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Erken Evre ve Kronik Bipolar Bozukluk Hastalarında İnflamasyon ve 
Nörodejenerasyon Bulguları 
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ÖZET

Amaç: Bipolar bozukluk hastalarında sitokin seviyelerinde gözlenen 
artış, duygudurum bozukluklarının patogenezinde inflamasyonun 
rolünü gösteriyor olabilir. Bununla birlikte inflamasyon süreci ile 
hastalığın evresi ve şiddeti arasındaki bağlantı iyi anlaşılamamıştır. Bu 
çalışmada bipolar bozukluğun seyrinde nöroinflamasyon ve hastalık 
progresyonu arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: IL-6, tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α), IL-1 reseptör 
antagonisti (IL-1RA), nöron spesifik enolaz (NSE) ve S100B seviyeleri, 
erken evre (n=30), kronik (n=77) ve sağlıklı kontrollerin (n=30) plazma 
örneklerinde enzim-ilişkili immunosorbent analiz (ELISA) yöntemi 
kullanılarak ölçüldü. 

Bulgular: Kronik bipolar bozukluk hastalarında ölçülen tüm 
nöroinflamasyon belirteçlerinde  erken evre ve sağlıklı kontrol grubuna 
göre anlamlı yükselme gözlendi. IL-6 ve IL-1RA seviyeleri, NSE ve 
S100B seviyeleri ile koreleydi. TNF-α seviyeleri Montgomery Asberg 
Depresyon Değerlendirme ölçeği (MADÖ) ve Klinik Global İzlenim 
ölçeği (KGİÖ) skorlarıyla koreleydi. 

Sonuç: Sonuçlar bipolar bozukluğun ileri evrelerinde, gliozis ve 
nöron kaybına eşlik eden bir bulgu olarak, inflamasyonun progresyon 
gösterdiğini ve bu inflamasyonun kısmi olarak IL-1RA ve IL-6 
aktivitesiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, inflamatuar sitokinler, nöron 
spesifik enolaz, S100B, nöroinflamasyon

SUMMARY
Inflammation and Neurodegeneration in Patients with Early-Stage 

and Chronic Bipolar Disorder 

Objective: The increase in the circulatory cytokine levels observed 
in patients with bipolar disorder (BD) may imply involvement of 
inflammation in the pathogenesis of mood disorders. However, the 
association between the inflammatory process and the stage and severity 
of illness is not well understood. In this study, our aim was to investigate 
the association between neuroinflammation and disease progression in 
the clinical course of BD.

Method: IL-6, TNF-α, IL-1 receptor antagonist (IL-1RA), neuron- 
specific enolase (NSE) and S100B were measured by ELISA in plasma 
samples of patients at early-stage BD (n=30), chronic BD (n=77) and 
healthy controls (n=30).

Results: Chronic BD patients showed significantly increased levels of all 
measured inflammatory markers as compared to early-stage BD patients 
and the healthy controls. IL-6 and IL-1RA levels correlated with NSE 
and/or S100B levels and TNF-α levels correlated with Montgomery-
Asberg Depression Rating Scale scores and Clinical Global Impression 
Scale scores.                                                                                                                                    

Conclusion: Our results indicate that inflammation appears to be 
particularly associated with IL-1RA and IL-6 activity, progressing at 
later stages of BD and possibly associated with gliosis and neuronal loss.

Keywords: Bipolar disorder, inflammatory cytokines, neuron-specific 
enolase, S100B, neuroinflammation
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GİRİŞ

Bipolar bozukluk genel popülasyonda mortalite ve morbidi-
tenin önemli nedenlerinden biridir (Fagiolini ve ark. 2013). 
Biriken kanıtlar hastalığın epidemiyolojisi, semptomları ve 
komplikasyonları üzerinde yoğunlaşsa da, etyoloji ve patofiz-
yoloji yeterince aydınlatılamamıştır (Rosenblat ve ark. 2014).

1887’de Wagner-Jauregg psikoz ile inflamasyon arasındaki 
bağlantıya dikkat çekmişse de bipolar bozuklukta inflamas-
yonun rolüne ilişkin hipotezler, lityumun immün sistem 
modülasyonundaki rolü aydınlatıldıktan sonra geliştirilmeye 
başlamıştır (Wagner-Jauregg 1887, Horrobin ve Lieb 1981). 
Bipolar bozuklukta merkezi sinir sistemi ile immün sistem 
arasındaki ilişkiye dair  bulgular duygudurum bozuklukla-
rı patogenezine yeni bakış açıları getirmiştir (Rosenblat ve 
McIntyre 2016, Rosenblat ve McIntyre 2017). İmmünolojik 
ve nöroprotektif mekanizmaların bipolar bozukluktaki im-
münolojik hipotezlerin merkezinde olduğu düşünülmektedir. 
Buna ek olarak inflamasyon ile ilişkili nöroprotektif genlerde-
ki polimorfizmlerin gösterilmesi ve inflamasyonun periferik 
belirteçlerindeki değişiklikler duygudurum bozuklukları ala-
nındaki dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu de-
ğişiklikler içinde en dikkat çekenleri IL-1, IL-6, TNF-α gibi 
inflamatuar sitokinler, akut faz reaktanları ve vasküler adez-
yon molekülleri seviyelerindeki artışlardır. Bu değişiklikler bi-
polar bozukluk hastalarında nörotransmitter üretimi, nörop-
lastisite ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkili olabilir (Berk 
ve ark. 2011, Munkholm ve ark. 2013a, Stertz ve ark. 2011). 

