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Akute Strok hastalarında Asimetrik Dimetil Arjinin, Nitrik Oksit ve 
Endotelyal Nitrik Oksit Sentazın Plazma Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi 

 
Aydın Şükrü BENGÜ*1, Halil ŞİMŞEK 1, Eşref Akıl 2  

 

Bu çalışma Bingöl Üniversitesi 134-128-2013 BAP numara ve ‘Akute Stroke (felç) hastalarında Plasma Asimetrik Dimetil 
Arjinin (ADMA) ve Nitrik Oksit (NO) ve Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (eNOS) Düzeylerinin Değerlendirilmesi’ isimli 

bağımsız BAP projesinin sonuçlarını içermektedir. 
 

Özet 
 

Strok (felç), batı dünyasında iskemik kalp, kanser hastalığı sonrası morbiditenin ve mortalitenin önde gelen üçüncü nedenidir. 
Sağ kalan beş hastanın biri daha sonraki 5 yıl içinde tekrar felç geçirmektedir, bu da sağlık sistemini ve ekonomiyi yoğun bir 
yüke sokmaktadır. NO (Nitrik Oksit), NOS (Nitrik oksit sentaz) enziminin katalizlediği bir reaksiyon ile sentezlenir. eNOS 
(endotelyal nitrik oksit sentaz),  NOS enzim ailesinin endotelyal kökenli bir izoenzimidir ve endotel disfonksiyonu ile ilişkisi 
bilinmektedir. ADMA (asimetrik dimetil arjinin), insanda NO biyosentezinin majör inhibitörüdür. Bu çalışmanın amacı Doğu 
Anadolu bölgesinde erken başlangıçlı iskemik felç vakaları için NO, eNOS ve ADMA’nın bir risk faktörü olarak değerlendirilme 
ihtimallerinin araştırılmasıdır. Bu çalışma 30 akut iskemik felç hastası ve 30 sağlıklı kontrol grubu üzerinde yürütüldü. Plazma 
ADMA ve eNOS düzeyleri iskemik felç hastalarında kontrol grubuna göre daha yüksek, NO düzeyleri istatistiksel olarak daha 
düşük tespit edildi. İstatistiksel olarak fark sadece eNOS ve ADMA’da tespit edildi. Hasta ve kontrol grubunda sırasıyla,  eNOS 
düzeyleri 817,30±109,45 pg/mL ve 285,67±30,40 pg/mL, ADMA düzeyleri 0,7199±0,4912 µmol/L ve 0,5205±0,0229 µmol/L, 
NO düzeyleri 55,83±3,50 µmol ve 61,22±1,19 µmol olarak tespit edildi. 

 
Anahtar Kelimeler: ADMA, ELİSA, eNOS, HPLC, Felç, NO 

 

Evaluation of Asymmetric Dimethylarginine, Endothelial Nitric Oxide 
Synthase and Nitric Oxide Plasma levels in Acute Ischemic Stroke Cases 
 
Abstract 

 
Stroke is one of the third leading cause of ischemic heart, cancer mortality and morbidity. One of the five surviving patients 

undergoes stroke in the next five years and this puts heavy load on heath system and the economy. NO( nitric oxide) is syntesized 
by a reaction catalyzed by the NOS (nitric oxide synthase). eNOS (endothelial nitric oxide synthase) is an enzyme origin member 
of NOS enzyme family and its relation with endothelium disfunction is known. ADMA (asymmetric dimethyl arginine) is the 
major inhibitor of NO biosynthesis in humanbeings. The aim of this study is to search fort he evaluation of possibilities in 
ADMA, eNOS and NO tests for acute ischemic stroke. This study is done at 30 early-onset ischemic cases and 30 healty control 
group. Plasma ADMA and eNOS levels are searched higher than in patients contrary to control group and NO levels are searched 
lessen than them. Statistically, the difference is only obtained in eNOS and ADMA results. In eNOS levels, the patients are 
obtained as 817.30±109.45 pg/mL. Yet, in control groups this levels are obtained as 285.67±30.40 pg/mL. In NO levels, the 
patients are searched 55.83±3.50 µmol, yet in control groups this figure is searched 61.22±1.19 µmol and in ADMA levels, 
patients are searched as 0.7199±0.4912 µmol/L, yet in control groups it is obtained as 0.5205±0.0229 µmol/L. 
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1. Giriş 
 

