electroporation 

efficiency. Among all groups, the viability of the cells after electroporation was increased substantially 

in G2 and G3 that are treated with Ba in different stages. The vital role of boron in plant membrane unity 

and stability has already been mentioned. Therefore, it is consistent with the possibility that Ba preserved 

membrane maintenance /integrity of hnFSSCs after electroporation.  

On the other hand, pEGFP-N2 plasmid DNA that enhanced green fluorescent protein (EGFP) as the 

reporter gene was used during electroporation to visualize the transfected cells. EGFP expression, which 

is increasingly prominent as G1, G2, and G3 in fluorescent microscope images, was also measured by 

flow cytometry analysis. The results revealed that, the highest rate of EGFP+ cells was measured in 

Group3 (79%). Since transfection efficiency is based on living cells that have received the foreign 

material, supplementation of Ba during electroporation created a major difference between 

electroporation groups. In consequence, addition of Ba in pre- and post-incubation medium (G3) was 

significantly increased the transfection efficiency of hnFSSCs.  

4.CONCLUSION 

In this study, we demonstrated the influence of Ba on the electroporation of a new stem cell source, 

hnFSSCs, for the first time. Consequently, pre- and post-incubation of boron could reduce the drawbacks 

and increase the efficiency of electroporation technique. For further investigations, the differentiation 

potentials of electroporated hnFSSCs in the presence of boron could be investigated. In addition, 

osteogenic and chondrogenic differentiation of hnFSSCs should be investigated for bone regeneration 

in animal models. 
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Abstract 

The Cd1–xFexSe solid solutions are of potential interest, because these semiconductors, in contrast with 

the previously studied Cd1–xMnxTe and Cd1– xFexTe solid solutions that have a sphalerite structure, 

crystallize in the wurtzite structure. The Cd1 – xFexSe solid solutions are single-phase for x < 0.15.  

This work presents results of experimental studies of the dielectric properties of Cd1-xFexSe, х=0.04. It 

have been investigated temperature-frequency dependences of dielectric permittivity and conductivity 

of Cd1-xFexSe (x=0.04) at the measuring field frequencies f =25 Hz–1 MHz in the temperature range T 

= 160÷500 K.  The Cd1-xFexSe (x = 0.04) were synthesized by alloying primary components (purity no 

less than 99.99) in evacuated quartz cells. Crystal structure has been studied by X-ray diffraction method 

on the Bruker D8 Advance X-ray diffractometer. The capacitance, dielectric permittivity and 

conductivity were determined, were measured using an E7-20 immitance meter in the temperature range.  

The temperature-frequency dependences of dielectric permittivity show that the dielectric permittivity 

remains constant over the entire measured frequency range at low temperatures Т=160÷230 K. A further 

increase in the temperature Т > 230K leads to an increase in the permittivity. The slope of the curves 

obtained at low frequencies up to a frequency of about f < 10 kHz remains constant, at frequencies above 

f > 10 kHz, an increase appears with a tendency towards saturation. There are two maximums at the 

temperatures 313 and 446 K.It was studied the temperature dependences of conductivity for the 

Cd1−xFexSe in the temperature range T=160÷465 K and at frequencies 25 Hz–1 MHz. It can be see that 

σ remains constant in the temperature range T=160÷350 K, then a sharp increase in the curves occurs. 

The conductivity reaches a maximum at the temperature T=452 K and then decreases.                        

Keywords: Semimagnetic semiconductors, solid solution, dielectric permittivity, conductivity, 

temperature, frequency 
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1. Introduction 

Binary and ternary compounds of II-VI groups and thin films on their base present wide range of optical 

and electrical properties, which make them an important class of materials for photovoltaic applications 

[1]. The large optical absorption coefficient makes these materials the promising materials for X-ray 

and γ- ray detectors working at room temperature [2-5]. The tunable optical band gap makes them the 

potential candidates for a variety of optoelectronic applications including light emitting diodes, lasers 

and electrochemical cells. Dielectric relaxation studies are important to understand the nature and origin 

of dielectric loss, which in turn may be useful in the determination of structure and defects in solids. 

Dielectric spectroscopy is a powerful tool when applied to the electrical characterization of solid 

materials.  

Dielectric properties and the electrical conductivity of Cd1–xMnxTe [6] and Cd1– xFexTe [7-10] 

semimagnetic semiconductors (SMSC) have been studied previously. In this paper, we report the results 

of studying the dielectric properties of Cd1–xFexSe solid solutions (permittivity e, conductivity ) in the 

range of frequencies  f = 25 Hz - 1 MHz 

The Cd1–xFexSe solid solutions are of potential interest, because these semiconductors, in contrast with 

the previously studied Cd1–xMnxTe and Cd1– xFexTe solid solutions that have a sphalerite structure, 

crystallize in the wurtzite structure [4]. The Cd1–xFexSe solid solutions are single-phase for x < 0.15 [11].  

In our previous works we studied dielectric properties of Cd1-xFexTe SMSC at Fe concentration 0≤x 

≤0.08 and effect of γ-irradiation on them [5-9]. This work presents results of experimental studies of the 

dielectric properties of Cd1-xFexSe SMSC, х = 0.04. It have been investigated temperature-frequency 

dependences of dielectric permittivity and conductivity of Cd1-xFexSe (x = 0.04) at the measuring field 

frequencies f =25 Hz–1 MHz in the temperature range T = 160÷500 K.  

 

2. Experimental methods 

 

The Cd1-xFexSe (x = 0.04) SMSC were synthesized by alloying primary components (purity no less than 

99.99) in evacuated quartz cells. Crystal structure has been studied by X-ray diffraction method on the 

Bruker D8 Advance X-ray diffractometer. The capacitance, dielectric permittivity and conductivity were 

determined, were measured using an E7-20 immitance meter in the temperature range T = 110÷465K. 

The measuring field amplitude did not exceed 1 V/cm. The sample sizes were 0.2mm, 0.32mm, 0.12mm.  

Before the measurements, platelets were prepared from the Cd1–xFexSe samples, and layers of silver 

paste were deposited on the platelet’s surfaces. The resulting capacitors were installed in a cryostat with 

a temperature T varied in the range of 160÷500 K.  The frequency dependences of  were measured at 

fixed temperatures of T = 160 and 300 K and temperature dependences of  and   were measured at 

frequencies f = 25 Hz - 1 MHz.  

 

3. Results and discussion 

 

Crystal structure of Cd1-xFexSe (x=0.04) solid solutions was studied by X-ray diffraction method. Figure 

1 shows XRD spectra of Cd1-xFexSe (x = 0.04) solid solutions.  Cd1-xFexSe (x=0.04) solid solutions have 

a cubic crystal structure. 

Figure 2 shows the temperature-frequency dependences of dielectric permittivity of             Cd1–xFexSe 

solid solutions at frequencies 25 Hz–1 MHz in the temperature range T = 160÷500 K. It can be see that 

the dielectric permittivity remains constant over the entire measured frequency range at low 

temperatures Т =160÷230 K. A further increase in the temperature Т > 230K leads to an increase in the 
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permittivity ε′. The slope of the curves obtained at low frequencies up to a frequency of about f < 10 

kHz remains constant, at frequencies above f > 10 kHz, an increase appears with a tendency towards 

saturation. There are two maximums at the temperatures 313 K and 446 K. 

 

         
 

Fig.1. XRD spectra of Cd1-xFexSe (x = 0.04) solid solution at T=300 K 

                    
Fig.2 Temperature-frequency dependences of dielectric permittivity of  Cd1−xFexSe (х=0.04) solid 

solutions: 1-25 Hz, 2-100 Hz, 3 -200 Hz, 4 -500 Hz, 5 -1kHs, 6 -10 kHz, 7-100 kHz, 8 -500 kHz, 9 -

1MHz 

 

Figure 3 shows the frequency dependences of permittivity for the Cd1−xFexSe solid solutions (x = 0.04) 

at T = 167 and 301 K. It can be seen that there are two portions (10 2–104 Hz and 104 –106 Hz). Obtained 

results correspond to the literature data [11].   
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Fig.3 Frequency dependences of dielectric permittivity of Cd1−xFexSe (х=0.04) solid solutions: 1- T=301 

K,  2- T=167 K 

 

Fig. 4 shows the temperature dependences of conductivity σ for the Cd1−xFexSe (х=0.04) solid solutions 

in the temperature range T = 160÷465 K and at frequencies 25 Hz–1 MHz. It can be see that σ remains 

constant in the temperature range T = 160÷350 K, then a sharp increase in the curves occurs. The 

conductivity reaches a maximum at the temperature T = 452 K at all  frequencies and then decreases.                        

 

Fig.4 Temperature dependences of conductivity of Cd1−xFexSe (х=0.04) solid solutions 

 

 

3. Conclusion 

 

It was synthesized Cd1-xFexSe (x = 0.04) solid solution, crystal structure has been studied and 

capacitance, dielectric permittivity, conductivity were determined. The temperature-frequency 

dependences of dielectric permittivity and conductivity of Cd1−xFexSe in the temperature range 

T=160÷465 K and at frequencies 25 Hz–1 MHz show that the dielectric permittivity remains constant 

over the entire measured frequency range at low temperatures Т=160÷230 K. A further increase in the 

temperature Т > 230K leads to an increase in the permittivity. The conductivity reaches a maximum at 

the temperature T=452 K and then decreases.                        

This work was supported by the SOCAR grant 2019. 
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Abstract  

The purpose of the study:  The impact of negative biotic and abiotic factors on the development of 

stone partridges (Alectoris chukar) in vivarium conditions. 

Methods: All partridges were hatched in an incubator and then placed in cages in a vivarium.  

Development of young animals grown under different conditions was studied by measuring individual 

parts of the body, monitoring the total weight of birds, health status and vitality.  

Discussion: The first group of partridges, where heating without UV treatment was performed, turned 

out to be less viable than the second group of partridges, where, along with maintaining the temperature 

regime, the premises were treated with ultraviolet and infrared radiation. The life expectancy of 

partridges of the first and second groups for the 13-day period of cultivation reached 96% and 97%, 

respectively.The influence of negative living conditions on the development of young partridges of 

domestic fauna was revealed. 

Preservation of partridges where, along with heating, there was also irradiation of the room with 

ultraviolet and infrared radiation) for a 13-day growing period reached 100% of the value.Preservation 

of partridges where, along with heating, there was also irradiation of the room with ultraviolet and 

infrared radiation for a 13-day growing period reached 100% of the value.From day 31 to day 120, the 

gain in weight of the partridge mass contained in the vivarium in the cages was 5.8–12.0 g lower than 

in the aviaries. 

Results:  Analysis of the data on the growth and development of stone partridge chicks (Alectoris 

chukar) allows us to conclude that special attention should be paid to the organization of proper feeding 

in the  first two weeks after the birth of the chicks, when their rapid growth and development is observed. 

(The entire abstract, excluding the title, name and surname of the author, should not exceed 300 words, 

having more than 200 words.  

Keywords: Alectoris chukar,  partridge, chicks, ultraviolet, infrared radiation 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shafiga.topchiyeva@mail.ru


 17 

INTRODUCTION  

In a number of foreign countries, the artificial breeding of local stone partridge (lat. Alectoris chukar) 

has been put on an industrial basis, due to which it was possible to sharply increase the density of birds 

in the land (Kuznetsov B.A., 1972,  Sapetina I. 1970).  

The normal development of partridge chicks grown under artificial conditions is largely dependent on 

feeding. In order to timely provide the bird with a full ration, it is necessary to find out the dynamics of 

its growth and development. One of the methods for studying bird growth is the analysis of its weight 

and linear changes (Chichikina S.N. 1982). 

Growing a healthy bird is possible by organizing proper nutrition and optimal living conditions from 

the first day (http://rezon-1.com.ua/stati/17-razvitie-perepelov.html). 

In Chukar partridge, the population trend is stable, and the abundance is also extremely high (Bird Life 

International, 2016). The authors calculated that its number in the world totals s. 2 000 000. 

Nevertheless, there are reports of a decrease in its settlement in some parts of the world, for example, 

in Europe, and it is estimated that a small settlement is decreasing at a rate approaching 30% in 11.7 

years (three generations) (Shahabuddin, S. K. et all, 2016). 

One of the important issues in modern poultry farming is increasing the viability of birds at different 

stages of its development. The specificity of poultry ontogenesis is that the development of the embryo 

occurs outside the maternal organism in the environment, which affects the embryos by unfavorable 

abiotic and biotic factors (temperature, humidity, toxicants, etc.) (https://cyberleninka.ru/article/n 

/embrionalnoe-razvitie-perepelov; Tariq Mahmood et all, 2019; T Mahmood et all,  2019). 

Thus, special studies are needed to develop technology for the artificial breeding of the local subspecies 

of partridge. The normal development of partridge chicks (lat. Alectoris chukar), cultivated under 

artificial conditions, largely depends on feeding. In order to timely provide the bird with a full ration, it 

is necessary to find out the dynamics of its growth and development. One of the methods for studying 

bird growth is the analysis of its weight and linear changes. 

Based on the foregoing, the aim of our research was to identify the negative impact of negative biotic 

and abiotic factors on the development of partridges in vivarium conditions, to identify the optimal terms 

and conditions for growing young endemic subspecies of domestic partridge fauna in cages in vivarium 

conditions. 

MATERIALS AND METHODS  

All partridges were hatched in an incubator and then placed in cages in a vivarium. We studied the 

rates of growth and development of partridges on 24 chicks of one brood when growing them in cages. 

The first 10 days of the chicks were weighed daily, from the 11th to the 25th – every other day, from 

the 26th to the 60th day - once a week and then - once a month. 

We observed equal feed regimes and conditions of keeping (control). The experimental groups of 

partridges were divided into two groups: the first group of partridges was kept only in vivarium 

conditions, and the second group of partridges was placed in aviaries after a 3-week development. 

Immediately after hatching, young partridges, 5 animals in a group, were placed in cages (groups 1 and 

2). After 13-31 days, part of the partridges in a number of 5 were placed in aviaries (groups 3 and 4), 

and part  of the partridges were left in the cages under vivarium conditions (Fig.1,2). 

http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2019.51.1.265.271
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Figure 1. Immediately after hatching, young partridges Alectoris chukar 

 

Figure 2. 13day old partridges Alectoris chukar 

 

Figure 3. 31 day old partridges     Alectoris chukar            
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Figure 4. 120 day old partridges Alectoris chukar 

Feeders and drinking bowls were placed inside the cages and inside the aviary. Heating of the cages 

turned out to be insufficient, many chicks fell ill with pneumonia, therefore, we simultaneously used 

infrared and ultraviolet installations. 

Partridges were fed with a different diet, with heating the vivarium cages and at the same time exposing 

the room to ultraviolet radiation. 

DISCUSSION   

The first group of partridges, where heating without UV treatment was performed, turned out to be less 

viable than the second group of partridges, where, along with maintaining the temperature regime, the 

premises were treated with ultraviolet and infrared radiation. For heating electric 200-watt light bulbs 

were used. The source of ultraviolet radiation was ultraviolet and infrared sources (lamps). 

The life expectancy of partridges of the first and second groups for the 13-day period of cultivation 

reached 96% and 97%, respectively. 

The safety of partridges of the 3rd and 4th groups (where, along with heating was also irradiation of the 

room with ultraviolet and infrared radiation) for a 13-day period of cultivation reached 100% of the 

value. 

It should be noted that all partridges in the selected conditions in the aviaries were fed with an identical 

ration of food. Partridge viability in aviaries reached 100%. In the first 30 days after the transfer of 

partridges to aviaries, the average daily gain of both cage and aviary partridges was almost the same. 

From day 31 to day 120, the gain in weight of the partridge mass kept in the vivarium in the cages was 

5.8–12.0 g lower than in the aviaries (table 1. Fig.4.).  
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Table 1. Partridge mass change from day 7 to day 120 post-embryogenesis 

Age in 

days 

Conditions of keeping Mass, g 

7 cage 18.5 

aviary 19.2 

13 cage 39.1  

aviary 40.5 

22 cage 66,1  

aviary 67,5 

31 cage 105,5  

aviary 117.8 

60 cage 269.5 

aviary 275,3 

90 cage 385.5 

aviary 397.5 

120 cage 522.5 

aviary 534.5 

 

 

Figure.5. Partridge mass change from day 7 to day 120 post embryogenesis 

All partridges from 7 to 31 days had almost the same weight gain rate of body weight, however, from 

31 to 120 days, the gain in partridges in the vivarium increased compared to the weight gain in aviary. 

This phenomenon can be explained with low bird mobility in the vivarium and with optimal conditions 

in the cages in the vivarium. 

Analysis of the data on the growth and development of stone partridge chicks (lat. Alectoris chukar) 

allows us to conclude that special attention should be paid to the organization of proper feeding in the 

first two weeks after the birth of the chicks, when their rapid growth and development is observed. 
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RESULT  

1.The influence of negative living conditions on the development of young partridges of domestic fauna 

was revealed. 

2. Preservation of partridges of the 3rd and 4th groups (where, along with heating, there was also 

irradiation of the room with ultraviolet and infrared radiation) for a 13-day growing period reached 

100% of the value. 
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Abstract 

The Cd1-xFexTe (x = 0.08) solid solutions were synthesized by alloying primary components 

(purity no less than 99.99) in evacuated quartz cells. XRD is the principal technique used to 

investigate crystal structures and we studied crystal structure by this method. It was defined, 

that the Cd1-xFexTe (x=0.08) solid solutions have a cubic crystal structure with a lattice 

parameter a= 6.47 Å. The dielectric permittivity, conductivity, and impedance were studied 

using an E7-20 LCR meter in the temperature range T=110÷465K at alternating current within 

the frequency range of 25Hz ÷ 1 MHz. It was defined that conductivity and dielectric 

permittivity increase with an increase in the Fe concentration. An anomaly is observed in the 

temperature dependence of the dielectric permittivity. There is relaxation in the frequency 

dependence of the dielectric permittivity. The temperature dependences of the complex 

impedance show that the maximum of the real part of impedance shifts to higher temperatures 

with an increase in the frequency and its amplitude decreases. The temperature dependence of 

the imaginary part of the impedance has a stepped form. As the measurement frequency 

increases, the amplitude of the “staircase” decreases. 

Keywords: Semimagnetic semiconductor, impedance, dielectric permittivity, conductivity, frequency, 

temperature 
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1. INTRODUCTION 

Semimagnetic semiconductors (SMSC) - are ternary or quaternary semiconductors whose cations are 

partially replaced by a controlled amount of divalent transition-metal or rare--earth ions. Cd1-xFexTe 

belonging to the least studied II-VI group alloys 

In works [1-9] were carried out studies of the dielectric permittivity and conductivity of Cd1-xFexTe 

(0.01 ≤ x≤0.05) within the frequency range of 25Hz ≤f ≤1 MHz. From measurements of dielectric 

permittivity, conductivity and electron paramagnetic resonance  three regions of concentrations were 

defined that differ in the number of Fe atoms in elementary tetrahedron  Cd1-xFexTe. The first region, x 

≤ 0.03, is characterized by the temperature - frequency dependences of the conductivity and dielectric 

permittivity, which indicates hopping mechanism of charge transfer. Based the results of changes in the 

dependence of the activation energy dielectric permittivity on the concentration of Fe atoms, it is 

suggested that there are defects in this region, including 1 and 2 iron atoms. Further rearrangement of 

tetrahedra occurs in the Cd1-xFexTe 0.03 ≤ x ≤ 0.045 with the appearance of three Fe atoms in them. This 

is indicated by and a change in the nature of conductivity on a variable current is the transition from 

hopping to band conductivity, and also the disappearance of additional polarization of materials. 

Increasing x to 0.05 results in a line EPR with a width of ~ 2500 G. This line is associated with the 

appearance of clusters with a high iron concentration [1-3]. In work [4] the Fe-doped Cd1-xFexTe samples 

show significant local structural variations upon x=0.08 Fe concentration that is mainly attributed to the 

redistribution of Cd atoms from their original locations. 

In our previous works we studied dielectric properties of Cd1-xFexTe SMSC at Fe concentration 0 ≤ x ≤ 

0.03 and effect of γ-irradiation on them [5-9]. This work presents results of experimental studies of the 

dielectric properties of Cd1-xFexTe SMSC at х = 0.08 concentration. It have been investigated 

temperature-frequency dependences of dielectric permittivity and conductivity of Cd1-xFexTe (x = 0.08) 

at the measuring field frequencies f =1 kHz–1 MHz in the temperature range T = 110÷465K.  

2. EXPERIMENTAL 

The Cd1-xFexTe (x = 0.08) SMSC were synthesized by alloying primary components (purity no less than 

99.99) in evacuated quartz cells. The tetragonal axis c of the freshly cleaved rectangular crystal samples 

prepared for study was oriented in the cleavage plane. XRD is the principal technique used to investigate 

crystal structures and we studied crystal structure by this method on the Bruker D8 Advance X-ray 

diffractometer. The capacitance, resistance, dielectric permittivity, conductivity and impedance were 

studied using an E7-20 LCR meter in the temperature range T = 110÷465K. The measuring field 

amplitude did not exceed 1 V/cm. The sample sizes were 0.35mm, 0.5mm, 0.2mm. To measure the 

temperature dependences of the Cd1-xFexTe crystal conductivity and impedance, capacitors with 

insulating plates made of the materials under study were fabricated. Conductive layers were obtained 

by applying a silver paste onto the plate surface. 

 

3. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION 

Crystal structure of Cd1-xFexTe (x=0.08) solid solutions, studied by X-ray diffraction method is shown 

in fig. 1. It was defined, that the Cd1-xFexTe (x=0.08) solid solutions have a cubic crystal structure with 

a lattice parameter a= 6.47 Å. 
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Fig.1. XRD spectra of Cd1-xFexTe (x = 0.08) solid solutions 

The temperature-frequency dependences of dielectric permittivity of Cd1-xFexTe (x = 0.08) were studied 

at the measuring field frequencies 1 kHz–1 MHz in the temperature range T = 110÷465 K (fig. 2). As 

seen in fig. 2, the dielectric permittivity remains constant over the entire measured frequency range at 

low temperatures Т =110÷250 K. A further increase in the temperature Т > 250K leads to an increase in 

the permittivity ε′. The higher the measuring field frequency, the later the growth begins. The slope of 

the curves obtained at low frequencies up to a frequency of about f < 200 kHz remains constant, at 

frequencies above f > 200 kHz, an increase appears with a tendency towards saturation. There are two 

maximums at the temperatures 413 and 461 K at the frequencies 1 kHz and frequencies 10 kHz, however 

for Cd1-xFexTe (0 ≤ x ≤ 0.03) there is only one maximum at the temperature 500 K. With increase of the 

measured frequency the features on curves ε′(T) shifted to lower temperatures, and the corresponding 

values fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Temperature-frequency dependences of dielectric permittivity of Cd1−xFexTe (х=0.08) solid 

solutions: 1-1кHs, 2-10 кHs, 3 -200 кHs, 4 -500 кHs, 5 -1МHs 

 

Comparison of obtained results with temperature-frequency dependences of dielectric permittivity of 

Cd1-xFexTe (0 ≤ x ≤ 0.03) [9], show that dielectric permittivity increase with an increase in the Fe 

concentration to х=0.08 and maximum of curves in the temperature-frequency dependences of the 

dielectric permittivity shifts to lower temperatures (table 1). 
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Table 1. Dielectric permittivity and conductivity of Cd1−xFexTe (0≤х≤0.08) 

 

х Eg, Ev T, K  (ε′max) 

 

ε ′ ,  Ω-1cm-1 

0 1.53 500 

 

2000 0.0006 

0.03 1.56 500 

 

17000 0.025 

0.08 1.63 413 and 461 

 

20000 0.25 

 

Fig.3 shows the dependences of ln(ε′) on 1000/T. We can see that the experimental points are 

well fitted by a straight line according to the equation: 

 

                                                     (T )= o exp(−∆Ea /kT),                               (1) 

 

where ΔEa  is the activation energy, k is the Boltzmann constant. Activation energy is found by the 

equation (1) Ea= 0.38 eV. It is observed an anomaly in Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 The dependences of ln(ε′) on 1000/T of  Cd1−xFexTe (х=0.08) solid solutions,  f = 1кHs 

Fig. 4 shows frequency dependence of the dielectric permittivity for Cd1-xFexTe (x = 0.08) at                

T = 166 K. As seen in fig.4, the dispersion of the dielectric constant has a relaxation character. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Frequency dependence of dielectric permittivity for Cd1-xFexTe (x = 0.08) at T = 166 K 
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The conductivity of the Cd1−xFexTe (х=0.08) solid solutions were studied in the temperature range T = 

110÷465 K and at the measuring field frequencies 1 kHz–1 MHz. Fig. 5 shows the temperature 

dependences of conductivity for the Cd1−xFexTe (х=0.08) solid solutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Temperature dependences of conductivity  of Cd1−xFexTe (х=0.08) solid solutions: 1-1кHs,  2-

10 кHs, 3 -200 кHs, 4 -500 кHs, 5 -1МHs     

 

It was defined that up to a frequency f < 500 kHz, σ increases, and at a temperature T = 250K, a sharp 

increase in the curves occurs. The slope of the curves obtained at different measuring field frequencies 

remains constant. At frequencies f > 500 kHz, a further increase appears with a tendency towards 

saturation. The dependences of ln() on 1000/T show that the experimental points are well fitted by a 

straight line (fig. 5).  

Results of conductivity of the Cd1−xFexTe (0≤х≤0.08) show that the conductivity increase with an 

increase in the Fe concentration to х=0.08 and maximum of curves in the temperature-frequency 

dependences of the conductivity shifts to lower temperatures (table 1). 

Electrical impedance spectroscopy (EIS) is a method used to study the frequency dependence of the 

dielectric properties of Cd1−xFexTe by applying an alternating electric field. The paper presents the 

results of measurements of complex impedance spectrum Z’ (f) in the frequency range 25Hz–1 MHz. 

Fig. 6 shows the temperature dependences of the real and imaginary parts of complex impedance Z’ (f). 

As seen in fig. 6,a the maximum of the real part of complex impedance Z’
max shifts to higher temperatures 

with an increase in the frequency and its amplitude decreases. Fig.6,b  shows that the temperature 

dependence of the imaginary part of impedance has a stepped form. As the measurement frequency 

increases, the amplitude of “staircase” decreases. 

 

 
                                       a)                                                               b) 
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Fig.6 Temperature dependence of the real (a) and imaginary (b) parts of complex impedance of 

Cd1−xFexTe (х=0.08) solid solutions: 1) 25 Hs,  2) 100 Hs, 3) 200 Hs, 4) 500 кHs, 5) 1kHs, 6) 10 kHs,  

7) 200 kHs, 8) 500 kHs, 9) 1MHs    

4. CONCLUSION 

The temperature-frequency dependences of the dielectric permittivity and conductivity of Cd1−xFexTe 

(х=0.08) SMSC have been studied. Along with the temperature growth the segment of dielectric 

permittivity and conductivity increase gets shifted to the area of higher frequencies. It was defined that 

conductivity and dielectric permittivity increase with an increase in the Fe concentration of Cd1−xFexTe 

SMSC and maximum of curves in the temperature-frequency dependences of the dielectric permittivity 

and conductivity shifts to lower temperatures (about room temperature). An anomaly is observed in the 

temperature dependence of the dielectric permittivity. There is relaxation in the frequency dependence 

of the dielectric permittivity. Taking into account the nature of the dependences, the possibility of ionic 

conductivity in the crystal is assumed.  

The temperature dependences of the real and imaginary parts of complex impedance show that the 

maximum of the real part of complex impedance shifts to higher temperatures with an increase in the 

frequency and its amplitude decreases. The temperature dependence of the imaginary part of the 

impedance has a stepped form. As the measurement frequency increases, the amplitude of “staircase” 

decreases. 
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Abstract 

It was defined the optimal conditions of obtaining of perfect Cd1-xFexSe (x<0.08) epitaxial films. 

The electrical properties have been studied at room temperature. The measurement of thermo–

emf across Cd1-xFexSe epitaxial films confirm that films are of n–type. The activation energies 

were defined. 

Keywords: Semimagnetic semiconductor, epitaxial film, electrical, VAC, activation energy 

 

1. Introduction 

Semimagnetic Semiconduction (SMSC) or Diluted Magnetic Semiconductors (DMS) are 

obtained by substitution of transition metal cation like Mn, Fe, Co in II-VI compounds. This is 

leads to the appearance of the crystalline, chemical and magnetic disorder and the electronic 

structure of the valence band is affected by the 3d electrons correlations and their hybridization 

in s-p-d build valence band [1-3]. Unlike the well-known Mn-based DMS [4], the Fe-based II—

VI compounds show a very low solubility of Fe, creating some difficulties in obtaining single 

phase samples for studying the electronic properties. The Cd1–xFexSe DMS are single-phase for 

x < 0.15.  In Cd1–xFexSe the transition metal Fe2+ ions replace randomly the Cd cations in the 

wurtzite structure of the host CdSe crystal [2]. Similarly to the Mn-based DMS's [5-8], there is 

a large exchange interaction between the Fe 3d electrons, which lead to the spin splitting of the 

Fe 3d states into two groups of sublevels (spin-up and spin-down). Within the tetrahedral crystal 

field each of these states is further split into a doublet at low energy and a triplet at high energy.  

In this work the conditions of obtaining of perfect Cd1-xFexSe (x<0.08) epitaxial films and their 

electrical properties have been studied.  

2. Experimental details 

 

Thin films of Cd1-xFexSe (x<0.08) epitaxial films were obtained by Molecular Beam 

Condensation method in a vacuum of (12)10-4Pа on a glass substrates. It is determined the 

optimal conditions to obtain of epitaxial films with perfect structure and a clean, smooth surface 

by using of additional Te source. The substrate temperature was Tsub=640 ÷670К and source 

temperature was Tsub=1100 ÷1200К. Epitaxial films was growing in the (111) plane of a face-

centered cubic lattice. 
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Crystal structure of investigated epitaxial films was studied by X-ray diffraction (XRD) method 

on Broker, Germany D8 ADVANGE. XRD studies show that thin films grown on glass 

substrates at temperature Tsub=640 ÷670К have a monocrystalline structure (fig.1). 

 

                                     
                         

Fig. 1. X-ray diffraction pattern of Cd1-xFexSe (x=0.04) 

 

Surface morphology of investigated epitaxial films was studied by Scanning Electron 

Microscope (SEM) method on JEOL JSM-7600F Field Emission (fig.2).  SEM  image shows 

that the obtained epitaxial films was smooth and glossy surface. 

 

                                         
                      

Fig.2 SEM  image of the Cd1-xFexSe (x=0.04)  epitaxial films obtained on the glass substrate 

 

3. Results and discussion 

 

The dark electrical resistivity of Cd1-xFexSe, x<0.08 epitaxial films was measured at the 

temperature T=300 K. In order to measure electrical resistivity silver paste was applied to make 

Ohmic contacts to Cd1-xFexSe, x<0.08 epitaxial films. The nature of contact was checked up to 

50 V. The VAC characteristics of Cd1-xFexSe, x<0.08 epitaxial films are shown in fig.3. The 

VAX characteristics have linear nature which confirms that silver produces Ohmic contact with 

Cd1-xFexSe.  
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Fig.3. VAC characteristic of Cd1-xFexSe epitaxial films: 1- CdSe, 2- Cd0.6Fe0.4Se, 3- 

Cd0.2Fe0.8Se, 4-FeSe. 
 

At x = 0 (CdSe) the electrical resistivity at room temperature is R=10.5 · 106 Ωcm and at x = 1 

(FeSe) R=1.2 · 106 Ωcm. The straight-line nature of resistivity plots suggests that the grain 

boundary limited conduction is the dominant conduction mechanism.  

The thermal activation energy was calculated by the following equation: 
 

                                                              ρ = ρ0 exp (E0 / kT)         
                   

where, ρ - is resistivity at temperature T, ρ0 -  is a constant; k - is a Boltzmann constant.  

The calculated activation energy for CdSe (x = 0) epitaxial film was Ea = 0.0974 eV, for FeSe 

(x = 1) was Ea =  0.116 eV, for  Cd0.6Fe0.4Se (x = 0.4) epitaxial film was Ea = 0.101 eV and  for 

Cd0.2Fe0.8Se  (x = 0.8) epitaxial film was Ea = 0 .114 eV. The measurement of thermo–emf 

across Cd1-xFexSe epitaxial films confirms that films are of n–type. 

 

4. Conclusion 

 

It was defined the optimal conditions of obtaining of perfect Cd1-xFexSe (x<0.08) and Cd1-

xMnxTe (x=0.15) epitaxial films. Crystal structure and surface morphology have been 

investigated by XRD and SEM methods. XRD studies show that thin films grown on glass 

substrates at temperature Tsub=640÷670К have a monocrystalline structure. SEM  image shows 

that the obtained epitaxial films have smooth and glossy surface. The electrical properties of 

Cd1-xFexSe (x<0.08) epitaxial films have been studied at room temperature. The activation 

energy for Cd0.6Fe0.4Se (x = 0.4) epitaxial film was Ea = 0.101 eV, for Cd0.2Fe0.8Se (x = 0.8) 

epitaxial was Ea = 0.114 eV. The measurement of thermo–emf across Cd1-xFexSe epitaxial films 

confirms that films are of n–type.  
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Abstract 

The article presents the results of a study carried out to study changes in the course of the disease in 

patients with vascular dementia and Covid-19.The study was carried out during a period of strict 

quarantine in the gerontology department of the Republican Psychiatric Hospital of Azerbaijan. 

Observations were carried out on 210 patients. During this period, 52 patients tested positive for covid-

19. Research data were collected on the basis of clinical, pathopsychological examinations and 

observations of medical personnel. The Brief Psychiatric Rating Scale was used to assess the dynamics 

of psychopathological disorders. The study showed that during the Covid-19 pandemic, more attention 

should be paid to patients with vascular dementia receiving inpatient treatment in quarantine. 

Psychopathological changes and cognitive impairments are more common in patients with vascular 

dementia. The mortality rate from Covid-19 is higher in patients with vascular dementia. 

Key words: Vascular dementia, Covid-19, Psychopathological symptoms, Neuropsychiatric and 

cognitive impairments. 
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INTRODUCTION 

Dementia has emerged as a pandemic in an ageing society [1]. Because dementia develops in one person 

every 3 seconds. A number that is expected to increase to 152 million in 2050. Due to the increase in 

the average age of the world's population, the interest in the field of geriatrics is growing day by day 

[2]. But today we are facing another pandemic called Covid-19. 

According to the World Health Organization, the COVID-19 pandemic has caused disruptions in health 

care worldwide. “Good mental health is absolutely fundamental to overall health and well-being,” said 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World Health Organization. “COVID-19 

has interrupted essential mental health services around the world just when they’re needed most. World 

leaders must move fast and decisively to invest more in life-saving mental health programmes  ̶ during 

the pandemic and beyond” [3]. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus also said that we are already noting 

the negative impact of the pandemic on the mental health of the population, and this situation is expected 

to worsen. If we do not make serious commitments at this time to increase resources for mental health, 

it will have far-reaching consequences for health, society and the economy. 

COVID-19 has been found to cause blood clots, both large and small, that can travel to the brain and 

cause a stroke[4].In an in-depth study of how COVID-19 affects a patient’s brain, National Institutes of 

Health researchers consistently spotted hallmarks of damage caused by thinning and leaky brain blood 

vessels in tissue samples from patients who died shortly after contracting the disease [5]. Elderly 

individuals are at high risk of developing severe forms of COVID-19 due to factors associated with 

aging and a higher prevalence of medical comorbidities and, therefore, they are more vulnerable to 

possible lasting neuropsychiatric and cognitive impairments [6]. 

Chronic diseases such as dementia are a particular concern not only because they are associated with 

higher rates of hospitalization and mortality but also because COVID-19 further exacerbates the 

vulnerability of those with cognitive impairment. In patients with dementia, COVID-19 frequently has 

an atypical presentation with mental status changes complicating the early identification of cases [6]. 

Delirium caused by hypoxia, a prominent clinical feature of COVID-19, could complicate the 

presentation of dementia, increasing the suffering of the people living with dementia, the cost of medical 

care, and the need for dementia support [7]. 

The studies we have cited prove once again that there is a need for a more detailed study of the mental 

and somatic condition of patients with vascular dementia infected with the Covid-19 virus. 

The aim of the study was to study how Covid-19 affects neuropsychiatric and cognitive  

impairments in patients with vascular dementia. 

MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted on 210 patients in the gerontology departments of the Psychiatric Hospital of 

the Republic of Azerbaijan. Data were collected on the basis of clinical and pathopsychological 

examinations, observations of medical staff. BPRS, NPI-Q and MMSS tables were also used. Data were 

processed in SPSS-23. 



 34 

 

DISCUSSION 

The study was conducted for 10 months. The age range of patients was 60-91. From 210 patients,121 

patients were diagnosed with other dementia and 25 patients  with vascular dementia. In quarantine, 

80% of changes occurred in psychopathological symptoms (Picture). According to the results of tests, 

changes in psychopathological symptoms are more common in patients with vascular dementia. MMSE 

testing was performed before and after the strict quarantine regime. An increase in dementia was 

observed in 6.25% of other dementia patients and in 36% of patients with vascular dementia.  

 

Picture. Psychopathological symptoms observed in patients with dementia during the study. 