Bununla birlikte zamana bağlı immünolojik faktör değişik-
likleri ile nöron ölümü ve gliozisin zamansal ilişkisi henüz ye-
terince açıklanmamıştır. Glioblastisite açısından bakıldığında 
S100 protein ailesi kalsiyum bağlayan protein gruplarından 
biridir ve ekspresyonu, fizyolojik özellikleri ve fonksiyonuna 
ilişkin birçok çalışma bulunmaktadır (Donato ve ark. 2013). 
Bu protein hücre şekli, enerji metabolizması, kontraksiyon, 
hücrelerarası iletişim, hücre içi sinyal iletimi ve hücre büyü-
mesini düzenlemektedir (Schroeter ve ark. 2013). S100B alt 
tipi sitoplazmada bulunmaktadır ve astrositler ile oligodend-
rositler gibi hücreler tarafından aktif salınıma uğramaktadır 
(Steiner ve ark. 2007). Ekstrasellüler S100B’nin etkileri kon-
santrasyon bağımlıdır. Nanomolar konsantrasyonlarda, astro-
sitler ve nöronların büyüme ve farklılaşmasını uyarır ve stress 
ilişkili hasarı azaltırken, mikromolar konsantrasyonlarda nö-
ronal apoptozu uyarmak, proinflamatuar faktörlerin üretimi 
ve mikroglialardan TNF-α salınımına yol açmak gibi negative 
etkileri bulunmaktadır (Donato ve ark. 2009, Rajewska-Rager 
ve Pawlaczyk 2016, Schmitt ve ark. 2007). S100B seviyelerin-
deki artış posttravmatik beyin hasarı, demans (Alzheimer tipi 
ve Down sendromu ilişkili ) ve AIDS ile ilişkili progresif nö-
rodejenerasyonla ilişkilendirilmiştir (Fano ve ark. 1995). 

NSE nöronların sitoplazmasında bulunan glikolitik en-
zimlerden biridir ve aktif olarak salgılanmaz (Kaiser ve ark. 
1989). Bu nedenle nöronal hasarın biyobelirteci olarak 

görülmektedir (Schroeter ve ark. 2011). NSE seviyelerinin 
epilepsi, Creutzfeldt-Jakob hastalığı ve travmatik beyin hasar-
larında arttığı gösterilmiştir (Moritz ve ark. 2010). Bu bağ-
lamda bipolar bozukluk hastalarında sitokin üretimindeki ve 
nörodejeneratif belirleyicilerin seviyesindeki değişikliklerin 
kalıtsal bir bozukluk (örneğin hastalık başlangıcından önce 
yüksek sitokin seviyeleri) mu yoksa hastalık sürecinin (örne-
ğin gliozis) kaçınılmaz bir sonucu mu olduğu tam olarak an-
laşılamamıştır. Sitokin seviyelerinin kognitif gerileme, nöron 
ölümü ve hastalığın ilerlemesine yönelik bir biyobelirteç ola-
rak belirleyiciliği de yeterince incelenmemiştir.

Bu araştırmada bipolar bozuklukta immünolojik faktörlerin 
patogenez üzerine etkili olduğu, hastalık progresyonu boyun-
ca arttığı ve nörodejeneratif belirteçlerle ilişkili olduğu hipo-
tezi araştırılmıştır.  İnflamatuar sitokinler IL-6 ve TNF-α, inf-
lamasyonun doğal inhibitörü IL-1RA, nöron ölümü ve gliozis 
belirleyicileri NSE ve S100B plazma seviyelerinin ölçülmesi; 
bipolar hastalardaki klinik değişkenler olan hastalık süresi, 
depresyon şiddeti, mani şiddeti, klinik işlevsellik ve psikotik 
belirti şiddeti ile korelasyonlarının ve duygudurum dönemle-
riyle ilişkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Erken evre ve kro-
nik hastalarda yapılan bu analizlerle, sitokin değişikliklerinin 
kalıtsal immün sistem bozukluğunun ya da hastalık ortaya 
çıktıktan sonra etkinleşen patolojik mekanizmaların birer so-
nucu olup olmadığı değerlendirilmiştir.

YÖNTEM

Katılımcılar

77 kronik bipolar bozukluk hastası, 30 erken evre (öncesinde 
depresif dönem olmaksızın ilk manik dönemden itibaren 3 
yıl içinde) bipolar bozukluk hastası ve yaş ile cinsiyet olarak 
eşlenmiş 30 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Erken evre hasta 
grubu için tek mani dönemi geçirmiş hastalar çalışmaya dahil 
edildi, depresif dönem nedeniyle psikiyatrist başvurusu olan 
ya da yatış öyküsü bulunan hastalar dışlandı. Çalışma tasarımı 
ve protokolü etik komisyondan onay alınarak ve tüm katılım-
cılardan bilgilendirilmiş onam alınarak düzenlendi. Bipolar 
bozukluk hastaları DSM-IV-TR kriterlerine göre değerlendi-
rilip tanı konuldu ve araştırma Helsinki Bildirgesindeki pren-
sipler ışığında yürütüldü (Amerikan Psikiyatri Birliği 1994). 
Sağlıklı kontroller hasta popülasyonunun seçildiği bölgeden 
oluşturuldu, psikiyatrik hastalık ve  tedavi öyküsü olmayan ki-
şiler DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik 
görüşme ile tarandı, psikiyatrik tanı almayanlar sağlıklı kont-
rol grubuna dahil edildi. Bipolar bozukluk hastalarının çalış-
maya dahil edildiği kohort, zeka geriliği açısından taranarak 
oluşturuldu zeka geriliği olanlar dışlandı. Sağlıklı kontroller 
de zeka geriliği açısından, öykü, klinik görüşme ile değerlen-
dirildi ve  zeka geriliği olmayan kişiler çalışmaya dahil edildi. 
Hastalar için çalışmanın dışlama kriterleri madde bağımlılı-
ğı öyküsü, mental, psikiyatrik ek bir tanı almak ya da kro-
nik tıbbi bir hastalığa sahip olma, immün düzenleyici ya da 
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baskılayıcı ilaç kullanmak, gebelik ya da emzirmek, demans, 
epilepsi, kranyal travma öyküsü ve son 12 ay içinde aşı olmak 
olarak belirlendi. Sağlıklı kontroller için dışlama kriterleri 
kronik hastalık öyküsü, immün düzenleyici ya da baskılayıcı 
ilaç kullanım öyküsü, gebelik ya da emzirmek, son bir yıl için-
de antidepresan kullanımı ve klinik görüşme ve öykü ile zeka 
geriliği öyküsü bulunmamak olarak belirlendi. Bütün hastalar 
Young Mani Değerlendirme Ölçeği (YMDÖ), Montgomery 
Asberg Depresyon Değerlendirme ölçeği (MADÖ) Pozitif ve 
Negatif Sendrom Ölçeği- pozitif belirtiler alt ölçeği (PNSÖ) 
ve Klinik Global İzlenim ölçeği (KGİÖ) ile değerlendirildi.

