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Etkileri 

Özet: Nitrik oksit (NO ), L-aıjininden NO sentaz (NOS) ara
cılığı ile sentezlennıektedir ve birçok fizyolojik ve patolojik 
olayda rol alnıaktadır. Gerek insanların gerekse deney hay
vanlaruıın miyokardiyıınılannda NOS aktiviteleri gös
teribniştir. NO kalpte koroner ve endokardiyal endotel hüc
releri ve kardiyak miyositler tarafından sentezlennıektedir. 
NO, süperoksit radikali ile hızlı bir şekilde reaksiyona gi
rerek patent bir oksidan olan peroksinitriti (ONOO-) oluş
tunnaktadır. Endojen ve ekzojen NO Jniyokardiyumda ne
gatif inotropik ve pozitif lusitropik etki gösterir. ONOo- ise 
negat{f inotrop etkilidir ve miyokardial hasara yol açar. 
ONOo- kardiyak kontraktiliteyi büyük bir olasılıkla sGMP 
ve poli (ADP-riboze) sentaz aktivaSyonu ile etkilenıektedir. 
fskeıni-repeifüzyon, nıiyokard inflamasyonu gibi kardiyak 
patolojik durumlarda NO salınunının kontrolü (selektif 
iNOS inhibisyonıı gibi) ve spesifik ONOo- süpürücülerinin 
geliştirilnıesi tedaviye yeni yaklaşım.far getirebilecektir. 
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1980 yılında Furchgott ve Zawadzki'nin ase
tilkolinin endotel hücrelerinden bir faktör sa
lınımına yol açtığını ve bu faktörün düz kasa <lifi.ize 
olarak vazodilatasyona yol açtığım kanıtlamaları ile 
yeni ve oldukça geniş bir araştırma sahası açılmış 
oldul. Bu faktöre endotel kaynaklı gevşetici faktör 
(EDRF) adı verildi ve yapısını aydınlatmaya yönelik 
çalışmalar 1980'li yıllarda hızlandı2 . Furchgott 1987 
yılında EDRF'nin nitrik oksit (Nü) olabileceğirü 

önerdi ve aynı yıl hem Palıner ve ark. hem de Ig
narro ve ark. farklı araştırmaları ile bu faktörün Nü 
olduğu kanıtlandı2-4. 

Myocardial Effects of Nitric Oxide and Peroxynitrite 
Summary: Nitric oxide (NO) is synthesizedfronı L-arginine 
by NO synthase (NOS) and plays a role in ınany physio
logical and pathological conditions. NOS activity has beerı 
sholvn in the myocardiunı of hun1an and anifnals. in tlıe 
heart, NO is synthesized in coronary, endocardiaL endo
thelium and cardiac m.yocytes. NO reacts rapidly with super
oxide radical and fornıs patent oxidant peroxynitrit 
(ONOO-). Both an endogenous andan exogenous NO exert 
negative inotropic and positive lusinotropic effects on ınyo
cardium. ONOo- sho1vs a negative inotropic effect on Jnyo
cardium and causes myocardial injury. Although it is not 
fully characterized ho1v ONoo- depresses myocardial con
tractility, it is likely that ONOO- ınay activate cGMP andlor 
poly (ADP-ribose) synthase pathway. The control of NO re
lease (selective iNOS inhbition) and developnıent r~f spec(f/c 
ONOo- scavengers in cardiac pathological conditions, such 
as ischeamia-repelfıısion and myocardial inflaın1nation, will 
bring new approaches to treatnıent. 
Key words: Nitric oxide, Peroxynitrite, Cardiac 

contractility. 

Nü, L-arjininden Nü sentaz (NüS) aracılığı ile sen
tezlemnekte2 ve L-arjinin analogları ile amino asit 
olınayan glukokortikoidler5, guanidinler6, s
alkilizotiyoüreler7 ve amidinler8 tarafından reversibl 
olarak inhibe edilınektedir. NüS'un indüklenebilir 
(iNüS, NüS-2), nörona! (nNüS, NüS-1) ve en
dotelyal (eNüS, NüS-3) olmak üzere üç izoformu 
izole edilıniştir ve son ikisi yapısal NüS (yNüS) ola
rak da gruplandırılmaktadır9 . Deney hayvanlarının 
miyokardiyumunda iNüS ve yNüS aktiviteleri ilk 
kez Schulz ve ark. ıo,ıı tarafından gösterilirken, 
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insan kalbinde ise 1993 yılında De Belder ve ark.12 
tarafından gösterilmiştir. yNüS kısa sürede pi

