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BiLiMSEL TARAMALARI SC!ENT!FIC REVIEWS 

NMR Spektroskopisine Toplu Bir Bakış 

Hülya AKGÜN* 

NMR Spektroskopisine Toplu Bir Bakış 
Özet: Nükleer Manyetik Rezonans(NMR) spektroskopisi, son 20 
yıldır kimya, biyokimya, fizik ve son yıllarda da tıp çevrelerinin 
vazgeçibnez tanı araçlarından biri olmuştur. Özellikle FT (Fo
urier Transform) NMR spektroskopisinin geliştiribnesinden 
sonra organik bileşiklerin ve ilaç moleküllerinin yapı ay
dınlatılmasının yanında canlı organizmalarının yapı taşlan, 

--içerdikleri lH, 13C, 3Jp elementleri sayesinde in vivo olarak in
celenebilmektedir. Araştırmacılar çeşitli alanlardaki sorunları 
çözmek ve kullanım alanını genişletmek amacıyla her geçen gün 
NMR spektroskopisinde yeni teknikler geliştirmektedirler. Bu 
makalede NMR spektroskopisi alanında uygulanan bir boyutlu 
NOE, INEPT, 13e, DEPT , JNADEQUATE teknikleri ve iki bo
yutlu J-resolved, eOSY, JNADEQUATE NOESYve 31p NMR 
teknikleri ile NMR spektroskopisinin biyokimya ve tıpta kul
lanımı hakkında bilgiler verilecektir. 
Anahtar kelimeler : NMR spektroskopisi, NOE, JNEPT, 13C, 

DEPT, JNADEQUATE, J-resolved, 
eOSY, NOESY, 31P, in vivo NMR, 
manyetik resonans tomografısi. 
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Giriş 

NMR sinyalleri ilk kez 1946 yılında iki ayn araştırma 
grubu tarafından gözlendi. Sinyallerin gözlenmesini iz
leyen ilk 30 yıl içinde bütün ölçümler bir boyutlu NMR 
teknikleri kullanılarak yapıldı. Fourier transform(FI) 
NMR spektroskopisiııin geliştirilmesinden sonra 3lp ve 
19F gibi çekirdeklerden başka 13C ve ISN gibi doğada 
az bulunan ve NMR'ye aktif çekirdekler de in
celemneye başlandı. 1970'lerde Jeener iki değişik 

zaman aralığının fonksiyonu olan iki boyutlu FI' NMR 
spektroskopisini ortaya attı. 1975 yılında Emest ve ar
kadaşlan bu yöntemi uygulamaya geçirdiler. İki bo
yutlu FI' NMR spektrurnlannda yatay düzlemdeki iki 
eksende frekanslar ve düşey eksende ise pik şiddeti 

NMR Spectroscopy 
Summary: Nuclear Magnetic Resonance(NMR) spectroscopy 
has become a vital diagnostic tool in chemistry, 
biochemistry, physics, and, in recent years, medicine. 
Structure elucidation of organic and drug molecules and in 
vivo investigation of the basic building blocks of living 
organisrns which contain 1H, 13C and 31P elemeiits have 
become an easy task after the advent of FT NMR 
spectroscopy. New techniques of NMR spectroscopy are 
being developed constant/y in an effort to solve problems 
where NMR may have a potential and to broaden the range 
of applicability. in this paper, one dimensional NOE, 
JNEPT, 13e, DEPT, and JNADEQUATE and two 
dimensional J-resolved, eOSY, JNADEQUATE , NOESY 
and 31p techniques of NMR spectroscopy and the principles 
of NMR spectroscopy applications in biochemistry and 
medicine are reviewed. 
Key words: NMR spectroscopy, NOE, INEPT, 13e, DEPT, 

JNADEQUATE, J-resolved, eOSY, NOESY, 
31p, in vivo NMR, magnetic resonance 
tomography. 

gösteriJirl,2. Son 20 yıldır biyokimyanın da bir çok prob
leminin çözümü ne 1H , 13c ve 31P FI'-NMR spekt
roskopisi yardımcı olmuştur. \Jek hücreli canlıdan 
insan vücuduna kadar yaşayan 'organizmalara NMR 
spektroskopisi hizmet vermektedir. 

Bu derlemede, çok bilinen ve 1. dereceden yorum
lanan proton NMR spektrurnlanndan fazla söz
edilmeyecek, FI' NMR ilkeleri kısaca anlatılacak, tek 
boyutlu spin decoupling(proton tarafından yarıl
maları önleyen teknik), NOE ve 13C NMR tek
niklerinden sözedilecek ve iki boyutlu J-resolved, 
COSY, INADEQUATE ve NOESY teknikleri ile bu 
tekniğin biyokimya ve tıpta uygulama alanlan hak
kında bilgi verilecektir. 
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Akgün 

FT NMR Tekniği 

FT NMR tekniğinde, B0 şiddetinde statik bir man
yetik alan içine konan numunedeki bütün hid
rojenleri rezonansa getirecek(bir üst enerji se
viyesine çıkaracak) vurumlar(pulse) uygulanır. Bu 
vurumlar, radyofrekans(rf) bandında ayarlanabilir 
frekansda sinyal üreten bir jeneratörden elde edi
lir. Vurumların yarattığı manyetik alanın(B1 ) 
yönü, statik manyetik alana diktir. Statik manyetik 
alan(B0) numunede nükleer dipoller yarahr. Nu
munedeki nükleer manyetik momentlerin vektöre! 
toplamı magnetizasyon vektörünü (M0) verir. Bu 
vektörün yönü statik alan yönündedir. Ancak B1 
manyetik alanı M0 ile etkileşerek M0 vektörünü 
belirli bir e açısı kadar döndürerek B0 yönünden 
saptırır. e açısına vurum açısı denir (Şekil 1). 
NMR tekniklerinin çoğunda bu açının değeri 90° 

ya da 180° dir. 

