
178 Akademik Geriatri 2010

Tanım ve Önemi
Dikkatte, kognitif fonksiyonda ve duygu durumda akut 

başlangıçlı ve dalgalı seyirli bozukluk ile karakterize bir klinik 
sendrom olan deliryum önemli geriatrik sendromlardan 
biridir. Bilinç değişikliği geri dönüşümlü olabilir ve hemen 
her zaman altta yatan bir medikal sebebe bağlı gelişir. 
İleri yaş ve kırılgan yaşlı olma deliryum için başlı başına 
bir risk faktörüdür. Hospitalize hastalarda, cerrahi sonrası, 
yoğun bakımda yatan hastalarda ve  bakımevlerinde 
kalan yaşlılarda deliryum sıklığı artmaktadır. Deliryum yaşlı 
hospitalizasyonlarının en sık komplikasyonudur. Deliryumun 
önemi ciddi morbidite ile mortaliteye neden olması ve akla 
gelmedikçe tanı konamamasından gelmektedir. Deliryum 
tanısı için tanı kriterleri mevcut olması ve tanı konduğunda 
komplikasyonlarının önlenebilir olmasına rağmen, sıklıkla 
gözden kaçabilmekte, %30-60’ı tanı alamamaktadır. Deliryum 
gelişen hastalarda hospitalizasyon süresi uzamakta, fonksiyonel 
kapasite azalmakta, maliyet artmaktadır. Ayrıca kalıcı kognitif 
bozukluk, bası yaraları, düşme, pnömoni ve mortalite artışı 
ile sonuçlanabilmekte, bakımevine yerleştirilme oranları 
artmaktadır. Deliryum oranları tüm dünyada sağlık hizmeti 
kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Etiyoloji, Risk Faktörleri, Predispozan ve Presipite 
Edici Faktörler

Sebebi genellikle mutifaktoryel olan deliryum 
değerlendirilirken altta yatan hastalıkların ve durumların 
değerlendirilmesi, kapsamlı klinik ve geriatrik değerlendirme 
yapılması gerekir. Predispozan faktörlere sahip olan hastalarda 
presipitan faktörlerin gelişmesi ve bu faktörlerin etkileşimi 
sonucu deliryum gelişmektedir. Yaşlılarda hastalıklar 
genellikle sessiz, atipik ve nonspesifik semptomlarla ortaya 
çıkabilmekte, bir organik bozukluk başka bir semptom 
vermeden deliryum tablosu ile gelebilmektedir. İnfeksiyonlar, 
pnömoni, sepsis, miyokard enfarktüsü gibi hastalılar deliryum 
tablosuyla ortaya çıkabilmektedir.

Çok sayıda kronik hastalığı veya kognitif bozukluğu olan 
yaşlı hastalar deliryum geliştirmeye daha yatkınken sağlıklı 
yaşlılarda deliryum gelişmesi için birden çok etiyolojik faktör 
gerekebilmektedir. Deliryum etiyolojisinin multifaktöryel 
olması sebebiyle deliryum değerlendirilirken etiyolojide 
bir sebep bulunduğunda bununla yetinilmemeli tüm risk 
faktörleri, predisposan ve presipitan faktörler incelenmelidir. 
Deliryuma predispozisyon yapan ve presipite edici faktörler 
Tablo 1’de gösterilmiştir.

İlaçların deliryumda önemli bir rolü vardır. İlacın türünden 
bağımsız olarak 4 ve üzerinde ilaç kullanmak (polifarmasi) 
deliryum için bir risk faktörüyken 24 saat içinde üç taneden 
fazla ilaç başlanması da deliryumu presipite edebilir. 
Deliryuma neden olan ilaçların başında psikoaktif etkiye 
sahip olan sedatif-hipnotikler, narkotikler, H2-blokerler, 
antikolinerjik etkili ilaçlar, analjezikler, antihistaminikler, 
gastrointestinal sistem ajanları, florokinolonlar başta olmak 
üzere antibiyotikler, antidepresanlar, bazı antiaritmikler, 
bazı antihipertansifler, alkol ve steroid gelmektedir.

