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Doç. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR
Me.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji AD.

Janus

• 1980 Furchgott ve Zawadzki, damar endotelinin
asetilkolin gevşemesi için zorunlu olduğunu 
gösterdiler ve bu hücrelerden salıverilen maddeye 
“endotel-kaynaklı gevşetici faktör” (EDRF) adını 
verdiler. 
• 1983 yılında F. Murad ve grubu EDRF’nin sGMP
bağımlı bir şekilde gevşeme oluşturduğunu 
gösterdi.
• 1986-87 yıllarında Furchgott ile diğer bir araştırıcı 
L. Ignarro, birbirinden bağımsız olarak EDRF’nin
nitrik oksid (NO) olabileceğini iddia ettiler.
• 1987 yılında S. Moncada ve grubu, NO’nun L-
arginin aminoasidinden sentezlendiğini ve bu 
sentezin basamaklarını ortaya koydu.



2

R.F. Furchgott L. Ignarro F. Murad

The NObel Prize in Physiology or Medicine 1998

Nitrik Oksid Nedir?

•Güçlü bir vazodilatör
•Önemli bir hücre içi sinyalleme ajanı
•Atipik bir nörotransmiter
•İmmünolojik sataşmada rol oynayan non-
spesifik sitotoksik bir mediyatör
•Çevresel bir toksin 
•Biyolojik bir ulak olarak fonksiyon gören 
gaz yapısında ilk molekül
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Fizikokimyasal Özellikleri

N=O
•Ma: 30
•Gaz tabiyatında, kaynama derecesi -151oC
•Yağda çözünür ve biyolojik membranlardan
kolaylıkla geçer
•Çok kısa yarılanma ömrü (3-5 sn)
•Çözünür guanilil siklaza bağlanır ve onun 
aktivitesini yaklaşık 400 kat artırır
•Çok basit kimyasal yapıya sahip olmasına rağmen 
oldukça farklı ve zıt etkileri bulunmaktadır. Bu 
etkiler çoğunlukla basit gibi görünen nitrik oksid
kimyasının komplike doğasından kaynaklanır

•
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Fukuto JM ve diğ., 2000 

NO, nereden ve nasıl 
üretilmektedir?
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1. NO sentezi, damarlarda başlıca “shear
stress” ile tetiklenir. 

Fleming I ve Busse R., 2000 

2. Diğer taraftan hücre içi Ca2+ düzeylerini 
artıran bileşikler 

-Asetilkolin -Noradrenalin
-Histamin -Tromboksan A2
-Bradikinin -Endotelin-1, 
-A-23187 -ATP
-Trombin -Anjiotensin-II
-Glutamat -Serotonin
-P maddesi 
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Rang ve diğ., 2000
Pharmacology

3. Nitrerjik nöronlardan, nNOS etkisi ile 
sentezlenip bir nörotransmiter olarak salıverilir.

Rang ve diğ., 2000
Pharmacology
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4. NO, ayrıca immünolojik sataşma sonucu 
Ca2+’dan bağımsız olarak immün sistem hücreleri
tarafından da üretilir.

OONO-
NO•

O2
-•

Makrofaj

Hedef Hücre

Beckman, J. S.; Koppenol, W. H. 1996

5. NO, non-enzimatik olarak ultraviyole
ışığı etkisiyle hücre içi depolarından da 
salıverilebilir. 

Fizyolojik önemi bilinmemektedir. 

•İntrasellüler NO2
- iyonu,

•R-S-NO bileşikleri ve 
•Işığa hassas nitro grubu içeren bileşikler 
gibi
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Büyükafşar K ve diğ., JPET, 1999

NOS Enzim İzoformları
1. Sinir ve bazı dokularda (akciğer, 

pankreas, mide ve uterus) bulunan 
nöronal NOS (nNOS)

2. İmmünolojik uyaranlarla indüklenen ve 
hemen hemen bütün çekirdekli hücrelerde 
bulunan indüklenebilir NOS (iNOS)

3. Endotel hücrelerde bulunan endotelyal
NOS (eNOS)
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NOS inhibitörleri

