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Deliryum Patofizyolojisinde CRP, TNF-α ve IGF-1’in Rolü
Role of CRP, TNF-α, and IGF-1 in Delirium Pathophysiology
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ÖZET

Giriş: Deliryum yaygın ve hayatı tehdit eden nöropsikiyatrik bir sendromdur. Deliryum 
tanısının konulmasında yaşanan sorunlar morbidite ve mortalite oranlarıyla birlikte hasta 
bakım maliyetlerini de artırmaktadır. Deliryumun biyolojik modelinin açıklıkla ortaya 
konamamış olmasına rağmen eldeki kanıtlar kolinerjik eksiklik modelini desteklemektedir. 
Deliryum kan beyin bariyerini geçen ilaçların ve bazı süreçlerin bir yansıması olabilir. 
Bu çalışmada deliryumda kolinerjik eksiklik modeli esas alınarak C-reaktif protein 
(CRP), tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α) ve insulin benzeri büyüme hormonu-1’in 
(IGF-1) deliryum etiyolojisindeki rollerinin ve söz konusu belirteçlerin tanısal kullanım 
olasılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya kardiyovasküler cerrahi planlanan 93 hasta alınmış, 35 hasta 
çalışmayı tamamlamıştır. Katılımcıların ameliyat öncesinde tıbbi durumları hakkında 
bilgi toplanmış, mini mental test ve saat çizme testi kullanılarak kognitif durumları 
değerlendirilmiş ve kan örnekleri alınmıştır. Hastaların ameliyat sonrası kan örnekleri 
yeniden alınmış ve deliryum semptomları Deliryum Derecelendirme Ölçeği-Revize 98 - 
Türkçe (DRS-R98-T) kullanılarak izlenmiştir. 

Bulgular: Ameliyat öncesinde kognitif yetersizlik saptanan hastalarda deliryum daha 
yüksek oranda gelişmiştir. Deliryum gelişen hasta grubunda IGF-1 düzeyleri kontrol 
grubuna göre daha düşük bulunmuştur. Ameliyat öncesi CRP ve TNF-α düzeyleri 
bakımından gruplar arası farklılık saptanmamıştır. 

Sonuç: Düşük IGF-1 düzeyleri deliryum gelişmesini öngörmede kullanılabilecek bir 
belirteç olabilir. Ancak, sitokin yanıtının ve deliryum tablosunun karmaşık doğası 
nedeniyle serum belirteçlerinin, kognitif durumu gösteren psikometrik araçlar yerine 
kullanılmasının henüz erken olduğu düşünülmektedir.
(Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 376-382)

Anahtar kelimeler: Deliryum, CRP, TNF-α, IGF-1, DRS-R98-T

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

ABSTRACT

Introduction: Delirium is a common and life-threatening neuropsychiatric syndrome. 
Diagnosing delirium can be challenging, which increases mortality and mortality rates 
and health care costs. The biologic model of delirium is not definite yet, but evidence 
supports a cholinergic deficiency model. Delirium may be the result of processes and 
drugs that trespass a compromised blood-brain barrier. We aimed to evaluate the 
possible diagnostic utilization and the role of certain biomarkers, such as C-reactive 
protein (CRP), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), and insulin like growth factor-1 (IGF-
1), in delirium etiology.

Methods: A total of 93 inpatients that planned to undergo cardiovascular surgery were 
informed; 35 of them completed the study. Medical history and current cognitive status 
were evaluated pre-operatively. Participants were followed using Delirium Rating 
Scale-Revised-98 Turkish (DRS-R98-T) for delirium symptoms, and blood samples were 
collected post-operatively. 

Results: Delirium was developed more in participants who had worse pre-operative 
cognitive status. Also, low pre-operative IGF-1 levels were detected in the delirium 
group. Pre-operative CRP and TNF-α levels were not different between groups. 

Conclusion: Low IGF-1 levels can be used to predict delirium after surgery. However, 
the complex nature of cytokines and delirium itself make it difficult to utilize cytokines to 
predict delirium instead of psychometric tools.
(Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 376-382)
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Giriş

Deliryum geniş bir yelpazede yer alan dahili, cerrahi veya 
farmakolojik anormalliklerin neden olduğu akut nöropsikiyatrik 
sendromdur. Beynin fizyolojik veya yapısal düzendeki bozukluk-
lara karşı oluşturduğu ve yüksek kortikal fonksiyonlarda (kog-
nisyon, davranış, düşünce, dil gibi) yetersizlikle seyreden bir 
yanıttır (1).

