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Kortikal cup - 1950
Push-pull perfüzyon - 1960
İn vivo mikrodiyaliz - 1980
İn vivo voltametri - 1980

SSS’de hücrelerden salıverilen endojen
madde ve metabolitlerinin miktarlarının 

in vivo incelenmesi
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Kortikal Cup Tekniği
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İlk kez 1953 yılında MacIntosh ve Oberin
tarafından kullanılmış 

ve
bu çalışmada korteksin elektriksel aktivitesi
ile Ach salıverilmesi arasındaki ilişki ortaya

konmuştur.
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Kortikal cup tekniği;

Sadece korteksin yüzeyel bölgelerinden 
nörotransmitter ve diğer endojen maddelerin 
salıverilmesinin incelenmesine olanak 
veren bir yöntemdir.
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Tekniğin Esası

?
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Silindir şeklinde ufak bir haznenin 
çalışılacak beyin bölgesinde korteks 
üzerine yerleştirilmesi esasına dayanır.
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Silindirin içi vücut sıcaklığındaki fizyolojik
bir sıvı ile doldurulur ve bu sıvı belirli
aralıklarla yenisi ile değiştirilir. 

Bu şekilde elde edilen ve korteksin yüzeyel
bölgelerinden salıverilen endojen maddeleri
içeren örnekler analiz için kullanılır.
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Malzeme:
Perspeks
Alüminyum
Gümüş

Hacim:
0.25 – 1 cm3
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Kortikal cup üzeride ufak bir değişiklik
yaparak ve bir perfüzyon pompası
kullanarak korteks yüzeyini devamlı 
perfüze etmek de olasıdır.
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Yöntemin avantajları:

Uygulanması kolaydır.
Fazla teknik  ve pahalı sistemlere gereksinim
göstermez.

Dezavantajı:
Sadece korteksin yüzeyel tabakalarından 
salıverilen endojen maddelerin incelenmesine
olanak verir.
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Push-Pull Perfüzyon
Tekniği

18

İlk kez 1958 yılında Fox ve Hilton tarafından
cilt altının perfüze edilerek bradikinin’in
salıverilmesinin incelenmesi amacı ile

kullanılmış, 

1961 yılında ise Gaddum tarafından SSS ne 
uygulanmıştır.
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Kullanım amaçları
Değişik deneysel koşular altında beynin derin 
bölgelerini perfüze ederek salıverilen endojen
maddelerin miktarlarını saptamak.

Ventriküler alanları veya beynin çeşitli  
bölgelerini ilaç içeren fizyolojik sıvılarla perfüze
etmek ve bu ilaçların santral veya periferik
etkilerini araştırmak.

Periferik yoldan verilen ilaçların SSS deki 
dağılımlarını incelemek.
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Yöntem ilk yıllarında aşağıdakine benzer 
deneysel modeller kullanılarak perfüzyon
sıvısına geçen endojen maddelerin fonksiyonel
etkilerini belirlemek amacı ile de kullanılmıştır.
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Yöntemin Esası

?
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Çalışılmak istenen beyin bölgesine 
yerleştirilen kanül yardımı ile o 
bölgenin fizyolojik bir sıvı ile 
yıkanması (perfüze edilmesi) ve 
takiben yıkama sıvısının toplanması 
(perfüzat) esasına dayanmaktadır. 
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Sistemin uygulanabilmesi için ne 
gereklidir?

1) Perfüzyon kanülü
2) Birbiri ile ters, ancak aynı hızda çalışan
ikili bir pompa sistemi
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Yöntemin üstünlüğü:
Diyaliz membranı içermediği için, kullanılan
kanülün recovery veya geri alma sorunu 
yoktur.

Sakıncası:
Birbiri ile simetrik çalışmayan pompa
sistemi nedeni ile doku içine sıvı kaçışı
olması veya negatif basınç nedeni ile
kanülün tıkanması.



