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NÖROFARMAKOLOJİDE BEYİN MİKRODİYALİZİ VE DİĞER İN VİVO 
PERFÜZYON TEKNİKLERİ 
 
Prof. Dr. R. Levent Büyükuysal 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab. Dalı, 
Bursa 

 
Kortikal Cup Yöntemi: 

 
İlk kez 1953 yılında MacIntosh ve Oberin tarafından korteksin spontan elektriksel 

aktivitesi ile asetilkolin salıverilmesi arasındaki ilişkinin gösterilmesi amacı ile 
kullanılmıştır. 1960’lı yıllarda koyun, kedi, tavşan gibi deney hayvanları üzerinde de 
uygulanan bu yöntem, sadece beyin korteksinin yüzeyinden salıverilen endojen 
maddelerin ve metabolitlerinin incelenmesine olanak vermektedir. Push-pull perfüzyon 
ve mikrodiyaliz gibi diğer yöntemlerin aksine, beynin derin tabakalarından salıverilen 
endojen maddelerin incelenmesine olanak vermeyen bu yöntem, çok yaygın olmamakla 
birlikte günümüzde hala kullanılmaktadır. .  

                   
 

Korteks üzerine yerleştirmek için genellikle perspeks’den yapılmış silindirler 
kullanılmışsa da, alüminyum veya gümüşten yapılmış silindirler de kullanılabilir. Silindir 
kabın büyüklüğü, üzerinde çalışılacak deney hayvanının türüne göre değişebilirse de, 
sınırlı bir kortikal alanın incelenmesine olanak verdiği için ufak kaplar tercih edilmelidir. 
Literatürde kediler için 0.5-1 cm2, sıçanlar için ise 0.25 cm2’lik yüzey alana sahip, 
içlerine 0.25-1 ml fizyolojik sıvı konabilen silindir kapların kullanıldığı görülebilir.  
 
 Yukarıda bu yöntemde kullanılan silindir bir kabın şekli görülmektedir. Haznenin 
yerleştirileceği bölgede kafa kemiğinin kesilerek kaldırılmasından sonra, perspeks silindir 
kap korteks üzerine hafif bir basınç uygulayarak yerleştirilir. Eğer şuuru açık deney 
hayvanlarında çalışılmak isteniyorsa veya kabın uzun süreli korteks üzerinde kalması söz 
konusu olacaksa, hem duranın korunması, hem de intrakranial basınç nedeni ile dışarıya 
sıvı çıkışının engellenmesi gerekebilir. Bu amaçla silindir kap içine aynı materyalden 

Yöntemin Esası: Silindir şeklinde ufak bir 
haznenin, çalışılacak beyin bölgesinde 
kafatasının bir kısmının kaldırılması sonrası 
korteks üzerine hafif bir basınç ile 
yerleştirilmesi esasına dayanmaktadır. 
Korteks üzerine yerleştirilen bu silindirin içi, 
vücut sıcaklığında olan fizyolojik bir sıvı ile 
doldurulur. Korteksin yüzeyel bölgelerinden 
fizyolojik sıvıya difüze olan endojen 
maddeler, söz konusu sıvının belirli 
aralıklarla (örneğin 5, 10 15 dakikada bir 
gibi) yenisi ile değiştirilmesi sonucu toplanır. 
Bu şekilde elde edilen örnekler, miktarı 
ölçülmek istenen maddelerin analizi için 
kullanılır. 
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yapılmış bir tıkaç yerleştirmek ve hatta kabın ağzını vidalı bir kapak ile kapatmak 
gerekebilir. Benzer şekilde enfeksiyon gelişmesini önlemek için antibakteriyel bir ilaç 
çözeltisinin (örneğin terramisin, 100 µg/ml) kap içine eklenmesi düşünülebilir. Silindir 
kabın yerleştirilmesi esnasında dikkat edilmesi gerek diğer bir nokta, korteks yüzeyini 
herhangi bir hasardan korumak için, kabın duranın üzerine yerleştirilmesi gerekliliğidir. 
Duranın kaldırıldığı çalışmalarda, ölçülen bazı nörotransmitterlerin (asetilkolin, glutamat 
gibi) miktarlarının, duranın varlığında bulunan değerlerden daha yüksek olduğu 
gözlenmiştir. Ancak, ilaçların bu maddelerin salıverilmesinde neden olduğu değişiklikler 
duranın var olmasından veya kaldırılmasından etkilenmemiştir. 
 

Yöntem anestezi altında olduğu gibi şuuru açık deney hayvanlarında da 
uygulanabilir. Ancak anestezi altında çalışılacağı zaman, seçilecek anestezik maddenin 
tipi ve anestezinin derinliğinin incelenmesi istenen parametreleri etkilememesi açısından 
önemlidir. Diğer taraftan korteks üzerine yerleştirilen fizyolojik sıvının osmolaritesinin, 
iyonik kompozisyonu ve pH’sının vücut sıvılarına benzer, sıcaklığının vücut sıcaklığında 
olmasına dikkat edilmelidir.     

 
Diğer yöntemlerde olduğu gibi, kortikal cup tekniğinin uygulanması esnasında 

doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edebilmek için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. 
Sıcaklık düşmesi bazı endojen maddelerin salıverilmesini azaltabileceği için, özellikle 
anestezi altında çalışılacaksa, deney hayvanının sıcaklığının sabit bir şekilde korunması 
önemlidir. Yine anestezi altındaki deney hayvanlarında çalışılacaksa, kullanılan anestezik 
maddelerin kan basıncında neden olabileceği düşmeler elde edilecek sonuçları 
etkileyebilir. Örneğin üretan anestezisi altında yapılan çalışmalarda kan basıncı 
değişikliklerinin asetilkolin, GABA ve glutamat salıverilmesini fazla etkilemediği 
bildirilmiştir. Bununla birlikte, kan basıncında meydana gelebilecek ani ve büyük 
düşmelerin intrakranial basıncı azaltacağı ve bunun da korteks üzerine yerleştirilmiş 
silindir kaptan sıvı kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır. Diğer taraftan şuurları 
açık deney hayvanlarında çalışılacağı zaman çalışma ortamının sessiz olmasına, toplanan 
örneklerin kan vb. biyolojik materyal içermemesine dikkat edilmelidir. 

Push-pull Perfüzyon Yöntemi: 
 Kortikal cup‘ın aksine beynin derin tabakalarını perfüze etmek amacı ile 
geliştirilmiş bir sistemdir. İlk kez 1961 yılında Gaddum tarafından kullanılmış olmakla 
birlikte, tekniğin esin kaynağı 1958 yılında Fox ve Hilton tarafından yapılan ve beyin 
dışındaki bir bölgenin (cilt altının perfüze edilerek bradikinin salıverilmesinin 
incelenmesi) perfüzyonu ile ilgili bir çalışmadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yöntemin kullanım amaçları: 
1) Ventriküler alanları ve beynin çeşitli bölgelerini ilaç 
içeren fizyolojik sıvılarla perfüze ederek bu ilaçların 
santral ve periferik etkilerini araştırmak.  
2) Beynin çeşitli bölgelerinde nörotransmitter ve diğer 
endojen maddelerin salıverilmeleri üzerine 
prekürsörlerinin ve ilaçların etkilerini incelemek. 
3) Davranış değişiklikleri ile nörotransmitter 
salıverilmesi arasındaki ilişkileri eş zamanlı ortaya 
koymak. 
4) Periferik yollarla verilen ilaçların beynin çeşitli 
bölgelerindeki dağılımlarını belirlemek. 
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 Push-pull perfüzyon tekniğinin en yaygın kullanıldığı alan, sinir uçlarından 
nörotransmitter ve metabolitlerinin salıverilmesinin çeşitli koşullar altında incelenmesi 
olmuştur. Tekniği ilk tanımlayan araştırmacı olan Gaddum, caudate nucleus’tan 
asetilkolin salıverilmesini aşağıdaki şekilde gösterilen bir kanül yardımı ile belirlemiş, 
daha sonra 1964 yılında McLennan yine bu bölgeden asetilkolin ve dopamin 
salıverilmesini aynı yöntemi kullanarak monitörize etmiştir. 
                
 
 
 

               
 
 
 

Çeşitli araştırmacılar,  tekniği ilk ortaya çıktığı yıllarda, perfüzyon sıvısına geçen 
endojen maddelerin fonksiyonel özelliklerini belirlemek amacı ile de kullanmışlardır. Bu 
amaç ile hazırlanmış bir deney seti aşağıda şematize edilmiştir.  
 
 
                          
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Söz konusu bu deney setinde 
bir hayvanın (verici) belirli bir beyin 
bölgesinden alınan perfüzat, diğer bir 
hayvanın (alıcı) perfüzyonu için 
kullanılmıştır. Böylece vericiden 
gelen endojen maddelerin alıcı 
hayvanda neden olduğu fonksiyonel 
değişiklikler izlenmiştir. Örneğin bu 
deneysel modelde diensefalonu 
perfüze edilen ve vücut ısısı 
düşürülmüş hayvandan elde edilen 
perfüzatın diğer bir hayvanın vücut 
ısısının yükselmesine neden olduğu 
gösterilmiştir. Benzer şekilde 
hipotalamusu perfüze edilen aç bir 
maymundan alınan perfüzat ile tok 
bir maymunun perfüze edilmesi, tok 
maymunun yemek yeme 
gereksiniminin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. 
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Yöntemin esası: 
Yöntemin temel prensibi, beynin belirli bir bölgesine yerleştirilen bir kanül 

yardımı ile o bölgenin fizyolojik bir sıvı ile yıkanması (perfüze edilmesi) ve takiben 
yıkama sıvısının toplanması (perfüzat) esasına dayanmaktadır. Kanülün yerleştirildiği 
beyin bölgesindeki dokunun fizyolojik sıvı ile yıkanması esnasında dokudan salıverilen 
nörotransmitter ve diğer endojen maddeler perfüzata geçmekte ve bunların miktarları da 
uygun yöntemlerle ölçülmektedir. Diğer taraftan perfüzyon amacı ile kullanılan fizyolojik 
sıvı içine etkisi incelenecek madde ilave edilerek dokunun bu madde ile teması da bu 
yöntemle sağlanabilmektedir. 

 
Bu yöntemde kullanılan kanül tipi, genel olarak birbiri içine geçen iki kılcal 

borudan ibarettir. Kılcallardan biri aracılığı ile fizyolojik sıvı perfüze edilecek beyin 
bölgesine gönderilirken (push kanülü), diğer kılcal aracılığı ile dokuyu yıkayan sıvı geri 
alınmaktadır (pull kanülü). Dolayısı ile bu yöntemin uygulanabilmesi için kanül dışında 
aynı hızda, ancak ters yönde çalışan ikili bir pompa sistemine gereksinim vardır. 
Pompalardan biri sıvıyı push kanülü içinden dokuya gönderirken, diğer pompa bu kanül 
içinden çıkan ve dokuyu ıslatan sıvı damlasını pull kanülü aracılığı ile geri emecektir. 
 

 
 
Push-pull perfüzyon tekniğinde, uç kısımları perfüze edilecek doku bölgesine göre 

farklı şekillerde dizayn edilmiş iki lümenli (iç kısmı ikiye bölünmüş) kanüller 
kullanılabilir. Diğer taraftan perfüzyon sistemini durdurmaksızın, beyin dokusunu 
ilkinden farklı bir kompozisyonda olan diğer bir fizyolojik sıvı ile perfüze etmeye olanak 
veren 3 lümenli kanüller de mevcuttur. Bu kanüller ile ilgili örnekler aşağıdaki şekillerde 
verilmiştir. 

 

 
Yandaki şekilde görüldüğü gibi push-

pull perfüzyon kanülü genellikle birbiri içine 
geçen iki kılcal borudan oluşmaktadır. 
Laboratuarda bu tip bir kanül yapılmak 
istenirse, birbiri içine geçebilecek farklı 
büyüklüklerde enjektör iğnelerinden 
yararlanılabilir. Kanülün uç kısmı yanda 
yaklaşık ölçüleri (mm) verildiği gibi farklı 
şekillerde dizayn edilebilir. Bunlardan 
birinde  iç çapı 0.15 mm olan push 
kanülünden çıkan fizyolojik sıvı, emici 
pompa yardımı ile çapı 0.7 mm olan diğer 
kanül aracılığı ile alınmaktadır. Bu sıvı akışı 
esnasında, kanülün uç bölgesindeki doku 
bölgesi sıvı ile yıkanmaktadır. Diğer kanül 
örneğinde ise, birbiri içine geçen değil, ancak 
iç çapları eşit olan (40 µm) iki kılcalın yan 
yana getirilmesi ile hazırlanmıştır. 
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Uç kısımları farklı şeklerde dizayn edilmiş iki veya üç lümenli perfüzyon kanülleri. 

 
Push-pull perfüzyon sisteminin en önemli sakıncalarından bir tanesi, birbiri ile 

simetrik bir şekilde çalışmayan pompa sistemi nedeni ile doku içine fazla sıvı 
gönderilmesi veya oluşacak negatif basınç nedeni ile sistemin tıkanma olasılığıdır. Doku 
harabiyetine neden olabilen her iki durum da pompa sistemlerinin akış hızlarının dikkatli 
bir şekilde ayarlanması, sisteme gönderilen perfüzyon sıvısının hacmi ile, elde edilen 
perfüzat hacimlerinin yakından izlenmesi ile önlenebilir. 
 

 
 
 

 

Push-pull perfüzyon sırasında 
dokuda hasar olup olmadığı veya hasarın 
büyüklüğü iki şekilde tespit edilebilir. 
Bunlardan bir tanesi, toplanan perfüzat 
örneklerinde protein miktarını, diğeri ise 
laktat dehidrogenaz aktivitesini ölçmektir. 
Santral sinir sisteminde, ekstrasellüler 
ortamdaki protein düzeyi normalde 
yüksektir. Ancak aşırı doku harabiyeti 
durumunda toplanan perfüzatlardaki 
protein düzeylerinde belirgin artışlar 
görülebilir. Laktat dehidrogenaz enzimi ise 
plazmada yüksek düzeylerde bulunmayan 
sitoplazmik bir enzimdir. Doku hasarı 
sırasında plazmadaki düzeyi aşırı derecede 
artan bu enzim, hasarın büyüklüğünü tespit 
etmek bakımından proteinden daha 
güvenilir bir belirleyicidir. Perfüzyon 
yönteminin uygulanması esnasında gerek 
sıvının neden olduğu doku erozyonuna 
bağlı olarak, gerekse kanülün 
yerleştirilmesi esnasındaki mekanik 
travmaya bağlı olarak doku hasarı meydana 
gelebilir.  
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Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, özellikle perfüzyon başlangıcında örneklerdeki 

hasar belirleyicilerin düzeyleri oldukça yüksektir. Takiben zamana bağlı olarak bunların 
düzeyleri önemli derecede azalır. Şekilden de anlaşılacağı gibi kanülün çıkartılıp yeniden 
takılması gibi mekanik hasara yol açan faktörler (örneğin probun oynaması gibi),  
örneklerdeki protein ve LDH düzeylerinde yükselmeye neden olur. 
 

İn vivo Beyin Mikrodiyalizi Yöntemi: 
 
Bilindiği gibi yarı geçirgen bir zar ile birbirinden ayrılmış iki kompartmanlı bir 

sistemde çözünmüş maddelerin yüksek konsantrasyonda bulundukları taraftan düşük 
konsantrasyonlu tarafa geçmeleri basit difüzyon olarak adlandırılır. İçinde sıvı bulunan 
bir kaba yerleştirilmiş diyaliz tüplerinden sıvı geçirildiğinde, kap içindeki sıvıda bulunan, 
ancak diyaliz tüpünden geçirilen sıvı içinde olmayan maddeler, yarı geçirgen zardan 
geçerek tüp içindeki sıvıya difüze olurlar. Benzer şekilde diyaliz tüpü içinden geçirilen 
sıvıya eklenen, ancak kap içindeki sıvıda bulunmayan maddelerin de bu sıvıya geçmeleri 
söz konusu olur. İşte bu olay in vivo beyin mikrodiyalizinin  genel çalışma prensibini 
oluşturur. Yöntemde kullanılan kanüllerin, push-pull perfüzyondaki kanüllerden en 
önemli farkları uç kısımlarında basit difüzyona elverişli diyaliz membranı 
bulundurmalarıdır. Ufak çaplı ve dayanıklı olmaları sadece beyin için değil diğer 
dokuların da diyaliz edilmesine olanak vermektedir.  

