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Nitrik oksit (NO) biyolojik sistemlerde NO sentaz (NOS)
enzimleri tarafından oluşturulur.

Bazik bir amino asit olan L-arjininden NO oluşumuna neden 
olan NOS enziminin nöronal NOS (nNOS, NOS I), 
endoteliyal NOS (eNOS, NOS III) ve iNOS (NOS II) olmak 
üzere üç farklı izoformu bulunur.

nNOS ve eNOS yapısal enzimlerdir; iNOS ise çeşitli uyarılar 
ile indüklenebilmektedir.

yNOS olarak da bilinen eNOS ve nNOS kalsiyum ve 
kalmoduline bağımlı, iNOS ise  kalsiyum ve kalmodulinden 
bağımsız izoformlardır. 
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NOS moleküler oksijen, L-arjinin ve nikotinamit dinükleotit 
fosfat (NADPH) kullanarak NO, sitrülin ve NADP+ oluşumuna 
neden olur. 

Bu olaylar sırasında NOS flavin 
mononükleotit (FMN), flavin adenin 
dinükleotit (FAD), hem, kalmodulin 
ve tetrahidrobiyopterin gibi 
ko-faktörler ile kalsiyum ve hem 
demiri gibi iki değerli katyonlara 
gerek duyar. 

NOS enzimleri aracılığı ile oluşan NO biyolojik dokularda bir 
dizi reaksiyona girer. Bunlardan nitrit ve nitrat oluşumu ile 
ilgili olan reaksiyonlar; 

2NO + O2 → 2NO2

2NO2 ↔ N2O4

N2O4 + 2OH- → NO2
- + NO3

- + H2O

NO2 + NO    → N2O3

N2O3 + 2OH- → 2NO2
- + H2O
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Yapısal NOS enzimleri submikromolar miktarlarda NO 
oluşumuna neden olur. 

Örneğin, damar endotel hücrelerinde bulunan eNOS 
tarafından oluşturulan NO 2-20 nmol/l kadardır; bu miktarın 
sirkülasyona yansıyan kısmı ise 1-10 nmol/l kadardır. 

Tersine, iNOS ile oluşan NO miktarı hücreden hücreye 
değişmek koşulu ile 10 µM'a kadar ulaşabilir.

In vitro olarak, iNOS eksprese eden hücrelerde 24 saat 
veya daha fazla bir süre içerisinde 5 µM'den fazla NO 
oluştuğu bildirilmiştir. 

Memeli organizmasında
NO ve ilgili N-oksitlerin biyotransformasyonu

Kelm, Biochimica et Biophysica Acta 1411, 273-289 (1999).
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NO yarılanma ömrü çok kısa olan bir bileşiktir. 

Kan gibi fizyolojik ortamlarda yarılanma ömrü 6-20 saniye 
kadardır ve bu durum bazal koşullarda NO ölçümünü
güçleştirmektedir. 

NO, her ne kadar elektrokimyasal ve kemilüminesans gibi 
yöntemler ile direkt olarak ölçülebilse de, hızlı ve basit bir 
yöntem olarak çoğu örnekte NO metabolizmasının dayanıklı
son ürünleri olan nitrit (NO2

-) ve nitrat (NO3
-) miktarlarının 

ölçülmesi de sıklıkla kullanılmaktadır.

Griess yöntemi ile duyarlılık limitinin 0.1-1 µM kadar olduğu 
bildirilmiştir.

NO metabolizmasının incelenmesi için sadece nitrit 
miktarlarının ölçümü sıklıkla kullanılsa da, bu reaksiyonlar 
sonucunda nitratın da oluştuğu ve biyolojik sistemlerde 
nitritin hem demiri içeren proteinler varlığında nitrata 
okside olduğu da unutulmamalıdır. 

Fizyolojik koşullarda NO yaklaşık 3:2 oranında nitrit ve 
nitrata okside olmaktadır.

Oksijenlenen çözeltilerde nitritin nitrata dönüşümü oldukça 
yavaştır.

Bütün bunlar ile birlikte, nitrit ve nitratın oluşum oranları
değişken ve örneğe de bağlı olduğundan, NO metabolizmasının 
derecesinin en iyi göstergesi nitrit ve nitratın ikisinin birden 
(NOx olarak ifade edilir) ölçülmesi ile elde edilen 
sonuçlardır. 
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Nitrit vücut sıvılarında nitrattan daha az konsantrasyonda 
bulunduğundan, çoğu durumda NOx nitrat 
konsantrasyonlarını ifade eder.

