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Πρόλογος 

Στον πλανήτη μας υπάρχουν περιοχές που ονομάζονται «γαλάζιες», η Σαρδηνία στη γειτονική μας Ιταλία, η 

Οκινάουα στη μακρινή Ιαπωνία, η χερσόνησος της Νικόγια στην Κόστα Ρίκα και η δική μας Ικαρία.  Το κοινό 

γνώρισμα των γαλάζιων αυτών περιοχών είναι οι κάτοικοι τους. Είναι τα  δεκαπλάσια ποσοστά 

υπεραιωνόβιων που συναντάμε στις περιοχές αυτές. Στα γλέντια και τις κοινωνικές συνάξεις στην Ικαρία, 

είναι όλοι εκεί. «Αιωνόβιοι και βρέφη. Όλες οι ηλικίες. Κανείς δεν νοιώθει αποκλεισμένος και όλοι 

αισθάνονται χρήσιμοι».  

Γιατί γερνάμε και ποιό είναι το μυστικό της μακροβιότητας; Διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου με τα 

οποία, πέρα από την φιλοσοφική προσέγγιση, η επιστημονική κοινότητα ασχολείται εδώ και δεκαετίες 

προσπαθώντας να ανακαλύψει τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που μας οδηγούν στην γήρανση. Η 

γήρανση είναι μια μυστηριώδης, πολύπλοκη και ετερογενής διαδικασία που αρχίζει σε διαφορετική χρονική 

στιγμή σε κάθε άνθρωπο. Το πότε ξεκινά η στιγμή αυτή είναι δύσκολο να αναγνωρισθεί.    Στην αρχή του 

περασμένου αιώνα ο μέσος όρος του προσδόκιμου ζωής ήταν 47 χρόνια. Πολλές γυναίκες δεν ξεπερνούσαν 

την εμμηνόπαυση. Τώρα οι γυναίκες ζουν σχεδόν μέχρι τα 80 τους και το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι 

77. Σήμερα, νομικά «ηλικιωμένος» θεωρείται το άτομο >65 ετών. Οι «ηλικιωμένοι» είναι η γρηγορότερα 

αναπτυσσόμενη ηλικιακή ομάδα, πράγματι  ως το 2050 πάνω από το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι 

άνω των 65 ετών. Ωστόσο η χρονολογική ηλικία συχνά δεν αντιστοιχεί στην  «λειτουργική»-βιολογική ηλικία. 

Κατά συνέπεια είναι σαφής η ανάγκη της γνώσης και κατανόησης των μεταβολών που επιφέρει η γήρανση 

στους  ζώντες οργανισμούς, ανεξάρτητα από τις τυχόν καθαρώς παθολογικές καταστάσεις. 

Στο 17ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης γίνεται προσπάθεια προσέγγισης στο φαινόμενο της γήρανσης, 

αναπτύσσονται διεξοδικά οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες γήρανσης και μακροβιότητας και 

παρουσιάζονται εκτενώς οι μεταβολές που επιφέρει το γήρας στον οργανισμό, από την βιοχημική, 

αιματολογική, ορμονική και ανοσολογική σκοπιά. Περιγράφεται αναλυτικά η σχέση της τρίτης ηλικίας με το 

φάρμακο. Τέλος αναφέρονται τα προβλήματα θρέψης και απορρόφησης που προκύπτουν κατά την 

διατροφική προσέγγιση στην τρίτη ηλικία καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. 

 

 “You don't stop laughing when you grow old, you grow old when you stop laughing.”  

― George Bernard Shaw 

                                                                                  Αγγελική Μελπίδου, Ανδριανή Γρηγοράτου 
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Η γήρανση είναι μία φυσιολογική και αναπόφευκτη βιολογική διαδικασία η οποία οφείλεται στη συνεργική 

δράση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Κατά τη γήρανση παρατηρείται αφενός μεν κατάρρευση 

της κυτταρικής ομοιοστασίας ένεκα της συσσώρευσης διαφόρων επιβλαβών-τοξικών μορίων, αφετέρου δε 

απορύθμιση του ‘βιολογικού ρολογιού’. In vitro μελέτες σε ανθρώπινα σωματικά μιτωτικά κύτταρα (π.χ. 

ινοβλάστες) έχουν δείξει ότι έχουν πεπερασμένο πολλαπλασιαστικό δυναμικό, σε αντίθεση με τα καρκινικά 

κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται επ’ άπειρον. Ο βασικός μηχανισμός ελέγχου του πολλαπλασιασμού 

των κυττάρων είναι τα τελομερή, μικρές επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες στις άκρες των χρωμοσωμάτων. 

Συγκεκριμένα σε κάθε κυτταρική διαίρεση τα τελομερή ελαττώνονται μέχρι ότου το μήκος τους φθάσει σε 

ένα κρίσιμο μέγεθος το οποίο σηματοδοτεί τη μη αντιστρεπτή παύση πολλαπλασιασμού των κυττάρων, 

δηλαδή τη γήρανση. Σε αντίθεση τα καρκινικά κύτταρα φέρουν ενεργή τελομεράση, η οποία διατηρεί το 

μήκος των τελομερών, και ως εκ τούτου αυτά δεν γηράσκουν. Επιπρόσθετες μελέτες έχουν δείξει ότι 

συνέργεια της τελομεράσης με ογκογονίδια (π.χ. ras), καθώς και απορρύθμιση λειτουργίας βασικών 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων (p53 και RB) οδηγούν τα επιμολυσμένα κύτταρα σε αθανατοποίηση. Σε 

αντίθεση, τα γηρασμένα κύτταρα είναι μετα-μιτωτικά, δηλαδή έχουν εξέλθει του κυτταρικού κύκλου. 

Διεξοδικές μοριακές μελέτες έχουν δείξει αλλαγή της έκφρασης μορίων ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου, 

όπως είναι οι διάφορες κυκλίνες (Cyclins), οι εξαρτώμενες κινάσες των κυκλινών (cyclin-dependent-kinases, 

cdk), καθώς και οι αναστολείς τους (Cyclin-dependent-kinase-inhibitors, Cdki). Ειδικότερα έχει δειχθεί ότι 

υπερέκφραση αναστολέων του κυτταρικού κύκλου, όπως για παράδειγμα τα γονίδια p16 και p21, σε 

πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα προκαλεί την άμεση επαγωγή γήρανσης. 

Η γήρανση συνοδεύεται με τη διαφορική έκφραση πολλών γονιδίων. Συγκεκριμένα, πειράματα μικρο-

συστοιχιών έχουν ταυτοποιήσει αλλαγή έκφρασης του 0.5% των γονιδίων του ανθρώπου. Τα ‘γονίδια 

γήρανσης’ κωδικεύουν πέραν των προαναφερόμενων ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου, διάφορα γονίδια 

του κυτταροσκελετού και κυρίως γονίδια σχετιζόμενα με την κυτταρική ομοιοστασία. Τα τελευταία 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους μηχανισμούς ρύθμισης της κυτταρικής επιβίωσης και της απόπτωσης. 

Ειδικότερα, το εργαστήριο ‘Μοριακής και Κυτταρικής Γήρανσης’ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εφαρμόζοντας 

τεχνικές λειτουργικής γονιδιωματικής έχει κλωνοποιήσει, μεταξύ άλλων, γονίδια σχετιζόμενα με τα 

προαναφερόμενα βιολογικά φαινόμενα. Θα αναφερθούν δύο τέτοια παραδείγματα: α) η Απολιποπρωτεϊνη 

J (ApoJ), η οποία αποτελεί ένα νέο επιβιωτικό παράγοντα με αντι-αποπτωτικές ιδιότητες και β) γονίδια τα 

οποία κωδικεύουν για υπομονάδες του πρωτεοσώματος, το βασικό πρωτεολυτικό μηχανισμό του κυττάρου, 

η δράση του οποίου βρίσκεται σε καταστολή κατά τη γήρανση, ενώ ενεργοποίηση του επιφέρει προστασία 

έναντι διαφόρων κυτταροτοξικών και αποπτωτικών παραγόντων. 