 
Yöntemin uygulama alanları: Push-pull perfüzyon tekniğinde bahsedilenlerden 

çok farklı değildir. Beyindeki endojen maddelerin ve metabolitlerinin miktarlarının 
değişik deneysel koşullar altında ölçülmesi, sistemik ilaç verilmesi sonrası ilaç ve/veya 
metabolitlerinin beyindeki düzeylerinin saptanması, diyaliz sıvısına ilaç ekleyerek bunun 
santral ve periferik etkilerinin gözlenmesi, in vivo reseptör bağlanması çalışmaları 
yöntemin başlıca uygulama alanlarıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Yöntemin avantajları: 
1) Kullanılan probun oldukça ufak olması nedeni ile beyin dışındaki diğer 
dokularda da uygulanabilmesi 
2) Doku hasarının minimum düzeyde olması 
3) Perfüzyon sıvısının doku ile direkt temasının olmaması 
4) Dokuya sıvı kaçması veya probun tıkanma olasılığının düşük olması 
5) Şuuru açık deney hayvanlarında da kolaylıkla çalışılabilmesi 
6) Uzun süreli örnek toplanmasına olanak vermesi 
7) Toplanan örnekler protein içermediklerinden, analiz esnasında ön bir işleme 
genellikle gerek göstermezler 
 
 Yöntemin dezavantajları: 
1) Prob ucundaki diyaliz membranının geçirgenliğinin kısıtlı olması nedeni ile 
toplanan örneklerdeki madde miktarının çok ufak düzeylerde olması 
2) Bu nedenle örneklerin analizi için oldukça hassas ölçüm sistemlerine 
gereksinim duyulması 
3) Her bir probun sadece bir hayvana takılması ve sonraki çalışmada 
kullanılmaması nedeni ile, -eğer satın alınacaksa- bunun getireceği mali yük 
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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 
Diğer aksesuarlar: 
1) Şuuru açık deney hayvanlarında çalışmak için dizayn edilmiş 
deney hayvanının içine yerleştirildiği cam fanus ve ekleri 
2) Soğutuculu örnek toplayıcısı 

Mikrodiyaliz probu ve yapılışı:  
 

Yanda üstteki şekilde görüldüğü gibi dış 
görünüşleri farklı olabilen diyaliz probları, 
genellikle push-pull kanüllerde olduğu gibi birbiri 
içine geçen iki kılcal borudan ibarettir. Probun 
diyaliz etmeye elverişli uç kısımları, gerek diyaliz 
probunun yerleştirilme şekline ve gerekse probun 
hazırlanması esnasındaki tekniğe göre farklılık 
gösterebilir. Örneğin alttaki şekilde A örneğinde 
olduğu gibi, eğer diyaliz probu beyine transvers 
(yatay) bir şekilde yerleştirilecekse “lineer” diyaliz 
probları kullanılır. Diğer taraftan B örneğinde 
olduğu gibi uç kısmı “loop” şeklinde olan problar, 
C örneğinde olduğu gibi birbiri içine geçen iki 
kılcaldan yapılmış problar veya D örneğinde 
olduğu gibi yan yana getirilmiş ve uç kısmına 
diyaliz membranı yerleştirilmiş kılcallardan oluşan 
problar (side-by-side) hazırlanabilir. Laboratuarda 
prob yapabilmek için şu malzemelerin olması 
yeterlidir: 
 1) Dış çapı 0.5 mm olan 26 G iğne (ppd 
iğnesi) 
 2) Dışı plastik kaplı silika kapiller (seçilen 
diyaliz membranından ince boyutta) 
 3) 2.5 mm çapında içi dolu silindir şeklinde 
plastik blok 
 4) Diyaliz membranı  
 5) Yapıştırıcı 
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Probun yapılış sırası: 
 

1) Üç tane 26 G numara ppd iğnesi (0.5 mm dış çaplı) aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 
uç ve plastik kısımlarından ince uçlu eğe yardımı ile kesilir. Kesilen kısımlardaki olası 
çapaklar yine eğelenerek temizlenir.  

 
 
2) Yaklaşık 2.5 mm çapında ve 4 mm uzunluğunda sert plastikten yapılmış silindir blok 
içinde (aşağıdaki şekil A), 0.5 mm matkap ucu ile yukarıdan aşağıya bir kanal açılır (B). 
Üçüncü aşamada bloğun ortasından yine aynı matkap ile ilk açılan kanala dik bir kanal 
daha açılır (C). Böylece silindir blok içinde T şeklinde bir kanal elde edilmiş olur (C). 
 

 
  
3) İlk aşamada 26 G ppd iğnesinden elde edilen çelik borular silindir blok üzerine açılan 
deliklere aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yerleştirilir (D). Bu yerleştirme sonrasında, 
çelik boru ve bloğun dış temas yerleri yapıştırıcı ile sıvanarak olası kaçakların önüne 
geçilir. 
             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Üzeri plastik ile kaplı silikon kapiller şekil E’de görüldüğü gibi silindir blok üzerine 
monte edilmiş çelik boru içinden boylu boyunca geçirilir. Silikonun çelik boru içine 
girdiği kısımda çelik borunun etrafı yapıştırıcı ile doldurularak, sadece silikon kapillerin 
açık kalması sağlanır. Bu kısım probun giriş kısmıdır. Silikon kapillerin bloğun altındaki 
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çelik borudan çıkan kısmı, bu bölgeye yerleştirilecek diyaliz membranının uzunluğuna 
göre ayarlanmalıdır.  
 
5) Probun hazırlanmasındaki son aşama diyaliz membranının takılmasıdır. Kapiller boru 
şeklindeki diyaliz membranı içinden silikon kapiller geçirilerek çelik boru içine sokulur 
ve boruya temas eden kısmı yapıştırıcı ile sıvanır. Yapıştırıcının kuruması sonrası 
membranın alt ucu kesilir ve uç kısmı yine yapıştırıcı ile kapatılır. Böylece diyaliz probu 
hazırlanmış olur (F).  

 
Mikrodiyaliz problarının recovery’si (diyaliz etme yetenekleri):  
 
Yukarıda ifade edildiği gibi, yöntemin en önemli dezavantajlarından bir tanesi 

prob üzerindeki membranın maddeleri geçirme yeteneğinin sınırlı olmasıdır. Bu 
beraberinde toplanan örneklerdeki ölçülmek istenen maddelerin miktarlarının düşük 
düzeylerde kalmasına ve sonuç olarak çok hassas ölçüm sistemlerine gereksinim 
duyulmasına neden olur. Değişik faktörler diyaliz problarının recovery’sini etkileyebilir. 
Bu faktörlerin bir kısmı hazırlanan prob ve teknik ile ilgili faktörlerdir. Bunun yanında, 
diyaliz edilen madde ve bölge ile ilgili faktörler de toplanan örneklere geçen madde 
miktarını etkileyebilir. Söz konusu bu faktörler aşağıdaki tabloda özetlenmeye 
çalışılmıştır. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prob recovery veya diyaliz edilen madde miktarını etkileyen faktörler: 
 
Teknik ile ilişkili faktörler: 
1) Diyaliz (veya perfüzyon) sıvısının akış hızı 
2) Diyaliz sıvısının sıcaklığı 
3) Diyaliz membranının yapısı 
4) Membranın moleküler cut-off değeri 
5) Ultrafiltrasyon ve osmozis 
6) Membranın büyüklüğü 
7) Maddeler ve diyaliz probu arasındaki etkileşmeler 
 
Ölçülen madde ve diyaliz edilen bölge ile ilgili faktörler: 
1) Maddenin molekül büyüklüğü 
2) Maddenin ekstrasellüler ortama difüzyon hızı 
3) Maddenin metabolizma hızı 
4) Maddenin diğer hücrelere alınma (uptake) hızı 
5) Diyaliz edilen bölgedeki kan akım hızı 
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Diyaliz sıvısının akış hızı ve recovery:  
 
Yukarıda ifade edildiği gibi recovery, diyaliz probunun diyaliz etme yeteneğini 

veya ortamda bulunan maddeyi geri alma oranını ifade eder. Konu ile ilgili kaynaklara 
bakıldığında recovery ile ilgili iki farklı tanım yapıldığı görülmektedir. Bunlar relative ve 
absolute recovery tanımlarıdır. 

Relative recovery: Toplanan örneklerdeki (diyalizat) madde miktarının diyaliz 
edilen ortamdaki madde miktarına oranıdır. 

Absolute recovery: Belirli bir zaman dilimi içinde diyalizata geçen toplam madde 
miktarıdır. 
  

 

 
 
 
  
 
 
 

Membran yapısı, moleküler cut-off değeri, ultrafiltrasyon, osmozis  ve 
bunların recovery ile ilişkisi: Prob yapımında kullanılan diyaliz membranları, genellikle 
selüloz yapısındaki materyallerdir. Selüloz dışında, rejenere selüloz cuprophan, 
polikarbonat, poliasetonitril, poliakrilonitril ve polisulfon’dan yapılmış diyaliz 
membranları da mevcuttur.  
 

 
Diyaliz esnasında prob içinden 

geçirilen diyaliz sıvısının akış hızı recovery’i 
etkileyen önemli faktörlerden bir tanesidir. 
Akış hızı relative ve absolute recovery’i farklı 
şekilde etkiler. Yandaki şekilde görüldüğü gibi 
relative recovery perfüzyon hızı arttıkça azalır. 
Dolayısı ile en yüksek relative recovery en 
düşük diyaliz hızı uygulandığında elde edilir. 
Aksine absolute recovery diyaliz hızı arttıkça 
artar.  

Diyaliz sıvısının sıcaklığı, membran 
büyüklüğü ve recovery: Prob içinden 
geçirilen diyaliz sıvısının sıcaklığı ile 
recovery arasında pozitif bir ilişki söz 
konusudur. Sıcaklık arttıkça prob üzerindeki 
membranın diyaliz etme yeteneği de artar. 
Bu nedenle mikrodiyaliz çalışmalarında 
diyaliz probu içine gönderilen fizyolojik 
sıvının vücut sıcaklığında olması yüksek 
recovery açısından önemlidir. Sıcaklık gibi, 
prob üzerindeki diyaliz membranının 
büyüklüğü de, probun geri alma oranını 
etkileyen diğer bir önemli faktördür. Yandaki 
grafikte görüldüğü gibi membran 
büyüklüğünün artması recovery’nin 
artmasına neden olur. 
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Diğer taraftan diyaliz edilen doku bölgesindeki ekstrasellüler ortamda 

makromoleküllerin konsantrasyonunun yüksek olması, membranın iki tarafı arasında 
osmotik dengesizliğe yol açabilir. Bu dengesizliğin giderilmesi için diyaliz sıvısının prob 
dışına, ekstrasellüler ortama çıkması prob recovery’sini olumsuz yönde etkileyen diğer 
bir faktördür.  Söz konusu bu olumsuzluğun giderilmesi, yani osmotik dengenin 
sağlanabilmesi için, diyaliz sıvısına dekstran veya albümin gibi makromoleküllerin 
eklenmesi düşünülebilir. Ancak eklenen makromoleküllerin ölçülmek istenen madde ile 
etkileşme olasılığı mutlaka değerlendirilmelidir. 
 
 
 
 
  

Diyaliz membranı seçerken dikkat edilmesi 

gereken noktalardan bir tanesi, membran 

materyalinin cut-off değeri yanında, membran 

materyalinin ölçülmek istenen madde ile 

etkileşmesinin olup olmamasıdır. Özellikle peptid 

yapısındaki endojen maddelerin membran 

materyalleri ile non-spesifik etkileşebildikleri ve 

değişik polimerlere tutunabildikleri unutulmamalıdır. 

Bu yapıdaki maddeler ile çalışırken polikarbonat 

yapısındaki membranlar tercih edilebilir. Benzer 

şekilde serotonin ile poliakrilonitril yapısındaki 

membranlar arasında etkileşme olduğu bildirilmiştir. 
Bazı endojen maddelerin yaklaşık 
%recovery değerleri (diyaliz hızı 2µl/dak)*. 
 
      Membran 
uzunluğu 
Madde   2 mm 3 mm 4 mm
 
Asetilkolin  17 24 27 
Kolin   20 26 31 
Aspartat  13 16 24 
DOPAC  15 19 24 
Dopamin  14 19 24 
GABA   17 21 25 
Glutamat  13 16 24 
5-HT   13 17 24 
Beta-endorfin   1.4 3 
NPY    0.7 1.5 
*CMA internet sitesi 

Membran materyallerinin cut-off değerleri 

(geçirebileceği en büyük molekül yapısı) genellikle 

15-20 kDA arasındadır. Membranın cut-off değeri 

arttıkça diyaliz etme yeteneği artmaktadır. Ancak 

cut-off değerinin artması, özellikle diyaliz hızının 

artması ile birlikte, diyaliz sıvısının prob dışına 

(yani dokuya) geçmesine (membran terlemesi) 

neden olabileceği unutulmamalıdır. Ultrafiltrasyon 

olarak da adlandırılan bu olay prob recovery’sini 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

 



 12

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recovery’i etkileyen diğer faktörler: Maddelerin basit difüzyona uğrama 

oranları molekül büyüklüğü ile yakından ilişkili olduğu için, ölçülmek istenen maddenin 
molekül büyüklüğünün artması, onun diyaliz membranından geçmesini zorlaştıran bir 
faktördür. Diğer taraftan maddelerin ekstrasellüler ortama difüzyon hızları veya 
metabolizma ve ortamdan uzaklaştırılma hızları onların prob aracılığı ile geri alınma 
oranlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Sinir ucundan salıverilen dopamin, asetilkolin gibi 
nörotransmitter maddelerin inaktivasyon veya sinaptik aralıktan uzaklaştırılma hızları 
oldukça yüksektir. Dolayısı ile bu özellikteki maddelerin diyalizat örneklerine geçen 
miktarları oldukça düşük düzeylerdedir. Örneğin dopaminerjik sinir uçlarında veziküler 
dopamin miktarı yaklaşık 0.5 M civarındadır. İn vivo voltametri yöntemi ile 
ekstrasellüler ortamda ölçülen dopamin miktarı 0.1-2 µM iken, in vivo mikrodiyaliz ile 
elde edilen örneklerdeki dopamin miktarı ancak birkaç nM kadardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prob recovery’sinin in vivo koşullarda  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prob recovery’sinin in vitro 
koşullarda saptanması: Mikrodiyaliz 
çalışmalarında elde edilen sonuçlar genellikle 
başlangıca göre % değişim şeklinde 
verilmektedir. Bununla birlikte kullanılan 
probların geri alma oranları, çalışılacak deney 
hayvanına takılmadan önce saptanmalı, 
örneklerde ölçülen başlangıç değerleri bu 
recovery üzerinden mutlak olarak 
hesaplanmalıdır. 

Probların in vitro recovery’si basitçe şu 
şekilde hesaplanır. Diyaliz probu, içinde 
ölçülmek istenen maddeyi içeren, vücut 
sıcaklığındaki fizyolojik sıvı içine daldırılır ve 
bu sıvının diyaliz edilmesi sağlanır.  Toplanan 
örneklerdeki madde miktarının diyaliz edilen 
kap içindeki madde miktarına oranı diyaliz 
probunun % recovery değerini verir. 

 
Prob yapımında kullanılan bazı membran materyalleri ve özellikleri. 
 
Materyal o.d  Moleküler cut-off    Firma 
  (mm)          (kDA) 
 
 
Selüloz  0.20  6   BAS, MRE 
Selüloz  0.25  5   Medicell 
Selüloz  0.32  5   COBE labs 
Kopolimer 0.31  15   Dasco 
Kopolimer 0.50  20   Carnegie, BAS 
Akrilik   0.30  50   Amnicon 
Kopolimer 
Polisulfon 0.30  100   Amnicon 
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Prob recovery’sinin in vivo koşullarda saptanması: Mikrodiyaliz 
çalışmalarında genellikle in vitro recovery’nin saptanması yeterli ise de, bunun in vivo 
recovery ile aynı veya benzer olması her zaman söz konusu olmayabilir. Probun 
yerleştirildiği doku bölgesindeki ekstrasellüler ortamın in vitro recovery için kullanılan 
fizyolojik sıvı ile bire bir eşit olmaması, ortamın viskozitesi, makromoleküllerin 
yoğunluğu, ölçülmek istenen maddenin ekstrasellüler ortama difüzyon hızı gibi faktörler 
in vivo recovery’nin farklılık göstermesinin nedenlerinden  
bazılarıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi endojen maddelerin salıverilmesinin incelendiği 
mikrodiyaliz çalışmalarında sonuçlar genellikle % değişim şeklinde verildiği için, in vitro 
ve in vivo koşullarda elde edilecek recovery değerleri arasındaki farklılığın sonuçların  
yorumlanması açısından  çok fazla önemi yoktur. Bununla birlikte, özellikle ilaçların 
beyindeki dağılımlarının incelenmesinde olduğu gibi, ekstrasellüler ortamdaki ilaç veya 
maddelerin mutlak miktarlarının ölçülmesi istendiğinde, kullanılan probların in vivo 
recovery’sini bilmek önemlidir. Mikrodiyaliz problarının in vivo recovery oranları 
değişik yollarla veya matematiksel modellemelerle ölçülebilir. Aşağıda bu amaçla sıkça 
kullanılan “no-net flux” metodu ve “zero flow” metodundan kısaca bahsedilecektir. 

