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ÖZET:

ABSTRACT:

Koroner bypass ameliyat› geçiren hastalarda deliryum
geliﬂiminin nitrik oksit düzeyleriyle iliﬂkisi

Relationship between nitric oxide levels and delirium in
patients with coronary bypass operation

Amaç: Deliryum, birçok patolojik olay sonucunda geliﬂen bir akut beyin
yetmezli¤i tablosudur. Etyopatogenezi ile ilgili birçok görüﬂ bulunmakla
birlikte henüz ayd›nlat›lamam›ﬂ birçok nokta hâlâ vard›r. Bu prospektif çal›ﬂmada deliryum geliﬂiminin nitrik oksit (NO) düzeyleri ile iliﬂkisinin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç ve yöntem: Çal›ﬂmaya bypass ameliyat› olacak olan 50 koroner
kalp hastas› kat›ld›. Demans› olmayan, hipertansiyon ve koroner arter hastal›¤› d›ﬂ›nda sistemik hastal›¤› bulunmayan, ameliyat öncesinde en az 7
gündür sigara kullanmayan hastalar çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n ameliyat
öncesi ve sonras› kan NO düzeyleri saptand›. Ameliyat sonras›nda hastalar›n deliryum tan›lar› için DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) tan› ölçütleri kullan›ld›. Deliryum tan›s› konan hastalara,
deliryumun ﬂiddetini belirlemek amac›yla Deliryum Derecelendirme Ölçe¤i
(DDÖ) uyguland›. Hastalar deliryum geliﬂenler (deliryum grubu) ve deliryum
geliﬂmeyenler (deliryum olmayan grup) olarak iki gruba ayr›ld›. Gruplar
ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› dönemlerdeki NO düzeyi bak›m›ndan
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Araﬂt›rmaya 37’si erkek 50 hasta kat›ld›. Hastalar›n yaﬂ ortalamas›
59.8±10.6 (37-77 yaﬂlar aras›nda) idi. 12 hastada ameliyat sonras› dönemde
deliryum saptand›. Ameliyat öncesi dönem NO düzeyleri bak›m›ndan gruplar
aras› fark istatistiksel aç›dan anlaml› de¤ilken, ameliyat sonras› deliryum grubunda NO düzeyleri istatiksel aç›dan anlaml› düzeyde yüksekti.
Sonuç: Çal›ﬂmam›z deliryum ve NO iliﬂkisini inceleyen ilk çal›ﬂma olmas›
aç›s›ndan önemlidir. Bu çal›ﬂma deliryum geliﬂen hastalarda ameliyat
sonras› NO düzeyinin daha fazla yükseldi¤ini göstermektedir. Bu durumun, bu hastalarda ameliyata ba¤l› oksidatif strese ek olarak olas› serebral iskemiye ba¤l› beyin dokusunun fazla NO üretiminden kaynakland›¤›
düﬂünüldü.

Objective: Delirium is an acute brain failure which is related to various
pathological conditions. Although there are some ideas about
etiopathogenesis of delirium, some points have not been cleared yet. We
aimed to investigate relationship between nitric oxide (NO) levels and
delirium prospectively in patients with in coronary bypass operation.
Methods: We included 50 (37 males, 13 females, ages: 37-75, mean±sd=
59.8±10.6) patients with coronary illnesses who will undergo bypass
operation. Patients with dementia and any systemic disease, except
hypertension and coronary artery disease, were excluded from study.
Smoking was not allowed at least 7 days prior to operation. We diagnosed
delirium using DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) criteria. Delirium Rating Scale was used to estimate delirium
severity. Blood samples were taken pre-operationally and post
operationally. Patients were divided into two groups as delirium group
and nondelirium group. We compared the two groups according to NO
levels.
Results: 12 of the 50 patients had delirium. While there was no significant
difference among blood NO levels pre-operationally between two groups,
the NO levels were statistically higher in the delirium group than the
nondelirium group.
Conclusion: Our study is important since it is first study that investigated
the relationship between NO and delirium. Blood NO levels become
higher in patients who developed post operationally delirium. These
findings can be explained by increased NO production in brain tissue due
to increased cerebral ischemia and/or increased response to oxidative
stress during operation.