koınol düzeyinde Nü salınımından sorumludur ve 
salınan Nü birçok fizyolojik olayın sinyal ileti me
kanizmasında rol oynamaktadır2,9-n iNüS ise mak

rofajlar, endotel hücreleri, nötrofiller, Kupffer hüc
releri, damar düz kası ve miyokardiyumun 

uyarılması sonucu aktive olur ve uzun süreli na
nomol düzeyinde Nü salınımından so
rumludur2,9,l5,!6, Enzim aktivasyonu ile oluşan 

sGMP, NO'nun biyolojik etkilerine aracılık et
mektedir2,9. Nü kalpte koroner ve endokardiyal en

dotel hücreleri ve kardiyak miyositler tarafından 
sentezlenmektedir12,13_ 

NO'nun üzerinde en çok çalışılan ve ilk ortaya 

konan biyolojik rolü vasküler homeostazdaki ro
lüdür. Nü bazal vasküler tonusun kontrolünde ol
dukça önemli bir endojen moleküldür. L-NAME 

aracılığı ile NüS inhibisyonu vazokonstriksiyona 
yol açmaktadır. Hipertansiyon, aterosklerotik kalp 

hastalığı gibi durumlarda Nü sentezi azal
maktadırıo. Nü vazodilatör özelliği dışında renin 

· salınımı, sodyum ve su dengesinin kontrolünde de 

oldukça önemli role sahiptir. Kalpte NO'ya bağımlı 

vazodilatasyon tamamen lokal olarak dü
zenlenmektedir ve kardiyovasküler sistemdeki en 

basit ve en temel adaptasyon mekanizmalarından 
biridir2. Nü fizyolojik konsantrasyonlarda toksik 

değildir, fakat iskemi gibi patolojik durumda ol
dukça kısa sürede fizyolojik konsantrasyonunur 

yaklaşık yüz katına kadar çıkıp belirgin bir toksisiie 
göstermesi ve iskemik hücre hasarının önemli bir 
bölümünden sorumlu olması bu maddenin pa
tofizyolojik olaylarda önemli rol oynadığını gös
termektedir. Nü eşlenmemiş bir elektron içer

mesinden dolayı bir serbest radikaldir ve bütün 
serbest radikaller gibi reaktiftir15,16. NO'nun, sü

peroksit radikali ile hızlı bir şekilde reaksiyona gi
rerek poleni bir oksidan olan peroksinitriti 
(üNüü-) oluşturduğu 1985 yılında Blough ve Za
firiou17, 1990 yılında ise Beckman ve ark18 yaphğı 

çalışmalar ile gösterilmiştir. üNüü-, Nü tok
sisitesinden sorumlu başlıca metabolit olduğundan 
Nü'un çirkin yüzü olarak da nitelendirilmiştir16. 

üNüü- eşlenmemiş elektron içermemesi nedeni ile 
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serbest radikal değildir, yarı ömrü bir saniyeden az 
olmasına karşın, bu süre difüzyon ile etkilerini gös

terebilmesi için yeterlidir. Oldukça güçlü oksidan 
olan peroksinitrit bir çok biyolojik molekül ile re

aksiyona girer, fakat bu etkileri bulundukları bi
yolojik ortam tarafından da etkilenir. üNüü-, pe

roksinitröz asitle denge halindedir. Peroksinitröz 
asidin aktif izomerinin (HüüNü*) oluştuğu ve hid
roksil radikaline benzer etkiler gösterdiği kabul edil
mektedir19. Ancak, üNüü-'deki ü-ü bağının kuv

vetli olması nedeniyle parçalanamayacağından 

hidroksil radikali oluşturamayacağı belirtilnüştir19. 
ONüü-'in toksik etkileri direkt olarak kendisinden 

veya hidroksil radikali-benzeri ürün veya nitrojen 

dioksit radikali oluşturması ile de ortaya çıkar. 

ONüü- lipid peroksidasyonunu başlatması, sül
fidril gruplarını okside etmesi, transport pro
teinlerini, enzimlerini inaktive etmesi ve ONA ha

sarı oluşturmasından dolayı oldukça sitotoksiktir. 
üNüü-, sülfidler, tiyoller, lipidler, askorbat, pro

teinler, karbohidratlar ve nükleik asitler gibi birçok 
biyolojik molekülü okside edebilir ve antioksidan 

tüketimi ve DNA hasarı gibi birçok olaylara neden 
olur16,2D. 

