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Özetçe— Quartz Crystal Microbalance (QCM) tabanl 
sensörler ile gaz ve sv ortamlarda gerçekleştirilen alglama 
ve ölçüm yöntemleri son yllarda yaplan sensör 
çalşmalarnda gelişme gösteren bir uygulama olarak dikkat 
çekmektedir. Bu çalşma, insan kan serumundan QCM 
sensör kullanlarak glikoz değerlerinin belirlenmesi için 
yaplacak çalşmalara temel teşkil etmek üzere 
gerçekleştirilmiştir. Çalşmada farkl oranlardaki glikoz 
katkl saf sudan glikoz seviyelerinin ölçümünü 
gerçekleştirmek için bir QCM tabanl sensör sistemi 
kullanlmştr. Ölçümlere dair sonuçlar grafiklerle analiz 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar QCM tabanl sensörlerin 
glikoz değeri ölçümlerinde hassas, tekrarlanabilir ve 
güvenilir bir sensör uygulamas olduğunu göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler — Quartz Crystal Microbalance, sensör, 
glikoz  

Abstract— Sensing and measurement methods with 
Quartz Crystal Microbalance (QCM) based sensors draw 
attention as an improving application among studies in 
recent years. This study is carried out for to be basis of 
studies on glucose level measurement using human blood 
serum using QCM sensors. In this paper, measurements with 
QCM sensor system using pure water containing several 
levels of glucose samples are carried out. Measurement 
results are analyzed with plots. The obtained results show 
that QCM based sensors are sensitive, repeatable and 
reliable sensor applications for blood glucose measurements.  
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I. GİRİŞ 
Günümüzde diyabet bulaşc olmayan ve kronik 

hastalklar snfnda büyük oranda dikkati üzerine toplayan 
önemli bir sağlk sorunudur. Yaplan araştrmalarda 2015 
ylnda dünyada 415 milyon civarnda diyabet hastas 
olduğu ve 2040 ylna kadar bu saynn 642 milyonu 
bulacağ tahmin edilmektedir. Benzer şekilde ülkemizde 
günümüzde yaklaşk 6.339.000 kadar diyabet hastas 
olduğu bilinirken bu saynn 2040 ylnda 10.649.000’u 
bulacağ tahmin edilmektedir [1]. Hastalğn teşhis ve 
tedavi çalşmalar için kan glikozu değerlerinin doğru ve 
güvenilir bir şekilde ölçülmesi ve sürekli gözlemlenmesi 
büyük önem taşmaktadr. Bu hedefe yönelik olarak kan 

glikoz seviyelerinin belirlenmesinde sensör uygulamalar 
önemli rol oynamaktadr.  

Analitik ve fiziksel kimya, tbbi teşhis ve biyoteknoloji 
alanlarnda, yüksek seçiciliğe ve hassasiyete sahip, gerçek 
zamanl gözlemleme yeteneği olan, kullanc dostu, 
güvenilir ve küçük boyutlu sensör tekniklerine olan ihtiyaç 
gün geçtikçe artmaktadr. Sensör uygulamalar arasnda 
Quartz Crystal Microbalance (QCM), düşük maliyeti, hzl 
tepkisi, ölçüm hassasiyeti ile gaz ve sv tabanl 
çalşmalarda öne çkmaktadr.  

Piezoelektrik quartz kristallerinin sensör 
uygulamalarnda kullanm 1960’lara kadar dayanmaktadr 
[2]. Literatürde ortaya konulan çalşmalarda svlarn 
viskozite, yoğunluk gibi karakteristik özelliklerinin 
etkileşimde olduğu kristal sensörün titreşim frekansn 
değiştirdiği görülmüştür [3-6]. 2000’li yllarla birlikte 
biyomedikal ve biyokimyasal alanlarda QCM üzerine 
yaplan sensör uygulamalar hz kazanmş ve farkl 
alglayc materyaller ile sensör kaplamalar 
gerçekleştirilerek sv ve gaz ortamlarda çeşitli 
kimyasallarn alglanmas deneyleri gerçekleştirilmiştir [7-
12]. 

