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Bilimdeki keşifler bazen beklenmedik olaylar-
la ortaya çıkabilir. Bunlardan biri de 70’li yılla-
rın sonlarında Dr. Robert F. Furchgott’ın labo-
ratuvarında gerçekleşti. Dr Furchgott’ın iki 
teknisyeni aynı deney protokolünde birbirine 
zıt iki veri elde etti; asetilkolin ön kastırılmış 
tavşan aortasında bir miktar kasılma oluştu-
rurken, diğer teknisyen tam tersine gevşeme 
elde etti. Dikkatli bir gözlemle, Furchgott tek-
nisyenlerinden birinin damarı izole ederken 
onu bir çubuğa yerleştirdiğini ve hoyratça 
davrandığını dolayısıyla damar endotelini 
tahrip ettiğini buna karşılık diğerinin 
(Zawadzki) daha dikkatli bir preparasyon 
yaptığını ve damar endoteline zarar vermedi-
ğini farketti ve bu şeritlerde asetilkolin gevşe-
me oluştururken diğer teknisyenin hazırladığı 
preparatta asetilkolin gevşeme oluşturmadı, 
tam tersine yüksek konsantrasyonlarda kasıl-
ma meydana getirdi. Bunu takiben, Prof. 
Furchgott basit bir deney protokolü ile damar 
endotelinin, asetilkolin gevşemesi için zorunlu 
olduğunu yayımladı (Furchgott ve Zawadzki, 
1980). Furchgott, endotelli ve endotelsiz 
dokuları sandviç halinde organ banyosuna 
asarak endotelli damardan andotelsiz damara 
transfer edilebilen ve kısa yarılanma ömürlü 
bir maddenin bu gevşemeden sorumlu oldu-
ğunu ileri sürdü ve ona “endotel-kaynaklı 

gevşetici faktör” (EDRF) adını verdi 
(Furchgott ve Zawadzki, 1980). Bu keşfin 
ardından asetilkolinin oluşturduğu gevşeme-
nin doğası çok geçmeden büyük ilgi topladı. 
1983 yılında F. Murad’ın grubu EDRF’nin 
sGMP bağımlı bir şekilde gevşeme oluşturdu-
ğunu gösterdi. Ancak daha önceleri (1977 
yılında) yine Murad’ın grubu tarafından NO 
adlı basit bileşiğin, sGMP düzeylerini artırarak 
vasküler gevşeme oluşturduğu gösterilmişti. 
1986-87 yıllarında Furchgott ve diğer bir 
araştırıcı L. Ignarro, birbirinden bağımsız ola-
rak EDRF’nin nitrik oksid (NO) olabileceğini 
iddia ettiler. 1987 yılında da Salvador 
Moncada’nın grubu, NO’nun L-arginin amino-
asidinden sentezlendiğini ve bu sentezin 
basamaklarını ortaya koydu. Ancak, 1982 
yılında beyin dilimlerinde L-argininin sGMP 
düzeylerini artırdığı gösterilmişti. 
 
İlginç olarak, göğüs ağrısı çeken Alfred 
Nobel, kendisinin bir kazanç haline getirdiği 
dinamitin ham maddesi olan nitrogliserini 
kullanmak zorunda kalmıştır. İronik olarak, 
NO’nun biyolojik bir molekül olduğu ve 
vücutta önemli fizyolojik olaylara katkı 
sağladığını bulan araştırıcılara 1998 yılında 
NOBEL Tıp/Fizyoloji Ödülü verilmiştir.  

 
 

 
 

Şekil 1. Nitrik oksidin NOS enzimi etkisiyle L-arginin aminoasidinden sentezlenmesi. 



 

 

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 
 
Fizikokimyasal özellikleri 
 
Molekül ağırlığı 30 olup gaz tabiyatındadır. 
Yağda çözünür ve biyolojik membranlardan 
kolaylıkla geçer. Çok kısa yarılanma ömrüne 
(3-5 sn) sahiptir. Basit kimyasal yapıya sahip 
olmasına rağmen oldukça farklı ve zıt etkileri 
bulunmaktadır. Bu etkiler, çoğunlukla basit 
gibi görünen nitrik oksid kimyasının komplike 
doğasından kaynaklanır (Lancaster JR, 2000, 
Nitric Oxide Biology and Pathobiology).  
 
NO nasıl ve nereden üretilmektedir?  
 
1. NO sentezi damarlarda başlıca “shear 

stres” ile tetiklenir. Bu fenomen, kalbin her 
sistolde kanı damarlara göndermesi sonu-
cu damar endoteli yüzeyinde oluşturduğu 
mekanik etki (sürtünme, yalama) olarak 

ifade edilebilir. Endotel hücreleri bu meka-
nik etki ile şekil değişikliğine zorlanırken 
hücre iskeleti aracılığı ile hücre içine 
sinyaller gönderir. Bunun sonucunda Pro-
tein kinaz B (Akt) aktive edilerek eNOS’u 
fosforile eder. Fosforilasyon, bu enzimin 
aktivasyonuna neden olur. Sonuçta, en-
dotel hücresinden mütemadiyen NO üreti-
lip salıverilir. Damar endotelinden NO üre-
timine neden olan en önemli fizyolojik 
stimulus bu fenomendir (“shear stress”). 
İlginç olarak bu şekilde NO üretimi için 
Ca2+’a gerek yoktur, eNOS’un fosforile 
edilerek aktive edilmesi yeterlidir. 

2. Diğer taraftan hücre içi Ca2+ düzeylerini 
artıran bileşikler de (asetilkolin, histamin, 
bradikinin, A-23187, trombin, glutamat, P 
maddesi, serotonin, noradrenalin, trom-
boksan A2, endotelin-1, ATP, anjiotensin-
II, vd.) vasküler endotelyumda kalsiyuma 
bağımlı bir enzim olan eNOS enzimini 
aktive eder.   

3. NO, nitrerjik nöronlarda, epitel hücrelerde 
ve çizgili kaslarda kalsiyuma bağımlı bir 
şekilde nöronal NOS’tan üretilip salıverilir. 

4. NO, ayrıca immünolojik sataşma sonucu 
Ca2+’dan bağımsız olarak immün sistem 
hücreleri tarafından da üretilir ve bu hüc-
relerin selektif olmayan sitotoksik etkileri-
ne aracılık eder. 

 

 
 

Şekil 2. Makrofajların aktive edilmesi sonucu hedef hücrelerde oluşturduğu spesifik olmayan sitotoksik etkisi 
(Beckman, J. S.; Koppenol, W. H. 1996). 



 

 

 
5. Ağızdaki bakteriyel flora tükrükte bulunan 

nitratı nitrite ve daha sonra nitrik okside 
dönüştürebilir. Diğer taraftan tükrükteki 
nitritin yutularak mideye geçmesi sonucu 
midenin asid ortamının etkisiyle NO açığa 
çıkar. Ayrıca iskemik ve hipoksik şartlarda 
hücre içi pH’nın aside doğru kayması yine 
nitriti NO’ye çevirebilir. 

6. Nitrik oksid, non-enzimatik olarak ultravi-
yole ışığı etkisiyle hücre içi depolarından 
da salıverilebilir. Bunun fizyolojik önemi 
henüz bilinmemektedir. UV ışığı etkisiyle 
NO açığa çıkartan olası adaylar arasında 
en az, 

 
• İntrasellüler NO2

- iyonu, 
• R-S-NO bileşikleri ve  
• Işığa hassas nitro grubu içeren bileşik-

lerin bulunabileceği ileri sürülmektedir 
(Büyükafşar ve diğ., 1999). 

 
 
 
 

NOS enzim izoformları  
 
1. Sinir ve bazı dokularda (akciğer, pankre-

as, 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) 
 

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

 
 
Şekil 3. Fare gastrik fundusunda ultraviyole (UV, 366 nm) ışığı ile oluşturulan gevşemeler (fotogevşemeler). a: Ardışık 
UV ışığı uygulamasıyla fotogevşemelerin azalması ve bu azalmanın NO’ya karşı gelişebilecek desensitizasyondan 
kaynaklanmadığının bir göstergesi, çünkü fotogevşemelerden önce ve sonra uygulanan ve NO sentezini artıran 
elektriksel uyarı (30 V, 0.5 ms, 1 Hz, 15 s), fotogevşemeleri değiştirmedi. b: Fotogevşemelerin elektriksel uyarıdan 
etkilenmediğini gösteren trase. c: UV ışığının nitrik oksid sentaz enzimini aktive etmediğini, fakat başka bir kaynaktan NO 
üretimini gösteren trase. Dokular 10 mM KCl ile ön kastırılmıştır. Yan yana çizilen çizgiler UV ışığı uygulamasını 
göstermektedir (Büyükafşar ve diğ., 1999).  
 



 

 

I. Nitrik oksidin fizyolojik etkileri 
 
1. NO’nun kardiyovasküler sistem üzerine 

etkileri 
 
Damarlar: Güçlü bir damar düz kas gevşetici-
sidir. Hedef hücrelerde çözünür (sitoplazmik) 
guanilil siklaza bağlanır ve onun aktivitesini 
yaklaşık 400 kat artırır. Hedef hücrelerin bazı 
moleküllerine de bağlanır (guanilil siklazdan 
bağımsız etkiler). Bu enzimin aktivasyonu ile 
sGMP açığa çıkar bu da Protein kinaz G’yi 
aktive eder. Protein kinaz G ile oluşan düz 
kas gevşemesi başlıca şu mekanizmaları 
içerir:  
 
• Ca2+’un hücre içi depolardan salıverilmesi-

nin inhibisyonu 
• Voltaja bağımlı kalsiyum kanalların inhibis-

yonu 
• Na+/Ca2+ değiş-tokuşunun aktivasyonu 
• Fosfolipaz C’nin ve IP3 oluşumunun inhibis-

yonu 
• Ca2+’a bağımlı K+ kanalların aktivasyonu 
 
Kalp: Kalpte hangi tip NOS bulunmaktadır? 
Kolinerjik sinir uçları ile NANK sinirlerde 
nöronal NOS’un (NOS-1), immünoreaktivitesi 
gösterilmiş olmasına rağmen myositler, 
esasen yüksek miktarda eNOS eksprese 
edilmektedir (Balligand ve diğ. 1995). Diğer 
taraftan inflamatuvar sitokinlerle stimüle edil-
diğinde myositler iNOS enzimini de eksprese 
etmektedir (Kelly ve diğ., 1996; Balligand ve 
Cannon, 1997). Koroner arter allograft red 
reaksiyonlarında iNOS immünoreaktivitesinin 
belirgin 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). Ancak kalp yetmezliklerinde ve 
sitokin sataşmalarında iNOS ekspresyonları 
artarken eNOS ise downregüle olmaktadır. 
NO’nun kalpte oluşturduğu etkiler, sGMP’ye 
bağımlı ve bağımsız etkiler olarak ortaya 
çıkar. NO’nun hem pozitif hem de negatif 
inotropik etkisi bulunmaktadır. Ancak sonuç 
olarak NO, kalp kasılmasını inhibe etme 
yönünde hareket eder. Bununla uyumlu 
olarak çeşitli agonistlerle (örneğin, β-agonist-
leri) oluşturulan pozitif inotropik etki eNOS 
aktivasyonu (P maddesi ile) veya NO verici-
leri ile azalmaktadır. Ayrıca NOS inhibisyonu 
izoproterenolün (+) inotropik ve aritmojenik 
etkilerini artırır (Balligand ve diğ., 1993; 
Gauthier ve diğ., 1998). NO, ayrıca myositle-
rin mitokondriyel solunumunu inhibe ederek 

kalbin oksijen tüketimini azaltır (Shen ve diğ., 
1994; Oddis ve Finkel, 1995). 
 
Trombositler: Bu hücreler yaklaşık 2 �m’lik 
küçük kan hücreleridir. Nükleusları bulunma-
yan bu hücreler eser miktarda DNA ve çok az 
miktarda RNA içermektedir. NOS’u kodlayan 
cDNA fragmanlarının tanımlanması ancak 
PCR çoğaltmasıyla mümkün olabilmiştir. 
Trombositler eNOS mRNA’sı içerirken nNOS’ 
u eksprese etmez. iNOS mRNA’sının varlığı 
tartışmalıdır. Trombositlerin de novo protein 
sentez etme kapasiteleri sınırlıdır ve bir çok 
proteinini megakaryositlerden temin ederler. 
 
1986 yılında Azuma ve diğ., EDRF’nin trom-
bosit agregasyonunun bir inhibitörü olabilece-
ğini bildirdi. Daha sonra trombosit NOS’u 
saflaştırılmıştır (Murunganandam ve Mutus, 
1994). EDRF ile NO’nun benzer olduğunun 
bildirilmesinde sonra, NO’in trombosit agre-
gasyonu üzerindeki etkileri daha detaylı 
araştırıldı. 1990-1993 yılları arasında trombo-
sit kaynaklı NOS’un farmakolojik özellikleri 
incelendi ve aktive edilmiş trombositlerin NO 
salıverdiği selektif porfirinik bir mikrosensörle 
gösterildi (Malinski ve diğ., 1993). NO, trom-
bositlerde sGMP düzeylerini yükselterek hem 
in vivo hem de in vitro olarak trombosit adez-
yon ve agregasyonunu inhibe eder. Prosta-
siklinle beraber en önemli iki inhibitör faktör-
dür. Uygun NO vericileri gelecekte ümit vaat 
edici antitrombotik ajanlar olabilir. 
 
2. NO’nun gastrointestinal sistem üzerine 

etkileri 
 
Uzun yıllar otonomik sinirlerin sadece asetil-
kolin ve noradrenalin salıverdiğine inanılmıştı. 
Ancak Burnstock ve diğ. (1963 ve 1964) 
kolinerjik ve adrenerjik blokaj varlığında bar-
sak düz kasın hiperpolarize olduğu tespit 
ettiler ve 1986 yılında Burnstock, ve 
Lundberg ile diğ., non-adrenerjik non-
kolinerjik (NANK) terimini kullanmışlardır. 
NO’nun periferik otonomik sinirlerden salıve-
rilen NANK bir mediyatör olabileceği ilk kez 
1990 yılında gösterilmiştir (Gillespie ve diğ.). 
Ancak 1988’de Garthweith ve diğ., SSS’de 
NO’nun bir nörotransmiter olabileceğini bildir-
mişlerdi. NO, gastrointestinal sistemde bir 
takım hücreler üzerine etki ederek sekresyon, 
tonus ve motilite, kan akımı, elektrolid ve su 
absorpsiyonu, mukozal koruma ve inflamas-
yon gibi olaylara karışır. Sayılan bu etkilere 
genellikle guanilil siklaz aktivasyonu aracılık 
eder. NO, mide kan akımını artırır. NO donör-



 

 

leri vagal uyarı veya histaminle indüklenen 
asid salgılanmasını azaltabilir. Mide tonus ve 
motilitesini baskılar, izosorbid dinitrat ve S-
nitrozo-N-asetilpenisilamin (SNAP) gibi NO 
salıvericileri, duodenal mukus sekresyonunu 
artırarak gastrik aside karşı mukozal koruma 
sağlar. L-arginin:NO yolağı barsak elektrolid 
ve su absorpsiyon/sekresyon olaylarına karı-
şır. NO’nun hem proabsorptif hem de sekre-
tuvar olduğu bildirilmiştir. Ancak fizyolojik 
şartlarda NO-bağımlı proabsorptif bir tonus 
bulunmaktadır. Fakat bazı patolojik durumlar-
da, 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’ 
nun bir takım intestinal inflamasyon modelleri 
ile ilişkili diyareye katkı sağlamaktadır. Diğer 
taraftan, hint yağı (castor oil), fenoftalein, 
bisakodil, MgSO4, safra tuzları, senna ve 
cascara ile oluşturulan laksatif ve pürgatif 
etkilerde NOS aktivitesinin arttığı bildirilmiştir. 
L-NAME ve L-NMMA, bu ajanlarla oluşturulan 
laksatif/pürgatif etkiyi antagonize eder 
(Gaginella ve diğ., 1994; Mascolo ve diğ., 
1994). 
 
NO, midenin besin alınımı sırasında minu-
mum basınç ve maksimum gevşeme yanıtı 
olan “adaptif gevşeme” fenomeninde en 
önemli rolü oynayan nörotransmiterdir (Desai 
ve diğ., 1991). NO, post-ganglioner parasem-
patik orijinli nöronların ucundan salıverilir ve 
gastrointestinal sistem boyunca (özofagus, alt 
özofageal sfinkter, mide, pilorik sfinkter, duo-
denum safra kesesi, Oddi sfinkteri, ileum, 
kolon, rektum ve anal sfinkter) tonus ve moti-
liteyi düzenler. Önemli bir inhibitör mediya-
tördür.  
 
3. NO’nun üriner sistem üzerine etkileri 
 
Böbrekler: Nitrik oksid, renal kan akımı, 
renal otoregülasyon, glomerüler filtrasyon, 
renin salgılanması ve tuz ıtrahı gibi renal 
fonksiyonların kontrolünde en önemli parakrin 
modülatör ve mediyatördür. NO ayrıca, diya-
betik nefropati, inflamatuvar glomerüler bo-
zukluk, septik şokta görülen akut böbrek yet-
mezliği, kronik böbrek yetmezliği, ilaçların 
nefrotoksik etkileri gibi bir takım böbrek 
bozukluğu durumlarında da önemli rol oynar. 
NO, bazen hemodinamik fonksiyonlarından 
dolayı faydalı olabilirken iNOS’tan salgılan-
dığı durumlardaki yüksek miktarlarda zararlı 
olabilmektedir. NO, afferent arteriol tonusu 

üzerinde efferent arteriole göre daha fazla rol 
oynar. NOS inhibitörleri afferent arteriolleri 
daha fazla büzer. NO, renin salgılanmasını 
güçlü bir şekilde uyarır. Bu etkide sGMP’nin 
katkısı bulunmaktadır.  
 
Mesane ve Üreter: Nitrik oksid hem mesane 
de hem de üreterde nitrerjik sinirlerden salı-
verilen inhibitör bir nöromediyatör olarak etki 
etmektedir. 

 

 
 
Şekil 4. Koyun üreterinde elektriksel uyarı ile oluştu-
rulan kasılmaların NOS inhibitörü, nitroarginin (L-NA) 
varlığında potansiyelize edilmesi. Bu bulgu, üreter 
dokusunda NO’nun inhibitör bir mediyatör olduğunu 
göstermektedir (Levent  ve Büyükafşar, 2004). 
 
4. NO’nun santral sinir sistemi üzerine 
etkisi 
 
NOS enzimini serebellum, hipotalamus, orta 
beyin, striatum ve hipokampusta yüksek 
düzeyde bulunurken medulla oblongatada 
düşük düzeyde bulunduğu saptanmıştır. 
NOS’un kaynağı nöron ve endotel hücrelerdir. 
NO’nun öğrenme ve bellekte önemli rol 
oynayan LTP (long-term potentiation) (hipo-
kampusta) ve LTD’ye (long-term depression) 
(serebellumda) neden olduğu gösterilmiştir. 
Glutamat, NMDA reseptörlerini aktive ederek 
öğrenme ve belleğin temeli olan LTP’yi NO 
üreterek oluşturur. Ancak glutamat reseptör-
lerin aşırı stimülasyonu sonucunda fazla mik-
tarda oluşturulan NO’nun nörodejenaratif 
hasarlanmalara neden olduğu ileri sürülmek-
tedir. 1974 yılında glutamatın serebellar dilim-
lerde sGMP düzeylerini artırdığı bildirilmiştir 
(Ferendelli ve diğ., 1974). 1977 yılında ise 
Miki ve diğ. NO’nun çözünür guanilil siklazı 
aktive ettiği gösterirken, Deguchi, bu etkinin 
hemoglobin (Hb) ile inhibe edildiği gösterdi 
(1977). Diğer taraftan nöroblastoma hücre-
sinde çözünür guanilil siklaz aktivatörünün L-
arginin olabileceği önerildi (Deguchi ve 
Yoshioka, 1982). Detaylı çalışmaların sonucu 
beyinde eksitatör aminoasidlerin beyin gelişi-



 

 

mi, öğrenme ve hafıza üzerine olan etkilerine 
NO’in önemli ölçüde aracılık ettiğini göster-
miştir. NO’nun, hipotalamo-hipofizeal aksta 
da bir rol oynadığı bildirilmiştir çünkü, beyine 
injekte edilen NO donörleri CRH salıverilme-
sini artırır.  
 
5. NO’nun fötal yaşamdan yeni-doğana 

geçişteki kritik rolü 
 
Fetusta yüksek dirençli ve düşük akımlı 
dolaşımdan, düşük dirençli yüksek akımlı 
dolaşıma geçiş oldukça kompleks bir proçes-
tir ve vazokonstriktör mediyatörlerin “down-
regulation” ile vazodilatör mediyatörlerin “up-
regulation”u eşzamanlı gerçekleşir. Buradaki 
en önemli vazodilatör mediyatör NO’tir. eNOS 
protein ve mRNA düzeylerinin fötal sıçanlarda 
eksprese edildikleri ve doğuma yakın bir 
dönemde dramatik olarak arttığı tespit edil-
miştir. Bu artışın doğumdan hemen sonra 
gerekli NO düzeylerini temin etmek olduğu 
ileri sürülmüştür. Nitrik oksidin doğumdan 
hemen sonra yenidoğanın akciğerlerine ilk 
oksijeni inhale etmesiyle sentezi artar ve bu 
gaz mediyatörün mitokondriyel solunumun 
olgunlaşmasında kritik role sahip olduğu 
gösterilmiştir, çünkü, NO doğumdan hemen 
sonraki dakikalarda mitokondriyel kompleks 
II-III aktivitesini artırarak ATP oluşumunu 
hızlandırır ve böylece beynin maturasyonunu 
sağlar (Almeida A ve diğ., 1999).  
 
Hemoglobin ve nitrik oksid etkileşmesi: 
Hemoglobinin (Hb) NO’yu bağlaması esasın-
da bir deaktivasyon olayı olmayabilir. Olasılık-
la, Hb maksimum oksijen dağıtımı için NO’ 
den faydalanıyor;. şöyle ki; R halinden (oksi-
jenize halden), T (deoksijenize) haline geçişte 
NO, cysb-93’e transfer olarak S-nitrozo-Hb 

oluşuyor. Oksijenin transferi gerçekleşirken, 
dokudaki kan akımını NO sayesinde hızlandı-
rılır ve böylelikle maksimum gaz alış-verişi 
gerçekleştirilmiş olur (McMahon ve diğ., 
2000). 
 
6. NO’nun solunum sistemi üzerine etkileri 
 
Nitrik oksidin solunum yollarının rezistansını 
ayarlamada EpDRF (İlhan ve Şahin, 1986) ile 
beraber önemli rolü bulunmaktadır. Sağlıklı 
gönüllülerde burundan soluyan insanların 
ekspiryum havasında ağızdan soluyanlara 
göre anlamlı ölçüde fazla NO düzeyleri tespit 
edilmiştir. Paranazal sinusler, yüksek miktar-
da NO üretir (Lundberg ve diğ. 1995) ve NOS 
inhibitörü, L-NAME bunu inhibe eder. İlginç 
olarak NO düzeyleri insan ve diğer primatlar-
da yüksek  (Schedin ve diğ., 1997) iken para-
nazal sinüsü bulunmayan veya çok az bulu-
nan baboon maymunlarında çok düşük bu-
lunmuştur (Lewandowski ve diğ., 1998). Bazı 
solunum yolu hastalıklarında da ekspiryum 
havasındaki NO düzeyleri değişmektedir. 
 
7. NO’nun genital sistem üzerine etkileri 
 
Korpus kavernozum ve klitoris: Nitrik oksid 
(NO), penis ve klitoris gibi erektil dokulardaki 
nitrerjik nörotransmisyonda rol oynar; bu 
yapıların ereksiyonunda NO, esas mediyatör-
dür (Gillespie ve diğ., 1972; Cellek ve 
Moncada, 1998). Erektil disfonksiyonda 
(örneğin diyabette olduğu gibi) penisteki 
(korpus kavernosumdaki) NO sentezi bozul-
muştur (Göçmen ve diğ., 1998). NO etkisini 
fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek artıran 
sildenafil ve benzerleri erektil disfonksiyon 
tedavisinde yoğun olarak kullanılmaktadır.  

 

 
Şekil 5. Hemoglobinin (Hb) ven, akciğer ve arteriol/kapiller düzeyde NO ile reakisyonları. Arteriyol/kapiller düzeyde Hb, 
bünyesindeki NO'yu salıvererek doku perfüzyonu ve gaz transferini artırmaktadır . 



 

 

8. NO’nun hücre solunumu ve mitokondri-
yel elektron transport zinciri üzerine 
etkisi 

 
NO, çözünür guanilil siklazı aktive ettiği kon-
santrasyonlarda (nM seviyelerinde) mitokon-
driyel elektron transport zincirinin terminal 
komponenti olan sitokrom c oksidaz enzimini 
de geri-dönüşümlü ve O2 ile yarışmalı bir 
şekilde inhibe eder (Brown GC ve Cooper 
CE, 1994). Sitokrom oksidaz enzimi meme-
lilerde hücresel oksijenin %90’nından fazla-
sını tüketir. Bu enzim sitokrom c-Fe2+’yi sitok-
rom c-Fe3+’e oksidlerken moleküler oksijeni 
de suya redükler. Bu sırada mitokondriyel 
matriksten membranlar arası boşluğa H+ 
transfer edilir. Bu iyonlarının tekrar matrikse 
transferi ATP sentezi ile kenetlidir. NO, 
sitokrom oksidaz enzimini inhibe ederek, bir 
anlamda “metabolik hipoksi” oluşturmaktadır. 
Bu tür metabolik hipoksinin çok geniş biyolojik 
sonuçlarının olabileceği bildirilmektedir. Sitok-
rom c oksidazın olasılıkla NO redüktazdan 
geliştiği (evrimleştiği) düşünülürse, NO’nun 
sitokrom c oksidaza bağlanması olayı, basit-
çe evrimsel bir kalıntıdır (Moncada S, 2000). 
İlginç olarak, NO tarafından hücre solunumu 
inhibe edildiği zaman mitokondriden bir Ca2+ 
çıkışı meydana gelir, bu da Ca2+-bağımlı 
proteazların aktive olmasına neden olur (Xu 
ve diğ., 2005). İntrasellüler Ca2+ düzeyindeki 
artışlar mitokondriyal dehidrojenazları aktive 
edebilir. Bu bağlamda, akut hipoksi hem 
Ca2+’un hücre içine girişine hem de NO 
sentezinin artışına öncülük edebilir, bu da 
ortamın O2 konsantrasyonu azaldıkça hücre-
nin O2 ihtiyacını azaltarak kendini adapte 
ettiğini önerebilir. Hayvan çalışmalarında en-
dojen NO sentezinin inhibisyonunun vücudun 
total oksijen tüketimini artırdığı gösterilmiştir. 
Hücre solunumunun kontrolünde rol oynayan 
Ca2+-bağımlı NOS’un, endotelyal tip III NOS 
veya izole mitokondrilerde O2 tüketimini inhi-
be edebilen Ca2+-bağımlı bir NOS izoformu-
nun olup olmadığı tam olarak bilinmemek-
tedir.  
 