Bazı çalışmalarda "nitrit ve nitrat" ölçüldüğü halde, sıklıkla 
yanlış olarak sonuçlar "nitrit" olarak ifade edilmektedir; 
araştırıcılar bu durumun karışıklığa neden olduğunu 
belirtmekte ve terminolojiye dikkat edilmesi gerektiğini 
vurgulamaktadırlar.

Nitrit ölçümü için 50'den fazla kolorimetrik yöntem 
kullanılmıştır; bu yöntemlerden çoğu azo boyalarının oluşumu 
temeline dayanmaktadır. 

Günümüzde, örneklerdeki nitrit ve nitrat miktarları iki 
aşamalı bir yöntem ile ölçülmektedir. 

Öncelikle nitrat enzimatik dönüşüm veya metalik kadmiyum 
ile nitrite indirgenir. Oluşan toplam nitrit ise hemen hemen 
her örnekte kullanılabilecek bir yöntem olan Griess yöntemi 
ile ölçülür. 
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Griess yöntemi nitritin asidik ortamda primer bir aromatik 
amin ile (sülfanilamit) diazotizasyonu ve N-(1-naftil)etilen-
diamin hidroklorit (NED) ile mor renkli bir azo ürünü
oluşturması esasına dayanır: Griess reaksiyonu. 

Griess reaksiyonu, nitrit iyonlarına duyarlı olduğundan, 
ortamdaki nitratın nitrite indirgenmesi in vivo olarak oluşan 
NO’nun gerçeğe yakın miktarlarda ölçümüne olanak 
tanımaktadır.

Diğer yandan, Griess yönteminin submikromolar düzeyde NO 
ölçümü için uygun olmadığı, ancak, nitrit ve birlikte bulunan 
nitroksitlerin ölçümü için en uygun ölçüm yöntemi olduğu da 
düşünülmektedir.
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Griess yöntemi ile nitrit/nitrat düzeylerinin basit, duyarlı ve 
spesifik bir şekilde ölçülebilmesi yanında bazı noktalara 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Bu yöntemin bir dezavantajı, ortamda KCl, Ca(NO3)2, NH4Cl, 
MgSO4 ve CuSO4 gibi maddelerin 10-4 M’dan daha düşük kon-
santrasyonlarda bulunması durumunda ± %0.2 kadar hatalı
sonuçlar verebilmesidir. 

Ayrıca, sistein, glutatyon, askorbik asit, NADH ve NADPH 
gibi indirgeyici maddeler ve L-arjinin analogları ile de 
etkileşme olduğu bildirilmiştir.

Örneklerin hazırlanması

Örnekler buzlu ortamda toplanmalıdır ve -20° C'de 
saklanmalıdır; mümkün olduğunca çabuk analiz edilmelidir. 

Bakteri kontaminasyonu veya benzeri bir sorun olmuşsa, 
nitratın nitrite olası metabolizmasını önlemek için örnekler 
filtrasyon yöntemi ile sterilize edilmelidir. 

Asidik pH nitriti parçaladığından, asit özellikteki 
koruyuculardan kaçınılmalıdır. Plazma ve idrar örneklerinde 
nitrit konsantrasyonları, genellikle nitratın küçük bir 
fraksiyonudur (%5'ten az); bu durum nitrit ve nitratın diyet 
ile alınan ve bu iyonların biyoreaktivitesini yansıtır.
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Bazı araştırıcılar serum, plazma veya idrar örneklerinin 
ölçümden önce deproteinize edilmelerini önermektedir.

Proteinlerin çöktürülmesi genellikle gerekmez; ancak, 
proteinlerin çöktürülmesi gerekiyorsa nitrat-redüktaz 
enzimleri ile etkileşmeyen bir çöktürme yöntemi seçilmelidir. 

Deproteinizasyon için kullanılan yöntemler ultrafiltrasyon, 
çinko sülfat, kadmiyum ve çeşitli asitler gibi maddeler ile 
örneğin muamelesidir.

Ancak, sonuçların plazma proteinlerinden anlamlı bir şekilde 
etkilenmediği de gösterilmiştir.

Diğer yandan, başlangıçta asit ve NED'den sonra sülfanilamit 
ilavesinin (NED'nin sülfanilik asit için yarışması azalacaktır) 
ve reaksiyon yürüdüğü sırada 4° C'de çalışılmasının yöntemin 
duyarlılığını artırdığı da bildirilmiştir.
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İdrar

İdrar örneklerindeki nitrit ve nitrat miktarı 200-2000 µM 
arasında değişir. Bundan dolayı örneklerin yaklaşık 10 kat 
dilüe edilmesi gerekir.

Dilüsyon için format nitrat redüktaz yönteminde distile su, 
NADP'ye bağımlı nitrat-redüktaz yönteminde ise sodyum 
fosfat tamponu kullanılmalıdır.

