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Amaç: Astım tanısı nedeniyle tedavi görmekte olan hastalarda Nitrik Oksidin (NO) son ürünleri olan serum nitrit,
nitrat ve nitrit + nitrat düzeylerini ölçmek ve bu hastaların tedavisinde serumdaki NO’nun prognostik değerinin olup
olmadığını belirlemektir. Yöntem: 20 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu ile astımı olan 43 kişi çalışmaya
alındı. Hastalık derecelerine göre bireylerin grubu belirlendi. Serumdaki NO’nun son ürünleri olan nitrit ve nitrat,
Griess reaksiyonu ile saptandı. Bulgular: Hafif intermittan ve hafif persistan hastaların serumlarında ortalama
nitrit+nitrat düzeyleri 45.8 µmol/L olarak bulunurken, orta ve ağır persistan hastaların serumlarında bu değerler
nitrit+nitrat için 54.3 µmol/L bulundu. İki grup arasındaki fark anlamlı bulunmadı. Sonuç: Elde edilen veriler,
serum nitrit ve nitrat konsantrasyonlarının astımlı hastaların tedavisinin izlenmesinde doğrudan belirteç
olamayacağı ama yardımcı prognostik marker olarak kullanılabileceği şeklinde yorumlandı.
Anahtar kelimeler: Nitrik oksit, Griess reaksiyonu, astım
The levels of serum nitric oxide in patients with asthma
Objective: The aim of this study was to determine the levels of nitrite, nitrate and nitrite+nitrate, which are the
derivatives of serum NO in the patients with asthma and to find out whether NO in the serum has a prognostic
value in medical treatment of asthma. Method: A control group of 20 healthy people and a study group of 43
patients of asthma were participated in this study. The patients were included into groups according to the
intensity of their asthma. The nitrite and nitrate levels of serum NO derivatives were determined by Griess
reaction. Results: The mean level of nitrite+nitrate in the serum were found to be 45.8 µmol/L in the the first
group of patients with low intermittance and persistence. The mean level of nitrite+nitrate in the serum were 54.3
µmol/L in the second group of patients with medium and heavy persistence. The differences in the two groups
was not significant. Conclusion: The obtained data was interpreted as serum nitrite and nitrate concentrations
are not primary markers in the monitoring the treatment of the patients with asthma, but they may be used as
secondary prognostic markers.
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Nitrik Oksit (NO), hem insan hücreleri tarafından
biyokimyasal yolla sentezi yapılan endojen sinyal
molekülüdür, hem de solunum yoluyla kirlenmiş
havadan alınan ve zararlı etkilere sahip bir ekzojen
gaz molekülüdür. Kirlenmiş atmosferden solunumla
vücuda giren veya aşırı sentezlenen NO, serbest
radikal olması nedeniyle potansiyel karsinojendir (1).
Endojen NO, sitozolik bir enzim olan Nitrik Oksit
Sentaz (NOS) enzim ailesi tarafından sentezlenir (25). Memeli sisteminde NOS enziminin üç değişik
formuna rastlanır. Bunlar yapısal enzim olan nöronal
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NOS (nNOS), endotelial NOS (eNOS) ile
indüklenebilir NOS (iNOS)’tur. NO’nun üretiminin
değişmesi
hipertansiyon,
diyabet
ve
kalp
rahatsızlıklarıyla ilişkilidir (6-8). eNOS ile bağlantılı
olduğu düşünülen hastalıkların NO’nun az üretimi
veya sinyalindeki problemlerden kaynaklandığı
öngörülmektedir (9). iNOS’un en önemli fonksiyonu
enfeksiyonlu durumlardadır. iNOS’un sentezlemiş
olduğu NO, bağışıklık sisteminin bir düzenleyicisidir.
Ayrıca astım ve romatizma sonucu iNOS, NO
sentezini gerçekleştirir (10,11).
Solunum yolu fonksiyonları üzerinde endojen
NO’nun birçok etkisi vardır (12). İnsan ve hayvan
akciğerlerinde NOS izoformlarının etkisinin ve NO
üretiminin olduğu yerler pulmoner vasküler endotel
hücreleri, düz kas hücreleri, solunum yolu epitel
hücreleri, trombositler, non adrenerjik non kolinerjik
nöronlar,
makrofajlar,
mast
hücreleri
ve
nötrofillerdir. Bütün NOS izoformları solunum yolu
epitellerinde bulunmasına rağmen en fazla bulunan
iNOS’tur. Vasküler endotel tarafından sentezlenen
NO, vazodilatör olarak kan basıncını düzenlemede
rol alır. NO’nun dilatör etkisi, solunum yolundaki
düz kaslarda düzenleyici bir role sahiptir (13).
Astım, bronşiyollerdeki düz kasların solunumu
zorlaştıracak düzeyde daralması ile karakterize
kronik inflamatuar bir hastalıktır. Astımlı hastaların
ekshalasyon havasında yüksek miktarda bulunan
NO’nun solunum yolundaki epitel hücreleri ve
makrofajlardaki
iNOS’ların
sentezinden
ve
aktivitesinden kaynaklandığı gösterilmiştir (12,13).
Bazı
akciğer
hastalıklarında,
ekshalasyon
havasındaki NO seviyesi yükselmektedir. Ayrıca
KOAH’da ekshalasyon havasında NO seviyesinin
astımlı hastalarınkinden düşük olduğu bulunmuştur.
Sigara kullanımı ve henüz tam olarak bilinmeyen
bazı etkenler, ekshalasyon havasında NO seviyesini
düşürerek, hastalık gelişimini gizlemekte ve erken
tanıyı önlemektedir. NO’nun kararlı son ürünleri,
bronkoalveolar lavaj ve tükürükte ölçülebilmektedir
(13).
Bu çalışmada astım tanısı konmuş hastaların
serumlarındaki nitrit, nitrat ve nitrit+nitrat değerleri
kontrol grubu ile karşılaştırılarak, farklı olup
olmadığının ve serumdaki NO değerlerinin tedavinin
izlenmesinde
belirteç
olarak
kullanılıp
kullanılamayacağının araştırılması amaçlandı.
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Yöntem
Çalışma grubunu, Celal Bayar Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Polikliniğine gelen (yaşları 43 ± 21) 43 astımlı hasta
oluşturdu. Kontrol grubu (yaşları 44 ± 14) 20 sağlıklı
gönüllü kişiden oluşturuldu. Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalının
önerileri doğrultusunda çalışma grubunu oluşturan
hastalar, Grup 1 (Hafif İntermittan ve Hafif
Persistan) ve Grup 2 (Orta ve Ağır Persistan) olarak
gruplandırıldı. Çalışma grubunu oluşturan hastaların
32’si Grup 1 ve 11’i Grup 2’de yer aldı.
NO oksijen ile hızla reaksiyona girerek nitrite
dönüştüğünden, “Griess Reaksiyonu” yöntemi
kullanılarak nitrit üzerinden NO ölçümlenmektedir.
Bu çalışmada, Cortas ve Wakid (14)’in
spektrofotometrik yöntemi uygulandı. Ölçümlerin
istatistiksel analizinde GraphPad 2.1 yazılımı
kullanıldı. Grupların tanımlayıcı istatistiklerinin elde
edilmesinde kolon istatistikleri tercih edildi. Ölçüm
değerleri standart normal dağılım göstermediği için,
nonparametrik hipotez testlerinden Mann-Whitney U
testi uygulandı.