Dünya Sağlık Örgütü strok (felç, inme) terimini “ ani 
gelişen, 24 saat veya daha uzun süren, ölüme yol açabilen 
damarsal kökenli, fokal veya global serebral fonksiyon 
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bozukluğu ile oluşan klinik bulgular olarak tanımlamıştır’’. 
Travma, enfeksiyon ve tümör gibi nedenlere bağlı infarkt 
veya kanama, serebral iskemiye bağlı geçici ataklar 
tanımlama dışında bırakılmıştır. Tüm felçlerin %80-85’ini 
serebral infarkt, %10-15’ini intraserebral hematom ve %6-
8’ini subaraknoid kanama oluşturur. Felçte temel özellik 
nörolojik bulguların ani başlamasıdır [1]. 
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 Felç insidansı; belirli bir zaman periyodunda, bir 
populasyonda ortaya çıkan yeni felç olgularının risk 
altındaki nüfusa bölünmesi ile elde edilen hızdır. İnsidans 
çalışmalarında ideal sonuçlar elde etmek için; felcin tanımı 
iyi yapılmalı, geçici iskemik atak (GİA) dışlanmalı, 
populasyon sınırlama yapılmaksızın incelenmeli, ilk atak 
olmalı, yaşlara göre insidans incelenmeli ve inceleme 
kayıtları iyi tutulmalıdır [2]. Yaşlara göre yıllık felç 
insidansi 55-64 yaş arasında 1,7/1000, 65-74 yaş arasında 
4,9-8,9/1000, 75 yaş ve üzerinde 13,5-17,9/1000’dir. Kırk 
beş yaş öncesi gelişen felçler tüm felçlerin %3-5’ini 
oluşturdukları için felç insidansını tahmin etmek güçtür. 
Erkeklerde 55-64 yaş arasında felç insidansı kadınlara göre 
2-3 kat fazla iken ileri yaşlarda bu fark azalmaktadır. Kış 
aylarında felcin arttığı görülmektedir [3]. 

Felç prevelansı; belirli bir zamanda bir populasyondaki 
eski ve yeni olgu sayısının risk altındaki nüfusa 
bölünmesiyle elde edilen bir orandır. Felç insidansına ve 
yaşayabilen hastalara bağlı olan bu oran yaşla birlikte 
artmaktadır. Batı toplumunda felç prevelansı %0,8 olarak 
bildirilmiştir. Henüz bizim ülkemizde sağlıklı veriler yoktur. 
Son on yılda yapılan çalışmalarda batı ülkelerinde felce 
bağlı ölüm oranının azaldığı ifade edilmektedir. Felce bağlı 
ölümlerin azalması ortalama yaşam suresinin uzamasına ve 
felç insidansının azalmasına bağlanmaktadır [4]. 

Yapılan epidemiyolojik çalışmalar felç sonrası yaşam 
oranında yükselme olduğunu göstermektedir. Ancak 
iskemik felçlere oranla intraserebral kanamalar sonrasında 
yaşam oranı daha yüksektir. Bu nedenle iskemik felçlerde 
öncelikle risk faktörlerinin belirlenmesi ve korunmaya 
yönelik çalışmalara gerek duyulmaktadır [5]. 

Felç, tüm dünyada morbidite ve mortalitenin önde 
gelen nedenlerindendir. Doğu ve Batı Avrupa arasında felç 
sıklık, yaygınlık ve mortalitesi bakımından büyük farklar 
saptanmıştır. Bu, risk faktörlerindeki farklılığa 
bağlanmaktadır. Doğu Avrupa’da hipertansiyon ve diğer risk 
faktörlerine daha fazla rastlanması daha ağır felç tablolarına 
yol açmaktadır. Batı Avrupa’nın içinde de belirgin bölgesel 
farklılıklar yer almaktadır. Felç, Avrupa’daki morbidite ve 
uzun vadeli özürlülüğün en önemli sebebi olup, demografik 
değişiklikler, hem sıklık, hem de yaygınlıkta artışla 
sonuçlanacaktır. Felç aynı zamanda yaşlılardaki epilepsinin, 
demansın ve depresyonun da en sık nedenleri arasında 
gösterilmektedir [6]. 

Felç terminolojisi tromboz, emboli ve hemorajiyi içeren 
fizyopatolojik durumların yaygın bir komposizyonudur. 
Geniş çaplı şekilde felç, iskemik veya hemorajik tipler olarak 
sınıflandırılır ve iskemik strok total oranın %85’ini oluşturur 
[6]. 

