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1980 Robert Furchgott

EDRF=Nitrik Oksit

Ignarro LJ, Buga GM, Wood KD, Byrns RE, and
Chaudhuri G. Endothelium-derived relaxing factor
produced and released from artery and vein is 
nitric oxide. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 84: 9265–
9269, 1987.

Palmer RM, Ferrige AG, and Moncada S. Nitric
oxide release accounts for the biological activity of 
endothelium-derived relaxing factor. Nature 327: 
524–526, 1987.
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1998 Nobel Tıp Ödülü

Prof. Robert Furchgott
Prof. Ferid Murat
Prof. Louis J. Ignarro

NO= Nitrojen Monooksit

Kısa yarılanma ömür  (1-5 s) 

Hemoglobin ile inhibisyon

SOD ile potansiyalizasyon

Eşleşmemiş bir elektrona sahip serbest radikal
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Pek çok çalışma NO’nun solunum sistemi 
fonksiyonlarını modüle ettiği ve çeşitli solunum 
sistemi hastalıkların patogenezinde önemli bir 
role sahip olduğunu göstermektedir.

Solunum sisteminde NO’nun
hücresel kaynağı ve biyosentezi

NO, 
Epitel hücresi, 
Solunum yolu sinirleri, 
İnflamatuvar hücreler (makrofajlar, nötrofiller, 
mast hücreleri), 
Damar endotel hücreleri, 
Düz kas hücreleri, 
Tip II alveolar hücreler
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NOS’nun 3 farklı izoformu vardır

1.   Yapısal nöronal NOS (NOS I veya nNOS): 
Trakeadan bronşlara doğru azalan yoğunlukta solunum 
yolları sinirlerinde; 

2.  İndüklebilir NOS (NOS II veya iNOS):
Tip II alveolar epitel hücreleri, fibroblastlar, solunum yolları 
ve damar düz kas hücreleri 

3.  Yapısal endotelyal NOS (NOS III veya eNOS):
Pulmoner damar endotel hücrelerinde, bronşiyal epitel, 
Tip II alveolar epitel hücrelerinde 
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NO’nun etki mekanizması

2 mekanizma ile gösterir: 

1. NO aracılı siklik guanozin monofosfat
(cGMP) bağımlı, 

2. cGMP bağımsız mekanizmalar. 
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iNOS ile salıverilen yüksek konsantrasyondaki NO 
tümör hücreleri üzerinde immün efektör molekül 
olarak bir etkiye sahiptir.
Aynı zamanda viral replikasyonu önlemede ve 

çeşitli patojenlerin eliminasyonunda da benzer 
etkiye sahiptir. 
NO’nun fungus, parazitler, Mycobacterium

tüberculosis’ü içeren bakteriler üzerinde öldürücü 
veya gelişimini inhibe edici etkiye sahiptir.

Solunum yollarında NO’nun
fizyolojik rolü

NO ve bronkodilatasyon

Anestezi altındaki kobaylarda metakolin ile 
indüklenen bronkokonstriksiyon, inhale edilen NO 
ile konsantrasyona-bağımlı bir şekilde azalttı

Anestezi altında ve mekanik olarak ventile edilen 
tavşanlarda solunum havasına eklenen NO’nun
nebulizasyonla uygulanan metakolin’in
oluşturduğu rezistans artışını önledi
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Guanilat siklaz ve PKG aracılı Kca kanallarının 
aktivasyonu

cGMP’ye bağımlı mekanizmalar aracığı ile 
solunum yolları düz kas hücrelerinin SR’dan
Ca+2 salıverilmesinin inhibisyonu

RSNO 

Bronkomotor tonus NANK sinir sistemi 
tarafından da regüle edilmektedir. 

İnsanda santral ve periferal solunum yollarında 
iNANK yanıtlara tamamen NO aracılık 
etmektedir.
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NO ve pulmoner, bronşiyal dolaşım:

Fötal pulmoner vasküler tonus sistemik dolaşıma 
benzer şekilde yüksektir. 
Neonatal dönemde ise yüksek olan pulmoner
vasküler tonusun süratle düştüğü, infantlarda, 
çocuklarda ve erişkinlerde ise pulmoner vasküler
tonusun minimal düzeye geldiği bilinmektedir. 
Pulmoner vasküler yatakta düşük vazomotor
tonusu devam ettirmenin mekanizması tam 
olarak aydınlatılamamıştır. 

