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ÖNSÖZ 

Borla Nötron Yakalama Tedavisi (BNCT), özellikle habis deri tümörleri 
(malignant melanomas) ve GBM (glioblastoma multiforme) beyin 
tümörlerinin, tedavisi için ümit vadeden ve birçok ülkede aktif olarak 
araştırılan ve klinik uygulamaları olan iki bileşenli radyasyon tedavi 
yöntemidir. Birinci bileşeni, tümör hücrelerinde toplanan kararlı bor 
izotopu (I0B), ikinci bileşeni ise düşük enerjili nötron kaynağıdır. Kararlı 
bor izotopuna (I0B) düşük enerjili veya termal nötronlar ışınlandığında 
Helyum-4 (4He) (yani a partikülü) ve Lityum-7 ( Li) çekirdekleri meydana 
getir. Bu yüksek enerji yüklü parçacıklar çok uzağa hareket edemezler ve 
tümör hücresine tüm enerjilerini bırakırlar, böylece direkt DNA'ya zarar 
vererek hücrelerin yeniden üremesine engel olurlar. BNCT'nin hasta/ianede 
kalış süresinin kısa, tek doz ışınlama, hiç ya da hafif yan etki ve hastanın 
yaşam kalitesini yüksek olması gibi avantajları vardır. 

BNCT için gerekli olan nötronlar, nükleer reaktörlerden veya yüklü 
parçacık hızlandırıcılarından sağlanır. Genellikle, enerjileri 0,5 eV-10 
keV olarak tanımlanan epitermal nötronlar kullanılır. Mevcut deneyimler 
istenen minimum demet akısının 109 epitermal nötron cm 2 s'1 olduğunu 
göstermektedir. 

Dünya 'daki BNCT ile ilgili gelişmeler göz önüne alınarak TAEK, Sarayköy 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, AR-GE Bölümü 'nde Eyliil 2006 
yılında "Borla Nötron Yakalama Terapisi için Bor içeren Polimerik Taşıyıcı 
Bileşiklerin Sentezlenmesi ve Laboratuvar Koşullarında Denenmesi" projesi 
başlatılmıştır. Projenin amacı, Borla Nötron Yakalama Terapisi (BNCT) 
konusunda ülkemizde TAEK bünyesinde bir odak noktası oluşturmak, 
uluslararası araştırmaların takibiyle bor içeren yeni taşıyıcı bileşikler 
sentez/emek, BNCT uygulamalarının yapılabileceği nötron kaynakları ile ilgili 
araştırmalar yapmak ve SANAEM'de kurulacak proton hızlandırıcı tesisinden 
elde edilebilecek nötron kaynağı ile ilgili BNCT ön hazırlık uygulamalarını 
başlatabilmek için gerekli olan altyapıyı oluşturmaktır. Oldukça kapsamlı ve 
çok disiplinli (multidisipliner) grupların birlikte çalışması gereken bir proje 
olduğundan nötron fiziği grubu, bor bileşiği hazırlama grubu ve tıbbi uygulama 
grubu olmak üzere 3 ayrı dalda yürütülmekedir. SANAEM bünyesinde 
oluşturulmuş olan nötron fiziği grubu, BNCT çalışmaları için ihtiyaç 
duyulan nötron demetinin elde edilmesi için ilgili hesaplamaları yapmakta 



ve bu kapsamda gerekli altyapı ve düzeneğin oluşturulması için hazırlıklarını 
sürdürmektedir. Bor bileşiklerini sentez/emek üzere kurulmuş olan bor bileşiği 
grubu çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve Adnan Menderes 
Üniversitesi ile birlikte yürütülen ortak iki farklı deneysel çalışma ile 
yürütmektedir. Bu grup, (bor içeren) polimerik taşıyıcı bileşikler hazırlayarak 
tümör hücresine yönlendirilmeyi sağlayacak fonksiyonlu gruplar bağlayacak 
ve karakterize edecektir. Sentez/enen konjugatlardan seçilenler hücre kültürü 
ortamlarında denenecektir. Tıp grubu ise, klinik BNCT uygulamalarının 
yapılabilmesi durumunda uygulamanın başlatılması için gerekli altyapı 
hazırlıklarını yapacaktır. 

Bu teknik raporda proje kapsamında bor bileşiği hazırlama grubu tarafından 
yapılan bor içeren polimerik taşıyıcı bileşiklerin sentezlenmesi çalışmaları 
anlatılmaktadır. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu projede, özellikle beyin tümörlerinin tedavisi için ümit vadeden 
ve birçok ülkede aktif olarak araştırılan iki bileşenli radyasyon tedavi 
yöntemi olan Borla Nötron Yakalama Terapisi (BNCT) konusunda 
ülkemizde TAEK bünyesinde bir odak noktası oluşturmak, uluslararası 
araştırmaların takibiyle bor içeren yeni taşıyıcı bileşikler sentezlemek, 
kullanılabilecek nötron kaynağını belirlemek ve ülkemizde klinik BNCT 
uygulamalarını başlatabilmek için altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır. 

BNCT yöntemi iki bileşenli radyasyon tedavi yöntemidir ve bu yöntemin 
başarılı olabilmesi için tümör hücrelerine hedeflenebilecek B-10 izotopu 
içeren bileşiklerin kullanılması ve nötron kaynağının optimizasyonun iyi 
yapılması gerekmektedir. Öncellikle, suda ve kanda kolay çözülebilen, 
hücre içine kolayca girebilen ve tümör hücresinde seçici olarak 
birikebilecek bor bileşikleri sentezlenecek ve hücre kültürlerinde 
denemeleri yapılacaktır. Türkiye'de BNCT yönteminin uygulanabilmesi 
için nötron demetinin elde edilebileceği kaynaklarla ilgili çalışmalar 
yapılacaktır. Bu üç farklı dalda yürütülecek olan çalışmalar başarı ile 
sonuçlandığında ülkemizde klinik BNCT uygulamaların başlatılması için 
gerekli altyapı oluşturulmaya çalışılacaktır. 

Oldukça kapsamlı ve çok disiplinli grupların birlikte çalışması gereken 
bir proje olduğundan nötron fiziği grubu, bor bileşiği hazırlama grubu 
ve tıbbi uygulama grubu olmak üzere 3 ayrı dalda yürütülmekedir. 
Nötron fiziği grubu, BNCT uygulaması için gerekli olan nötron 
demeti ilgili çalışmaları yürütmektedir. Tıp grubu henüz aktif olarak 
çalışmamaktadır. 

Bor bileşiği grubu ise çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve 
Adnan Menderes Üniversitesi ile yapılan ortak iki farklı deneysel çalışma 
ile yürütmektedir. Bu grup, bor içeren polimerik taşıyıcıcı bileşikler 
hazırlayarak tümör hücresine yönlendirilmeyi sağlayacak fonksiyonlu 
gruplar bağlayacak ve karakterize edecektir. Sentezlenen konjugatlardan 
seçilenleri hücre kültürü ortamlarında denenecektir. 

Bor bileşiği hazırlama grubu tarafından yapılan ilk çalışma Hacettepe 
Üniversitesi ile birlikte yapılmaktadır. Şimdiye kadar tamamlanmış olan 
çalışmalar aşağıda özetlenmektedir: 
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- İlk olarak maleik anhidrit oligomeri sentezlenmiş ve daha sonrada bu 
oligomere 3 farklı mol oranlarında 2-Aminoetildifenil borat (2-AEPB) 
bileşiği amid bağı oluşturularak bağlanmıştır. Sentezlenen [MAH]n-g-2-
AEPB polimerin MAH biriminin -COOH grubuyla metoksi uçlu poli(etilen 
glikol) (PEG)'un -OH grupları arasında esterleşme reaksiyonu iki farklı 
şekilde yapılmıştır ve bu şekilde biyouyumlu [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG 
makrodallanmış polimeri sentezlenmiştir. 

-Poli(akrilik asit) polimerine 3 farklı mol oranlarında 2-AEPB bileşiği amid 
bağı oluşturularak bağlanmıştır. Sentezlenecek Poli(Ac)-g1-2-AEPB-
g2-PEG polimerinde metoksi uçlu PEG oranı Poli(Ac) polimer biriminin 
mol olarak %1'i olacak şekilde iki farklı sentez yapılmış ve Poli(Ac)-g1-2-
AEPB-g2-PEG makrodallanmış polimeri elde edilmiştir. 

- Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimerin MAH biriminin -COOH grubuyla 
metoksi uçlu PEG'un -OH grupları arasında esterleşme reaksiyonu 
yapılarak 3 farklı mol oranlarında Poli(etilen-alt-maleik anhidrit)-g-PEG 
sentezlenmiştir. Sentezlenen Poli(etilen-alt-maleik anhidrit)-g-PEG 
makrokompleksine polimer/ bor bileşiği mol oranı (3:1) olacak şekilde 
2-AEPB bileşiği kompleks oluşturularak bağlanmıştır. 

- Öncellikle Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimeri, hidroliz ile Poli(etilen-
alt-maleik asit) formuna dönüştürülerek suda çözünülür hale getirilmiştir. 
Suda çözünür formdaki poli(etilen-alt-maleik asit) polimerine 3 farklı 
mol oranlarında 2-AEPB bileşiği kompleks oluşturularak bağlanmıştır. 
Sentezlenen Poli(etilen-alt-maleik asit)-g-2-AEPB polimerine metoksi uçlu 
PEG esterleşme reaksiyonu ile bağlanarak Poli(etilen-alt-maleik asitj-g^ 
2-AEPB-g2-PEG makrodallanmış yapı elde edilmiştir. 

Sentezlenen bütün polimerlerin karakterizasyonu için FTIR, DSC, TGA, 
1H ve 13C-NMR analizleri kullanılmış ve değerlendirmeleri yapılmıştır. 
Tümör hücresine seçici yönelimi sağlayacak grupların takılması 
için literatür gözden geçirilerek fonksiyonlu gruplar belirlenecek ve 
sentezlenen bileşiklerden seçilenlere hedefleme özelliği sağlayacak 
grupların bağlanması ile ilgili deneylerin başlatılması için gerekli altyapı 
oluşturulacaktır. Ayrıca, sentezlenen bor içeren taşıyıcı bileşiklerin 
hücre kültürü denemelerinin yapılabileceği hücre kültürü çalışmalarının 
başlatılabilmesi için gerekli koordinasyon yapılmaktadır. 

İkinci çalışma, ODTÜ ve Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte 
yapılmaktadır. Deneysel çalışmalar SANAEM, AR-GE Bölümü, 
Polimer Kimyası Laboratuvarları ve Adnan Menderes Üniversitesi, 
Kimya Bölümünde yapılmaktadır. Bu çalışmada çok sayıda fonksiyonlu 
-OH grupları bulunan poliester dendrimer yapıya çok sayıda bor 
atomu içeren karboran bileşiğinin bağlanması amaçlanmaktadır. 
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Bu amaçla, önce ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ile SANAEM, 
AR-GE Bölümü, Polimer Kimyası Laboratuvarlarında kor molekülü 
olarak Dipentaerithritol, zincir uzatıcı olarak Dimetilol propiyonik asit 
(DMPA) ve katalist olarak p-toluen sulfonik asit kullanılarak oldukça 
dallanmış yapıdaki poliester dendrimer sentezi gerçekleştirilmiştir. 
Sentezlenen poliester yapının FTIR ve NMR analizleri yapılmıştır. 
Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda poliester 
dendrimerin başarı ile sentezlendiği gözlenmiştir. 24 adet - O H grubu 
içeren bu poliester dendrimere takılacak olan karboran malzemesi 
yurtdışından temin edilmiştir. Karboran bileşiğin poliester dendrimere 
bağlanabilmesi için karboran bileşiğinin ucunun fonksiyonlandırılması 
gerekmektedir. Karboranın fonksiyonlandırılması deneyleri Adnan 
Menderes Üniversitesi Kimya Bölümünde devam etmektedir. Karboran 
fonksiyonlandırıldıktan sonra poliester dendrimere bağlanması ve 
tümör hücresine şecici yönelimi sağlayacak grupların bağlanması 
deneysel çalışmaları başlayacaktır. 

Bu teknik raporda proje kapsamında bor bileşiği hazırlama grubunun 
Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yaptığı ilk deneysel çalışmalar 
anlatılmaktadır. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The aim of this project is to establish a focus point at Turkish Atomic 
Energy Authority (TAEA) in the field of Boron Neutron Capture Therapy 
which is a binary radiotherapy method for brain tumours. Moreover in the 
scope of the project, a new alternative of 10B-carrier compounds will be 
synthesized, the neutron source will be determined and the infrastructure 
to start the clinical trials of BNCT in our country will be established. 

BNCT is a binary radiotherapy method and the succesful of this method 
is depend on the synthesized boron compounds which have the selective 
targeting property with tumour cells and neutron optimization. The water-
soluble polymer based boron compounds having biochemical and 
physiological properties will be synthesized and cell culture experiment 
will be done. In addition, after the neutron source is set up in our country, 
the infrastructure studies will be started in order to start the clinical trials 
of BNCT. 

In this project, there are three different groups as boron compounds, 
neutron physics and medical group. Neutron physics group is starting the 
calculations of neutron beam paramaters using in BNCT application. But, 
medical group has no active studies yet. 

Boron compounds group has been carried out two different experimental 
studies. In the first experimental study, functional groups have been 
bound to boron containing polmers to enhance the selectively targeting 
property and characterized by various analysis methods. Later, cell 
culture experiment will be done. 

The first study has been carried out with Hacettepe University. Up to 
present, completed studies are listed as: 

-Maleic anhydride oligomer was synthesized and then 2-aminoethyl 
diphenyl borate (2-AEPB) and monomethoxy poly(ethylene glycol) (PEG) 
was bound to this oligomer, respectively. Thus, [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-
PEG was synthesized. 

-2-AEPB compound were bound to poly(acrylic acid) polymer at different 
three mole ratio.Then, the selected Poli(Ac)-g1-2-AEPB polymer was 
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grafted by PEG and Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG macrobranched 
polymer was synthesized. 

- Poly(ethylene-alt-maleic anhyride)-PEG-2AEPB was synthesized by 
esterication of PEG and amidification of 2-AEPB. 

- Firstly, Poly(ethylene-alt-maleic anhyride) was hydrolized to form 
water-solube Poly(ethylene-alt-maleic acid). Then, at different mole ratio, 
2-AEPB compound was bound to this water soluble polymer. Finally, 
Poly(ethylene-alt-maleic anhyride)-2-AEPB-PEG was synthesized by 
esterification of Poly(ethylene-alt-maleic anhyride)-2-AEPB and PEG. 

Characterization of these macrocomplex polymers were performed by 
FTIR, DSC, TGA and NMR analysis. Functional groups which have 
tumor targeting property will be determined and related experiments will 
be started. In order to start the cell culture experiments, the required 
coordination will be done. 