Endotel kaynaklı gevşetici faktör (EDRF) olarak da 
bilinen nitrik oksit (NO) eşleşmemiş bir elektron taşıyan 
yüksüz bir moleküldür. NO’ in bu özelliği onu eşsiz bir 
mesajcı yapar. Yani yüksüz olduğu için membranlardan 
kolayca geçer, eşleşmemiş bir elektrona sahip olması nedeni 
ile hızlı reaksiyona girer. Yarı ömrü saniyelerle ölçülür ve 
çok kısadır. Endotelyal gevşetici faktör varlığı ilk olarak 
1980 yılında tavşan aort halkasında sağlam bir endotel 
varlığında asetilkoline gevşeme şeklinde yanıt verilmesiyle 
fark edilmiştir. NO, nitrik oksit sentaz (NOS) enziminin 
katalizlediği bir reaksiyon ile sentezlenir [7]. 

Memelilerde NO sentezleyen üç değişik NOS vardır. 
Nitrik oksit sentaz enzimleri, yapısal nitrik oksit sentaz 
(cNOS), endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) ve 
indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) olmak üzere üç ana 
gruba ayrılır [8]. NO’in vasküler düz kas proliferasyonuna, 
trombosit agregasyonu ve vasküler süperoksit üretimine 
olumlu etkileri olduğu gibi antiaterosklerotik özellikleri de 
vardır.  

Metilargininler, L-argininin posttranslasyon metilasyonu 
ile sentez edilirler ve proteoliz sonrası dimetilargininler 
olarak salınırlar. Asimetrik dimetilarginin (ADMA) ve 
simetrik dimetilarginin (SDMA) kan, idrar ve BOS (beyin 
omirilik sıvısı)’da tespit edilebilir [9]. 

ADMA, L-NMMA (NG-monometil-L-arginin) ve 
SDMA başlıca metil arginin türevleridir. Metilargininler 
proteindeki arginin rezidülerinin posttranslasyonel 
modifikasyon ile metillenmesi sonucu oluşan türevlerdir. Bu 
metilasyonu protein arginin metil transferaz (PRMT) enzimi 
katalizler ve proteinlerin içindeki argininin guanido azotuna 
1 veya 2 metil grubu aktarımı gerçekleşir. Reaksiyonda 
metil grubu vericisi olarak S- adenozil metiyonin kullanılır 
[10]. 

Arjinin ve ADMA, nitrik oksit sentezinin kontrolünde 
önemli rol oynarlar. Nitrik oksit vasküler tonusun 
düzenlenmesinde platelet adezyon ve agregasyonunda rol 
oynar. SDMA’nın NOS enzimi üzerine inaktive edici etkisi 
yoktur, fakat arginin ve ADMA ile hücre giriş yolunu 
etkileyerek NO üretim hızında dolaylı yoldan etkisi vardır. 
ADMA, SDMA ve L-NMMA, Y taşıyıcı protein adı verilen 
katyonik aminoasit taşıyıcıları aracılığıyla endotelyal 
hücrelerin içine girerler. Metilargininler birbirleriyle ve 
arginin aminoasidi ile hücre içine giriş için yarışırlar. 
Yüksek konsantrasyondaki ADMA, NOS inhibisyonu yanı 
sıra L- Argininin hücre içine transportunu engelleyerek de 
NO sentezi azaltır [11]. 

 L-NMMA ve ADMA olmak üzere iki tip endojen NO 
sentetaz inhibitörü vardır. Dolaşımdaki konsantrasyonu L-
NMMA’dan 10 kat fazla olan ADMA, insanda NO 
biyosentezinin major inhibitörüdür. ADMA metillenmiş 
nükleer proteinlerin proteolizi sırasında ortaya çıkan aktif bir 
moleküldür. Simetrik dimetilarginin (SDMA) ise biyolojik 
olarak inaktifdir. ADMA esas olarak böbrek yoluyla atılır ve 
birikimi ilk olarak renal yetmezlikli hastalarda bildirilmiştir 
[12]. 

ADMA; NOS’ın kompetetif inhibitörüdür, protein 
turnover ürünüdür, DDAH tarafından metabolize edilir ve 
böbreklerden atılır [13]. 

ADMA’nın, HPLC ile analizi güvenilirliği ve 
tekrarlanabilirliği yüksek olduğundan tercih edilmektedir 
[14].   