   
 

 
 

 
 
Mikrodiyaliz pompası: İn vivo beyin mikrodiyaliz sisteminin diğer bir önemli 

parçası, düşük ve sabit hızda sıvı pompalamaya olanak veren pompa sistemidir. Diyaliz 
hızı genellikle 1-2µl/dakikaya ayarlanır ve toplanan örneklerin tamamı analiz için 
kullanılır. Bu pompaları pazarlayan firmaların (CMA, BAS gibi) kataloglarında farklı 
modellere rastlamak olasıdır. Örneğin sadece bir enjektörün takılabildiği pompalar 
olduğu gibi, üzerinde iki veya daha fazla enjektör bulunduran pompa sistemleri de vardır. 
Bu pompaların en önemli avantajı, enjektörlere çalışmanın gereği farklı maddeleri içeren 
fizyolojik çözeltiler koyabilmek ve diyaliz işlemi esnasında pompayı durdurmaksızın, 
istenilen enjektörü devreye sokabilmektir.  

No-net flux metodu: 
Ölçülmek istenen maddenin fizyolojik bir 

sıvı içindeki farklı konsantrasyonlardaki çözeltileri 
hazırlanır (Ciç). Hazırlanan bu çözeltiler, diyaliz 
probunun içinden geçirilerek, probun yerleştirildiği 
doku bölgesinin bu sıvılar ile diyaliz edilmesi 
sağlanır. Toplanan diyalizat örneklerindeki madde 
miktarları ölçülür (Cdış).  Elde edilen konsantrasyon 
değerleri yandaki şekilde gösterildiği gibi lineer 
regresyon yapılarak grafiklendirilir. Böylece 
diyaliz probundan içeriye veya dışarıya madde
geçişinin eşit olduğu (net kayıp=net kazanç) 
konsantrasyon değeri saptanır. Bu değer, maddenin 
ekstrasellüler ortamdaki konsantrasyonuna eşittir. 

Zero flow metodu: 
Probun yerleştirildiği doku bölgesi farklı 

akış hızlarında diyaliz edilir. Toplanan 
örneklerdeki madde miktarları ölçülür (Cdış). 
Bulunan bu değerler, akış hızına karşı non-lineer 
regresyonla grafiklendirilir ve sıfır akış hızındaki 
madde konsantrasyonu hesaplanır. 
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Prof. Dr. R. Levent 

Büyükuysal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfüzyon sıvısı: 
Mikrodiyaliz çalışmalarında kullanılacak diyaliz sıvısının iyonik kompozisyonu, 

osmolaritesi ve pH’sının diyaliz edilen bölgenin ekstrasellüler ortamına benzer olmalıdır. 
Konu ile ilgili kaynaklara bakıldığında, birbirine kısmen benzer olmakla birlikte değişik 
kompozisyonlarda fizyolojik çözeltilerin kullanıldığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda 
bu fizyolojik çözeltiler ile ilgili örnekler verilmiştir. Bu çözeltilerdeki özellikle Ca+2 ve 

Diyaliz probunun yerleştirilmesi:  
Diyaliz probunun beyine yerleştirilmesi aşağıda 

anlatılacağı gibi genellikle dikey (veya horizontal) bir şekilde 
yapılır. Ancak yandaki şekilde de görüleceği gibi transvers 
prob yerleştirilmesi de yapılabilir. Horizontal uygulamaya göre 
biraz daha zor olan bu uygulamanın avantajı beynin her iki 
hemisferinin de diyalizine olanak vermesi ve bu nedenle 
toplanan örneklerdeki ölçülecek madde miktarının daha fazla 
olmasıdır. Uygun bir anestezik ile anestezi edilmiş sıçan 
stereotaksik frame üzerine yerleştirilerek kafası sabitlenir. Kafa 
tüyleri tıraşlandıktan sonra kafa derisi hafif bir insizyonla 
kesilip sağa ve sola doğru açılarak bregmanın ortaya çıkması 
sağlanır. Bu nokta referans alınarak, koordinatları daha 
önceden belirlenen probun beyine gireceği nokta frame’in 
hareketli kolları ile bulunur. Bu noktada kafa kemiği beyine 
hasar vermeksizin frame üzerine monte edilmiş el matkabı ile 
delinir. Bu esnada hafif bir kanama olabilir. Probu 
yerleştirmeden önce kanamanın mutlaka durması ve o bölgenin 
temizlenmesi gerekir. İçinden diyaliz sıvısı geçirilerek 
doldurulan diyaliz probu, frame’in dikey hareket eden kolu 
üzerine monte edilir ve çok yavaş bir hızla aşağı doğru 
indirilerek açılan delikten sokulur ve diyaliz edilecek beyin 
bölgesine ulaşılır. Probun kafa kemiğine sabitlenmesi için dişçi 
akriliğinden yararlanılabilir. Uygulanan akrilik kuruduktan 
sonra probun frame ile bağlantısı kesilir ve sıçan frame 
üzerinden alınarak kafesine yerleştirilir. Eğer şuuru açık 
hayvanda çalışılacaksa, sıçanın anesteziden çıkması beklenir. 
Bu süre kullanılan anestezik maddeye göre 24 saate kadar 
uzayabilir. Gerek anestezi altında ve gerekse şuuru açık deney 
hayvanlarında olsun, diyalize başlandıktan sonraki ilk iki saat
boyunca örnek toplanmaz veya elde edilen diyalizat örnekleri 
kullanılmaz.  
 

Diyaliz probunun çalışılacak beyin bölgesine 
dik bir şekilde  (horizontal) yerleştirilmesi. 

Diyaliz probunun beyine transvers 
yerleştirilmesi. Bu yöntemde, belirlenen 
koordinatlar yardımı ile kafanın her iki tarafına 
ufak bir matkap ile iki delik açılır.  İçi boş bir 
kılavuz boru, bu iki delikten geçecek şekilde 
beyine yerleştirilir. İstenilen beyin bölgesini 
diyaliz edecek şekilde hazırlanmış diyaliz 
membranı bu kılavuzdan geçirilir. Bu şekilde 
beyine yerleştirilen diyaliz membranının 
diyaliz edecek bölgeleri dışındaki yerleri zamk 
ile kapatılarak diyaliz yapma olanağı ortadan 
kaldırılır.  
 
 

 
Stereotaksik frame: İn vivo beyin mikrodiyalizi 

çalışmalarının yapılabilmesi için mutlaka olması gereken 
bir alettir. Probun diyaliz edilecek bölgeye doğru ve 
isabetli bir şekilde yerleştirilmesi stereotaksik frame 
sayesinde mümkündür.  Frame’e yerleştirilen anestezi 
altındaki sıçanın kafa derisi kaldırılarak ortaya çıkartılan 
bregma referans noktası olarak alınır. Beyin atlasından 
elde edilen koordinatlar aracılığı ile probun 
yerleştirileceği noktada kafa kemiği, frame üzerine 
adapte edilen el matkabı ile delinir. Probun beyine 
yerleştirilmesi de, yine frame üzerinde bulunan prob 
tutucusu yardımı ile yapılır. 
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K+ konsantrasyonuna dikkat edilmelidir. Bu iyonların miktarlarında yapılan gereksiz 
yükseltmelerin, özellikle sinir uçlarından nörotansmitter salıverilmesini arttırabileceği 
unutulmamalıdır. Tablodaki çözeltilere bakıldığında bunların bazılarının glikoz 
içermediği görülür. Diyaliz esnasında toplanan örneklerin uzun süreli saklanması 
gerekecekse, glikoz içeren örneklerde bakteri üreme olasılığının olduğu ve bunun da 
ölçülecek maddeleri parçalayabileceği göz önünde bulundurulmalı ve bu olasılığa göre 
diyaliz çözeltisi seçilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikrodiyaliz yöntemi ile ilgili son sözler: 
Aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi mikrodiyaliz anestezi altında ve şuuru açık 

denehayvanları üzerinde uygulanabildiği gibi, on-line analize olanak veren sistemler de 
kullanılabilir. Söz konusu on-line sistemlerde toplanan diyalizat örnekleri uygun 
aktarıcılar yardımı ile direkt olarak örnekleri analiz edecek ölçüm sistemlerine gönderilir. 
Böylece sistemin başında beklemeksizin uzun süreli diyaliz yapma ve örnekleri analiz 
etme olanağı mümkündür. Toplanan örneklerdeki ölçülmek istenen madde miktarlarının 

 
Ringer çözeltisi*: 
 
NaCl 134; KCl 5,9; CaCl2 1,3; MgCl2 1,2 
NaCl 147; KCl 4; CaCl2 2,4 (pH=6) 
NaCl 147; KCl 4; CaCl2 1,3 (pH=7) 
NaCl 155; KCl 5,5; CaCl2 2,3 
 
Modifiye Ringer çözeltisi: 
NaCl 145; KCl 2,7; CaCl2 1,2; MgCl2 1,0; askorbat 0,2 
 
Tamponlanmış Ringer çözeltisi:  
NaCl 147; KCl 2,8; CaCl2 3,4; MgCl2 1,2; K2HPO4 0,6; askorbat 0,114 (pH=6,9) 
 
Krebs Ringer çözeltisi: 
NaCl 147; KCl 4,0; CaCl2 3,4 (pH=6) 
 
Krebs Ringer Bikarbonat çözeltisi: 
NaCl 138; KCl 5,0; CaCl2 1,0; MgCl2 1,0; NaHCO3 11; NaHPO4 1,0; glikoz 11 (pH=7,5) 
NaCl 122; KCl 3.0; CaCl2 1,2; MgSO4 1,2; NaHCO3 25; KH2PO4 0,4 (pH= 7,4) 
 
Tamponlanmış Krebs-Henseleit Bikarbonat çözeltisi: 
NaCl 118; KCl 4,7; CaCl2 2,5; MgSO4 0,6; NaHCO3 25; NaH2PO4 1,2; glikoz 11 
 
Mock Serebrospinal sıvıları: 
NaCl 120; KCl 5,0; CaCl2 1,5; NaHCO3 15; MgSO4 1,0; glikoz 6,0 (pH= 7,4) 
NaCl 127; KCl 2,5; CaCl2 1,3; MgCl2 0,9 (pH= 6,0) 
NaCl 140; KCl 3,0; CaCl2 2,5; MgCl2 1,0; NaHPO4 1,2; NaH2PO4 0,27; glikoz 7,2  
NaCl 133; KCl 3,0; NaHCO3 24,6; üre 6,7; glikoz 3,7 
 
*Bütün konsantrasyon değerleri mM cinsinden verilmiştir. 
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genellikle çok düşük düzeylerde olduğu daha önce belirtilmişti. Bu olumsuzluk diyaliz 
yönteminden çok, ölçüm ile ilgili analitik sistemlerin önem bakımından öne çıkmasına 
neden olmaktadır. Gerçekten de diyaliz sistemini laboratuarda oturtmak ve çalıştırmak 
çok fazla maliyet ve alt yapı gerektirmezken, bu yöntemle toplanan örneklerin doğru bir 
şekilde analiz edilmesi çok daha fazla yatırım, emek ve tecrübe gerektirmektedir. 
          

 
Yöntemin anestezi ve şuuru açık deney hayvanlarında uygulanması. 
 

 
On-line mikrodiyaliz yöntemi. Bu sistem, diyaliz sonucu toplanan örneklerin direkt 
olarak ölçüm sistemine aktarılmasına olanak verecek şekilde kurulmuştur. Sistemdeki 
parçalar sırası ile pompa (1), diyaliz sıvısı seçicisi (2), deney hayvanı (3), sıçanın 
hareketleri esnasında mikrodiyaliz probunun kanüllerinin karışmasını ve sıçana 
dolanmasını önleyen aparat (4), toplanan diyaliz örneklerini direkt olarak ölçüm 
sistemlerine aktaran enjeksiyon sistemi (5), HPLC pompa sistemi (6), dedektör (7) ve 
integratör veya veri analiz edici sistem (8).  
 
Kaynaklar: 
 
Measurement of neurotransmitter release in vivo. Edited by CA, Marslen, IBRO 
handbook series . Method in Neurosciences, vol 6, a Wiley-Interscience publication. 
Pitman Pres, Avon 1984. 
 
In vivo perfusion and release of neuroactive substances. Methods and strategies. Edited 
by A, Bayon and R, Drucker-Colin, Academic Press Inc., Orlando, 1985. 
 
Neurochemical analysis of the concious brain: Voltametry and push-pull perfusion. 
Edited by RD, Meyers and PJ, Knutt. Annals of the New York Academy of Sciences, vol 
473, 1986. 
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Methodological issues in microdialysis sampling for pharmacokinetic studies. ACM, de 
Lange, AG, de Boer, DD, Bremier. Advanced Drug Delivery Reviews, 45, 125-148, 
2000. 
 
In vivo microdialysis sampling. Theory and applications. CS, Chaurasia. Biomedical 
Chromatography, 13, 317-332, 1999. 
 
 



 18

LAZER DOPPLER VE LASER BENEKLİ (SPECKLE) KONTRAST 
GÖRÜNTÜLEMESİ İLE BEYİN KAN AKIMININ İNCELENMESİ 
 
Doç. Dr. Yasemin GÜRSOY-ÖZDEMİR 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
 
 Beyin metabolizmasının fizyolojik ve patofizyolojik durumlarda çalışmasını 
anlamak ve  değerlendirebilmek için serebral kan akımının izlenmesi ve bunun zamansal 
- uzaysal detaylarının incelenmesi oldukça enformatif ve gereklidir. Bu amaca hizmet 
eden fonksiyonel MRI, PET ve otoradyografi gibi teknikler vardır. Ancak fMRI ve PET 
deneysel modellerde kullanmak için çok pahalı ve zamansal- uzaysal rezolüsyonu az olan 
tekniklerdir. Otoradyografi tekniği ucuz ve kolay olmasına rağmen online kan akımı 
değişikliklerini incelemeye olanak sağlamaz. Tek bir zaman noktasında analiz için 
yararlıdır. Buna karşın lazer ışığının Doppler etkisinden yararlanarak geliştirilen kan 
akımı ölçüm metotları hem ucuz hem de online takibe olanak sağlayan yöntemlerdir. 
Lzaer ışığından yararlanarak geliştirilen teknikler lazer Doppler kan akım ölçümü, lazer 
benekli (speckle) kontrast görüntülemesi (LASCA) ve laminar optikal tomografi 
(LOT)’dir. 
 
Lazer Doppler Teorisi: 
 Lazer Doppler, bu amaçla üretilmiş cihazlarda yer alan lazer bir dioddan 
gönderilen monokromatik düşük intensiteli lazer ışığı, probda yer alan fiber optik 
boyunca seyahat ederek probun tepesine ulaşır.  Buradan probun hemen altında yer alan 
dokuyu illumine eder. Laser ışığı dokuda yer alan reflektif elemanlar tarafından yansıtılır. 
Bu yansıyan ışığın bir kısmı propdaki fiber optik vasıtasıyla ile geri cihazın içinde yer 
alan foto detektöre döner. Dokudaki sabit yapılardan pek çok kez yansıtılan ışık aynı 
zamanda dokuda hareketli olan ve beyin dokusunda esas olarak kırmızı kan elemanları 
(eritrositler) tarafından da yansıtılır. Burada kan akımının ölçülmesinde Doppler 
etkisinden yararlanılır.  Avusturyalı fizikçi Doppler’den sonra bu isimle anılmaya 
başlamıştır. Doppler,  gözlemciye yaklaşan bir cisim tarafından salınan dalgaların 
gözlemciye yaklaştıkça sıkıştığı yanı dalga boyunun azaldığını ve frekansının arttığını 
buna karşın uzaklaşan objenin yaydığı dalganın genleştiği yani dalga boyunun arttığı ve 
frekansının azaldığını öne sürmüştür. Şekil 1’de şematik olarak Doppler etkisi 
görülmektedir.  
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Gözlemciye yaklaşan dalga   Gözlemciden uzaklaşan dalga 
Şekil 1: Doppler etkisi şematik olarak görülmektedir. 
 

Hareket eden kırmızı kan hücrelerine çarpıp dönen lazer ışığı dalga boyunda 
değişiklik meydana gelir buna karşın statik ve hareketsiz olan objelere çarpan ışığın dalga 
boyu değişmez. Bu değişikliklerin frekansı ve amplitütü kırmızı kan hücrelerinin hızı ve 
sayısı ile direk ilişkilidir. 