II. NO’nun patofizyolojik olaylardaki rolü 
 
İskemi ve reperfüzyon hasarlanmaları, inme, 
sepsis, nörotoksisite, makrofaj kaynaklı ha-
sarlanma, vasküler hastalıklar, diyabet, oto-
immün hastalıklar, inflamasyon, ağrı, kanser, 
respiratuvar hastalıklar, pulmoner hipertansi-
yon gibi bir çok çeşit patolojilerde NO’nun 
rolünün olabileceği bildirilmiştir.  

İnflamasyon kısaca vücudun hasar verici 
stimulusa karşı bir savunma mekanizması 
olarak tanımlanabilir ve NO’in bu yanıtta 
major mediyatör olabileceğine dair güçlü 
kanıtlar mevcuttur. Diğer taraftan NO’nun 
antiinflamatuvar olabileceği de bildirilmekte-
dir. NO’nun fizyolojik etkisi esasında koruyu-
cu ve antiinflamatuvar yöndedir. Ancak yük-
sek miktarlarda salıverildiği zaman ve ortamın 
redoks ve oksijenasyon durumuna bağlı 
olarak hedef hücrelerde peroksinitrit oluşumu 
üzerinde moleküler hedeflerin nitrozilasyonu/ 
nitrasyonuna neden olabilir. Ayrıca mitokon-
driyel solunumu, DNA sentezini inhibe ede-
bilir. Nitekim makrofajların oluşturduğu non-
spesifik sitotoksisiteye aracılık eder. İnflamas-
yonda görülen Lewis’in 3’lü (kızarıklık, ödem 
ve sıcaklık) yanıtına aracılık eden molekül-
lerden biri de NO’dur. Kızarma ve sıcaklık 
artışı vazodilatasyondan kaynaklanır. Ödem 
ise kapiller permeabilite artışından meydana 
gelir. Yabanıl sıçanlarda LPS uygulamasıyla 
akciğerde lökosit birikimi ve bunların endotel 
hücrelere yapışması, iNOS’u silinmiş sıçan-
larda görülmemiştir (Hickey ve diğ., 1997). 
Nitrozatif stres sırasında NO’dan oluşan 
ONOO-, DNA tek zincir kırılmasına neden 
olur. Bu durumda nükleer bir enzim olan poli-
ADP riboz sentetaz (PARS) aktive olur. 
PARS, sübstratı NAD+’yi tüketir. Sonuçta gli-
koliz hızı, elektron transportu ve ATP oluşu-
mu azalır, bu da akut hücre disfonksiyonuna 
ve hücre ölümüne neden olur (Szabo ve 
Dawson, 1998). 
 
Kronik inflamasyon, fibroblast ve küçük kan 
damarlarının proliferasyonu ve kronik inflama-
tuvar hücrelerin (lenfosit, plazma hücreleri ve 
makrofajlar gibi) infiltrasyonu ile karakteri-
zedir. Bütünüyle immün sistem hücreleri ile 
yönetildiği için de, akut inflamasyondan ayrı-
lır. NO’nun deney hayvanlarındaki kronik has-
talık modellerinde rol oynadığı açık bir şekilde 
gösterilmiştir. NO, sinoviyositlerde TNF-α 
üretimini ve onun kondrosit fonksiyonları 
üzerine olumsuz etkisini stimüle eder. Diğer 
taraftan NOS inhibisyonu kemirgen sistemik 
lupus eritematozus (SLE) modellerinde fayda-
lı olduğu bildirilmiştir (Oates ve diğ., 1997). 
Sıçan ve fare Langerhands adacık hücreleri-
nin NO ile harap edilmesi ve insülin salgılan-
masındaki etkileri, NO’nun insan diayabetinde 
rol oynadığına dair güçlü kanıt oluşturabilir 
(Kröncke ve diğ., 1998). NO, inflamatuvar 
barsak hastalığındaki mukozal hasarlanmaya 
katkı sağladığı bildirilmiştir (Whittle, 1997). 



 

 

Aterosklerotik plaklarda iNOS’un bulunması, 
bu pataolojide NO’nun rolünü ortaya koymak-
tadır. 
 
Aktive edilmiş makrofajların NO ürettiği ve 
adacık hücrelerine karşı sitotoksik olduğu 
gösterilmiştir (Kröncke ve diğ., 1991). Tip 1 
diyabetin klinik belirtilerin görünmediği predi-
yabetik fazında serumda adacık hücrelerine 
karşı spesifik antikorların olduğu tespit edil-
miştir (Eisenbarth ve diğ., 1986). Ancak diya-
betin görülmediği insanların kanlarında ada-
cık hücrelerine karşı yöneltilmiş oto-antikorlar 
saptanmıştır. Dolayısıyla hümoral otoreaktivi-
teye ek olarak hücre aracılı immün reaksi-
yonlar, adacık harabiyetinden sorumlu olabi-
lir. Adacık hücrelerine infiltre olan makrofajlar-
da iNOS aktivitesi oluşmakta ve yoğun olarak 
üretilen NO’nun söz konusu harabiyetten 
sorumlu olduğu gösterilmiştir (Kolb ve Kolb-
Bachofen, 1992; McDaniel, 1996). Diyabet 
eğilimli BB tip sıçanlarda adacık hücreler 
infiltre olan makrofajların yoğun olarak iNOS 
proteinini eksprese ettikleri bulunmuştur. 
 
NO’nun rol oynadığı patolojik durumları 
gösteren çalışmalar 
 
Romatik hastalıklar 
 
Sistemik lupus eritamatozus: Belmont ve diğ., 
1997; Wigand ve diğ. 1997 
Vaskülit: Kausalya ve Nath, 1998 
Romatoid artrit: McInnes ve diğ., 1996; 
Grabowski ve diğ., 1997; Wigand ve diğ., 
1997 
Osteoartrit: Amin ve diğ., 1995; McInnes ve 
diğ., 1996; Grabowski ve diğ., 1997 
 
İnflamatuvar Hava Yolu Hastalıkları 
 
Astma: Hamid ve diğ., 1993; Barnes 1996 
Solunum yolu infeksiyonları: McInnes ve diğ., 
1998 
İdiopatik pulmoner fibrozis: Saleh ve diğ., 
1997 
Bronşiektazi: Tracey ve diğ., 1994 
 
 
 
 
 
 

Gastrointestinal Sistem  
 
İnflamatuvar barsak sendromu: Mourelle ve 
diğ., 1995; Yazar ve diğ., 2005 
Ülseratif kolitis: Godkin ve diğ., 1996; Singer 
ve diğ., 1996 
Chron hastalığı: Singer ve diğ., 1996; Gupta 
ve diğ.,1998; Herulf ve diğ., 1998 
Divertikülit: Singer ve diğ., 1996 
Nekrotizan enterokolit: Ford ve diğ., 1997 
Çöliyak hastalığı: Ter Steege ve diğ., 1997 
H. pylorii ile ilişkili kronik non-atrofik gastrit: 
Mannick ve diğ., 1996 
 
Böbrek  
 
Glomerülonefrit: Kashem ve diğ., 1996  
Lupus nefritis: Wang ve diğ., 1997 
 
Pankreas  
 
Diyabet: Corbett ve diğ., 1993 
Pankreatitis: Vara ve diğ., 1995 
 
Karaciğer  
 
Kronik hepatit: Cuzzocrea ve diğ., 1998  
 
Mesane 
 
İnfeksiyoz ve non-infeksiyoz sistit: Lundberg 
ve diğ., 1996 
 
Santral ve Periferik Sinir sistemi  
 
Parkinson hastalığı: Hirsch ve diğ., 1998 
Multipl skleroz: Johnson ve diğ., 1995, De 
Groot ve diğ., 1997 
Şiddetli AIDS demansı: Adamson ve diğ., 
1996 
 
Cilt  
 
Psöriyazis: Brunch-Gerharz ve diğ., 1996  
Kütanöz lupus eritamotozus: Khun ve diğ., 
1998 
Sistemik skleroz: Yamamoto ve diğ., 1998 
Dermatitis: Rowe ve diğ., 1997 
 
Ateroskleroz 
 
Buttery ve diğ., 1996; Lafond-Walker ve diğ., 
1997; Ross, 1999. 

 



 

 

Nitrik oksit ve kardiyovasküler sistem  
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL 
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., İzmir  
 
Nitrik oksit (NO), organizmada yaygın olarak 
bulunan ve birçok hücre ve dokuda doğal 
olarak sentezlenen bir moleküldür. NO’in nor-
mal fizyolojik olayları düzenlenmesinde ve 
çeşitli patolojik süreçlerin gelişiminde önemli 
rol oynadığı sistemlerden birisi de kardiyovas-
küler sistemdir. Normal homeostazı sağlama-
da NO’in aracılık ettiği temel olaylar miyokard 
kontraktilitesi, vasküler tonus, trombosit-
endotel etkileşimleri ve lökosit adezyonunun 
düzenlenmesidir. Dolayısıyla farklı hücrelerde 
NO’in üretiminde veya etkinliğinde bir bozuk-
lukla seyreden NO dengesindeki değişiklikler 
birçok fizyopatolojik sürece katkıda bulun-
maktadır. Örneğin septik şokta gelişen hipo-
tansiyon ve miyokard depresyonundan aşırı 
NO yapımı sorumludur diğer taraftan esansi-
yel hipertansiyonda patogenezde endotelial 
NO üretiminde veya etkinliğinde azalmanın 
söz konusu olduğu düşünülmektedir 
(Kirkebøen ve Strand, 1999). Vasküler yapıda 
NO üretiminin azalması, sonuçta trombosit-
endotel etkileşimi ve vasküler düz kasın 
proliferasyonu üstünde NO aracılı inhibitör 
etkinin azalmasına yol açarak aterojenik 
potansiyeli artırır. NO biyolojisinde bozulma 
ile karakterize olan bazı kardiyovasküler 
hastalıklar Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Nitrik oksit biyolojisindeki değişikliklerin rol 
aldığı kardiyovasküler bozukluklar. 
 

Septik şok 
Miyokard kontraktilitesinde bozukluk durumları 
İskemi-reperfüzyon hasarı 
Ateroskleroz 
Diabetik anjiopati 
Esansiyel hipertansiyon 
Pulmoner hipertansiyon 
Konjestif kalp yetmezliği 
Gebelikte preeklampsi 

 
Septik şok 
 
Fizyopatolojide NO 
 
Septik şokta gözlenen kontraktil ajanlara 
vasküler yanıt azlığı, hipotansiyon ve miyo-
kard depresyonu tablosundan aşırı NO üreti-
mi sorumlu tutulmaktadır (Kirkebøen ve 
Strand, 1999). Gram (-) bakteri enfeksiyonla-
rında bakteri hücre duvarı komponentlerinden 
olan lipopolisakkarid veya başka bir deyişle 
endotoksinin dolaşıma salınması proinflama-
tuar sitokinlerin üretimini uyarır. Endotoksinin 

kendisi ve sitokinler makrofajlarda ve vaskü-
ler düz kasta indüklenebilir NO üretiminden 
sorumlu NO sentaz (iNOS) enzimini direkt 
gen transkripsiyonu basamağında uyarır ve in 
vitro NO üretimini artırır (Nathan ve Xie, 
1994). Endotoksinle karşılaşmadan sonra 
iNOS’un indüksiyonu saatler almaktadır, 
ancak iNOS bir kez indüklendiğinde aşırı 
miktarlarda NO sentezlenmesini sağlar ve 
sonuçta septik vazodilatasyon ve hipotan-
siyon ortaya çıkar. Septik şokun karakteristik 
bir özelliği de sempatik sinir uyarısına verilen 
vasküler yanıtın bozulmasıdır, ve bunda da 
NO aracılığı söz konusudur (Gonzales ve 
ark., 1992). Vasküler düz kasta genel bir 
kontraktil defekt saptanmaktadır ve endotok-
sinle iNOS indüksiyonu sonucu oluşan endo-
telial ve nonendotelial kaynaklı aşırı NO 
vasküler “yanıtsızlık”ta temel aracı molekül-
dür (Ülker ve ark., 2001) 
 
Terapötik yaklaşımda NO 
 
NO’in septik şokun fizyopatolojisinde açık bir 
rolü olduğunun gözlenmesi, septik şokun 
tedavisinde NO’in aşırı üretiminin antagonize 
edilmesi mantığını gündeme getirmiştir ve bu 
mantıkla yapılan ilk yaklaşım iNOS’un 
kompetetif inhibitörleri olarak L-NNMA, L-NA, 
L-NNA gibi L-arjinin analoglarının kullanılma-
sıdır. Başlangıçta bu maddelerle yapılan 
hayvan çalışmaları umut vaadetmiştir, sonraki 
çalışmalar değerlendirildiğinde elde edilen 
veriler çok değişkendir, bu değişkenliğin 
nedeni hayvan modellerinin farklılığı veya 
uygulanan dozların çeşitliliğine bağlanmakta-
dır (Kirkebøen ve Strand, 1999). Ancak NO’in 
sepsiste klinik tabloda önem kazanan vazodi-
latasyon, hipotansiyon, vazopresör ajanlara 
yanıtsızlık ve miyokard kontraktilitesinde 
bozulma gibi negatif etkilerine karşı vital 
organlarda mikroperfüzyonun düzenlenmesi, 
küçük arteriyollerde vasküler tormbozun 
önlenmesi ve patojene karşı konakçının 
savunmasında rol oynama gibi pozitif etkileri 
de bulunmaktadır. İnsan çalışmaları hayvan 
çalışmalarına oranla daha çok tutarlılık 
göstermektedir; ancak son derece sınırlı 
sayıda hasta içerirler. Nonselektif NOS inhibi-
törleriyle yapılan Faz III klinik bir çalışmada 
bu ilaçların ortalama arteriyel kan basıncını 
hızla 50 mmHg’dan 90 mmHg’a çıkardığı, 
sistemik damar direncini dramatik bir şekilde 



 

 

yükselttiği, ve kardiak “output”u düşürdüğü 
gözlenmiştir; ancak hemodinamik düzelmeye 
rağmen hastalarda mortalite %100 olarak 
bildirilmiştir (Geroulanos ve ark., 1992). Klinik 
çalışmalar değerlendirildiğinde örneklem 
sayısının azlığı nedeniyle morbidite ve 
mortalite üstüne bu ilaçların etkisini değerlen-
dirmek mümkün olamamıştır (Wolfe ve Dasta, 
1995; Cobb, 2001). Hatta bir hayvan sepsis 
modelinde L-NNMA’in yüksek dozlarda 
mortalitede artışa neden olduğu bildirilmiş ve 
bu ilaçların terapötik pencerelerinin darlığı 
vurgulanmıştır (Nava ve ark., 1992). Septik 
şokta NO’in ve NOS inhibitörlerinin etkisinin 
daha iyi anlaşılabilmesi için toksik olmayan, 
kısa etkili, dozu titre edilebilir nitelikte ve daha 
selektif iNOS inhibitörlerinin geliştirilmesi ve 
denenmesi gerekmektedir. 
 
iNOS inhibisyonu için denenen başka bir 
yaklaşım da glukokortikoidlerin kullanımıdır; 
ancak saatler süren iNOS indüksiyonunun 
etkin bir şekilde inhibe edilebilmesi için gluko-
kortikoidin endotoksinle karşılaşma anında 
veya daha önce uygulanmış olması gerek-
mektedir (Radomski ve ark., 1990). Gluko-
kortikoid etkisini araştıran klinik çalışmalarda 
mortalite üstüne pozitif veya negatif etki de, 
etkisizlik de bildirilmiştir (Kirkebøen ve 
Strand, 1999). 
 
Sepsiste aşırı NO üretimini bloke etmek için 
diğer bir yaklaşım proinflamatuar ve antiinfla-
matuar sitopkinler arasındaki dengeyi düzen-
lemektir (Szabo C, 1995). Bu amaçla TNF-α, 
IL-1 veya IF-γ gibi sitokinlere karşı monoklo-
nal antikor kullanımı denenmiştir. NOS’ı inhi-
be etmek için enzimatik kofaktörlerinin (örne-
ğin tetrahidrobiopterin) üretiminin inhibisyonu 
bir diğer yaklaşımdır, ancak deneysel sepsis 
modellerinde bu konu çalışılmamıştır. 
 
Diğer taraftan aşırı üretilen NO’in etkilerini 
direkt ortadan kaldırmak için NO’in hedef 
molekülü olan guanilat siklazın nonselektif 
inhibitörü olan metilen mavisinin kullanımı da 
denenmiştir. Katekolaminlere refrakter septik 
şoktaki hastalarda metilen mavisinin ortalama 
arter basıncını ve sistemik damar direncini 
düzelttiği, ancak kardiak outputu azalttığı 
bildirilmiştir (Schneider ve ark., 1992). Metilen 
mavisinin yararlı etkileri geçicidir ve yaklaşık 
3 saat içinde hemodinamik parametreler 
uygulama öncesi değerlere döner. Daha uzun 
süreli etkiyi gözlemek için septik şoklu bir 
hastada 44 saat metilen mavisi infüzyonla 
uygulandığında miyokard kontraktilitesini 

düzelttiği gözlenmiştir (Daemen-Gubbels ve 
ark., 1995). Ancak metilen mavisi toksik bir 
maddedir, methemoglobinemi ve ciltte mavi-
gri renklenme yapabilir ve bu tablo siyanozla 
karıştırılabilir. 
 
Miyokard kontraktilitesinde bozukluk 
durumları 
 
Fizyopatolojide NO 
 
Miyokardda kontraktilitede bozulma ile 
seyreden temel patolojilerden birisi sepsistir 
ve bu olayda sitokinlerin aracılığı bilinmek-
tedir. TNF-α, IL-6 ve IL-2’nin kalp kasında in 
vitro olarak hızlı ve reversibl bir negatif 
inotrop etki yaptığı gösterilmiş ve bu etkide 
öncelikle yapısal NOS (eNOS) aktivasyonu-
nun aracı olduğu, ancak iNOS aktivasyonu-
nun da azımsanmayacak düzeyde katkıda 
bulunduğu bildirilmiştir (Finkel ve ark., 1992). 
Diğer taraftan postiskemik miyokard depres-
yonunda da (“miyokardial dona kalma”) 
patogenezde sitokinler rol oynar. Reperfüz-
yon sırasında aktive olmuş lökositler ve 
makrofajlar iskemik miyokarda göç eder ve 
bu immun sistem hücrelerinden proinflama-
tuar sitokinlerin salıverilmesi miyokardda 
iNOS aktivasyonuna ve aşırı NO salıverilme-
sine neden olur. Klinikte bu olayın en tipik 
örneği koroner by-pass cerrahisinden sonra 
sıklıkla postoperatuar komplikasyon olarak 
ortaya çıkan “miyokardial dona kalma” tablo-
sudur (Finkel ve ark.,  1992). 
 
Reperfüzyon hasarı 
 
Fizyopatolojide ve terapötik yaklaşımda 
NO 
 
NO’in çeşitli fonksiyonları arasında vasküler 
fonksiyonların düzenlenmesi açısından belki 
de en önemlisi endotel bağımlı relaksan 
faktör (EDRF) olarak rol oynamasıdır. Miyo-
kard iskemisinde erken dönemde endotel 
disfonksiyonu oluşur; iskemik ataklar herhan-
gi bir histolojik hasar oluşturmadan EDRF 
aracılı vazodilatasyonda kayba ve koroner 
arterlerde vazokonstriksiyona eğilime yol açar 
ve geçici koroner oklüzyonu takiben oluşan 
reperfüzyona bağlı miyokard hasarının oluşu-
munda dokuya nötrofil göçü rol oynamaktadır 
(Tsao ve Lefer, 1990). Sonuçta aktive 
lökositlerden serbest oksijen radikallerinin 
salıverilmesi tabloyu başlatır. Serbest oksijen 
radikalleri arasında ilk akla gelen superoksit 
anyonudur (O.

2
-). Reperfüzyon sırasında hem 



 

 

O.
2

-, hem de NO üretimi söz konusudur ve bu 
iki molekül peroksinitriti (ONOO-) oluşturur. 
Peroksinitrit, güçlü bir oksidandır ve biyolojik 
sistemlerde membranlarda lipid peroksidas-
yonu ve protein oksidasyonu reaksiyonlarına 
karışır (Radi ve ark., 1991). NOS inhibisyonu 
ile peroksinitriti oluşturan bir komponentin 
baskılanmasının reperfüzyon hasarını azalta-
cağı düşünülebilir. Ancak iskemi-reperfüzyon-
da NO’in protektif rolü olduğu da bilinmek-
tedir. Öncelikle doku hasarında gelişen 
inflamatuar yanıtta nötrofillerin rolü tartışıl-
mazdır. NO, lökosit migrasyonunu ve yapış-
kanlığını önleyerek ve mikrovasküler permea-
bilitede lökosit aracılı artışı baskılayarak 
inflamatuar hasarı belirli bir ölçüde sınırlar 
(Kubes ve ark., 1991). NO ayrıca lökosit 
adezyonunun güçlü bir uyarıcısı olan O.

2
- 

anyonunu inaktive eder ve nötrofillerde O.
2

- 
oluşumunu NADPH oksidaza direkt etki ile 
inhibe eder (Clancy ve ark., 1992). Nitekim 
eksojen uygulanan NO’in iskemi-reperfüzyon 
hasarında kardiyoprotektif olduğu, antiaritmik 
koruma sağladığı bildirilmiştir (Johnson ve 
ark., 1991). Ayrıca iskemi-reperfüzyonda NO 
üretiminin azalması koroner endotele 
nötrofillerin yapışmasını ve ek radikal 
oluşumunu tetikler; eksojen NO uygulaması 
bu mekanizmayı da tersine çevirebilir. 
Sonuçta NO’in toksisitesi veya protektif 
etkinliği arasındaki hassas denge göreceli 
olarak NO’in indirgenmiş formlarının (nitrojen 
monoksit ve nitrozonyum iyonu) oluşumuyla 
ayarlanır, çünkü bu moleküllerin toksisitesi de 
peroksinitrit oluşumuna bağlıdır. 
 

Ateroskleroz 
 
Fizyopatolojide NO 
 
Hiperkolesterolemi ateroskleroz için önemli 
bir risk faktörüdür ve aterosklerozun patoge-
nezinde hiperkolesterolemiye sekonder geli-
şen endotel disfonksiyonunun rolü tartışıl-
mazdır. Aterosklerotik damarlarda henüz 
yapısal değişiklikler oluşmadan önce EDRF 
aracılı vazodilatasyon bozulmaktadır ve NO’in 
sentezi veya yıkımı arasındaki dengenin 
bozulması aracılık yapmaktadır. Ateroskleroz-
da gözlenen ve NO’in EDRF fonksiyonunda 
azalma ile karakterize tablonun altında yatan 
temel nedenler Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 
eNOS ürünü olarak sentezlenen NO normal 
damarı aterosklerotik süreçten koruyan 
önemli bir antiaterojenik faktördür. NO subs-
tratı olan L-arjininle kronik tedavinin hayvan 
ateroskleroz modellerinde aterosklerotik lez-
yon oluşumunu inhibe ettiği (Aji ve ark., 
1997); hiperkolesterolemik hastalarda L-arji-
nin infüzyonunun endotel bağımlı vazodilatas-
yonu akut olarak düzelttiği (Creager ve 
ark.,1992); diğer taraftan NOS inhibitörü L-
NAME’le tedavinin aterosklerotik lezyon 
oluşumunu tetiklediği bildirilmiştir (Kauser ve 
ark., 2000). Bunun da ötesinde ateroskleroz 
hayvan modellerinde eNOS’un genetik olarak 
defektinin de aortada aterosklerotik süreci 
hızlandırdığı ve aterosklerozun komplikas-
yonlarını artırdığı gözlenmiştir (Kuhlencordt 
ve ark., 2001). 
 

 
 
Tablo 2. Aterosklerozda endotel disfonksiyonunun NO aracılı nedenleri. 
 
NO yapımında azalma NO yıkımında artış 
eNOS kofaktörü BH4 miktarında azalma* Superoksid yapımında artış 
Substrat L-arjinin kullanımında yetersizlik  Antioksidan savunmada azalma 
eNOS aktivitesinde azalma  
eNOS ekspresyonunda azalma  
Endojen NOS inhibitörlerinde (ADMA) artış  

* BH4, tetrahidrobiopteridin; ADMA, asimetrik dimetilarjinin.
 
 



 

 

Disfonksiyonel eNOS-ateroskleroz ilişkisi 
değerlendirildiğinde akılda tutulması gereken 
temel nokta eNOS’un vasküler olaylarda iki 
farklı yüzü ile fonksiyon gördüğüdür. Şöyle ki; 
eNOS hem NO, hem de superoksid oluştur-
ma kapasitesine sahip bir enzimdir, vasküler 
pteridin metabolizması değişikliklerine göre iki 
yönlü etki oluşturur. eNOS tarafından NO 
oluşturulabilmesi için optimal düzeylerde BH4 
gerekmektedir. Pteridin metabolizmasının 
bozulduğu patolojik durumlarda eNOS, 
NO’ten çok O.

2
- oluşturan bir “hasar molekülü” 

olarak çalışır (Kawashima, 2004). Şiddetli 

hiperkolesterolemide olduğu gibi bazı patolo-
jik durumlar oksidatif streste artışla birlikte 
seyreder ve eNOS protein düzeyleri ile doku 
pteridin metabolizmasındaki dengenin kısa 
süreli de olsa bozulması eNOS’ta “kenetsiz-
lenme”ye (“uncoupling”) neden olur. Böylece 
disfonksiyonel eNOS, hiperkolesterolemik 
ortamda damar duvarında morfolojik anlamda 
yeniden yapılanmayı (“remodelling”); fonksi-
yonel anlamda ise iskemiye duyarlılıkta artışı 
tetikler (Şekil 1). 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Şekil 1. Normal fizyolojik durumda eNOS proteini ile doku BH4 düzeyleri arasındaki hassas denge korunmaktadır ve 
eNOS aktivasyonu NO ve L-sitrulin oluşturur, NO vasküler bütünlüğü korur ve aterosklerozu ve damar duvarında yeniden 
yapılanmayı (“remodelling”) önler. Ateroskleroz veya hiperlipidemi gibi patolojik durumlarda oksidan stres artmıştır ve 
vasküler BH4 düzeyleri azalırken BH2 düzeyleri yükselmiştir. eNOS’un aktivasyonu “NOS kenetsizlenmesi” ve NO yerine 
superoksit oluşumuna neden olur. Superoksit ve birlikte oluşan hidrojen peroksit ile peroksinitrit endotelial fonksiyonu 
bozar ve aterosklerozu ve damar duvarında yeniden yapılanmayı tetikler (Kawashima, 2004). 
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Terapötik yaklaşımda NO 
Patolojik ortamda pteridin 
metabolizmasını düzenleyerek eNOS 
fonksiyonunun düzeltil-mesi 
aterosklerozla seyreden vasküler 
bozukluklarda yeni bir tedavi stratejisi 
olarak sunulabilir. Dışarıdan BH4 
verilmesinin apoli-poprotein E knockout 
farelerde aterosklerotik lezyonların 
oluşumunu inhibe ettiği gösteril-miştir 
(Ozaki ve ark., 2002). BH4 guanozin 
trifosfattan (GTP) GTP siklohidrolaz I 
(GTPCHI) enzimi aracılığıyla sentezlenir, 
dolayısıyla GTPCHI endotelial BH4 
düzey-lerini artırmak ve endotelial 
disfonksiyonda eNOS aktivitesini normale 
çevirmek için iyi bir hedef yapıdır 
(Kawashima, 2004). Nitekim, bir 
hipertansiyon hayvan modeli olan 
“DOCA-salt” sıçanlara insan GTPCHI 
geninin karotis arter dokusuna ex vivo 
transferinin BH4 düzeylerini artırdığı ve 
EDRF aracılı gevşe-meyi düzelttiği 
bildirilmiştir (Zheng ve ark., 2003). Doku 
BH4 düzeylerinde küçük bir artışın normal 
eNOS aktivitesinin devamlılı-ğında yeterli 
olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan 
hiperkolesterolemi gibi bir patolojide NOS 
protein düzeylerinin tek başına basitçe 
yükseltilmesi, NO oluşumunu artırmaktan 
çok O.