During this period, 52 patients tested positive for covid-19. They were transferred to another department 

within the hospital and continued their treatment there. The study found that out of 52 patients, 16 were 

diagnosed with schizophrenia, 16 with other dementia, 12 with vascular dementia, and 7 with different 

diagnoses. 

Changes in psychopathological symptoms were noted in 10 out of 12 patients with vascular dementia 

transferred to the “Covid-19” department, and in 11 patients there was acognitive  impairments. 

6 of the patients diagnosed with Covid-19 died. 4 of them had vascular dementia, 1 was diagnosed with 

senile dementia and 1 with vascular neurotic disorder. 
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 - During the Covid-19 pandemic, more attention should be paid to patients with vascular dementia 

receiving inpatient treatment in quarantine. 

- Psychopathological changes and cognitive impairments are more common in patients with vascular 

dementia. 

- The mortality rate from Covid-19 is higher in patients with vascular dementia. 

- During the last 1 year , 108784 articles related to COVID-19 were found on Pubmed, and from those 

only 1003 (0.9%) concerned vascular dementia. Therefore, more attention should be paid to this issue. 
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Abstract 

Cd1-xFexS (x=0.05)  solid solutions were synthesized and were used to grow epitaxial films. The crystal 

structure of the synthesized solid solutions was studied by XRD method. It was defined that the 

synthesized solid solutions crystallize in a zincblende cubic lattice with a lattice parameter a=5.8514 Å. 

Cd1-xFexS (x=0.05)  thin films were obtained by molecular beam condensation method in a 

vacuum of (12)10-4Pа on a glass substrates. The structural properties of the films were 

investigated by using the XRD. From the XRD analysis, it was observed that thin films grown 

on glass substrates at substrate temperature T=470K has a polycrystalline structure, at substrate 

temperature T=670K has a monocrystalline structure. 

Keywords: Semimagnetic semiconductor, solid solution, synthesis, thin film, substrate, XRD, 

polycrystalline, monocrystalline. 

  

1. Introduction 

One of the important issues facing modern materials science is obtaining of new semiconductor 

materials, research of their physical properties, purposeful management and identification of application 

opportunities in instrumentation engineering. In this regard, the epitaxial films of Cd1-xFexS 

semimagnetic semiconductors belonging to the group of AIIBVI type semiconductors are considered to 

be of special importance for fundamental researches and practical application. 

In recent decades, semimagnetic semiconductors have become the subject of extensive research. 

Semimagnetic semiconductors combine the properties of ordinary and magnetic semiconductors [1,2]. 

The presence of magnetic elements in these semiconductors allows to obtain structures on their base 

managing by magnetic field [3-6]. Cd1-xFexS  are new semiconductor materials having wide application 

potentials [7,8]. Few works in the literature have been devoted to the study of their physical properties 

[9,10]. In the presented work the synthesis problems of Cd1-xFexS (x=0.05) solid solutions and obtaining 

of perfect epitaxial films on their base have been studied. 

2. Methods 

Cd1-xFexS solid solutions were synthesized in a vacuumized quartz ampoules by impurity of primary 

components  - Fe and CdS semiconductor compounds (purity not less than 99.99). Synthesized Cd1-

xFexS (x=0.05) solid solutions were used to grow epitaxial films. 

Crystal structure of synthesized solid solutions was studied by X-ray diffraction (XRD) method on a 

Bruker D8 Advance XRD. It was defined that the synthesized solid solutions crystallize in a cubic lattice 

with a lattice parameter a=5.8514 Å . 

mailto:m.mehrabova@science.az
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Thin films of Cd1-xFexS (x=0.05)  solid solutions were obtained by molecular beam condensation method 

in a vacuum of (12)10-4Pа on a glass substrates. XRD studies show that thin films with polycrystalline 

structure grow on glass substrates at substrate temperature T=470K,  at substrate temperature T=670K 

grow monocrystalline structure.  

3. Experimental 

Synthesis of Cd1-xFexS (х=0,05) solid solutions were obtained by treatment of inital components: 

Cadmium, sulfur, iron. In order to treat electrolytic iron covered with oxide layer, it is etched in solution 

of distilled water and nitrogen (HNО3) acid taken at 1:1 ratio, then washed in distilled water. Inital 

components are weighed accurately on VLA-200 analytic scale-[=\zs3w3a. Substance amounts are 

calculated according to following formula:  

 PCd = P  ACd x / (ACd x + AМn y + AТе z) 

 PFe = P  AFe y / (ACd x + AМn y + AТе z) 

 PS = P  AS z / (ACd x + AМn y + AТе z) 

here P – total weight of charging, PCd – cadmium weight, PFe – manganese weight, PS – sulfur weight, 

A – atomic weight of element, x,y,z – atomic share of Cd, Fe, S respectively. Weighing of each 

component for their relative properties is carried out in the following sequence: first S, Cd, after all hard 

oxidizing Fe. Filling of weighed components to re-treated and thermally processed ampoules is carried 

out in the same sequence. After developing of 1·10-4 Pа vacuum within the ampoules, its mouth is 

separated from absorption system by melting and brazing. Then the synthesis process of materials to be 

treated is conducted. The ampoule, replaced into horizontal furnace is heated up to melting temperature 

of solid solution with 100 degree/hour. The temperature is hold for 3 hours and then increased 50 

degrees. As the necessary temperature (Тfus+50) is obtained, mixing mechanism is switched periodically 

for 2 hours. Then the temperature is reduced up to Тfus. The ampoule is kept in this temperature during 

24 hours. In order alloy to be well-mixed, the whole system is periodically brought to rotational 

movement. After the shown term is over, the furnace together with ampoule is brought to vertical 

position to filter synthesized material. Then, in order to prevent the discard during alloy firming, the 

furnace is terminally taken from the furnace and cooled in the air. Finally, the synthesized samples are 

being homogenous thermally processed during a week at 873÷973 K temperature. Using the above 

shown formula, substance quantity of 10 g Cd1-xFexS (х=0.05) solid solutions has been calculated. 

Substance quantity for 10 g Cd1-xFexS (х=0,05): Cd - 7,54 g; Fe - 0,2 g; S - 2,26 g The crystal structure 

of the synthesized solid solutions was studied by XRD method and it was defined that the synthesized 

solid solutions crystallize in a cubic lattice with a lattice parameter a=5.8514 Å . 

Cd1-xFexS (х=0,05) thin films was obtained on a glass substrate in a vacuum 1 ÷ 2· 10-4 Pa by 

molecular beam condensation (MBC) method at source temperature Tsour=1100 ÷ 1200 K and 

substrate temperature Tsub=470 ÷670 K during t=10 min. Condensation rate was regulated by 

the temperature of primary source. An additional S source evaporation was used for obtain 

perfect film surface morphology without any patterns. XRD studies show that thin films grown 

on glass substrates at temperature T=470K  have a polycrystalline structure, at substrate 

temperature T=670K grow monocrystalline structure (fig. 1).  
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Fig.1. XRD patterns of Cd1-xFexS (x = 0.05) thin films 

 

Fig. 1 shows the XRD of Cd1-xFexS (x = 0.05) thin films. Comparing the diffraction peaks position with 

the international diffraction database, it is found that these peaks occurred at 26.36°  correspond to (1 1 

1) can be distinctly assigned to cubic zincblende CdS type structure.  

The elemental chemical composition was studied by Energy Dispersive X- ray analysis (fig.2). 

The obtained results did not deviate much from the composition of starting precursor alloys. 

The ratio of Cd, Fe, S is observed to be about 44.58 at %, 4.49 at %, 50.93 at % for Cd1-xFexS 

(x = 0.05) thin films which indicated that the composition was nearly stoichiometric.  
 

 

                     

 

Fig.2. The EDAX spectrum of the Cd1-xFexS (x = 0.05) thin films. 

4. Conclusion 

Cd1-xFexS (x=0.05)  solid solutions were synthesized and were used to grow epitaxial films. The crystal 

structure of the synthesized solid solutions was studied by XRD method. XRD studies show that 

synthesized solid solutions crystallize in a zincblende cubic lattice with a lattice parameter a=5.8514 Å. 

Cd1-xFexS (x=0.05)  thin films were obtained by molecular beam condensation method in a 

vacuum of (12)10-4Pа on a glass substrates. The structural properties of the films were 

investigated by using the XRD. From the XRD analysis, it was observed that thin films grown 
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on glass substrates at substrate temperature T=470K has a polycrystalline structure, at substrate 

temperature T=670K has a monocrystalline structure. 
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Abstract 

The processes of current transport in a p-n-structure made on the basis of a semiconductor with a weak 

gradient of the bottom of the conduction band and the top of the valence band are investigated. The main 

equation of the problem is obtained in the presence of quasi-electric fields for electrons and holes. It is 

shown that linear variance increases the saturation current. 

Key words: Current transport, Quai-electric fields, Semiconductors with linear variance, Saturation 

current. 

 

1. INTRODUCTION 

The development of nanotechnology and the commercialization of scientific products have led to the 

need to search for new affordable and multifunctional materials that can replace silicon in semiconductor 

electronics [1-4]. Among these materials, a large place is occupied by the so-called solid solutions of 

elementary semiconductors and binary compounds AIIIBV and AIIBVI , all of which, to one degree or 

another, have a graded gap, i.e. dependence of the band gap on the sample length [5-7]. The purpose of 

this work is to study the effect of the graded gap on the processes of current transfer in p-n- structures, 

the n- base of which is such a graded-gap material. 

2. MATERIALS AND METHODS 

To study the process of current transport in a p-n- structure that has a base n-region with variband (see 

Fig. 1), we use the fundamental equations taking into account the gradient of the bottom of the 

conduction band - 
𝑑𝐸𝐶

𝑑𝑥
 and the gradient of the valence band flux - 

𝑑𝐸𝑉

𝑑𝑥
: 

1. Current equations for electrons (𝑗𝑛) and holes (𝑗𝑝): 

𝑗𝑛 = 𝑞𝜇𝑛𝑛 (𝐸 +
1

𝑞

𝑑𝐸𝐶

𝑑𝑥
) + 𝑞𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
 ,   (1) 

𝑗𝑝 = 𝑞𝜇𝑛𝑝 (𝐸 +
1

𝑞

𝑑𝐸𝑉

𝑑𝑥
) − 𝑞𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
.   (2) 

Total current density 

𝑗 = 𝑗𝑝 + 𝑗𝑛,   (3)  

where q is the elementary charge, μn- and μp- mobility of electrons and holes, respectively, n- and p- 

concentration of free electrons and holes, respectively, E is the electric field, EC is the bottom of the 

conduction band, ЕV is the top of the valence band, Dn– and Dp– diffusion coefficients for electrons and 

holes, respectively, jn– and jp– electric current densities for electrons and holes, respectively, х– 

coordinate directed along the sample length. 
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2.Conservation equations for the number of free charge carriers taking into account stationary 

conditions
𝑑𝑛

𝑑𝑡
=

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= 0: 

𝑑𝑗𝑛

𝑑𝑥
= −𝑞𝑈,     (4) 

𝑑𝑗𝑝

𝑑𝑥
= 𝑞𝑈.     (5) 

3. Poisson's equations for a semiconductor of electronic conductivity type: 

𝜀

4𝜋𝑞

𝑑𝐸

𝑑𝑥
= 𝑝 − 𝑛 + 𝑁𝑑,    (6) 

Where Nd is the concentration of shallow doping donors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Zone diagram (a) and schema (b) p-n-heterostructures, (c) - coordinate axis, EC - bottom of the 

conduction band, EV - top of the valence band, M - current-collecting metal contact 

 

3. DISCUSSION AND RESULTS 

From (1) - (3) one can find an expression for the electric field: 

𝐸 =

𝐽

𝑞𝜇𝑝
 − 

𝑘𝑇

𝑞
(𝑏

𝑑𝑛

𝑑𝑥
 − 

𝑑𝑝

𝑑𝑥
) − [𝑏𝑛

1

𝑞
(

𝑑𝐸𝑐
𝑑𝑥

) + 𝑝
1

𝑞
(

𝑑𝐸𝑉
𝑑𝑥

)]

𝑏𝑛 + 𝑝
,   (7) 

wherek is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, 𝑏 =
𝜇𝑛

𝜇𝑝
. 

Differentiating equations (1) and (2), taking into account equations (4) and (5), we obtain the main 

equation of the problem, which describes the behavior of the concentration of nonequilibrium carriers 

in the graded-gap n- base: 

𝐷𝑝

𝑑2𝑝

𝑑𝑥2
+

(𝑏 − 1)

𝑁𝑑
𝐷𝑝 (

𝑑𝑝

𝑑𝑥
)

2

−
𝑑𝑝

𝑑𝑥
{

1

𝑞𝑁𝑑
+ 𝜇𝑝 [

1

𝑞

𝑑𝐸𝐶

𝑑𝑥
+ (𝑏 − 1)

1

𝑞

𝑑𝐸𝑉

𝑑𝑥
]} − 

      −𝜇𝑝 [𝑏𝑛𝑝
1

𝑞
(

𝑑2𝐸𝐶

𝑑𝑥2 ) + 𝑝2 1

𝑞
(

𝑑2𝐸𝑉

𝑑𝑥2 )] − 𝑈 = 0.(8) 

M(metal) 

M 

p n + –  

b) 

a) 

х 0 

с) 
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Consider the case of the low injection level, when p<Nd, i.e. the concentration of holes p is less than the 

concentration of doping donors Nd, since it is under these conditions that the effect of quasi-electric 

fields is especially significant.  

An analysis of equation (8) shows that quasi-electric fields strongly change the basic equation of the 

problem. In this case, the further form of the equation will be determined by the form of the dependence 

EC(x) and EV(x). For simplicity, consider the case of the linear dependence of the change in the band 

gap: 

𝐸𝐶(𝑥) = 𝐸𝐶0 + 𝐾1𝑥,    (9) 

𝐸𝑉(𝑥) = 𝐸𝑉0 + 𝐾2𝑥,    (10) 

whereEC0 is the position of the bottom of the conduction band at x = 0, ЕV0 is the position of the top of 

the valence band at x = 0 (see Fig. 1), K1 and K2 are parameters that depend on the band structure of the 

graded-gap semiconductor. 

In this case, taking into account that the term proportional to (
𝑑𝑝

𝑑𝑥
)

2
 is always less than the others 

(see eg [8]), we can write equation (8) in a simple form: 

𝑑2𝑝

𝑑𝑥2 −
𝑑𝑝

𝑑𝑥
{

𝐽

𝑞𝑁𝑑𝐷𝑝
+

𝜇𝑝

𝐷𝑝
[

1

𝑞
𝐾1 + (𝑏 − 1)

1

𝑞
𝐾2]} −

𝑝−𝑝𝑛

𝐿𝑝
2 = 0,  (11) 

where𝐿𝑝 = √𝐷𝑝𝜏𝑝  is the diffusion length of minority carriers (holes). 

 The solution to equation (11) in general form is as follows: 

𝑝 = 𝐶1𝑒
−(

1

𝐿𝑝
+

𝐴

2
)𝑥

+ 𝐶2𝑒
(

1

𝐿𝑝
−

𝐴

2
)𝑥

,    (12) 

where 

𝐴 =
𝐽

𝑞𝑁𝑑𝐷𝑝
+

1

𝑘𝑇
[𝐾1 + (𝑏 − 1)𝐾2],    (13) 

C1 and C2 - constants of integration, which are determined by the boundary conditions. 

Under the conditions p<Nd, with an ideal p-n-junction 𝐽 ≈ 𝑞
𝐷𝑝

𝐿𝑝
𝑝(0)and 

𝑝(0)

𝑁𝑑
< 1, the first term will 

be small and 

𝐴 ≈
𝐾1+(𝑏−1)𝐾2

𝑘𝑇
.    (14) 

Solution (12) for thep-n- structure with an ohmic contact takes the form: 

𝑝 ≈ 𝑝(0)𝑒
−(

1

𝐿𝑝
+

𝐴

2
)𝑥

,    (15) 

those the characteristic length Lp now slightly changes due to the linear variance. The effective diffusion 

length is now: 

𝐿𝑝,𝑒𝑓𝑓 = 𝐿𝑝 (1 −
𝐴𝐿𝑝

2
),   (16) 

those decreases due to the variance. As a result, the so-called thin diodes with  
𝑑

𝐿
< 1 can be essentially 

“long” with 
𝑑

𝐿𝑒𝑓𝑓
> 1. 
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The obtained expression for the concentration distribution (19) makes it possible to determine 

the current in the case of the ideal p-n- junction, when 

𝐽 = 𝑞𝐷𝑝
𝑑𝑝

𝑑𝑥
|𝑥=0,    (17) 

connection between the hole concentration at the point x = 0 and the current in the form: 

𝐽 = 𝑞𝐷𝑝 (
1

𝐿𝑝
+

𝐴

2
) 𝑝(0),   (18) 

𝑝(0) =
𝐽

𝑞𝐷𝑝(
1

𝐿𝑝
+

𝐴

2
)
 .    (19) 

Accordingly, the I-V characteristic of the p-n- junction can be found in the form, 

𝐽 = 𝐽0𝑒
𝑞𝑉

𝑘𝑇,     (20) 

where 

𝐽0 = 𝑞𝐷𝑝 (
1

𝐿𝑝
+

𝐾1+(𝑏−1)𝐾2

2𝑘𝑇
)   (21) 

saturation current.  

 

4. CONCLUSION 

So, as the study shows, even under conditions of a weak linear variance, the dependence of current on 

voltage under injection conditions in p-n- structures changes - the saturation current increases by the 

value 𝑞𝐷𝑝 ∙
𝐾1+(𝑏−1)𝐾2

2𝑘𝑇
, i.e. directly depends on both the variband for the conduction band (K1) and the 

variband of the valence band ceiling. Cases are known experimentally when only EC (x) changes, and 

EV = const or vice versa. In these cases, the expression for the saturation current will be simplified 

accordingly. 
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Abstract  

In this study, a new efficient method for the one-step, one-pot synthesis of halogenated diarylamines is 

reported. For this purpose, firstly N-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)naphthalen-1-amine was synthesized in 

good yield (%73) from the reaction 1 equiv. of 1-naphthylamine (3) in toluene and 1 equiv. of 

tetrafluorobenzyne (2) which generated in situ from 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (1) and n-

BuLi under N2 atm. at -78 °C for 13 h. Chemical structure of the synthesized compound in this study 

was determined by 1H NMR and 13C NMR analyses. A new preliminary report is presented for obtaining 

substituted diarylamines with this efficient synthetic approach. The novel approach is modular, low cost, 

and rapid, and can be utilized for the transition metal-free synthesis of tetrasubstituted diarylamines. 

Keywords: C-N bond forming, fluorosubstituted diarylamines, tetrafluorobenzyne, metal-free 

synthesis, efficient synthetic approach 
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INTRODUCTION 

Carbon-nitrogen (C-N) bond forming reaction is one of the most important reactions in synthetic organic 

chemistry. This reaction can be widely found in a variety of fields, including the synthesis of 

pharmaceuticals, agrochemicals, dyes, and natural products (Gonela and Ablordeppey, 2019). Diaryl 

amines having C-N bonds are important industrial intermediates and are generally found in a variety of 

biologically and pharmacological active skeletons such as natural products, antioxidants, and inhibitors 

(Yadav et al., 2009). Although many methods are reported in the literature, the preparation of the 

arylamines via Cu-catalyzed Ullmann coupling and Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig coupling reactions 

have been the most efficient and practical methods in modern synthetic chemistry (Chen et al., 2019). 

These approaches several have certain handicaps including harsh reaction conditions, low reaction yield, 

and the necessity of using an excess catalyst (Nadri et al., 2014). Despite these disadvantages, expensive 

catalysts and ligands are still used in the present N-arylation methods. Therefore, it is important to 

develop new method metal-free and an inexpensive methods. The aim of this study is to develop an 

efficient transition metal-free method for the preparation of halogen-substituted aromatic amines using 

tetrafluorobenzine (2) and 1-naphthylamine (3). 

MATERIALS AND METHODS  

Materials 

The reactions were carried out under nitrogen and monitored by thin-layer chromatography (TLC). The 

reagents were used as purchased and used without further purification unless otherwise stated. Column 

chromatography was performed on silica gel (60 mesh, Merck) or on neutral alumina. TLC was carried 

out on silica gel 60 HF254 aluminum plates (Fluka). The one and two dimensional 1H and 13C NMR 

spectra were recorded on a Varian-400 or a Bruker-400 spectrometer in CDCl3 using tetramethylsilane 

as the internal reference. All spectra were recorded at 25 °C and coupling constants (J values) are given 

in Hz. The chemical shifts are given in parts per million (ppm). 

Experimental procedure  

Synthesis 

A solution of n-BuLi (0.103 mL, 1.11 mmol, 2.5 M in n-hexane) was added dropwise to a solution of 

1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (0.250 g, 1.01 mmol) in dry toluene (50 mL) at -78 °C under N2 

atm. The mixture was stirred at -78 °C for 1 h. Subsequently, naphthalen-1-amine (0.145 g, 1.01 mmol) 

was added in one portion to the reaction mixture. After mixing for 1 h at the same temperature allowed 

to warm to room temperature and stirred for another 12 h. The reaction mixture was first quenched with 

water and then extracted with EtOAc (4x40 mL). The crude product was purified via column 

chromatography on silica gel (100 g) by eluting with 25% EtOAc/n-hexane to give tetrafluoronaphthalen 

derivate 4.   

N-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)naphthalen-1-amine (4): 216 mg, 73%, 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 

8.10 (d, J = 9.5 Hz, 1H), 7.90 (d, 9.1 Hz, 1H), 7.62 (d, 8.4 Hz, 1H), 7.57-7.51 (m, 2H), 7.40 (t, J = 15.7; 

7.7 or 8.0 Hz, 1H), 6.68 (d, 7.3 Hz, 1H), 6.79-6.70 (m, 1H), 5.96 (bs, 1H, -NH-). 13C NMR (100 MHz, 

CDCl3): δ 148.1 (m, 1C), 145.6 (m, 1C), 140.9 (m, 1C), 138.6 (m, 1C), 137.3, 134.5, 128.8, 127.1, 126.5, 

126.4, 125.8, 124.3, 124.0, 121.4, 114.4, 97.9. 
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DISCUSSION   

Herein, an efficient transition metal-free method for the preparation of halogen-substituted aromatic 

amines using tetrafluorobenzyne (2) and 1-naphthylamine (3) has been developed, and reported. The 

reaction between 1 equiv. of 1-naphthylamine (3) in toluene and 1 equiv. of tetrafluorobenzyne (2)  

generated in situ from 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (1) and n-BuLi under N2 atm. at -78 °C 

for 13 h afforded diarylamine compound 4 in 73% yield (Scheme 1). To the best of our knowledge, the 

use of 1-naphthylamine as a coupling partner for N-arylation employing tetrahalobenzyne precursors 

has not been reported. 

 

 

Scheme 1. One-step efficient synthesis of N-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)naphthalen-1-amine (4). 

 

 

Scheme 2. Plausible mechanism for formation of the compound 4. 

NMR analysis 

1H NMR spectrum of the product 4 (Figure 1) having a unsymmetrical structure, consists of sets of 

signals appearing in the aromatic region due to tetrafluorophenyl and naphthalene units.  The NH 

protons, one of the most specific peaks, resonates as a broad singlet at 5.96 ppm (bs, 1H). The aromatic 

Ha protons are split into a multiplets by the coupling with the F atoms 6.79-6.70 (m, 1H). This shows 

that H and F atoms interact in tetrafluorophenyl core. The Hb protons resonate as a doublet at 6.98 ppm, 
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due to coupling with the Hc protons (J = 7.3 Hz). The Hc protons resonate as a triplet at 7.40 ppm, due 

to coupling with the Hb and Hd protons (J = 15.7; 7.7 or 8.0 Hz). The Hd protons resonate as a doublet 

at 7.62 ppm, due to coupling with the Hc protons (J = 8.4 Hz). The aromatic He protons are split into a 

doublet by the coupling with the Hf protons 7.90 ppm (J = 9.1 Hz). The Hh protons resonate as a doublet 

at 8.10 ppm, due to coupling with the Hg protons (J = 9.5 Hz). In addition, The aromatic Hg and Hf 

protons are split into a multiplets 7.57-7.51 (m, 2H). Figure 2 shows the 13C-NMR spectrum of the 

molecule 4. The proton-decoupled 13C NMR spectrum of product gave a 16 carbon signal due to its 

unsymmetrical molecular structure. The spectrum, it shows that C atoms interacting with F cores 

resonate as multiplets. As seen in the analyses of the 1H NMR and 13C NMR spectra, the results obtained 

are consistent with the structure of the molecule 4. 

RESULT  

A new method for the one-step, one-pot synthesis of halogenated diarylamines was discovered. From 

an economic and practical point of view, a procedure featuring an efficient and easy-to-handle metal-

free system in combination with an inexpensive solvent and base was also developed. These mild 

reaction conditions exhibit good yield and represent a new synthetic strategy for the synthesis of 

substituted N,N-diaryl compounds. In addition, the fact that the obtained compound in this study is open 

to derivatization over three different units such as tetrafluorophenyl, naphthalene and NH units is 

important in terms of reporting new compounds with this hybrid structure. 

 

0 

 

Figure 1. 1H NMR spectrum of the compound 4 (400 MHz, CDCl3). 
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Figure 2. 13C NMR spectrum of the compound 4 (100 MHz, CDCl3). 

 

 

Figure 3. Open to derivatization over three different units the hybrid structure 4. 
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Abstract 

The transfer equations of anisotropic solar wind, referring to the MHD theory, were applied in the study, 

taking into account the difference between the heat fluxes and heat pressures between parallel and 

vertical. It is assumed that the anisotropy is due to the magnetic field. For a stationary state in a spherical 

coordinate system, the equations obtained only for the case of radial dependence include the components 

of solar wind speed (X), parallel (Y) and perpendicular (Z) heat velocities, as well as constants obtained 

during transformations (C5, C6). Since the general solution of the equations is not yet possible, research 

has been conducted to determine the specific solutions. The quantities X, Y, and Z are considered to 

depend only on the radial distance for simplicity. Previous studies have examined the solution of a 

system of equations based on different relationships between Y and X. In this work, it was possible to 

find several more special solutions to the system of equations consisting of three differential expressions 

by means of various substitutions and approximations that simplify the equations. Some special 

solutions for MHD transport equations for single-particle liquid plasma of anisotropic solar wind have 

been found. The solutions can characterize the points after the number Max. But it is not a general 

solution. The specific solutions give an idea of the radial dependence of the solar wind speed, and the 

solutions are important in the wider study of solar wind, in the study of single-particle state and MHD 

theory, as well as in studying the properties, parameters and geometric dimensions of heliosphere and 

cosmic star wind. 

Keywords. Sun, MHD, Solar wind, Solar corona. 
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1. INTRODUCTION  

The study of the solar wind is as important for the Earth as it is for space exploration. Solar wind has a 

profound effect on people's lives and the operation of electromagnetic devices, as well as space 

equipment. Studies show that solar wind has a temperature anisotropy relative to the direction of the 

Sun's magnetic field intensity. A  very small change in the magnetic field (1 mGs) in the upper layers 

of the solar corona and in the coronal holes creates a temperature anisotropy: transverse and longitudinal 

pressures and temperature differences in the plasma In 1960, the existence of the solar wind was 

experimentally proved (K.I. Gringauz and others,1960)  which is theoretically predicted by E. Parker 

(Parker, 1958) a few years ago from this. Prior to this, it was believed that the atmosphere of the Sun, 

like other stars (like Earth's atmosphere), is in a state of hydrostatic equilibrium. S. Chapman developed 

the theory of the static corona (Parker 1963). The magnetohydrodynamic (MHD) description of the solar 

wind in collisionless plasma was undertaken with certain assumptions in the framework of the MHD 

CGL approximation, which has certain limitations as a learning of shock waves in this approximation, 

the heat flows, which can significantly change the properties of linear and shock waves did not take into 

account. Heat fluxes are the result of an asymmetric (non-Maxwellian) particle distribution function in 

plasma, which, according to measurements, more effectively reflects the conditions in the solar wind 

(Orayevski 1985). Radial and stationary plasma effluxes from the Sun were simulated on the basis of 

ordinary MHD equations. It was recognized that the complete disregard of parallel heat fluxes for 

collisionless plasma is not fully justified. In real situations, plasma from the sun - solar wind is 

anisotropic and the heat flux should be include.  

In this work, several partial solutions of the system equation describing anisotropic solar wind obtained 

in (Ramos 2003, Dzhalilov 2014) were found. The equation differs from common MHD equations and 

CGL equations in the MHD approximation by two heat fluxes: 𝑆⊥ and 𝑆∥.   

 

2. BASIC EQUATIONS  

The system of equations for the macroscopic motion of a non-collision plasma, taking into 

account the acceleration of gravity, is written as follows, in which case magnetic diffusion is 

not taken into account. (Ramos 2003):  

 
𝜕𝜌

 𝜕𝑡
+ 𝜌𝑑𝑖𝑣𝑉 = 0,                                                                                  (1) 
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Consider a spherical symmetrical stationary crown. 𝜕/𝜕𝑡 = 0. In spherical coordinates (𝑟, 𝜃, 𝜙), 

in the equatorial plane (𝜃 = 𝜋/2) and all parameters depend only on the radial distance r. 𝜕/𝜕𝜃 = 𝜕/𝜕𝜙 = 

0. Let's look at the plane flow of plasma. 𝑉𝜃 = 0, in this direction the magnetic field of the sun is stretched 

as if frozen. 𝐵𝜃 = 0. The force of gravity will be urgent 𝒈 = −𝒆𝑟𝐺𝑀о / 𝑟2. The equations are simplified 

during the plane one-dimensional distribution of plasma. 

Where 𝜌 is the density of the plasma, 𝑝⊥ and 𝑝∥ are the transverse and longitudinal pressures, V 

is the mass flow rate, and g is the gravitational force. In these equations, electrons are considered cold 

(𝑝𝑒 ≪ 𝑝𝑖) and their addition is not taken into account. || and I the indices uz indicate the longitudinal and 

transverse components of the quantities with respect to the external magnetic field. The difference 

between these equations from ordinary isotropic MHD equations and MHD approximation-free non-

collision CQL equations is that they reflect two thermal radiation components: the heat flux 𝑆⊥ and 𝑆∥, 

which are related to the transverse and longitudinal temperatures. 

In the radial plasma propagation 𝐵𝜙 = 0 and 𝑉𝜙 = 0, and if we take into account that all the 

parameters of the solar wind depend only on the radial distances, then 𝐵 = 𝐵𝑟, ℎ𝑟 = 1, ℎ𝜙 = 0, and after 

solving the basic equations and taking the plasma propagation to the direction of the magnetic fields that 

are chosen perpendicular to the surface of the Sun, 6 integral constants and three differential equations 

(Dzhalilov at all 2014) were obtained, 

 

𝑟2𝐵=𝐶1, 𝑟2𝜌V=𝐶2,                                                             (9) 
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Passing to dimensionless quantities and parameters, where 𝑢‖‖
2=𝑝‖/𝜌 and 𝑢⊥

2=𝑝⊥/𝜌 thermal 

velocities, we obtained (Bashirov, Dzhalilov 2019): 
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Here, Ro -sun radius, R distance from the sun, 𝑣0− is the characteristic speed for the solar wind 

(for example, wind speed near the Earth V = VE): 

Denoting                 𝐾1(𝑟) =
4

3
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𝑟
−
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𝑟2),   𝐾2 =
2
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𝑟
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İt has been obtained equation system for three variables (Dzhalilov at all 2014): 

The equation has singularities at X = Y, and as r approaches at infinity, X and Y approach zero. 

As is seen from (19)   
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Found a particular solution for У=2Х (Bashirov, 2018). Several more particular solutions were 

found with the use of changes of variables (Bashirov, Dzhalilov 2019; Bashirov 2020). The difficulty in 

solving these equations is associated with the zeros of the functions 𝑓(r) and 𝐴(r) in the domain of 

integration 1 ≤ r ≤ ∞. But these equations contain two more unknown constants �̅�5 and �̅�6, which allow 

making the singularities removable. 

With rE=1 a.e. =214Ro, where Ro is the radius of the sun. Knowing the parameters for the fast 

wind, r = 214, XE = 1.87, YE = 0.0187, ZE = 1910, and the parameters for the slow wind: XE = 0.64, YE 

= 0.04, ZE = 716, we can evaluate C5. 

 

3. APPROACH TO THE SOLUTION: 
 

We need to simplify the equations. The idea is that when a new variable is introduced, a particular 

solution of these systems can be obtained. We introduce a new variable M: 

                                                  𝑀(𝑟) =
𝑌+

1

𝑟2𝑍

𝑋
                                                    (24) 

From here                                                                 𝑀(𝑟)𝑋 = 𝑌 +
1

𝑟2 𝑍 , 

and from (15)                   

𝑑𝑌

𝑑𝑟
=

1

2
[

4

𝑟3
𝑍 −

2𝑔

𝑟2
+ (

𝑌

𝑋
− 1)

𝑑𝑋

𝑑𝑟
] 

And for   Z from (24) 
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𝑑𝑍

𝑑𝑟
= 2𝑟(𝑀(𝑟)𝑋 − 𝑌) + 𝑟2 (𝑀(𝑟)

𝑑𝑋

𝑑𝑥
+ 𝑋

𝑑𝑀(𝑟)

𝑑𝑥
−

𝑑𝑌

𝑑𝑥
) 

  

Substituting these expressions on the equation, we obtain two quadratic equations for Y. (16-17) 

                                            𝑀1(𝑟)𝑌2 + 𝑀2(𝑟)𝑌 + 𝑀3(𝑟) = 0                                                        (25) 

                                            𝑁1(𝑟)𝑌2 + 𝑁2(𝑟)𝑌 + 𝑁3(𝑟) = 0                                                          (26) 

where  

𝑀1(𝑟) =
1

2𝑋(𝑟)

𝑑𝑋(𝑟)

𝑑𝑟
−

2

𝑟
 

𝑀2(𝑟) = 𝑋(𝑟) [−
5

2𝑋(𝑟)

𝑑𝑋

𝑑𝑟
+

2

𝑟
+

1

𝑋(𝑟)
(

2𝑀(𝑟)𝑋(𝑟)

𝑟
−

1

2

𝑑𝑋(𝑟)

𝑑𝑟
−

𝑔

𝑟2)] 

𝑀3(𝑟) = 𝑋(𝑟) [
1

2
 
𝑑𝑋(𝑟)

𝑑𝑟
−

2𝑀(𝑟)𝑋(𝑟)

𝑟
+

𝑔

𝑟2
+

1

𝑋(𝑟)
(𝐾1 − 𝑋(𝑟))

𝑑𝑋

𝑑𝑟
+ 𝐾2] 

 

and 

𝑁1(𝑟) = −
2

𝑟
−

1

2𝑋(𝑟)

𝑑𝑋(𝑟)

𝑑𝑟
 

𝑁2(𝑟) =
𝑑𝑋(𝑟)

𝑑𝑟
− 𝑋(𝑟) [−

2

𝑟
+ (−

2

𝑟
−

1

2𝑋(𝑟)

𝑑𝑋(𝑟)

𝑑𝑟
)] +

4

𝑟
𝑀(𝑟)𝑋(𝑟) + 𝑋(𝑟)

𝑑𝑀(𝑟)

𝑑𝑟
+ 𝑀(𝑟)

𝑑𝑋

𝑑𝑟

+
1

2

𝑑𝑋

𝑑𝑟
+

𝑔

𝑟2
 

𝑁3(𝑟) = (
𝐶6

𝑟2
− 𝑀(𝑟)𝑋(𝑟))

𝑑𝑋

𝑑𝑟
− 𝑋(𝑟) (

2

𝑟
𝑀(𝑟)𝑋(𝑟) + 𝑋(𝑟)

𝑑𝑀(𝑟)

𝑑𝑟
+ 𝑀(𝑟)

𝑑𝑋

𝑑𝑟
+

1

2

𝑑𝑋

𝑑𝑟
+

𝑔

𝑟2)

−
2𝑀(𝑟)2𝑋(𝑟)2

𝑟
 

from these equations 

𝑌(𝑟) =
𝑀3(𝑟)𝑁1(𝑟) − 𝑁3(𝑟)𝑀1(𝑟)

𝑀1(𝑟)𝑁2(𝑟) − 𝑀2(𝑟)𝑁1(𝑟)
 

Solving the equations gives four implicit expressions, from (25-16): 

𝑌1−2 =
−𝑀2(𝑟)±√𝐷1

2𝑀1(𝑟)
    , and     𝑌3−4 =

−𝑁2(𝑟)±√𝐷2

2𝑁1(𝑟)
   , 

 Where   𝐷1 = √𝑀2(𝑟)2 − 4𝑀1(𝑟)𝑀3(𝑟)     и 𝐷2 = √𝑁2(𝑟)2 − 4𝑁1(𝑟)𝑁3(𝑟) 

The discriminants under the radical depend on r, M(r), X(r) и dX(r)/dr , dM(r)/dr .   
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In this work, for the first step we take 𝑀(𝑟) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡,
𝑑𝑀(𝑟)

𝑑𝑟
= 0 

Let's say Y has one solution. Where in  

𝑌1−2 =
−𝑀2

2𝑀1
    and          𝑌3−4 =

−𝑁2

2𝑁1
 

and equating them, we obtain a solution for X.  