Bu çalışma İstanbul Tıp Fakültesi etik komisyonu tarafın-
dan onaylanmış ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Departmanı tarafından desteklenmiştir (Proje nu-
marası: 57877). Hastalar ve sağlıklı kontroller bilgilendirilmiş 
ve bilgilendirmiş onam formu imzalayarak onaylamaları ha-
linde çalışmaya alınmıştır.

ELISA

Bütün hastaların önkolundan kan alım işlemi öğleden son-
ra saat 1 ile 2 arasında gerçekleştirilmiştir. Plazma kan ör-
neklerinden ayrıştırılmış ve kullanılıncaya kadar -80°C’de 
muhafaza edilmiştir.ELISAkitleri TNF-α, IL-6 [Diaclone 
(Besancon, France)], IL-1RA, S100B, ve NSE [YH Biyokimya 
Laboratuvarı (Shanghai, China)] plazma seviyelerinin öl-
çümü için üretici firmanın önerdiği şekilde kullanılmıştır. 
ELISA kitlerinin minimum ölçülebilir seviyeleri 0,05 ng/mL 

(NSE); 0,1 pg/mL (IL-1RA); 0,1 pg/mL (S100B); 8 pg/mL 
(TNF-α); 2 pg/mL (IL-6)’ydi.

İstatiksel Analiz

İstatiksel analiz GraphPad Prism 6 kullanılarak uygulandı. 
Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda, değişkenlerin çoğu-
nun normal dağılım göstermediği saptandı. Bu nedenle, çalış-
ma grupları arasındaki farklar Kruskal-Wallis testi kullanılarak 
değerlendirildi. Post-hoc analiz için Dunn çoklu karşılaştırma 
testi kullanıldı. İki grup karşılaştırmaları Mann-Whitney tes-
ti kullanılarak yapıldı. Bağımsız değişkenler gerekli hallerde 
ki-kare testi veya Fisher’s exact testi kullanılarak incelendi. 
Sitokinler, NSE, S100B ile sosyodemografik ve klinik değiş-
kenler arasındaki korelasyon analizi Spearman korelasyon tes-
ti kullanılarak yapıldı. p< 0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul 
edildi.

SONUÇLAR

Klinik ve Demografik Değişkenler

Çalışma örnekleminin sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de 
özetlenmiştir. Erken evre bipolar bozukluk hastaları kronik bi-
polar hastalardan tesadüfen daha gençti. Bu nedenle sağlıklı 
kontroller erken evre ve kronik grubu içine alacak geniş bir 
yaş aralığından seçildi. Kruskal-Wallis testi ile gruplar arası 
yaş farkı anlamlı bulunsa da Dunn testi sağlıklı kontrollerle 
erken evre ve kronik grup arasında anlamlı yaş farkı göster-
medi. Erken evre grubunda hastalığın ortalama başlangıç yaşı 

Tablo 1. Sosyodemografik Veriler
Erken Evre      
BB (n=30)

Kronik  
BB (n=77)

Sağlıklı Kontroller 
(n=30)

P  
değeri

Yaş (ortalama ± SS) 25,7±6 37,81±11,9 31,7±11,8 <0,001
Cinsiyet
    Kadın                     
    Erkek

23 (%76,6)
7 (%23,4)

33 (%42,8)
44 (%57,2)

13 (%43,3)
17 (%56,7)

0,148

Eğitim (yıl) 12,3 ± 3,8 10,9±3,7 16,7±3,6 <0,001
Hastalığın başlama yaşı (yıl) 22,8 ± 5,1 23,97± 8,7 0,196
Kan alımı sırasında duygudurum dönemi               Ötimik

Manik
Depresif
Hipomanik
Karma

12 (%40)
13 (%43)
2 (%7)
2 (%7)
1 (%3)

50 (%65)
20 (%26)
7 (%9)
0 (%0)
0 (%0)

0,063

Psikoz Psikotik 11 (%36) 19 (%24) 0,237
Psikotik olmayan 19 (%64) 58 (%76)

Toplam epizod sayısı
Hastalık süresi (ay)

1,37±0,55
29,7 ± 34,9

8,2±7,77
167,3 ± 124,7

<0,001
<0,001

PNSÖ-pozitif
(ortalama ± SS)

19,4 ± 12,9 11,4± 7,2 0,002

KGİÖ
(ortalama ± SS)

3,8 ± 2,3 2,8 ± 2,1 <0,001

MADÖ
(ortalama ± SS)

10,8 ± 10,1 7,3 ± 8,7 0,046

YMDÖ
(ortalama ± SS)