Bu çalşmada, farkl konsantrasyonlarda hazrlanmş 
glikoz katkl saf sudan alnan örneklerden glikoz 
parametresi, QCM tabanl sensör ile alglanmştr. Ölçüm 
sonuçlar ile önerilen sensör sistemi yorumlanmştr. 
Çalşmann ikinci bölümünde QCM sensörlerin dayandğ 
teorik altyap incelenmiş, üçüncü ksmda ise yaplan 
deneysel çalşma admlar açklanmştr. Son bölümde ise 
elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

II. QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE 
Sensörler International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC) tarafndan, "kimyasal bir bileşiğe karş 
verilen yant optik, termal ya da elektriksel sinyallere 
dönüştüren cihazlar" olarak tanmlanmaktadr. Tüm 
sensörler iki bileşenli bir sistem olarak kabul edilebilir. Bu 
bileşenler, bağlama/tanma eleman ve sinyal dönüştürücü 
elemandr [13]. 

Sensör uygulamalarnda kullanlan QCM ise ince bir 
AT-kesim quartz kristalinden oluşmaktadr ve 
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piezoelektrik özelliktedir. Kristalin üzerinde bulunan 
elektrotlara elektriksel güç uygulandğnda piezoelektrik 
etkiden dolay mekanik güç elde edilir ve quartz kristal bir 
osilatör devresi yardm ile doğal frekansnda rezonans 
üretir. Rezonans frekans sensör yüzeyinde biriken kütleye 
bağl olarak değişmektedir. Frekans ile sensör üzerinde 
biriken kütle arasndaki bağnt Sauerbrey denklemi ile 
ifade edilmektedir [14].  
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Denklemde f0 temel rezonans frekansn, ∆f frekans 
değişimini, ∆m sensör yüzeyindeki kütle değişimini, A 
kristal yüzeyinin alann, ρq quartz yoğunluğunu, µq ise 
kesme katsaysn göstermektedir. Sauerbrey denkleminden 
görüleceği üzere sensör yüzeyindeki kütle değişimi ile 
rezonans frekansndaki değişim arasnda teorik olarak 
lineer bir ilişki bulunmaktadr [15, 16].  

III. DENEYSEL DÜZENEK 

A. Sensörlerin Hazrlanmas 
Deneyde AT kesim, altn elektrotlu, 2.54 cm çapl, 5 

MHz quartz kristaller kullanlmştr. Sensörün 
elektrotlarnn temas noktalar kullanm kolaylğ 
açsndan kristalin altnda bulunmaktadr. Kullanlan 
QCM sensör Şekil 1(a)’de görülmektedir.  

Sensörler kaplama işlemine hazrlanmak için öncelikle 
saf suyla temizlenmiş ve kuru havayla kurutulmuştur. 
Kaplama malzemesi olarak TÜBİTAK MAM Malzeme 
Enstitüsü Sensör Grubu’ndan ftalosiyanin temin edilmiş 
ve aseton içerisinde 1 mg/ml orannda çözdürülmüştür. 
Hazrlanan çözelti, havasz ortam kabininde sensörlerin 
üzerine jet sprey yöntemi kullanlarak kaplanmştr. 
Kaplanmş QCM sensörü Şekil 1(b)’de görülmektedir. 
Kaplama işlemi esnasnda QCM frekans eş zamanl 
olarak takip edilerek frekans kaymas gözlemlenmiş ve 
istenilen frekans kaymas miktar elde edildiğinde 
kaplama sistemi durdurulmuştur. Kaplama malzemesinin 
miktar, QCM frekansn 5 kHz kaydracak şekilde 
belirlenmiştir. Optimum sensör hassasiyeti 5 kHz kaplama 
kalnlğ civarnda elde edildiği literatürde belirtilmiştir 
[17].  

 
Şekil 1: (a) Kaplamasz QCM Sensör (b) Kaplanmş QCM Sensör 

Kaplama katmannn homojen yapda olduğu Şekil 2’de 
görülmektedir. Sensörler bir gece boyunca 50 °C’de 

frnlanarak, kaplama katmanndaki çözücü kalntlar 
giderilmiştir.  

