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Patogenese

▪ Risikofaktorer.

▪ Forskjellige teorier om patofysiologiske 

mekanismer og mulig sammenheng 

mellom disse.

▪ Medikamentell behandling.

▪ Søk i Medline, Embase, PsycInfo, ISIWeb

▪ Søkeord: delirium, patogenese, patofysiologi, etiologi, 

epidemiologi



Diagnosekriterier DSM IV

▪ Alle kriteriene A-D må være oppfylt.

▪ Forstyrret bevissthet med nedsatt evne til å fokusere, 
opprettholde og endre oppmerksomhet særlig i 
relasjon til stimuli fra omgivelsene.

▪ Forstyrret kognisjon (særlig redusert hukommelse, 
desorientering eller påvirket talefunksjon) eller utvikling 
av persepsjonsforstyrrelser som ikke kan forklares av 
en allerede kjent demenstilstand.

▪ Akutt debut (timer, dager) av symptomer som 
fluktuerer gjennom døgnet og fra dag til dag.

▪ Fra anamnese, klinisk undersøkelse og/eller 
laboratorieundersøkelser kan en eller flere etiologiske 
faktorer identifiseres.



Patogenesen ved delirium

▪ Sårbarhet/ 

bakenforliggende 

faktorer

▪ Risikofaktorer

▪ Utløsende faktorer



Risikofaktorer for delirium hos 

pasienter med hoftebrudd

▪ Høy alder og kjent demenssykdom viste 

sterk assosiasjon med delirium.

▪ Ingen intra- eller postoperative faktorer ble 

klassifisert som sikre risikofaktorer.

Bitsch M, Foss N, Kristensen B, Kehlet H. Pathogenesis of and management strategies for postoperative delirium after hip fracture: a review.

Acta Orthopaedica Scandinavica 75(4):378-89, 2004 Aug



Risikofaktorer…

▪ Holdepunkter for at følgende faktorer kan 

være assosiert med delirium: 

▪ å være mann 

▪ kardiovaskulær sykdom 

▪ hjertesvikt 

▪ depresjon 

▪ redusert ADL-funksjon 

▪ bruke nevroleptika, antidepressiver eller 

legemidler med antikolinerg effekt



Patofysiologi

▪ Det området ved delirium som man har 

minst kunnskap om.

▪ Ny kunnskap vil kunne nyttes til en 

forbedring av forebygging og behandling 

av delirium.



Patofysiologi

▪ Nåværende kunnskap er i hovedsak 

basert på elektrofysiologiske og 

biokjemiske studier.

▪ EEG viser retardasjon av cortical 

bakgrunnsaktivitet, og delta- og 

tethabølge aktivitet som korrelerer med 

grad av kognitiv svikt. 



Arven fra Engel og Romano

▪ Syndrom av cerebral insuffisiens og redusert 
oksidativ metabolisme (1959).

▪ Gibson (1991) postulerte at redusert oksidativ 
metabolisme førte til redusert syntese av 
nevrotransmittorer, spesielt acetylcholin.
▪ Acetylcholin

▪ Monoaminer
▪ Katekolaminer; Dopamin, Noradrenalin

▪ Indolaminer; Seritonin

▪ Aminosyrer
▪ Glutamat, GABA



Det kolinerge system

▪ Assay for bestemmelse av antikolinerg 

aktivitet i serum (Tune og Coyle), måler 

evnen til å blokkere sentrale muskarin 

reseptorer. 

▪ Først fokus på eksogene substanser, og 

senere også endogen substanser med 

antikolinerg aktivitet (Flacker).



Det dopaminerge system

▪ Dopamin og 

acetylcholin 

interagerer, ofte 

resiprokt, med  

hverandre. Acetylcholin
Dopamin



Det serotonerge system

▪ Serotonergt syndrom

▪ Tryptofan dysreguleringsmodell

Lewis MC, Barnett SR. Postoperative delirium: The tryptophan dyregulation model. Medical Hypotheses Vol 63(3)()(pp 402-

406), 2004 2004;(3):402-6.
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Aminosyrer

▪ Ratio av tryptofan(TRP) og 

phenylalanin(PHE) i forhold til andre 

store, nøytrale aminosyrer.

▪ Påvirker de fleste 

nevrotransmittorsystemer.

▪ Konkurrerer om transport over 

blodhjernebarrieren, PHE har høyest 

affinitet til reseptoren.
Flacker JM, Lipsitz LA. Large neutral amino acid changes and delirium in febrile elderly medical patients. Journals of 

Gerontology Series A-Biological Sciences & Medical Sciences 55(5):B249-52; discussion B253-4, 2000 Ma 



Bonhoeffers autotoksinteori

▪ Delirium er forårsaket av en felles 

sekundær faktor, et ”autotoksin”,(1912).

▪ Forenelig med de mest moderne teoriene 

der autotoksin blir tolket som et cytokin.



Cytokiner

▪ Inflammatoriske mekanismer-

cytokinteorier

▪ cytotoksiske; IL-1, IL-6, TNF- alfa

▪ Delirium er den kliniske manifestasjonen 

av forstyrrelser i den nevroendokrine 

homeostasen; Mangel på det 

cytoprotektive IGF-1.

Wilson K et al. Plasma insulin growth factor-1 and incident delirium in older people. International Journal of Geriatric 

Psychiatry 2005;20(2):154-9. 



Akutt sykdom/ 

traume/stress

Inflammatoriske 

mekanismerCytokiner

Det limbiske system

Hypothalamus-hypofyse-binyreakse

Kortisol,

dopaminerge system

Kolinerge system

Blod-hjerne-

barrieren
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Impuls

Presynaptisk nevron

Vesikler

Transmittorer

Synapse spalte

Reseptorer

Postsynaptisk

nevron

Postsynaptisk aktivitet

1) Forløper

2) Inaktiverer

syntestiserende 

enzym

3) Hindrer lagring I 

vesikler

4) Stimulerer frigjøring 

fra vesikler

5) Hemmer frigjøring fra 

vesikler

6) Stimulerer 

postsynaptiske 

reseptorer

7) Blokkerer 

postsynaptiske 

reseptorer

8) Stimulerer 

autoreseptorer

9) Blokkerer 

autoreseptorer

10) Blokkerer reopptak

11) Inaktiverer  

acetylcholinesterase

Medikamenter



Konklusjon
▪ Vår kunnskap om 

patofysiologi er 

fragmentarisk.

▪ Mangler empiri om 

patofysiologiske 

mekanismer.

▪ Patofysiologisk 

kunnskap er viktig for 

å forbedre 

behandlingen av 

delirium.  



Patogenesen ved 

delirium

- noe er nytt, men 

vi trenger mer empiri
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