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SCIENTIFIC REWIEVS /BİLİMSEL TARAMALAR 

Biyolojik Örneklerde Nitrik Oksit Ölçümü : 
Diazotizasyon Yöntemi 

Bahar TUNÇTAN*0 , Nurettin ABAC!üGLU* 

Biyolojik Örneklerde Nitrik Oksit Ölçümü : 
Diazotizasyon Yöntemi 

Özet Nitrik oksit (NO) küçük, dayanıklı olmayan, po
tansiyel olarak toksik, hücre menıbranlarını kolaylıkla ge
çebilen diatom.ik bir serbest radikaldir. Bu inorganik gazın 
fizyolojik bir haberci olarak sinir, immün ve kardiyovasküler 
sistenılerde önenıli bir düzenleyici olduğu düşünülnıektedir. 
Normal fonksiyonlara aracılık etmesinin yanısıra septik 
;;ok, hipertansiyon, felç ve nörodejeneratif hastalıklar gibi 
patofizyolojik durunılarda rolü olduğu gösterilmiştir. Spekt
rofotonıetrik olarak nitrojen oksitlerin belirlenmesi için 
uygun olan diazotizasyon yöntemi, özellikle immün sistem 
aracılı.klı olarak aşırt miktarlardaki NO oluşumunun dii
zenlennıesi üzerinde çeşitli bile~·iklerin etkilerinin de
ğerlendirilm.esi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu der
lemede NO'nun stabl üriinleri olan nitrit ve/veya nitrat 
ıniktarlarının ölçiinıü için kullanılan diazotizasyon yöntemi 
ve diğer yöntemler tartışılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Nitrik oksit, biyolojik örnek, ölçüm, 

diazotizasyon . 
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Nitrik oksit (Nü), hayvanlar ve insanlarda önemli 
biyolojik etkileri olan atmosferik bir gaz ve serbest 
radikaldir. Nü'nun memeli hücreleri tarafından sen
tezlendiğinin keşfi ile1·2, Nü metabolizmasının iki 
ürünü olan nitrit ve nitratın ölçülmesi ile ilgili yön
temler geliştirilmeye başlanmıştır. Nü, nörona], en
doteliyal ve indüklenebilir Nü sentaz (NOS)lar (sı
rasıyla nNüS veya tip !, eNüS veya tip il ve iNüS 
veya tip III) aracılığıyla, yarı esansiyel bir amino asit 

Measurement of Nitric Oxide in Biological Samples : 
Diazotization Method 

Summary: Nitric oxide (NO) is a small, unstable, potential
ly toxic, diffusible, diatomic fl-ee radical. Although only re
cently established as a physiological messenger, NO is in
creasingly appreciated as a major regulator in the nervoııs, 
immune and cardiovascular systems. Besides ınediating nor
mal functions, NO has been implicated in pathophysiological 
states as diverse as septic shock, hypertension, stroke and 
neurodegenerative diseases. This assay is often suitable for 
evaluating the effects of various compounds on the regu
lation of immune system-mediated NO oveıproductİon. The 
detection ofnitrogen oxides using a spectrophotonıetric tech
nique is particularly suited to this role. This article discıısses 
the diazotization method and other nıethods far quantitation 
of nitrite and/or nitrate, end products of NO. 
Key words: Nitric oxide, biological sample, measure1nent, 

diazotization. 

olan L-arjininin terminal guanidino atomlarının, 

N-oksidasyonu sonucu vücutta pek çok yerde 
oluşmaktadır3,4,5 (Şekil 1). Nü, santral ve periferik 
sinir sistemi6,7,8, immün9,lü, kardiyovaskülerll,12,13, 

solunum14, renal15 ve endokrin16 sistemlerde bir çok 
fizyolojik ve patofizyolojik olayda rol oynamaktadır. 
Özellikle patofizyolojik olaylarda Nü miktarının 
direkt ve/veya indirekt yöntemlerle ölçülmesi, bu 
serbest radikalin rolünün daha iyi anlaşılmasına 