The second study has been carried out with METU and Adnan Menderes 
University. Experimental studies have been done in Polymer Chemistry 
Laboratory and Organic Chemistry Laboratory of Adnan Menderes 
University. In this study, polyester dendrimer structure was synthesized 
and characterized by FTIR and NMR analysis. Carborane compound 
purchased from foreign chemical firm. In order to incorporate polyester 
dendrimer by carborane, carborane will be functioned by organic 
synthesis. This study has been carried out in Laboratory of Adnan 
Menderes University. 

In this technical report, the first experimental study carried out together 
with Hacettepe University of boron chemistry group will be discussed. 
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KISALTMALAR 

a veya Alt : Kopolimer 

2-AEPB : 2-Aminoetildifenil Borat 

Ac : Akrilik Asit 

B : Bor 

BNCT : Borla Nötron Yakalama Terapisi 

BPA : Borfenilalanin 

BSH : Merkaptodekahidrododekaborat 

DMF : N, N'-Dimetilformamid 

DMSO : Dimetilsülfoksit 

E : Etilen 

EDAC : N-Etil-N'-(3-Dimetilaminopropil) Karbodiimid Hidroklorid 

g : Modifikasyon (Grafting) 

He : Helyum 

LET : Doğrusal Enerji Aktarımı 

MAH : Maleik Anhidrit 

p : Para 

PEG : a-Metoksi-©- Hidroksi-Polietilenglikol 

T : Camsı Geçiş Sıcaklığı 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde karşılaştığımız en önemli sağlık problemlerinden biri 
olan kanser tedavisinde ideal yaklaşım tümör hücrelerinin, seçici 
olarak çevredeki normal hücrelere zarar vermeden yok edilmesidir. 
Radyasyonla tedavi günümüzde hala yaygın olarak kullanılan bir kanser 
tedavi yöntemidir. Dış kaynaklı radyasyonun kullanıldığı tedaviler, 
klasik tedavi yöntemleri arasındadır. Radyoterapi alanında çalışan 
araştırmacılar, çevredeki normal dokunun radyasyondan zarar görmesini 
önlerken aynı zamanda da tümöre yüksek dozda radyasyon verebilmenin 
yollarını aramaktadır. Kanserli hücreyi iyileştirmek için araştırılmakta ve 
klinik uygulamaları olan metotlardan birisi de "Borla Nötron Yakalama 
Tedavisi (BNCT)"dir [1], Bu yöntemde radyoaktif olmayan bir bor 
bileşiği (10B taşıyan) intravenöz olarak kana verilir ve hedef tümör 
hücreleri tarafından tercihli olarak hücre içine alınması sağlanır. Daha 
sonra tümör hücrelerinin içindeki veya hemen bitişiğindeki 10B, nötron 
kaynağından gelen nötronları yakaladıktan sonra parçalanır ve yüksek 
enerji yüklü parçacıklar [Helyum-4 (4He) (yani a partikülü) ve Lityum-7 
(7Li)] açığa çıkar. Bu yüksek enerji yüklü parçacıklar çok uzağa hareket 
edemezler ve tümör hücresine tüm enerjilerini bırakırlar, böylece direkt 
DNA'ya zarar vererek hücrelerin yeniden üremesine engel olurlar. 10B'un 
ışınlaması sonucu oluşan bu ürünler yüksek doğrusal enerji aktarım 
(lineer energy transfer) karakteristiklerine sahiptirler (partikül yaklaşık 
150 keVprrr1; Li ise yaklaşık 175 keVprrv1). Bu ürünlerin yol uzunluğu 4.5-
10 pm arasındadır ve bu uzunlukta yaklaşık bir hücrenin çapı kadardır. 
Dolayısıyla, bu parçacıklar sadece tümör hücrelerine zarar vermektedir 
ve çoğunlukla etraftaki normal hücreler zarar görmemektedir [2]. 

Bu projede, özellikle beyin tümörlerinin tedavisi için ümit vadeden ve 
birçok ülkede aktif olarak araştırılan iki bileşenli radyasyon tedavi yöntemi 
olan Borla Nötron Yakalama Terapisi (BNCT) konusunda ülkemizde TAEK 
bünyesinde bir odak noktası oluşturmak, uluslararası araştırmaların 
takibiyle bor içeren yeni taşıyıcı bileşikler sentezlemek, BNCT 
uygulamalarının yapılabileceği nötron kaynakları ile ilgili araştırmalar 
yapmak ve SANAEM'de kurulacak proton hızlandırıcı tesisinden elde 
edilebilecek nötron kaynağı ile ilgili BNCT ön hazırlık uygulamalarını 
başlatabilmek için gerekli olan altyapıyı oluşturmak amaçlanmaktadır. 
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BNCT yönteminin başarılı olabilmesi için tümör hücrelerine 
hedeflenebilecek B-10 izotopu içeren bileşiklerin kullanılması ve nötron 
kaynağının optimizasyonun iyi yapılması gerekmektedir. Bu proje 
kapsamında, öncellikle suda ve kanda kolay çözülebilen, hücre içine 
kolayca girebilen ve tümör hücresine seçici olarak birikebilecek bor 
bileşikleri sentezlenecek ve hücre kültürlerinde denemeleri yapılacaktır. 
Türkiye'de BNCT yönteminin uygulanabilmesi için nötron demetinin elde 
edilebileceği kaynaklar ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Farklı alanlarda 
yürütülecek olan çalışmalar başarı ile sonuçlandığında ülkemizde klinik 
BNCT uygulamaların başlatılması için gerekli altyapı oluşturulmaya 
çalışılacaktır. 

10B-NCT'nin ilk deneysel çalışmaları 1940'dan önce başlamıştır. 
Amerika'da 1950-1960 yıllarda BNCT için başarılı sonuçlar 
alınmayan denemeler yapılmıştır. 1951-1953 yılları arasında New 
York'daki Brookhaven Ulusal Laboratuar [Brookhaven National 
Laboratory (BNL)]'ındaki Brookhaven Grafit Araştırma Reaktöründe 
boraksla (%96 10B ve %4 11B) tedaviler yapılmıştır. 1960'lı yıllarda 
MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırma reaktöründe 
denemelere devam edilmiştir. Ancak, tedavilerden olumlu sonuçlar 
alınamayınca Amerika Birleşik Devleti'nde BNCT yöntemine ara 
verilmiştir. 1968 yılında Japonya'da Dr. Hatanaka tarafından merkapt 
odekahidrododekaborat(-2) (B12H11SH) 2(Na2B12H11SH) (BSH) anyonu 
ile klinik denemelere tekrar başlanmıştır. Japonya'dan elde edilen 
başarılı sonuçlar Amerika ve Avrupa'da birçok yeni araştırmaların 
başlamasına neden olmuştur [1], 

BNCT için bor içeren ajanların geliştirilmesi çalışmaları yaklaşık 50 yıldır 
devam etmektedir. Bor ajanlarında düşük toksisite, yüksek tümör:beyin 
ve tümör:kan oranı, -20 pg 10B/g tümör konsantrasyonu, kandan ve 
normal dokulardan çabuk temizlenebilire ve tümörde kalıcı olma 
özellikleri istenmektedir. BNCT'nin klinik denemelerinde kullanılan bor 
içeren bileşikler sodyum merkaptodekahidrodedekaborat, Na2B12H11SH, 
(BSH) ve 4-dihidroksiborilfenilalanin (BPA) bileşikleri ve türevleridir. Bu 
iki bileşik klinik uygulamalarda kullanılmasına rağmen ideal bor bileşikleri 
değildir. Yeni geliştirilen ajanlarda minimum normal doku toksisitesi, 
seçici tümör hedeflemesi ve gerekli bor konsantrasyonun elde edilmesi 
ön plana çıkmaktadır. Seçici tümör hedeflenmesinin sağlanabilmesi için 
daha önceden tasarlanan ve sentezlenen yapılardan farklı olarak tümör 
hücresi seçiciliğini sağlayacak (folik asit gibi) daha çok biyokimyasal 
ve fizyolojik esaslara (lipozomlar, lipidler, DNA bağlayıcıları, nükleik 
asit öncüleri, glukoz, laktoz, mannoz ve hormonlar vb.) sahip bileşikler 
sentezlenmektedir. 
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BNCT'nin önemli diğer bileşeni olan nötronlar, nükleer reaktörlerden 
veya yüklü parçacık hızlandırıcılarından sağlanır. Genellikle, enerjileri 
0,5 eV-10 keV olarak tanımlanan epitermal nötronlar kullanılır. Mevcut 
deneyimler istenen minimum demet akısının 109 epitermal nötron cm2 

s 1 olduğunu göstermektedir. Çok iyi kalitede nötron ışın demetinin 
elde edildiği nükleer reaktörler vardır ve halen klinik uygulamalarda 
kullanılmaktadır: MITR (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Reaktörü)-
USA, Studsvik Medikal AB-İsveç, FİR1 klinik reaktör-Helsinki-Finlandiya, 
R2-0 Yüksek akı reaktörü-Petten-Hollanda, LVR-15 reaktörü-Rez-Çek 
Cumhuriyeti, Kyoto Üniversitesi araştırma reaktörü-Japonya, JRR-4 
reaktörü-JAERl-Japonya ve RA-6 CNEA reaktörü-Bariloche-Arjantin. 
BNCT için tasarlanan ve inşa halindeki reaktörler; TAPIRO reaktörü-
Roma-İtalya, Daejon-G. Kore ve Beijing-Çin'de bulunmaktadır [3]. 

Hızlandırıcılardan da epitermal nötronlar elde edilebilir. Çeşitli ülkelerde 
hızlandırıcıyadayalı nötron kaynakları (ABNS) geliştirilmektedir. BNCT için 
geliştirilen hızlandırıcılar: Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'deki 
elektrostatik hızlandırıcı (LABA hızlandırıcısı); Lawrence Berkeley 
Laboratuvarı (LBL)'ndaki elektrostatik kuadropol hızlandırıcısı (ESQ) (2.5 
MeV proton ESQ hızlandırıcısı ve mali kaynak yetersizliğinden dolayı inşa 
edilememiştir ve kaynak aranmaktadır); Birmingham Universitesi'ndeki 
Dynamitron doğrusal elektrostatik hızlandırıcısı (2.8 MeV-1.25 mA ve 
klinik BNCT uygulamalara yakında başlayacaktır) ve Linac sistemleri 
kapsamında geliştirilen hızlandırıcıya dayalı epitermal nötron kaynağı 
(2.5-MeV, ve 20-mA proton linac prototipi). Rusya'da Institute for Physics 
and Power Engineering'da kurulu olan yüksek akımlı hızlandırıcının 
(KG-2.5) BNCT amaçlı hızlandırıcı olarak kullanılması ile ilgili projede 
ışın demeti şekillendiricisi ve nötron hedefi tasarım çalışmaları devam 
etmektedir. İtalya'da İtalya Ulusal Nükleer Fizik Araştırma Enstitisü 
(Italian National Institute of Nuclear Physics Research)'nün Legnaro 
(Padua) LNL labaratuvarında cilt kanseri için hızlandırıcıya dayalı nötron 
ışın demet tesisi (5 MeV, 30 mA CW-RFQ) inşa halindedir. Burada yeni 
bir bor taşıyıcısı ve BNCT+PDT (fotodinamik melanoma terapisi) ikili 
yaklaşımı denenecektir [3,4], 

Şimdiye kadar klinik BNCT uygulamasıyla yaklaşık 348 hasta tedavi 
edilmiştir. BNCT'nin BNL ve Harvard/MIT klinik denemeleri 1999 yılında 
sonlanmıştır. BNL'de 53 hastanın ve Harvard/MIT'de 18 hastanın 
ortalama yaşam süresi sırasıyla 13 ve 12 ay'dır. Finlandiyadaki klinik 
denemelerde tahmin edilen 1 yıllık yaşam süresi %61'dir ki bu da BNL 
verileri ile aynıdır. İsveç'deki klinik çalışmalarda 17 hastanın ortalama 
yaşam süresi 18 aydır ve Harvard/MIT ile BNL değerlerinden daha 
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yüksektir. Bunun nedeni olarak da BPA bileşiğinin daha uzun sürede 
hastaya enjekte edilmesi gösterilmiştir. 

BNCT'nin farklı tümör tiplerine uygulanması çalışmaları da devam 
etmektedir. 1985'de Japonyada cilt kanseri (melanoma) hastaları 
BNCT ile tedavi edilmiştir. Tedaviden 2 ay sonra tümörde belirgin bir 
gerileme görülmüş ve 9 ayda tamamen kaybolmuştur. BNCT'den sonra 
birçok hasta yaklaşık > 4 yıl gibi bir sürede tümörden kurtulmuştur. Bu 
tümörlerin BNCT'nin beyin tümörlerinden (glioblastamo multiforme) daha 
fazla cevap verdiği gözlenmiştir. Yine Japonya'da parotid (tükürük bezi) 
tümörü hastasında BNCT uygulaması sonrası, tümör hacminde 1 ay içinde 
%63'lük azalma ve ikinci tedavi uygulamasından sonrada 1 yılda %94 
azalma görülmüştür. İtalya (Ocak 2004)'da karaciğer kanseri hastasına 
BPA bileşiği verilmiş, hastanın karaciğeri çıkarılmış (hepatektomi) ve 
nötron ışınlamasına tabi tutulmuş ve daha sonra karaciğeri hastaya geri 
takılmıştır. Hastada tümörün yeniden oluştuğuna dair herhangi bir klinik 
ve radyografik bulguya rastlanmamıştır. 

BNCT'nin hastahanede kalış süresinin kısa, tek doz ışınlama, hiç ya da 
hafif yan etki ve hastanın yaşam kalitesini yüksek olması gibi avantajları 
vardır. 

BNCT yöntemindeki kritik sorunlar olarak daha seçici ve etkin 
bor ajanlarına ihtiyaç olması, tedaviden önce tümör bor içeriğinin 
yarıkantitatif tahmin edilmesi için yöntemlerin geliştirilmesi, BNCT'nin 
klinik uygulamalarının düzeltilmesi ve rastgele klinik denemlerle tedavi 
edici etkinliğin net bir biçiminde gösterilmesi ihtiyacı sayılabilir [3]. 

Bu sorunlar doğru olarak adreslenebilirse BNCT, ileride tedavi şekli 
olarak görülebilir. Gelecekte BNCT'nin standart bir tedavi şekli olacağı 
düşünülürse Türkiye'de BNCT ile ilgili bir altyapının oluşturulması çok 
önemlidir. 
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2. GELİŞME 

Proje bor bileşiği hazırlama grubu, nötron fiziği grubu ve tıp grubu 
olmak üzere 3 ayrı dalda yürütülmektedir. Bor bileşiği hazırlama grubu 
BNCT'de kullanılmak üzere bor içeren bileşikleri sentezlemektedir. 
Nötron fiziği grubu BNCT çalışmaları için ihtiyaç duyulan nötron 
demetinin elde edilmesi için ilgili hesaplamaları yapmaktadır ve bu 
kapsamda gerekli altyapı düzeneğini oluşturacaktır. Tıp grubu ise, 
klinik BNCT uygulamalarının yapılabilmesi durumunda uygulamanın 
başlatılması için gerekli altyapı hazırlıklarını yapacaktır. Çalışmalar bu 
gruplar tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. 