20,4 ± 18,7 8,8 ± 13,1 0,002

BB: bipolar bozukluk, SS: standart sapma, YMDÖ: Young Mani Derecelendirme Ölçeği, MADÖ: Montgomery-Asberg Depresyon Ölçeği, PNSÖ: Pozitif ve Negatif Sendrom 
Ölçeği, KGİÖ: Klinik Global İzlenim Ölçeği.
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22,8±5,1; kronik grupta 23,9±8,7 yıldı. İlaç kullanımı açı-
sından incelendiğinde kronik grupta hastaların % 94,8’i an-
tiepileptik duygudurum dengeleyici kullanmaktaydı (n=73), 
valproat kullanan grup % 46,7 (n=36), lityum kullanan grup 
% 29,8 (n=23), iki veya daha fazla antiepileptik kombinas-
yonu kullanan grup % 10,3 (n=8), karbamazepin kullanan 
grup % 6,4 (n=5), lamotrijin ve topiramat kullanan grup her 
ikisi de % 1,4 (n=1) olarak saptandı. Antipsikotik kullanımı 
tüm grubun % 82,1’ini (n=60), antidepresan kullanımı % 
2,8’ini (n=2) oluşturmaktaydı. Erken evre grubundaki hasta-
ların % 60’ı ilaç kullanmaktaydı (n=18), % 53’ü antiepileptik 
duygudurum dengeleyici olarak lityum veya valproat kullan-
maktaydı (n=16), % 40’ı antipsikotik kullanmaktaydı (n=12). 
Hastalar ötimi (son iki ay içerisinde bir duygudurum dönemi 
ölçütlerini karşılayan belirtilerin olmaması), manik dönem, 
depresif dönem, hipomanik dönem ve karma dönem olarak 
beş farklı grup şeklinde ayrıldı, erken evre grubunda hastaların 
% 43’ü manik (n=13), %40’ı ötimik (n=12), %7’si depresif 
(n=2), %7’si hipomanik (n=2), % 3’ü karma dönemde; kronik 
grupta % 65’i ötimik (n=50), % 26’sı manik (n=20), % 9’u 
(n=7) depresifti. İki gruptaki hastların kan alımı sırasında için-
de bulundukları duygudurum dönemleri açısından anlamlı 
fark yoktu. Psikotik semptom prevalansı erken evre ve kronik 
grupta birbirine benzer sıklıktaydı. Ortalama hastalık süresi 
beklendiği üzere kronik grupta anlamlı olarak daha uzundu. 
PNSÖ, KGİ, MADÖ ve YMDÖ skorları erken evre grubunda 
kronik gruptan anlamlı olarak daha yüksekti (Tablo 1).

Sitokin, S100B ve NSE Ölçümleri

Kronik bipolar hastalar erken evre ve sağlıklı kontrol grupla-
rına oranla anlamlı olarak daha yüksekTNF-α, IL-1RA, IL-6, 
NSE ve S100B seviyelerine sahipti (p<0,001; Kruskal-Wallis 
testi). Dunn post-hoc analizi sonucunda da kronik grup di-
ğer iki gruptan anlamlı olarak daha yüksek seviyelere sahipti 
(p<0,001;tüm karşılaştırmalar). Erken evre grubuyla sağlıklı 
kontroller arasında IL-1RA (p>0,999), IL-6 (p>0,999), NSE 
(p>0,999), S100B (p=0,880), ve TNF-α (p=0,250) seviyeleri 
açısından anlamlı fark saptanmadı (Şekil 1).

Korelasyonlar ve Alt Grup Analizi

Kronik bipolar hasta, erken evre hasta ve sağlıklı kontrol grup-
larında yaş ile IL-1RA, IL-6, NSE, S100B ve TNF-α değer-
leri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (tüm analizlerde 
p>0,1 ve R korelasyon katsayısı <0,2). Aynı şekilde kronik 
bipolar hasta ve erken evre hasta gruplarında aynı nöroinf-
lamasyon belirteçleri ile hastalık süresi arasında anlamlı ko-
relasyon saptanmadı (tüm analizlerde p>0,2 ve R korelasyon 
katsayısı <0,3). Kronik bipolar bozukluk grubunda TNF-α 
seviyeleri ve MADÖ skorları arasında anlamlı korelasyon sap-
tandı. TNF-α seviyeleri erken evre grubunda da KGİ skor-
ları ile anlamlı olarak koreleydi. Bunun da ötesinde kronik 
grupta NSE seviyeleri PNSÖ skorlarıyla trend düzeyinde ters 
korelasyon göstermekteydi (Tablo 2). Kronik ve erken evre 
grubunda IL-6 seviyeleri NSE seviyeleriyle anlamlı korelas-
yon göstermekteydi. S100B seviyeleri kronik grupta IL-1RA 
ve IL-6 seviyeleriyle ılımlı koreleydi (Tablo 2).

Şekil 1. Kronik, erken evre bipolar bozukluk hastaları ve sağlıklı kontrollerin IL-1RA, IL-6, TNF-α, nöron spesifik enolaz (NSE) ve S100B plazma seviyeleri. Dikey 
sütun her grup için ortalama değerleri göstermektedir. *** p<0,001 Kruskal-Wallis analizi.
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Duygudurum dönemlerinin sitokinler üzerindeki etkisini 
görmek amacıyla kronik hasta grubun ötimik (n=50), manik 
(n=20) ve depresif olmak üzere üç gruba ayrıldı ve biyolo-
jik parametreler karşılaştırıldı. TNF-α, IL-1RA, IL-6, NSE 
ve S100B seviyeleri açısından gruplar arasında anlamlı fark 
saptanmadı (p>0,05; bütün karşılaştırmalarda). Benzer olarak 
kronik ve erken evre grubunda psikotik özellikleri bulunan 
hastalarla bulunmayanlar arasında biyolojik parametreler açı-
sından anlamlı fark yoktu (Tablo 3). 