Sağlıklı bir insanda günde 260-300 µmol ADMA 
üretimi olmaktadır.  İnsanlarda ADMA yüksekliği, ilk kez 
böbrek yetmezliği olan bireylerde saptanmıştır. Bugün, pek 
çok hastalık durumunda ADMA düzeyi yüksekliği 
bilinmektedir [15]. Buna ilaveten plazma ADMA düzeyleri 
ile hiperlipidemi, hipertansiyon, obezite, diabetes mellitus, 
metabolik sendrom, polikistik over sendromu, 
hipopitüitarizm, tiroid disfonkisyonu ile ilişkili olduğuna 
dair bir çok çalışma mevcuttur. Hatta beslenme, sigara ve 
egzersiz gibi etkenlerle de ilişkisi son dönemde ilgi 
görmektedir.  

Bu çalışmada önemli bir ölüm oranına sahip felçte 
plazma ADMA ile beraber NO ve eNOS düzeyleri arasında 
bir ilişki olup olamayacağı araştırılmıştır.  

 
2. Materyal ve Metot 

 
2.1. Materyal 

 
2.1.1. Olguların Seçilimi ve Gruplandırma 

 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim 

dalında yoğun bakımda yatan akut iskemik felçli hastalardan 
antikoagülanlı cam tüpe kanları alındı. Hasta grubunda 
primer hipertansiyon ve/veya Tip 2 diyabet bulunmakta idi. 
Kontrol grubundaki sağlıklı olduğu bilinen kişilerden kanları 
yine aynı şekilde alındı. 
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2.1.2. Numunelerin Toplanması 
 

Numuneler 2500 rpm ve 20 dakika santrifüj edilerek 
plazma elde edildi. Plazmalar fraksiyonlanarak çalışma 
zamanına kadar -80oC’de muhafaza edildi. Aynı şekilde 
kontrol grubundaki sağlıklı 30 kişiden kanları alınarak 
plazma eldesi yapıldı ve çalışma vaktine kadar –80oC’de 
muhafaza edildi. 

 
2.2. Metot 
 
2.2.1 Nitrik Oksit (NO) Analizi 

 
Nitrik oksit (NO) analizi için yaygın olarak tercih edilen 

kiti (Cayman Chemical tarafından üretilen 780001 kodlu 
Nitrate/Nitrite Colorimetric Assay Kit) kullanıldı. İki 
basamaklı işlemle total nitrit/nitrat konsantrasyonunu 
ölçmek için tasarlanmış bir kittir.  

 Birinci basamakta nitrat redüktaz kullanılarak nitrat, 
nitrite çevrilir.  

 İkinci basamakta nitrit koyu mor renkli azo bileşiğine 
çeviren Griess Reaktifi eklenir. 540 nm’deki absorbansın 
fotometrik ölçümü bu azo kromofor sayesinde NO2

-
   

konsantrasyonu doğru bir şekilde ölçülmüş olur. Tüm 
örnekler ikişer kez çalışıldı. 
 
2.2.2. Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (eNOS) Analizi  
 

eNOS tayini için ticari olarak temin edilen kiti (Uscn 
sE90868Hu) kullanıldı. Bu kit immunoassay sandwich 
enzim tekniğini kullanarak eNOS miktar tayini yapar. 
eNOS’a spesifik bir monoklonal antibody mikroplate içinde 
kaplı halde bulunur. Standart ve örnekler mikroplate 
kuyucuklara pipetlenir ve ortamda mevcut olan eNOS’lar 
immobilize antibody tarafından bağlanır. Daha sonra 
bağlanamayan substrat ortamdan uzaklaştırılır ve eNOS’a 
spesifik enzim bağlı poliklonal antikor kuyucuklara eklenir. 
Bağlanmamış antikorlar ortamdan uzaklaştırılmak için 
yıkanır ve sonrasında substrat çözeltisi eklenir, böylece ilk 
adımda bağlanmamış eNOS’un miktarı ile orantılı renk 
değişimi gözlenir. Bu enzim-substrat reaksiyonu sülfirik asit 
solüsyonu ilavesiyle durdurulur ve oluşan renkli kompleksin 
absorbansı 450 nm’de okunur. Örneklerdeki eNOS miktarı 
da standart grafik ile mukayese edilerek hesaplanır. Tüm 
örnekler ikişer kez çalışıldı. 

