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ABSTRACT
Introduction: Delirium syndrome in elderly is still a health problem
because it increases the risk of death and hospital’s length of stay. It is
estimated that approximately 10-30% of elderly people who come
to the emergency department suffer from delirium syndrome. Sepsis
is a collection of symptoms of the systemic inflammatory response
due to infection and related to delirium syndrome in elderly patients.
This study is intended to find the relationship between sepsis with the
incidence of delirium syndrome in the elderly patients with infectious
diseases that come to the emergency ward of Sanglah General Hospital.
Method: An analytical cross-sectional study was performed in 60 elderly
patients (≥60 years old) with infectious diseases that come to Emergency
Ward of Sanglah General Hospital from January 2015 to April 2015.

Result: The sample was 60 people, which is consist of 39 men (65%)
and 21 women (35%). The mean age for this study is 72,31±8,35 years
old. Lung infections were occured in 35 cases (58.3%), 10 cases (16.7%)
with urinary tract infections, 5 cases (8.3%) with gastrointestinal
infections, 3 cases (5%) with bile duct infections and 7 cases (11.7%)
skin and soft tissue infection. The incidence of delirium syndrome in
sepsis patients was 16 cases (84.2%) while the incidence of delirium
syndrome in patients without sepsis was 3 cases (15.8%). The Pearson
Chi-Square test showed significant results (P <0.05).
Conclusion: Sepsis is associated with the incidence of delirium
syndrome in elderly patients with infectious diseases that come to the
emergency ward of Sanglah General Hospital.
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Pendahuluan: Sindroma delirium pada lanjut usia masih merupakan
problem kesehatan karena meningkatkan resiko kematian dan
memperpanjang masa rawat pada pasien lanjut usia. Diperkirakan
sekitar 10-30% pasien lanjut usia yang datang ke unit gawat darurat
menderita sindroma delirium. Sepsis merupakan kumpulan gejala
dari respon inflamasi sistemik akibat infeksi dan sering dihubungkan
dengan kejadian sindroma delirium pada penderita lanjut usia. Studi
ini bertujuan untuk mencari hubungan antara sepsis dengan kejadian
sindroma delirium pada penderita lanjut usia dengan penyakit infeksi
yang datang di Instalasi Gawat Darurat RSUP sanglah.
Bahan dan Metode: Studi ini menggunakan potong lintang analitik
observasional pada 60 penderita lanjut usia (usia ≥60 tahun) dengan
penyakit infeksi yang datang Instalasi Gawat Darurat RSUP Sanglah
periode Januari 2015 sampai dengan April 2015.

Hasil: Sampel penelitian berjumlah 60 orang, dengan lelaki
sebanyak 39 orang (65%) dan perempuan 21 orang (35%) serta
rerata usia 72,31±8,35 tahun. Infeksi paru didapatkan pada 35
kasus (58,3%), infeksi saluran kemih pada 10 kasus (16,7%), infeksi
saluran cerna 5 kasus (8,3%), infeksi saluran empedu 3 kasus
(5%) dan infeksi kulit dan soft tissue 7 kasus (11,7%). Kejadian
sindroma delirium pada pasien sepsis sebesar 16 kasus (84,2%)
sedangkan kejadian sindroma delirium pada pasien tanpa sepsis
sebesar 3 kasus (15,8%).Uji Pearson Chi-Square menunjukkan hasil
bermakna (P< 0,05).
Kesimpulan: Sepsis berhubungan dengan kejadian sindrom delirium
pada penderita lanjut usia dengan penyakit infeksi yang datang ke
Instalasi Gawat Darurat RSUP Sanglah Denpasar.