Το πρωτεόσωμα αποτελεί το βασικό πρωτεολυτικό μηχανισμό του κυττάρου και είναι υπεύθυνο για την 

αποικοδόμηση τόσο φυσιολογικών όσο και οξειδωμένων πρωτεϊνών. Παρατηρήθηκε ότι in vitro γηρασμένοι 

ινοβλάστες παρουσιάζουν ελαττωμένα επίπεδα των τριών βασικών πρωτεολυτικών ενεργοτήτων του 

πρωτεοσώματος, chymotrypin-like, peptidylglutamylpeptide-hydrolyzing και trypsin-like. Λεπτομερειακή 
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ανάλυση των πρωτεϊνικών επιπέδων έκφρασης διαφόρων πρωτεοσωμικών υπομονάδων έδειξε ότι οι 

υπομονάδες οι οποίες αποτελούν τα καταλυτικά κέντρα του συμπλόκου υποεκφράζονται σε γηρασμένα 

κύτταρα σε σχέση με τα αντίστοιχα νεαρά. Ο ρόλος του πρωτεοσώματος στην εξέλιξη του φαινομένου της 

γήρανσης και τη διατήρηση της κυτταρικής ομοιοστασίας επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι αναστολή 

του πρωτεοσώματος με τη χρήση ειδικού αναστολέα επιφέρει πρώιμη γήρανση σε νεαρά κύτταρα, 

διαδικασία διαμεσολαβούμενη από την p53. Παράλληλα υπερέκφραση των καταλυτικών υπομονάδων του 

έχει σαν αποτέλεσμα τα επιμολυσμένα κύτταρα να παρουσιάζουν αυξημένες πρωτεοσωμικές ενεργότητες 

και ικανότητα να επιβιώνουν σε συνθήκες οξειδωτικού στρες, όπως για παράδειγμα έκθεση σε Η2Ο2, αλλά 

κυρίως επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής των κυττάρων κατά περίπου 20%. Με βάση τα προαναφερόμενα 

δεδομένα, πρόσφατες μελέτες έχουν ταυτοποιήσει 3 νέα φυσικά προϊόντα, τα οποία ενεργοποιόντας το 

πρωτεόσωμα καθυστερούν την σημαντικά την εμφάνιση γήρανσης σε επιδερμικούς ινοβλάστες.  

Παράλληλα το εργαστήριο προκειμένου να μελετήσει τα γενετικά αίτια της μακροβιότητας δημιούργησε 

βιοτράπεζα δειγμάτων (λεμφοκύτταρα, επιδερμικοί ινοβλάστες) προερχόμενα από δότες διαφόρων ηλικιών 

συμπεριλαμβανομένων υγιών υπεραιωνοβίων και αμφιθαλών μακρόβιων. Ειδικότερα μελέτες σε 

αμφιθαλείς αδελφούς άνω των 90 ετών έχουν ταυτοποιήσει μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι ενέχονται 

στη μακροβιότητα του ελληνικού πληθυσμού. 
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ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Τιμές Αναφοράς ; 

Αγγελική Μελπίδου 

Βιοχημικό εργαστήριο ΠΓΝΑ ‘ Ο Ευαγγελισμός’ 

 

Η γήρανση είναι μια πολύπλοκη και ετερογενής διαδικασία που αρχίζει σε διαφορετική χρονική στιγμή σε 

κάθε άνθρωπο. Το χρονικό σημείο μετά το οποίο ένα άτομο θεωρείται  «ηλικιωμένο» δεν είναι καθορισμένο 

με σαφήνεια.(1) Το 1928 στην Ελλάδα οι άνδρες ζούσαν κατά μέσο όρο ως τα 45 και  οι γυναίκες ως τα 47 . 

Σήμερα ζουν ως τα 77  και ως τα 83 αντίστοιχα. Στις μέρες μας  ο νομικός ορισμός του γήρατος αφορά  τα 

άτομα άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία της απογραφής του 2011 το ποσοστό του 

πληθυσμού της Ελλάδας ηλικίας 65 ετών και άνω είναι 18.1%.(2) Με την αναμενόμενη αύξηση του 

προσδόκιμου επιβίωσης το ποσοστό αυτό το 2035  αναμένεται να αντιστοιχεί στο 26.3%. Πράγματι ως το 

2050 πάνω από το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών.(3)  

Η αλλαγή αυτή στην πληθυσμιακή πυραμίδα υπαγορεύει  αλλαγές τόσο στην κοινωνική πολιτική   όσο και 

στις υπηρεσίες υγείας (Γηριατρική  ειδικότητα, Πολυδύναμη Γηριατρική Αξιολόγηση). 

 

ΓΗΡΑΝΣΗ: Είναι το σύνολο των μορφολογικών, βιολογικών και ψυχολογικών διαδικασιών που συμβαίνουν 

με την πάροδο του χρόνου σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, ανεξάρτητα από τις τυχόν καθαρώς 

παθολογικές καταστάσεις. Είναι μια ιδιαίτερα εξατομικευμένη διαδικασία  που συνοδεύεται από 

φυσιολογικές μεταβολές   οι οποίες οδηγούν σε έκπτωση της λειτουργίας οργάνων, μειωμένη 

αντιδραστικότητα του οργανισμού,   μειωμένη ικανότητα ανάκαμψης και ανάρρωσης, ελάττωση σε 

ανατομικές και λειτουργικές μονάδες, μείωση του μεταβολισμού, αυξημένη ευαισθησία στο στρες 

(ενδογενές και εξωγενές), διαταραχές ενδοκυτταρικής και εξωκυτταρικής ομοιοστασίας, μείωση της 

αναπαραγωγικής δραστηριότητας και τελικά  αύξηση της  πιθανότητας θανάτου.(4)  

 

Παρ’ὀλες όμως αυτές τις μεταβολές, δεν υπάρχει ακριβής τρόπος να προσδιορισθεί ποσοτικά πόσο 

«ηλικιωμένος» είναι κανείς. Ο  ορισμός του «ηλικιωμένου» δίνεται από την χρονολογική ηλικία η οποία  όμως 

συχνά δεν αντιστοιχεί στην πραγματική κατάσταση ή αλλιώς στην βιολογική ηλικία του ατόμου. Η ευρεία 

ετερογένεια στην βιολογική ηλικία μεταξύ ατόμων της ιδίας ηλικίας καθορίζεται από πολλούς παράγοντες 

όπως την λειτουργία οργάνων και συστημάτων, τα συνοδά νοσήματα, τον τρόπο ζωής κ.α.   Αυτό βεβαίως 

που έχει σημασία στην Γηριατρική εἰναι η βιολογική και όχι η χρονολογική ηλικία. Για τον λόγο αυτό η 

Γηριατρική χρησιμοποιεί την κλίμακα CGA (Comprehensive Geriatric Assessment - Πολυδύναμη Γηριατρική 

Αξιολόγηση) σαν εργαλείο για την εκτίμηση της φυσικής, πνευματικής και συναισθηματικής κατάστασης του 

ατόμου.(5)  Επιπλέον ένα από τα μεγάλα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το MARK-