Bulgular
Çalışma ve kontrol gruplarının nitrit, nitrat ve
nitrit+nitrat bulgularının Mann-Whitney U Testi
sonuçları Tablo 1’de verildi. Çalışma ve kontrol
gruplarının ortalama nitrit, nitrat nitrit+nitrat ölçüm
değerleri bakımından gözlenen farklar, istatistiksel
olarak anlamlı bulunmadı. Çalışma ve kontrol
grubunu oluşturan bireylerin serumlarında saptanan
nitrit+nitrat düzeylerinin dağılışı, Box-Whisker plot
grafiği olarak Şekil 1’de gösterildi.
Çalışma grubunu oluşturan bireylerin hastalık
derecelerine göre yapılan Grup 1 (Hafif İntermittan +
Hafif Persistant) ve Grup 2 (Orta Persistant + Ağır
Persistant) şeklindeki sınıflandırmaya ait nitrit+nitrat
düzeylerinin dağılışı, Şekil 2’de verildi.
Elde edilen bulgulara göre hafif intermittan ve hafif
persistan
hastaların
serumlarında
ortalama
nitrit+nitrat düzeyleri 45.8 µmol/L olarak
bulunurken, orta ve ağır persistan hastaların
serumlarında bu değerler nitrit+nitrat için 54.3
µmol/L bulundu. İki grup arasındaki fark anlamlı
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Tablo 1. Çalışma ve kontrol gruplarının nitrit, nitrat
ve nitrit+nitrat bulgularının Mann-Whitney U testi
ile değerlendirilmesi
Ortalama Değer
Hasta
Kontrol
Nitrit (µmol/L)
2.10
Nitrat (µmol/L)
45.0
Nitrit+Nitrat(µmol/L) 47.5

2.3
46.6
50.0

Mann-Whitney U
testi sonucu
P=0.8767
P=0.4923
P=0.5697

bulunmadı.
Çalışma grubunu oluşturan hastalar, ayrıca
kullandıkları ilaçlara göre Grup A ve Grup B olmak
üzere iki grupta toplandı. İnhaler kısa etkili beta 2
agonist ve inhaler steroid kullananlar Grup A’da,
inhaler kısa ve uzun etkili beta 2 agonist ve inhaler
steroid ilaçları alan hastalar Grup B’de toplandı.
Grup A ve B’deki bireylerin serumlarında saptanan
nitrit+nitrat düzeylerinin karşılaştırmalı Box-Whisker
plot grafiği Şekil 3’de gösterilmektedir. Grup A
hastalarının serumlarında ortalama nitrit+nitrat
düzeyleri 44.0 µmol/L, Grup B’nin ortalama
nitrit+nitrat düzeyleri 54.3 µmol/L olarak belirlendi.
Grup A ve Grup B ilaçlarını kullanan hastaların
serumlarında
saptanan
ortalama
nitrit+nitrat
düzeylerinde gözlenen farklar, istatistiksel olarak
önemsiz bulundu (p>0.05).