önemli katkılar sağlamaktadır. Hastalıkların teşhis 
ve tedavisi açısından önemli bir indikatör adayı olan 
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Tunçtan, Abacıoğlu 

L-arjinin-tRNA 

Aminoaçil-tRN~ 
sentetaz "1' "" 

Omitin +Üre 

/-· 
L-ARJİNİN 

l Nitrik oksit 
sentaz 

SİTRÜLİN + NO r- o, 
NİTRİT/NİTRAT 

Şekil 1. NO'nun biyosentezi5 

NO'nun ölçümü için pratik, güvenilir ve ucuz yön

temler geliştirilmesi de pek çok çalışmanın başlıca 

içeriğini oluşturmaktadır. Bu derlemede, NO in

dikatörü olarak, onun stabl ürünleri olan rütrit ve/ 

veya nitrat miktarlarının ölçümünde sıklıkla kul

lanılan diazotizasyon yöntemi tarhşılmış ve diğer 

yöntemler de örneklenmiştir. 

NO'nun Biyokimyası 

NO'nun yarı ömrü oldukça kısadır. Dokudaki yarı 

öm;ü 10-60 saniye kadardır; ancak ortamda doku 

olmaması ve oksijen varlığında yarıömrü 4 da

kikaya kadar uzayabfür17. Ancak yine de uygun in 

vivo ve in vitro koşullarda nitrit ve rütrat birikimi, 

NOS aktivitesinin izlenmesi ve ölçülınesinde kul

lanılmaktadır. NO oluştuktan sonra redoks re

aksiyonlarıyla farklı şekiller kazanır ve hızla, spon

tan olarak moleküler oksijen ile birleşerek çeşitli 

nitrojen oksitleri oluşturur18,ı9,zo (Şekil 2). 

1 

NO 

NO 

1 1 

No· Nff 

RS~lN~M MI lo\ııo, ~ı lfu~,~ 
112RSSR+N,O _,_ M-NO M-NO OONO. N"ff, B-NO A:r-NO OONO' + 21-r 

1!2N10 H,0 
l/2H10 

" 
(ff~RS-, 

RRNH, 
RO-, 
ROO- ... ) 

Şekil 2 NO'nun redoks reaksiyonlarıyla oluşan şekilleri ıs. 
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NO-, nitroksil anyonu; Nü•, nitrik oksit radikali; 
Nü+, nitrozonyum; N20, nitröz oksit; OONO-, pe
roksinitrit; N02, nitrit; H20z, hidrojen peroksit; 
SH, sülfidril; R, alkil ya da aril; M, redoks metali; 
B, baz; Ar, aromatik.· 

2NO + 0 2 -> 2N02 
2NO + 2N02 -> 2N20 3 

2N20 3 + 2H20 -> 4No; + H+ 

Fizyolojik koşullarda NO, stabil anyonik ürünleri 

olan nitrit ve nitrata okside olınaktadır (yaklaşık 3:2 

oranında). Oksijenlenen solüsyonlarda nitritin, nit

rata dönüşümü oldukça yavaştır ve nitrat oluşumu 
düşüktürl9,21. 

NO +1;20 2 -> N02 
2N02 ->N20 4 
NO + N02 -> N 20 3 
Nz03 + HzO-> 2No; + 2H+ 
N 20 4 + H20-> N02- + N03- + 2H+ 

NO Ölçümünde Kullarulan Yöntemler 

Biyolojik sistemlerde NO konsantrasyonlarının öl

çümü, NO'nun in vivo olarak düşük rrüktar!arda oluş

ması ve oluştuktan sonra hızla oksijen ile etkileşerek 

reaksiyona girmesi ölçümünü zorlaştirmaktadır. Son 

yıllarda NO ölçümünün direkt, doğru, hızlı ve kolay 

bir şekilde yapılabilınesine olanak tanıyan yöntemler 

geliştirilmeye çalışılmaktadır22. 