TARTIŞMA

Çalışmamız bipolar bozukluğun farklı evrelerinde sitokin se-
viyeleri, nöronal kayıp ve gliozis düzeyini inceleyen ilk çalış-
madır. Her ne kadar önceki çalışmalar kronik bipolar bozuk-
luk hastalarında inflamasyon düzeylerindeki artışı gösterse de 
bu bulguların kalıtsal mı yoksa nöroprogresyonun kaçınılmaz 

bir sonucu mu olduğu bilinmemektedir (Modabbernia ve 
ark. 2013). Sonuçlarımız bipolar bozukluğun nöron sağka-
lımı ve sitokinlerdeki değişimlerle hastalığın erken evrelerin-
den kronik evrelerine değişen oranlarda bağlantılı olduğunu 
göstermektedir. TNF-α, IL-1RA, ve IL-6 seviyeleri kronik 
grupta yükselmiş olup, bipolar bozuklukta nöroprogresyonu 
desteklemektedir (Berk ve ark. 2011, Cetin ve ark. 2012, Tsai 
ve ark. 2017). 

Bunun da ötesinde, post-hoc analiz erken evre grup ve sağlıklı 
kontroller arasında sitokin seviyeleri açısından fark bulunma-
dığını göstermektedir. Bu bulgu erken evreden farklı olarak 
kronik evredeki sitokin düzeyi artışını göstererek nöroprog-
resyonun altını çizmektedir.

Bir meta-analiz hasta popülasyonunda IL-6 seviyelerinin an-
lamlılık düzeyine yaklaşan trend düzeyinde artış gösterdiğini 
ve bu artışın manide daha belirgin olduğunu bildirmektedir 
(Brietzke ve ark. 2009, Kapczinski ve ark. 2011, Modabbernia 
ve ark. 2013, Queissner ve ark. 2018).  Çalışmamızda, IL-6 
seviyeleri kronik evre grubunda daha yüksekti, fakat duygudu-
rum dönemleri açısından anlamlı fark yoktu. Bir başka meta 
analizde manik ve ötimik dönemdeki hastalar arasında fark 
bulunmadığını bildirmektedir, bizim bulgularımızla uyumlu-
luk göstermektedir (Munkholm ve ark. 2013b). Ergenlerde 
IL-6 seviyelerini araştıran bir çalışmada erken evre grubuyla 
sağlıklı kontroller arasında bulgularımızla uyumlu olarak fark 
saptanmamıştır (Scola ve ark. 2016).

IL-1Ra bulguları değerlendirildiğinde, üç çalışmanın verile-
ri kronik hasta grubunda artış bulunmadığını saptamış olsa 
da, alt analizlerde depresif altgrupları dışarıda bırakıldığın-
da anlamlı artış gösterilmiştir (Liu ve ark. 2004, Tsai ve ark. 
2001). Çalışmamızda manik dönemdeki hasta oranı bahse-
dilen üç çalışmaya oranla daha yüksek olduğundan, IL-1RA 

Tablo 2. Sitokin, NSE, S100B Seviyeleri ve Klinik Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi
Kronik BB IL-1RA p(r) IL-6 p(r) TNF-α p(r) NSE p(r) S100B p(r)
Hastalık süresi 0,638 (0,055) 0,114 (0,184) 0,816 (0,027) 0,968 (0,005) 0,186 (0,152)
PANSS 0,978 (0,003) 0,328 (0,115) 0,799 (0,030) 0,050 (-0,224) 0,330 (-0,113)
CGI 0,336 (-0,111) 0,156 (0,165) 0,688 (0,046) 0,148 (-0,167) 0,362 (-0,105)
MADRS 0,680 (-0,048) 0,884 (-0,017) 0,024 (0,258) 0,398 (-0,098) 0,368 (-0,104)
YMRS 0,954 (0,007) 0,070 (0,210) 0,657 (-0,051) 0,145 (-0,168) 0,411 (-0,095)
NSE 0,501 (0,078) <0,001 (0,429) 0,312 (0,117) - -
S100B 0,017 (0,272) 0,016 (0,278) 0,572 (0,065) - -
Erken Evre BB
Hastalık süresi 0,277 (-0,209) 0,492 (0,131) 0,197 (-0,247) 0,144 (0,294) 0,506 (-0,126)
PANSS 0,486 (0,135) 0,693 (-0,075) 0,050 (0,244) 0,631 (-0,099) 0,403 (-0,159)
CGI 0,165 (0,265) 0,648 (-0,087) 0,019 (0,367) 0,931 (-0,018) 0,550 (-0,114)
MADRS 0,618 (0,097) 0,335 (-0,182) 0,152 (0,432) 0,069 (0,362) 0,909 (-0,022)
YMRS 0,427 (0,153) 0,788 (-0,051) 0,816 (0,273) 0,609 (-0,105) 0,825 (-0,042)
NSE 0,923 (-0,020) 0,047 (0,393) 0,120 (0,319) - -
S100B 0,872 (0,031) 0,297 (0,197) 0,922 (-0,019) - -
BB: bipolar bozukluk, YMDÖ: Young Mani Derecelendirme Ölçeği, MADÖ: Montgomery-Asberg Depresyon Ölçeği, PNSÖ: Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği, KGİÖ: Klinik 
Global İzlenim Ölçeği, NSE: nöron spesifik enolaz.
Anlamlı korelasyonlar kalın karakterlerle belirtilmiştir.

Table 3. Kronik ve Erken Evre Bipolar Bozukluk Gruplarında Psikotik 
Özellikleri Olan ve Olmayanların Karşılaştırılması 

Psikotik Psikotik olmayan p değeri
Erken evre BB
IL-1RA 1,2±1,2 0,7±0,8 0,123

IL-6 0,1±0,0 0,1±0,0 0,417
NSE 1,8±0,7 1,5±0,6 0,194
S100B 1,2±0,6 1,3±0,7 0,448
TNF-α 0,1±0,0 0,1±0,0 0,265
Kronik BB
IL-1RA 221,9±132,5 235,4±145,7 0,195
IL-6 486,5±271,4 605,2±1598,5 0,294
NSE 7210,6±1060,7 9620,8±1013,1 0,195
S100B 517,6±545,7 592,9±515,4 0,300
TNF-α 261,4±107,9 250,3±57,2 0,335
BB: bipolar bozukluk, IL-1RA: IL-1 reseptör antagonisti, NSE: nöron spesifik 
enolaz, TNF-α: tümor nekroz faktör-alfa
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seviyelerinin kronik hasta grubunda yükselmesini açıklıyor 
olabilir.  

