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Nitrik oksit ve inflamasyon

Doç. Dr. Alper B. İskit
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı

İnflamasyon

Doku hasarı ve enfeksiyona Doku hasarı ve enfeksiyona 
hücresel, hücresel, immunimmun, , metabolikmetabolik cevapcevap

EnfeksiyonEnfeksiyon
İskemi-reperfüzyon
Toksinler
Pankreatit
Cerrahi
Malignite
Travma
Zehirlenme
Yanık
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İİnflamasyonnflamasyon
‘‘The cardinal signs of inflammation are  The cardinal signs of inflammation are  ruborrubor, tumour, tumour
calorcalor and dolorand dolor. ‘. ‘

Cornelius Cornelius CelsusCelsus 100AD100AD

Kızarıklık ve ısı artışıKızarıklık ve ısı artışı
VaVazodilatasyonzodilatasyon, , artmış kan akımıartmış kan akımı

Lokal ödemLokal ödem
Proteinlere artmış Proteinlere artmış mikrovaskülermikrovasküler geçirgenlikgeçirgenlik

AğrıAğrı

Lokal ödem veLokal ödem ve mediatörlermediatörler (1927, (1927, HistaminHistamin))

İnflamatuarmediator açığa çıkışı

ha
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r
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Scanning EM:  normal Scanning EM:  normal endotendotelyalelyal hücrehücre--doku kesişimi doku kesişimi 

Scanning EM:  Substance P’den 1 dakika sonra
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Nobel 1998 - Nitrik Oksit Araştırmaları
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Arteriyel
gevşeme 

Organ 
banyosu 
tekniği

Furchgott and Zawadzki Nature 288: 373-376 (1980)

Nobel kazandıran klasik deney

Endothelium
-Dependent
Relaxing Factor
(EDRF)
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Nitrik oksit biyosentezi

L-arginine + 2 NADPH + O2 L-citrulline + NO + 2NADP+

O2 NO

NADPH NADP+

L-arginine Citrulline

Cofactors for NOS    Calmodulin/Ca2+ BH4 Haem FMN   FAD
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ParakrinParakrin ve ve otokrinotokrin etki....etki....sistemiksistemik etkietki
HHemodinamikemodinamik etkileretkiler
Damar düz kası gevşemesiDamar düz kası gevşemesi--vazodilatasyonvazodilatasyon
TrombositTrombosit agregasyonuagregasyonu
HepatiHepatik protein sentezinde artış ve azalışk protein sentezinde artış ve azalış

SitotoksikSitotoksik etkileretkiler
Çeşitli enzim Çeşitli enzim inhibisyonlarıinhibisyonları ((mitokondriyalmitokondriyal...)...)
Serbest radikaller (süper oksit) ile reaksiyon, PARS Serbest radikaller (süper oksit) ile reaksiyon, PARS aktakt......

““Systemic inflammatory response syndromeSystemic inflammatory response syndrome””
(SIRS)(SIRS)

““Acute respiratory distress syndrome (ARDS)Acute respiratory distress syndrome (ARDS)””

““Multiple organ failure (MOFMultiple organ failure (MOF)”)”

İİnflamasyondanflamasyonda nitrik oksitnitrik oksit
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Sistemik inflamatuar yanıt sendromu
(SIRS): Kompleks Bir Sendrom

SIRS için bazı deneysel hayvan 
modelleri

1. Endoktosin ile SIRS oluşturulması
"enfeksiyona sistemik inflamatuar yanıt”

Gram (-) bakterilerin hücre dış duvarı 
lipopolisakkarit (LPS) + duvar komponenti

Lipid A
liyofilize , E. coli 026:B6, O55:B5, O111:B4

1 mg/kg ile 80-100 mg/kg
Gram (+) ?, tek tip mikroorganizma-LPS, 

Şokta endotoksin seviyeleri düşük 
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2. CLP (Çekal bağlama ve delme)

(Model sorgulanmaya  başlandı)
• Barsak perforasyonu modeli (polimikrobial)
• Aç bırakılan hayvanlar
• 22 G iğne, 2 kez delme
• Sıvı resusitasyonu yapılır ise:

– 5. Saat hiperdinamik
– 20. Saat hipodinamik

• Açlık, tokluk, delme sayısı, iğne çapı.....
• Ucuz, kolay, LPS yok...  
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3. Zymosan
Kronik, yaygın sistemik inflamatuvar yanıt

Enfeksiyon ön planda değil...
• Saccharomyces cerevisiae mantarı

%73 polisakkarit, %15 protein, %7 lipid....
• Uzun dönemli, üç fazlı inflamasyon tablosu

Açığa çıkan çok sayıda mediatör
• 0.8-1.0 mg/g (vücut ağırlığı)
• Peritonit, düzelme, çoklu organ yetmezliği (MODS)

Nitrik oksit sentaz (NOS) 
inhibitörleri

• Non-selektifler
L-NAME, L-NMMA, L-NNA

• iNOS blokajı
L-Canavanine, Aminoguanidine

• nNOS blokajı
7-Nitroindazole
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Ön çalışmalar….

• SIRS deneysel modellerinde 

Mezenterik iskemi
Bakteriyel translokasyon
Vazokonstriktörlere karşı vasküler

cevapsızlık  ( vasküler hiporeaktivite)

LPS....
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Zymosan....

Ön çalışmalar…

• Düşük doz endotoksin ile oluşturulan 
SIRS’da, endotoksin ön-tedavisi, daha 
sonraki yüksek dozun yapacağı hasarı 
arttırır

• Organ hasarı (ölüm nedeni)
Biyokimyasal ve histopatolojik inceleme
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Organ hasarı, hiporeaktivite....

Mezenterik Kan Akımı Azalması ve 
Bakteriyel Translokasyon
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Sonuç...

SIRS deneysel modellerinde NOS blokajı
L-NAME etkisiz...

Ön tedavi (pretreatment) bazen başarılı
L-Canavanine etkisiz ama 

Aminoguanidine etkili.....

Bosentan etkili....

Neden Sağkalım Çalışmaları ?

Septik şokta ölüm oranı: % 30-90...
Tedavide yetersizlik

Tedavi yaklaşımı ...
Antibiyotikler 
Dirençli hipotansiyon ile mücadele

sıvı infüzyonu
yüksek dozda vazokonstriktörler

Glukokortikoidler, Aktive protein C
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Septik Şok
Gram (−) endotoksin

• Preşok
• Hiperdinamik (sıcak, kompanse, erken)

TPR ↓ , Kardiyak output ↑ → NO (?)
• Hipodinamik (soğuk, dekompanse, geç)

TPR ↑, Kardiyak output ↓→ Endotelin (?)
• Irreversible

(Nishijima ve diğ., 1973)

Protokol

• Endotoksin: 60 mg/kg
– L-NAME (nonselektif)
– L-Canavanine (iNOS inhibitör)
– Aminoguanidin (iNOS inhibitör + ....)
– Bosentan (Endotelin reseptör blokörü)
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Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonu

Kombinasyon Tedavisi
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Sonuç...

NO blokajı tek başına etkisiz...

Blokör uygun zamanda verilirse kombine tedavide etkili

Bu Dönem...
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Zymosan...

Bugün….NOS inhibitörleri

• iNOS blokajı
S-Isopropylisothiourea, AMT  
S-Methylisothiourea

• eNOS blokajı
L-NIO

• Tezosentan
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CLP...