Kata kunci: sepsis, sindroma delirium, penderita lanjut usia, penyakit infeksi
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PENDAHULUAN

BAHAN DAN METODE

Sindroma delirium merupakan istilah untuk
semua gangguan akut dari fungsi kognitif secara
global. American Psychiatric Associatio mendefinisikan delirium sebagai gangguan kesadaran dan
perubahan kognisi yang berkembang dalam periode waktu yang singkat.1 Sampai saat ini sindroma
delirium pada lanjut usia masih merupakan
problem kesehatan karena meningkatkan resiko
kematian dan memperpanjang masa rawat pada
pasien lanjut usia. Diperkirakan sekitar 10-30%
pasien lanjut usia yang datang ke unit gawat darurat
menderita sindroma delirium.1,2 Pasien lanjut usia
yang didiagnosis delirium di unit gawat darurat
memiliki angka mortalitas 10-26%.1,3,4
Penyebab delirium seringkali multifaktorial
dimana terdapat satu atau lebih faktor predisposisi dan presipitasi yang terlibat. Dibandingkan
dengan pasien yang lebih muda, pasien lanjut
usia lebih mudah mengalami delirium ketika
terpapar dengan satu kejadian pencetus. Faktor
predisposisi meliputi lanjut usia, adanya gangguan
kognitif sebelumnya/demensia, penyakit dasar
yang berat (penyakit ginjal kronis), gangguan
fungsi, jenis kelamin lelaki, deperesi, malnutrisi/
dehidrasi, ketergantungan alkohol, dan gangguan
sensori (penglihatan/pendengaran). Adapun faktor
presipitasi meliputi nyeri akut, infeksi akut, sepsis,
imobilisasi, retensi urine, dehidrasi.5
Sepsis merupakan kumpulan gejala dari respon
inflamasi sistemik akibat penyakit infeksi. Sepsis
didefinisikan sebagai adanya systemic inflammatory
response syndrome (SIRS) disertai dengan bukti
atau kecurigaan adanya infeksi.6 Sampai saat ini,
sepsis tetap merupakan permasalahan di bidang
kesehatan dengan angka mortalitas yang tinggi.
Diagnosis klinis sepsis pada penderita lanjut usia
lebih sulit dan menantang. Penderita lanjut usia
dengan bakteremia dan sepsis lebih jarang menunjukkan gejala sistemik seperti demam, menggigil
atau berkeringat. Hal ini disebabkan oleh proses
aging yang menyebabkan respon inflamasi awal
dari infeksi yang umumnya menunjukkan tanda
dan gejala sepsis menjadi tumpul atau hilang pada
penderita lanjut usia. Studi menunjukkan bahwa
respon demam tidak tampak pada 47% penderita
lanjut usia dengan sepsis. Penderita terkadang
hanya menunjukkan gejala non-spesifik seperti
perubahan status mental, delirium, lemah, nafsu
makan menurun, jatuh, dan inkontinensia urin.7
Penelitian ini dilakukan utuk mencari hubungan
antara sepsis dengan kejadian sindroma delirium
pada penderita lanjut usia dengan penyakit infeksi
yang datang di Instalasi Gawat Darurat RSUP
Sanglah.

Studi ini merupakan studi observasional potong
lintang analitik pada penderita lanjut usia (usia
≥60 tahun) dengan penyakit infeksi yang datang
Instalasi Gawat Darurat RSUP Sanglah periode
Januari 2015 sampai dengan April 2015. Metode
pengambilan sampel menggunakan consecutive
sampling dengan besar sampel meliputi 60 orang.
Penyakit infeksi didapatkan berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh dokter jaga IGD penyakit
dalam RSUP Sanglah. Delirium ditegakkan menggunakan kriteria the confusion assessment method
(CAM) sedangkan sepsis ditegakkan berdasarkan
adanya systemic inflammatory response syndrome
(SIRS) ditambah sumber infeksi. Kriteria inklusi
meliputi penderita lanjut usia (usia ≥60 tahun)
dengan penyakit infeksi sedangkan kriteria eksklusi meliputi penderita yang menolak
berpartisipasi.
Adapun kriteria SIRS yaitu adanya 2 atau lebih
dari parameter berikut, yaitu: temperatur > 38°C
atau < 36°C, detak jantung > 90 x/menit, respirasi >
20 x/menit atau PaCO2 < 32 mmHg, sel darah putih
(WBC) > 12.000/mm3 atau < 4000/mm3 atau > 10%
immature band. Confusion assessement method
(CAM) meliputi:
1. Onset akut dan perjalanan berfluktuasi
•
Apakah terdapat bukti perubahan kognisi
dari kondisi sebelumnya?
•
Apakah kondisi ini berfluktuasi dalam
sehari?
2. Inanttention / kurang perhatian
•
Apakah pasien memiliki kesulitan untuk
memfokuskan perhatian?
•
Apakah pasien terlihat bingung?
3. Disorganized thinking / berpikir tidak teratur
•
Apakah pasien berpikir tidak teratur,
bicara melantur, atau terlihat tidak
koheren?
4. Perubahan tingkat kesadaran
•
Nilai tingkat kesadaran sebagai berikut:
sadar, hyper alert, letargi atau mengantuk,
stupor, koma
Semua pasien harus memiliki 1 dan 2 dengan
salah satu dari 3 atau 4 untuk mendiagnosis delirium berdasarkan CAM. 8,9
Penderita yang bersedia mengikuti penelitian
kemudian menandatangani surat inform consent.
Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan program SPSS 16.0. Uji deskriptif dilakukan
untuk mengetahui karakteristik data. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov
dan uji analisis statistik dengan uji Pearson
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Chi-Square. Nilai kemaknaan yang digunakan
adalah 0,05.