(o) 

F 
Bo 1 

8 

___ :_y, 

Şekil ı. B0 manyetik alanı içindeki p~tonun davranış 
diagramı. 

Bir vurumun uygulandığı süre boyunca protonlar 
uyarılır ve bir üst enerji seviyesine çıkarlar.(re
zonansa gelirler) Uyan enerjisi(vurum) kesildikten 
sonra protonlar aldıkları fazla enerjiyi iki şekilde 
(spin-örgü durulması T1 ve spin-spin durulması T2) 
kaybederek alt enerji seviyesine geri dönerler. Ay
gıtın bilgisayar ekranında bu durum zamana karşı 
sönümlü bir salınım (free induction decay:FID) eğrisi 
şeklinde görünür (Şekil 2)3. 
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Şekil 2. Bir FID Eğrisi. 

Bir spektrum çekiminde defalarca vurum uy
gulanarak FID'ler toplanır; örnegın proton 
NMR'sinde 10 vunun yeterli olurken bir 13C nü
munesinde 500 vurum gerekebilir. Vurumlar so
nunda elde edilen bütün FID verileri bilgisayarda üst 
üste toplanır ve Fourier transformu alınarak yatay 
eksende kimyasal kaymalar frekans (o : ppm) cin
sinden ,düşey eksende de pik şiddeti olmak üzere bi

. !inen NMR spektrumu elde edilmiş olur. Kısa sü-
rede sonuca ulaşılması, 13c ve 15N gibi doğada az 
bulunan çekirdeklerin ancak bu yolla saptanabilmesi 
bu tekniğin avantajlarıdır. Statik alanın B0 şiddeti ve 
vurum jeneratörünün çıkış frekansı incelenen çe
kirdeğe bağlı olarak ayarlanır. Örneğin B0=1.41 Tesla 
(T) ise proton NMR'sinde frekans 60 MHz, 13C 
NMR'sinde ise 15.l MHz'dir3. 

9 
H,C 

8 
I 

H:ıC 10 

Şekil 3. 2 - (a-pirrolidino) benzi! - 4 - isopropil - 1 -
metilsiklohekzan - 3on'un konfigurasyon ana
lizinin NOE ile çözümü. 

Bir Boyutlu NMR Yöntemleri 

NOE(Nükleer Overhauser Etkisi) Tekniği 

Uyanlmış protonların enerjilerini komşuluklanndaki 
hidrojenlere ve 13Clere vererek alt enerji seviyelerine 
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dönmelerine Nükleer Overhauser Etkisi(NOE) adı + verilir. Decoupling deneylerinde pik şiddeti NOE ile + 
~ 

artar veya azalır. Bu tekniğin amacı konfigürasyon j 
problemlerine çözüm getirmektir. 

Şekil 3'de görülen molekülün 1 ve 4 nolu e atom
larının mutlak konfigürasyonu, NOE ölçümlerinden 
sonra R ve S olarak çözümlemniştir. 1 numaralı kar
bona bağlı H atomunun uyarılması 7'deki eH3 pik 
şiddetini artırırken 2H'nin uyarılması llH'nin pik 
şiddetini zayıf olarak artırmaktadır. 

13C Spektroskopisi 

©t:' '. O '""•'"• 
'"""'""' 

'" 
Şekil 4. p-metoksi benzaldehidin BB decoupled tekniği 

ile alınmış 13C spektrumu. 

coupling bilgisi bulunmaktadır. C-H yarılmaları ı H 
NMR spektrumlanndan farklı olarak komşu hi
drojen bilgisini değil her bir karbona kaç tane hi
drojen bağlı bulunduğunu yine n+ 1 kuralına göre 
vermektedir. Şekil 5'de p-metoksibenzaldehidin bu 
teknik kullanılarak alımnış ı3e spektrumu gö
rülmektedir. 

Be çekirdeği hpkı 1H gibi spin kuant sayısı 1/2 olan 
ve doğadaki bolluğu% 1.1 olan bir izotoptur. Be çe
kirdeğinin incelenmesi ancak FT aygıtlarının ge
liştirilmesinden sonra mümkün olmuştur. ı3e NMR 
spektroskopisi moleküldeki e iskeletinin doğrudan 
gözlemnesi esasına dayanır. Karbonların TMS'ye 
göre kimyasal kaymaları proton spektrumundaki sı
rayı izler, ancak gözleme aralığı 0-240 ppm olup pro-
tona göre daha iyi bir ayının sağlar. 0-80 ppm arası :ı:;:;;;;;;::;;;;;;;;;~:;;;;:;_;o,:,;o;;;;;;o;;;~o;;;;;,:;;;~;;;;:;~~;;;;;~;;;;o,;ı, 

" 

alifatik karbonlar, 110-140 ppm arası aromatik kar- t 
bonlar, 147-165 ppm arası amid ve ester, 170-240 f 
ppm arası keton ve aldehidlerin karbonil karbonlan ., 
gözlenir5-7. Spektrumlarda protona göre daha fazla 

1 miktarda nümune kullanılması ve spektrumların 

daha uzun sürede ölçülmesi gibi dezavantajları var
dır. Be spektrumu alınırken aşağıdaki tekniklerden ~'" '-------------'LlLJ1L biri kullanılır. 

a) ''llroad band(BB) decoupling" tekniği: 

Bu yöntemde, incelenen molekülde kimyasal çevresi 
birbirinden farklı olan her bir çekirdek tek bir pik 
verir. Çünkü yöntemin uygulanışı sırasında hid
rojenler sürekli olarak rezonansda tutularak kar
bonlarla etkileşmesi(coupling) önlenir. Şekil 4'de p
metoksibenzaldehidin bu teknik kullanılarak alın

mış 13C spektrumu görülmektecfu8. 

b) "Off-resonance decoupling" tekniği: 

BB decoupling tekniği ile alınan spektrumlarda kim
yasal çevresi farklı her bir karbon için bir pik gör
ülürken yanlma (coupling) bilgisi kaybolmaktadır. 
"Coupled" spektrumlarda ise 13c pik şiddetleri azal
makta ve pikler yarılmaktadır. Off-resonance tek
niği kullanılarak çekilen spektrumlarda e-H 

~ .. - .. .. - . '-,., 
Şekil 5. p-metoksi benzaldehidin off rezönans decoupled 

tekniği ile ahnmış13c spektrumu. 

