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Giriş 

Son yıllarda elektrokimyasal analiz teknikleri 
özellikle voltametri ve polarografi elektronik bi
limindeki gelişmelere paralel olarak ve analiz
lerde sağladığı bazı üstünlükler nedeniyle giderek 
artan bir uygulama alanına yayılmıştır. Özellikle 
indirgenme olaylarına oranla az incelenmiş olan 
elektrokimyasal yükseltgenme olaylarının bu 
yöntemlerle incelenmesi, mekanizmalarının 

açıklanmasına olanak sağlaması bakımından ilgi 
çekmiştir. Bu alanda önemli bir engel katı elek
trotların kullanılmasının gerekmesi ve bu elektrot
larda da bazı moleküllerin adsorblanrnası nede
niyle tekrar edilebilir sonuçların ancak yorucu ön 
işlemlerle sağlanmasıdır. Bu noktadan hareketle 
modifiye elektrotlar yani özellikleri değiştirile
rek geliştirilmiş elektrotlar yapılmıştır. Böylece 
yeterli bir tekrar edilebilirlik sağlanabildiği gibi 
kantitatif analizlerde duyarlılık ve seçicilik 
arttırılmış dolayısıyla klinik analizlerde ve 
çevre çalışmalarında yeni ufuklar açılmıştır. 

Son yıllarda mikroelektronik, mikrobilgisayar 
alanındaki ilerlemeler nedeniyle elektrotlar 
(sensörler) konusunda yoğun araştırmalar yapıl
maktadır. Çok önemli diğer bir faktör de biyotek-
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nolojide yapılan atılımlar olup bu alandaki 
araştırmalar yeni ve daha ileri analiz teknikleri
ni gerektirmektedir. Modifiye elektrotları genel 
olarak ve kabaca "elektrot yüzeyinde molekül ve 
iyonların toplanmalarını sağlayacak bir taba
kanın yer alması ile oluşurlar" diye tanımlamak 
yanlış ol mazi. Elektrodun modifikasyonunun anla
mı hızlandırılmış elektron transferi tepkimeleri, 
elektrot yüzeyinin adsorbsiyon nedeniyle zehirlen
mesinin önlenmiş olması, biyokataliz ve seçimli 
geçirgenliğin sağlanmış olması gibi konuları kap
sar. Modifiye elektrotları şöyle sınıflandırabi
liriz!. 

A) Kimyasal modifiye elektrotlar 
I - Oksit kaplı elektrotlar 

II - Polimer kaplı elektrotlar 

B) Biyolojik modifiye elektrotlar (biyosensörler) 

I - Enzim elektrotları 
a - Doğal izole enzim elektrotları 
b - Yapay enzim elektrotları 

II - Doku elektrotları 
a - Hayvan dokusu elektrotları 
b - Bitki dokusu elektrotları 

III - Bakteri elektrotları 
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Özkaıı ve ark. 

Kimyasal Modifiye Elektrotlar 

Kimyasal modifiye elektrotlar konusunda özel
likle son on yıldan bu yana oldukça ileri bir bilgi 
düzeyine ulaşılmıştır. 

I - Oksit kaplı elektrotlar : 

Elektrotların modifikasyonu için metal oksit kap
laması 1969 yılından beri başarıyla uygulanmakta 
olan bir yöntemdir. Bu alandaki yoğun 

çalışmalardan önce metalik anotlar, değişik 

üniversitelerin araştırma enstitülerinde kul
lanılmıştır. Klor alkali endüstrisi de bu tip 
araştırmaların en yoğun olduğu alanı 

oluşturmuştur. Ayrıca oksit kaplı metalik elektrot
ların anot olarak kullanılmasıyla oksijen ve klor 
çıkışı tepkimelerinin katalizlendiği bulunmuştur2. 