TNF-α en popüler ve umut vaat eden inflamatuar belirteç 
olarak görünmektedir Üç büyük meta-analizin tamamında 
TNF-α verileri tutarlılık göstermektedir. TNF-α seviyeleri-
nin hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulunduğu ve en 
fazla artışın manik dönemdeki hastalarda olduğu gösteril-
miştir (Guloksuz ve ark. 2012, Modabbernia ve ark. 2013, 
Munkholm ve ark. 2013a, Munkholm ve ark. 2013b). 
Bununla birlikte, çalışmamızda duygudurum dönemlerine 
göre alt gruplar arasında TNF-α seviyeleri açısından fark göz-
lenmedi. Bu bulgu TNF-α ve çözünebilir TNF-α reseptörle-
rinin bipolar bozuklukta dönemlerden bağımsız biyobelirteç-
ler olduğunu vurgulayan bildirimlerle uyumlu görünmektedir 
(Brietzke ve ark. 2008, van den Ameele ve ark. 2017). TNF-α 
ve MADÖ skorları arasında anlamlı korelasyon saptanması 
nöroinflamasyonun depresif bulguların gelişiminde öncelikli 
rol oynadığını düşündürmektedir ve bu bulgu önceki çalış-
malarla uyumludur (Birur ve ark. 2017, Pawlowski ve ark. 
2014). Bu özelliği sebebiyle TNF-α düzeylerinin bir klinik 
progresyon biyobelirteci olarak kullanılması mümkündür.

S100B glial değişiklikler, nöro ve glioplastisite için bir biyobe-
lirteç olabilir. Schroeter ve arkadaşlarının bir gözden geçirme 
yazısında, S100B seviyeleri kronik bipolar hasta grubunda 
yüksek bulunmuştur (Schroeter ve ark. 2011). Özellikle mani 
dönemlerinde, S100B seviyelerindeki yükselme astrositik ak-
tivitenin bir belirteci olarak öngörülmüştür (da Rosa ve ark. 
2016, Tsai ve ark. 2017). Erken evre bipolar hastalarla yapı-
lan bir çalışmada S100B seviyeleri sağlıklı kontrol grubundan 
daha yüksek bulunmuşsa da yazarlar S100B’nin nörodejene-
ratif özellikleri açısından beklenen bir bulgu olduğunu be-
lirtmişlerdir (Machado-Vieira ve ark. 2002). Çalışmamızda 
kronik hastalarda S100B seviyeleri erken evre ve sağlıklı kont-
rol grubundan anlamlı olarak yüksekti. Bunun da ötesinde, 
IL-1Ra ve IL-6 seviyeleri kronik grupta S100B seviyeleri ile 
koreleydi. Bu bulgu kısmi olarak gliozis ile ilişkili görünmek-
tedir. Bulgularımız ışığında, IL-1RA ve IL-6 glial hücreler 
tarafından üretildiğinden, glial aktivite değişiklikleri bipolar 
bozukluğun altında yatan önemli patofizyolojik mekanizma-
lardan biri olabilir (Rajkowska 2000).

Erken evre bipolar bozukluk hastalarıyla yapılan iki çalış-
mada NSE seviyeleri kontrollerden düşük bulunmuştur, bu 
bulgular enerji metabolizma bozukluğu hipoteziyle açıklan-
mıştır (Machado-Vieira ve ark. 2007, Wiener ve ark. 2013). 
Diğer yandan, unipolar depresyon hastalarında beyin omu-
rilik sıvısında NSE seviyelerinde artış gösteren çalışmalar da 
bulunmaktadır (Schmidt ve ark. 2015). NSE nöron ölümü-
nün şiddeti hakkında bilgi veren bir belirteçtir. Çalışmamızda 
görülen NSE seviyelerindeki artış kronik bipolar bozukluk 
hastalarında nöronal hasar olduğuna ilişkin hipotezi destek-
lemektedir. Her iki hasta grubunda IL-6 ile NSE arasında ko-
relasyon saptanması bipolar hastalıkta özellikle bu sitokinin 

nörodejenerasyondan sorumlu olduğunu düşündürmekte ve 
IL-6 ile nöron ölümü arasındaki önceden bildirilmiş bağıntıyı 
desteklemektedir (Murray ve ark. 2011). Nöron kaybı bipolar 
bozukluğun progresif gidişiyle ilişkili olabilir.

Alt grup analizlerinde bipolar hastalık seyrinde ortaya çıkan 
psikoz bulguları ile nöroinflamasyon belirteçleri arasında 
ilişki bulunmaması, bu hastalıkta inflamatuar değişikliklerin 
ve glial aktivite artışının psikozdan sorumlu limbik bölgeleri 
özellikle daha fazla etkilemediğini ve farklı santral sinir siste-
mi bölgelerinde aynı anda ortaya çıktığını düşündürmektedir. 