Tartışma

Şekil 1. Çalışma ve kontrol grubunu oluşturan
bireylerin serumlarında saptanan nitrit+nitrat
düzeylerinin grafiği (Box-Whisker)

Yapılan araştırmalar, astım hastalarının solunum ile
dışarı verdikleri NO konsantrasyonunun sağlıklı
insanlarınkinden yüksek olduğunu göstermektedir
(13-15). NO’nun alveolar makrofajlardaki NOS’lar
tarafından sentezlendiği ve astım hastalığında önemli
rol oynadığı tespit edilmiştir (16). Jiang ve
arkadaşlarının (17) domuzlar üzerinde yaptıkları
deneylerde astımlı olanlarda iNOS sentezinin arttığı
buna bağlı olarak NO’nun seviyesinde artış olduğu
saptanmıştır. Bu artış sitotoksisiteye ve bronş aşırı
cevaplılığında yükselişe neden olmaktadır (17).
Kazanawa ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada
(18), benzer şekilde astım hastalarının balgamındaki
NO miktarının sağlıklı insanlarınkinden yüksek
seyrettiği bulunmuş ve balgamdaki NO son
ürünlerinin, allerjik solunum yolu inflamasyonunda
değerlendirilebileceği belirtilmişdir.
Çalışmamızın kontrol grubuna ait ortalama serum
nitrit ve nitrat değerleri (2.3 ve 46.6 µmol/L), Köksal
ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmanın (10)
kontrol grubu değerlerine (2.17 ve 57.74 µmol/L)
çok yakın olması, ölçümlerin doğru yapıldığı
şeklinde yorumlandı.

Şekil 2. Çalışma ve kontrol grubunu oluşturan
bireylerin hastalık derecelerine göre serumlarında
saptanan nitrit+nitrat düzeylerinin grafiği (BoxWhisker): Grup 1: Hafif intermittan+hafif
persistant Grup 2: Orta persistant+ağır persistant
Genel Tıp Derg 2006;16(2)

Garnier ve arkadaşlarının (19) yaptığı çalışmada
solunum
yolu
ile
havaya
verilen
NO
konsantrasyonunun solunum yolu inflamasyonu için
bir marker olduğu, ancak astımın niteliği hakkında
herhangi bir bilgi vermediği belirtilmektedir. Sippel
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düşüşünün nedeni, steroidlerin NOS enzimini inhibe
etmesinden
kaynaklanmaktadır
(26).
Bazı
çalışmalarda (24, 27) steroid tedavisi uygulamasında
NO’nun iyi bir marker olduğu belirtilmektedir.
Çalışmamızda
kontrol
ve
çalışma
grubu
serumlarındaki nitrit ve nitrat miktarları arasında
anlamlı bir farkın bulunmamasının nedeni, hastaların
tedavi altında olması ve steroid ilaçları kullanmaları
olabilir.

Şekil 3. Çalışma grubunu oluşturan bireylerin
kullandıkları ilaçlara göre serumlarında
saptanan nitrit+nitrat düzeylerinin grafiği (BoxWhisker): Grup A: İnhaler kısa etkili beta 2
agonist+inhaler steroid Grup B: İnhaler kısa
etkili beta 2 agonist+inhaler uzun etkili beta2
agonist+inhaler steroid
ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma (20) da, Garnier
ve arkadaşlarının (19) bulgularını desteklemekte ve
solunum yolu ile havaya verilen NO’nun astım
hastalığının bir markeri olduğu, ancak hastalığın
şiddeti ile ilişkili olmadığı belirtilmektedir.
Yukarıdaki literatür verilerine benzer şekilde, bizim
çalışmamızda da serum nitrit, nitrat ve nitrit + nitrat
konsantrasyonları ile astımın ağırlık derecesi arasında
bir bağlantı saptanamadı.

Sonuç olarak, bu çalışmada sağlıklı kontrol grubunun
serumdaki ortalama nitrit ve nitrat değerleri, astımlı
hastaların serumdaki nitrit ve nitrat değerleri ile
karşılaştırıldığında ikisi arasında anlamlı fark
bulunmadı. Bu sonuç, serum nitrit ve nitrat
konsantrasyonlarının astımlı hastaların tedavisinin
izlenmesinde doğrudan belirteç olamayacağı ama
yardımcı prognostik marker olarak kullanılabileceği
şeklinde değerlendirildi.
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