Bu tip elektrotlarda elektrot olarak seçilecek olan 
metalin üzerine kimyasal veya elektrokimyasal 
yolla oksit kaplama yapılmaktadır. Seçilecek 
metal, kullanılacak elektrokimyasal olayın nite
liğine göre değişir. Örneğin, NaBr veya HBr 
çözeltilerinin hidrolizinde Ti, Ta, Nb gibi metaller 
üzerine Ru02, Ti02 kaplanmaktadır. Metallerin 
elektrokimyasal olarak saflaştırılmasında Ti, Pd 
alaşımı elektrot olarak, kullanılmakta üzerine 
Ru02+lr02, Ru02+ Ti02, Ir+Ir02 gibi katalizörler 
kaplanmaktadır. Günümüzde bu elektrotların kris
tallerinin belirli yüzeyleri üstte kalacak biçimde 
yönlendirilerek "yönlendirilmiş elektrot" denen 
şekilleri kullanılmaya başlanmıştır2-4, 

II - Polimer kaplı elektrotlar: 

Elektrot yüzeyini bir polimerle kaplayarak modi
fiye etmek voltametrik bir ölçümün seçimliliğini, 
duyarlılığını ve tekrar edilebilirliğini arttırma 
amacına yöneliktir. 

Elektrot iyonik bir polimerle kaplandığında5 re
doks özelliği gösteren maddeler polimer filminde
ki iyonik bölgelerle elektrpstatik etkileşme sonu
cunda film üzerinde yoğunlaşırlar. Bu bakımdan bu 
teknikle sıyırma voltametrisi arasında bir benzer
lik vardır. Bu yoğunlaşma sonucu tayin sınırı 

düşerek duyarlılık artar. Eğer bu tabakada incele-
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nen madde yoğunlaşıyorsa bu aynı zamanda 
seçimliliğin de artması demektir. Yoğunlaşma 
işlemi metal iyonları için film içerisine bir komp
leksleştirici madde yerleştirip metalle kompleks
leştirmek yoluyla da yapılabilir. İyon değiştirici 
filmlerle elektrot kaplandığında elektrot 
yüzeyinde incelenecek maddenin yoğunlaştırılması 
iyon değiştirme prensibine göre olur. Bu tabaka 
aynı zamanda benzer iyonların elektrot yüzeyine 
difüzyonunu engelleyerek seçimliliği de sağlar. Bu 
tip seçimlilik yüke göre olabildiği gibi 
moleküllerin hidrofilik ve hidrofobik 
oluşlarından dolayı da gerçekleşebilir. Aynı za
manda film tabakasındaki porların büyüklüğüne 
göre de seçimlilik olmaktadır. Bu prensiplerin her
biri için elektrot yüzeyinin değişik materyalle 
kaplanması gerekir. Wang ve arkadaşları! katı 
elektrotları selüloz asetat ile kaplayarak tanecik 
büyüklüğüne göre bir seçimlilik, katyonik polivinil 
piridin ile kaplayarak katyonların elektrottan 
uzaklaşmasını sağlayan elektrostatik etkileşime 
dayanan seçimlilik ve kolesterol ile dope edilmiş 
fosfolipid tabakası oluşturan bir lipidik kaplama 
ile lipidik moleküllerin tepkimesi için bir 
seçimlilik sağlamışlardır. Elektrot yüzeyini kap
layan tabaka aynı zamanda yüzey aktif 
moleküller ve elektroliz ürünleri ve ara ürünleri 
tarafından elektrot yüzeyinin zehirlenmesini de 
önlemektedir. 

Polimer kaplı elektrotlar kimyasal ve elektrokim
yasal bakımdan aktif merkezler içerirler. Bu aktif 
merkezler bazı moleküllerin yüzeyde elektroaktif 
hale gelmesini yani indirgenme ve yükseltgenme 
özelliği kazanmasını sağlarken bazı sorunlar da 
yaratabilir. Çünkü kaplamanın hacmi ve polimer 
tabakasının kalınlığı dikkate alındığında bu aktif 
merkezlerin dcrişimleri son derece yüksek 
çıkmaktadır. Ayrıca polimer kaplı elektrotlarda 
adsorbsiyon sorunları da söz konusu olabilmekte
dir. Bu da biyolojik sistemlerde elektrodun 
yanıtının yavaş olmasına neden olmaktadır. Bu tip 
elektrotların bu sakıncalarına karşın sağladığı 

üstünlükleri yine de çok büyük olup pek çok alanda 
başarıyla kullanılmaktadırlar6. 