15

29

30



16

31

Mikrodiyaliz Tekniği 

32

Sıvı ile dolu bir kaptaki diyaliz tüplerinin 
içinden yavaş hızda bir sıvı geçirildiğinde
(diyaliz sıvısı), kaptaki sıvı içinde bulunan,
ancak diyaliz sıvısında bulunmayan maddeler
membranı difüzyon ile geçerek diyaliz sıvısına 
katılırlar. 

Diyaliz sıvısı Diyalizat
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Diyaliz sıvısı Diyalizat

Benzer şekilde, diyaliz sıvısında bulunan,
ancak kap içindeki sıvıda bulunmayan 
maddeler de yarı geçirgen zardan difüze olarak
kap içindeki sıvıya geçebilirler.
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Bir sıvı içindeki çözünmüş maddelerin 
yarı geçirgen bir zardan

geçmeleri 

Basit difüzyon
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Yöntemin uygulama alanları:
Diyaliz edilen beyin bölgesindeki endojen
maddelerin miktarlarının değişik deneysel
koşullar altında ölçülmesi.

Sistemik olarak ilaç verilmesi sonrası, ilaç veya
metabolitlerinin diyaliz edilen beyin bölgesindeki
miktarlarının saptanması.

Diyaliz sıvısına eklenen bir maddenin etkisinin
gözlenmesi.
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Yöntemin üstünlükleri:
Uygulanabilirliğinin fazla karmaşık olmaması.

Probun yerleştirildiği spesifik beyin 
bölgesinden örnek toplanmasına olanak vermesi.

Örnek toplanması esnasında sıvı kaybının söz
konusu olmaması.

Oldukça ufak prob kullanılması nedeni ile 
fazla travmatik olmaması.
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Anestezi altında olmayan deney hayvanlarında da
uygulanabilir olması.

Diyaliz sıvısının doku ile direkt temasının olmaması.

Toplanan örneklerin (diyalizat) ölçüm için önceden
ön işleme tabi tutulmaması.

Sık aralıklarla ve uzun süre örnek toplanmasına 
olanak vermesi.

Yöntemin üstünlükleri:
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Yöntemin dezavantajları:
Prob üzerindeki diyaliz membranının
geçirgenliğinin sınırlı olması nedeni ile
toplanan örneklerdeki madde miktarlarının
çok az düzeylerde olması.

Bu nedenle örneklerin analizi için çok hassas
ölçüm sistemlerine gereksinim duyulması.

Prob maaliyetlerinin yüksek olması.



20

39

Mikrodiyaliz sisteminin uygulanabilmesi için 
neler gereklidir?

Mutlaka olması gerekenler:
1) Mikrodiyaliz probu ve bağlantı kanülleri
2) Mikrodiyaliz pompası
3) Stereotaksik frame ve beyin atlası
4) El matkabı
5) Deney hayvanının içinde bulunacağı kap
6) Ölçüm için hassas analitik sistemler

40
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Mikrodiyaliz sisteminin uygulanabilmesi için 
neler gereklidir?

Mutlaka olması gerekenler:
1) Mikrodiyaliz probu ve bağlantı kanülleri
2) Mikrodiyaliz pompası
3) Stereotaksik frame ve beyin atlası
4) El matkabı
5) Deney hayvanının içinde bulunacağı kap
6) Ölçüm için hassas analitik sistemler
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Mikrodiyaliz sisteminin uygulanabilmesi için 
neler gereklidir?

Mutlaka olması gerekenler:
1) Mikrodiyaliz probu ve bağlantı kanülleri
2) Mikrodiyaliz pompası
3) Stereotaksik frame ve beyin atlası
4) El matkabı
5) Deney hayvanının içinde bulunacağı kap
6) Ölçüm için hassas analitik sistemler

44



23

45

Mikrodiyaliz sisteminin uygulanabilmesi için 
neler gereklidir?

Mutlaka olması gerekenler:
1) Mikrodiyaliz probu ve bağlantı kanülleri
2) Mikrodiyaliz pompası
3) Stereotaksik frame ve beyin atlası
4) El matkabı
5) Deney hayvanının içinde bulunacağı kap
6) Ölçüm için hassas analitik sistemler
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Diğer aksesuarlar:

1) Şuuru açık deney hayvanlarında 
çalışmak için dizayn edilmiş
deney hayvanının içine yerleştirildiği cam 
fanus ve ekleri
2) Soğutuculu örnek toplayıcısı
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Mikrodiyaliz probu:
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Nasıl mikrodiyaliz probu yapabiliriz?