Yaşlı hastalarda deliryumda dikkat edilmesi gereken diğer bir 
nokta infeksiyonlardır. Yaşlı hastada infeksiyonun diğer bulguları 
ortaya çıkmadan ilk belirti deliryum olabilir. Bu nedenle deliryum 
tablosu ile başvuran her hastada muhtemel bir enfeksiyon odağı 
açısından mutlaka gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Klinik
Deliryumun en önemli klinik özelliği akut başlangıçlı olması 

ve dalgalanmalarla seyretmesidir. Hastayı değerlendirirken 
hastanın bazal mental ve kognitif durumunu öğrenebilmek 
için hasta yakınlarından bilgi alınmalıdır. Dikkat dağınıklığı 
çok belirgin bir semptomdur. Konuşmayı sürdürme, soruları 
uygun ve zamanında cevap verme, komutları yerine 
getirmede bozukluk vardır. Hastanın dikkatini odaklamada, 
sürdürmede ve başka yere kaydırmada zorluk yaşadığı 
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gözlenir. Hastalar tekrarlayan basit görevleri yerine getirmede, 
sayıları ve ayları geriye doğru saymada güçlük yaşarlar. Diğer 
özellikler de organize düşünme sürecinde bozukluk, letarjiye 
kadar varabilen bilinç değişikliği, yer ve zaman oryantasyon 
bozukluğu, çevrenin farkında olmada azalma, kognitif 
semptomlarda dalgalanma, psikomotor ajitasyon veya 
retardasyon, hallüsinasyonlar ve ilüzyonlar gibi algı bozukluğu, 
paranoid delüzyonlar, ve uyku-uyanıklık siklusunda bozulma, 
emosyonel labilite, kişilik ve duygulanım bozukluğudur.

Hipoaktif deliryum, hiperaktif deliryum ve miks tip 
olmak üzere 3 klinik subtipi mevcuttur. 

Tanısal Yaklaşım
Deliryum değerlendirmesinde en önemli nokta detaylı 

hikaye, fizik muayene, nörolojik muayene ve mental durum 
muayenesi ile hastanın mevcut bazal durumunda bir 
değişiklik olup olmadığının anlaşılmasıdır. Kognitif durumun 
değerlendirilmesi için Mini Mental Durum Değerlendirme Testi 
(MMSE) uygulanır. Predispozan ve presipitan faktörlerin tespit 
edilmesi için klinik bulgular ve laboratuar testlerinden faydalanılır. 
İlk değerlendirmede laboratuar testlerinden kan sayımı, 
elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyonları, akciğer grafisi 
(özellikle infeksiyon açısından), EKG (özellikle kardiyak iskemi, 
MI açısından), idrar tahlili (idrar yolu infeksiyonu) yapılmalıdır. 
Etiyoloji bulunamazsa lomber ponksiyon, tiroid fonksiyonları, 
vitamin B12, folat düzeyleri, toksikoloji ve ilaç düzeyleri, EEG, 
nörogörüntüleme gibi daha ileri testler yapılabilir. 

Deliryum tanısı için DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 4. baskı) ve CAM (Confusion 
Assessment Method) (Konfüzyon Değerlendirme Metodu) 
gibi tanı kriterlerinden faydalanılır. Bu tanı kriterleri Tablo 2’de 
verilmiştir. DSM-IV tanı kriterleri uzman görüşüne dayanmaktadır 
ve tanısal sensitivite ve spesifiteleri bilinmemektedir. CAM ise 
%94-100 sensitivite ve %90-95 spesifisiteye sahiptir.

Ayırıcı tanıda mutlaka demans, depresyon ve primer 
psikotik hastalıklar düşünülmelidir. 