𝑋(𝑟) =
𝑔

2𝑟
+ 𝐶0 = 𝑋0 −

𝑔

2
+

𝑔

2𝑟
,                                                    (27) 

 𝐶0 = 𝑋0 −
𝑔

2
< 0.  𝑟 = 1, 𝑋(1) = 𝑋0 

And  

𝑌(𝑟) =
2√2𝐶0𝑟 + 𝑔

𝑟
5
2

[(𝐶0 +
𝑔

8
) 𝐽(𝑟) −

1

2
𝐶𝑦]                                             (28) 

Cy is determined from the initial conditions for Y.  

𝑟 = 1, 𝑌(𝑟 = 1) = 𝑌0 

Where  

𝐽(𝑟) =
1

16𝐶0

1

√𝑟(2𝐶0𝑟 + 𝑔)
{

𝑔3

2
√−2𝐶0𝑟(𝑔 + 2𝐶0𝑟)𝑙𝑛

2

4𝐶0𝑟 + 𝑔 + √−2𝐶0𝑟(𝑔 + 2𝐶0𝑟)
+

2𝐶0𝑟

3
(𝑔

+ 2𝐶0𝑟)(𝑔 + 8𝐶0𝑟)(𝑔 − 4𝐶0𝑟)} 

And           𝑍(𝑟) = 𝑟2(𝑀(𝑟)𝑋(𝑟) − 𝑌(𝑟)),  

When the condition   (15):    𝑍(𝑟) ≪
𝑔𝑟

2
           and   𝑌(𝑟) = (𝐴(𝑟) + 1)𝑋(𝑟)                       (29) 

𝐷(𝑟) = 2𝑍(𝑟) − 𝑟𝑔 ≈ −𝑔𝑟 

6𝑟3𝑋(𝑟)
𝑑𝐴(𝑟)

𝑑𝑟
− (2 + 𝐴(𝑟))

𝑓1(𝑟)

𝑓
− 6𝐷(𝑟) = 0 

1)    𝑌(𝑟) ≪ 𝑋(𝑟),    𝐴(𝑟) ≈ −1,  𝑔 = 1  (15) 

 

   
1

𝑋(𝑟)
∙

𝑑𝑋(𝑟)

𝑑𝑟
+

2

3𝑟2
∙

(4𝐶6 + 𝑟)

8
3

(𝐶5𝑟2 + 𝑟 − 𝐶6) − 𝑟2𝑋(𝑟)
= 0                                   (30)   

and  

  

 
𝑑

𝑑𝑟
(2𝑌(𝑟) + 𝑋(𝑟)) ≈

𝑑𝑋(𝑟)

𝑑𝑟
=  −

𝑑𝑋(𝑟)

𝑑𝑟
+

6𝐷(𝑟)

3𝑟3
 

𝑑𝑋(𝑟) =
𝑑𝑟

𝑟2
; 

𝑋(𝑟) =
1

𝑟
+ 𝐶;  𝑟 = ∞ 𝑋(𝑟) = 0, → 𝐶 = 0,  



 56 

  𝑋(𝑟) = 𝑋∞, 𝐶 = 𝑋∞,                     (31) 

from (30) 

𝑋(𝑟) =
8(𝐶5𝑟2 + 𝑟 − 𝐶6)

𝑟(5𝑟 + 8𝐶6)
 

and 

𝐶 = 0, 𝐶5 = 𝐶6 = 0, 𝑋(𝑟) =
2

𝑟
, 𝑌(𝑟) = 𝑍(𝑟) = 0  

when 

𝐶 ≠ 0, 𝐶5𝑟2 + 𝑟 − 𝐶6 = 0, 𝑟(𝐶6 + 𝑟) (
1

𝑟
+ 𝐶) = 0; 

(1 + 𝐶5)(𝑟 + 𝐶6) = 𝐶𝑔𝑟2 + (𝑔 + 𝐶6)𝑟 + 𝐶6 

𝐶5 = 𝐶, 𝑔 ≡ 1 + 𝐶𝐶6, −𝐶6 = 𝐶6 = 0, 𝐶5 =
1

2
𝑋∞, 

𝑌(𝑟) = 𝑍(𝑟) = 0, 𝑋(𝑟) =
2𝑔

𝑟
+ 𝑋∞, 

  𝑤ℎ𝑒𝑛  𝑋∞ = 0, 𝐶5 = 𝐶6 = 0; и 

  𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑋∞ ≠ 0, 𝐶5 =
1

2
𝑋∞, 𝐶6 = 0 

 

2) New case                                              2𝑍(𝑟) ≪ 𝑟, 𝜏 =
1

𝑟
. 

𝑑𝐴(𝜏)

𝑑𝜏
+

1

2𝑋(𝜏)
∙

𝑑𝑋(𝜏)

𝑑𝜏
−

1

𝑋(𝜏)
≈ 0,    

Wherein                      𝑋(𝜏) ∙
𝑑𝑍(𝜏)

𝑑𝜏
− 2𝜏𝑍(𝜏)2 + (𝑍(𝜏) − 𝐶6) ∙

𝑑𝑋(𝜏)

𝑑𝜏
= 0;   

From here 

 𝑋(𝜏) = 𝑎𝜏2 + 𝑏𝜏 + 𝑋∞,  

А) 𝑎 = 0, 𝑏 = 2, 𝐶6 = 0, 𝐶5 =
1

2
𝑋∞,    

В) 𝑎 =
45

25

1

𝑋∞
, 𝑏 =

14

5
, 𝐶6 = −

49

100

1

𝑋∞
, 𝐶5 =

13

28
𝑋∞; 

And for А 

𝐴(𝜏) =  −
1

2
∙ ln(𝑎𝜏2 + 𝑏𝜏 + 𝑋∞) +

2𝑔

√4𝑎𝑋∞ − 𝑏2
∙ arctanh (

𝑏 + 2𝑎𝜏

√4𝑎𝑋∞ − 𝑏2
) + 

+
1

𝐶𝐴
∙ arctanh (

𝑏 + 2𝑎𝜏

√4𝑎𝑋∞ − 𝑏2
), 

 𝐴(0) = −1, 𝐶𝐴 =
1

2
ln(𝑋∞) −

2𝑔

√4𝑎𝑋∞ − 𝑏2
∙ arctanh (

𝑏 + 2𝑎𝜏

√4𝑎𝑋∞ − 𝑏2
) − 1; 

 

−1 ≤ 𝐴(𝜏) ≤ −0,5; 𝜏∗ = 2√5√
𝑋∞

7𝜏 + 5𝑋∞
, ℎ1 =

3 − √2

√2 − 1
, ℎ2 =

4 − √2

√2 − 1
; 

𝑍(𝜏) =  
1

2500𝐹(𝜏∗) ∙ 𝑋∞
∙ (2450𝐶𝑧𝑋∞𝑌(ℎ1, 𝜏∗) + 49𝐽(ℎ2, 𝜏∗));                       (32) 

𝐹(𝜏∗) =
√2 − 1

50
∙ 𝐽(ℎ2, 𝜏∗) + (√2 − 1)𝐶𝑧𝑋∞𝑌(ℎ2, 𝜏∗) − 

−
𝜏∗

2
∙ (𝐶𝑧𝑋∞𝑌(ℎ1, 𝜏∗) +

1

50
𝐽(ℎ1, 𝜏∗)) ; 

𝑍(1) = 𝑍0 → 0, 
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3) New case: 

  2𝑍 ≪ 𝑟, 2𝜏𝑍 ≪ 1, |𝐴| ≪ 1, 𝑌 ≪ 𝑋, 

 𝐴(𝜏0) ≈ 0, 𝐴 ≈ (𝜏 − 𝜏0)
𝑑𝐴

𝑑𝜏
(𝜏 = 𝜏0);  𝐴 = (𝜏 − 𝜏0)

𝑑𝐴

𝑑𝜏
(𝜏 = 𝜏0)   =>  

𝑑𝑋

𝑑𝜏
=

2(2𝐶6𝜏 − 1)𝑋

4(𝐶5 + 𝜏 − 𝐶6𝜏2) − 9𝑋
, 

𝑑𝐴

𝑑𝜏
=

1

𝑋
∙ (

𝑑𝑋

𝑑𝜏
− 1) , 𝐴𝑋

𝑑𝑍

𝑑𝜏
+ 2𝜏𝑍2 + (𝐶6 − 𝑍)

𝑑𝑋

𝑑𝜏
= 0;  

Find Х in the form            𝑋(𝜏) = 𝑎𝜏2 + 𝑏𝜏 + 𝑐, 𝑎 = −
2

3
𝐶6, 𝑏 =

2

3
, 𝑐 =

2

3
𝐶5; 

𝑋(𝜏0) = 𝑋0, 𝑋0 = 𝑎𝜏0
2 + 𝑏𝜏0 + 𝑐, 𝜏0 =

1

2
(1 ± √1 + 4𝐶6𝐶5 − 6𝐶6𝑋0),  

𝐴(𝜏) = ln (
𝐶5 + 𝜏 − 𝐶6𝜏2

𝐶5 + 𝜏0 − 𝐶6𝜏0
2) +

3

ℎ
(arctanh (

1 − 2𝜏𝐶6

ℎ
) − arctanh (

1 − 2𝜏0𝐶6

ℎ
) ), 

𝑑𝐴

𝑑𝜏
( 𝜏 = 𝜏0) = −

1

2
  

1 + 4𝐶6𝜏0

𝐶5 + 𝜏0 − 𝐶6𝜏0
2 , 𝑋0

𝑑𝐴(𝜏0)

𝑑𝜏
=

𝑑𝑋(𝜏0)

𝑑𝜏
− 1 = −

1

3
(1 + 4𝐶6𝜏0),  

𝑋0(𝜏 − 𝜏0) ∙
𝑑𝐴(𝜏0)

𝑑𝜏
∙

𝑑𝑍

𝑑𝜏
+ 2𝜏0𝑍2 + (𝐶6 − 𝑍) ∙ (2𝑎𝜏0 + 𝑏) = 0 (∗)  

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛ℎ𝑥 =
1

2
ln (

1 + 𝑥

1 − 𝑥
) ; 

𝐴(𝜏) = ln (
𝐶5 + 𝜏 − 𝐶6𝜏2

𝐶5 + 𝜏0 − 𝐶6𝜏0
2) +

3

ℎ
(arctanh (

1 − 2𝜏𝐶6

ℎ
) − arctanh (

1 − 2𝜏0𝐶6

ℎ
) ) = 

= ln (𝑁(ℎ)
𝐶5 + 𝜏 − 𝐶6𝜏2

𝐶5 + 𝜏0 − 𝐶6𝜏0
2) , 𝑁(ℎ) = (

ℎ + 1 − 2𝜏𝐶6

ℎ − 1 + 2𝜏𝐶6
∙

ℎ − 1 + 2𝜏0𝐶6

ℎ + 1 − 2𝜏0𝐶6
)

3
2ℎ

; 

ℎ = √4𝐶5𝐶6 + 1 

𝑋0(𝜏 − 𝜏0) ∙
𝑑𝐴(𝜏0)

𝑑𝜏
∙

𝑑𝑍

𝑑𝜏
+ 2𝜏0𝑍2 + (𝐶6 − 𝑍) ∙ (2𝑎𝜏0 + 𝑏) = 0 

(𝜏 − 𝜏0) ∙
𝑑𝑍

𝑑𝜏
+ 𝑚𝑍2 + 𝑛𝑍 + 𝑝 = 0,  

𝑚 =  −
6

1 + 4𝜏0𝐶6
𝜏0, 𝑛 =  2

1 − 2𝜏0𝐶6

1 + 4𝜏0𝐶6
, 𝑝 = −2𝐶6 ∙

1 − 2𝜏0𝐶6

1 + 4𝜏0𝐶6
,  

Find  

𝑍 =  −
𝑃∗

2𝑚
∙ (

𝑛

𝑃∗
+ 𝑡𝑔 (

𝑃∗

2
ln(𝜏 − 𝜏0) +

𝑃∗

2
𝐶𝑍))                                     (33) 

 𝑃∗ = √4𝑝𝑚 − 𝑛2, 𝑝∗
2 > 0,   

𝑚𝑍0
2 + 𝑛𝑍0 + 𝑝 = 0, 𝑍(𝜏0) = 𝑍0 =

1

2𝑚
∙ (−𝑛 ± √𝑛2 − 4𝑛𝑝), 

 

 
Particular cases can be continued, but with these solutions it is possible to characterize the dependence 

of the solar wind speed on the distance from the Sun. 

4. CONCLUSION 
 

In the work, the equation system of three nonlinear differential MHD transport equations for anisotropic 

solar wind is investigated. It has been found various special solutions of systems. An assumption 

interpretation of the integral constants in the system of equations has been introduced. The found 
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expressions and values can be used in the further study of the anisotropic solar wind, while studying the 

properties, parameters and geometrical dimensions of the heliosphere and cosmic stellar wind. 
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ABSTRACT 

It has been studied Ab initio modelling of defect properties with interstitials elements in Cd1-xMnxSe ( x 

= 0.14). Total energy, magnetic moment, number of valence electrons for the ideal and defective 

supercells of 32 atoms were determined. The calculated band gap for Cd1-xMnxSe was Eg =1.66 eV, total 

energy Et=-29324.7 eV. Interstitial atom leads to an increase in the band gap, change in the total energy, 

formation of local levels in the band gap and shifting of the Fermi level. 

Key words: Semimagnetic semiconductor, interstitial-atom, ab initio, band structure, density of states, 

band gap. 

 

1. INTRODUCTION 

Point defects play an important role in microelectronics technologies. Knowledge of the properties of 

point defects and their characteristics for use in  devices allows one to optimize the conditions of their 

production, improve their quality and the electronic properties [1-4]. In this situation, of valuable help 

in studying the properties of point defects is numerical modeling, especially with the use of quantum 

mechanical methods based on density functional theory approach. The paper describes a systematic 

study of the effect of various quantum–mechanical simulation approximations on the calculated energy 

parameters of defects as applied to simple point defects as interstitial atom in Cd1-xMnxSe.  

 In our previous works we have calculated electronic band structure (EBS), density of states (DOS) by 

ab-initio method and defined band gap, total energy, magnetic moments of the ideal and defective Cd1-

xMnxTe(Se) semimagnetic semiconductors (SMSC) for some supercells [5-10]. In the present paper it 

has been studied Ab initio modelling of defect properties with interstitials elements in Cd1-xMnxSe ( x = 

0.14).  

2. AB INITIO CALCULATIONS OF ELECTRONIC BAND STRUCTURE FOR Cd1-xMnxTe(Se) 

 Ab initio calculations have been used extensively in semiconductors to study vacancies and interstitial 

atoms, but applications to defects requiring larger supercells are rather rare because of computational 

limitations. The simulation of irradiation effects is an example where reliable data on such defects are 

highly required because of the scarcity of experimental data. İnterstitial atoms and vacancies are the two 

types of elementary defects, formed under irradiation. 

The purpose of this work was to calculate the electronic band structure of defective Cd1-xMnxSe (x = 

0.14) SMSC with interstitial atom. Ab initio calculations are performed in Atomistix Toolkit (ATK) 

program within the Density Functional Theory (DFT) and Local Spin Density Approximation (LSDA) 

on Double Zeta Double Polarized (DZDP) basis. We have used Hubbard U potential UMn = 3.59 eV for 

3d states for Mn atoms. After the construction of supercells Cd1-xMnxSe (х=0.14), atom relaxation and 

optimization of the crystal structure were carried out. Supercells of 32 (x = 0.14) atoms are considered. 

mailto:m.mehrabova@science.az
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EBS, DOS were calculated and total energy, magnetic moment, number of valence electrons for ideal 

(fig.1)  and defective (fig.2)  supercells Cd1-xMnxSe (x = 0.14) with interstitial atom Cd and Se have 

been defined in both antiferromagnetic (AFM) and ferromagnetic (FM) phases.  

Ab initio calculations have been carried out for ideal supercells Cd1-xMnxTe(Se) of 32 atoms 

(x=0.14). The calculated band gap for Cd1-xMnxSe, x=0.14 was Eg =1.66 eV and total energy Et=-29324.7 

eV.  

 

        

  

Fig.1 Cd1-xMnxSe, x = 0.14 in FM phase а) bulk configutation b) electronic band structure c) DOS 

    Ab initio calculations have been carried out for defective supercells Cd1-xMnxSe of  32 atoms  (x = 

0.14) with interstitial Cd and Se atom. It has been established that defect leads to increasing of  band 

gap, formation of local levels in the band gap, change in the total energy. Fermi level shifts towards the 

valence or conduction band (fig.2).  In the case of interstitial Se atom, band gap is equal to Eg =1.94 eV 

and  total energy Et=-29324.74 eV. There are no local levels in band gap (Fig.2,a). In the case of 

interstitial Cd atom, band gap is equal to Eg =1.98 eV, total energy Et=-29322.6 eV and two local levels 

are formed in band gap (Fig.2,b).   

 

 

                                              

 

 

 

                                  а)                                                                                          b)  

Fig.2 Electronic band structure for defective Cd1-xMnxSe, x = 0.14 in FM phase  а) interstitial Se atom 

b) interstitial Cd atom 

 

4. CONCLUSION 
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 It has been calculated the electronic band structure, density of states, band gap, total energy of the ideal 

and defective Cd1-xMnxSe (x=0.14) by ab-initio method using the Functional Density Theory. The 

calculated band gap for Cd1-xMnxSe, x=0.14 was Eg =1.66 eV and total energy Et=-29324.7 eV. 

Interstitial atom leads to an increase in band gap, formation of local levels in the band gap, change in 

the total energy and shifting of the Fermi level. 

This work was supported by the SOCAR grant 2019. 
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Abstract 

 

Content of heavy metals and radionuclides in mosses provide valuable information for the monitoring 

of the air pollution.  Mosses, soil and water in the Dashkesen, Mingechaur and Sumgait cities of the 

Azerbaijan Republic were studied to identify the bioindicator properties of mosses. The concentrations 

of heavy metals and activity of radionuclides in samples of mosses, soil and water samples were 

determined. It was defined, that the content of Cr, Mn and Fe in samples of mosses and soil, collected 

from Dashkesen were more than in Mingechaur and Sumgait. Content of Cu, Zn,Cd, Ba, Pb, Hg, Ni in 

samples of mosses and soil, collected from Mingechaur and Sumgait were more than in Dashkesen. It 

was revealed, that the activity of  40K was more than other isotopes.  On the other hand it was found out 

that 7Be, 214Pb, 214Bi, 137Cs, 134Cs, 60Co were more in Mingechaur region  than in Sumgait and Dashkesen. 

Keywords: Mosses, bioindicators, air pollution, heavy metals, radionuclides. 
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1. INTRODUCTION 

The purpose of this paper is to develop a system for monitoring atmospheric deposition of heavy metals 

and radionuclides of anthropogenic and natural origin in the framework of the Concept of National 

Security of Azerbaijan Republic, in order to provide a decent standard of living and improved human 

health through the rational use of natural resources, environmental protection, and improvement of the 

educational, scientific and technological potential. 

The undeniable actuality of the paper is connected with well-known problems of air pollution in 

Azerbaijan, resulting from development of oil and mineral deposits, operations of petrochemical and 

chemical industries, as well as the mass destruction of flora and fauna, natural resources, cultural and 

historical heritage in the territories of Azerbaijan temporarily earlier occupied by Armenia, including 

production of large-scale fires in the earlier occupied territories. An additional source of pollution with 

heavy metals is road transportation. Increased traffic on the Silk Road through Azerbaijan connecting 

Asia and Europe undoubtedly contributes to heavy metal pollution of soil and vegetation along the road. 

Deposits of polymetallic ores in Azerbaijan act as natural sources of environmental contamination with 

radionuclides. They are concentrated mainly in the northeast of the country (Greater Caucasus, Belokan 

district) where geological prospecting wells were drilled during the 1960s and 1970s and not properly 

preserved. Currently these wells leak radionuclides and constitute natural sources of pollution. An even 

greater threat and danger of radioactive contamination for the whole region is the technologically 

outdated Metsamor nuclear power plant, located in the territory of Armenia in a seismic zone. Waste 

water used to cool the reactors in Armenia is discharged into the river Araks in the border zone to 

Azerbaijan.  

All of these facts about the ecological situation in Azerbaijan make necessary to carry out monitoring 

atmospheric deposition of heavy metals and radionuclides of technogenic and natural origin. 

Implementation of the work has taken place in accordance with the UN Convention on Long-Range 

Transboundary Air Pollution (CLRTAP) with the participation of Azerbaijan in the International 

Program of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE ICP Vegetation) [1].  

 Heavy metals (HM) and radionuclides are among the most dangerous environmental pollutants. One of 

the most effective methods of obtaining data on atmospheric deposition of HM and other toxic elements 

and radionuclides is analysis of naturally growing moss samples serving as analogues of aerosol filters. 

Based on data obtained under the auspices of the UN Commission on transboundary transport of 

atmospheric fallout in Europe (UNECE ICP Vegetation) an Atlas of HM atmospheric deposition is 

issued every five years. These data allow the study of spatial as well as temporal trends of atmospheric 

deposition of HM and radionuclides, and also to identify and characterize sources of long-range 

transport of elemental pollutants and radionuclides.  

2. BRIEF REVIEW ON THE SCIENTIFIC PROBLEM 

Air, soil, vegetation and water resources are contaminated with technogenic emissions of the industrial 

enterprises: oil refining, oil mining, metallurgical, chemical and energy branches of Azerbaijan – with 

toxic substances, heavy metals (Pb, Cd, As, Co, Cr, Ni, Sn, Cu, et al.) and radionuclides (7Be, 40K, 60Co, 
134Cs, 137Cs, 214Bi, 212Bi, 212Pb). 

The current state of scientific and technical problem in relation to Azerbaijan is that the tasks for the 

environmental safety of the country, among which air is considered to be the priority one (Concept of 

National Security of the Azerbaijan President p. 4.3.10, http:/www.eurasian-defence.ru/?q=node/30535 
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or http://www.migration.gov.az/images/pdf/b5f3b29fd98276567dd7f0fd0ff2a58b.pdf), do not include 

large-scale study of air pollution with heavy metals and other toxic elements and radionuclides. 

According to the latest data on the forecast of the expected air pollution in large industrial cities of the 

Republic on 15 January 2016, the number of pollutants is limited only by the following indicators 

(www.eco.gov.az): 

        Table 1. The ratio of the maximal concentration to permissible concentration  

Ingredients Dust Sulphur 

dioxide  

Carbon 

monoxide 

NO2 Smog (ash) 

Maximum permissible 

concentration (mg/ m3)  

0,5 0,5 5 0.085 0.15 

Baku 0.4-0.9 0.0-0.3 2.9-3.4 1.2-1.7 0.1-0.6 

Sumgait 0.3-0.8 0.0.-0.3 1.1-1.6 - - 

Gandga 0.2-0.7 0.0-0.3 0.5-1.0 - - 

Mingachevir 0.3-0.8 0.0-0.3 0.1-0.6 0.3-0.8 - 

Nakhchivan 0.0-0.1 0.0-.03 0.5-1.0 - - 

Shirvan 0.2-0.7 0.0-0.3 0.5-1.0 - - 

Sheki 0.0-0.5 0.0-0.3 0.2-0.7 0.1-0.6 - 

 

 As it is seen from the map in Fig.1 (taken from Azerbaijan Country Report to the European Environment 

Agency, 2011), network of monitoring air pollution is very limited and, on the contrary to monitoring 

water pollution with such elements as Pb, Cu, Ni, V, Sb, Mo, Co, Al, Mn, Ti, Bi, Cr, Zn, Hg and Cd 

(page 16), provides information only on indicators such as electrical conductivity, roughness, hydrogen 

indicator - pH, sulphate, nitrate, ammonium, chlorine, phosphate, hydro carbonate, calcium ions, 

magnesium ions. In order to study the composition of polluting substances brought to the country via 

atmospheric deposition (rains, in particular) and evaluate their environmental impact samples are taken 

for chemical analyzes at 21 observation points in high mountains 

(http://www.zoinet.org/web/sites/default/files/publications/SEIS/enpi-seis-country-report-azerbaijan-

final.pdf). 

 

Fig.1. Main networks of air monitoring in Azerbaijan 

http://www.migration.gov.az/images/pdf/b5f3b29fd98276567dd7f0fd0ff2a58b.pdf
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Mosses has been used for the monitoring of atmospheric deposition of radionuclides and heavy metals 

since the late 50es of the last century, mostly for tracing deposition patterns of radionuclides due to 

technological accidents [2-4]. However, until recent time this aspect of investigations was absent in the 

UNECE ICP Vegetation in spite of the great importance of knowledge on global mixing of long-lived 

radionuclides and heavy metals in the atmosphere and their deposition after the Chernobyl and 

Fukushima disasters. In the moss survey 2015/2016, an optional assessment of long-lived radionuclides 

such as 137Cs and 210Pb was suggested [5]. The feasibility of moss sampling to assess the atmospheric 

deposition of radionuclides and heavy metals is discussed and examples from the literature are reviewed 

[6]. 

Mosses are effective accumulators of pollutants contained in the atmosphere. Biomonitoring of 

atmospheric pollution with of heavy metals, radionuclides and other chemical elements using moss is 

one of the simplest, most promising and effective methods for monitoring, detecting and evaluating 

changes in air quality [7-9].     

In our previous works we investigated air pollution problems in some regions of Azerbaijan Republic 

[10, 11]. The purpose of the work was to identify the degree of air pollution with ions of heavy metals 

and activity of radio nuclides using moss bioindicators. For the studied samples of moss and soil near 

Dashkesen and Mingechaur region, Azerbaijan to identify the bioindicator properties of moss and for 

bioindication of air and soil. 

3.MATERIALS AND METHODS 

It was studied samples of moss, soil and water in various cities of Azerbaijan Republic. Concentrations 

of heavy metals were determined on an Agilent Technologies 7500 Series ICP-MS (7500cx) instrument 

using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS, USA). 

The activity of radionuclides were determined on Gamma  spectrometer. Determination of content and 

activity of the radionuclides  in the tests of moss, soil and water was carried out at "Canberra" (USA) γ-

spectrometer with germanium detector (HP Ge).  

4.RESULTS AND DISCUSSION 

Experimental measurements of the definition of content and quantity of heavy metals and activity of 

radionuclides in samples of mosses, soil, water collected near the Dashkesen, Mingechaur,  Sumgait 

cities of Azerbaijan Republic have been conducted. Samples of mosses, soil and water  have been taken 

from these cities. 

The analyzed tests allowed us to define content of Cr, Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Ba, Pb, Ni, Hg in the 

composition of investigated samples. 

Our results on the content of heavy metals and radionuclides are presented in the table 1, fig.1, fig.2. 
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Table 1.   The content of heavy metals in the studied samples collected from the most polluted area 

near the city of Dashkesen, Mingechaur, Sumgait 

 

As can be seen from the results, the content of Cr, Mn and Fe in samples of mosses and soil, collected 

from Dashkesen were more than in Mingechaur and Sumgait.  Besides, content of Cu, Zn,Cd, Ba, Pb, 

Hg, Ni in samples of mosses and soil, collected from Mingechaur, Sumgait were more than in 

Dashkesen. 

        

 

 

Fig.1. Comparative data on the content of metal ions in the studied samples of mosses collected from 

the most polluted area near the a) Mingechaur b) Sumgait 

     Elements,    

           mg/kg  

Medium       

 

Cr 

 

Mn 

 

Fe 

 

Cu 

 

Zn 

 

Cd 

 

Ba 

 

Pb 

 

Hg 

 

Ni 

Dashkesen 

moss 28.6 510.2 16488.8 14.9 27.0 0.1 164.9 5.1 0 0 

soil 15.2 476.2 12692.7 12.2 20.8 0.1 87.3 4.3 0 0 

water 0.1 1.6 1.6 1.5 0 0 19.2 0 0 0 

Mingechaur 

moss 0 0 0 59.2 50.1 0.2 0 62.4 0.1 18.7 

soil 0 0 0 23.2 12.1 1.1 0 27.5 0.1 20.3 

Sumgait 

moss 0 0 0 64.3 167.5 0.6 0 65.7 0.1 22.8 

soil 0 0 0 27.6 87.1 0.3 0 28.6 0.1 25.7 
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Fig.2. Data on the content of metal ions in the studied soil samples collected from the most polluted 

area near the a) Mingechaur b) Sumgait 

It was determined the activity of radionuclides: 7Be, 40K, 60Co, 134Cs, 137Cs, 214Bi, 212Bi, 212Pb  in the 

samples of of mosses and soil samples taken from the Mingechaur region  and  in Sumgait region of the 

Azerbaijan Republic. The results are presented in table.2 

Table 2.   Activity of radionuclides in the studied samples collected from the most polluted area near 

the city of Dashkesen, Mingechaur, Sumgait 

           Elements, Bq/kg  

Mosses     

7Be 40K 60Co 134Cs 137Cs 214Bi 212Pb 

Dashkesen 78.4 512.1 11.4 16.3 11.5 15.2 50.2 

Mingechaur 89.6 673.2 15.4 19.1 12.6 18.2 52.6 

Sumgait 81.7 562,3 13.6 18.2 12.1 17.8 51.4 

 

As a result of the research it was revealed, that the activity of  40K was more than other isotopes (648,1 

Bq/kg). It was found out  7Be of activity 79.08 Bq/kg, 214Pb of activity 62.62Bq/kg, 214Bi of activity 

28.74 Bq/kg, 137Cs of activity 14.01 Bq/kg, 134Cs of activity 12.15 Bq/kg, 60Co of activity 11.34 Bq/kg, 

which were more in Mingechaur region  than in Sumgait and Dashkesen. 
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5. CONCLUSION 

To investigate elemental atmospheric deposition patterns, 75 samples of moss biomonitors were 

collected. Mass- and γ- spectrometry analysis were used to maximize the number of elements 

determined, including trace elements, radionuclides. The content of 17 elements was measured. 

The content of Cr, Mn, Fe in samples of moss and soil, collected from Dashkesen city were more than 

in Mingechaur and Sumgait cities. Content of Cu, Zn,Cd, Ba, Pb, Hg, Ni in samples of moss and soil, 

collected from Mingechaur,  Sumgait cities were more than in Dashkesen city. 

It was revealed, that the activity of  40K was more than other isotopes.  On the other hand it was found 

out that 7Be, 214Pb, 214Bi, 137Cs, 134Cs, 60Co were more in Mingechaur region  than in Sumgait and 

Dashkesen. 

Thus, the method of moss biomonitoring was used to define heavy metals and radionuclides in 

atmospheric depositions. The most polluted sites were defined on the basis of the analysis.The activity 

values of the detection  of heavy metals and radionuclides in moss, soil  and water samples provide 

valuable information for the monitoring of the air pollution in the Dashkesen, Mingechaur and Sumgait 

cities of the Azerbaijan Republic. The increasing content of heavy metals and radionuclides in the soil 

and atmospheric air can lead to serious consequences and even affect a person. The used method proved 

to be a cheap and efficient tool to assess heavy metal and radionuclides pollution in urban area. 
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Özet 

ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) plastikler, yüksek termal kararlılık, mükemmel bir mekanik dayanım ve 

kimyasal reaktiflere karşı yüksek dirence sahip olması sebebiyle önemli bir mühendislik malzemesidir. Aynı 

zamanda iletken özelliğe sahip olmaması ve kolayca aşınabilmesi ABS malzemelerin uygulamalarını 

kısıtlayabilmektedir. ABS en yaygın kaplanabilen plastiktir. Bakır ve Nikel Kaplanmış ABS, neredeyse tüm 

dekoratif krom kaplama proseslerinde kullanılmaktadır. Plastiklerin metalizasyonu oyuncak yapımı, 

otomotiv ve bilgisayar gövde parçalarında, elektronik ev aletleri, jant kapakları, havalandırma kısımları, 

borular, bağlantı elemanları ve daha birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Metalize edilmiş 

ABS malzeme,  bahsedilen bu üstün özelliklerinden dolayı birçok alanda yaygın olarak kullanılabilir. Son 

yıllarda iletken özellik göstermeyen altlıklar için yüzey aktivasyon çalışmaları giderek artan bir ilgi 

görmektedir. ABS reçinede akımsız kaplama yapabilmek için bazı ön işlemler uygulanmaktadır. Bu işlemler 

krom ile kimyasal aşındırma ve akımsız kaplama öncesi yüzey aktivasyon ön işlemleridir. Akımsız kaplama 

öncesi geleneksel aktivasyon ön işlem prosesi sensitizasyon ve aktivasyon işlemleri için SnCl2 ve PdCl2 

içerikli kolloid bir çözelti kullanılmaktadır. PdCl2‘ün yüksek maliyeti, yüzey aktivasyon maliyetleri, yüzey 

metalizasyon proseslerinde önemli bir yer işgal etmiştir. Bu sebeple Pd içermeyen metalizasyon prosesleri 

artan bir öneme sahip olmuştur. Bu çalışmada, Pd içermeyen yüzey aktivasyon yöntemleri hakkında literatür 

araştırmaları yapılmıştır. Literatür sonuçlarına göre yapışma dayanımı, yüzeyin morfolojik yapısı, katalitik 

yüzey üzerinde oluşturulan biriktirme ve akımsız kaplamalar hakkında bilgiler özetlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: ABS, Metalizasyon, Pd İçermeyen, Akımsız Kaplama  

 

Obtaning Surface Activation Onto The ABS Material with Pd-Free Technics In Electroplating 

Applications 

  

Abstract 

ABS plastic is an important engineering material for its high thermal stability, excellent mechanical strength, 

and high resistance to chemical reagents. However, its application is limited because it is non-conducting 

and easily fretted. Metallized ABS can be widely used in many fields since its outstanding properties of 

engineering plastic and metal. Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) is the most common plateable plastic. 

Copper and nickel plated ABS is used in almost all decorative plating processes. For industrial applications, 

plastic metallization serves to make toys, automotive and computer body parts, electronic housings, wheel 

covers, lamp housings, ventilation, air conditioning parts, pipes and fittings and many more things. For many 

years, activation process for metallization of nonconducting substrates has attracted increasing attention. 

Some pre-treatment technics are applied on  the ABS resins for electroless plating. Those are chemical surface 

etching with chromium, surface activation before electroless plating respectively. Before the electroless 

plating copper, the activation pretreatment should be carried on the surface of ABS resin. The conventional 

surface activation process used a solution containing SnCl2 and PdCl2 for sensitization and activation. 

Because of a high price of PdCl2, the cost of the surface activation occupied a high proportion in the surface 

metallization process. To reduce the cost in the surface metallization, Pd free surface activation process has 

became increasingly important. In this study, literature surveys were made about surface activation technics 

by considering Pd-free technology. According to literature survey some parameters were summarized such 

as adhesion strength, surface structure, obtained deposition onto the catalytic surface and electroless plating. 

Keywords: ABS, Metallisation, Pd-Free, Electroless Plating  
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1. GİRİŞ  

 

ABS malzeme, isminin baş harflerini akrilonitril (CH2=CH-CN) bütadien (CH2=C-CH=CH3)  stiren 

(C6H5-CH=CH2)  monomerlerinden almakta ve stiren akrilonitril kopolimer camsı matrisi ile stiren-

bütadien kopolimeri sentetik kauçuk olmak üzere iki fazlı bir polimer sisteminden oluşmaktadır.  Bu 

polimerin optimum özellikleri camsı ve kauçuksu fazlar arasında uygun aşılama ile elde edilmektedir. 

ABS kopolimerleri tokluk, ısıl kararlılık ve solvent dayanımı gibi özellikleri sayesinde yüksek darbeli 

polistirenden daha üstün bir özellikte ve tam anlamda bir mühendislik plastiğidir. Tüm yaygın plastik 

teknikleri kullanılarak oluşturulabilir ve bazen metallerle ilişkili teknikler de kullanılarak soğuk 

şekillendirilebilmektedir.[1] ABS, bahsedildiği üzere akrilonitril, bütadien ve stiren olmak üzere 3 farklı 

amorf monomer karışımından oluşan bir malzemedir. Akrilonitril, malzemede ki kimyasal ve termal 

iyileşmeye katkı sağlar. Bütadien, plastiğe darbe dayanımının ve tokluğun artmasında katkıda bulunur. 

Stiren, plastik yüzeye parlak ve pürüzsüz bir özellik kazandırmaktadır.  Bu monomerler genellikle 

bütadien, akrilonitril ve stiren oranları sırasıyla %15-35, %5-30 ve %40-60 aralıklarında olmak üzere 

belli oranlarda malzemeye eklenmektedir.[2] ABS polimerinin morfolojik yapısı, yüzey aşındırma 

işlemi esnasında plastik katmanda oluşturulan mikron boyutta gözeneklerin, daha sonra ki proses 

basamaklarında metallerin yüzeyde doldurulması şeklinde tanımlanmaktadır.  

 

Şekil 1. Aşındırma İşlemi Sırasında Yüzey Modifikasyonu 

 

Şekil 2. Dekoratif Krom Kaplama Prosesinin Ardından Oluşan Kesit Yüzeyi 

ABS malzemelerin tüm bu göze çarpan üstün özelliklerine rağmen uygulama alanı, iletken olmaması ve 

kolay bir şekilde aşınabilmesi sebebiyle sınırlıdır. Metalize olmuş ABS malzeme, üstün bir mühendislik 

plastiği ve metalleşme özellikleri sebebiyle yaygın bir çok alanda kullanılabilmektedir. Uzun yıllardır 

iletken olmayan malzemelerin metalizasyonu yönelik aktivasyon prosesleri artan bir ilgi görmektedir. 