Deliryum tablosunun iki önemli özelliği vardır; bunlar semp-
tomların ani başlangıçlı olması ve dalgalı seyir göstermesidir (2). 
Semptom şiddeti gün içerisinde artma ve azalmalar ile seyreder. 
Deliryum tablosu genellikle geri dönüşlüdür.

Deliryum tablosunun rastlanma sıklığı çalışmanın yapıldığı 
yere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin geriatri servisine 
yatırılan hastalarda deliryum prevelansı %9 ile %43 arasında 
değişmektedir (3,4).

Deliryumun tanısını koymadaki yetersizlik, artmış mortalite, 
morbidite ve uzamış hastane yatışları ile birlikte artmış sağlık 
harcamalarını içeren bir dizi sonuca neden olmaktadır (5). Delir-
yum tanısı konulmuş hastaların hastane mortalitelerinin yaklaşık 
22 kat arttığı bildirilmiştir (6).

Bahsedilen bu olumsuz sonuçlara karşın hekimler dahil 
sağlık personeli deliryumu tanımada oldukça yetersizdir. İlgili 
hekimin uzmanlık alanına göre değişmekle birlikte deliryum ol-
gularının 1/3 ile 2/3’ünde tanı atlanmaktadır (7). Tanı sürecinde 
yaşanan yanılgı ve gecikmeler de mortalite ve morbidite oranla-
rın artırmaktadır (8).

Tanı araçları bugün için kısıtlıdır ve çok sağlam değildir. Eti-
yolojisinde yer alan çok çeşitli etkenlerin varlığı, klinik bir send-
rom olan deliryum için güvenilir tanı araçları geliştirilmesinin 
önünde engel oluşturmaktadır. 

Deliryum tablosunu oluşturan, farklı fizyolojik etkilere sahip 
geniş bir etiyolojik neden yelpazesi bulunsa da, deliryum bulgu-
ları çekirdek semptomlar olarak adlandırılan stereotopik özel-
likler taşımaktadır. Bu durum deliryumun belli nöral yolakların 
etkilenmesi sonucu geliştiğine işaret eder. Bu yolakları etkileyen 
mediatörler arasında belli nörotransmitter ve sitokinlerin bulun-
duğu düşünülmektedir (9).

Bazı ilaç zehirlenmeleri, infeksiyon ve sistemik hastalıklar 
gibi sistemik bozukluklarda, bu hastalıkların merkezi sinir siste-
mindeki tezahürü olarak deliryum izlenebilir. Bu nedenden ötürü 
kan-beyin bariyerinin hasarlanması durumu, deliryum olgusunu 
açıklamakta kullanılan olasılıklar arasındadır. Bu tür durumlar 
dikkate alındığında, serum belirteçlerini dikkate almanın kuram-
sal bir gereklilik olduğu ileri sürülebilir.

Hastalığın tanısını kolaylaştıracak biyolojik belirteçlerin or-
taya konması hem tanı özgüllüğünü arttıracak, hem de erken 
tanı olanağı yaratarak morbidite, mortalite ve maliyeti olumlu 
yönde etkileyecektir. 

Bu çalışmada belli sitokinlerin deliryum etiyolojisinde oyna-
dıkları rolü ve söz konusu belirteçlerin tanısal kullanım olasılıkla-
rını belirlemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki sorulara 
cevap aranmıştır.

1. Proinflamatuar sitokinlerden C-reaktif protein (CRP) ve 
tümör nekroz faktör-alfa (TNFα) seviyelerinin ameliyat öncesi 
yüksek olması delirium gelişme riskini arttırır mı?

2. İnsulin benzeri büyüme hormonu-1 (IGF-1) seviyelerinin 
ameliyat öncesi düşük olması deliryum gelişme riskini arttırır mı?

Yöntem

Olgular
Araştırmaya Ocak 2010 ve Temmuz 2011 tarihleri arasında 

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF) Kalp Damar Cerrahisi Ana-
bilim Dalı tarafından elektif cerrahi planlanan ardışık 96 hasta 
dahil edilmiştir. Ameliyat sonrası deliryum gelişimi prospektif 
olarak izlenmiştir. Araştırma GATF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
AD. tarafından tez çalışması olarak yürütülmüştür.