Bu yöntem ile teorik olarak 100 gr dokunun dakikadaki kan akımı ölçülür (ml x 
min-1 x 100-1g doku).  Ancak pratikte örneklenen doku hacmi tam olarak 
bilinmemektedir. Teorik olarak 1 mm3 olarak hesaplanmıştır. Ancak bu hacim dokunun 
değişen optik özellikleri ile değişmektedir. Bu yüzden probun bir bölgeden başka bir 
bölgeye geçişinde örneklenen doku hacmi değiştiği için absolü akım ölçülemez yerine 
yüzde akım kullanılır. Ayrıca örneklenen doku hacmi çok küçüktür ve çok bölgeseldir. 
Bu ölçüm bu yüzden doku perfüzyonundan çok 1 mm3’lük alanın perfüzyonu olarak 
değerlendirilmelidir.  

Yüzeyel bir ölçüm olmasına rağmen transmitter ile receiver arasındaki mesafeyi 
açabilirseniz daha derin yapılarda kan akım ölçümü yapmak mümkündür (Şekil 2). 
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Şekil 2:  Değişik derinliklerde ölçüm yapabilmek lazer ışığı gönderen ve alan liflerin 
mesafe olarak uzaklıkları ile ilişkilidir ve lifler ne kadar ayrı ise o kadar derinden ölçüm 
almak mümkündür.  

Tüm bunlardan lazer Doppler akımölçerin en iyi ve fazla kullanımının bir 
noktadan kritik bir dönem boyunca kayıt alınmasında ve bu dönemde meydana gelen 
değişikliklerin incelenmesinde olduğu sonucuna kolayca ulaşılır.  

Lazer Doppler kan akım ölçümü özellikle santral sinir sisteminde meydana gelen 
fizyolojik ve patolojik durumlarda kan akımı değişikliklerini incelemek için yaygın 
olarak kullanılır ve oldukça faydalı bir tekniktir. Nitekim serebral iskemi çalışmalarında 
kan akımının takibi ve reperfüzyonun sağlanmasının incelenmesinde, deney 
hayvanlarının fizyolojik olaylarda (bıyık uyarılması gibi) beyin kan akımında meydana 
gelen değişiklikleri takip etmede, migren aurasının deneysel modeli olan kortikal yayılan 
depolarizasyon dalgalarının ve periiskemik depolarizasyon dalgalarının meydana 
getirdiği kan akımı değişikliklerinin takibinde kullanılmıştır. Ancak lazer Doppler kan 
akımı ölçümü yukarıda da bahsedildiği gibi kısıtlı bir alanda meydana gelen değişiklikleri 
izlememize olanak sağlar. Zamansal olarak mükemmel bir izlem aracıdır ve online 
değişliklikleri takip edebilirsiniz. Uzaysal olarak takip için ise rezolüsyonu çok düşüktür 
ve başka yöntemlerin kullanılması gereklidir.  

 Fonksiyonel beyin görüntülemesi beynin işleyişini anlamamız açısından önemli 
bir gelişmedir. fMRI, PET ve optikal görüntüleme bu amaçla kullanılan yöntemlerdir. 
Ancak yüksek rezolüsyonlu fonksiyonel haritalamalar elde etmek için optik görüntüleme 
en iyi yöntemdir. Optik görüntüleme yöntemleri genelde nöronal aktivite ile ortaya çıkan 
hemodinamik yanıtları gösterir. Ancak bölgesel serebral kan akımının yüksek uzaysal ve 
zamansal rezolüsyon ile görüntülemek son yıllarda geliştirilen laser benekli (speckle) 
kontrast görüntülemesi (LASCA) ile mümkündür. LASCA’da kullanılan teknik lazer 
Doppler kan akımı ölçüm prensiplerine benzer. Lazer Doppler kan akımı ölçümünde 
yansıyan ışığın frekans kaymaları dikkate alınırken LASCA’da bir yüzey laser ışığı ile 
aydınlatılır ve kan akımı haritalaması çıkartmak amacı ile yansıyan ışığın zamansal 
oynamaları değerlendirilir.  

Bir CCD kamera yansıyan ışığın paternini kaydeder. Hareket olmadığında 
ölçülebilecek bir oynama yoktur ve tipik granuler interferans paterni yani ham görüntüler 
elde edilir (şekil 4). Bu paternin zamansal ve uzaysal intensitesinde meydana gelen 
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değişiklikler yansımaya neden olan (kırmızı kan hücreleri) yapıların hareketi hakkında 
bilgi sağlar. Zamansal olarak ölçüm yapıldığında lazer Doppler akım ölçerde olduğu gibi 
kan akımının zamansal tayini yapılır. Buna karşın meydana gelen değişiklikler uzaysal 
olarak haritalanabilir ve iki boyutlu kan akımı haritalaması hem yüksek uzaysal hem de 
zamansal olarak elde edilebilir. CCD kameraya kayıt edilen benekli (speckle) kontrast 
paterni eğer kan akımında değişiklik var ise bulanıklaşır ve bulanıklaşmayı bir 
formülasyon ile kan akımı değerine çevirmek mümkündür (şekil 4). Diğer fonksiyonel 
görüntüleme yöntemlerine göre ucuz ve kolay bir metotdur. Ayrıca zamansal ve uzaysal 
rezolüsyona sahiptir. Aslında santral sinir sisteminden önce retina ve cilt dokusunda 
meydana gelen kan akımı değişikliklerini izlemede kullanılmış bir yöntemdir. Santral 
sinir sisteminde ise iskemi-reperfüzyon (şekil 6), kortikal yayılan depresyon (şekil 5), 
periinfarkt depolarizasyonlar (şekil 6), fare bıyık uyarılması (şekil 7) ile fıçı korteks 
görüntülenmesi ve otoregülasyona (şekil 8) yanıtların incelenmesinde kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

Şekil 3: Lazer Benekli (Speckle) Kontrast görüntüleme yönteminin şematik olarak 
gösterilmesi. Lazer ışığı ile uyarılan korteksten alınan ham speckle kontrast görüntüleri 
bilgisayara aktarılır ve analizi yapılır. (Nan Li et. al, Proceedings of the 2005 IEEE 
Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference Shanghai, China, 
September 1-4, 2005) 
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Şekil 4: Sol kolonda ham benekli (speckle) görüntüleri, sağda ise bu görüntülerden 
bilgisayarda hesaplama ile elde edilen benekli (speckle) kontrast görüntüler 
görülmektedir. Üst sağda yer alan görüntü normal kan akımının olduğu sağ altta yer alan 
görüntü de artmış kan akımı durumunun görüntüsüdür. Altta yer alan daha koyu alanlar 
düşük speckle kontrast yani artmış kan akımını göstermektedir  (Dunn et al, Journal of 
Cerebral Blood Flow and Metabolism 21:195–201,  2001).   
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Şekil 5: Kortikal yayılan depresyon ile kan akımında meydana gelen değişiklikler 
görülmektedir. A’da lazer benekli (speckle) görüntülemesinin yapıldığı alan 
görülmektedir. Kortikal yayılan depresyon KCl ile tetiklenmiştir. Görüntüler her 15 
saniyede bir elde edilmiştir. KYD dalgasının hemen önünden bir hipoperfüzyon olmakta  
(mavi alanlar) ardından hiperperfüzyon (kırmızı) ve daha sonra uzun süreli 
hipoperfüzyon görülmektedir. (Ayata C. et al, J Cereb Blood Flow Metab, Vol. 24, No. 
10, 2004) 
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Şekil 6: Fokal serebral iskemi sonrasında serebral kan akımının lazer benekli (speckle) 
görüntüleme ile izlenmesi. A’da ışık mikroskopide görüntü alınan alan alan 
görülmektedir. Asteriks ile işaretli alanda anoksik depolarizasyon izlemiştir (b). Orta 
serebral arterin tıkanmasını takiben kan akımı %20-50 değerlerine düşmüştür (c, mavi 
alanlar). Tıkanmayı takiben 20 dakika sonra kan akımı daha da azalmıştır (d). (Dunn et 
al, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism 21:195–201,  2001) 
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Şekil 7: Barrel kortekste fare bıyık stimülasyonu ile ortaya çıkan hiperemi. Tüm bıyıklar 
4-5 Hz frekansında mekanik olarak uyarılmış ve laser benekli (speckle) görüntüler eş 
zamanlı elde edilmiştir.   

 
 
Şekil 8: Fare parietal korteksinde hiperbarik hiperemi. Hiperkapninin başlamasını takiben 
5. dakikada hiperemi görülmektedir.  (Ayata et al., Journal of Cerebral Blood Flow & 
Metabolism 24:744–755 © 2004) 
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PERMEABİLİZE DÜZ KASLARDA MİYOGRAF KULLANILARAK KASILMA 
YANITLARININ HÜCRE İÇİ MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ 
 
Dr. N. Tuğba Durlu-Kandilci 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
1. Miyograf ve Kullanım Alanları 

 
Miyograf, izole damar veya düz kas gibi preparatlarda endojen maddelerin ve 

diğer farmakolojik ajanların neden olduğu kasılma-gevşeme veya basınç değişikliği gibi 
parametrelerin ölçülmesi için kullanılan düzenektir. Kullanım amacına göre tek veya 
birbirine paralel birkaç küçük organ banyosu ile transdusırların biraraya gelmesi ile 
oluşur. En önemli özelliği mikro düzeyde damar (ring) veya kas preparatlarının 
çalışılmasına olanak vermesidir. Bunun nedeni, banyo hacminin küçük olması, banyo ve 
transdusırların yatay konumda bulunması ile preparatın banyoya fikse edildiği aparatın ve 
transdusırların hassasiyetidir. Preparatın yatay konumda transdusıra bağlanması kuvvetin 
ölçüleceği noktaya en yakın konumda yerleştirilebilmesini ve böylece ölçümsel hatanın 
minimuma indirilmesini sağlar. 

 
Miyografların genellikle damar (ring) preparatı çalışılan tipleri, her birinde 

transdusır, gazlandırma borusu, solüsyonun boşaltılıp tekrar doldurulabilmesini sağlayan 
emme sistemi ile elektriksel alan stimülasyonuna olanak veren elektrodların bulunduğu 
paslanmaz çelikten yapılmış bir-dört organ banyosu içermektedir (şekil 1a). Düz kas 
permeabilizasyonu gibi özel amaçlar için geliştirilmiş, birbirine paralel birçok perspeks 
banyodan oluşan ve hassas transdusırlar (kuvvet aralığı 0,25 N) içeren miyograflar da 
(şekil 1b) bulunmaktadır. İlk sistemde banyo hacimleri 4-8 ml arasında değişirken, ikinci 
sistemde 0.5-2 ml hacimde daha küçük banyolar ile çalışılabilir. Bu sistemlerde 
kullanılan yatay konumdaki izometrik kuvvet transdusırların kalibrasyonu klasik organ 
banyolarında bulunan dikey konumdaki transdusırlara göre farklıdır. Manivela sistemi 
veya bir yay aracılığı ile kalibrasyon yapılabilmektedir. Genellikle 1 g için karşılık gelen 
mV değeri fabrika tarafından sabit bir değer olarak hesaplanır ve miyograf kullanıcısı 
kalibrasyon esnasında bu değeri kullanır. Damar veya kas preparatları diseksiyon 
mikroskobu altında istenilen büyüklükte (örneğin damar ring preparatları için 60-450 µm, 
mesane düz kası için 150-250 µm çapında) hazırlandıktan sonra yine mikroskop yardımı 
ile miyografın haznelerinden birine yerleştirilir. Damar (ring) preparatlarını banyoya 
fikse etmek için paslanmaz çelik çeneler veya birbirine paralel iki telden oluşan aparat 
(şekil 2a ve b), düz kas segmentlerini banyoya sabitlemek için ise kement veya klemp 
sistemi kullanılabilmektedir. Bu fikse edici aparatlar yardımı ile preparatların bir ucu 
izometrik kuvvet transdusırına diğer ucu ise gerim vermeyi sağlayan mikrometreye 
bağlanır. Deney esnasında elde edilen yanıtlar transdusırlar aracılığı ile 
amplifikatörlerden geçirilerek bilgisayara kayıt edilmektedir.  
  

İzometrik kuvvet transdusırının kullanıldığı miyograf sistemlerinin yanı sıra 
sürekli olarak video ile damar çapını, intravasküler basıncı ve perfüzyon solüsyonunun 
akış hızını ölçen basınç transdusırı içeren miyograf sistemleri de bulunmaktadır. Bu 
sistemlerde yaklaşık 60 μM çapında damar preparatları kullanılabilmektedir. 
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  a       b 

  
 
Şekil 1.  (a) Damar preparatları için kullanılan miyograf sistemi (DMT /Commat Ltd.) ve 
(b) Düz kas permeabilizasyonu için kullanılan miyograf sistemi (Commat Ltd.). 
 
 
 
 
a        b    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Damar (ring) preparatlarını banyoya fikse etmek için kullanılan (a) paslanmaz 
çelik çeneler ve (b) birbirine paralel iki telden oluşan aparat (DMT /Commat Ltd.). 
 
2. Düz Kas Kasılmasının Mekanizmaları 
 

Düz kas kasılması, dışarıdan hücreye kalsiyum girişi ile hücre içi depolardan 
kalsiyum salıverilmesi ve böylece sitoplazmadaki serbest kalsiyum konsantrasyonunun 
artması ile başlar.   

 
Düz kaslar arasındaki iki önemli farklılık, hücre dışı ve hücre içi kalsiyum kaynağının 

eksitasyon-kasılma kenetlenmesine katılım oranı ve hücre dışı kalsiyumun hücreye 
girişinden sorumlu iyon kanallarıdır. Bugüne kadar üzerinde en çok çalışılmış kalsiyum 
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giriş yolağı voltaja-bağımlı kalsiyum kanalları (voltage-operated calcium channels, 
VOCCs) ve bu gruptan özellikle dihidropiridine duyarlı L-tipi kanallardır. Ancak, düz 
kaslarda G-proteinine kenetli reseptörleri uyaran agonistler ile aktive olan reseptör-aracılı 
kalsiyum kanalları (receptor-operated calcium channels, ROCCs) ve sarkoplazmik 
retikulumdaki kalsiyum depolarının deplesyonu sonrasında aktive olan depo-aracılı 
kalsiyum kanalları (store-operated calcium channels, SOCCs) da bulunmaktadır 
(McFadzean ve Gibson, 2002). 

  
Düz kasın eksitasyon-kasılma kenetlenmesi birbiri ile ilişkili iki mekanizma ile 

oluşmaktadır. Bu mekanizmalar elektromekanik kenetlenme ve farmakomekanik 
kenetlenmedir. Elektromekanik kenetlenme sırasında, hücre içi kalsiyumun artışı ve 
dolayısı ile kas kasılması membran depolarizasyonu sonucu voltaja-bağımlı kalsiyum 
kanallarının açılması ile gerçekleşmektedir. Kalsiyum spike’larına neden olan membran 
potansiyeli değişiminin görüldüğü fazik düz kaslarda elektromekanik kenetlenmeye daha 
çok rastlanır. Farmakomekanik kenetlenme ise membran potansiyelinde değişime neden 
olmaksızın reseptör aktivasyonu sonucu voltaja-bağımlı olmayan kanallar (ROCCs ve 
SOCCs) aracılığı ile hücreye kalsiyum girişi ve  hücre içi depolardan kalsiyum 
salıverilmesine bağlı kalsiyum artışı ile sağlanmaktadır. Bu durum genellikle tonik düz 
kaslarda görülmektedir. Fosfolipaz C/inozitol trifosfat sinyal transdüksiyon yolağı ile G 
proteinlerinin rolü olan diğer yolaklar farmakomekanik kenetlenmeye katkıda bulunurlar 
(Somlyo and Somlyo, 1998). 

 
Hücre içi kalsiyum depolarından başlıcası olan sarkoplazmik retikulum, hem serbest 

kalsiyum konsantrasyonundaki artış ile aktive olan ryanodin reseptörlerine (kalsiyum ile 
indüklenen kalsiyum salıverilmesi), hem de agonist ile stimülasyon sonucunda üretilen 
inozitol trifosfat (IP3) ile aktive olan reseptörlere sahiptir (inozitol trifosfat ile indüklenen 
kalsiyum salıverilmesi). Hücre içi kalsiyum konsantrasyonunun artışı ile kalsiyum-
kalmodulin etkileşimi olur ve kalsiyumun miyozin hafif zincir kinaza afinitesi artar. Bu 
enzimin aktif olması ile miyozin hafif zincirleri fosforillenir ve çapraz köprüler gerim 
üretir, böylece kas kasılır. Bu yolağın tersi olarak da, miyozin hafif zincir fosfataz enzimi 
ile miyozin defosforile olur ve kas gevşer (Horowitz ve ark., 1996).  
  