Anahtar sözcükler: koroner bypass ameliyat›, deliryum, beyin
iskemisi, nitrik oksit

Key words: coronary bypass operation, delirium, brain ischemia,
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G‹R‹ﬁ

D

eliryum, dikkati belli bir konu
üzerinde odaklama, sürdürme
ya da yeni bir konuya kayd›rma
yetisinde azalma, alg› bozuklu¤u ya da
biliﬂsel de¤iﬂiklik belirtileriyle karakterize, k›sa bir süre içinde geliﬂen (genellikle saatler ya da günler içinde) ve gün
içinde dalgalanmalar gösterme e¤ilimi

taﬂ›yan klinik bir tablo olarak tan›mlanm›ﬂt›r (1). Deliryuma yol açan onlarca
nedenden birisi de özellikle yaﬂl› hastalarda ki cerrahi giriﬂimdir. Kalp ameliyatlar›ndan sonra görülme s›kl›¤› çeﬂitli
araﬂt›rmalarda yaklaﬂ›k %30 olarak bildirilmiﬂtir (2-5).
Oksidatif metabolizma için gerekli
maddelerin sa¤lanmas›, al›nmas› ya da
kullan›m süreçlerinin herhangi birinde
bozukluk yaratan bir etken deliryuma
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yol açabilmektedir (6). Serebral hipoksi, hipoperfüzyon
ve hiperkortizolizmin ameliyat sonras› deliryumun oluﬂumu ile ilgili oldu¤u ileri sürülmektedir (7-9).
Nitrik Oksit (NO), santral ve periferik sistemde hem
serbest oksijen radikali, hem de nörotransmiter olarak
iﬂlev gören bir gazd›r (10). NO’in santral sinir sisteminin
nörolojik geliﬂim sürecinde de etkili oldu¤u bilinmektedir (11). Nitrik oksit, L-argininden sitrulin oluﬂumu s›ras›nda, L-argininin guanidin nitrojen grubunun hidroksilasyonu ile oluﬂan bir ara üründür. Bu reaksiyon bir
dizi nitrik oksit sentaz (NOS) enzimi taraf›ndan katalize
edilir (12). Nitrik oksit sentaz enzimleri, yap›sal nitrik
oksit sentaz (cNOS) ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz
(iNOS) olmak üzere iki ana gruba ayr›l›r. Yap›sal NOS
vasküler endotelde, nöronlarda ve trombositlerde bulunur (13). Nöronlarda bulunan, nöronal nitrik oksit
sentaz (nNOS), endotel hücrelerinde bulunan endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) ad›n› al›r. ‹ndüklenebilir
NOS kardiyomiyositler, hepatositler, nöronlar, mikroglial hücreler, nötrofiller, vasküler endotel ve düz kas
hücrelerinde bulunur. NO’in sentezlendi¤i yere dolay›s›
ile sentezleyen enzime ba¤l› olarak iﬂlevi farkl›laﬂmaktad›r. Yap›sal NOS taraf›ndan sentezlendi¤i bölgelerde
hücreler aras› ve hücre içi haberleﬂme, lokal ve genel
kan dolaﬂ›m›n›n düzenlenmesi iﬂlevlerini görür (14).
NO’in noradrenalin ve dopamin sal›n›m›, bellek ve
ö¤renme, serebrovasküler sistemin ve nosiseptif duyular›n düzenlenmesi, koku alma, yemek yeme gibi bir
çok fizyolojik iﬂlevin gerçekleﬂmesinde rolü vard›r. Son
y›llarda NO’in depresyon (15), bipolar afektif bozukluklar (16), ﬂizofreni (10,17), otizm (18) ve migren (19) gibi
nöropsikiyatrik hastal›klardaki rolü yayg›n olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ancak literatürde NO’in deliryumla iliﬂkisini
araﬂt›ran bir çal›ﬂma bulunmamaktad›r.
