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Λοιμώξεις σε ηλικιωμένους
και άτομα τρίτης ηλικίας

Συντονιστής
Μάριος Κ. Λαζανάς

1900 : 15 εκατομμύρια (1%)
1992 : 342 εκατομμύρια (6,2%)
2050 : 2,5 δισεκατομμύρια (20%)

Τρίτη ηλικία στο σύνολο του
πληθυσμού παγκόσμια

Τρίτη ηλικία σε σύνολο πληθυσμού
Ελλάδα

Απογραφή 2001:    2.074.020 19%
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Τρίτη ηλικία

ΗΠΑ: Ηλικία 65-74 ετών

89% Λειτουργικοί και υγιείς
Ηλικία 75-84 ετών

73% Ικανοποιητική υγεία
Ηλικία >85 ετών

40% «γερνούν με επιτυχία»

Λοιμώξεις σε ηλικιωμένους και
άτομα τρίτης ηλικίας

Ορισμός τρίτης ηλικίας
Μεταβολές στα επιδημιολογικά και ανοσολογικά
δεδομένα
Ιδιαιτερότητες στην κλινική εικόνα
Ιδιαιτερότητες στη θεραπεία
Πρόληψη

Λοιμώξεις σε ηλικιωμένους και
άτομα τρίτης ηλικίας

Επιδημιολογικά δεδομένα-Παθοφυσιολογία

Β. Σακκά

Ιδιαιτερότητες στην κλινική εικόνα

Μ. Μπομπολή

Θεραπεία και πρόληψη

Γ. Τσεκές
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Ποια είναι η ειδικότητά σας;

1. Παθολόγος
2. Παιδίατρος
3. Μικροβιολόγος
4. Ειδικευόμενος
5. Άλλη

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού
Φράνκο Κοστάντσο θα κάνει
Χριστούγεννα στην ομάδα;

1. Ναι
2. Όχι
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Λοιμώξεις σε ηλικιωμένους και άτομα
τρίτης ηλικίας: Επιδημιολογικά
δεδομένα - Παθοφυσιολογία

ΒΗΣΣΑΡΙΑΒΗΣΣΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΣΑΚΚΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –– ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΓ’’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ––ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΝΕΕΣΝΕΕΣ

7ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
25 Οκτωβρίου 2011

Έκπτωση
νοητικών
λειτουργών Αντίληψη

Μνήμη

Καρδιαγγειακός
κίνδυνος

--

Μείωση
φυσικών

δυνατοτήτων

Μεταβολή της
εμφάνισης

Απώλεια
μαλλιών

Ρυτίδες
Όραση

Ακοή

Γήρας
(aging)

ΕΡΩΤΗΣΗΕΡΩΤΗΣΗ 11

ΠοιαΠοια ηλικίαηλικία θεωρείταιθεωρείται ««τρίτητρίτη»»;;

1.1.>75 >75 ετώνετών
2.2.>65 >65 ετώνετών
3.3.>>5050 ετώνετών
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ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠοιαΠοια ηλικίαηλικία θεωρείταιθεωρείται

««τρίτητρίτη»»;;

1.1. >75 >75 ετώνετών

2.2. >65 >65 ετώνετών

3.3. >5>500 ετώνετών

ΣτιςΣτις περισσότερεςπερισσότερες
ανεπτυγμένεςανεπτυγμένες χώρεςχώρες =>=>
ΗλικίαΗλικία συνταξιοδότησηςσυνταξιοδότησης

Το 1875, στη Βρετανία, ο
ορισμός της τρίτης ηλικίας ήταν
«όποια ηλικία πάνω από τα 50»
Τhe Friendly Societies Act, 
(Roebuck, 1979).

•Χώρες του τρίτου κόσμου, π.χ. 
Αφρική
•HIV + ασθενείς

ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ––
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣΧΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ
(2011 (2011 υπολογιζόμενηυπολογιζόμενη))

ΣύνολοΣύνολο πληθυσμούπληθυσμού: : 
7979,,92 years 92 years 

άνδρεςάνδρες:: 779,49,4 έτηέτη
γυναίκεςγυναίκες:: 8833 έτηέτη
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Πληθυσμιακές
πυραμίδες

Ελλάδος 1928 & 
1997

1900 : 15 εκατομμύρια
(1%)

1992 : 342 εκατομμύρια
(6,2%)

2050 : 2,5 δισεκατομμύρια
(20%)

Τρίτη ηλικία στο σύνολο του
πληθυσμού παγκόσμια

High K P Clin Infect Dis. 2003;37:196-200

13%13%

20002000

Number of dependents per 100 adults aged 18–64 years in the United States.

High K P Clin Infect Dis. 2003;37:196-200

© 2003 by the Infectious Diseases Society of America
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ΛοιμώξειςΛοιμώξεις στηνστην ΤρίτηΤρίτη ΗλικίαΗλικία: : 
ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά

Υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα
Αυξημένη συχνότητα (μείωση συχνότητας ΣΜΝ)
Άτυπες κλινικές εικόνες
«Πιθανολογούμενη» διάγνωση παρά αιτιολογική
Πολλαπλές ανεπιθύμητες ενέργειες από την
αντιμικροβιακή αγωγή
Υψηλό κόστος

TT Yoshikawa Clin Inf Dis 2000; 30: 931-933

ΕπίπτωσηΕπίπτωση νοσηλειώννοσηλειών σεσε ασθενείςασθενείς ≥≥6565 ετώνετών στιςστις
ΗΠΑΗΠΑ τατα χρονικάχρονικά διαστήματαδιαστήματα 19901990--92 92 καικαι 20002000--0202
13% ↑ νοσηλειών λόγω λοίμωξης (449.4 => 507.9 
νοσηλείες ανά 10 000 ηλικιωμένων, P =0,01). 

Κυρίως λόγω αύξησης του πληθυσμού ≥75 ετών

45% ↑ κόστους νοσηλειών λόγω λοίμωξης
Ενώ ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξήθηκε μόνο κατά 5%. 

Σταθερή συχνότητα λοιμώξεων κατωτέρου αναπνευστικού
και ουροποιητικού
22% ↑ συχνότητας βακτηριαιμίας (P =0,001) 
Σημαντική αύξηση της συχνότητας νοσηλείας για λοιμώξεις
καρδιάς κατά 240%, λοιμώξεις προθέσεων κατά 130%, και
μετεγχειρητικών λοιμώξεων κατά 80%

Curns AT, et a. Arch Intern Med 2005; 165:2514-2520
Curns AT, et al. J Am Geriatr Soc. 2008;56:969-75.

ΛοιμώδηΛοιμώδη αίτιααίτια νοσηλείαςνοσηλείας (A) (A) καικαι θανάτουθανάτου (B) (B) σεσε
ασθενείςασθενείς ≥≥6565 ετώνετών στιςστις ΗΠΑΗΠΑ (2000(2000--2002) 2002) 

IIPD indicates infections and inflammatory reactions to prosthetic devices.

Curns AT, et a. Arch Intern Med 2005; 165:2514-2520.

ΝοσηλείαΝοσηλεία ΘάνατοιΘάνατοι
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ΑίτιαΑίτια θανάτουθανάτου σεσε ΝοσηλευόμενουςΝοσηλευόμενους
ΗλικιωμένουςΗλικιωμένους ΑσθενείςΑσθενείς: : ΝεκροτομικάΝεκροτομικά
ΑποτελέσματαΑποτελέσματα σεσε 3000 3000 ΑσθενείςΑσθενείς

Σηπτικό shock

• Αναπνευστικό
• Ουροποιητικό
• Γαστρεντερικό

36%

• 69.9 %
• 20.2 %
• 12.6 %

W McGee Virchows Arch A Pathol Anat 1993; 423:343-349

Αίτια θανάτου

Figure 3. Age-Specific Mortality Rates for an Aggregate of 9 Infectious Diseases and 
Proportion of All Deaths Attributable to These Diseases.

Armstrong, G. L. et al. JAMA 1999;281:61-66

Copyright restrictions may apply.

ΠνευμονίαΠνευμονία καικαι ΓρίππηΓρίππη
=> 5=> 5ηη αιτίααιτία θανάτουθανάτου

Yoshikawa TT. J Infect Dis. 1997;176:1053-7.
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ΛοιμώξειςΛοιμώξεις στηνστην ΤρίτηΤρίτη ΗλικίαΗλικία: : 
ΝοσοκομειακέςΝοσοκομειακές ΛοιμώξειςΛοιμώξεις

Ασθενείς >65 ετών => 54% νοσοκομειακών
λοιμώξεων
Ημερήσια επίπτωση 0,63% (vs 0,43 σε
ηλικίες <60 ετών)
Τα πρώτα θύματα σε νοσοκομειακές
επιδημίες «sentinel chickens»

Strausbaugh LJ. Emerg Infect Dis. 2001;7:268-71.

ΠαράγοντεςΠαράγοντες αύξησηςαύξησης επίπτωσηςεπίπτωσης λοιμώξεωνλοιμώξεων στηνστην
ΤρίτηΤρίτη ηλικίαηλικία

Καρδιαγγειακός
κίνδυνος

--

Καθετήρες -
Προθέσεις

Διαταραχή της
κυτταρικής ανοσίας

Χρόνια
νοσήματα

Πολυφαρμακία

Κακή θρέψη

Διαμονή σε
οίκους ευγηρίας

Αλλαγές στην
φυσική ανοσία

Διαταραχή της
χυμικής ανοσίας

Κίνδυνος
Λοιμώξεως

Ορμονικές
διαταραχές

Διαταραχή
φυσιολογικών
λειτουργιών

ΑνοσολογίαΑνοσολογία καικαι
ΓήραςΓήρας

ImmunosenescenceImmunosenescence = = ανοσολογικήανοσολογική γήρανσηγήρανση

ΟιΟι ηλικιωμένοιηλικιωμένοι είναιείναι οο μεγαλύτεροςμεγαλύτερος πληθυσμόςπληθυσμός
““ανοσοκατεσταλμένωνανοσοκατεσταλμένων”” ασθενώνασθενών

↑↑ κίνδυνοςκίνδυνος λοιμώξεωνλοιμώξεων ((επανενεργοποίησηεπανενεργοποίηση ΤΒΤΒ))

↓↓ παραγωγήπαραγωγή προστατευτικώνπροστατευτικών αντισωμάτωναντισωμάτων μετάμετά
απόαπό εμβολιασμόεμβολιασμό

Gavazzi G, Krause KH. Lancet Infect Dis. 2002;2:659-66.