[3] Bu nedenle son yıllarda otomotiv sektöründe plastik malzemelerin metallere göre kullanımının 
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artması sebebiyle, sektörde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan ABS mühendislik plastiklerinin çevre 

dostu ve maliyet düşürücü tekniklerle metalizasyon yöntemleri hakkında yapılan literatür çalışmaları bu 

çalışmada özetlenmiştir.  

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMALARI  

 

Chen ve arkadaşları; ABS plastik malzemelerde Pd metali içermeyen tekniklerle iletken bir yüzey elde 

ederek modifikasyon ve metalizasyon yapabilmek için, yüzey modifikasyonunu UV kovalent aşılama 

ile sağlamışlar.  İletken yüzey eldesi ise sprey destekli katman-katman biriktirme yöntemi ile yüzeyde 

metalik gümüş iyonlarını biriktirerek elde etmişlerdir. Çalışmalarında EDS, SEM ve FTIR 

karakterizasyon tekniklerini kullanmışlardır. Yapışma kuvveti, ıslatılabilirlik ve pH etkisi ayrıca 

incelenmiştir. EDS analizleri ile yüzeyde saf gümüş filmlerinin oluşturulduğunu göstermişlerdir. (Ek A-

1) Sprey uygulaması sonrasında, SEM görüntüleri ile yüzeyde 600 nm partikül çağında gümüş 

partiküllerini elde ettiklerini göstermişlerdir. (Ek A-2.1) FTIR spektrumlarına göre TES (Triethosisilil-

propilamin) moleküllerinin ABS yüzeyde başarılı bir şekilde aşılama yapıldığını göstermişlerdir.  (Ek 

A-2.2)UV kovalent aşılama işlemini 2mmol/l 6-(Triethoksisilil-propilamin)-1,3,5 triazin-2,4-azit (P-

TES) monomeri ile daldırma yolu ile 365 nm dalga boyunda belli sürelerde UV ışınlarına maruz 

bırakılarak gümüş filmlerinin yüzeye yapışmasını arttırmayı sağlamışlardır. 10 dakika boyunca UV 

aktivasyon ve aşılama işlemi ile en iyi yapışma kuvvetini 20N/cm olarak ölçmüşlerdir. 2mmol/l 6-(3-

triethoksililpropilamin)-1,3,5-triazin-2,4-ditiol mono sodyum (N-TES) monomeri daldırma ve ardından 

fırınlama işlemi ile Tiyol (-SH) fonksiyonel gruplarının ABS yüzeye kendiliğinden bağlanması ile 

polimerizasyon gerçekleşmektedir. Sprey çözeltisi püskürtülmeden önce 0.1 mol/L SnCl2 ve 40 ml/l 

HCl çözeltisinde daldırma yaparak ABS malzemenin temas açısını 82˚’den yaklaşık 48˚ ye düşürülerek 

yüzey tamamen iletken hale getirilmeden önce duyarlanmış ve ıslatılabilirlik arttırılmıştır. Sprey ile 

püskürtme işleminde Tollen’s ajanı olarak 0.1 mol/l AgNO3 ve %25 50 ml/l NH3·H2O çözeltisi 

kullanmışlardır. İndirgeme ajanı olarak Glioksal düzgün ve saf gümüş filmler elde edebilmek için 

formaldehite kıyasla bu çalışmada seçilmiştir. Glioksal ile indirgeme işleminde ağırlıkça %98,7 saf 

Gümüş filmi elde edilirken bu oran, formaldehitte %92,9 bulmuşlardır. (Ek A-3) HCHO (Aldehit) ile 

indirgeme prosesi (CHO)2’den daha hızlı gerçekleştiğini göstermiş ve Endüstriyel uygulamalar için 

Aldehit’in indirgeme ajanı olarak kullanılmasının daha etkili olduğunu fark etmişlerdir. (Ek A-4.) [4] 

 

Bazzaoui ve arkadaşları; Pd metali ve krom içerikli etching çözeltisi elde içermeyen bir teknikle 

Polipirol (Ppy) iletken polimerini kullanarak ABS malzeme yüzeyinde Polimerizasyon ile Ppy kaplama 

yaparak ABS/Ppy ince iletken bir film oluşturmuşlar ve ABS malzeme yüzeyini elektro kaplamaya hazır 

hale getirmişlerdir. Ppy monomeri ile birlikte polimerizasyonun gerçekleşebilmesi için oksitleyici ajan 

olarak demir (III) klorür kullanmışlardır. İlk olarak ABS numuneler 0,3 M pirol (75 ml) çözeltisine 

daldırılarak polimerizasyon manyetik bir karıştırıcı vasıtasıyla polimerizasyonu başlatmışlardır. 

Akabinde 1 saat sonra 0,9 M FeCl3 (25ml) monomer ortamına dahil edilerek oksidasyon meydana 

gelmiş ve 2 saat bir sürenin ardından polimerizasyonu tamamlamışlardır. SEM, EDS ve X-Ray mapping 

karakterizasyon tekniklerini bu çalışmada kullanmışlardır.  SEM görüntülerine göre ABS ile Ppy 

arasındaki etkileşim Ppy monomeri ABS malzeme yüzeyine tutundurulması sonucu plastik yüzeyde 

erime ve çatlaklar gözlemişlerdir. Böylece polimerizasyon reaksiyonu esnasında  polipirolün krake 

çekirdeğine güçlü bir şekilde bağlanabildiğinde ince kaplama yapışmasının güçlü olduğunu 

gözlemlemişlerdir. (Ek B-1)   Elde edilen Ppy kaplamanın 0,3-0,5 µm tanecik çapında küresel bir yapı 

elde etmişlerdir. EDS analizlerinde ABS yüzeyde biriktirilen bakır katmanın saf bir şekilde elde 

edildiğini göstermişlerdir.  İletken yüzeyin elde edilmesinin ardından bakır elektro kaplama işlemi 

uygulanmış ve yüzeyde %100 bir yapışma elde etmişlerdir.  Elektroliz süresi arttıkça bakırın kendi kübik 

yapısı SEM görüntülerinde belirgin bir hale gelmiştir. (Ek B-2)  33 mAcm−2 akım yoğunluğunda bakır 
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elektro kaplama işlemini yapmışlar ve kaplama kalınlıklarını teorik ve deneysel olarak 

karşılaştırmışlardır. Aynı işlem Nikel elektro kaplama işlemi sonrasın da yapılmış, deneysel ve teorik 

sonuçların birbirlerine olduğunu kanıtlamışlardır. Bakır elektro kaplama işleminin ardından Nikel 

metali, Cu/PPy/ABS katmanının üzerine son kat olarak 20 mAcm−2 akım yoğunluğunda elektrolitik 

yolla kaplanmıştır. SEM görüntülerinde Nikel elektro kaplama sonrası, pürüzsüz homojen ve çatlak 

oluşmayan yüzeyler gözlemlemişlerdir. (Ek B-3)  X-ray mapping kesit görüntülerine göre bakır ve nikel 

katmanlarının birbirleriyle uyumlu olduğunu göstermişlerdir. (Ek B-4) Son olarak, EDS 

spektrumlarında kaplanan ABS numunede Nikel metalinin yanı sıra az bir miktarda endüstriyel nikel 

banyo çözeltisinden kaynaklanan safsızlıklar sebebiyle karbon ve oksijen atomlarını ayrıca tespit 

etmişlerdir. [5]  

 

Shu ve arkadaşları; ABS malzemede metalizasyon yapabilmek için geleneksel proseslerde 

uygulanmakta olan etching ve paladyum katalizörü yerine altı değerli krom ve paladyum içermeyen 

çevre dostu bir proses geliştirmişlerdir. Bu çalışmalarında SEM ve XPS karakterizasyon tekniklerini 

kullanılmıştır. Kromik Asit içerikli etching çözeltisi yerine MnO2-H2SO4 (Sülfürik Asit: 12.3 M, MnO2 

içeriği: 30g/L) kolloid etch çözeltisi kullanarak yüzey aşındırma işlemi yapmışlardır. Yüzey aşındırma 

işlemini 70◦C’de 20 dakika boyunca yapmışlardır. (Ek C-1) Yüzey aşındırma işleminin ardından ilk 

olarak CuSO4 çözeltisinde ABS numuneler daldırılarak Cu+2 iyonlarını ABS yüzeye adsorbe etmişler 

ve 55C◦’de DMAB (dimetilaminboran (CH3)2NHBH3) indirgeme ajanı kullanılarak bakır iyonlarını 

metalik hale indirgemişler ve yüzeyde gerçekleşecek akımsız bakır kaplama işlemi için katalitik-iletken 

bölgeler oluşturmuşlardır. (Ek C-2)  Akımsız bakır kaplama işlemini 60C◦’de gerçekleştirmişler ve 

NaOH (3mol/l) kullanarak banyo pH değerini 12,5 olarak ayarlamışlardır. (Ek C-3) Akımsız bakır 

kaplama işleminin ardından, 0.03Acm2 akım yoğunluğunda 60 dakika boyunca bakır elektro kaplama 

işlemi oda sıcaklığında yapılmış ve 20 µm bakır kaplama kalınlığı elde etmişlerdir. 110◦C’de 2 saat 

boyunca sertleştirme işleminde sonra yapışma kuvveti 50◦C’de maksimum 1,31 kN/m değeri olarak 

ölçülmüş ve bu değerin Pd metali ile yapılan geleneksel yüzey aktivasyon yöntemine kıyasla (1,19 

kN/m) ortalama bir değer olduğunu raporlarında bildirmişlerdir.  Yapışma kuvveti, DMAB indirgeme 

sıcaklığı ile birlikte artmış ve bakır partikülleri hızlı bir şekilde yüzeyde biriktiğini bununla beraber, 

CuSO4  çözelti pH değeri, absorpsiyon süresi ve absorpsiyon sıcaklığının yapışma kuvvetine bir etkisi 

olmadığını belirmişlerdir. (Ek C-4) [6]  

 

Tang ve arkadaşları, kitosan (CTS) biyopolimer yardımı ile akımsız nikel kaplama yapabilmek için ABS 

malzeme yüzeyinde Nikel nanopartiküllerini tutundurarak, çevre dostu ve uygun maliyetli bir yüzey 

aktivasyon yöntemi üzerinde çalışmışlardır.  Daha önce aşındırdıkları ABS yüzeyde oda koşullarında 

15g/l CTS içerikli Asetik Asit çözeltisinde 5 dakika boyunca daldırma işleminin ardında 60°C sıcaklıkta 

belli bir süre ile ABS/CTS filmini elde etmeyi başarmışlardır.  

40°C sıcaklıkta 10 dakika boyunca Nikel Sülfat çözeltisinde (NiSO4∙6H2O: 2,0 g/L) daldırma yolu ile 

nikel nanopartikülleri yüzeyde tutundurulmuş ardından 3,0 g/L KBH4  ile Nikeli, metalik hale 

indirgemişler ve böylece ABS/CTS/Ni içerikli katalitik bir yüzey elde ederek yüzeyi akımsız kaplama 

işlemi için hazır bir hale getirmişlerdir. (Ek D-1) Akımsız kaplama işlemini 40°C sıcaklıkta 20 dakika 

boyunca gerçekleştirmişler, komplekstirici ajan olarak Sodyum Sitrat, indirgeme ajanı olarak ise 

Sodyum Hipofosfit kullanmışlardır.  Çalışmalarında XPS, XRD ve SEM karakterizasyon tekniklerini 

kullanmışlardır.  XPS analizi ile, katalilik yüzey eldesinin ardından oluşturulan iletken filmin ara yüzey 

reaksiyon mekanizmasını tartışmışlar. ABS yüzeyde CTS filminin elde edilmesi ve yapılan kurutma 

işlemi ile CTS kaynaklı –NH3 grupları ile aşındırma işleminin ardından yüzeyde oluşan –OH ve/veya –

COOH hidrofilik fonksiyonel grupların birbirleri ile reaksiyonu boyunca  yeni kimyasal kararlıkta –

C(O)–NH–, –C(O)–O– ve –C–O–C fonksiyonel gruplarının oluşumlarını raporlamışlardır. Bu sayede 
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ABS malzeme ile CTS filmi arasında yapışma kuvvetinin oldukça arttığını gözlemlemişlerdir. 

ABS/CTS/Ni filminin SEM görüntülerine göre 50 nm’den daha küçük çap boyutuna sahip nikel 

partikülleri yüzeyde düzgün bir şekilde oluşturmuşlardır. Böylece yüzeyde oluşturulan nikel 

partiküllerinin akımsız nikel kaplama işlemini başlatabilmek için yeterli olduğunu doğrulamışlardır.  

Akımsız nikel kaplama işleminde 7,2 μm Ni-P kaplama kalınlığı elde etmişlerdir.  (Ek D-2) XRD 

analizinde, ABS yüzeyde biriktirilen Nİ-P katmanının amorf bir halde olduğunu açık bir şekilde 

göstermişlerdir. (Ek D-3) [7] 

 

3. VARILAN SONUÇ  

 

Bu çalışmada, dekoratif krom kaplama uygulamalarında ABS ve PC katkılı ABS plastik malzemelerin 

elektriksel iletkenlik kazandırılması için kullanılan paladyum ve kalay içerikli asidik kolloid bir 

çözeltinin yerine çevre dostu ve maliyet düşürücü teknikler ile yapılan çalışmalardan bazıları 

özetlenmiştir. Metal biriktirme işlemlerinden önce uygulanan yüzey işlem tekniklerinin önemi, 

günümüzde yüzey aktivasyon prosesinde kullanılmakta olan altından bile daha değerli bir metal olan 

paladyumun yerini alabilecek metallere veya iletken polimerlere dikkat çekebilmek amacıyla bu çalışma 

yapılmış, yapılan çalışmalar doğrultusunda uygulanan karakterizasyon yöntemleri, yapışma kuvveti, 

elde edilen iletken ABS plastik yüzeylerin morfolojik yapıları incelenmiştir.    
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A-2.1: Sprey Uygulaması Sonrası Elde Edilen Gümüş Filmlerinin SEM Görüntüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2.2: Elde Edilen TES Filminin Ardından ABS Matris Yapısında FTIR Spektrumları 

 

 
 

A-3: Formaldehit ve Aldehit Indirgeme Ajanları Kullanılarak Gümüş Kaplanmış ABS 

Substratın EDS Sonuçları 

 

          A- 4: Geleneksel Endüstriyel Kaplama İle Sprey Tip Kaplama Proseslerinin Şematik Gösterimi 
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B: “ Environmentally friendly process for nickel electroplating of ABS” 

 

B-1: Sırasıyla; Pirol Monomeri İle İşlem Görmemiş ABS Yüzey, Polimerizasyon Başlatıldıktan 

1 Saat Sonrası ve 2 Saat Karıştırmanın Ardından Polimerizasyon Sonrası   Yüzeyde Sentezlenen 

PPy Polimerinin SEM Görüntüleri   

                                          

                                               
                                               

B-2:  PPy Sentezlenen ABS Yüzey Cu Elektrokaplama Sonrası (Sırasıyla 15,30,45 Dk Sonrası)  
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B-3:  Ni Elektrokaplama İşleminin Ardından ABS Yüzey SEM Görüntüsü (Sırasıyla 15,30,45 

dk Sonrası) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

B-4:  Ni Elektrokaplama X-Ray Kesit Görüntüleri (Sırasıyla 15,30,45 dk Sonrası) 

 

 
                

 

C: “Environment-friendly Pd free surface activation technics for ABS surface” 

 

C-1: Yüzey Aşındırma İşlemi Öncesi ve Sonrasında ABS Yüzeyi   
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C-2: (CH3)2NHBH3) İle İndirgenerek Bakır Partikülleri Biriktirilen ABS Yüzey Morfolojisi (Sırasıyla 0, 

20, 40 sn İndirgeme Süreleri İle) 

 
 

 C-3: Farklı Akımsız Bakır Kaplama Sürelerinde ABS Yüzey Morfolojisi (Sırasıyla 30,50 ve 90 sn) 
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                                    C-4: Sıcaklığın Yapışma Dayanımına Etkisi 

 

 
 

D: “A new palladium-free surface activation process for Ni electroless plating on ABS plastic” 

D-1: Elde Edilen ABS-CTS-Ni Filmi 

 
 

D-2: Akımsız Nikel Kaplama Sonrası Elde Edilen Ni-P Katmanının SEM Görüntüsü  

 

D-3: Akımsız Ni-P Biriktirme İşleminin XRD Kırınımı 
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Özet 

Son yıllarda gen terapisinde lipid-tabanlı kolloidal nanotaşıyıcı kullanımının hızla gelişimi, tıp alanında 

yeni gelişmelere ve böylece ilaç terapötik etkinliklerinin artmasına olanak sağladı. Biyouyumlu ve 

biyobozunur lipid-tabanlı nanosistemler, suda çözünmeyen ve özellikle vücutta tek başlarına yan etki 

oluşturan ilaçların etkili bir şekilde taşınmasını mümkün kıldı. Kolloidal nanotaşıyıcıların en önemlisi, 

ilk ve tek Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı siRNA (küçük çift iplikli RNA 

molekülü) taşıyıcısı olarak kullanılan lipozomlar olmuştur. Çoğu klinik uygulamada ticarileşen birçok 

lipozomal formülasyon mevcuttur, örneğin Doxil®, Ambisome®, DepoDur™, Onpattro®   gibi. 

Farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin kontrol edilmesi, biyoyararlanımlarının fazla oluşu 

ve toksisitelerinin az olması lipozomların klinik araştırmalarda başarılı bir şekilde kullanılmasını 

sağlayan avantaljları arasındadır. Lipozomlar; boyutları 50 nm ile 1000 nm arasında değişen aköz kor 

ve lipid çifte tabaka içeren veziküllerdir. Lipozomların içerdiği hidrofobik kısımlara lipofilik moleküller 

hapsolabilir ya da hidrofilik aköz kora hidrofilik molekülleri enkapsüle edilebilir. İçerdiği lipid 

kompozisyonu, vezikülün boyutu ve yüzey yükü, lipozomların in vivo ve in vitro aktivitelerinin 

belirlenmesinde, taşıdıkları moleküllerin ve vezikülün stabilitesinin kontrol edilmesinde ele alınması 

gereken önemli parametrelerdir. Lipozomların ana yapısını doğal ve sentetik fosfolipidler, yardımcı 

lipidler ve kolesterol oluşturmaktadır. Bu bağlamda lipozomlar hücre membranlarına benzemelerinden 

ötürü canlı vücuduna biyouyumlu, biyobozunur ve immünojenik olmayan yapılarından dolayı da ideal 

gen gönderim araçları olarak karşımıza çıkar. Tıpta ilaç ve küçük moleküllerin gönderiminde bir 

nanotaşıyıcı, aşıda adjuvan, hastalıkların teşhis ve tedavisinde görüntüleme ajanı olarak lipozomlar 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bu derlemede, lipozomların medikal uygulama alanlarından ve siRNA’ların 

lipozomal kullanım alanlarından bahsedilecektir. Ayrıca klinikte FDA tarafından onaylanmış olan çeşitli 

lipozomal formülasyonlar üzerinde durulacak ve lipozomların nükleik asit taşınımındaki rolleri ele 

alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Lipozomlar, Lipid kompozisyonu, Nükleik asit taşınması, Terapötik etkinlik, 

Lipozomal aşılar 
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CURRENT LIPOSOMAL NANOFORMULATIONS USED IN NUCLEIC ACID DELIVERY 

IN MEDICAL FIELD 

 

Abstract 

The rapid development of lipid-based colloidal nanocarrier use in gene therapy in recent years has 

enabled new developments in medicine and thus increased drug therapeutic efficacy. Biocompatible and 

biodegradable lipid-based nanosystems made it possible to efficiently transport drugs that are insoluble 

in water and especially side effects on their own in the body. The most important of the colloidal 

nanocarriers were liposomes used as the first and only FDA-approved siRNA (small interfering RNA 

molecule) carrier. There are many liposomal formulations commercialized in most clinical applications, 

eg Doxil®, Ambisome®, DepoDur™, Onpattro®. Control of pharmacokinetic and pharmacodynamic 

properties, high bioavailability and low toxicity are among the advantages that enable liposomes to be 

used successfully in clinical trials. Liposomes are vesicles containing aqueous core and lipid double 

layer, the size of which varies between 50 nm and 1000 nm. Lipophilic molecules can be trapped in 

hydrophobic portions contained in liposomes or in hydrophilic aqueous core hydrophilic molecules can 

be encapsulated. The lipid composition it contains, the size of the vesicle and its surface charge are 

important parameters that should be considered in determining the in vivo and in vitro activities of 

liposomes and controlling the stability of the molecules they carry and the vesicle. Natural and synthetic 

phospholipids, helper lipids and cholesterol constitute the main structure of liposomes. In this context, 

liposomes emerge as ideal gene delivery vehicles due to their biocompatible, biodegradable and non-

immunogenic structures due to their resemblance to cell membranes. Liposomes are frequently used as 

a nanocarrier in the delivery of drugs and small molecules in medicine, as an adjuvant in the vaccine, 

and as an imaging agent in the diagnosis and treatment of diseases. In this review, the medical 

application areas of liposomes and liposomal uses of siRNAs will be mentioned. In addition, various 

liposomal formulations approved by the FDA in the clinic will be emphasized and the role of liposomes 

in nucleic acid transport will be discussed. 

Keywords: Liposomes, Lipid compositions, Nucleic acid delivery, Therapeutic efficacy, Liposomal 

vaccines 
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Giriş  

Nanopartiküller (NP), kanser, diyabet, kalp hastalığı ve tüberküloz gibi çok çeşitli hastalıklar için 

hedeflenen ilaç verme, tanısal görüntüleme, sensörler ve implantlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere çok sayıda biyomedikal uygulamaya sahiptir. Nanopartiküllerin verilme şekli uygulamaya ve 

hastalığa bağlı olmakla birlikte, nanopartiküller intravenöz uygulama veya kan dolaşımına göreceli 

kolaylıkla girme kabiliyetleri veya dolaşımda daha uzun hayatta kalma süreleri nedeniyle sıklıkla 

sistemik dolaşım ile anında temas halindedir. Nanopartiküller sirkülasyona girdikten sonra istenmeyen 

hemostatik ve enflamatuar yanıtlar ortaya çıkarabilir ve bu nedenle terapötik uygulamalar için 

nanopartiküllerin tasarımında geniş hemo-uyumluluk endişeleri dikkate alınmalıdır (Saha et al., 2020). 

Biyomedikal uygulamalar için nanopartiküllerin oransal tasarımı, terapötik, diagnostik veya terapötik 

bir uygulama için seçicilik yararlanımı için biyolojik ve biyofiziksel engellerin üstesinden gelmeye 

odaklanır (Svenson et al., 2012). Nanapartiküllerin oransal tasarımına ilişkin hususlardan, diğerleri 

arasında boyut, şekil, yük, manyetik özellikler, foto-yanıt, akustik yanıt ve istenen açıklık 

mekanizmalarını içermektedir (Xiao et al., 2012). Ökaryotik hücreler, 1966'da Chang ve ark. insan 

eritrositlerinin naylon mikro kürelerde kapsüllendiğini ilk kez bildirdi (Chang et al., 1966). 

Mikrokapsüllenmiş hücrelerin terapötik uygulaması ilk olarak 1980'de Lim ve Sun, diyabetik sıçanlara 

mikrokapsüllenmiş Langerhans hücrelerinin pankreas adacıklarına nakledildiğinde gösterildi; bu, 

insülin salınımı ile glikoz seviyelerine yanıt verdi ve sıçanları 2-3 hafta boyunca normoglisemiye 

döndürdü. (Lim et al., 1986). 

Taşıyıcı sistem olarak kullanılan yapılar, çeşitli biyolojik ajanların hedef bölgeye iletilmesinde ve 

kontrollü salımında önemli bir rol oynamaktadır. Doku mühendisliğinde polimerik taşıma sistemlerin 

kullanılmasının birkaç temel nedeni vardır. Bunlardan ilki, çeşitli biyolojik ajanların bu taşıyıcı polimer 

sistemlerinin içine hapsedilerek istenilen bölgede yavaş ve uzun süreli kontrollü salım yapabilme 

özelliğidir. İkinci bir neden, mikro/nano boyutlu olan bu yapıların ulaşılması zor bölgelere gidebilmesi 

ve oluşabilecek yan etkileri engellemesidir (Langer and Vacanti, 1998). Taşıyıcı sistem olarak en çok 

kullanılan yapılar arasında hidrojel, mikroküre, nanokapsül ve lipozom bulunmaktadır (Tan et al., 2009).  

Lipozomlar, ilaçlar, ilaç kombinasyonları veya nükleik asitlerle yüklenebilir; hücreler üzerindeki istenen 

reseptörlere hedeflenebilirler ve standart tedavi rejimlerine kıyasla istenen sirkülasyon sürelerine sahip 

olacak şekilde tasarlanabilirler. Halen kanser, mantar enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar, 

anestetikler, iltihaplanma, gen susturma ve daha fazlası için tedavi amaçlı araştırılmaktadır (Allen and 

Cullis., 2013). Tıpta teşhis, tedavi ve koruma amaçlı kullanılmaktadırlar. Lipozomların belirli bir hedefe 

yönlendirilebilmesi spesifik molekülleri tanıyabilen ligandların lipozomların uygun bölgelerine 

bağlanması ile sağlanmaktadır. Lipozomların yüzeyine kovalent olarak bağlanan antikorlar, spesifik 

yüzey antijenlerine güvenli bir şekilde ilaç taşımak üzere hedeflendirilmiştir. Lipozomlar, 

kemoterapötik ajanlar, biyolojik makromoleküller, nükleik asitler ve aşıların taşınmasında kullanılan 

veziküler yapıda ilaç taşıyıcı sistemlerden birisidir (Van der Linden et al., 2017).  

Lipozomlar, hücre zarına benzeyen lipid tabakalarından oluşan küresel yapılardır. Hidrofilik ve 

hidrofobik malzemelerin her ikisini de kapsülleyebilmektedirler. Biyobozunur olmaları ve toksik 

olmamaları nedeniyle dikkatleri üzerine çeken ilk ilaç taşıma sistemlerinden olan lipozomlar, düşük 

mekanik dayanıma sahip olmaları ve kararsızlıkları nedeniyle pratik kullanımda zorluk 

çıkarmaktadırlar. Bu dezavantajlar nedeniyle mikro/nanopartiküller, lipozomlara göre daha kullanışlı 

sistemler olarak öne sürülmüştür (Medina et al., 2004). 

Lipozomların Kanser Tedavisindeki Uygulamaları  
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Kanser hastalığının tedavisinde daha etkili bir alternatif tedavi yöntemi oluşturmak için farklı lipozom 

formülasyonları geliştirilmiştir. Bu formülasyonlardan başlıcaları şu şekilde özetlenebilir:  

PEG (polietilen glikol) kaplamalı lipozomal doxorubicin (PLD),  

PEG kaplaması olmayan lipozomal doxorubicin (NPLD),  

Lipozomal daunorubicin (DNX),  

Lipozom ile kapsüllenmiş platin bileşimleri,  

İmmunolipozomlar (antikor aracılı taşıma) (Hofheinz et al., 2005). 

 

Lipozomların Gen Terapisindeki Uygulamaları  

Son yıllarda birçok genin tanımlanması ve gen teknolojilerinin ilerlemesi sayesinde kalıtsal hastalıkların 

ve çeşitli kanserlerin tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Gen tedavisindeki amaç, hastalığa 

neden olan kusurlu genin yerine sağlıklı kopyalarının yerleştirilmesi ve böylece genetik yapının 

düzeltilmesidir (Nicolau et al., 1989). Katyonik lipozomlar, geni hedef bölgeye taşımak için en uygun 

vektörlerdir. Lipozom sayesinde, DNA hem hedef bölgeye taşınmış olmakta, hem de sistemik dolaşımda 

yıkıma uğramaktan korunmuş olmaktadır. Katyonik lipozomlar  birinci nesil lipozomlar gibi stabil 

olmadıkları için klinikte kullanımı çok uygun değildir. Ancak PEG eklenmiş katyonik lipozomlar 

kullanılarak, lipozomların stabilitesi artırılabilmekte, ve böylece ilacın hastalık olan bölgede istenilen 

miktarda birikmesi sağlanabilmektedir (Immordino et al., 2006). Son yıllarda gen terapisinde lipid-

tabanlı kolloidal nanotaşıyıcı kullanımının hızla gelişimi, tıp alanında yeni gelişmelere ve böylece ilaç 

terapötik etkinliklerinin artmasına olanak sağladı. Biyouyumlu ve biyobozunur lipid-tabanlı 

nanosistemler, suda çözünmeyen ve özellikle vücutta tek başlarına yan etki oluşturan ilaçların etkili bir 

şekilde taşınmasını mümkün kıldı (Hartrick et al., 2008). 

siRNA’lar 

Küçük müdahaleci RNA'lar (siRNA) son zamanlarda kanser ve diğer hastalıkların tedavisinde devrim 

yaratma potansiyeline sahip yeni bir tedavi sınıfı olarak ortaya çıktı. Özel olarak tasarlanmış bir siRNA, 

transkripsiyon sonrası hedef genlerin (mRNA) susturulması için bağlanır ve bunu indükler. siRNA bazlı 

terapötiklerin klinik uygulamaları, hızlı bozunmaları, zayıf hücresel alımları ve sistemik uygulamayı 

takiben hızlı renal klirensleri ile sınırlandırılmıştır. siRNA iletimi için farklı etkinlik ve güvenlik 

profilleri ile lipitler, polimerler ve metallerden oluşan çeşitli sentetik ve doğal nanopartiküller 

geliştirilmiştir. Lipozomal nanopartiküllerin, stabilite ve biyoyararlanımı iyileştirerek siRNA'nın tümör 

dokularına verilmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Yüksek transfeksiyon verimi ve negatif yüklü 

siRNA ile kompleksler oluşturma kapasitesi sağlarken, katyonik lipidler / lipozomlar oldukça toksiktir. 

Negatif yüklü lipozomlar ise hızla dolaşımdan temizlenir. Bu problemlerin üstesinden gelmek için, 

sistemik (intravenöz) uygulamayı takiben tümörlerde sağlam gen susturma sağlayan oldukça güvenli ve 

etkili nötr lipid bazlı nanolipozomlar geliştirilmiştir. Bu uygulama sistemi, hayvanlarda çeşitli ortotopik 

insan kanser modellerinde dikkate değer bir antitümör etkinlik gösterdiği bulgulanmıştır (Ozpolat et al., 

2014.) 

siRNA'lar yüksek seviyede negatif yüklü olduğu için katyonik polimerler veya lipidlerle farklı 

kompleksler haline gelerek biyobozunmadan kaçabilir. Bu da siRNA’nın kanda dolaşma süresini 

artırabilir (si et al., 2009). Poliplex ya da lipoplex olarak adlandırılan bu kompleksler kandaki negatif 

yüklü proteinlerin artı yükleri çekmesinden dolayı bozularak siRNA'nın yalnız kalmasına neden 

olabilirler. Bu yüzden de siRNA degredasyona maruz kalır. Bunu önlemek için kompleksler PEG ile 

kaplanabilir ve böylelikle komplekslerin degredasyonu önlenmiş olur (Li et al., 2008).  
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Mikro RNA (miRNA) ve küçük müdahaleci RNA (siRNA) aracılı gen susturma dahil olmak üzere RNA 

interferansının (RNAi) keşfi, son on yılda biyolojideki en önemli gelişmelerden biri olarak kabul 

edilmektedir (Fire et al., 1998). siRNA artık yaygın olarak transkripsiyon sonrası gen ifadesini 

susturmak ve geni araştırmak için güçlü bir araç olarak kullanılmaktadır. Daha da önemlisi, siRNA'nın 

potansiyel uygulamaları, kanser ve diğer hastalıklarda terapötik kullanım için bu teknolojiden 

yararlanmaya büyük ilgi uyandırmıştır. Özel olarak tasarlanmış bir siRNA, hedef geni (mRNA) diziye 

özel bir şekilde bağlayabilir ve mRNA translasyonunun degradasyonunu indükleyebilir (Elbashir et al., 

2001). Bu kısa çift sarmallı (ds) RNA'lar, DICER proteini tarafından siRNA (21 tabanlı çiftler) adı 

verilen parçalara bölünür. Hedef mRNA, RNA-İndüklenmiş Susturma Kompleksi (RISC) olarak 

adlandırılan proteinlerle bir kompleks oluşturduktan sonra antisens ipliği ile bağlanır. Kompleks 

içindeki bir RNA endonükleaz (Argonaute 2), hedef mRNA'yı böler ve protein ekspresyonunu kapatarak 

onun bozulmasına yol açar. Terapötik uygulamalar için sentetik siRNA, kanser hücresi proliferasyonu, 

hayatta kalma, istila, anjiyogenez, metastaz ve kanserde kemoterapi veya radyoterapiye dirençle ilgili 

onkojenleri ve genleri hedeflemek ve diğer patolojilerde hastalığa neden olan genleri hedeflemek için 

kullanılır (Merritt et al., 2008). Nano taşıyıcılar, siRNA'nın sistemik kullanımını engelleyen çoğu 

engelin üstesinden gelebilir (Zhou et al., 2013). siRNA’nın tedavi amaçlı ilaç olma konusunda çok 

büyük potansiyeli olduğu düşünülmektedir. siRNA translasyonu etkiler ancak transkripsyonu etkilemez, 

bu da DNA üzerinde kalıcı hasar yaratan mutasyon oluşumunu engeller. siRNA’nın tedavi edici ilaç 

olarak kullanılmasının bir diğer avantajı ise etki edip susturabileceği protein sayısının çok ve çeşitli 

olmasıdır (De Fougerolles et al., 2007). 

siRNA’ların istenen hücreye veya dokulara hedeflenmesi, gen susturma mekanizmasının beklenen 

şekilde çalışması açısından önemlidir. Bu şekilde yan etkiler de azaltılmış olur. Bu amaçla geliştirilen 

ilk gönderim stratejisi; artırılmış tutulum ve geçirgenliktir, bu tümörlere özgüdür (Duncan., 2003). 

Doğru yere gönderim için taşıyıcılara antikorlar ve/veya küçük moleküller peptitler eklenebilir. 

Polimerler ve lipidler hücreye özgü hedefleme yapamazlar ama fonksiyonel grup farklılığı ile hedef 

parçaların bağlanmasını sağlarlar. Bu da hem hücresel alımı hem de hedeflemeyi artırır (Zhou et al., 

2009). 

siRNA’lar hücre veya dokuya girdiği zaman endozomal enzimlere karşılaşabilir. Ancak kaçık yeteneği 

olan sistemler vardır. Bunlar; lipid gönderim sistemleridir. Katyonik lipidler hücresel reaksiyonlar 

sonucunda endozomal membrandaki lipid yapısının bozulmasına neden olarak siRNA salınımını uyarır 

(Tseng et al., 2009). Histidin inklüzyonu vektörlere endozomal pH’da tampon oluşturma yeteneği 

yükler. Histidin içeren polimerler siRNA gönderimi için etkili ve güvenlidirler (Leng et al., 2005). 

mRNA sitoplazmada bulunur. Bu nedenle RNAi’den sorumlu moleküllerin de sitoplazmada bulunması 

gerekmektedir. siRNA taşıyan polimerlere disülfit bağı eklenmesi salınımı artırmaktadır. Bu disülfit 

bağları sitoplazmada indirgenir. Bunu takiben siRNA salım miktarı artar ve serbest nükleik asitlerin 

biyolojik aktivitelerine başlaması için uygunluk artırılmış olur (Soundara Manickam et al., 2006). 

siRNA Kullanım Alanları 

Viral mRNA’yı hedef alan siRNA’nın, farklı aşamalardaki HIV virüsünün yaşam döngüsünü inhibe 

ettiği gösterilmiştir (Novina et al., 2002). Yine yapılan başka bir çalışmada siRNA’nın, kronik ve ağır 

otoimmün hepatiti olan farelerin karaciğer iflasını engellemiş olduğu kanıtlanmıştır (Song et al., 2003). 

siRNA temelli tedaviler, özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu, diyabetik makula ödemi ve 

solunum virüsü enfeksiyonu ve pachyonychia konjenital gibi lokalize veya topikal doğum gerektiren 

hastalıklarda hızla kliniğe taşınmıştır (Burnett and Rossi., 2012). siRNA'yı içeren ilk klinik çalışma, 

akut makula dejenerasyonunun tedavisi için 2004 yılında başlamıştır (Petros et al., 2010). Daha sonra, 



 
 

 

 84 

siRNA-tedavilerinin sistemik uygulanmasına dayanan birkaç çalışma kliniğe ilerlemiştir ve şu anda viral 

hastalıklar (hepatit B) ve akut böbrek yetmezliği için Faz I / III klinik denemelerde test edilmektedir. Şu 

anda Amerika Birleşik Devletleri'nde solid tümörler ve kronik miyeloid lösemi (CML) ile ilgili sekiz 

klinik çalışma bulunmaktadır. İnsan solid tümörü (melanom) için bir klinik deneyde siRNA aracılı 

etkinin ilk gösterimi 2008'de başlamıştır; Bu çalışma, insan olmayan primatlarda (Heidel et al., 2007) 

yapılan bir çalışmayı takiben, siklodekstrin bazlı polimer konjuge siRNA kullanarak ribonükleaz 

redüktazı (RRM2) hedefledi (Davis et al., 2010).  