2
- oluşumunu tetiklediğinden aksine 

zararlı etkilerle sonuçlanır. Bu nedenle 
NOS protein düzeylerini artırırken 
enzimatik aktivitenin devamlılığının da 
sağlanması uygun bir stra-teji olacaktır. 
 
Diabetik anjiopati 
 
Fizyopatolojide NO 
 
Diabetik vasküler komplikasyonların gelişi-
minde ana basamak endotel disfonksiyonu-
dur ve endotel disfonksiyonunun patogene-
zinde rol alan NO ilişkili faktörler genelde 
aterosklerozda olduğu gibidir (Tablo 2). 
Diabetik endotel disfonksiyonun gelişmesinde 
tetikleyici temel faktör dolaşımda yüksek 
konsantrasyonda glukozun bulunmasıdır. 
Hiperglisemi ile tetiklenen ilerlemiş glikozilas-
yon son ürünlerinin (AGE) oluşumu, poliol 
yolağının devreye girmesi, protein kinaz C’nin 
aktivasyonu gibi oksidatif strese neden olan 
faktörler de indirekt olarak NO yanıtında 
azalmaya yol açar (Şekil 2). Kültür ortamında 

yüksek konsantrasyonlarda glukoza maruz 
bırakılan koroner endotel hücrelerinde ozmo-
larite artışından bağımsız olarak eNOS veya 
iNOS aktivitesini değiştirmeden direkt oksida-
tif stres oluşturduğu ve antioksidan vitaminler-
le inkübasyonda glukoz yüksekliğine bağlı 
bozuklukların düzeldiği bildirilmiştir (Ülker ve 
ark., 2004). Diğer taraftan yüksek glukoza 
maruz bırakılan kültüre endotel hücrelerinde 
eNOS gen ekspresyonu paradoks olarak 
artmış bulunmuştur, ancak aynı zamanda O.

2
- 

oluşumu da artmıştır (Cosentino ve ark., 
1997). Deneysel hayvan diabet modellerinde 
ve diabetes mellitus hastalarında da hücresel 
düzeyde gözlenen bulgulara paralellik göste-
ren gözlemler bulunmaktadır. Nitekim sıçan 
streptozotosin diabet modelinde antioksidan 
vitaminlerle tedavinin bozulmuş endotel-ara-
cılı gevşeme yanıtını düzelttiği gözlenmiştir 
(Çınar ve ark., 2001). Tip 2 diabetes mellitus-
lu hastalarda antioksidan C vitamini uygula-
ması da ön kol kan akımı ölçümüyle saptanan 
NO aracılı endotelial vazodilatasyondaki bo-
zulmayı tersine çevirerek akut düzelmelere 
neden olmuştur (Williams ve ark., 1996). Tüm 
bu gözlemler diabetteki anormal vasküler re-
aktiviteye, NO’in serbest oksijen radikalleri ta-
rafından inaktivasyonunun aracı olduğu hipo-
tezini doğrulamaktadır (Li ve Förstermann, 
2000). 
 
Hipertansiyon 
 
Fizyopatolojide NO 
 
Hayvanlarda normal organizmada eNOS’un 
inhibisyonu ortalama arter basıncında % 40’a 
varan artışa neden olmaktadır; bu bulgu, kan 
basıncının regülasyonunda dolaşımda sürekli 
bulunan endotelial kaynaklı NO’in aracı 
olduğunu göstermektedir (Rees ve ark., 
1989). Dolayısıyla hipertansiyon hastalarında 
NO üretiminde veya etkinliğinde bozukluk 
beklenen bir patolojidir. Hipertansiyonda 
arteriyoler düz kasta hipertrofi oluşmakta ve 
damar duvarında düz kas hücresi:endotel 
hücresi oranı düz has hücresi lehine artmak-
tadır. Bu nedenle gerek hipertansiyon hayvan 
modellerinde, gerekse esansiyel hipertansif 
hastalarda asetilkolin, bradikinin, P maddesi, 
kalsiyum iyonofor gibi EDRF-NO salıveren 
uyaranlara yanıt azalmıştır; ancak endotelden 
bağımsız gevşeme yapan ajanlara (örneğin 
nitrovazodilatörler) yanıt bozulmaz (Taddei ve 
ark., 2000). Hatta esansiyel hipertansiyonun 
hayvan modeli olan spontan hipertansif 
sıçanlarda (SHR) aortta asetilkolinin yüksek 



 

 

konsantrasyonlarında kasıcı yanıt elde edil-
mektedir (Ülker ve ark., 2003a). Esansiyel 
hipertansif bireylerin normotansif çocukların-
da da asetilkolin yanıtları küntleşmiş bulun-
muştur; bu bulgu, esansiyel hipertansiyonlu-
lardaki  endotel  yanıtı  bozukluğunun genetik  
kökenli olduğunu ve kan basıncı değerlerin-
den bağımsız oluştuğunu göstermektedir 
(Taddei ve ark., 1996). Hipertansif bireylerde 
eNOS geninde birkaç mutasyon bildirilmiştir. 
Geniş bir popülasyonda çalışılmış olan ve en 
yaygın saptanan gen mutasyonu ise 
Glu298Asp polimorfizmidir, bu mutasyonun 
özellikle enzimin nonkatalitik bir bölümünü 
etkilediği ve protein-protein etkileşimine karış-
tığı bildirilmektedir (Hingorani, 2001). 
 
Hipertansiyonda NO üretiminde bozukluk 
genellikle substrat yetersizliğinden çok sentez 
bozukluğu veya yıkım fazlalığı yönündedir. 

eNOS aracılı NO sentezi değerlendirildiğinde, 
SHR aortasında eNOS ekspresyonunun yaşa 
bağlı değişiklikler gösterdiği; yaşlanmayla 
eNOS aktivitesinde ve ekspresyonunda azal-
ma olduğu bildirilmiştir (Chou ve ark., 1998). 
4-8 haftalık genç SHR’larda vasküler dokuda 
eNOS ekspresyonu yüksek bulunmuştur. 
Yaşla iNOS indüksiyon kapasitesi de artmak-
tadır. SHR’larda mezenter arterde iNOS’un 
indüklenme kapasitesi normotansif kontrol 
sıçanlara (Wistar Kyoto-WKY) oranla daha 
yüksek bulunmuştur (Briones ve ark., 2000). 
Sonuçta hipertansif damarda aslında hiper-
tansif sürecin erken evrelerinde paradoks bir 
şekilde NO üretiminde artışa yönelik değişik-
likler olmaktadır, ancak eNOS aktivitesi yük-
sek olmasına rağmen EDRF-NO’ya verilen 
vazodilatör yanıtta bozulma gözlenmesi NO 
yıkımındaki artış ve özellikle de NO’in O.

2
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Şekil 2. Diabetes mellitusta hiperglisemiye bağlı oksidan stres .aracılığıyla gelişen endotelial disfonksiyonun patogenezi 
(Bayraktutan, 2002). 
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tarafından oksidasyonunda artış ile açıklan-
maktadır (Ülker ve ark., 2003a).  
 
O.

2
- endotel hücrelerinde esas olarak ksantin 

oksidaz, siklooksijenaz ve NADPH oksidaz 
gibi radikal üreten enzimler veya disfonksi-
yonel NOS’un kendisi tarafından üretilmekte-
dir. SHR aorta dokusunda eNOS yanında 
NADPH oksidaz aktivitesi ve ekspresyonunda 
da artış bulunmuştur (Ülker ve ark., 2003a). 
Gerçekten de 12-16 haftalık erişkin SHR’lar-
da O.

2
- üretimi belirgin bir şekilde yüksek 

bulunmuştur (Lerr ve ark., 1999). SHR aorta-
sının NADPH oksidaz inhibitörleri ve anti-
oksidan vitaminlerde inkübasyonu NADPH 
oksidaz aktivitesini ve O.

2
- oluşumunu inhibe 

etmiş, eNOS aktivitesini ve NO oluşumunu 
bartırmış ve bozulmuş endotelial gevşemeyi 
düzeltmiştir (Ülker ve ark., 2003b). 
 
Hayvan hipertansiyon modellerinde gözlenen 
endotel disfonksiyonu insanda normal birey-
lerde ilerleyen yaşla da dikkati çekmektedir. 
Normotensif kişilerde yaklaşık 30 yaş 
civarında endotel disfonksiyonu gözlenmekte 
ve fizyopatolojide L-arjinin/NO yolunda primer 
defekt rol oynamaktadır; daha ileri yaşlarda, 
örneğin 60 yaşından sonra bu defekt hala 
devam etmekte, ancak varolan endotel 
disfonksiyonuna siklooksijenaz ürünleri olan 
endotel-bağımlı kontraktil faktörler katkıda 
bulunmaya başlamaktadır (Taddei ve ark., 
1997). Hipertansif bireylerde bu patolojik 
süreç daha erken başlar; henüz 18 yaşında 
L-arjinin uygulaması ile geri çevrilebilen bir 
endotel disfonksiyonu saptanmaktadır, orta 
yaşlarda (30-45 yaş) L-arjinin/NO yolağındaki 
defekte kontraktil siklooksijenaz ürünlerinin 
üretimindeki artış eşlik etmeye başlar ve 
nihayet 45 yaşından sonra artık endotel 
disfonksiyonu L-arjinin uygulaması ile 
düzeltilememektedir (Taddei ve ark., 1997). 
 
Terapötik yaklaşımda NO 
 
Hipertansiyonda gözlenen bozulmuş EDRF-
NO yanıtını düzeltmede NO dengesiyle ilişkili 
tedavi alternatifleri sunmak olası değildir. 
Ancak rutin hipertansiyon tedavisinde kullanı-
lan bir ilaç bir taraftan kan basıncını norma-
lize ederken diğer taraftan NO’nun etkinliğini 
de düzenliyorsa vasküler dokuyu koruma 
açısından avantajlı olacaktır. Nitekim nifedi-
pin, lasidipin gibi dihidropiridin türevi kalsiyum 
kanal blokerlerinin hipertansif hastalarda 
endotel aracılı gevşemeyi düzelttiği (Schiffrin 
ve Deng, 1996), kültüre edilmiş endotel 

hücrelerinde eNOS aktivitesini uyardığı 
(Salameh ve ark., 1996) ve eNOS ekspres-
yonunu artırdığı (Ding ve Vaziri, 1998) 
bildirilmiştir. Ayrıca kalsiyum kanal blokerleri-
nin antioksidan aktiviteleri üretilen NO’in 
stabilitesinin korunması açısından da önem 
kazanmaktadır (Mak ve ark., 1992). 
Kalp yetmezliği 
 
Fizyopatolojide NO 
 
Kardiyomiyopati patogenezine NO’in katılımı-
na ilişkin veriler yetersiz kalmaktadır, ancak 
hayvan modellerinde miyositlerde bulunan 
NO’in kardiyak kontraktilitede aracı olduğu 
düşünülmektedir (Brady ve ark., 1993). Daha 
sonra kronik idiopatik dilate kardiyomiyopatili 
hastalarda ventriküler biyopsi materyalinde 
iNOS aktivitesinin saptanması konuya ilgi 
çekmiştir (De Belder ve ark., 1993), ancak 
iNOS’un ventrikül dokusundaki hangi hücre-
lerden kaynaklandığı konusu açık değildir. 
Konjestif kalp yetmezlikli hastalarda ve hay-
van modellerinde endotel aracılı vazodilatas-
yon bozulmuştur ve yetmezlikte gözlenen 
anormal vazokontriksiyona eşlik ettiği düşü-
nülmektedir (Warren ve ark., 1994). 
 
Preeklampsi 
 
Fizyopatolojide NO 
 
Normal gebelikte NO üretimi artmıştır ve 
vasküler aynıtın düzenlenmesinde NO’nun 
katkısı belirgindir. Preeklampside kan basın-
cındaki yükselme endotel disfonsiyonu ve NO 
üretiminde azalma ile ilişkili olabilir (Warren 
ve ark., 1994). NO’in preeklampside gelişen 
ödeme ne ölçüde katkıda bulunduğu ise 
bilinmemektedir. 
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Nitrik oksit ve santral sinir sistemi 
Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU 
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., İstanbul  
 
Nitrik oksit (NO) yarılanma ömrü saniyelerle 
ifade edilen bir serbest radikal gazdır. Son 
derece labildir. Oksijen ve su aracılığıyla 
nitratlara ve nitritlere parçalanır. Uzun  süredir 
bilinmekle beraber 1988 yılına kadar omur-
alılarda biyolojik fonksiyonları ile ilişkili bir 
kanıt bulunmamaktaydı. 1988 yılından itiba-
en gerçekleştirilen çalışmalar santral NO ve 
nitrik oksit sentazın (NOS) varlığını göster-
iştir. NO’nun santral sinir sisteminde (SSS)  
nöronlar arası iletimden sorumlu bir molekül 
olabileceğine işaret eden bir çok veri elde 
edildi ve NO’nun yeni bir tip nörotransmitter 
olabileceği ileri sürüldü. Gerçekten de NO bir 
nörondan başka bir nörona difüze olur ve 
moleküler hedefleri guanilat siklaz ve ikincil 
ulak cGMP aracılığı ile etkiler. SSS’de L-
arginin-NO yolağı bulunduğu düşünülmekte-

dir. Sinir uçlarında veziküllerde depolanmaz 
ve salıverildikten sonra sinir uçlarına geri 
alındığına dair bir kanıt yoktur. Klasik nöro-
transmitterlerin aksine eksositoz ile salıveril-
mez, salıverildikten sonra hedef organ ve 
dokularda kendine özgü reseptörlere bağlan-
maz. Bu nedenlerle de NO’nun alışılmışların 
dışında yeni bir nörotransmitter olabileceği 
düşünülmüştür.  
 
Beyinde NOS aktivitesi bölgelere göre eşit 
olmayan bir dağılım gösterir. En yüksekten 
düşüğe doğru sırasıyla serebellum, hippo-
kampus, striatum, korteks, hipotalamus, orta 
beyin ve medullada bulunur. Kısa yarılanma 
ömrü nedeniyle NO’nun rolünü araştırmaya 
yönelik tüm çalışmalar ya prekürsörü (L-
arjinin)/donörü (nitroprussid) ya da NOS 
inhibitörleri ile yapılmaktadır.  

 
NOS inhibitörleri 
 
NOS inhibitörü         Kısaltma          Inhibitör  
 
NG-monometil-L-arginin   L-NMMA   nNOS = eNOS > iNOS 
NG-nitro-L-arginin    L-NA    nNOS = eNOS >> iNOS 
NG-amino-L-arginin    L-NAA    nNOS = iNOS > eNOS 
L-NG-nitroarginin    L-NNA    
7-nitroindazol     7-NI    nNOS = eNOS = iNOS 
L-NG-nitro arginin metil ester   L-NAME    
Nδiminoetil-L-ornitin    L-NIO    iNOS > eNOS = nNOS 
Aminoguanidin    AMG    iNOS > eNOS = nNOS 
Agmatin     AGM    eNOS > iNOS > nNOS 
 
NOS inhibitörleri içinde sadece agmatin 
endojen NOS inhibitörü olarak kabul edilmek-
tedir. AGM, NOS’un üç izoformunu kompetitif 
olarak inhibe eder. AGM, L-arjininden arjinin 
dekarboksilaz aracılığı ile sentezlenir, agma-
tinaz enzimi ile de putresin ve üreye parça-
lanır. NO ile aynı prekürsörden sentezlenen 
agmatin SSS’de yaygın dağılım gösterir. En 
yüksek konsantrasyonda bulunduğu yerler 
hipokampus, ön beyin ve serebral kortekstir. 
Ayrıca hem arjinin dekarboksilaz hem de 
agmatinaz beyinde yaygın dağılım gösterir. 
Agmatin ve NOS enziminin hücresel koloka-
lizasyonu, bu aminin NO üretiminin endojen 
bir modülatörü olduğunu ve biyolojik etkilerini 
NO sistemi ile etkileşerek meydana getirdiğini 
düşündürmektedir. Dahası nöronlarda depo-
lanması, kalsiyuma bağımlı depolarizasyonla 
salınması, re-uptake ve agmatinazla inaktive 

edilmesi nedeniyle AGM’in kendisinin de yeni 
bir nörotransmitter olabileceği tartışılmaktadır.  
 
NOS’un santral etkileri 
 
NO’nun SSS’inde genel olarak zararlı olduğu 
kabul edilir. Alzheimer hastalığı,  Huntington 
hastalığı ve serebral iskemide gözlenen nöro-
toksisiteden sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca, 
kronik alkol ve serebral inme sonrası gözle-
nen santral hasarlara NO’nun katkısı vardır. 
Epileptik aktivite,  nosisepsiyon,  öğrenme ve 
bellek, anksiyete, depresyon, stres, yeme ve 
içme davranışı, seksüel davranış, nöroendok-
rin fonksiyonlar, nörotransmitter salınımının 
modülasyonu, kan-beyin bariyerinin devamlı-
lığı, kardiyak ritm, uyku-uyanıklık siklusunun 
düzenlenmesinde rol alır. 
 



 

 

NOS inhibitörlerinin bazı santral etkilerine 
baktığımızda antikonvulsan, anksiyolitik,  anti-
depresan, akut ağrı modellerinde analjezik 
etkileri olduğunu, mononöropatik ağrıyı baskı-
layabilidiklerini, öğrenme ve belleği modüle 
ettiklerini, yeme ve içme davranışını inhibe 
ettiklerini görüyoruz. Uyanıklık süresini uzatıp 
yavaş dalga uykusunu azaltırlar. Alkol yok-
sunluk sendromunu, nalokson ile presipite 
edilmiş opioid yoksunluk sendromu ve meka-
milamin ile presipite edilmiş nikotin yoksunluk 
sendromu belirtilerini hafifletirler. Amfetamin, 
kokain ve kafein gibi psikostimulanlarla indük-
lenen lokomotor hiperaktiviteyi bloke ederler. 
Genetik olarak alkol tercih eden sıçanlardaki 
alkol alımını azaltır, alkol ile pekiştirilmiş 
yanıtları (etanol reinforced responding) bloke 
eder. Sözkonusu etkileri NO prekürsörü L-
arginin önlerken, NO donörleri potansiyalize 
eder. 
 
NO ve morfin  
 
Deney hayvanlarında morfin ile NO arasın-
daki ilişkiye dair pek çok bulgu vardır. Bu 
çalışmaların sonuçlarına göre; 
  
•  NOS’un inhibisyonu (L-NAME, L-NNA, L-

NMMA, L-NIO, 7-NI, AGM) sıçanlarda 
morfine tolerans gelişimini önler. 

•  NOS’un inhibisyonu morfinin antinosiseptif 
etkisine tolerans gelişimini engeller.  

•  AGM morfinin antinosiseptif etkisini potan-
siyalize eder.  

•  NOS inhibitörleri morfin bağımlı hale geti-
rilmiş izole kobay ileumunda naloksonla 
oluşan kontraktil yanıtı (yoksunluk kasıl-
ması) inhibe ederler. 

• NOS inhibitörleri sıçanlarda nalokson ile 
presipite edilmiş morfin yoksunluk sendro-
munun belirtilerini (morfin peleti implan-
tasyonu ile oluşturulan fiziksel bağımlılığın 
şiddetini) hafifletirler ve morfin toleransını 
modüle ederler.  

•  İsosorbid dinitrat (ISDN) gibi NO donörleri 
ise morfin yoksunluk sendromu belirtilerini 
kötüleştirir.  

•  Endojen NOS inhibitörü AGM hem in vitro 
hem de akut olarak uygulandığında invivo 
morfin yoksunluğunu baskılar. 

• AGM morfin peleti implantasyonu ile eş 
zamanlı olarak başlayıp kronik olarak 
uygulandığında morfine fiziksel bağımlılık 
gelişmesini engeller. 

•  Genetik olarak nNOS üretmeyen farelerde 
AGM morfin yoksunluk sendromunun sant-

ral belirtilerine etki edemezken periferik 
belirtilerini tümüyle baskılar. 

•  Morfin bağımlılığı ve yoksunluk sendromu 
sırasında endojen agmatin miktarı ve sen-
tez enzimi olan arjinin dekarboksilazın 
aktivesi hem periferde hem de beyinde 
artar. 

• AGM sıçanlarda morfine bağlı adenilat 
siklaz süperaktivasyonunu bloke eder. 

•  Morfin bağımlı farelerde nNOS immüno-
reaktivitesi olfactory bulb, olfactory nuclei, 
cerebellum, locus coeruleus, medulla 
oblangata da artar, hipotalamusta ise 
azalır. 

•  Kronik morfin uygulanan sıçanlarda lokus 
ceruleus ve striatumda görülen tirozin 
hidroksilaz indüksiyonu AGM ile inhibe 
eder. 

 
Santral nitrerjik sistem ve bağımlılık arasında 
oldukça sıkı bir ilişki olduğu, NOS inhibi-
törlerinin psikiyatride ve bağımlılık tedavi-
sinde yeni yaklaşımların oluşturulmasında 
önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Nitrik oksit ve solunum sistemi 
Doç. Dr. Bülent GÜMÜŞEL 
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1980’de Robert Furchgott’un damar endotel-
yal muskarinik reseptörlerinin asetilkolin ile 
aktive edildiğinde damar endotel hücrelerin-
den endotel-kaynaklı gevşetici bir faktör 
(EDRF) salıverdiğini göstermesi (1)  ardından 
1987 yılında Salvador Moncada ve Louis 
Ignarro’nun EDRF’nin nitrik oksit (nitrojen 
monoksit, NO) olabileceğine dair kanıtları 
ortaya koyması (2,3) sigara dumanında, ek-
zoz gazlarında bulunduğu bilinen, atmosferi 
kirlettiği, ozon tabakasını deldiği ve asit 
yağmurlarına neden olduğu bildirilen ufak, 
hafif ve basit molekül NO’nun kaderini bir 
anda değiştirmiştir.  
 
NO, hemoglobinle hızla etkileşiminden dolayı 
in vivo olarak kısa yarılanma ömrüne  (1-5 s) 
sahip, eşleşmemiş bir elektronu olan bir 
serbest radikaldir. NO, oksijen, süperoksid 
radikalleri veya geçiş metalleri (hemoprotein-
lere bağlı demir gibi) ile hızla reaksiyona 
girer. NO, kan akımının regülasyonu, trombo-
sit fonksiyonları, non-adrenerjik non-kolinerjik 
(NANK) nörotransmisyon ve santral sinir 
sistemi hafızası gibi pek çok fizyolojik olayda 
düşük konsantrasyonlarda bir sinyal olarak 
fonksiyon görürken tümörler ve patojenlere 
karşı ise sitotoksik ve sitostatik savunma 
mekanizmalarında yüksek konsantrasyon-
larda çeşitli biyolojik fonksiyonları etkileyen 
ulak moleküldür (4). Pek çok çalışma NO’nun 
pulmoner fonksiyonları modüle etmesinde ve 
çeşitli pulmoner hastalıkların patogenezinde 
önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir 
(5,6,7). Bununla birlikte NO, hayvanların ve 
insanın solunum havasında saptanmış (8) ve 
NO konsantrasyonunun astım gibi solunum 
yollarının farklı inflamatuvar hastalıklarında 
değiştiği bildirilmiştir (9,10,11). 
 
Solunum sisteminde NO’nun hücresel 
kaynağı ve biyosentezi 
 
Solunum sisteminde NO, epitel hücresi, solu-
num yolu sinirleri, inflamatuvar hücreler (mak-
rofajlar, nötrofiller, mast hücreleri), damar 
endotel, düz kas hücreleri, Tip II alveolar 
hücreler gibi çeşitli hücre tiplerinde sentezlen-
mektedir (12). NO, L-arjinin amino asiti 
üzerindeki terminal guanidinium nitrojen’in 
beş elektron oksidasyonu ile oluşmaktadır 
(Şekil 1). Bu reaksiyon hem oksijen hem de 
nikotinamid adenin dinükletid fosfat (NADPH) 

bağımlıdır ve nitroksil (NO-) yanı sıra L-sitrulin 
oluşmasıyla sonuçlanmaktadır (13). Fonksi-
yonel olarak 1990 yılında Bult ve diğ. (14) 
tarafından tanımlanan NO sentezinden  
sorumlu enzim sistemi nitrik oksit sentaz’ın 
(NOS) 3 farklı izoformu vardır: 1) yapısal 
nöronal NOS (NOS I veya nNOS); 2) indük-
lebilir NOS (NOS II veya iNOS); 3) yapısal 
endotelyal NOS (NOS III veya eNOS). Bu üç 
NOS izoformuda solunum yollarında ekspre-
se edilmektedir (15,16,17,18,19). 
 
Fonksiyonel olarak, NOS yapısal (cNOS) ve 
indüklenebilir (iNOS) formları şeklindedir (20). 
cNOS, Ca+2 ve kalmodulin bağımlı bir enzim 
olup saniyeler içerisinde selektif agonist ile 
reseptör stimulasyonuna bağlı olarak NO’yu 
fentomolar veya pikomolar konstrasyonlarda 
salıverirler (Şekil 1). iNOS izoformu ise pre-
translasyonel düzeyde regüle edilir ve tümör 
nekroz faktör-α (TNF- α) ve interferon-γ ve 
interlökin-1β gibi proinflamatuvar sitokinler ile 
indüklenir (21). iNOS, indüklenmesinden bir-
kaç saat sonra nM konsantrasyonlarda pro-
inflamatuvar NO salıverir ve bu uzun süreli 
(saatler, günler) devam edebilir. 
 
Bu üç NOS izoformunun subselüler lokalizas-
yonu da değişkenlik gösterir. nNOS ve iNOS 
çözünür sitozolik proteinlerdir. eNOS ise hüc-
resel membranda partiküler subselüler fraksi-
yonda özellikle de plazmalemmal kaveola’da 
bulunur. Endotel hücrelerinde eNOS ve kave-
olin eNOS aktivitesini baskılar. Agonistin akti-
vasyonundan sonra hücre içi Ca+2 konsan-
trasyonundaki artış kalmodulin’in eNOS’a 
bağlanmasına neden olur ve eNOS’un kave-
olinden ayrışmasını sağlar. eNOS-kalmodulin 
kompleksi hücre içi Ca+2 konsantrasyonu aza-
lana kadar NO sentezler. Daha sonra yeniden 
inhibitör eNOS-kaveolin kompleksi oluşur 
(22).  
 