Bu raporda, bor bileşiği hazırlama grubunun yaptığı ilk deneysel 
çalışmalar çalışmalar anlatılmaktadır. 

2.1 Bor Bileşiği Hazırlama Grup Çalışmaları 

Bor bileşiklerini sentezlemek üzere kurulmuş olan bor bileşiği grubu 
çalışmalarını ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve Adnan Menderes 
Üniversitesi ile yapılan ortak iki farklı deneysel çalışma ile yürütmektedir. 
Bu grup, bor içeren taşıyıcı polimerik taşıyıcıcı bileşikler hazırlayarak 
tümör hücresine yönlendirilmeyi sağlayacak fonksiyonlu gruplar 
bağlayacak ve karakterize edecektir. Sentezlenen konjugatlardan 
seçilenleri hücre kültürü ortamlarında deneyecek ve nötron radyasyonu 
ile etkileştirilecektir. 

Bor bileşiği hazırlama grubu tarafından yapılan ilk çalışma Hacettepe 
Üniversitesi ile birlikte yapılan sözleşme kapsamında yürütülmektedir. 
Deneysel çalışmalar SANAEM AR-GE Bölümü Polimer Kimyası 
Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Bu çalışmada çeşitli polimer 
bileşiklere farklı mol oranlarında 2-Aminoetildifenil borat (2-AEPB) 
bileşiği bağlanmakta ve sentezlenen bor içeren polimer bileşiklere 
metoksi uçlu poli(etilen glikol) (PEG) bağlanarak biyouyumlu 
makrodallanmış polimerler sentezlenmektedir. 

İkinci çalışma olarak ODTÜ ve Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte 
yapılmaktadır. Deneysel çalışmalar SANAEM, AR-GE Bölümü Polimer 
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Kimyası Laboratuvarları ve Adnan Menderes Üniversitesi Kimya 
Bölümünde yapılmaktadır. Bu çalışmada çok sayıda fonksiyonlu -OH 
grupları bulunan poliester dendrimer yapı sentezlenmiş ve çok sayıda 
bor atomu içeren karboran bileşiğinin dendrimere bağlanması amacıyla 
karboranın fonksiyonlandırılması çalışmaları yapılmaktadır. 

Aşağıda bor bileşiği hazırlama grubu tarafından yapılan ilk çalışmalarla 
ilgili detaylı bilgiler verilmektedir. 

2.1.1 Maleik Anhidrit (MAH) Oligomer, [MAH]n-g-2-AEPB ve 
[MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG Makrokomplekslerin Sentezi 
Deneysel Çalışmaları 

İlk olarak Maleik anhidrit oligomeri sentezlenmiş ve daha sonrada 
bu oligomere 2-Aminoetildifenil borat bileşiği esterleşme reaksiyonu 
ile bağlanmıştır. Bu bor içeren polimerler kimyasal ve spektroskopik 
tekniklerle karakterize edilmiştir. Vücutta dolaşımını sağlayacak ve hücre 
içine girişini kolaylaştıracak PEG bağlanmaya çalışılmıştır. 

2.1.1.1 Maleik Anhidrit (MAH) Oligomerin Sentezi 

Oligomerizasyon toluen çözücü ortamında, azot atmosferinde, 80 °C 
silikon banyosunda ve cam balon jojede geri soğutuculu takılı olarak 
16 saat süreyle gerçekleştirilmiştir. Toulen/(maleik anhidrit) oranı 3-4 
ve benzoil peroksit yüzdesi %2.5 olacak şekilde çözelti hazırlanmıştır. 
Örneğin; 400 ml toluen çözelti içerisine 100 g MAH azar azar eklenerek 
80 QC silikon banyosunda -1,5-2 saat süreyle karıştırılmıştır. Bu süre 
sonunda çözülmeyen MAH süzülerek ayrılmıştır. Daha sonra reaksiyon 
ortamına 2,5 gr benzoil peroksit eklenmiştir. Reaksiyon ortamından 
oksijenin tamamen uzaklaştırılması için sıvı azot ile dondurulmuş ve 
5 dakika süreyle azot gazı basılmıştır. Geri soğutucu takılan balon 
joje, 80°C deki silikon yağına konulup, oligomerizasyon başlatılmıştır. 
Deney devam ederken ilk 1 saattten sonra oluşan MAH oligomerleri 
vişne çürüğü renginde çökmeye başlamıştır. Reaksiyon sonunda oluşan 
MAH oligomerleri balon jojenin dibinde çökmüş bir halde gözlenmiştir. 
Üstteki toluen çözeltisi ayrılmıştır. Bolon jojenin dibinde çökmüş halde 
bulunan MAH oligomerleri, bir miktar asetonda çözülmüş ve toluende 
çöktürülmüştür [5]. Bu çözme ve çöktürme işlemi 2-3 kez tekrarlanmış ve 
daha sonrada 40 °C vakumlu etüvde kurutulmuştur (Şekil 2.1). 
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Şekil 1. Maleik Anhidr i t Ol igomer Sentez i 

2.1.1.2 MAH Oligomerine Farklı Mol Oranlarında 
2-Aminoetildifenil Borat Bileşiğinin Bağlanması 

Sentezlenen MAH oligomerin anhdrit grubunun -COOH grubuyla ile 
2-Aminoetildifenil borat (2-AEPB) bileşiğinin -NH2 grupları arasında amid 
bağı oluşturularak reaksiyon gerçekleşmiştir (Şekil 2.2). 

Sentezlenecek [MAH]n-g-2-AEPB polimerde [MAH]n/2-AEPB mol oranı 
(1:1), (3:1) ve (5:1) olacak şekilde yapılmıştır. 

fcsirCK 
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\ J 
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Şekil 2. [ M A H ] n ile 2 - A E P B Bileşiği Arasındak i A m i d Bağının O luşum Reaks iyonu 

[MAH]n-g-2-AEPB modifiye polimerlerin reaksiyonu şu şekilde 
gerçekleştirilmiştir: 

Gerekli miktarda MAH oligomeri 10 ml DMF'de çözüldükten sonra 
oligomerin %1 olacak şekilde EDAC eklenmiştir. Daha sonra yeterli 
miktardaki 2-AEPB bileşiği eklenerek azot gazı geçirilmiş, 60 °C su 
banyosunda geri soğutucu takılı ve sürekli karıştırılarak 5 saat deney 
yapılmıştır. Deney sonunda elde edilen [MAH]n-g-2-AEPB polimeri 
dietileterde çöktürülmüş ve 2-3 defa dietileterle yıkanmıştır. 40 °C'de 
vakumlu etüvde kurutulmuştur. 
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2.1.1.3 [MAH]n-g-2-AEPB Makrodallanmış Polimerinin 
Polietilenglikol (PEG) ile Modifikasyonu 

Sentezlenen [MAH]n-g-2-AEPB polimerin hidrofilik/hidrofobik dengesi, 
oligomerin MAH grubuyla PEG arasında esterleşme reaksiyonu 
yapılarak değiştirilebilir. Oligomerdeki MAH biriminin -COOH grubuyla 
PEG'un -OH grupları arasında esterleşme reaksiyonu gerçekleşmiştir 
(Şekil 2.3). 

Sentezlenecek [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG makrodallanmış polimerde 
PEG miktarı, MAH oligomer biriminin mol olarak %1 olacak şekilde 
sentezlenmiştir. 

HOOC C O . N H -

-o 
v j -

T ^ r 
HOOC CO.NH HOOC 

-VJ-
o-^rZ •OCH, 

[ M A H ] - g - 2 - A E P B [ M A H ] - g ı - 2 - A E P B - g r P E G 

Şekil 3. [MAH]n-g-2-AEPB Polimeri ile PEG Arasındaki Esterleşme Reaksiyonu 

PEG modifiye polimerlerin reaksiyonu 2 şekilde gerçekleştirilmiştir: 

1.) Önce [MAH]n-g-2-AEPB polimeri ([MAH]n/2-AEPB mol oranı=3:1 
olacak şekilde) daha önceden anlatıldığı gibi sentezlenmiştir. 5 
saatlik deney süresi sonunda gerekli miktardaki PEG reaksiyon 
ortamına eklenmiştir. Homojen bir çözelti oluştuktan sonra 
60°C'de sürekli karıştırılarak 1 saat deney yapılmıştır. Elde 
edilen PEG modifiye polimeri dietileterde çöktürülmüş ve 40°C 
de vakumlu etüvde kurutulmuştur. 

2.) Sentezlenen ve kurutulan [MAH]n-g-2-AEPB polimerin bir 
miktarı 10 ml suda çözülmüş ve oligomerin % 1 olacak 
şekilde EDAC [N-(3-Dimetilaminopropil)-N°-etilkarbodiimid 
hidroklorid] eklenmiştir. Daha sonra yeterli miktardaki PEG 
eklenerek 60 °C'de su banyosunda sürekli karıştırılarak 1 saat 
deney yapılmıştır. Deney sonunda çöktürme yapılmamış ve 
direkt 40°C de vakumlu etüvde kurutulmuştur. 
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2.1.1.4 Maleik Anhidrit (MAH) Oiigomeri, MAHn-g-2-AEPB ve 
[MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG Makrokomplekslerin Sentez 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

İlk olarak suda çözülür haldeki Maleik anhidrit oiigomeri sentezlenmiştir. 
Daha sonra bir birim MAH oligomerine üç farklı mol oranında 
2-AEPB bağlanacak şekilde reaksiyon yapılmıştır. [MAH]n-g-2-AEPB 
makrodallanmış kopolimerde [MAH]n/2-AEPB mol oranı (1:1), (3:1) 
ve (5:1) olacak şekilde reaksiyon gerçekleştirilmiş ve suda çözünülür 
formdaki bu makrodallanmış kopolimerler sırasıyla [MAH]n-g-2-AEPB-1, 
[MAH]n-g-2-AEPB-2 ve [MAH]n-g-2-AEPB-3 olarak adlandırılmıştır. 

2.1.1.4.1 Maleik Anhidrit Oligomerin Yapısal Analiz Sonuçları 

Oligomerleşme esnasında Maleik anhidritin vinil grubundaki çift 
bağlar açılacak ve MAH oligomerleşmesi vinil grubu üzerinden devam 
edecektir. MAH oligomerin zincirinin büyümesini kontrol etmek amacıyla 
Toulen / (maleik anhidrit) oranı 3-4, benzoil peroksit yüzdesi %2.5 ve 
reaksiyon süresi 16 saat olarak seçilmiştir. 

Sentezlenen MAH oligomerinin açık kahve renkli olmasının nedeni, 
MAH oligomer zincirinin sonunda açılmamış -CH=CH- gruplarının 
olmasıyla açıklanabilir. Bu oluşumu, NMR analiz spektrumunda 
-CH=CH- grubuna ait piklerin gözlenmesiyle desteklemektedir. 

-CH=CH. 

" O ^ o - ^ O 

Maleik anhidrit oi igomeri 

-CH=CH. 

Şekil 4. Sentezlenen MAH Oligomerin Uç Grupları Bulunan 

Çift Bağlı Grupların Şematik Gösterimi 

Sentezlenen MAH oiigomeri FTIR, DSC, TGA ve NMR analizleri 
yaptırılarak karakterize edilmiştir. 
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FTIR Spektrumları 

MAH monomeri ve MAH oligomerin FTIR sonuçları karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir (Şekil 2.5). Spektrumlar yapıyı desteklemektedir. MAH 
grupların pikleri ve oligomerleşmenin sonucu olan değişimler piklerde 
gözlenmiştir. 

MAH birimi için: 3131-3122 cm-1 Vinil grubundaki C-H simetrik ve 
asimetrik gerilmesi için bantlar, 1857 cm1 vinil grubuna (RC=CH2) ait 
bant, 1783 cm1 ve 1754 cm1 simetrik ve asimetrik C=0 bantları, 1631-
1539 vinil grubundaki C=C gerilmesi için bantlar, 1289 ve 1242 cm1 

C-O-C gerilmesi ve 1059 cm1 CH=CH-C=0 grubu bandı. 

Oligomerizasyon esnasında MAH monomerinin vinil grubundaki 
çift bağlar açılacak ve oligomerleşme vinil grubu üzerinden devam 
edecektir. MAH spektrumda 3131-3122, 1857, 1631-1539 ve 1059 
cm-1'de vinil grubuna ait gözlenen keskin bantların MAH oligomer 
spektrumunda görülmemesi olligomerleşmenin vinil grubu üzerinden 
devam ettiğini göstermektedir. MAH ve MAH oligomerine ait spektrumlar 
karşılaştırıldığında anhidrit gruplarına ait piklerin (C=0 ve C-O-C 
bantları) biraz kaydığı görülmektedir. 

Şekil 5. MAH ve MAH Oligomerin FTIR Spektrumları 

1H ve 13C-NMR Spektrumu 

MAH oligomerinin 1H ve 13C-NMR spektrumları yapıyı desteklemektedir 
(Şekil 2.6 ve Şekil 2.7). 
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MAH oligomerinin 1H-NMR incelendiğinde 3-4 ppm deki geniş pikler 
ana zincirdeki C-H'leri gösterir. 7 ppm'deki doublet pik, oligomer sentez 
esnasında oluşan ana zincirin uç kısımlarındaki açılmamış (CH=CH)m 
gruplarıdır. 6 ppm'deki keskin singlet piki maleik anhidiritin açılmamış 
olan CH=CH gruplarıdır. 

MAH oligomerin 13C-NMR spektrumu incelendiğinde 170 ppm'deki 
geniş pik -C=0'daki karbon pikleridir. 45 ppm de gelen geniş ve küçük 
pik ana zincirdeki C-H'leri gösterir. 120-140 ppm arasında gelen pikler 
hem ana zincirin uç kısmındaki (CH=CH)m gruplarını hem de maleik 
anhidritin açılmamış olan CH=CH gruplarını gösterir. 

Termal Davranışları 

MAH oiigomeri için elde edilen DSC (Differential Scanning Calorimetry), 
TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ve DTA (Differential Thermal 
Analysis) eğrileri Şekil 2.8'de verilmektedir. 

MAH oligomerin TGAeğrilerinden anlaşılacağı gibi oligomer iki basamaklı 
bozunmadavranışı göstermektedir. İlkönceyapıdakisu uzaklaşmaktadır. 
Daha sonrada sırasıyla yan-zincirler (dekarboksilasyon) ve ana 
zincirlerden başlayarak polimerin yapısında bozunmalar olmaktadır. 
MAH monomerinin erime sıcaklığı 51-56 QC'dir. MAH oligomerinin DSC 
eğrisi ile TGA eğrisi uyum içinde olduğu ve sıcaklık artıkça oligomerin 
asit gruplarından başlayarak yapıdan kopmalar olduğunu söyleyebiliriz. 
136 QC itibaren erime başlamaktadır. 