High KP.  CID 2003 37 196-200
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ΕΡΩΤΗΣΗΕΡΩΤΗΣΗ 22

ΠοιεςΠοιες αλλαγέςαλλαγές πιστεύετεπιστεύετε ότιότι γίνονταιγίνονται στοστο
ανοσοποιητικόανοσοποιητικό σύστημασύστημα τωντων ηλικιωμένωνηλικιωμένων;;

1.1. ΤαΤα πολυμορφοπύρηναπολυμορφοπύρηνα δενδεν αυξάνουναυξάνουν ικανοποιητικάικανοποιητικά σεσε
οξείαοξεία λοίμωξηλοίμωξη
2.2. ΟΟ αριθμόςαριθμός τωντων κυκλοφορούντωνκυκλοφορούντων ΒΒ--λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων
είναιείναι μειωμένοςμειωμένος, , αλλάαλλά παράγουνπαράγουν λειτουργικάλειτουργικά καλάκαλά
αντισώματααντισώματα
3.3. ΥπάρχειΥπάρχει μειωμένημειωμένη ειδικήειδική ΤΤ--λεμφοκυτταρικήλεμφοκυτταρική αντίδρασηαντίδραση,,
μεμε πτώσηπτώση τωντων CD4 CD4 καικαι αναστροφήαναστροφή τουτου λόγουλόγου CD4/CD8CD4/CD8
4.4. ΌλαΌλα τατα παραπάνωπαραπάνω

ΦαγοκυττάρωσηΦαγοκυττάρωση –– ΠολυμορφοπύρηναΠολυμορφοπύρηνα

Φυσιολογική χημειοταξία και οψωνοποίηση
πολυμορφοπυρήνων > φυσιολογική αύξηση σε λοίμωξη
Τα γηραιότερα μακροφάγα δεν απαντούν καλώς σε «ξένα»
αντιγόνα
Καθυστερημένη ενεργοποίηση PMN > διαταραχή της
κυτταρικής ανοσίας

Φαγοκυττάρωση

NK κυττάρων με καλή κυτταροτοξική δράση

επίπεδα προφλεγμονωδών κυτοκινών TNF-α, IL-4 και -1

ΜηΜη ειδικήειδική ανοσίαανοσία
Natural ; nonNatural ; non--specificspecific

Castle SC. Clin Infect Dis. 2000;31:578-85
Aw D, et al. Immunology. 2007;120:435-46.

ΔιαταραχέςΔιαταραχές ΧυμικήςΧυμικής ΑνοσίαςΑνοσίας

ΦυσιολογικόςΦυσιολογικός αριθμόςαριθμός κυκλοφορούντωνκυκλοφορούντων ΒΒ--
λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων, , αλλάαλλά μειωμένημειωμένη απάντησηαπάντηση σταστα
ερεθίσματαερεθίσματα
ΜειωμένηΜειωμένη παραγωγήπαραγωγή ειδικώνειδικών αντισωμάτωναντισωμάτων
ΑυξημένηΑυξημένη συχνότητασυχνότητα παραγωγήςπαραγωγής
αυτοαντισωμάτωναυτοαντισωμάτων
ΟλιγοκλωνικήΟλιγοκλωνική αύξησηαύξηση ανοσοσφαιρινώνανοσοσφαιρινών

Castle SC. Clin Infect Dis. 2000;31:578-85
Aw D, et al. Immunology. 2007;120:435-46.
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ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ & & ΘΥΜΟΣΘΥΜΟΣ

30 30 ετώνετών: : ΜειωμέναΜειωμένα επίπεδαεπίπεδα ορμονώνορμονών
60 60 ετώνετών: : μηδενικάμηδενικά επίπεδαεπίπεδα ορμονώνορμονών

ΚυτταρικήΚυτταρική ανοσίαανοσία
= = οιοι πιοπιο δραματικέςδραματικές αλλαγέςαλλαγές

ΑλλαγέςΑλλαγές σταστα TT--λεμφοκύτταραλεμφοκύτταρα
↓↓ nanaïïve T cells; ve T cells; ↑↑ memory T cellsmemory T cells
CD4:CD8 ratio < 1.00CD4:CD8 ratio < 1.00

ΜειωμένηΜειωμένη απόκρισηαπόκριση TT--λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων
↓↓ απόκρισηαπόκριση στηστη διέγερσηδιέγερση τωντων υποδοχέωνυποδοχέων τωντων TT--
λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων
↓↓ πολλαπλασιασμόςπολλαπλασιασμός TT--λεμφοκυττάρωνλεμφοκυττάρων
↓↓ έκφρασηέκφραση τωντων διαλυτώνδιαλυτών υποδοχέωνυποδοχέων IL2IL2
↓↓ παραγωγήπαραγωγή IL2IL2 καικαι IFNIFN--γγ >>↓↓ TH1 TH1 ανοσιακήςανοσιακής απόκρισηςαπόκρισης

↓↓↓↓ καθυστερημένηκαθυστερημένη αντίδρασηαντίδραση υπερευαισθησίαςυπερευαισθησίας

Ginaldi et al Immunol Res.1999;20:109-15
Sansoni P, et al. Exp Gerontol. 2008;43:61-5

ΦυσιολογικήΦυσιολογική
καθυστερημένηκαθυστερημένη
αντίδρασηαντίδραση
υπερευαισθησίαςυπερευαισθησίας

ΑνεργίαΑνεργία

Κυτταρική Ανεργία %

Κατ’ οίκον >65 ετών 18

Οίκους ευγηρίας, αυτοεξυπηρετούμενοι 41

Οίκους ευγηρίας, μη-
αυτοεξυπηρετούμενοι

60
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ΕΡΩΤΗΣΗΕΡΩΤΗΣΗ 33

ΠοιοΠοιο απόαπό τατα παρακάτωπαρακάτω δενδεν αποτελείαποτελεί επιβαρυντικόεπιβαρυντικό
παράγονταπαράγοντα γιαγια πνευμονίαπνευμονία απόαπό εισρόφησηεισρόφηση;;

1.1.ΑΕΕΑΕΕ –– κατάργησηκατάργηση αντανακλαστικούαντανακλαστικού
κατάποσηςκατάποσης
2.2.ΛήψηΛήψη αντιπαρκινσονικώναντιπαρκινσονικών –– αντικαταθλιπτικώναντικαταθλιπτικών
φαρμάκωνφαρμάκων
3.3.ΧΑΠΧΑΠ
4.4.ΔιαμονήΔιαμονή σεσε οίκοοίκο ευγηρίαςευγηρίας
5.5.ΣίτισηΣίτιση μέσωμέσω γαστροστομίαςγαστροστομίας

ΔιαταραχέςΔιαταραχές τωντων ΜηχανικώνΜηχανικών ΦραγμώνΦραγμών

ΑναπνευστικόΑναπνευστικό ΣύστημαΣύστημα

ΜικροεισροφήσειςΜικροεισροφήσεις καικαι αυξημένοςαυξημένος αποικισμόςαποικισμός
τραχειοβρογχικούτραχειοβρογχικού δέντρουδέντρου

ΜειωμένοΜειωμένο αντανακλαστικόαντανακλαστικό βήχαβήχα / / ΔιαταραχήΔιαταραχή κατάποσηςκατάποσης
ΜειωμένηΜειωμένη λυσοζύμηλυσοζύμη // ΜειωμένηΜειωμένη τοπικήτοπική παραγωγήπαραγωγή IgAIgA στιςστις
ρινικέςρινικές εκκρίσειςεκκρίσεις / / ΕλαττωμέναΕλαττωμένα κυψελιδικάκυψελιδικά μακροφάγαμακροφάγα
ΜειωμένηΜειωμένη κινητικότητακινητικότητα κροσσώνκροσσών απόαπό τοτο ρινοφάρυγγαρινοφάρυγγα έωςέως τατα
βρογχιόλιαβρογχιόλια

ΕλαττωμένοςΕλαττωμένος ελαστικόςελαστικός ιστόςιστός > > ΣύμπτωσηΣύμπτωση τοιχωμάτωντοιχωμάτων κυψελίδωνκυψελίδων
ινώδουςινώδους ιστούιστού θωρακικούθωρακικού κλωβούκλωβού / / ααδυναμίαδυναμία αναπνευστικώναναπνευστικών

μυώνμυών: : αναπνευστικώναναπνευστικών κινήσεωνκινήσεων, , ανταλλαγήανταλλαγή αερίωναερίων, , 
υπολειπόμενουυπολειπόμενου αέρααέρα

=> => ΣτοΣτο τέλοςτέλος τηςτης εκπνοήςεκπνοής έναςένας άνθρωποςάνθρωπος 80 80 ετώνετών έχειέχει 50% 50% 
περισσότεροπερισσότερο υπολειπόμενουπολειπόμενο όγκοόγκο στουςστους πνεύμονεςπνεύμονες απόαπό ένανέναν
άνθρωποάνθρωπο 25 25 ετώνετών

ΓαστρεντερικόΓαστρεντερικό σύστημασύστημα

ΟδοντικέςΟδοντικές προθέσειςπροθέσεις, , περιοδοντικήπεριοδοντική νόσοςνόσος
ΜειωμένηΜειωμένη παραγωγήπαραγωγή σιέλουσιέλου καικαι αντιβακτηριακώναντιβακτηριακών
συστατικώνσυστατικών
ΚαθυστερημένηΚαθυστερημένη προώθησηπροώθηση τροφήςτροφής στονστον οισοφάγοοισοφάγο, , 
αυξημένοςαυξημένος κίνδυνοςκίνδυνος εισρόφησηςεισρόφησης
↓↓ ήή καικαι καθόλουκαθόλου παραγωγήπαραγωγή HClHCl στοστο στόμαχοστόμαχο (30%)(30%), , 
ευαισθησίαευαισθησία σεσε εντερικέςεντερικές λοιμώξειςλοιμώξεις ((Salmonella, Salmonella, VibrioVibrio))
ΑλλαγέςΑλλαγές τηςτης εντερικήςεντερικής χλωρίδαςχλωρίδας, , βακτηριακήβακτηριακή
υπερανάπτυξηυπερανάπτυξη στοστο λεπτόλεπτό έντεροέντερο
ΜειωμένηΜειωμένη κινητικότητακινητικότητα εντέρουεντέρου: : εκφυλιστικέςεκφυλιστικές αλλοιώσειςαλλοιώσεις
συνδετικούσυνδετικού ιστούιστού καικαι νευρώνωννευρώνων
ΑκράτειαΑκράτεια κοπράνωνκοπράνων, , δυσκοιλιότηταδυσκοιλιότητα
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ΕΡΩΤΗΣΗΕΡΩΤΗΣΗ 44
ΠοιοΠοιο απόαπό τατα παρακάτωπαρακάτω αποτελείαποτελεί επιβαρυντικόεπιβαρυντικό
παράγονταπαράγοντα γιαγια ουρολοίμωξηουρολοίμωξη;;

1.1.ΥπερτροφίαΥπερτροφία προστάτηπροστάτη
2.2.ΑποικισμόςΑποικισμός κόλπουκόλπου μετεμμηνοπαυσιακώνμετεμμηνοπαυσιακών
γυναικώνγυναικών μεμε Gram (Gram (--)) βακτήριαβακτήρια
3.3.ΣΔΣΔ
4.4.ΑκράτειαΑκράτεια κοπράνωνκοπράνων
5.5.ΛήψηΛήψη κορτικοειδώνκορτικοειδών
6.6.ΜόνιμοςΜόνιμος ουροκαθετήραςουροκαθετήρας
7.7.ΌλαΌλα τατα παραπάνωπαραπάνω