İndirekt Yöntemler 

Biyolojik örneklerde guarülil sikJaz23 ve NOS ak

tivitesi24, damar ve/veya damar dışı düz kas pre

paratlanrun kullanı1dığı biyoesey yönterrü ıle gevşetici 

etki25, troınbosit agregasyonunun inhibisyonu26, L

atjinin analogları ve metilen mavisi27,2S gibi NO sen

tezini inhibe eden veya etkisini önleyen maddelerin 

kullamlınası, ayrıca L-atjinin29, sGMP30 ve L-sitrülin31 

gibi L-arjinin/NO / sGMP kaskadında rolü olan mad

delerin ölçülınesi, NO'nun varlığı ile ilgili olarak bilgi 

verebilmektedir. Bu yöntemlerin özgünlükleri bir

birine göre çok farklıdır ve NO oluşumu ile ilgili ola

rak indirekt bir bilgi sağlamaktadır. Sadece sGMP 

veya sitrülin konsantrasyonlarının ölçümü, NO mik

tarları ile ilgili olarak kantitatif bir bilgi sağlayabilir. 

NO tayini için kullanılan bu indirekt yöntemlerde, 

özellikle L-arjinin analogları kullaruldığmda, spesifik 

olduğu düşünülen NOS inhibitörlerirün aslında spe

sifik olınamaları ve bir L-arjinin analoğu olarak NOS 

inhibisyonu yapan NG-monometil-L-arjininin Nü sen

tezini artirması nederüyle elde edilen bilgilerin gü

verülirlikleri tarbşmalı olabi!mektedir32,33,34. 
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Tunçtan/ Abacıoğlu-

Direkt Yöntemler 

NO'nun miktar tayinine olanak sağlayan direkt yön
temler bulunmaktadır. NO ölçümü için sıklıkla kul
lanılan aletli yöntemler spektroskopik ve elekt
roanalitik yöntemlerdir. Bu yöntemler ile ilgili 
bilgiler Tablo l'de verilmiştir. Bu yöntemlerden 
başka, fluorometri41, gaz22,42 ve yüksek basınçlı sıvı 
kroınatografisi43 gibi yöntemler de kullanılmakta-dır. 

Örneğe Uygun Olarak Yöntem Seçimi 

Çalışılan materyal ile ilgili olarak Nü ölçümü için 
uygun yöntem seçilmelidir. Örneğin sıvı (kan, idrar 
ve tükrük gibi), gaz, doku ya da hücre olmasına göre 
uygun preparat hazırlama ve ölçüm yönteminin se
çilmesi, NO miktarlarının doğruya yakın bir şekilde 
belirlenebilmesine olanak tanıyabilecektir. 

Diazotizasyon Yöntemi 

Hemen hemen her biyolojik örnekte nitrit ölçümü 
için kullanılabilecek standart bir spektroskopi!< yön
temdir. Diazotizasyon yöntemi ilk kez 1879'da Gri
ess tarafından tanımlanmıştır. Bu yöntem, nitritin 
asidik ortamda primer bir aromatik aminle (sül
fanilamid) diazotizasyonu ve N-(1-
naftil)etilendiamin (NEDD) ile renkli bir azo türevi 
oluşturması esasına dayanır (Griess reaksiyonu)44 
(Şekil 3). Sonuçta oluşan bileşik 545-555 nın dalga 
boyundaki ışığı absorblayabilen mor bir azo bo
yasıdır. Bu yöntemde kullanılan örnek hacını 1 mi 

><,mm,-0-NH, +NOx --

Suınmılaınıd 

J 

H -

NEDD 

Azo boyası iıriınü 

Şekil 3. Diazotizasyon reaksiyonunda, nitrozillenmiş sül
fanilamidin NEDD ile etkileşmesi sonucu azo bo
yası oluşumundaki reaksiyonlar. 

kadardır ve 5xl0-8-5xl0-5 M arasında duyarlı ölçüm 

yapılabilmektedir. Eğer kültür plaklarında oto
analizör ile ölçüm yapılacaksa örnek hacını 100 µ! 
kadardır. Ortamın asiditesi, belirli molaritelerdeki 

fosforik asit, hidroklorik asit veya glasiyel asetik asit 
gibi asitlerin kullanılmasıyla sağlanabilmektedir. Di
azotizasyon yöntemiyle nitrit/nitrat ölçümünün ya
pıldığı biyolojik örnekler Tablo 2'de verilmiştir. 