Her iki yöntemde de %0.5-10 (h/h) arasındaki dilüsyonlar 
nitratın nitrite dönüşümünü etkilemez; ancak, NADP'ye 
bağımlı nitrat redüktaz yönteminde maksimum dönüşümü
sağlama için daha uzun süre inkübasyon yapmak gerekebilir. 

İdrarda bulunan nitrit ve nitrat mikrobiyal kontaminasyon 
olmadığı sürece dayanıklıdır. 

Örneklerin toplanması sırasında idrara antibiyotikler veya 
izopropanol ilavesinin kontaminasyonu önleyebildiği 
bildirilmiştir.
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Hücre kültürü

Çoğu doku kültür ortamları yüksek miktarlarda nitrat içerir. 
Bundan dolayı, yüksek miktarda nitrat içeren ortam 
kullanılmasından kaçınılmalı ve düşük miktarda nitrat içeren 
ortamlar tercih edilmelidir.

Bazı ortamlar ise, özellikle serum içeriyorlarsa, renk oluşumu 
ile etkileşir ve standart eğrininin doğrusallığında sapmalara 
neden olur. Bu durumda, gerek stok gerekse dilüsyonu yapılan 
standart nitrit ve nitrat çözeltileri kullanılan ortamda 
hazırlanmalıdır.

NADPH'ye bağımlı nitrat-redüktaz yönteminde, maksimum 
dönüşümü sağlamak için gerekli inkübasyon süresinin 
belirlenmesi ve herhangi bir örnekte dönüşüm için gerekli 
sürenin belirlenmesi gerekir. 

Plazma

İnsan plazmasında bazal nitrit konsantrasyonları
"ölçülemeyen", "nM'den fazla (450 nM)" ve  "µM'den fazla 
(26 µM)" gibi ifade edilmektedir. 

Bu kadar çelişkili ifadelerin nedenleri arasında kanların 
toplanması sırasında kullanılan yöntemler ve/veya ölçüm 
yöntemleri arasındaki farklılıklar sayılmaktadır.

İnsan da dahil olmak üzere dokuz farklı memeli türünde üç
farklı yöntem ile ölçülen plazma nitrit konsantrasyonlarının 
100-600 nM kadar olduğu gösterilmiştir.

Sirküle eden nitrit miktarlarının %70-90 kadarının eNOS 
aktivitesi sonucunda oluştuğu da bildirilmiştir. 



11

Araştırıcılar, bazal plazma nitrit konsantrasyonlarının yNOS 
aktivitesini yansıttığına ve çeşitli memeli türlerinde NO 
kullanımının benzer şekilde olduğuna dikkat çekmişlerdir. 

Diğer yandan, plazma nitrat konsantrasyonlarındaki 
değişmeler NO oluşumunun bir göstergesi olarak 
değerlendirildiğinde dikkatli olunması gerektiği 
vurgulanmaktadır; şöyle ki, plazma nitritinden farklı olarak, 
nitrat konsantrasyonu akut NOS inhibisyonu sırasında 
anlamlı olarak değişmemekte ve diyet ve renal fonksiyondan 
etkilenmektedir. 

Plazma örneklerindeki nitrit/nitrat miktarları
deproteinizasyon işlemi yapılmadan da ölçülebilir; ancak, 
plazmanın format-nitrat redüktaz yönteminde distile su, 
NADPH'ye bağımlı nitrat-redüktaz yönteminde ise sodyum 
fosfat tamponunda %20 kadar dilüe edilmesi önerilmektedir. 

Plazmada büyük partiküller bulunuyorsa, etkileşmeyi önlemek 
için ölçümden önce örnekler santrifüj edilebilir veya filtre 
edilebilir. 
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Dilüe plazma örneklerinin dönüşüm yüzdesini etkilememesine 
karşın, plazma Griess reaksiyonundaki nitrit miktarı ile 
etkileşir ve maksimum absorpsiyon yaklaşık %10 azalır.

Bu durumda, distile suda hazırlanan standartlar ve dilüe 
edilmiş serum karşılaştırılabilir. 

Nitratın nitrite dönüşümü %95'ten daha azsa, dönüşüm 
enzimi ile daha uzun süre inkübasyon yapılabilir.

Plazma örneklerinde yapılan nitrit ölçümünün nitritin 
hemoglobin ile hızla etkileşerek hatalı sonuçlar verebileceği 
ileri sürülmüştür. 

Hemsiz plazmada nitritin nitrata dönüşme oranı 5/1 olarak 
bildirilmiştir.

Heparinin de Griess reajanı ilave edildikten sonra çökmesi 
nedeni ile, Griess reajanı ilave edilmeden önce örneklere az 
miktarda protamin sülfat ilave edilerek heparinin ortamdan 
uzaklaştırılması önerilmektedir. 