AGE Project (2008-2013) το οποίο μελετά παραμέτρους που θα μπορούσαν να ταυτοποιηθούν σαν βιοδείκτες 

γήρανσης με σκοπό την ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου για τον υπολογισμό της βιολογικής ηλικίας του 

ατόμου.(6)    

Η Πολυδύναμη Γηριατρική Αξιολόγηση (CGA) αποτελείται από ερωτηματολόγια, δοκιμασίες και 

εργαστηριακές εξετάσεις που αξιολογούν πολύπλευρα την γενική κατάσταση του ηλικιωμένου. Ο 

επαγγελματίας υγείας ωστόσο θα πρἐπει να κατανοεἰ την επίδραση του γήρατος στα εργαστηριακά 

αποτελέσματα. Το εύρος αναφοράς μίας παραμέτρου συνήθως προσδιορίζεται με την στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσμάτων της εξέτασης από έναν μεγάλο πληθυσμό ατόμων ανδρών και μη εγκύων 
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γυναικών ηλικίας 20-50 ετών.(7)  Η συνήθης όμως πρακτική της σύγκρισης εργαστηριακών αποτελεσμάτων 

ηλικιωμένων με «φυσιολογικές τιμές» νεώτερων ατόμων μπορεί να αποβεί παραπλανητική ή ακόμη και 

επικίνδυνη καθώς φυσιολογικές καταστάσεις δὐνανται να αξιολογηθούν ως παθολογικές με συνέπεια 

άχρηστη ή ακόμη και επιβλαβἠ θεραπευτική αντιμετώπιση ή, αντιστρόφως, να μην αναγνωρισθούν 

παθολογικές καταστάσεις. 

Ενδείκνυται επομένως η αξιολόγηση ενός εργαστηριακού αποτελέσματος να βασίζεται σε έναν κατάλληλο 

πληθυσμό αναφοράς. Ο προσδιορισμός  ωστόσο τιμών αναφοράς στην τρίτη ηλικία εμφανίζει πολλές 

δυσκολίες κυρίως λόγω της αδυναμίας διάκρισης μεταξύ συμπτωμάτων μίας ασθένειας και φυσιολογικών 

εκδηλώσεων του γήρατος.  Άλλοι παράγοντες που δυσχεραίνουν επίσης τον προσδιορισμό τιμών αναφοράς 

στην τρίτη ηλικία είναι η υψηλή νοσηρότητα και συννοσηρότητα, η πολυφαρμακία, η ποικιλία στον τρόπο 

ζωής και στην  διαιτητική πρακτική καθώς και η ετερογένεια ως προς τις λειτουργικές  μεταβολές τις 

σχετιζόμενες με την ηλικία. (8)   

Πρακτικά αναγνωρίζονται τρία μοντέλα γήρανσης: α) περίπου το 10-15% των ηλικιωμένων γερνά χωρίς να 

παρουσιάζει σημαντικές ασθένειες, διατηρούμενοι σε άριστη γενική κατάσταση αποκαλούμενοι «ικανοί» 

(«fit») β) αυτοί που παρουσιάζουν πολλαπλές παθολογίες με έντονη εξασθένηση των λειτουργιών 

αποκαλούμενοι «ευπαθείς» («frail») και γ) η ενδιάμεση ομάδα που είναι και η πολυπληθέστερη οι οποίοι 

παρουσιάζουν μέτριας βαρύτητας προβλήματα αποκαλούμενοι «ευαίσθητοι» («vulnerable»).(9)  

Στην βιβλιογραφία ανευρίσκονται μελέτες που αφορούν στον προσδιορισμό τιμών αναφοράς σε ηλικιακές 

ομάδες άνω των 65 ετών κατά τεκμήριο υγιών, «ικανών» (fit) ατόμων.(10)  Οι μελέτες αυτές αναδεικνύουν 

την επίδραση ή μη της  ηλικίας στις τιμές πολλών βιοχημικών παραμέτρων συγκρίνοντας το κεντρικό 95% 

εκατοστημόριο, την μέση τιμή και την διάμεση τιμή των ομάδων αυτών με τα αντίστοιχα μεγέθη από 

πληθυσμούς νεώτερων ατόμων ηλικίας 20-50 ετών. Οι μεταβολές στις εργαστηριακές παραμέτρους 

ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: α) Αυτές που επηρεάζονται από την ηλικία β) Αυτές που δεν 

επηρεάζονται από την ηλικία και γ) Αυτές που είναι ασαφές κατά πόσον η ηλικία ή ασθένεια ή και τα δύο 

επηρεάζουν τις τιμές. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι κάποιες βιοχημικές παραμέτροι επηρεάζονται με την 

ηλικία ενώ κάποιες άλλες καθόλου. 

 

Επίδραση της ηλικίας στο βασικό βιοχημικό προφίλ ατόμων της τρίτης ηλικίας : 

Ηλεκτρολύτες 

Το Νάτριο και το Χλώριο  παραμένουν  αμετάβλητα με την ηλικία, ενώ η μέση τιμή και το ανώτερο όριο του 

εύρους αναφοράς όσον αφορά στο Κάλιο, στις περισσότερες σχετικές εργασίες, είναι ελαφρώς πιο αυξημένα 

από τα αντίστοιχα μεγέθη νεώτερων πληθυσμών. 

Γλυκόζη 

Στις περισσότερες μελέτες φαίνεται ότι τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας εμφανίζουν μία μικρή αλλά σταθερή 

αύξηση με την ηλικία παράλληλα με μία μείωση της ανοχής στην γλυκόζη. Η αύξηση αυτή είναι της τάξεως 

του 2 με 5 mg/dl ανά δεκαετία μετά την ηλικία των 50 ετών, με μεγαλύτερη αύξηση στις μεταγευματικές 

τιμές γλυκόζης. Οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη αύξηση των επιπέδων γλυκόζης ανά δεκαετία απ’ότι οι 

άνδρες. Η εξίσωση που προτείνεται για τον υπολογισμό της τιμής της γλυκόζης στις 2 ώρες μετά το γεύμα 

(2hour PostPrandial  Blood Sugar - PPBS) σε συνάρτηση με την ηλικία είναι  η εξής :  

 2hr PPBS (mg/dl) = 100 + ηλικία (έτη)  (για >40 έτος) 
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Η αύξηση της γλυκόζης με την πρόοδο της ηλικίας θεωρείται ότι είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Στην 

βιβλιογραφία, τα επίπεδα ινσουλίνης εμφανίζονται συνήθως υψηλότερα στα άτομα ηλικίας 60-90 ετών.  Η 

αύξηση της ινσουλίνης με το γήρας αποδίδεται στην αντίσταση στην ινσουλίνη, στην προοδευτικά μειούμενη 

απόκριση του μυϊκού κυρίως ιστού στην ινσουλίνη, στον μειωμένο αριθμό υποδοχέων ινσουλίνης στον 

λιπώδη ιστό καθώς και στην ελάττωση  της μεταβολικής κάθαρσης της ινσουλίνης. Ωστόσο στην 

βιβλιογραφία, οι απόψεις διίστανται στο κατά πόσον η αύξηση στα επίπεδα της γλυκόζης   είναι μία 

φυσιολογική εκδήλωση της γήρανσης ή μία παθολογική διαταραχή. Το ερώτημα αυτό σχετίζεται με την 

διατήρηση ή όχι του «φυσιολογικού εύρους» των επιπέδων της γλυκόζης για την ιατρική κοινότητα. Πολλοί 

ερευνητές προτείνουν την αύξηση του ανώτερου ορίου από τα 110 mg/dl στα 120 mg/dl, αλλιώς ένα 

σημαντικό ποσοστό των ηλικιωμένων θα έπρεπε να χαρακτηρισθoύν  διαβητικοί  με τις ανάλογες συνέπειες. 