13e spektrumlarında 13e _ı3e yarılmaları zen
ginleştirilmemiş nümunelerde gözlenmez. 13C_IH 
yarılmaları 110-320 Hz arasında değişir. 13e pik
lerine ait kimyasal kaymaların toplu tabloları ve he
saplama yöntemleri çeşitli kaynak kitaplarda bu
lunmaktadır5,8. 

Karmaşık Sıralı Vurumlar Kullanan Bir Boyutlu 
NMR Teknikleri 

ı3e ve ısN gibi izotop bolluğu düşük olan çe
kirdekler için hassasiyetin arhrılması ve büyük mo
leküllerin daha kolay yorumlanabilmesi için bazı 

yeni teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerde çeşitli 
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vurum açılarına sahip vurumlar belirli sıralarla ve 
zaman aralarıyla numuneye uygulanır. Aşağıda bu 
tekniklerden sözedilecektir. 

a) J-modüleli spin eko lekniği(APT): 

Bu teknikte numuneye 90° ve 180° 'lik vurumlar be
lirli zaman aralarıyla uygulanır6,9. Moleküldeki pri
mer, sekonder ve tersiyer karbonların ayınmında et
kili bir yöntemdir. Bu teknikle alınmış spek
trumlarda negatif sinyaller moleküldeki eH2 kar
bonlarına pozitif sinyaller ise eH ve eH3 kar
bonlanna aittir. Bu deneye bazen APT(Attached Pro 
ton Test/Bağlanmış Proton Testi) denınektedir9. 

b) SPI(Selective Population Inversion) Tekniği: 

Be ve 15N gibi çekirdeklerin hassasiyetini po
larizasyon transferiyle arttıran bir tekniktir. Manyetik 
alan(B0) içinde bulunan düşük enerji seviyesindeki 
çekirdek sayısı N", yüksek enerji seviyesindeki çe
kirdek sayısı Np ise NMR sinyalinin şiddeti Na-Np 

ile orantılıdır. Bu fark B0 büyüdükçe artar. Ayrıca 

pik şiddeti, uygulanan enerjinin vurum açısına da 
bağlıdır. Vurum açısı 180° olduğu zaman 13e çe
kirdeklerinin bir üst enerji seviyesine çıkışı ko
laylaşmakta ve sinyal şiddeti artmaktadır8. SP! tek
niği bu olguya dayanır. Bu tekniğin uygulanması 
zordur. Bunun yerine yine aynı ilkeye dayanan 
INEPT ve DEPT gibi daha basit yöntemler ge
liştirilmiştirlO. 

c) INEPT(Insensitive Nuclei Enhanced By Polariza
tion Transfer) Tekniği: 

Bu teknikte, birbirini izleyen vurum açıları 90° ve 
180° olup vurumlar arasındaki zaman 1/ 4j(e,H) sa
niyedir. Burada J(C,H) Hz cinsinden eşleşme sa
bitidir(coupling constant). Bu şekilde bir vurum di
zisi uygulanan bir neurarninik asit nümunesine ait 
spektrum Şekil 6'da verilmiştir. Şekilde pozitif pik
ler eH ve CH3 karbonlanna, negatif pikler ise CH2 
karbonlarına aittir. !NEPT tekniği IH_l3C sis
temlerinden ziyade IH_ISN spektrumlannda daha 
başarılıdır. Kuaterner karbonlar bu spektrumda gö
rülmez11·13. 

d) DEPT(Distortionless Enhancement by Polariza
tion Transfer) Yöntemi: 

13C spektrumlarının yorumlanınası moleküldeki 
kuaterner, tersiyer, sekonder ve primer karbonların 
teşhisini gerektirir. Bir çok durumda bu bilgi "off
resonance decoupled" spektrum veya j-modüleli spin 
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eko veya !NEPT yöntemiyle de elde edilebilir. Fakat 
bu tekniklerden her birinin dezavantajı vardır. Ör
neğin "off-resonance decoupled" spektrum tek
niğinde pikler birbirine çok yakınsa iyi sonuç elde 
edilemez. J-modüleli spin eko yöntemi normal olarak 
kuaterner ve CH2 karbon çekirdekleri arasındaki far
kı ayırtedemez .. !NEPT tekniğinde ise BB decoupling 
olmadan spektrum analizi mümkün değildir. DEPT 
tekniğinde ise böyle sorunlar yoktur. DEPT yöntemi 
ile spektrum ölçümünde, her birinde farklı vurum 
açısı(El) kullanılan üç deney yapılır. Bu vurum açı
ları sırasıyla 45°, 90° ve 135° 'dir. 90°'lik vurum açı
sında CH pikleri görülür. 45°'lik vurum açısında öl
çülen spektrumdan 135°'de ölçülen spektrum 
çıkartılarak CH2 gruplarına ait karbonları gösteren 
alt spektrum, diğer bir deyişle 

DEPT(45°) - DEPT (135°) 

i 1 1 

· 11111 lLL ı L 
--n·ır-·ıTI r·-ıılJ 

ı(l 

: __ l _____ J)111LıJ}llu.1J. ı ..........Jı...LI LLI ı _ 

J _____ JJlLl'L_ıl _,_____,__!. 
---- ·-··~-;--·-·----.--··-. -~--... -~-~----· 

''' H 'D ;o H \0 LD H ll ' 

