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Λοίμωξη στοὺς ἡλικιωμένους.
Ἡ Λοίμωξη εἶναι ἡ κύρια αἰτία θανάτου γιὰ τὸ ἕνα
τρίτο τῶν προσώπων ἡλικίας 65 ἐτῶν καὶ ἄνω. Σύμφωνα
μὲ Ἀγγλοσάξονες συγγραφεῖς, ἡ ἡλικία μεγαλύτερη τῶν
75 ἐτῶν θὰ ἦταν ἡ πιὸ ἀκριβὴς γιὰ νὰ καθορίσουμε τὴν
3η ἡλικία. Αὐτοὶ οἱ ἀσθενεῖς
εἶναι περισσότερο εὐάλωτοι
καὶ τὰ συμπτώματα εἶναι πολὺ
λιγότερο εἰδικά.
Οἱ ἡλικιωμένοι ἀσθενεῖς
ἔχουν αὐξημένη εὐαισθησία
καὶ μειωμένη ἀντίσταση σὲ
λοιμώξεις, λόγῳ πολλαπλῶν
βιολογικῶν, πολιτιστικῶν καὶ
κοινωνικῶν παραγόντων, ποὺ
μεταβάλλουν τὴν εἰκόνα καὶ
τὸν τρόπο ποὺ ἐκδηλώνονται
οἱ διάφορες λοιμώξεις.
Παράγοντες αὔξησης κιν
δύνου γιὰ λοίμωξη. Ἡ γήρανση
εὐθύνεται γιὰ θεμελιώδεις
ἀλλαγὲς στὴν ποσοτικὴ καὶ
ποιοτικὴ ἀνοσολογικὴ εἰκόνα
(φαινόμενο ἀνοσογήρανσης).
Πολλαπλὲς ἀλλαγὲς σχετικὲς μὲ
τὴν ἡλικία συμβάλλουν στὴ μειωμένη προστασία ἀπὸ τὶς
λοιμώξεις. Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς περιλαμβάνουν:
• Ἐλαττωμένη ἄμυνα ἀπὸ δέρμα, πνεύμονες καὶ
γαστρεντερικὸ σύστημα (καὶ ἄλλους βλεννογόνους).
• Λειτουργικὲς διαταραχὲς τῶν ὀργάνων (ἀχλωρυδρία,
ἀκράτεια οὔρων καὶ κοπράνων).
• Ἔκπτωση φυσιολογικῶν λειτουργιῶν, ὡς τὸ
ἀντανακλαστικὸ τοῦ βῆχα καὶ ἡ ἐπούλωση τῶν
τραυμάτων.
• Μεταβολὲς στὴν κυτταρικὴ καὶ χημικὴ ἀνοσία,
συγκεκριμένα ἀπώλεια τῆς πολλαπλασιαστικῆς
ἱκανότητας κυττάρων τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ καὶ
μειωμένη παραγωγὴ εἰδικῶν κυτοκινῶν (π.χ., IL-2).
• Μειωμένη ἀπόκριση ἀντισώματος σὲ ἐμβόλια.
• Μειωμένη παραγωγὴ ἀνοσοσφαιρινῶν.
• Ἡ ταυτόχρονη παρουσία καὶ ἄλλων παθήσεων, ὡς
ὁ σακχαρώδης διαβήτης, ἡ Χρόνια Ἀποφρακτικὴ
Πνευμονοπάθεια - Χ.Α.Π, ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
κακοήθεις νεοπλασίες, νεφρικὴ ἀνεπάρκεια κ.ἄ.
καθιστᾶ τούς ἠλικιωμένους πιὸ ἐπιρρεπεῖς σὲ κοινὲς
λοιμώξεις καὶ μὲ μικρότερη ἀνταπόκριση στὸν
ἐμβολιασμό.
Ἰδιαίτερη προσοχὴ πρέπει νὰ δίδεται σὲ ἀσθενεῖς
ποὺ φέρουν στὸ σῶμα τους συσκευὲς, ὡς ὁ τεχνητὸς
βηματοδότης, τεχνητὴ βαλβῖδα, βαλβιδοφόρο μόσχευμα
τῆς ἀορτῆς καὶ ἄλλα ἀορτικὰ μοσχεύματα, καθὼς ἐπίσης
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καὶ ξένα σώματα ὡς οἱ ἐνδοαρθρικὲς προθέσεις κ.ἄ.
Εἶναι γεγονὸς ὅτι αὐξάνεται ὁ κίνδυνος λοιμώξεων
στοὺς ἡλικιωμένους, ποὺ διαμένουν σὲ οἴκους εὐγηρίας,
μονάδες φροντίδας ἡλικιωμένων ἢ ἄλλα Ἱδρύματα.
Ἐμφανίζεται ἡ λοίμωξη λόγω
ἀντιστάσεως τῶν μικροβίων
στὴ θεραπεία μὲ ἀντιβιοτικό,
τὰ ὑπεύθυνα μικρόβια εἶναι
ἀνθεκτικά. Σὲ καναδικὴ μελέτη
διεπιστώθη ὅτι 8%-17% τῶν
ἡλικιωμένων ποὺ διέμεναν
σὲ γηροκομεῖα ἔπαιρναν
ἀντιβιοτικὰ σὲ κάθε δεδομένη
στιγμή, ὅτι τὸ 50%-70% εἶχαν
ἐκτεθεῖ στὰ ἀντιβιοτικὰ κατὰ
τὴ διάρκεια ἑνὸς ἔτους καὶ ὅτι
22%-89% αὐτῆς τῆς χρήσης
ἀντιβιοτικῶν ἦταν ἀκατάλληλη.