 
2.2.3. ADMA Analizi 

 
ADMA analizi ters faz HPLC tekniğine dayalı ticari 

olarak temin edilen (Eureka code Z58010) kiti ile çalışıldı. 
Bu kit ile çalışırken önce plazma örnekleri kitte mevcut olan 
katı faz kolonu ile ekstrakte edildi. Sonra ekstraksiyondan 
elde edilen ektrakte 200 µL reagent N (tampon çözelti), 150 
µL reagent O (tampon çözelti), 30 µL reagent J (başlangıç 
çözeltisi), 30 µL reagent L (türevlendirme çözeltisi) ilave 
edildi. Vortekslendikten sonra 20oC ‘de 30 dakika 
inkübasyona bırakıldı. 150 µL HPLC saflığında su eklenerek 
HPLC sistemine verildi. Tüm örnekler ikişer kez çalışıldı. 

HPLC sisteminin kromatoğrafik koşulları; kolon akış 
hızı: 1 mL/dk., enjeksiyon hacmi: 100 µL, fenil kolon: 250 
mm x 4,6 mm x 6 µ, floresans dedektör: 420 nm eksitasyon, 
483 nm emisyon, kolon basıncı: 90 ± 10 bar, analiz süresi: 
25 dakika ve kolon sıcaklığı: 20oC’dir. 

 
3.3. İstatistiksel Analiz  

 
Bu çalışmanın sayısal verilerinin istatistiksel 

hesaplanmasında IBM SPSS programı versiyon 20 sürümü 
 

ile Student t testi ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. 
Sayısal değişkenler ortalama ± standart sapma şeklinde 
belirtilmiştir.  
 
4. Bulgular ve Tartışma 
 
4.1. Plazma NO sonuçları 
 

Akut iskemik felçli 30 hastada NO düzeyleri ortalaması 
55,83±3,50 µmol ve 30 kişilik kontrol grubunda 61,22±1,19 
µmol olarak tespit edildi (p=0,15). Bu değerler Şekil 1’de 
grafik olarak verilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Plazma NO sonuçları 
 
4.2. Plazma eNOS sonuçları 
 

Akut iskemik felçli 30 hastada eNOS düzeyleri 
817,30±109,45 pg/mL ve 30 kişilik kontrol grubunda 
285,67±30,40 pg/mL olarak tespit edildi (p<0,001). Bu 
değerler Şekil 2’de grafik olarak verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2. Plazma eNOS sonuçları 
 
4.3. Plazma ADMA sonuçları  
 

Akut iskemik felçli 30 hastada ADMA düzeyleri 
0,7199±0,4912 µmol/L ve 30 kişilik kontrol grubunda 
0,5205±0,0229 µmol/L olarak tespit edildi (p=0,001). Bu 
değerler Şekil 3’de grafik olarak verilmiştir. 

 Hasta ve kontrol grubundaki NO, eNOS ve ADMA 
sonuçları Çizelge 1’de, hasta grubu korelasyon analizleri 
Çizelge 2’de ve kontrol grubu korelasyon analizleri Çizelge 
3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Plazma ADMA sonuçları 
 
Çizelge 1. Hasta ve kontrol grubundaki NO, eNOS ve ADMA sonuçlarının toplu halde gösterimi  
 

 
 
Çizelge 2. Hasta Grubu Korelasyon Analizleri 

 

Hasta grubu Yaş ADMA (µmol/L) eNOS (IU/L) NO (µmol) 

Yaş 
P 1 0,008 0,436* -0,350 
R  0,967 0,016 0,058 
N 30 30 30 30 

ADMA (µmol/L) 
P 0,008 1 -0,278 0,077 
R 0,967  0,137 0,684 
N 30 30 30 30 

eNOS (IU/L) 
P 0,436* -0,278 1 -0,224 
R 0,016 0,137  0,235 
N 30 30 30 30 

NO (µmol) 
P -0,350 0,077 -0,224 1 
R 0,058 0,684 0,235  
N 30 30 30 30 

 
 
 
 
 

 
Değişken 
 

 
Hasta 
n=30 

 
Kontrol 
n=30 

 
p değeri 

 
Yaş  
 

 
62,37±7,65 

 
59,23±9,84 

 
0,2 

 
NO (µmol) 

 
55,83±3,50 
 

 
61,22±1,19 

 
0,15 
 

 
eNOS (pg/mL) 

 
817,30±109,45 
 

 
285,67±30,40 

 
0,00 
 

 
ADMA (µmol/L)  
 

 
0,7199±0,4912 
 

 
0,5205±0,0229 

 
0,001 
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Çizelge 3. Kontrol Grubu Korelasyon Analizleri 
 

 
Kontrol grubu Yaş ADMA (µmol/L eNOS (IU/L) NO (µmol) 