Diazotizasyon yöntemi nitrit iyonlarma duyarlı ol
duğundan, ortamdaki nitratın nitrite indirgenmesi, 
in vivo olarak serum, plazma, idrar ve diğer vücut 

Tablo 2. Diazotizasyon yöntemiyle Nü (nitrit/nitrat) ölçümünün yapıldığı biyolojik örnekler. 

Tür 

İnsan 

Fare 

Örnek 
Serum44,45,46 
Plazma44,47 
İdrar44.48,49 

Tükrük44,49,so 
Gastrik sıvı44,50 
Süt44 
FeçesSO 
Makrofaj hücre kültürü24,27 
Keratinosit hücre kültürüSl 
Astrositoma hücre kültürü52 
Serum53,54 
Plazma55,56 
İdrar56,57 

Makrofaj hücre kültürü56,58 
Meme adenokarsinom hücre kültürü59 
Mikroglia hücre kültürü60 

Tür 

Sıçan 

Örnek 
Serum6l,62,63 
PlazmaSS,64 
İdrar29,61 

Feçes65 
Makrofaj hücre kültürü66,67 
Damar düz kası hücre kültürü68 
Kondrosit hücre kültürü69 
Lenfosit hücre kültürü69 
Mezangiyal hücre kültürü70 
Serebellum doku kültürü71 
Sinoviyal doku kültürü72 
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Tablo 1. NO'nun direkt ölçümü için kullanılan yöntemler 

Yöntem 

Kemilüminesans 
22,35 

Elektron 
para manyetik 
rezonans22,36 

Methemoglobin 
spektrofotomet
risi22,37 

Elektrokimyasal 
yöntemler22 

Prensip 

NO'nun ozonla et
kileşmesi sonucunda 
açığa çıkan ışığın spekt
roskopik ölçümü 

NO'nun nitronlar veya 
nitrozo bileşikleri gibi 
nitroksitler veya he
moglobinle etkileşme sı
rasında oluşan enerji 
miktarı ve manyetik 
alan şiddetinin spekt
roskopik ölçümü 

İndirgenmiş he
moglobinin (Fe2+) NO 
tarafından met
hemoglobine (Fe3+) ok
sidasyonu sırasında olu
şan N03'ün verdiği 

absorbansın spekt
roskopik ölçümü 

Spesifik elektrotlar üze
rinde Nü oksidasyonu 
sırasında oluşan akımın 

ölçülmesi 

Clark elektrodu1l39 Platin (anot) ve gümüş 
(katot) elektrotlardan olu
şan modiliye oksijen elekt
rodu üzerinde sabit bir 
akım uygulandıktan sonra 
NO'nun anot üzerinde ok
sidasyonu ve bu sırada 

oluşan değişikliğin am
perometrik ölçümü 

Örnek 
hacmi 
(mi) 

2.0 

0.25 

1.0 

0.1 

Porfirinik 
mikroelektrot40 

NO oksidasyonunun lxıo-9 

polimerik me
talloporfirin (n-tipi yarı 
iletken) üzerinde olması 
ve oluşan akımın am
perometrik olarak öl-
çülmesi 

Ölçüm 
sınırları 

(M) 

2xl0-8-2x10-7 

4.10-6-sxıo-5 

2x10-9-ıxıo-6 

Avantaj 

Direkt ve yüksek du
yarlılıkla ölçüm; gerek 
sulu gerekse gaz ha
lindeki örneklerde 
analiz kolaylığı; kli
nikte NO inhalaSyonu 
sırasında NO ve nitrit 
düzeylerinin iz
lenebilmesi 

Sulu ortam, hücreler 
ve dokularda basit ve 
yüksek duyarlılıkla 
ölçüm yapılabilmesi 

