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Özet- Biyolojik aktivitelerin farklı ortamlardaki farklı davranışlarından dolayı moleküler etkileşimler kimyada her zaman popüler 

bir konu olmuştur [1]. Yüksek kuantum verimine sahip olabilen ve kolayca ayarlanabilen lüminesans özelliklerinden dolayı 

kuantum noktalar, biyolojik moleküllerin algılanması için yaygın fotolüminesans nanomalzemeler haline gelmiştir. Son yıllarda 

karbon temelli kuantum noktalar (CQDs), farklı dalga boylarındaki emisyonları, kararlılıkları, biyo-uyumlulukları ve düşük 

maliyet gibi üstün özellikler taşıdıkları için oldukça ilgi çekmeye başlamışlardır. Literatürde karbon temelli kuantum noktalarının 

hazırlanması için farklı çıkış malzemeleri, dolayısıyla farklı yöntemler rapor edilmiştir. Bu çalışmada, karbon ve azot kaynağı 

başlangıç malzemeleri kullanılarak farklı CQDs sentezlenmiştir. Azot kaynağı olarak glutatyon sabit tutulurken karbon kaynağı 

olarak sitrik asit, glikoz ve glutamik asit kullanılmıştır. Bu karbon ve azot kaynakları kullanılarak çalışmada tek basamaklı piroliz 

yöntemi kullanılmıştır [2]. Elde edilen CQDs’ın saflaştırılması ve ürünlerin elde edilmesi için kolon kromatografisi 

kullanılmıştır. Kuantum verimleri sırasıyla glutatyon-sitrik asit, glutatyonglukoz ve glutatyon-glutamik asit çiftleri için %58.9, 

%27.0 ve %8.2 olarak hesaplanmıştır. CQDs’ın karakterizasyonu yapıldıktan sonra, elde edilen CQDs’ın alanin, arjinin, 

asparajin, aspartik asit, sistein, sistin, histidin, izolösin, lösin, lizin, metiyonin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, 

valin miktarlarıyla fotolüminesans şiddetindeki değişiklik izlenmiştir.   
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Abstract- Molecular interactions have been a hot topic in chemistry because of their importance in different processes from 

biological activities [1]. Quantum dots with strong and easily tunable luminescence and high emission quantum yields have 

become well-established photoluminescent nanomaterials for the sensing of biological molecules. In recent years carbon-based 

quantum dots (CQDs) have attracted substantial research interest due to their outstanding merits in terms of full-color 

luminescence, stability, biocompatibility and low cost. In the literature, different starting materials and therefore procedures have 

been reported for the preparation of carbon-based quantum dots (CQDs). Herein, different CQDs were synthesized using starting 

materials based on carbon and nitrogen. Glutathione, as nitrogen source, was kept stable and we changed carbon source by using 

citric acid, glucose and glutamic acid. A one-step pyrolysis method was used by mixing adequate quantity of carbon and nitrogen 
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source. [2]. After this process, column chromatography was used for the purification of the resultant CQDs and to remove the 

precursors. The quantum yields were estimated as 58.9%, 27.0% and 8.2% for glutathione-citric acid, glutathione-glucose and 

glutathione-glutamic acid couples, respectively. After the characterization of CQDs were performed, the sensing capability of 

the obtained CQDs towards alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, cystine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, 

methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine was determined in solution phase by following 

the change in photoluminescence intensity.  
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