Şekil 6. Neuraminik asit molekülünün INEPT spekt· 

rumu: A) 1H BB decoupled 13C, B) C-H yarılmalı 
13C, C) INEPT. 

spektrumu elde edilir. CH3 gruplarına ait karbonları 

görmek için de : 
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DEPT (45°) + DEPT (135°) - 0.707 DEPT (90°) 

kombinasyonu kullanılır. Yani bilgisayarda seçilen 
program ve 0 açısına göre spektrumdaki Be pik
lerinden hangilerinin eH3, eH2 veya eH olduğu ko
layca anlaşılabiiir3·12,13. Şekil 7 bu tekniklere bir ör
nektir. 2,3-dihidro-5H-tiazolo(3,2a)pirirnidin 6-
karboksilat molekülüne ait DEPT deney sonuçları 
görülmektedir9,14,15. 

Şekil 7 2,3 - dihidro - SH - tiazolo(3,2a) pirirnidin 6-
karboksilat molekülünün DEPT deneyleri: A) 
ıH BB decoupled 13C spektrumu, B) CH DEPT 
(90°), C)DEPT (135°) CH2 negatif, CH3 ve 
CH'lar pozitif pikler halinde görülür. 

e) Tek boyutlu INADEQUATE(Incredible Natura! 
Abundance Double Quantum Transfer) Tekniği: 

Bu teknikte moleküle ait aşağıdaki bilgiler elde edi
lir. 

i) Molekülün karbon iskeleti aydınlatılır. 

ii) e-e arasındaki yarılma bilgisi elde edilir. 

Moleküllerde kesin yapı tayini için J(C,C) verilerine 
gerek varken bu değer ne çekirdeğinin doğada az 
bulunması nedeniyle çok zor ölçülür. Bu sorun 
Bcca zenginleştirilmiş bileşiklerin sentezlenmesi 
ile çözülmüştür. 1H BB "decoupled" tekniği ile alı
nan bir spektrumda görülen pikler yalnızca mo
lekülde bulunan ve yüzdesi % 1.1 olan Be çe
kirdeğinden gelir ve singlettir. Çünkü kom-

şuluğunda % 98.9 orarunda 12e çekirdeği bulunur. 
Bir molekülde yanyana iki Be çekirdeği bulunma 
olasılığı ise 1/lOOOO'dir ve yanlma(coupling) bilgisini 
görmek çok zordur. lNADEQUATE tekniğinde 

vurum açılarının sırası 90° - 180° - 90° - 90° şek

lindedir14. Şekil 8'de neuraminik asit türevinin bu 
teknikle alınmış spektrumu verilmiştir. Molekülde 
4, 6, 7 ve 8 numaralı karbonlar eH karbonlandır. 
Diğer iki karbon atomuna komşudurlar ve bu du
rumda her karbon için iki pik bulunması beklenir. 
ıki komşu karbon atomu için J(e,e) hemen hemen 
eşittir ve iki pik üst üste çakışır16. 

Şekil 8. 

:-i 

(-) 

100 10 !O 70 o•1 00 )O U J 

Neurarninik asidin INADEQUATE tekniği ile 
alınmış spektrumu: A) ıH BB decoupled 13C, 
B) tek boyutlu INADEQUATE spektrurnu. 

A) ne NMR Spektroskopisi Yardımıyla Bi
yokimyada Reaksiyon Yolaklarının Aydınlatılması 

Biyokimyadaki en temel sorunlardan biri , organizma 
için gerekli olan özel bir bileşiğin nasıl sentez edil
diğidir. Yapısı önceden bilinen bir bileşik veya bir pre
kürsör bir bakteri tarafından nasıl sentezlenmektedir? 
Örneğin; eephalosporin acremonium, asetat iyonu ve 
valin ile işbirliği yaparak eephalosporin C'nin bi
yosentezini yapmaktadır. Bununla beraber bu bi
leşiklerin molekülde nasıl yer aldığı bilinmemektedir. 
Bu bileşiğin sentezi stereoselektif midir yoksa dü
zenlenme sentez sırasında mı olmaktadır? Bu sorulann 
cevabı 13e NMR spektroskopisi yardımıyla alın
maktadır. Bu çalışmalarda mikroorganizmalar Be ile 
işaretlenmiş ortamlarda yetiştirilmektedir ve bi
yokimyacılar bu işaretlenmiş bileşikleri kültür or
tamlarında yeteri kadar üretmek zorundadırlar. 
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Cephalosporinin sentezine tekrar dönülürse, mik
roorganizmanın bu sentez için asetik asit ve valini 
kullandığım biliyoruz. Şekil 9'da görülen işaretli bi
leşikleri aldığımızda işaretlenmiş Cephalosporin C 
molekülünü elde ederiz9. 

• • CH3-COOH 

\ 

l 
A 

H CH3 
iz \ J CH 

H N
...,.,....c--e- :s 

2 \ 1 
HOOC H 

2 

(2RS.3R) 

H3c.,_. /CH3 

TH 
°CH 
/ ' H2N ~OOH 

I 

\ 

(2S,3S) 

Şekil 9. Cephalosporin C'nin biyosentezi(üçgen, kare ve 

yuvarlaklar 13C ile işaretlenmiş karbonları gös

teriyor). 