M A H O l i g o m eri 

Şekil 6. M A H Ol igomer in 1H N M R Spek t rumu (DMSO-d 6 ) 

1 1 



200 180 160 140 120 100 SO €0 -SO 20 0 ppm 

Şekil 7. MAH Oligomerin 13C-NMR Spektrumu (DMSO-d6) 
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Şekil 8. MAH Oligomerin DSC, TGA ve DTA Grafikleri 
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2.1.1.4.2 [MAH]n-g-2-AEPB Komplekslerin Yapısal Analiz 
Sonuçları 

Sentezlenen MAH oligomerin anhdrit grubunun -COOH grubuyla ile 
2-Aminoetildifenil borat (2-AEPB) bileşiğinin -NH2 grupları arasındaki 
amid bağı oluşumu yapılan FTIR, DSC, TGA ve NMR analizleri ile 
desteklenmiştir. 

FTIR Spektrumları 

Sentezlenen [MAH]n-g-2-AEPB komplekslerin FTIR analiz sonucu Şekil 
2.9'da verilmektedir. 

Şekil 9. MAH Oiigomeri, 2 -AEPB ve [MAH] n -g -2-AEPB 

Polimerinin FTIR Spektrumları 

2-AEPB önemli pikleri: 3284 ve 3220 crrr1 -NH2 gurubundaki -N-H 
gerilmesi, 3066-2870 cm1 C-H gerilmesi, 1611 crrr1 -NH2 eğilmesi ve 
fenil grubundaki C=C gerilmesi için bant, 1491 ve 1334 crrr1 B-0 bantları, 
1432 cm1 fenil boronikasit bağındaki benzen halkası titreşiminden dolayı 
oluşan keskin bant, 1263-1154 cm1 C-NH2 grubundaki C-N gerilmesi, 
1061 cm*1 NH2 grubundaki N-H düzlem içi eğilmesi ve 750-710 cm1 

B-fenil bağı. 

MAH oligomerine 2-AEPB bileşiğinin graft edilmesi sırasında MAH 
oligomerinin anhidrit birimlerinin açıldığı ve -COOH grupları ile 2-AEPB 
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bileşiğinin -NH2 grupları arasında amid bağının (RCONHR) oluştuğu Şekil 
2.5'deki [MAH]n-g-2-AEPB-1 ait FTIR spektrumundaki 1693 cm1 Amid 
C=0 grubu (1. bant), 1649 ve 1564 cm1 Amid N-H bağı (2. Bant), 1435 
ve 1386 cm1 Amid C-N gerilme bantları (3. bant) ile desteklenmektedir. 

Sentezlenen [MAH]n-g-2-AEPB komplekslerinde [MAH]n/2-AEPB mol 
oranı azaldıkça amid bağına ait piklerin (1696 cm1, 1649 ve 1564 cm1, 
1435 ve 1386 cm1 pikleri) şiddetinin orantılı olarak azaldığı görülmektedir 
(Şekil 2.10). 

Şekil 10. [MAH]n-g-2-AEPB-1, [MAH]n -g-2-AEPB-2 ve [MAH]n -g-2-AEPB-3 

Komplekslerine Ait FTIR Spektrumların Karşılaştırı lması 

1H ve 13C-NMR Spektrumu 

[MAH]n-g-2-AEPB-1, [MAH]n-g-2-AEPB-2 ve [MAH]n-g-2-AEPB-3 
komplekslerine ait 1H- ve 13C-NMR spektrumları Şekil 11, 12, 13 ve 
14'de verilmektedir. 

[MAH]n-g-2-AEPB-2 kompleksinin 1H-NMR incelendiğinde 2.71 -2.81 ppm 
arasındaki geniş kuartet pik NH-CH2, 3.09-3.24 pmm arasındaki geniş 
pik ana zincirdeki CH-CH, 3.30-3.36 ppm'deki keskin triplet pik B-O-
CH2, 5.80-6.00 ppm'deki R-CO-NH-, 6.8-7.0 ppm'deki fenil gruplarındaki 
proton piklerini göstermektedir. Ayrıca, 3.50 ppm'deki serbest anhidrit 
gruplarını ve 7.70 ppm'deki de MAH oligomerinden gelen uç gruplardaki 
CH=CH veya bor bileşiğinden gelen fenil gruplarını göstermektedir. 

ıbers (cm-1) 
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[MAH]n-g-2-AEPB-1, [MAH]n-g-2-AEPB-2 ve [MAH]n-g-2-AEPB-3 
komplekslerine ait 1H-NMR spektrumları karşılaştırıldığında 2.71-
2.81 ppm arasındaki NH-CH2 piki, 3.30-3.36 ppm'deki keskin triplet 
B-0-CH2 piki, 5.80-6.00 ppm'deki R-CO-NH ve 6.8-7.0 ppm'deki fenil 
gruplarını ait piklerin orantılı olarak azaldığı gözlenmektedir. 

7 6 5 i 3 1 1 ppm 

e " " " " s 

Şekil 11. [MAH]n -g-2-AEPB-1 Kompleksine Ait 1H NMR 

Spektrumu (DMSO-d6) 

15 



[MAH]„-£f-2-AEPB-2 

[ M A H ] „ - s - 2 - A E P B - 3 

Şekil 12. Sırasıy la [MAH] n -g -2 -AEPB-2 ve [MAH] n -g -2 -AEPB-3 

Kompleks ler ine Ait 1H N M R Spekt rumlar ı (DMSO-d 6 ) 

[MAH]n-g-2-AEPB-2 kompleksinin 13C-NMR incelendiğinde 177 ppm'deki 
geniş ve küçük pik ana zincir üzerindeki serbest asit grubu C=0, 173 
ppm'de amid bağındaki C=0,162 ppm ve 158 ppm bor bileşiğinden gelen 
fenil, 136 ve 126 ppm'deki pikler -NC veya -NCO ve MAH oligomerinin uç 
gruplarındaki açılamış vinil (CH=CH)m, 46 ppm'deki ana zincirdeki -CH, 
41 ve 42 ppm'deki NH-CH2,31 ve 36 ppm'deki CH2-0 gruplarındaki karbon 
ait piklerdir. [MAH]n-g-2-AEPB-1 ve [MAH]n-g-2-AEPB-3 komplekslerinde 
aynı pikler gözlenmektedir. 
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Şekil 13. [MAH]n -g-2-AEPB-1 ve [MAH]n -g-2-AEPB-2 

Komplekslerine Ait 1H NMR Spektrumları (DMSO-d6) 
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Şekil 14. [MAH]n -g-2-AEPB-3 Kompleksine Ait 13C NMR 

Spektrumları (DMSO-d6) 

Termal Davranışları 

2-AEPB, [MAH]n-g-2-AEPB-1, [MAH]n-g-2-AEPB-2 ve [MAH]n-g-2-
AEPB-3 komplekslerine için elde edilen DSC (Differential Scanning 
Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ve DTA (Differential 
Thermal Analysis) eğrileri Şekil 15, 16, 17 ve 18'de verilmektedir. 

Farklı mol oranlarında sentezlenen [MAH]n-g-2-AEPB komplekslerinin 
TGA ve DSC eğrileri incelendiğinde komplekslerin iki basamaklı 
bozunma davranışı gösterdiği, 100 QC kadar yapıdaki su ve çözücülerin 
uzaklaştığı, 158 QC erimenin başladığı ve yaklaşık 200 QC sonra 
yapının bozunmaya başladığı gözlenmektedir. Polimer yapısında önce 
yan-zincirler (dekarboksilasyon) ve daha sonrada ana zincirlerden 
başlayarak bozunma olmaktadır. DSC eğrilerinde gözlenen endo 
pikler, yapıdaki polimer-polimer ve bor-polimer ısıl etkileşimlerini ifade 
eder. Kompleksteki bor oranı azaldıkça polimer-polimer arasındaki 
etkileşimler artmaktadır. Termal ölçümlerin sonuçlarına göre bor 
miktarı azaldıkça hem molekül içinde hem de molekül arası hidrojen 
bağı oluşma olasılıkları artmaktadır. 

DSC eğri piklerine göre sentezlenen [MAH]n-g-2-AEPB-1 kompleksinin Tg 
(camsı geçiş sıcaklığı) 124.7 QC iken, sentezlenen diğer komplekslerden 
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2-AEBP'nin oransal olarak daha az olduğu [MAH]n-g-2-AEPB-2 
örneğinde Tg=131.5 QC ve [MAH]n-g-2-AEPB-3'de ise Tg=131.9 QC 
olarak bulunmuştur. Buna göre, [MAH]n-g-2-AEPB-2 ve [MAH]n-g-2-
AEPB-3 komplekslerinde Tg sıcaklığının ilk yapıya göre artmış olması 
ve yapının daha kararlı bir hale geldiği görülerek (ilk örnekteki kararsız 
piklerin kaybolması) optimum MAH/AEBP oranının [MAH]n-g-2-AEPB-2 
kompleksinde elde edildiği görülmüştür. Komplekslerde AEBP oranının 
azalması polimerlerin ve etkin fonksiyonel gruplarının nüfuzunun daha 
güçlü gerçekleşmesi sonucunu doğurmaktadır. 

DSC 

E 

S 

-•"i-
İX 

nmp&ıslurs ı c.ı 

Şekil 15. 2 -AEPB için DSC Eğrisi 
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[Uflhj;!-AEfE-1 DSC 

(MAH)n-2-AEPB-l D S C - T G A 

Şekil 16. [MAH]n-g-2-AEPB-1 Kompleksi için Elde Edilen 

DSC, TGA ve DTG Eğrileri 
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Şekil 17. [MAH]n -g-2-AEPB-2 Kompleksi için Elde Edilen 

DSC, TGA ve DTG Eğrileri 
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TGA (MAH) -2-AEPB-3 DTA 

Şeki l 18. [MAH] n -g -3 Kompleks i için Elde Edi len DSC, 

T G A ve DTG Eğrileri 
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2.1.1.4.3 [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG Makrokompleksinin 
Yapısal Analiz Sonuçlarını 

Suda çözülebilen [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG makrokompleksinin 
sentezinde MAH biriminin -COOH grubuyla PEG'un -OH grupları 
arasında esterleşme reaksiyonun gerçekleştiği yapılan FTIR, DSC, 
TGA ve NMR analizleri ile desteklenmiştir. 

FTIR Spektrumları 

PEG, [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-2 ve [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG ait FTIR 
spektrumları karşılaştırmalı olarak Şekil 19'da verilmektedir. 

Şekil 19. PEG, [MAH]n-g1-2-AEPB-2 ve [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG 

Ait FTIR Spektrumları 

PEG için önemli pikler: 2881 cm1 0-CH3 grubu, 1466 -0-CH2- grubunda-
ki simetrik CH2 deformasyon titreşim bantı veya R-CH3 grubundaki C-H 
deformasyon titreşim bantı, 1341-1239 cm1 -CH2-OH grubundaki düz-
lemsel deformasyon titreşim bantları, 1150-1059 cm-1 C-O-C grubunda-
ki asimetrik C-0 gerilmesi ve 959-841 cm*1 C-O-C grubundaki simetrik 
C-0 gerilmesi. 

[MAH]n-g1-2-AEPB-2 kompleksine PEG bağlandığında [MAH]n-g1-2-
AEPB-g2-PEG kompleksinin FTIR spektrumunda hem esterleşme hem 
de amidleşmeye ait pikler birbiriyle örtüşmektedir. [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-
PEG kompleksinin FTIR spektrumunda 1564 cm*1 C=0 (ester bağındaki) 
ve 755 cm*1 CH2 piklerin görülmesi PEG bağlandığını göstermektedir. 
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Suda ve DMF çözücü ortamında sentezlenen [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-
PEG komplekslerinin FTIR spektrumlarının karşılaştırıldığında belirgin 
bir fark olmadığı gözlenmiştir (Şekil 20). 

Şekil 20. Suda ve DMF Çözücü Ortamında Sentezlenen 

[MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG Komplekslerinin FTIR 

Spektrumlarının Karşılaştırı lması 

1H ve 13C-NMR Spektrumu 

[MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG komplekslerine ait 1H- ve 13C-NMR 
spektrumları Şekil 21'de verilmektedir. 

[MAH]n-g-2-AEPB-2 ile [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG kompleksinin 1H-
NMR karşılaştırmalı olarak incelendiğinde [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-
PEG spektrumunda PEG ait 4.7 ppm küçük ve geniş pik 0-CH2, 3.5 
ppm'deki CH2CH2, 3.2 ppm'deki -OCH3 gruplarından gelen proton pikleri 
gözlenmektedir. 

Aynı şekilde 13C-NMR spektrumları karşılaştırılmalı olarak 
incelendiğinden PEG ait 71 ve 72 ppm'deki CH2CH2, 69 ppm'deki 
0-CH2 , 58 ppm'deki -OCH3 gruplarından gelen karbon pikleri 
gözlenmektedir. 
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Termal Davranışları 

[MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG için elde edilen DSC (Differential Scanning 
Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ve DTA (Differential 
Thermal Analysis) eğrileri Şekil 22'de verilmektedir. 

[MAH]n-g1-2-AEPB-2 kompleksine PEG bağlandığında [MAH]n-g1-2-
AEPB-g2-PEG kompleksinde 158 QC civarındaki erimeye ait endo pikin 
[MAH]n-g1-2-AEPB-2 kompleksine göre daha genişlediği görülmektedir. 
Dolayısıyla, PEG bağlanmasıyla daha geniş ve kararlı bir pik alınması 
daha kompakt ve kristalik bir yapıya ulaşıldığını göstermektedir 
(Tg=134.8 QC). 

[MAH]„-g,-2-AEPB-g3-PEG 

Şekil 21. [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG Komplekslerine Ait 1H-

ve 13C-NMR Spektrumları 
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(MA)n-2-AEPB-2-PEG{DMF) [>£C 

Şekil 22. [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG için Elde Edilen DSC, 

TGA ve DTA Eğrileri 

2.1.2 Poli(akrilik asit) Polimerine 2-Aminoetildifenil Borat 
Bileşiğinin Bağlanması ve Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG 
Makrokompleks Sentezi Deneysel Çalışmaları 

Poli(akrilik asit) polimerine farklı mol oranlarında bor içeren bileşikler 
kompleks oluşturarak bağlanmıştır. Bu bor içeren polimerler, kimyasal 
ve spektroskopik yöntemlerle karakterize edilmiştir. Vücutta dolaşımını 
sağlayacak ve hücre içine girişini kolaylaştıracak PEG esterleşme 
reaksiyonu ile bağlanmaya çalışılmıştır. 
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2.1.2.1 Poli(akrilik asit) Polimerine Farklı Mol Oranlarında 
2-Aminoetildifenil Borat Bileşiğinin Bağlanması 

Poli(akrilik asit) polimerinin -COOH grubuyla ile 2-Aminoetildifenil borat 
(2-AEPB) bileşiğinin -NH2 grupları arasında amid bağı oluşturularak 
reaksiyon gerçekleştirilmiştir (Şekil 23). 