Elektrotların polimerlerle kaplanması için çeşitli 
yöntemler geliştirilmiştir. 1975 yılında Oyama ve 
Anson7 elektrot üzerine 50-5000 A" kalınlığında çok 
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başarılı bir polielektrolit kaplaması yapmışlar 
ancak ilk yapılan çalışmalardan biri olan bu 
araştırmada ayrıntıları açıklamamışlardır. Sık 

rastlanan bir kaplama yöntemi polimerin seyreltik 
çözeltisinde elektrodu belli bir süre bırakarak 
elektrot yüzeyinde adsorbe bir polimer filmi 
oluşmasını sağlamaktır6. Bu tip elektrotların 

yanıt süreleri oluşan bazı adsorbsiyon sorun· 
!arından dolayı uzundur. Rocheleau ve Purdy5 
camsı karbon elektrot üzerine polimer kaplamayı 
bu yöntemle gerçekleştirmiştir. Poli (trihekzil 
vinil benzi! amonyum klorür) ve poli (trioktil vinil 
poliamonyum klorür)ün kloroform içerisindeki sey· 
reltik çözeltilerine elektrot daldırılıp çözücü 
uçurulunca elektrot üzerinde 1 µm kalınlığında bir 
polimer filmi kalmıştır. Bu filmdeki kuaterner 
amonyum değiştirici bölgeler altın ve civa komp· 
leksleri gibi inorganik komplekslere ilgi 
göstermektedir. 

Polimer kaplama monomerden yola çıkılarak 

elektropolimerizasyon şeklinde de 
yapılabilmektedir. Bu yolla oluşan film tabaka· 
larında tanecik büyüklüğüne göre seçimlilik daha 
iyi gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür filmlerde 
geçirgenlik, elektrottan anodik işlem sırasında 
geçen elektriksel yüke bağlıdır!. Polipirol'un 
elektrokimyasal sentezi Genies ve arkadaşları 

tarafından8, polihalopirollerinki de Audebert ve 
Bidan tarafından9 incelenmiş olup bu çalışmalarda 
elektrot yüzeyinde oluşan bu kaplamanın eczacılık 
bakımından önemli olan bazı yükseltgenme tepki· 
melerinde çok iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır. 

Çoğu çalışmalar göstermektedir ki elektrotların 
polimerlerle modifikasyonunda genellikle organik 
polimer filmler kullanılmaktadır. Ancak son za
manlarda bu elektrotların özellikle elektroanalize 
uygulanabilmeleri için inorganik filmler üzerinde 
de çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan 

çıkan sonuçlara göre kontrollü çözünen inorganik 
filmlerle modifiye edilen elektrotlarda kararlılık 
sorunu daha da azalmaktadırlO. 

Elektrokimyasal olarak polimer-modifiye elekt· 
rotların hazırlanmasında kare dalga voltametrisi 
gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadırll. Bu elek· 
trotların karakterizasyonu pek çok spektroskopik 
ve elektrokimyasal teknikle yapılmaktadır. 

Sık kullanılan polimer kaplı elektro!lara kısaca 
değinelim: 

Nafion kaplı elektrotlarla ilgili incelemeler 
günümüzde hala devam etmektedir. Nafion hem 
hidrofobik (teflon ve fluorokarbon içerdiğinden 
dolayı) hem de hidrofilik (iyonik sülfonat grup· 
!arından dolayı) karaktere sahiptir?. Farmasötik 
analizlerde sıklıkla kullanılan iyon seçici polimer 
membran elektrotlar alanında da önemli 
çalışmalar yapılmaktadır. Genellikle bu sensörler 
polivinil klorür (PVC) gibi destek matriksinc 
ilave edilmiş çözücü mediatörleriyle oluşturulan 
iyon çifti kompleksini içermektedir. Kul· 
lanılabilcn diğer polimerler, polimetil akrilat, 
poliamid, poliüretan, metil mctakrilat ve poli 
(vinil 2-metil propileter)'dir. Ancak bunlar PVC 
gibi yaygın olarak kullanılmazlar. Etilen-vinil 
asetat kopolimeri kullanılarak bazı lokal ancste· 
zik bileşikler için de bu tip elektrotlar 
geliştirilmiştir12. Selüloz asetat kaplı elektrotlar 
hidroliz olarak porları oluşturmaktadır. Bu porlar 
büyükleri ayırarak küçük moleküllerin elektroda 
ulaşmasını sağlarlar!. Hidrojen peroksitin ampero· 
metrik tayininde proteinlerin etkilerinin 
azaltılması için selüloz asetat uygun olmakladır13. 