(p<0,05) sedangkan tekanan darah sistolik, nadi,
hemoglobin, platelet berdistribusi normal (p>0,05).
Dari 60 sampel, didapatkan penderita lelaki sebanyak 39 orang (65%) dan perempuan 21 orang
(35%) serta median 72 tahun dengan nilai minimum 61 tahun dan maksimum 96 tahun. Kondisi
sepsis didapatkan pada 27 kasus (45%) dan kejadian sindroma delirium didapatkan pada 19 kasus
(31,7%).
Gambaran penyakit infeksi pada penderita
lanjut usia didapatkan sebagai berikut, yaitu infeksi

HASIL
Selama periode penelitian, terdapat 60 sampel yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun
karakteristik data subyek penelitian tercantum pada
tabel 1. Hasil uji kolmogorov-smirnov didapatkan
umur, tekanan darah diastolik, respirasi, temperatur
aksila, leukosit, neutrofil berdistribusi tidak normal
Tabel 1 Karakteristik data subyek penelitian
Variabel
Umur (tahun)

Delirium (19)

Non Delirium (41)

Total (60)

74 (61-87)

71 (61-96)

73 (61-96)

13 (68,4%)

26 (63,4%)

39 (65%)

Jenis kelamin (Jumlah (%))
Lelaki
Perempuan
Tekanan darah sistolik (mmHg)
Tekanan darah diastolik (mmHg)
Nadi (kali/menit)

6 (31,6%)

15 (36,6%)

21 (35%)

120,31 ± 25,79

125,48 ± 24,38

124,42 ± 24,54

80 (50-100)

70 (50-120)

80 (50-120)

98,42 ± 11,69

91,80 ± 10,79

93,96 ± 11,50

Respirasi (kali/menit)

24 (18-30)

22 (18-34)

22 (18-34)

Temperatur aksila (°C)

37 (36-38)

37 (36-38,5)

37 (36,0-38,5)

Hemoglobin (g/dL)

10,55 ± 2,60

10,77 ± 3,06

10,73 ± 2,92

Leukosit (x 103/µL)

13,4 (3,12-30,30)

11,05 (2,01-47,90)

12,60 (2,01-47,90)

Neutrofil ((x 103/µL))

11,39 (1,52-29,00)

8,84 (1,60-42,50)

9,87 (1,52-42,50)

295,42 ± 161,13

283,18 ± 158,09

288,68 ± 158,64

Ada

16 (84,2%)

11 (26,8%)

27 (45%)

Tidak ada

3 (15,8%)

30 (73,2%)

33 (55%)

Platelet ((x 103/µL))
Sepsis (Jumlah (%))

Tabel 2 Jenis penyakit infeksi pada penderita lanjut usia
Jenis infeksi

Delirium

Infeksi paru

10 (52,6%)