Sentezlenecek Poli(Ac)-g-2-AEPB polimerde Poli(Ac)/2-AEPB mol 
oranı (1:1), (3:1) ve (5:1) olacak şekilde yapılmıştır. 

a 

Poli(Ac) 

G " 
- N H 2 

E D AC 

DMF, T=60 C 

2 -AEPB 

NH • 

^ \ // 
V j ? 

Poli(Ac)-g-2-AEPEl 

Şekil 23. Poli(Ac) ile 2-AEPB Bileşiği Arasındaki Amid Bağının 

Oluşum Reaksiyonu 

Poli(Ac)-g-2-AEPB modifiye polimerlerin reaksiyonu şu şekilde gerçek-
leştirilmiştir: 

Gerekli miktarda Poli(Ac) polimeri 10 ml DMF'de çözüldükten sonra poli-
merin %1 olacak şekilde EDAC eklenmiştir. Daha sonra yeterli miktardaki 
2-AEPB bileşiği eklenmiş ve azot gazı geçirilerek 60 °C su banyosunda 
geri soğutucu takılı, sürekli karıştırılarak 5 saat deney yapılmıştır. Deney 
sonunda elde edilen Poli(Ac)-g-2-AEPB polimeri dietileterde çöktürülmüş 
ve 40°-50 °C'de vakumlu etüvde kurutulmuştur. 

2.1.2.2 Poli(Ac)-g-2-AEPB Polimerinin Polietilenglikol (PEG) 
ile Modifikasyonu (monoesterleşme) 

Sentezlenen Poli(Ac)-g-2-AEPB polimerin hidrofilik/hidrofobik dengesi, 
polimerin MAH biriminin -COOH grubuyla PEG'un -OH grupları arasında 
esterleşme reaksiyonu yapılarak değiştirilebilir (Şekil 24). 

Sentezlenecek Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG makrodallanmış polimerde 
PEG oranı Poli(Ac) polimer biriminin mol olarak %1'i olacak şekilde 
yapılmıştır. 
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/ N H 

J K > — 
n \ j 

Poli(Ac)-g-2-AEPB 

Şekil 24. Pol i(Ac)-g-2-AEPB Polimeri ile PEG Arasındaki 

Esterleşme Reaksiyonu 

PEG modifiye polimerlerin reaksiyonu 2 şekilde gerçekleştirilmiştir: 

1. Önce Poli(Ac)-g1-2-AEPB polimeri (Poli(Ac)/2-AEPB mol oranı=3:1 
olacak şekilde) daha önceden anlatıldığı gibi sentezlenmiştir. 5 saat-
lik deney süresi sonunda gerekli miktardaki PEG eklenmiştir. Homojen 
bir çözelti oluştuktan sonra 60°C'de sürekli karıştırılarak 1 saat deney 
yapılmıştır. Elde edilen PEG modifiye polimeri dietileterde çöktürülmüş 
ve 45°C de vakumlu etüvde kurutulmuştur. 

2. Sentezlenen ve kurutulan Poli(Ac)-g1-2-AEPB (Poli(Ac)/2-AEPB mol 
oranı=3:1) polimerin bir miktarı 10 ml suda çözülmüş ve polimerin % 1 
olacak şekilde EDAC eklenmiştir. Daha sonra yeterli miktardaki PEG 
eklenerek 60°C'de su banyosunda sürekli karıştırılarak 1 saat deney 
yapılmıştır. Deney sonunda çöktürme yapılmamış ve direkt 45 °C de va-
kumlu etüvde kurutulmuştur. 

2.1.2.3 Poli(Ac)-g-2-AEPB ve Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG 
Makrokomplekslerin Sentez Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi 

Bir birim Poli(Ac) polimerine üç farklı mol oranında 2-AEPB bağlanacak 
şekilde reaksiyon yapılmıştır. Suda çözülebilir Poli(Ac)-g-2-AEPB 
makrodallanmış kopolimerde Poli(Ac)/2-AEPB mol oranı (1:1), (3:1) ve 
(5:1) olacak şekilde reaksiyon gerçekleştirilmiş ve sırasıyla Poli(Ac)-
g-2-AEPB-1, Poli(Ac)-g-2-AEPB-2 ve Poli(Ac)-g-2-AEPB-3 olarak 
adlandırılmıştır. 

- D /=• 
B— 

* / / -H 

Polı(Ac)-g|-2-AEPB-g2-PEG 
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2.1.2.3.1 Poli(Ac)-g1-2-AEPB Komplekslerin Yapısal Analiz 
Sonuçları 

Poli(Ac) polimerinin -COOH grubuyla ile 2-Aminoetildifenil borat 
(2-AEPB) bileşiğinin -NH2 grupları arasındaki amid bağı oluşumu 
yapılan FTIR, DSC, TGA ve NMR analizleri ile desteklenmiştir. 

FTIR Spektrumları 

Sentezlenen Poli(Ac)-g-2-AEPB komplekslerin FTIR analiz sonucu 
Şekil 25'de verilmektedir. 

2-AEPB önemli pikleri: 3284 ve 3220 cm1 -NH2 gurubundaki N-H 
gerilmesi, 3066-2870 cm1 C-H gerilmesi, 1611 crrr1 -NH2 eğilmesi ve fenil 
grubundaki C=C gerilmesi için bant, 1491 ve 1334 cm-1 B-0 bantları, 
1432 crrr1 fenil boronik asit bağındaki benzen halkası titreşiminden 
dolayı oluşan keskin bant, 1263-1154 crrr1 C-NH2 grubundaki C-N 
gerilmesi, 1061 cm1 NH2 grubundaki N-H düzlem içi eğilmesi ve 750-
710 cm*1 B-fenil bağı. 

Poli(Ac) polimerine 2-AEPB bileşiğinin graft edilmesi sırasında Poli(Ac) 
polimerinin -COOH grupları ile 2-AEPB bileşiğinin -NH2 grupları arasında 
amid bağının (RCONHR) oluştuğu Şekil 1 'deki Poli(Ac)-g-2-AEPB-1 ait 
FTIR spektrumundaki 1709 cm*1 Amid C=0 grubu (1. bant), 1545 cm*1 

Amid N-H bağı (2. Bant), 1448 ve 1403 cm*1 Amid C-N gerilme bantlarının 
(3. bant) görülmesiyle desteklenmektedir. 

Farklı mol oranlarında sentezlenen Poli(Ac)-g-2-AEPB komplekslerinde 
de 1709 cm*1, 1545 cm*1, 1448 cm*1 ve 1403 cm*1 civarlarında amid 
bağına ait pikler gözlenmektedir. Poli(Ac)-g-2-AEPB komplekslerinde 
Poli(Ac)/2-AEPB mol oranı azaldıkça 1640 civarlarındaki serbest 
karboksilik asitte ait piklerin şiddetinin arttığı görülmektedir (Şekil 26). 
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Şekil 25. 2-AEPB, Poli(Akrilik asit) ve Poli(Ac)-g-2-AEPB-1 

Komplekslerine Ait FTIR Spektrumların 

Karşılaştırılması 

Şekil 26. Poli(Ac)-g-2-AEPB-1, Pol i(Ac)-g-2-AEPB-2 ve 

Pol i(Ac)-g-2-AEPB-3 Komplekslerine Ait FTIR 

Spektrumların Karşılaştırı lması 

1H ve 13C-NMR Spektrumu 

Poli(Ac)-g-2-AEPB-1, Poli(Ac)-g-2-AEPB-2 ve Poli(Ac)-g-2-AEPB-3 
komplekslerine ait 1H ve 13C NMR spektrumları Şekil 27, 28 ve 29'da 
verilmektedir. 

3 0 



Poli(Ac)-g-2-AEPB-1 'in 1H NMR spektrumları incelendiğinde; 2.0, 1.4 
ve 1.0 ppm'deki geniş pikler Poli(akrilik asit)'in CH ve CH2 pikleri, 2.75 
ppm'deki geniş kuartet pik NH-CH2, 3.50 ppm'deki keskin triplet pik 
B-0-CH2, 5.2-6.2 ppm'deki R-CO-NH-, 6.8-7.1 ppm arasındakiler fenil 
gruplarındaki proton piklerini göstermektedir. Poli (Ac)-g-2-AEPB-2 ve 
Poli(Ac)-g-2-AEPB -3 komplekslerine ait 1H spektrumunda da aynı pikler 
gözlenmektedir. 

Poli(Ac)-g-2-AEPB-2 kompleksinin 13C-NMR incelendiğinde 177 ppm'deki 
pik Poliakrilikteki C=0, 162 ppm ve 158 ppm bor bileşiğinden gelen 
fenil, 155 ve 128 ppm poli akrilik asit'in CH ve CH2, 57 ppm'deki ana 
zincirdeki -CH, 41 ve 42 ppm'deki NH-CH2, 31 ve 36 ppm'deki CH2-0 
gruplarındaki karbon ait piklerdir. Poli(Ac)-g-2-AEPB1 ve Poli(Ac)-g-2-
AEPB-3 komplekslerinde aynı pikler gözlenmektedir. 

Termal Davranışları 

Poli(akrilik asit), Poli(Ac)-g-2-AEPB-1, Poli(Ac)-g-2-AEPB-2 ve Poli(Ac)-
g-2-AEPB-3 komplekslerine için elde edilen DSC (Differential Scanning 
Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ve DTA (Differential 
Thermal Analysis) eğrileri Şekil 30, 31, 32 ve 33'de verilmektedir. 

Farklı mol oranlarında sentezlenen Poli(Ac)-g-2-AEPB komplekslerinin 
TGA ve DSC eğrileri incelendiğinde komplekslerin iki basamaklı 
bozunma davranışı gösterdiği ve yaklaşık 200 QC civarlarında yapının 
bozunmaya başladığı gözlenmektedir. DSC eğrilerinde gözlenen endo 
pikler, yapıdaki polimer-polimer ve bor-polimer ısıl etkileşimlerini ifade 
eder. Kompleksteki polimer/bor mol oranı arttıkça (3/1;5/1) polimer-
polimer arasındaki etkileşimler artmaktadır. Bor miktarı azaldıkça hem 
molekül içinde hem de molekül arası hidrojen bağı oluşma olasılıkları 
artmaktadır. 

Yapılan DSC analizlerinde alınan piklere göre; sentezlenen Poli(Ac)-
g-2-AEPB-1 kompleksinin Tg (camsı geçiş sıcaklığı) 192.5 QC iken, 
sentezlenen diğer komplekslerden AEBP miktarının oransal olarak 
daha az olduğu Poli(Ac)-g-2-AEPB-2 örneğinde Tg=205.1 QC ve 
Poli(Ac)-g-2-AEPB-3'de ise Tg=196.3 SC olarak hesaplanmıştır. Buna 
göre Poli(Ac)-g-2-AEPB-2 komplekslerinde Tg sıcaklığının ilk yapıya 
göre büyük bir artış göstermiş ve yapının daha karalı bir hale geldiği 
görülmüştür. Poli(Ac)-g-2-AEPB-3 örneğinde ise Tg sıcaklığı aradeğerde 
kalmıştır. Buna göre en kararlı ve kristalik yapının Poli(Ac)-g-2-AEPB-2 
kompleksinde elde edildiği görülmüştür. Bu yapıda etkin fonksiyonel 
gruplarının nüfuzunun daha güçlü gerçekleştiği görülmektedir. 

31 



Püli(Ac]-2-AEPB-' l 
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Pol i(Ac)-g-2-AEPB-2 
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Şekil 28. Pol i(Ac)-g-2-AEPB-2 Ait 1H ve 13C NMR Spektrumları (DMSO-d6) 
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Şekil 29. Pol i(Ac)-g-2-AEPB-3 Ait 1H ve 13C NMR Spektrumları (DMSO-dJ 
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PoLİ(Ac)-g-2-AEPB-l D S C 

Şekil 31. Poli(Ac)-g-2-AEPB-1 Kompleksi için Elde Edilen DSC, 

TGA ve DTA Eğrileri 
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Temperalute [''C) 

TGA 
X 

po l l (Ac) -2 -AEPB-2 

Weight Less -0.617mp 
-7.245% 

DTA 
uV 

Weight Loss -7.8-18mg 
-91SCH% n 

100.00 BO 0.00 
Temp [CI 

Şekil 32. Pol i(Ac)-g-2-AEPB-2 Kompleksi için Elde Edilen 

DSC, TGA ve DTA Eğrileri 
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pof(Ac]-2-HEP&3 DSC 

TGA pol i (Ac)-2-AEPB-3 DTA 

Şekil 33. Pol i(Ac)-g-2-AEPB-3 Kompleksleri için Elde Edilen DSC, 

TGA ve DTA Eğrileri 

2.1.2.3.2 Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG Makrokompleksinin 
Yapısal Analiz Sonuçları 

Suda çözülebilir Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG makrokompleksinin 
sentezinde Poli(Ac) biriminin -COOH grubuyla PEG'un -OH grupları 
arasında esterleşme reaksiyonu gerçekleştiği yapılan FTIR, DSC, TGA 
ve NMR analizleri ile desteklenmiştir. 
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FTIR Spektrumları 

PEG, Poli(Ac)-g1-2-AEPB-2 ve Poli(Ac)-g1-2-AEPB-gz-PEG ait FTIR 
spektrumları karşılaştırmalı olarak Şekil 34'de verilmektedir. 

PEG için önemli pikler: 2881 cm1 0-CH3 grubu, 1466 -0-CH2-
grubundaki simetrik CH2 deformasyon titreşim bantı veya R-CH3 

grubundaki C-H deformasyon titreşim bantı, 1341-1239 crrr1 -CH2-OH 
grubundaki düzlemsel deformasyon titreşim bantları, 1150-1059 cm-1 
C-O-C grubundaki asimetrik C -0 gerilmesi ve 959-841 cm1 C-O-C 
grubundaki simetrik C-0 gerilmesi. 

Poli(Ac)-g1-2-AEPB-2 kompleksine PEG bağlandığında Poli(Ac)-g1-2-
AEPB-g2-PEG kompleksinin FTIR spektrumunda hem esterleşme hem 
de amidleşmeye ait pikler birbiriyle örtüşmektedir. Poli(Ac)-g1-2-AEPB-
g2-PEG kompleksinin FTIR spektrumunda geniş 2891 cm1 0-CH3grubu 
ve 700-800 cm1 civarlarındaki geniş CH2 piklerin gözlenmesi PEG 
bağlandığını göstermektedir. 

Suda ve DMF çözücü ortamında sentezlenen Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-
PEG komplekslerinin FTIR spektrumlarının karşılaştırıldığında belirgin 
bir fark olmadığı gözlenmiştir (Şekil 35). 

Şekil 34. PEG, Po l i (Ac) -g r 2-AEPB-2 ve Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG 

Ait FTIR Spektrumları 
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Şekil 35. Suda ve DMF Çözücü Ortamında Sentezlenen 

Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG Komplekslerinin 

FTIR Spektrumlarının Karşılaştırılması 

1H ve 13C-NMR Spektrumu 

Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG komplekslerine ait 1H- ve 13C-NMR 
spektrumları Şekil 36'da verilmektedir. 