Bununla beraber işaretlenmiş cephalosporinin 2 ve 
17 numaralı karbonlarının valin molekülünün hangi 
metil grubundan olduğu bilinmemektedir. Bu so
ruya cevap vermek için valin molekülünün bir metil 
grubu da seçilerek işaretlenir. Bunun sonucu olarak 
işaretlenmiş molekülde ikinci bir asimetrik merkez 
oluşur ve iki diasteromer verir. Örneğimizde 3 nolu 
karbon atomunun R ve S konfigürasyonu önemlidir. 
Böylece işaretlenmiş valinle sentez edilen ceph
alosporin molekülünün 13C spektrumu analiz edil
diğinde oluşan ürünün Şekil 9'daki yapıya sahip ol
duğu gösterilmiştir9 . Penisilin, Klorofil, Vitamin B12 
gibi diğer bir çok bileşiğin biyosentetik yolağı da 
benzer şekilde incelenip aydınlahlmışhr17,18. 

İki Boyutlu NMR Spektroskopisi 

Şu ana kadar özetlenen NMR tekniklerinde, spek
trumun yatay ekseninde kimyasal kayma frekans cin
sinden, düşey ekseninde ise pik şiddeti gös
terilmekteydi; diğer bir deyişle spektrum 
düzlemse!di. l!ti boyutlu NMR tekniklerinde ise 
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spektrumlar uzaysaldır. Yatay düzlemdeki iki ek
sende frekans, bunlara dik olan üçüncü eksende ise 
pik şiddeti gösterilir. lki boyutlu NMR fikri 1971'de 
jeener ve arkadaşları tarafından ortaya atılmış, 

Ernest ve arkadaşları tarafından uygulamaya dö
nüştürülmüştür19,20. 

Tek boyutlu FT NMR tekniklerinde protonların 

radyo bandı frekansmda(Rf) bir vurumla uya
rılmasının hemen ardından veri toplama aşaması ge
lir ve sonuçlar bilgisayar tarafından FID olarak kay
dedilir. ıki boyutlu NMR tekniklerinde ise belirli bir 
e açısında vurum uygulandıktan sonra t1 zamanı ka
dar beklenir ve bir tz zamanı boyunca FID verisi top
lanır. Örnek olarak vurum açısının 90° olduğu bir 
durumda, t1 zamanı sıfırdan başlatılarak ve eşit ar
alıklarla artırılarak n tane, değişik t1 zamanına sahip 
FlD elde edilir. Böylece elde edilen FID'ler t1 ve t2 za
manlarının bir fonksiyonudur ve her iki zaman de
ğişkenine göre de ayn ayrı Fourier Transformu(FT) 
alınabilir. İki ardışık FT işleminden sonra F1 ve F2 
frekans değişkenleri elde edilir ve spektrum bu iki 
değişkenin fonksiyonu olarak çizilir9. Buradaki Fr 
işlemi aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

FTı Frı 

S (t1, t2) -7 S(tv F2) -7 S (f\, F2) 

Elde edilen n tane spektrum Şekil lO'da görüldüğü 
gibi grup halinde veya topografik grafik şeklinde 
gösterilir. Şekillerde F2 ekseni bir boyutlu NMR 
spektrumlarının alışılmış o skalalı frekans eksenine 
karşılık gelir. F1 ekseni ise yarılma sabiti )'yi verir. 

Çeşitli amaçlara yönelik olarak kullanılan iki boyutlu 
NMR teknikleri aşağıda anlahlacaktır. 

®Ll: .. ·ı· 
IHzl 

-100 

n.ı or"cı _,, 

Şekil 10. İki boyutlu NMR spektrumlarının şematik gös
terimi: A)Ardışık sırayla çizilmiş grafik(stacked 
plot), B) topografik grafik(contour plot). 

a) İki Boyutlu ''.1-resolved" NMR Spektroskopisi: 

i) Heteronükleer iki boyutlu "j-resolved" 13C spek
troskopisi: 
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Yukarıda anlatılan ikili Ff işleminde F2 ekseni ne 
kimyasal kaymalarını, F1 ekseni ise J(e,H) de
ğerlerini gösterecek şekilde spektrum alınırsa bu tek
niğe iki boyutlu "J-resolved" NMR spektroskopisi 
(heteronükleer J,o - spektroskopisi) adı verilir. Böyle 
bir deneyde vurumların sırası ve zaman aralan 
aşağıdaki gibidir: 

90° <-- ı112 --> 180° f- t1;2--> FID 

Şekil 11 'de N-asetil-D-neurarninik asidin bu teknik 
kullanılarak alınınış ve topografik olarak çizilmiş 
spektrumu görülmektedir. Şekilde F2 ekseni ne 
kimyasal kaymalarını, F1 ekseni J(C,H) değerlerini 
vermektedir. Şeklin üstüne ise BB decoupled tekniği 
ile alınmış tek boyutlu Be spektrumu F2 ekseni bo

yunca çizilmiştir. Tek boyutlu spektrumun her bir 
13e pikinden F1 eksenine paralel çizildiğinde üze
rinden geçilen yarılma sayısı (n+ 1), ilgili karbon üze
rindeki proton sayısının (n) bir fazlasını verir. ör
neğin, eH3 piki hizasında dört, eH2 hizasında üç 
yarılma görülmekte ve yarılmalar arasındaki uzak
lık F1 ekseninde ölçülerek J(e,H) değerleri elde edi
Jir21. 
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Şekil ıı. N-asetil-D- neuramik asidin j-resolved ne spekt-

trumlannın analizi ·bir çok pikin üst üste gel
mesinden dolayı tam olarak mümkün olamazken bu 
teknik kullanılarak yorumlanmaları kolaydır. Bu de
neylerde F2 ekseninde o cinsinden kimyasal kay
maları F1 ekseninde J(H,H) verileri bulunmaktadır. 
Bu teknikte vurum sırası aşağıdaki gibidir: 

90° .-- ı112 --> 180° <-- t112 --> FlD 

Şekil 12'de neurarninik asidin homonükleer J
resolved NMR tekniği ile çekilmiş spektrumu gö
rülmektedir. Şeklin üstünde, tek boyutlu proton 
spektrumu F2 ekseni boyunca çizilmiştir. Tek boy
utlu spektrurnun her bir H pikinden F1 eksenine par
alel çizildiğinde üzerinden geçilen yarılma sayısı 

(n+ 1), pikin komşuluğundaki proton sayısınm(n) bir 
fazlasını verir. Yarılmalar arasındaki uzaklık F1 ek
seninde ölçülerek J (H,H) değerleri elde edilir9. 
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Şekil 12. Neuraminik asidin homonükleer J-resolved spek

trumu. 

b) İki Boyutlu Bağıntılandmlmış NMR Spekt
roskopisi: 

rurnu. Yapı aydınlatılmasında ortaya çıkan sorunların bir 

çoğu da bu bölümde sözedilecek olan iki boyutlu ba-

ii) Homonükleer iki boyutlu J-resolved 1 H NMR tek- ğmtılandırılnuş("correlated") NMR spektroskopisi 

niği: ile çözülebilir. 