Ἡ εἰκόνα τοῦ ἡλικιω
μένου μὲ λοίμωξη. Ὁ ἡλικιω
μένοι μποροῦν νὰ ἔχουν
σοβαρὴ λοίμωξη χωρὶς τὴν
παρουσία τυπικῶν σημείων ἢ
συμπτωμάτων, ὅπως ὁ πυρετός.
Ὁ πυρετὸς ἀπουσιάζει στὸ 30-50% τῶν ἡλικιωμένων,
ἀκόμα καὶ ὅταν πρόκειται γιὰ σοβαρὲς λοιμώξεις, ὡς ἡ
πνευμονία, ἡ ἐνδοκαρδίτιδα κ.ἄ.
Πυρετὸς >38°C ὑποδηλώνει κάποια πιθανότητα σοβαρῆς
λοίμωξης, ἐνῶ ἡ ὑποθερμία μπορεῖ νὰ σημαίνει σοβαρὴ
λοίμωξη ἢ ἀκόμα καὶ σήψη.
Ὁ πυρετὸς σὲ ἡλικιωμένους ἀσθενεῖς ἐκτιμᾶται μὲ
ἕναν ἀπὸ τοὺς παρακάτω τρόπους:
• Μέτρηση τοῦ πυρετοῦ ἀπὸ τὸ ὀρθό, θερμοκρασία
>37.5°C. Εἶναι ἡ πιὸ ἀσφαλὴς καὶ ἀξιόπιστη
μέθοδος.
• Μέτρηση τοῦ πυρετοῦ ἀπὸ τυμπανικὴ
μεμβράνη(≥37.2°C) μὲ εἰδικὰ θερμόμετρα.
• Μέτρηση πυρετοῦ ἀπὸ τὸ στόμα (>37.5°C).
• Αὔξηση θερμοκρασίας κατὰ ≥1.1°C πάνω ἀπὸ τὴ
θερμοκρασία βάσης.
Ἡ ἐμφάνιση πυρετοῦ σημαίνει λοίμωξη ἀπὸ παθογόνο
μικρόβιο καὶ σπανίως ὀφείλεται σὲ ἁπλῆ ἴωση. Εἶναι πολὺ
χαμηλό τὸ ποσοστό, 3% τῶν ἰώσεων στοὺς ἡλικιωμένους.
Ἐνῶ τὰ μὴ λοιμώδη αἴτια πυρετοῦ, π.χ. αἱματολογικὰ
νοσήματα, κακοήθεις νεοπλασίες, νοσήματα κολλαγόνου,
φαρμακευτικὸς πυρετός, ἀποτελοῦν τὸ 10% τῶν
περιπτώσεων.
Ἡ ἐμφάνιση πολὺ ὑψηλοῦ πυρετοῦ (>400C), κατὰ
τοὺς θερινοὺς μῆνες, θέτει τὴν ὑποψία θερμοπληξίας.
Ἄλλα συμπτώματα καὶ σημεῖα μὲ τὰ ὁποῖα ἐκδηλώνεται

μιὰ λοίμωξη στοὺς ἡλικιωμένους εἶναι:
1) Αἰφνίδια ἀλλαγὴ ἐπιπέδου συνείδησης, ὡς ἡ σύγχυση
καὶ ἡ διέγερση. Τότε οἱ γέροντες παρουσιάζουν εἰκόνα
παρόμοια μὲ τὴν εἰκόνα πάσχοντος ἀπὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο.
2) Ἀνορεξία.
3) Αἰφνίδιες, ἀνεξήγητες πτώσεις.
4) Ἐπιδείνωση ὑποκείμενης-προϋπάρχουσας νόσου, ὡς
ἡ κολπικὴ μαρμαρυγή, ἀπορρύθμιση σακχαρώδη διαβήτη,
ἐπιδείνωση καρδιακῆς λειτουργίας μὲ πνευμονικὸ οἴδημα
κ.ἄ.
5) Πτώση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης.
6) Ἀκράτεια οὔρων ἢ καὶ κοπράνων, ποὺ δὲν προϋπῆρχε.
Οἱ πιὸ συχνὲς λοιμώξεις στοὺς ἡλικιωμένους

εἶναι: α) Οὐρολοιμώξεις, β) λοιμώξεις ἀναπνευστικοῦ,
π.χ. ἡ πνευμονία ἐξ εἰσροφήσεως, γ) λοιμώξεις δέρματοςμαλακῶν μορίων, π.χ. ἕρπης ζωστήρας, δ) μικροβιαιμίασήψη, ε) λοιμώξεις τοῦ ἐντέρου, ὡς ἡ ἐκκολπωματίτιδα
καὶ στ) λοιμώξεις τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος,
π.χ. μηνιγγίτιδα, ἐγκεφαλίτιδα.
Γιὰ τὴν πρόληψη τῶν λοιμώξεων συνιστᾶται: α)
ἀντιγριππικὸ ἐμβόλιο καὶ κάθε 5 χρόνια τὸ ἐμβόλιο γιὰ
προστασία ἀπὸ τὸν πνευμονιόκοκκο, β) ἐμβολιασμὸς
γιὰ ἕρπη ζωστῆρα (ἅπαξ), γ) νὰ μὴ γίνεται ἄσκοπη καὶ
ἀκατάλληλη χρήση ἀντιβιοτικῶν, ἡ ὁποία θὰ πρέπει
νὰ χορηγεῖται ἀπὸ ἐξειδικευμένο γιατρό, δ) ἔγκαιρη
ἀναγνώριση σημείων καὶ συμπτωμάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι
ὕποπτα γιὰ λοίμωξη. 
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