Klinikte Kullanılan Lipozomal İlaçlar 

1.Patisiran (Onpattro®) 

Patisiran (Onpattro®; Alnylam Pharmaceuticals Inc.), yetişkinlerde ATTRv ile ilişkili polinöropatinin 

tedavisi için Ağustos 2018'de FDA ve Avrupa Komisyonu (EC) tarafından onaylanan bir 

oligonükleotiddir (Al et al; Yang et al., 2019; Setten et al., 2019). Yanlış katlanmış ve ATTRv'de 

çözünmeyen amiloid fibriller olarak biriken TTR sentezini azaltabilen çift sarmallı bir siRNA'dır (Al et 

al., 2019). İlaç, hepatositlere hedefli teslimat için bir lipid nanopartikül olarak formüle edilmiştir, TTR 

sentezinin birincil bölgesidir (Al et al., 2019). 

Patisiran (ONPATTRO®), küresel ölçekte onaylanan ilk RNAi tedavisidir (Weng et al., 2019; Kulkarni 

et al., 2019; Hu et al., 2019). Lipid yardımcı maddelerle kapsüllenmiş hafifçe değiştirilmiş siRNA içeren 

bir lipozom formülasyonudur (Weng et al., 2019; Hu et al., 2019; Setten et al., 2019). SiRNA, 

stabilitesini artırmak ve hedef dışı etkilerden kaçınmak için on bir 2′-metoksi ile modifiye edilmiş şeker 

kalıntısı ve dört 2′-deoksitimidin kalıntısı ile hafifçe modifiye edilmiştir (Adams et al., 2018; Weng et 

al., 2019; Setten et al., 2019). İlaç, iyonize edilebilir katyonik lipidler (DLin-MC3-DMA), fosfolipid 

(DSPC), kolesterol ve polietilen glikol ile modifiye edilmiş lipidlerden (PEG2000-C-DMG) oluşan bir 

lipit nanopartikül dağıtım sistemi kullanılarak verilir. Asidik koşullar altında karıştırma, ardından pH'a 

bağlı bir füzyon süreci geçirir (Wahlich et al., 2019; Weng et al., 2019; Kulkarni et al., 2019; Setten et 

al., 2019; Dong et al., 2019). pH nötralizasyonuyla, daha küçük pH'a duyarlı lipozomlar, elektron yoğun 

bir çekirdeğe sahip daha büyük bir lipit nanopartikülüne kaynaşır (Kulkarni et al., 2019). Patisiran 

sistemik dolaşıma uygulandığında, polietilen glikolle modifiye edilmiş lipidler kaybolur ve yerini lipid 

kompleksinin kolesterol bileşenleri ile etkileşime giren ve ilacı karaciğere hedefleyen başlıca 

apolipoprotein E (ApoE) olmak üzere serum proteinleri alır (Setten et al., 2019). Hepatositler, ApoE 

kaplı lipid nanopartikülleri alır ve bunları endozoma yönlendirir (Setten et al., 2019). DLin-MC3-DMA, 

bir endozomun düşük pH ortamında katyonik hale gelen ve kopana kadar endozomda ozmozu tetikleyen 

pH'a duyarlı iyonize edilebilir bir lipiddir (Weng et al., 2019; Setten et al., 2019). Sitoplazmaya 

salındıktan sonra siRNA, inaktif RNA ile indüklenen susturma kompleksine (RISC) dahil edilir ve bu 

daha sonra siRNA dupleksini tek sarmallı RNA'lara ayırır (Saw et al., 2019; Weng et al., 2019; Hu et 

al., 2019). RISC, siRNA'nın sens zincirini serbest bıraktığında olgunlaşır ve antisens siRNA'yı 

tamamlayıcı mRNA'sına bağlanmaya bırakır (Saw et al., 2019; Weng et al., 2019; Hu et al., 2019). Bir 

siRNA olarak patisiran, hem wild tip hem de mutant TTR mRNA'nın 3 ′ çevrilmemiş bölgesinde (3′-

UTR) genetik olarak korunmuş bir diziye bağlanır (Adams et al,, 2018; Weng et al., 2019; Setten et al., 

2019). Bu bağlanma, RISC'de Argonaute dilimleyici proteinin (Ago2) aktivasyonunu tetikler, bu daha 

sonra homolog mRNA'yı bozar, böylece TTR proteininin sentezini inhibe eder, bu da daha sonra serum 

seviyelerini ve proteinin doku birikimlerini azaltır (Saw et al., 2019; Weng et al., 2019; Setten et al., 

2019). 

2.Doxil 



 
 

 

 85 

Doxil, uzun dolaşım süresi ve yüksek stabilite ile karakterize bir lipozomal doksorubisin 

formülasyonudur. Doksorubisin lipozomal kanser hücrelerinin büyümesini engeller ve DNA sentezini 

inhibe ederek ve zararlı serbest radikallerin üretimine neden olarak vücutta yayılmasını yavaşlatır. 

İçinde yaklaşık 80-90 nm aralığında değişen ortalama boyuta sahip tek katmanlı veziküllerin sıvı bir 

süspansiyonundan oluşur (Woodle et al., 1998).  Bu formülasyonda üç eşsiz farmakokinetik özelliklerini 

veren önemli özellikleri:  

1. Zayıf anyonik, hidrofilik poli (etilen glikol) ile sağlanan polimer kaplama Lipozom çift tabakasına 

(PEG) aşılama.  Hidrojenlenmiş soya fosfatidilkolinden oluşan tek bir lipit çift tabakalı zar (HSPC) ve 

kolesterol, dahili bir sulu bölmeyi dış ortamdan ayırır. Doksorubisin, iç bölmede kalır. İlaç molekülleri 

jel fazında sıkıca paketlenir (lipozom başına 10.000-15.000 molekül). Polimer grupları (lineer 2000 

Da'lık poli (etilen glikol) segmentleri) lipozom yüzeyine aşılanır ve stabilite sağlamak için koruyucu bir 

hidrofobik tabaka oluşturur poli (etilen glikol) tabakası dahil ortalama partikül çapı 85 nm'dir. 

(Papahadjopoulos et al., 1991).  

2. Yüksek verimli yükleme iç lipozom su fazında doksorubisin bazlı amonyum sülfat tarafından 

oluşturulan bir gradyan üzerinde iki tabaka sertliğini arttırmak için yüksek faz geçiş sıcaklığı fosfolipid 

ve kolesterol kullanımıyla birlikte, dolaşımda stabil ilaç tutulmasına ve uzun raf ömrüne yol açar. 

Vezikül başına 15.000 molekül konsantrasyonuna ulaşan bir ilaç yükü ile doksorubisin, suda 

çözünürlüğünü aşar ve lipozom içinde jelleşmeye uğrar (Frederk et al., 1992).  

3. Küçük bir vezikül boyut, 100 nm'nin hemen altında, dalak tarafından spesifik olmayan sekestrasyonu 

önlenler ve tümörlerde ekstravazasyonu engeller. Tümörlerde lipozom lokalizasyonu için kesecik 

boyutu kritiktir. Genel olarak lipozomlar ne kadar küçükse tümör birikimi o kadar iyidir (Gabizon et al., 

1990). 

3.Ambisome 

Amfoterisin B, maya ve küflere ve ayrıca protozoan parazit Leishmania spp. LAmB, mantar hücre 

zarında ergosterole bağlanarak iyon sızıntısına ve hücre ölümüne yol açar. İlk formülasyon, 1950'lerde 

geliştirilen amfoterisin B deoksikolattır (DAmB). On yıllardır DAmB, invazif mantar hastalıklarının 

tedavisi için mevcut olan tek antifungal ajandı. Bununla birlikte, DAmB'nin önemli doz sınırlayıcı 

toksisitesi (en önemlisi nefrotoksisite ve infüzyonla ilgili reaksiyonlar), yeni, daha az toksik 

formülasyonlar geliştirme dürtüsü sağlamıştır. Lipozomal amfoterisin B (AmBisome®; LAmB), geniş 

bir yelpazedeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için yaklaşık 20 yıldır kullanılan benzersiz bir 

amfoterisin B lipit formülasyonudur. Amfoterisin B'nin antifungal aktivitesi, lipozom çift tabakasına 

dahil edildikten sonra korunurken, toksisitesi önemli ölçüde azalır (Wingard et al., 2000). 

4.DepoDur 

DepoDur ™, lomber seviyede epidural yolla tek doz uygulama için tasarlanmış, morfin sülfatın uzun 

süreli salınımlı bir lipozom enjeksiyonudur. DepoDur ™, ameliyattan önce veya sezaryen sırasında 

göbek kordonu klemplendikten sonra uygulama için önerilir. İntratekal, intravenöz veya intramüsküler 

uygulama için önerilmez. Torasik veya daha yüksek epidural uygulama için değerlendirilmemiştir ve 

bu nedenle bu tür kullanım için önerilmemektedir. DepoDur ™, morfin sülfat, USP içeren çok veziküler 

lipit bazlı partiküllerin steril, pirojenik olmayan, beyaz ila beyazımsı, koruyucu içermeyen bir 

süspansiyonudur. Lipit taşıyıcı, depoFarm olarak bilinen tescilli bir ilaç dağıtım sistemidir. Depodur'un 

epidural boşluğa uygulanmasından sonra morfin sülfat, bir süre boyunca multiviküler lipozomlardan 

salınır (Hartrick et al., 2018). 
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5.Abraxane (Paklitaxelin)  

Plazma proteinlerinin en önemli işlevlerinden biri, kargoyu gerektiği yerde korumak ve taşımaktır, bu 

da onları nanotaşıyıcı olarak arzu edilen adaylar haline getirir. Peptidler ve amino asitler de dahil olmak 

üzere proteinleri kullanan ulusal tasarım, tipik olarak hücrelerin bir nanopartikülün (NP) protein 

bileşenine afinitesine dayanan hedefleme mekanizmalarını açıklar. Örneğin, lizin, sulu çözücülerdeki 

bazı NP'leri stabilize etmek için sıklıkla kullanılır ve  bunları tümör vaskülatürüne hedeflemek için 

NP'ler veya ilaçlar üzerine kaplanır (Li et al., 2017). Şimdiye kadar sıklıkla kullanılan anti kanser 

ilaçlarından FDA onaylı pr-tein bağlı NP'lerin örneği olan Abraxane taşınımı için oluşturulmuş 

polimerik nanotaşıyıcı sistemler ve metastatik göğüs kanserinin  tedavisinde kullanılmaktadır. 

Abraxane, serum albümini ve paklitaksel kombinasyonuna dayanan klinik olarak onaylanmış bir 

nanoformülasyondur (McIlwain et al., 2008). Abraxane tasarımının basit bir görünümü, istenmeyen yan 

etkilere sahip bir ilacın vücuttaki en yaygın proteinle kaplı olmasıdır. Uygulamada, aktif madde, yani 

toksik ilaç paklitaksel, tümör bölgesinde tek başına taşıyıcı protein albümininden salınır (Crofskey S., 

2007). Yüksek alan spesifikliği, tümör mikro ortamında riskli lenfatik drenaj ile birlikte tümör 

hücrelerinin içindeki hiperaktif caveoler taşınması yoluyla artmış nüfuz ve albüminin tutulmasından 

kaynaklanmaktadır (Crofskey S., 2007).  

Sonuç  

Nanoteknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile lipozomların farklı modifikasyonları; ilaç aktarımını ve 

gen susturma temelli nükleik asit transferi gibi uygulamaların verimini oldukça artırmaktadır. Bu 

çalışmalar nano boyutlu vektörler aracılığıyla nükleik asitlerin veya ilaçların vücut içerisine kontrollü 

şekilde iletilmesi ve etken maddenin hücre içine alınmasını kapsamaktadır. Vücut içerisinde çeşitli 

fizyolojik engeller söz konusudur. Bu engellerden kurtulmak için nanopartiküller farklı şekillerde 

sentezlenmektedir. Nükleik asitlerin hedef hücre içine parçalanmadan aktarılabilmesi için çeşitli 

biyomalzemeler kullanılmaktadır. Kompozit nanopartiküller sentezlenmektedir ve etken moleküller bu 

kompozit nanopartiküller ile enkapsüle edilmektedir. Hayvan modelleri üzerine yapılan yapılan in vivo, 

in vitro çalışmalar umut vadetmektedir. mRNA parçalanmasını veya gen susturulmasını sağlamak için 

siRNA aktarımı baz alınmaktadır. Günümüzde yoğun bir şekilde çalışılan düşük toksisite ve yüksek 

transfeksiyon verimine sahip lipozomların gen terapisinde kullanılması umut vadedici bulunmaktadır. 

Bu derlemede, tıpta var olan FDA onaylı ilaçlar ve siRNA tabanlı nanoterapilerin başarılı çalışmalar 

gerçekleştirildiği gösterilmiş ve bu çalışmaların geleceğe büyük bir umut olabileceği sonucuna 

varılmıştır 
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ÖZET 

Bu çalışmada ilk kez otoklavlama ve dondur-çöz yöntemleri kullanılarak hayvanlara verilmek üzere 

AU-565 meme kanseri hücrelerinden antijenler hazırlanmıştır. Hazırlanan bu antijenlerin farklı 

adjuvanlarla (Polioksidonium (POX), Komple Freund (CF)) kombinasyonlarını içeren formülasyonlarla 

immünize edilen BALB/c türü farelerdeki antikor yanıtları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. AU-565 

hücre hattının kültürü %10 FBS içeren RPMI-1640 besiyerinde 37°C’de, %5 CO2’li inkübatörde yapıldı. 

Pasaj sonrası elde edilen hücrelerden antijenlerin hazırlanması için otoklavlama ve dondur-çöz metodu 

uygulandı. Otoklavlama metodunda hücreler otoklavda 121°C’de 20 dk bekletildi. Dondur-çöz 

metodunda ise -196°C’de sıvı azotta hücreler 15 dk dondurulup çözdürüldü ve bu işlem 5 kez 

tekrarlandı. 10.000 rpm’de 3 dk santrifüj edilerek süpernatantları alındı. Antijen miktarı UV 

spektrometresinde 280 nm dalga boyunda Warburg-Christian yöntemi kullanılarak ölçüldü. Adjuvanlar 

ile birlikte farelere verilecek aşı formülasyonu 100 µg AU-565 antijeni, 100 µl CF adjuvanı veya 250 

µg POX olarak belirlendi ve deney hayvanlarına intraperitonal olarak uygulandı. Farelerin 

immünizasyonu haftada 1 olmak üzere 9 kez gerçekleştirildi. Farelerden alınan kan serumlarındaki 

antikor miktarı ELISA yöntemi kullanılarak 450 nm’de ölçüldü. ELISA sonuçlarında hayvanlardan 

alınan kan serumlarındaki antikor yanıtı kontrol gruplarında 0,06 olarak ölçülmüştür. Dondur-çöz 

metodu ile hazırlanan antijenlerin CF adjuvanı ile immünize edilen gruplarında ise 0,662 ölçülerek en 

yüksek yanıt alınmıştır. Bunun sonucunda dondur-çöz metodu ile hazırlanan antijenlerin CF adjuvanı 

ile immünize edilen gruplarında kontrollere göre 10 kat artış gösterdiği gözlenmiştir. Dondur-çöz 

metodu ile hazırlanan antijenlerin POX adjuvanı ile immünize edilen gruplarında ise 0,084 ölçülerek 

kontrol gruplarına göre 1,25 kat artış olduğu gözlenmiştir. Otoklavlama yöntemiyle elde edilen 

antijenler ve CF adjuvanı ile immünize edilen gruplarda ise antikor seviyesi 0,365 olarak ölçülerek 

kontrol gruplarına göre 6 kat artış göstermiştir. Otoklavlama yöntemiyle elde edilen antijenler ve POX 

adjuvanı ile immünize edilen gruplarda ise antikor seviyesi 0,0825 ölçülerek kontrol grubuna göre 1,25 

kat artış tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar AU-565 hücre hattından izole edilen antijenlerin CF ile 

kombinasyonlar halinde deney hayvanlarına uygulanmasının ardından diğer gruplara göre çok daha 

yüksek seviyede antikor yanıtına ulaşıldığını göstermiştir. Bu yöntem kullanılarak elde edilecek 

antikorların gelecekte meme kanserinin tanı ve tedavisinde başarılı sonuçların elde edilmesine imkan 

sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda incelenen formülasyonların hibridoma teknolojisine dayalı 

monoklonal antikor geliştirilmesine yönelik çalışmalar için uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, Aşı, AU-565, Freund, POX 
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INVESTIGATION OF ANTIBODY RESPONSES IN EXPERIMENTAL ANIMALS 

IMMUNIZED WITH FORMULATIONS OF BREAST CANCER LIZATES WITH 

DIFFERENT ADJUVANTS 

 

ABSTRACT 

In this study, antigens were prepared from AU-565 breast cancer cells for the first time to be given to 

animals using autoclaving and freeze-thaw methods. Antibody responses of BALB/c type mice 

immunized with formulations containing combinations of these antigens with different adjuvants 

(Polyoxidonium (POX), Complete Freund (CF)) were compared. The AU-565 cell line was cultured in 

RPMI-1640 medium containing 10% FBS at 37°C, in an incubator with 5% CO2. Autoclaving and 

freeze-thaw methods were used to prepare antigens from cells obtained after passage. In the autoclaving 

method, the cells were kept in autoclave at 121°C for 20 minutes. In the freeze-thaw method, cells were 

frozen and thawed in liquid nitrogen at -196°C for 15 minutes and this process was repeated 5 times. 

The supernatants were taken by centrifugation at 10,000 rpm for 3 minutes. The amount of antigen was 

measured in the UV spectrometer using the Warburg-Christian method at 280 nm wavelength. The 

vaccine formulation to be given to mice with adjuvants was determined as 100 µg AU-565 antigen, 100 

µl CF adjuvant or 250 µg POX and administered intraperitoneally to experimental animals. 

Immunization of mice was carried out 9 times, once a week. The amount of antibody in blood sera taken 

from mice was measured at 450 nm using the ELISA method. In the ELISA results, the antibody 

response in the blood serum taken from the animals was measured as 0.06 in the control groups. In the 

groups of antigens prepared by freeze-thaw method immunized with CF adjuvant, the highest response 

was obtained by measuring 0.662. As a result, it was observed that antigens prepared by freeze-thaw 

method increased 10 times compared to controls in groups immunized with CF adjuvant. In the groups 

of antigens prepared with the freeze-thaw method, immunized with POX adjuvant, 0.084 was measured 

and a 1.25 fold increase was observed compared to the control groups. The antibody level was measured 

as 0.365 in the groups immunized with the antigens obtained by autoclaving method and CF adjuvant, 

and showed a 6-fold increase compared to the control groups. In the groups immunized with the 

autoclaving method and with the POX adjuvant, the antibody level was measured as 0.0825, and a 1.25 

fold increase was found compared to the control group.The results obtained showed that after 

administration of antigens isolated from AU-565 cell line to experimental animals in combination with 

CF, a much higher level of antibody response was achieved compared to the other groups. It is thought 

that the antibodies to be obtained using this method will enable successful results in the diagnosis and 

treatment of breast cancer in the future. At the same time, it was concluded that the formulations 

examined were suitable for studies on the development of monoclonal antibodies based on hybridoma 

technology. 

Keywords: Breast cancer, Vaccine, AU-565, Freund, POX 

1. GİRİŞ  

Kanser, hücrelerin DNA hasarları, genetik mutasyonlar, UV, radyasyon, kanserojenler ve çeşitli 

kimyasallar gibi faktörler nedeniyle kontrolsüz çoğalması sonucu oluşmaktadır. Kanser hücrelerinin 

çoğalması sonucunda ise tümörler oluşmaktadır. Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi ve Dünya 

Sağlık Örgütü verilerine göre, 2018 yılında 18,1 milyon yeni kanser vakası görülmüş ve 9,6 milyon 

insan kanserden hayatını kaybetmiştir (Bray et al., 2018).  
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Kanserin temel özellikleri, Hanahan ve arkadaşları tarafından belirlenmiştir. Hanahan ve arkadaşlarına 

göre kanser hücreleri gelişimleri için büyüme faktörleri üretebilmektedir. Kanser hücreleri, hücre 

büyümesini engelleyen faktörlerden ve bağışıklık sistemi hücrelerinden kaçınmaktadır. Sınırsız 

bölünebilme potansiyeline sahiptir ve tümör destekleyici iltihaplanmayı artırmaktadır. Kanser hücreleri 

invazyon ve metastaz yapabilmekte ve apoptozdan kaçınabilmektedir. Yeni kan damarları oluşumunu 

desteklemekte ve aynı zamanda genetik yapılarında mutasyonlar meydana gelmektedir. Kanser hücreleri 

enerji metabolizmalarını yeniden düzenleyebilmektedir (Hanahan & Weinberg, 2011).  

Meme kanseri, meme dokusunun lobüler ve duktal bölgelerinde bulunan hücrelerin çevresel ve genetik 

faktörler sonucu meydana gelen mutasyonların birikmesiyle oluşan ve bölgedeki kanserli hücrelerin, 

kontrolsüz çoğalarak çevre dokulara ve vücudun başka bölgelerindeki organlara yayılmasıyla gelişen 

patolojik bir hastalıktır. Östrojen seviyesi, diyet, alkol alımı gibi çevresel faktörler ve kalıtsal gen 

mutasyonları gibi genetik faktörler meme kanserinde rol oynamaktadır. Ayrıca meme kanserinin 

oluşması ve gelişmesinde birçok risk faktörü de mevcuttur (Torre et al., 2015).  

Kadınlarda sık görülen meme kanseri her 8 kadından en az birinin karşılaştığı ve dünyada kadınlarda en 

sık tanısı konan malignitedir. Tedavisinde ve genel sağ kalımda önemli gelişmeler görülmesine karşın, 

bu kanser dünya çapında önemli bir ölüm sebebi olmaya devam etmektedir. Uluslararası Kanser 

Araştırma Merkezinin en son kanser araştırma verilerine göre, meme kanseri tüm kanser vakalarının 

%11,6’sını ve tüm kanser ölümlerinin %6,6’sını oluşturmaktadır. Bu oranlar doğrultusunda meme 

kanseri, kanser vakası ölümlerinde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır (Tao et al., 

2015). Dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme kanseri insidansı artmaktadır. Meme kanseri vakaları 

artmasına rağmen erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi bu kansere bağlı ölümleri 

azaltmaktadır (Ferlay et al., 2019). 

Meme kanseri insidansının yüksek olmasına rağmen hastalığın seyrinin yavaş olduğu, kanserin erken 

teşhisi ve başarılı tedavi ile mortalitenin azaltılabildiği bir kanser türüdür (Siegel, Miller, & Jemal, 

2017). Meme kanserinin erken teşhisi, kanserin erken evresinde doğru ve hızlı tespit meme kanserinin 

tedavisini önemli ölçüde artırmaktadır. Günümüzde meme kanseri tanısında klinik meme muayenesi, 

mamografi, ultrasanografi, manyetik rezonans görüntüleme ve cerrahi tanı gibi yöntemler 

kullanılmaktadır (Wang et al., 2014). Günümüzde kanser hücresine spesifiteyi artırmak, tedavinin 

etkinliğini artırmak, tedavinin yan etkisini azaltmak ve tedavinin terapötik indeksini artırmak amacıyla 

hedefe yönelik tedaviler geliştirilmektedir. Meme kanseri hastalarına uygulanacak tedavi yöntemleri; 

kanserin evresine, tümör nodu metastazı evrelemesine, lenfovasküler yayılıma, hormon reseptör 

durumuna, Her2 overekspresyonuna, hastanın menopoz durumuna ve yaşına bağlı olarak 

belirlenmektedir (Camgoz Akdag, Alemdar, & Aydin, 2019; Mieog, van der Hage, & van de Velde, 

2007). Meme kanseri tedavisinde cerrahi, radyoterapi, immünoterapi, hormonoterapi, kemoterapi ve 

hedefleme gibi tedavi yöntemleri ve bunların kombine halleri kullanılmaktadır (Lukaszewicz, Wtorek, 

Bujnowski, & Skokowski, 2010).  

Kanser araştırmalarında kültürlenmiş hücre hatlarını kullanmak hücrenin doğal mikroçevresine uygun 

kültür ortamında kendi kendine replikasyonunu gerçekleştirebilen homojen bir hücre popülasyonu 

oluşmasını sağlamaktadır (Brodsky et al., 2016). AU-565, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 

ekspresyonuna bağlı olarak yüksek düzeyde insan epidermal büyüme faktör reseptörü 2 (Her2) 

duyarlılığına sahiptir. Her2 bakımından zengin kanser hücrelerinde Her2 geninde amplifikasyon ve bu 

gene komşu genlerde koamplifikasyon ve overekspresyon mevcuttur. Bu tip tümörlerde hormon 

reseptörleri negatiftir. Bu tipin kanser tedavilerinde Her2’ye karşı geliştirilen monoklonal antikorlar 

kullanılmaktadır. Meme salgı bezlerinde bulunan epitelyal AU-565 hücre hattı adenokarsinom 

oluşturarak, çevre dokulara kan veya lenf yolu ile vücudun diğer bölgelerine metastaz yapabilmektedir 
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(Calcagno et al., 2010). AU-565 hücre hattı hormon reseptörleri negatif, Her2 pozitif özelliktedir. Bu 

hücre hattı Her2 moleküler sınıfında yer almaktadır (Zazo et al., 2016). 

Antijen hazırlama metotlarında kullanılan antijen kaynakları hücreler de olabilmektedir. Meme 

kanserine karşı yapılan aşı çalışmalarında meme kanseri hücrelerinden elde edilen antijenler 

kullanılmaktadır. Antijen oluşturmak için kullanılan birçok antijen hazırlama metodu vardır. Yapılan 

çalışmalarda ise genellikle dondurma-çözdürme ve otoklavlama metodu kullanılmaktadır. Dondurma-

çözdürme metodu ile hücre lizasyonu yapılması aşamasında oluşan lizatlardaki membran proteinlerinin 

ve hücresel proteinlerde oluşan buz kristalleri ile kırılmaları mümkündür. Bu kırılmaların rastgele 

olması tekniğin dezavantajlarındandır. Fakat bu teknik mümkün olan diğer epitop bölgelerini açığa 

çıkarması nedeniyle kullanılmaktadır (Hughes, Van Knapen, Atkinson, Balfour, & Lee, 1982). 

Otoklavlama tekniği peptit yapıdaki molekülleri denatüre ederek hücresel yapıyı dağıtmaktadır. Protein 

denatürasyonu sırasından moleküllerin konformasyonları değişmekte fakat protein sıralarında kesilme 

veya kopma gerçekleşmemektedir. Dondurma-çözdürme metoduyla karşılaştırıldığında daha düzenli bir 

hücre lizasyonu sağlamakta, proteinlerin sadece uzamsal yerleşimlerini bozarak 3 boyutlu yapıdaki 

molekülün içerisinde kalan bölgeleri de açığa çıkarabilmektedir. Bu etkisi sebebiyle düşük antijenite 

gösteren bazı moleküllerin antijenitesini artırabilmektedir (da Costa, de Toledo, enaro, Williams, & 

Mayrink, 1996). 

Hazırlanan antijenleri aşı formülasyonu olarak kullanırken etkinliklerini artırmak için adjuvanlar ile 

kullanılmaktadır. Bu sayede kullanılan antijenlere karşı daha yüksek immün yanıt alınabilmektedir 

(Aguilar & Rodríguez, 2007). Adjuvanlar; immünojen olmayan, tek başına kullanıldığında antikor yanıtı 

oluşturmayan fakat uygulandığı organizmada immünojeniteyi artırarak kuvvetli bir bağışıklık yanıtının 

oluşmasını sağlamaktadır. Çalışmalarda kullanılan adjuvanlar; mineral tuzlar (alüminyun tuzu, 

alüminyum hidroksit ve alüminyum fosfat, kalsiyum tuzu) yağ emülsiyonları, bakteri türevleri, 

karbonhidratlar, lipozomlar, sitokinler, virüs benzeri parçalar ve polimerik mikropartiküllerdir 

(Sivakumar, Safhi, Kannadasan, & Sukumaran, 2011). 

Antikor üretimi için kullanılacak deney hayvanı seçimi önemlidir. Antikor üretimi için fare, rat, kobay 

ve tavşan gibi hayvan türleri kullanılmaktadır. Fakat genel olarak en çok kullanılan deney hayvanı ise 

farelerdir. Bunun nedeni ise insan antijenleri gibi pek çok ksenogenetik antijenler için farelerin en iyi 

hayvan modeli olmasıdır. İmmünizasyon için genelde kullanılan fare türü ise BALB/c’dir. Ratlar da 

antikor üretiminde kullanılmaktadır. Ratlardan farelere göre daha fazla hacimde serum alındığından 

avantaj sağlamaktadır. Fakat IgG moleküllerinin stafilokokal protein A’ya bağlanması ise ratların en 

büyük dezavantajıdır. Fakat fare ve ratların ucuz oluşları, fiziksel olarak küçük yapıda olmaları, bakım 

ve beslenme maliyetlerinin düşük olması, kolay temin edilebilir olması ve bağışıklama sonucunda iyi 

immün yanıt oluşturabilmelerinden dolayı antikor üretiminde deney hayvanı olarak kullanılmaktadırlar 

(Tomita & Tsumoto, 2011).  

Antikorlar (immünoglobulin), organizmada antijenik uyarımlar ile plazma veya lenfoid hücreler 

tarafından sentezlenen moleküllerdir. İnsanlarda etkinlikleri ve moleküler özellikleri farklı IgA, IgD, 

IgE, IgG ve IgM olmak üzere 5 sınıf antikor bulunmaktadır (Chaffey, 2003). İmmunoglobülinlerin ağır 

zincir yapısı o immunoglobülinin tipini belirlemektedir. Antikorlar glikoprotein yapılı multimerik 

moleküllerdir.  Antikorlar, özgül olarak antijenik epitoplar ile reaksiyona girmektedir. Ayrıca antikorlar 

hümoral immün yanıtta da görev almaktadır (Forthal, 2014; Wright, 1989). Antikorlar antijenlere 

özgüdür. Antikorlar hem tanıma hem de efektör safhasında antijene bağlanabilmektedir. Tanıma 

safhasında, membrana bağlı olarak B lenfositlerinin yüzeylerinde bulunan antikorlar, antijen ile 

etkileşime girerek reseptör görevi görmektedir. Reseptör olarak görev yapan immünoglobülin antijene 

bağlandığında B lenfositleri aktive olmaktadır. Aktive olan B hücresileri, antikor üreten plazma 
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hücrelerine farklılaşmaktadır. Bu hücrelerden üretilen antikorlar bazı efektör mekanizmalar ile 

(kompleman proteinleri, fagositler vb.) etkileşime girerek vücut için yabancı olan antijenleri tanıyarak 

onların öldürülmesini sağlamaktadır (Hoffman, Lakkis, & Chalasani, 2016). 

Deney hayvanlarının immünizasyonu sonucunda oluşturulan antikorun tayini ELISA yöntemi ile 

yapılmaktadır. ELISA, antikor antijen etkileşiminin işaretliyici moleküller yardımıyla görüntülenmesi 

esasına dayanır (Sharma, Zapatero-Rodríguez, Estrela, & O'Kennedy, 2015). İşaretliyici molekül direkt 

işaretleme yerine indirekt işaretleme amacıyla kullanılır. İndirekt işaretleme genellikle enzimler 

kullanılarak yapılmaktadır. Antikora konjuge durumdaki enzimlerin renksiz substratları renkli 

substratlara dönüştürmesi sonucunda sistemde bulunan antikor mikarına bağlı olarak açıktan koyuya 

doğru bir renk skalası oluşmakta ve bu renk skalası spektrofotometre ile absorbans ölçümleri 

kullanılarak sayısallaştırılmaktadır (Sanjay, Dou, Sun, & Li, 2016).  

Bu çalışmada ilk kez otoklavlama ve dondurma-çözdürme yöntemleri kullanılarak hayvanlara verilmek 

üzere AU-565 meme kanseri hücrelerinden antijenler hazırlanmıştır. Hazırlanan bu antijenlerin farklı 

adjuvanlarla (Polioksidonium (POX), Komple Freund (CF)) kombinasyonlarını içeren formülasyonlarla 

immünize edilen BALB/c türü farelerdeki antikor yanıtları karşılaştırmalı olarak ELISA yöntemiyle 

incelenmiştir.  

2. MATERYAL ve METOD 

2.1 Hücre Kültürü 

Yapılan çalışmada laboratuvarımızdaki kriyobankta bulunan AU-565 hücre hattı kullanıldı. Steril bir 

ortam gerektiren hücre kültürü çalışmaları laminer flow kabinde gerçekleştirildi. Hücreler 25’lik 

flasklarda çoğaltıldı. Hücrelerin üremesi ve çoğalması için AU-565 hücre hattının kültürü %10 FBS 

içeren RPMI-1640 besiyerinde gerçekleştirildi. Stok besiyerleri, içerisine %1’lik penisilin-streptomisin 

ve L-glutamin eklenerek hazırlandı. Çalışmada hücre hatlarının 10. ile 15. pasajlar arasındaki hücreleri 

kullanıldı. Deneysel süreç boyunca hücreler gerekli olan 37 oC, %95 nem ve %5 CO2 inkübasyon 

şartlarında tutuldu. %80-90 konfluente ulaştıktan sonra AU-565 hücreleri enzimatik yolla toplanarak 25 
oC, 1000 rpm’de 5 dakika santrifüj edildi.  Santrifüj sonrası süpernatant atıldı ve AU-565 hücrelerinden 

antijen hazırlanması amacıyla hücrelerin üzerine 1 ml PBS eklenerek saklandı. 

2.2 Antijen Hazırlama  

Pasaj sonrası AU-565 hücre lizatlarının hazırlanması için otoklavlama ve dondurma-çözdürme metodu 

uygulandı. Otoklavlama yöntemi ile lizat hazırlamak için 1 ml PBS içindeki AU-565 hücreleri pastör 

şisesine alındı. Şise otoklav poşetine koyuldu ve otoklav cihazı 121 °C de 20 dakika çalıştırıldı. 

Otoklavlamanın ardından pastör şisesi içerisinde kalan sıvı ile birlikte denatüre olmuş ve topaklanmış 

kalıntılar kuvvetlice pipetlenerek homojenize edildi. 15 ml’lik falkon tüpe alındı. Ardından 10.000 

rpm’de 3 dakika santrfüj edildi. Süpernantant alındı. Lizattaki protein miktarının tayini için UV 

spektrometresinde Warburg-Christian yöntemi kullanılarak 280 ve 260 nm dalga boyunda ölçüm alındı. 

Dondurma-çözdürme yöntemi ile lizat hazırlama için 37,5 °C de su banyosu hazırlandı. Falkon 

tabanındaki 1 ml’lik hücre karışımı sıvı azot kabına daldırıldı. Hücre süspansiyonunun donması ve 

sıcaklığının düşmesi için 15 dakika beklendi. Sıvı azotta 15 dakika bekletilen falkon tüp 37,5 °C’lik su 

banyosuna alındı ve 15 dakika eriyip ısınması beklendi. Sıvı azot ile dondurma ve su banyosunda 

çözdürme işlemi 5 kez tekrarlandı. 10.000 rpm’de 3 dakika santrifüj edildi. Süpernantantı alındı. 

Lizattaki protein miktarının tayini için UV spektrometresinde Warburg-Christian yöntemi kullanılarak 

280 ve 260 nm dalga boyunda ölçüm alındı. 
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2.3 İmmünizasyon  

Eppendorf tüplerine 100 µl otoklavlama veya dondurma-çözdürme ile hazırlanmış antijen konuldu. 

Üzerine 100 µl Komple Freund adjuvanı (1mg/ml mycoplazma lizatlı) veya 100 µl polioksidonyum 

polimer adjuvan solüsyonu eklendi. Karışım, hayvan başına 200 µl olarak insülin enjektörlerine alındı. 

Çalışmada 6. haftasını doldurmuş ve 7. haftasında olan Balb/c tipi fare kullanıldı. Hayvanlar haftada 1 

olmak üzere 9 hafta immünize edildi. Serum elde edilmesi amacıyla kanlar aşılama yapmadan önce 

alındı ve ardından aşılama yapıldı. Kanlar fare kafa boyun kısmı ana mandibular venden, ven iğne ile 

tahrip edilerek ve ependorf tüpe damlatılarak alındı. Her çalışma öncesi hayvan başına 200 µl kan alındı. 

Kanlar aşılama aşamasının hemen ardından 4000 rpm'de 7 dakika santrifüj edildi. Elde edilen kan 

serumları -40 ˚C saklandı.  

2.4 ELISA 

Farelerden alınan kan serumlarındaki antikor miktarı ELISA yöntemi kullanılarak 450 nm’de ölçüldü. 

Kaplama solüsyonu, 9,9 ml kaplama tamponuna 0,1 ml stok antijen solüsyonu (1mg/ml) ile hazırlandı. 

Her bir kuyu içerisinde 1 µg antijen bulunacak şekilde 100 µl kuyulara eklendi. 4°C’de bir gece inkübe 

edildi. Plate, PBST ile 3 defa ELISA yıkama cihazında yıkanır. Yıkama işleminin ardından bloklama 

çözeltesinden kuyulara 150 µl eklendi. 37°C’deki CO2’siz inkubatörde 1 saat inkübe edildi. PBST ile 3 

defa ELISA yıkama cihazında yıkandı. Serumlar istenilen dilüsyonlarda PBSTM içinde sulandırıldı. 