(11) 

HbA1c.  Η  Αμερικανική Γηριατρική Εταιρία θεωρεί ότι το όριο της HbA1c < 7.0%  είναι υπερβολικά αυστηρό 

και προτείνει την αύξησή του σε HbA1c < 7.5%  για άτομα άνω των 65 ετών. Τέσσερις μεγάλες μελέτες,  η UK 

Prospective Diabetes Study (UKPDS), η Action to Control Cardiovascular risk in Diabetes (ACCORD), Action in 

Diabetes and Vascular Disease: pretax and diamicroN Controlled Evaluation (ADVANCE) και η Veterans Affairs 

Diabetes Trials δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι δεν θα ωφεληθούν από τον αυστηρό γλυκαιμικό έλεγχο, που 

αντιθέτως μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη υπογλυκαιμία.(12) 

Νεφρική λειτουργία 

 Ουρία: Παρατηρείται μία μέτρια αλλά σταθερή αύξηση της ουρίας στα άτομα >65 ετών. Αντίθετα τα επίπεδα 

κρεατινίνης δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την ηλικία. Είναι γνωστό όμως ότι με την πρόοδο της ηλικίας 

παρατηρείται έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας κατά 30 με 50% η οποία οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες όπως μείωση του αριθμού των νεφρώνων, ελάττωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης 

(GFR), στένωση των νεφρικών αγγείων, μειωμένη ροή αίματος στους νεφρούς κ.α.   

Η ουρία και η κρεατινίνη χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας. Ωστόσο τα επίπεδα 

ουρίας και  κρεατινίνης τείνουν να υπερεκτιμούν την νεφρική λειτουργία στο γήρας. Η ουρία δεν 

αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη νεφρική λειτουργία γιατί επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Aυξημένος 

καταβολισμός λευκωμάτων, σημαντικά αυξημένη ποσότητα λευκωμάτων στο διαιτολόγιο,  γαστροεντερική 

αιμορραγία, αφυδάτωση,  λήψη διουρητικών   κ.α. αυξάνουν την τιμή της ουρίας στο αίμα. Αντίθετα, κακή 

διατροφή (μειωμένη ποσότητα λευκωμάτων στο διαιτολόγιο - συνήθης περίπτωση στους ηλικιωμένους), 

μειωμένος καταβολισμός λευκωμάτων (λόγω ελάττωσης της μάζας σώματος στους ηλικιωμένους),  σοβαρή 

ηπατική νόσος ελαττώνουν την τιμή της  ουρίας. 

Κρεατινίνη: Η κρεατινίνη είναι υποπροϊόν της αποδόμησης της φωσφορικής κρεατίνης κατά την σύσπαση 

των μυών. Η ημερήσια παραγωγή της είναι σχετικά σταθερή και ανάλογη του σωματικού μεγέθους του 

ατόμου και της μυϊκής του μάζας.  Η ελάττωση του μυϊκοὐ ιστού στους ηλικιωμένους συνεπάγεται μειωμένη 

παραγωγή κρεατινίνης με αποτέλεσμα τα επίπεδα της στον ορό να παραμένουν εντός του «φυσιολογικού» 

εύρους αναφοράς,  αποκρύπτοντας συνεπώς  πιθανή νεφρική ανεπάρκεια. 

 Η ακριβέστερη εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας γίνεται με την «κάθαρση κρεατινίνης» η οποία δείχνει 

πόσα ml αίματος «καθαρίζονται» από την κρεατινίνη στη μονάδα του χρόνου. Ο ρυθμός κάθαρσης της 

κρεατινίνης είναι μια ικανοποιητική προσέγγιση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR). Η κάθαρση 

κρεατινίνης υπολογίζεται με τον   μαθηματικό τύπο του Cockcroft-Gault : 
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Κάθαρση κρεατινίνης (mL/min) = [140-ηλικία(έτη)] x [σωματικό βάρος (Kg)] / 72 x κρεατινίνη ορού (mg/dL)) 

Γυναίκες : Τιμή κλάσματος x 0.85  

Η κάθαρση κρεατινίνης ελαττώνεται με ρυθμό περίπου 1  mL/min  ανά έτος μετά την ηλικία των 40 ετών (12). 

Για παράδειγμα, άνδρας ηλικίας 86 ετών, βάρους 60 κιλών με τιμή κρεατινίνης ορού 1.6 mg/dL, μόλις λίγο 

μεγαλύτερη από την τιμή 1.4 ( το ανώτερο όριο του εύρους αναφοράς), έχει  κάθαρση κρεατινίνης 28 mL/min, 

τιμή που αντιστοιχεί σε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια.  

Ουρικό οξύ: Το ουρικό οξύ επηρεάζεται από την νεφρική λειτουργία και επομένως ακολουθεί την έκπτωση 

της με την πρόοδο της ηλικίας. Η μεγαλύτερη αύξηση του ουρικού οξέως παρατηρείται σε ηλικίες ≥90 ετών 

(13).   

Ηπατική λειτουργία (11) 

Η γήρανση δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τις περισσότερες ηπατικές παραμέτρους.  

AST, ALT: Οι τρανσαμινάσες αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος (AST) και αμινοτρανσφεράση της 

αλανίνης (ALT) σε ορισμένες μελέτες εμφανίζουν μία ελαφρά αύξηση με την ηλικία ενώ σε άλλες δείχνουν 

να είναι ανεπηρέαστες.  

Χολερυθρίνη: Εμφανίζει μία ελαφρά μείωση πιθανά λόγω της μείωσης της συγκέντρωσης της 

αιμοσφαιρίνης.  

GGT: Τα επίπεδα της γ-γλουταμυλ-τρανσφεράσης (GGT) αυξάνονται ελαφρώς με την ηλικία. Η GGT είναι ένας 

πολύ ευαίσθητος δείκτης της ηπατικής λειτουργίας επηρεαζόμενη από πολλούς παράγοντες.   Ωστόσο 

αυξημένα επίπεδα πέραν του ανώτερου ορίου του εύρους αναφοράς, με φυσιολογική ηπατική λειτουργία, 

οφείλονται συνήθως σε άλλες αιτίες πλην της γήρανσης όπως πολυφαρμακία (φαινόμενο αρκετά συχνό στην 

τρίτη  ηλικία), κατανάλωση αλκοόλ, αποφρακτική καρδιακή ανεπάρκεια κ.α. 

ALP: Στην βιβλιογραφία,  οι απόψεις διἱστανται όσον αφορά στην επίδραση της ηλικίας στην αλκαλική 

φωσφατάση (ALP). Οι περισσότεροι συγγραφείς αναφέρουν σημαντική  αύξηση της ALP μεταξύ των 30-80 

ετών: 0-37% αύξηση στις γυναίκες (κυρίως λόγω εμμηνόπαυσης) και  0-20% στους άνδρες με ανώτερο όριο 

την τιμή των 140 IU/L. Κάποιοι όμως καταλήγουν, ότι τα επίπεδα της ALP δεν είναι υψηλότερα στον 

γηράσκοντα πληθυσμό, εάν αποκλεισθούν από την μελέτη οι ασθένειες που πιθανόν να επηρεάζουν την ALP. 

