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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το ντελίριο είναι η πιο συχνή επιπλοκή που παρουσιάζουν ηλικιωμένοι νοσηλευόμενοι ασθενείς. 
Παρόλο που συχνά μπορεί να απειλήσει τη ζωή των ασθενών και μπορεί να προληφθεί, όχι 
σπάνια παραμένει αδιάγνωστο. Η μη έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή του έχει αρνητικές 
επιδράσεις σε ασθενείς, στις οικογένειές τους και στο σύστημα υγείας. 

Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν συντελεστεί, η πλήρης αποσαφήνιση των 
παθογενετικών μηχανισμών του ντελίριου στους ηλικιωμένους δεν έχει καταστεί εφικτή ακόμη. 
Διάφοροι παράγοντες κινδύνου έχουν προταθεί ως εκλυτικοί ή προδιαθεσικοί, παρ’ όλα αυτά δεν 
φαίνεται δυνατό το να μπορεί να ερμηνευθεί αυτή η διαταραχή με βάση μία μόνο θεωρία. 
Φαίνεται όμως να υπάρχει συμφωνία ως προς τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζουν 
διαταραχές των νευροδιαβιβαστών.  

Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, αιτιολογικοί παράγοντες οδηγούν σε διαταραχές των 
νευροδιαβιβαστών επηρεάζοντας τον οξειδωτικό μεταβολισμό του εγκεφάλου και, κατά συνέπεια, 
προκαλώντας εγκεφαλική δυσλειτουργία που, κλινικά, εκδηλώνεται ως ντελίριο. Κάθε κατάσταση 
που επηρεάζει τη σύνθεση, την έκκριση και τη λειτουργία των νευροδιαβιβαστών μπορεί να 
οδηγήσει σε ντελίριο: τα περισσότερα δεδομένα είναι υπέρ του συνδυασμού αυξημένης 
ντοπαμινεργικής και ελαττωμένης χολινεργικής δραστηριότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το ντελίριο στους ηλικιωμένους 
ασθενείς των γενικών νοσοκομείων αποτελεί 
οξεία κατάσταση που επηρεάζει 
χαρακτηριστικά την προσοχή και τις 
γνωστικές τους λειτουργίες και εκδηλώνεται 
σε βραχύ χρονικό διάστημα [1]. Είναι η πιο 
συχνή επιπλοκή που παρουσιάζουν 
ηλικιωμένοι νοσηλευόμενοι ασθενείς: για 
παράδειγμα, μόνο στις ΗΠΑ, προσβάλλονται 
πάνω από 2,6 εκατομμύρια άτομα κατ’ έτος 
[2]. Παρά το ότι συχνά μπορεί να απειλήσει 
τη ζωή των ασθενών, το ντελίριο μπορεί να 
προληφθεί αν και, όχι σπάνια (σε ποσοστό 
που φτάνει το 60%), μπορεί να παραμείνει 
αδιάγνωστο [3].  

Η μη έγκαιρη αναγνώριση και 
αντιμετώπισή του έχει αρνητικές επιδράσεις 
σε ασθενείς (παράταση νοσηλείας, πιθανές 
επιπλοκές), στις οικογένειές τους (ψυχικό 
φορτίο, απώλεια ωρών εργασίας) και στο 
σύστημα υγείας (αύξηση κόστους νοσηλείας, 
επιβάρυνση εργαζόμενων) [1, 2]. 

Παρά τις σημαντικές προόδους που 
έχουν συντελεστεί, η πλήρης αποσαφήνιση 
των παθογενετικών μηχανισμών του 
ντελίριου στους ηλικιωμένους δεν έχει 
καταστεί εφικτή ακόμη. Διάφοροι 
παράγοντες κινδύνου έχουν προταθεί ως 
εκλυτικοί ή προδιαθεσικοί, παρ’ όλα αυτά 
δεν φαίνεται δυνατό το να ερμηνευθεί αυτή η 
διαταραχή με βάση μία μόνο θεωρία. 
Πολλαπλοί βιολογικοί παράγοντες 
αλληλεπιδρούν και οδηγούν σε διαταραχή 
της λειτουργίας νευρωνικών δικτύων του 
εγκεφάλου, οξεία συγχυτική κατάσταση, 

γνωστική δυσλειτουργία και, τελικά, ντελίριο 
[4]. 