Biyosensör olarak genelikle polimerik mikroelek· 
rotlar kullanılmaktadırl4. Ancak bu elektrotların 
modifikasyonu oldukça zordur. Polimer elektrot· 

ların en önemli üstilnlükleri bu filmler içinde e11zim 

ve mediatörlerin sabitleştirilmesi ve kararlılıkla· 
rınm arttırılmasıdır. Böylece biyolojik sistemlerde 
çok popüler araştırmaların yapılmasına olanak 
sağlamaktadırlar15. Martin ve Adamsl6 in vivo 
nörotransmitterlerin ölçümünde nafionla kaplan· 

mış mikrografit elektrot kullanmıştır. Transmit· 
terler fizyolojik pH'da protonlanarak nafion film 
içerisinde ayrılırlar. Oysa bu pH'da anyon olan as· 
korbik asit ve dihidroksi fenil asetik asit gibi 
belli başlı girişim yapan maddeler nafion film 
tarafından uzaklaştırılırlar. Elektroaktif ol· 

mayan katyonik ilaçların indirekt tayininde de 
nafion film kullanılabilir. Ayrıca Oyama ve arka· 
daşları7 glukoz tayini için gluteraldehit enzimini 
porfirin film içerisinde sabitleştirmişler ve piroli

tik grafit elektrot üzerine kaplamışlardır. 
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Özknn ve ark. 

Biyolojik Modifiye Elektrotlar (Biyosensörler) 

Bu tip elektrotlarla biyolojik ortam tepkimcleri
nin reaktant ve ürünleri ölçülerek biyolojik önemi 

olan bileşiklerin uygun seçicilik ve duyarlılıkta 
tayini yapılabilir. Çoğu zaman amperometrik 
veya potansiyometrik sistemler clcktrokimyasal 
biyosensörlerle birlikte kullanıJır17. Biyosensörler, 
biyokimyasal ve fiziksel iki sistem içeren ve bir 
analitin derişimini, ölçülebilen bir elektriksel sin
yal haline getirebilen düzeneklerdir. Bu sayede 
terapötik ilaçların, antijenlerin, antikorların ve 
metabolitlerin tayini yapılabilir. 

I - Enzim elektrotları : 

]961 yılında ilk enzim elektrodun sunuluşundan 
sonra yüzden fazla değişik sensör klinikte çok 
sayıda ilgili bileşiklerin ölçülmesinde kul
lanılmıştır. Bu sensörlerin üstünlükleri, 
yapılarının basit olması, düşük fiyatlı cihazlar 
olmaları, çok hızlı yanıt verebilmeleri, çok az nu
muneyle çahşmaya olanak tanımalarıdır. 

Enzim elektrotlar, enziın tabakasırnP elektrodat 
tcspi ti ile hazırlanır. Enzim elektrotlarının büyük 
çoğunluğunda teıncl elekrot olarak arrlonyak gazına 
duyarlı elektrotlar bulunmakla birlikte son za
rilanlarda başka elektrot sistemleri de kul
larn1rr\aktad1r. Enzim; adsorbsiyon, kovalcnt 
baglanma, jel polimer veya çapraz bağlanma yol
larından biriyle elektrot yüzeyinde sabit
le~tirilir15. Bu yönten1lerin her birinin bazı 

üstünlükleri ve sakıncaları vardır. Sabitleştirme 
tekniklerinin seçiminden önce a~ağıdaki faktörler 
göz önünde bulundurulmalıdır: 

Biyokomponent sabitleştirildiğinde maksimum ak
tiviteyi gösterebilmeli, geniş pH aralığında kul
lanılabiln1eli, büyük bir kararlılığa sahip olmalı, 
yöntem değişik yüzeyler için uygulanabilmeli, 
biyokompenentin tan1amını ve birden fazlasını 

yüzeyde tutabilmelidir. 