 

 

  
Şekil 1. L-arjinin uptake ve metabolizması. L-arjinin katyonik amino asit transport (CAT) sistemi ile hücre içerisine alınır. 
L-arjinin’den NOS enzimi ile NO sentezlenir. cNOS hücre içi Ca+2 konsantrasyonunun artmasıyla aktive olur. 
Lipopolisakkarid (LPS) ve çeşitli sitokinler hem L-arjinin transportunu hem de arjinaz aktivitesi artırır. NO tiyol gruplarına 
bağlanarak S-nitrozotiyolleri oluşturur (Physiol. Rev. 84:731-765, 2004’den alınmıştır). 



 

 

Solunum yollarında NOS lokalizazyonu ince-
lendiğinde; eNOS’un (NOS III) pulmoner da-
mar endotel hücrelerinde, bronşiyal epitel, Tip 
II alveolar epitel hücrelerinde; nNOS’un (NOS 
I) trakeadan bronşlara doğru azalan yoğun-
lukta solunum yolları sinirlerinde; iNOS’un 
(NOS II) ise Tip II alveolar epitel hücreleri, fib-
roblastlar, solunum yolları ve damar düz kas 
hücreleri, solunum yolları epitel hücreleri, 
mast hücreleri, nötrofiller ve kondrositlerde 
yoğun olarak bulunduğu gösterilmiştir (23). 
Aynı zamanda son dönemde insan akciğer 
epitel hücrelerinde iNOS’un “yapısal” eks-
presyonu mRNA ve protein düzeyinde göste-
rilmiştir (24,25). 
 
NO’nun etki mekanizması 
 
NO, biyolojik aktivitesini temel olarak 2 meka-
nizma ile gösterir: 1) NO aracılı siklik gua-
nozin monofosfat (cGMP) bağımlı; 2) cGMP 
bağımsız mekanizmalar. Yapılan çalışmalar 
NO’nun pek çok biyolojik aktivitesinde (Ör: 
solunum yolu düz kas gevşemesi) her iki 
mekanizmayı da kullandığını göstermektedir 
(26,27,28,29,30). 
 
NO’nun biyolojik aktivitesinde en iyi tanım-
lanmış hedef bölgesinin çözünür guanilat 
siklazın hem komponenti içerisindeki Fe+2’ye 
bağlanması ve buna bağlı olarak GTP’nin 
cGMP’ye dönüşümü sağlanır. Bunun ardın-
dan cGMP, tip I çözünür cGMP-bağımlı prote-
in kinaz’a (PKG) bağlanarak hücre içi etkileri-
ni oluşturur (31). 
 
Genel olarak cGMP’nin düz kas gevşemesini 
iki moleküler mekanizmayı aktive ederek baş-
lattığı kabul edilmektedir: 1) Hücre içi Ca+2 
konstrasyonunu azaltarak; 2) Kontraktil siste-
min Ca+2’a duyarlılığını azaltarak. İlk meka-
nizmada aktive olmuş PKG, çeşitli hedef 
proteinleri fosforilleyerek hücre içi Ca+2 
konsantrasyonunun azalmasına neden olur. 
PKG, Ca+2 ile aktive edilen K+ kanallarını 
stimule ederek, membran Ca+2 kanal aktivi-
tesini inhibe ederek, plazma membranındaki 
ve sarkoplazmik redikulumdaki Ca+2-ATPaz 
pompasını aktive ederek ve inositol 1,4,5-
trifosfat duyarlı Ca+2 salıveren kanalı bloke 
ederek sarkoplazmik redikulumdan Ca+2 
salıverilmesini azaltarak etki gösterir (32) 
(Şekil 2).  
 
cGMP ile indüklenen Ca+2 desentizazyonu ise 
RhoA- bağımlı yolağın inhibisyonu üzerinden 

miyozin-hafif zincirin fosfataz aktivititesini 
stimule ederek oluşmaktadır (33). 
 
Bunlara ek olarak NO, guanilat siklaz ve 
cGMP’den bağımsız olarak da bazı etkilere 
aracılık eder. iNOS ile salıverilen yüksek 
konsantrasyondaki NO tümör hücreleri üze-
rinde immün efektör molekül olarak bir etkiye 
sahiptir (34). Aynı zamanda viral replikasyonu 
önlemede ve çeşitli patojenlerin eliminas-
yonunda da benzer etkiye sahiptir. Hatta NO’ 
nun fungus, parazitler, Mycobacterium tüber-
culosis’ü içeren bakteriler üzerinde öldürücü 
veya gelişimin inhibe edici etkiye sahip 
olduğu da bildirilmiştir (34,35). Bu etkisinde 
ribonükleotid redüktaz’ın inaktivasyonu ile 
DNA sentez inhibisyonu ve DNA deaminas-
yonu üzerinden gerçekleşmektedir (36,37). 
 
NO’nun pek çok moleküler hedef ile etkileşimi 
onun parçalanma ve inaktivasyonun önemli 
bir yolağını oluşturmaktadır. NO’nun en 
önemli etkileşimi süperoksit anyonu (O2

-) ile 
birleşerek potent sitotoksik etkili peroksinitrit 
anyonu (ONOO-) oluşturmasıdır (38). NO’nun 
in vivo olarak diğer bir önemli inaktivasyon 
mekanizması ise moleküler oksijen ile birleşe-
rek nitrit (NO2) ve oksidazyonu ile nitrat (NO3) 
oluşumudur (39). NO’nun aynı zamanda albu-
min ve doku plazminojen aktivatörleri gibi tiyol 
içeren bileşikler ile etkileşerek NO’nun depo 
veya taşıyıcı formu olarak davranan S-nitro-
zotiyol (RSNO) formu oluşturduğu da göste-
rilmiştir (40). 
 
Solunum yollarında NO’nun fizyolojik rolü 
 
NO ve bronkodilatasyon 
 
Yarım asırdan daha uzun bir süre önce 
nitratların deney hayvanlarında bronşiyal gev-
şeme oluşturdukları bildirilmiştir (41). Bununla 
birlikte nitrovazodilatörlerin bronkodilatör etki-
leri için yapılan klinik çalışmaların sonuçları 
birbiriyle uyumluluk göstermemektedir (42,43, 
44,45). Gruetter ve diğ. (46) nitrovazodilatör-
lerin izole solunum yolu düz kasında guanilat 
siklazı aktive ederek ve cGMP düzeylerini 
artırarak gevşeme oluşturduğunu göstermiş-
tir. 
 
Anestezi altındaki kobaylarda metakolin ile 
indüklenen bronkokonstriksiyonun inhale edi-
len NO ile konsantrasyona-bağımlı (5-300 
ppm) bir şekilde azaldığı bildirilmiştir (47). 
Bununla birlikte NO’nun yüksek konsantras-
yonlarının ise (300 ppm) bazal tonusda ufak  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2 NO etki mekanizmasının şematik gösterimi. O2 ve/veya ventilasyon varlığında NOS aktive olur ve NO 
sentezlenir. NO çözünür ve membrana-bağlı guanilat siklazı aktive eder ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) 
sentezlenir. cGMP, cGMP-kinazı aktive eder. Bu enzim çeşitli mekanizmaları aktive ederek hücre içi Ca+2 
konsantrasyonunu düşürür ve vazodilatasyon oluşur (J.Am. Coll. Cardiol. 2004: 43:68S-72S’den alınmıştır). 
 
bir bronkodilatasyon oluşturduğu gösteril-
miştir. Anestezi altında ve mekanik olarak 
ventile edilen tavşanlarda solunum havasına 
eklenen 80 ppm NO’nun nebulizasyonla 
uygulanan metakolin’in oluşturduğu rezistans 
artışını önlediği gösterilmiştir. Bununla birlikte 
NO pulmoner kompliyansda bir değişiklik 
oluşturmamıştır (48). Bu sonuçlar NO’nun 
küçük solunum yollarına göre, daha büyük 
solunum yollarında kasılma yanıtlarını önledi-
ğini düşündürmektedir (48). 80 ppm konsan-
trasyonda inhale edilen NO’nun kronik obs-
trüktif akciğer hastalıklı (KOAH) ve normal 
bireylerde etki oluşturmadığı, astımlı hasta-
larda ise ufak bir bronkodilatör etki oluştur-
duğu gösterilmiştir (49). NO-bağımlı solunum 
yolları gevşemesinin kısmen guanilat siklaz 
ve PKG aracılı Kca kanallarının aktivasyonu 
ile olduğu bildirilmektedir (50). Bununla bir-
likte cGMP’ye bağımlı mekanizmalar aracığı 
ile solunum yolları düz kas hücrelerinin 
sarkoplazmik retikulumdan Ca+2 salıverilme-

sinin inhibisyonun da bu gevşemeye aracılık 
ettiği gösterilmiştir (51). Son zamanlarda 
guanilat siklaz aktivasyonundan başka meka-
nizmanında NO gevşemelerine aracılık edebi-
leceği bildirilmektedir (52,53,54,55,56). 
RSNO’lar normal bireylerde solunum yolları-
nın tonusunu etkileyecek yeterli konsantras-
yonlarda solunum yollarında bulunmaktadır. 
Perkins ve diğ. (55) nitrozotiyoller ile indükle-
nen gevşemenin cGMP’den bağımsız bir 
mekanizma ile kasılmayı regüle eden protein-
ler üzerindeki tiyollerin geri dönüşümlü oksi-
dasyonu ile olabileceğini göstermişlerdir (Şe-
kil 3). 
 
Bronkomotor tonusu regüle eden kolinerjik ve 
adrenerjik sistemin yanı sıra solunum yolla-
rında NANK bir sistem de bulunmaktadır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalar NO’nun iNANK’in 
nörotransmiteri olarak davrandığını bildirmek-
tedir. İmmunohistokimyasal çalışmalar ile 
nNOS’un kobay ve insan solunum yolları 
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Şekil 3. NO’nun pulmoner etkileri. NO solunum yolları ve vasküler düz kas tonusunun modülasyonunu regüle eder. AHR: 
solunum yolları hiperreaktivitesi, ASM: solunum yolları düz kası (Pul. Pharmacol.& Ther. 15:73-81,2002’den alınmıştır). 
 
sinirlerinde lokalize olduğunu gösterilmiştir. 
NOS immunoreaktivitesi gösteren sinirler 
solunum yollarının damarlarında, düz kas 
hücrelerinde ve lamina propriada bulunmak-
tadır (57,58) (Şekil 3). 
 
İnsanda santral ve periferal solunum yolların-
da iNANK yanıtlarına tamamen NO’nun ara-
cılık ettiği gösterilirken (59),  kobay trakeasın-
da ise bu yanıtlara NO’nun yanı sıra vazoaktif 
intestinal peptid’de aracılık etmektedir (60). 
Bununla birlikte NOS’un inhibisyonu nöral 
asetilkolin salıverilmesini etkilemeksizin koli-
nerjik nöral bronkokonstriksiyonu potansiya-
lize etmektedir. Bu sonuçlar nNOS kaynaklı 
NO’nun kavşak sonrası etkileri ile eksitatör 
kolinerjik yolağın fonksiyonel bir antagonisti 
olduğunu göstermektedir (61). Nöral NO ile 
indüklenen gevşemenin solunum yollarının 
alerjik inflamasyonunda bozulduğu bildirilmiş-
tir (62). 
 
NO ve pulmoner, bronşiyal dolaşım 
 
Sistemik ve pulmoner arterlerin dolaşım 
sistemlerinin farklı fonksiyonları gereği farklı 
morfolojik yapılara sahip oldukları bilinmek-
tedir. Pulmoner vasküler yatağın fetüs ve yeni 
doğan pulmoner dolaşımı arasında da 
farklılıklar bulunmaktadır. Fetüs pulmoner 
vasküler tonusu 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. Pulmo-
ner vasküler yatakta düşük vazomotor tonusu 
devam ettirmenin mekanizması tam olarak 
aydınlatılamamıştır. L-arjinin analogları olan 
NG-nitro-L-arjinin metil ester (L-NAME) ve 
NGmonometil-L-arjinin’in (L-NMMA) pulmoner 
arter halkalarında kasılma yanıtlarını arttırdığı 
bildirilmiştir (63,64,65). Bu bulgular NO’nun 
düşük bazal tonusu devam ettirmede önemli 
olabileceğini düşündürmektedir. İnsanda L-
NMMA’ın pulmoner ve sistemik vasküler 
reziztansı arttırması hem pulmoner hem de 
sistemik vasküler yatağın vazokonstriktör 
tonusunun NO ile regüle edildiğini akla 
getirmektedir. Bununla birlikte L-NAME’in 
intakt kedi, köpek ve tavşanda bazal pulmo-
ner vasküler tonusu anlamlı olarak arttırdığı 
da bildirilmiştir (66,67,68,69). NO’nun bazal 
oluşumunun düşük bazal vasküler tonusun 
oluşmasına katkısı bildirilmesine rağmen aynı 
türler arasında farklı sonuçlarda bildirilmiştir 
(70). L-NAME’in düşük pulmoner vazomotor 
tonusu etkileyebilirliğinin NO oluşumunu 
inhibe etmesinden dolayı olacağına dair çalış-
malar bulunmaktadır (68). Bu amaçla yapılan 
intakt spontan olarak nefes alan sıçanlarda L-
arjinin analoğu L-NAME’in in vitro izole 
perfüze sıçan akciğerlerindeki sonuçlardan 
farklı olarak pulmoner arter basıncını artırdığı, 



 

 

L-NAME’in asetilkolin ve bradikinine pulmo-
ner vazodilatör cevapları bloke ederken, nitro-
gliserin cevabını ise artırdığı gösterilmiştir. 
Deneylerden elde edilen bu sonuçlar aktif 
olarak indüklenen pulmoner hipertansiyonun 
büyük oranda NO kontrolü altında olduğunu 
düşündürmektedir (71). 
 
NO’nun pulmoner arterlerde görülen iNANK 
gevşeme yanıtların ana mediyatörü olabilece-
ği de bildirilmektedir. Ön kasılma oluşturul-
muş sıçan pulmoner arter halkalarında elek-
triksel alan stimulasyonu frekans-bağımlı, 
tetrodotoksin’e duyarlı gevşeme yanıtları 
oluşturmaktadır. Adrenerjik ve kolinerjik anta-
gonistlerden de etkilenmeyen bu gevşeme 
yanıtlarında iNANK mekanizmanın ana bile-
şeni olabileceği ve bu gevşemelere NO’nun 
aracılık edebileceği de deneysel olarak gös-
terilmiştir (72).    
 
Endotel hücrelerinden pulmoner dolaşıma 
salıverilen NO’nun vasküler bazal tonusu 
düzenlemesi yanı sıra hipoksik vazokonstrik-
siyonu da ortadan kaldırdığı bildirilmiştir (73). 
Bununla birlikte NO salınımı kronik hipokside 
azalmaktadır (74). eNOS izoformunun sağlıklı 
bireylerin pulmoner damar endotel hücrelerin-
de bulunduğu, primer pulmoner hipertansi-
yonlu hastalarda eNOS ekspresyonun down 
regüle olduğu bununda pulmoner vazokons-
triksiyona ve düz kas dokusunda artışa neden 
olduğu ileri sürülmektedir (75). KOAH’lı ve 
fibrozisli hastaların pulmoner arterlerinde en-
dotel kaynaklı NO salıverilmesinin bozulduğu 
bildirilmiştir (76). Kalp-akciğer transplantas-
yonuna giden hastalarından alınan pulmoner 
arterlerde de endotel-bağımlı gevşeme yanıt-
larının bozulduğu gösterilmiştir (77). 
 
Endojen NO’nun bazal bronşiyal vasküler 
tonusu regüle ettiği, ekzojen NO’nun ise 
sigara dumanını inhalasyondan sonra görülen 
bronşiyal vazodilatasyondan sorumlu olduğu 
bildirilmiştir (78). Solunum yolları vaskülari-
tesinin in vivo olarak hayvanlara NO inhale 
ettirildiğinde de dilate olduğu gösterilmiştir 
(79). 
 
Endojen NO’nun vasküler permabilite üzerin-
deki etkisi hakkında ise çelişkili sonuçlar 
vardır. Son çalışmalar NOS inhibitörlerinin P 
maddesi ve lökotrien D4 ile indüklenen solu-
num yolları mikrovasküler plazma sızıntısını 
inhibe ettiğini göstermiştir. Bu sonuç çeşitli 
inflamatuvar mediyatörler ile indüklenen plaz-
ma ekstravazasyonunda endojen NO’nun 

önemli bir role sahip olduğunu düşündürmek-
tedir (80) (Şekil 3). 
 
Solunum yollarında NO’nun patofizyolojik 
olaylardaki rolü 
 
NO ve solunum yolları inflamasyonu 
 
Artmış NO oluşumunun atopik astımın karak-
teristliği olan eozinofilik inflamasyonla ilişkili 
olabileceği bildirilmektedir. Bununla birlikte 
NOS II’nin astımlı hastalarda up regüle oldu-
ğu ve bu durumda astımlı hastaların solunum 
yollarında özellikle de makrofaj ve epitel hüc-
relerinde NOS II protein ve mRNA ekspres-
yonunda artış olduğu gösterilmiştir (81). Bu 
indüksiyonun proinflamatuvar sitokinler, oksi-
danlar ve diğer inflamatuvar mediyatörlerin 
etkisiyle oluşabileceği bildirilmiştir (Şekil 4). 
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 (82). Yapılan çalışmalarda NO 
düzeylerinin astım atakları sırasında ve 
alerjene geç yanıtta solunum havasında arttı-
ğı ortaya konulmuştur (83). Solunum havasın-
daki artmış NO düzeylerinin inhale kortikoste-
roid tedavisinden sonra düştüğü gösterilmiştir 
(84,85). 
 
KOAH atakları sırasında da hastaneye yatırı-
lan hastaların solunum havasında da NO 
düzeylerinin arttığı bildirilmiştir (86). İlginç 
olarak solunum havasındaki NO düzeyleri 
steroid tedavisi alan hastalarda aylar sonra 
kontrol değerlerine dönebilmektedir. Bu du-
rum steroide yüksek duyarlılık gösteren as-
tımlı hastalar ile karşılaştırıldığında KOAH’da 
farklı inflamatuvar mekanizmaların rol oyna-
yabileceğini akla getirmektedir (86). Solunum 
havasında NO düzeylerinin artışı rinitis, bron-
şiyektazi, aktif pulmoner sarkoidozisde de 
bildirilmektedir (87,88,89).  
 
Primer pulmoner hipertansiyonlu hastalarda 
ise solunum havasındaki NO düzeylerinin 
sağlıklı bireyler ile benzerlik gösterdiği bildi-
rilmektedir (90). Bu durum NO’nun bazal 
salınımının patolojik durumda da devam 
ettiğini göstermektedir. Ancak sistemik hasta-
lığa (Ör: siroz, kronik kalp yetmezliği) ikincil 
olarak gelişen pulmoner hipertansiyonda ise 
NO oluşumunun hem istirahat hem de 
ekzersiz durumunda azaldığı görülmüştür 
(91,92,93). Kalp  yetmezlikli  ve  pulmoner  hi-  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Solunum yollarında inhale edilen bileşikler veya proinflamatuvar mediyatörlerin reaktif oksijen türevleri ve 
nitrojen türevlerini oluşturmasının şematik gösterimi. Stimulusla birlikte solunum yollarının inflamatuvar hücreleri NADPH 
oksidaz aracılığı ile süperoksid (O2

-) veya iNOS ekspresyonunda artış ile yüksek konsantrasyonda NO oluşturur. NO, O2
- 

ile reaksiyona girerek peroksinitrit (ONOO-) oluşturur. Peroksinitrit, nitrotirozin rezidülerinin oluşumunu indükler. Bununla 
birlikte tirozin nitrasyonu, hipokloroz asid (HOCl) ve miyeloperoksidaz veya eozinofil peroksidazla ilişkili nitritle 
proteinlerin maruz kalmasıyla oluşur. Yüksek konsantrasyonda oluşan NO, peroksinitrit ve tirozin nitrasyon çeşitli 
patofizyolojik etkiler oluşturur (Physiol. Rev. 84:731-765, 2004’den alınmıştır). 
 
hipertansiyonlu hastalarda NO pulmoner 
vasküler direnç ile negatif korelasyondadır 
(94). Pulmoner hipertansiyonda görülen azal-
mış NO bu durumda bozulmuş endotelyal NO 
salınımını veya distal pulmoner arterlerinin 
muskularizasyonundaki artmayı yansıtmak-
tadır (95). Deneysel çalışmalar NO’nun pato-
jenlere karşı non-spesifik savunma mekaniz-
malarında rol oynayabileceğini, makrofajlar 
ve T hücreleri arasında iletimi sağlayacağını 
düşündürmektedir (96). 
 
Son sözler 
 
Solunum sisteminde NO, solunum yolları 
fonksiyonun endojen modülasyonundan, pul-
moner vasküler tonusun regülasyonuna, 
patofizyolojik durumlarda ise proinflamatuvar 
ve immunomodülatör mediyatör olarak çok 
çeşitli rollere sahiptir. Solunum sisteminde 
NO’nun rolü hakkında yapılan çalışmalar pek 
çok önemli mekanizmanın aydınlatılmasına 
aracılık etmektedir.  
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Nitrik oksit ve inflamasyon 
Doç. Dr. Alper B. İSKİT 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Ankara 
 
 
1. İnflamasyon 
İnflamasyon, inflamatuar bir stimulusa cevap 
olarak elde edilen dinamik, olaylar zinciridir. 
İnflamasyon alanında vazodilatasyonu taki-
ben kan akımı değişiklikleri, damar permeabi-
lite artışı, ödem sıvısı oluşumu, lokal lokosit 
birikimi gözlenir. Bu birbirini takip eden olay-
ların gelişiminden çeşitli mediatörler sorumlu-
dur. İnflamasyonda mediatör çağı 1927 yılın-
da Thomas Lewis’in, histaminin klasik olarak 
"üçlü cevap" olarak bilinen etkisini tanımla-
masıyla başlamıştır. Lewis, dokunun künt 
travmaya maruz kalmasıyla açığa çıkan 
histaminin, doğrudan doğruya lokal kan 
damarlarına etki ederek travma bölgesinde:  
 
1. Saniyeler içerisinde kızarıklık, 
2. 15-30 saniye içinde, travmanın birkaç 

santimetre çevresine yayılan kırmızılık, 
3. 2-3 dakika içinde vasküler permeabilite 

artışına bağlı olarak oluşan lokal ödem 
geliştiğini tanımlamıştır.  

 
Histamin, inflamasyonda rol oynadığı göste-
rilen ilk mediatörlerden biri olmasına karşın, 
bu olayda çok sayıda mediatörün katkısının 
olduğu daha sonra gösterilmiştir. Bradikinin, 
P maddesi, 5-hidroksitriptamin, prostaglandin-
ler, lökotrienler, PAF, kompleman sistemi 
ürünleri, trombin … ve nitrik oksit bunlardan 
başlıcalarıdır. Nitrik oksitin inf lamasyonun 
birçok aşamasında rol oynadığı bilinmekte-
dir. Farklı ajanların uyarısı ile monositler, 
mast hücreleri, makrofajlar, Kupffer hücreleri 
ve nötrofiller nitrik oksit sentezleme yetenek-
lerine sahiptirler. Vazodilatasyon, vasküler 
permeabilitedeki değişim ve ekstravazasyon, 
lökosit migrasyonu (aktivasyonu) gibi infla-
masyonla beraber giden olaylarda nitrik oksit 
önemli rol oynar (1).  
 
2. Nitrik oksit (NO)  
 
Aynı anda farklı hücre türlerinde sentezle-
nen, otokrin veya parakrin mediatör fonksiyo-
nu gören NO, nitrik oksit sentaz (NOS) 
enzimi ile sentezlenmektedir. Bilinen üç NOS 
geninde sekiz DNA sekansı olduğu saptan-
mıştır: nöral NOS (nNOS), endotelyal NOS 
(eNOS), indüklenebilir NOS (iNOS). nNOS 
ve eNOS'a birlikte yapısal NOS (cNOS) 
denirken, iNOS uyaranlarla indüklenebilme 

özelliğine sahiptir. Endotoksin ve proinflama-
tuar sitokinlerin (bazı interlökinler, TNF ve 
interferon) iNOS'u indükleyerek NO üretimini 
arttırdığı gösterilmiştir. iNOS vasküler endotel-
yal hücreler, düz kas hücreleri, makrofajlar ve 
farklı parankim hücrelerini içeren çeşitli hücre-
lerce eksprese ve aktive edilmektedir (2). 
iNOS ekspresyonu için genellikle birkaç 
saate ihtiyaç vardır. Lipopolisakkaritler ile 
uyarılan makrofajlarda 2 saat sonra iNOS 
(mRNA) ve 4 saat sonra iNOS proteini 
meydana gelmektedir (3).  
 
NOS stereospesifik olarak yarı esansiyel 
amino asit olan L-arjinini substrat olarak 
kullanmakta ve sonuçta NO ve L-citrulline 
oluşmaktadır. cNOS ve iNOS arasında bazı 
önemli farklılıklar vardır. İlk olarak cNOS 
aktivitesi hücre içine kalsiyum akışına 
bağlıyken iNOS aktivitesi için istirahat halin-
de hücre içindeki kalsiyum miktarı yeterlidir. 
cNOS aktivitesi kalsiyum akışı ile tetiklendiği 
için aktivite geçicidir ve az miktarda NO 
üretilir (pikomolar konsantrasyonda). Zıt ola-
rak iNOS aktivitesi uzun sürer ve nanomolar 
düzeyinde NO oluşur (2).  
 
Her iki enzimde NG-monometil-L-arjinin (L-
NMMA), NG-nitro-L-arjinin-metil ester (L-
NAME) veya NG-nitro-L-arjinin (L-NNA) gibi 
guanidin ucundaki değişiklik gösteren L-arjini-
nin tarafından stereospesifik olarak inhibe 
edilmektedir. iNOS aktivitesi daha çok L-
arjinin analoğu olan L-canavanin ve amino-
guanidin tarafından inhibe edilmektedir. 
cNOS aktivitesi glukokortikoidlerden etkilen-
mezken, iNOS indüksiyonu glukokortikoidler-
ce inhibe edilir. Bununla birlikte iNOS 
eksprese edildiyse aktivitesi glukokortikoid-
lerden etkilenmemektedir (3,4). NO aşırı 
üretimini azaltmanın en uygun yolu NOS için 
uygun substratı azaltan L-arjinin analogları 
kullanmaktır. NO'nun birçok etkisi çözüne-
bilir hem içeren guanilat siklaz aktivasyonu 
ile oluşur. Sonuçta oluşan cGMP, hücreiçi 
serbest kalsiyum seviyelerinde azalmaya 
neden olan hücre içi olayların tetiklenmesini 
sağlamaktadır. NO'nun biyolojik etkileri hücre 
içi kalsiyum seviyelerini etkileyen maddeler ile 
yakından ilişkilidir. Serbest oksijen radikali 
olarak NO oldukça reaktiftir ve birçok madde 
ile etkileşebilir. NO kanda hemoglobinin hem 
grubu ile etkileşerek hızlı bir şekilde nitrit ve 
nitrata metabolize olur. Kanda nitrat, NO'nun 



 

 

esas stabil biyoreaksiyon ürünüdür. Hemo-
globin olmayan doku kültüründe esas stabil 
biyoreaksiyon ürünü nitrittir. NO ayrıca pro-
teinlerin ve aminoasitlerin thiol (-SH) grupları 
ile reaksiyona girer ve sonuçta sabit nitroso-
thioller oluşabilir (2, 3, 5).  
 