Φαίνεται όμως να υπάρχει συμφωνία 
ως προς τη σημασία του ρόλου που 
διαδραματίζουν διαταραχές των 
νευροδιαβιβαστών [5]. Επιπλέον, η γνώση 
αυτών των διαταραχών μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση για πιο ορθολογική χρήση 
ψυχοτρόπων φαρμάκων στη διαχείριση 
αυτών των ασθενών.  

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ 
ΣΤΟ ΝΤΕΛΙΡΙΟ 

Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, 
αιτιολογικοί παράγοντες οδηγούν σε 
διαταραχές των νευροδιαβιβαστών 
επηρεάζοντας τον οξειδωτικό μεταβολισμό 
του εγκεφάλου και, κατά συνέπεια, 
προκαλώντας εγκεφαλική δυσλειτουργία 
που, κλινικά, εκδηλώνεται ως ντελίριο. Κάθε 
κατάσταση που επηρεάζει τη σύνθεση, την 
έκκριση και τη λειτουργία των 
νευροδιαβιβαστών μπορεί να οδηγήσει σε 
ντελίριο: η υπερέκκριση ντοπαμίνης, 
νορεπινεφρίνης και γλουταμινικού μπορεί 
να έχει ως συνέπεια διαταραχές της 
χολινεργικής, σεροτονινεργικής και γ-
αμινοβουτυρικής δραστηριότητας [6-8]. 
Φαίνεται πως, όσον αφορά τους 
νευροδιαβιβαστές, το ντελίριο είναι 
αποτέλεσμα συνδυασμού αυξημένης 
ντοπαμινεργικής δραστηριότητας, 
ελαττωμένης χολινεργικής και GABA-εργικής 
δραστηριότητας [9] (Γραφήματα 1 και 2). 

Μάλιστα, ήδη από τη δεκαετία του 60, 
μελέτες έδειχναν προς την κατεύθυνση της  
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Γράφημα 1. Διαθέσιμα δεδομένα για τον ρόλο των νευροδιαβιβαστών στο ντελίριο των ηλικιωμένων [2]. 

 

κεντρικής νευροδιαβίβασης ως αιτιολογικού 
παράγοντα στο ντελίριο, ιδιαίτερα των 
χολινεργικών προβολών του ανιόντος 
δικτυωτού ενεργοποιητικού συστήματος και 
των θαλαμοφλοιικών κυκλωμάτων [10]. 
Πειραματικά, είχε επιτευχθεί η πρόκληση 
ντελίριου με τη χρήση αντιχολινεργικών 
φαρμάκων, όπως η ατροπίνη και η 
σκοπολαμίνη, και η αντιμετώπισή του με τη 
χρήση φυσοστιγμίνης [11]. 

Είναι πιθανό πως σχετιζόμενες με την 
ηλικία εγκεφαλικές μεταβολές στα 
νευροδιαβιβαστικά συστήματα συμβάλλουν 
στην υψηλότερη επίπτωση αυτού του 
συνδρόμου στους ηλικιωμένους ενώ, 
επιπλέον, μπορεί να συμβάλλουν και 
παθογενετικοί μηχανισμοί σχετικoί με την 
άνοια Alzheimer [12]. 

 

ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗ (ACH) 

Η χολινεργική δυσλειτουργία 
θεωρείται από τους πιο συχνούς μηχανισμούς 
στο ντελίριο. Είναι γνωστό ότι το χολινεργικό 
σύστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
μνήμη,στο επίπεδο συνείδησης, και στις 
γνωστικές λειτουργίες (τα περισσότερα 
φάρμακα κατά της άνοιας είναι αναστολείς 
χολινεστεράσης) [1]. Επιπλέον, είναι 
τεκμηριωμένο πως τα αντιχολινεργικά 
φάρμακα προκαλούν γνωστική 
δυσλειτουργία και διευκολύνουν τη 
βαρύτητα του ντελίριου η οποία, με τη σειρά 
της, ενισχύεται από την ένταση των 
αντιχολινεργικών ανεπιθύμητων ενεργειών 
[13]. Παράλληλα, αναστολείς 
χολινεστεράσης, όπως η φυσοστιγμίνη, 
οδηγούν σε αντιστροφή της κλινικής εικόνας 
του ντελίριου που οφείλεται σε 
αντιχολινεργικά φάρμακα [14].   