Çalışmamızın önemli kısıtlılıklarından biri, inflamasyon ve 
nörodejenerasyon belirteçleri üzerindeki ilaç etkisini değerlen-
dirememek olmuştur. Erken evre grubunda örneklem oluştu-
rulmasındaki güçlükler ilaç kullanmamış hasta grubunu içe-
ren bir çalışma dizaynını engellemiştir. Çalışmamıza katılan 
hastalar farklı ilaç kombinasyonu ile tedavi altında olan ve 
tedavi özellikleri açısından oldukça heterojen bir grubu oluş-
turmaktaydı. Buna bağlı olarak farklı ilaçlar için oluşturulan 
grupların olgu sayısı çok düşük düzeyde kaldığı için güvenilir 
istatistiksel analiz için gerekli istatistik gücüne ulaşılamadı. 
Böyle bir analizin daha büyük bir hasta grubunda yapılma-
sı gerektiği sonucuna varıldı. Her ne kadar alkol bağımlılığı 
dışlansa da, sigara kullanan hasta ve sağlıklı kontroller sigara 
kullanım sıklığı açısından sınıflandırılmamıştır. Uyuşturucu 
kullanımı bildirime göre değerlendirilmiş olsa da, idrarda tok-
sik madde taraması yapılmaması önemli bir kısıtlılık oluştur-
maktadır. Obezite değerlendirilmesinin eksikliği beden kitle 
indeksinin inflamasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmek 
açısından bir diğer önemli sınırlılık olarak gözlenmektedir. 
Yaş açısından eşleştirilmiş kontrol grubu seçilememiş olma-
sı da bir sınırlılıktır. Ancak korelasyon analizlerinde kronik 
bipolar hasta, erken evre hasta ve sağlıklı kontrol gruplarında 
yaş ve hastalık süresi ile nöroinflamasyon belirteçleri arasın-
da anlamlı korelasyon saptanmadı. Bu bulgu yaş ve hastalık 
süresinin ölçülen inflamasyon parametrelerinin düzeylerini 
etkilemediğini düşündürdü. Son olarak çalışmamızın deseni-
nin kesitsel olması nedeniyle inflamatuar süreçlerin zamansal 
seyri ile ilgili net bilgi veremeyeceği de unutulmamalıdır.

SONUÇ

Birçok biyobelirteç adayı bipolar bozukluğun temelini aydın-
latmaya yönelik bir umut olarak erken tanı, kişiye özgü tedavi 
ve daha iyi hastalık seyrinin sağlanması açısından araştırıl-
maktadır. Her ne kadar önceki çalışmalar kronik bipolar hasta 
grubunda inflamasyon artışı bildirse de, çalışmamız kronik ve 
erken evre grupları inflamasyon, gliozis ve nöron hasarı açı-
sından inceleyen pilot çalışma olma özelliği göstermektedir.
Güncel çalışmalar bipolar bozukluğun ileri evrelerinde infla-
masyonun başladığını gösteren veriler içermektedir, bu bulgu 
kısmen IL-1RA ve IL-6 aktivitesiyle ilişkili gliozis ve nöronal 
hasara eşlik ediyor olabilir. TNF-α psikiyatrik semptomların 
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progresyonuyla ilişkilendirilmiştir ve bipolar bozukluk has-
talarında yararlı prognostik bir belirteç olabilir. Güncel bul-
gular inflamasyon ve nörodejenerasyondaki disregülasyonun 
bipolar bozukluk patofizyolojisini anlamadaki önemini vur-
gulamaktadır ve gelecekte daha uzun süreli prospektif çalış-
malarla araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKLAR

Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal 
El Kitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV) (Çev. ed.: E Köroğlu). Ankara, 
Hekimler Yayın Birliği, 1995.

Berk M, Kapczinski F, Andreazza AC ve ark. (2011) Pathways underlying 
neuroprogression in bipolar disorder: focus on inflammation, oxidative 
stress and neurotrophic factors. Neurosci Biobehav Rev 35: 804-17.

Birur B, Amrock EM, Shelton RC ve ark. (2017) Sex differences in the peripheral 
immune system in patients with depression. Front Psychiatry 16: 108.

Brietzke E, Stertz L, Fernandes BS ve ark. (2009) Comparison of cytokine levels 
in depressed, manic and euthymic patients with bipolar disorder. J Affect 
Disord 116: 214-7.

Brietzke E, Kapczinski F (2008) TNF-alpha as a molecular target in bipolar 
disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 32: 1355-61.

6. Cetin T, Guloksuz S, Cetin EA ve ark. (2012) Plasma concentrations of 
soluble cytokine receptors in euthymic bipolar patients with and without 
subsyndromal symptoms. BMC Psychiatry 12:158.

da Rosa MI, Simon C, Grande AJ ve ark. (2016) Serum S100B in manic bipolar 
disorder patients: Systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 206: 
210-5.

Donato R, Cannon BR, Sorci G ve ark. (2013) Functions of S100 proteins. Curr 
Mol Med 13: 24-57.

Donato R, Sorci G, Riuzzi F ve ark. (2009) S100B’s double life: Intracellular 
regulator and extracellular signal. Biochim Biophys Acta 1793:1008-22.

Fagiolini A, Forgione R, Maccari M ve ark. (2013) Prevalence, chronicity, burden 
and borders of bipolar disorder. J Affect Disord 148: 161-9.

Fano G, Biocca S, Fulle S ve ark. (1995) The S-100: a protein family in search of 
function. Progr Neurobiol 46: 71-82.

Guloksuz S, Altinbas K, Aktas Cetin E ve ark. (2012) Evidence for an association 
between tumor necrosis factor-alpha levels and lithium response. J Affect 
Disord.143:148-52.

Horrobin DF, Lieb J (1981) A biochemical basis for the actions of lithium 
on behavior and on immunity: relapsing and remitting disorders of 
inflammation and immunity such as multiple sclerosis or recurrent herpes 
as manic-depression of the immune system. Med Hypotheses 7: 891-905.

Kaiser E, Kuzmits R, Pregant P ve ark. (1989) Clinical biochemistry of neuron 
specific enolase. Clin Chim Acta 183: 13-31.