Acil olmayan koﬂullarda koroner bypass ameliyat›
olan bir grup hasta ile yap›lan bu ileriye dönük (prospektif) ve tan›mlay›c› çal›ﬂmada, nöropsikiyatrik bir bozukluk olan deliryum tablosunda NO düzeylerinin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Hasta seçimi
‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi klini¤inde 1 ﬁubat – 30 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda
koroner bypass ameliyat› için yatmakta olan hastalar-
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da yap›lan bu çal›ﬂmaya, yerel etik kurul onay› al›nd›ktan sonra baﬂlanm›ﬂt›r. Tüm deneklere ilk görüﬂme s›ras›nda çal›ﬂman›n amac› anlat›lm›ﬂ ve yaz›l› onaylar›
al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya demans› olmayan, hipertansiyon
ve koroner arter hastal›¤› d›ﬂ›nda sistemik hastal›¤› bulunmayan, ameliyat öncesi en az 7 gündür sigara kullanmayan hastalar seçilmiﬂtir. Bir hasta ameliyattan
sonra geliﬂen düﬂük kardiyak debi komplikasyonu nedeni ile ölmüﬂtür. Çal›ﬂma 50 (13 bayan - 37 erkek) hasta ile tamamlanm›ﬂt›r.
Deliryum Tan›s›
Bilinç de¤iﬂikli¤i saptanan ve DSM-IV-TR (Diagnostic
and Statical Manual of Mental Disorders)’ye göre deliryum tan›s› konan hastalara, deliryumun ﬂiddetini belirlemek amac›yla Deliryum Derecelendirme Ölçe¤i (DDÖ)
uygulanm›ﬂt›r. DDÖ 10 maddeli, görüﬂmecinin de¤erlendirdi¤i bir ölçek olup, Trzepacz ve arkadaﬂlar› taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir (20). Ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çal›ﬂmas› Aydemir ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r (21). DDÖ’ne göre 12-17 aras› puan hafif deliryum, 18-28 aras› puan orta deliryum, 29-32 aras› puan
ise ﬂiddetli deliryum olarak kabul edilmektedir. Çal›ﬂmadaki deliryum tan›s› alan hastalar (n=12) “deliryum”,
deliryum tan›s› almayanlar (n=38) ise “deliryum olmayan” olarak grupland›r›lm›ﬂt›r.
Ameliyat Tekni¤i
Çal›ﬂmaya dahil edilen hastalar›n tümünde ameliyat, ayn› anestezik teknik alt›nda ve ayn› cerrahi ekip
taraf›ndan standart cerrahi ve perfüzyon tekni¤i ile
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Numune Al›nmas› ve Numunelerin Haz›rlanmas›
Çal›ﬂmada hastalar›n NO düzeylerini saptamak amac›yla ameliyattan bir gün önce ve bir gün sonra 12 saatlik açl›¤› takiben sabah saat 800-1000 aras›nda al›nan 10
ml heparinize kan örneklerinden serum elde edilmiﬂtir.
Nitrat ve Nitritin Enzimatik Ölçümü
NO direkt olarak NO spesifik donörlerle ölçülebilse
de; NO metabolizmas›n›n son ürünleri olan nitrit (NO2)
ve nitrat (NO3)’›n kemiluminesans yöntemi ile ölçümü,
son zamanlarda daha çok tercih edilmektedir (22,23).
Nitrit ve nitrat›n ölçümü için elde edilen serum örnekleri ZnSO4 ve NaOH ile deproteinize edildi. Griess

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 14, Say›: 4, 2004 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 14, N.: 4, 2004 - www.psikofarmakoloji.org