• Ακετυλοχολίνη, Ντοπαμίνη, GABA
• Πειραματικές και μελέτες παρατήρησης

• Σεροτονίνη, Γλουταμινικό
• Μελέτες παρατήρησης

• Επινεφρίνη, Νορεπινεφρίνη
• Υποθετική σχέση
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Γράφημα 2. Διαταραχές των νευροδιαβιβαστών στο ντελίριο των ηλικιωμένων [31]. 

 

Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι, 
με το πέρασμα του χρόνου, η έκκριση Ach 
από τον υποθάλαμο ελαττώνεται 
καθιστώντας τα πειραματόζωα περισσότερο 
ευάλωτα στο στρες [15]. Η εγκεφαλική 
δυσλειτουργία στο ντελίριο, που μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα διαφόρων, ετερογενών 
παραγόντων, όπως η ισχαιμία ή το έντονο 
στρες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 
νευρώνων στο χολινεργικό σύστημα, 
χολινεργική ανεπάρκεια και ντελίριο [7, 16].  

Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι 
ασθενείς με μετεγχειρητικό ντελίριο έχουν 
χαμηλότερα επίπεδα χολινεστεράσης στο 
πλάσμα, κάτι που ίσως εξηγεί την πολύ 
περιορισμένη αποτελεσματικότητα των 
αναστολέων χολινεστεράσης (που 
χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με άνοια 
Alzheimer) στην αντιμετώπιση των ασθενών 

με ντελίριο [17]. Η αντιχολινεργική 
δραστηριότητα στον ορό ασθενών με ντελίριο 
έχει βρεθεί από κάποιες μελέτες να είναι 
αυξημένη και να ελαττώνεται με τη βελτίωση 
της κλινικής εικόνας [18, 19]. 

Τέλος, το χολινεργικό σύστημα μπορεί 
να ασκεί προστατευτική δράση έναντι 
φλεγμονωδών διεργασιών καθώς η 
απελευθέρωση Ach μπορεί να αναστείλει την 
απελευθέρωση ιντερλευκινών και άλλων 
φλεγμονωδών παραγόντων. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, η ελαττωμένη χολινεργική 
δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε 
νευροφλεγμονώδεις διεργασίες και γνωστική 
δυσλειτουργία [20].  

Εγκεφαλοπάθειες με διαφορετικές 
αιτιολογίες παρουσιάζουν ως κεντρικό 
χαρακτηριστικό διαταραχές της χολινεργικής 

Αύξηση
• Ντοπαμίνη

Ελάττωση
• Ακετυλοχολίνη
• Σεροτονίνη

Αύξηση/ελάττωση
• Νορεπινεφρίνη
• Γλουταμινικό
• GABA
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νευροδιαβίβασης, η οποία, βάσει μελετών 
τόσο σε ανθρώπους όσο και σε πειραματόζωα, 
φαίνεται πως ελαττώνεται με την πάροδο της 
ηλικίας [21]. 

Μηχανισμοί που μπορούν να 
οδηγήσουν σε χολινεργικό έλλειμμα 
περιλαμβάνουν διαταραχές στη σύνθεση της 
Ach, στην προσυναπτική, συναπτική ή 
μετασυναπτική λειτουργία της, στον 
εγκεφαλικό μεταβολισμό (μπορεί να 
επηρεάσει τον κύκλο του κιτρικού οξέος στον 
οποίο βασίζεται η σύνθεση Ach) και στην 
ισορροπία όλων των νευροδιαβιβαστών [16].  

Τα επιχειρήματα υπέρ του ρόλου της 
Ach έχουν ισχυροποιηθεί μετά τη δημιουργία 
μιας μεθόδου με την οποία μετράται η 
αντιχολινεργική δραστηριότητα στον ορό του 
αίματος [22]. Μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση 
των αυξημένων επιπέδων αυτής της 
δραστηριότητας με ντελίριο σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς παθολογικών και 
χειρουργικών τμημάτων [23].   