Dokuda ve plazmada üNüü- oluşumunun gös

tergesi olarak kullanılan nitrotirozin, üNüü-'in ti

rozin türevlerini nitratlaması sonucu oluşan stabil 
bir üründür21 ve bu reaktif metabolitler ka

tekolaminlerin in vivo hemodinamik etkilerini se
lektif olarak azaltabilirler22. 3-nitro-L-tirozin ve me

tabolitlerine (3-nitro-L-üH-fenilasetikasit, 3-nitro-4-

üH-fenilpropiyonik asit) insan koroner ar

terlerindeki aterosklerotik lezyonlarda ve mi
yokardiyal inflamasyonda rastlanmıştrr23,24_ 

MO ve üNOO-'in Miyokard Kontraktilitesi Üze

rindeki Etkileri 

NO'un kardiyak kontraktilite üzerine olan etkileri 
konusunda önceleri farklı görüşler varken, son yıl

larda yapılan çalışmalarda bu konuda fikir birliğine 

varılmıştır. Yapılan in vitro veya in vivo ça

lışmalarda gerek endokardiyal veya koroner en
dotelden, gerekse kardiyak miyositlerden salınan 

NO'un veya ekzojen olarak verilen NO'un (SNP, 
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SIN-1, SNAP) negatif inotrop etkili olduğu gös
terilmiştir25-32. Endojen Nü, ekzojen Nü donörleri 

veya intraselüler sGMP'nin artması pozitif lu
sitropik (miyokardiyumun gevşem~ yeteneği) etki 

oluşturur33 . 

Endokardiyal endotelin kardiyak performans üze
rine olan etkisi ilk kez Brutsaert34 tarafından izole 

kedi papiller kasında çalışılmış ve endotel uzak

laştırılmasının izometrik kasılmaların süresini azal
tığı gösterilmiştir. 1991 yılında ise Smith ve ark.35 

bu negatif inotrop etkiden NO'un sorumlu ola

bileceğini gelincik izole papiller kasında yaptıkları 
çalışmada göstermişlerdir. Yine aynı çalışmada ge
lincik izole papiller kasının P maddesi ile ve domuz 

endokardiyal hücre kültürünün ise bradikinin ile 
uyarılmasının sGMP' de artışa yol açtığı ve bu ar

tışın da negatif inotrop etki ile orantılı olduğu gös
terilmiştir. Ancak endotel uzaklaştırılması sGMP 

düzeylerinde bir değişiklik oluşturmamıştır. 

Schultz ve ark.10 1991 yılında domuz sağ ventrikül 

hücre kültüründe yaptıkları çalışmalarda, burada 
yNüS aktivitesini göstermişlerdir. Bir çok araş

tırmacı yine aynı tarihlerde sitokinlerle uyarılma so
nucu kardiyak kontraktilitede ortaya çıkan azal
mayı göstermişlerdir36·39. Gulick ve ark.40 1989 

yılında IL-1~ ve TNFa'ın kalp miyosit kültürlerinde 

beta reseptör aracılı kontraktilite artmasını azalt
tığını göstermişlerdir. 1992 yılında yine Schulz ve 
arkn sıçan kalbinde iNüS aktivitesini gös

termişlerdir. IL-1~ ve TNFa uyarımı ile izole kar
diyak miyositlerde, diğer hücrelerde olduğu gibi, 

iNüS aktivitesindeki artmanın gösterilmesi, septik 
şokta kalpte gözlenen hipokontraktiliteden Nü'un 

sorumlu olabileceğini düşündürmektedir. 1995 yı

lında McKenna ve ark. 28 sıçanlarda lipopolisakkarit 

(LPS) ile indüklenen kardiyak iNüS aktivitesi so
nucu oluşan hipokontraktiliteye protein kinaz C'nin 

(PKC) aracılık ettiğini göstermişlerdir. LPS ve forbol 
ester uygulaması PKC'yi aktive ederek NüS eks
presyonunu ve aktivitesirü artırırken, kontraktiliteyi 

azaltmıştır. LPS ve forbol esterin etkileri PKC in
hibitörleri varlığında kaybolmuştur. 