•L-NMMA (monometil-L-arginin)
•L-NA (nitro-L-arginin)
•L-NAME (nitro-L-arginin metilesteri)
•L-NIO (iminoetil-L-ornitin)
•7-NI (7- nitroindazol, bu madde daha çok 
nöronal NOS’ u inhibe eder)
•L-N-(1-iminoetil) lizin, merkaptoetilguanidin, 
1400W, aminoguanidin ve L-kanavanin
(daha ziyade iNOS’ u inhibe ederler)

Nitrik Oksidin Fizyolojik 
Etkileri

1. Kardiyovasküler Etkileri

i. Damarlar: Güçlü bir damar düz kas 
gevşeticisi. Bu etkisini çGS enzimini 
aktive ederek gerçekleştirir. sGMP
üzerinden Protein kinaz G aktive edilir. 
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ii. Kalp:
Myositlerde eNOS (Balligand ve diğ. 1995).
İnflamatuvar sitokinlerle iNOS (Kelly ve diğ., 
1996; Balligand ve Cannon, 1997). 

NO’nun, kalp kasılmasını üzerine net etkisi 
inhibisyon yönündedir. 

Çeşitli agonistlerle (örneğin, β-agonistleri) 
oluşturulan pozitif inotropik etki eNOS
aktivasyonu veya NO vericileri ile 
azalmaktadır. (Balligand ve diğ., 1993; 
Gauthier ve diğ., 1998).
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Koroner arter allograft red reaksiyonlarında 
iNOS immünoreaktivitesinin belirgin olarak 
arttığı bildirilmiştir (Szabolcz ve diğ., 1998). 

Kalp yetmezliği olan hastalarda da iNOS
ekspresyonları artmaktadır (Habib ve diğ., 
1996; Haywood ve diğ., 1996; Lewis ve diğ., 
1996). 

iii. Trombositler:

Yaklaşık 2 µm
Nükleusları bulunmaz
Eser miktarda DNA ve çok az miktarda RNA 
içerirler.
Trombositler eNOS mRNA’sı bulunmaktadır

1986 yılında EDRF’nin trombosit
agregasyonunun bir inhibitörü olabileceği 
bildirildi (Azuma ve diğ.). 
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Trombin
ADP
MMP-2 agregasyon
Kollajen
Serotonin vd.
Ca2+

Prostasiklin
MMP-9 antiagregant etki
NO

Jurasz P ve diğ., 2000 

Akt/PKB
(+)
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2. Gastrointestinal Sistem

•NO, mide kan akımını
•Asid salgılanmasını 
•Mide tonus ve motilitesini
•Duodenal mukus ve bikarbonat 
sekresyonunu
•Gastrik aside karşı mukozal koruma 
sağlar. 

Guanilil siklaz aktivasyonu

NO-Aspirin

NO-Diklofenak



14

NO, barsaklarda hem proabsorptif hem de 
sekretuvar

Fizyolojik şartlarda proabsorptiftir. 

Fakat bazı patolojik durumlarda, örneğin, 
fare, sıçan, kobay ve maymun inflamatuvar
barsak hastalık modelleri ile insan Crohn
hastalığında ve ülseratif kolitiste yüksek 
miktarda salgılanan NO, barsaklarda net 
sekresyon yapmaktadır. 

Dolayısıyla, NO, bir takım intestinal
inflamasyon modelleri ile ilişkili diyareye katkı 
sağlamaktadır. 

•Hint yağı (castor oil)
•Fenoftalein
•Bisakodil NOS aktivasyonu
•MgSO4
•Safra tuzları 
•Senna ve cascara

L-NAME ve L-NMMA, bu ajanlarla 
oluşturulan etkiyi antagonize eder (Gaginella
ve diğ., 1994; Mascolo ve diğ., 1994) .
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NO’nun gastrointestinal tonus ve motilite
üzerine etkisi: NO, midenin besin alınımı 
sırasında minumum basınç ve maksimum 
gevşeme yanıtı olan “adaptif gevşeme”
fenomeninde en önemli rolü oynayan 
nörotransmiterdir (Desai ve diğ., 1991). 