Araştırma hakkında bilgilendirme sonrası 95 hasta araştır-
maya katılmak yazılı için olur vermiş, üç hasta planlanan operas-
yonun gerçekleştirilmemesi nedeni ile araştırma dışı bırakılmış 
ve çalışma 92 hasta ile başlamıştır. Elli yedi hastanın araştırma 
süreci içinde değişik nedenlerle çalışmayı bırakmasından dola-
yı çalışma 35 hasta ile tamamlamıştır. Söz konusu 35 hastadan 
operasyon sonrası deliryum gelişen 15 hasta çalışma grubunu 
(deliryum gelişen hasta grubu), deliryum gelişmeyen 20 hasta ise 
çalışmanın kontrol grubunu oluşturmuştur.

Bu araştırma Ankara 7 No’lu Etik Kurul’u tarafından 13.01.2010 
tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi Araştırma Bilimsel Kurulu tarafından desteklenmiştir.

Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri bu çalışma için geliştirilen veri formu kul-

lanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından 
toplanmıştır. 

Veri toplama formu
Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim, sağlık durumu, kullanı-

lan ilaç bilgisi verileri ilk değerlendirme sırasında veri toplama 
formu kullanılarak hastaların kendilerinden veya bakım veren 
yakınlarından sağlanmış, tıbbi dosyaları incelenerek doğrulan-
mıştır. Psikiyatrik patoloji varlığı araştırmacı tarafından “yapı-
landırılmış tanısal görüşme formu-I (SCID-I) “yardımı ile değer-
lendirilmiştir. Saptanan psikiyatrik patoloji bulguları veri toplama 
formunun ilgili bölümüne kaydedilmiştir. 

Hastaların bazal kognitif durumları ise Mini Mental Test (MMT) 
ve Saat Çizme Testleri (SÇT) kullanılarak değerlendirilmiştir.

Mini Mental Test 
Mini Mental Test yönelim, kayıt hafızası, dikkat, matematik 

işlemler, hatırlama ve lisan olmak üzere beş ana başlık altında 
toplanmış 11 maddeden oluşan bir tarama testidir (10). Testin en 
az 5 yıl eğitim görmüş olan Türk populasyonunda standardizas-
yonu yapılmış, ölçeğin hafif demans tanısı için geçerli ve güveni-
lir olduğu belirtilmiştir (11). 
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Mini Mental Test’te alınabilecek en yüksek puan 30, eşik ise 
23-24 puan aralığıdır. MMT’te 24-30 puan arası normal, 20-23 
arasında hafif evre, 10-19 arasında orta evre, 0-9 arası ise ileri 
evre demans olarak kabul edilmektedir (10,11).

Saat Çizme Testi 
Araştırmada kullanılan SÇT’de katılımcıdan, bir saat resmi 

çizmesi ve resmin üzerine rakamları doğru konumda olacak şe-
kilde yerleştirmesi istenir. Testte süre sınırlaması yoktur. SÇT’nin 
puanlanması ilgili literatürde ayrıntılı olarak açıklanmıştır (12).

Deliryum semptomları ameliyat sonrası ikinci günden iti-
baren günlük olarak Deliryum Derecelendirme Ölçeği-Reviz-
yon-98-T kullanılarak taranmıştır.

Deliryum Derecelendirme Ölçeği-Revizyon-98-T
Deliryum Derecelendirme Ölçeği-Revizyon 98 Türkçe (DRS-

R98-T), Trzepacz Deliryum Derecelendirme Ölçeğinin gözden 
geçirilmiş 1998 yılı versiyonundan üretilmiştir. DRS-R98-T ölçe-
ğinin geçerlik-güvenirlik çalışması GATF Psikiyatri Anabilim Da-
lı’nda yapılmıştır. 

Semptomların ortaya çıkması durumunda deliryum tanısı 
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı-Versiyon IV-
TR’de yer alan, deliryum tanı ölçütleri kullanılarak konmuş ve 
veri toplama formuna kaydedilmiştir. 

Hastalar ameliyat sonrası 2’nci günden 7’inci güne kadar iz-
lenmişler, deliryum gelişmesi durumunda deliryum gelişen hasta 
grubuna dahil edilmişlerdir. Deliryum tanısı konulan hastalara 12 
saatlik aralarla sabah ve akşam olmak üzere DRS-R98-T ölçeği 
uygulanmıştır.

Laboratuvar İncelemeleri
Hastaların kan örneklerinde tam kan sayımı, SGOT, SGPT, 

ALP, üre, kreatinin, BUN, total protein ve albumin düzeyleri ile 
CRP, TNF-α ve IGF-1 değerleri araştırılmıştır. 