Η ασάφεια αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ALP  είναι ένα πανταχού παρόν ένζυμο το οποίο στον ορό 

βρίσκεται υπό μορφή διμερών ισομορφών που προέρχονται από πολλούς ιστούς, όπως ήπαρ, οστό, έντερο, 

σπλήνα και νεφρό (σε υγιείς ενήλικες με φυσιολογική ηπατική λειτουργία η δραστικότητα της ALP προέρχεται 

κυρίως από το ήπαρ και τα οστά σε ίση αναλογία). Επομένως τα επίπεδα της  ALP μπορούν να αυξηθούν από 

πολλές παθολογικές καταστάσεις που είναι συχνές στην τρίτη ηλικία όπως ηπατική νόσος, κατάγματα, 

οστεομαλακία, νόσος Paget, οστικές μεταστάσεις κ.α. 
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Λιπίδια 

Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα της ολικής, της HDL, της LDL χοληστερόλης και των 

τριγλυκεριδίων αυξάνουν μέχρι την ηλικία των 80 ετών, με μεγαλύτερη αύξηση στις γυναίκες. Στην συνέχεια 

παραμένουν σταθερά και μάλιστα σε άτομα ≥90 ετών μειώνονται, πιθανόν λόγω ελλειπούς διατροφής και 

κακής απορρόφησης. (14) 

Πρωτεΐνες 

Πολλές μελέτες σε πληθυσμούς >60 ετών προσδιορίζουν μία ελαφρά μείωση στα ολικά λευκώματα του ορού 

καθώς και στην αλβουμίνη. Οι τιμές της αλβουμίνης ελαττώνονται ανά δεκαετία μετά την ηλικία των 60 ετών 

ενώ εμφανίζουν περαιτέρω μείωση σε άτομα ≥90 ετών. Το ανώτερο όριο  του εύρους αναφοράς της 

αλβουμίνης (5g/dl) μειώνεται λιγότερο απ’ότι το κατώτερο όριο (3.5g/dl), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

τιμές της  αλβουμίνης που παρατηρούνται  σε πληθυσμούς >65 ετών μπορεί να μην οφείλονται μόνο στην 

διαδικασία της γήρανσης αλλά είτε στην παρουσία κάποιας νόσου, είτε σε κακή διατροφή (μειωμένη 

ποσότητα λευκωμάτων στο διαιτολόγιο). Επιπλέον, χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης στον ορό είναι η πιο 

συνήθης αιτία των χαμηλών συγκεντρώσεων ασβεστίου που παρατηρούνται στους ηλικιωμένους (η 

μεγαλύτερη ποσότητα ασβεστίου στον ορό είναι συνδεδεμένη με τις πρωτεΐνες του ορού). (14) 

Ένζυμα (10) 

CK: Η κινάση της κρεατίνης (CK) φαίνεται να εμφανίζει μία ελαφρά αύξηση σε ηλικίες 60-70 έτη. Αντίθετα 

από την ηλικία των 70 ετών και  άνω  αρχίζει να μειώνεται. Σε άνδρες ηλικίας ≥90 ετών, ο μέσος όρος των 

τιμών CK και το κατώτερο όριο του αντίστοιχου εύρους αναφοράς μειώνεται σημαντικά. Σε γυναίκες  ≥90 

ετών η μείωση αυτή είναι πολύ εντονότερη (p<0.001). Η ελάττωση της  CK από ηλικίες >70 έτη  προφανώς 

οφείλεται όχι μόνον στην μείωση της μυϊκής μάζας στον γηράσκοντα πληθυσμό αλλά και σε 40-60 % μείωση 

της δραστικότητας του ενζύμου στον μυϊκό ιστό.  

CK-MB: Το ισοένζυμο CK-MB εμφανίζει επίσης σημαντική μείωση  σε άτομα ηλικίας ≥90 ετών. 

LDH: Μικρή αύξηση με την ηλικία παρατηρείται στην γαλακτική αφυδρογονάση (LDH), ενώ η αύξηση αυτή 

είναι πιο μεγάλη σε  άτομα ≥90 ετών. Η LDH είναι ένα ένζυμο, που βρίσκεται εντός των κυττάρων  σχεδόν 

όλων των    ιστών του σώματος και άρα η έκλυση της στην κυκλοφορία του αίματος χρησιμοποιείται σαν 

γενικός δείκτης κυτταρικής βλάβης.  Η αύξηση της LDH με την γήρανση μπορεί να αποδοθεί σε συσσώρευση 

κυτταρικών βλαβών προϊούσης της ηλικίας.  

Αμυλάση: Σε αρκετές μελέτες φαίνεται ότι και η αμυλάση εμφανίζει μία ελαφρά αύξηση με την ηλικία. 

Ωστόσο, πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ότι δύο ταυτόχρονες διαδικασίες μπορεί να συμβαίνουν:  αφ’ενός 

μία τάση ελάττωσης της δραστικότητας της αμυλάσης με την ηλικία, αφ’ετέρου όμως αύξηση των επιπέδων 

της στους ηλικιωμένους λόγω μειωμένης νεφρικής λειτουργίας η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της 

ταχύτητας κάθαρσης της αμυλάσης. 

Καρδιακοί δείκτες  

BNP, NT-proBNP: Η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία συχνά απαντώμενη παθολογική οντότητα στο 

γήρας.  Ωστόσο η διάγνωση της είναι πολλές φορές πρόκληση για τον κλινικό ιατρό όταν συνυπάρχουν και 

άλλα πολλαπλά συνοδά νοσήματα (φαινόμενο συχνό στους ηλικιωμένους) καθώς και μη δυνατότητα 
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απεικονιστικού ελἐγχου (π.χ. ηχοκαρδιογραφία). Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Καρδιολογίας για την καρδιακή ανεπάρκεια (ESC Heart Failure guidelines) τα επίπεδα των εγκεφαλικών 

νατριουρητικών πεπτιδίων BNP (brain natriuretic peptide) και NT-proBNP (N-terminal pro-brain natriuretic 

peptide) στον ορό είναι χρήσιμοι καρδιακοί δείκτες για την διάγνωση καθώς και για την εκτίμηση της 

βαρύτητας της καρδιακής ανεπάρκειας.(15) 

 Το NT-proBNP είναι το αμινοτελικό ανενεργό άκρο  το οποίο προέρχεται από πρωτεόλυση της προορμόνης 

(proBNP), ενώ το BNP είναι το υπόλοιπο καρβοξυτελικό άκρο το οποίο και αποτελεί την βιολογικά ενεργή 

ορμόνη. Τα πεπτίδια αυτά εκκρίνονται στην κυκλοφορία από τα καρδιομυοκύτταρα λόγω αύξησης της πίεσης 

στο τοίχωμα κυρίως της αριστερής κοιλίας αλλά και από υπερφόρτωση του όγκου των υγρών του σώματος, 

έχουν δε ισχυρή διουρητική, νατριουριτική, και χαλαρωτική επί των λείων μυϊκών ινών (αγγειοδιασταλτική) 

δράση.    

Από πολλές μελέτες έχει δειχθεί ότι τα επίπεδα των πεπτιδίων αυτών τείνουν να αυξηθούν με την ηλικία. 

Είναι όμως πλέον γνωστό ότι πολλοί παράγοντες (οι οποίοι συχνά παρατηρούνται σε ηλικίες >65 ετών π.χ. 