Kolaylıkla ve kısa sü
rede ölçüm ya
pılabilmesi 

Biyolojik örneklerdeki 
NO'nun in situ olarak 
ölçülebilmesi 

J?ezavantaj 

Biyolojik ortamdan 
NO ayırmanın güç
lüğü; ortamda ozonla 
etkileşebilen mad
delerin (amonyum, 
olefin, sülfür gazları 
gibi) bulunması; NO' 
nun kullanılan ma
teryale yapışması 

Donanırmn oldukça 
özel ve pahalı olmas1; 
ortamın pI-I'sına bağlı 

olarak NO-
hemoglobin et-
kileşmesi ve so-
nuçların doğru alı
namaması 

Ortamda bulunan nit
rozil gruplarının da öl
çülmesi 

lx10-6-3x10-4 Kullaoılan elektrodun Elektrotları ayıran yarı 
NO'ya spesifik olması; geçirgen membrandan 
yüksek miktarların öl- geçebilen oksijen ile 
çülebilmesi; dokularda reaksiyona girerek nit
lokal olarak oluşan Nü' rit oluşumu ile du
nun ölçülebilmesi; kısa za- yarlılığın azalabilmesi 
manda yamı alınabilmesi 

1xıo-8-3xlo-3 Kul1anılan elektrodıu1 Ortamda bulunan ka-
NO'ya spesifik alınası; tekolaminlerin de öl
yüksek miktarların öl- çülmesi 
çülebilmesi; alıcının 

küçük olması ve hızlı 
yanıt verebilmesi; Nü sa-
lınım kinetiğinin ça-
lışılabilmesi; endotel ve 
düz kas hücre kiil-
türlerinde NO'nLın öl-
çülebilmesi 

1) Clark elektrodu prensibiyle çalışan dijital Nü metre (ISO-NO Mark II, World Precision Instrument) geliştirilmiştir ve 
piyasada satılmaktadır. 
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sıvılarında ve in vitro olarak hücre kültür sis

temlerinde oluşan NO'nun gerçeğe yakın mik

tarlarda ölçümüne olanak tanıyabilmektedir. İn

dirgeme için kullanılan yöntemlerden biri, örneğin 

bakırla kaplı kadmiyum kolonlardan geçirilınesi 

veya uygun partikül büyüklüğündeki kadmiyum 

tozlarıyla muamele edilınesidir44. Bu yöntemde 

özellikle proteinli materyal ile çalışıldığında in

dirgeme işleminden sonra kolonların rejenere edil

mesi gerekmektedir. L-arjinin analoglarının kul

lanıldığı çalışmalarda, Griess reaksiyonu ik nitrit/ 

nitrat düzeyleri ölçüldüğünde, bu maddelerin kad

miyum/bakırla etkileşip Griess reaktifi ile nitritle 

elde edilene benzer bir absorbans verdiği gös

terilmiştir73. Bu nedenle bu indirgeme yöntemi kul

lanılmamalıdır. 

Literatürde sıklıkla kullanılan bir diğer indirgeme 

yöntemi ise, bakteriyel nitrat redüktaz (özellikle 

Eschericlıia, Aspergillus ve Pseudomonas tür

lerinden elde edilen) enziminin kullanılmasıdır74,75. 