Pulmoner arter halkalarında L-arjinin analogları
olan L-NAME ve L-NMMA kasılma yanıtlarını 
arttırdı.

Bu bulgular NO’nun düşük bazal tonusu devam 
ettirmede önemli olabileceğini düşündürmektedir. 
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L-NAME’in düşük pulmoner vazomotor tonusu
etkileyebilirliğinin NO oluşumunu inhibe
etmesinden dolayı olacağına dair çalışmalar

Novel catheterization technique for the
in vivo measurement of pulmonary vascular responses in 

rats

A. Hyman, Q. Hao, A. Tower, PJ. Kadowitz, 
H. Champion, B. Gümüsel, H. Lippton

Am. J. Physiol. 274 (Heart Circ. Physiol. 43): H1218-1229; 
1998
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Sonuç:

İntakt spontan olarak nefes alan sıçanlarda 
Pulmoner vasküler yatağın tonusu NO ile regüle
edilmektedir. 
Aktif olarak indüklenen pulmoner hipertansiyonun 
büyük oranda NO kontrolü altında olduğunu 
düşündürmektedir. 
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NO’nun pulmoner arterlerde görülen iNANK gevşeme 
yanıtların ana mediyatörü olabileceği 

bildirilmektedir. 

The role of Nitric Oxide in Mediating Nonadrenergic, 
Noncholinergic Relaxation in Rat Pulmonary Artery

B. Gümüsel, D. Orhan, O. Tolunay, S. Uma

NITRIC OXIDE: Biology and Chemistry
Vol.5, No.4 pp 296-301, 2001
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Endojen NO’nun bazal bronşiyal vasküler tonusu
regüle ettiği, ekzojen NO’nun ise sigara 
dumanının inhalasyondan sonra görülen 
bronşiyal vazodilatasyondan sorumlu olduğu 
bildirilmiştir.

Solunum yolları vaskülaritesinin in vivo olarak 
hayvanlara NO inhale ettirildiğinde de dilate
olduğu gösterilmiştir.

Solunum yollarında NO’nun
patofizyolojik olaylardaki rolü
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NO ve solunum yolları inflamasyonu
Artmış NO oluşumunun atopik astımın 
karakteristliği olan eozinofilik inflamasyonla ilişkili 
olabileceği bildirilmektedir. 
NOS II’nin astımlı hastalarda up regüle olduğu ve 
bu durumda astımlı hastaların solunum yollarında 
özellikle de makrofaj ve epitel hücrelerinde NOS 
II protein ve mRNA ekspresyonunda artış olduğu 
gösterilmiştir. 

Epitel hücrelerinde ve alveolar makrofajlarda
NO’nun artmış düzeylerine paralel olarak 
NO’nun solunum yolları lümenine daha fazla 
difüze olduğu ve astımlı hastaların solunum 
havasında NO konsantrasyonun arttığı tespit 
edilmiştir.

Solunum havasındaki artmış NO düzeylerinin 
inhale kortikosteroid tedavisinden sonra 
düştüğü gösterilmiştir. 
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KOAH atakları sırasında da hastaneye yatırılan 
hastaların solunum havasında da NO düzeylerinin 
arttığı bildirilmiştir. 

Sistemik hastalığa ikincil olarak gelişen pulmoner
hipertansiyonda NO oluşumunun hem istirahat 
hem de ekzersiz durumunda azaldığı 
görülmüştür.

Son sözler

Solunum sisteminde NO, solunum yolları 
fonksiyonun endojen modülasyonundan, 
pulmoner vasküler tonusun regülasyonuna, 
patofizyolojik durumlarda ise proinflamatuvar ve 
immunomodülatör mediyatör olarak çok çeşitli 
rollere sahiptir. 
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Dikkatiniz için teşekkür ederim.