 
Şekil 2: Kaplanmş sensörün elektron mikroskobu altndaki yüzey 

fotoğraf 

B. Numuneler 
Deneyler için 9 farkl konsantrasyonda glikoz/saf su 

çözeltisi hazrlanmştr. Bu çözeltiler 1 litre saf su 
içerisinde 10 mg’dan 90 mg’a kadar 10’ar mg aralklara 
glikoz çözdürülerek elde edilmiştir.  

C. Deney Düzeneği  
Ölçümlerde kullanlan deney düzeneği Şekil 3’de 

görülmektedir. Deneyde QCM ölçüm cihaz olarak SRS 
QCM200 (SRS – Stanford Research Systems Inc., ABD) 
bir tane QCM sensör için kullanlmştr. Cihaz kristal 
hücresi içerisine yerleştirilen 5 MHz AT kesim kristalin 
frekansn ve direncini ölçmektedir. Kristal yüzeyinde 
biriken kütleyle lineer olarak rezonans frekans 
değişmektedir. Kristal hücresine mikro pipet yardm ile 
enjekte edilen numuneler, kristalin rezonans frekansn 
değiştirmiş, bu değişim eş zamanl olarak kaydedilmiştir.  
Deneyde çeşitli oranlarda hazrlanan glikoz/saf su 
çözeltileri kristal hücresindeki QCM sensöre peşi sra 
uygulanmştr. Her bir ölçümden sonra QCM sensöre 20 
dakika saf su uygulanarak sensör tepkisinin referans 
çizgisine dönmesi sağlanmştr. 

 
Şekil 3. Ölçümlerde kullanlan deney düzeneği 

IV. ÖLÇÜM SONUÇLARI 
Farkl konsantrasyonlarda glikoz/saf su çözeltileri ile 

gerçekleştirilen deneye ait sensör cevab Şekil 4’te 
verilmiştir. Çözeltiler ile yaplan ölçümlerden sonra saf su 
enjekte edilerek gerçekleştirilen her temizleme işleminde 
sensör referans frekans değerine dönmektedir. Ayrca 
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Şekil 4’ten görüleceği üzere glikoz yoğunluğuna bağl 
olarak sensör üzerinde biriken kütle ile doğru orantl 
şekilde sensör frekansnda kayma gerçekleşmektedir. 

 
Şekil 4. Glikoz/saf su çözeltileri ile yaplan deneyin sensör cevab 

Şekil 5’te ise sensör frekansndaki kayma miktarlarnn 
farkl konsantrasyonlardaki glikoz değerlerine göre 
değişimi görülmektedir. Eğri uydurma yöntemi ile elde 
edilen grafik sensörün lineer tepki verdiğini 
göstermektedir. Sensör hassasiyetine ait eğrinin denklemi 
(2)’deki gibidir. 

 25.7 1 10y x= + ×   (2) 

 
Şekil 5. Glikoz yoğunluğuna bağl frekans kaymas 

V. SONUÇ 
Bu çalşmada farkl konsantrasyonlardaki glikoz katkl 

saf sudan glikoz seviyelerinin ölçümünü gerçekleştirmek 
için bir QCM tabanl sensör sistemi kullanlmştr. Bu 
sistem ile hassas, güvenilir ve tekrarlanabilir ölçümlerin 
elde edilmesi hedeflenmiştir. Çalşmada, 10-90 ppm 
aralğnda 10 ppm aralklarla 9 farkl glikoz/saf su 
çözeltisi kullanlarak ölçümler gerçekleştirilmiş ve QCM 
sensörün frekans kaymas gözlemlenmiştir. Yaplan 
deneyle glikoz miktarna bağl olarak lineer bir sensör 
cevab elde edilmiştir. Sensörün rezonans frekansnn 
glikoz miktarna bağl kaymas 5.7 Hz/ppm eğime sahiptir.  

Bu sonuçlarn şğnda QCM sensör sistemlerinin 
glikoz değerini belirlemede uygun bir ölçüm tekniği 
olabileceği görülmektedir. Bu noktadan hareketle gelecek 
çalşmalarda, QCM sensör kullanlarak insan kan 
serumundan glikoz değerlerinin belirlenmesi hedef 
alnacaktr.  
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