Bazı araştırıcılar serum, plazma veya idrar ör

neklerinin ölçümden önce deproteinize edilmelerini 

önermektedir. Deproteinizasyon için kullanılan 

yöntemler ultrafiltrasyon, çinkosülfat, kadmiyum 

ve çeşitli asitler gibi maddelerle örneğin mu

aınelesidir44,45,74. Ancak, sonuçların serum veya 

plazma proteinlerinden anlamlı bir şekilde et

kilenmediği de gösterilmiştir55 . Serırm örneklerinin 

toplandıktan sonra dondurularak ya da +4°Cde 

saklanmasının, örnekteki nitrit miktarlarını anlamlı 

şekilde etkilemediği bildirilıniştir45. Plazma ör

neklerinde yapılan nitrit ölçümünün ise, nitritin he

moglobin ile hızla etkileşmesi sonucu hatalı so

nuçlar verebileceği ileri sürülınüştür. Hemsiz 

plazmada nitritin nitrata dönüşme oranı 5:1 olarak 

bildirilmiştir76 . Diğer yandan dilüe heparinize plaz

manın veya lenf sıvısının Griess reaktifi ile asi

difikasyonunun örnekte gözle görülebilir pre

sipitasyona neden olabileceği, ancak örneğin 

önceden çinko ile muamele edilınesi veya ult

rasantrifügasyon ile bu olayın önlenebildiği bil

dirilmiştir77, Griess yönteminin bir dezavantajı, or

tamda KCI, Ca(N03)ı, NH4CI, MgS04 ve CuS04 
gibi maddelerin 10-4 M'dan daha düşük kon

santrasyonlarda bulurunası durumunda ± %0.2 

kadar hatalı sonuçlar verebilınesidir78. 

İdrar veya plazmada ölçülen nitrat sadece endojen 

olarak oluşan NO'yu değil, aynı zamanda diyet ve 

barsakta bakteriyel metabolizmadan gelen nitratı da 

yansıtmaktadır. Araştırıcılar, deney hayvanları ve 

insanlarda NOS aktivitesinin in vivo çalışıldığı du

rumlarda nitrit/nitratsız diyet veya düşük nitrit/ 

nitrat içerikli (:O: 180 µmal/ gün, insanlar için) diyet 

uygulanmasını önermektedirler65,74. Maksimum 

iNOS aktivitesi olsa bile plazma, idrar ve diğer 

vücut sıvılarında oluşan NO'nun çoğunun nitrata yı

kıldığı ileri sürülınüştür57,74 . Diğer yandan, oluşan 

nitratin nitrite indirgendiğine dair bulgular da var

dır. Nitritin plazma, serum ve idrarda düşük mik

tarlarda bulurunasının nedeni, nitritin vasküler sis-

teme geçtiğinde oksihemoproteinlerle 

( oksihemoglobin veya oksimiyoglobin) et-

kileşmesidir79; sarnıçta sitokiyometrik olarak nitrat 

ve hemoglobin oluşur! 9. 

2P-Fe2+ + 0 2 + 3NO; + 2H+ --> 2P-Fe3+ + 3NO; + 

H20 veya 

4P-Fe2+ + 02 + 4No; + 4H+ --> 4P-Fe3+ + 4No; + 02 

+2H20 

Bu olay NO'nun plazma, serum ve idrar gibi ör

neklerde neden nitrat olarak belirlenebildiğini açık

lamaktadır. Ancak, nitrit vasküler sisteme ka

tılmadan vücut sıvılarına geçerse tamaınen nitrata 

okside olmayabilir; plevra!, perikardiyal ve pe

ritoneal sıvılar, eklem sıvısı ve eksüdatif sıvılarda 

anlamlı miktarlarda nitrit bulunabiJir75. 

Diazotizasyon yöntemiyle nitrit/nitrat ölçümü ile il

gili olarak uygulamaya ilişkin pek çok ön işlem ta

nımlarunıştır. Daha önce de anlatıldığı gibi, araş

tırıcılar 1) hayvan veya insarılara belli miktarlarda 

nitrit/nitrat içeren diyet uygulanması, 2) deneylerde 

nitrit/nitratsız su kullanılması, 3) nitrahn nitrite in

dirgenmesi, 4) örneklerin deproteinize edilmesi ve 

5) serum örneklerinin dondurularak saklarunası gibi 

ön işlemler uygulanmasından sonra nitrit/nitrat öl

çümünün en az hatayla yapılabileceğini ileri sür

müşlerdir. Buna karşın literatürde yapılan pek çok 

çalışmada, yukarıda sayılan ön işlemlere baş

vurmaksızın diazotizasyon uygulamasına ilişkin ör-
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nekler bulunmaktadır24,62,74. Laboratuvarımızda ya

pılan çalışmaların sonuçları, başlangıçta L-arjinin/ 
NO yolağı aktive edilmişse nitratın nitrite in

dirgenmesi ve deproteinizasyon işlemleri ya
pılmadan da örneklerde nitrit miktarlarının öl

çülebileceğini göstermektedir. Bundan sonraki 
bölümde, laboratuvarımızda nitrit ölçümü ile ilgili 

olarak yapılan çalışmalardan örnekler verilmiş ve 
diazotizasyon yöntemi anlatılmıştır. 