Ö. Sezer, R. Karl›da¤, A. B. Karabulut, C. Özcan, V. Nisano¤lu, Y. Türköz, A. But, S. Ünal

solusyonu ile 14 mM Sodyum Fosfat solusyonu haz›rland›. 10 µM NADPH ve nitrat›n nitrite dönüﬂümü için;
50µmol G6P, 400 U/L G6PD, 200 U/L Nitrat Redüktaz enzimi kullan›ld›. Griess solusyonu için NNDA ve sulfanilamid 1/1 oran›nda kar›ﬂt›r›ld›. Bu kar›ﬂ›m Griess solusyonu ile renklendirilip 540 nm’de spektrofotometrede
okundu. Sonuçlar›n hesaplanmas› için, 10 mM’l›k stok
nitrat standart› ve 10 mM’lik stok nitrit standart› haz›rlan›p seri dilüsyonlar ile kalibrasyon e¤risi çizildi. Sonuçlar total nitrit için nitrat+nitrit olarak hesapland› ve
nitrat hesaplanmas› için bu sonuçlardan direkt nitrit
de¤eri ç›kar›ld›. Sonuçlar µmol/L olarak hesapland›. Reaksiyonlar 0.25 ile 100 µmol/L aras›nda lineerite göstermiﬂtir. Numuneler iki defa çal›ﬂ›lm›ﬂ ve ortalamas›
al›nm›ﬂt›r. Yöntemin gün içi ve günler aras› varyasyon
koefisiyenti s›ras›yla, <% 4 ve <% 7 olarak bulunmuﬂtur
(24).
‹statistiksel analiz
Sonuçlar›n istatistiksel incelemesi, “SPSS 11.0 for
Windows” istatistik paket program› kullan›larak yap›ld›. ‹statistiksel incelemede grup içi pre-postop de¤erleri karﬂ›laﬂt›rmada Wilcoxon testi, gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda Mann-Whitney U (MWU) testi, ki kare Testi,
Pearson korelasyon analiz testi ve Sperman korelasyon analiz testi uyguland›. Sonuçlar aritmetik ortalama
± standart sapma (AO±SS) olarak verildi. p< 0.05 de¤eri
anlaml› olarak kabul edildi.

BULGULAR
Çal›ﬂmaya al›nan 50 hastan›n 12’si ameliyat sonras›
takiplerde deliryum için DSM-IV-TR tan› ölçütlerini karﬂ›lam›ﬂ ve DDÖ’nden 12 ya da üzerinde puan alm›ﬂt›r.
Deliryum grubunda yer alan 12 hastan›n 11’inde deliryum tablosu ameliyat sonras› birinci gün, bir hastada
ise ikinci gün ortaya ç›km›ﬂt›r. Deliryum tan›s› konan
hastalar DDÖ’den ortalama 15.7±4.3 puan (12-26) alm›ﬂlard›r. DDÖ’den ald›klar› puanlara göre 7 hastada
hafif, 5 hastada da orta ﬂiddette deliryum saptanm›ﬂt›r.
Deliryum ve deliryum olmayan gruplar› aras›nda
yaﬂ, cinsiyet ve uygulanan distal anastomoz say›s› bak›m›ndan fark saptanmam›ﬂt›r (Tablo 1). Çal›ﬂmaya kat›lan hastalar›n tümü ameliyat öncesinde çeﬂitli ilaçlar
kullanmaktayd›. Hastalar kullanmakta olduklar› ilaçlara göre üç gruba ayr›ld›, ß bloker + ACE inhibitörü alan-

Tablo 1. Deliryum ve deliryum olmayan gruplar›ndaki hastalar›n
cinsiyet, uygulanan distal anastomoz say›s› ve kulland›klar› ilaç
grubuna göre da¤›l›mlar›
Deliryum (n=12)

Deliryum olmayan (n=38)