Yaşlı hastalarda deliryumun değerlendirilmesindeki ana 
basamaklar aşağıda özetlenmiştir:

1. Kognitif durumun, mental durum ve dikkatin test 
edilmesi ve bazal kognitif durumun saptanması.

2. Kapsamlı hikaye ve fizik muayene, dikkatli nörolojik 
muayene ve gizli bir infeksiyonun aranması.

3. İlaç listesinin gözden geçirilmesi: tüm psikoaktif ilaç-
ların kesilmesi veya azaltılması. Tüm ilaçların yan et-
kilerinin gözden geçirilmesi.

4. Laboratuar değerlendirme (kişiye özelleştirilmiş): 
tam kan sayımı, elektrolitler, kan üre nitrojeni, kre-
atinin, glukoz, kalsiyum, fosfat, karaciğer enzimleri, 
oksijen saturasyonu.

5. Gizli infeksiyonun aranması: fizik muayene, idrar tet-
kiki, akciğer grafisi, kültürler (endikasyon varsa).

6. Yukarıdaki basamaklardan ilişkili sebep bulunamaz-
sa seçilmiş hastalarda ileri, hedefe yönelik değer-
lendirme: ileri laboratuar testleri, arteryal kan gazı, 
elektrokardiyogram, beyin omurilik sıvısı incelemesi, 
beyin görüntülemesi, elektroensefalogram.

Tablo 1. Deliryuma predispozisyon yapan ve presipite eden faktörler
Predispozan faktörler Presipite eden faktörler

İleri yaş
Kırılgan yaşlı
Polifarmasi
Kardiyopulmoner hastalıklar
Organ yetmezlikleri (böbrek, karaciğer)
Santal sinir sistemi hastalıkları
Kognitif bozukluk, demans
Parkinson hastalığı
Depresyon
Görme-işitme problemleri 
Malnutrisyon
Hipoalbüminemi
Dehidratasyon
Birden fazla kontrol altında olmayan medikal problem
Sosyal izolasyon
Fonksiyonel yetersizlik

Enfeksiyonlar
Elektrolit bozuklukları
İlaçlar
Son 24 saat içinde >3 adet ilaç eklenmesi
Ateş, hipotermi
Metabolik dengesizlikler 
Endokrinolojik bozukluklar
Hipoksi, hiperkarbi
Hipotansiyon
Kardiyovasküler hastalıklar (akut miyokard infarktüsü, 
kalp yetmezliği)
Cerrahi girişimler (özellikle ortopedik)
İnvaziv girişimler
Üriner kateterizasyon
Üriner retansiyon
İmmobilizasyon 
Fiziksel kısıtlamalar
Uzun süren hospitalizasyonlar 
Konstipasyon, fekal impakt
Uykusuzluk
Ağrı 
Çevresel faktörler
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Tablo 2. Deliryum için tanı kriterleri

DSM-IV Tanı Kriterleri CAM (Confusion Assessment Method) Tanı Kriterleri*

Bilinç değişikliği ile birlikte dikkat ve konsantrasyonda 
bozulma (dikkatini odaklamada, sürdürmede ve başka yere 
kaydırmada zorluk)

1. Akut başlangıçlı, gün içinde dalgalanmalar gösteren se-
yir

Demansla ilişkisiz kognitif fonksiyon bozukluğu (hafıza 
kaybı, oryantasyon bozukluğu-daha çok yer ve zaman, ko-
nuşma problemi) veya algıda bozukluk (ilüzyon, halüsinas-
yon, delüzyon)

2. Dikkat azalması (Söylenenleri aklında tutabiliyor mu? Dik-
katini odaklayabiliyor mu?)

Kısa süreli, gün içinde dalgalanmalar gösteren seyir 3. Organize düşünme yetisinde azalma (Anlamsız konuş-
malar, mantıksız düşünceler, ilgisiz konulara atlamalar)

Hikaye/fizik muayene/tetkikler sonucu organik bir sebe-
bin saptanması

4. Bilinç değişikliği

*: Deliryum tanısı koyabilmek için 1. ve 2. kriterler mutlaka olmalı, bunlara ek olarak ise 3. veya 4. kriterlerden en az biri 
olmalıdır.
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