25 (61%)

35 (58%)

Infeksi saluran kemih

4 (21,1%)

6 (14,6%)

10 (16,7%)

Infeksi saluran cerna dan empedu

4 (21,1%)

4 (9,8%)

8 (13,3%)

Infeksi kulit dan jaringan lunak
Total

Non delirium

Jumlah (%)

1 (5,3%)

6 (14,6%)

7 (11,7%)

19 (100%)

41 (100%)

60 (100%)

Tabel 3 A
 ctivity Daily Living (ADL) barthel pada penderita lanjut usia dengan penyakit
infeksi
Delirium
ADL Barthel

Ada

Tidak ada

Jumlah (%)

0 (0%)

7 (100%)

7 (11,7%)

Ketergantungan Sedang

4 (17,4%)

19 (82,6%)

23 (38,3%)

Ketergantungan Berat

11 (52,4%)

10 (47,6%)

21 (35%)

Ketergantungan Ringan

Ketergantungan Total

5 (44,4%)

4 (55,6%)

9 (15%)

Total

19 (31,7%)

33 (68,3%)

60 (100%)
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Tabel 4 Manifestasi klinis pada penderita lanjut usia dengan sepsis

DISKUSI

Manifestasi klinis pada sepsis

Sepsis berat sampai saat ini merupakan masalah
kesehatan utama Setiap tahunnya, sekitar
750.000 pasien di Amerika Serikat menderita sepsis
berat dan lebih dari 60% dari pasien dengan sepsis
berusia ≥ 65 tahun.10,11 Pada studi ini didapatkan
prevalensi delirium pada penderita lanjut usia
dengan penyakit infeksi sebesar 31,7%. Hasil ini
sesuai dengan studi metaanalisis pada 42 studi,
yaitu bahwa prevalensi delirium pada pasien yang
datang kerumah sakit sebesar 10-31% dan prevalensi delirium pada pasien yang telah menjalani
rawat inap berkisar 3-29% pasien.12 Studi lain oleh
Ryan et al mendapatkan hasil prevalensi penderita
delirium pada pasien yang datang ke rumah sakit
sekitar 20% dari seluruh kasus pasien lanjut usia
yang datang ke rumah sakit.5 Prevalensi delirium
pada studi ini relatif lebih tinggi dikarenakan
sampel pada penelitian ini terbatas pada penderita
dengan penyakit infeksi.
Penyakit infeksi terbanyak pada studi ini meliputi infeksi paru (58,3%), diikuti infeksi saluran
kemih (16,7%), infeksi saluran cerna (8,3%), infeksi
kulit dan soft tissue (11,7%), dan infeksi saluran
empedu 3 kasus (5%). Hasil ini sesuai dengan studi
sebelumnya oleh Martin dkk13 yaitu bahwa penyebab tersering sepsis adalah penyakit infeksi saluran
nafas diikuti oleh infeksi saluran kemih. Pada studi
tersebut didapatkan bahwa pneumonia merupakan
penyebab tersering sepsis pada penderita lanjut usia.
Presentasi klinis sepsis pada lanjut usia dapat
lebih berat dan berbeda dibandingkan dengan
pasien yg lebih muda. Respon inflamasi awal
infeksi yang normalnya menghasilkan gejala dan
tanda sepsis dapat menjadi kabur atau hilang pada
penderita lanjut usia, sedangkan gambaran akhir
dapat menjadi sangat berat dengan progresifitas
yang cepat menjadi syok sepsis.14 Manifestasi klinis
sepsis yang tersering pada studi ini adalah takipneu
dan leukositosis yang didapatkan pada 74% dan
70,3% kasus, sedangkan febris dan takikardia
hanya didapatkan pada 51,8% dan 44,4% kasus.
Kejadian Delirium didapatkan pada 59,3% kasus
penderita dengan sepsis. Hasil ini sesuai dengan
data sebelumnya yang menunjukkan bahwa respon
demam tidak muncul pada 47% pasien lanjut
usia dengan sepsis.7 Gejala seperti takikardia juga
lebih jarang ditemukan pada penderita lanjut usia
dengan sepsis. 10 Adapun gejala non-spesifik sepsis
seperti perubahan status mental, delirium, kelemahan, jatuh dan inkontinensia urine menjadi sering
terjadi pada lanjut usia.10
Pada studi ini didapatkan insiden delirium pada
penderita lanjut usia sebanyak 19 orang (31,7%),