Kana ilave edilen nitirit miktarının %16'sı kadarı oda 
sıcaklığında 30 dakika kadar aynı kaldığı, ancak 60 dakikada 
miktarın %5'ten daha az olduğu bildirilmiştir; 4° C'de ise 
miktarlar sırası ile %69 ve %55 kadardır.

Kandan hemoliz yapılmadan ayrılan plazmada nitrit ve nitratın 
-20° C'de 1 yıl kadar dayanıklıdır. 
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Griess yöntemi ile nitrit miktarlarının ölçülmesi

Materyal

Griess çözeltisi A: 0.1 g NED/100 ml distile su. 0-4° C'de 
ışıktan korunarak saklanır.

Griess çözeltisi B: 1 g sülfanilamit/100 ml ortofosforik asit 
(5%, h/h). 0-4° C'de ışıktan korunarak saklanır.

Griess reajanı: 1 kısım Griess A çözeltisi + 1 kısım Griess B 
çözeltisi. Ölçümden hemen önce hazırlanır.

10 mM nitrat standardı: Sodyum nitrat çözeltisi (85 mg 
sodyum nitrat/100 ml distile su). 0-4° C'de ışıktan korunarak 
saklanır. 0-100 µM standart çözeltileri hazırlanır.

10 mM nitrit standardı: Sodyum nitrit çözeltisi (69 mg 
sodyum nitrit/100 ml distile su). 0-4° C'de ışıktan korunarak 
saklanır. 0-100 µM standart çözeltileri hazırlanır.
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Yöntem

1. 100 µl örnek veya nitrit standart çözeltisi 96 çukurlu bir 
kültür plağında planlanan çukurlara konulur. Örnek hacmi 
100 µl'den daha azsa, örnek distile su veya ortam çözeltisi 
ile toplam hacim 100 µl olacak şekilde dilüe edilir.  

2. Çukurların üzerine 100 µl Griess reajanı ilave edilir, renk 
oluşumu için oda sıcaklığında 15 dakika beklenir. 

3. Örnekler ve standartlar için absorbans değerleri 
540 nm'de ölçülür. 530-570 nm filtreler de kullanılabilir.

4. Örneklerdeki nitrit konsantrasyonu, standart nitrit 
kalibrasyon eğrisinden yararlanılarak hesaplanır. Sadece 
nitrit ölçüldüğünde, standart eğri 250 µM'a kadar 
doğrusaldır.

Nitratı nitrite indirgeme yöntemleri

1. Enzimatik olmayan

İndirgeme için kullanılan yöntemlerden biri, örneğin bakır ile 
kaplı kadmiyum kolonlardan geçirilmesi veya belli 
büyüklükteki kadmiyum tozları ile muamele edilmesidir. 

Ancak L-arjinin analoglarının kullanıldığı çalışmalarda Griess 
reaksiyonu ile nitrit/nitrat düzeyleri ölçüldüğünde, bu 
maddelerin kadmiyum/bakır ile etkileşip Griess reaksiyonu 
sonucunda nitrit ile elde edilene benzer bir absorbans 
verdiği gösterilmiştir. Bundan dolayı, bu indirgeme 
yönteminin kullanılmaması önerilmektedir. 
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2. Enzimatik

NADPH'ye bağımlı nitrat redüktaz

Nitrat ve nitritin NADPH-nitrat redüktaz (EC 1.6.6.2.) 
kullanılarak eş zamanlı ölçümü ilk kez Wu ve Brosnan (1992) 
tarafından tanımlanmıştır.

Bu yöntemin esasını nitratın NADPH kullanarak nitrite 
indirgenmesi ve oluşan toplam nitritin Griess yöntemi ile 
ölçülmesi oluşturur.

Bu yöntemin yüksek miktarlardaki NADP+'nin Griess reaksiyonu 
sırasında renk oluşumu ile etkileşimini önlemek için Verdon ve 
ark. tarafından modifiye edilen şeklinde ise, bir glukoz-6-
fosfat (G-6-F)/G-6-F dehidrojenaz NADPH oluşturucu sistem 
kullanılmaktadır.

Nitrat redüktaz
NO3

- + NADPH + H+ NO2
- + NADP+ + H2O

G-6-F dehidrojenaz
G-6-F + NADP+ + H2O               6-FG + NADPH + H+
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Materyal

14 mM sodyum fosfat tamponu, pH 7.4: 101 mg 
Na2HPO4.2H2O + 20.8 mg NaH2PO4. 2H2O/50 ml distile su. 
0-4° C'de saklanır.