Kan örnekleri sabah 06:00-08:00 arasında alınmıştır. Alınan 
venöz kan örneklerinde tam kan sayımı, serum glutamik oksa-
loasetik transaminaz (SGOT), serum glutamik pürüvik transami-
naz (SGPT), alkalen fosfataz (ALP), üre, kreatinin, kan üre azotu 
(BUN), total protein ve albumin düzeyleri örneğin alındığı gün 
otoanalizör ile belirlenmiştir.

Yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein (hsCRP), TNF-α ve IGF-1 
ölçümleri toplu olarak yapılmıştır. Bu maksatla, alınan kan ör-
nekleri 10 dakika süre ile 7200d/dk santrifüj edilerek serum ör-
nekleri ayrılmış, örnekler uygun şekilde etiketlenerek ölçümlerin 
yapılacağı zamana kadar -80°C’de saklanmıştır. 

hsCRP, TNF-α ve IGF-1 ölçümleri için ticari Enzim Bağlı İm-
mün Sorbant Test (ELISA) kitleri kullanılmıştır. hsCRP ve TNF-α 
konsantrasyonları test örneğinin renk yoğunluğu ile doğrudan 
ilişkiyken IGF-1 konsantrasyonu test örneğinin renk yoğunluğu 
ile ters ilişkilidir (ters logaritmik). Oluşan renk değişimlerinin 
absorbansı 450 nm ışıkta okunmuştur. Ölçülen standart sonuç-
larına uygun kalibrasyon eğrisi çizilmiş ve örneklerdeki sitokin 
konsantrasyonları kalibrasyon eğrisinden elde edilen formül 
yardımıyla hesaplanmıştır. 

Veri Analizi
Veriler sayı, yüzde, ortalama, ortanca, standart sapma de-

ğerleri kullanılarak tanımlanmıştır. Gruplar arası karşılaştır-
malarda Mann-Whitney-U testi, grup içi karşılaştırmalarda 
Wilcoxon testi kullanılmıştır. P<0,05 düzeyi istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi. 

Verilerin derlenmesi ve istatistiksel değerlendirmeler mik-
roişlemci yardımı ile Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA) yazılımı kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular

Hastaların Özellikleri ve Tıbbi Geçmişleri
Çalışma 35 hasta ile tamamlanmıştır. Operasyon sonrası 15 

hastada (7 kadın, 8 erkek) deliryum gelişmiş, 20 hastada (1 kadın, 
19 erkek) deliryum izlenmemiştir. Hastaların özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir.

Çalışma grupları yaş (p=0,085) ve eğitim durumu (p=0,47) 
yönünden benzerdir. Hastaların tıbbi özgeçmişlerinde yer alan 
ve deliryum gelişmesi açısından risk oluşturduğu belirtilen et-
kenler dikkate alındığında da iki grup arasında katarakt ameli-
yatı geçirme öyküsü dışında, istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 
gözlenmemektedir (p>0,05). Deliryum gelişen hasta grubundaki 

Tablo 1. Sosyodemografik özellikler

 Grubun  Deliryum
 tamamı  gelişen hasta Kontrol
 (n=35) Grubu (n=15) grubu (n=20)

Yaş * 64,2±10,3 69,0±9,6 60,7±11,9

Cinsiyet 8 K, 27 E 7 K, 8 E 1 K, 19 E

Eğitim Durumu   

Eğitimsiz 10 5 5

İlkokul 11 5 6

Ortaokul 5 3 2

Lise 7 1 6

Yükseköğrenim 2 1 1

Tıbbi Geçmiş   

Karotid a. darlığı 6 2 4

Psikiyatrik tanı (demans) 5 (2) 3 (1) 2 (1)

Travma (kafa travması) 6 (3) 3 (2) 3 (1)

Katarakt op.† 9 7 2

Eşlik Eden Hastalık 28 13 15

Hipertansiyon 12 6 6

DM Tip 2 7 3 4

DM Tip 2  + Hipertansiyon 2 1 1

Diğer tıbbi durumlar 7 3 4

*(ort.±SS), † (χ2= 5,316, p=0,024 Kikare testi), ort. Ortalama, op. operasyon, a. arter
DM: Diabetes Mellitus



hastaların büyük bölümünün tıbbi öyküsünde katarakt ame-
liyatı geçirmiş olduğu bilgisi yer alırken, kontrol grubunda bu 
durum çok az gözlenmiştir. İki grup arasında anlamlı fark vardır 
(χ2=5,316, p=0,024).