 

ΝΤΟΠΑΜΙΝΗ (DA) 

Μία ένδειξη για τον ρόλο της DA 
μπορεί να αποτελούν τα παραγωγικά 
συμπτώματα (αντιληπτικές και σκεπτικές 
διαταραχές, ψυχοκινητική ανησυχία, 
ευερεθιστότητα) που εμφανίζουν αυτοί οι 
ασθενείς και τα οποία, κατά κανόνα, 
αντιμετωπίζονται με χαμηλές δόσεις 
ντοπαμινεργικών ανταγωνιστών [7, 8, 15] 
ενώ οι ντοπαμινεργοί αγωνιστές μπορούν να 
προκαλέσουν ντελίριο [24]. Αυτές οι κλινικές 
εκδηλώσεις μπορεί να οφείλονται σε έναν 
από τους κάτωθι μηχανισμούς: άμεση 

διεγερτική δραστηριότητα DA [25], 
οξειδωτικό στρες [26] και ενίσχυση της 
δράσης του γλουταμινικού [27].  

Αυξημένη ντοπαμινική διαβίβαση 
φαίνεται ότι συμβάλει στην εκδήλωση 
ντελίριου [28, 29]. Κατά τη διάρκεια του 
επεισοδίου, η επαναπρόσληψη της DA 
διαταράσσεται οδηγώντας σε εισροή ιόντων 
ασβεστίου τα οποία διεγείρουν την 
υδροξυλάση της τυροσίνης με συνέπεια 
αυξημένη παραγωγή DA και περαιτέρω 
επαγωγή οξειδωτικής φωσφορυλίωσης στα 
μιτοχόνδρια των εγκεφαλικών κυττάρων [30].   

Υπό συνθήκες διαταραγμένης 
οξυγόνωσης του εγκεφάλου, οδηγούν σε 
σημαντικές αυξήσεις στα επίπεδα DA ενώ η 
ελάττωσή τους προστατεύει από το στρες και 
τη βλάβη της υποξίας τον εγκέφαλο και, 
ιδιαίτερα, τον ιππόκαμπο [31].  

 

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ (5-HT) 

Η σεροτονινεργική δυσλειτουργία 
μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
ρύθμιση του συναισθήματος, της διέγερσης 
και των γνωστικών λειτουργιών [30]. Η 
σεροτονινεργική δραστηριότητα είναι 
σημαντικά ελαττωμένη στο υπερκινητικό 
ντελίριο (το αντίθετο συμβαίνει στο 
υποκινητικό ντελίριο), οι δε συγκεντρώσεις 5-
HT έχουν βρεθεί αυξημένες σε περιπτώσεις 
ηπατικής εγκεφαλοπάθειας και σηπτικού 
ντελίριου [23]. 

Αυξημένα επίπεδα 5-HT στον 
εγκέφαλο μπορούν να επηρεάσουν τα 
επίπεδα DA οδηγώντας στην εμφάνιση 
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ψυχωτικών συμπτωμάτων και συμπτωμάτων 
σεροτονινεργικού συνδρόμου [32]. Με το 
πέρασμα της ηλικίας οι υποδοχείς 5-HT στον 
εγκεφαλικό φλοιό ελαττώνονται και το ίδιο 
συμβαίνει με τη σεροτονινεργική λειτουργία 
[33].  

Νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις, 
παρόμοιες με αυτές που εκδηλώνουν ασθενείς 
με ντελίριο, μπορούν να παρατηρηθούν κατά 
την πολύ απότομη διακοπή εκλεκτικών 
αναστολέων επαναπρόσληψης 5-HT [15]. 

 

Γ-ΑΜΙΝΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ (GABA) 

Το GABA είναι ο κύριος ανασταλτικός 
νευροδιαβιβαστής στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα και οι βενζοδιαζεπίνες δρουν στους 
GABA-εργικούς υποδοχείς επάγοντας 
καταστολή [15]. Ο κύριος ρόλος του είναι η 
ελάττωση της νευρωνικής διεγερσιμότητας 
συντελώντας με αυτό τον τρόπο στην 
πρόληψη υπερδιέγερσης και αντιδράσεων 
στρες [31]. 