αγγειακή δυσλειτουργία, νεφρική ανεπάρκεια, αναιμία)  αυξάνουν επίσης την συγκέντρωση των πεπτιδίων 

στον ορό. Τα κριτήρια επιλογής «υγιών—ικανών» ηλικιωμένων >65 ετών θα πρέπει να αποκλείουν τους 

παράγοντες αυτούς για τον  προσδιορισμό εύρους αναφοράς των BNP και NT-proBNP στην αντίστοιχη 

πληθυσμιακή ομάδα. 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται πλέον πολλές μελέτες που αφορούν  την συσχέτιση των επιπέδων  των BNP 

και NT-proBNP με την ηλικία, τον προσδιορισμό εύρους αναφοράς καθώς και τον προσδιορισμό 

διαχωριστικών ορίων (cut-off values)  για τον αποκλεισμό ή μη της καρδιακής ανεπάρκειας.(16) Τιμές των 

πεπτιδίων χαμηλότερες του 97.5ου εκατοστημορίου έχουν υψηλή αρνητική προβλεπτική αξία (98%).(17)  

Το NT-proBNP φαίνεται να είναι καλύτερος δείκτης της καρδιακής λειτουργίας για αρκετούς λόγους  π.χ. 

μεγαλύτερος χρόνος ημιζωής (120min) από το BNP (22min), μεγαλύτερο και σταθερότερο μόριο (καλύτερη 

δυνατότητα ανίχνευσης), με συνέπεια η χρήση του  NT-proBNP να είναι πιο διαδεδομένη  στην διαγνωστική 

προσπέλαση  των ασθενών. (18) Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC 

Heart Failure guidelines ) για ασθενείς που παρουσιάζονται με οξεία συμπτωματολογία στα ΤΕΠ προτείνουν, 

για το NT-proBNP, τις ακόλουθες τιμές αποκλεισμού (rule-out cut-off points) και επιβεβαίωσης (rule-in cut-

off points) της καρδιακής ανεπάρκειας σε συνάρτηση με την ηλικία: (15) (Πιν.1) 

Υψηλής ευαισθησίας καρδιακή Τροπονίνη Τ (hs-cTnT): Οι καρδιακές τροπονίνες Ι (cTnΙ) και Τ (cTnT) είναι 

πρωτεΐνες που βρίσκονται μόνο στον καρδιακό μυ, ρυθμίζουν την μυϊκή δραστηριότητα και 

απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος κατόπιν καρδιακής βλάβης.(19) Σήμερα η υψηλής 

ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη Τ (hs-cTnT) είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την διάγνωση του 

εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΟΕΜ).(20) Πρόσφατες μελέτες δείχνουν, ότι σε πληθυσμό αναφοράς υγιών 

κατά τεκμήριο ατόμων ηλικιακού εύρους 50-100 ετών, τα επίπεδα της hs-cTnT εμφανίζουν κατανομή που 

εξαρτάται από την ηλικία. Για παράδειγμα, σε άτομα ηλικίας 50–75 έτη, η τιμή της hs-cTnT για την  99η 

εκατοστιαία θέση είναι 16 ng/L, ενώ άτομα ηλικίας >75 ετών, η αντίστοιχη τιμή είναι 70.6 ng/L.(21) Επομένως 

θα πρέπει το διαχωριστικό όριο των τιμών hs-cTnT (cut-off value) να προσαρμοσθεί σύμφωνα με την ηλικία 

για να βελτιωθεί η ακρίβεια της διαγνωστικής προσπέλασης του ΟΕΜ σε ηλικιωμένους ασθενείς. 
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Δείκτες καρκίνου 

H συγκέντρωση των δεικτών καρκίνου (ΔΚ) στο αίμα επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, μεταξύ των 

οποίων συγκαταλέγεται και η ηλικία (γήρανση). Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη σε συχνότητα αιτία 

θανάτου στον ηλικιακό πληθυσμό >65 ετών.(22) Η επίπτωση των πιο συχνών τύπων καρκίνου αυξάνει με την 

ηλικία γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πολυσταδιακή ανάπτυξη της παθογένειας του καρκίνου.  

Ωστόσο στην εκτεταμένη βιβλιογραφία του καρκίνου, η ηλικιακή ομάδα >65 ετών (για την γηριατρική 

ογκολογία >70 ετών) υποαντιπροσωπεύεται στις κλινικές μελέτες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται  

ασυμφωνία ως προς  το ποσοστό των μη φυσιολογικών τιμών ΔΚ σε γηράσκοντες πληθυσμούς φαινομενικά 

υγιών, «ικανών» (fit) ατόμων. Έχει αναφερθεί ότι το ποσοστό των αυξημένων τιμών ΔΚ είναι σημαντικά 

υψηλότερο από τον  ρυθμό επίπτωσης νεοπλασματικής νόσου στους ηλικιωμένους. Η αύξηση αυτή των 

τιμών των ΔΚ στους ηλικιωμένους   δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζει την ύπαρξη όγκων, η ερμηνεία δε του 

φαινομένου αυτού είναι δυνατόν να αποτελεί η ίδια η διαδικασία της ογκογένεσης, λόγω της αύξησης των 

πολυεστιακών υπερπλαστικών φαινομένων που παρατηρούνται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία.(23) 

 Η παρατήρηση αυτή αφορά κυρίως στα ογκοεμβρυϊκἀ αντιγόνα CEA, CA 125, CA 15-3 και στον δείκτη 

διαφοροποίησης PSA που είναι και οι συχνότερα προσδιοριζόμενοι ΔΚ στα κλινικά εργαστήρια. Από τους 

δείκτες αυτούς, το PSA μόνο, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον και σαν δείκτης μαζικού προληπτικού ελέγχου 

για τον καρκίνο του προστάτη και για ηλικίες > 45 ετών, διαφοροποιείται ως προς το εύρος αναφοράς σε 

σχέση με την ηλικία (p < 0.0001).(24) (Πιν.2) Ο λόγος όμως free/total PSA φαίνεται να είναι ανεξάρτητος από 

την ηλικία.  

Η αύξηση του  PSA με την ηλικία οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη αύξηση του όγκου του προστατικού 

αδένα, των φλεγμονών, των εμφράκτων και στη διαρροή PSA στον ορό λόγω της φυσιολογικής  γήρανσης 

του αδένα. Επίσης η αύξηση της διακύμανσης του PSA με την ηλικία αποδίδεται στην μεγαλύτερη 

μεταβλητότητα των επιπέδων των ανδρογόνων στην κυκλοφορία καθώς και σε άλλους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. (25) Η καθιέρωση εύρους αναφοράς του PSA ανά δεκαετία ηλικίας  αυξάνει  την διαγνωστική 

ευαισθησία και ειδικότητα με αποτέλεσμα την καλύτερη διαγνωστική προσπέλαση καθώς και την αποφυγή 

περιττών χειρισμών. 

Οστικοί δείκτες 

PINP, CTX: Οι οστικοί  δείκτες  είναι  πρωτεΐνες,  ένζυμα,   μη ενζυματικά πεπτίδια και αμινοξέα τα οποία 

προέρχονται από ενδοκυτταρικές και εξωκυτταρικές περιοχές του οστίτη ιστού. Η κατηγοριοποίηση τους 

βασίζεται στην μεταβολική διαδικασία από την οποία προέρχονται δηλαδή της οστικής παραγωγής και της 

οστικής απορρόφησης.  