Cins
Kad›n
Erkek

5
7

8
30

‹laç
Grup A
Grup B
Grup C

7
3
2

25
5
8

Distal Anastomoz Say›s›
Bir damar
‹ki damar
Üç damar
Dört damar

2
6
4

3
5
20
10

Grup A: ß bloker + ACE inhibitörü; Grup B: Kalsiyum kanal blokeri + ACE inhibitörü;
Grup C: ß bloker + Kalsiyum kanal blokeri + ACE inhibitörü

Tablo 2. Hastalar›n ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› dönem NO
düzeyleri bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›rmas›

Preop NO
Postop NO
P**

Deliryum (n=12)
AO ± SS

Deliryum olmayan (n=38)
AO ± SS

P*

50.6 ± 1.3
78.6 ± 6.1
0.001

51.0 ± 1.9
66.6 ± 1.7
0.001

AD
0.001

Preop NO: Ameliyat öncesi kan NO düzeyi, Postop NO: Ameliyat sonras› kan NO düzeyi,
*Mann Whitney U, **Wilcoxon testi, AO±ss: Aritmetik ortalama±standart sapma

Tablo 3. Deliryum ve deliryum olmayan gruplar›ndaki hastalar›n ortalama yaﬂ, bypass süresi, kros-klemp süresi, verilen kardiyoplejik madde
miktar› ve amaliyat s›ras›ndaki parsiyel oksiyen bas›nc› de¤erleri

Yaﬂ
Bypass
Kross Klemp
Kardiyoplejik madde
PO2

Deliryum (n=12)
AO ± SS

Deliryum olmayan (n=38)
AO ± SS

63.3 ± 10.4
114.9 ± 23.0
89.9 ± 21.0
3254.2 ± 935.6
327.5 ± 50.3

58.5 ± 10.8
99.6 ± 26.4
71.0 ± 25.8
2400.0 ± 765.3
323.2 ± 70.8

Bypass: Ameliyatta kalbin pompayla desteklendi¤i toplam süre, Kross klemp: Ameliyatta
aorta klemp konulduktan sonra aç›l›ncaya kadar geçen süre, Kardiyoplejik madde:
operasyon s›ras›nda verilen kan ve potasyumlu ringer laktat solüsyonu, PO2:operasyon
s›ras›ndaki parsiyel oksijen bas›nc›, AO ± SS: Aritmetik ortalama ± Standart Sapma

lar grup A; Kalsiyum kanal blokeri + ACE inhibitörü
alanlar grup B; ß bloker + Kalsiyum kanal blokeri + ACE
inhibitörü alanlar ise grup C olarak grupland›r›ld›. Kulland›klar› ilaçlar bak›m›ndan deliryum ve deliryum olmayan gruplar› aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel aç›dan
anlams›zd› (Tablo 1).
Ameliyat öncesi NO düzeyleri bak›m›ndan gruplar
aras› farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r. Ameliyat sonras› NO düzeyleri her iki grupta da artm›ﬂ (p<0.001) olmakla birlikte, deliryum geliﬂen gruptaki art›ﬂ›n daha fazla oldu¤u saptanm›ﬂt›r (p<0.001) (Tablo 2).
Deliryum ve deliryum olmayan gruplar›ndaki hasta-
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lar›n ortalama yaﬂ, bypass süresi, kros-klemp süresi, verilen kardiyoplejik madde miktar› ve ameliyat s›ras›ndaki parsiyel oksiyen bas›nc› de¤erleri Tablo 3’de sunulmuﬂtur. Tüm hasta grubunda, deliryum ve deliryum olmayan gruplarda ayr› ayr› yap›lan istatistiksel incelemede ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› NO düzeyleriyle
yaﬂ, bypass süresi, ameliyat s›ras›ndaki parsiyel oksijen
bas›nc›, uygulanan distal anastomoz say›s› ya da DDÖ
puanlar› aras›nda anlaml› düzeyde korelasyon saptanmam›ﬂt›r. Tüm hasta grubu de¤erlendirildi¤inde ameliyat s›ras›nda uygulanan kros-klemp (ameliyat s›ras›nda
aorta konulan klemp) süresi ve verilen kardiyoplejik
madde (ameliyat s›ras›nda verilen kan ve potasyumlu
ringer laktat solüsyonu) miktar› ile ameliyat sonras› NO
düzeyleri aras›nda pozitif yönde korelasyon bulunmuﬂtur (s›ras›yla; r:0.39, p<0.005; r: 0.58, p<0.001). Deliryum ve
deliryum olmayan gruplar› ayr› ayr› de¤erlendirildi¤inde
ise sadece kardiyoplejik solüsyon miktar› ile ameliyat
sonras› NO düzeyleri aras›nda pozitif yönde korelasyon
saptanm›ﬂt›r (s›ras›yla; r:0.70, p<0.013; r:34, p<0.05).

