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PHEMA VE PHEMA/HEPARİN MİKROKÜRELERDE ALBUMİN 
ADSORPSİYONUNUN KOLON SİSTEMİNDE İNCELENMESİ

B.Büyükişleyen, A. Kozluca, A. Denizli ve E. Pişkin 
Kimya Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara

Bu çalışmada kullanılan PHEMA mikroküreîer, 100-400 ¡im boy aralığında süspansiyon 
polimerizasyonu ile üretilmiştir. PHEMA mikrokürelerin yüzeyindeki hidroksil gruplan 
siyanojen bromür (CNBr) ile aktive edümiş ve bu aktif gruplara ligand olarak albumine spesifik 
ilgisi bulunan heparin immobilize edilmiştir. Aktivasyon ortamında kullanılan CNBr başlangıç 
konsantrasyonu 10-50 mg/ml aralığında değiştirilerek immobilize edilen heparinin yüzey 
konsantrasyonu değiştirilmesi amaçlanmıştır. PHEMA ve PHEMA/heparin mikrokürelerin 
albumin adsorpsiyon kapasiteleri, kesikli düzende gerçekleştirilen denge adsorpsiyon deneyleri 
ile bulunmuştur. Sabit yataklı adsorpsiyon kolonları kullanıldığı sürekli dolaşımlı akış 
sistemlerinde yapılan deneylerde kolon ve akış parametrelerinin albumin adsorpsiyon hızına 
etkileri araştırılmıştır. Bu deneylerde sürekli kanştınlan, sabit sıcaklıktaki (20°C) bir depoda 
bulunan aîbuminin fosfat tamponundaki (pH:7.0) çözeltisi, PHEMA/heparin dolgulu 
kolonlardan sürekli olarak dolaştırılmış ve depodaki albumin konsantrasyonu değişimi, 
buradan belli ‘¿aman aralıklan ile alman örneklerin spektrofotometrik olarak değerlendirilmesiyle 
izlenmiştir. Kullanılan kolonların çapı 1.35 cm olup, kolon boy/çap oranı 1-3 aralığında 
değiştirilmiştir. Farklı boyutlarda (100-400 p.m) PHEMA/heparin mikroküreîer ile tekrarlanan 
deneylerle mikroküre boyutlannın albumin adsorpsiyonuna etkileri araştınlmıştır. Depodaki 
albumin başlangıç konsantrasyonu 1-5 mg/ml aralığında değiştirilerek bu parametrenin 
adsorpsiyon hız ve kapasitesine etkileri belirlenmiştir. Kolondan sıvı fazın akış hızının kolon 
performansına etkisinin belirlenmesi amacıyla 0.5-2.0 mi/dk aralığında değişik hacımsal akış 
hızlarında çalışılmıştır. CNBr başlangıç konsantrasyonunun artırılmasıyla birim mikroküre 
yüzey alanına İmmobilize edilen heparin miktarı 30 mg CNBr/mİ değerine kadar artmakta daha 
sonra önemli miktarda değişmemektedir. PHEMA mikrokürelerde albumin adsorpsiyonu çok 
düşüktür, immobilize heparin miktannın arttınlmasıyla adsorblanan albumin miktarı önemli 
oranda artmaktadır. 1 gram sorbentte adsorblanan albumin miktan 20  mg değerine kadar 
çıkmaktadır. Mikroküre boyutunun küçülmesi ile beklendiği gibi birim sorbent başına 
adsorblanan albumin artarmaktadır. Kolon boy/çap oranının artmasıyla kullanılan sorbent 
miktan arttığından beklendiği gibi çözeltiden uzaklaştınlan toplam albumin miktan artmakta, 
ancak, birim sorbent basma adsorblanan değer azalmaktadır. Sıvı faz akış hızının ve albumin 
başlangıç konsantrasyonunun arttınlmasıyla adsorpsiyon hızlanmakta ancak adsorpsiyon 
kapasitesi önemli miktarda değişmemektedir.
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