10 µM NADPH: 1.7 mg NADPH/2 ml distile su. Kullanılırken 
100 kat dilüe edilir. Çalışma günü yeni çözelti hazırlanır.

Dönüşüm tamponu: 3.8 mg G-6-F/fosfat tamponu (14 mM) + 
2 Ü G-6-F dehidrojenaz (son konsantrasyon 400 Ü/l) + 1 Ü
NADPH'ye bağımlı nitrat redüktaz (Aspergillus türlerinden) 
(son konsantrasyon 200 Ü/l). Çalışma günü kullanılmadan 
hemen önce hazırlanır.

10 mM nitrat standardı: Sodyum nitrat çözeltisi (85 mg 
sodyum nitrat/100 ml distile su). 0-4° C'de ışıktan korunarak 
saklanır. 0-100 µM standart çözeltileri hazırlanır.

10 mM nitrit standardı: Sodyum nitrit çözeltisi (69 mg 
sodyum nitrit/100 ml distile su). 0-4° C'de ışıktan korunarak 
saklanır. 0-100 µM standart çözeltileri hazırlanır.
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Biyolojik örneklerde toplam nitrit ve nitrat miktarının ölçümü
için çeşitli firmalar tarafından geliştirilen ELISA kitleri 
bulunmaktadır:

Nitrate/Nitrite Colorimetric Assay Kit, Cayman Chemical, 
Katalog no: 780001

Nitric Oxide Assay Kit, Colorimetric, Calbiochem, Katalog 
no: 482650

Diğer yandan, NOS aktivitesinin nitrit/nitrat üzerinden 
ölçüldüğü in vitro koşullarda ortamda bulunan fazla 
miktardaki NADPH'nin Griess reaksiyonu ile etkileşme 
sorununu gidermek için, laktat dehidrojenazı kullanan ELISA 
kitleri de geliştirilmiştir:

Nitrate/nitrate Colorimetric Assay Kit [LDH Method], 
Cayman Chemical, Katalog no: 760871

Nitric Oxide Synthase Assay Kit, Colorimetric, Calbiochem, 
Katalog no: 482702 

ELISA kitleri ile hızlı ve güvenilir sonuçlar elde 
edilebilmektedir.
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Format-nitrat redüktaz

Nitratın format-nitrat redüktaz kullanarak nitrite dönüşümü
Taniguchi ve ark. tanımladıkları yönteme dayanmaktadır. 

Destekleyici elektron taşıyıcısı olarak flavin mononükleotit 
(FMN) ilave edilir. Oluşan kompleks format-dehidrojenaz 
aktivitesi (ferrositokrom:nitrat oksidoredüktaz, EC 1.9.6.1) 
ile FMNH2'ye indirgenir. 

FMNH2 daha sonra nitrat-redüktaz aktivitesi 
(ferrositokrom:nitrat oksidoredüktaz, EC 1.9.6.1) ile nitratı
nitrite indirgemek için kullanılır.

Format dehidrojenaz
FMN + HCOO- + H2O FMNH2 + CO2 + OH-

Nitrat redüktaz
FMNH2 + NO3

- NO2
- + FMN + H2O

Bu reaksiyonlar sonucunda oluşan nitrit miktarları ise Griess 
yöntemi ile ölçülür. NADPH ve NADP+'nin tersine, FMN Griess 
reaksiyonu ile etkileşmez.
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Materyal

0.5 M fosfat tamponu, 0.8 M sodyum format, 0.4 mM 
FMN tamponu, pH 6.0: 0.61 g N2HPO4.2H2O + 3.36 g 
NaH2PO4.2H2O + 2.72 g sodyum format + 10 mg FMN-
Na.2H2O/50 ml distile su. 0-4° C'de ışıktan korunarak 
saklanır.

Format-nitrat redüktaz (yaklaşık 2-4 kÜ/l): 2 mg 
protein/ml distile su, 4° C (kullanılmadan hemen önce 
hazırlanmalı)

10 mM nitrat standardı: Sodyum nitrat çözeltisi (85 mg 
sodyum nitrat/100 ml distile su). 0-4° C'de ışıktan korunarak 
saklanır. 0-100 µM standart çözeltileri hazırlanır.

10 mM nitrit standardı: Sodyum nitrit çözeltisi (69 mg 
sodyum nitrit/100 ml distile su. 0-4° C'de ışıktan korunarak 
saklanır. 0-100 µM standart çözeltileri hazırlanır.
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E. coli'nin nitrat-redüktaz pozitif, nitrit-redüktaz eksik 
suşu (suş JCB387 pcnB ∆nrf): Yamagutchi [IFO 12433], B 
suşu veya diğer E. coli suşları gibi diğer suşlar da anlamlı
miktarlarda format-nitrat redüktaz içerirler; ancak, bu 
suşlar kullanıldığında kanamisin çözeltisi ilave edilmemelidir. 