TARTIﬁMA
Deliryum, altta yatan ve ölüme yol açan birçok neden bulunmas›na ra¤men, etiyopatogenezi tam olarak
aç›klanamam›ﬂ bir bozukluktur. Gerek deliryum d›ﬂ›ndaki biliﬂsel bozukluklar (25,26), gerekse biliﬂsel iﬂlevlerin etkilendi¤i psikiyatrik tablolarda NO’in rolü bir çok
çal›ﬂmada araﬂt›r›lm›ﬂt›r (10,15,16,18,27). Nöropsikiyatrik bozukluklarda NO ve reaktif oksijen radikalleri
anormalliklerinin önemine iﬂaret eden güçlü kan›tlar
vard›r (12). Fakat kaynak taramalar›nda NO ve deliryum
iliﬂkisini inceleyen bir çal›ﬂmaya rastlanmam›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂmada deliryum geliﬂiminin NO düzeyleri ile iliﬂkisi,
ileriye dönük olarak deliryum geliﬂme olas›l›¤› yüksek
major bir cerrahi giriﬂim olan koroner baypass ameliyat› olan hastalarda araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada, ameliyat
sonras› dönemde her iki grupta da NO düzeyleri yükselmiﬂ olmakla birlikte, deliryum grubundaki art›ﬂ›n
çok daha fazla oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Koroner bypass ameliyat› geçiren hastalarda, hem
olas› miyokardial hasar›na hem de cerrahi iﬂlemin kendisine ba¤l› olarak, NO üretim art›ﬂ›n› gösteren bulgular vard›r (28-30). Koroner bypass ameliyat›ndan sonra
miyokardiyal iﬂlev geçici olarak bozulur ve bu koroner
bypass ameliyat iﬂlemine ba¤lan›r (29). Koroner bypass
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iﬂlemi proinflamatuar sitokinlerin sal›n›m›n› artt›ran bir
süreçtir (28,32,33). Proinflamatuar sitokinlerin, inflamasyon medyatörlerinin üretimine neden oldu¤u bilinmektedir. Sitokin üretilmesine neden olan major inflamatuvar mediyatör ise NO’dir. Aﬂ›r› NO üretiminin
kalp kas› performans› bozuklu¤una yol açt›¤› belirtilmektedir (34,35). Domuzlarda koroner bypass ameliyat›ndan sonra miyokardial NO düzeyleri ve NOS aktivitesinin artt›¤› bildirilmiﬂtir (29). Koroner bypass ameliyat›
olan hastalarda da benzer ﬂekilde hem miyokardial
iNOS, hem de miyokardial eNOS aktivitesinin artt›¤›
gösterilmiﬂtir (28). Bukan ve arkadaﬂlar› (2004) cerrahi
iﬂlemin oksidatif stres etkisini de¤erlendirdikleri çal›ﬂmada, laparokospik safra kesesi ameliyat›n›n aç›k olana göre NO üretimi art›r›c› etkisinin daha az ﬂiddette oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (30).
Koroner bypass ameliyat› olan hastalarda hafif ya
da belirgin nörobiliﬂsel fonksiyon bozuklu¤una yol açan
multipl mikroembolilere ba¤l› hipoperfüzyon yada infarkt tarz›nda serebral hasarlanma major bir komplikasyon olarak ortaya ç›kabilmektedir (4,36-38). Bu hastalarda erken nöropsikiyatrik ve nöropsikolojik bulgular›n nöronal (nöron-spesifik enolaz: NSE) ve glial (spesifik