Steroitler, peptitler veya polisakkaritler ve 
diğer karmaşık moleküllerin lH NMR 

benzer 
spek-

i) İki boyutlu heteronükleer(H,C)-bağıntılı NMR tek
niği (He-eOSY): 
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Bu teknikde kullanılan vurum sırası aşağıdaki gi
bidir: 

1 H 90° <- t1 --; 90° --> F!D 
13e --> t1 --; 90° --; F!D 

Şekil 13'de neurarninik asidin He-eOSY spektrumu 
görülmektedir. Şeklin üzerinde F2 ekseni boyunca, 
bileşiğin üzerinde hidrojen taşıyan 10 tane Be piki 
yeralmaktadır. Kimyasal kaymalar verilirken üze
rinde hidrojen taşımayan karbonlar spektrumda gö
rülmemektedir. Şeklin sol yanında ise F1 eksenine 
paralel doğrultuda proton spektrumu verilmiştir. 
Her bir ne pikinden F1 eksenine paralel olarak inilip 
rastlanan ilk noktadan sol tarafa doğru çekilen yatay 
çizginin proton spektrumu üzerinde kestiği hidrojen 
piki o karbona aittir22. 
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Şekil 13. Neuraminik asidin H-C COSY spektrumu 

ii) İki boyutlu bağıntılandırılmış homonükleer(H,H) 
NMR spektroskopisi(HH-eOSY): 

Kısaca eOSY olarak bilinen bu teknikde her iki eksen 
de o cinsinden frekansı gösterir. Vurum sırasıaşa
ğıdaki gibidir. 

90° <- tı __, ex (90°, 60° veya 45°) 

Şekil 14'de, formülü verilen bileşiğin H,H eOSY 
spektrumu lopografik olarak verilmiştir. Üstte ve 
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sol yanda, eksenler boyunca tek boyutlu ı H NMR 
spektrurnlan bulunınaktadır. Molekülün iki boyutlu 
spektrumu topografik diyagramın köşegeni üzerinde 
yeralmaktadır. Köşegen üzerinde ve köşegen dı
şında yeralıp noktalı çizgilerle birleştirilmiş olan 
pikler hangi proton çiftinin etkileştiğini gösterir. 
Görüldüğü gibi bileşik, bir ABX sistemine sa
hiptir23,24. 

Şekil 14. 1-(Benzoksozol-2-on)-2-(2-naftil)etanol'un H,H

COSY spektrurnu. 

iii) NOESY(Nuclear Overhauser and Exchange Spec
troscopy) tekniği: 

Bu teknik, NOE olgusundan hareketle protonlar ar
asındaki yakınlık derecesini saptayarak incelenen bi
leşiğin stereokimyası hakkında daha fazla bilgi ed
inilmesi amacıyla kullanılır. Tekniğin başarılı 

olabilmesi için doğru t1 zamanının seçilmesi gere
kir25. 

iv) İki boyutlu INADEQUATE tekniği: 

Tek boyutlu INADEQUATE tekniği ile bu tekniğin 
farkı vurum sırasının aşağıdaki gibi olmasıdır. 

90° <-1 -;.180° ~ t --; 90° <- t1 __, 90°--; F!D 

Tekniğin amacı tek boyutlu INADEQUATE ile ay
nıdır. Yani komşu iki !3e çekirdeği arasındaki yarıl
ma sabiti J'nin değerini belirlemektir25. 
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Yüksek Ayırım Gücüne Sahip NMR 
Spektroskopisinin in vivo Kullanımı 

NMR spektroskopisi ile tek bir hücre incelenebildiği 
gibi heterojen ürünlerle de çalışılabilmektedir. İn 
vivo çalışmalarda en iyi yol kullanılan koillerin se
çimidir. Koiller NMR spektroskopisinde radyo fre
kansındaki enerjinin· numuneye uygulamnasından 
ve numuneden gelen sinyallerin bilgisayara ulaş

masından sorumlu tek ve kıvrak bir telden oluşan 
bir parçadır. ıncelenen yüzeye uyum gösterebilecek 
şekilde düzenlenir. Koillerin ölçüsü incelenen or
ganların hacını ile orantılıdır. Nüfuz edilen derinlik 
vurum süresi değiştirilerek belirli sınırlar içinde ay
arlanabilir ve derinde bulunan bir organ seçilerek in
celenebilir. Bu seçicilik önemlidir. Çünkü or
ganlarda incelenen dokudan başka bir çok doku ve 
kat bulunur ve dokular spekturumda gürültüye 
(noise) neden olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak 
için çalışmalar yapılmaktadır. Bu spektrumlardan 
temel olarak kimyasal kayma, pik şiddetleri ve J (ya
rılma sabiti) verileri elde edilmektedir. Kimyasal bi
leşiklerin teşhisinde kullanılan NMR spek
troskopisindekilere benzer elektronik sistemler ve 
bilgisayarlar kullamlmaktadır9. 

lH ve 13C NMR Deneyleri 

ı H ve Be NMR spectroscopisinin hayvan veya insan 
üzerinde teşhis amacıyla kullanılabilmesi ve böylece 
in vivo deneylerin bu iki çekirdeğide kapsamasının 
önünde aşılması hemen hemen olanaksız engeller 
varsada bazı önemli ip uçlan iyi değerlendirilerek 
bazı spektrumlar elde edilebilmiştir. Şekil 15'de bir 
insan önkolunun ı H NMR spektrurı:ıu gö
rülmektedir. Yayvan sinyaller yerine su ve yağlı 
dokulardaki alifatik protonların sinyalleri iyi bir ayı
rım vererek görülmektedir. 