ΟυροποιογεννητικόΟυροποιογεννητικό ΣύστημαΣύστημα

ΑνατομικέςΑνατομικές καικαι λειτουργικέςλειτουργικές διαταραχέςδιαταραχές τωντων νεφρώννεφρών
=> => ΜειωμένηΜειωμένη παραγωγήπαραγωγή ούρωνούρων
ΧάλασηΧάλαση τουτου γυναικείουγυναικείου πυελικούπυελικού εδάφουςεδάφους => => αδυναμίααδυναμία κένωσηςκένωσης
ουροδόχουουροδόχου κύστηςκύστης > > ΑυξημένοΑυξημένο υπόλειμμαυπόλειμμα ούρωνούρων ήή ακράτειαακράτεια
ΕμμηνόπαυσηΕμμηνόπαυση => => μειωμέναμειωμένα οιστρογόναοιστρογόνα => => ατροφίαατροφία κολπικούκολπικού καικαι
ουρηθρικούουρηθρικού βλεννογόνουβλεννογόνου > > χαμηλόχαμηλό pH & pH & αυξημένοςαυξημένος αποικισμόςαποικισμός
απόαπό Gram (Gram (--) ) βακτήριαβακτήρια
ΑποφρακτικάΑποφρακτικά φαινόμεναφαινόμενα: : στένωσειςστένωσεις ουρήθραςουρήθρας, , νευρογενήςνευρογενής κύστηκύστη, , 
υπερτροφίαυπερτροφία προστάτουπροστάτου => => αποικισμόςαποικισμός , , χρόνιαχρόνια ασυμπτωματικήασυμπτωματική
βακτηριουρίαβακτηριουρία, , ούρησηούρηση απόαπό υπερπλήρωσηυπερπλήρωση
ΔιαταραχέςΔιαταραχές βλεννογόνουβλεννογόνου ουροδόχουουροδόχου κύστηςκύστης, , φαγοκυττάρωνφαγοκυττάρων, , 
εκκριτικήςεκκριτικής IgAIgA / / ΑπώλειαΑπώλεια τωντων προστατικώνπροστατικών βακτηριοκτόνωνβακτηριοκτόνων
ενζύμωνενζύμων
ΧρήσηΧρήση ουροκαθετήρωνουροκαθετήρων

Palmer, et al. Am J Nurs. 2004;104:57-9

ΔέρμαΔέρμα καικαι ΒλεννογόνοιΒλεννογόνοι

ΛέπτυνσηΛέπτυνση επιδερμίδαςεπιδερμίδας καικαι χορίουχορίου / / ΑπώλειαΑπώλεια
ελαστικότηταςελαστικότητας καικαι αντοχήςαντοχής

ΜειωμένηΜειωμένη παραγωγήπαραγωγή σμήγματοςσμήγματος καικαι λιπαρώνλιπαρών οξέωνοξέων μεμε
αντιμυκητιασικήαντιμυκητιασική καικαι αντιβακτηριακήαντιβακτηριακή δράσηδράση

ΜειωμένοΜειωμένο pHpH δέρματοςδέρματος => => αυξημένοςαυξημένος αποικισμόςαποικισμός

ΜειωμένηΜειωμένη οξυγόνωσηοξυγόνωση τουτου δέρματοςδέρματος > > αυξημένοςαυξημένος
κίνδυνοςκίνδυνος λύσηςλύσης & & καθυστερημένηκαθυστερημένη επούλωσηεπούλωση

ΆτοναΆτονα έλκηέλκη λόγωλόγω περιφερικήςπεριφερικής νευροπάθειαςνευροπάθειας ((ΣΔΣΔ))
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Χρόνια νοσήματα - καταστάσεις
Νεοπλασίες

Αιματολογικά νοσήματα

Σακχαρώδης διαβήτης

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Καρδιακή-νεφρική ανεπάρκεια

Άνοια

Αστάθεια βάδισης – Πτώσεις -κατάγματα

ΕπιβαρυντικοίΕπιβαρυντικοί παράγοντεςπαράγοντες γιαγια ανάπτυξηανάπτυξη
λοιμώξεωνλοιμώξεων

ΕπιβαρυντικοίΕπιβαρυντικοί παράγοντεςπαράγοντες γιαγια ανάπτυξηανάπτυξη
λοιμώξεωνλοιμώξεων

ΦΑΡΜΑΚΑΦΑΡΜΑΚΑ

ΑντιχολινεργικάΑντιχολινεργικά
ΑντικαταθλιπτικάΑντικαταθλιπτικά
ΑντιόξιναΑντιόξινα, , ΗΗ22--αναστολείςαναστολείς, , ΡΡΙΡΡΙ
ΚορτικοειδήΚορτικοειδή
ΑνοσοκατασταλτικάΑνοσοκατασταλτικά

↓↓ παραγωγήπαραγωγή
σιέλουσιέλου

↑↑ pH pH στομάχουστομάχου

ΠεραιτέρωΠεραιτέρω
ανοσοκαταστολήανοσοκαταστολή

ΕπιβαρυντικοίΕπιβαρυντικοί παράγοντεςπαράγοντες γιαγια ανάπτυξηανάπτυξη
λοιμώξεωνλοιμώξεων

ΞΕΝΑΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑΣΩΜΑΤΑ

ΟυροκαθετήρεςΟυροκαθετήρες
ΡινογαστρικοίΡινογαστρικοί καθετήρεςκαθετήρες σίτισηςσίτισης ––
γαστροστομίεςγαστροστομίες -- νηστιδοστομίεςνηστιδοστομίες
ΑρθροπλαστικέςΑρθροπλαστικές
ΒιοπροσθετικέςΒιοπροσθετικές –– μεταλλικέςμεταλλικές βαλβίδεςβαλβίδες καρδιάςκαρδιάς
ΑγγειακάΑγγειακά μοσχεύματαμοσχεύματα
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ΕπιβαρυντικοίΕπιβαρυντικοί παράγοντεςπαράγοντες γιαγια ανάπτυξηανάπτυξη
λοιμώξεωνλοιμώξεων

ΟίκοιΟίκοι ευγηρίαςευγηρίας

ΜέσηΜέση ηλικίαηλικία ασθενώνασθενών μεμε λοίμωξηλοίμωξη > 80> 80 ετώνετών

44--10 10 λοιμώξειςλοιμώξεις ανάανά 1000 patient1000 patient//daysdays

ΤουλάχιστονΤουλάχιστον 1 1 λοίμωξηλοίμωξη ανάανά έτοςέτος

ΟίκοιΟίκοι ευγηρίαςευγηρίας => => ““reservoirs reservoirs αντοχήςαντοχής””

ΘνητότηταΘνητότητα έωςέως 40%40%
Προγνωστικοί δείκτες απόκτησης λοίμωξης:
Έλκη κατακλίσεως, Καθετήρες, Μόνιμος
κλινοστατισμός
P. with all 3 M. : 32%

P. with none M. : 2% Magaziner J, et al. J Am Geriatr Soc. 1991;39:1071-
8.

Infections in the Infections in the ElderlyElderly : : 
EpidemiologyEpidemiology

Approach to fever and infection in the nursing home:
(TT.Yoshikawa and DC. Norman 1996)

Bacteremia cases in Long-term care facilities

Author Number Incidence Mortality M. age Male   Infection (%) Gram - Gram +

Episodes 1000 p./d. % (years) % P U S O Bacilli (%) Cocci (%)

Setia et al 100 0,3 35 79 36 10 56 14 20 67 24

Rudman et al 42 0,3 21 69 100 7 56 7 22 60 36

Marrie 13 N.S. 29 80 8 8 54 0 38 60 32

P:pneumonia U:urinary tract infection  S:skin/soft tissue infection  O:other sites or 
unknown

ΛοιμώξειςΛοιμώξεις ΑναπνευστικούΑναπνευστικού

ΚοινότηταΚοινότητα (CAP)(CAP)
ΕπίπτωσηΕπίπτωση 2525--44 44 ανάανά 1000 1000 
κατοίκουςκατοίκους = = 44πλάσιαπλάσια
ΘνητότηταΘνητότητα: 30%: 30%

ΟίκοιΟίκοι ευγηρίαςευγηρίας (HCAP)(HCAP)
ΕπίπτωσηΕπίπτωση: 33: 33--114 114 ανάανά 1000 1000 
κατοίκουςκατοίκους
ΘνητότηταΘνητότητα: 57%: 57%

Janssens JP & Krause KH. Lancet Infect Dis. 2004;4:112-24.
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ΆνδραςΆνδρας 68 68 ετώνετών, , μεμε φυσιολογικήφυσιολογική δραστηριότηταδραστηριότητα, , απόαπό τηντην
κοινότητακοινότητα εμφανίζειεμφανίζει υψηλόυψηλό πυρετόπυρετό, , ρίγοςρίγος, , βήχαβήχα καικαι πυώδηπυώδη
απόχρεμψηαπόχρεμψη. . ΕξετάζεταιΕξετάζεται σεσε νοσοκομείονοσοκομείο καικαι διαπιστώνεταιδιαπιστώνεται
πνευμονικόπνευμονικό διήθημαδιήθημα μεμε σημαντικήσημαντική υποξυγοναιμίαυποξυγοναιμία. . ΠιοΠιο είναιείναι
τοτο πιοπιο πιθανόπιθανό παθογόνοπαθογόνο;;

1.1. MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae
2.2. Gram (Gram (--)) καικαι αναερόβιααναερόβια, , γιατίγιατί υποψιάζομαιυποψιάζομαι
εισρόφησηεισρόφηση

3.3. ΠνευμονιόκοκκοςΠνευμονιόκοκκος
4.4. ΓρίπηΓρίπη
5.5. ΤοΤο 3 3 καικαι 4 4 είναιείναι σωστόσωστό

ΕΡΩΤΗΣΗΕΡΩΤΗΣΗ 55

ΆνδραςΆνδρας 86 86 ετώνετών, , διαμένειδιαμένει σεσε ίδρυμαίδρυμα χρονίωνχρονίων νοσημάτωννοσημάτων, , 
είναιείναι μονίμωςμονίμως κατακεκλιμένοςκατακεκλιμένος καικαι σιτίζεταισιτίζεται μέσωμέσω levinlevin. . 
EEμφανίζειμφανίζει πυρετόπυρετό 38,038,0ooCC, , πτώσηπτώση επιπέδουεπιπέδου συνειδήσεωςσυνειδήσεως, , 
καικαι άφθονεςάφθονες πυώδειςπυώδεις εκκρίσειςεκκρίσεις. . ΕξετάζεταιΕξετάζεται σεσε νοσοκομείονοσοκομείο
καικαι διαπιστώνεταιδιαπιστώνεται διήθημαδιήθημα στηνστην ακτινογραφίαακτινογραφία θώρακοςθώρακος. . 
ΠιοΠιο είναιείναι τοτο πιοπιο πιθανόπιθανό παθογόνοπαθογόνο;;

1.1. MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae
2.2. Gram (Gram (--)), , γιατίγιατί υποψιάζομαιυποψιάζομαι εισρόφησηεισρόφηση
3.3. ΠνευμονιόκοκκοςΠνευμονιόκοκκος
4.4. ΣίγουραΣίγουρα όχιόχι χλαμύδιαχλαμύδια
5.5. ΤοΤο 2 2 καικαι 3 3 είναιείναι σωστόσωστό

ΕΡΩΤΗΣΗΕΡΩΤΗΣΗ 66

ΜικροβιολογίαΜικροβιολογία
Str. Str. pneumoniaepneumoniae: : μακράνμακράν τοτο πιοπιο συχνόσυχνό παθογόνοπαθογόνο => => 
έωςέως 58%58% (CAP)(CAP) καικαι έωςέως 30%30% (HCAP)(HCAP)
H. influenzaH. influenza: 14%: 14%
Gram (Gram (--): ): Ps. Ps. aeruginosaaeruginosa, E. coli, , E. coli, KlKl. . pneumoniaepneumoniae
S. S. aureusaureus: 4: 4--7%7% έωςέως 29% 29% σεσε βαριέςβαριές πνευμονίεςπνευμονίες πουπου
χρειάζονταιχρειάζονται νοσηλείανοσηλεία σεσε ΜΕΘΜΕΘ
LegionellaLegionella pneumophiliapneumophilia:: κοινότητακοινότητα, , ταξίδιαταξίδια, , κορτικοειδήκορτικοειδή
ChlamydiophilliaChlamydiophillia pneumoniaepneumoniae: : επιδημικέςεπιδημικές εξάρσειςεξάρσεις σεσε
οίκουςοίκους ευγηρίαςευγηρίας
MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae: : εξαιρετικάεξαιρετικά σπάνιασπάνια
ΙογενήςΙογενής: : Influenza virusInfluenza virus κκ..αα..