beyin kaynakl› proteinler: S-100B) hasarlanma iﬂaretleri
ile iliﬂkisi gösterilmiﬂtir (39). Serebral iskemi esnas›nda
temel olay serbest radikallerin oluﬂumudur. ‹skemik
hasardan sonra artan radikallerden birisi de NO’dir. Kan›tlar NO’in hücresel kayna¤›, NOS izoformu ve iskemik
beyin hasarlanmas›ndan sonraki geçici evre gibi faktörlere ba¤l› olarak, NO’in hem koruyucu hem de zararl›
etki gösterdi¤ini iﬂaret etmektedir (40). Beyin iskemisinden hemen sonra eNOS kaynakl› NO, vazodilatasyonu
art›rarak ve mikrovasküler agregasyon ve adhezyonu
inhibe ederek koruyucu etki gösterir; fakat iskemi geliﬂtikten sonra, aﬂ›r› nNOS aktivasyonuyla NO üretilir,
daha sonra de novo iNOS ifadesiyle (ekspresyonuyla)
beyin hasar›na neden olan NO sal›n›r. iNOS; kalsiyum
ba¤›ml› de¤ildir ve lipopolisakkarit ve/veya sitokinlere
maruz kald›ktan sonra ifade edilir (41). Sonuçta serebral
iskemi, ço¤u beyin kaynakl› hücrelerden iNOS ifadesini
aktive eden, önemli nöromediatör sal›n›m›na yol açan
belirgin inflamatuar bir reaksiyona neden olur (40). Bu
yüzden iNOS’un iskemiden sonra ifade edildi¤i ve bu
durumun hücre hasarlanmas›na katk›da bulundu¤u düﬂünülebilir. Gerçekten, iNOS in vitro beyin iskemisi modellerinde ve kemirgenlerde geçici ya da kal›c› iskemi-
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den sonra beyinde ifade edilir. ‹n vivo ortamda iNOS ifadesi iskemiden sonraki 12-48 saatte hasarlanm›ﬂ beyin
dokusunda özellikle immunoreaktif polimorfonüklear
nötrofiller, astrositler ve vasküler hücrelerde en yüksek
düzeydedir. ‹laveten, in vitro beyin iskemisi modellerinde gösterilmiﬂ oldu¤u gibi nöronlar da iNOS ifade edebilir (40). Deliryum geliﬂen hastalarda NO düzeylerinin
aﬂ›r› yüksek olmas›, muhtemelen bu hastalarda serebral iskeminin daha fazla olmas›na ba¤l› olarak beyin dokusunun fazla NO üretiminden ve ameliyata ba¤l› oksidatif strese daha ﬂiddetli reaksiyon vermesinden kaynaklanmaktad›r. Deliryum tedavisinde kullan›lan ilaçlar
ve özellikle antipsikotiklerin NO düzeylerine etkileri bu

ba¤lamda da incelenebilir (42).

SONUÇ
Bu çal›ﬂmayla koroner bypass ameliyat› olanlarda,
ameliyat sonras› NO düzeylerinin artt›¤›, deliryum geliﬂenlerde ise bu art›ﬂ›n daha fazla oldu¤u saptand›.
Ameliyat sonras› NO düzeyleri art›ﬂ›nda ameliyat›n kendisinin yaratt›¤› oksidatif stresin, deliryum geliﬂen hastalarda ise aﬂ›r› NO art›ﬂ›na bu hastalardaki muhtemel
serebral iskeminin katk›s›n›n oldu¤u düﬂünüldü. Bu konuda daha aç›k bilgilere ulaﬂmak için daha geniﬂ hasta
gruplar›yla yap›lacak yeni çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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