Elektrot yüzeyinde biyokomponentin fiziksel ad
sorbsiyonu enzimin sabitlcştirilmesinde çok kul
lanılan bir yöntemdir. Fiziksel adsorbsiyon bir bc
lirtccc gereksinim göstermeyip minimum aktivas-
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yon ve tam temizlenme istemektedir. Ayrıca pH 
değişikliklerine, sıcaklığa, iyonik kuvvetlere ve 
substrata duyarlılığı vardır. Elektrot üzerinde en
zimin fiziksel adsorbsiyonu, ilgilenilen enziıni 
içeren tampon çözeltisinin buharlaştırılmasıyla 
yapılır. 

Elektrot yüzeyine kovalent bağlanma, adsorb
siyondan daha zor olmasına karşın sabitleştirilmiş 
enzimin daha kararlı olmasını sağlar. Bağlanma; 
desteğin aktivasyonu, enzim çifti, hemen hemen 
enzim bağının kaldırılması şeklinde üç basamak 
içerir. Her bir basamak için desteğin ve biyokom
ponentin yapısına bağlı deneysel en iyi koşullar 
saptanmalıdır. Desteğin aktivasyonu kimyasal 
olarak sağlanır ve enzim aktifleşmiş yüzeye veya 
yüzey-enzim bağlantısını sağlayan iki fonksiyonlu 
bir maddeye bağlanır. 

jel polimer tekniği ise çok yaygın olarak kul
lanılan bir yöntemdir. Bu teknikte çok çeşitli jel 
polimerler kullanılabilir. Polimer ve biyokompo
nentin birleşmesi diğer sabitleştirme işlemlerinin 
kullanımıyla artar. Ancak teknikte bazı 

sakıncalar vardır. Deneysel bazı faktörlerin kon
trol edilmesi gerekir. Polimer oluşumu sırasında 
oluşan radikallerle biyokomponent deaktive ola
bilir. Ayrıca büyük difüzyonel engeller nedeniyle 
yanıt süresi de artar. 

Fiziksel adsorbsiyon ve jel-polimerin yüzeye tesbi
ti sık sık çapraz bağlanma ile birlikte olur. Tek 
başına çapraz bağlanma da yüzeyin sabit
leştirilmesi için kullanılabilir. Bu yöntemdeki zor
luk membran oluşumu koşullarının kolay belirlene
memesi ve çok dikkatli kontrol gerektirmesidir. 
pH, iyonik kuvvetler, sıcaklık, tepkime süresi 
kuntrol edilmelidir. 

Enzim e!ektrotlarda kullanılan enzimler, doğal 
olabileceği gibi yapay da olabilir. Doğal enzimler 
kullanılarak klinikte önemi olan pek çok bileşiğin 
ölçülebilmesi için elektrotlar geliştirilmiştir (Glu
koz, galaktoz, üre elektrotları). Ayrıca yapay en
zimlerden oluşan clektrokimyasal sensörlerin yeni 
tipleri üzerinde de Ho ve Rcchnitz'in çalışmaları 
vardır17. Bu elektrotlarda yapay enzim doğal en
zimin biyokatalitik aktivitesini taklit eder. Bu 
tip sensörlcrin en önemli özelliği uzun süre kararlı 
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kalabilmeleri ve kofaktöre gerek duymama
larıdır. Ayrıca geniş pH aralığında da görev ya
pabilirler. 

Günümüzde hayvan ve bitki doku parçalarının ve 
bakteri hücrelerinin kullanılması ile geliştirilen 

ve bildiğimiz enzim elektrotlara benzeyen 
scnsörler de bulunmaktadır. Bu tip elektrotlarda 
dokuda veya bakteri hücresinde bulunan enzimden 
yararlanılır17. 

II - Doku elektrotları : 

Son yılların ilginç konuları arasında bulunan bu 
elektrotlarda bitki ve hayvan dokuları kul
lanılabilir. Genelde bitki dokuları hayvan doku
larına göre daha düşük biyokatalitik aktiviteye 
sahiptirler. izole enzim kökenlilerle kıyaslanırsa 
doku elektrotlarının sorunu seçiciliklerinin düşük 
olmasıdır. Bu olay diğer enzimlerin varlığında, 
çok basamaklı metabolik olayların sonucunda or
taya çıkmaktadır. İstenilmeyen enzimlerin aktivi
tesi uygun enzim inhibitörleri seçimiyle giderilir. 
Doku elektrotlarının üstün yanları yüksek ka
rarlılık ve aktiviteyc sahip ucuz cihazlar olma
larıdır. 