Kuyulara 120 µl eklendi. 1 saat 37°C’deki CO2’siz inkübatörde inkübe edildi. PBST ile 3 defa ELISA 

yıkama cihazında yıkandı. Alkelen fosfataz konjuge policlonal Anti-Mouse IgG keçi antikoru 1/1000 

oranında PBST ile sulandırılarak her kuyuya 100 µl eklendi. 1 saat 37°C’de inkübe edildi. PBST ile 5 

defa ELISA yıkama cihazında yıkandı. Kuyulara 100 µl substrat çözeltisi (substrat ilaveli substrat 

tamponundan) eklendi. Oda sıcaklığında ve karanlıkta 30-45 dakika inkübe edildi. ELISA plate 

reader’da 450 nm (ya da 405 nm) dalga boyunda ölçüm alındı.  

3. TARTIŞMA  

Yapılan çalışmada AU-565 hücre hattı kullanılmıştır. Bu hücre hattından otoklavlama ve dondurma-

çözdürme yöntemleri ile antijen hazırlanmıştır. Hazırlanan antijenler ile adjuvanlar kombine edilerek 

aşı formülasyonu hazırlanmıştır. Hazırlanan aşı formülasyonları ile Balb/c türü fareler 9 hafta immünize 

edilmiştir. Fare grupları; kontrol grubu (2 fare), otoklavlama-freund adjuvan kombinasyonu (3 fare), 

otoklavlama-POX adjuvan kombinasyonu (3 fare), dondurma-çözdürme-freund adjuvan kombinasyonu 

(3 fare) ve dondurma-çözdürme-POX adjuvan kombinasyonu (3 fare) olarak belirlenmiştir.  

Yapılan immünizasyonlarda farelerin ürettiği antikorların verimleri ELISA metodu ile belirlenmiştir. 

Kontrol gruplarındaki hayvanlardan alınan kan serumlarındaki antikor yanıtları Şekil 1’de gösterilmiştir. 

ELISA sonuçlarında kontrol gruplarındaki hayvanlardan alınan kan serumlarındaki antikor yanıtı 0,06 

olarak ölçülmüştür. 
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Şekil 1. Kontrol gruplarındaki hayvanlardan alınan kan serumlarındaki antikor yanıtları 

Dondurma-çözdürme metodu ile hazırlanan antijenlerin CF adjuvanı ve POX adjuvanı ile immünize 

edilen gruplarındaki hayvanlardan alınan kan serumlarındaki antikor yanıtları Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Dondurma-çözdürme metodu ile hazırlanan antijenlerin CF adjuvanı ile immünize edilen gruplarındaki 

hayvanlardan alınan kan serumlarındaki antikor yanıtı 0,4-0,7 arasında ölçülmüştür. En yüksek antikor 

yanıtı ise 0,662 ölçülerek alınmıştır. Bunun sonucunda dondurma-çözdürme metodu ile hazırlanan 

antijenlerin CF adjuvanı ile immünize edilen gruplarında kontrollere göre 10 kat artış gösterdiği 

gözlenmiştir. Dondurma-çözdürme metodu ile hazırlanan antijenlerin POX adjuvanı ile immünize 

edilen gruplarında ise en yüksek antikor yanıtı 0,084 ölçülmüştür. Bunun sonucunda dondurma-

çözdürme metodu ile hazırlanan antijenlerin POX adjuvanı ile immünize edilen gruplarında kontrol 

gruplarına göre 1,25 kat artış olduğu gözlenmiştir.  

 

Şekil 2. Dondurma-çözdürme metodu ile hazırlanan antijenlerin CF adjuvanı ve POX adjuvanı ile 

immünize edilen gruplarındaki hayvanlardan alınan kan serumlarındaki antikor yanıtları 

Otoklavlama metodu ile hazırlanan antijenlerin CF adjuvanı ve POX adjuvanı ile immünize edilen 

gruplarındaki hayvanlardan alınan kan serumlarındaki antikor yanıtları Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Otoklavlama metodu ile hazırlanan antijenlerin CF adjuvanı ile immünize edilen gruplarındaki 

hayvanlardan alınan kan serumlarındaki antikor yanıtı 0,2-0,4 arasında ölçülmüştür. En yüksek antikor 

yanıtı ise 0,365 ölçülerek alınmıştır. Bunun sonucunda otoklavlama metodu ile hazırlanan antijenlerin 

CF adjuvanı ile immünize edilen gruplarında kontrollere göre 6 kat artış gösterdiği gözlenmiştir. 

Otoklavlama metodu ile hazırlanan antijenlerin POX adjuvanı ile immünize edilen gruplarında ise en 

yüksek antikor yanıtı 0,0825 ölçülmüştür. Bunun sonucunda otoklavlama metodu ile hazırlanan 

antijenlerin POX adjuvanı ile immünize edilen gruplarında kontrol gruplarına göre 1,25 kat artış olduğu 

gözlenmiştir.  
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Şekil 3. Otoklavlama metodu ile hazırlanan antijenlerin CF adjuvanı ve POX adjuvanı ile immünize 

edilen gruplarındaki hayvanlardan alınan kan serumlarındaki antikor yanıtları 

4. SONUÇ  

Otoklavlama ve dondurma-çözdürme metotları ile oluşturulan antijenlerin CF adjuvanı kombinasyonları 

ile immünize edilen hayvanların antikor yanıtları Şekil 4’te, otoklavlama ve dondurma-çözme metotları 

ile oluşturulan antijenlerin POX adjuvanı kombinasyonları ile immünize edilen hayvanların antikor 

yanıtları Şekil 5’te gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre AU-565 hücre hattından otoklavlama ve 

dondurma-çözdürme metotları ile oluşturulan antijenlerin CF kombinasyonları ile immünize edilen 

hayvanların antikor yanıtları, POX kombinasyonları ile immünize edilen hayvanların antikor yanıtlarına 

göre yüksek çıkmıştır. Ayrıca iki antijen hazırlama yöntemi karşılaştırıldığında dondurma-çözdürme 

metodu ile oluşturulan antijenlerin CF kombinasyonları otoklavlama metodu ile oluşturulan antijenlerin 

CF kombinasyonları ile immünize edilen hayvanların antikor yanıtlarına göre 2 kat yüksek çıkmıştır. 

 

Şekil 4. Otoklavlama ve dondurma-çözme metotları ile oluşturulan antijenlerin CF adjuvanı 

kombinasyonları ile immünize edilen hayvanların antikor yanıtları 
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Şekil 5. Otoklavlama ve dondurma-çözme metotları ile oluşturulan antijenlerin POX adjuvanı 

kombinasyonları ile immünize edilen hayvanların antikor yanıtları 

Sonuç olarak dondurma-çözdürme metotları ile oluşturulan antijenlerin CF kombinasyonları 

kullanılarak elde edilecek antikorların gelecekte meme kanserinin tanı ve tedavisinde başarılı sonuçların 

elde edilmesine imkan sağlayacağı düşünülmektedir. İncelenen formülasyonların hibridoma 

teknolojisine dayalı monoklonal antikor geliştirilmesine yönelik çalışmalar için de uygun olduğu 

sonucuna varılmıştır.  
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Özet 

Yıldızların yapısını ve evrimini anlamak, astrofizikçiler için en önemli sorunlardan biridir. Ancak 

yıldızların temel parametrelerini yer temelli gözlemlerle belirlemek çok zordur. Bu nedenle bu alanda 

daha fazla model bazlı çalışmalar sürdürülmüştür. Günümüzde uzay teleskopu gözlemleri ile yıldızların 

asterosismik verilerini elde ederek iç yapı çalışmaları yapan astrofizikçiler için altın bir çağ yaşanıyor. 

Özellikle ESA'nın CoRoT ve NASA'nın Kepler ve TESS uzay teleskobu ile güneş benzeri titreşim yapan 

yıldızlar üzerinde detaylı çalışmalar yapılabilmektedir. Bu çalışmada, Kepler uzay aracı ile gözlemlenen 

güneş benzeri titreşim yapan evrimleşmiş yıldızlar incelenmiştir. Buradan yıldızların temel 

parametreleri çok hassas bir şekilde asterosismik yöntemlerle belirlendi. MESA evrim kodu kullanılarak 

yapılan iç yapı modellerinde en iyi temsili modellerin kütle kaybı ile yapılması gerektiği ortaya çıktı. 

Yine bu çalışmada güneş benzeri titreşim yapan yıldızlarının temel parametrelerini belirlemek için 

literatürde yaygın olarak kullanılan ölçekleme ilişkileri adı verilen yöntemler bu yıldızlar için test 

edilmiştir. Ancak bu çalışma, bu ilişkilerin güneş benzeri titreşim yapan evrimleşmiş yıldızlar için 

geçerli olmadığını ortaya koydu. Bu tür yıldızlar için yeni ölçeklendirme ilişkilerine ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Yıldız sismolojisi, Evrimleşmiş yıldızlar, Güneş benzeri titreşimler, Yıldız iç yapı 

ve evrimi.  

MODELING OF CLUSTER MEMBER EVOLVED STARS- MASS LOSS 

Abstract 

Understanding the structure and evolution of stars is one of the most important problems for 

astrophysicists. However, it is very difficult to determine the basic parameters of stars by ground-based 

observation. Therefore, more model-based studies were continued in this area. Nowadays, a golden age 

is being experienced for astrophysicists who conduct internal structure studies by obtaining 

asteroseismic data of stars with space telescope observations. Especially with ESA's CoRoT and 

NASA's Kepler and TESS space telescope, detailed studies can be carried out on stars that solar-like 

oscillation. In this study, solar-like oscillation evolved stars observed with the Kepler spacecraft were 

examined. From here, the fundamental parameters of the stars were determined very precisely by 

asteroseismic methods. It has been revealed that the best representative models in interior models 

constructed using the MESA evolution code should be made with mass loss. Also, in this study, the 

methods called scaling relations, which are widely used in the literature to determine the fundamental 

parameters of solar-like oscillation stars, are tested for these stars. However, this study revealed that 

these relations are not valid for solar-like oscillation evolved stars. New scaling relations are needed for 

such stars.  

Keywords: Asteroseismology, Structure and evolution of stars, Evolved stars, Solar-like oscillation. 
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1. GİRİŞ 

Yıldızların iç yapısını ve evrimini anlamak astrofizikçiler için temel çalışma alanıdır. Yıldızların iç 

yapısı hakkında bilgi sahibi olmak için genel olarak iç yapı modellerinden faydalanır, çünkü yıldızlardan 

alınan yegane bilgi kaynağı olan fotonlar yıldızların üst katmanları hakkında bilgi taşımaktadır. 

Dolayısıyla yıldız iç yapı modelleriyle bazı teorik kabullerden faydalanarak yıldızların iç yapıları 

incelenmektedir. Ancak bu kuramsal çalışmaların gözlemlerle desteklenmesi gereklidir. Günümüzde ise 

bu tür gözlemsel destek asterosismoloji (yıldız sismolojisi) sayesinde olmaktadır. Asterosismoloji ile 

yıldızların iç katmalarından gelen titreşim frekanslarından faydalanarak artık yıldızların yüzeyi görmek 

mümkündür. Böylece  kuramsal kabullerin yapıldığı iç yapı modellerin testleri gerçekleştirilmektedir.  

Günümüzde yıldız sismolojisi bu denli  hızlı gelişmesini CoRoT (28 cm), Kepler (95 cm) ve TESS (1.2 

m) uzay teleskoplarına borçludur.  Böylece asterosismolojik gözlemlerle artık yıldızların özek ve özeğe 

yakın katmanlar hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bu teleskoplardan önce Güneş’te tıpkı Dünya’da 

gözlenen depremler gibi titreşimler görüldü (Grec, Fossat ve Pomerantz1980). Bu titreşim frekansları 

incelendi ve Güneş’in yapısına ilişkin detaylı bilgiler elde edildi. Bu sayede Güneş’e ait kuramsal 

bilgiler yeniden gözden geçirildi. Daha sonra, CoRoT (2006) ve Kepler (2009) uzay araçlarının 

gönderilmesiyle çok sayıda bu tip titreşim yapan yıldız gözlemi yapıldı. Çok sayıda güneş benzeri 

titreşim yapan gözlemi sayesinde, çok sayıda yeni yöntem geliştirildi.  Bunlardan biri de bir yıldızın 

frekansları gözlenebildiği takdirde Kjeldsen & Bedding’in (1995) geliştirdiği o yıldızın kütlesi (%7-8 

duyarlılıkla) ve yarıçapı (%2-3 duyarlılıkla) hesaplanmasını sağlayan ölçeklendirme ilişkileridir. 

Böylece sadece gözlem verileri kullanılarak Güneş benzeri titreşim yapan yıldızların kütle ve yarıçapları 

oldukça hassas bir şekilde belirlendi. Bu geliştirilen ilişkiler asterosismolojinin en büyük başarılarından 

biridir. Ancak  bu ölçeklendirme ilişkileri anakol yıldızları için elde edilmiştir. Bu ilişkiler evrimleşmiş 

ve yapı değiştiren yıldızlar için geçerli olmayabilir. Dolayısıyla bu yöntemler kullanılarak evrimleşmiş 

yıldızların hesaplanan parametrelerinde sistematik hatalar ortaya çıkar. Bu yüzden evrimleşmiş yıldızlar 

için bu ölçeklendirme ilişkilerinin test edilip geliştirilmesi gerekir.  

Bu amaçla NGC 6811 kümesindeki 2 yıldızın iç yapı modelleri yapılmıştır. Kepler Uzay Teleskobu’nun 

gözlem alanında yer alan ve sekiz evrimleşmiş yıldızının güneş benzeri titreşimleri bilinen NGC 6811 

açık kümesi oldukça verimli bir çalışma alanıdır. Bu küme üzerine yaptığımız çalışmaların bize bu 

alanda tahmin ettiğimizden daha kıymetli sonuçlar sunduğu ve yeni çalışma ufukları açtığı aşikardır, 

çünkü küme üyesi olan bu yıldızlar aynı gaz-toz bulutundan oluştuğu için yaş ve kimyasal kompozisyon 

konusunda model yaparken kısıtlama yapma, yıldızlar için yapılan modellerde bu iki parametrede 

karşılaştığımız uyumsuzlukları yeniden gözden geçirip çözme ve yeni yöntemler geliştirme fırsatını 

sunmaktadır. Seçilen iki yıldızın modelleri ilk olarak kütle kayıpsız bir şekilde MESA (Paxton ve ark.  

2011, 2013) evrim koduyla yapılmıştır. Frekanslarda ADIPLS (Chirstensen-Dalsgaard 2008) koduyla 

hesaplanmıştır. Ancak yapılan bu en iyi modellerden elde edilen yaş (0.50 Gyıl) literatürde kümeye 

atfedilen yaştan (0.70-1 Gyıl) oldukça küçüktür. Bu yüzden de bu kümenin analizine kütle kayıplı 

modellerde devam edilmiştir.  

2. MATERYAL ve METOD 

2.1 MESA evrim Kodunun Özellikleri 

Seçilen küme üyesi iki  yıldızının iç yapı modelleri MESA evrim koduyla (v15140) yapılmıştır. Yapılan 

bu modellerde Güneş kompozisyonu olarak helyum bolluğu (Y) 0.2744, ağır element bolluğu (Z) 0.0172 

ve konvektif parametre () 2.175 olarak alınmıştır. Ayrıca bu iç yapı modelleri konvektif sınıraşımı 

(overshooting) difüzyon içermemektedir.  Saydamsızlık tabloları olarak yüksek sıcaklık için  Iglesias 
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Rogers (1993, 1996) ve düşük sıcaklıklar içinse Ferguson et al. (2005) OPAL önerilmiştir. Bu iki yıldız 

için kütle kayıplı modellere başvurulmuştur.  

 Yıldızların oluşum aşamasında metal bolluğu yıldızların anakol öncesini de belirlemede çok etkilidir. 

Dolayısıyla yapılan farklı modellere anakol öncesi de dahil edilmiştir. Ayrıca yıldız modellerinden elde 

edilen fgong dosyaları kullanılarak ADIPLS (Christensen Dalsgaard 2008) paketi kullanılarak 

modellerin adyabatik titreşim frekansları elde edilmiştir. Bu yüzden yapılan modellerde adyabatik 

titreşim frekansını hesabında çok ince de olsa bir atmosferin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Bu modeller için simple_photsphere seçeneği tercih edilmiştir.  

Küme üyesi olduğu için bu iki yıldızın metal bollukları aynı alınmıştır. Bu değerler 0.0126 ve 0.2744 

olup sırasıyla ağır element ve helyum bolluğudur.  

 

2.2 NGC 6811 açık kümesine ait olan iki yıldızın kütle kayıplı modellenmesi 

İç yapı modeleri yapılan olan bu iki yıldızın ilk olarak literatürdeki evrimsel durumlarına bakıldı. Bu 

yıldızlardan ilki KIC 9716090 kırmızı dev kolunda (RGB) olduğu ortaya çıktı. İkinci yıldız olan KIC 

9534041 ise kırmızı dev (RC) olarak belirtilmiştir.  

İlk olarak KIC 9716090 yıldızının etkin sıcaklığı gözlem hata aralığı içinde kalacak şekilde 100 K 

artırıldı.  Yıldızın kütlesi aynı alınarak yeniden modellendi. Bu şekilde R’yi en iyi temsil eden ve yıldızın 

RGB evresinde olacağı bir model yapıldı.  Bu yıldızın yeni model yaşı 0.637 Gyıl oldu. Yıldızın elde 

edilen bu model yaşı hem küme ile hem de diğer küçük kütleli dört küme üyesi yıldızla oldukça 

uyumludur.  

 

Şekil 1: KIC 9716090 yıldızının SG modeli ile RGB modelinin kıyaslanması. Burada mor ile sıcaklığı 

100 K arttırılarak evrimleşmiş yıldız model (RGB), yeşil ile SG yıldız modeli verilmiştir. 

Şekil 1’de yıldızın literatürde verilen evrimini bilmediğimiz ve bildiğimiz durumdaki elde ettiğimiz 

modellerin HR diyagramı (HRD) vardır.  Şekil 1’de yeşil çizgiler yıldızın ilk yapılan modeline aittir ve 

en iyi asterosismik olan ve olmayan gözlem parametrelerini temsil eden bu modelde yıldız SG 

evresindedir. Yıldıza ait literatür araştırmasından sonra yıldızın RGB olduğu tespit edilmiştir ve Şekil 

1’deki mor renkli yıldıza ait RGB modelidir.  



 
 

 

 103 

 

Şekil 2: KIC 9716090 yıldızının SG (asteriks) ve RGB (çarpı) modellerinden elde edilen 

frekanslarının gözlem frekansları (mor) ile kıyaslanması. 

Şekil 2’de ise yıldızın SG ve RGB evresinde olmasına göre model ve gözlem titreşim frekansları 

kıyaslanmıştır. Yıldızın SG (yeşil) ya da RGB (mor) olduğu model ve gözlenen titreşim frekansları 

kullanılarak büyük ayrılmaya karşı frekans grafiği çizildi. Yapılan farklı evredeki iki modelin l=0 

titreşim frekansları birbirine benzerdir. Bu da HRD’da konumunu bilmediğimiz bir evrimleşmiş 

yıldızların iç yapı modellerini yaparken sadece modelin ve gözlemin l=0 modunu kıyaslamanın yeterli 

olmayacağını göstermektedir.  

 

Şekil 3: KIC 9409513 yıldızının kütle kayıplı (mor) ve kütle kayıpsız (yeşil) modellerinin 

kıyaslanması. 
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Kütlesi oldukça büyük olan  küme üyesi KIC 9409513 yıldızı için sıcaklığı artırarak yeniden 

yapılan modeller iyi bir çözüm vermedi. Bu yüzden büyük kütleli olan bu iki yıldız için MESA evrim 

koduyla kütle kayıplı model yapıldı. Bu modellerde yine başlangıç kütlesi olarak ışıtmadan elde edilen 

kütle olan M kullanıldı.  

Şekil 3’te KIC 9409513 yıldızının evrim durumunu bilmeden ve evrim durumunu göz önünde 

bulundurarak yaptığımız modellere ait HRD’dir. Mor ile temsil edilen kütle kayıplı modellerin diğer 

küme üyesi yıldızlarla uyumlu bir yaşa sahip olmasına dikkat edildi. Modelin kütle kaybından sorumlu 

mekanizma yıldız rüzgarlarıdır. Burada en fazla kütle kaybının yıldızın RC evresine gelmeden önce 

olduğu düşünülmektedir. MESA evrim koduyla hesaplanan kütle kayıplı iç yapı modellerinin titreşim 

frekansları gözlem titreşim frekanslarıyla Şekil 4’te kıyaslandı. RC evresine gelen ve model ile gözlem 

frekansları uyumlu kütle kayıplı modeller sayesinde KIC 940915 yıldızı için yaş 0.688 Gyıl oldu. 

Böylece yıldızın RC olacak şekilde yapılan kütle kayıplı model ile  küme üyesi yıldızların yaşları 

birbiriyle uyumlu oldu.   

 

 

Şekil 4: KIC 9409513 yıldızının kütle kayıplı (yeşil çarpı) ve kayıpsız (mavi asteriks)modellerinin 

titreşim frekanslarının gözlem frekanslarıyla (mor) kıyaslanması. 

SONUÇ ve TARTIŞMA   

Sonuç olarak literatürde bu küme üyesi evrimleşmiş yıldızların sınıflandırılmasıyla modellerin 

onların evrim durumlarına göre yeniden güncellenmesi ile bu çalışmadaki yaş sorunu çözüldü. Ancak 

burada çözülmesi gereken farklı bir durum ortaya çıktı. Bu durum da evrimleşmiş yıldızlarda gözlenen 

ve modellerle elde edilen titreşim frekanslarında sadece l=0 modlarının kıyaslandığı Şekil 1’deki - 

grafiğinin yanında yıldızı daha iyi temsil eden model yapmak için l=1 ve l=2 kipli mod frekanslarının 

analizine de başvurmak yararlı olur (Örneğin Şekil 2 ve 4). Bu yüzden yeni fit parametrelerine ihtiyaç 

duyulacağı (l=1 ve l=2) açıktır. Bu kapsamda karma mod gösteren l=1 ve l=2 titreşim frekanslarının da 
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incelenmesine de ihtiyaç vardır. Bu titreşim frekanslarından RC, RGB ve SG ayrımını yapmaya 

yardımcı olacak yeni asterosismik parametreler ve ilişkiler aranacaktır.  
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ÖZET  

Bu çalışmada ilk kez insan meme kanserine karşı antikor üretiminde kullanılmak üzere insan meme 

kanseri hücre (AU-565/MCF-7) lizatları ile farklı adjuvanların (Polioksidonium (POX), Komple Freund 

(CF)) kombinasyonları kullanılmış ve makrofaj hücre hattında immünostimülan etkinliği ve 

sitotoksisitesi incelenmiştir. AU-565 hücre hattının kültürü %10 FBS içeren RPMI-1640 besiyerinde, 

MCF-7 hücre hattının kültürü ise %10 FBS içeren DMEM besiyerinde 37°C, %5 CO2’li inkübatörde 

yapıldı. Pasaj sonrası lizatların hazırlanması için sonikasyon metodu uygulandı. Lizattaki protein miktarı 

UV spektrometresinde 280 nm dalga boyunda Warburg-Christian yöntemi ile ölçüldü. Farklı lizat 

konsantrasyonlarının tek başına ve adjuvanlar ile kombinasyonlarının makrofaj hücre kültür sisteminde 

immünostimülan etkinliğinin tayin edilmesi için makrofajların ürettikleri nitrik oksit (NO) miktarı 

Griess metoduyla belirlendi. Çalışmalarda hücre lizatının çeşitli konsantrasyonları (10 µg/ml, 20 µg/ml, 

40 µg/ml, 80 µg/ml, 100 µg/ml, 120 µg/ml, 160 µg/ml) kullanıldı. Makrofaj hücreleri 96 kuyulu plağa 

10.000 hücre/kuyu olacak şekilde ekildi ve bir gece inkübe edildi. Kombinasyon uygulamasının 

ardından hücreler 48 saat inkübasyona bırakıldı. Sitotoksisiteleri MTT yöntemi ile belirlendi. Sonuçlara 

göre; AU-565 hücre hattından elde edilen lizatlar, en yüksek immünostimülan etkinliği 160 µg/ml 

konsantrasyonda göstermiştir. Bu konsantrasyonda lizatın makrofajlarla muamelesinden elde edilen en 

yüksek etkinlik 8,333 nmol/ml’dir. Lizatın CF adjuvanı ile kombinasyonunun makrofajlarla 

muamelesinden elde edilen en yüksek etkinlik 11,628 nmol/ml’dir. Lizatın POX adjuvanı ile 

kombinasyonunun makrofajlarla muamelesinden elde edilen en yüksek etkinlik ise 10,31 nmol/ml’dir. 

160 µg/ml konsantrasyondaki lizatın sitotoksisite analizinde ise makrofajlarda %114 canlılık tespit 

edilmiştir.  Diğer yandan, MCF-7 hücre hattından elde edilen lizatlar en yüksek immünostimülan 

etkinliği 120 µg/ml konsantrasyonda göstermiştir. Lizatın makrofajlarla muamelesinden elde edilen en 

yüksek etkinlik 8,605 nmol/ml’dir. Lizatın CF adjuvanı ile kombinasyonunun makrofajlarla 

muamelesinden elde edilen en yüksek etkinlik 11,357 nmol/ml’dir. Lizatın POX adjuvanı ile 

kombinasyonunun makrofajlarla muamelesinden elde edilen en yüksek etkinlik 10,233 nmol/ml’dir. 120 

µg/ml konsantrasyondaki lizatın sitotoksisite analizinde ise makrofajlarda %80 canlılık tespit edilmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda CF’nin POX’a göre immünostimülan etkisinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlar AU-565 ve MCF-7 hatlarından izole edilen lizatların CF ve POX ile 

kombinasyonlarının tek başına lizat uygulamasına göre daha yüksek bir immün yanıt ortaya 

çıkarabileceğini göstermektedir. Bu yöntemler kullanılarak elde edilecek antikorların meme kanserine 

karşı tanı ve tedavide kullanılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, Aşı, AU-565, MCF-7 
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EXAMINATION THE IMMUNOSTIMULANT ACTIVITY OF HUMAN BREAST 

CANCER LYSATES WITH DIFFERENT ADJUVANTS IN MACROPHAGE 

CULTURAL SYSTEM 

 

ABSTRACT 

In this study for the first, combinations of human breast cancer cell lysates (AU-565/MCF-7) and 

different adjuvants (Polyoxydonium (POX), Complete Freund (CF)) were used in the production of 

antibodies against human breast cancer and immunostimulant activity and cytotoxisity were examined 

in the macrophage cultural system. The AU-565 cell line was cultured in RPMI-1640 medium 

containing 10% FBS, and the MCF-7 cell line was cultured in DMEM medium containing 10% FBS at 

37°C in an incubator with 5% CO2. Sonication method was used for the preparation of lysates. The 

amount of proteins in the lysate was measured by the Warburg-Christian method at wavelengths of 280 

and 260 nm in the UV spectrometer. The amount of NO was determined by Griess method to determine 

the immunostimulant activity of different lysate concentrations and their adjuvants combinations in 

macrophage cell lines. 96-well plate were inoculated with 0.1 ml medium containing 10.000 macrophage 

cells and incubated for 1 day. It was incubated with lysate and adjuvants for 48 hours. Various 

concentrations of lysate (10 µg/ml, 20 µg/ml, 40 µg/ml, 80 µg/ml, 100 µg/ml, 120 µg/ml, 160 µg/ml) 

were used. Cytotoxicity was determined by MTT method. According to the results; Lysates from the 

AU-565 cell line showed the highest immunostimulant activity at a concentration of 160 µg/ml. At this 

concentration, the highest efficiency obtained from the treatment of lysate with macrophages is 8,333 

nmol/ml. The highest efficiency obtained from the treatment of lysate in combination with CF adjuvant 

with macrophages is 11.628 nmol/ml. The highest efficiency obtained from the treatment of the 

combination of lysate with POX adjuvant with macrophages is 10.31 nmol/ml. In the cytotoxicity 

analysis of lysate at 160 µg/ml concentration, 114% vitality was detected in macrophages. On the other 

hand, lysates obtained from MCF-7 cell line showed the highest immunostimulant activity at a 

concentration of 120 µg/ml. The highest efficiency obtained from the treatment of lysate with 

macrophages is 8.605 nmol/ml. The highest efficiency obtained from the treatment of lysate with the 

combination of CF adjuvant with macrophages is 11,357 nmol/ml. The highest efficiency obtained from 

the treatment of the combination of lysate with POX adjuvant with macrophages is 10,233 nmol/ml. In 

the cytotoxicity analysis of lysate at a concentration of 120 µg/ml, 80% vitality was detected in 

macrophages. In line with this information, it has been determined that CF has a higher 

immunostimulant effect compared to POX. The results show that the combination of lysates isolated 

from AU-565 and MCF-7 lines with CF and POX can elicit a higher immune response than lysate 

administration alone. It is thought that it may be possible to use antibodies to be obtained using these 

methods in the diagnosis and treatment of breast cancer. 

Keywords: Breast cancer, Vaccine, AU-565, MCF-7 
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1. GİRİŞ  

Kanser, kardiyovasküler hastalıklardan sonra dünyada en yaygın olarak görülen hastalıktır. Uluslararası 

Kanser Araştırma Merkezi ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2018’de 18,1 milyon yeni kanser 

vakası görülmüştür. 9,6 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 2030 yılında ise 26 

milyondan fazla yeni kanser vakası görüleceği belirtilmektedir. Ayrıca 13 milyondan fazla kanser 

nedeniyle ölümün olacağı tahmin edilmektedir (Bray et al., 2018). Kanser, normal hücrelerin kontrolsüz 

çoğalması sonucu oluşmaktadır. Kontrolsüz çoğalmalar DNA hasarları, genetik mutasyonlar, UV, 

radyasyon, kanserojenler ve çeşitli kimyasallar sonucuyla oluşabilmektedir. Kanser hücrelerinin 

çoğalması sonucu tümör adı verilen kitleler oluşmaktadır. Tümör kitleleri, malign veya benign tümör 

olarak isimlendirilmektedir. Benign tümörler bulundukları ortamda gelişebilen ancak çevre dokuya ve 

organlara yayılamayan tümörlerdir. Malign tümörler ise bulunduğu ortamda gelişebilen, organ veya 

dokulara yayılabilen tümörlerdir (Cree, 2011).  

Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşmaktadır (Akram, Iqbal, 

Daniyal, & Khan, 2017). Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanserdir. Ayrıca ölüm sebepleri 

arasında da ilk sırada yer almaktadır (Torre et al., 2015). 2018 Uluslararası Kanser Ajansı 

(GLOBOCAN) istatistiklerine göre 2 milyon meme kanseri vakası vardır (Tao et al., 2015). 

GLOBOCAN 2018 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 22 bin meme kanseri vakası vardır. Dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de meme kanseri insidansı artmaktadır. Meme kanseri vakaları artmasına rağmen 

erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi bu kansere bağlı ölümleri azaltmaktadır (Ferlay et al., 

2019). 

Meme kanserinin fenotipik çeşitliliği tümörün gen ekspresyon çeşitliliği ile ilişkilidir. Gen ekspresyona 

göre meme kanseri 5 alt gruba ayrılmaktadır. Bunlar luminal A, luminal B, normal meme benzeri, Her2 

bakımından zengin ve bazal benzeri meme kanserleridir (Sørlie et al., 2001). Luminal A tipi tümörler 

hormon reseptörlerini eksprese etmektedir. En yüksek östrojen reseptörü bu tümör tipindedir. 

Kemoterapi ile tedavide yanıtları düşük olmakla birlikte endokrin tedavisine yanıt vermektedir. Luminal 

B tipi tümörler hormon reseptörleri eksprese etmektedirler. Prognozu lüminal A tipi tümörlerden daha 

kötüdür. Bu kanser çeşidinde proliferatif genlerin ekspresyonu daha fazladır. Normal meme benzeri 

tümörlerin gen ekspresyon profili ise normal meme epiteline benzemektedir. Her2 bakımından zengin 

kanser hücrelerinde Her2 geninde amplifikasyon ve bu gene komşu genlerde koamplifikasyon ve 

overekspresyon mevcuttur. Bu tip tümörlerde hormon reseptörleri negatiftir. Bu tipin kanser 

tedavilerinde Her2’ye karşı geliştirilen monoklonal antikorlar kullanılmaktadır. Bazal benzeri kanser 

tipindeki hücrelerin östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve Her2 amplifikasyonu negatiftir. Bu 

kanser çeşitlerine üçlü negatif meme kanseri de denilmektedir (Fackenthal et al., 2001; Henson, Ries, 

Freedman, & Carriaga, 1991).  

Kanser araştırmalarında kültürlenmiş hücre hatlarını kullanmanın avantajlarından biri, hücrenin doğal 

mikroçevresine uygun kültür ortamında kendi kendine replikasyonunu gerçekleştirebilen homojen bir 

hücre popülasyonunun oluşmasını sağlamaktır (Brodsky et al., 2016). MCF-7, östrojen reseptörü 

ekspresyonuna bağlı olarak yüksek düzeyde hormon duyarlılığı vardır. Hormon yanıtını incelemek için 

model olarak dünyada en yaygın kullanılan meme kanseri hücre hattıdır (Greshock et al., 2010). Meme 

bezinde bulunan epitelyal MCF-7 hücre hattı, invazif duktal karsinom (IDC) oluşturarak, meme süt 

kanallarındaki hücrelerde ve meme içindeki yağ dokusunda yayılma özelliğine sahiptir. Ayrıca kan veya 

lenf yolu ile vücudun diğer bölgelerine metastaz yapabilmektedir. MCF-7; hormon reseptörleri pozitif, 

Her2 negatif özelliktedir. Luminal A moleküler sınıfında yer almaktadır. Ayrıca MCF-7 kanser kök 

hücre profiline sahip olarak kabul edilmektedir (Levenson & Jordan, 1997; Sarvaiya & Lazar, 2016).  
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AU-565, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü ekspresyonuna bağlı olarak yüksek düzeyde Her2 

duyarlılığına sahiptir. Meme salgı bezlerinde bulunan epitelyal AU-565 hücre hattı adenokarsinom 

oluşturarak, çevre dokulara kan veya lenf yolu ile vücudun diğer bölgelerine metastaz yapabilmektedir 

(Calcagno et al., 2010). AU-565 hücre hattı; hormon reseptörleri negatif, insan epidermal büyüme faktör 

reseptörü 2 (Her2) pozitif özelliktedir. Bu hücre hattı Her2 moleküler sınıfında yer almaktadır. AU-565 

hücre hattı, HER-2/neu onkogenini çoğaltmaktadır. Bu geni aşırı derecede eksprese etmektedir (Zazo et 

al., 2016). 

Antijen hazırlama metotlarında kullanılan antijen kaynağı olarak hücreler de kullanılmaktadır. Meme 

kanserine karşı yapılan aşı çalışmalarında da meme kanseri hücrelerinden elde edilen antijenler 

kullanılmaktadır. Antijen oluşturmak için kullanılan birçok antijen hazırlama metodu vardır. Yapılan 

çalışmalarda ise genellikle dondurma-çözdürme ve sonikasyon metodu kullanılmaktadır. Dondurma-

çözdürme metodu ile hücre lizasyonu yapılması aşamasında oluşan lizatlardaki membran proteinlerinin 

ve hücresel proteinlerde oluşan buz kristalleri ile kırılmaları mümkündür. Bu kırılmaların rastgele 

olması tekniğin dezavantajı olmasına rağmen mümkün olan diğer epitop bölgelerini açığa çıkarması 

nedeniyle kullanılmaktadır (Hughes, Van Knapen, Atkinson, Balfour, & Lee, 1982). Sonikasyon metodu 

ile ultrasonik dalgalar kullanılarak hücre yapılarının parçalanması sağlanmaktadır. Bu parçalanma linear 

olup rastgele gerçekleşmektedir. Bu da proteinlerin olası epitop bölgelerini açığa çıkarması için etkilidir 

(Choo & Zhang, 2009).  

Hazırlanan antijenler aşı formülasyonu olarak kullanırken etkinliklerini artırmak için adjuvanlar ile 

birlikte kullanılmaktadır. Bu sayede kullanılan antijenlere karşı daha yüksek immün yanıt 

alınabilmektedir (Aguilar & Rodríguez, 2007). Günümüzde çalışmalarda kullanılan adjuvanlar; mineral 

tuzlar (alüminyun tuzu, alüminyum hidroksit ve alüminyum fosfat, kalsiyum tuzu) yağ emülsiyonları, 

immün stimüle edici kompleks (ISCOM), bakteri türevleri, karbonhidratlar, lipozomlar, sitokinler, virüs 

benzeri parçalar ve polimerik mikropartiküllerdir. Adjuvanlar; immünojen olmayan, tek başına 

kullanıldığında antikor yanıtı oluşturmayan fakat uygulandığı organizmada immünojeniteyi arttırarak 

kuvvetli bir bağışıklık yanıtının oluşmasını sağlamaktadır (Sivakumar, Safhi, Kannadasan, & 

Sukumaran, 2011). 