Diazotizasyon Yöntemiyle Nitrit Ölçümünde Kul

lanılan Maddeler ve Araç-Gereçler 

Sülfanilamid (Merek), NEDD (Merek), H3P04 

(Merek), sodyum nitrit (Sigma), nitrit/nitratsız dis
tile su; santrifüj, 96 kuyucuklu düz tabanlı kültür 

plakları (Greiner), kültür plağı okuyucusu (Di
agnostic Pasteur). 

H3PO 4'ün %85'1ik çözeltisinden %2.5'lik çözeltisi 

suda hazırlanır. %2.5'lik H3P04 içinde, sülfanilamid 
%1 ve NEDD %0.l'lik olacak şekilde çözülür. Sod

yum nitritin suda (eğer hücre kültüründe ça

lışılıyorsa kullanılan besi yerinde) 0.25-50 µM ara
lığında dilüsyonları hazırlanır. Serum örnekleri 

2000 devirde 15 dakika santrifüj edilerek ayrılır. 

Makrofaj Hücre Kültürü Süpernatantı ve Serum ör
neklerinde Nitrit Ölçümü 

Çalışmalarımızda, Böyum'un tanımladığı yöntem 
uyarınca80, sağlıklı ve tüberkülozlu deneklerin pe

riferik heparinize venöz kanlarından izole edilen 
monosit/makrofaj hücre kültüründen belirli za
manlarda toplanan süpernatantta27, aynı deneklerin 

periferik kanlarından ayrılmış serum ör
neklerinde46, fare ve sıçanlarda yapılan septik şok 

ve ağrı ile ilgili çalışmalarda da fare veya sı

çanlardan alınan kandan ayrılan serum ör
neklerinde54,63,81 nitrit miktarları diazotizasyon 

yöntemiyle ölçülmüştür. 

Kültür süpernatantı veya serumdan alınan 100 µl 
örnek üzerine 50 µl sülfanilamid çözeltisi ve 50 µl 

NEDD çözeltisi bir kültür plağında eklenmiştir. Oda 

sıcaklığında 15 dakika bekleyen kültür plakları, kül-
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tür plağı okuyucusuna yerleştirilerek örneklerin ver

diği absorbanslar 620 nm referans filtreye karşı 550 
nm'de okunmuştur. Ölçümler en az 3 kere ya
pılmıştır. 

Nitrit Miktarlarının Hesaplanması 

Distile suda okunan absorbans değerlerinin or

talamaları hesaplanır (n > 10). Ortalama değer kör 
olarak kabul edilir. Sodyum nitritin çeşitli di
lüsyonları ile elde edilen absorbanslardan ya
rarlanılarak (absorbans değerlerinden kör değeri çı
kartılır) kalibrasyon doğru denklemleri belirlenir. 
Örneklerde okunan absorbans değerlerinden, bu 
denklemler kullanılarak örneklerdeki nitrit mik

tarları hesaplanır. 

a) Örnekten dilüsyon yapılmamışsa; 

Örnekten okunan absorbans değeri, kalibrasyon 
denklemine yerleştirilir ve buradan örnekteki nitrit 
konsantrasyonu hesaplanır. 