Çok seçici olan ilk doku elektrot, amonyak gazına 
duyarlı elektrot yüzeyine 0.5 mm kalınlığındaki 
domuz böbreği diliminin tutturulmasıyla 

yapılmıştır. Bu elektrot glutamine karşı çok iyi 
seçicilik gösterir. Son yıllarda çeşitli bitkilerin 
doku kısımları üre ve glutamin sensörleri olarak 
kullanılmaktadır. İlk elektrotlarda doku dilimi 
çalışma clektrodunun ucunda yer alıyordu ve yanıt 
süresi de uzundu. Ancak karbon pasta matrikse 
doğrudan dokunun birleştirilmesiyle oluşturulan 
daha kullanışlı ve duyarlı elektrotlarda yanıt 
süresi de kısalmıştır17. 

III - Bakteri elektrotları : 

Bu tip elektrotlarda ise dcaminaz aktivitesinden 
yararlanılır. Örneğin; arjinin tayini için Rechnitz 
bir bakteri elektrodu tanımlamıştır. Amonyak 
gazına duyarlı elektrot yüzeyine kaplanan Strep
tococcus faecalis; L-arjinin'in, sitrullin ve aman-

yağa dönüşümünü katalizlcycn arjinin deaminaz 
enzimini içerrnektedir17. Karube ve arkadaşları17 
sefalosporin ölçümleri için mikrobiyal potansiyo
metrik araştırmalar da yapmışlardır. Sefalospori
naz ve Citrobacter frcıındii kullanarak sefalospori
nin hidrojen iyonları oluşturma tepkimesi 
katalizlenip bir cam elektrotla ölçüm yapılmıştır. 

Bakteri elektrotlarının izole enzim elektrotlarına 
üstünlükleri doku clektrotlarında olduğu gibi ön 
ayırma ve saflandırma işlemlerine gerek kalmadan 
doğrudan kullanılabilir olmalarıdır. Ayrıca bakte
rinin elektrot yüzeyinde üremeye devam etmesi ne
deniyle enzim aktiviteleri sürekli olarak yenilen
mektedir. Bu tip sensörlerin kullanımındaki 

sakıncalar doku elektrotları ile benzerlik gösterir17. 

Günümüzde yukarıda sözü edilen biyosensörlerin 
dışında elektrokimyasal immun elektrotlar konu
sunda da çalışmalar yapılmaktadır. Bu tip 
sensörlerle antijen tayininde buna uyan antikor, 
mernbran üzerinde sabitleştirilir. Bu bölüme 
bağlanmak için örnek antijen ve e11zime yapışmış 
aı1tijcn yarışırlar. Daha sonra mcmbran yıkanarak 
araştırmaf substrat içeren çözeltide enzim için 
yapılır. Aizawa ve arkadaşlarılS antijen alfa-feto 
protein tümörünün elektrokimyasal tayini için 
enzim immun elektrotlar geliştirmişlerdir. Sand
wich tipindeki enzim imrnun elektrotlar özellikle 
büyük antijenlerin ölçümleri için kullanılır. 

Son yıllarda ortaya çıkan bir diğer kavram lipozo
mal immunoassay kökenli elektrokimyasal imrnün 
sensörlerdir. Lipozomlar konsantrik lipit çift taba
kalarının birleştiği ufak kürelerdir. Lipozomların 
iç kısmı elektroaktif bir maddeyle yüklenir, dış 
kısmı ise tayini yapılacak antikorlar için antijen
lerle kaplanır. Bu yöntemin üstünlüğü eser miktar
da numune ölçümüne olanak tanımasıdır17. 

Modifiye Elektrotların Kullanım Alanları 

Elektrotların modifikasyonu ile katı elektrotların 
kullanım alanları artmış, pek çok alana uygulana
bilmeleri sağlanmıştır. 