Hazırlanan aşı formülasyonlarının in vivo çalışmalarına geçilmeden önce immünostimülan etkisine 

bakılması gerekir. Bunun için genelde makrofaj hücre kültürü sisteminde aşı formülasyonlarının 

makrofajlarda oluşturduğu nitrik oksit (NO) miktarı tayinine bakılarak aşı konsantrasyonları belirlenir. 

NO'nun dolaylı belirlenmesi için kullanılan Griess metodu, kararlı bozunma ürünleri NO−3 ve NO−2'nin 

spektrofotometrik ölçümünü içermektedir. Bu yöntem, NO−3'ün önce NO−2'ye indirgenmesi ve griess 

reaksiyonu ile NO−2'nin belirlenmesidir (Bryan & Grisham, 2007).  

Bu çalışmada ilk kez insan meme kanserine karşı antikor üretiminde kullanılmak üzere insan meme 

kanseri hücre (AU-565/MCF-7) lizatları ile farklı adjuvanların (Polioksidonium (POX), Komple Freund 

(CF)) kombinasyonları kullanılmış ve makrofaj hücre hattında immünostimülan etkinliği ve 

sitotoksisitesi incelenmiştir. 

2. MATERYAL ve METOD 

2.1 Hücre Kültürü 

Yapılan çalışmada laboratuvarımızdaki kriyobankta bulunan AU-565, MCF-7 ve J774 makrofaj hücre 

hatları kullanıldı. Steril bir ortam gerektiren hücre kültürü çalışmaları laminer flow kabinde (marka) 

gerçekleştirildi. Hücreler 25’lik (Polistiren yüzey, NEST) flasklarda çoğaltıldı. Hücrelerin üremesi ve 

çoğalması için AU-565 hücre hattının kültürü %10 FBS içeren RPMI-1640 besiyeri, MCF-7 hücre 
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hattının kültürü %10 FBS içeren DMEM besiyeri, J774 makrofaj hücre hattının kültürü ise %10 FBS 

içeren RPMI-1640 besiyerinde gerçekleştirildi. Stok besiyerleri, içerisine %1’lik penisilin–streptomisin 

ve L-glutamin eklenerek hazırlandı. Çalışmada hücre hatlarının 10. ile 15. pasajlar arasındaki hücreleri 

kullanıldı. AU-565 ve MCF-7 hücrelerinin kültürleri antijen elde etmek amacıyla çoğaltıldı. J774 

makrofaj hücre hattı ise ekim yapmak için kullanıldı. Deneysel süreç boyunca hücreler gerekli olan 37 
oC, %95 nem ve %5 CO2 inkübasyon şartlarında tutuldu. %80-90 konfluente ulaştıktan sonra AU-565 

ve MCF-7 hücreleri enzimatik yol ile, J774 makrofaj hücre hattı ise fiziksel yol ile toplanarak 25 oC, 

1000 rpm’de 5 dk süreyle santrifüj edildi. Santrifüj sonrası süpernatantlar atıldı. AU-565 ve MCF-7 

hücrelerinden antijen hazırlanması amacıyla hücrelerin üzerine 1 ml PBS eklendi ve -40 oC’ye kaldırıldı. 

Pellet kısmında kalan J774 makrofaj hücreleri üzerine ise 1 ml besiyeri eklendi ve thoma lamında hücre 

sayımı gerçekleştirildi. 96 kuyulu plaklarda kuyu başına 1x104 hücre/ml olacak şekilde hücre ekimi 

gerçekleştirildi. Oluşturulan kültür ortamlarına ekilen hücreler inkübasyon şartlarında 24 saat tutuldu.  

2.2 Antijen Hazırlama 

Pasaj sonrası AU-565 ve MCF-7 hücre lizatlarının hazırlanması için sonikasyon metodu uygulandı. 15 

ml’lik falkonda 1 ml PBS içerisinde bulunan süspanse haldeki hücreler sonikatör probuna bağlandı. 

Sonikatör 40 saniye süreye ve 3 siklusa (Cycle) ayarlandı. Sonikatör jeneratörünün güç potansiyometresi 

%40’a ayarlandı. Bu sonikasyon işlemi 5 kez tekrarlandı. Sonikasyonun ardından çözelti 10.000 rpm’de 

3 dk santrifüj edildi ve süpernatant alındı. Lizattaki protein miktarının tayini için UV spektrometresinde 

Warburg-Christian yöntemi kullanılarak 280 ve 260 nm dalga boyunda ölçüm alındı. 

2.3 Nitrik Oksit 

Farklı lizat konsantrasyonlarının tek başına ve adjuvanlar ile kombinasyonlarının makrofaj hücre kültür 

sisteminde immünostimülan etkinliğinin tayin edilmesi için makrofajların ürettikleri nitrik oksit (NO) 

miktarı Griess metoduyla belirlendi. 24 saat %5 CO2 içeren 37 ⁰C etüvde makrofaj hücrelerinin 

inkübasyonun ardından çeşitli konsantrasyonlarda (10 µg/ml, 20 µg/ml, 40 µg/ml, 80 µg/ml, 100 µg/ml, 

120 µg/ml, 160 µg/ml) hazırlanan antijen formülasyonları ve adjuvanlar (Freund ve polioksidonyum) 

besiyeri ile ayarlanarak eklendi. 48 saat inkubasyonun ardından süpernatantlar toplanarak Griess reaktifi 

ile reaksiyona sokuldu. Reaksiyonun ardından 540 nm de absorbanslar alındı. Griess reaktifi 100 ml 

distile suya 2,5 ml fosforik asit, 0,1 g N-(1- Naphthyl) Ethylenediamine ve 1 g Sulfanilamide eklenerek 

hazırlandı. NO ölçümü yapılacak kültür ortamından 50 µl alınarak 96’lık well-plate’e eklendi. 

Örneklerin üzerine 50 µl Griess reaktifi eklendi ve oda sıcaklığında 10 dk. inkübasyona bırakıldı. 540 

nm’de 96 well plate okuyucuda absorbanslar ölçüldü.  

2.4 MTT Analizi 

37oC sıcaklık, %95 nem ve %5 CO2 inkübasyon şartlarında 48 saat’lik inkübasyon süresi sonunda hücre 

canlılığı analizi için MTT testi yapıldı. 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5- Difeniltatrazilyum bromid içeren 

MTT maddesi ile (Sigma Aldrich inc, St. Louis, USA) hücre hatlarında hücre canlılık oranları 

değerlendirildi. Well plate üzerindeki her bir kuyucuğa 10 µl MTT solüsyonu ilave edildi. Well 

platelerdeki hücreler karanlık ortamda, 37 °C’ de 3 saat süreyle inkübe edildi. İnkübasyon sonrası MTT 

solüsyonu içeren sıvılar aspire edilerek ortamdan uzaklaştırıldı. Daha sonra her bir kuyucuğa oda 

sıcaklığında 100 µl dimetilsülfoksit (DMSO) ilave edildikten sonra well plateler 30 dk karanlık ortamda 

tutuldu. Formazan kristallerinin tamamen çözünmesi ile plateler ELISA okuyucusuna (Bio-tek EL 312, 

Bio-tek Instruments, Winooski, VT, Amerika) yerleştirildi. Örnekler/well platelerdeki optik yoğunluk 

570 nm dalga boyunda ölçülerek hücre canlılığı analizi gerçekleştirildi. Her deney grubu üç kez 
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tekrarlandı ve tekrarların ortalaması alındı.  Hücre canlılığı analiz verileri aşağıdaki denklem 

kullanılarak veri grafikleri oluşturuldu.  

𝐻ü𝑐𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑙𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 (%) = (
Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝚤

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝚤
 ) ∗ 100 

3. TARTIŞMA 

Yapılan çalışmada AU-565 ve MCF-7 meme kanseri hücre hatları kullanılmıştır. Bu hücre hatlarından 

sonikasyon yöntemi ile antijen hazırlanmıştır. Hazırlanan antijenlerin aşı çalışmalarında 

kullanılabilirliğinin belirlenmesi için makrofaj hücre kültürü sisteminde immünostimülan etkinliği 

belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada elde edilen antijenlerin immünostimülan etkinliği ile aşı 

çalışmalarında kullanılan adjuvanların antijenler ile kombinasyonlarının da immünostimülan etkinliği 

belirlenmiştir.  

 

Şekil 1. J774 hücre hattında AU-565 lizatının konsantrasyona göre NO üretimine etkisi 

AU-565 hücre hattından sonikasyon yöntemi ile elde edilen antijenlerin makrofaj hücre kültürü 

sisteminde immünostimülan etkinliği Şekil 1’de gösterilmiştir. Yapılan çalışmada AU-565 hücre 

hattından elde edilen lizatlar, en yüksek immünostimülan etkinliği 160 µg/ml konsantrasyonda 

göstermiştir. 

 
Şekil 2. AU-565 hücre hattından elde edilen lizatların 160 µg/ml konsantrasyonda antijen ve adjuvan 

kombinasyonlarının makrofaj hücre kültürü sisteminde immünostimülan etkinliği 

AU-565 hücre hattından elde edilen lizatların 160 µg/ml konsantrasyonda antijen ve adjuvan 

kombinasyonlarının makrofaj hücre kültürü sisteminde immünostimülan etkinliği Şekil 2’de 
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gösterilmiştir. AU-565 hücre hattından elde edilen lizatların 160 µg/ml konsantrasyonda makrofajlarla 

muamelesinden elde edilen en yüksek immünostimülan etkinlik 8,333 nmol/ml’dir. Yapılan çalışmada 

freund ve polioksidonyum adjuvanlarının antijenler ile kombinasyonlarının makrofaj hücre kültürü 

sisteminde immünostimülan etkinliği de incelenmiştir. 160 µg/ml konsantrasyonda lizatın CF adjuvanı 

ile kombinasyonunun makrofajlarla muamelesinden elde edilen en yüksek etkinlik ise 11,628 

nmol/ml’dir. 160 µg/ml konsantrasyonda lizatın POX adjuvanı ile kombinasyonunun makrofajlarla 

muamelesinden elde edilen en yüksek etkinlik ise 10,31 nmol/ml’dir. 

 

Şekil 3. AU-565 hücre hattından elde edilen lizatların, antijen ve adjuvan kombinasyonlarının 

makrofaj hücre kültürü sistemindeki canlılığa etkisi 

AU-565 hücre hattından elde edilen lizatların, antijen ve adjuvan kombinasyonlarının makrofaj hücre 

kültürü sistemindeki canlılığa etkisi Şekil 3’te gösterilmiştir. Yapılan çalışmada 160 µg/ml 

konsantrasyondaki lizatın sitotoksisite analizinde ise makrofajlarda %114 canlılık tespit edilmiştir.   

 

Şekil 4. MCF-7 hücre hattından sonikasyon yöntemi ile elde edilen antijenlerin makrofaj hücre kültürü 

sisteminde immünostimülan etkinliği 

MCF-7 hücre hattından sonikasyon yöntemi ile elde edilen antijenlerin makrofaj hücre kültürü 

sisteminde immünostimülan etkinliği Şekil 4’te gösterilmiştir. Sonuçlara göre; MCF-7 hücre hattından 

elde edilen lizatlar, en yüksek immünostimülan etkinliği 120 µg/ml konsantrasyonda göstermiştir. 
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ŞEKİL 5. MCF-7 hücre hattından elde edilen lizatların 120 µg/ml konsantrasyonda antijen ve adjuvan 

kombinasyonlarının makrofaj hücre kültürü sisteminde immünostimülan etkinliği 

MCF-7 hücre hattından elde edilen lizatların 120 µg/ml konsantrasyonda antijen ve adjuvan 

kombinasyonlarının makrofaj hücre kültürü sisteminde immünostimülan etkinliği şekil 5’te 

gösterilmiştir. MCF-7 hücre hattından elde edilen lizatların 120 µg/ml konsantrasyonda makrofajlarla 

muamelesinden elde edilen en yüksek immünostimülan etkinlik 8,605 nmol/ml’dir. Yapılan çalışmada 

freund ve polioksidonyum adjuvanlarının antijenler ile kombinasyonlarının makrofaj hücre kültürü 

sisteminde immünostimülan etkinliği de incelenmiştir. 120 µg/ml konsantrasyonda lizatın CF adjuvanı 

ile kombinasyonunun makrofajlarla muamelesinden elde edilen en yüksek etkinlik ise 11,357 

nmol/ml’dir. 160 µg/ml konsantrasyonda lizatın POX adjuvanı ile kombinasyonunun makrofajlarla 

muamelesinden elde edilen en yüksek etkinlik ise 10,233 nmol/ml’dir. 

 

ŞEKİL 6. MCF-7 hücre hattından elde edilen lizatların, antijen ve adjuvan kombinasyonlarının 

makrofaj hücre kültürü sistemindeki canlılığa etkisi 

MCF-7 hücre hattından elde edilen lizatların, antijen ve adjuvan kombinasyonlarının makrofaj hücre 

kültürü sistemindeki canlılığa etkisi şekil 6’da gösterilmiştir. Yapılan çalışmada 120 µg/ml 

konsantrasyondaki lizatın sitotoksisite analizinde ise makrofajlarda %80 canlılık tespit edilmiştir.   
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4. SONUÇ 

Yapılan çalışmada AU-565 hücre hattından hazırlanan antijenlerin 160 µg/ml konsantrasyonda en 

yüksek immünostimülan etkinlik gösterdiği belirlenmiştir. MCF-7 hücre hattından hazırlanan 

antijenlerin ise 120 µg/ml konsantrasyonda en yüksek immünostimülan etkinlik gösterdiği 

belirlenmiştir. Ayrıca CF’nin POX’a göre immünostimülan etkisinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlar AU-565 ve MCF-7 hatlarından izole edilen lizatların CF ve POX ile 

kombinasyonlarının tek başına lizat uygulamasına göre daha yüksek bir immün yanıt ortaya 

çıkarabileceğini göstermektedir. Bu yöntemler kullanılarak elde edilecek antikorların ise meme 

kanserine karşı tanı ve tedavide kullanılmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu  çalışma mısır yetiştirilen topraklardan izole edilen aktinomiset izolatlarının bazı toprak kökenli bitki 

patojenik fungiye antagonistik aktivitelerinin belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Toprak 

örneklerinden 48  aktinomiset izolatı  izole  edilmiştir. İzolatlar,  morfolojik  ve  biyokimyasal  olarak  

karakterize  edilmiştir. İzolatların  tümü pH  9  olan   ortamda  iyi  gelişmiş  ve  37  izolat pH  11’de  

gelişmiştir. NaCI’nın artan  dozlarında,  izolatların NaCI’e   dirençliliği  azalmıştır.  İzolatların   14’ü   

% 8  NaCI’ de  gelişmiştir. Tüm  izolatlar  40˚C’ de  gelişme  göstermiştir. Test  edilen  antibiyotiklere  

karşı  tüm  izolatların  dirençli  olduğu  belirlenmiştir. Toprak kökenli bazı bitki patojenlerinden; 

Macrophomina phaseolica, Rhizoctonia solani, Fusarium solani, F.culmorum, F.chlamydospore, 

F.moniliforme’ye karşı,  izolatların antagonistik   aktiviteleri  araştırılmıştır.  İzolatlar patojenik fungiyi  

farklı  oranlarda   inhibe etmişlerdir. R. solani’ ye karşı A11, A12, A28 izolatları; F.solani’ ye karşı A14 

ve A3; F.culmorum ve F.moniliforme’ye karşı A15; F.chlamydospore’ye karşı A14, A15 ve A71 nolu 

izolatlar en etkili izolatlar olarak belirlenmiştir.  En yüksek inhibisyon oranı  A2  tarafından 

M.phaseolicola’nın  inhibe edilmesi ile elde edilmiştir. A2 izolatıM.phaseolicola’nın misel gelişimini  

%93.6 oranında inhibe etmiştir.  Ayrıca   izole edilen aktinomiset izolatlarının  proteaz,  sellülaz, lipaz, 

amilaz ve  kitinaz enzim  aktiviteleri  gösterdiği incelenmiştir.   

Anahtar  Kelimeler: Aktinomiset,  izolat,  bitki patojeni fungi,  antagonistik  aktivite 

ACTINOMYCETES ISOLATED FROM SOIL AND ITS ANTAGONISTIC PROPERTIES 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the antagonistic activities of actinomycetes isolates isolated from 

corn growing soils  against some soil-borne plant pathogenic fungi. The 48 actinomycetes isolates were 

isolated from soil samples. Isolates have been characterized morphologically and biochemically. All of 

the isolates grew well in the environment with pH 9 and 37 isolates grew at pH 11. In increasing doses 

of NaCI, the resistance of the isolates to NaCI decreased. 14 of the isolates grown at 8% NaCI. All 

isolates have grown at 40˚C. All isolates were found  to be resistant to the antibiotics tested. Some soil-

borne plant pathogens; Macrophomina phaseolica, Rhizoctonia solani, Fusarium solani, F.culmorum, 

F.chlamydospore, F.moniliformewereused. Isolates inhibited pathogenic fungi at different rates. A11, 

A12, A28 isolates against R. solani; A14 and A3 against F.solani; A15 against F.culmorum and 

F.moniliforme; A14, A15 isolates and A71 isolates against F.chlamydospore were  determined as the 

most effective. The highest inhibition rate was obtained by the inhibition of M.phaseolicola by A2. A2 

isolate inhibited the micelle growth of M.phaseolicola by 93.6%.Inaddition, it was investigated that the 

isolated actinomycetes isolates showed protease, cellulase, lipase, amylase and chitinase enzyme 

activities. 

Keywords: Actinomycetes, isolate, plant pathogen fungi, antagonistic  activity 
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GİRİŞ 

Aktinomisetler, funguslar  gibifilamentli  olup, gerçek havasal hiflere  sahiptirler. Aktinomisetler  gram 

pozitif bakterilerdir (Ventura ve ark., 2007).Aktinomisetler, karasal ve sucul ekosistemlerde yaygın 

olarak bulunmakla birlikte, ölü fungal,bitki ve hayvan materyallerinde ki polimerlerin kompleks 

karışımlarının parçalanmasında, biyomateryallerin ayrışmasında önemli rollere sahip oldukları 

açıklanmıştır (Sharma ve ark., 2014).Mikroorganizmalar tarafından üretilen biyoaktif sekonder 

metabolitlerin, 23.000 civarında olduğu, bu rakamın yaklaşık 10.000’ nin aktinomisetler tarafından 

üretildiği açıklanmıştır (Berdy, 2005). Aktinomisetlerin, hücre dışına amilaz sentezledikleri 

bildirilmiştir. α-amilaz, nişasta parçalayıcı amilolitik enzim olup; kağıt endüstrisi, tekstil, fermentasyon, 

gıda endüstrisi gibi biyoteknolojik   uygulamalarda  önem kazanmıştır (Pandey ve ark., 2000).  

Aktinomisetlerin farklı ektrasellülerhidrolitik enzimleri ürettikleri veya salgıladıkları için önemli 

mikroorganizmalar olduğu Tan ve ark., (2009) tarafından belirtilmiştir. Aktinomisetlerin çoğu, bitki 

dokuları, rizosferik toprak gibi farklı doğal kaynaklardan izole edilmiştir (Sharma ve ark., 

2014).Aktinomisetlerin biyolojik fonksiyonlarının, izole edildikleri kaynağa bağlı olduğu açıklanmıştır 

(Sharma ve ark., 2014). Rizosfer  toprağından  izole edilen aktinomisetlerin, sekonder  metabolitler, 

katalaz, kitinaz  ve  üreaz  enzimlerini  üretebildikleri  tespit edilmiştir (El-Tarabily  ve  

Sivasithamparam, 2006).Aktinomisetler  toprakta  bol  olarak bulunmakta  olup, kitin  ve  sellüloz  gibi  

zor  parçalanan  karbonhidratları çok  iyi  parçaladıkları  bildirilmiştir (El-Tarabily  ve  Sivasithamparam, 

2006). Birçok aktinomisetin toksik  materyalleri  parçalayabildiği  ve  biyoremediasyonda  da  

kullanıldığı  bilinmektedir (McCarthy  ve  Williams, 1992).  

Aktinomisetlerinsadece  ilaç  endüstrisinde  değil, tarım  için  de  önemli  organizmalar  olduğu  

açıklanmıştır. Birçok  bitki  patojenlerinin  neden  olduğu  hastalıkların  aktinomisetler  tarafından  

engellendiği  Zhang  ve  ark., (2016)  tarafından  bildirilmiştir.Çalışmamızda  Şanlıurfa’ da  mısır  

yetiştirilen  tarlalardan  alınan  toprak  örneklerinden  aktinomiset izolatlarının  izolasyonu, tanımlanması 

ve bazı  toprak  kökenli  fungal  bitki  patojenlerine  karşı  antagonistik  aktivitelerinin  belirlenmesi  

amaçlanmıştır. 

MATERYAL METOD 

 

Toprak  örneklerinden  Aktinomiset  sp.  İzolasyonu 

 

Aktinomiset  izolasyonu  için  gerekli  toprak  örnekleri  mısır  tarımı  yapılan  tarlalardan  toprak  

yüzeyinden  0-25 cm derinliğinden alınmıştır. Alınan  toprak  örnekleri  laboratuvara  getirilerek  

bekletilmeden  10 g tartılmış,  90 ml steril  distile  suya eklenmiş ve  orbital çalkalayıcıda 15-20 dakika 

çalkalanmıştır. Bu örneklerden 10
-1

’den 10
-7

’ ye kadar dilüsyonları hazırlanmıştır. Hazırlanan 

dilüsyonlardan 1’er ml alınarak, Nişasta Kazein Agar, Aktinomiset İzolasyon Agar ortamlarına 

ekilmiştir. Ortamlar 28 
o

C’ de 7 gün boyunca inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda gelişen koloniler, 

NutrientAgar ortamında geliştirilerek +4 oC’ de saklanmıştır. Kültürler ayrıca % 30 gliserol içeren steril 

ependorf  tüplerine eklenmiş  -80 oC’de stoklanmıştır. 

 

 İzolatlarınantagonistik  aktivitelerinin  belirlenmesi   
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Aktinomiset izolatları  Nişasta Agar besiyerinde  ve  bitki  patojeni  funguslar  ise Patates  Dekstroz  

Agarda (PDA) 28 °C’de  5 gün süre ile inkübe  edilmiştir. PDA içeren petri kutularının  tam  merkezine  

patojen  funginin  5 mm  çaplı  diski yerleştirilmiştir.  

Petri kutusunun  kenarından  1 cm  uzaklığa  aktinomiset  kültürlerinden  1  öze  dolusu  çizgi  ekim  

yapılmıştır. Petri  kutuları 28 °C’de  5  gün  inkübe  edilmiştir. İnkübasyon  sonunda  patojen  fungus  

ile  aktinomiset izolatları  arasındaki  zon   dikkate  alınarak  patojen  fungusun  koloni  çapı  ölçülmüş 

ve   % inhibisyon  değeri hesaplanmıştır (Han ve ark., 2018). 

Kullanılan  bitki  patojeni  funguslar 

Bitki   patojeni funguslardan  Macrophomina  phaseolica Harran  Üniversitesi  Bitki  Koruma  Bölümü’ 

nden,  Rhizoctonia solani,  Fusarium solani, F.culmorum, F. chlamydospore, F.moniliforme  Harran  

Üniversitesi  Fen  Edebiyat  Fakültesi  Mikrobiyoloji   laboratuvarından  sağlanmıştır. Mikroorganizma  

kültürleri  kullanılıncaya  kadar  +4 
o

C’ de  saklanmıştır. 

Katalaz Aktivite  

İzolatlar, Nutrient broth ortamında 28 
o

C’ de 5 gün inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda kültürlerin 

üzerine  % 3’lük H
2
O

2
eklenmiştir.Oluşan köpürme durumuna göre değerlendirme yapılmıştır. Köpürme 

varsa (+), yoksa (-) olarak değerlendirilmiştir(Garrity ve ark., 2004). 

 

Nitrogenaz Aktivite  

Ashby-azotsuz besiyerine 24 saatlik Nutrient broth’ta geliştirilen izolatlar  öze  ile inoküle edilmiştir. 

İzolatların 28 
o

C’ de 7 gün inkübasyon sonrası, gelişmeleri incelenmiştir(Ren ve Wang, 2015). 

 

Sellülaz aktivite 

Sellülaz aktivite için hazırlanan ortam otoklavda steril edildikten sonra daha  önce steril edilmiş petri 

kutularına dökülmüştür. Donan besiyeri üzerine izolatlar  inoküle edilmiştir. Petri kutuları 28˚C’ de 7 

gün inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda, koloni üzerine %0.1’lik kongored solüsyonu 

damlatılmış ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletilmiştir. Daha sonra, petri kutuları 1M NaOH ile 

yıkanmıştır. Kolonilerin etrafındaki açık zonsellülaz aktivitenin göstergesi olarak 

değerlendirilmiştir(Hendricks ve ark., 1995). 

Lipaz  aktivite 

Sierra’s  besiyeri hazırlanmış, petri kutularına dökülmüştür. İzolatlar  ortama  inoküle  edilmiş 28C’de 

10 gün süre ile inkübe edilmiştir. İnkübasyon  sonunda  kolonilerin  etrafında  oluşan  kristallenme  lipaz  

pozitif  olarak  değerlendirilmiştir(Bhattacharya ve ark., 2009). 

Proteaz  aktivite 

Skim milk içeren ortam steril edildikten sonra 15-20 ml olacak şekilde steril petri kutularına 

0dökülmüştür. Besiyerine kültürler, öze ile inoküle edilmiş, 28°C’ de 7 gün inkübasyona bırakılmıştır. 

Koloni etrafındaki açık zon oluşumu pozitif olarak kaydedilmiştir(Hata ve ark., 2015). 

Amilaz  
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Nutrient  agar  besiyerine  %2  nişasta  ilave edilerek  hazırlanan  ortam  121°C’ de 15 dakika  

otoklavlanmıştır. Steril  edilen  ortam  petri  kutularına  15-20 ml  olacak  şekilde  aktarılmıştır. 

Daha  sonra, kültürlerin öze yardımıyla  çizgi  ekimleri  yapılmıştır, 28°C’de 10-15 gün  süre  

ile  inkübe  edilmiştir. İnkübasyon  süresi  sonunda, petri  kutuları  3-4 ml  Lugol  solüsyonu  

ile  kaplanmıştır. Renksiz  zon  oluşumu  pozitif  olarak  kaydedilmiş, mavi  renk  nişasta  

varlığının  göstergesi  olarak  değerlendirilmiştir(Marasabessy ve ark., 2011). 

 

Sonuçlar  

İzole edilen aktinomiset izolatlarından   A1, A19, A20  ve  A42  nolu izolatların petri     kutusundaki   

görünümleri  Şekil 1’ de  verilmiştir.  

 

 

 

                                   Şekil1. A42, A20, A1  ve  A19  izolatlarının  petrideki   görünümü  

Aktinomiset  izolatlarının  bazı  toprak  kökenli  fungal  bitki  patojenlerine  karşı  etkinlikleri 

incelenmiştir. Aktinomiset izolatları  tarafından   patojen  funginin  gelişiminin inhibisyon  oranı  Çizelge 

1’de verilmiştir. İzolatların   patojen  funginin  gelişimi üzerine etkileri farklılık göstermiştir.  

Rhizoctonia solani’nin  gelişimi üzerine en etkili izolatlar  sırası  ile; A11, A12, A28 ve A10 olarak 

belirlenmiştir. R.solani’ nin   misel gelişimini en  az  inhibe eden  izolat  % 10.6  oranı  ile  A63  olarak 

saptanmıştır (Çizelge 1). 

 

A42 
A20 

A19 A1 
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Şekil 2. A51 ve A52 izolatları  tarafında  F. solani’ nin inhibisyonu 

F.solani  gelişimi üzerine en etkili izolatlar  sırası ile A14, A3 ve A11 olarak belirlenmiştir. F.solani  

misel gelişimi üzerinde en  düşük  inhibisyon  oranı   % 3  ile  A8’i  sırası  ile  A7, A24, A6, A25, A41  

ve  A42 izlemiştir(Çizelge 1). İzolatlardan  A2, A3, A51  ve  A52’ nin  F. solani’ nin  gelişimine  

inhibisyonu  Şekil 2  ve  Şekil 3’ de gösterilmiştir.  

Bazı  izolatların  F.solani’ye  karşı  antagonistik  aktiviteleri  Şekil 2.-3.’ de verilmiştir. F.culmorum’un  

misel gelişimi üzerinde test edilen izolatların  etkisi benzer  olmakla  birlikte, A15  izolatı  F.culmorum  

gelişimini en fazla  inhibe  eden ( % 81.7 )  izolat  olarak  tespit  edilmiştir ( Çizelge 1). A19 ve A18  

izolatlarının  F.culmorum’a  karşı  antagonistik  aktivitesi  Şekil 4.’de  görülmektedir. 

F.chlamydospore  misel gelişimi üzerinde en yüksek inhibisyon  A14, A15 ve A69 izolatlarından elde 

edilmiştir. F.moniliforme’nin  misel gelişimini en yüksek inhibe eden izolatlar A15 ve A2, 

M.phaseolicola gelişimini en yüksek  inhibe eden  izolatlar ise A2, A13, A12 olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3.A2  ve  A3  izolatları  tarafından  F.solani’ nin  inhibisyonu 

 

A2 A3 
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                            Şekil 4. A51  ve  A52  izolatları tarafından F.solani ’ nin  inhibisyonu 

 

               

                    Şekil 5. A14 ve A15  izolatları  tarafından  M. Phaseolina  inhibisyonu 

                

             Şekil 6. F.culmorum’a  karşı  A18 ve  A19  izolatlarının  antagonistik aktivitesi 

A51 
A52 

A14 A15 

A19 A18 
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       Çizelge1.Aktinomiset  izolatları  tarafından  bazı  bitki patojenik  funginin  inhibisyon oranı (%) 

İzolat R.solani F.solani F.culmorum F.chlamydospore F.moniliforme M.phaseolicola 

A1 65 46.3 60 48 36 50 

A2 74.1 79.6 75 71 80 93.6 

A3 56.4 85.9 56.7 66 69.2 80.8 

A4 77.6 2 65 64 64.6 85.1 

A5 76.4 60.9 65 66 61.5 68 

A6 68.7 5 58.3 62 64.6 70.2 

A7 75.2 4 67 60 60 70.2 

A8 71.8 3 56.7 50 61.5 78.7 

A9 82.1 58.6 61.7 70 70.7 63.8 

A10 94.1 53.1 55 70 61.5 70.2 

A11 104 82.8 68.3 68 69.2 87.2 

A12 103 76.5 58.3 70 66.1 89.3 

A13 68 9 63.3 56 61.5 89.9 

A14 77.6 87.5 66.7 98 76.9 63.8 

A15 88.2 68.8 81.7 94 89.2 63.8 

A16 90.5 71.9 71.7 86 60 76.5 

A17 71.4 10 61.7 56 64.6 72.3 

A18 73.4 59.4 49.5 50 66.1 68 

A19 78.8 71.9 56.7 70 72.3 71.3 

A20 55.2 60 67 50 64.6 55.3 

A23 67 53.1 61.7 60 61.5 65.9 

A24 22 4 71.7 9 61.5 57.4 

A25 18 6 58.3 10 70.7 63.8 

A27 65 68.8 63.3 6 64.6 65.9 

A28 100 68.8 58.3 46 61.5 89.3 

A40 64 11 58.3 50 61.5 42.5 

A41 62 6 56.7 50 61.5 40.4 

A42 63 6 68.3 80 76.9 68 

A43 65 10 59.2 74 61.5 55.3 

A51 75.8 73.4 70.1 69.6 72.4 80.8 

A52 65.8 68.8 69.4 71 70.2 68 

A60 37.5 76 37.5 65 74.5 81.8 

A61 15.6 69.1 68.8 60.3 12 65.4 

A62 12.5 61.8 54.2 22 72.7 63.6 

A63 10.6 54.5 35.6 12.7 60 72.7 

A64 78.7 46.2 62.5 58.7 63.6 72.7 

A65 48.6 63.6 60.4 11.6 17.1 63.6 

A66 17.3 63.6 58.3 10.4 65.4 72.7 

A67 22 43.2 66.6 80.9 63.6 60 

A68 31.8 72.7 58.3 13.2 13.4 81.8 

A69 10.2 56.3 56.3 89.2 11.2 78.2 

A70 42.7 31.8 56.3 87.3 56.3 81.8 

A71 45 72.7 75 90.4 63.6 83.6 

A72 10.6 30.6 47.9 27.1 12.4 83.6 

A73 32.7 28.2 54.2 19.7 58.1 78.2 

A74 11.2 20.4 42.0 18.6 10.6 72.7 

A75 12.8 63.6 40.1 16.2 11.9 74 

A76 11.2 19.8 32.4 14.6 12.3 78.2 
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Şekil 7. Aktinomiset izolatlarının sellülaz  aktiviteleri 

Aktinomiset izolatlarının proteaz aktiviteleri incelendiğinde; izolatlardan A1, A10, A23 ve A28’ in 

proteaz aktivite göstermediği belirlenmiştir. En yüksek  proteaz  aktivite  sırası  ile A20 ve A11 

izolatlarında incelenmiştir. Sellülaz aktiviteleri incelendiğinde ise, 48  izolattan  10’unun  (A1, A3, A6, 

A9, A11, A12, A23, A28, A74 ve  A75) sellülaz aktivite göstermediği belirlenmiştir.  

İzolatlardan A2, A3, A4, A20, A8, A7, A24, A25, A27, A43, A40, A41, A42’ in  sellülaz aktiviteleri 

Şekil 7’de  verilmiştir. İzolatların   lipaz  aktiviteleri değerlendirilmiş ve test edilen  48  izolattan  5’ inin  

(A20, A27, A68, A70 ve A76)  lipaz  aktivite göstermediği saptanmıştır. 

Amilaz aktivite  bakımından  izolatlar  değerlendirildiğinde, en yüksek  amilaz  aktivite  A11, A23, A27, 

A28  izolatlarında  incelenmiştir. İzolatlardan  bazılarının  amilaz  aktiviteleri  karşılaştırıldığında;  test  

edilen  48 izolattan  6  izolatın ( A3, A20, A23, A65, A66, A70)   tirosinaz  üretmediği  incelenmiştir. 

İzolatlardan   A7, A9, A13, A14, A16, A17, A24, A41, A62, A63, A65, A66, A67, A68, A69, A72, A71 

ve A76’ nin   kitinaz   üreticileri olduğu belirlenmiştir.  

TARTIŞMA 

Aktinomisetler, tarımda  bitki  patojenlerinin  biyokontrolü  ve  bitki  gelişimini  arttırmak  için  

kullanılmaktadır. 

Streptomycesizolatlarının   bezelye  (Tokala  ve  ark., 2002), domates (El-Tarabily  ve  ar.,  2008),  

fasulye (Nassar  ve  ark., 2003),  çeltik (Gopalakrishman   ve  ark., 2014*),  buğday (Hamdali   ve  ark., 

2008)   ve   çay  (Phukan  ve  ark., 2012)  gibi  birçok  üründe  verimi  arttırdığı  rapor  edilmiştir.  

Çalışmamızda  mısır  tarlalarından  alınan  toprak  örneklerinden; 48  aktinomisetizolatı  izole  edilmiştir. 

İzolatlarımız   test  edilen  fungal  bitki  patojenlerine  karşı  potansiyel   antagonistler   olarak  test  

edilmiştir.  

Çift  kültür  deneylerinde  izolatlarımızın fungal  bitki patojenleri  üzerine  etkileri  farklılık  göstermiştir. 

Rhizoctonia  solani’ nin misel  gelişimini A11, A12 ve A28 izolatları  sırasıyla %104, %103  ve %100 

oranında  inhibe ederek, R. solani’nin gelişimini engellemiştir. Bu izolatları %94.1inhibisyon oranı ile 

A10 izolatı izlemiştir. R. solani’nin gelişimi üzerine en etkisiz izolat A69 olarak (%10.2 inhibisyon oranı 

ile) belirlenmiştir. Fusarium solani’nin misel gelişimi üzerinde en etkili izolatlar sırası ile, A14 (%87.5), 

A3 (%85.9)  ve  A11 (%82.8) olarak saptanmıştır. 
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F. solani’ yi en düşük inhibe eden izolatlar A4, A8, A7, A24, A6, A25, A41, A42, A13, A17 ve A43 

olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1.). F. culmorum üzerinde izolatlarımızın inhibisyon etkileri 

incelendiğinde ise; F. culmorum’un gelişimini inhibe eden A15 izolatı en etkili izolat olarak bulunurken, 

F. chlamydospore  gelişimini en yüksek inhibe eden izolatlar A14, A15 ve A69 olarak incelenmiştir. 

İzolatlardan   A15 ve A2  F.moniliforme’nin gelişimini en fazla inhibe etmiştir. A2, A13 ve A12 

izolatları diğer izolatlar ile karşılaştırıldığında   M.phaseolicola  gelişimini en yüksek olarak  inhibe 

etmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde, farklı izolatların farklı fungal patojenler üzerinde etkili olduğu 

görülmektedir.  

Aktinomiset-mikrobiyal antagonizm ile ilgili çalışmalar oldukça fazla yapılmış (Yadav ve ark., 2010), 

Fusarium (Valois ve ark., 1996), Phytophthora fragariae (Rothrack ve Gottlieb, 1984) gibi fungal 

patojenler ile B. subtilis (Leiva ve ark., 2004), Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliensis’e (Dias 

ve ark., 2017) karşı antagonistik aktiviteleri belirlenmiştir.  