Poli(Ac)-g-2-AEPB-2 ile Poli(Ac)-gr2-AEPB-g2-PEG kompleksinin 1H-
NMR karşılaştırmalı olarak incelendiğinde Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG 
spektrumunda PEG ait 4.7 ppm küçük pik 0-CH2, 3.4 ppm'deki CH2CH2, 
3.1 ppm'deki -OCH3 gruplarından gelen proton pikleri gözlenmektedir. 

Aynı şekilde 13C-NMR spektrumları karşılaştırılmalı olarak 
incelendiğinden PEG ait 69 ppm'deki 0-CH2 ve 57 ppm'deki -OCH3 

gruplarından gelen karbon pikleri gözlenmektedir. 

Termal Davranışları 

Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG için elde edilen DSC (Differential Scanning 
Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ve DTA (Differential 
Thermal Analysis) eğrileri Şekil 37'de verilmektedir. 

Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG kompleksinin camsı geçiş sıcaklığı 202.7 
QC olarak hesaplanmıştır. Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG kompleksinin 
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DSC eğrisinde daha geniş ve kararlı bir pik alınması PEG katılmasıyla 
daha kompakt yapıya ulaşıldığını göstermektedir. 

P ol ı (A c) -g2 - AE PB -g3 -PE G 

I 

J L l l A ^ / v ^ 

10 9 5 4 3 2 1 p p m 

"lir" ~ n ı r 

P olı (Ac)-g j-2-AEPB -gj-PE G 

Şekil 36. Pol i (Ac)-g1 -2-AEPB-g2 -PEG Kompleksine Ait 1H-

ve 1 3C-NMR Spektrumu (DMSO-d6 ) 
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Poli(Ac>0r2-AEPB-grPEG (DMF) D S C 

p o l i ( A c ) - 2 - A E P B - 2 - P E G ( D M F ) 

0.00 200.00 400.00 BOO.OO 800.00 
Temp [CI 

Şekil 37. Pol i(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG için Elde Edilen DSC, TGA ve DTA Eğrileri 

2.1.3 Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) Polimerinin 
Poli(etilen-alt-maleik asit) Formuna Dönüştürülmesi ve 
Farklı Mol Oranlarında Poli(etilen-alt-maleik asit)-g-2-
AEPB ve Poli(etilen-alt-maleik asit)-g1-2-AEPB-g2-PEG 
Makrokomplekslerin Sentezlenmesi 

Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimeri suda çözülmeyen bir polimerdir. 
Hidroliz ile Poli(etilen-alt-maleik asit) formuna dönüştürülerek suda 
çözünülür hale getirilmiş ve kompleks oluşturarak bor bileşiği ve 
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esterleşme reaksiyonu ile PEG bağlanarak biyouyumlu bileşik sentezi 
gerçekleştirilmiştir. 

2.1.3.1 Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) Polimerinin Hidroliz ile 
Poli(etilen-alt-maleik asit) Formuna Dönüştürülmesi 

Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimeri, hidroliz ile Poli(etilen-alt-maleik 
asit) [poli(E-a-Masit)] formuna dönüştürülerek suda çözünülür hale 
getirilmiştir (Şekil 38). 

Örneğin; 5 g Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimeri 200 ml'lik 0.2 M 
NaOH çözeltisine eklenmiş ve 60 °C 1-2 saat ısıtılarak karıştırılmıştır. 
Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) başlangıçta çözülmezken sıcaklık artıkça 
homojen bir çözelti haline dönüşmüştür. Bu homojen çözelti 25 °C'de 
24 saat karıştırılmıştır [6]. Elde edilen Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) 
tuzunu asit formuna dönüştürmek için %37'lik HCL çözeltisinden bir 
miktar eklenmiş ve 3 saat oda sıcaklığında karıştırılmıştır. Daha sonra 
çözücüyü uçurmak amacıyla kurutulmuştur. Kurutulduktan sonra yeterli 
miktarda DMF'de çözülmüştür. Asit formuna dönüşen Poli(etilen-alt-
maleik asit) DMF'de çözülürken NaCI çözülmemiş ve dipte çökmüştür. 
Bu şekilde 1 gece karıştırılmaya bırakılmıştır. Ertesi gün çözülmeyen 
NaCI süzülmüş ve dietileterde çöktürme yapılmıştır. Çöktürme sonunda 
elde edilen yapışkan haldeki Poli(etilen-alt-maleik asit) -45 °C'de 
vakumlu etüvde kurutulmuştur. 

2.1.3.2 Farklı Mol Oranlarında poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB Sentezi 

Sentezlenen poli(E-a-Masit) polimerinin -COOH grubuyla ile 
2-Aminoetildifenil borat (2-AEPB) bileşiğinin -NH2 grupları arasında 
COO-.NH+ şeklinde kompleks oluşturularak reaksiyon gerçekleşmiştir 
(Şekil 39). 

c o o h c o o h 

Po l i (E-a-Male ik as i t ) 
Po l i (E -a -MAH) 

Po l i (E -a -MAH) t u z u 

Şekil 38. Pol i(et i len-alt-maleik anhidrit) Polimerin Hidroliz ile 

Poli(et i len-alt-maleik asit) Formuna Dönüştürülmesi 
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Sentezlenecek poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB polimerde poli(E-a-Masit)/2-
AEPB mol oranı (1:1), (3:1) ve (5:1) olacak şekilde yapılmıştır. 

t—NHt 
/ = \ _p EDAC 

+ U i ̂  D M F , T = G 0 C c o ö H C O . N H 

V O 
cooh cooh p 

P o l i f E - a - M a l e i k a s i t ) 2 - A E P B 

P o l i ( E - a - M a s i t ) - g - 2 - A E P B 

Şekil 39. Poli(E-a-Masit) ile 2 -AEPB Bileşiği Arasındaki Amid 

Bağının Oluşum Reaksiyonu 

poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB modifiye polimerlerin reaksiyonu şu şekilde 
gerçekleştirilmiştir: 

Gerekli miktarda poli(E-a-Masit) polimeri 10 ml DMF'de çözüldükten 
sonra polimerin %1 olacak şekilde EDAC eklenmiştir. Daha sonra 
yeterli miktardaki 2-AEPB bileşiği eklenmiş ve azot gazı geçirilerek 
60 °C su banyosunda geri soğutucu takılı, sürekli karıştırılarak 5 saat 
deney yapılmıştır. Deney sonunda elde edilen poli(E-a-Masit)-g-2-
AEPB polimeri dietileterde çöktürülmüş ve 40°-50 °C'de vakumlu etüvde 
kurutulmuştur. 

2.1.3.3 Poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG Sentezlenmesi 

Sentezlenen poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB polimerin hidrofilik/hidrofobik 
dengesi, polimerin maleik asit biriminin -COOH grubuyla PEG'un -OH 
grupları arasında esterleşme reaksiyonu yapılarak değiştirilebilir (Şekil 
1.3). 

Sentezlenecek poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG makrodallanmış 
polimerde PEG miktarı, polimer biriminin mol olarak %1 olacak şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 
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PEG 

COOH CO.NH 

O 
Poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB 

> - Q 
O 

Pol ı (E-a-Masi t ) -g , -2-AEPB PEG 

Şekil 40. Poli(eti len-alt-maleik asit)-g-2-AEPB Polimeri ile PEG 

Arasındaki Esterleşme Reaksiyonu 

PEG modifiye polimerlerin reaksiyonu şu şekilde gerçekleştirilmiştir: 

poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB polimeri (Mol oranı poli(etilen-alt-maleik 
asit)/2-AEPB=3:1 olacak şekilde) daha önceden anlatıldığı gibi 
sentezlenmiştir. 5 saatlik deney süresi sonunda gerekli miktardaki PEG 
eklenmiş ve 60 °C'de sürekli karıştırılarak 1 saat deney yapılmıştır. 
Elde edilen PEG modifiye polimeri dietileterde çöktürülmüş ve 45 °C'de 
vakumlu etüvde kurutulmuştur. 

2.1.3.4 Poli(etilen-alt-maleik asit) Formuna Dönüştürülmesi ve 
Poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG Makrokomplekslerin 
Sentez Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

İlk olarak Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimeri, hidroliz ile Poli(etilen-
alt-maleik asit) formuna dönüştürülerek suda çözünülür hale getirilmiştir. 
Daha sonra poli(E-a-Masit) polimerinin bir birimine üç farklı mol 
oranında 2-AEPB bağlanacak şekilde reaksiyon yapılmıştır. poli(E-a-
Masit)-g-2-AEPB makrodallanmış kopolimerde polimer birimi/2-AEPB 
mol oranı (1:1), (3:1) ve (5:1) olacak şekilde reaksiyon gerçekleştirilmiş 
ve sırasıyla poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1, poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-2 
ve poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-3 olarak adlandırılmıştır. 

2.1.3.4.1 Poli(etilen-alt-maleik asit) Formuna 
Dönüştürülmesinin Yapısal Analiz Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi 

Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimerinin hidroliz ile Poli(etilen-alt-
maleik asit) formuna dönüştürülmesi esnasında anhidrit birimi açılacak 
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ve asit grupları (-COOH) grupları oluşacaktır. Bu değişim FTIR, DSC, 
TGA ve NMR analizleri ile desteklenmektedir. 

FTIR Spektrumları 

Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) ve Poli(etilen-alt-maleik asit) polimerlerin 
FTIR spektrumları karşılaştırmalı olarak Şekil 42'de verilmektedir. 

Anhidrit grubunun asit grubuna dönüştüğü Poli(etilen-alt-maleik asit) 
spektrumunda anhidrit grubuna ait karakteristik C=0 (1857 ve 1778 
crrr1'de) bantları kaybolduğu ve 1715 ve 1636 cm1 'de asit grubuna 
ait C=0 bantların görülmesiyle desteklenmektedir. Poli(etilen-alt-
maleik asit) spektrumunda 1496-1384 cm1 -COOH grubundaki O-H 
deformasyonuna ait bantlar ve 1174-1061 cm1 -COOH grubundaki C-0 
ait gerilme titreşim bantlarıdır. 

1H ve 13C-NMR Spektrumları 

Poli(E-a-MAH) ve Poli(E-a-Masit) polimerlerine ait 1H ve 13C-NMR 
spektrumları Şekil 42 ve 43'de verilmektedir. 

Poli(E-a-MAH) 1H-NMR spektrumu incelendiğinde 3.4 ve 3.0 ppmde 
CH-CH pikleri ve 1.7-2.1 ppm'de de CH2 pikleri gözlenmiştir. 13C-NMR 
spektrumda ise 174 ppm'de CO, 45 ppm'de CH ve 27 ppm'de CH2 

pikleri görülmektedir. 

Poli(E-a-Masit) 1H-NMR spektrumunda ise 8 ppm'de COOH, 3.7 
ppm'deki geniş pik CH-CH, 2.5 ve 1.4 ppm'deki doubletler CH2 pikleridir. 
13C-NMR spektrumda ise 175 ve 163 ppmde COOH, 46 ppm'de CH, 36 
ve 31 ppm'de de CH2 pikleri gözlenmiştir. 

Poli(E-a-Masit) 1H-NMR spektrumu 8 ppm'deki COOH ve 13C-NMR 
spektrumda ise 163 ppmde COOH piklerinin gözlenmesi asit formuna 
dönüştürüldüğünü göstermektedir. 
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p ( E - a - M A H ) 

2500 2000 

Wave numbers (cm-1) 

Şekil 41. Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) ve Poli(etilen-alt-maleik Asit) 

Polimerlerin FTIR Spektrumları Karşılaştırması 
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Pol ı (E-a-MAH) 

i ; 
./A J J V w 

13 12 11 10 i) 8 7 6 5 4 3 ? ! O ppm 

Poli(E-a-MAH) 

200 100 ISO 170 100 ISO 140 130 120 110 100 00 80 70 60 50 40 30 20 10 Û ppm 

Şekil 42. Pol i(E-a-MAH) Polimerine Ait 1H ve 13C- NMR Spektrumları 
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p(E-a-Masit)-

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ppm 

» m-»>*mtm J«ı im w AwJ 
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Şekil 43. Poli(E-a-Masit) Polimerine Ait 1H ve 13C- NMR Spektrumları 
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Termal Davranışları 

Poli(E-a-MAH) ve Poli(E-a-Masit) polimerine ait elde edilen DSC 
(Differential Scanning Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric 
Analysis) ve DTA (Differential Thermal Analysis) eğrileri 44 ve 45'de 
verilmektedir. 

Poli(E-a-Masit) polimerinin DSC eğrisinde 178 QC'de büyük bir endo 
pik gözlenmektedir. TGA eğrisi incelendiğinde iki basamaklı bozunma 
davranışı gösterdiği ve 178 QC'de yaklaşık %25'lik bir kütle kaybı olduğu 
görülmektedir. Bu iki grafiğin değerlendirilmesi sonucunda Poli(E-a-
Masit) polimerinden önce karboksilik asit gruplarından başlayarak daha 
sonrada ana zincirden kopmalar olduğu söylenebilir. 

p ( E - a - M A H ) -

Temp fCl 

Şekil 44. Poli(E-a-MAH) Polimerine Ait DSC, TGA ve DTG Eğrileri 
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DSC 

p(E-a-Masit) 

Resim 45. Poli(eti len-alt-maleik asit) Polimerine Ait DSC, TGA ve DTG Eğrisi 
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2.1.3.4.2 Poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB Komplekslerin Yapısal 
Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Sentezlenen suda çözülebilir poli(E-a-Masit) polimerinin asit grubunun 
-COOH grubuyla ile 2-Aminoetildifenil borat (2-AEPB) bileşiğinin -NH2 

grupları arasındaki amid bağı oluşumu yapılan FTIR, DSC, TGA ve NMR 
analizleri ile desteklenmiştir. 

FTIR Spektrumları 

Sentezlenen poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB komplekslerin FTIR analiz 
sonucu Şekil 46'da verilmektedir. 

2-AEPB önemli pikleri: 3284 ve 3220 crrr1 -NH2 gurubundaki -N-H 
gerilmesi, 3066-2870 cm1 C-H gerilmesi, 1611 cm1 -NH2 eğilmesi ve 
fenil grubundaki C=C gerilmesi için bant, 1491 ve 1334 cm1 B -0 bantları, 
1432 crrr1 fenil boronik asit bağındaki benzen halkası titreşiminden 
dolayı oluşan keskin bant, 1263-1154 crrr1 C-NH2 grubundaki C-N 
gerilmesi, 1061 cm1 NH2 grubundaki N-H düzlem içi eğilmesi ve 750-
710 cm1 B-fenil bağı. 

poli(E-a-Masit) polimerine 2-AEPB bileşiğinin graft edilmesi sırasında 
poli(E-a-Masit) polimerinin -COOH grupları ile 2-AEPB bileşiğinin -NH2 

grupları arasında amid bağının (RCONHR) oluştuğu Şekil 46'daki 
poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1 ait FTIR spektrumundaki 1707 crrr1 Amid 
C=0 grubu (1. bant), 1647 ve 1553 cm1 Amid N-H bağı (2. Bant), 1388 
crrr1 Amid C-N gerilme bantları (3. bant) ile desteklenmektedir. Ayrıca, 
3373 cm1 N-H gerilmesine ait geniş bir bant gözlenmektedir. 