Hastaların tamamının sürekli ilaç kullanımını gerektiren bir 
hastalığı bulunmaktadır. Günde alınan ilaç sayısı, deliryum ge-
lişen hasta grubunda 5,2±2,7, kontrol grubunda 4,7±2,5 tablet 
olarak bulunmuştur. Gruplar arasında anlamlı fark bulunmamak-
tadır (p=0,534). 

Nöropsikolojik Bulgular
Ameliyat sonrası deliryum gelişme durumuna göre MMT 

puanları geriye dönük incelendiğinde deliryum gelişen hasta 
grubunun ortalama MMT puanının (25,6±2,87), kontrol grubunun 
MMT puanından (28,3±2,1) daha düşük olduğu saptanmıştır (Z=-
3,138, p=0,002).

Benzer şekilde, ameliyat öncesi saat çizme testinden sağ-
lanan sonuçlarda da iki grup arasında anlamlı farklılık izlen-
mektedir (deliryum gelişen hasta grubu 2.86±1.18, kontrol grubu 
3,5±0,94; Z=-2,04, p=0,041). 

Laboratuvar Bulguları
Çalışmaya alınan hastaların tamamında hs-CRP düzeyi ame-

liyat sonrasında artmıştır. Bu artış hem deliryum gelişen hasta 

grubunda, hem de kontrol grubunda anlamlıdır (kontrol grubu, Z= 
-2.054, p=0,04; deliryum gelişen hasta grubu, Z=2,713, p=0,007) 
(Tablo 2). hs-CRP düzeylerinde ameliyata bağlı ortaya çıkan fark 
açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark sap-
tanmıştır (Z=-0,695, p=0,02). Deliryum gelişen hasta grubunda or-
taya çıkan fark daha büyüktür. TNF-α ve IGF-1 düzeylerinde de 
ameliyat sonrası artışlar gözlemlenmektedir, ancak bu artışlar 
her iki grupta da anlamlılık taşımamaktadır. Çalışmada incele-
nen sitokin düzeyleri Tablo 2’de sunulmuştur.

Deliryum gelişen hasta grubu ile kontrol grubunun ameliyat 
öncesi IGF-1 düzeyleri karşılaştrıldığında gruplar arası farklılık 
anlamlı bulunmuştur (Z=-0,700, p=0,048). Deliryum gelişen has-
ta grubunda kontrol grununa göre IGF-1 değerleri daha düşük 
izlenmiştir (Şekil 1).

Tartışma

Çalışma evreninde deliryum insidansı %16,3 olarak izlen-
miştir (15/92). Deliryum insidansının çalışmanın yapıldığı klinik, 
çalışmaya dahil edilen katılımcıların sosyodemografik özellikleri 
ve eşlik eden hastalıklar gibi bireysel farklılıklardan etkilendiği 
belirtilmiştir (13). Kardiyovasküler cerrahi sonrası deliryum ge-
lişme insidansı diğer çalışmalarda %12-%27 olarak bildirilmek-
tedir (14). Bu çalışmada saptanan oran literatür ile uyumludur.

Aterosklerotik kalp hastalığına bağlı kardiyovasküler cerra-
hiye aday hastaların görece yaşlı hastalar olmasının deliryum 
insidansı üzerinde etkili olduğu bilinmektedir (15). Tsutsui ve 
arkadaşları 1996 yılında yaptıkları çalışmada 80 yaşından büyük 
hastalarda acil cerrahi sonrasında %50 oranında deliryum ge-
liştiğini, 50 yaş altındaki hastalarda ise acil ya da elektif cerrahi 
sonrasında hiç deliryum gelişmediğini bildirmişlerdir (16). Çalış-
mada kontrol grubunun ortanca yaşı 62, deliryum gelişen hasta 
grubunun ise 72’dir. Her nekadar iki grup arasında izlenen yaş 
farkının istatistiksel açıdan anlamlı saptanmamışsada deliryum 
gelişen hasta grubunun ortanca yaşının yüksekliği dikkat çeki-
cidir. Bu durum deliryumun ileri yaştaki hastalarda daha fazla 
geliştiği bilgisi ile uyumludur.