       Son yıllarda yapılan çalışmalarda, bazı düz kas preparatlarının kasılmasında,  IP3 
üretimi ve sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salıverilmesi dışında siklik adenozin 
difosfat riboz (cyclic adenosine diphosphate ribose-cADPR) ve nikotinik asit adenin 
dinükleotid fosfat (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate-NAADP) gibi piridin 
nükleotidi metabolitlerinin de kalsiyum salıverilmesinde rol oynadıkları gösterilmiştir. 
Bu ajanlardan cADPR, sarkoplazmik retikulumdan ryanodin reseptörleri aracılığı ile 
IP3’dan bağımsız bir mekanizma ile kalsiyum salıvermektedir (Galione ve ark., 1991). 
Yapılan çalışmalarda, sıçan izole pulmoner arter düz kasında β-adrenoseptörlerin 
neden olduğu hiperpolarizasyonda cADPR’nin rolünün olduğu,  sıçan testisinde 
peritübüler düz kas hücrelerinde ET-1 reseptörlerinin cADPR bağımlı kalsiyum 
sinyalleri oluşturduğu ve koroner arter düz kası ile kalp kasında reaktif oksijen 
türevlerinin (ROS) cADPR sentezini artırdığı gösterilmiştir. Piridin 
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nükleotidlerinden NAADP ise sarkoplazmik retikulumdan bağımsız bir 
mekanizma ile lizozom-ilişkili bir organelden kalsiyum salıvermektedir (Churchill 
ve ark., 2002). Pankreas asiner hücrelerinde kolesistokinine yanıt olarak NAADP 
salıverildiği, pulmoner arterde ise cAMP’nin NAADP sentezini artırdığı ve ET-1 ile 
NAADP-bağımlı sinyalleme olduğu bilinmektedir (Evans ve ark., 2005). 
 
2.2 Kalsiyum Sensitizasyonu 

  
 Farmakomekanik kenetlenme sırasında sitoplazmik kalsiyum içeriğinin 

düzenlenmesi genel olarak inozitol trifosfat yolağı ile plazma membranı ve sarkoplazmik 
retikulum membranının kalsiyum pompaları ile gerçekleşmektedir. G proteinine kenetli 
reseptörler agonistler ile aktive olduklarında inozitol trifosfat yolağı aracılığı ile hücre içi 
kalsiyum miktarını artırmanın yanı sıra, bazı yan mekanizmalar ile de kalsiyum miktarını 
değiştirmeksizin kasılma proteinlerinin ve düzenleyici proteinlerin kalsiyuma olan 
duyarlılıklarını artırarak kas kasılmasına yol açabilirler. Bu yan mekanizmaların 
genellikle düzenleyici miyozin hafif zincirin fosforilasyonunu etkilediği ve G proteinleri 
ile ilşkili olarak ortaya çıktığı bilinmektedir (Kitazawa  ve ark., 1989). Kalsiyum ve 
miyozin hafif zincir kinaz aktivitesinin sabit olduğu koşullarda miyozin hafif zincir 
fosfatazın aktivitesinin inhibe olması kalsiyuma verilen kasılma yanıtı eğrisinde sola 
kayma sağlar ve bu fizyolojik olaya da kalsiyum sensitizasyonu denir (Somlyo ve 
Himpens, 1989; Somlyo, 2002).  

 
G proteinlerinin Ras grubuna ait Rho altbiriminin üyesi olan RhoA, küçük ve 

monomerik bir G proteindir. Fizyolojik kalsiyum sensitizasyonu yolağının majör elemanı 
olarak tanımlanan Rho A, inaktif durumda iken guanin nükleotidi disosiyasyon inhibitörü 
(guanine nucleotide dissociation inhibitor; GDI) ile bağlı olarak sitoplazma içinde 
bulunur. RhoA’nın aktif olabilmesi için yapısındaki GDP’nin guanin nükleotidi değişim 
faktörleri (guanine nucleotide exchange factors; GEFs) varlığında GTP’ye dönüşmesi 
gerekmektedir. Aktif hale geçen RhoA (RhoA-GTP) sahip olduğu lipid yapılı kuyruk ile 
plazma membranına bağlanır ve sitoplazmadaki Rho kinazın aktivasyonunu sağlar. 
Aktive olan Rho kinaz da miyozin hafif zincir fosfatazın inhibisyonuna yol açar (Chen ve 
ark., 2002).   

 
Miyozin hafif zincir fosfataz üç alt birimden oluşur. Bunlar, 37-38 kDa 

büyüklüğündeki katalitik alt birim (PP1c), 110-130 kDa büyüklüğündeki düzenleyici alt 
birim (myosin phosphatase targeting subunit; MYPT1) ve 20 kDa büyüklüğündeki 
fonksiyonu bilinmeyen alt birimdir. Bu alt birimlerden MYPT1 veya PP1c’nin 
fosforilasyonu miyozin hafif zincir fosfatazın inhibisyonuna, bu da kalsiyum 
sensitizasyonunun gerçekleşmesine yol açar. Rho kinaz, miyozin hafif zincir fosfatazı 
MYPT1 alt birimini fosforile ederek inhibe eder. Böylece miyozinin fosforilasyonu 
arttığı için kasın kasılması da artar. Bu yolağı inhibe ederek kalsiyum sensitizasyonunu 
bloke eden bazı maddeler bulunmaktadır. Bunlardan Clostridium botulinum toksini C3 ve 
stafilokoksik toksin EDIN RhoA’yı ADP ribozilasyonu sonucu inhibe eder. Y-27632, 
HA-1077 ve H-1152P gibi bazı maddeler de spesifik olarak Rho kinaz enzimini inhibe 
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eder. Y-27632’nin Rho kinaz aracılı kasılmaları vasküler düz kasda, solunum yollarında, 
genital düz kaslarda ve ileumda inhibe ettiği bildirilmiştir  (Somlyo ve  Somlyo, 2003) 

 
Miyozin hafif zincir fosfatazın inhibisyonuna neden olan ikinci yolak da PP1c alt 

birimi üzerinden gerçekleşir. Bu yolakda rolü olan fosfataz inhibitör protein-17 kDa 
(CPI-17) kalsiyum sensitizasyonunun diğer bir endojen mediyatörüdür. Protein kinaz C 
(PKC) tarafından CPI-17 peptidinin Thr38 düzeyinde fosforilasyonu miyozin hafif zincir 
fosfatazın PP1c alt birimini inhibe eder. Dolayısı ile, fosforillenmiş miyozinin ortamda 
artması ile yine kalsiyum sensitizasyonu sonucu kas kasılması artar. Düz kasda 
diaçilgliserol analogları ve forbol esterleri gibi PKC aktivatörleri bu şekilde kasılmaya 
neden olur (Walsh ve ark., 1996). Arteriyel düz kasda olduğu gibi tonik vasküler düz 
kaslarda, miyozin hafif zincir fosfataz inhibisyonunda majör yolağın PKC-CPI-17 yolağı 
olduğu öne sürülmüştür. Ancak, vas deferens gibi fazik kaslarda  ise MYPT1’in 
ekspresyonunun CPI-17’ye göre daha fazla olduğu bildirilmiştir (Woodsome ve ark., 
2001).   

 
2.3 Kimyasal Olarak Permeabilize Edilmiş Düz Kas Preparatları 

 
Kimyasal olarak permeabilize edilmiş kas modeli, kasılmada rol oynayan proteinlerin 

ve diğer hücre içi organellerin fonksiyonlarını araştırmak için kullanılmaktadır. Bu 
yöntem, düz kas membranlarının bazı ajanlar aracılığı ile permeabilize edilerek kasılma 
sisteminin kalsiyuma olan duyarlılığının ölçülmesini sağlamaktadır. Permeabilize düz kas 
ile gerçekleştirilen deneyler ile hücre içi kalsiyum konsantrasyonu kontrol edilebilmekte 
ve böylece sabit kalsiyum düzeyinde farklı agonistler ile elde edilen kasılmadaki artış da 
incelenebilmektedir. Düz kasın kalsiyuma olan duyarlılığı birçok faktöre bağlı olduğu 
için bu yöntem ile kalmodulin konsantrasyonu, nükleotidlerin konsantrasyonu ve G-
protein aktivasyonu araştırılabilmektedir. Kimyasal permeabilizasyon ile plazma 
membranında porlar açıldığı için bazı yüksek molekül ağırlıklı bloke edici/aktive edici 
ajanlar ve antikorların hücre içine girişi sağlanabilmektedir.  

 
Kimyasal permeabilizasyon için kullanılan maddeler plazma membranında açtıkları 

porların büyüklüğü, etkiledikleri hücre içi depolar ve reseptör-efektör kenetlenmesini 
etkilemeleri açısından birbirlerine göre farklılık gösterirler. Kimyasal permeabilizasyon 
işlemi için kullanılan maddeler arasında, triton X-100, saponin, α-toksin ve β-eskin 
sayılabilir. 

 

 Triton X-100 ile inkübasyon sonucunda, son derece geçirgen bir düz kas elde 
edilmekte ve bu nedenle tüm membran fonksiyonları ve reseptör-efektör kenetlenmesi 
bozulmaktadır (Arner, 1982; Kitazawa ve ark., 1999). Buna karşılık, miyozin hafif zincir 
fosfataz bu işlemden etkilenmemektedir (Pfitzer ve ark., 1985).  

Saponin, kolesterol ile miçeller oluşturarak hücre membranında delikler açmakta ve 
sarkoplazmik retikulum, mitokondri gibi kalsiyum depolarını etkilememektedir. Böylece 
hücre içi kalsiyum dağılımı ve transportu incelenebilmektedir. Bu permeabilizasyon 
işleminde, reseptör-efektör kenetlenmesi hasarlanmaktadır (Somlyo ve ark., 1985).  
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α-toksin maddesi ile hücre membranının geçirgenliği saponine göre daha az olmakta 
ve hücreden sadece 3 kDa’dan daha küçük proteinlerin kaybı ile permeabilizasyon işlemi 
sonuçlanmaktadır. Örneğin, miyozin hafif zincir kinaz ve PKC bu yöntem ile hücre 
içinde kalmaktadır. α-toksin ile kimyasal permeabilizasyon işleminde reseptör-efektör 
kenetlenmesi ve endojen kalmodulin etkilenmemektedir (Nishimura ve ark., 1988; 
Kitazawa ve ark., 1989).  

β-eskin ile kimyasal permeabilizasyon işlemi sırasında hücre membranında saponine 
oranla daha küçük ancak α-toksine göre daha büyük porlar oluşmaktadır. Dolayısı ile,  
yüksek molekül ağırlıklı (17,000) bir protein olan kalmodulin bu permeabilizasyon işlemi 
esnasında hücre dışına çıktığından, kalsiyum ile indüklenen kasılma yanıtının 
alınabilmesi için ekzojen kalmodulin eklenmesi gerekmektedir. Buna karşılık açılan bu 
porlardan inozitol trifosfat, heparin gibi maddeler kolaylıkla hücre içine girebilmektedir. 
β-eskin ile inkübasyon dokunun reseptör-efektör kenetlenmesini bozmamaktadır. β-eskin 
ile permebilize edilmiş kas preparatlarında intakt dokuya göre daha düşük 
konsantrasyondaki kalsiyum kasılma yanıtına neden olmaktadır (Kobayashi ve ark., 
1989).  

 
2.4 Permeabilize Preparatlarda Düz Kas Kasılma Mekanizmalarının İncelendiği 
Bazı Çalışmalar 
 

Permeabilize düz kas lifleri kullanılarak yapılmış ilk iki çalışmada gliserin kimyasal 
permeabilizasyon ajanı olarak kullanılmış ve kasılmanın ATP’ye bağlı olduğu 
gösterilmiştir (Hasselbach ve Ledermair, 1958; Briggs, 1963) . Kas kasılmasının hücre içi 
serbest kalsiyum konsantrasyonuna bağlı olduğu ise ilk olarak permeabilize kas liflerinde 
Filo ve arkadaşları tarafından gösterilmiştir (Filo ve ark., 1965). Ohtsuki ve arkadaşları 
saponin ile düz kasın plazma membranına porlar açmış ve sarkoplamik retikulum 
membranının bu maddeden etkilenmediğini göstermiştir (Ohtsuki ve ark., 1978). Bu 
metodun gelişmesi ile, daha önce aynı amaçla kullanılan ancak uzun süreli inkübasyon ile 
etki ederek kasılma proteinlerinin kaybı ve sarkoplazmik retikulum hasarı ile sonuçlanan 
gliserin ile permeabilizasyon işleminden vazgeçilmiştir (Endo ve ark., 1977). Daha sonra 
permeabilize preparatlarda yapılmış çalışmalarda, miyozin hafif zincir fosforilasyonu ile 
kasılma düzeyinin ve kalsiyumun ilişkisi gösterilmiş, ATP analoğu  ATPγS  ile miyozin 
hafif zincirin irreversibl fosforilasyonu ve miyozin hafif zincir kinazın kalsiyum ve 
kalmodulinden bağımsız aktivasyonu ile düz kasda kasılma yanıtı elde edilebileceği 
bildirilmiştir (Cassidy ve ark., 1979). Saponin ile permeabilize edilmiş kobay tenia 
çekum kası kullanılarak kalmodulinin düz kas kasılması için esansiyel olduğu 
gösterilmiştir (Sparrow ve ark., 1981). Saponin ile permeabilize edilmiş farklı düz 
kasların hücre içi depolarından kalsiyum salıverme mekanizmaları açıklığa 
kavuşturulmuştur. Örnek olarak verilirse, saponin ile hasarlanmış sıçan aortunda,  
norepinefrin veya kafeine yanıt olarak kalsiyum salıveren ve sitoplazmadaki fazla 
kalsiyumu tamponlayan hücre içi deponun sarkoplazmik retikulum olduğu, 
mitokondrinin fizyolojik koşullar altında hücre içinde kalsiyum düzenlenmesinde önemli 
rolü olmadığı gösterilmiştir (Yamamoto ve van Breemen, 1986). 
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Sıçan koroner arterinde, kobay vas deferensinde, köpek trakeasında ve sıçan 
pulmoner düz kasında β-eskin ile permeabilize edilmiş preparatlarda agonist ile 
stimülasyonun myofilamanların kalsiyuma olan duyarlılığını arttırdığı gösterilmiştir. β-
eskin ile permeabilize edilmiş sıçan kalp kası hücrelerinde fenilefrinin G proteini ile 
ilişkili bir mekanizma ile miyofibrillerin kalsiyuma olan duyarlılığını arttırdığı 
bildirilmiştir (Satoh ve ark., 1999). Kalsiyum sensitizasyonu mekanizmaları da α-toksin 
veya β-eskin ile permeabilize edilmiş preparatlarda incelenmiştir (Parris ve ark., 1999; 
Chiba ve ark., 2001).    
 

Mesane detrusor düz kası ile taenia çekum kasını β-eskin ile permeabilize ederek 
yaptığımız deneylerde, bu dokularda Rho kinaz ve protein kinaz C’nin karbakol ile 
indüklenen kalsiyum sensitizasyonundaki rollerini (Durlu-Kandilci ve Brading, 2006), 
hücre içi kalsiyum depolarının farklılıklarını (Durlu-Kandilci ve Brading, 2007) ve 
cADPR ile NAADP’nin kalsiyum salıverilmesinde rolü olduğunu (Durlu-Kandilci ve 
Galione, 2007) gösterdik.  
 
2.5 Mesane ve Tenia Çekum Kası için Permeabilizasyon Yöntemi ve Miyograf 
Kullanımı 

 

Sıçan veya kobaydan izole edilen mesane ile kobaydan izole edilen tenia çekum 
kası Hepes tamponlu modifiye Krebs' solüsyonu içeren diseksiyon kabına alınır. 
Diseksiyon mikroskobu altında sıçan veya kobay mesanesinin mukozası temizlenir ve 
mesane duvarından detrusor kası segmentleri izole edilir. Bu segmentlerden yaklaşık 
150-250 µm çapında ve 3-4 mm uzunluğunda kas preparatları hazırlanır. Kobayların 
tenia çekum kasından da aynı boyutta kas preparatları hazırlanır. Bu preparatların bir 
ucuna 5/0 cerrahi ipek sutür kullanılarak bir kement yapılır. Diğer ucuna ise 9/0 ipek 
mikrosutür kullanılarak halka yapılır. Deneylerde Perspex bir blok üzerinde bulunan 500 
µl hacimdeki bir seri küçük banyodan oluşan miyograf kullanılır (Şekil 1b). Oda 
sıcaklığında HEPES tamponlu modifiye Krebs’ solüsyonu içeren banyoya preparatlar 
kement yapılan ucu ile fikse edilir. Halka yapılan uç aracılığı ile de preparat transdusır’a 
(Hassas izometrik kuvvet transdusırı, Swema, Sweden) bağlanarak MP35 Biopac Data 
Acquisition System (Commat Ltd.) aracılığı ile bilgisayara kayıt alınır. Aynı banyoya 
birbirine parallel iki kas preparatı yatay olarak yerleştirilerek aynı ortamda iki farklı 
dokunun karşılaştırılması (şekil 3a) veya birbirine paralel iki farklı banyodan oluşan 
düzenekte aynı dokunun iki farklı ortamda karşılaştırılması sağlanır (şekil 3b).  