NO’nun yararlı etkileri 
 
NO molekülü pikomolar düzeylerde cNOS ile 
fizyolojik ve koruyucu etki gösterir. Nitrik 
oksit, fizyolojik şartlarda mukus salgısını ve 
epitelial hücrelerde sıvı sekresyonunu arttıra-
rak mikroplara, toksinlere ve safra tuzları gibi 
irritan maddelere karşı koruyucu etki gösterir. 
Endotel kaynaklı NO farklı organlarda kan 
basıncı, kan akımı ve vasküler tonusun fiz-
yolojik olarak düzenlenmesinde rol oynar. NO 
salınımı farklı reseptör bağımlı (asetilkolin, 
bradikinin, histamin, adenin nükleotidler ve 
serotonin) ve bağımsız (serbest yağ asitleri) 
agonistlerce uyarılabilir. Endotel hücreleri 
mekanoreseptörler gibi davranır ve dola-
şımdaki kan tarafından endotele oluşturulan 
fiziksel bası kuvvetini biyokimyasal sinyallere 
dönüştürür (6).  
 
NO’nun zararlı etkileri 
 
NO nanomolar düzeylerde iNOS üzerinden 
proinflamatuar ve hasar oluşturucu etkiler 
gösterir. Oksidatif stres altında NO’nun apop-
tozisi, sitotoksisiteyi, mutagenezisi ve DNA 
hasarını arttırıcı etkisi vardır. Ayrıca NO demir-
sülfür içeren enzimlerin fonksiyonunu değişti-
rir, mitokondrial solunumu bozucu zararlı etki-
ler gösterir (6). NO’nun süperoksitle reaksiyo-
nu peroksinitrit üzerinden hidroksil ve nitrojen 
dioksit radikallerini oluşturur (7). Oluşan 
peroksinitrit hücrede nükleer bir enzim olan 
poli(ADP-riboz) sentazı (PARS) aktive eder. 
PARS enzimi nikotinamid adenin dinükleotidi 
substrat olarak kullanır. Sonuçta bu olay ATP 
tüketimine ve hücrenin ölümüne yol açabilir 
(8). 
 
3. Sistemik İnflamatuvar Yanıt Sendromu 

(Systemic Inflammatory Response 
Syndrome; SIRS) 

 
SIRS, endotoksemi, bakteriyemi, viremi, 
fungemi, sepsis, septik şok ve çoklu organ 
yetmezliği gibi birçok patolojinin ortak klinik 
görüntüsüdür. Sepsis "enfeksiyona sistemik 
inflamatuar yanıt" olarak tanımlanabilir. 
Özellikle Gram (-) bakterilerin meydana 
getirdiği SIRS, sık görülmesi, yüksek ölüm 

oranı (%30-90) ve kolay deneysel metodlar 
kurulabilmesi nedeniyle Gram (+)’lere göre 
daha çok araştırma konusu olmuştur. Birçok 
inflamatuar mediatörün bu tabloda rolü bilin-
mekle beraber son yirmi yıl içerisinde 
deneysel çalışmalar endotelden salınan 
mediatörler ve özellikle NO üzerinde yoğun-
laşmıştır (9). Aslında SIRS çoğu zaman 
"endotel disfonksiyonu" ile beraber seyret-
mektedir. 
 
 
4. SIRS için bazı deneysel hayvan model-

leri 
 
Endotoksin ile SIRS oluşturulması 
 
Endotoksin, Gram (-) bakterilerin hücre dış 
duvarının en önemli komponenti olup temel 
olarak lipopolisakkarit (LPS) ve çeşitli 
oranlarda bakteri duvar komponentlerini 
içerir. LPS’de her serotip için farklı antijenik 
özellik taşıyan bir oligosakkarid zinciri, ben-
zer bakteriler arasında aynı yapıyı gösteren 
bir kor oligosakkaridi ve tüm serotipler için 
aynı özelliğe sahip lipid komponenti, "Lipid 
A", bulunur. Literatürde LPS ve endotoksin 
aynı anlamda kullanılsada aralarında fark 
vardır. LPS saflaştırılmış glikolipid yapıya 
sahiptir. Endotoksin ise LPS’e ek olarak az 
miktarda hücre duvarı proteinleri, lipidler, 
lipoproteinler ve polisakkarit içerir. LPS tok-
sisitesi çoğunlukla içerdiği Lipid A yapıdan 
kaynaklanır. Sıçanlarda tek doz bolus yüksek 
endotoksin uygulaması vazodilatasyon, kar-
diyovasküler kollaps ve erken ölüme neden 
olur. Düşük doz ise hiperdinamik cevap ve 
kardiyak debi artışı yapar. Deneysel model 
sonucunda oluşan tablo "enfeksiyona siste-
mik inflamatuar yanıt” benzeridir. 
 
LPS genelde liyofilize toz halinde ticari olarak 
temin edilir. Liyofilizasyon işlemi fenol eksrak-
siyonu, triklorasetikasid ekstraksiyonu, fenol-
kloroform-eter ekstraksiyonu, jel filtrasyon gibi 
farklı kimyasal işlemler uygulanarak üretici 
firmalar tarafından yapılır. E. coli, Salmonella 
typhimurium, Klebsiella pneumoniae, Pseu-
domonas aeruginosa gibi birçok Gram (-) 
bakteriden elde edilmesine rağmen deneysel 
septik şok çalışmaları E. coli’den elde edilen 
LPS’ler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu grupta 
026:B6, O55:B5, O111:B4 gibi farklı sero-
tiplere sahip farklı suşlardan elde edilmiş LPS 
türleri mevcuttur. Toz halindeki LPS planla-
nan deneysel çalışma prokollerine göre suda 
çözünerek deney hayvanlarına periton veya 



 

 

damar içine tek doz veya infüzyon şeklinde 
verilir. Literatür incelendiğinde uygulanacak 
dozun 1 mg/kg ile 80-100 mg/kg aralığıda 
geniş bir doz aralığına sahip olduğu 
gözlenebilir (10, 11, 12, 13, 14). Sağkalım 
(survival) çalışmalarında dozlar genelde 
yüksektir (15). 
 
Sıklıkla SIRS oluşturmak ve inflamasyonu 
indüklemek için LPS kullanılmıştır. Enfek-
siyona bağ lı insan SIRS’da ve septik şokta 
meningokoksemi hariç düşük veya sapta-
mayacak düzeyde LPS bulunmaktadır. 
Ayrıca insan SIRS olgularının yaklaşık yarı-
sından sorumlu olan gram-pozitif sepsiste, 
LPS bulunmamaktadır. Verilen tek tip mikro-
organizmaya ait LPS, insan septik şok tablo-
sundaki çeşitli türlerdeki canlı bakterilerin 
yerini tutmamaktadır. Bu nedenle çeşitli 
mikroorganizmaların gözlendiği çeşitli “çekal 
bağlama ve delme” modelleri bazı araştırıcılar 
tarafından deneysel hayvan modeli olarak 
tercih edilir. 
 
Çekal bağlama ve delme (cecal ligation 
and puncture; CLP) ile SIRS oluşturulması 
 
Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde gözle-
nen en sık SIRS nedeni gastrointestinal 
sistem duvarının bütünlüğünün bozulmasıdır 
(perfore apandisit, divertikülit, kolon perforas-
yonu gibi). Bu durumu taklit etmek için bazı 
deneysel modeller geliştirilmiştir. En çok 
kullanılan deneysel model CLP’dir. Diğer 
modellerden farklı olarak çok çeşitli mikroor-
ganizmaların (polimikrobial) gözlendiği enfek-
siyona bağlı sistemik inflamasyon tablosu 
gelişir. Kan ve dokularda artan sayıda bakte-
rinin bulunması, SIRS ve septik şoktaki  
rastlanan problemleri LPS kullanılan mo-
dellerden daha yakın taklit etmektedir. 
Uygulaması kolay ve ucuzdur. LPS veya 
dışardan bakteri uygulamasına gerek yoktur. 
 
Öncelikle sıçanlarda tarif edilmesine rağmen 
fare ve koyunlarda da uygulanmıştır. Anestezi 
altındaki hayvanlarda barsak geçişini boz-
maksızın çekumun standart bir iplik ile 
bağlanması ve daha sonra bağlanan kısmın 
standart ölçüdeki bir enjektör iğnesi ile bir 
veya iki kez delinmesi esasına dayanır. Gaita 
geçişi devam eder. Operasyon sonrasında 
karın boşluğu kapatılarak hayvanlara ağırlık-
larına göre ciltaltına sıvı verilir (resusitasyon). 
Oluşan sistemik inflamasyon tablosu hayvan 
türüne, hayvanın aç veya tok olmasına, 
delme amacıyla kullanılan iğnenin çapına, 

delme sayısına, farklı seviyelerde çekum 
bağlanmasına, barsak geçişinin durmasına , 
resusitasyon amacıyla sıvı veriliş şekline göre 
değişebilir (16). 
 
Zymosan ile oluşturulan çoklu organ 
yetmezliği ve SIRS  
 
Zymosan Saccharomyces cerevisiae manta-
rının hücre duvarından elde edilir. Yapı olarak 
%73 polisakkarit, %15 protein, %7 lipid ve 
çeşitli inorganik yapılar ihtiva eder. Deney 
hayvanlarına verilmesini takiben birçok infla-
matuar mediatörün açığa çıkışına ve uzamış 
inflamasyon yanıtına neden olur. LPS verile-
rek veya CLP ile oluşturulan modellerin aksi-
ne zymosan daha uzun dönemli, üç fazlı infla-
masyon tablosu ortaya çıkarır. Kronik çalış-
malar için uygun bir modeldir. 0.8-1.0 mg/g 
(vücut ağırlığı) dozda uygulandığında birinci 
fazda akut peritonit ve ölümler, ikinci fazda 
nisbi düzelme, üçüncü fazda ise yaygın siste-
mik inflamasyonu takiben çoklu organ yet-
mezliği ve beraberinde ölümler gözlenir. 
Enfeksiyonun ön planda olmadığı kronik, yay-
gın sistemik inflamatuvar yanıtın incelenebi-
leceği deneysel bir modeldir (17). 
 
5. Deneysel SIRS hayvan modellerinde, NO 

ile ilişkili bazı bulgular 
 
SIRS deneysel modellerinde mezenterik 
iskemi gözlenir 
 
Zymosan ve düşük dozlarda endotoksin ile 
oluşturulan deneysel hayvan modellerinde, 
mezenterik damar yatağında iskemi oluş-
makta ve damarsal rezistans artmaktadır. 
Bu durum yaygın vazodilatasyona bağlı 
hipotansiyon ile karakaterize septik şok 
tablosu ile çelişmektedir. Mezenterik damar 
yatağında rezistans artışının L-arjinin-nitrik 
oksit yolağı ile ilişkisi tartışmalıdır. L-NAME 
gibi non-selektif NOS inhibitörleri, L-
canavanine gibi selektif iNOS inhibitörleri 
hasarı etkilemezken, diğer selektif iNOS 
inhibitörü aminoguanidin bu artışı önlemek-
tedir. Ayrıca endotelin reseptör antagonisti 
bosentan da rezistans artışını önlemektedir 
(10, 18). 
 
İleri evre SIRS’da vazokonstriktörlere karşı 
vasküler cevapsızlık ve hipotansiyon 
oluşur 
 
Enfeksiyona bağlı SIRS’ın ileri safhalarında 
septik şok tablosu ortaya çıkar ve hipotan-



 

 

siyon ile karakterize progresif dolaşım yet-
mezliği gelişir. Bu olayın devamında oluşan 
tablo terminal septik şok olarak adlandırılır ve 
sistolik kan basıncının 90 mmHg’dan az 
olduğu, hastaların sıvı ve vazoaktif ilaçlarla 
tedaviye yanıt vermedikleri durum olarak 
kabul edilir (katekolaminlere vasküler hipore-
aktivite). Düşük doz LPS sonrası iNOS aktivi-
tesinin aminoguanidin ile blokajı in vivo 
şartlarda vasküler cevapsızlık ve hipotansiyo-
nun oluşumunu önler (12). 
 
SIRS’da barsak duvarından bakteriyel 
translokasyon gözlenir 
 
Deneysel hayvan modellerinde, düşük doz-
larda endotoksin veya zymosan uygulanma-
sı sonrasında, barsak duvarından bakteriyel 
translokasyon gözlenir. Barsak dokusunun 
fizyolojik bariyer fonksiyonunun barsak lüme-
nin içeriği ile doku kan akımına bağımlı  
olduğu bilinmektedir. SIRS’da gözlenen 
ölçüde şiddetli mezenterik rezistans artışına 
bağlı barsak iskemisinin barsak duvarının 
bütünlüğünü bozması ve lümende bulunan 
fırsatçı mikroorganizmalann dolaşıma geçme-
si mümkündür (19). Bu hipotezin doğru 
olduğu deneysel olarak çok düşük dozda 
endotoksin verilmesi sonucu mezenterik 
lenf nodları dalak, karaciğer ve sistemik 
dolaşımda canlı koloni oluşturabilir bakte-
rilerin bulunduğunun gösterilmesi ile kanıtlan-
mıştır. Benzer şekilde bu durum iNOS blokö-
rü aminoguanidin ön tedavisi ile engelle-
nebilir (20).  
 
Düşük doz endotoksin ile oluşturulan 
SIRS’da, endotoksin ön-tedavisi, daha 
sonraki yüksek dozun yapacağı hasarı 
arttırır 
 
Düşük doz endotoksin ön tedavisi ile 
endotoksinin bazı etkilerine karşı "tolerant" 
hale getirilmiş farelerin, aradan bir kaç gün 
geçtikten sonra uygulananan yüksek doz 
endotoksinin etkilerine daha dayanıklı hale 
gelmeleri beklenebilir. Düşük doz endotoksin 
ön tedavisi görmüş farelere dört gün sonra 
yüksek doz endotoksin uygulandığında me-
zenterik kan akımlan kontrol grubuna oranla 
daha da düşük seviyeye inmiştir. Endotok-
sinin normalde oluşturduğu barsak iskemisi 
daha da şiddetlenmiştir. Bu sonuçlar, düşük 
doz endotoksin ön-tedavisinin daha sonraki 
inflamasyon yanıtı için koruyucu olmadığını 
göstermektedir (11, 19). 
 

SIRS’da çeşitli orgnlarda histopatolojik 
hasar oluşur 
 
Zymosan, düşük dozlarda endotoksin veya 
CLP ile oluşturulan deneysel SIRS model-
lerinde morfolojik olarak dokularda hasar 
oluşmaktadır (10,18,21). Böbrek, akciğer, 
karaciğer, dalak gibi organlarda gözlenen 
hasarı genelde parankim harabiyeti, hemo-
konjesyon, inf lamatuvar lenfositik infiltrasyon 
ile karakterize olan ağırlık artışı oluşturmak-
tadır. Ayrıca karaciğere özgü "spotty nekroz" 
ve dalağa özgü "kapsül içine kanama" da 
gözlenebilir. Tüm bu patolojik değişikliklerin L-
arjinin-nitrik oksit yolağı ile ilişkisi tartışma-
lıdır. L-NAME gibi non-selektif NOS inhibitör-
leri, L-canavanine gibi selektif iNOS inhibitörü 
hasarı etkilemezken, diğer selektif iNOS inhi-
bitörü aminoguanidin organ hasarını önle-
mektedir. Ayrıca endotelin reseptör antago-
nisti bosentan varlığında da organ hasarı 
tamamen ortadan kalkmaktadır. 
 
İleri safha SIRS yüksek mortalite ile 
seyreder 
 
SIRS’ın ileri safhalarında gelişecek olan 
septik şok %30-90 gibi yüksek mortalite oranı 
ile seyreder (9). SIRS ve septik şokta sağ-
kalım (survival) çalışmalarında NO blokajı 
erken dönemde yaşam oranını artırırken, 
uzun dönemde faydasız bulunmuştur (15). 
Özellikle deneysel septik şok modellerinde 
erken hiperdinamik fazda NOS blokajı, geç 
hipodinamik fazda endotelin reseptör blokajı 
yeni bir tedavi yaklaşımı olarak tanımlanmıştır 
(15,22,23) 
 
Literatürde SIRS ve septik şok konularında 
NO ile ilişkili yapılan deneysel çalışmaların 
sonuçları arasında farklılıklar mevcuttur. 
Bunun nedeni kullanılan hayvanlar (tür farkı) 
ve modeller, NOS inhibitörlerinin dozu ve tipi, 
özellikle NOS inhibitörlerinin uygulama 
zamanları arasındaki farklılıklarla açıklana-
bilir. Sistemik inflamasyon ve septik şokta 
NO’nun rolü hakkında çalışmalar devam 
etmektedir.  
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Giriş 
Nitrik oksit (NO), hayvanlar ve insanlarda 
önemli etkileri olan atmosferik bir gaz ve ser-
best radikaldir. Memeli hücrelerinin endotel 
kökenli gevşetici bir faktör (endothelium-
derived relaxing factor, EDRF) sentezlemeleri 
ilk kez 1980’de gösterilmiştir11. 1987’de, 
EDRF ve NO’nun benzer etkiler oluşturması 
nedeni ile bu iki maddenin aynı olduğu ya da 
EDRF’nin yapısında bir NO grubu olabileceği 
ileri sürülmüştür17,30. Daha sonraları yapılan 
çalışmalarda, bu inorganik gazın fizyolojik bir 
haberci olarak sinir, immün, gastrointestinal 
ve kardiyovasküler sistemlerde önemli bir 
düzenleyici molekül olduğu gösterilmiştir. 
Normal fonksiyonlara aracılık etmesinin yanı-
sıra septik şok, hipertansiyon, felç ve nörode-
jeneratif hastalıklar gibi patofizyolojik durum-
larda rolü olduğunun gösterilmesi ile NO’nun 
önemi daha da artmıştır. 1987’den günümüze 
kadar hayvan ve insanlarda NO ile ilgili olarak 
yapılan çalışmaların sayısı 70.000'e yaklaştı-
ğından, biyolojik çalışmalarda NO sentaz 
(NOS) enzim mRNA/protein ekspresyonu ve/ 
veya aktivitesi ile NO'nun etkilerinin belirlen-
mesi ile ilgili olarak hızlı ve basit ölçüm yön-
temlerinin geliştirilmesine ve halen kullanılan 
yönemlerin iyileştirilmesine gerek duyulmak-
tadır.  
 
NOS ve NO ölçümünde kullanılan yöntem-
ler 
 
Günümüzde NOS enzimlerinin yerleşiminin 
gösterilmesi için kullanılan yöntemler arasın-
da immünohistokimyasal ve in situ hibridizas-
yon yöntemleri bulunmaktadır6,43. NOS en-
zimlerinin mRNA ekspresyonu için kullanılan 
yöntemler arasında ise ters transkripsiyon 
polimeraz zincir reaksiyonu, Northern-blot ve 
ribonükleaz-koruma analizi gibi yöntemler 
kullanılmaktadır25,35. NOS enzimlerinin protein 
ekpsresyonu için de en sık kullanılan yöntem 
Western-blot analizidir40. Diğer yandan, biyo-
lojik sistemlerde NO konsantrasyonlarının öl-
çümü, NO’nun in vivo olarak düşük miktarlar-
da oluşması ve oluştuktan sonra hızla mole-
küler oksijen ile etkileşerek reaksiyona girme-
si ölçümünü güçleştirmektedir. NO'nun yarı-

lanma ömrünün çok kısa olması da (kan gibi 
fizyolojik ortamlarda yarılanma ömrü 6-20 
saniye kadar) bazal koşullarda NO ölçümünü 
güçleştirmektedir9,28. 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 siklaz20 ve NOS 
aktivitesinin ölçümü46, damar ve/veya damar 
dışı düz kas preparatlarının kullanıldığı biyo-
analiz11,45, trombosit agregasyonunun inhibis-
yonu18,45 ve L-arjinin34, siklik guanozin mono-
fosfat (siklik GMP)17,22, L-sitrülin16,19,41, biyop-
terin15 ve nitrit/nitrat gibi NO metabolizması-
nın dayanıklı son ürünlerinin ölçülmesi1,9,10,12, 

28,41,42,44 NO’nun varlığı ile ilgili olarak bilgi 
vermektedir. Ayrıca, NO donörleri3,45, NOS 
inhibitörleri3,36 ve guanozin trifosfat (GTP) 
siklohidrolaz I inhibitörleri14 gibi NO oluşumu 
üzerinde etkili madelerin kullanılması NO 
oluşumu hakkında bir tahmin sağlamaktadır. 
Bu yöntemlerden hepsinin spesifiklikleri 
farklıdır ve NO oluşumu ile ilgili olarak doğru-
dan olmayan bilgiler sağlamaktadır. Sadece 
sGMP veya sitrülin konsantrasyonlarının 
ölçümü, NO miktarları ile ilgili olarak kantitatif 
bir bilgi sağlayabilir8,19,22. NO ölçümü için 
kullanılan bu yöntemlerin özellikle L-arjinin 
analogları kullanıldığında yanlış bilgiler elde 
edilebileceği de bildirilmiştir2,5,13,31. 
 
NOS aktivitesi ölçümü için kullanılan 
doğrudan yöntemler 
 
NO’nun doğrudan olarak gerçeğe yakın kon-
santrasyonlarının ölçümüne olanak sağlayan 
yöntemler bulunmaktadır. NO ölçümü için 
sıklıkla kullanılan aletli yöntemler spektrosko-
pik ve elektroanalitik yöntemlerdir. Bu yön-
temlerden bazıları Tablo 1’de verilmiştir. Bu 
yöntemlerden başka florometrik28,42, gaz kro-
matografisi1,10, gaz kromatografisi-kütle spek-
troskopisi1,10, yüksek basınçlı sıvı kromato-
grafisi8, 10,33,41,47 ve kapiler elektroforez10 gibi 
yöntemler de kullanılmaktadır. 

 
 
Tablo 1. NO’nun doğrudan ölçümü için kullanılan yöntemlerden bazılarının prensipleri, gerekli biyolojik örnek hacmi, ölçüm sınırları, 
avantaj ve dezavantajları. 
 



 

 

Yöntem Prensip Örnek 
hacmi 

(ml) 

Ölçüm  
sınırları  

(M) 

Avantaj Dezavantaj 

Kemilüminesans 
1,10,24,26,28,32,33,41 

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

2.0  2x10-8-2x10-7 Doğrudan ve yüksek duyarlılık ile 
ölçüm; gerek sulu gerekse gaz 
halindeki örneklerde analiz kolaylığı; 
klinikte NO inhalasyonu sırasında NO 
ve nitrit düzeylerinin izlenebilmesi 

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

Elektron 
paramanyetik 
rezonans1,4,29,32 

NO’nun nitronlar veya 
nitrozo bileşikleri gibi nit-
roksitler veya hemoglobin 
ile etkileşme sırasında 
oluşan enerji miktarı ve 
manyetik alan şiddetinin 
spektroskopik ölçümü  

0.25 4x10-6-5x10-5 Sulu ortam, hücreler ve dokularda 
basit ve yüksek duyarlılıkla ölçüm 
yapılabilmesi 

Donanımın oldukça 
özel ve pahalı olması;  
ortamın pH’sına bağ lı 
olarak NO-hemoglobin 
etkileşmesi ve 
sonuçların doğru 
alınamaması 

Methemoglobin 
spektrofotometris
i1,6,28,32,37,41 

İndirgenmiş hemoglobinin 
(Fe2+) NO tarafından met-
hemoglobine (Fe3+) oksi-
dasyonu sırasında oluşan 
NO3

-’ün verdiği absorban-
sın spektroskopik ölçümü 

1.0 2x10-9-1x10-6 Kolaylıkla ve kısa sürede ölçüm 
yapıla-bilmesi 

Ortamda bulunan 
nitrozil gruplarının da 
ölçülmesi 

Elektrokimyasal 
yöntemler1,10,32,41 

Spesifik elektrotlar üzerin-
de NO oksidasyonu sıra-
sında oluşan akımın ölçül-
mesi 

  Biyolojik örneklerdeki NO’nun in situ 
olarak ölçülebilmesi 

 

Clark 
elektrodu1,10,21,39,41 

Platin (anot) ve gümüş 
(katot) elektrotlardan olu-
şan modifiye oksijen elek-
trodu üzerinde sabit bir 
akım uygulandıktan sonra 
NO’nun anot üzerinde 
oksidasyonu ve bu sırada 
oluşan değişikliğin ampe-
rometrik ölçümü 

0.1 1x10-6-3x10-4 Kullanılan elektrodun NO’ya spesifik 
olması; yüksek mik-tarların 
ölçülebilmesi; dokularda lokal olarak 
oluşan NO’nun ölçülebilmesi; kısa 
zamanda yanıt alınabilmesi 

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

Porfirinik 
mikroelektrot1,10,38,4

1 

NO oksidasyonunun poli-
merik metalloporfirin (n-
tipi yarı iletken) üzerinde 
olması ve oluşan akımın 
amperometrik olarak 
ölçülmesi 

1x10-9 
 
 

1x10-8-3x10-3 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 

Ortamda bulunan 
katekolaminlerin de 
ölçülmesi 
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eNOS, iNOS ve nNOS olmak üzere her üç 
izoform immunohistokimyasal ve immunosito-
kimyasal yöntemlerle görüntülenebilmektedir.  
 
Örneklerin hazırlanması (fiksasyon ve 
kesit hazırlanması (sectioning)) 
 
İmmunohistokimyasal yöntemlerde öncelikle 
uygun bir fiksasyon ve kesitin (section) elde 
edilmesi gerekmektedir. Hücre için bu kolay 
olabilir fakat hücreler öncelikle cam bir lamel 
üzerine oturtulmalı ve fiksasyon yapılmalıdır. 
Dokularda ise dokular elde edilirken fizyolojik 
bir tamponu takiben fiksayonda kullanılacak 
solusyonla (%3.5 parformaldehit (PFA)) per-
fuze edilebilir. Dokular çıkarıldıktan sonra fik-
sasyona (% 3.5 PFA, 4 saat) devam edilir.  
Tablo 1 de örnek fiksatifler ve kesit alma tek-
nikleri verilmiştir. Kriyokesitlerin (frozen) alını-
mı durumunda örnekler kriyoprotektan özelliği 
olan 1.2M sukroz ve %0.5 PFA içeren solus-
yon içine alınabilirler. Daha sonra çeşitli ka-
lınlıkta (8 µM) kriyokesitlerin alınımı mümkün-
dür. 
 

 Fiksatif Frozen  Parafin 
nNOS YOK + + 
nNOS PFA, Aseton, PLP + + 
eNOS  YOK + + 
eNOS  PFA, Aseton, Etanol + + 
iNOS  YOK + + 
iNOS  PFA,Aseton, PLP, 

Formalin 
+ + 

PLP; periodat-lisin-paraformaldehit. 
 