Lennox L Broth ortamı: 10 g LB Broth bazı + 5 g KNO3 + 5 g 
sodyum format + 0.5 g K2HPO4 + 367 µl gliserol distile su ile 
450 ml'ye tamamlanır, pH KOH ile 7.2'ye ayarlanır ve son 
hacim 500 ml'ye tamamlanır. Çözelti 15 psi'de 20 dakika 121°
C'de otoklavlanır.

Kanamisin çözeltisi: 50 mg kanamisin/1 ml NaCl (%0.9, a/h)

Format-nitrat redüktazın hazırlanması

1. E. coli (JCB387 pcnB ∆nrf suşu) anaerobik olarak 10 g 
LB ve 5 µl kanamisin stok çözeltisi içeren 5 ml ortamda 
8 saat inkübe edilir.

2. Aseptik koşullarda alınan 0.5 ml kültür 500 ml LB 
ortamına aktarılır ve bir gece inkübe edilir.

3. Kültür ortamı 2000g'de 4° C'de 20 dakika santrifüj 
edilerek hücreler ayrılır.

4. Hücreler 500 ml distile su içinde yeniden süpansiyon 
haline getirilir ve ortamdan gelen nitrit veya nitratı
uzaklaştırmak için 2000g'de 4° C'de 20 dakika santrifüj 
edilerek hücreler yıkanır.
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5. Yıkama işlemi 2 kez daha tekrarlanır.

6. Format-nitrit redüktaz aktivitesini önlemek için hücre 
pelleti -20° C'de 2-16 saat dondurulur.

7. Hücre pelleti (yaklaşık 2 g) 10 ml soğuk distile suda 
yeniden süspande edilir; süspansiyon soğutularak 5 dakika 
süre ile sonike edilir ve böylece hücreler parçalanır.

8. Zedelenmemiş hücreleri toplamak için sonikat 2000g'de 
4° C'de 20 dakika santrifüj edilir.

9. Süpernatan alınır ve membrana bağlı format-nitrat 
redüktaz içeren membran fraksiyonunu ayırmak için 
20000g'de 40 dakika santrifüj edilir. Pellet distile su ile 
yeniden süspande edilerek ve 20000g'de 4° C'de 40 
dakika santrifüj edilerek iki kez yıkanır.

10. 8. aşamada elde edilen hücre pelleti verimi artırmak için 
distile su ile yeniden 7-9. aşamalardaki gibi süspande, 
sonike ve santrifüj edilir. 

11. En son elde edilen membran fraksiyonu 1 ml distile suda 
yeniden süspande edilir ve 1 l distile suya karşı 4° C'de 
bir gece diyalizi yapılır.

Diyalizattaki protein içeriği 10 mg/ml'ye ayarlanır. Bu 
diyalizat doğrudan nitrat-redüktaz yöntemi için kullanılabilir. 
Diyalizatın küçük hacimlerde liyofilize edilmesi ve -70° C'de 
saklanması önerilir. 
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NADPH'ye bağımlı nitrat redüktaz yöntemi kullanılarak 
toplam nitrit ve nitrat miktarlarının belirlenmesi

1. 50 µl örnek, nitrit veya nitrat standart çözeltisi 96 
çukurlu bir kültür plağında planlanan çukurlara konulur. 

2. Çukurların üzerine 40 µl dönüşüm tamponu ilave edilir. 
Nitritin tek başına ölçümü için, NADPH'ye bağımlı nitrat 
redüktaz içermeyen dönüşüm tamponu kullanılır.

3. Çukurların üzerine 10 µl NADPH çözeltisi ilave edilir.

4. Plak çalkalanır ve nitratın nitrite dönüşümü için oda 
sıcaklığında 45 dakika inkübe edilir.

5. Toplam nitrit miktarı Griess yöntemi ile ölçülür.

6. Nitrit ve nitrat standart eğrilerinin absorbans değerleri 
karşılaştırılır. Tipik olarak, 0-100 µM nitrat standart 
çözeltileri kullanıldığında, nitratın nitrite dönüşümü
%95'ten daha fazladır.

7. Standart nitrit eğrilerinden örneklerdeki toplam nitrit 
konsantrasyonu hesaplanır. Hesaplanan değer ortamda 
bulunan nitrit ve nitratın nitrite indirgenmesi sonucunda 
oluşan nitrit konsantrasyonlarını ifade eder.