 

a                                        b  
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Şekil 3. (a) Birbirine paralel iki kas preparatının aynı banyoya yerleştirildiği düzenek ve 
(b) aynı anda iki kas preparatının farklı banyolarda çalışıldığı düzenek.  

Şekil 1b’de gösterilen miyograf düzeneği kullanıldığında deney süresince 
kullanılacak maddeleri içeren farklı solüsyonlar Perspex blok üzerinde sıra ile bulunan 
organ banyolarına yerleştirilir. Kas şeritlerinin içinde bulunduğu organ banyosundan bir 
sonraki banyoya geçirilmesi için Perspex blok preparat dışarıda kalacak şekilde aşağı 
indirilir, ileri doğru ilerletilir ve uygulanacak solüsyonu içeren banyo seviyesine gelince 
tekrar yukarı kaldırılır. Kimyasal permeabilizasyon işleminin plazma membranında 
meydana getirdiği deliklerden endojen maddelerin difüzyonunu yavaşlatarak kaybını 
önleyebilmek için düşük sıcaklıkta (oda sıcaklığında) çalışılmaktadır. Kas şeritlerinin 
yerleştirildiği küçük banyoların yüzey alanlarının geniş olması nedeniyle hava ile 
temasları fazla olduğu için preparatların havadaki oksijeni kullandıkları kabul 
edilmektedir. Preparatlar deney başlangıcında 100 mg bazal gerim uygulanarak HEPES 
tamponlu modifiye Krebs’ solüsyonu içeren banyoda 30 dakika dinlendirilir. Daha sonra 
80 mM K+ ve 50 μM karbakol ile stabil kasılmalar alındıktan sonra kimyasal 
permeabilizasyon işlemine geçilir. 

Bu deneylerde hücre içi ortamının içeriğine benzer hücre içi solüsyonlar 
hazırlanarak kullanılmaktadır. Kas segmentleri 3 dakika aralıkla iki kez 4 mM EGTA 
içeren hücre içi  solüsyon bulunan banyoda yıkandıktan sonra β-eskin ile 30 dakika 
inkübe edilir. Sıçan mesanesi için 40 µM, kobay mesanesi ve tenia çekum kası için 80 
µM β-eskin kullanılmaktadır. İnkübasyon sonrasında preparatlar tekrar hücre içi solüsyon 
içeren banyoda 4 dakika yıkanır. Bu kimyasal permeabilizasyon işlemini takiben 
aşağıdaki protokollerden biri uygulanabilir; 

1. Kas segmentlerinde kalsiyuma verilen kasılma yanıtını incelemek için 10-7-10-4 M 
kalsiyum içeren hücre içi solüsyonlar kullanılarak konsantrasyona bağımlı 
kasılma yanıt eğrileri elde edilebilmektedir.  

2. Kalsiyum yüklemesi deneylerinde, preparatlar 10 mM EGTA ve 10-6 M kalsiyum 
içeren hücre içi solüsyon ile 10 dakika inkübe edilerek hücre içi depoların 
kalsiyum ile dolması sağlanır. Bunu takiben 4 mM EGTA içeren hücre içi 
solüsyon ile bazal tonusa ulaşıncaya kadar preparatlar yıkanır. Kalsiyum 
yüklemesinden sonra preparatlarda çeşitli agonistler (50 µM karbakol, vb.) ile 
kasılma yanıtı alınabilir ve paralel deneylerde antagonistler varlığında bu yanıtlar 
tekrarlanabilir (30 mM kafein, 5 µM ryanodin, vb.).  

3. Kalsiyum sensitizasyonu deneylerinde ise 1 µM siklopiazonik asit varlığında, kas 
preparatları 0.05 mM EGTA ve 10-6 M kalsiyum içeren hücre içi solüsyon ile 10 
dakika inkübe edilir. Kasılma stabil hale geldiğinde sırası ile 1 µM kalmodulin, 
agonistler (100 µM GTP+50 µM karbakol, vb.) ve antagonistler (50 µM atropin, 5 
µM ryanodin, 5 µM Y-27632, 5 µM GF 109203 X, vb.) banyoya eklenir. Kasılma 
yanıtı sonrasında 4 mM EGTA içeren hücre içi solüsyon ile dokular bazal tonus 
seviyesine gelene kadar yıkanır.  
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Kullanılan Solüsyonlar: Tüm solüsyonların hazırlanmasında 18 MΩ-cm deiyonize su 
(Purelab UHQ, USF ELGA) kullanılmaktadır.  

Permeabilize edilmemiş preparatlarda standart fizyolojik solüsyon olarak HEPES-
tamponlu modifiye Krebs solüsyonu kullanılır (mM): NaCl2 126, KCl 6, CaCl2 2, MgCl2 
1.2, glukoz 14, HEPES 10.5. Bu solüsyonun oda sıcaklığında pH’sı NaOH ile 7.2’ye 
ayarlanır. 80 mM K+ solüsyonu NaCl2’ün ekivalan miktarda KCl ile değiştirilmesi ile 
elde edilir.  

Kimyasal permeabilizasyon işleminden sonra kullanılan hücre içi solüsyonlar ise 
şu maddeleri içermektedir: K propionat (130 mM), MgCl2 (4 mM), Na2ATP (4 mM), tris-
maleat (20 mM), kreatin fosfat (10 mM),  kreatin fosfokinaz (3.3 ünite/ml), proteaz 
inhibitörü löpeptin (1 μM) ve bazı deneylerde mitokondrial blokör karbonil siyanid p-
triflorometoksifenilhidrazon (FCCP; 1 μM). Deney protokolüne göre hücre içi 
solüsyonlara 0.05, 4 veya 10 mM EGTA eklenir. Hücre içi solüsyonun pH’sı KOH ile 
6.8’e ayarlanır. Kalsiyuma verilen kasılma yanıtının incelenmesi için kalsiyum hücre içi 
solüsyonlara CaCl2 şeklinde ve bir bilgisayar programı ile konsantrasyonu hesaplanarak 
eklenir (‘Bound and Determined’, Brooks & Storey, 1992).  Kalsiyum sensitizasyonu 
deneylerinde hücre içi solüsyona sarkoplazmik retikulum kalsiyum-ATPaz inhibitörü 
siklopiazonik asit (1 μM) eklenir. 
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İMMÜN İŞARETLEME TEKNİKLERİ VE BU  TEKNİKLERİN 
FARMAKOLOJİDE KULLANIMI 
 
Doç.Dr. Petek Korkusuz 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara 
 
I. Amaç ve Öğrenim Hedefleri: 

 
Bu bölümde; immünohistokimyasal tekniklere temel oluşturan monoklonal 

antikorların özellikleri ve geliştirilme teknolojileri tanımlanmaktadır. Bu antikorlarla 
uygulanan ışık ve elektron mikroskobu düzeyindeki immünohistokimyasal işaretleme 
yöntemlerinin temel prensipleri anlatılmaktadır. Bu bölümde ağırlıklı olarak immün 
işaretleme yöntemlerinin farmakolojideki kullanımı, laboratuvardaki uygulama 
basamakları tarif edilerek verilmektedir. Antikor teknolojileri ve immünohistokimya 
uygulamalarının farmakolojide geldiği son noktalar tanımlanarak gelecekten beklentiler 
sıralanmaktadır.  
 
II. Giriş:  

 
Klasik histokimyasal tekniklerde boyanma, doku bileşenleri ile boyalar arasındaki 

kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak gerçekleşir. Boya adı verilen kimyasallar doku 
bileşenleri ile bağlanarak (örneğin tuz oluşturarak) boyanmayı sağlar (1). Doku 
bileşenleri ile boyalar arasındaki etkileşim ne kadar spesifik ise, incelenmek istenen 
bileşenler o denli özgül olarak gözlenebilir. Kimyasal reaksiyonların niteliğine göre farklı 
doku bileşenlerini gözleyebilmek amacıyla sayısız histokimyasal teknik geliştirilmeye 
çalışılmıştır. İmmunohistokimyasal yöntemlerde hedefe çok daha özgül bağlanan 
antikorlardan (immünoglobülinler) yararlanılır. İmmunoglobülinler işaretlenerek 
görüntülenmeleri sağlandığında; ışık ve elektron mikroskobunda çok özgül olarak 
bağlandıkları yapıların görüntülenmesine olanak verir. 
 
III. Antikorlar:  

 
İmmunoglobulinler uyarılmış B hücreleri- plazma hücreleri tarafından antijenik 

uyarıya bağlı olarak salgılanır. İmmünoglobulinler; antijen denen, çoğu kez protein 
yapısındaki moleküllerin antijenik determinant ya da epitop adı verilen bölümlerine 
özgüldür. Bu antikorlar bağışıklık sistemi tarafından hedef yabancı hücre ya da 
organizmaların ortadan kaldırılmalarına yardımcı olmak üzere üretilir (2). 
 
III.1. Hibridoma teknolojisiyle monoklonal antikorların üretilmesi 

 
Köhler and Milstein 1975’te hibridizasyonu gerçekleştirdi. Bunun için önce saf 

bir antijen ve onu güçlendiren adjuvan moleküllerle deney hayvanı tekrarlayan biçimde 
immünüze edildi. Üretilen antikorları içeren kanın santrifüjlenmesiyle elde edilen serum 
afinite pürifikasyon yöntemiyle saflaştırıldığında, poliklonal antikorlar için kaynak 
oluşturmaktadır. Hibridoma teknolojisinde antikor üreten B hücre dizileri miyeloma 
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hücreleri ile füzyona uğratıldıktan sonra ölümsüzleştirilir. Uygun kültür koşullarında 
parenteral hücrelerin yerlerini yalnız hibridoma hücrelerine bırakması sağlanır. Hücreler 
ardışık dilüsyonlardan geçirilerek bir tek klondan monoklonal anikorlar elde 
edilir.Tarama için ELISA (enzyme linked immunosorbent assay), immünohistokimya, dot 
blotting yöntemleri kullanılır. Bu yöntem geliştirilerek kimerik, humanize edilmiş 
monoklonal antikorlar elde edildiyse de; bunların büyük bölümü insana verildiğinde 
immün yanıta neden oldu (3). 
 
III.2. Faj Gösterim Teknolojisi (Phage Display Technology) ile monoklonal 
antikorların üretilmesi 

 
1990’lardan itibaren faj gösterim teknolojisiyle in vitro koşullarda uygun afinite 

ve spesifitede insan antikorlarının geliştirilmesi mümkün oldu. Bu teknikte B hücreleri 
yerine filamentöz bakteriyofajlar kullanılır. İstenen peptidin geni fajın kılıf 
proteinlerinden birini (pIII, pVI, pVIII) kodlayan gene füzyon ile klonlanır. E Coli 
bakterisi üzerindeki fajlar arasında aktarılan füzyon ürünü faj yüzeyinde gösterilir. 
Yöntemin aşamaları: Dizinin oluşturulması, seçim ve görüntüleme, afinite olgunlaşması 
ve üretim olarak özetlenebilir (3). 
 
IV. İmmün işaretleme Teknikleri: 

 
İdeal immünohistokimya yöntemi optimize, duyarlı olmalı, antijenler arasındaki 

çapraz reaksiyon önlenmelidir. Antijen korunmalı, örneğin fiksasyon türü, antikor-antijen 
bağlanmasını engellememelidir. Bunun için antikor, antijene yüksek afinite ve avidite 
göstermeli ve doğru titre edilmelidir. Monoklonal antikorlar kullanıldığında dilüsyon 
faktörü daha az önemli hale gelir. Antikorun hücre içine penetrasyonunu sağlamak için 
saponin, triton-X, tween-80 gibi hücre membranının lipid bileşenlerinden geçiş sağlayan 
deterjanların değişen konsantrasyonları ile inkübasyon gerekebilir. Bu koşullarda 
kullanılan deterjanın olası primer etkileri gözardı edilmemelidir (4). Permeabilizasyon 
yöntemi önceden fikse edilmiş hücre doku kesitlerinde uygulanmalıdır. 

 
Kolay görülebilen, doğru amplifiye edilmiş işaretleme yapmalıdır. İşaret belirgin 

görünür olmalıdır. Temel olarak ışık mikroskobu düzeyinde fluoresan (FITC, TRIC vs.) 
özellikte ya da enzim (peroksidaz, ALP, GO, PAP, ABC) bazlı işaretler kullanılır.  
Kolloidal altın (5-30 nm), elektron mikroskobu düzeyindeki işaretlemelerde kullanılan 
elektrondens bir işaretleyicidir. Doku ya da hücre yapısının korunması; fiziksel ya da 
kimyasal tespit yöntemleri ile sağlanır. Yapının korunması için uygulanan tespit, antijeni 
maskeleyebilir. Rutin formaldehit fiksasyonu uygulanan parafin bloklarda çoğunlukla 
antijen maskelenmiştir. Bu durumda enzimatik yöntemler (tripsin, pronaz gibi 
proteazlarla inkübasyon), düdüklü tencerede basınçlı kaynatma ve mikrodalga ışınım gibi 
yöntemlerle antijenin ortaya çıkarılması gerekir. İdeal koşullarda; yapı korunmuş ve 
antijen antikor bağlanması için hazır olmalıdır. Sükroz çözeltileriyle korunarak sıvı azotta 
dondurularak fikse edilmiş dondurma kesitler bu amaçla kullanılır. Bazen dondurulmuş 
kesitler dakikalarla soğuk taze aseton ya da alkolde fikse edilebilir. Elektronmikroskobu 
ile işaretlenecek hücre ya da doku örnekleri için sükroz serilerindeki dondurma öncesi 
koruma aşamaları daha ayrıntılı olarak uygulanır. Pre- ve post-embedding yöntemlerinde 
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örnekler plastiğe gömülmeden dondurularak elde edilen ince kesitlerin ya da plastiğe 
gömüldükten sonra elde edilen kalın kesitlerin immün işaretlenmesiyle elektrondens bir 
son ürün transmisyon elektron mikroskobunda görüntülenir.  
 

İmmün işaretleme tekniklerinde ilk basamakta primer antikor özgül olarak hedef 
moleküle bağlanır. Direkt immün işaretleme yönteminde primer antikor fluoresan, enzim 
bağımlı ya da elektrondens bir molekülle işaretlidir. İndirekt immün işaretleme 
yönteminde primer antikor işaretli değildir. Bu yöntemde işaretli sekonder antikorların 
kullanılması genellikle ikinci basamağı oluşturur. Her iki yöntemde de son aşamada eğer 
işaret olarak enzim kullanılmışsa, enzimin renkli substratları ile görüntüleme sağlanır. 
İşaret enzim değilse bu basamağa gerek yoktur (örnek fluoresan işaretler, ferritin, altın 
tanecikleri vb.) Görüntüleme amacıyla enzim kullanılırsa (örneğin HRP: peroksidaz) 
enzimin substratları (örneğin DAB, AEC, 4CN) kromojen olarak adlandırılır (Ek 1). 
Fluoresan boya kullanılmışsa, görüntüleme için fluoresan mikroskopta farklı dalga 
boylarındaki ışınımı geçiren filtrelerden yararlanılır (Ek 1). Altın tanecikleri ile 
işaretleme yapıldığında parçacığın büyüklüğüne bağlı olarak ışık ya da genellikle 
elektron mikroskobu düzeyinde doğrudan görüntüleme sağlanır. İşaretli indirekt immün 
işaretleme yönteminde 1. basamakta antikor antijene bağlanır. İkinci basamakta, işaretli 
sekonder antikor, antijene bağlanmış primer antikora bağlanır. Eğer işaret enzim değilse 
(örneğin fluoresan boya) doğrudan gözlenir. Enzim ise substratlar eklenerek 
(kromojenler) görüntüleme sağlanır. İşaretsiz indirekt yöntemlerde ne primer, ne de 
sekonder antikora işaret bağlanmamıştır. Bu yöntemlerde benzer olarak ilk aşamada 
primer antikor antijene bağlanır. Sonraki aşamada işaret dolaylı bir yolla bu primer 
antikora iliştirilir. Bu tür iki temel yöntem vardır: Birincisinde enzim işaretli (peroksidaz 
ya da alkalen fosfataz) immunoglobulinler kompleksler oluşturur ve bunlar primer 
antikora bağlanarak görüntü elde edilir (PAP kompleksi, APAAP kompleksi vb.). Bu 
bağlanma köprü antikor kullanılarak sağlanır. İkinci temel yöntem ise avidin-biotin 
etkileşiminden yararlanılarak gerçekleştirilen ABC yöntemidir. Avidin ve biotin; 
birbirine doğal afinite gösteren iki moleküldür. İşaretsiz yöntemlerin çeşitli avantajları 
vardır. Bunlar; sinyalin güçlendirmesi (amplifikasyon) ve ek basamaklardan ötürü 
özgüllüğün arttırılmasıdır. İki ya da üç farklı antijen için iki ya da üç farklı işaret 
kullanılarak yapılan çoklu immün işaretleme yöntemleri de vardır (Ek 2).  
 