1992 yılında Brady ve ark.41 izole kardiyak mi-

yositlerden Nü salınımını ve NO'un negatif inotrop 
etkili olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmada en
dotoksin uygulanmış hayvanlarda azalmış olan kar
diyak kontraktilite NüS veya guanilat siklaz in

hibisyonu ile geri dörnnüştür. NüS inhibisyonu 
endotoksin uygulanmayan kontrol grubunda kar

diyak kontraktiliteyi etkilememiştir. 1993 yılında 

yine Brady ve ark. 25 sağlıklı hayvanlarda kardiyak 
miyosit+endotel kültüründe bradikinin ile endotel 

uyarılmasının etkilerirü incelemişlerdir. L-NAME 

kontrol grubunda (bradikinin ile uyarılmayan do
kularda) bir etki göstermemiştir. Bu çalışmalar ile, 

kardiyak miyositlerin normal koşullarda önemli 
miktarda Nü sentezlemedikleri, ancak iNOS uya
rırnı ile veya Nü donörleri verildiğinde oluşan 

Nü'nun sGMP aracılığı ile negatif inotrop etki oluş
turduğu gösterilmiştir. 

Endotel tabakası korunmuş kedi izole papiller ka
sında Nü donörlerinden SNAP, SNP ve SIN-l'in 

düşük konsantrasyonlarda pozitif inotropi, yüksek 
konsantrasyonlarda ise negatif inotropi şeklinde bi
fazik etki gösterdikleri bildirilmiştir31. Bu etkiler so
lubl guanilat siklaz inhibitörü metilen mavisi (MM) 

varlığında kaybolmuştur. sGMP fosfodiestaraz in

hibitörü zaprinast ise konsantrasyona bağımlı bir şe

kilde pozitif inotrop etki göstermiştir. Flesch ve 
ark42 sağlıklı ve yetmezlikli kalplerde sağ atrial tra

bekül ve sol ventrikül papiller kasında yaptıkları ça
lışmada, SNP'nin konsantrasyona bağımlı olarak ka

sılma kuvvetinde azalma yaptığım ve MM 
varlığında bu etkinin kaybolduğunu gös
termişlerdir. SNP aynı zamanda miyokard sGMP 

düzeylerinde artışa yol açmış ve bu artış MM ile in
hibe edilıniştir. Bu çalışmada diğer çalışmadan fark

lı olarak Nü konsantrasyona bağımlı bifazik etki 
göstermemiştir. Kardiyomiyositlerin kısa (2 saat) ve 

uzun süreli (24 saat) Nü maruziyeti guanilat sik
lazın desensitizasyonuna neden olmaktadır43. En

dojen veya eksojen Nü sıçan kalbinde sempatik si- . 
nirlerden noradrenalin salımmıru inhibe 

etmektedir44 ve bu etki NO'nun negatif inotrop ve 

positif lusitrop etkisine katkıda bulunabilir. 

İnsanlarda bu konudaki ilk çalışmada, 1993 yılında 
De Belder ve ark12 tarafından dilate kar-
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diyomiyopatili 17 hastada miyokardiyal yNOS ve 

iNOS aktiviteleri gösterilmiştir. Aynı çalışmada 

iNOS aktivitesinin artmış olduğu hastalarda, sGMP 

düzeyleri de yüksek bulunmuştur. Thoenes ve 

ark.45 septik şokta, insan kalbinde iNOS ak

tivitesinin ve sGMP düzeylerinin yükseldiğini, Hay

woord ve ark.46 dilate kardiyomiyopatide, iskemik 

kalp hastalığında ve valvular kalp hastalığında 

iNOS mRNA'sının artığını göstermişlerdir. mRNA 

ekspresyonu ile kardiyak kontraktilite dis

fonksiyonu arasındaki ilişki gösterilmiştir47. Sağlıklı 

ve yetmezlikli kalplerde sağ atrial trabekül ve sol 

ventriküler papiller kasında yapılan çalışmalarda, 

SNP konsantrasyona bağımlı olarak kasılma kuv

vetinde azalma yapmış ve miyokardiyal sGMP dü

zeylerinde artışa yol açmıştır42 . Bu etki ve artış MM 

varlığında kaybolmuştur. Bu çalışmada aynı za

manda ortamdaki NO miktarı da sürekli olarak öl

çülmüş ve ortamdaki NO miktarının artması ile ne

gatif inotrop etki arasında ilişki bulunmuştur. 

