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Günümüzde NOS enzimlerinin yerleşiminin gösterilmesi için 
kullanılan yöntemler arasında immünohistokimyasal ve in situ
hibridizasyon yöntemleri bulunmaktadır.

NOS enzimlerinin mRNA ekspresyonu için kullanılan yöntemler 
arasında ise ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu, 
Northern-blot ve ribonükleaz-koruma analizi gibi yöntemler 
kullanılmaktadır.

NOS enzimlerinin protein ekpsresyonu için de en sık kullanılan 
yöntem Western-blot analizidir. 
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Diğer yandan, biyolojik sistemlerde NO konsantrasyonlarının 
ölçümü, NO’nun in vivo olarak düşük miktarlarda oluşması ve 
oluştuktan sonra hızla moleküler oksijen ile etkileşerek 
reaksiyona girmesi ölçümünü güçleştirmektedir.

NO'nun yarılanma ömrünün çok kısa olması da (kan gibi 
fizyolojik ortamlarda yarılanma ömrü 6-20 saniye kadar) bazal 
koşullarda NO ölçümünü güçleştirmektedir. 

Son yıllarda NOS ve NO ölçümünün doğrudan, güvenilir, hızlı ve 
kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyan yöntemler 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

NOS aktivitesi ölçümü için kullanılan 
doğrudan olmayan yöntemler

Biyolojik örneklerde,

guanilil siklaz ve NOS aktivitesinin ölçümü

damar ve/veya damar dışı düz kas preparatlarının 
kullanıldığı biyoanaliz

trombosit agregasyonunun inhibisyonu 

L-arjinin, siklik guanozin monofosfat (siklik GMP)

L-sitrülin, biyopterin ve nitrit/nitrat gibi NO 
metabolizmasının dayanıklı son ürünlerinin 

ölçülmesi NO’nun varlığı ile ilgili olarak bilgi vermektedir. 
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NO donörleri, NOS inhibitörleri ve guanozin trifosfat (GTP) 
siklohidrolaz I inhibitörleri gibi NO oluşumu üzerinde etkili 
madelerin kullanılması da NO oluşumu hakkında bir tahmin 
sağlamaktadır.

Bu yöntemlerden hepsinin spesifiklikleri farklıdır ve NO 
oluşumu ile ilgili olarak doğrudan olmayan bilgiler sağlamaktadır.

Sadece sGMP veya sitrülin konsantrasyonlarının ölçümü, NO 
miktarları ile ilgili olarak kantitatif bir bilgi sağlayabilir.

NO ölçümü için kullanılan bu yöntemlerin özellikle L-arjinin 
analogları kullanıldığında yanlış bilgiler elde edilebileceği de 
bildirilmiştir.

NOS aktivitesi ölçümü için kullanılan doğrudan yöntemler

NO’nun doğrudan olarak gerçeğe yakın konsantrasyonlarının 
ölçümüne olanak sağlayan yöntemler bulunmaktadır.

NO ölçümü için sıklıkla kullanılan aletli yöntemler spektroskopik 
ve elektroanalitik yöntemlerdir.
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Kemilüminesans

Prensip: NO’nun ozon ile etkileşmesi sonucunda açığa çıkan 
ışığın spektroskopik ölçümü

Örnek hacmi: 2 ml

Ölçüm sınırları: 2x10-8-2x10-7 M

Avantaj: Doğrudan ve yüksek duyarlılık ile ölçüm; gerek sulu 
gerekse gaz halindeki örneklerde analiz kolaylığı; klinikte NO 
inhalasyonu sırasında NO ve nitrit düzeylerinin izlenebilmesi

Dezavantaj: Biyolojik ortamdan NO ayırmanın güçlüğü; ortamda  
ozon ile etkileşebilen maddelerin (amonyum, olefin, sülfür 
gazları gibi) bulunması; NO’ nun kullanılan materyale yapışması

Elektron paramanyetik rezonans

Prensip: NO’nun nitronlar veya nitrozo bileşikleri gibi 
nitroksitler veya hemoglobin ile etkileşme sırasında oluşan 
enerji miktarı ve manyetik alan şiddetinin spektroskopik ölçümü

Örnek hacmi: 0.25 ml

Ölçüm sınırları: 4x10-6-5x10-5 M

Avantaj: Sulu ortam, hücreler ve dokularda basit ve yüksek 
duyarlılık ile ölçüm yapılabilmesi