V. Neden farmakolojide immünohistokimya? 
V.1. İlacın biyolojik sistemdeki etkisini belirleme: 

 
Bir ilacın bir biyolojik sistemdeki etkisi, hücre düzeyinde gen ekspresyonu 

üzerinde yaptığı değişiklik ile değerlendirilir. Gen ekspresyonuna ait transkripsiyon 
(mRNA) ve translasyon (protein) ürünlerinin ölçümü, ilaç etkisi ile ilgili bilgi verebilir. 
Ekspresyondaki değişiklik ilacın primer etki alanında veya uzak hedef organlarda ortaya 
çıkabilir. Doku veya hücrelerin spesifik kompartmanlarında mRNA ve protein 
dağılımının gösterilmesi, ilacın etkisi ile ilgili bilgi verebilir. İmmünohistokimya bu 
anlamda yardımcı olabilir. 

 
Vücutta pekçok durum ve hastalığın patyofizyolojik mekanizmalarında yer alan 

inflamatuvar medyatörler, tömor oluşumunda etkili moleküller immün işaretleme 
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yöntemleriyle görüntülenebilir. Çeşitli hormonlara ait reseptör proteinleri, 
nörotransmitterler, nöropeptidler ile anjiyotensin dönüştürücü enzim ve nitrik oksid 
sentaz (NOS) işaretlemeleri bunlara örnektir. CD 143 olarak da adlandırılan anjiyotensin 
dönüştürücü enzim immünreaktivitesi geniş bir monoklonal antikor paneliyle birlikte 
splenositlerde araştırılmıştır (2). NOS izoformlarına karşı geliştirilmiş antikorlar 
sayesinde eNOS, iNOS ve nNOS parafin bloklara alınmış ya da dondurulumuş doku 
örneklerinde immünperoksidaz ya da immünfluoresan yöntemlerle ışık ya da elektron 
mikroskobu düzeyinde ya da akışkan hücre ölçümü teknikleriyle izlenebilir.  

 
Periferik vasküler yatakta nitrik oksid salıverilmesini artırıcı etkilere sahip olduğu 

gösterilen bazı ilaçların, sıçan penis korpus kavernozum dokusunda nitrik oksid 
salıverilmesi üzerine ve buradaki hormonal mekanizmalara olası etkilerini ortaya koymak 
amacıyla yapılan birkaç çalışma; laboratuvar yöntemlerinin detaylarıyla 
örneklenmektedir.  
 
V.2. İlaç etkisini/toksisitesini belirleme: 

 
İlaç etkisini/toksisitesini belirlemede immünohistokimya kullanılabilir. Bir hücre 

popülasyonu veya doku bölgesini, ileri analiz (diğer protein/mRNA kolokalizasyonunu 
belirleme, mikrodiseksiyonla izolasyon gibi) için hedef seçmede immün işaretleme 
tekniklerinden yararlanılabilir. Yapısal ve işlevsel bozukluklar ortaya çıkmadan önce, 
hücre içi strese bağlı yolaklarda ve gen ekspresyonu düzeyindeki değişikliklerle 
toksisiteyi saptayabilmek için immün işaretleme yöntemleri uygulanabilir.  

 
Ksenobiyotik metabolizmasında etkili (sitokrom p450 izoenzimleri) enzim 

genlerinin zonal ekspresyonu ve indüksiyonunu izlemede immün işaretleme yöntemleri 
uygulanabilir.  
Kantitatif olarak işlevsel parametrelerle analiz edilemeyecek derecede küçük veya 
dağınık bir doku alanı/ hücre popülasyonunu incelenecekse immünhistokimya 
kullanılabilir. Bazen de  fomksiyonel bazı parametreler hücresel düzeydeki yapısal 
işaretleme yöntemleriyle korele edilebilir. Olası korelasyonlar bize bazı invazif olmayan 
yöntemlerle elde edilecek verilerin invazif hücre-doku düzeyindeki parametreler 
hakkında indirekt olarak bilgi vermesini sağlayabilir. Meme kanseri, eklem hastalıkları, 
romatizmal kapak hastalıkları (Ek 2) ve çeşitli karaciğer ve deri patolojileri ile iskemi 
reperfüzyon hasarlarına ait örneklerdeki moleküler düzeydeki yapısal bozukluklar ve 
bunların bazılarına yönelik immün işaretleme teknikleri gözden geçirilecektir (5-11). 
İlacın farmakolojik etkisi ile ilişkili lokal/sistemik kontrol mekanizmalarıyla ilgili 
gen/proteinlerin analizinde immünohistokimyasal yöntemler kullanılabilir. Bir çalışmada 
doksorubisin uygulanan sıçanlardan elde edilen kalp kası ve çizgili kas örneklerinde, 
kalsiyum ATPaz pompa proteinleri ışık mikroskobu düzeyinde immün işartelenmiş, 
elektron mikroskobunda incelenmiş ve buradan elde edilen yapısal parametreler 
fonksiyonel verilerle ilintilendirilmiştir. Çalışmada SERCA 1 ve 2 ekspresyonunun kas 
hücrelerinin sitoplazmalarında hücre içi zar yapılarının dağılımına uygun biçimde 
granüler/lineer bir düzenlenme gösterdiği belirlendi. Kontrol ve deney gruplarından elde 
edilen ventrikül kesitleri karşılaştırıldığında, kontrol grubundaki SERCA2 
ekspresyonunun doksorubisinle kısmen azaldığı izlendi. Kontrol grubunna ait m. soleus 
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örneklerinde zayıf SERCA1 ve güçlü SERCA2 ekspresyonu izlendi. Doksorubisin 
uygulamasıyla her iki pompa proteinine ait ekspresyon belirgin olarak azaldı. 
Doksorubisin uygulanan soleus örneklerindeki SERCA2 ekspresyonu kontrol grubundaki 
SERCA1 ekspresyonu ile benzer şiddette izlendi. Ekstansör digitorum longus kasına ait 
kesitlerde, kontrol grubunda güçlü SERCA1 ve göreceli olarak zayıf SERCA2 
ekspresyonu izlendi. Doksorubisin uygulamasıyla SERCA1 ekspresyonu azalırken, 
SERCA2 ekspresyonu belirgin biçimde artmış olarak izlendi(12) (Ek 2). 
 
VI. Sonuç ve teşekkür 
 

Monoklonal antikor teknolojileri ile ilgili ilerlemeler, görüntüleme tekniklerindeki 
gelişmelerle beraber immün işaretleme tekniklerini araştırma, tanı ve tedavi 
protokollerinde önemli konumlara getirmiştir. Monoklonal antikorların pekçoğunun 
terapötik amaçlarla kullanımı gündeme gelmiştir. Diğer yandan fluoresan ile aktive olan 
hücre ayırıcıları istenen özellikte hücrelerin immün işaretlenerek ayrılabilmesine olanak 
sağlamakta; konfokal mikroskobu ile canlı hücrelerdeki metabolik süreçler fluoresan 
işaretlerle görünür hale getririlmekte; atomik güç mikroskobu, yüksek çözüm gücüne 
sahip elektron mikroskoplarıyla moleküler düzeyde çok küçük yapılar 
görüntülenebilmektedir.Tüm bu gelişmelerin yapı ve işlevi birleştirmede farmakoloji 
alanına yapacağı yansımalar kaçınılmazdır. Bu metinde temel immün işaretleme 
yöntemleri ve bunların farmakolojideki uygulamalarına ilişkin olarak sıralanan örnekler; 
büyük ölçüde kendi laboratuvarlarımızda devem eden ve farmakolog meslekdaşlarımızla 
yürüttüğümüz ortak çalışmaların sonuçlarına dayanmaktadır. Baştan beri çalışmalarımızı 
birlikte yürüttüğümüz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 
Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Esin Aşan ve Prof. Dr. Attila Dağdeviren ve 
konu ile ilgili emeği geçen meslekdaşlarıma teşekkür ederim.  
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Ek 1: Tekli indirekt İmmünperoksidaz ve immünflüoresan (FITC) işaretleme 
uygulaması 

 
• Sıvı azotta dondurulmuş kalp bloklarından cryostat’ta 5-7 μm kalınlıkta alınan 
dondurma /frozen kesitlerin kurutucu içeren (silica gel) kapalı kutularda saklanması  
• Kesitlerin 40C’de soğuk asetonda 10 dakika süreyle fikse edilmesi  
• Kesitlerin oda ısısında kurutulması; etraflarının dako/pappen ile sınırlanması, 
uygulanacak antikorların isimlerinin lama yazılması; pozitif ve negatif kontrol 
kesitlerinin belirlenmesi 
• Spesifik olmayan IgG bağlanmasını önlemek için; kesitlerin PBS içinde % 10 
konsantrasyondaki normal bloke edici serum ile (genellikle sekonder antikorun elde 
edildiği türe ait olanı tercih edilir) 20 dakika nemli odacıkta inkübe edilmesi ya da 
serumun primer antikor solüsyonuna eklenmesi (bu aşamadan itibaren kesitler asla 
kurutulmamalıdır!) 
• 0.01 M PBS ile nazikce 3x2 dakika süreyle kesitlerin yıkanması 
• Kesitlerin primer antikor solüsyonu ( CD62E, P fare anti insan IgG 0.1-2 mg/ml 
PBS’te % 1.5 normal bloke edici serum ekli) ile 60 dakika oda ısısında ya da bir gece 
40C’de nemli odacıkta inkübe edilmesi(her kesitin üzeri 100-500 μl solüsyonla tam 
olarak kapanmalı!).  Negatif kontrol kesitlerinde bu basamak atlanır 
• 0.01 M PBS ile nazikce 3x2 dakika süreyle kesitlerin yıkanması 
• Kesitlerin bir bölümünün FITC-konjuge sekonder antikor solüsyonu ile (tavşan 
anti fare Ig G 1-5 μg/ml PBS içinde%1.5 normal bloke edici serum ekli) bir 
bölümünün ise peroksidaz bağlı antifare sekonder antikor içeren en vision 
görüntüleme kiti ile oda ısısnda 30-45  dakika nemli odacıkta ışıktan korunarak 
inkübe edilmesi 
• 0.01 M PBS ile nazikce 3x2 dakika süreyle kesitlerin yıkanması 
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• İmmünperoksidaz uygulanacak kesitlerin kromojen solüyonu (diaminobenzidin) 
solüsyonu ile 5-20 dakika inkübe edildikten sonra PBS ile yıkanması; kesitlere 
hematoksilen ile zemin boyaması uygulanması, birer dakika dereceli alkollerden 
geçirildikten sonra uygun kapatma ortamlarıyla lamla kapatılması. Fluoresanla işaretli 
kesitlere propidyum iyodit (kırmızı çekirdek boyası) ve aköz kapatma ortamı ya da % 
90 gliserol uygulanması; kesitlerin üzerine lamel kapatılması;  
• Fluoresan işaretli kesitlerin derin dondurucuda ışıktan korunarak, diğer kesitlerin 
oda ısısında saklanması 
• Kesitlerin ışık mikroskobunda ve uygun fluoresan filtre ile fluoresan mikroskopta 
incelenmesi 

 
Ek2: İkili indirekt immünfluoresan (FITC/Texas red) işaretleme uygulaması 
 

• Çizgili kas olarak m. ekstensor digitorum longus ve m. soleus ile  kalp kasına ait 
sol ventrrikülden doku örneklerinin uygun anestezi sonrası hızla sıçandan izole 
edilerek immünohistokimyasal inceleme için tris tampon solüsyonu içinde 
histoloji laboratuvarına aktarılması  

• İmmünohistokimyasal İnceleme 
• Elde edilen tüm doku örneklerinin standart sıvı azotta hızla dondurulması 

Dondurulan blokların kesit alınıncaya dek birkaç gün  süreyle sıvı azot tankında –
196 oC’de saklanması 

• Örneklerden cryostat’da jelatin kaplı lamlar üzerine 5-7 μm kalınlıkta kesitler 
alınarak immünohistokimyasal işaretleme uygulanıncaya kadar kurutucu içeren 
koruyucular içinde –20 oC’de derin dondurucuda saklanması 

• Kesitler indirekt immünoflüoresan yöntemle tek ya da iki antijen için 
işaretlenmasi. Bunun için örnekler on dakika süreyle soğuk aseton ile tespit 
edildikten sonra otuz dakika süreyle açık havada kurutulması.  

• Bundan sonraki işlemlerin nemlendirilmiş bir odacıkta gerçekleştirilmesi. 
Kesitlerin sekonder antikorun elde edildiği türe (keçi serumu) ya da deneğin 
türüne özgü (sıçan serumu), % 1 konsantrasyondaki normal serum ile yarım saat 
süreyle oda ısısında inkübe edilmesi.  

• Örneklerin 0.01 M PBS (pH: 7.4) ile 3 kez birer dakika yıkandıktan sonra iki saat 
süreyle oda ısısında ya da bir gece süresince +4 oC’de primer antikorla inkübe 
edilmesi. 

• Primer antikor olarak uygulanacak poliklonal keçi anti-sıçan immünoglobulin G 
(Ig G) yapısındaki SERCA1 (F-18) (sc-12493, Santa Cruz, ABD) ve aynı 
yapıdaki SERCA2 (N-19) (sc-8095, Santa Cruz, ABD) için optimal 
konsantrasyonun, titrasyon çalışmaları sonucunda 1:100 olarak belirlenmesi.  

• Kontrol ve doksorubisin uygulanmış deney grubuna ait her iki çizgili kas örneği 
ile kalp kası örneklerinin tekli olarak SERCA1 ve SERCA2 ile inkübe edilmesi. 
Bundan sonra 0.01 M PBS ile 3 kez birer dakika yıkanan kesitlerin, PBS içindeki 
1:100 dilüsyonda flüoresan izotiyosiyanat (FITC) ile konjüge bovine anti-goat 
IgG sekonder antikor (Santa Cruz, Cat No:SC2348 ABD), % 0.2 BSA (Bovine 
Serum Albumin-sığır serum albumini, Sigma, ABD) ve % 1’lik  normal sıçan 
serumu ile otuz dakika süreyle oda ısısında ışıktan korunan karanlık nemli 
odacıkta kaplanması.  
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• Optimal sekonder antikor dilüsyonunun, titrasyon işlemleri sonucunda 
belirlenmesi.  

• Çiftli işaretleme yöntemi uygulanacak kesitlerin normal sıçan serumu ile on 
dakika kaplanıp PBS ile yıkanması; iki saat süreyle oda ısısında SERCA1 ile 
inkübe edilerek, PBS ile yıkama sonrası 30 dakika süreyle flüoresan 
izotiyosiyanat (FITC) ile konjüge  bovine anti-goat IgG sekonder antikor (Santa 
Cruz, Cat No:SC2348 ABD) kaplanması.  

• PBS ile yıkama sonrası on dakika süreyle % 1’lik keçi serumu ile inkübasyon 
sağlanması.  

• Örneklerin ardından bir gece +4 oC’de SERCA2 ile inkübe edilerek, PBS ile 
yıkama sonrası 30 dakika süreyle texas red ile konjüge chicken anti-goat IgG 
sekonder antikoru (Santa Cruz, Cat.No:SC3923 ABD) ile ışıktan korunarak 
kaplanması 

• Tüm kesitlerin 3 kez birer dakika PBS ile yıkandıktan sonra FITC ile işaretli 
lkesitlerde çekirdekler için zemin boyaması sağlayan propidium-iodoide antifade 
(Oncor, Cat.No:S1370-6 ABD) ile lamelle kapatılarak, mikroskopta inceleninceye 
kadar ışıktan korunarak –20°C’de derin dondurucuda saklanması.  

• Tüm işaretleme protokollerinde spesifiteyi test etmek için negatif kontrol olarak 
primer antikorla inkübasyonun olduğu birinci basamağın atlanması; pozitif 
kontrol olarak ise normal kalp kası dokusundan elde edilen kesitler üzerinde 
SERCA2 antikorlarının kullanılması.  

• Tüm örneklerin, uygun filtreler ile Leica DM-R model fluoresan mikroskopta 
incelenerek değerlendirilmesi; elde edilen görüntülerin analiz için, DC500 
kamerayla bilgisayar ortamına aktarılması.  
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HÜCRESEL GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 
 

Prof. Dr. Nuhan Puralı 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara 

 
Hemen bütün deneysel bilimlerde olduğu gibi hücre biyolojisindeki araştırmalar 

da laboratuvar metod ve tekniklerine bağlıdır. Hücre yapısı ve fonksiyonu ile ilişkili 
önemli ilerlemelerin hepsinin altında yeni araştırma ufukları açan bir metodun gelişmesi 
yatmaktadır. Hücreler çıplak gözle görülemiyecek kadar küçük yapılar olduklarından, 
hücre yapı ve fonksiyonunun görüntülenmesine imkan sağlıyacak araçlar hücre 
biyolojisi ile ilgili en önemli araştırma metodlarından birini oluşturmaktadırlar. 