Janssens JP & Krause KH. Lancet Infect Dis. 2004;4:112-24.
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Invasive Pneumococcal InfectionInvasive Pneumococcal Infection
England & WalesEngland & Wales

Incidence per 100,000 by age group, 2000Incidence per 100,000 by age group, 2000
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Συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών

Λοιμώξεις αναπνευστικού
Γρίπη

Ηλικία
15 - 64 > 65

Υγιείς 13% 21%

Με
συνυπάρχουσες
παθήσεις

19% 27%

HΠΑ άτομα > 65 ετών:

63% των 300.000 
εισαγωγών

85% των 36.000 θανάτων

Φυματίωση

ΗΠΑ, 2007: 19% >65 ετών
Ευρώπη: 85% >50 ετών
Κοινότητα:επίπτωση 2-5 φορές πιο συχνή από τον γενικό
πληθυσμό
Γηροκομεία: επίπτωση 4 φορές πιο συχνή από την
κοινότητα

Τρίτη ηλικία – Λοιμώξεις αναπνευστικού

Janssens JP & Krause KH. Lancet Infect Dis. 2004;4:112-24.
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ΆνδραςΆνδρας 68 68 ετώνετών, , απόαπό τηντην κοινότητακοινότητα εμφανίζειεμφανίζει ήπιαήπια
δυσουρικάδυσουρικά ενοχλήματαενοχλήματα. . ΈχειΈχει γνωστήγνωστή υπερτροφίαυπερτροφία
προστάτηπροστάτη. . ΣτηνΣτην καλλιέργειακαλλιέργεια ούρωνούρων αναπτύσσεταιαναπτύσσεται Pr. Pr. 
mirabilis >10mirabilis >1055. . ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι σκέψειςσκέψεις σαςσας;;

1.1. ΕίναιΕίναι αναμενόμενοαναμενόμενο αφούαφού έχειέχει υπερτροφίαυπερτροφία προστάτηπροστάτη. . 
ΧρήζειΧρήζει μόνομόνο παρακολούθησηςπαρακολούθησης

2.2. ΕίναιΕίναι πολύπολύ επικίνδυνοεπικίνδυνο, , οιοι ουρολοιμώξειςουρολοιμώξεις αποτελούναποτελούν τοτο
πιοπιο συχνόσυχνό αίτιοαίτιο μικροβιαιμίαςμικροβιαιμίας. . ΧρήζειΧρήζει εισαγωγήςεισαγωγής στοστο
νοσοκομείονοσοκομείο καικαι ενδοφλέβιαςενδοφλέβιας αντιμικροβιακήςαντιμικροβιακής αγωγήςαγωγής

3.3. ΤοποθετώΤοποθετώ ουροκαθετήραουροκαθετήρα, , γιαγια νανα λύσωλύσω τοτο αποφρακτικόαποφρακτικό
πρόβλημαπρόβλημα καικαι χορηγώχορηγώ επίεπί μακρόνμακρόν αντιβιοτικάαντιβιοτικά

4.4. ΚανέναΚανένα απόαπό τατα παραπάνωπαραπάνω

ΕΡΩΤΗΣΗΕΡΩΤΗΣΗ 77

Τρίτη ηλικία – Λοιμώξεις ουροποιητικού

Οι πλέον συχνές λοιμώξεις

Οι συμπτωματικές λοιμώξεις είναι ιδιαίτερα απειλητικές, 
απαιτούν νοσηλεία

Η πιο συχνή αιτία μικροβιαιμίας => 33%
40 φορές πιο συχνή μικροβιαιμία σε ασθενείς με
ουροκαθετήρα
Οι ασθενείς με ουροκαθετήρα στην κοινότητα => 25% 

Οι σχετιζόμενες με ουροκαθετήρα ουρολοιμώξεις έχουν
3πλάσια θνητότητα

Juthani-Mehta et al., J Am Geriatr Soc. 2005;53:1986-90

Wagenlehner et al. Drugs Aging. 2005;22:801-7. 

Τρίτη ηλικία – Λοιμώξεις ουροποιητικού

Ασυμπτωματική βακτηριουρία
Επίπτωση

Χωρίς καθετήρα
Υπερήλικες άνω των 70 ετών

Γυναίκες: 11-16% (αυξάνει κατά 1% ανά δεκαετία)

Άνδρες:  3,6 -19%

Υπερήλικες ιδρυματικοί
Γυναίκες:  25-50%

Άνδρες:    15-40%

Με ουροκαθετήρα μακράς διάρκειας ~ 100%

Ίση συχνότητα

Juthani-Mehta et al., J Am Geriatr Soc. 2005;53:1986-90

Wagenlehner et al. Drugs Aging. 2005;22:801-7. 
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Τρίτη ηλικία-Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

Επίπτωση Λ.Ε. 4,6 φ μεγαλύτερη του γενικού
πληθυσμού

>15 περιπτώσεις ανά 100.000 σε ηλικίες >65 ετών
↔ ≤5 σε ηλικίες <50 ετών

2008: 34-48% με ΛΕ ηλικίας >60 ετών
Βελτίωση επιβίωσης των ασθενών με βαλβιδοπάθειες

↑ παρουσία προσθετικών βαλβίδων

Ενδαγγειακές συσκευές monitoring

Selton-Suty C, et al. Heart. 1997;77:260-3.

ΈλκηΈλκη κατακλίσεωςκατακλίσεως: : ΑυξημένηΑυξημένη επίπτωσηεπίπτωση κυρίωςκυρίως
σεσε διαβιούντεςδιαβιούντες σεσε οίκουςοίκους ευγηρίαςευγηρίας: 26,2%: 26,2%
ΗΗ επίπτωσηεπίπτωση αυξάνειαυξάνει μεμε τηντην πρόοδοπρόοδο τηςτης ηλικίαςηλικίας
καικαι τοτο βαθμόβαθμό λειτουργικήςλειτουργικής ανικανότηταςανικανότητας
ΑποικισμόςΑποικισμός ≠≠ ΛοίμωξηΛοίμωξη
ΑερόβιαΑερόβια: : staphylococci, staphylococci, enterococcienterococci, , Proteus Proteus 
mirabilis, E. coli,mirabilis, E. coli, and and PseudomonasPseudomonas spp. spp. 
ΑναερόβιαΑναερόβια: : PeptostreptococcusPeptostreptococcus, , BacteroidesBacteroides fragilisfragilis,,
and and ClostridiumClostridium spp.spp.

ΛοιμώξειςΛοιμώξεις δέρματοςδέρματος
ΑυξημένοΑυξημένο ποσοστόποσοστό στρεπτόκοκκουστρεπτόκοκκου ομάδαςομάδας ΒΒ / / MRSAMRSA

Keelaghan E, et al. Wound Repair Regen 2008; 16:331-336.

Τρίτη ηλικία-Λοιμώξεις Κ.Ν.Σ.

Μηνιγγίτιδα
Θνητότητα: 34% vs 13%; P<.001

S. pneumoniae
θνητότητα: 19 – 37%
υπολειμματικές νευρολογικές βλάβες: 30%  
(κώφωση κ.α.)

N. meningitidis
θνητότητα: 3-13%
υπολειμματικές νευρολογικές βλάβες: 3-7%

Αυξημένα ποσοστά πνευμονιοκόκκου – λιστέριας
Cabellos C, et al. Medicine (Baltimore). 2009;88:115-9.
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Μια ομάδα αποτελούν οι ασθενείς που επιβίωσαν λόγω της
HAART και της ανάλογης πτώσης της θνητότητας

Άλλη ομάδα αποτελούν οι νεοδιαγνωσθέντες =>15% > 
50 ετών

HIV και Γήρας
Ηλικιωμένοι >50 ετών

Συνεχώς αυξανόμενη
αναλογία

27% 2003 => 40% 2008 
> 50% 2015

High K P et al. Clin Infect Dis. 2008;47:542-553

Μπορείς να ζήσεις έως τα 100

Εάν εγκαταλείψεις όλα όσα σε κάνουν
να θέλεις να ζήσεις έως τα 100

Woody Allen
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Μαρία Μπομπολή
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Γ΄ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων ΝΕΕΣ

Ερώτηση 1#

Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την
παρουσία υψηλού πυρετού σε ηλικιωμένο
ασθενή ;

1. Είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διάγνωση
σοβαρής λοίμωξης

2. Είναι συχνό φαινόμενο και συνήθως οφείλεται
σε καλοήθη αίτια

3. Οφείλεται συχνότερα σε λοιμώδες αίτιο
4. Αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο
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Στον ηλικιωμένο ασθενή
• Χαμηλότερη βασική θερμοκρασία
• Διαταραχή μηχανισμού θερμικής ομοιόστασης (ρίγος, 
αγγειοσύσπαση)

• Μειωμένη παραγωγή και απάντηση σε ενδογενή πυρετογόνα
( IL-1, IL-6, TNF) 

• Μειωμένη ικανότητα τροποποίησης συμπεριφοράς λόγω
νοητικής έκπτωσης

• Μειωμένη θερμογένεση λόγω μειωμένου φαιού λίπους
• Φάρμακα και νοσήματα (κορτ/δή, αντιφλεγμονώδη, ΧΜΘ, 
υποθυρεοειδισμός, υποθρεψία, ΧΝΑ)

Παθοφυσιολογία του πυρετού

ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Elderly Without A Fever In The Presence Of A
Documented Infection*

Λοίμωξη Ποσοστό απυρεξίας κατά την εισαγωγή
Μηνιγγίτιδα 0-41%
Βακτηριαιμία 13-24%
Σκωληκοειδίτιδα 26%
Βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα 27-45%
Χολοκυστίτιδα 38-71%
Πνευμονία 40-67%

*Η ηλικία και ο ορισμός του πυρετού ποικίλει μεταξύ των
διαφόρων μελετών

Emergency Medicine
Practice,Oct.1999, Vol.1, No 5
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Τελικές διαγνώσεις σε ηλικιωμένους ασθενείς που προσέρχονται στα ΤΕΠ με
πυρετό
Τελικές διαγνώσεις Ποσοστό ηλικιωμένων ασθενών

(470 ασθενείς συνολικά)
Λοιμώξεις 89.4%*
Αναπνευστικού 31.5%
• Πνευμονία 24.9%
• Βρογχίτιδα 6.0%
• Φαρυγγίτιδα/Παραρρινοκολπίτιδα 1.3%
Ουροποιητικού 21.7%
Δέρματος και μαλακών μορίων 5.3%
Βακτηριαιμία/σήψη 17.7%
Χολοκυστίτιδα/Λοίμωξη χοληφόρων 3.0%
Εκκολπωματίτιδα/Απόστημα 2.3%
Κολίτιδα/εντερίτιδα 2.3%
Μηνιγγίτιδα/Εγκεφαλίτιδα 1.1%
Οστεομυελίτιδα 1.1%
Σκωληκοειδίτιδα 0.6%
Επιδιδυμίτιδα/προστατίτιδα 0.6%
Ιογενής συνδρομή 2.6%
Μη λοιμώδη 10.4%*
Άγνωστη διάγνωση 5.7%*
* Το άθροισμα δεν είναι 100% επειδή κάθε ασθενής μπορεί να έχει περισσότερες από
μία διαγνώσεις.