Οι δείκτες οστικής παραγωγής περιλαμβάνουν παραπροϊόντα της  διαδικασίας σύνθεσης του νέου 

κολλαγόνου καθώς επίσης  πρωτεΐνες και ένζυμα που προέρχονται από τους οστεοβλάστες. Αντίθετα οι 

δείκτες της οστικής απορρόφησης περιλαμβάνουν προϊόντα αποδόμησης του ώριμου κολλαγόνου, μη 

κολλαγονικές πρωτεΐνες της θεμέλιας ουσίας του οστού καθώς και ορισμένα ένζυμα που προέρχονται από 

τους οστεοκλάστες.(26) 

Οι συχνότερα προσδιοριζόμενοι οστικοί  δείκτες  στα κλινικά εργαστήρια είναι τα προπεπτίδια του 

προκολλαγόνου τύπου Ι (PINP)  (δείκτης οστικής παραγωγής) και τα διασταυρούμενα τελοπεπτίδια του 

κολλαγόνου τύπου Ι (CTX ή β-CrossLaps) (δείκτης οστικής απορρόφησης). Τα PINP προέρχονται κατά την 
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σύνθεση του κολλαγόνου τύπου Ι ο οποίος είναι ο κύριος τύπος κολλαγόνου που ευρίσκεται στα οστά.(27) 

Το CTX ή β-CrossLaps είναι τμήμα της καρβοξυτελικής περιοχής του ώριμου κολλαγόνου τύπου Ι  και 

προέρχεται από την αποικοδόμηση του.(28) Και οι δύο αυτοί δείκτες εμφανίζουν βιολογική μεταβλητότητα 

όσον αφορά στην ηλικία αλλά και στο φύλο.  

Η εμμηνόπαυση χαρακτηρίζεται από σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού του οστικού μεταβολισμού. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση να εμφανίζουν 50-100 % αύξηση τόσο στους 

δείκτες οστικής παραγωγής όσο και στους δείκτες οστικής απορρόφησης, με τον ρυθμό οστικής 

απορρόφησης να υπερτερεί έναντι του ρυθμού οστικής παραγωγής . Η οστική απώλεια που συνοδεύει την 

εμμηνόπαυση δεν είναι σταθερή. Συνήθως παρουσιάζεται πολύ μεγάλη τα πρώτα πέντε μετεμμηνοπαυσιακά 

χρόνια και στην συνέχεια  ακολουθεί  πιο  χαμηλούς   ρυθμούς.  Μετά  την  δεκαετία  50-59  τα  επίπεδα των 

β-CrossLaps εμφανίζουν σημαντική αύξηση (P<0.05) στις γυναίκες.(29) (Πιν.3)   

Σε υγιείς άνδρες τα  επίπεδα των β-CrossLaps και PINP εμφανίζουν μία ελαφρά αύξηση μέχρι την 6η-7η 

δεκαετία, είναι όμως  χαμηλότερα από εκείνα των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών.  Μετά τα 70, η τάση 

μεταβολής των επιπέδων των οστικών  δεικτών στους άνδρες δεν είναι σαφής όπως φαίνεται σε διάφορες 

πληθυσμιακές μελέτες.(30)   

Ασβέστιο  

Σε αρκετές μελέτες φαίνεται η συγκέντρωση του ασβεστίου να παραμένει σταθερή είτε να εμφανίζει μία 

οριακή αύξηση στο ηλικιακό εύρος 60-90 έτη.(11) Σε ηλικίες ≥90 ετών μειώνεται σημαντικά (P<0.001). Η 

ελάττωση του  ασβεστίου στις πολύ μεγάλες ηλικίες (≥90) αποδίδεται στον εγκλεισμό των ατόμων αυτών 

εντός του χώρου διαμονής τους με αποτέλεσμα μειωμένη σύνθεση της 25-ΟΗ-βιταμίνης D (μηδαμινή έκθεση 

στην ηλιακή ακτινοβολία) αφ’ενός και αφ’ετέρου μειωμένη  μετατροπή της σε 1,25-(ΟΗ)2-βιταμίνη D λόγω 

νεφρικής ανεπάρκειας. Η ελάττωση τελικά της 1,25-(ΟΗ)2 βιταμίνης D στην κυκλοφορία οδηγεί σε μειωμένη 

πρόσληψη ασβεστίου από το έντερο. Επιπλέον,  τα χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης στον ορό που 

παρατηρούνται στην ηλικιακή αυτή ομάδα, είναι η πιο συνήθης αιτία των χαμηλών συγκεντρώσεων 

ασβεστίου στους ηλικιωμένους (η περισσότερη ποσότητα ασβεστίου στον ορό είναι συνδεδεμένη με τις 

πρωτεΐνες του ορού).(10) 

Φωσφόρος 

Τα επίπεδα του φωσφόρου στο αίμα φαίνεται να ελαττώνονται με την ηλικία κυρίως στους άνδρες. Στις  

γυναίκες οι μεταβολές των επιπέδων του φωσφόρου είναι ελάχιστες. Ορισμένοι ερευνητές αποδίδουν τα 

χαμηλά  επίπεδα φωσφόρου σε μειωμένη  σωληναριακή επαναπρόσληψη του, δεδομένου και των υψηλών 

τιμών παραθορμόνης (PTH) που παρατηρούνται στο γήρας. Ωστόσο η ερμηνεία αυτή δεν εξηγεί την ελάχιστη 

μεταβολή των επιπέδων του φωσφόρου στις γυναίκες.(10) 

Βιταμίνες 

Β12: Στους ηλικιωμένους τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Η έλλειψη της 

βιταμίνης Β12 οδηγεί όχι μόνο σε μεγαλοβλαστική αναιμία και μη αντιστρεπτές νευρολογικές διαταραχές 

αλλά και σε ασθένειες που σχετίζονται με την γήρανση όπως καρδιοαγγειακή νόσος, άνοια και οστεοπόρωση. 

Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 οφείλονται κυρίως στην ελλειπή απορρόφηση της Β12 από το 

γαστροεντερικό σύστημα και λιγότερο από την διαιτητική πρόσληψη.  

Η απορρόφηση της Β12 είναι μία περίπλοκη διαδικασία η οποία εξαρτάται από την καλή λειτουργία του 

γαστροεντερικού συστήματος η οποία όμως υφίσταται έκπτωση κατά την γήρανση. Η δυσαπορρόφηση της 

Β12 της τροφής είναι αποτέλεσμα δομικών και λειτουργικών διαταραχών του στομάχου και του λεπτού 
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εντέρου οι οποίες παρατηρούνται πολύ συχνά σε άτομα >65 ετών (π.χ. ατροφική γαστρίτιδα, εντερική 

εκκολπωμάτωση, νόσοι του ειλεού κ.α.). Η ατροφική γαστρίτιδα  οδηγεί σε υποχλωρυδρία (μειωμένη έκκριση 

υδροχλωρικού οξέος και πεψίνης) με αποτέλεσμα αφ’ενός μεν την μη δυνατότητα  απελευθέρωσης της Β12 

από τις πρωτεΐνες της τροφής αφ’ετέρου δε την αυξημένη ανάπτυξη βακτηριδίων που καταναλώνουν την Β12. 

Η ελεύθερη Β12 συνδέεται με τον παράγοντα Castle (IF-intrinsic factor) ο οποίος παράγεται από τα κύτταρα 

του θόλου του στομάχου. Το σύμπλοκο IF-Β12 απορροφάται από ειδικούς υποδοχείς  στο τελικό τμήμα του 

ειλεού απ’όπου τελικά  η Β12  παραλαμβάνεται από τις  τρανσκοβαλαμίνες για μεταφερθεί στα κύτταρα του 

οργανισμού.  