İmmunişaretleme (immunostaining, immu-
nolabeling) 
 
Örnekler öncelikle uygun bir serum ve protein 
içeren solusyon ile inkube edilir ve yıkanırlar 
(Bloke etme, Blocking). Bu aşama NOS 
proteinleri için kullanılacak antikorların non-
spesifik bağlanmalarını engellemeyi amaçla-
maktadır. Hücre içi proteinlerin saptanması 
için hücrelerin permeabilize olması gerek-
mektedir. Kullanılan fiksasyon solusyonları ve 
TritonX-100, Tween-20 veya saponin gibi 
maddeler bunu sağlamaktadır. Örnek solus-
yon PBS içinde, %2 albumin (BSA), %2 toz 
süt, %2 normal keçi serumu (eşek, tavşan 

serumuda olabilir, kullanılacak primer ve 
sekonder antikorlara ve ön deneylere göre 
belirlenmelidir), 0.1 M glisin, % 0.01 Triton X-
100. Bu solusyon ile inkübasyon süresi ön 
deneylerle belirlenmelidir (örneğin 12-16 saat 
4º C). Bu işlemden sonra preparatlar PBS ile 
1-3 kez yıkanabilir ve primer antikorlar ile 
işaretlenmeye geçilebilir. Preparatlar uygun 
bir fizyolojik tamponun (PBS) içinde uygun 
dilusyonlar ile hazırlanmış primer antikor ile 
inkübe edilmelidirler. Primer antikorun dilus-
yonu oldukça önemlidir ve mutlaka farklı 
dilusyonlar ile ön deneyler yapılmalıdır 
(1:100-1000). 1:50, 1:100 gibi dilüsyonlarda 
nonspesifik işaretleme olasılıkları yüksektir. 
Bu tür işaretlemelerde antikorları spesifik 
olarak bloke eden peptidler ile işaretleme 
kontrol edilebilir. Primer antikor ile preparatlar 
1-2 saat oda sıcaklığında veya 12-16 saat 4º 
C'de bekletilebilir. İnkübasyon sonrası pre-
paratlar PBS ile 2-3 kez yıkanır. Bu işlemden 
sonra bir prob (florasan, enzim, metal)  ile 
işaretli primer antikora karşı geliştirilmiş 
sekonder antikor ile inkübasyona geçilir. 
Örneğin primer antikoru tavşan da geliş-
tirilmiş bir NOS antikoru kullanıldığında  Cy3 
goat anti-rabbit IgG (1:100-500) antikoru ile 2 
saat 37º C'de preparatlar bekletilebilir. Sekon-
der antikorun dilusyonuda kontrol edilmelidir. 
Bu antikorda nonspesifik bağlanmalara neden 
olabilir. 
 

 Eksitasyon 
(nm) 

Emisyon 
(nm) 

Cy3 575 605 
Cy5 640 705 
FITC  490 525 
Rhodamine  540-560 580 
Teksas Kırmızısı  590 615 
Fluorescein  492 520 

 
Bu işlemden sonra preparatlar mikroskopi ile 
incelemeye hazırdır. Eğer bir iki gün bekle-
nilecek ise peparatlar 25 mg/ml sodyum azid 
içeren glycerol/PBS (1:1) solusyonunda bek-
letilebilir. Topografik oriyantasyon açısından 
hücre çekirdekleri Hoechst 33258 gibi boya-
larla boyanabilir. 

Biz çalışmalarımızda konfokal mikroskopi 
kullanıyoruz (Zeiss LSM-510). Fakat fluresan 
mikroskopisi ile preparatlar değerlendirilebilir. 

Eğer sekonder antikor bir enzim ile işaretlen-
mişse ışık mikroskopisi, bir metal ile (altın) 



 

 

işaretlenmiş ise electron mikroskopisi kullan-
mak mümkündür.  
 
Kaynaklar 
 
1. Methods in Molecular Biology. Vol 100. Nitric 

oxide protocols. Ed.Michael A. Titherradge 
Human Press Inc. Totowa NJ. 

2. Gürdal, H, et. al. The role of nitric oxide synthase 
in reduced- vasocontractile responsiveness 
induced by prolonged α l-adrenergic receptor 
stimulation in rat thoracic aorta. Br. J. Pharmacol 
(basımda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örnek: Damar düz kası eNOS. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Nitrik oksit sentaz mRNA ekspresyonunun ters transkriptaz polimeraz zincir 
reaksiyonu yöntemi ile belirlenmesi 
Prof. Dr. Hakan GÜRDAL 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, *Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D., Ankara 
eNOS, iNOS ve nNOS bazı durumlarda doku- 
larda düşük düzeyde bulunmaları nedeniyle  
saptanamazlar. RT-PCR ile çok düşük düzey-
lerdeki NOS mRNA’ları saptanabilir. Bu teknik 
için öncelikle doku ve hücrelerden total RNA 
veya polyA+-mRNA izolasyonu gerekmekte-
dir. 
 
RNA izolasyonu 
 
Burada oldukça klasik olan RNA izolasyon 
yöntemi anlatılmayacaktır. Bazı genel özellik-
lerden bahsedilecektir. RNA izolasyonu için 
genellikle başlıca iki ana yöntem kullanıl-
maktadır. Bunlardan birisi bilinen klasik 
Chomcynski ve Sacchi tarafından tanımlanan 
yöntemdir. Diğeri ise doku ve hücrelerden 
elde edilen homojenatlardaki RNA’ların RNA 
bağlama kapasitesi olan çeşitli kolon mater-
yallerine bağlanması ve bu kolonlardan RNA 
ların toplanması yöntemidir. Bu yöntemler 
sırasında dikkat edilecek hususlar RNA 
yıkılımını azaltıcı (RNAse inhibisyonu) ve 
DNA kontaminasyonunu azaltıcı tedbirlerin 
alınmasıdır. Özellikle RNA izolasyonu sırasın-
da veya sonrasında örnekler DNAse enzimi 
ile inkübe edilerek DNA kontaminasyonu 
engellenmelidir. PolyA+-mRNA izolasyonu 
ise genellikle total RNA elde edildikten sonra 
polyA+-mRNA bağlayan kolon materyalleri 
kullanılarak yapılmaktadır. Tüm bu izolasyon-
lar için çeşitli kitler mevcuttur. Piyasadaki bili-
nen bu kitlerin bir çoğu optimize edilmiş ve iyi 
sonuçlar vermektedir. 1x106 hücreden veya 
10-50 mg dokudan 10-20 µg RNA kolaylıkla 
elde edilebilir. Elde edilen RNA ların 260 ve 
280 dalga boyundaki absorbsiyon oranlarının 
1.8 ve 2.1 aralığında olması arzulanır. RNA’ 
ların bütünlüğü (integrity) denature agorose 
jel elktroforezi ile kontrol edilebilir. 28 S ve 18 
S olmak üzere iki adet band görülmelidir.  
DNA kontaminasyonundan şüpheleniliyorsa 
alınan örnekte β-actin primeri kullanılarak 
PCR yapılır. Kontaminasyon yok ise her han-
gi bir ürün oluşmaz. 
 
 
RT- cDNA elde edilmesi 
 
RT-PCR uygulamasında tek adımlık uygula-
ma ve iki aşamalı uygulama mümkündür. Tek 
adımlık uygulamada (RT ve PCR tek tüp 
içerisinde farklı zamanlamalar ile yapılır) 

ortama RNA (total 2-20 pmol/µl veya poly (+) 
RNA, deoksinukleotid mix (hepsinden 
yaklaşık 200 µM), RNAse inhibitör, spesifik 
primerler (0.4-1 µM), reverse transcriptase 
enzimi, DNA polimeraz enzimi konulur (total 
hacim 50 µl), 3-25mM Mg2Cl ve gerekli 
tamponlar konulur.  
 

1. cDNA sentezi için örnekler 42-50° C 50-60 
dk bekletilir (RT aşaması) 

2. RT enziminin inaktivasyonu 94° C 2 dk 
3. 1-35 siklus 94° C 15 saniye, 55° C 30 

saniye, 68° C 1 saniye (PCR aşaması) 
4. 68° C 1-5 dk bekleme ve 4° C örnekleri 

tutma. 
 
İki aşamalı RT-PCR’da ise öncelikle RT enzi-
mi ile cDNA elde edilir. Daha sonra spesifik 
primerler ile PCR yapılır. 
 
1. Aşama: Ortama RNA (total 0.005-0.25 
µg/µl), deoksinukleotid mix (hepsinden yak-
laşık 500 µM), RNAse inhibitör, reverse trans-
criptase enzimi, (total hacim 30 µl), gerekli 
tamponlar konulur. cDNA sentezi için örnekler 
42-50° C 50-60 dk bekletilir. 
 
2. Aşama: Bu aşamada ortama yukarıdaki 
cDNA örneğinden (2-5 µl), spesifik pirimerler, 
DNA polimeraz enzimi, deoksinukleotid mix 
(hepsinden yaklaşık 200-500 µM) konulur. 
 

1. RT enziminin inaktivasyonu 94° C 2 dk 
2. 1-35 siklus 94° C 15 saniye, 55° C 30 

saniye, 68° C 1dk 
3. 68° C 5 dk bekleme ve 4° C örnekleri 

tutma. 
 



 

 

Burada verilen dereceler pirimerlere göre 
optimize edilmelidir. Ayrıca burada bazı basit 
protokoller verilmiştir; bazı ayrıntılı protokol-

lerin uygulanması ve seçilmesi mümkündür 
(Touch-Down PCR gibi). 
 

 
NOS proteinleri için örnek primerler. 
  

 Sekans 5’ → 3’ Annealing Temp. cDNA bp 
eNOS sense CTG GCA AGA CCG ATT ACA CGA 60 450 
eNOS anti CGC AAT GTG AGT CCG AAA ATG   
eNOS sense GTG ATG GCG AAG CGA GTG AAG 61 422 
eNOS anti CCG AGC CCG AAC ACA CAG AAC   
iNOS sense TCG GAG GCA AAC AGC ACA TTCA 62 462 
iNOS anti GGG TTG GGG GTG TGG TGA TGT   

 
Örnek: eNOS. 
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Nitrik oksit sentaz mRNA ekspresyonunun Westwrn blot  yöntemi ile analizi 
Prof. Dr. Hakan GÜRDAL*,Doç. Dr. Bahar TUNÇTAN** 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D., Ankara* 
Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab. D., Mersin** 
 
Doku ve hücrelerdeki NOS protein düzeyi 
spesifik antikorlar kullanılarak Western blot 
yöntemi ile saptanabilmektedir. Her üç farklı 
eNOS, iNOS ve nNOS için kros reaktivite 
vermeyen antikorları elde etmek mümkündür. 
Burada klasik yöntem olan elektroforez ve 
immunublot yöntemlerinin ayrıntıları anlatıl-
mayacak bazı önemli ayrıntılar ele alına-
caktır. Bu ölçümlerdeki en önemli safha NOS 
proteininin ölçüleceği örneklerin elde edilme-
sidir. Eğer dokulardan elde edilecek ise doku-
ların alınması esnasında dokular kandan iyice 
arındırılmalıdır. Gerekirse böbrek, karaciğer 
gibi bol kanlanan dokular bir tampon ile alın-
ma esnasında damar yolu kullanılarak perfü-
ze edilmeli ve ortamdaki kan uzaklaştırıl-
malıdır. Ayrıca hemoglobin kontaminasyonu 
mümkün olduğunca elimine edilmelidir. (bun-
lar yapılamıyorsa homojenizasyon sonrası 
kan ve hemoglobin uzaklaştırıcı diğer yön-
temler kullanılmalıdır). Beyin, damar gibi 
dokularda hemoglobin bulaşma olasılığı 
olmamaktadır. Kan ve hemoglobin bulaş-
ması homojenizasyondan örnekler hazırlan-
dıktan sonra çok yüksek düzeyde protein elde 
edilmesine ve ölçümü yapılacak NOS 
proteinlerinin göreceli olarak ortamda az 
olmasına neden olmaktadır. Bu durum elek-
troforez esnasında örneklerin yüklenme mik-
tarının kısıtlı olması nedeni ile ölçüm sınırının 
altında NOS proteininin yüklenmesine yol 
açmaktadır. Bunun diğer bir çözümü elektro-
forez esnasında yüklenebilecek protein mikta-
rının artırılabilmesi olabilir (örneğin elektro-
forez için %5-8 poliakrilamit-jel kullanılabilir 
ve 130-160 µg protein yüklenebilir). 
 
Örneklerin hazırlanması 
 
Örnekler 100 mg doku veya 1x106 hücre 1-3  
ml (bu miktar ön deneylerle saptanmalıdır) 
homejanizasyon tamponu (HT) içinde homo-
jenize edilebilir. Homojenizasyon cam-cam, 
ultraturraks, sonikasyon, hücrelerin ince uçlu 
şırıngadan geçirilmesi gibi yöntemlerle soğuk 
ortamda ve hızlı yapılmalıdır. NOS proteinleri 
sitozolde, hücre membranında ve hücre içi 
yapıların membranlarında bulunabilmektedir. 
HT içinde bir miktar deterjan olması mem-
branlara bağlı NOS proteinlerinin serbest pro-
teinler haline gelmesini sağlayacaktır. Yük-
sek santrifügasyon hızı ile (100.000Xg, 60 dk, 

sitozol) membranlar ve diğer hücre 
elemanları tamamen çöktürülerek supernatan 
alınır ve çözünür, serbest proteinler elde 
edilebilir. Bir diğer yöntemde daha düşük bir 
santrifügasyon ile (10.000-30.000xg, 30 dk) 
süpernatan alınır ve çözünür, serbest 
proteinler ile birlikte bazı hücre mem-
branlarıda elde edilir. Bu iki yöntem de 
denenebilir. Eğer bir sistemde membranlara 
bağlı NOS miktarı çok ise ikinci yöntem 
denenmelidir. 
 
HT (pH 7.2): 320 mM sukroz, 10mM Tris-HCl, 
1 mM  EDTA, 1mM DTT, 10 µg/ml leupeptin, 
2 µg/ml aprotinin, 1 mM phenylmethylsulfonyl 
fluoride. 
 
Bu tampona yukarıda değinildiği gibi deterjan 
eklenebilir (16 mM, (3-[(3-cholamidopropyl) 
dimethylammonio]-1-propane-sulfonate 
(CHAPS). Bu tampondan sukroz çıkarılabilir. 
 
Alınan supernatanlardan protein ölçülmeli ve 
hemen elektroforez yapılmayacak ise örnek-
ler -70-80º C°de dondurulmalıdır. Bu örnek-
lerden  20-130 µg aralığında protein kullan-
mak mümkündür. Yüksek miktarlarda protein 
(130-160 µg) yüklenecek ise jelin akrilamit 
yüz-desi düşürülebilir (%5 gibi). Bu 
aşamadan sonra elektroforez yapılarak 
proteinler ayrıştırılır. Daha sonra proteinler 
jelden blot kağıdına veya zarına (protein 
bağlama özelliği olan bir zar veya kağıt) 
transfer edilir.  
 
İmmunobloting 
 
Proteinleri içeren zarlar öncelikle uygun so-
lusyon ile (süt ve protein içeren solusyon) 
inkübe edilir ve yıkanırlar (8-16 saat 4º C, 
Bloke etme, Blocking). Bu aşama NOS pro-
teinleri için kullanılacak antikorların nonspe-
sifik bağlanmalarını engellemeyi amaçlamak-
tadır. Daha sonra Zarlar uygun bir tampon ile 
(PBS, Tris içeren) yıkanır ve primer antikor ile 
inkübasyona geçilebilir (1 saat oda sıcaklığı). 
Spesifik antikorlar eNOS için Santa Cruz, 
nNOS için Calbiochem ve iNOS için Trans-
duction Lab. şirketlerinden elde edilen anti-
korlar tarafımızdan denenmiştir. Bu şirketler 
dışında Oxis, Sigma ve bazı diğer şirketlerin-
de antikorları bulunmaktadır. Firmalar kullan-
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iNOS 

eNOS 

nNOS 

Sıçan kalbi                  Sıçan böbreği 

Sıçan kalbi                  Sıçan böbreği 

Sıçan beyin 

ma klavuzlarında 1:1000 düzeyinde dilusyon 
önermektedirler fakat deneyimlerimiz sonucu 
eNOS ve nNOS için 1:3000-10.000 ve iNOS 
için 1:1000 dilüsyonlarının daha iyi oldukları 
ve daha az nonspesifik band verdikleri görül-
müştür. Bu inkübasyondan sonra tekrar uy-
gun bir tampon ile zarlar yıkanır ve sekonder 
antikorla inkübasyona geçilir (1 saat, oda sı-
caklığı). Bu inkübasyondan sonra yıkama iş-
lemi tekrar yapılır. Bandların saptanmasında 
ECL tekniği kullanılması oldukça kolay ve 
verimlidir. Burada da sekonder antikorların 
eNOS ve nNOS için 1:8000-10.000 ve iNOS 
için 1:1000 dilüsyonları iyi sonuç vermektedir. 
eNOS proteini 133 kd (120-140 kd),  iNOS 
130 kd (120-140 kd) ve nNOS 160 kD (150-
170 kD) aralıklarında görülebilmektedir. Mo-

leküler ağırlıkları yüksek olduğu için molekü-
ler ağırlık standartları da ona göre seçilme-
lidir. 

Kaynaklar 
 
1. Methods in Molecular Biology. Vol 100. Nitric 

oxide protocols. Ed. Michael A. Titherradge 
Human Press Inc. Totowa NJ. 

2. Gürdal H et. al. The role of nitric oxide synthase 
in reduced- vasocontractile responsiveness 
induced by prolonged α l-adrenergic receptor 
stimulation in rat thoracic aorta. Br. J. Pharmacol 
(basımda). 

3. Tunçtan B et al. Inhibition by nitric oxide and 
cyclooxygenase of cytochrome P450 4A expression 
and activity contributes to endotoxin-induced 
hypotension in rats. Nitric Oxide: Biology and 
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Nitrik oksit sentaz aktivitesinin L- arjinin L- sitrüline dönüşümü yöntemi ile 
ölçülmesi 
Prof. Dr. Hakan GÜRDAL 
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D., Ankara 
 
NOS enzimi L-arginin, NADPH varlığında ve 
oksijen kullanarak NO, NADP+ ve sitrulin olu-
şumuna neden olur. Başka bir değiş ile NOS  
L-arginin L-sitrüllin dönüşüm reaksiyununu 
katalizler. Bu reaksiyon NOS inhibitörlerine 
duyarlıdır. Bu yöntem oldukça duyarlı bir öl-
çüm tekniğidir (0.7-50 pmol/dk/g). Bu yöntem 
ile NO düzeyi ölçülmemekte NOS aktivitesi 
değerlendirilmektedir. 
 
NOS aktivitesinin ölçüleceği örnekler 
 
Bu yöntem canlı hücreler veya deney hayvan-
larından elde edilmiş taze dokularda gerçek-

leştirilebileceği gibi dondurulmuş (veya canlı) 
hücre, dokuların homojenizasyonu sonrası 
hazırlanan ve NOS proteinlerini içeren örnek-
lerde de yapılabilmektedir.  
 
Çeşitli hücre serilerinde  ve damar halkala-
rında 
 
[3H]L-arginin ile işaretleme 
 
Hücreler 6-12-24 kuyulu hücre kültür plaka-
larına eşit sayıda dağıtılmalıdır. Hücrelerin 
kültür ortamında yeterli sayıya ulaşmaları 
beklenmelidir (%80-95 konfluent, eğer kıyas-
lama yapılacaksa bu önemlidir, hücre sayısı 
kullanılan hücreye ve elde edilen yanıta göre 
ayarlanabilir). Hücreler 20 dk–3 saat 1 µCi/ml 
[3H]L-arginin bulunduran serumsuz hücre kül-
tür vasatı (DMEM) ile CO2 inkübatöründe (37° 
C) bekletilebilir. İnkübasyon sonunda iki farklı 
yöntem ile deneye devam edilebilir. 
 
1. İnkübasyon sonunda kuyular yıkanır 

(ısıtılmış HEPES tamponu veya DMEM ile 
3 kez yıkanmalı) ve (300-1000 µl) HEPES 
tamponu veya kültür vasatı eklenir. 

2. İnkubasyon sonunda yıkama yapılmaksı-
zın deneye geçilir (bunun için ön deneyler 
yapılmalıdır).  

 
Bir sonraki aşamada NOS enzimi aktivasyo-
nunu etkileyecek madde ortama eklenerek  
10-60 dk beklenir.  
 
Damar halkalarında 
 
Örneğin tavşan veya sıçan damar halkaları 
(3-10 mm) klasik kasılma çalışmalarında 
olduğu gibi bilinen yöntemlerle çıkarıldıktan 
sonra fizyolojik bir tampon içine alınır. Bu 
tampon Krebs gibi bilinen veya HEPES içeren 
bir tampon olabilir.  
 
HEPES tamponu (mM): NaCl, 122; KCl, 4.9;  
MgCl2, 1.2; KH2PO4, 1.2; NaCO3, 3.6; CaCl2, 
1.3; glucose, 11; HEPES, 30, (pH 7.4).  
 
Damar halkaları 20 dk-3 saat  1-2 µCi/ml [3H] 
L-arginin, 37° C'de inkübe edilir. Daha sonra 
ortama etkisine bakılacak maddeler konulur 
(eğer antagonistler konulacaksa bu maddeler 
ile ön inkubasyonlar yapılmalıdır) 10-60 dk 
beklenir.  
 
Eğer deney başka dokularda yapılacaksa be-
yin, dalak, karaciğer gibi örnekler doku parça-
layıcıları ile küçük parçalara ayırılıp yukarıda 
adı geçen tamponlarla yıkandıktan sonra eşit 
parçalara ayrılarak deney gerçekleştirilebilir. 
Bir diğer seçenek ise dokuların standardize 
edilmiş ıslak ağırlıklarına göre (20-100 mg) 
parçacıklara ayırılır ve deneyler yukarıda ta-
nımlandığı gibi gerçekleştirilebilir.   
 
Reaksiyonun sonlandırılması 
 
Damar ve hücrelerle yapılan deneylerde inkü-
basyon tamponu aspire edilir ve yaklaşık 300-
500 µl  buz soğukluğunda %15 trikloroasetik 
asit (TCA) eklenerek reaksiyon 
durdurulur.Örnekler 15-60 dakika buz 
üzerinde veya 4° C'de bekletilir. TCA hücre 
proteinleri ve yağ-ları ile çözünmeyen tuzlar 
oluşturarak bunla-rın çökmesine neden olur. 
Bu işlemden sonra hücrelerle yapılan 
deneylerde kuyulu plaka-larda bulunan 
örnekler ependorf tüplerine alınmalıdır. 
Örnekler 1,500Xg, 10 dakika çev-rilir yağ ve 
proteinlerin tamamen çökmesi sağlanır. 
Yaklaşık 300-500 µl olan süperna-tan alınır.  
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Öncelikle alınan örneklerden TCA uzaklaştı-
rılmalı ve ortam pH  sının 6-7  dolaylarında ol-
ması sağlanmalıdır. Bunun için örneklere 125 
µl 100 mM EDTA ve 500 µl (1:1) Freon(1,1,2-
tricholorotrifluoroethane)/tri-n octylamine karı-
şımından eklenmeli, örnekler karıştırılmalı ve 
oda sıcaklığında 15 dakika beklenmelidir. Da-
ha sonra örnekler 12,000xg, 5-10 dakika oda 
sıcaklığında çevrilir. Ependorf tüplerinde 3 faz 
oluşur. Üst faz (yaklaşık 300-500 µl) alınır. 
500-700 µl 20mM HEPES (pH 6) eklenir. Ör-
nekler [3H]L-arginin [3H]L-sitrulin ayrıştırılma-
sına hazırdır. 
 
TCA diethylether ile uzaklaştırılabilir. Reak-
siyon durdurulması ve sitozolik kısmın elde 
edilebilmesi için TCA yerine perklorik asit, 
kloroform/metanol veya metanol kullanılan 
protokollerde uygulanabilir. 
 
Katyon-değiştirici kolon kromatografisi ile 
[3H]L-arginin [3H]L-sitrulin ayrıştırılması 
 
Kolon materyali (güçlü asit, sülfonik asit, 
Dowex 50) SO3

-H+ katyonik gurubu içeren 
çapraz bağlı ‘styrene-divinyl benzene kafes 
(lattice)’ derivesi bir reçinedir. İyonik H+ ve 
Na+ formu vardır ve bu formlar birbirine 
dönüştürülebilir. Na+ formu kullanılmalıdır. H+ 
formlu reçine 1 M NaOH ile inkube edildikten 
sonra reçineler pH < 8 olacak şekilde su ile 
yıkanmalıdır.  
 
nRzSO3

- H+  + Mn+ ↔ (RzSO3)n M+ nH+ 
 
Protokol 
 
1 hacim (her bir kolon için 800-1000 µl) Na+ 
form reçine (Dowex 50x8 200-400 mesh),  1 
hacim su ile karıştırılır, kolonlara yüklenir ve 
reçinenin çökmesi beklenir. Örnekler kolon-
lara yüklenir. [3H] L-sitrullin nötral olduğu için 
kolonlara bağlanmayacaktır. 
 
1. Serbest [3H] L-sitrullin yaklaşık 4ml su ile 

toplanır. 
2. Kolonlara bağlanan  [3H] L-arginin 2-4ml 

0.1 M NaOH ile toplanır.  
 
Tüplere sintilasyon solüsyonu konulur ve sa-
yılır. Tüplerden az miktarda örnekler alınıp 
sayım yapmakta mümkündür. 
  
3. Kolonlar 2-5 ml 1 M NaOH ve bunu taki-

ben 20 ml su ile yıkanarak rejenere edilir. 
Kolon pH sı kontrol edilmelidir. 

 
Kolonlar ıslak saklanabilir fakat uzun süreli 
beklemelerde bakteri ve mantar üremesi 
olabilir. 
 
Hücre ve doku homojenatlarında ölçüm 
 
Dondurulmuş veya taze hücre ve dokular 
homejanizasyon tamponu (HT) (yaklaşık 5 
ml/g doku) içinde parçalanır ve homejenize 
(soğukta ve hızlı yapılmalıdır) edilir. 
 
HT (pH 7.2): 320 mM sukroz, 20 mM HEPES, 
1 mM  EDTA, 1 mM DTT, 10 µg/ml leupeptin, 
2 µg/ml aprotinin. 
 
Homejanatlar 10.000Xg 30 dk (sitozol + mik-
rozomal fraksiyonlar) veya 100.000xg 60 dk 
(sitozol) santrifuj edilir. Supernatan alınır, pro-
tein ölçümü yapılır deney için kullanılır. Endo-
jen L-arginin yüksek olduğu düşünülüyorsa 
veya biliniyorsa L-arginin ortamdan uzaklaş-
tırmak için örnekler yukarıda anlatılan kolon-
dan geçirilir ve toplanır. 
 
Deney tüplerinin içine 100-200 µl deney tam-
ponu (DT) konulur  
 
DT (örnek1): 50 mM KPO4, 1.2 mM MgCl2, 
0.25 mM CaCl2, 120 µM NADPH, 1.2 mM 
citrulline (pH 7.2).  
 