Kapczinski F, Dal-Pizzol F, Teixeira AL ve ark. (2011) Peripheral biomarkers and 
illness activity in bipolar disorder. J Psychiatr Res 45: 156-61.

Liu HC, Yang YY, Chou YM SJ ve ark. (2004) Immunologic variables in acute 
mania of bipolar disorder. J Neuroimmunol 150: 116-22.

Machado-Vieira R, Andreazza AC, Viale CI ve ark. (2007) Oxidative stress 
parameters in unmedicated and treated bipolar subjects during initial manic 
episode: A possible role for lithium antioxidant effects. Neurosci Lett 421: 
33-6.

Machado-Vieira R, Lara DR, Portela LV ve ark. (2002) Elevated serum S100B 
protein in drug-free bipolar patients during first manic episode: a pilot 
study. Eur Neuropsychopharmacol 12: 269-72.

Modabbernia A, Taslimi S, Brietzke E ve ark. (2013)  Cytokine alterations in 
Bipolar Disorder: A Meta-Analysis of 30 studies. Biol Psychiatry 74: 15-25.

Moritz S, Warnat J, Bele S (2010) The prognostic value of NSE and S100B from 

serum and cerebrospinal fluid in patients with spontaneous subarachnoid 
hemorrhage. J Neurosurg Anesthesiol 22: 21-31.

Munkholm K, Braüner JV, Kessing LV ve ark. (2013a) Cytokines in bipolar 
disorder vs. healthy control subjects: A systematic review and meta-analysis. 
J Psychiatr Res 47: 1119-33.

Munkholm K, Vinberg M, Kessing LV (2013b) A systematic review and meta-
analysis. J Affect Disord 144: 16-27.

Murray CL, Skelly DT, Cunningham C (2011) Exacerbation of CNS 
inflammation and neurodegeneration by systemic LPS treatment is 
independent of circulating IL-1β and IL-6. J Neuroinflammation 17: 8:50.

Queissner R, Pilz R, Dalkner N ve ark. (2018) The relationship between 
inflammatory state and quantity of affective episodes in bipolar disorder.
Psychoneuroendocrinology 90:61-7.

Pawlowski T, Radkowski M, Małyszczak K ve ark. (2014) Depression and 
neuroticism in patients with chronic hepatitis C: correlation with peripheral 
blood mononuclear cells activation. J Clin Virol 60: 105-11.

Rajewska-Rager A, Pawlaczyk MI (2016) The role of S100B protein as a potential 
marker in affective disorders. Psychiatr. Pol 50: 849-57.

Rajkowska G (2000) Postmortem studies in mood disorders indicate altered 
numbers of neurons and glial cells. Biol Psychiatry 48: 766-77.

Rosenblat JD, Cha DS, Mansur RB ve ark. (2014) Inflamed moods: A review 
of the interactions between inflammation and mood disorders. Prog 
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 53:23-34.

Rosenblat JD, McIntyre RS (2016) Bipolar disorder and inflammation. Psychiatr 
Clin N Am 39: 125-37.

Rosenblat JD, McIntyre RS (2017) Bipolar Disorder and Immune Dysfunction: 
Epidemiological Findings, Proposed Pathophysiology and Clinical 
Implications. Brain Sci 7: 144-63.

Schmidt FM, Mergl R, Stach B ve ark. (2015) Elevated levels of cerebrospinal 
fluid neuron-specific enolase but not S100B in major depressive disorders. 
W J Biol Psychiatry 16: 106-13.

Schmitt KR, Kern C, Lange PE ve ark. (2007) S100B modulates IL-6 release 
and cytotoxicity from hypothermic barin cells and inhibits hypothermia-
induced axonal outgrowth. Neurosci Res 59: 68-73.

Schroeter ML, Sacher J, Steiner J ve ark. (2013) Serum S100B represents a new 
biomarker for mood disorders. Curr Drug Targets 14:1237-48.

Schroeter ML, Steiner J, Mueller K (2011) Glial pathology is modified by age in 
mood disorders – a systematic meta-analysis of serum s100B in vivo studies. 
J Affect Disord 134: 32-8.

Scola G, McNamara RK, Croarkin PE ve ark. (2016) Lipid peroxidation 
biomarkers in adolescents with or at high-risk for bipolar disorder. J Affect 
Disord 192: 176-83.

Steiner J, Bernstein HG, Bielau H ve ark. (2007) Evidence for a wide extra-
astrocytic distribution of S100B in human brain. BMC Neurosci 8:2.

Stertz L, Magalhaes PV, Kapczinski F (2013) Is bipolar disorder an inflammatory 
condition? The relevance of microglial activation. Curr Opin Psychiatry 26: 
19-26.

Tsai MC, Huang TL (2017) Decreased S100B serum levels after treatment in 
bipolar patients in a manic phase. Compr Psychiatry 74:27-34.

Tsai SY, Yang YY, Kuo CJ ve ark. (2001) Effects of symptomatic severity on 
elevation of plasma soluble interleukin-2 receptor in bipolar mania. J Affect 
Disord 64: 185-93.

Tsai SY, Chung KH, Chen PH (2017) Levels of interleukin-6 and high-
sensitivity C-reactive protein reflecting mania severity in bipolar disorder. 
Bipolar Disord. 19(8):708-9.

van den Ameele S, Coppens V, Schuermans J ve ark. (2017) Neurotrophic 
and inflammatory markers in bipolar disorder: A prospective study.
Psychoneuroendocrinology 84:143-50.

Wagner-Jauregg J (1887) Ueber die Einwirkung fieverhafter Erkrankungen auf 
Psychosen. J Psychiat Neurol 7:94–131.

Wiener CD, Jansen K, Ghisleni G ve ark. (2013) Reduced serum levels of neuron 
specific enolase in drug-naive subjects with major depression and bipolar 
disorder. Neurochem Res 38: 1394-8.