8. Toplam nitrit miktarından, ortamda enzim olmadan ölçülen 
nitrit miktarının çıkarılması ile nitrat miktarı belirlenir. 
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Format-nitrat redüktaz yöntemi kullanılarak toplam nitrit 
ve nitrat miktarlarının belirlenmesi

1. 1 kısım fosfat dönüşüm tamponu, 1.8 kısım distile su ile 
kullanılmadan hemen önce dilüe edilir. Duyarlılık sorunu 
varsa, dönüşüm çözeltisinin başlangıçtaki dilüsyonu 
kullanılmaz ve örnek hacmi 75 µl'ye çıkarılır, bu durumda 
15 µl dilüe edilmemiş dönüşüm tamponu kullanılır. 

2. 50 µl örnek, nitrit veya nitrat standart çözeltisi 96 
çukurlu bir kültür plağında planlanan çukurlara konulur. 

3. Çukurların üzerine 40 µl dönüşüm tamponu ve 10 µl dilüe 
format-nitrat redüktaz ilave edilir. Karşılaştırma 
yapabilmek için, enzim yerine 10 µl distile su kullanılır. Çok 
sayıda örnek olduğunda, enzim dönüşüm tamponuna 
kullanılmadan hemen önce ilave edilebilir; bu durumda 
karışımdan 50 µl çukurlara ilave edilir. 

4. Nitratın nitrite dönüşümü için plak 37° C'de 60 dakika 
inkübe edilir.

5. Toplam nitrit miktarı Griess yöntemi ile ölçülür.

6. Nitrit ve nitrat standart eğrilerinin absorbans değerleri 
karşılaştırılır. Tipik olarak, 0-100 µM nitrat standart 
çözeltileri kullanıldığında, nitratın nitrite dönüşümü
%95'ten daha fazladır.

7. Standart nitrit eğrilerinden örneklerdeki toplam nitrit 
konsantrasyonu hesaplanır. Hesaplanan değer ortamda 
bulunan nitrit ve nitratın nitrite indirgenmesi sonucunda 
oluşan nitrit konsantrasyonlarını ifade eder. 

8. Toplam nitrit miktarından, ortamda enzim olmadan ölçülen 
nitrit miktarının çıkarılması ile nitrat miktarı belirlenir. 
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Laboratuvarımızda yapılan çalışmalar

Laboratuvarımızda in vitro veya in vivo olarak yaptığımız 
çalışmalarımızda, gerek fare ve sıçanlardan izole edilen 
aorta, mezenterik arter, kalp, böbrek, beyin akciğer 
homojenatları gerekse serum örneklerinde nitrit konsan-
trasyonları Griess yöntemi ile ölçülmektedir.

Doku homojenatlarının hazırlanması

Doku homojenatlarının hazırlanmasında kullandığımız fosfat 
tamponu çözeltisinin bileşimi şu şekildedir (g/L): NaCl 8.0; 
KCl 0.2; Na2HPO4 1.4; KH2PO4 0.2. 

Dondurulan dokular çözündükten sonra üzerine 0.5 veya 1 ml 
fosfat tamponu ilave edilerek homojenize edilmektedir.

Homojenatlar Eppendorf tüplere aktarılarak 12.100 x g’de 
20 dakika santrifüj edilmektedir.

Elde edilen süpernatantlar Eppendorf tüplere alınarak, ölçüm 
yapılıncaya kadar -20° C’de saklanmaktadır.
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Bazı çalışmalarımızda doku homojenatlarının hazırlanmasında 
kullandığımız HEPES tampon çözeltisinin bileşimi ise şu 
şekildedir (mM): HEPES 20 (pH 7.5); β-gliserofosfat 20; 
sodium pirofosfat 20; sodium ortovanadat 0.2; EDTA 2; 
sodyum florit 20; benzamidin 10; ditiyotreyitol 1; 20 mM 
löpeptin; 10 mM apro-tinin.

Dondurulan dokular çözündükten sonra üzerine 1 ml HEPES 
tamponu ilave edilerek homojenize edilmektedir. 

Homojenatlar Eppendorf tüplere aktarılarak 18.000 rpm’de 
4° C'de 10 dakika santrifüj edilmektedir.

Elde edilen süpernatantlar Eppendorf tüplere alınarak, 
üzerlerine 50 µl soğuk Tris (50 mM, pH 8.0) ve KCl (0.5 M) 
ilave edilerek 15 saniye sonike edilir; ardından 18.000 rpm'de 
4° C'de 15 dakika santrifüj edilmektedir.

Elde edilen süpernatantlar Eppendorf tüplere alınarak ölçüm 
yapılıncaya kadar -20° C’de saklanmaktadır.
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Nitrit ölçümü

Nitrit ölçümü için sodyum nitrit, ortofosforik asit, NED ve 
sülfanilamit kullanılmaktadır.