ONOO-'in izole kalbe infüzyonu konsantrasyon ve 

zaman bağımlı olarak kontraksiyonlarda azalmaya 

yol açmaktadır. Bu fonksiyon kaybı ıı:üyokardiyal 

oksijen tüketimi veya kalbin enerji me

tabolizmasındaki bir bozukluk ile ilgili değildir. 

Tam tersine ONOo- kardiyak depresan etkisi ile be

raber kardiyak glikolizi ve glukoz oksidasyonunu 

artırmaktadır. ONOO-'in parçalanma ürünlerinin 

de kalp kasılmasında önemll bir etkileri yoktur. 

ONOO-'in kardiyak depresan etkisi sisteme ve

rilişinden 30 dakika sonra ortaya çıkmaktadır. 

ONOo- miyokard oksijen kullanımında ise bir etki 

oluşturmamıştır. ONOo- maruziyeti, miyokardiyal 

ATP ve NAD düzeylerini de etkilememiştir. 

ONOO-'in kalbin kontraksiyonu sırasında ATP kul

lanımında belirgin azalmaya yol açarak kalbin ka
sılmasını azalttığı bilinmektedir4B. ONOo- mi

yositlere kalsiyum girişini, plazma membranındaki 

kalsiyum transport sistemlerini bozarak arttırır ve 

kontraktil proteinler üzerine etkisi ile kasılmayı 

bozar49. Bununla birlikte ONoo-•in sGMP ve poli 

(ADP-riboze) sentaz (PARS) aktivasyonu ile negatif 

inotropi oluşturması da muhtemeldir. 

L-arjinin-NO yolağının, miyokardiyal iskemi-
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reperfüzyonu takiben oluşan miyokard hasarındaki 
rolü konusunda çelişkili sonuçlar bulunmaktadırS0-

53. Johnson ve ark.51 L-arjinin, sodyum nitrit ve 

SIN-1 'in is kemi reperfüzyona bağlı miyokard ha

sarını anesteziye kedilerde azalttığını gös

termişlerdir. Yang ve ark.53 sıçan kalbinde L

arjininin kardiyoprotektif etkili olduğunu bul

muşlardır. Fakat L-NAME'in reoksijenasyon ha

sarını inhibe ettiğini gösteren bulgular da var
dırls,53-55. Patel ve ark.55 tavşanlarda oklüzyon

reperfüzyonla oluşan miyokardial infarkt alanının 

L-NAME ile azaldığını göstermişlerdir. L-NAME'in 

sıçan izole kalbinde iskemi-reperfüzyon ile oluşan 

kardiyak disfonksiyon ve hasarı etkilemediği fakat 

reperfüzyon sonrasında ortaya çıkan superoksid 

dismutaz (SOD) aktivitesindeki azalma ve lipid pe

roksidasyonundaki artışın L-NAME ile azalttıkları 

gösterilmiştir56 . Bunun yanında, NO donörlerinin is

kemi reperfüzyon aritmilerinde antiaritmik ve an

tiiskemik etki gösterdikleri ve aynı zamanda mi

yokard hasarını azalttıkları bilinınektedir57. SNP 

reperfüzyon sırasında koronerlerde NO dü

zeylerinin korunmasını ve L-NAME'in proaritmik 

etkisinin ortadan kalkmasını sağlamıştır58. 

ONOO-'in iskemi reperfüzyon hasarındaki rolüne 

ilişkin yayınlar son zamanlarda artış gös
termiştir54,59.60. Endotel hücrelerinden iskemi ve re

perfüzyon sırasında hem ektraselüler membran ba

ğımlı NADPH-oksidaz hem de intraselüler ksantin 

oksidaz aktivasyonuyla serbest oksijen radikalleri 

meydana geJir61. Reperfüzyonun erken döneminde 

süperoksit radikali ve NO'nun yüksek kon

santrasyonda oluşmaları ile ONOo- oluşmaktadır62. 