Η γήρανση σχετίζεται με ελαττωμένη 
δραστηριότητα του GABA [34]. Η 
δραστηριότητα του GABA έχει επίσης βρεθεί 
ελαττωμένη σε περιπτώσεις ντελίριου από 
στέρηση βαρβιτουρικών και αυξημένη σε 
περιπτώσεις ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, κατά 
τις οποίες η αυξημένη συγκέντρωση 
αμμωνίας προκαλεί αύξηση στο 
γλουταμινικό και στη γλουταμίνη που 
αποτελούν πρόδρομες ουσίες του GABA [35]. 

 

 

ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ (GLU) 

Το Glu μεταβολίζεται σε GABA [31] 
και είναι ο κύριος διεγερτικός 
νευροδιαβιβαστής (νευροδιαβιβαστής των 
NMDA υποδοχέων) στο ΚΝΣ. Υπερδιέγερση 
των NMDA υποδοχέων προκαλεί νευρωνική 
βλάβη και θάνατο [15]. Ελαττωμένα επίπεδα 
Glu έχουν βρεθεί στο πλάσμα ασθενών με 
ντελίριο [36].  

 

ΝΟΡΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ (ΝΕ) 

Η NE έχει βρεθεί σε καταστάσεις στρες 
του οργανισμού (τραύμα, χειρουργική 
επέμβαση, λοίμωξη) να είναι αυξημένη [31]. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να 
διαδραματίσει ρόλο στην αυξημένη 
διαπερατότητα του αιματο-εγκεφαλικού 
φραγμού αφήνοντας απροστάτευτο τον 
εγκέφαλο από τις επιβλαβείς επιδράσεις της 
συστηματικής φλεγμονής [37]. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Διάφορες θεωρίες έχουν προταθεί για 
να ερμηνεύσουν την αιτιοπαθογένεια του 
ντελίριου. Κοινή συνισταμένη σε πολλές από 
αυτές είναι οι διαταραχές των 
νευροδιαβιβαστών (αύξηση DA και ελάττωση 
Ach). Οι διαταραχές των υπόλοιπων 
νευροδιαβιβαστών φαίνεται να καθορίζουν 
κατά κύριο λόγο το είδος του ντελίριου με 
βάση την ψυχοκινητικότητα του ασθενούς. Η 
γνώση αυτών των διαταραχών μπορεί να 
παρέχει ένα συμπληρωματικό πλαίσιο 
ερμηνείας σε συνδυασμό με άλλες θεωρίες 
που έχουν διατυπωθεί. Επιπλέον, μπορεί να 
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βοηθήσει στη διατύπωση στρατηγικών 
πρόληψης, στην προσεκτική διαχείριση της 
φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν οι 
ηλικιωμένοι και στην ορθολογική χρήση 

ψυχοτρόπων φαρμάκων για τη διαχείριση 
των συμπεριφορικών διαταραχών των 
ασθενών.    
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REVIEW 

Neurotransmitter disturbances as pathogenetic mechanism of 
delirium in elderly  

T. Kyziridis  

Consultant Psychiatrist, 3rd Department of Psychiatry, AUTh Medical School, AHEPA University 
Hospital of Thessaloniki, Greece 

ABSTRACT  

Delirium is the commonest complication in elderly hospitalized patients. Despite the fact that it 
can frequently threaten the life of patients and it can be prevented, it is not uncommon to remain 
undiagnosed. Non proper recognition and treatment has negative effects for the patients, their 
families and the health care system. 

Despite relevant progress, a thorough explanation of the pathogenetic mechanisms of delirium in 
elderly has not yet been achieved. Various risk factors have been proposed as precipitating or 
predisposing, nevertheless it seems rather difficult to explain this disorder based upon only one 
theory. An agreement seems to exist though concerning the relevance of the role neurotransmitter 
disturbances play. 

According to this hypothesis, aetiological factors lead to neurotransmitter disturbances which 
affect oxidative metabolism in the brain leading consequently to brain dysfunction that manifests 
clinically as delirium. Every disorder that affects the synthesis, the secretion and the function of 
neurotransmitters may lead to delirium: most of the available data point to a combination of 
increased dopaminergic and decreased cholinergic activity. 
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