Fever in geriatric emergency patients:Clinical features associated with serious
illness.Ann Emerg Med 1995;26:18-24

Πυρετός και κλινική έκβαση στους
ηλικιωμένους

Η παρουσία πυρετού επί σοβαρών λοιμώξεων

σχετίζεται με καλύτερη έκβαση για όλες τις ηλικιακές

ομάδες

Εξήγηση η επίδραση της αυξημένης θερμοκρασίας στη

παραγωγή IL-1, IL-6 και TNF 

Λιγότερο πιθανή η επίδραση της

αυξημένης θερμοκρασίας στην

ανάπτυξη ορισμένων παθογόνων

Ορισμός πυρετού σε ηλικιωμένους

Η χρήση ως ορίου θ 38.3οC από του στόματος ή του ορθού

ευαισθησία 40% για τη διάγνωση λοίμωξης

Μείωση του ορίου σε 37.8 ο αύξηση της ευαισθησίας σε 70% με

διατήρηση της ειδικότητας στο 90%

Μία και μόνο θερμομέτρηση >37.8 ο ευαίσθητος και ειδικός

δείκτης λοίμωξης με θετική προγνωστική αξία 55%

Lowering the temperature criterion improves detection of infections in 
nursing home residents. 
Castle SC, Yeh M, Toledo S, Yoshikawa TT, Norman DC. Aging Immunol
Infect Dis 1993; 4:67–76.
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Ορισμός πυρετού σε ηλικιωμένους με
υποκείμενα νοσήματα

Μία και μόνο από του στόματος θ>37.8ο C
Εμμένουσα από του στόματος ή της τυμπανικής
μεμβράνης θ>37.2ο

Θερμοκρασία από του ορθού >37.5ο

Μεταβολή από την βασική θερμοκρασία κατά
1.1ο C

Clinical Practice Guideline for the Evaluation

of Fever and Infection in Older Adult Residents

of Long-Term Care Facilities: 2008 Update

by the Infectious Diseases Society of America

Ερώτηση 2#
Οι λοιμώξεις στους ηλικιωμένους μπορούν

να εκδηλωθούν άτυπα με:
1. Γενικευμένη αδυναμία
2. Επεισόδιο πτώσης επί του εδάφους με ή χωρίς
τραυματισμό

3. Συγκοπτικό επεισόδιο
4. Κόπωση
5. Έκπτωση επιπέδου συνείδησης
6. Διαταραχές συμπεριφοράς
7. Απώλεια βάρους
8. Όλα τα παραπάνω

ΑΙΤΙΑ ΑΤΥΠΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

• Άνοια
• Αποδοχή εκδηλώσεων
νόσου ως εκδηλώσεων
γήρατος

• Συνυπάρχοντα νοσήματα η
έξαρση των οποίων μπορεί
να κυριαρχεί στην κλινική
εικόνα

• Φάρμακα
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΄Ατυπη εμφάνιση λοιμώξεων στους
ηλικιωμένους

Μη ειδική έκπτωση της συνήθους λειτουργικότητας πχ

σύγχυση, επεισόδια πτώσης, ανορεξία

Έξαρση υποκειμένων νοσημάτων πχ κολπική

μαρμαρυγή

Συνυπάρχουσα νοητική έκπτωση καθιστά πιο πιθανή

την άτυπη εμφάνιση των λοιμώξεων

Οξεία σύγχυση ή delirium

Έκπτωση του συνήθους επιπέδου λειτουργικότητας
Διαταραχές συμπεριφοράς
Ανορεξία
Απώλεια βάρους
Αδυναμία
Λήθαργος
Υποτροπιάζοντα επεισόδια πτώσης επί του εδάφους
Ακράτεια ούρων πρόσφατης έναρξης

Yoshikawa TT, Norman DC. Approach to fever and Infection in the nursing
home. J Am Geriatr Soc 1996;44:74-82

Συμπτώματα υποδηλωτικά λοίμωξης
σε ηλικιωμένους

Εμφάνιση ηλικιωμένου ασθενή με πνευμονία με εικόνα
συγκοπτικού επεισοδίου
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90χρονος ασθενής προσήλθε στο ΤΕΠ για
δύσπνοια και βήχα από 24ώρου. Οι οικείοι
του δεν ανέφεραν πυρετό ή ρίγος αλλά
έκπτωση επιπέδου συνείδησης από 36ώρου. 
Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν:
ΑΠ 80/65 mmHg, καρδιακή συχνότητα
70/σφυγμοί /min (παρουσία μόνιμου
βηματοδότη), αναπνευστική συχνότητα 32 
αναπνοές/min, θερμοκρασία 36.7°C. Από
την ακρόαση διαπιστώθηκαν υγροί ρόγχοι
στη δεξιά πνευμονική βάση. Από τον
εργαστηριακό έλεγχο λευκά 9.800 cells/mL, 
BUN 28 mg/dLκαι κρεατινίνη 1.6 mg/dL.
Η Α/α θώρακος φαίνεται στην εικόνα

Ερώτηση 3#

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

1. Ο ασθενής δεν είναι βακτηριαιμικός γιατί απουσιάζουν

ο πυρετός, η ταχυκαρδία και η λευκοκυττάρωση

2. Η έκπτωση του επιπέδου συνείδησης οφείλεται στην

«ηλικία» του

3. Απαιτείται άμεση έναρξη αντιβιοτικών με παράλληλη

επιθετική χορήγηση υγρών και οξυγονοθεραπείας

ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Απουσία πυρετού συχνό φαινόμενο (15-30%%)/ υποθερμία πιθανή

Σημαντικό ποσοστό χωρίς λευκοκυττάρωση (20-45%)

Εμφάνιση συχνά με αδυναμία,έκπτωση επιπέδου συνείδησης και
επεισόδια πτώσης

Σημασία στοιχείων ιστορικού πχ πρόσφατη γενική κατάσταση, υποκείμενα
νοσήματα κλπ

Οι πολύ ηλικιωμένοι πολύ πιθανότερο να εμφανιστούν άτυπα χωρίς
πυρετό αλλά με έκπτωση επιπέδου συνείδησης, σηπτικό shock κλπ

Συχνότερα ταχύπνοια και έκπτωση επιπέδου συνείδησης και σπανιότερα
ταχυκαρδία και υποξαιμία σε σχέση με νεότερους ηλικιακά ασθενείς

Ορθή διάγνωση στα ΤΕΠ σε λιγότερο των 2/3 των περιπτώσεων
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Ερώτηση 4#
Ποιο από τα παρακάτω κλινικά ευρήματα είναι το
πλέον συνηγορητικό για τη διάγνωση πνευμονίας

σε ηλικιωμένο ασθενή;

1. Πυρετός /Βήχας/ Δύσπνοια

2. Επεισόδιο πτώσης επί του εδάφους

3. Ταχυκαρδία

4. Έκπτωση επιπέδου συνείδησης

5. Ταχύπνοια

Πνευμονία στους ηλικιωμένους

Πυρετός, βήχας, δύσπνοια <60%

Άτυπη εμφάνιση με επεισόδια πτώσης, σύγχυση, παραλήρημα,   

ακράτεια ούρων

Επιδείνωση υποκείμενων νοσημάτων πχ καρδιακή ανεπάρκεια,  

κολπική μαρμαρυγή ή έκπτωση από το σύνηθες επίπεδο
λειτουργικότητας

Ακρόαση δύσκολη, αναξιόπιστα ευρήματα σε 35%

Ταχύπνοια >20αν/min το πρωϊμότερο και πλέον ευαίσθητο
σημείο που μπορεί να προηγείται έως 3 ημέρες
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Ιστορικό πυρετού 53-60
Μετρηθείς πυρετός 12-32
Κόπωση 84-88
Βήχας 63-84
Δύσπνοια 58-74
Απόχρεμψη 30-65
Πλευροδυνία 8-32
Αιμόπτυση 3-13
Ταχύπνοια 65-68
Ταχυκαρδία 37-40
Ομάδα συμπτωμάτων
Πυρετός και βήχας 35
Πυρετός ή βήχας ή δύσπνοια 56
Απουσία συμπτωμάτων πνευμονίας 10

Συμπτώματα και σημεία πνευμονίας σε ηλικιωμένους από
την κοινότητα και οίκους ευγηρίας

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Συνήθως αναζωπύρωση
Συχνότερα με αρνητική Mantoux
Χρησιμότητα της Quantiferon
Σπανιότερα με πυρετό, νυκτ.ιδρώτες, 
αιμόπτυση
Η παρουσία σπηλαίων λιγότερο συχνή σε
ηλικιωμένους ασθενείς
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Γρίπη στους ηλικιωμένους

Σοβαρότερη νόσος- συχνότερη νοσηλεία

90% των θανάτων σε ασθενείς >65 ετών

Συχνά χωρίς πυρετό ή βήχα

Συχνή επιπλοκή βακτηριακή πνευμονία από

S.Pneumoniae, S.aureus και H.influenzae

Ερώτηση 5#
Ποιο από τα παρακάτω είναι λάθος για τις

λοιμώξεις ουροποιητικού στους ηλικιωμένους;

1. Ο πυρετός, τα κυστικά ενοχλήματα και η οσφυαλγία

απαντώνται στην πλειοψηφία των ασθενών

2. Η αιμοδυναμική αστάθεια είναι συχνότερη σε σχέση με

νεότερους ηλικιακά ασθενείς

3. Η πυουρία δεν είναι αξιόπιστος δείκτης βακτηριουρίας

Κλινικά ευρήματα σε ηλικιωμένους ασθενείς
με ουρολοίμωξη

Συμπτώματα από
ουροποιητικό
Νοητικές διαταραχές
θ>37.7 ή<350C
Ταχυκαρδία
Συστολική ΑΠ< 90mmHg
Λευκά>11000 ή
< 5000/mm3

26%

26%
17%
30%
7%

43%
Predictors of outcome in geriatric patients with urinary tract infections. J Emerg Med 2004;27(2):101
108 
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Συγκριτική συχνότητα συμπτωμάτων κατά την πρώτη
εξέταση σε γηριατρικούς ασθενείς με ουροσήψη (N=270) 

Clinical indicator of urosepsis:a retrospective analysis of geriatric
emergency department admissions. Gail Ciesielski, School of 
Nurse, University of Arizona