ONOO-'in kalbin kontraksiyonunu bozduğu ve di

rekt miyokard hasarı oluşturduğu bi
linmektedir48·49,63. L-NMMA veya SOD ile re

perfüzyon sırasında, akut ONoO- oluşumunun 

önlenmesinin, sıçan izole kalbini iskemi

reperfüzyon hasarına karşı koruduğu bil

dirilmiştir64. ONoo-'in etkisine aracılık eden PARS 

enziminin inhibisyonu iskemi ve reperfüzyonla olu

şan infarkt büyüklüğünü azaltmakta65 ve kardiyak 

miyositleri oksidatif hasara karşı korumaktadır66_ 

Bu sonuçlar, ONOO-'in iskemi reperfüzyon ha

sarındaki potansiyel rolünü kanıtlamaktadır. Mi-
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yokardiyal iskemi ve reperfüzyon sırasında, do

laşımdaki nötrofil ve plazma Nü düzeylerinin art

ması sistemik inflamatuvar bir yanıt oluşturmakta, 

bu da dokuda üNüO-'in oluşumuyla so
nuçlanmaktadır64. üNüü-'in nanomolar kon

santrasyonlarda, iskemi-reperfüzyon hasarında ko

ruyucu etki oluşturduğu ve bu etkisinin 

postiskemik bölgede nötrofillerin birikimini önemli 

ölçüde azaltmasına bağlı olduğu da gösterilmişfu67. 

Aynca, mikromolar konsantrasyonda peroksinitrit 

infüzyonunun, kedilerde miyokardial infarkt ala

nını azalttığı ve koroner arter endotel fonksiyonunu 
koruduğu bulunmuştur68. 

Sonuç 

Nü fizyolojik olarak endokardiyal endotel hüc

relerinde, kardiyak miyositlerde ve koroner en

dotelde Ca2+ bağunlı enzimler aracılığı ile sen

tezlenmektedir. Endokardiyal endotelden salınan 

Nü'tm miyokarddaki etkisini gösterebilmesi için ge

rekli konsantrasyona ulaşabilmesi, kısa yarılanma 

ömrü göz önüne alındığında pek mümkün gö

rünmemekle birlikte, atriumlar ve sağ ventrikülün 

bazı bölümleri gibi miyokard kalınlığının az olduğu 

bölgelerde bu etkinin görülme olasılığı yüksektir69. 

Endokardiyumdan lokal olarak salman Nü asıl et

kisini, trornbositler üzerinde göstermekte, trombosit 

adezyonunu ve trombus oluşumunu ön

lemektedir69. Koroner dolaşımdan salman Nü ise 

tüm kalpte etkili olabilmekte ve endokardiyumdan 

salman Nü gibi sGMP yolu ile miyokardda negatif 
inotrop etki göstermektedirl4,25-27. Bu mekanizma, 

endotel tabakasının kalp fonksiyonlarını dü

zenlemedeki önemli rolünü ortaya koymaktadır. 

Endotel hücreleri ve lökositler, sitokinler tarafından, 

uyarıldıklarında yüksek konsantrasyonlarda Nü ve 

süperoksit oluşturabilmektedir. Oluşan Nü, sü

peroksit ile reaksiyona girerek, patent toksik me

tabolit üNüü-'i oluşturmaktadır. Bu, özellikle akut 

inflamasyon ve reperfüzyonun erken döneminde 

belirgindir. NO'un sGMP aracılıklı negatif inotrop 

etkisi özellikle sepsis, kalp yetmezliği gibi patolojik 

durumlarda önem kazanmaktadır. Yine patolojik 

durumlarda eğer ortamda süperoksit varsa, yüksek 

konsantrasyonda oluşacak olan üNüü-de kardiyak 

kontraktiletenin azalmasına katkıda bulunacak ve 

miyokardial hasara yol açacakhr. üNüo-· in kar

diyak kontraktileteyi hangi mekanizma ile azalttığı 
bugün için yeterince açık değildir. Özellikle, iskemi

reperfüzyon hasarında P ARS'm rolünün tam olarak 

açıklığa kavuşturulınası, bu konudaki be

lirsizliklerin bir bölümünü ortadan kaldıracaktır. 

Bunun yanında, üNüü- ve prostaglandin sentezi 

arasındaki ilişkinin açıklık kazanması, ONOO-'in 

vazodilatör mekanizmasını ve kardiyak kont

raktiliteyi hangi mekanizma ile azalthğını daha iyi 

anlamamızı sağlayacaktır. Kalpteki patolojik du

rumlardaki Nü salınunımn kontrolü (selekti! iNOS 

inhibisyonu gibi) ve spesifik ONOü- sü

pürücülerinin geliştiriln1esi ise tedaviye yeni yak

laşımlar getirebilecektir. 
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