CH 21fatJ 

+4 +2 o -2 -4 -6 -8 ı5 

Şekil 15. Bir insan 
önkolunun 1H NMR 

spektrumu. 

Be NMR ölçümleri ile molekül yapıları hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmak olasıdır. Şekil 16'da bir 
önkolun Be spektrumu görülınektedir. o = 172 
ppm'de e=O, e=C karbonlarını, Ô=l30 ppm'de gli
serol karbonlarını ve 0=60-75 ppm'de alifatik yağ 
asitlerine ait karbon atomlarım yorumlamak müm
kündür. Çünkü Be NMR spektrumlan geniş bir ir
deleme alanına sahiptir. Bu spektrum 10 dakikalık 
bir sürede çekilmiştir. Helezonik iletken büyüklüğü 
ise 4 cm1 dir9. 

160 140 110 100 BO .!ıO 1.0 20 O 6 

Şekil 16. Bir insan önkolunun 1H BB decoupled tekniği ile 

alınmış 13C spektrumu. 

31p NMR Deneyleri 

Fosfor çekirdeklerini spin numarası l= 112 atom nu
marası 31 dir ve tabiatta bulumna bolluğu % 100 dür. 
0-300 Ppm arasında incelenir. Genellikle dış standart 
olarak % 85'lik H3P04 kullanılır. Küçük yapı fark
lılığında bile fosfor çekirdekleri farklı kimyasal kay
malarda pik verirler. Örneğin P(CH 3 )ve P(C2H5)3'e 
ait fosforlar 40 ppm'lik bir farkla belirlenir. H3P04 
standart alındığında PCL3 Ö=219, PI3, 6=178, PF3 ise 
97 ppm'de pik verir. Fosfor NMR'ı moleküldeki fos
forların yerini ve sayısını belirlediği gibi kantitatif 
tayin için de kullanılan bir çekirdektir26. 

31 P Spektroskopisi yaşayan organizmaların enerji 
dengelerinde organofosforlu bileşiklerin olması, bol 
bulunan organofosforlu bileşiklerin sınırlı sayıda bu
lunması ve 31p rezonansını gözleme kolaylığı ne
deniyle bazı in vivo deneylerde çok uygundur. Fos
for atomlarının manyetik momentleri büyük, doğada 
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bulunma oranı ise %100'dür ve bir çok organda da 
organofosforlu bileşiklerin miktarı fazladır. Bu da 
spektrumun bir kaç dakika içinde ölçümünü müm
kün kılar. In vivo 31P çalışmalarının bir çoğu ada
lelerdeki enerji metabolizmaları ile ilgili olarak ya
pılmaktadır. Bununla beraber bu tür deneylerdeki 
bir problem de kalbin hareketleridir. Bu hareket pik
lerde bir yayvanlaşmaya neden olur. Yay
vanlaşmayı önlemek için vurum süresi kalp atış

larına ayarlanır ya da vurumların başlangıcı kalbin 
attığı frekansa ayarlanır. 

Şekil 17'de bir insan önkolunun 31p spekturumu ve
rilmiştir. Spektrum 1.5 dakikada, 4 cm çapında bir 
helezonik iletken kullanılarak çekilmiştir. Sinyalleri 
belirlemeden önce hücre ve kas içerisindeki bi
yokimyasal enerji metabolizmasını bilmek gerekir. 
Bu olayda fosfat iyonları kreatin fosfattan (PCr) 
adenozin trifosfata (A TP) transfer olur ve kreatin (Cr) 
oluşur: 

PCr+ADP => ATP+Cr 

Spektrumdaki piklerden Pi serbest fosfat iyonuna (in
organik fosfat), PCr kreatin fosfatına, diğer üç pik ise 
adenozin trifosfata(A TP) farklı konumlarda bağ

lanmış (a p ö) fosfor atomlarına aittir. ATPiye ait 
fosfor piklerinin yarılmış olması P,P kom
şuluğundan dolayıdır. ADP'ye ait sinyaller ATP'nin 
Pa ve P0 pikleri altıncl~ kalrnıştır9. Benzer deneyler 
izole veya perfüze edilmiş kalp, kas, beyin, karaciğer 
ve böbrek gibi organlarda da yapılabilir. 

·10 o 

PCr 

T a f3 

~ 
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Şekil 17. Bir insan 
önkolunun 31P Nl\IIR 
spektrumu. 