AbsorbansÖrnek - a 
[N02lomck= --------- (Denklem 1) 

b 

a: kesişim; b: eğim 
b) Örnekten dilüsyon yapılmışsa; 

Dilüe örnek için okunan absorbans değerinden kör 

için okunan absorbans değeri çıkartılır; bulunan değer 
dilüe örnekteki nitrit için absorbans değeridir. Bu. 
değer kalibrasyon denklemine yerleştirilir ve buradan 
hesaplanan nitrit konsantrasyonu dilüsyon faktörüyle 
çarpılarak örnekteki nitrit konsantrasyonu hesaplanır. 

t.Absorbans - a 

[N021ömek= ----- x Dilüsyon faktörü (Denklem 2) 
b 

ı\Absorbans= c - (d x e) 

a: kesişim; b: eğim; c: dilüe örnek için okunan ab
sorbans değeri; d: kör için okunan absorbans değeri; 
e: kısım olarak dilüe örnekteki su miktarı / kısım 

olarak örnek miktarı 
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Örnek 

Sodyum nitritin 0.25-50 µM konsantrasyon ara
lığında diazotizasyon yöntemiyle ölçülen absorbans 
değerleri Tablo 3'de, kalibrasyon eğrisi ise Şekil 4'de 
verilmiştir. Kalibrasyon eğrisi bir doğrusallık gös
termektedir. 

1.5 

/ 
l 
< 

0.5 

.· 

10 50 

Sodyum nltrit !µMI 

Şekil 4. Sodyum nitrit konsantrasyonlanna karşı okunan ab
sorbans değerleri ile elde edilen kalibrasyon eğrisi. 

Tablo 3. Sodyum nitrit konsantrasyonlarına karşı 
okunan absorbans değerleri. 

Konsantrasyon Absorbans Konsantrasyon Absorbans 
(µM) (µM) 

0.25 0.006 4.00 0.112 
0.50 0.012 4.25 0.119 
0.75 0.019 4.50 0.132 
1.00 0.028 4.75 0.135 
1.25 0.042 5 0.142 
1.50 0.045 6 0.192 
1.75 0.055 7 0.230 
2.00 0.057 8 0.275 
2.25 0.060 9 0.295 
2.50 0.064 10 0.324 
2.75 0.082 20 0.554 
3.00 0.086 30 0.878 
3.25 0.091 40 1.073 
3.50 0.101 50 1.416 
3.75 0.105 

Y.'"socb=,= 0.005 + 0.029 X[NO;(; r2= 0.9959 

a) Dilüe edilmemiş serum ömeginde nitrit kon
santrasyonunun lıesaplamnası 

Denklem l'e göre; 

Absorbansömek= 0.048; a= 0.005; b= 0.029 

[NOzl(ömek= (0.048 - 0.005) / 0.029= 1.48 (M 

b) Dilüe edilmiş serum ömeginde nitrit kon
santrasyonunun lıesaplamnası 

1:5 oranında dilüe edilmiş (1 kısım serum + 4 kısım 
su) bir serum örneği için Denklem 2'ye göre; 
a= 0.005; b= 0.029; c= 0.026; d= 0.0056; e= 4/5= 0.8 
ı\.Absorbans= 0.026 - (0.0056 X 0.8)= 0.022 

0.022 - 0.005 

[N02Jömek= ----- X 5= 2.93 µM 
0.029 

SONUÇ 

Bir çok hastalığın patojenezinde rolü alınası nedeniyle 
gerek nNOS veya eNOS gerekse iNOS aracılığıyla olu
şan NO'nun ölçümü, biyolojik etkileri kadar önem
lidir. Biyolojik örneklerde Nü ölçümü için çeşitli yön
temler kullanılınaktadır. Kullanılacak analitik 
yöntemin dikkatle seçilınesi ile daha başarılı sonuçlar 
elde edilebilir. Bıınlardan diazotizasyon yöntemi, pek 
çok örnekte (serum, plazma, idrar, hücre kültürü sü
pernatantlan gibi) duyarlı, ucuz, basit ve hızlı bir şe
kilde ölçüm yapılabilmesi bakımından sıklıkla kul
lamlınaktadır. Bu yöntem, özellikle hücre aracılıklı 

irnmün yanıtın efektör bir bileşeni olarak sitokinle uya
rımda aşın miktarlarda oluşan NO'nun rolünün ay
dınlatılmasına önemli katkılar sağlayabilmektedir. 
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