Yaş 
P 1 -0,210 0,444* -0,424* 
R  0,265 0,014 0,020 
N 30 30 30 30 

ADMA(µmol/L) 
P -0,210 1 -0,021 0,292 
R 0,265  0,914 0,118 
N 30 30 30 30 

eNOS(IU/L) 
P 0,444* -0,021 1 -0,359 
R 0,014 0,914  0,052 
N 30 30 30 30 

NO 
P -0,424* 0,292 -0,359 1 
R 0,020 0,118 0,052  
N 30 30 30 30 

 

P: Pearson korelasyon katsayısı                                                       * p>0,05                                                                                  N: örneklem sayısı 
 
4. Sonuç ve Öneriler 

 
Akut iskemik felçli hasta grubunda plazma eNOS ve 

ADMA düzeylerinde anlamlı artış tespit edilmiştir.   
eNOS’taki artışın iskemik olaylar esnasındaki hücre 

harabiyetinin plazmaya yansıması olarak düşünmekteyiz. 
Buna paralel olarak ADMA’nın artması beklenen bir 
durumdur. ADMA’daki artışın sebebi olarak protein 
metilasyonundaki artış olduğunu düşünüyoruz.  

Serebral iskemiyi takiben eNOS sentezi ve aktivitesi 
artar. eNOS,  iskemiden sonra yeterli doku perfuzyonunun 
sürdürülmesi ve serebral damarlarda immunoreaktivitesinin 
artması açısından önemlidir [16] 

Valtonen ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada insan 
plazma ve serumunda ADMA analizi için ELİSA ile HPLC 
metodunu karşılaştırmışlar ve HPLC’de ADMA analizinin 
ELİSA’ya kıyasla daha güvenilir olduğunu, ayrıca serum 
ADMA düzeyleri ile plazma ADMA düzeyleri arasında 
önemli bir fark olmadığını da tespit etmişlerdir [17]. Bu 
çalışmada da ters faz HPLC tekniğine dayalı ticari kit tercih 
edilmiştir. 

 Nishiyima ve arkadaşları, 50 iskemik felç hastası ve 
116 kontrol grubu ile yaptığı bir çalışmada ADMA 
miktarını iskemik felç hastalarında 0,461±0,08 µM/mL ve 
kontrol grubunda 0,433±0,06 µM/mL olarak tespit 
etmişlerdir. Bu sonuçlara göre iskemik felçli hastalarındaki 
ADMA düzeyleri kontrol grubundan daha yüksek olduğunu 
belirlemiştir [18]. Bu sonuçlar bizim çalışmanın sonuçları 
ile benzeşmektedir.  

Yoo ve arkadaşları, yaşları 65 ile 85 arasında değişen 
52 hasta ve 35 kontrol grubu üzerinde yapılan bir çalışmada 
ADMA’nın yaşlılıkta iskemik felç için bir risk olduğunu 
tespit etmişlerdir [19].  Bu çalışmanın yaş ortalaması bizim 
çalışmamızdakinden daha yüksek olmasına rağmen benzer 
sonuçlar elde edilmiştir.  

 Bu çalışmada NO düzeylerinin tespiti kolorimetrik 
yöntemle ticari kit kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemin 
hassasiyeti ve güvenirliliği yüksek olduğundan tercih 
edilmiştir [20].  

İskemik inmede NO’in rolü komplekstir; NO 
kaynağına, lokal konsantrasyonuna ve redoks durumuna 
göre, ya nöroprotektif veya nörotoksik olabilir. Endotelyal 
NOS tarafından üretilen vaskuler NO yararlıdır. Fakat 
nNOS ve iNOS kökenli NO’in etkileri nörotoksiktir [21] . 

Plazma NO düzeylerindeki azalış ise istatistiksel 
düzeyde anlamlı bulunamamıştır. NO düzeyleri 
beslenmeden de etkilendiğinden hastaların ve kontrol 
grubunun diyetlerinin özdeş olması sonucu daha anlamlı 
kılacaktır. 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre hasta grubunda yaş 
ile ADMA arasında yüksek derecede ve ADMA ile NO 
arasında orta derecede korelasyon tespit edilmiştir. Kontrol 
grubunda ise ADMA ile eNOS arasında yüksek derecede 
korelasyon tespit edilmiştir. 

ADMA, eNOS ve NO ile felç arasında bir ilişki 
kurulabilmesi için daha büyük ve özdeş çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu düşünüyoruz. 
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