Aslında “hücre” teriminin ilk ortaya atılması ışık mikroskobunun icadıyla 
beraber ortaya çıkmıştır. 1665’te ilk mikroskobu icad eden Robert Hooke bir tıpa 
mantarı dilimini tanımlarken “hücre” terimini ilk olarak kullandı. 1670 de Hooke’ınkine 
benzer bir yapıda 300 kez büyütme kapasitesindeki mikroskobuyla Antony van 
Leeuwenhoek sperm, alyuvarlar ve bakteri gibi hücreleri gözlemledi. 1838’de Matthias 
Schleiden ve Theodor Schwann tarafından ilk defa hücre teorisinin ortaya atılması 
hücre biyolojisinin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Schleiden bitki dokularındaki ve 
Schwann hayvan dokularındaki gözlemlerine dayanarak her dokunun hücrelerden 
yapılmış olduğunu öne sürdüler. Bu önemli buluştan hemen sonra her hücrenin sabit 
olmadığı ve bölünerek çoğaldığı keşfedildi. 

Kısa tarihçeden de görüldüğü üzere hücre görüntüleme metodları hücre 
biyolojisi ile ilgili araştırmaların en temel araçlarını oluşturmaktadırlar. Bu sunumda en 
çok kullanılan görüntüleme yöntemleri kullanım alanları ve sınırları ile ilgili bazı temel 
bilgiler tartışılacaktır. 

Işık mikroskobu: 

Işık kaynağından çıkan ışık ışınları bir yoğunlaştırıcı mercek (condenser lens) 
yardımıyla örneğe odaklanır. Örneği geçen ışınlar (transmitted light) diğer taraftan 
objektif merceği tarafından toplanıp okülerden gözlenir. Birçok ışık mikroskobu 1000 
büyütmeye kadar çıkabilir. Hücrelerin hemen tamamı 1-100 μm mertebesinde 
olduğundan bütün hücreleri ışık mikroskobu ile gözlemlemek mümkündür. Ancak ışık 
mikroskobunun teorik çözünürlük limiti 0.2 μm civarındadır ve daha ince yapıları ayırd 
etmek mümkün olmaz. Işık mikroskoplarının objectif merceğin yerleştirme şekline göre 
üstten (up right) ve ters (inverted) olanları ve iki objektif yardımıyla görüntü derinliği 
veren (binocular) tipleri mevcuttur.  

Işık mikroskobu histoloji laboratuvarlarında en sık parlak alan (bright field) 
mikroskobisi denilen metod için kullanılır. Bu durumda oluşan görüntünün kontrastı 
görünebilir ışığın hücre kompartmanlarında farklı absorpsiyonu sonucu ortaya 
çıkmaktadır ve sıklıkla yeterli görüntü elde edilemez. Karanlık alan (dark field) 
mikroskopisinde kondenser lensin orta kısmı kapatılarak dağılan ışık elimine edilerek 
kontrastın keskinleşmesine sağlanaır. Ancak kullanımı ve avantajı kısıtlı olduğundan 
başlıca binoküler mikroskoplarla diseksiyon işlemleri sırasında kullanılırlar. 
Görüntünün keskinliğini arttırmak için ışık mikroskopisi yapılacak örnekler, hücrenin 
farklı bölgelerine ait kontrastın artmasına yol açacak boyalarla işaretleme işlemlerine 
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tabi tutulurlar. Bu boyalar hücre proteinleri, nükleik asitleri gibi yapılarla etkileşen 
özellikte olduklarından ve tüm bu işlemlerde hücrenin bütünlüğünü ve şeklini korumak 
için örnek sabitlendiğinden (fixation) canlı hücrelerle çalışmak pek mümkün olamaz.  

Canlı hücrelere ait kısımların kontrastı bazı optik değişiklikler sayesinde ışık 
mikroskobunda da elde edilebilir. Faz kontrast (phase-contrast) ve diferansiyel 
interferans kontrastı (differential-interference contrast) yaşayan hücreleri ışık 
mikroskobu ile gözlemlemenin en yaygın iki yöntemidir. Her  iki yöntemde hücrenin 
değişik kısımlarında dansite, kalınlık gibi nedenlerden ortaya çıkan değişiklikleri final 
görüntünün kontrastına yansıtırlar. Parlak alan mikroskobisinde hücre çekirdeği gibi 
yapılar ışığı az absorbe ettiklerinden kontrast az olur ancak bu yapıları geçerken ışık 
sitoplazmayı geçen ışığa göre yavaşlar ve fazı değişir. Fazdaki bu faklar bu iki yöntem 
sayesinde görüntüye yansır ve boyanmamış canlı hücrelerin ışık mikroskobunda 
gözlenebilmesine olanak sağlar.  Bu teknikler sayesinde 0.2 μm den küçük yapılar da 
görüntülenebilir ancak elde edilen görüntü sahtedir ve en az 0.2 μm boyutunda olmak 
zorundadır. Örneğin 0.025vm çapındaki bir mikrotübül 0.2 μm olarak görüntülenebilir 
ancak tek bir tübül, tübül demetinden ayırd edilenmez. 

Hücrenin yapısını moleküllerin dağılımını ve fonsiyonunu çalışmak için 
kullanılan bir diğer yöntem floresan mikroskopidir. Fixe edilmiş veya canlı hücre bir 
floresan boya ile işaretlenir. Floresan boya bir dalga boyundaki ışığı emerken bir başka 
dalga boyunda ışık yayar. Uyarıcı dalga boyunda bir ışık ile floresan boya aydınlatılır 
ve uygun filtreler kullanılarak yayılan ışık (emission) toplanarak görüntü elde edilir.   

Floresan mikroskopinin elektronik görüntü toplama yöntemiyle kombine 
edilmesinden konfokal (confocal) mikroskopi yöntemi geliştirilmiştir. Bir laser 
tarafından sağlanan nokta ışık kaynağı, floresan boya ile işaretlenmiş örneğe 
yönlendirilir. Örnekten yayılan emisyon sadece fokal plandan gelen ışının geçmesine 
izin veren bir iğne deliğinden (pin hole) geçirilerek foton toplayıcısına (photo multiplier 
tube)düşürülür. Örneğin bulunduğu fokal plana ait tüm noktaların bilgisi digital olarak 
toplanıp o düzleme ait görüntü oluşturulur.  Farklı fokal düzlemlere ait görüntüler üst 
üste konarak örneğin üç boyutlu görüntüsünü elde etmek mümkün olabilir. 

Konfokal mikroskopiye alternatif olarak iki foton uyarı mikroskopisi 
geliştirilmiştir. Bu yöntemle belli faz farkı ile laser ışınları sadece odak noktasında iki 
foton eşşzamanlı düşecek şekilde yollanır. Bu çok hassas odaklama işlemi pinhole 
kullanmadan üç boyut bilgisi yaratır. Ayrıca konfokal mikroskopiye göre uyarı ışığının 
yarattığı doku hasarı az ve penetrasyonu daha iyidir. 

Elektron mikroskobu: 
Işık mikroskobundaki limitler nedeniyle hücre yapısının detaylarını 

görüntülemek imkansız olduğundan daha güçlü mikroskopi teknikleri geliştirildi. 
Elektron mikroskobu 1930 larda ilk kez Albert Claude tarafından biyolojik örneklere 
uygulandı. Elektronların dalga boyu 0.004 nm olabileceğinden görülebilir ışığın dalga 
boyundan 100 000 kez daha kısadır. Teorik olarak 0.002nm çözünürlük mümkün 
gözüksede elektromagnetik lenslerin açıklık açılarının sınırlı olması nedeniyle ancak 1-
2 nm çözünürlük elde edilebilir.  Elektron mikroskopisinde örnek bir metalle kaplanır 
parlak alan ışık mikroskopisinde olduğu gibi bir elektron demeti örneğe gönderilir. 
Metal kaplı kısımlarda elektronlar geçmediğinden diğer taraftaki floresan ekrana 
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geçmezler ve hücrenin işaretli kısımları negatif olarak görüntülenir. Farklı boyama 
yöntemleri kullanarak değişik görüntüler elde edilebilir. Metal kaplama yandan 
püskürtme şeklinde yapılarak üç boyutlu hissi veren görüntüler elde edilebilir (metal 
shadowing). Örnekler sıvı nitrojenle –164 derecede dundurulup kesici ile kırılır bu 
şekilde hücre membranı açılıp hücre içi yapıların görüntülenmesi gerçekleştirilebilir 
(freeze fracture). Hücre metal ile işaretlendikten sonra tarayıcı bir sistemle elektron 
bombardımanına tabi tutulabilir eğer transmitted yerine yansıyan elektronlar toplanacak 
olursa üç boyutlu görüntüler elde edilebilir (scanning electron microscopy). 

Yukarıda kısaca anlatılan yöntemlerin tamamı halen kullanılmakta olan gözde 
arştırma yöntemi olarak biyolojide ve tıpta kullanılmaktadırlar. Her methodun kendine 
has avantajları ve dez avantajları vardır. Bu yöntemlerin hepsini bir laboratuvarda 
bulmak, gerekli insan gücü ve finansal destek pahalı olduğundan pek mümkün olmaz. 
Bu nedenle araştırılacak konu belirlenirken bu durum mutlaka değerlendirilmeli metoda 
uygun amaç yerine amaca uygun yöntem seçilmeli ve diğer çalışma gurupları ile ortak 
projelere yönelinmelidir. 



 50

YAŞAM BİLİMLERİNDE KONFOKAL MİKROSKOBU ve KULLANIM 
ALANLARI 
 
Prof. Dr. Alp Can 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara 
 
 Mikroskopide cisimleri üç boyutlu yapılarıyla izleyebilme ve analiz yapabilme 
olanakları 1980’li yıllarının sonlarından bu yana her geçen gün gelişme göstermektedir. 
Birçok teknolojik ürünün yer aldığı bu sistemler 1990’lı yıllarda özellikle bilgisayar 
teknolojilerindeki gelişmeye koşut olarak gerçek üç boyutlu gözlem-analiz yapan ve 
bunun da ötesinde zamana karşı değişimleri de kaydedebilen (dört boyutlu gözlem) 
mikroskobik sistemler olarak karşımıza çıktı. Optik kesitlerin birbirini etkilemeksizin 
kaydedilmesi ve bir araya getirilmesiyle meydana getirilen görüntü elde etme teknolojisi 
bugüne kadar kabul gören en yaygın ismiyle, lazer taramalı konfokal mikroskobu 
(LTKM) olarak bilinmektedir.  
 
 LTKM, flüoresan mikroskobu temelinde çalışan bir optik kesit mikroskobu olup 
aydınlatma kaynağı olarak pankromatik olan görünür ışık kaynakları yerine 
monokromatik lazer ışınlarını kullanır. Seçilecek laser tipi kullanıcının gereksinimine 
göre belirlenir. En yaygın kullanılan laser dalga boyları 488 nm argon ve 543 nm 
helyum-neon laserlerdir (Tablo-1). Kelime anlamı “eş odaklı” demek olan konfokal 
terimine uygun olarak lazer ışınları, galvanometrik aynalar yardımıyla cismin sadece bir 
düzleminde odaklanmakta (optik kesit) ve bu odaktan geri yansıyan flüoresan yayılım, 
video sinyalleri şeklinde çok küçük bir delikten geçirilerek fotoçoklayıcı tipindeki 
dedektörler tarafından algılanmaktadır (Şekil-1).  
 
Tablo 1. Konfokal mikroskobunda 
kullanılan laser seçenekleri 
 Dalga Boyu (nm) 
 UV Mavi Yeşil Kırmızı
Mavi laser 
diod 

 405   

Argon 351-
364 

457, 
488 

514  

Helyum-
cadmiyum 

322 442   

Kripton-
argon 

 488 568 647 

Yeşil 
helyum-neon 

  543  

Kırmızı 
helyum-neon 

   633 

Kırmızı laser 
diod 

   638 
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 Bu tür bir görüntü oluşturma prensibinin en önemli katkısı odak-dışı görüntülerin 
ortadan kaldırılmasıdır. Son derece keskin ve tutarlı ışınım gösteren farklı dalga 
boylarındaki lazer ışınlarının (örneğin 360nm, 488nm, 543nm, 568nm, 633nm) 
kullanılıyor olmasının yanı sıra flüoresan sinyallerinin çok duyarlı fototüplerle 
algılanıyor olması, bilgisayar desteği sayesinde bunların mikrosaniyeler içinde ve 
tamamen otomatik olarak yapılabiliyor olması, LTKM’ye, günümüzde alışık olduğumuz 
mikroskoplardan çok daha önemli kullanım ve uygulama avantajları sağlamaktadır. 
Bunlar arasında en belli başlıları, çoklu flüoresan işaretlemelerde eş zamanlı görüntü 
alma (kanallar arası interferans olmaksızın), taramanın istenen hızda alınması nedeniyle 
video sinyallerinden oluşacak gürültünün yok edilmesi, flüoresansta minimum solma, 
cisim aydınlatma oryantasyonunun (x, y, z, t, çevirme, eğme gibi) eş zamanlı yapılması, 
cismin sadece belli bir (veya birkaç) bölgesinden (noktasından) tarama yapabilmesi 
sayılabilir (Şekil-2). Görüntüler üzerinde yapılan analizlerden en önemlisi sinyal 
analizleridir. Elde edilen sinyaller anında sayısallaştırıldığı için ham veriler üzerinde 
sinyal dağılımı analizi yapmak mümkündür. Renk tabloları, histogram, izdüşüm, sinyal 
şiddeti analizi ve kolokalizasyon bunlardan bazısıdır. 
 

 

 
Şekil-1. Konfokal mikroskobunda üç odak 
vardır. Bunlar sırasıyla laserin odaklandığı 
iğne deliği diyafram (1), tarayıcılarla 
sağlanan ve laserin istenen odak 
düzlemlerine yönlendirilmesi (2) ve 
fotoçoklayıcının önündeki iğne deliği 
diyaframdır (3). 

 
 Birkaç yıl önce bu sisteme yeni bir dedektör eklendi. Flüoresan emisyonunu istenen ve 
ayarlanabilir dalga boyu aralıklarında spektrofotometre prensibiyle algılamakta ve çok 
kanallı (32) olarak izlenebilir kılmaktadır. Dolayısıyla gerektiğinde flüoresan 
spektrumunun tamamını veya istenen bir bölümünü taramak olanaklı hale geldi. Bazı 
üreticiler, bu sistem yardımıyla flüorokromların emisyon patternlerini ölçecek (emisyon 
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parmakizi) ve böylece filtre seti kullanmaksızın farklı flüorokromları birbirinden ayırt 
etmeyi başarmışlardır. 
 

 
 
Şekil-2. İncelenen örneklerde üç eksen gerçek boyutlarıyla görüntülenebilir. Yukarıda 
cam yüzey üzerinde büyütülmüş olan sinir öncü hücresi lateral eksenlerde (x ve y) ve 
uzaysal eksende (z) görüntülenmiştir (ayrıntılı bilgi için Karahuseyinoglu et al, Stem 
Cells 25: 319-331, 2007). 
 
 Diğer bir optik kesit mikroskobu uygulaması da dekonvolüsyon adıyla bilinen 
kompütasyonel optik mikroksobidir. Bu teknikte odak dışı görüntü giderilmesi ilk planda 
söz konusu değildir ancak elde edilen optik kesitlerden “nokta dağıtma fonksiyonu”nu 
dikkate alan bir matematiksel algoritma kullanılarak üç boyutlu ve net görüntüler elde 
edilir. 
 
 Kullanım alanları ve koşulları iyi belirlendiği sürece ışık ve elektron mikroskobunun 
yetersiz kaldığı birçok durumda karşımıza çıkan konfokal mikroskobu giderek gelişerek, 
optiğin belirli bir tepe noktasına ulaştığı günümüzde, bu kez diğer fiziksel elemanları 
kullanarak mikrocisimler hakkında eşsiz bilgiler sunmaya devam edecektir. Mikroskobi 
dünyasında yaklaşık elli yıldır süregelen ışık ve elektron mikroskobu olarak yapılan 
ayırım, giderek geçerliliğini yitirmektedir. Pratik olarak kullanıma giren atom gücü 
mikroskobu, multifoton mikroskobu gibi teknolojik gelişmeler, mikroskopları bu klasik 
sınıflamanın dışına taşımaktadır. 
  
Özellikle çoklu flüorokrom barındıran canlı/fikse hücrelerin yaydığı flüoresan ışınların 
doğru algılanmasında çok etkin sonuçlar veren bu teknolojinin ileri laboratuvarlarda 
giderek rutin kullanım yeri bulabileceğini sanıyorum. 
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