Kognitif yetersizliğin nedeni hakkında ayırıcı gücü düşük 
olsa da MMT kullanılarak yapılan değerlendirmenin mevcut 
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Tablo 2. Kontrol ve deliryum gelişen hasta gruplarında sitokin düzeyleri

  Kontrol grubu     Deliryum grubu
  (n=20)     (n=15)
 pre-op post-op p pre-op post-op p atak p* p‡

CRP-hs (mg/mL) 0,048±0,013 0,054±0,013 0,04 0,041±0,019 0,054±0,011 0,007 0,055±0,017 0,25 0,227

TNF-α (pg/mL) 21,2±21,4 28,2±48,5 0,27 23,8±26,3 28,2±28,3 0,74 20,7±14,9 0,39 0,956

IGF-1 (ng/mL) 1439±1755 2133±2941 0,48 1029±1183 1405±1809 0,07 1023±1049 0,67 0,048

p* (pre-op - atak), p‡ (kontrol grubu pre-op - deliryum gelişen hasta grubu pre-op) 
CRP-hs: Yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein, TNF-α: Tümör nekrozis faktör-alfa, IGF-1: İnsulin benzeri büyüme hormonu-1

Şekil 1. Kontrol ve deliryum gelişen hasta gruplarında IGF-1 değerleri.



kognitif durum hakkında önemli bilgi sağladığı bilinmektedir. 
Ameliyat öncesi düşük MMT performansına sahip hastalarda 
daha yüksek oranda deliryum geliştiği bildirilmiştir (17). 

Diğer bir kognitif tarama testi olan SÇT’nin MMT’e göre 
deliryumu öngörmede daha değerli olduğunu iddia eden çalış-
malar vardır (18). Ancak kalp ameliyatı geçiren hastalarda ne 
MMT’in ne de SÇT’nin deliryum gelişmesini öngörmede uygun 
bir araç olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur (19). 

Ameliyat öncesinde mevcut kognitif durumu ortaya koymak 
amacıyla uygulanan MMT ile SÇT puanlarına göre kontrol gru-
bu ile deliryum gelişen hasta grubu arasında anlamlı farklılık 
olduğu izlenmektedir. Gruplar MMT puanları açısından karşı-
laştırıldıklarında kontrol grubunun puanının 28,3±2,1, deliryum 
grubunun ise 25,6±2,87 olduğu, gruplar arasında anlamlı farklılık 
bulunduğu anlaşılmaktadır (p=0,002). Saat çizme testi puanları 
açısından da gruplar arasında belirgin farklılık dikkat çekmekte-
dir (p=0,041). Çalışma bulgularına göre klinik demansı olmayan 
hastalarda deliryum gelişmesini öngörmede tarama testleri ile 
ortaya konulan kognitif yetersizlik durumunun, önemli bir belir-
teç olabileceği düşünülmüştür.

Artmış premorbid sitokin seviyelerinin deliryum gelişimine 
yatkınlığı arttırdığı belirtilmiştir (20). Yaşlılık artmış doğal im-
munite aktivitesinin neden olduğu düşük seviyeli inflamatuar 
bir durumdur (20,21,22). İnflamasyon yaşlı nüfusta kardiyovas-
küler durumlar (23), düşkünlük (24) ve Alzheimer hastalığı (25) 
gibi birçok morbid durum ile ilişkilidir. İnflamasyonun kan beyin 
bariyerinin çökmesine yol açtığı (26) ve kolinerjik geçişi azalttığı 
gösterilmiştir (27).

Sitokin seviyelerinin deliryum ile ilişkisini inceleyen deliryum 
çalışmaları çoğunlukla küçük ve kesitseldir. Tıbbi ve cerrahi po-
pülasyonda gerçekleştirilen diğer çalışmalarda deliryumdaki 
hastalarda bir veya birden fazla inflamasyon belirtecinin diğer 
hastalara kıyasla daha fazla yükseldiği bildirilmiştir (28,29). 

De Rooij (30) hastanede yatan yaşlı ve deliryumu olan has-
talarda IL-6, interlökin-8 ve CRP seviyelerinin arttığını bulmuştur. 
Yaşlılarda, ameliyat sonrasında yükselmiş CRP ve IL-6 seviyele-
rinin konfüzyon ile ilişkili olduğu da bildirilmiştir (31,32,33).