Şekil 18'de, yine bir insan önkoluna ait çeşitli 31p 
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spektrumları görülmektedir. Önce istirahat halindeki 
kolun 31p spektrumu, vurum araları 2 sn seçilerek ve 
10 defa FID alınarak spektrum kaydedilmiştir (Şekil 
18A). Bu işlem için gerekli süre 20 sn'dir. Ardından 
incelenen kolun manyetik alan dışında bir top ile yo
rulması sağlanır. Yorulan önkolun belirli aralıklarla 
31p spektrumları tekrar kayıt edilir (Şekil 18 B, C, D, 
E). Bu spektrumlar incelendiği zaman başlangıçta 
(yorgun durumda) Pi piki büyük, PCr piki küçükken, 
kol dinlendikçe Pi şiddeti azalmakta , PCr şiddeti ise 
artmaktadır. Bu sonuçlara göre normal ve yorgun 
kaslardaki farklı organofosfatlı bileşiklerin kon
santrasyonlarının farklı olduğu söylenebilir. Eğer 

kas uzun süre oksijensiz kalırsa daha da çarpıcı 

0 

Şekil 18. Bir insan önkolunun 31P NMR spektrumu: A) yo- -
rulmadan önce, B-E) yorulmadan sonraki din

lenme sürelerinde alınan spektrumlar. 

etkilere rastlanır. Bu olay kan damarının sı

kıştırılması ya da tamamen tıkanması halinde gö
rülür. Bunun en bilinen örneği kalp krizidir. Hay
vanlar üzerinde yapılan in vivo 31 P deneylerinin 
çoğu kötii çalışan organları hemen tanımlanuştır. 
Bu metodların hasta üzerinde kullanılması yakın bir 
gelecekte mümkün olacaktır. 

Manyetik Rezonans Tomografisi 

Temel prensipler ve deneysel şartlar 

1973'de Lauteur NMR kullanarak büyük nesneleri gö
rüntiilemeye başlamıştır27. Yaşayan bir or
ganizmada en çok görülen ortanun su olması ve hid
rojen atomunun NMR'a karşı aktifliği nedeniyle gö
rüntiileme işleminde proton rezonans spektroskopisi 
kullanılmaktadır. Buradan hareketle, incelenecek or
ganın su dağılım haritası NMR spektroskopisi kul
lanılarak önceden çıkarılmalıdır. Çok su içeren böl
gelerde kuvvetli pikler elde edilirken kemik gibi az 
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su taşıyan bölgelerden zayıf sinyaller elde edil
mektedir. msan vücudu gibi karmaşık bir yapının 
manyetik rezonansı(MR) çekilirken incelenen or
ganın sadece küçük bir bölgesi herhangi bir anda 
gözlenir. İncelenen bölgeye uygulanan manyetik alan 

ve radyo frekansına (Rf) sahip enerji o bölgedeki su 
moleküllerini rezonansa getirir. iyi çözümlenmiş bir 
görüntü elde etmek için incelenen bölge son derece 
küçük olmalıdır. İlk çalışmalarda, en yüksek çö
zümlemeyi elde etmek amacıyla yaklaşık 10xl0x100 
µrıf boyutlarında ve 10-5 mm3 hacrnında bölgeler 
seçilmekteydi2s. Bu hacımdaki bölgeler de ayrıca 

enine dilimlere ayrılarak inceleniyordu. Şekil 19'da 
bir beyin tomografisi görülmektedir. Bu gö
rüntülerde beyin lmm çapında, 7 mm uzunluğunda 

ve 7 mm kalınlığında dilimlere ayrılarak in
celenmiştir. Tüm beyini görüntülemek için bu 
hacım gibi 8 bölgeye ihtiyaç vardır. Her bir hacım 
elementinin verileri bilgisayarda depolanmakta ve 
Foı.ırier Transformasyonu(FT) kullanılarak bir doktor 
tarafından yorumlanabilen MR sinyallerine çev
rilmektedir. ıstenen herhangi bir bölgenin su da
ğılımına ait görüntüler çekimden bir kaç saniye 
sonra elde edilir. Tıp açısından vücudun herhangi 
bir yerindeki su dağılımını bilmek önemli bir bulgu 
değildir. Su protonlarının T1 ve T2 sönüm (du

rulma) zamanlarının ölçülmesi ile MR tomografisi 
elde edilmektedir. Bu değerler, vücut dokularının su 
ile nasıl sarıldığının ipuçlarını sağlar29.30. Bir gö

rüntü oluşturulduğu zaman bu sadece su dağılımını 
değil Tlve T2'nin değişimini de verir. Bu tekniğin 
prensiplerini anlamak için bazı kavramların ir
delenmesi yararlı olacaktır. Bir sisteme 1800 'lik bir 
Rf vurumu uygulandığı zaman bu sistem T1 za
manında duruJur3. Farklı dokularda bulunan çe
kirdekler farklı T1 zamanına sahiptirler ve enerjileri 
farklı zamanlarda sıfırlanır. Bu nedenle de farklı 

NMR görüntüsüne neden olurlar. Bu da farklı T1 za
manına sahip protonların farklı doku çevrelerinde 
bulunduğunu gösterir ve bu farklılıklar görüntü için
de siyah veya beyaz renkler halinde görülür. Spin
spin sönüm zamanı olan T2'deki değişikliklere bağlı 
görüntü oluşumları da elde edilmektedir. T2 de
ğişkenliklerine bağlı olarak elde edilen NMR gö
rüntüsü, X-ray tomografisi ile elde edilen görüntü ile 
kıyaslanabilecek kalitededir. Ayrıca organizma za
rarlı radyasyondan da korunmuş olur. Deneylerin 

tekrarında bir risk yoktur31. 

Uygulama 

Şekil 19' da bir insan beyninin sekiz görüntüsü gö-

rülmektedir. Görüntüler 7 mm kalınlığında kesitler 
halinde alınmıştır. İlk resim beyindeki su dağılımını 

kesin olarak göstermektedir. Açık renkler su kon
santrasyonunun yüksek olduğu yerleri belirtir. Açık

ça görüldüğü gibi her bir resimde görüntü kontrastı 
değişiktir. Farklı türdeki beyin dokuları için farklı 

T2'ler temel alınarak bu görüntüler elde edilmiştir. 
Bu görüntülerde hastalıklı bir doku bu

lunmamaktadır. Hastalıklı dokulardaki T1 ve T2 ve
rileri değişiktir ve tanıya bu yolla gidiJir2,9. 

Şekil 19. Bir insan beyninin MR ile alınmış sekiz gö
rüntüsü. 
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