Sodyum nitrit, distile su içinde çözülmektedir.

Fosforik asidin %85’lik çözeltisinden distile su ile %2.5’lik 
çözeltisi hazırlanmakta ve +4° C’de saklanmaktadır. 

Sülfanilamit (%1) ve NED (%0.1), %2.5’lik fosforik asit içinde 
çözülerek hazırlanmaktadır.

Çözeltiler ölçümden hemen önce ayrı ayrı hazırlanmakta, 
ölçüm sırasında NED ile sülfanilamit çözeltileri karıştırılıp 
(Griess reajanı) hemen kullanılmaktadır.

Serum veya doku homojenatları distile su ile 1:5 veya 1:10 
oranında distile su ile dilüe edilmektedir.

Standart olarak kullanılacak sodyum nitritin 2 mM şeklinde 
distile suda hazırlanan stok çözeltisinden, distile su ile 1 ml 
hacimde seri dilüsyonları (0.25-100 µM) hazırlanmaktadır.

Bu çözeltilerden, serum örneklerinden ya da doku 
homojenatlardan alınan 50 µl örnek 50 µl Griess reajanı ile 
kültür plağında karıştırılmaktadır.
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Oda sıcaklığında 10 dakika bekleyen örneklerin verdikleri 
absorbanslar, kültür plağı okuyucuda 540 nm’de 
okunmaktadır.

Sodyum nitrit konsantrasyonlarına karşı elde edilen 
absorbanslardan yararlanılarak, doğrusal regresyon yöntemi 
ile, sodyum nitritin kalibrasyon doğru denklemleri 
belirlenmektedir.

Bu denklemlerden yararlanılarak, örneklerde okunan 
absorbans değerlerinden nitrit miktarları bulunmaktadır. 

Serum nitrit miktarlarından hesaplanan sistemik nitrit 
oluşumu µM olarak ifade edilmektedir. 

Doku nitrit oluşumu ise, her bir örnekten elde edilen doku 
için ölçülen nitrit konsantrasyonlarının, aynı madde uygulanan 
dokulara ait protein değerine oranlanarak hesaplanmaktadır. 

Sonuçlar µmol/mg protein olarak ifade edilmektedir.
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Endotoksin ile oluşan hipotansiyona 
nitrik oksit sentaz, sitozolik fosfolipaz A2, siklooksijenaz, 

sitokrom P450 4A ve lipoksijenaz
enzimlerinin ekspresyon ve aktivitesinin katkısı

Tunçtan, B., Yaghini, F.A., Estes, A., Malik, K.U.
Department of Pharmacology, College of Medicine, The 
University of Tennessee, Center for Health Sciences, 

Memphis, Tennessee, USA

(USPHS-NIH Grant 19134-28, ABD ve TÜBİTAK-NATO Türkiye)
(2002-2003)

Materyal ve Yöntem

Deney hayvanı

Bilinçli, erkek, Sprague Dawley sıçanlar, 250-350 g

Deney grupları

Kontrol 
Serum fizyolojik (SF) (4 ml/kg; i.p.)

Endotoksemik şok 
Endotoksin (ET) (Escherichia coli lipopolisakkaridi, O111:B4) 
(10 mg/kg; i.p.)
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Selektif iNOS inhibisyonu 
Phenylene-1,3-bis[ethane-2-isothiourea] dihydrobromide
(1,3-PBIT) (10 mg/kg; i.p.)

Endotoksemik şok + selektif iNOS inhibisyonu 
ET + 1,3-PBIT

Yöntem

OKB'nin tail-cuff yöntemi ile ölçülmesi

OKB'nin SF veya ET enjeksiyonundan önce (0) ve 1, 2, 3 ve 4 
saat sonra ölçülmesi

SF veya ET'nin 0. saatten hemen sonra, 1,3-PBIT'nin SF veya 
ET enjeksiyonundan 1 saat sonra enjekte edilmesi
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Kan basıncı ölçümleri tamamlandıktan hemen sonra sıçanların 
öldürülmesi, kan, kalp, böbrek ve aortalarının alınması

Serum ve doku homojenatlarının hazırlanması

Serum ve doku homojenatlarında, NO’nun dayanıklı
metabolitlerinden biri olan nitrit konsantrasyonlarının, nitrit 
iyonlarına duyarlı olan Griess reaksiyonu temeline dayanan 
diazotizasyon yöntemi ile ölçülmesi

Doku homojenatlarındaki protein miktarının Bradford yöntemi 
ile ölçülmesi 

Doku homojenatlarında iNOS protein ekspresyonunun spesifik 
antikorlar kullanılarak western blot yöntemi ile belirlenmesi
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