En sık kullanılan inflamasyon belirteci CRP’dir. Akut yakın-
malarla dahiliye kliniklerine müracaat eden yaşlı hastalarda 
yapılan iki küçük çaplı araştırmada yüksek CRP ve düşük IGF-
1 seviyelerinin deliryum gelişmesi için risk faktörü olduğu be-
lirtilmiştir (34,35). Kalça kırığı ameliyatı öncesinde CRP ve IGF 
değerlerinin, deliryum gelişimi ile ilişkisinin araştırıldığı diğer bir 
çalışmada ise CRP değerleri ile deliryum gelişimi arasında ilişki 
kurulamamıştır (36).

Ameliyat öncesi CRP düzeyleri açısından deliryum gelişen 
hasta grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmamış-
tır (p=0,23). Ameliyat sonrası CRP değerleri gerek kontrol gerek 
deliryum gelişen hasta grubunda ameliyat öncesine kıyasla an-
lamlı olarak yüksek bulunmuştur (kontrol grubu p=0,04, deliryum 
gelişen hasta grubu p=0,007). Deliryum gelişen hasta grubunun 
kontrol grubuna göre, ameliyat sonrasında daha belirgin CRP 
değişikliği sergilediği izlenmiştir (p=0,02). Ameliyat öncesi CRP 
değerleri açısından gruplar arasında fark bulunmamış olması Le-

mistra tarafından bildirilen sonuçlarla uyumludur. Deliryum geli-
şen hasta grubunda kontrol grubuna göre farklı CRP değerlerinin 
saptanmaması, CRP değerinin deliryum gelişiminde bağımsız bir 
risk faktörü olarak ele alınmasını zorlaştırmaktadır. Diğer yandan, 
deliryum gelişen hasta grubunda CRP değişikliğinin kontrol gru-
buna göre anlamlı olarak farklı olması, IL-6 ve TNF için bildirilen 
sonuçlarla uyumludur. Bu durum inflamasyon yanıtının deliryum 
patofizyolojisinde rolü olduğunu düşündürmektedir.

Kardiyovasküler cerrahiye giren hastalarda sitokin ve kemo-
kin düzeyleri araştırılmış kontrol grubu ve deliryum gelişen has-
talarda, ameliyat öncesi, ameliyat sonrası altıncı saat ve ameli-
yat sonrası 4’ncü gün TNF-α değerleri incelenmiştir. Bahse konu 
çalışmada ameliyat öncesi değerle ameliyat sonrası TNF-α de-
ğerleri arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (37). Başka bir 
çalışmada da benzer sonuçlar bildirilmiştir (38). 

Bu çalışmada da ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası TNF-α 
değerlerinde anlamlı değişiklik bulunmamıştır (kontrol grubu 
p=0,27, deliryum gelişen hasta grubu p=0,74). Bu bulgu bahsedi-
len çalışmaların bulguları ile benzerdir (38,39). Çalışma evrenini 
oluşturan hastaların elektif cerrahiye hazırlanmaları nedeniyle 
enfeksiyonlarının olmaması CRP ve TNF-α değerlerinde fark 
gözlenmemesini açıklayabilir. 

Pro-inflamatuar sitokin olan TNF-α değerinin gruplar arasın-
da ameliyat öncesi ve sonrasında fark sergilememesi deliryum 
gelişmesi için CRP gibi TNF-α’nın da bağımsız bir risk faktörü 
olarak ele alınmasını zorlaştırmaktadır. 

Acil dahiliye servisine yatırılan 100 ardışık hastada yürütülen 
bir çalışmanın sonuçlarına göre düşük IGF-1 seviyelerinin de-
liryum gelişimini kestirmede yararlı olabileceği bildirilmiştir (38).

Diğer bir çalışmada akut dahili hastalığı bulunan ve deliryum 
gelişen IL-6 seviyesi yükselmiş ve IGF-1 seviyesi düşmüş olarak 
bulunmuştur (39,40). Dahiliye kliniklerine müracaat eden yaşlı 
hastalarda yapılan diğer iki küçük çaplı araştırmada da yüksek 
CRP ve düşük IGF-1 seviyelerinin deliryum gelişmesi için risk 
faktörü olduğunu belirtmişlerdir (34,35). Awert ve arkadaşları 
IGF-1 değerinin sağlıklı yaşlılarda kognisyon üzerindeki etkisini 
konu alan meta analizlerinde IGF-1 değeri ile MMT puanları ara-
sında pozitif bir korelasyon olduğunu bildirmiştir. (41).