Farklı mol oranlarında sentezlenen poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB 
komplekslerin FTIR spektrumlarında amid bağının oluştuğunu 
gösteren pikler (1707 cm1 , 1641cnrr\ 1553 crrr1 ve 1388 cm1) 
görülmektedir (Şekil 47). 
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Resim 46. 2-AEPB, Poli(E-a-Masit) ve Poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB 

Polimerlerinin FTIR Spektrumları 

Resim 47. Poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1, Pol i(E-a-Masit)-g-2-AEPB-2 

ve Pol i(E-a-Masit)-g-2-AEPB-3 Ait FTIR Spektrumları 

Karşılaştırması 
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1H ve 13C-NMR Spektrumları 

Poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1, poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-2 ve poli(E-
a-Masit)-g-2-AEPB-3 komplekslerine ait 1H ve 13C NMR spektrumları 
Şekil 48, 49 ve 50'de verilmektedir. 

Poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1 kompleksinin 1H-NMR incelendiğinde 
2.8 ppm'deki geniş triplet NH-CH2, 5.2 pmm'deki küçük ve geniş pik 
ana zincirdeki CH-CH, 3.57 ppm'deki küçük triplet pik B-0-CH2, 5.80-
6.00 ve 7.3-8.2 pm'deki pikler R-CO-NH/fenil gruplarındaki protonu 
göstermektedir. 

Poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1 kompleksinin 13C-NMR incelendiğinde 162 
ppm'deki -CONHR (amid), 133 ppm'de -CN veya -NCO, 57 ppm'deki 
CH2-0, 42 ppm'de -NH-CH2 piklerinin gözlenmesi ve 35 ve 30 ppm'de 
CH2 gruplarındaki karbona ait piklerin şiddetini artmasından 2-AEPB 
bileşiğinin bağlandığı anlaşılmaktadır. 

Termal Davranışları 

poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1, poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-2 ve poli(E-a-
Masit)-g-2-AEPB-3 komplekslerine için elde edilen DSC (Differential 
Scanning Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ve 
DTA (Differential Thermal Analysis) eğrileri Şekil 51, 52 ve 53'de 
verilmektedir. 

Farklı mol oranlarında sentezlenen poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB 
komplekslerinin TGA ve DSC eğrileri incelendiğinde komplekslerin iki 
basamaklı bozunma davranışı gösterdiği ve yaklaşık 450 QC civarlarında 
yapının tamamen bozunduğu gözlenmektedir. Polimer yapısında önce 
yan-zincirler (dekarboksilasyon) ve daha sonrada ana zincirlerden 
başlayarak bozunmalar olmaktadır. DSC eğrilerinde gözlenen endo 
pikler, yapıdaki polimer-polimer ve bor-polimer ısıl etkileşimlerini ifade 
eder. Termal ölçümlerin sonuçlarına göre bor miktarı azaldıkça hem 
molekül içinde hem de molekül arası hidrojen bağı oluşma olasılıkları 
artmaktadır. 

Yapılan DSC analizlerine göre sentezlenen poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1 
kompleksinin Tg (camsı geçiş sıcaklığı) 145,4 QC iken, sentezlenen 
diğer komplekslerden AEBP miktarının oransal olarak daha az olduğu 
poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-2 örneğinde Tg=163,3 QC ve poli(E-a-Masit)-
g-2-AEPB-3'de ise Tg=158,2 QC olarak bulunmuştur. Yani, yapıda bor 
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miktarının azalması kristaliniteyi arttırmıştır. Buna karşın poli(E-a-Masit)-
g-2-AEPB-3 örneğinde ise küçük bir azalma görülmektedir. Buna göre 
poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-2 komplekslerinde Tg sıcaklığının ilk yapıya 
göre büyük bir artış göstermiş ve yapının daha karalı bir hale geldiği 
görülmüştür. Bu durumda en kararlı ve kristalik yapının poli(E-a-Masit)-g-
2-AEPB-2 kompleksinde elde edildiği görülmüştür. Yapıya ait karaklı pikler 
ve camsı geçiş sıcaklığının en yüksek olması bunu kanıtlamaktadır. 

p(E-a-Ma sit)-2- AE PB-1 

9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7 .0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4 .0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 pp ı r ı 

p(E-s-Masit)-2-AE 

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 O ppm 

Resim 48. Poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1 Ait 1H ve 13C NMR Spektrumları 
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p(E-a-Masit)-2-AEPB-2 

p(E-a-Masi t)-2-AE PB-2 

Resim 49. Pol i(E-a-Masit)-g-2-AEP-2 Ait 1H ve 13C NMR Spektrumları 
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Resim 50. Poli(E-a-Masit)-g-2-AEP-3 Ait 1H ve 13C NMR Spektrumları 
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Resim 51. Pol i(E-a-Masit)-g-2-AEPB-1 Polimerinin DCS ve TGA Eğrileri 
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Resim 52. Po l i (E-a-Masi t ) -g-2-AEPB-2 Pol imerinin DCS, T G A ve DTA Eğri leri 
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Resim 53. Pol i(E-a-Masit)-g-2-AEPB-2 ve Poli(E-a-Masit)-g-2-AEPB-3 

Polimerlerinin DCS, TGA ve DTA Eğrileri 
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2.1.3.4.3 Poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG Makrokompleksinin 
Yapısal Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG makrokompleksinin sentezinde 
poli(E-a-Masit) biriminin -COOH grubuyla PEG'un -OH grupları 
arasında esterleşme reaksiyonun gerçekleştiği yapılan FTIR, DSC, 
TGA ve NMR analizleri ile desteklenmiştir. 

FTIR Spektrumları 

PEG, poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB ve poli(E-a-Masit)-gr2-AEPB-g2-PEG 
ait FTIR spektrumları karşılaştırmalı olarak Şekil 54'de verilmektedir. 

Poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-2 kompleksine PEG bağlandığında poli(E-a-
Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG kompleksinin FTIR spektrumunda hem ester 
hem de amid bağına ait pikler birbiriyle örtüşmektedir. poli(E-a-Masit)-
g1-2-AEPB-g2-PEG kompleksinin FTIR spektrumunda 800-700 crrr1 

civarlarında büyük ve geniş CH2 pikinin görülmesi PEG bağlandığını 
göstermektedir. 

Resim 54. PEG, Poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-2, Poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-

PEG Komplekslerinin FTIR Spektrumları 
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1H ve 13C-NMR Spektrumları 

Poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG komplekslerine ait 1H- ve 13C-NMR 
spektrumları Şekil 55'de verilmektedir. 

poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-2 ile poli(E-a-Masit)-gr2-AEPB-g2-PEG 
kompleksinin 1H-NMR karşılaştırmalı olarak incelendiğinde poli(E-a-
Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG spektrumunda PEG ait 4.58 ppm küçük 
pikler 0-CH2, 3.51 ppm'deki CH2CH2, 3.24 ppm'deki küçük pik -OCH3 

gruplarından gelen proton pikleri gözlenmektedir. 

Aynı şekilde 13C-NMR spektrumları karşılaştırılmalı olarak 
incelendiğinden PEG ait 70 ve 69 ppm'deki CH2CH2, 68 ppm'deki 
0-CH2 , 58 ppm'deki -OCH3 gruplarından gelen karbon pikleri 
gözlenmektedir. 

1H- ve 13C-NMR spektrumlarının değerlendirilmesi sonucunda poli(E-a-
Masit)-g1-2-AEPB-2 kompleksine PEG'in bağlanmıştır. 
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Resim 55. Pol i(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG Komplekslerine Ait 
1H- ve 13C-NMR Spektrumları 
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Termal Davranışları 

Poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG için elde edilen DSC (Differential 
Scanning Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ve DTA 
(Differential Thermal Analysis) eğrileri Şekil 56'da verilmektedir. 

DSC ve TGA eğrileri incelendiğinde poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB 
polimerine PEG bağlandığında endo piklerin daha genişlediği ve 
dolayısıyla kristallinitesinin artığı gözlenmektedir. Bunu yapının camsı 
geçiş sıcaklığının 174.7 QC değerine ulaşmasından kolaylıkla görebiliriz. 
Daha yüksek dayanımı olan bu yapının kristalinite derecesinin daha 
yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 
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Resim 56. Pol i(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG için Elde Edilen 

DSC, TGA ve DTA Eğrileri 
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2.1.4 Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) Polimerine Önce PEG ve 
Daha Sonra 2-aminoetildifenil Borat Bileşiğinin 
Bağlanması 

Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimerin MAH biriminin -COOH grubuyla 
PEG'un -OH grupları arasında esterleşme reaksiyonu yapılmış ve daha 
sonrada polimer/bor bileşiği mol oranı 3:1 olacak şekilde 2-aminodifenil 
borat bileşiğinin -NH2 grubuyla kompleks oluşturularak reaksiyon 
gerçekleştirilmiştir. 

2.1.4.1 Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) Polimerinin 
Polietilenglikol (PEG) ile Modifikasyonu 

Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimerin MAH biriminin -COOH grubuyla 
PEG'un -OH grupları arasında esterleşme reaksiyonu yapılmıştır (Şekil 
57). 

Sentezlenecek Poli(etilen-alt-maleik anhidrit)-g-PEG makrodallanmış 
polimerde polimer birimi/PEG mol oranı (1:1), (4:1) ve (8:1) olacak şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 

V - J - A * H - — K ^ t - c - , H r 
> = o DMF, t = 6 0 c / v 

° h o o c 
Poli(E-a-MAH) PEG ^ ^ O - ^ H ; 0 ^ ! 

Pol i(E-a-MAH)-g-PEG 

Şekil 57. Poli(eti len-alt-maleik anhidrit) Polimeri ile PEG Arasındaki 

Esterleşme Reaksiyonu 

PEG modifiye polimerlerin reaksiyonu şu şekilde gerçekleştirilmiştir: 

Gerekli miktardaki Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimeri 15 ml DMF'de 
ve yeterli miktardaki PEG,5 ml DMF'de homojen çözelti oluncaya kadar 
çözülmüştür. Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) çözeltisine sırasıyla %1 
oranında p-toluen sulfonik asit (p-TSA) ve 5 ml DMF'de çözülen PEG 
çözeltisi eklenerek 60 °C'de sürekli karıştırılarak 1 saat deney yapılmıştır. 
Elde edilen PEG modifiye polimeri dietileterde çöktürülmüş ve -45 °C'de 
vakumlu etüvde kurutulmuştur. 
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2.1.4.2 Modifiye Edilen Poli(etilen-alt-maleik anhidrit)-g-PEG 
Makrokompleksine 2-Aminodifenil Borat Bileşiğinin 
Bağlanması 

Farklı mol oranlarında sentezlenen Poli(etilen-alt-maleik anhidrit)-g-PEG 
makrokompleksine, polimer/bor bileşiği mol oranı (3:1) olacak şekilde 
2-aminodifenil borat bileşiği kompleks oluşturularak bağlanmıştır (Şekil 
58). 

Poli(etilen-alt-maleik anhidrity-g^PEG-g^-AEPB kompleks sentezi şu 
şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda anlatıldığı gibi 10 ml DMF çözücüde Poli(etilen-alt-maleik 
anhidrit)-g-PEG [polimer birimi/PEG mol oranı (1:1) olacak şekilde] 
sentezlenmiştir. 1 saatlik deney süresi sonunda sırasıyla %1 EDAC ve 
gerekli miktarda 2-AEPB bileşiği eklenerek azot gazı geçirilmiş ve 60 
°C'de su banyosunda sürekli karıştırılarak 5 saat deney yapılmıştır. Elde 
edilen makrokompleks dietileterde çöktürülmüş ve -45 °C'de vakumlu 
etüvde kurutulmuştur. 

Poli(E-a-MAH)-g,-PEG-gj2-AEPB 

Resim 58. Poli(eti len-alt-maleik anh id r i t J - g^PEG-g^ -AEPB 

Kompleks Oluşum Sentezi 

2.1.4.3 Poli(etilen-alt-maleikanhidrit)-g-PEG ve Poli(etilen-alt-
maleik anhidritJ-g^PEG-g^-AEPB Makrokomplekslerin 
Sentez Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

İlk olarak poli(E-a-MAH) polimerine üç farklı mol oranında PEG 
bağlanacak şekilde reaksiyon yapılmıştır. poli(E-a-MAH)-g-PEG 
makrodallanmış kopolimerde polimer birimi/PEG mol oranı (1:1), (4:1) 
ve (8:1) olacak şekilde reaksiyon gerçekleştirilmiş ve sırasıyla poli(E-
a-MAH)-g-PEG-1, poli(E-a-MAH)-g-PEG-2 ve poli(E-a-MAH)-g-PEG-3 
olarak adlandırılmıştır. 

6 7 



2.1.4.3.1 Poli(etilen-alt-maleik anhidrit)-g-PEG Yapısal Analiz 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Poli(E-a-MAH) polimerin MAH birimindeki anhidrit grupları açılarak 
-COOH grubuyla PEG'un -OH grupları arasında esterleşme reaksiyonu 
(RCOOR') yapılmıştır. Bu değişim FTIR, DSC, TGA ve NMR analizleri ile 
desteklenmektedir. 

FTIR Spektrumları 

Poli(E-a-MAH) ve poli(E-a-MAH)-g-PEG-1 polimerlerin FTIR spektrumları 
karşılaştırmalı olarak Şekil 59'da verilmektedir. 

Poli(E-a-MAH) polimerindeki anhidrit grubunun açılarak asit gruplarına 
dönüştüğü ve bu asit grupları ile PEG arasındaki esterleşme reaksiyonu, 
poli(E-a-MAH) spektrumundaki anhidrit grubuna ait karakteristik C=0 
(1857 ve 1778 cm-1'de) titreşim bantların kaybolup poli(E-a-MAH)-g-
PEG-1 spektrumunda 1726 cm1 ester grubunda ait C=0 gerilme titreşim 
ve 1644 crrv1'de asit grubuna ait C=0 titreşim bantlarının görülmesiyle 
desteklenmektedir. Ayrıca, poli(E-a-MAH)-g-PEG1 spektrumunda 2883 
cnr1 0-CH3 grubuna ait CH3 simetrik gerilim titreşim, 1435 cm1 R-CH3 

grubundaki C-H asimetrik deformasyon titreşim veya CH grubundaki C-H 
makas titreşim, 1386 cm1 R-CH3 grubundaki C-H simetrik deformasyon 
titreşim, 1107 cm1 ester grubundaki C-0 gerilme titreşim bantlarının 
görülmesi yapıyı desteklemektedirler. 