Πυουρία και λοίμωξη ουροποιητικού σε
ηλικιωμένους ασθενείς

Συσχέτιση με συμπτωματικές και ασυμπτωματικές

λοιμώξεις ουροποιητικού στους ηλικιωμένους

Μεγαλύτερη πυουρία σε λοιμώξεις από Gram(-) 

βακτήρια

Αμφίβολη διαγνωστική αξία λόγω της συχνής

παρουσίας της στους ηλικιωμένους

Ερώτηση 6#
Ποιο απο τα παρακάτω είναι λάθος για τις

ενδοκοιλιακές λοιμώξεις στους ηλικιωμένους;

1. Εντοπισμένη ευαισθησία μπορεί να απουσιάζει αλλά
η παρουσία της έχει ιδιαίτερη διαγνωστική σημασία

2.Το άλγος και ο πυρετός μπορεί να απουσιάζουν
ακόμη και σε ρήξη κοίλου σπλάγχνου

3.Επιπλοκές όπως γάγγραινα, διάτρηση, περιτονίτιδα
παρατηρούνται πολύ συχνότερα σε σχέση με
νεότερους ηλικιακά ασθενείς

4. Όλα τα παραπάνω είναι λάθος
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Κλινικά ευρήματα σε ενδοκοιλιακές λοιμώξεις ηλικιωμένων
ασθενών

Σημείο/σύμπτωμα Συχνότητα
Σκωληκοειδίτιδα Ευαισθησία ορθού 3-45%

Ψηλαφητή μάζα 7-22%
Ναυτία/έμετος 30%
Ανορεξία 34%
Αναπηδώσα ευαισθησία 38-81%
Guarding 39-51%
Ευαισθησία δεξιού
λαγόνιου βόθρου 77-99%

Χολοκυστίτιδα Ίκτερος 8-28%
Νοητική έκπτωση/
σύγχυση 13%
Ψηλαφητή μάζα 18-20%
Περιτοναϊσμός 41%
Κοιλιακό άλγος 74-84%

Εκκολπωματίτιδα Διάρροια/δυσκοιλιότητα 1 9-40%
Ψηλαφητή μάζα 20%
Ναυτία/έμετοι 30-41%
Άλγος αριστερού
Λαγόνιου βόθρου 67-87%

Emergency Medicine Practice,Oct.1999, Vol.1, No 5

Ερώτηση 7# 
Άνδρας ηλικίας 85 ετών, αγρότης, με ιστορικό χρόνιου

αλκοολισμού , διακομίστηκε από τους οικείους του στα τέλη του

Αυγούστου για επεισόδιο πτώσης επί του εδάφους. Κατά την

αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκαν πυρετός 38.5o C, σύγχυση

και αποπροσανατολισμός, τρόμος άκρων χειρών, απουσία

αυχενικής δυσκαμψίας και εστιακών νευρολογικών ευρημάτων, 

παρουσία μη ανατασσόμενης ομφαλοκήλης με ήπια τοπική

ευαισθησία. Από τον εργαστηριακό έλεχο βρέθηκαν

φυσιολογικός αριθμός λευκών, πυουρία και μικροβιουρία, Na

134mEq/l, λοιπός βιοχημικός έλεγχος εντός φυσιολογικών ορίων.
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Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για
τον συγκεκριμένο ασθενή;

1. Ο ασθενής πάσχει από ουρολοίμωξη και χρήζει

άμεσης χορήγησης αντιμικροβιακής αγωγής

2. Η πιθανότητα μηνιγγίτιδας είναι πολύ μικρή γιατί ο

ασθενής δεν εμφανίζει αυχενική δυσκαμψία και δεν

απαιτείται οσφυονωτιαία παρακέντηση

3. Ο ασθενής πάσχει από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα

Μηνιγγίτιδα στους ηλικιωμένους
Η αυχενική δυσκαμψία μπορεί να απουσιάζει ενώ η

παρουσία της δεν είναι διαγνωστική μηνιγγίτιδας

(προηγηθείς τραυματισμός, εκφυλιστική οστ/θεια, νόσος

Parkinson, φάρμακα)

Συχνή η συνύπαρξη νευρολογικών ευρημάτων

Τριάδα πυρετού, αυχ.δυσκαμψίας και έκπτωσης

επιπέδου συνείδησης: παρουσία 1 από τα 3 στο 99-

100% ενώ και τα 3 μόνο στο 46%
Does this adult patient have
acute meningitis? JAMA 1999; 
282:175–81

Συχνότητα σημείων και συμπτωμάτων μηνιγγίτιδας
σε ηλικιωμένο ασθενή

Σημείο ή σύμπτωμα Συχνοτητα% 

Πυρετός 59-100%
Σύγχυση 57-96%

Κεφαλαλγία 21-81%

Αυχενική δυσκαμψία 57-92%

Μηνιγγίτιδα στους ηλικιωμένους
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Λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Πολύ συχνότερη η νευρολογική νόσος στους

ηλικιωμένους (x43 σε ασθενείς >80 ετών σε σχέση με

την ηλικιακή ομάδα έως 19 ετών)

Μεγαλύτερη θνητότητα (x9)

Παρατεταμένο διάστημα ανάρρωσης σε ηλικιωμένους

με μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (>1έτος)

West Nile virus: A primer for the clinician. Ann Intern Med 2002; 137:173-179
Clinical description and follow-up investigation of human West Nile virus cases. 
South Med J  2005; 98:603-606

Συνέχεια του περιστατικού

Ο ασθενής, μετά την λήψη καλλιεργειών αίματος και
ούρων, ετέθη σε αγωγή με πιπερακιλλίνη/ ταζομπακτάμη, 
καθώς και βενζοδιαζεπίνες. Την 4η ημέρα νοσηλείας του
και ενώ συνεχιζόταν ο πυρετός και η σύγχυση ο ασθενής
υποβλήθηκε σε σφυονωτιαία παρακέντηση. Στο ΕΝΥ
βρέθηκαν 150 κύτταρα με 40% πολυμορφοπύρηνα και
60% λεμφοκύτταρα, λεύκωμα 60mg/dl και σάκχαρο
50mg/dl (σάκχαρο αίματος 80mg/dl). Από τον ορολογικό
έλεχο στο ΕΝΥ και στο αίμα διαπιστώθηκε παρουσία
αντισωμάτων έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου.

Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα στους
ηλικιωμένους

Συχνότερα εμφάνιση με αδυναμία, απώλεια βάρους, σύγχυση

Σπανιότερα πυρετός, λευκοκυττάρωση, οζία Osler και βλάβες
Janeway

Μυοσκελετικές εκδηλώσεις συχνά εκλαμβάνονται ως
ρευμ.διαταραχές, φυσήματα θεωρούνται καλοήθη

Συχνότερα καρδ.επιπλοκές όπως ΟΕΜ, διαταραχές αγωγής, 
αρρυθμίες, μυοκαρδίτις ή απόστημα μυοκαρδίου αλλά και
αρτηριακά εμβολικά επεισόδια

Σπανιότερα εκβλαστήσεις- συχνότερα παραβαλβιδικές
επιπλοκές ορατές στο διοισοφάγειο υπερηχογράφημα

Μεγαλύτερη θνητότητα
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group A:   <50 years,
group B:   >50 and <70  
group C:  >70 years

Σηπτική αρθρίτιδα στους ηλικιωμένους
Σε προϋπάρχουσα ρευματοειδή αρθρίτιδα, 

προσθετικές αρθρώσεις ή εκφυλιστική

οστεοαρθροπάθεια

Συχνότερα σε ασθενείς με σακχ.διαβήτη,

κακοήθειες, λήψη ανοσοκατασταλτικών

φαρμάκων

Τοπικά σημεία φλεγμονής παρόντα αλλά

σπάνια η πλήρης ακινητοποίηση της

άρθρωσης και λιγότερο συχνά τοπικός

σπασμός

Σπανιότερα συνοδός λευκοκυττάρωση

Συχνότερα οστεομυελίτιδα ως επιπλοκή

Λιγότερο ικανοποιητική η αποκατάσταση της άρθρωσης



35

HIV λοίμωξη στους ηλικιωμένους
Μη ειδικά συμπτώματα πχ ανορεξία, απώλεια βάρους

Ειδικές λοιμώξεις πχ έρπητας ζωστήρας, TBC, 
υποτροπιάζουσες πνευμονίες συχνά αποδίδονται στο γήρας

Ως απώλεια μνήμης επί άνοιας συσχετιζόμενης με τον HIV

Εμφάνιση σε πιο προχωρημένα στάδια, ταχύτερη εξέλιξη και
βραχύτερη επιβίωση

Goodroad, B. J Gerontol Nurs. 2003; 29(4):18-24,Zaidi,
S. Cervia, J. NY Chapter ACP-ASIM Newsletter 2002;2(2):4

Proportions of persons surviving, by months
after AIDS diagnosis, during 1998-2005 and by

age group - United States and dependent
areas

Data from: HIV Surveillance Report, Volume 20. Diagnoses of HIV infection and AIDS in 
the United States and Dependent Areas, 2008. 

Ευχαριστώ πολύ !

Ευχαριστώ πολύ!
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

Γεώργιος Τσεκές
Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος

Γ΄ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων
Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο –Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011

Συνέπειες των λοιμώξεων
στην τρίτη ηλικία

• Αυξημένη συχνότητα επιπλοκών

• Σημαντική θνητότητα

• Κόστος

• Επιδείνωση υποκειμένων νοσημάτων

• Επιτάχυνση λειτουργικής έκπτωσης

Ερώτηση #1

Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες που
αναφέρονται στη φαρμακοκινητική και τη
φαρμακοδυναμική πιστεύετε ότι επηρεάζεται
από την ηλικία;

1.Η απορρόφηση
2.Ο όγκος κατανομής
3.Η πρωτεϊνοδέσμευση
4.Ο μεταβολισμός
5.Η απέκκριση
6.Το 4 και το 5
7.Όλα τα παραπάνω
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Φαρμακοκινητική
& φαρμακοδυναμική
στην τρίτη ηλικία

• Τροποποίηση απορρόφησης, όγκου κατανομής, 
πρωτεϊνικής δέσμευσης, μεταβολισμού και
απέκκρισης των φαρμάκων

• Σημαντική μείωση του GFR
– NHANES III: 38% των ατόμων ηλικίας ≥70 ετών χωρίς
Α.Υ. ή Σ.Δ. είχαν GFR < 60 mL/min/1,73m2

Coresh J, et al. Am J Kidney Dis 2003;41:1

Ερώτηση #2

Γυναίκα 80 ετών, βάρους 72 Kg, με κρεατινίνη
ορού = 1,8 mg/dL. 