Jumlah (%)

Leukositosis
Ya

19 (70,3%)

Tidak

8 (29,7%)

Takikardia
Ya

12 (44,4%)

Tidak

15 (55,6%)

Takipneu
Ya

20 (74%)

Tidak

7 (26%)

Febris
Ya

14 (51,8%)

Tidak

13 (48,2%)

Delirium
Ya

16 (59,3%)

Tidak

11 (40,7%)

Tabel 5 A
 nalisis hubungan antara sepsis dengan kejadian
sindroma delirium pada penderita lanjut usia dengan
penyakit infeksi
Delirium
Ada

Tidak ada

P

Prevalence
Ratio (PR)

Ada

16 (84,2%)

11 (26,8%)

0,00

14,545

Tidak ada

3 (15,8%)

30 (73,2%)

Total

19 (100%)

41 (100%)

Sepsis

paru didapatkan pada 35 kasus (58,3%), infeksi
saluran kemih pada 10 kasus (16,7%), infeksi saluran cerna 5 kasus (8,3%), infeksi saluran empedu
3 kasus (5%) dan infeksi kulit dan jaringan lunak
7 kasus (11,7%). (Tabel 2). Activity Daily Living
(ADL) barthel sebagian besar subyek penelitian
berada pada ketergantungan sedang dan berat,
yang meliputi 23 penderita ketergantungan sedang
(38,3%) dan 21 penderita ketergantungan berat
(35%).(Tabel 3)
Manifestasi klinis sepsis tersering pada studi ini
adalah takipneu dan leukositosis yang didapatkan
pada 74% dan 70,3% kasus. Sedangkan febris dan
takikardia hanya didapatkan pada 51,8% dan 44,4%
kasus. Kejadian Delirium didapatkan pada 59,3%
kasus penderita dengan sepsis.
Hubungan antara sepsis dengan sindroma delirium pada penderita lanjut usia dengan penyakit
infeksi ditampilkan pada tabel 5 dengan hasil analisis chi-square didapatkan hasil yang bermakna
(p < 0,05) dengan Prevalence Ratio 14,545.
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yang terdiri dari 16 orang dengan sepsis (84,2%)
dan 3 orang tanpa sepsis (15,8%). Analisis statistik menunjukkan perbedaan bermakna (p<0,05)
dengan prevalence ratio (PR) sebesar 14,545. Hasil
studi ini menunjukkan bahwa delirium lebih
sering terjadi pada penderita lanjut usia dengan
sepsis dibandingkan tanpa sepsis. Oleh karena itu
pada penderita lanjut usia dengan penyakit infeksi
yang mengalami delirium perlu dipertimbangkan
kondisi sepsis yang menunjukkan infeksi sistemik
yang berat dan dapat berkembang menjadi syok
sepsis dan mengakibatkan kematian.

4.

SIMPULAN

9.

Sepsis berhubungan dengan kejadian sindrom
delirium pada penderita lanjut usia dengan penyakit infeksi yang datang ke Instalasi Gawat Darurat
RSUP Sanglah Denpasar. Penyebab infeksi terbanyak pada penderita lanjut usia adalah infeksi saluran
nafas dan infeksi saluran kemih. Manifestasi umum
sepsis pada penderita lanjut usia menjadi kabur
yang ditandai oleh jarangnya ditemukan gejala
febris dan takikardia sedangkan gejala yang tidak
khas seperti delirium menjadi lebih sering muncul.
Oleh karena itu pada pasien lanjut usia yang
datang dengan kondisi delirium, perlu dipikirkan
kemungkinan adanya penyakit infeksi dan sepsis.
Penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk
penelitian lainnya pada penderita lanjut usia dalam
bidang sepsis dan delirium.
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