Oksit kaplı elektrotlar deniz suyu analizlerinde, 
klor alkali endüstrisinde, metallerin saflaştırıl-
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masında ve organik elektrosentezlerde kullanıla
bilmektedir4. Yeni çalışmalarda karbon pasta 
elektrodun içerisine RuOz konularak küçük mole
küllü alkollerin tayinine olanak sağlanmıştır! 9. 
Ayrıca platin ve camsı karbon elektrotların modifi
kasyonu ile meyva sularında askorbik asit tayini 
de yapılabilmektedir2D. Bazı çalışmalar oksit 
kaplı elektrotların eczacılıkta da bazı alanlara 
uygulanabileceğini göstermektedir21. 

Polimer kaplı elektrotlar da tetrakain, lidokain, 
prokain gibi bazı lokal anestezik bileşiklerin far
masötik preparatlarda doğrudan potansiyometrik 
tayini için kullanılır12. İnce poli(tri hekzil vinil 
benzi! amonyum klorür) filmi ile kaplanmış camsı 
karbon elektrot ise ürik asile seçimli geçirgenlik 
gösterdiğinden in vivo çalışmalarda kul
lanılabi!ir5. Ayrıca polimer kaplı elektrotlarla 
bakır varlığında altın elementinin tayinini de 
yapmak olasıdır. Poli (4-vinil-piridin) aktif kom
ponenti kullanılarak anyonik altın özellikleri 
anyonik bakır özelliklerinden daha baskın hale 
getirilir. Böylece çok yorucu olan ayırma basamak
larına da gereksinim duyulmamış olunur22. 

Polimer kaplı elektrotlarla fizyolojik önemi olan 
glukozun tayini yapılabileceği gibi bunun için 
geliştirilmiş enzim elektrotlardan da yarar
lanılabilinir. Bu tip elektrotlarda tepkime 
sırasındaki oksijen tüketimi veya hidrojen peroksit 
oluşumu glukoz derişimiyle orantılı olmaktadır17. 
Galaktoz ölçümü ise galaktosemi ve diğer has
talıkların tanısında çok önemlidir. Bunun için kan, 
plazma, serum ve ürede galaktoz tayini için çeşitli 
yöntemler geliştirilmiştir23. Kan ve idrar numune
lerindeki üre tayini için iyon seçici veya gaz seçici 
değişik enzim elektrotlar geliştirilmiştir24. Krea
tin seviyesinin ölçümü için amonyak gazına duyarlı 
elektrot, sabitleştirilmiş kreatininazla birlikte 
kullanılabilinir. Serumda kreatin tayini için multi 
enzim membran elektrot sistemi de geliştirilmiştir. 
Tıbbi öneminden dolayı vücut sıvılarında koleste
rol tayini de oldukça önemlidir. Bu nedenle serum
da kolesterol tayini için amperometrik-enzirnatik 
yöntemler geliştirilmiştir25. Etanol tayini ise kli
nikte ve adli laboratuvarlarda çok önemlidir. Bu 
amaçla geliştirilen enzim elektrotlarda oksijen 
oranındaki azalma etanol derişimiyle doğrudan 
orantılı olmaktadır17. Bunların dışında arninoa-
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sit17, penisilin26, pürin17, ürik asit17, okzalat17, 
laktat27, adenozin28, ksantin29 ve salisilatlara30 
seçicilik gösteren enzim elektrotlar in vivo 
çalışmalarda kullanılabilir. 

Son yıllarda amperometrik olarak dopaminin, 
hidrojen peroksitin, okzalat, etanol veya fenolle
rin; muz, yaban turpu kökü, pancar, domates veya 
mantar dokularıyla modifiye edilmiş karbon pasta 
elektrotlarla tayini yapılabilmektedir!. Karışık 
doku-karbon pasta konfigürasyonuna ek olarak 
hızlı elektrot yanıtı için poröz karbon elektrotlar 
kullanılır. Örneğin, ağsı cam karbonun mikro
porlarında patates, mantar veya patlıcan dokuları 
vasıtasıyla kateşölaminler için etkili sensörler bu
lunmuştur. Ayrıca teofilinin tayini için yapılan 
çalışmalar sonucunda lipozomal immunoassay 
kökenli elektrokimyasal immün elektrotlar 
geliştirilmiş tir ı. 

Günümüzde telemetrik olarak veya lazer ışınları 
ile uzaktan kumanda ile çalışan sensörlerin 
yapılmasına da başlanmıştır31. 
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