Ποια από τις παρακάτω τιμές αντιπροσωπεύει
καλύτερα τη νεφρική της λειτουργία;

1.>60 ml/min

2.50‐60 ml/min

3.40‐50 ml/min
4.30‐40 ml/min

5.<30 ml/min

72 x κρεατινίνη ορού

(140 – ηλικία) x ιδανικό σωματικό βάρος
eGFR =  x 0,85

(γυναίκες)

72 x 1,8

(140 – 80) x 72
eGFR =  x  0,85

eGFR =  28,3 mL/min

Τύπος Cockroft – Gault

* Ο τύπος Cockroft – Gault υποεκτιμά σε κάποιο βαθμό το GFR στους ηλικιωμένους
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Γενικές αρχές αντιμικροβιακής
θεραπείας στην τρίτη ηλικία ‐ 1

• Αρχική επιλογή: συνήθως δεν αλλάζει με ηλικία
• Προσοχή για παράγοντες κινδύνου λοίμωξης από
ανθεκτικά παθογόνα

• Πιθανότητα δύο σύγχρονων λοιμώξεων

• Άμεση έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής

• Ευρέος φάσματος κάλυψη σε βαριά πάσχοντες
• Αποκλιμάκωση

Γενικές αρχές αντιμικροβιακής
θεραπείας στην τρίτη ηλικία ‐ 2

• Σε σοβαρές λοιμώξεις θα πρέπει να χορηγείται
αρχικά η μεγαλύτερη ασφαλής δόση, με
πρόβλεψη για μείωση σε επόμενη χορήγηση

• Προσδιορισμός επιπέδων (αμινογλυκοσίδες, 
βανκομυκίνη) 

• Τοξικότητα αυξημένη
• Προσοχή στις αλληλεπιδράσεις

• Έλεγχος της συμμόρφωσης

Ηλικία και αντοχή στη σιπροφλοξασίνη:
παθογόνα από ασθενείς

με ουρολοιμώξεις από την κοινότητα

Παθογόνα ανθεκτικά στη σιπροφλοξασίνη, 
ανάλογα με την ηλικία

<65 ετών >65 ετών

Βακτηρίδιο No (%) No (%)

Escherichia coli 461 (7,3) 325 (21,3)

Proteus mirabilis 45 (4,5) 32 (25,0)

Klebsiella pneumoniae 31 (6,6) 31 (19,3)

Gavazzi G, et al. Clin Infect Dis 2004;39:83

E. coli
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Λοιμώξεις από ανθεκτικούς
μικροοργανισμούς

• Αυξημένη επίπτωση νοσοκομειακών λοιμώξεων
σε ηλικιωμένους

• Μεταφορά ανθεκτικών μικροοργανισμών από τα
νοσοκομεία σε ιδρύματα χρόνιας περίθαλψης και
αντίστροφα
– Συγχρωτισμός, διασπορά, ελλιπή μέτρα υγιεινής, 
υπερκατανάλωση αντιμικροβιακών – πίεση επιλογής

Loeb M, et al. J Gen Intern Med 2001;16:376

Ερώτηση #3

Ποιος από τους παρακάτω δεν αποτελεί παράγοντα
κινδύνου για λοίμωξη από πολυανθεκτικά
παθογόνα;

1.Νοσηλεία μίας ημέρας σε νοσοκομείο το
τελευταίο τρίμηνο

2.Λήψη αντιμικροβιακών το τελευταίο τρίμηνο

3.Διαμονή σε ίδρυμα χρόνιας περίθαλψης
4.Η ανοσοκαταστολή

Παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη
από πολυανθεκτικά παθογόνα

• Νοσηλεία για ≥ 2 ημέρες σε νοσοκομείο το
τελευταίο τρίμηνο

• Διαμονή σε ίδρυμα χρόνιας περίθαλψης

• Λήψη αντιμικροβιακών το τελευταίο τρίμηνο

• Συνυπάρχον νόσημα: ανοσοκαταστολή, 
νεοπλασία, διαβήτης, ΧΝΑ κ.λπ.
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ: 
Μικροβιολογικά δεδομένα

• Τα αίτια μεταβάλλονται
– S. pneumoniae το συχνότερο αίτιο

– C. pneumoniae σχετικά συχνά

– Ιοί (RSV, ρινοϊοί, hMPV)

– Gram(‐), S. aureus (ΧΑΠ, HCAP)

– Πολυμικροβιακές λοιμώξεις

– Αυξημένος κίνδυνος για TBC

• Κίνδυνος λοίμωξης από ανθεκτικά στελέχη

Προδιαθεσικοί παράγοντες για
λοίμωξη από ανθεκτικό S. pneumoniae

• Ηλικία >65 ετών

• Αλκοολισμός

• Χορήγηση β‐λακταμικών αντιμικροβιακών
κατά το τελευταίο τρίμηνο

• Συνυπάρχοντα νοσήματα

• Ανοσοκαταστολή

• Συγχρωτισμός με παιδιά που πηγαίνουν
σε παιδικούς σταθμούς

Αντιμετώπιση ασθενή με πνευμονία

• Αρχική εκτίμηση
– Αιμοδυναμικής σταθερότητας

– Οξυγόνωσης

– Συνυπαρχόντων νοσημάτων

– Δυνατότητας λήψης PO αγωγής

• Απόφαση για ανάγκη νοσηλείας
– Οι διαθέσιμες κλίμακες (CURB‐65, Pneumonia Severity 
Index) θα πρέπει κυρίως να συμπληρώνουν και όχι να
υποκαθιστούν την κρίση του γιατρού



41

Ερώτηση #4

Που θα αντιμετωπιστεί ο ασθενής;

1.Στο σπίτι

2.Στο νοσοκομείο

Ασθενής 66 ετών, με ελεύθερο ιστορικό, 

εμφανίζει πυρετό μέχρι 390C, μέτρια σύγχυση

και βήχα. Τα κλινικά και ακτινολογικά

ευρήματα είναι συμβατά με πνευμονία. 

ΑΠ: 130/80 mmHg, Αναπνοές: 22/min, SaO2: 

94%, WBC: 12.000 /μL, Ουρία: 62 mg/dL

Κλίμακα CURB‐65

• Ασθενείς με διαταραχή επιπέδου συνείδησης, ανεξάρτητα της
βαθμολογίας CURB‐65, θα πρέπει να εισάγονται για παρακολούθηση στη
μονάδα βραχείας νοσηλείας

• Η κλίμακα CURB‐65 μειονεκτεί στην εκτίμηση ηλικιωμένων ασθενών με
υποκείμενα νοσήματα

Βασικοί παράγοντες για την επιτυχή
αντιμετώπιση της πνευμονίας

σε ηλικιωμένους

• Έγκαιρη διάγνωση

• Ταχεία έναρξη αντιμικροβιακής θεραπείας

• Επαρκής κάλυψη των πιθανών παθογόνων με
την εμπειρική αγωγή

• Αναγνώριση παραγόντων κινδύνου για
λοίμωξη από πολυανθεκτικά παθογόνα

• Εισαγωγή στο νοσοκομείο των ασθενών που
εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών
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Παράγοντες που καθορίζουν το είδος
της αντιμικροβιακής αγωγής σε

πνευμονία

• Συνυπάρχοντα νοσήματα

• Λήψη αντιμικροβιακών το τελευταίο τρίμηνο

• Λοίμωξη από την κοινότητα, νοσοκομειακή ή
σχετιζόμενη με ιδρύματα χρόνιας φροντίδας

• Παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη απόMRSA, P. 
aeruginosa ή ανθεκτικό S. pneumoniae

• Βαρύτητα της λοίμωξης και χώρος νοσηλείας

Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση
της πνευμονίας από την κοινότητα

• Αμοξυκιλλίνη + νεότερη μακρολίδη

(αζιθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη)

• Αναπνευστική κινολόνη

(μοξιφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη)
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Διάρκεια αγωγής & θνητότητα

• Διάρκεια αγωγής από 8 ημέρες (μη επιπλεγμένη) 
έως 2 εβδομάδες (νοσοκομειακή πνευμονία)

• Θνητότητα
– 65‐79 ετών: 7,8%

– > 90 ετών: 15,4%

• Η συνολική θνητότητα για ασθενείς >65 ετών με
πνευμονία από την κοινότητα έχει μειωθεί κατά
28% μεταξύ των ετών 1999‐2005
– Χρήση εμβολίων, εφαρμογή οδηγιών

Πρόληψη

• Εμβόλια: αντιγριπικό, έναντι
πνευμονιοκόκκου

• Διακοπή καπνίσματος

• Αντιμετώπιση
συνυπαρχόντων νοσημάτων
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Πρόληψη εισρόφησης

• Κατάλληλη θέση

• Τροποποίηση διατροφής

• Στοματική υγιεινή

• Αποφυγή κατασταλτικών

• Νηστιδοστομία

Μέτρα ελέγχου διασποράς
των λοιμώξεων

• Στα ιδρύματα
– Υγιεινή χεριών

– Μάσκες

– Απομόνωση

• Σε επιδημία γρίπης
– Περιορισμός επαφών

– Εμβόλιο

– Οσελταμιβίρη

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

• Συχνά πρόκειται για αναζωπύρωση

• Θεραπεία όπως σε νεότερα άτομα

• Οι οδηγίες για τη θεραπεία λανθάνουσας
φυματιώδους λοίμωξης με ισονιαζίδη ΔΕΝ
ΑΛΛΑΖΟΥΝ σε ηλικιωμένους (9 μήνες)

• Τρόφιμοι ιδρυμάτων:
– Περιοδική παρακολούθησηMantoux

– Σε θετικήMantoux, περιοδικά α/α θώρακα

– Εγρήγορση για αναγνώριση συμπτωμάτων TBC
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Ερώτηση #5

Η ασυμπτωματική βακτηριουρία στην τρίτη
ηλικία θεραπεύεται:

1.Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
2.Σε τροφίμους ιδρυμάτων χρόνιας περίθαλψης
3.Πριν από διουρηθρική προστατεκτομή
4.Σε ασθενείς με νευρογενή κύστη
5.Σε ασθενείς με ουροκαθετήρα τύπου Foley
6.Σε όλους τους παραπάνω ασθενείς

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

• Πυουρία ≠ Λοίμωξη

• Απουσία πυουρίας => ισχυρός
προγνωστικός παράγοντας
εναντίον της λοίμωξης

• Όχι θεραπεία ασυμπτωματικής βακτηριουρίας
– Ακόμα και αν υπάρχουν πυοσφαίρια στα ούρα

– Θεραπεία μόνο όταν πρόκειται να ακολουθήσουν
ουρολογικοί χειρισμοί, στους οποίους αναμένεται
αιμορραγία

• Πώς αναγνωρίζεται η συμπτωματική λοίμωξη;;;

Κριτήρια για έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής
για λοίμωξη ουροποιητικού

σε τροφίμους ιδρυμάτων χρόνιας φροντίδας

• ΜΕ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ
– Τουλάχιστον 1 από τα παρακάτω:

• Πυρετός (>37,9οC ή 1,5οC πάνω από τη συνήθη τιμή)

• Ευαισθησία πλευροσπονδυλικής περιοχής

• Ρίγος

• Delirium πρόσφατης έναρξης

Loeb M, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2001;22:120
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Κριτήρια για έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής
για λοίμωξη ουροποιητικού

σε τροφίμους ιδρυμάτων χρόνιας φροντίδας

• ΧΩΡΙΣ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ
– Οξεία δυσουρία, Ή

– Πυρετός (>37,9οC ή 1,5οC πάνω από τη συνήθη τιμή)
ΚΑΙ τουλάχιστον 1 από τα παρακάτω:

• Επιτακτική ούρηση

• Συχνουρία

• Υπερηβικό άλγος

• Μακροσκοπική αιματουρία
• Ευαισθησία πλευροσπονδυλικής γωνίας

• Ακράτεια ούρων Loeb M, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2001;22:120