DT (örnek2): 50 mM HEPES, 1.25 mM 
CaCl2, 1 mM EDTA, 1 mM NADPH, 10 µg 
calmodulin (pH: 7.4) 
 
1-2 µCi/ml [3H] L-arginin deney tüplerine ekle-
nir. Tüpler 37° C'de 5 dk bekletilir ve örnekler 
20-100 µL veya optimize edilmiş miktarda 
eklenerek reaksiyon başlatılır. 10-30 dk bek-
lenildikten sonra reaksiyon iki farklı şekilde 
sonlandırılabilir. Birincisinde reaksiyon yukarı-
da hazırlanmış olan reçinenin (1-2 ml) tüplere 
eklenmesi ile sonlandırılır. Daha sonra orta-
ma 5 ml su eklenir tüpler karıştırılır ve 10 dk 
reçinenin çökmesi beklenilir. Supernatan alı-
nır ve sintilasyon solusyonu eklenerek sayım 
yapılır. Buradaki sayım [3H] L-sitrulin düzeyini 
gösterir. Reçinedeki [3H] L-arginin tüplere 0.1 
M NAOH (2-5 ml) eklenmesi, tüplerin karıştı-
rılması, reçinenin çökmesi ve supernatandaki 
radyoaktivitenin saptanması ile değerlendirilir.  
Diğer reaksiyon sonlandırılma tekniğinde de-
ney tüplerine 20 mM HEPES (pH 7.2), 1 mM 
EDTA, NOS inhibitöru (S-ethylisothiourea ve-
ya L-NNA) içeren tamponla sonlandırılır ve 
örneklerdeki [3H] L-sitrullin, [3H] L-arginin 
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yukarıda anlatıldığı gibi kolonlardan geçirile-
rek ayrıştırılır. 
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Nitrik oksit miktarlarının kemilüminesans yöntemi ile ölçülmesi 
Prof. Dr. A. Tuncay DEMİRYÜREK 
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Gaziantep 
 
 
Giriş ve genel bilgiler 
 
Kemiluminesans yöntemi, mevcut olan en 
duyarlı ve doğru sonuç veren yöntemdir 
(Michelakis ve Archer, 1998). NO ile O3 
arasındaki gaz fazı reaksiyonunun kinetiği 
1954 yılında Johnston ve Crosby tarafından 
çalışılmıştır. İlk defa Fontijn ve ark. (1970) bu 
reaksiyondan yayılan ışığın şiddetini NO’nun 
miktarını hesaplamada kullanmışlar ve 
kemiluminesans yöntemini geliştirmişlerdir. 
Fakat, NO oksidasyon ürünlerini (NO2

-, NO3
-) 

ölçmek için bunların uçucu olmadıkları ve O3 
ile reaksiyona girmediklerinden, deney önce-
sinde NO’ya indirgenmesi gerekmektedir. 
Oda sıcaklığında birçok indirgeyici ajanla 
NO2

-, NO’ya indirgenebilir, fakat NO3
-’ün 

NO’ya dönüşmesi için kuvvetli indirgeyici 
ajanlar ve yüksek sıcaklık gereklidir. 1980’de 
Cox ilk defa potasyum iyodür (KI) ve ferröz 
amonyum sülfat ve amonyum molibdatı indir-
geyici ajan olarak kullanarak sulu solüsyonda 
NO2

- ve NO3
-
 ölçümü yapmıştır. Zafiriou ve 

McFarland (1980) NO-kemiluminesansı siste-
mini geliştirdiler. Braman ve Hendrix (1989) 
daha kuvvetli indirgeyici ajan olarak vanad-
yum (III) kullandı ve solüsyondaki NO2

- ve 
NO3

-’den NO ölçümünü gerçekleştirdi. 1987’ 
de Palmer ve ark. kemiluminesans yöntemini 
kullanarak EDRF’nin NO olduğunu göster-
diler.  
 
NO bir serbest radikaldir ve düşük konsan-
trasyonlarda ve oksijen yokluğunda stabil 
olmasına karşın oksijenin ve serbest oksijen 
radikallerinin bulunduğu biyolojik ortamda 
stabil değildir (Michelakis ve Archer, 1998). 
NO, gaz halindedir ve sudaki çözünürlüğü 
zayıftır. Hidrofobik özelliği ve ufak yapısı 
NO’nun fizyolojik fonksiyonları açısından çok 
önemlidir ve serbestçe hücre membranlarını 
geçebilmesine izin verir. Gaz fazında NO 
oksijenle reaksiyona girer ve NO2

- ve 
dinitrojen trioksit (N2O3) oluşturur (Henry ve 
ark., 1991).    
 
2NO + O2 → 2NO2

- 
NO + NO2

- → N2O3 
Oksihemoglobin ve oksimiyoglobin gibi oksi-
hemoproteinlerin yokluğunda sıvı fazda NO’ 
nun otooksidasyonu %100 oranında NO2

- 

oluşturur (Ignarro ve ark.,1993).   

 
4NO + O2 + 2H2O → 4HNO2 → 4NO2

- + 4H+ 
 
Biyolojik sistemlerde NO, oksihemoprotein-
lerle NO3

-’e (Ignarro ve ark., 1993) ve 
süperoksit anyonu varlığında peroksinitrite 
(ONOO-) dönüşür (Beckman ve ark., 1990). 
İn vivo ortamda dominant olarak NO3

- oluşur 
ve kanda NO’nun majör metaboliti NO3

-’dür 
(Moshage ve ark., 1995). Ayrıca kuvvetli 
okside edici ajanlar varlığında NO2

-’den de 
NO3

- oluşur (Michelakis ve Archer, 1998). 
 
NO-kemiluminesansı, NO’nun ozonla olan 
reaksiyonunda oluşan nitrojen dioksitin (NO2) 
uyarılmış durumda olmasına dayanır (Clyne 
ve ark., 1964, Michelakis ve Archer, 1998).  
 
NO + O3 → NO2

* + O2 → NO2 + hv 
 
NO2

*’nun stabil olmayan elektronları orijinal 
(ground state) durumuna döndüklerinde enerji 
yayarlar. Yayılan ışık, örnekteki NO içeriği ile 
lineer olarak ilişkilidir (Zafiriou ve McFarland, 
1980, Archer ve ark., 1995). Işık yayılması 
sıcaklığa bağlıdır. NO’nun ozonla olan 
reaksiyonu hızlıdır (oda sıcaklığında hız 
sabitesi 10-7 L mol-1 s-1), bu durum NO 
düzeylerinin on-line izlenmesine olanak verir. 
Çok düşük aktivasyon enerjisi (10.5 KJ) olan 
NO + ozon reaksiyonunun aksine NO2 gibi 
diğer nitrojen oksitler yüksek enerjiye 
sahiptirler ve çok daha yavaş reaksiyona 
girerler (Johnston ve Crosby, 1954). Dola-
yısıyla, NO2 mevcut olsa da NO ile ozon 
arasındaki kemiluminesans reaksiyonunu 
etkilemez. Aynı durum CO2, C2H4, CO, NH3, 
SO2 veya H2O gibi diğer maddeler için de 
doğrudur (Fontijn ve ark., 1970). Bu reak-
siyonun yüksek hız ve spesifik oluşu, NO 
ölçümünde yöntem olarak kullanılmasını ca-
zip hale getirmiştir.    
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Materyal 
 
NO-kemiluminesans analizörü 
 
NO-kemiluminesans analizörü, bir reaksiyon 
kabini, yayılan ışığı toplayıp elektrik sinyaline 
dönüştüren bir ışık dedektörü ve bir 
kaydediciden oluşur (Şekil 1). Kemilumine-
sans reaksiyonunun gerçekleştiği reaksiyon 
kabinine analiz edilecek örnek ve ozon 
jeneratöründen oluşan ozon gelir. Kabindeki 
basınç bir vakum pompası ile sabit bir şekilde 
düşük (1-15 mmHg) tutulur. Reaksiyon 
kabinine gelen örneğin akış hızı bir iğne valf 
aracılığıyla kontrol edilir ve hızla yükselen NO 
piki verecek şekilde ayarlanır. Kabinden çıkan 
ozon, NO, NO2 gibi gazlar kömür filtreden 
geçirilerek atılır. NO2

* 600 nm’nin üzerinde 
(660-900 nm, Zafiriou ve McFarland, 1980) 
zayıf kızıl ve kızılötesi ışık yayar ve sistem-
deki fotomultiplier ışık dedektörü spektrumun 
kızıl ucunda düşük düzeydeki ışığa duyarlıdır. 
İnternal soğutucu, fotomultiplier tüpün sıcak-
lığını yaklaşık -12oC’de tutar ve bu soğutma 
sinyal/gürültü oranını büyük oranda düşürür. 
En yaygın olarak kullanılanı: Sievers® Nitric 
Oxide Analyzer (NOA 280i) 
(www.ionicsinstruments.com/ionics/). Sensiti-

vitesi (ölçüm sınırı) gaz fazındaki NO için < 1 
ppb, sıvı örneklerdeki NO için 1 pikomol ola-
rak verilmektedir (Sievers Manual).  
 
Gaz 
 
Azot veya helyum gazı ve %100 oksijen gazı 
 
Kimyasallar 
 
NO2

-/NO3
- içermeyen deiyonize su 

 
Nitrit için: Glasiyel asetik ait, sodyum veya 
potasyum iyodür, sodyum veya potasyum 
nitrit 
 
Nitrat için: 1 M HCl, vanadyum III klorür, 
sodyum veya potasyum nitrat, 1 M NaOH 

 

 
 
Şekil 1. NO-kemiluminesans sisteminin şematik görünümü (Yang ve ark., 1997). 

NO Analizörü 
Filtre 

NaOH 

N2 gazı girişi Valf 

Soğuk su 

Sıcak su 

Reaksiyon haznesi 
Vakum pompası Atık gaz 
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Metod 
 
NO-kemiluminesans reaksiyonu gaz fazında 
gerçekleşir. Sıvı örnek ölçülecekse, analizöre 
girmeden önce gaz fazına dönüştürülmelidir. 
Yöntemin tamamen gaz fazında gerçekleş-
mesi spesifikliğini artırmaktadır ve ölçülecek 
madde uçucu olmalı ve ozonla reaksiyonunda 
ışık oluşturmalıdır. 
 
Gaz örneklerde (solunum havasında) NO 
ölçümü 
 
Bilinen miktarda NO içeren (100-1000 ppb) 
NO gazı direkt olarak analizöre uygulanarak 
kalibrasyon yapılır. Ekspirasyon havası NO 
ile reaksiyona girmeyen floroetil propilen 
yapısındaki özel torbalara toplanır ve daha 
sonra torbalar NO analizörüne bağlanarak 
ölçüm yapılır. Ağza yerleştirilen bir tüp 
aracılığı ile direkt solunum havasındaki 
NO’nun ölçülmesi de mümkündür. Endojen 
NO’nun ekspirasyon havasında ölçülebileceği 
ilk defa 1991 yılında yapılan bir çalışma ile 
tavşan, kobay ve insanda gösterilmiştir 
(Gustafsson ve ark., 1991). NO inflamas-
yonda yüksek miktarlarda oluşabileceğinden, 
akciğer inflamasyonu veya astması olan 
hastalarda solunum havasındaki NO’yu 
ölçmek yararlı olabilir. Solunum havasındaki 
NO’nun pulmoner vasküler enoteliyumdan 
(Borland ve ark., 1993), terminal ve respi-
ratuar bronşiyol epitelinden (Persson ve ark., 
1993), nazofarinksten (Gerlach ve ark., 1994) 
ve paranazal sinüslerden (Lundberg ve ark., 
1994, 1995) kaynaklandığı ileri sürülmüştür. 
Soluk havasındaki NO düzeylerinin en fazla 
burunda ölçülmesi, ağızda, trakeada ve distal 
havayolunda giderek düşen miktarların sap-
tanması ve nazal olarak uygulanan topikal 
steroid beklometazon ile nazal NO’nun azal-
ması, insanlarda NO’nun muhtemelen iNOS 
aracılıklı olarak burunda ve paranazal sinüs-
lerde sentez edildiğini düşündürmektedir 
(Dillon ve ark., 1996).  
 
NO-kemiluminesans yöntemi hızlı ve duyar-
lıdır (ölçüm eşiği 1 ppb) ve tekrarlanabilir 
sonuçlar vermektedir. Sağlıklı kişilerde solu-
num havasındaki NO nazal kaviteden orijin 
almasına karşın, ciddi akciğer inflamasyonun-
da bu durum değişmektedir. Örneğin, ast-
mada aşağı havayolundan kaynaklanan NO 
miktarı anlamlı olarak artmaktadır (Alving ve 
ark., 1993). Dolayısıyla, bu yöntem astmanın 
alevlenmesinin klinik olarak belirlenmesinde 

yardımcı olabilir. Yetişkinlerde ve çocuklarda 
ekshale edilen aşağı respiratuar NO ve nazal 
NO’nun ölçümü ile ilgili standart prosedürler 
yayınlanmakta (Recommendations, 1999) ve 
güncelleştirilmektedir (ATS/ERS Recommen-
dations, 2005). 
 
Sıvı örneklerde NO ölçümü 
 
NO2

- ölçümü: Taze hazırlanmış ve ışıktan 
korunmuş nitrit (NaNO2) standartları ile 
dilüsyonlar hazırlanır. Azot veya helyum gazı 
ile havalandırılan 3 ml 1 M KI ve 3 ml 1 M HCl 
içerisine belirli bir hacimde standart enjeksi-
yonları ile kalibrasyon eğrisi çıkarılır. Sodyum 
iyodür (NaI) ve krom (III) de NO2

-’yi NO’ya 
dönüştürür (Yang ve ark., 1997). Örnekler 
gaz geçirmeyen enjektörlerde toplanır. Perfü-
ze organ deneyleri gibi in vitro deneylerde NO 
saptanmasını artırmak için örneklerde O2 ve 
oksidanların miktarı azaltılması gibi çeşitli 
stratejiler kullanılabilir. Küçük miktardaki NO’ 
yu stabilize etmek için, bu stratejiler arasında 
hipoksi uygulaması ve süperoksit dismutaz 
(SOD) eklenmesini sayılabilir (Archer ve 
Cowan, 1991). Fakat, hipoksinin NOS aktivi-
tesini modüle ederek indirekt olarak 
(McQuillan ve ark., 1994, Tai ve ark., 2004), 
veya NO’nun partitisyonunu etkileyerek direkt 
olarak (Archer ve ark., 1995) NO düzeylerini 
etkileyebileceğini bilmek gerekir. SOD, arter 
halkalarında oluşan NO’yu saptamada kulla-
nılmıştır (Archer ve Cowan, 1991), fakat bu 
uygulamada NO’nun NO2

-’ye oksidasyonunu 
önlemez. Örnekler, KI ve HCl karışıma enjek-
te edilir ve oluşan pikler kaydedilir. Örnekler 
eğer protein içeriyorsa, köpük önleyici ajan 
katılabilir. Örneklerdeki NO2

- miktarı standart 
eğri kullanılarak belirlenir. Örnek enjeksiyonu 
2-3 kez yapılarak tekrarlanır. Herbiri 100 �l 
olan örnekten yaklaşık 5 enjeksiyondan sonra 
KI, HCl ve köpük önleyici ajan yenisiyle 
değiştirilir.  
 
Asit varlığında,  NO2

- nitrosonyum iyonuna 
(NO+) dönüşür. 
 
NO2

- + 2H+ →  NO+ + H2O 
 
NO+ hızla iyod (NaI veya KI) veya vanadyum 
(III) gibi nükleofillerle reaksiyona girer ve NO 
oluşur. 
 
NO+ + I- →  ONI 
2ONI → 2NO + I 2 veya özetle: 
NO2

- + 2H+ + e- →  NO + H2O 
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NO3
- ölçümü: Taze hazırlanmış ve ışıktan 

korunmuş nitrat (NaNO3) standartları ile 
dilüsyonlar hazırlanır ve nitrit ölçümündeki 
gibi kalibrasyon eğrisi çıkarılır. Burada vanad-
yum ve asit ortam 90-95oC’ye ısıtılır. Oda 
sıcaklığında, vanadyum (III) NO2

-’yi indirger-
ken, NO3

-’ü indirgemez. Sıcaklık 90-95oC’ye 
çıkarılması ile NO3

-’de NO’ya dönüşür. 
Örnekteki NO3

-’ün NO2
-’ye dönüştürmede 

kullanılan diğer protokoller arasında bakır-
plakalı kadmiyum dolgulu kolonlar (Green ve 
ark., 1991), hidrazin (Kempers ve Luft, 1988), 
bakteriyel (Granger ve ark., 1990, Archer ve 
ark., 1995) ve pürifiye edilen (Aspergillus 
spp.) nitrat redüktazlar (Moshage ve ark., 
1995) bulunur. Ticari olarak bulunan nitrat 
redüktazlar oldukça pahalıdır. Escherichia 
coli veya Pseudomonas oleovorans nitratı 
nitrite metabolize eder sonrasında bakteri 
santrifüj ile uzaklaştırılır (Hibbs ve ark., 1992). 
Örnekler protein içeriyorsa, köpük önleyici 
ajan kullanılabilir. Örneklerdeki NO3

- miktarı 
standart eğri kullanılarak belirlenir. Oluşan 
pik, örnekteki total NO2

- +  NO3
- içeriğini yan-

sıtır. Örnek enjeksiyonu 2-3 kez yapılarak 
tekrarlanır. Herbiri 100 µl olan örnekten 
yaklaşık 5 enjeksiyondan sonra vanadyum, 
HCl ve köpük önleyici ajan yenisiyle değiş-
tirilir. Bu yöntem NO2

- ölçümü için oda sıcak-
lığında yapılabilir. Bu değerler, 90-95oC’de 
ölçülen değerlerden çıkarılarak NO3

- içeriği 
belirlenebilir. Asidik ortamda kuvvetli indirge-
yici ajanlar, vücut sıvılarındaki nitrosotiyolleri 
ve nitrosoaminleri de NO’ya indirger (Walters 
ve ark., 1987).  
 
2 NO3

- + 3V+3 + 2H2O →  2NO + 3VO2
+ + 4H+ 

 
Doku homejanatlarından da NO ölçümü yapı-
labilmektedir. Doku makasla ince parçalar 
haline getirilir ve soğutulmuş 5 hacim fosfat 
tamponlu salin (pH 7.4) eklenerek buz içinde 
bir homojenizatör kullanılarak homojenize 
edilir. Sonra 10 dak 14 000 rpm’de santrifüj 
edilir ve pelletler atılır. Süpernatant, 1:2 v/v 
oranında soğutulmuş (0oC) absolu etanol ile 
deproteinize edilir ve örnekler 30 dak  0oC’de 
inkübe edildikten sonra 14 000 rpm’de 5 dak 
santrifüj edilir. Süpernatant NO ölçümü için 
kullanılır (Tejero-Taldo ve ark., 2002). Doku 
örnekleri nmol/mg protein olarak hesaplanır. 
Ölçümlerimizde ve analizde NOAnalysisTM 
(version 3.21, Sievers, Boulder, CO, A.B.D.) 
programı kullanılmaktadır. 
 
NO-kemiluminesansı, tamamıyla olmasada 
yüksek oranda NO için spesifiktir. Sülfidler, 

aminler, H2S gibi kemiluminesans sinyali 
verebilen diğer birkaç madde ya uçucu 
değildir, NO’dan belirgin olarak daha düşük 
partitisyon katsayısı küçüktür veya biyolojik 
sistemlerde oluşmaz. Kemiluminesans oluştu-
rabilen bir çok radikal dedektöre girmeden 
önce yıkılır. Dedektör NO2 için duyarlı değil-
dir. Solvan olarak yaygın bir şekilde kullanılan 
dimetil sülfoksit yüksek dozlarda kemilu-
minesans sinyali verebilmektedir (Archer, 
1993). Düşük dozlar (10 ml için 0.1 ml’den 
az) kullanılarak veya fotomultiplier önüne kızıl 
cut-off filtre yerleştirilerek bu sinyal 
önlenebilir. NaOH, hidrojen sülfürü uzaklaş-
tırmak için kullanılabilir (Michelakis ve Archer, 
1998). Greenberg ve ark. (1995) nitro içeren 
L-arjinin analogları NG-nitro-L-arjinin metil 
esteri (L-NAME) ve NG-nitro-L-arjininin (L-NA) 
kemiluminesans yöntemiyle etkişim gösterdi-
ğini bildirdiler. L-NAME, L-NA ve aminoguani-
dinin sıçanlara in vivo uygulaması plazma NO 
düzeylerini anlamlı olarak artırırken, N5-
iminoetil-L-ornitin (L-NIO), 3-amino-1,2,4-
triazin (3-AT) ve L-NG-monometilarjinin (L-
NMMA) ile artma olmamaktadır. İn vitro 
HEPES tampon solüsyonuna L-NAME, D-
NAME ve L-NA ilavesi kemiluminesans sinya-
li oluşturmaktadır (Greenberg ve ark. 1995).     
 
NO-kemiluminesans analizörü kullanılarak S-
nitrosotiyollerin (Fang ve ark., 1998, Ewing ve 
Janero, 1998),  S-nitrosohemoglobin 
(Gladwin ve ark., 2000) ve hemoglogine bağlı 
NO’nun (Rogers ve ark., 2005) ölçülebileceği 
bildirilmiştir. 
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Nitrik oksit miktarlarının amperometrik (elektrokimyasal) yöntem ile ölçülmesi 
Doç Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR 
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Mersin 
 
NO tayini ile ilgili bir çok yöntem olmasına 
karşın bu yöntemlerin bir kısmı gelişmiş ve 
pahalı cihazlara (EPR spektroskopisi ve 
kemilüminesans) ihtiyaç gösterirken bir kısmı 
ise gerekli hassasiyetin dışında (UV/VIS 
spektroskopisi) olabilmektedir. Ancak son 
birkaç yıldır oldukça hassas ölçüm limiti (nM 
düzeylerinde) olan elektrokimyasal metodlar 
geliştirilmiştir. Bugün dünyada ticari olarak 
mevcut ve kolay elde edilebilir olmasından 
dolayı en çok kullanılan elektrokimyasal 
sensörlerden biri, Clark tipi elektrodlardır. Bu 
sensorün ölçüm esası, NO’nun gaz geçirgen 
bir membrandan ve ince bir elektrolit tabaka-
sından diffüzyonu ve bunu takiben ölçüm 
elektrodlarını okside etmesine dayalıdır.  
 

 
 
Şekil 1. Amperometrik esasa göre ölçüm yapan bir NO 
probu (WPI). Probun gaz geçirgen membranından 
geçen NO gazı, elektrolidle dolu elektrodun içinde kendi 
konsantrasyonu ile orantısal bir akım yaratır. Bu akımın 
şiddeti WPI NO-metrede amplifiye edilerek veri kayde-
dici ortama aktarılır. 
 
Bu oksidasyon, membranın dışındaki NO’nun 
konsantrasyonu ile orantısal bir akım yaratır. 
Üretici firmaya göre, bu elektrodlar (sensorlar, 
problar) O2, N2, NO2 ve CO’e duyarsız iken 
CO2’ye duyarlı olabilmektedir. CO2 esasında 
prob ile elektrokimyasal etkileşmeye girmez, 
fakat sensor içindeki elektrolitin pH’sını 
düşürür ve böylece etkileşme gösterir. Kimi 
kaynaklara göre elektrodların tayin limitleri 
yaklaşık 20 nM’den 10 mM’ya kadar uzanır. 
Bu değerler kemilüminesans ve EPR’dan 
yaklaşık 10 kez daha daha yüksek hassasiye-
te işaret etmektedir. Elektrokimyasal yönteme 
dayalı Clark probları porfirinik esaslı NO 
sensorlarından daha az duyarlıdır ancak bu 
son problar ticari olarak mevcut değildir. 
Diğer bir NO tayin yöntemi ise oksihemoglo-
binin NO tarafından methemoglobine dönüşü-
münü içeren yöntemdir ve 401 veya 577 
nm’de fotometrik olarak yapılır. Bu yöntemin 
duyarlılığı Clark ile mukayese edilebilir düzey-

dedir, fakat gerekli selektiviteden yoksun ola-
bilmektedir. Çünkü HbO2’nin Met-Hb’e dönü-
şümü aynı zamanda süperoksid anyonları ile 
de gerçekleşir ve NO’nun yaptığı spektral 
değişim, aynı zamanda ONOO- tarafından da 
oluşturulur. Bu tür etkileşmeler elektrokim-
yasal NO tayini ile görülmez (Schmidt ve diğ. 
1998; World Presicion Instruments (WPI) NO-
metre kullanım kitapçığı ve kataloğu). 
  
Diğer taraftan Clark elektrodları ile NO 
tayininde bir çok avantaj bulunmasına karşın 
bu probların kullanımı onların oldukça uzun 
reaksiyon zamanı (yaklaşık 2-3 sn) ile kısıtla-
nır. Ancak porfirinik esaslı NO problarında bu 
latent süre 10 ms civarındadır. NO’nun oksi-
hemoglobin ile olan reaksiyonu da oldukça 
hızlıdır. Bu durum NO’nun akım sistemlerinde 
geçici değişikliklerin ölçüldüğü veya NO’nun 
diğer moleküllerle oluşturduğu hızlı reaksiyo-
na girdiği deney sistemlerinde özellikle önem-
lidir. Bu kısıtlamalara rağmen Clark tip NO 
probları bir çok deneysel durumda kullanılan 
önemli araçlardır. NO-metre veri kaydedici bir 
sisteme (Duo-18 veya basit bir program ya da 
Biopac veya Powerlab-MacLab) ve oradan da 
bir bilgisayara bağlanır. NO’nun ölçüleceği 
kabın dibine manyetik karıştırıcı konur ve 
sürekli karıştırılır. NO tayini yapılırken karıştır-
ma yapmanın karıştırma yapmamaya göre 
anlamlı olarak daha fazla NO sinyali ürettiği 
tespit edilmiştir. Gerekirse NO’nun ölçüleceği 
kabın ağzı kauçuk bir tıpa ile kapatılır fakat 
uygulama yapmaya uygun iğneler yerleştirilir, 
ya da WPI firmasının geliştirdiği gaz geçirmez 
haznelerde deneyler yapılır. Prob NO’nun 
ölçüleceği sıvıya daldırılır ve akımın stabil 
olmasına dek beklenir. Stabil olduktan sonra 
cihaz üzerindeki bir düğme ile akım değeri 
sıfırlanır ve deneye başlanır. Akım sistemle-
rinde de NO ölçümü yapılabilir. Bunun için, T-
adaptör kitlerine ihtiyaç vardır. Eğer bazal 
akım sabitse, akımın hızı 14 ml/dk’ya çıkma-
sına rağmen NO-metre üzerindeki sinyal 
değişmez.  
 
Probların bakımı 
 
Kullanılan problar 5 dk boyunca distile su 
içinde tutularak temizlenir. Protein içeren 
solüsyonlarda kullanılan problar, proteaz 
içeren solüsyonlarda birkaç dk tutularak 
yapışmış proteinler temizlenebilir ve sonra 
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distile su içinde 15-20 dk bekletilir. Bu arada 
manyetik karıştırıcı sürekli ortamı karıştırırsa, 
daha iyi temizleme sağlanmış olur. Sensor 
deneylerde kullanılmayan zamanlarda da 
yine distile su içinde bekletilmelidir. Kullanıl-
mayan yeni problar serin, kuru ve güneş ışığı 
almayan ortamlarda saklanmalıdır. 
 
Kalibrasyon 
 
Kalibrasyon için, nitrit standart solüsyonu 
kullanılır (0.1 veya 1 mM KNO2). Her gün 
taze hazırlanır. H2SO4+KI karışımı ile değişik 
konsantrasyonlarda standartlarla konsantras-
yon/piko-amper değerleri alınır.  
 
2KNO2 + 2KI + 2H2SO4  →  2NO + I2 + 2H2O 
+ 2K2SO4 
 
1. Kalibrasyon solüsyonu (0.1 M H2SO4 

içinde 0.1 M KI solüsyonu (25 oC) 1 dk 
boyunca helyum ya da argon ile gazlan-
dırılır ve ölçüm kabına 1.8 ml olacak şekil-
de ilave edilir. 