Dezavantaj: Donanımın oldukça özel ve pahalı olması;  ortamın 
pH’sına bağlı olarak NO-hemoglobin etkileşmesi ve sonuçların 
doğru alınamaması
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Methemoglobin spektrofotometrisi

Prensip: İndirgenmiş hemoglobinin (Fe2+) NO tarafından 
methemoglobine (Fe3+) oksidasyonu sırasında oluşan NO3

-’ün 
verdiği absorbansın spektroskopik ölçümü

Örnek hacmi: 1 ml

Ölçüm sınırları: 2x10-9-1x10-6 M

Avantaj: Kolaylıkla ve kısa sürede ölçüm yapılabilmesi

Dezavantaj: Ortamda bulunan nitrozil gruplarının da ölçülmesi

Elektrokimyasal yöntemler

Clark elekrodu; porfirinik mikroelektrot

Prensip: Spesifik elektrotlar üzerinde NO oksidasyonu 
sırasında oluşan akımın ölçülmesi

Avantaj: Biyolojik örneklerdeki NO’nun in situ olarak 
ölçülebilmesi 
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Clark elektrodu

Prensip: Platin (anot) ve gümüş (katot) elektrotlardan oluşan 
modifiye oksijen elektrodu üzerinde sabit bir akım 
uygulandıktan sonra NO’nun anot üzerinde oksidasyonu ve bu 
sırada oluşan değişikliğin amperometrik ölçümü

Örnek hacmi: 0.1 ml

Ölçüm sınırları: 1x10-6-3x10-4 M 

Avantaj: Kullanılan elektrodun NO’ya spesifik olması; yüksek 
miktarların ölçülebilmesi; dokularda lokal olarak oluşan NO’nun 
ölçülebilmesi; kısa zamanda yanıt alınabilmesi

Dezavantaj: Elektrotları ayıran yarı-geçirgen membrandan 
geçebilen oksijen ile reaksiyona girerek nitrit oluşumu ile 
duyarlılığın azalabilmesi

Porfirinik mikroelektrot

Prensip: NO oksidasyonunun polimerik metalloporfirin (n-tipi 
yarı iletken) üzerinde olması ve oluşan akımın amperometrik 
olarak ölçülmesi 

Örnek hacmi: 1x10-9 ml

Ölçüm sınırları: 1x10-8-3x10-3 M

Avantaj: Kullanılan elektrodun NO’ya spesifik olması; yüksek 
miktarların ölçülebilmesi; alıcının küçük olması ve hızlı yanıt 
verebilmesi; NO salıverilme kinetiğinin çalışılabilmesi; endotel 
ve düz kas hücre kültürlerinde NO’nun ölçülebilmesi

Dezavantaj: Ortamda bulunan katekolaminlerin de ölçülmesi
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Bu yöntemlerden başka,

florometrik
gaz kromatografisi
gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi
yüksek basınçlı sıvı kromatografisi
kapiler elektroforez

gibi yöntemler de kullanılmaktadır.

Nitrik oksit sentaz yerleşimlerinin 
immünohistokimyasal yöntemler ile gösterilmesi

Prof. Dr. Hakan Gürdal

Nitrik oksit sentaz mRNA ekspresyonunun ters transkripsiyon 
polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile belirlenmesi

Prof. Dr. Hakan Gürdal, Prof. Dr. Alp Can

Nitrik oksit sentaz protein ekspresyonunun 
Western blot yöntemi ile analizi

Prof. Dr. Hakan Gürdal, Doç. Dr. Bahar Tunçtan
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Nitrik oksit sentaz aktivitesinin 
L-arjininin L-sitrüline dönüşümü yöntemi ile ölçülmesi

Prof. Dr. Hakan Gürdal

Nitrik oksit miktarlarının kemilüminesans yöntemi ile ölçülmesi
Prof. Dr. Tuncay Demiryürek

Nitrik oksit miktarlarının 
amperometrik (elektrokimyasal) yöntem ile ölçülmesi

Doç. Dr. Kansu Büyükafşar

Nitrik oksit miktarlarının Griess yöntemi ile ölçülmesi
Doç. Dr. Bahar Tunçtan

Teşekkürler...


