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Amperometrik Yöntemle 
Nitrik oksid (NO) Tayini

Doç. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

•EPR spektroskopisi
•Kemilüminesans
•UV/VIS spektroskopisi

•Elektrokimyasal (amperometrik) 
Yöntem (Clark tipi elektrod, nM
düzeylerinde)
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WPI kataloğu

Bu sensorün ölçüm esası,

NO’nun gaz geçirgen bir membrandan
geçerek ince bir elektrolit tabakasından 
diffüzyonu ve takiben ölçüm elektrodlarını
okside etmesine dayalıdır. 

Bu oksidasyon, membranın dışındaki 
NO’nun konsantrasyonu ile orantısal bir 
akım yaratır. 
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WPI kataloğu

•Amperometrik esaslı probların tayin limiti 
10-20 nM

•EPR (10 kez)

•Porfirinik problar (ticari değil) daha duyarlı

•O2, N2, NO2 ve CO’e duyarsız iken CO2’ye 
duyarlı olabilmektedir. 
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Dezavantajı

Reaksiyon zamanı uzundur (yaklaşık 2-3 sn). 
Porfiriniklerde 10ms. 
Oksi-Hb yöntemi de oldukça hızlı

Buna rağmen Clark tip NO probları bir çok 
deneysel çalışmada kullanılan önemli 
araçlardır. 

•Kaydedici bir sistem

• Duo-18 (WPI)
• Biopac
• Powerlab (Maclab)

•Bilgisayar 
•Manyetik karıştırıcı 
•NO ölçüm ortamı
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WPI kataloğu

NO-probları Çap En düşük tayin sınırı

ISO-NOPF : 100-200 µm, 0.2 nM, in vivo

ISO-NOMC : 4 mm, 0.3 nM, hücre kültürleri

ISO-NOP : 2 mm, 1 nM, hücre kültürleri, NO-
2

ISO-NO30L : 30 µm, 1nM, organ banyosu 

ISO-NO70L : 70 µm, 1nM, organ banyosu

ISO-NO30 : 30 µm, 1nM, mikro damarlar 

ISO-NOP007 : 7 µm, 0.5nM, mikro damarlar 

ISO-NOPMN : 100 nm 0.5nM, tek hücre
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WPI kataloğu

McColl, 2002
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NO-metre ile yaptığımız 
çalışmalar

• Hücresiz (cell-free) ortamlarda çalışıldı
• Nitroksil anyonunun (NO-) nitrik oksid
radikaline (NO•) dönüşümü. Nitroksil vericisi 
olarak Angeli tuzu kullanıldı (Na2N2O3).

N2O3
2- pH>9 NO- ? NO•

• UV ışığı ile bir takım bileşiklerden olası NO 
oluşumunu
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Cu2+ + NO- Cu+ +  NO

Cu+ + NO- Cu0 +  NO

•

•

(1)

(2)
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perfüzyon
pompası

Cam boru

NO 
probu

NO-metre

• 3-Nitrotirozin
• NaNO2
• L-Nitroarginin
• SNP
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Uyarılar-1

1.Problar kullandıkça eskiyebilirler

2.İyi topraklama yapılmalı

3.Deney boyunca ortam karıştırılmalıdır

4.Elektrodlarla, dikkatli  çalışılmalıdır zira 
hasar görebilir. 1mM NaCl

Uyarılar-2

5.Probların değişken sinyallere karşılık  her 
gün kalibrasyonu gerekebilir.

6.Yalancı pozitif sinyaller 

7. Temizlik ve muhafaza için distile su 

8. Proteinli ortamda çalışılmışsa proteaz
solüsyonunu ve takiben distile su
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