2. Kabın ağzı kauçuk tıpa ile kapatılır ve NO 
probu kabın içine daldırılır. 

3. NO-metredeki akım göstergesi stabil 
oluncaya kadar beklenir.  

4. 7.2 ml 0.1mM KNO2 solüsyonu viyale 
injekte edilir. 0.4 µM’luk bir NO konsan-
trasyonu elde edilir. 

5. Kalibrasyon eğrisi çizilir ve kalibrasyon 
faktörü (= duyarlılık) hesaplanır. 

 
Başka bir kalibrasyon yöntemi ise NO-metre-
nin “slope” fonksiyonu ile yapılır. Buradaki 
prosedür ise aşağıdaki gibidir. 
 
1. Kalibrasyon solüsyonu (0.1 M H2SO4 için-

de 0.1 M KI solüsyonu (25 oC) 1 dk 
boyunca helyum ya da argon ile gazlan-
dırılır ve ölçüm kabına 1.8 ml olacak 
şekilde ilave edilir. 

2. Kabın ağzı kauçuk tıpa ile kapatılır ve NO 
probu kabın içine daldırılır. 

3. NO-metredeki akım göstergesi stabil 
oluncaya kadar beklenir.  

4. 3.6ml 1 mM KNO2 solüsyonu viyale 
injekte edilir. Bu 2 mM’lük bir NO 
konsantrasyonu oluşturacaktır. Gösterge-
deki NO sinyali stabil olur olmaz cihaz 
üzerindeki slope 2 mM’e ayarlanır. 

5. Kalibrasyonu doğrulamak için 3.6 ml’lik bir 
injeksiyon daha yapılır. Bu durumda gös-
tergede 3.8-4.2 mM’lük bir değer olmalı. 
Teorik ve hesaplanan NO konsantrasyon-
ları 5%’den daha fazla farklı ise kalibras-
yon tekrar edilir. 

 
Kalibrasyon için SNAP ile CuSO4 arasındaki 
reaksiyona dayalı bir yöntem daha vardır. 
Özellikle hassas probların kalibrasyonu bu 
şekilde yapılır (Nelli ve diğ., 2000). 
 
Uyarılar 
 
1. NO probları kullandıkça ömürleri azal-

maktadır. Belirli bir süre kullanıldıktan 
sonra değiştirilmelidir. 

2. NO metrenin düzeneğinin bağlandığı priz-
ler topraklı olması, maksimum duyarlılık 
için gereklidir. 

3. Ölçüm yaparken homojen dağılım yapa-
bilmek için karıştırma esastır. Manyetik 
karıştırıcı mutlaka deney boyunca dön-
melidir. 

4. Elektrodları temizlerken ya da takarken 
maksimum dikkatle çalışılmalıdır zira 
membranlar hasar görebilir. Hasarlı 
problar 1 mM NaCl solüsyonuna daldırılır-
sa sürekli ve değişen genliği çok fazla 
olan bir akım verir.  

5. Problar günden güne değişen sinyaller 
verebilir. Bundan dolayı her gün kalib-
rasyon gerekebilir. 

6. Yalancı pozitif sinyallere karşı uyanık 
olunmalı, mutlaka kontrollü çalışılmalıdır 
(Schmidt ve diğ. 1998; WPI NO-metre 
kataloğu ve kullanım klavuzu) 

 



 

 2 

Amperometrik esasa göre NO düzeylerinin 
ölçüldüğü çalışmalarımız 
 
Yaptığımız tüm çalışmalar hücresiz (cell-free) 
ortamlarda gerçekleştirildi. Nitroksil anyonu-
nun (NO-) bazı ajanlar tarafından nitrik oksid 
radikaline dönüşümü incelendi. Ayrıca UV 
ışığı ile fotosensitif olduğunu düşünülen bir 
takım bileşiklerden (NaNO2, SNP, 3-nitroti-
rozin, NG-nitro-L-arginin) olası NO oluşumunu 
araştırıldı. Nitroksil vericisi olarak Angeli tuzu 
kullanıldı (Na2N2O3). Bu madde pH 9’un 
üstünde HNO olarak bulunur. Bu asidin iyoni-
zasyonu sonucu NO- anyonu açığa çıkmak-
tadır.  
 
Na2N2O3  →  HNO  →  NO-  +  H+ 

 
 

 
 
 

 
 
Şekil 2. Angeli tuzunun (AS) ve S-nitrozo-N-
asetilpenisilamin (SNAP)’ın bakır sülfat varlığında 
oluşturduğu NO sinyalleri (Nelli ve diğ., 2000). 
 
 

 
 
Şekil 3. Süperoksid dizmutaz (SOD)’un Angeli 
tuzundan (AS) NO oluşumu (Nelli ve diğ., 2000). 
 
 

Cu2+ + NO-  →  Cu+  +  •NO     (1) 
Cu+  + NO-  →  Cu0  +  •NO     (2) 
 
 

 
 
Şekil 4. Bakır içeren bir enzim olan tirozinaz, sübstratı 
tirozin ve Angeli tuzu (AS) varlığında oluşan NO 
sinyalleri (pA) (Büyükafşar ve diğ., 2000). 
 
 

 
 
Şekil 5. Angeli tuzu (AS), sitokrom c (cyt) ve ko-enzim 
Q (CQ) varlığında yüksek miktarda oluşan NO düzeyleri 
(Büyükafşar ve diğ., 2000). 
 
 

 
 
Şekil 6. 3-nitrotirozin (3-NT, 500 µM), nitroarginin (L-
NA, 500 µM), sodyum nitrit (NaNO2, µM) ve sodyum 
nitroprussiyatın (SNP, 10 µM) ultraviyole ışığı etkisiyle 
oluşturduğu NO düzeyleri (Büyükafşar ve diğ., 2003). 
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Nitrik oksit miktarlarının Griess yöntemi ile ölçülmesi 
Doç Dr. Bahar TUNÇTAN 
Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., Mersin 
 
Nitrik oksit (NO) biyolojik sistemlerde NO sen-
taz NOS adı verilen bir enzim tarafından oluş-
maktadır. Bazik bir amino asit olan L-arjinin-
den NO oluşumuna neden olan NOS enzimi-
nin 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 kal-
moduline bağımlı, iNOS ise  kalsiyum ve kal-
modulinden bağımsız izoformlardır. NOS mo-
leküler oksijen, L-arjinin ve nikotinamit dinük-
leotit fosfat (NADPH) kullanarak NO, sitrülin 
ve NADP+ oluşumuna neden olur. Bu olaylar 
sırasında NOS flavin mononükleotit (FMN), 
flavin adenin dinükleotit (FAD), hem, kalmo-
dulin ve tetrahidrobiyopterin gibi ko-faktörler 
ile kalsiyum ve hem demiri gibi iki değerli 
katyonlara gerek duyar1,11,22.  
 
NOS enzimleri aracılığı ile oluşan NO biyolo-
jik dokularda bir dizi reaksiyona girer. Bunlar-
dan nitrit ve nitrat oluşumu ile ilgili olan reak-
siyonlar;  
 
2NO + O2     →        2NO2 
2NO2      ↔        N2O4 
N2O4 + 2OH- →        NO2

- + NO3
- + H2O 

 
NO2 + NO     →        N2O3 
N2O3 + 2OH-    →        2NO2

- + H2O 
 
Yapısal NOS enzimleri submikromolar miktar-
larda NO oluşumuna neden olur. Örneğin, 
damar endotel hücrelerinde bulunan eNOS 
tarafından oluşturulan NO 2-20 nmol/l kadar-
dır; bu miktarın sirkülasyona yansıyan kısmı 
ise 1-10 nmol/l kadardır. Tersine, iNOS ile 
oluşan NO miktarı hücreden hücreye değiş-
mek 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 bildirilmiştir11,12.  
 
NO yarılanma ömrü çok kısa olan bir bileşik-
tir. Kan gibi fizyolojik ortamlarda yarılanma 
ömrü 6-20 saniye kadardır ve bu durum bazal 
koşullarda NO ölçümünü güçleştirmekte-
dir4,13,14. NO, her ne kadar elektrokimyasal ve 
kemilüminesans gibi yöntemler ile direkt ola-
rak ölçülebilse de, hızlı ve basit bir yöntem 
olarak çoğu örnekte NO metabolizmasının 
dayanıklı son ürünleri olan nitrit (NO2

-) ve nit-

rat (NO3
-) miktarlarının ölçülmesi de sıklıkla 

kullanılmaktadır. Griess yöntemi ile duyarlılık 
limitinin 0.1-1 µM kadar olduğu bildirilmiştir14. 
 
NO metabolizmasının incelenmesi için sade-
ce 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 unutulmamalıdır8. Fizyolojik 
koşullarda NO yaklaşık 3:2 oranında nitrit ve 
nitrata okside olmaktadır. Oksijenlenen çözel-
tilerde nitritin nitrata dönüşümü oldukça ya-
vaştır. Bütün bunlar ile birlikte, nitrit ve nitratın 
oluşum oranları değişken ve örneğe de bağlı 
olduğundan, NO metabolizmasının derecesi-
nin en iyi göstergesi nitrit ve nitratın ikisinin 
birden (NOx olarak ifade edilir) ölçülmesi ile 
elde edilen sonuçlardır. Nitrit vücut sıvılarında 
nitrattan daha az konsantrasyonda bulundu-
ğundan, çoğu durumda NOx nitrat konsan-
trasyonlarını ifade eder. Bazı çalışmalarda 
"nitrit ve nitrat" ölçüldüğü halde, sıklıkla yanlış 
olarak sonuçlar "nitrit" olarak ifade edilmek-
tedir; araştırıcılar bu durumun karışıklığa 
neden olduğunu belirtmekte ve terminolojiye 
dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır-
lar4,5,20. 
  
Nitrit ölçümü için 50'den fazla kolorimetrik 
yöntem kullanılmıştır; bu yöntemlerden çoğu 
azo boyalarının oluşumu temeline dayanmak-
tadır16. Günümüzde, örneklerdeki nitrit ve nit-
rat miktarları iki aşamalı bir yöntem ile ölçül-
mektedir. Öncelikle nitrat enzimatik dönü-
şüm17,30,32 veya metalik kadmiyum3,6 ile nitrite 
indirgenir. Oluşan toplam nitrit ise hemen 
hemen her örnekte kullanılabilecek bir yön-
tem olan Griess yöntemi ile ölçülür.  
 
Griess yöntemi nitritin asidik ortamda primer 
bir aromatik amin ile (sülfanilamit) diazotizas-
yonu ve N-(1-naftil)etilendiamin hidroklorit 
(NED) ile mor renkli bir azo ürünü oluşturması 
esasına dayanır (Griess reaksiyonu) (Şekil 1). 
Griess reaksiyonu, nitrit iyonlarına duyarlı 
olduğundan, ortamdaki nitratın nitrite indir-
genmesi in vivo olarak oluşan NO’nun gerçe-
ğe yakın miktarlarda ölçümüne olanak tanı-
maktadır4,5,18-20. Diğer yandan, Griess yönte-
minin submikromolar düzeyde NO ölçümü 
için uygun olmadığı, ancak, nitrit ve birlikte 
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bulunan nitroksitlerin ölçümü için en uygun ölçüm yöntemi olduğu da düşünülmektedir2. 
 
 

 
 
    + NOX    
  
 

 
           Sülfanilamit 
 

      
         H+ 
 
 
 

 
 
                                                                         

 
                    + 
 
 
 

          
                        

   NED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Azo boyası ürünü 
 
 
 
Şekil 1. Griess reaksiyonunda nitrozillenmiş sülfanilamidin NED ile etkileşmesi sonucu azo boyası ürünü oluşumundaki 
reaksiyonlar.
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Griess yöntemi ile nitrit/nitrat düzeylerinin ba-
sit, duyarlı ve spesifik bir şekilde ölçülebilmesi 
yanında bazı noktalara dikkat edilmesi gerek-
mektedir. Bu yöntemin bir dezavantajı, ortam-
da 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 verebilmesidir10. 
Ayrıca, sistein, glutatyon, askorbik asit, 
NADH ve NADPH gibi indirgeyici maddeler3 
ve L-arjinin analogları7,15 ile de etkileşme 
olduğu bildirilmiştir. 
 
Örneklerin hazırlanması 
 
Örnekler buzlu ortamda toplanmalıdır ve -20° 
C'de saklanmalıdır; mümkün olduğunca ça-
buk analiz edilmelidir. Bakteri kontaminasyo-
nu veya benzeri bir sorun olmuşsa, nitratın 
nitrite olası metabolizmasını önlemek için 
örnekler filtrasyon yöntemi ile sterilize edilme-
lidir. Asidik pH nitriti parçaladığından, asit 
özellikteki koruyuculardan kaçınılmalıdır. 
Plazma ve idrar örneklerinde nitrit konsan-
trasyonları, genellikle nitratın küçük bir frak-
siyonudur (%5'ten az); bu durum nitrit ve nit-
ratın diyet ile alınan ve bu iyonların biyoreak-
tivitesini yansıtır5. 
 
Bazı araştırıcılar serum, plazma veya idrar 
örneklerinin ölçümden önce deproteinize edil-
melerini önermektedir18. Proteinlerin çöktürül-
mesi genellikle gerekmez; ancak, proteinlerin 
çöktürülmesi gerekiyorsa nitrat-redüktaz en-
zimleri ile etkileşmeyen bir çöktürme yöntemi 
seçilmelidir20. Deproteinizasyon için kullanılan 
yöntemler ultrafiltrasyon, çinko sülfat, kadmi-
yum ve çeşitli asitler gibi maddeler ile örneğin 
muamelesidir9,6,31. Ancak, sonuçların plazma 
proteinlerinden anlamlı bir şekilde etkilenme-
diği de gösterilmiştir21. Diğer yandan, başlan-
gıçta asit ve NED'den sonra sülfanilamit ila-
vesinin (NED'nin sülfanilik asit için yarışması 
azalacaktır) ve reaksiyon yürüdüğü sırada 4° 
C'de çalışılmasının yöntemin duyarlılığını 
artırdığı da bildirilmiştir18. 
 
İdrar 
 
İdrar örneklerindeki nitrit ve nitrat miktarı 200-
2000 µM arasında değişir. Bundan dolayı 
örneklerin yaklaşık 10 kat dilüe edilmesi gere-
kir. Dilüsyon için format nitrat redüktaz yönte-
minde distile su, NADP'ye bağımlı nitrat-
redüktaz yönteminde ise sodyum fosfat tam-
ponu kullanılmalıdır. Her iki yöntemde de 
%0.5-10 (h/h) arasındaki dilüsyonlar nitratın 

nitrite dönüşümünü etkilemez; ancak, NADP' 
ye bağımlı nitrat redüktaz yönteminde mak-
simum dönüşümü sağlama için daha uzun 
süre inkübasyon yapmak gerekebilir20. İdrar-
da bulunan nitrit ve nitrat mikrobiyal kontami-
nasyon olmadığı sürece dayanıklıdır. Örnek-
lerin toplanması sırasında idrara antibiyotikler 
veya izopropanol ilavesinin kontaminasyonu 
önleyebildiği bildirilmiştir5. 
 
Hücre kültürü 
 
Çoğu doku kültür ortamları yüksek miktarlar-
da nitrat içerir. Bundan dolayı, yüksek miktar-
da nitrat içeren ortam kullanılmasından kaçı-
nılmalı ve düşük miktarda nitrat içeren ortam-
lar tercih edilmelidir. Bazı ortamlar ise, özel-
likle 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 hazır-
lanmalıdır. NADPH'ye bağımlı nitrat-redüktaz 
yönteminde, maksimum dönüşümü sağlamak 
için gerekli inkübasyon süresinin belirlenmesi 
ve herhangi bir örnekte dönüşüm için gerekli 
sürenin belirlenmesi gerekir20. 
 
Plazma 
 
İnsan plazmasında bazal nitrit konsantras-
yonları "ölçülemeyen", "nM'den fazla (450 
nM)" ve  "µM'den fazla (26 µM)" gibi ifade 
edilmektedir4. Bu kadar çelişkili ifadelerin 
nedenleri arasında kanların toplanması sıra-
sında kullanılan yöntemler ve/veya ölçüm 
yöntemleri arasındaki farklılıklar sayılmakta-
dır. 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. 
Araştırıcılar, bazal plazma nitrit konsantras-
yonlarının yNOS aktivitesini yansıttığına ve 
çeşitli memeli türlerinde NO kullanımının 
benzer şekilde olduğuna dikkat çekmişlerdir. 
Diğer yandan, plazma nitrat konsantrasyon-
larındaki değişmeler NO oluşumunun bir 
göstergesi olarak değerlendirildiğinde dikkatli 
olunması gerektiği vurgulanmaktadır; şöyle ki, 
plazma nitritinden farklı olarak, nitrat konsan-
trasyonu akut NOS inhibisyonu sırasında 
anlamlı olarak değişmemekte ve diyet ve 
renal fonksiyondan etkilenmektedir4.  
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Plazma örneklerindeki nitrit/nitrat miktarları 
deproteinizasyon işlemi yapılmadan da ölçü-
lebilir; ancak, plazmanın format-nitrat redük-
taz yönteminde distile su, NADPH'ye bağımlı 
nitrat-redüktaz yönteminde ise sodyum fosfat 
tamponunda %20 kadar dilüe edilmesi öneril-
mektedir. Plazmada büyük partiküller bulunu-
yorsa, etkileşmeyi önlemek için ölçümden 
önce örnekler santrifüj edilebilir veya filtre 
edilebilir. Dilüe plazma örneklerinin dönüşüm 
yüzdesini etkilememesine karşın, plazma 
Griess reaksiyonundaki nitrit miktarı ile etkile-
şir ve maksimum absorpsiyon yaklaşık %10 
azalır. Bu durumda, distile suda hazırlanan 
standartlar ve dilüe edilmiş serum karşılaştırı-
labilir. Nitratın nitrite dönüşümü %95'ten daha 
azsa, dönüşüm enzimi ile daha uzun süre 
inkübasyon yapılabilir20. Plazma örneklerinde 
yapılan nitrit ölçümünün nitritin hemoglobin ile 
hızla etkileşerek hatalı sonuçlar verebileceği 
ileri sürülmüştür4. 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 prota-
min sülfat ilave edilerek heparinin ortamdan 
uzaklaştırılması önerilmektedir19. 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 sıra-
sı ile %69 ve %55 kadardır. Kandan hemoliz 
yapılmadan ayrılan plazmada nitrit ve nitratın 
-20° C'de 1 yıl kadar dayanıklıdır5.  
 
Griess yöntemi ile nitrit miktarlarının 
ölçülmesi20 
 
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 çö-
zeltisi (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 çö-
zeltisi (69 mg sodyum nitrit/100 ml distile su). 
0-4° C'de ışıktan korunarak saklanır. 0-100 
µM standart çözeltileri hazırlanır. 
 
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 sıcak-
lığında 15 dakika beklenir.  

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

4. Örneklerdeki nitrit konsantrasyonu, stan-
dart nitrit kalibrasyon eğrisinden yararlanı-
larak hesaplanır. Sadece nitrit ölçüldüğün-
de, standart eğri 250 µM'a kadar doğru-
saldır. 

 
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 edilmesidir6. 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 gösterilmiştir15. Bundan dolayı, bu 
indirgeme yönteminin kullanılmaması öneril-
mektedir.  
 
2. Enzimatik 
 
NADPH'ye bağımlı nitrat redüktaz20 
 
Nitrat ve nitritin NADPH-nitrat redüktaz (EC 
1.6.6.2.) kullanılarak eş zamanlı ölçümü ilk 
kez Wu ve Brosnan (1992) tarafından tanım-
lanmıştır. Bu yöntemin esasını nitratın 
NADPH kullanarak nitrite indirgenmesi ve 
oluşan toplam nitritin Griess yöntemi ile ölçül-
mesi oluşturur. Bu yöntemin yüksek miktar-
lardaki NADP+'nin Griess reaksiyonu sırasın-
da renk oluşumu ile etkileşimini önlemek için 
Verdon ve ark.30 tarafından modifiye edilen 
şeklinde ise, bir glukoz-6-fosfat (G-6-F)/G-6-F 
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dehidrojenaz NADPH oluşturucu sistem kulla-
nılmaktadır20. 
 
     Nitrat redüktaz 
NO3

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

 
  G-6-F dehidrojenaz 
G-6-F + NADP+ + H2O       →        6-FG + NADPH + H+ 
 
Materyal20 
 
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 türlerin-
den) (son konsantrasyon 200 Ü/l). Çalışma 
günü kullanılmadan hemen önce hazırlanır. 
 
10 mM nitrat standardı: Sodyum nitrat çö-
zeltisi (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 çö-
zeltisi (69 mg sodyum nitrit/100 ml distile su). 
0-4° C'de ışıktan korunarak saklanır. 0-100 
µM standart çözeltileri hazırlanır. 
 
NADPH'ye bağımlı nitrat redüktaz yöntemi ile 
biyolojik örneklerde toplam nitrit ve nitrat 
miktarının ölçümü için çeşitli firmalar tarafın-
dan 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 miktar-
daki NADPH'nin Griess reaksiyonu ile etkileş-
me sorununu gidermek için, laktat dehidro-
jenazı 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. 
 
 
 

Format-nitrat redüktaz20 
 
Nitratın format-nitrat redüktaz kullanarak nitri-
te dönüşümü Taniguchi ve ark.17 tanımla-
dıkları 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 (frrositokrom:nitrat oksidoredüktaz, 
EC 1.9.6.1) ile nitratı nitrite indirgemek için 
kullanılır. Bu reaksiyonlar sonucunda oluşan 
nitrit miktarları ise Griess yöntemi ile ölçülür. 
NADPH ve NADP+'nin tersine, FMN Griess 
reaksiyonu ile etkileşmez17. 
 
  Format dehidrojenaz 
FMN + HCOO- + H2O  →         FMNH2 + CO2 + OH- 
 
       Nitrat redüktaz 
FMNH2 + NO3

-    →          NO2
- + FMN + H2O 

 
Materyal20 
 
0.5 M fosfat tamponu, 0.8 M sodyum for-
mat, 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 (kullanıl-
madan hemen önce hazırlanmalı) 
 
10 mM nitrat standardı: Sodyum nitrat çö-
zeltisi (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 çö-
zeltisi (69 mg sodyum nitrit/100 ml distile su. 
0-4° C'de ışıktan korunarak saklanır. 0-100 
µM standart çözeltileri hazırlanır. 
 
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 an-
lamlı miktarlarda format-nitrat redüktaz 
içerirler; ancak, bu suşlar kullanıldığında ka-
namisin 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 
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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 hazırlanması20 
 
1. E. coli (JCB387 pcnB ∆nrf suşu) anae-

robik 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. 

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; süs-
pansiyon soğutularak 5 dakika süre ile 
sonike edilir ve böylece hücreler parça-
lanır. 

8. Zedelenmemiş hücreleri toplamak için so-
nikat 2000g'de 4° C'de 20 dakika santri-
füj edilir. 

9. Süpernatan alınır ve membrana bağlı for-
mat-nitrat redüktaz içeren membran frak-
siyonunu 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. 

12. Diyalizattaki protein içeriği 10 mg/ml'ye 
ayarlanır. Bu diyalizat doğrudan nitrat-re-
düktaz yöntemi için kullanılabilir. Diyali-
zatın küçük hacimlerde liyofilize edilmesi 
ve -70° C'de saklanması önerilir.  

 

NADPH'ye bağımlı nitrat redüktaz yöntemi 
kullanılarak toplam nitrit ve nitrat miktar-
larının belirlenmesi20 
 
1. 50 µl örnek, nitrit veya nitrat standart çö-

zeltisi 96 çukurlu bir kültür plağında planla-
nan çukurlara konulur.  

2. Çukurların üzerine 40 µl dönüşüm tam-
ponu 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 absor-
bans değerleri karşılaştırılır. Tipik olarak, 
0-100 µM nitrat standart çözeltileri kullanıl-
dığında, 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 çıkarılma-
sı ile nitrat miktarı belirlenir.  

 
Format-nitrat redüktaz yöntemi kullanıla-
rak toplam nitrit ve nitrat miktarlarının 
belirlenmesi20 
 
1. 1 kısım fosfat dönüşüm tamponu, 1.8 

kısım distile su ile kullanılmadan hemen 
önce dilüe edilir. Duyarlılık sorunu varsa, 
dönüşüm çözeltisinin başlangıçtaki dilüs-
yonu 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 tampo-
nu 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.  
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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 absor-
bans değerleri karşılaştırılır. Tipik olarak, 
0-100 µM nitrat standart çözeltileri kullanıl-
dığında, 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 çıkarıl-
ması ile nitrat miktarı belirlenir.  

 
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 homojenat-
ları gerekse serum örneklerinde nitrit konsan-
trasyonları Griess yöntemi ile ölçülmektedir. 
Kullandığımız yöntemler aşağıda kısaca veril-
miştir. 
 
Doku homojenatlarının hazırlanması 
 
Doku homojenatlarının hazırlanmasında kul-
landığımız fosfat tamponu çözeltisinin bileşimi 
şu şekildedir (g/L): NaCl 8.0; KCl 0.2; 
Na2HPO4 1.4; KH2PO4 0.2. Dondurulan doku-
lar 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 Ep-
pendorf tüplere alınarak, ölçüm yapılıncaya 
kadar -20° C’de saklanmaktadır23-25. 
 
Bazı çalışmalarımızda doku homojenatlarının 
hazırlanmasında kullandığımız HEPES tam-
pon 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 Ep-
pendorf tüplere aktarılarak 18.000 rpm’de 4° 
C'de 10 dakika santrifüj edilmektedir. Elde 
edilen süpernatantlar Eppendorf tüplere alı-

narak, 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 alı-
narak ölçüm yapılıncaya kadar -20° C’de sak-
lanmaktadır27-29. 
 
Nitrit ölçümü 
 
Nitrit ölçümü için sodyum nitrit, orto-fosforik 
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 çözü-
lerek hazırlanmaktadır. Çözeltiler ölçümden 
hemen önce ayrı ayrı hazırlanmakta, ölçüm 
sırasında NED ile sülfanilamit çözeltileri karış-
tırılıp (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 karış-
tırılmaktadır. Oda sıcaklığında 10 dakika bek-
leyen örneklerin verdikleri absorbanslar, kül-
tür plağı okuyucuda 540 nm’de okunmaktadır. 
Sodyum nitrit konsantrasyonlarına karşı elde 
edilen absorbanslardan yararlanılarak, doğru-
sal regresyon yöntemi ile, sodyum nitritin 
kalibrasyon doğru denklemleri belirlenmekte-
dir. Bu denklemlerden yararlanılarak, örnek-
lerde okunan absorbans değerlerinden nitrit 
miktarları bulunmaktadır23-29.  
 
Serum nitrit miktarlarından hesaplanan siste-
mik nitrit oluşumu µM olarak ifade edilmek-
tedir. Doku nitrit oluşumu ise, her bir örnekten 
elde edilen doku için ölçülen nitrit konsantras-
yonlarının, aynı madde uygulanan dokulara 
ait protein değerine oranlanarak hesaplan-
maktadır. Sonuçlar µmol/mg protein olarak 
ifade edilmektedir. 
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