Kognitif yetersizliği olan hastalarda somatostatin ve IGF-1’in 
kognitif işlevleri iyileştirdiği, deliryumun önlenmesi ve tedavisin-
de kullanılabileceğini ileri süren çalışmalar mevcuttur (42). 

Kontrol grubu ve deliryum gelişen hasta grubunun ameliyat 
öncesi IGF-1 düzeyleri karşılaştırılmış ve deliryum gelişen has-
ta grubunun ameliyat öncesi IGF-1 değerleri kontrol grubundan 
daha düşük bulunmuştur (p=0,048). Buna karşın IGF-1 değerle-
rinde ameliyat sırasında ortaya çıkan değişiklik anlamlı değildir 
(kontrol grubu, p=0,48; deliryum gelişen hasta grubu, p=0,07). 

IGF-1’in nöroprotektif etkisi ile MSS gelişimini hızlandırmak, 
nöron yaşamı, proliferasyonu, farklılaşması ve sinaptogezi gibi 
durumlarda önemli rolünün olması nedeniyle IGF-1 diğer sito-
kinlerden ayrı konumlandırılmalıdır. IGF-1’in nöronlar üzerindeki 
koruyucu etkisinin azalmasının, deliryum gelişmesinde risk fak-
törü olabileceği düşünülmektedir (41). 
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Elde edilen sitokin sonuçlarının yorumlanmasında bazı nok-
talara dikkat edilmesi gereklidir. İnflamasyon belirteçleri stres 
yanıtı oluşurken süreç içinde kümeler halinde yükselme ve düş-
me eğilimindedirler. Bu nedenle inflamasyon belirteçleri bir ara-
da yorumlanmalıdır. Ek olarak, inflamasyon belirteçleri, deliryu-
mun yaş, stresör tipi ve komorbidite gibi diğer risk faktörlerinden 
de etkilenmektedir; bu nedenle bu faktörler de değerlendirmede 
dikkate alınmalıdır (37). 

Deliryumun klinik bir sendrom olması nedeniyle tanı koymada 
patolojik bir altın standardı yoktur. Doğası gereği deliryum tablo-
sunun dalgalı seyretmesi, tanısal testlerin uygulama zamanlarını 
kestirmeyi zorlaştırmaktadır. Benzer zorluk deliryumun merkezi 
sinir sistemine ait olan bir süreç olması nedeniyle izlemde serum 
belirteçlerinin kullanılmasında da karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, 
deliryum gelişen hasta grubunun görece akut hastalıkları nede-
niyle hastaneye yatırılan ileri yaşlı kimselerden oluşması, sürecin 
akut hastalığın türü, niteliği, eşlik eden diğer patolojiler ve kullanı-
lan ilaçlardan etkilenmesine neden olmaktadır (38).

Yukarıda bahsedilen genel sınırlılıklar dışında bu çalışmada 
çalışma dışı kalan hasta sayısının yüksek olması, çalışma bulgu-
larının gücünü azaltmıştır.

Bu çalışmada deliryum tablosunda kullanılması muhtemel 
biyolojik belirteçlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma 
bulgularına göre, CRP ve TNF-α değerlerinin ameliyat öncesin-
de kontrol grubu ve deliryum gelişen hasta gruplarında anlamlı 
fark sergilemediği; ameliyat sonrası ölçülen CRP değerlerinin 
deliryum gelişen hasta grubunda, kontrol grubuna göre ameliyat 
öncesi değerlerinden daha fazla değişkenlik gösterdiği ve delir-
yum gelişen hasta grubunda ameliyat öncesi IGF-1 seviyesinin 
kontrol grubuna göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Geriye 
dönük incelemede, kullanılan kognitif durum tarama araçlarının 
deliryum gelişmesini öngörmede kullanışlı olduğu izlenmiştir.

Sonuç

Bu bulguların ışığında, IGF-1 düzeylinin ameliyat öncesinde 
ölçülmesi ve ameliyat sonrasında gelişebilecek deliryumu tah-
min etmekte kullanılan modellerin içinde yer alması deliryum 
tablosunu kestirmekte yararlı olabilir. Cerrahiye aday her has-
tanın ameliyat öncesi kognitif durumunun tarama testleri ile 
değerlendirilmesinin ameliyat sonrasında gelişmesi muhtemel 
deliryum tablosunu öngörmede kullanılmasının uygun olabilece-
ği ancak klinik araçlar ile birlikte biyolojik belirteçlerin beraber 
kullanılmasının daha yararlı sonuçlar vereceği düşünülmektedir.
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