Ιδιαιτερότητες λοιμώξεων
ουροποιητικού στην τρίτη ηλικία

• Αυξημένη συχνότητα πολυανθεκτικών
– Διαμονή σε ιδρύματα, πρόσφατη νοσηλεία, πρόσφατη
λήψη αντιμικροβιακών, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις

• 25% πολυμικροβιακές

• Αυξημένη συχνότητα Gram(+)

• Πολύ συχνά ανάγκη νοσηλείας
– Συχνότερη η εξέλιξη προς σήψη / σηπτική καταπληξία

– Αδυναμία λήψης PO αγωγής

– Δυνατότητα στενότερης παρακολούθησης

Θεραπεία λοιμώξεων ουροποιητικού

• Gram (‐): κεφαλοσπορίνη γ΄ γενεάς, άλλη β‐λακτάμη, 
κινολόνη

• Gram (+): βανκομυκίνη
• Υπόνοια αντοχής: ευρέος φάσματος β‐λακτάμη
(pip/tazo ή καρβαπενέμη) + αμινογλυκοσίδη σε
μικρή δόση (έλεγχος των επιπέδων)

• Αποκλιμάκωση
• Έλεγχος για υποκείμενη παθολογία
• Κυστίτιδα σε γυναίκα: 3ήμερο σχήμα (TMP/SMX, FQ)
• Σε άνδρες: αγωγή 14 ημερών

– 6 εβδομάδες σε προστατίτιδα
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Πρόληψη λοιμώξεων
ουροποιητικού στην τρίτη ηλικία

• Οιστρογόνα ενδοκολπικά
• Χημειοπροφύλαξη

• Cranberry juice (±)

• Αποφυγή ουροκαθετήρων
– Αν απαραίτητοι, επιμελής φροντίδα

– Οι καθετήρες τύπου προφυλακτικού ασφαλέστεροι

• Διόρθωση υποκειμένων ανατομικών ή
λειτουργικών ανωμαλιών

Ερώτηση #6
Άνδρας 70 ετών με ελεύθερο ιστορικό, εμφανίζει πυρετό και
έντονη σύγχυση από 12ώρου.

ΕΝΥ:
•Κύτταρα=4.600/μL (Π: 85%)
•Λεύκωμα=220 mg/dL
•Σάκχαρο=30 mg/dL (Glc αίματος=95 mg/dL)
•Gram: δεν παρατηρούνται μικροοργανισμοί

Ποια η εμπειρική αγωγή:
1.Κεφτριαξόνη
2.Κεφτριαξόνη + βανκομυκίνη
3.Κεφτριαξόνη + βανκομυκίνη + αμπικιλλίνη
4.Κεφτριαξόνη + βανκομυκίνη + αμπικιλλίνη + δεξαμεθαζόνη

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

• Απαραίτητη η εμπειρική κάλυψη για Listeria spp.
• Συνιστώμενη εμπειρική αγωγή: αμπικιλλίνη + 
κεφτριαξόνη (ή κεφοταξίμη) + βανκομυκίνη

• Επιπλοκές 2x σε σχέση με νεότερα άτομα
– Νευρολογικές επιπλοκές, πνευμονία, ουρολοίμωξη

• Αυξημένη θνητότητα
– Διπλάσια για τη μηνιγγίτιδα από S. pneumoniae

• Λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου
– Σοβαρές λοιμώξεις (εγκεφαλίτιδα)
– Αυξημένη θνητότητα
– Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία
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ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ

• Εστίες: ουροποιητικό, ενδοκοιλιακές
λοιμώξεις, αναπνευστικό, δέρμα

• Γενικές αρχές αντιμετώπισης: δεν αλλάζουν με
την ηλικία

• Προσοχή στις δόσεις των αντιμικροβιακών

• Προσοχή στη χρήση των αμινογλυκοσιδών
• Αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών

• Αυξημένη θνητότητα

Ερώτηση #7

Ασθενής 74 ετών με ανεπίπλεκτη ενδοκαρδίτιδα
φυσικής βαλβίδας από πρασινίζοντα στρεπτόκοκκο
ευαίσθητο στην πενικιλλίνη (MIC ≤ 0,12 mg/L) και τη
γενταμικίνη. Κρεατινίνη ορού = 0,8 mg/dL.

Ποια η ενδεικνυόμενη αγωγή:
1.Πενικιλλίνη G + Γενταμικίνη επί 2 εβδομάδες
2.Πενικιλλίνη G επί 2 εβδομάδες + Γενταμικίνη επί 3‐5 
ημέρες
3.Κεφτριαξόνη + Γενταμικίνη επί 2 εβδομάδες
4.Πενικιλλίνη G ή κεφτριαξόνη επί 4 εβδομάδες
5.Δαπτομυκίνη επί 4 εβδομάδες

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

• >50% των ασθενών με ΛΕ είναι ηλικιωμένοι

• Αντιμετώπιση όπως σε νεότερα άτομα, αλλά:
– Αποφυγή, κατά το δυνατόν, της αμινογλυκοσίδης (π.χ. 
στρεπτόκοκκοι ευαίσθητοι στην πενικιλλίνη)

– Αν η AG απαραίτητη: προσαρμογή δόσης (eGFR), έλεγχος
επιπέδων, παρακολούθηση κρεατινίνης, ακοόγραμμα

• Πρόβλημα η δυνατότητα χειρουργικής αντιμετώπισης

• Επιπλοκές συχνότερες
– Καρδιακή ανεπάρκεια, εμβολικά

• Θνητότητα διπλάσια



49

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΔΙΑΡΡΟΙΑ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

• Salmonella spp.: αγωγή σε όλους >50 ετών
– Αυξημένος κίνδυνος βακτηριαιμίας και αγγειακών
λοιμώξεων

• Ιδρύματα χρόνιας φροντίδας: επιδημίες από
ιούς Noro ή Rota, καθώς και σποραδικά
κρούσματα από C. difficile
– Απομόνωση, υγιεινή χεριών, συνθήκες υγιεινής

ΣΗΠΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

• Συνήθως σε αρθρώσεις με προϋπάρχουσα βλάβη
• Συχνά υποκείμενο νόσημα, λήψη κορτικοειδών
• S. aureus, όχι σπάνια Gram(‐)
• Συχνή συνύπαρξη οστεομυελίτιδας
• Αντιμικροβιακά

– Βανκομυκίνη ή/και κεφαλοσπορίνη γ΄ γενεάς

• Παροχέτευση
– Με βελόνα, αρθροσκόπηση, χειρουργείο

• Σημαντική θνητότητα και λειτουργική έκπτωση

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

• Ιδανική αντιμετώπιση: αφαίρεση – αγωγή επί
6‐8 εβδομάδες – επανατοποθέτηση

• Συχνά όχι εφικτή σε ηλικιωμένους
– Συνυπάρχοντα νοσήματα, κακή γενική κατάσταση, 
συνέπειες παρατεταμένης κατάκλισης

• Χειρουργικός καθαρισμός + χρόνια
κατασταλτική αγωγή με PO αντιμικροβιακά
– Περισσότερο επιτυχής σε λοιμώξεις που δεν έχουν
χρονίσει

High KP, et al. CID 2005;40:114 – Fisman DN, et al. CID 2001;32:419
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΛΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

• Κυτταρίτιδα, οστεομυελίτιδα, βακτηριαιμία
• Πολυμικροβιακές

– Σταφυλόκοκκοι, εντερόκοκκοι, E. coli, P. mirabilis, 
Pseudomonas spp., αναερόβια

• Προσοχή στη λήψη καλλιεργειών
– Αναρρόφηση υλικού μέσω ακεραίου δέρματος

• Θεραπεία
– Αλλαγές θέσης, αερόστρωμα, επαρκής θρέψη, 
χειρουργικός καθαρισμός, αντιμικροβιακά συστηματικά
(10‐14 ημέρες), αποκλεισμός οστεομυελίτιδας

• Πρόληψη

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Μέτρα περιορισμού της διασποράς
των λοιμώξεων στα νοσοκομεία

και τα ιδρύματα χρόνιας περίθαλψης

• Επιτήρηση

• Απομόνωση ασθενών και φορέων πολυανθεκτικών

• Υγιεινή χεριών προσωπικού
• Υγιεινή χώρων

• Αποστείρωση – αντισηψία

• Αποφυγή ουροκαθετήρων, κεντρικών φλεβικών γραμμών

• Περιποίηση των ελκών από κατάκλιση

• Μείωση χρόνου νοσηλείας και αντιμετώπιση σε εξωτερική βάση
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Γενικά μέτρα πρόληψης των
λοιμώξεων στους ηλικιωμένους

• Διατήρηση ικανοποιητικής θρέψης

• Άσκηση

• Διατήρηση λειτουργικότητας

• Σωστή αντιμετώπιση υποκειμένων νοσημάτων
• Εμβολιασμοί

– Απαράδεκτα μικρή εμβολιαστική κάλυψη

– Αντισωματική απάντηση όχι πάντα ικανοποιητική

Ερώτηση #8

Άνδρας 66 ετών με ιστορικό πνευμονίας από S. 
pneumoniae προ διμήνου.

Είναι στον ασθενή αυτό αναγκαίος ο εμβολιασμός
με το εμβόλιο έναντι του πνευμονιοκόκκου;

1.Ναι

2.Όχι

Συνιστώμενα εμβόλια στην 3η ηλικία ‐ 1

• Αντιτετανικό
– Td ανά 10ετία
– 1 δόση Tdap αν επαφή με παιδιά <1 έτους

• Έναντι πνευμονιοκόκκου (PPSV23)
– Σε όλους >65 ετών
– Επαναληπτική δόση (5 έτη μετά την πρώτη), αν ο
αρχικός εμβολιασμός έγινε σε ηλικία <65 ετών

– Δεν μειώνει τον κίνδυνο παραρρινοκολπίτιδας
– Άγνωστο αν προφυλάσσει από πνευμονία
– Μειώνει τον κίνδυνο βακτηριαιμίας και μηνιγγίτιδας
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Συνιστώμενα εμβόλια στην 3η ηλικία ‐ 2

• Αντιγριπικό
– Ανά έτος
– Προστασία 70‐90%
– Μειώνει τη βαρύτητα της νόσου και την πιθανότητα νοσηλείας ή

θανάτου
– Σε επιδημία, ανάγκη χημειοπροφύλαξης τις 2 πρώτες μετά τον

εμβολιασμό εβδομάδες
– Δυνατότητα σύγχρονης χορήγησης (σε διαφορετική θέση) με το PPSV

• Έναντι έρπητα ζωστήρα
– Μία δόση στους >60 ετών, ανεξάρτητα ιστορικού λοίμωξης από VZV
– Όχι σε ανοσοκαταστολή (ζων εξασθενημένος ιός)
– Μείωση κινδύνου έρπητα ζωστήρα κατά 51,3%
– Μείωση συχνότητας και βαρύτητας μεθερπητικής νευραλγίας

Oxman MN, et al. NEJM 2005;352:2271

Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας

Ερώτηση

Η σημερινή παρουσίαση προσέφερε στον
εμπλουτισμό των γνώσεων;

1.Καθόλου

2.Λίγο

3.Αρκετά
4.Πολύ
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