Sentezlenen poli(E-a-MAH)-g-PEG makrodallanmış polimerde polimer 
birimi/PEG mol oranı azaldıkça 2883 cm1 0-CH3 grubuna ait CH3 

simetrik gerilim titreşim bant, 1726 cm1 ester grubundaki C=0 gerilme 
titreşim bant ve 1107 cm1 ester grubundaki C-0 gerilme titreşim bant pik 
şiddetlerinin orantılı olarak azaldığı gözlenmektedir (Şekil 60). 
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Resim 59. Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) ve Pol i(E-a-MAH)-g-PEG-1 

Polimerlerin FTIR Spektrumları Karşılaştırması 
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Resim 60. Pol i(E-a-MAH)-g-PEG-1, Pol i (E-a-MAH)-g-PEG-2 ve 

Pol i (E-a-MAH)-g-PEG-3 Polimerlerine Ait FTIR 

Spektrumların Karşılaştırmaları 
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1H ve 13C-NMR Spektrumları 

Poli(E-a-MAH)-g-PEG\ poli(E-a-MAH)-g-PEG-2 ve poli(E-a-MAH)-g-
PEG-3 polimerlerine ait 1H ve 13C- NMR spektrumları Şekil 61, 62 ve 
63'de verilmektedir. 

Poli(E-a-MAH)-g-PEG-2 kompleksinin 1H-NMR incelendiğinde 2.55 
ppm'deki triplet polimer zincirindeki CH2, 3.23 pmm'deki küçük pik 
-OCH3, 3.35 ppm'deki küçük pik polimer zincirindeki CH-CH, 3.5 
ppm'deki CH2CH2, 4.1 ppm küçük pik 0-CH2 ve 12.3 ppm'deki pik 
-COOH gruplarını göstermektedir. poli(E-a-MAH)-g-PEG-1 ve poli(E-a-
MAH)-g-PEG-3 polimerilerinde de aynı pikler gözlenmektedir. 

poli(E-a-MAH)-g-PEG-1 kompleksinin 13C-NMR incelendiğinde 172 
ppm'deki küçük pik ana zincir üzerindeki serbest asit grubu C=0, 
67 ppm'deki CH2CH2, 69 ppm'deki 0-CH2, 43 ppm CH-CH, 33-28 ve 
23 ppm'deki CH2 gruplarındaki karbon ait piklerdir. poli(E-a-MAH)-
g-PEG-2 ve poli(E-a-MAH)-g-PEG-3 komplekslerinde aynı pikler 
gözlenmektedir. 

Termal Davranışları 

Poli(E-a-MAH)-g-PEG-1, poli(E-a-MAH)-g-PEG-2 ve poli(E-a-MAH)-
g-PEG-3 polimerlerine ait elde edilen DSC (Differential Scanning 
Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ve DTA (Differential 
Thermal Analysis) eğrileri Şekil 64, 65 ve 66'da verilmektedir. 

DSC, TGA ve DTA eğrileri incelendiğinde amorf yapıdaki poli(E-a-MAH) 
polimerine PEG bağlandığında poli(E-a-MAH)-g-PEG polimerlerinde 
belirgin endo piklerin gözlenmesi yapının kristalik özellik kazandığını 
göstermektedir. DSC analizlerine göre sentezlenen poli(E-a-MAH)-
g-PEG-1 kompleksinin Tg (camsı geçiş sıcaklığı) 134.7 QC iken, 
sentezlenen diğer komplekslerden PEG miktarının oransal olarak daha 
az olduğu poli(E-a-MAH)-g-PEG-2 örneğinde Tg=142.2 QC ve poli(E-
a-MAH)-g-PEG-3'de ise Tg=141.8 QC olarak bulunmuştur. Buna göre 
poli(E-a-MAH)-g-PEG-2 kompleksinde Tg sıcaklığı ilkyapıyagöre büyük 
bir artış göstermiş ve yapının daha karalı bir hale geldiği gözlenmiştir. 
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Resim 61. Pol i (E-a-MAH)-g-PEG-1 Polimerine Ait 
1H ve 13C- NMR Spektrumları 
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Resim 62. Pol i (E-a-MAH)-g-PEG-2 Polimerine Ait 1H 

ve 13C- NMR Spektrumları 

72 



f ' O l l i b ^ - M A H j - P t ^ . - : ; 

Resim 63. Pol i (E-a-MAH )-g-PEG-3 Polimerine Ait 1H 

ve 13C- NMR Spektrumları 
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Resim 64. Pol i(E-a-MAH)-g-PEG-1 Polimerine Ait DSC Eğrisi 
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Resim 65. Pol i (E-a-MAH)-g-PEG-2 Polimerine Ait DSC, TGA ve DTA Eğrileri 
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Resim 66. Pol i (E-a-MAH)-g-PEG-3 Polimerine Ait DSC, TGA ve DTA Eğrileri 
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2.1.4.3.2 Poli(E-a-MAH)-g1-PEG-g2-2-AEPB Komplekslerin 
Yapısal Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Sentezlenen poli(E-a-MAH)-g-PEG-1 polimerinin asit grubunun -COOH 
grubuyla ile 2-Aminoetildifenil borat (2-AEPB) bileşiğinin -NH2 grupları 
arasındaki amid bağı oluşumu yapılan FTIR, DSC, TGA ve NMR 
analizleri ile desteklenmiştir. 

FTIR Spektrumları 

Sentezlenen poli(E-a-MAH)-grPEG-g2-2-AEPB komplekslerin FTIR 
analiz sonucu Şekil 67'de verilmektedir. 

2-AEPB önemli pikleri: 3284 ve 3220 crrr1 -NH2 gurubundaki -N-H 
gerilmesi, 3066-2870 cnr1 C-H gerilmesi, 1611 crrr1 -NH2 eğilmesi ve 
fenil grubundaki C=C gerilmesi için bant, 1491 ve 1334 crrr1 B-0 bantları, 
1432 cm1 fenil boronikasit bağındaki benzen halkası titreşiminden dolayı 
oluşan keskin bant, 1263-1154 cm1 C-NH2 grubundaki C-N gerilmesi, 
1061 cm*1 NH2 grubundaki N-H düzlem içi eğilmesi ve 750-710 cm1 

B-fenil bağı. 

Poli(E-a-MAH)-g-PEG-1 polimerine 2-AEPB bileşiğinin graft edilmesi 
sırasında poli(E-a-MAH)-g-PEG polimerinin -COOH grupları ile 2-AEPB 
bileşiğinin -NH2 grupları arasında amid bağının (RCONHR) oluştuğu 
Şekil 67'deki poli(E-a-MAH)-grPEG-g2-2-AEPB ait FTIR spektrumundaki 
1716 cm1 Amid C=0 grubu (1. bant), 1638 ve 1552 crrr1 Amid N-H bağı 
(2. Bant), 1453 ve 1349 crrr1 Amid C-N gerilme bantları (3. bant) ile 
desteklenmektedir. 
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Resim 67. 2-AEPB, Pol i (E-a-MAH)-g-PEG ve 

Pol i(E-a-MAH)-g1-PEG-g2-2-AEPB 

Polimerlerinin FTIR Spektrumları 

1H ve 13C-NMR Spektrumları 

Poli(E-a-MAH)-g1-PEG-g2-2-AEPB kompleksine ait 1H ve 13C NMR 
spektrumları Şekil 68'de verilmektedir. 

Poli(E-a-MAH)-g1-PEG-1 polimerine2-AEPB bağlandığında8.01 ppm'de 
fenil grubuna ait pik, 7.3-7.8 pmm arasındaki R-CO-NH ait pikler, 3.42 
ppm civarındaki küçük B-0-CH2 ait piklerin gözlenmesi ve 2.5 ppm'de 
CH2 ait pikin şiddetinin artması 2-AEPB'in bağlandığı göstermektedir. 

Poli(E-a-MAH)-g1-PEG-g2-2-AEPB kompleksinin 13C-NMR 
incelendiğinde 162 ppm'deki -CONHR (amid),133 ppm'deki pik -CN 
veya -NCO ve, 57 ppm'deki CH2-0, 42 ppm'deki -NH-CH2 35 ve 30 
ppm'deki CH2 gruplarındaki karbon ait pikler şiddetini artmasından 
2-AEPB bileşiğinin bağlandığı gözlenmektedir. 

Termal Davranışları 

Poli(E-a-MAH)-g1-PEG-g2-2-AEPB kompleksi için elde edilen DSC 
(Differential Scanning Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric 
Analysis) ve DTA (Differential Thermal Analysis) eğrileri Şekil 69'da 
verilmektedir. 
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Poli(E-a-MAH)-g1-PEG-1 polimerine 2-AEPB bağlandığında DSC ve 
TGA eğrileri incelendiğinde yapının daha düzenli bir hal aldığı, 170 QC 
civarlarındaki endo pikin genişlediği ve dolayısıyla kristallinitesinin artığı 
söylenebilmektedir. Ayrıca, kompleksin iki basamaklı bozunmadavranışı 
göstermekte ve önce yan-zincirlerden başlayarak (dekarboksilasyon) 
daha sonrada ana zincirlerden bozunma olmaktadır. 

poli(E-a-MAH)-g1-PEG-g2-2-AEPB kompleksinin DSC eğrisinden termal 
olarak camsı geçiş sıcaklığı 147.1 SC olarak hesaplanmıştır. poli(E-a-
MAH)-g1-PEG-1'in camsı geçiş sıcaklığının 134.7 QC olduğu göz önüne 
alınırsa bor ilavesi yapıyı kristalin ve kompakt hale getirmiştir. 

p o l ı ( E - a - M A H ) - g j - P E G - g 3 - 2 - A E P B 

f 

î ü 

p ol i (E - a -MAH ) -gı -PE G-g3-2-AEPB 

200 İSO 160 140 1 2 0 1 0 0 4 0 20 0 

Şekil 68. Pol i (E-a-MAH)-g1-PEG-g2-2-AEPB Ait 1H ve 13C NMR Spektrumları 
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Şekil 69. Poli (E-a-MAH)-g 1 -PEG-g 2 -2 -AEPB Pol imeri için Elde Edi len 

DSC, T G A ve DTA Eğrileri 
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3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Borla Nötron Yakalama Terapisi'nde kullanılmak üzere bor içeren [MAH] 
n-g1-2-AEPB-g2-PEG, Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG, poli(E-a-Masit)-gr2-
AEPB-g2-PEG ve poli (E-a-MAH)-grPEG-g2-2-AEPB makrokomplekslerin 
sentezini amaçlayan bu çalışmada elde edilen önemli sonuçlar aşağıda 
verilmektedir. 

1. Maleik anhidrit oiigomeri sentezi esnasında maleik anhidritin vinil 
grubundaki çift bağlar açılmış ve MAH oligomerleşmesi vinil grubu 
üzerinden devam etmiştir. Oligomerleşme esnasında maleik 
anhidritin anhidrit yapısı korunmuştur. Çünkü, maleik anhidrite bor 
bileşiğinin bağlanması anhidrit grubu üzerinden yapılacaktır. 

2. Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimerinin çözünürlüğünü artırmak 
için hidroliz ile Poli(etilen-alt-maleik asit) formuna dönüştürülmüş 
ve suda çözünürlük sağlanmıştır. 

3. MAH oligomerin, Poli(akrilik asit) ve poli(etilen-alt-maleik asit) 
polimerine üç farklı mol oranında 2-AEPB bağlanmıştır. FTIR 
ve NMR analizleri sonuçları, MAH oligomerinin anhidrit halkası 
parçalanarak oluşan ve polimer zinciri üzerindeki -COOH grubuyla 
2-Aminoetildifenil borat (2-AEPB) bileşiğinin -NH2 grupları arasında 
amidleşme reaksiyonunun (RCONHR) olduğunu göstermiştir. 

4. Sentezlenen bileşiklerin DSC ve TGA eğrileri, polimerlerin iki 
basamaklı bozunma davranışı gösterdiği önce yapıdaki su 
ve çözücülerin uzaklaştığı, daha sonra yapının bozunmaya 
başladığını göstermiştir. Polimer yapısında önce yan-zincirler 
(dekarboksilasyon) ve daha sonrada ana zincirlerden başlayarak 
bozunma olmuştur. Sentezlenen komplekslerdeki polimer/bor 
(polimer/2-AEPB) mol oranında bor miktarı azaldıkça polimer-
polimer arasındaki etkileşimlerin ve hem molekül içinde hem de 
molekül arası hidrojen bağı oluşma olasılıkları arttığı gözlenmiştir. 
DSC grafiklerinden hesaplanan Tg değerleri incelendiğinde 
en kararlı ve kristallik yapının polimer/2-AEPB mol oranı (3:1) 
olduğunda elde edildiği gözlenmiştir. Bu da PEG bağlamak 
için seçtiğimiz (polimer/2-AEPB) mol oranın isapetli olduğunu 
göstermektedir. 
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5. Sentezlenen bor içeren polimer bileşiklere PEG eklenmesiyle 
yapının daha düzenli bir hal aldığı ve kristallinitesinin arttığı 
gözlenmiştir (DSC, TGA analizleri ve T değerlerine göre). X-RD 
analizleri yapılarak kristallinite hakkında daha detaylı bilgi elde 
edilebilinir. 

6. Poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimerine önce metoksi uçlu PEG 
bağlanarak suda çözünür hale getirilmiştir ve daha sonra 2-AEPB 
bileşiği bağlanarak kompleks oluşturulmuştur. FTIR ve NMR 
analizleri sonuçları, poli(etilen-alt-maleik anhidrit) polimerinin 
MAH biriminin -COOH grubuyla PEG'un -OH grupları arasında 
esterleşme reaksiyonu (RCOOR ) ve daha sonrada 2-aminodifenil 
borat bileşiğinin bağlanmasıyla bor bileşiğinin -NH2 grubuyla 
kompleks oluşturularak amidleşme reaksiyonu (RCONHR) 
gerçekleştiğini göstermiştir. 

7. Sentezlenen [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG ve Poli(Ac)-g1-2-AEPB-
g2-PEG kompleksleri suda çözünmektedirler. 

Sentezlenen suda çözünür haldeki [MAH]n-g1-2-AEPB-g2-PEG ve 
Poli(Ac)-g1-2-AEPB-g2-PEG komplekslerinin biyouyumluluklarına 
bakmak için hücre kültürü deneyleri başlatılacaktır. Ayrıca, tümör 
hücresine seçici yönelimi sağlayacak gruplar belirlenerek sentezlenen 
komplekslere bağlanacaktır. Hücre kültürü deneylerinden olumlu sonuç 
alınması durumda ise çalışmalar detaylandırılarak devam edecektir. 

poli(E-a-Masit)-g1-2-AEPB-g2-PEG ve poli(E-a-MAH)-grPEG-g2-2-
AEPB makrokomplekslerin suda çözünürlüklerine pH ve sıcaklığın 
etkisi incelenecektir. 

Farklı polimer ve farklı bor bileşikleri kullanılarak bor içeren polimerik 
taşıyıcı bileşiklerin sentezlenmesi çalışmalarına devam edilecektir. 
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