26 G ppd iğnesi
Sert plastikten yapılmış ufak silindir blok
Silikon kapiller
Diyaliz membranı
Yapıştırıcı, jilet, eğe vb.
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Prob yapımında kullanılan diyaliz membranları:

Memran materyali O.D. (mm) M. Cutoff (kDa) Firma

Selüloz 0.20 6 BAS, BRE
Selüloz 0.25 5 Medicell
Selüloz 0.32 5 COBE labs
Kopolymer 0.31 15 Dasco
Kopolymer 0.50 20 Carnegie, BAS
Akrilik koploymer 0.30 50 Amnicon
Polysulfon 0.30 100 Amnicon
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Recovery ve 
diyaliz edilen madde miktarını etkileyen faktörler
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Recovery

in vitro recovery

in vivo recovery

Prob Recovery’si:
Probların geri alma oranı veya diyaliz etme
yeteneklerini ifade eder.
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İn vitro recovery:

60

İn vitro Recovery:

Relative Recovery

Absolute Recovery
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Relative Recovery:
Toplanan örneklerdeki (diyalizat) madde
miktarının diyaliz edilen ortamdaki madde
miktarına oranı.
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Absolute Recovery:
Belirli bir zaman dilimi içinde diyalizata
geçen toplam madde miktarıdır.
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Recovery’i etkileyen faktörler

1)Teknik ve bununla ilişkili faktörler
2) Ölçülecek madde ve diyaliz edilen bölge ile 
ilgili faktörler
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Diyaliz sıvısının akış hızı
Diyaliz sıvısının sıcaklığı
Diyaliz membranının özellikleri

Membran yapısı
Moleküler cut off değeri
Membran alanının büyüklüğü

Maddeler ve diyaliz probu arasındaki etkileşmeler

1) Teknik ve bununla ilişkili faktörler:
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2) Ölçülecek madde ve diyaliz edilen bölge 
ile ilgili faktörler:

Maddenin molekül büyüklüğü
Maddenin ekstrasellüler ortama difüzyon hızı
Maddenin metabolizma hızı
Diğer hücrelere alınma (uptake) hızı
Diyaliz edilen bölgedeki kan akım hızı
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Akış hızı ve recovery:
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Membran uzunluğu ve recovery:

68
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Moleküler cut-off değeri ve 
molekül büyüklüğü
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İn vivo recovery
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No net-flux metodu:

Diyaliz sıvısı içine ölçülmek istenen madde artan 
konsantrasyonlarda eklenir (Ciç) ve toplanan diyalizat
örneklerindeki bu maddenin miktarı ölçülür (Cdış). 
Elde edilen değerler lineer regresyonda grafiklendirilerek
difüzyonun olmadığı nokta (diyaliz girişi ve çıkışındaki 
madde konsantrasyonunun eşit olduğu nokta) belirlenir.
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No net-flux metodu:
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Zero Flow metod:

Diyaliz işlemi farklı diyaliz hızlarında 
gerçekleştirilerek toplanan örneklerdeki
madde miktarları ölçülür. Non-lineer regresyon
analizi yapılarak sıfır akış hızındaki konsantrasyon
değeri hesaplanır.
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Yöntemin Uygulanması
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Deney hayvanının anestezi edilmesi
Stereotaksik frame yerleştirilmesi
Diyaliz probunun takılması
Anesteziden çıkmak için bekleme
Diyaliz işlemine başlanması
Örneklerin analizi

76

Anestezi altında:
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Şuuru açık:
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On-line mikrodiyaliz sistemi:
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Sonuç olarak; 
mikrodiyaliz gerçekte karmaşık olmayan 
ve fazla yatırıma gereksinim göstermeyen 
bir tekniktir.

Buna karşın; 
toplanan örneklerin analizi, daha  fazla 
emek, yatırım ve deneyim gerektirir.