- Özofagus ve AÖS
- Pilorik sfinkter
- Duodenum,
- Safra kesesi ve Oddi sfinkteri
- İleum, Kolon
- Rektum ve anal sfinkter

Büyükafşar ve diğ., 1994
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Büyükafşar ve diğ., 1994

3. Solunum Sistemi

Nitrik oksidin bronkodilatördür; solunum 
yollarının rezistansını ayarlamada EpDRF
(İlhan ve Şahin, 1986) ile beraber önemli 
rolü bulunmaktadır. Paranazal sinüsler, 
yüksek miktarda NO üretir (Lundberg ve 
diğ. 1995). 
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İlginç olarak nazal NO düzeyleri insan ve 
diğer primatlarda yüksek  (Schedin ve 
diğ., 1997) iken paranazal sinüsü 
bulunmayan veya çok az bulunan baboon
maymunlarında çok düşük bulunmuştur 
(Lewandowski ve diğ., 1998). 

4. Ürogenital Sistem

i. Böbrekler
-Renal kan akımı 
-Renal otoregülasyon
-Glomerüler filtrasyon
-Renin salgılanması
-Tuz ıtrahı gibi renal fonksiyonların 
kontrolünde en önemli parakrin
modülatör ve mediyatördür. 
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ii. Mesane ve Üreter: Nitrik oksid hem mesane 
de hem de üreterde önemli bir inhibitör
nöromediyatör olarak etki etmektedir.

Levent ve Büyükafşar, 2004

iii.Korpus Kavernozum: Nitrik oksid (NO), nitrerjik
nörotransmisyonda rol oynar; penis ve klitoris 
ereksiyonuna aracılık eder. 

Fenilefrin Fenilefrin
Göçmen C ve diğ., 1998

Elektriksel
Uyarı

Asetilkolin
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Cellek & Moncada, 1998

Elektriksel Uyarı (60 V, 0.3 ms, 3Hz, sürekli uyarı)

5. Santral Sinir Sistemi

NO’nun öğrenme ve bellekte önemli rol 
oynayan LTP (long-term potentiation) 
(hipokampusta) ve LTD (long term
depression) (serebellum)’ye neden olduğu 
gösterilmiştir. 
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6. Fötal yaşamdan yeni-doğana geçişte
NO’nun kritik rolü

Fetusta yüksek dirençli ve düşük akımlı 
dolaşımdan düşük dirençli yüksek akımlı 
dolaşıma geçişi sağlayan en önemli 
vazodilatör mediyatör NO’tir.
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Steinhorn RH ve 
Russel JA, 2000
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NO’nun Patofizyolojik
Olaylardaki Rolü

İskemi-Reperfüzyon Hasarlanması

Stokes KY ve Granger DN., 2000

NO

ONOO-
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Makrofaj Kaynaklı Hasarlanma

Szabo C., 2000 

Diyabet

Heitmeier MR ve Corbett JA, 2000
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Kolitler

Weitzberg E ve Lundberg J, 2000

Table 1. The urinary 5-HIAA and plasma NO levels of the three
groups. 

*: P<0.05 vs control
#: P<0.05 vs constipation predominat IBS group

Diarrhea
predominant

IBS (n=19)

Constipation
predominat
IBS (n=22)

Controls
(n=18)

5-HIAA (µM) 22.4  2.2* 15.2  2.1 14.2  2.3

NO (µM) 29.4  2.0*,# 21.8  1.9 21.3 2.1

Yazar ve diğ., 2005
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Apoptozis ve Antiapoptotik etki

Kolb-Bachofen ve diğ., 2000

Astma
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Lundberg ve diğ., 1994, 1996; 
Lindberg 1997; Arnal 1999

-Nörotoksisite, inme
-Sepsis
-Vasküler Hastalıklar
-Otoimmün Hastalıklar
-İnflamasyon ve ağrı
-Kanser
-Menenjit
-Sıtma
-P. Pulmoner Hipertansiyon
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N. Tiftik,
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TÜBİTAK,
TÜBA.