Bu çalışmalarda  aktinomisetlerin patojenlerin gelişmesini önleyerek bitkilerde hastalık oluşumunun 

azaldığı tespit edilmiştir. Streptomyces türü aktinomisetlerin kuru görünümlü, ipliksi kolonili, farklı 

renkte miselyuma sahip oldukları Araujo ve ark.,(1998) tarafından rapor edilmiştir. Bununla birlikte, 

kültür ortamlarının farklı bileşimlerine göre Streptomyces ‘in özelliklerinin değiştiği tespit edilmiştir 

(Sreevidya ve ark., 2016). A7, A19, A51, ve A52 izolatlarının proteaz, sellülaz, lipaz, amilaz, tirosinaz, 

katalaz enzim aktivitelerine sahip olduğu, A7’nin kitinaz üretebildiği saptanmıştır.Ayrıca 

izolatlarımızdan  4’ ünün de nitrogenaz aktiviteye sahip olduğu, A52’nin fosforu çözebildiği, A7, A19, 

A52’nin nitrat redüktaz aktivite gösterdiği saptanmıştır. 

Streptomycesspp. tarafından amilaz ve lipaz gibi hidrolitik enzimlerin üretiminin rizosfer çevrelerinde 

rekabetlilik için etkili olabileceği Bach ve ark. (2016) ve Kumar  ve ark. (2014)  tarafından 

açıklanmıştır.Araştırıcılar biyokontrol kullanımı için tercih edilen bu organizmaların patojenlerin hücre 

duvarı ile etkileşimi olur olmaz rekabete başladıklarını bildirmişlerdir. Pseudomonas spp. ve Bacillus 

spp. tarafından üretilen lipaz üretiminin Fusarium spp.’nin gelişiminin inhibisyonu ile ilişkili olduğu 

Muleta ve ark. (2007) tarafından tespit edilmiştir.  

Çalışmamızda, test edilen 43 izolatın lipaz üreticileri olması onların rekabetçi olabileceklerini 

göstermektedir. Gomes ve ark. (1999) tarafından yapılan bir çalışmada; Brezilya topraklarından 

aktinomiset izolasyonu yapılmış ve aktinomisetlerin kitinaz üretimleri incelenmiştir. Araştırıcılar, 

kitinaz üreten aktinomiset izolatlarının biyoteknolojik olarak önemli potansiyele sahip olduklarını 

bildirmişlerdir. 

Sonuç olarak bu çalışmada  mısır  tarımı  yapılan topraklardan  48  aktinomisetizolatı  izole  edilmiştir. 

Bu izolatların  morfolojik  özellikleri  incelenmiş, fizyolojik  ve biyokimyasal  özellikleri  belirlenmiştir. 

Çalışmamızda  aktinomiset izolatlarımızın  fungal  bitki  patojenlerine  karşı  antagonistik  aktiviteleri  

incelenmiştir. İzolatlarımız,  test  edilenfungal  bitki  patojenlerini  farklı  oranlarda  inhibe  edilmiştir. 

R. solani’ye  karşı  A11, A12, A28  izolatları; F. solani’ ye  karşı  A14  ve  A3;  F. culmorum’ a  karşı  

A15;  F. chlamydospore’ ye  karşı   A14, A15  ve  A71;  F. moniliforme’ ye  karşı  A15;  M. Phaseolicola’ 

ya karşı  A2   izolatı  en  etkili  izolatlar  olarak  incelenmiştir. 

Enzim  aktiviteleri  bakımından  da,  izolatlarımızın  birbirinden   farklı  aktivitelere   sahip  olduğu  

belirlenmiştir. İzolatlarımızın  test  edilen  özelliklere  farklı  tepkiler  vermeleri;  izolatlar  arasındaki  

farklılıklardan  kaynaklanmaktadır. İzole  ettiğimiz aktinomiset izolatlarımızın  tür  ayrımlarının  

yapılması,  16 S rRNA’ ya   tanımlanabilmesi  için  çalışma  imkanlarımız  yeterli  olmadığından  ileride  
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planlanan  çalışmalarla  belirlenecektir. İzolatlarımızın  test  edilen  fungal  bitki  patojenlerine  karşı  

etkili  bulunanlar  ile   yapılacak   in vivo  çalışmalar  sonunda  üreticiye  önerilecektir.   
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Özet 

Dünya nüfusunun yaklaşık %10-12’sini oluşturan bireylerin kendi yaşıtlarına göre farklı zihinsel veya psikomotor 

beceriler gösterdikleri bilinmektedir. Bu bireylerin farklılıkları olumlu ya da olumsuz yönde olabilmektedir. Özel 

gereksinime ihtiyacı olan bu bireyler hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde büyük bir kısmının farklılıkları 

olumsuz yönde olan, akranlarının gösterdikleri beceriler bakımından yetersizlik gösteren bireylerle ilgili olduğu 

görülmektedir.Akranları arasında olumlu yönde bariz farklılık gösteren bireyler üzerinde ise yeteri kadar araştırma 

yapılmadığı göze çarpmaktadır. Bu nedenle üstün yetenekli bireylerin tanılanması, ihtiyaçları ve eğitimleri 

hakkında çalışmalar yürütülmektedir. Bu süreçlerin arasında en önemli kısım tanılamadır ve tanılama işlemi 

çoğunlukla okullarda gerçekleşmektedir. Üstün yetenekli bireylerin gereksinimlerinin farklılığından dolayı normal 

ders müfredatları onlara yetersiz gelmektedir. Bu yüzden üstün yetenekli bireyler için müfredatların düzenlenmesi, 

zenginleştirilmesi ve farklılaştırılması gerekmektedir.Bu çalışmada müfredat zenginleştirme modellerinden Üç 

Aşamalı Purdue Modeline göre 8. Sınıf Basınç konusunda zenginleştirilmiş etkinliklerin hazırlanması 

amaçlanmıştır. Hazırlanacak olan etkinlikler için seçilen “ basınç” konusu, günlük hayatta yer bulması, öğrenciler 

için soyut kalması ve ilgili konuda kavram yanılgılarının fazla olması nedeniyle tercih edilmiştir. Planlama 8.Sınıf 

basınç ünitesini kapsayan üç adet kazanım dikkate alınarak yapılmıştır. Geliştirilen etkinlikler, MEB kazanımları 

ve Purdue Modelinin aşamaları göz önünde bulundurulacak şekilde, zenginleştirme alanında 2 ve fizik alanında 

uzman 4 akademisyene incelettirilmiştir. Öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak pilot uygulamaya 

geçilmiştir.Pilot uygulamada karşılaşılan problemler ve çalışmayan kısımlar dikkate alınarak etkinliklere son 

halleri verilmiştir. Hazırlanan etkinlikler Amasya Üniversitesi, Fen bilimleri enstitüsü, fen bilimleri anabilim 

dalında gerçekleştirilen yüksek lisans çalışması kapsamında uygulanacak ve değerlendirme çalışması yapılacaktır. 

Etkinlik örnekleri ve geliştirme aşamalarını dikkate alan fen öğretmenlerinin benzer etkinlikler hazırlayacakları ve 

sınıflarında uygulayacakları düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üç Aşamalı Purdue Modeli, üstün yetenekli çocuklar, zenginleştirme, basınç. 

 

ACTIVITY ENRICHMENT ACCORDING TO PURDUE THREE STAGE MADEL IN THE FIELD OF 

SCIENCE: FLUID PRESSURE 

Abstract 

It is known that approximately 10-12% of the world’s population show distinctive mental and psychomotor skills 

when compared to their peers. The distinctiveness of these individuals can either be positive or negative. Upon 

inspection of the studies on these individuals, it is seen that the major part of them are about those who show 

negative distinctiveness and inadequacy in their skills when compared to their peers.It stands out that there are not 

enough studies on individuals who show positive distinctiveness among their peers. As a consequence, work is 

performed in terms of identifying these individuals as well as their needs and education. Identification is the most 

important step of this process, and it is carried out at schools. Due to the difference of needs of these highly gifted 

persons, the standard curricula fall short; therefore the curricula need to be adjusted, enriched and diversified for 

these individuals. The aim of this study is to prepare enriched activities for the 8th grade school topic of “pressure” 

in accordance with one of the curriculum enrichment models known as the Purdue Three-Stage Model. As the 

focus of these activities, “pressure” was chosen due to its relevance in daily life, its abstractness for students and 

the excessive misconception on the subject. The planning was carried out by taking account of the attainments of 

the 8th grade topic of “pressure.” The reformed activities were analysed by two academicians specialised in 

enrichment, and four specialised in physics by taking into consideration the attainments from the Ministry of 

National Education and the stages of the Purdue Model. The pilot scheme was carried into practice after necessary 

adjustments had been made in line with the suggestions. The latest forms of the activities have been developed 

after the issues and inoperative concepts during the pilot scheme were taken into account. These activities will be 

implemented and assessed in the scope of postgraduate studies at the Department of Science of the Institute of 

Science at Amasya University. It is envisioned that the science teachers who pay regard to the examples and 

development stages of this work may prepare and implement similar activities in their classes. 

Keywords: Purdue Three-Stage Model, highly gifted children, enrichment, pressure. 
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GİRİŞ  

İnsanın varoluşundan beri üzerinde düşündüğü ve çözmeye çalıştığı gizemlerden birisi de zeka 

kavramıdır. Zeka kavramı tüm toplumlar tarafından araştırılmış, çeşitli yorumlar yapılmış, üzerinde fikir 

birliğine varıldığı belli kısımlar olmasına rağmen birbirinden ayrışan kısımlarla araştırmacıları karşı 

karşıya getirdiği de olmuştur. Yapılan araştırmaların bilimsellik kazanması ise insanlığın varolşundan 

epeyce sonra gerçekleşmiştir. 19. Yüzyıla kadar bilimsel anlamda zekadan bahsedilmezken bu yüzyılın 

sonlarında Sir Grancis Galton dahi bireyler üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda zekanın kalıtsal 

olduğunu ve çevrenin etkisine fazla maruz kalmadığını dile getirmiştir (Sak,2017). Galton 

çalışmalarının devamında insanların zeka düzeylerinin duyuşsal kapasitelerine bağlı olabileceğini 

düşünerek görsel ve işitsel zeka testleri düzenlemiştir. Galton’un çalışmalarının aksine zekanın duyuşsal 

olmaktan daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu düşünen Alfred Binet ve öğrencisi Simon geliştirdiği 

zeka testine IQ kavramını katan L.M. Terman olmuştur. Bu test günümüzde de oldukça revaçta olan 

Stanford-Binet IQ testidir. Bu teste göre IQ’su 135 in üzerinde olan bireyleri üstün zekalı olarak 

tanımlayan Terman’ın çalışmaları halen çalışmalarımıza yön vermektedir (Sak, 2017).   

Gelişen dünya kavramı içerisinde yapılan üstün zeka kavramları zamanla yerini üstün yetenek 

kavramında bırakmıştır. Dünya genelinde ortak bir tanımı bulunmamakla birlikte ortak özelliklere sahip 

(yaş, deneyim,çevre vb.) yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık gösteren bireyler önceleri 

üstün zekalı kavramıyla anılmaktayken günümüzde üstün yetenekli kavramıyla anılmaktadırlar. Üstün 

yetenekli bireyler yaşıtlarına göre akademik alanda, entelektüel açıdan ve yaratıcılık gibi konuların 

birinde veya bir kaçında yüksek performans gösterdikleri bilinmektedir (Gubbins, Callahan ve Renzulli, 

2012). Sahip oldukları potansiyellerden dolayı bu bireylerin ülkelerinin geleceklerinde yüksek öneme 

sahip oldukları düşünülmektedir. Bundan dolayı, sayıları ülke nüfusunun yaklaşık %2-3’ ünü oluşturan 

üstün yetenekli bireylerin eğitimi tüm ülkeler için önem arz etmektedir (Marland, 1971). Ülkelerin üstün 

yetenekli bireyler için sağladıkları eğitim olanakları belirli yerlerde paralellik gösterirken belirli 

konularda farklılaşmaktadır. Ülkelerin üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda izledikleri ortak 

politikaların başında tanılama işlemi gelmektedir. Üstün yeteneklilerin tanılama işlemi çoğunlukla okul 

öncesi dönemde ailelerin farkındalığı, ilkokul çağında ise eğitimcilerin yönlendirilmesiyle 

yapılmaktadır. Tanılama işlemini doğru ve tutarlı bir şekilde yapan ve üstün yetenekliler için uygun 

eğitim öğretim ortamları sağlayan ülkelerin amaçlarına ulaştığını söylemek mümkündür (Callahan, 

2001; Ford, 2003; Tomlinson, Gould, Schroth ve Jarvis, 2006). 

Üstün yetenekli bireylerin tanılanmasından sonra verilecek eğitim faaliyetleri konusunda ülkelerin 

uyguladığı farklı yöntemler bulunmaktadır.  Bu yöntemlerin genel özelliği ise eğitimlerinin üstün 

yetenekli bireylerin ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda olmasıdır (Altıntaş,2009). İlgileri ve ihtiyaçları 

doğrultusunda doğru bir şekilde yönlendirilmeyen üstün yetenekli bireyler büyük toplumsal sorunlara 

sebep olabilmektedir. Bundan dolayı üstün yetenekli bireylerin eğitimlerinde oldukça hassas 

davranılmalıdır (Çepni, Gökdere ve Küçük, 2002).  Renzulli’nin çalışmalarına (1999) göre üstün 

yetenekli bireyler hayal dünyalarını besleyen yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri öğrenme ortamlarına 

ihtiyaç duyarlar (Çepni, Gökdere ve Küçük, 2002). Bu amaçla üstün yetenekli bireylerin eğitimleri 

konusunda çeşitli çalışmalar yapılarak bu çalışmalar ülkelerin eğitim politikaları içerisine 

yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Üstün yetenekliler için verilecek eğitimlerin planlanması aşamasında 

farklılaştırma, zenginleştirme, müfredat genişletme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Araştırmacıların 

bu konu hakkında yaptığı çalışmaların birçoğu çerçeve plan ve model şeklindedir. Çerçeve müfredat 

modellerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Marker Müfredat Farklılaştırma Modeli, Paralel 

Müfredat Modeli, Entegre Müfredat Modeli, Müfredat Daraltma Modeli, Purdue Üç-Evre Modeli, Üçlü 
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Zenginleştirme Modeli, Özerk Öğrenme Modeli, Üstün Yeteneklilerin Üniversite Köprüsü Eğitim 

Programı ve Üstün Yetenekliler Eğitim Programı (Akkaş ve Tortop, 2015).  

Çalışma üstün yetenekli bireylerin eğitiminde kullanılan, yukarıda sıralanan modellerden biri olan,  3 

Aşamalı Purdue modelinin tanıtılması ve bu modele uygun bir rehber materyal geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. 3 Aşamalı Purdue Modeli üstün yetenekli bireylerin fen eğitiminde sıklıkla kullanılan 

bir modeldir.  

YÖNTEM 

- Çalışmanın ilk aşamasında 3 Aşamalı Purdue modeli tanıtıldı.  

- 3 Aşamalı Purdue Modeli’ne göre hazırlanacak etkinlikler için literatür tarandı. 

- Tarama sonucunda 8. Sınıf 3.ünitesi içerisinde yer alan “Sıvı Basıncı” konusu belirlendi. Konunun 

seçiminde literatür de benzer bir çalışmanın olmayışı dışında öğrencilerin bu konuyu anlamakta 

zorlanması, konunun soyutluğu ve günlük hayatla ilişkili olması etkili olmuştur.  

- 3 Aşamalı Purdue Modeli’ne uygun olarak 8. Sınıf “Sıvı Basıncı” konusunda örnek etkinlik taslağı 

geliştirildi. 

- Geliştirilen etkinlik, üstün yeteneklilerin fen eğitimi alanında uzmanlaşmış akademisyenler, fizik 

alan uzmanları ve  fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri dikkate alınarak revize edildi ve etkinliklere 

son halleri verildi.  

MODELİN TANITIMI 

Üç Aşamalı Purdue Modeli 1973’ te Purdue Üniversitesinde John Feldhusen, Kathryn Linden veRussel 

Ames tarafından üniversite öğrencilerinin kurslarının planlanmasında kullanılmak üzere hazırlanan ve 

sunulan bir model olarak ortaya çıkmıştır (Feldhusen ve Kollof, 1986).  

1970’lerin sonuna doğru Feldhusen ve Kollof modeli üniversite öğrencilerinin kurs planlaması dışında 

üstün yetenekli bireylerin eğitiminde denemişler ve denemelerinin başarılı olduğunu görmüşlerdir 

(Feldhusen ve Kolloff, 1986). Modelin üstün yeteneklilerin eğitiminde başarılı olması sonucunda Üç 

Aşamalı Purdue Modeli üstün yetenekli bireylere uygun eğitim programı ve müfredat geliştirmek için 

kullanılabilen çerçeve bir model haline getirilmiştir (Feldhusen ve Kollof, 1986).  

Model, eğitim programı olarak; 

1- Modelin amaçları, 

2- Tanılama, 

3- Öğrencin gruplanması, 

4- Öğretmen eğitimleri ve  

5- Modele dayalı zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğretim materyallerini kapsar. 

Model, müfredat geliştirmede ise; 

1- Zengin içerik (ileri düzey bilişsel beceriler) 

2- Üst düzey biliş becerilerini geliştiren etkinlikler, 

3- Yaratıcı ve karmaşık ürünleri içerir (Moon, Kollof, Rpbinson, Dixon ve Feldhusen, 2009). 

Modelin genel amaçlarına baktığımızda dört başlıkta toplandığını görebiliriz. Bunlar; 

- Üstün yetenekli bireylerin sahip oldukları potansiyelleri üst seviyede kullanmaları , 

- Üstün yetenekli bireylerin benzer ilgi alanlarına sahip bilişsel düzeydeki akranlarıyla grup 

çalışmaları yaparak hem sosyalleşmeleri hem de öz güvenlerini geliştirmeleri, 

- Verilen eğitimler ve sunulan imkânlarla sahip oldukları potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak ve  
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- Üstün yetenekli bireyleri bağımsız çalışma ortamlarında ürünler ortaya koyabilen, özgün fikirler 

sunabilen ve etkin öğrenen bireyler haline getirmektir. 

Üç Aşamalı Purdue Modeli’nin aşamaları, aşamalarındaki asıl amaçlar, Bloom Taksonomisinde 

karşıladığı düzeyler, uygulanabilecek metotlar, modelde öğretmenin rolü ve değerlendirme için 

kullanılabilecek ölçme araçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2. Kurs Dizaynına Göre Üç Aşamalı Purdue Modeli Tablosu*  

Aşamalar Asıl amaç Taksonomi 

düzeyi 

Metot Eğitimcinin rolü Test ve 

değerlendirme 

 

 

1.Aşama 

Temel konuda 

uzmanlaşma 

 

Bloom 

Taksonomisi 1. 

ve 2. düzey 

 

Bireyselleştirilmiş 

eğitim 

 

*Eğitim 

materyalleri 

tasarlamak, 

*Öğrenme 

merkezini 

geliştirmek, 

*Eğitim rehberi 

geliştirmek. 

  Doğru-yanlış, 

eşleştirmeli, 

çoktan seçmeli 

soru tipleri. 

 

 

 

 

2. Aşama 

 

Daha üst düzey 

bilişsel 

becerilerin 

geliştirilmesi 

 

Bloom 

Taksonomisi 

3,4,5,6. düzey 

 

Öğrencilerin 

küçük gruplarda  

ilgili problem ve 

görevleri ile ilgili 

çalışmaları. 

*Problemle ve 

gruptaki 

görevlerle ilgili 

etkileşime girmek 

ve gruba yardımcı 

olmak, 

*Grup rehberi 

klavuzunu 

hazırlamak. 

 

 

 

Öğrencilerin 

informal 

değerlendirilmesi, 

grup ürünlerinin 

değerlendirilmesi 

 

 

 

3. Aşama 

 

Bilginin gerçek 

problemlere 

uygulanması 

 

Gerçek yaşam 

deneyimleri, 

simülasyonlar, 

uygulamalar  

(Bloom 

Taksonomisi 

3,4,5,6) 

 

İlgili 

problemlerde 

bireysel çalışmak, 

 

*Öğrencilere 

rehber olmak, 

*Yaratıcı 

düşünme ve 

problem çözmede 

model olmak, 

*Öğrencilerin 

bireysel 

ihtiyaçlarına 

yardımcı olmak, 

*Bireysel projeler 

için işlemler 

oluşturmak. 

Bireysel olarak 

tasarlanan 

planlar, problem 

çözümleri, formal 

değerlendirmeler 

 

* (Feldhusen, 1980) 

Modelin 1. aşaması temel bilimsel becerilerin öğretimini amaçlar ve tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 2. aşamada ise birden fazla bilgiyi sentezleyen, gördüklerini bilgileriyle harmanlayarak 

kenine özgün düşünceleriyle birleştirebilen yeni problem durumlarına uygulayan bireyler için 

düzenlenen etkinlikleri içermektedir. 3. Aşama olan son aşamada ise bireyin konuyla ilgili kendi 

fikirlerini kullanarak projeler üretmesini amaçlayan etkinliklerden oluşmaktadır.  

3Aşamalı Purdue Modeli Bloom Taksonomisinin tamamını kapsadığından tüm öğrenciler için öğrenme 

etkinlikleri içermesinden dolayı üstün yetenekli öğrencilerinde bulunabileceği normal sınıf ortamlarında 

da kullanılabilir bir modeldir. Günümüzde üstün yetenekli öğrencilerin normal sınıf ortamlarında 

aldıkları eğitimin üstün yetenekli öğrencilere ait sınıflarda aldıkları eğitimden daha etkili olduğu 
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bilindiğinden bu tür modellerle hazırlanan etkinliklerin normal sınıflardaki tüm öğrenciler için daha 

uygun olduğunu göstermektedir. Ayrıca üstün yetenkeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda bu tarzda 

geliştirilmiş etkinliklerin uygulanması hem öğretmenin yükünü kolaylaştırmakta hem de sınıftaki 

öğrencilerin arasındaki ayrımı en aza indirebilmektedir. Bu modelle geliştirilen etkinliklerle normal 

sınıflardaki tüm öğrenciler kendi seviyelerinde gelişim gösterebilecek ve üstün yetenekli olmayan ancak 

parlak öğrenci diye nitelendirilebilecek öğrencilerinde bilişsel gelişimine katkıda bulunacaktır. 

MODELE GÖRE ÖRNEK ETKİNLİK GELİŞTİRME 

3 Aşamalı Purdue Modeli’ne göre “sıvı basıncı” konusuyla  ilgili etkinliklerin hazırlanması aşamasında 

aşağıdaki adımlar takip edilmiştir. 

• “Sıvı basıncı” ve "3 Aşamalı Purdue Modeli” hakkında literatür taraması  

• 8. Sınıf Fen Bilimleri müfredatında yer alan sıvı basıncı kazanımları incelenmesi 

• Fen Bilimleri ders kitaplarından, soru bankalarından ve çevrimiçi etkinlik sitelerinden sıvı 

basıncıyla ilgili etkinliklerin incelenmesi 

• İncelenen etkinliklerin Bloom Taksonomisinin basamaklarına göre sınıflandırılması 

• Incelenen etkinlikler rehberliğinde 3 Aşamalı Purdue Modeline uygun etkşnliklerin 

geliştirilmesi 

• Modelin birinci aşamasında temel bilimsel becerileri kapsayan Bloom Taksonomisi’nin birinci 

ve ikinci basamağınıkapsayan etkinlikler ve sorular hazırlanmıştır. Bu basamakta hazırlanan 

etkinlikler sınıfta yer alan her öğrencinin rahatlıkla cevaplayabileceği bilme ve kavramaya 

yönelik seçilmiştir. Öğretmen birinci aşama etkinlikleri boyunca aktif bir şekilde öğrenme 

sürecinin içerisindedir. Bu aşama sınıftaki tüm öğrenciler tarafından cevaplanabilir niteliktedir. 

• Ikinci aşamada birinci basamağa göre daha üst düzey bilimsel becerilere yönelik, Bloom 

taksonomisinin birinci ve ikinci basamaklarından daha üst basamaklara doğru hazırlanan 

etkinlikler tasarlanmıştır. Bu basamakta öğrencilerin kura çekerek oluşturacakları gruplarla 

çalışmalarını mümkün kılacak etkinlikler yer almaktadır. Etkinlikler içerisinde sıvı basıncıyla 

ilgili daha önceden çözüme ulaşmış ya da tasarlanmış problem durumlarının yer alması 

sağlanmıştır. İkinci aşamada öğretmen süreçte rehber konumunda yer almaktadır. Bu aşamada 

yer alan etkinlikler öğrencilerin yaratıcı düşünme, eleştirel yaklaşma, yeni ürünler ortaya koyma 

becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Ikinci aşamanın sonunda resim, şiir, maket gibi ürünler 

ortaya çıkabilmektedir. Sınıftaki her öğrencinin ikinci aşama etkinliklerinde başarılı olmaları 

mümkün olmayabilir. Ancak etkinliklerde başarılı olan öğrenciler bir üst aşama etkinliklerine 

geçebilmektedir. 

• Modelin son aşamasında öğrencilere problem durumlarını doğrudan vermek yerine onların 

konuyla ilgili problemler ya da özgün projeler ortaya koymalarını sağlayacak etkinlikler 

tasarlanmıştır. Bu aşamada öğrencilerden bireysel çalışmalar yaparak kendi fikirlerini ifade 

edecekleri projeler ortaya koymaları beklenmektedir. Bu aşamada öğretmen sadece danışılan 

kişi rolündedir. Danışma içerisinde yönlendirmelerde bulunmadan danışılan konuyla ilgili bilgi 

vererek çalışmanın yönünü değiştirmemiş olur. Üçüncü aşama etkinliklerini tamamlayan 

öğrenciler üst düzey öğrencilerdir. Tüm öğrencilerin bu aşamayı tamamlanmaları 

beklenmemelidir. 

• Hazırlanan etkinlikler üstün yeteneklilerin fen eğitimi alanında uzmanlaşmış akademisyenler, 

fizik alan uzmanları ve fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri dikkate alınarak son haline 

getirilmiştir. Ayrıca geliştirilen etkinlikler dil ve anlatım yönündende türkçe eğitimi alanında 

uzmanlara incelettirilmiştir. 

Üç Aşamalı Purdue Modeline göre hazırlanan sıvı basıncı etkinliği üstün yetenekli öğrencilerinde yer 

aldığı normal sınıf ortamlarında bilişsel açıdan normal öğrencilerin müfredatlarındaki bilgi ve becerilere 

ulaşılmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra 3 Aşamalı Purdue Modeli bu sınıflarda eğitim gören üstün 

yetenekli öğrencilerinde ileri derecede düşünme becerilerini geliştirmelerini, problem durumlarına karşı 

özgün çözümler üretmelerini, ayrıştırıcı düşünmelerini ve akademik anlamda araştırma yapma 

becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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3 AŞAMALI PURDUE MODELİNE GÖRE GELİŞTİRİLEN SIVI BASINCI 

ETKİNLİKLERİ 

Dersin adı: Fen Bilimleri 

Sınıf: 8 

Ünite: Basınç 

Konu : Basınç, katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük 

yaşam ve teknolojideki uygulamaları 

Süre: 4 ders saati  

Kazanımlar:  

• Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 

 

1. AŞAMA 

Temel Bilimsel Süreç Becerileri 

“Hidrolik sistem” diye bir kavramla daha önce karşılaştınız mı? Günlük yaşamda kullandığımız 

asansörlerde, vinçlerde ve krikolarda hidrolik sistem kullanılıyor olabilir mi? 

İçerisinde eşit seviyede su, zeytinyağı ve sıvı deterjan bulunan özdeş kapların yumuşak bir zeminde 

oluşturacakları izlerin derinliklerini karşılaştırınız. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 

 

Dik konumda duran ağzı açık bir pet şişenin içi su doludur. Bu şişenin yan 

yüzeyine bir delik açılarak fışkıran suyun en uzak mesafeye ulaşması 

amaçlanmaktadır. Buna göre pet şişenin nereden delinmesi amaca uygun olur. 

Neden? (Delinmesi gerektiğini düşündüğünüz noktayı görselde işaretleyiniz.) 

Denizde yüzen insanlarda su herhangi bir kalp ve damar sorununa sebep 

olmazken dalış yapan insanlarda çeşitli kalp ve damar problemlerine neden 

olabiliyor. Sizce bunun sebebi ne olabilir? 

     

 

 

Bütünleştirilmiş Bilimsel Süreçler:  

Etkinlik 1 

 

Resimde gördüğünüz sevimli balığın adı Pascaldır. Pascal birgün yüzerken denizin bazı bölgelerinde 

üzerine uygulanan basıncın daha az olduğunu bazı bölgelerinde ise daha fazla olduğunu hissetmiştir. 
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Sizce Pascal’ın üzerine uygulanan basınç sayıyla gösterilen hangi bölgelerde daha fazla hangi bölgelerde 

daha azdır? Neden? Sayıyla gösterilen bölgelerden basınçları eşit olan bölgeler var mıdır? 

2. AŞAMA 

 

ETKİNLİK 1 

 
Yukarıdaki şekilde farklı kaplarda eşit yüksekliklerde özdeş sıvılar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki 

soruları cevaplayınız. 

• Sıvının tabanlara yaptıkları basınçları sıralayınız. 

• Taban alanlarının farklı olması sıvıların tabana yaptığı basıncı etkiler mi? 

• Sıvıların yüzey alanlarının farklı olması sıvıların tabana yaptıkları basınçları etkiler mi? 

• Sıvı dolu kaplar ters çevrilirse (180 derece döndürülürse) tabanlarındaki basınç değişir mi? neden? 

• Yukarıdaki kaplara sıvı ekleme ya da boşaltma işlemi yapmadan sıvı basıncının kabın şekline bağlı olup 

olmadığını kanıtlayacak bir düzenek kurabilir misiniz? 

 

ETKİNLİK 2 

 

Malzemeler:  1 adet beherglas 

  1 adet U boru 

  1 adet huni 

  Esnek plastik boru 

  Balon 

  Paket lastiği 

Verilen malzemelerle aşağıda da şekli görülen düzenek kurulur.  

 
Kurulan düzenek öğrenciler tarafından incelenir ve deney raporunun sonuna aşağıdaki sorular 

hakkındaki düşüncelerinde yazılması istenir. 

• Bu deney size ne anlatıyor? 
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• Şekilde de görülen U borudaki sıvı yüksekliğini değiştirebildiniz mi? Nasıl? 

• Sizce bu sistem sadece deney düzeneklerinde mi kullanılıyordur? Yoksa teknolojide de kullanım alanları 

var mıdır? 

 

 

3. ETKİNLİK 

 
Yukarıda verilen düzenekle ilgili resim dışında bilinen tek şey: içerisindeki sıvının homojen bir sıvı 

olduğudur.  

• Sadece bu bilgilerle verilen A, B, C, D, E, F, G ve H noktalarındaki basınçlar hakkında yorum yapabilir 

miyiz? 

• A, B, C, D, E, F, G ve H noktalarındaki basınçları kıyaslamamız mümkün mü? 

• Bunun denizden bir kesit olduğunu düşünürsek hangi nokta ya da noktalardayken daha kolay yüzersiniz? 

Neden? 

 

4. ETKİNLİK 

             

• Yandaki kabın tamamını homojen bir sıvı ile dolduruyoruz 

ve aynı anda belirtilen 3 noktadaki tıpaları açıyoruz. 

• Kaptan fışkıracak sıvının izleyeceği yolu çizebilir misiniz 

• Hangi delikten akan sıvı daha uzak mesafeye gitti? Neden? 

• Katıların da yüzeye bir basınç yaptığını ve bu basıncın 

ağırlık ve yüzey alanına bağlı olduğunu öğrenmiştik. Buna 

göre bu şişenin yüzeye yaptığı basınç zamanla değişir mi? 

Nasıl? 

• Kaptaki sıvı bitmeden deliklerden su akışını durdurmanız 

mümkün olabilir mi? Nasıl? 

• Bu deneyi Güneş Sisteminin en büyük ve en çekici (çünkü 

yer çekimi tam tamına 24.79 m/ sn² 😊) gezegeni Jüpiter de 

yapıyor olsaydık deney sonuçlarımızda değişen bir şey olur 

muydu?                   
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3.AŞAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda bahsedilen vurgun olayına maruz kalmamak için nasıl bir çözüm önerisi sunabilirsiniz? Sizce 

vurgunu önlemek mümkün müdür? Nasıl? 

• Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 1 dakika 58 saniyede 65 

metreye dalarak bu alandaki dünya rekorunu kırmayı başardı.                    . 

Salda Gölü’nün ortasında suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Şahika, kendisini için oluşturulan 

özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 65 metre derinliğe erişen milli sporcu, 1 dakika 58 saniye 

sonra yüzeye çıktı. (Haber 26.10.2018)                                         

 

Yukarıdaki haberde Dünya dalış şampiyonu olan Şahika Ercümen'in Salda Gölü'nü tercih etme sebebi 

ne olabilir? 

 

• Resimde de gördüğünüz denizaltı sizce ne kadar derine dalabilir? Dalacağı derinliği ne belirler? 

Siz bir denizaltı yapacak olsanız nelere dikkat edersiniz? 

 

 

       İnsanlar tarih boyunca bazı gereksinimlerin karşılamak için denizin içine girmiştir. Bazı insanlar eğlence amaçlı 

dalgıçlık yapmış, bazıları denizin dibinden besin maddeleri çıkarmış kimisi ise denizi temizlemek için su altında 

bulunmuştur. Deniz seviyesinde olan hava basıncı 1 Atmosferdir. İnsanlarda bulunan solunum ve dolaşım sistemi 1 Atmosfer 

olan basınca göre ayarlıdır. Suyun içinde derine doğru gittikçe basınç her 10 metrede 1 atmosfer basıncı artmaktadır.  

              Mesela 50 metre derine inen bir yüzücünün vücuduun her santimetrekaresine denizdeki suyun yapmış olduğu basınç 

miktarı yüzeye oranla 5 misline çıkmaktadır. Derinlere gidildikçe akciğer kapasitesi düşer ve kan basıncı artar. Bu olaylar 

sonucu vücut ısısı düştüğü için kalp atışları hızlanır ve bilinç gitmeye başlar. Derinlere inmede kritik eşik 30 metredir.30 

metreden daha derinlere dalacak olanlar mutlaka tüp kullanmalıdır. Derinlere daldığımızda ve süratle su yüzeyine 

çıkıldığında ani olarak değişen atmosfer basıncından dolayı vurgun yenilmektedir. Aniden su yüzeyine geldiğimizde gazlar 

süratle genleşir. Özellikle azot gazı damarlarda genleşerek hayati vücut hasarlarına neden olur. Dalışla birlikte basınç 

artmaktadır. Vücut dokularında erimiş halde bulunan azot gazı basıncın azalması ile sıvı halden gaz haline geçer. Bundan 

dolayı doku ya da kan damarları içinde kabarcıklar oluşur. Bu ise damarlarda tıkanmalara sebebiyet vermektedir. 

https://www.haberturk.com/son-dakika-sahika-ercumen-den-dunya-rekoru-2193457-spor
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ÖĞRETMENLER İÇİN UYGULAMA ÖNERİLERİ 

Öğretmenlere 3 Aşamalı Purdue Modeli’ne göre hazırlanan sıvı basıncı etkinliklerini sınıfında 

uygularken; 

• Modelin amacını anlayarak öğrencilere özellikle ikinci aşamada rehber, üçüncü aşamada ise 

sadece yönlendirme yapmayan bir danışman görevini yapmaları, 

• Etkinlik sürelerini öğrencilerin gelişimleri ve uğraşları doğrultusunda esnetmeleri, 

• Kura yöntemiyle belirlenen grup çalışmalarında büyük bir dengesizlik olmamasına dikkat 

etmeleri, 

• Öğrencilerin etkinlikler boyunca merak ettikleri, anlamadıkları ya da etkinliklerin daha farklı 

bir şeklini düşledikleri olduğunda bu kısımları bir not defterine not ettirmeleri, 

• Etkinlikler süresince öğretmenlerin öğrencileri gözlemleyerek öğrencilerin gelişimleri hakkında 

bilgi toplaması, 

• İkinci ve üçüncü aşamaya ulaşan projelerin sınıf ya da okulda sergilenmesi, 

• Etkinliklerin her öğrencinin başarma duygusunu tadması ve aynı zamanda üst düzeylere çıkan 

ya da çıkabilecek öğrencilerin ihtiyaçlarını da karşıladığını unutmaması önerilebilir. 

 

 

 

Merhaba sevgili dostum ben Blaise 

PASCAL. Senden bir isteğim olacak 

umarım beni kırmazsın. Senden içi 

homojen sıvıyla dolu olan bir düzenek 

kurmanı istiyorum. Yalnız bu kurduğun 

düzenek öyle bir düzenek olsun ki; 

bulunduğu ortam değiştirilmediği sürece 

kabın zemine uyguladığı basınç ve sıvının 

kabın tabanına uyguladığı basınç 

değişmesin. Merakla seni bekliyorum😊 

Kolay gelsin… 
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