Επιπλέον αρκετές μέθοδοι προσδιορισμού της Β12 υπολείπονται σε ευαισθησία με αποτέλεσμα η ανεπάρκεια 

της  Β12 να μην ανιχνεύεται σε ένα σημαντικό τμήμα του γηράσκοντος πληθυσμού.(31) 

Φυλλικό οξύ: 

Αρκετές μελέτες δείχνουν επίσης μειωμένα επίπεδα φυλλικού οξέως σε ηλικίες >65 ετών. Το φυλλικό οξύ 

απορροφάται από το αρχικό τμήμα της νήστιδας. Τα αποθέματα του φυλλικού οξέως στον οργανισμό είναι 

πολύ λίγα σε σχέση με αυτά της βιταμίνης Β12.  Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι συνήθεις διαταραχές που 

παρατηρούνται στο γήρας ὀπως πρόσληψης (κακή διατροφή), δυσαπορρόφησης (π.χ. γαστρίτιδες), 

φλεγμονώδεις νόσοι κ.α. οδηγούν μέσα σε λίγες εβδομάδες σε ανεπάρκεια  φυλλικού οξέως.(31) 

Βιταμίνη D: 

 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Οστεοπόρωση (International 

Osteoporosis Foundation-IOF), τα επίπεδα «κατωφλίου» της βιταμίνης D για μεσήλικες (50+ έτη) αλλά και 

για πιο ηλικιωμένους (>65 έτη) πρέπει να είναι  30ng/ml για την διατήρηση της βέλτιστης οστικής 

πυκνότητας (BMD).(32) Επιπλέον πολυάριθμες πληθυσμιακές μελέτες συμπεραίνουν ότι επίπεδα 25-ΟΗ 

βιταμίνης D 30-45 ng/ml επιφέρουν πρόσθετα οφέλη για την υγεία  μειώνοντας τον κίνδυνο για κακοήθεια, 

αυτοάνοσα νοσήματα, διαβήτη τύπου 2, καρδιοαγγειακή νόσο, σαρκοπενία και λοιμώξεις. 

Ωστόσο ο βαθμός επιπολασμού της ανεπάρκειας της 25-ΟΗ D (10-20ng/ml) είναι πολύ υψηλός σε ηλικίες 

>65 έτη, με εντονότερη εικόνα στις γυναίκες. Η  βιταμίνη D εκτός από την διαιτητική πρόσληψη, συντίθεται 

στο δέρμα με την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και εν συνεχεία μέσω δύο ενζυμικών επιδράσεων  

[ήπαρ(CYP2R1)→25-ΟΗD →νεφροί(CYP27B1)→1,25-(ΟΗ)2D] μετατρέπεται στην ενεργό μορφή 1,25-

(ΟΗ)2D.(33) 

Επομένως οι αιτίες που οδηγούν σε ανεπάρκεια βιταμίνης D στους ηλικιωμένους οφείλονται σε καταστάσεις 

παρατηρούμενες συχνά στο γήρας όπως : μειωμένη διαιτητική πρόσληψη (ελλειπής διατροφή), εγκλεισμό     

εντός του χώρου διαμονής  (μηδαμινή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία), εκφυλισμός της ικανότητας του 

δέρματος για σύνθεση βιταμίνης D, ηπατική και κυρίως νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης 

<65ml/min). 

Αέρια αίματος 

Κατά την διάρκεια των πρώτων δύο δεκαετιών της ζωής, οι πνεύμονες βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης 

και ωρίμανσης. Ο μέγιστος αριθμός των κυψελίδων (περίπου 300 εκατομμύρια) έχει δημιουργηθεί στην 

ηλικία των 10 – 12 ετών. Στην συνέχεια οι πνεύμονες και το αναπνευστικό σύστημα ακολουθούν την 

διαδικασία της ωρίμανσης μέχρι  την ηλικία των 20 (γυναίκες) – 25 ετών (άνδρες), οπότε  έχει  επιτευχθεί η 

μέγιστη λειτουργική  
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ικανότητα του αναπνευστικού συστήματος. Στην υπόλοιπη διάρκεια της ζωής, η αύξηση της ηλικίας 

σχετίζεται με προοδευτική ελάττωση της λειτουργικότητας του αναπνευστικού συστήματος.  Οι 

σημαντικότερες προοδευτικές φυσιολογικές μεταβολές του γηράσκοντος αναπνευστικού συστήματος  

οφείλονται σε συγκεκριμένες δομικές αλλαγές του θωρακικού τοιχώματος, των αναπνευστικών μυών και του 

πνευμονικού παρεγχύματος και έχουν αντίκτυπο στις εξετάσεις λειτουργικού ελέγχου του αναπνευστικού 

συστήματος. (34) 

Η ανάλυση των αερίων αίματος είναι μία από τις βασικές εξετάσεις για την αντικειμενική εκτίμηση της 

πνευμονικής λειτουργίας. Για την ορθή ερμηνεία ὀμως των αποτελεσμάτων της μέτρησης των αερίων 

αίματος στους ηλικιωμένους απαιτείται ο προσδιορισμός εύρους αναφοράς με αυστηρά επιλεγμένα 

κριτήρια.(35)  Η παθολογική αναπνοή ή η ανταλλαγή των αερίων στους ηλικιωμένους δε συνοδεύεται 

πάντοτε από παθολογία του πνευμονικού παρεγχύματος. Ο παθολογικός αερισμός μπορεί να είναι το 

αποτέλεσμα πολλών εξωπνευμονικών παθήσεων στους ηλικιωμένους.  Πολλοί από τους ηλικιωμένους έχουν 

ιστορικό καπνιστού, χρόνια νοσήματα, πολυφαρμακία (π.χ. αλόγιστη χρήση ηρεμιστικών) και πολύ 

διαφορετικά επίπεδα δραστηριοτήτων.  

Οι μελέτες σχετικά με τις τιμές αναφοράς που έγιναν στη δεκαετία του 1960 περιέλαβαν έναν περιορισμένο 

αριθμό ατόμων, εκ των οποίων ελάχιστους ηλικίας άνω των 65 ετών. Για να προκύψουν οι τιμές αναφοράς, 

έγιναν πολλές αναγωγές. Αυτές οδήγησαν σε πίνακες προβλεπόμενων τιμών οι οποίοι δεν συσχετίζονται 

πάντοτε με την επιβίωση. Για πολλά χρόνια, οι πνευμονολόγοι στηρίχθηκαν στον κανόνα 70-70 για την 

αξιολόγηση των τιμών.   Αυτός ο κανόνας υποστήριζε ότι σε ηλικία 10 ετών μία τιμή PaO2 100mmHg θεωρείται 

φυσιολογική. Στη συνέχεια, αφαιρώντας 5mmHg για κάθε δεκαετία προκύπτει κατά προσέγγιση η 

αναμενόμενη φυσιολογική τιμή της PaO2 (για παράδειγμα, σε ηλικία 70 ετών, η τιμή αυτή αναμένεται να 

είναι 70mmHg). Κατ’ επέκταση, αυτό θα σήμαινε ότι τιμές του ύψους των 65mmHg και των 60mmHg θα 

πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικές για ηλικίες 80 και 90 ετών, αντιστοίχως.  

Νεότερες μελέτες αντικρούουν τον κανόνα των 70-70. Η PaO2 μειώνεται καθαρά μέχρι την ηλικία των 75 ετών 

και στη συνέχεια τείνει να αυξάνεται.   Η έρευνα επίσης υποδεικνύει ότι υπάρχει μια διαφορά περίπου 

5mmHg στις τιμές της PaΟ2 ανάλογα με το εάν ο ασθενής κάθεται ή είναι ξαπλωμένος. Μετά την ηλικία των 

75 ετών, οι διαφορές της PaO2 τείνουν να εξαρτώνται περισσότερο από το φύλο παρά από την ηλικία και οι 

άνδρες εμφανίζουν υψηλότερες τιμές. Γενικά η εξίσωση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της  PaO2 

ανάλογα με την ηλικία είναι η εξής : 

PaO2 (mm Hg)=100.1 – [0.325 x ηλικία (έτη)] 

Για τις τιμές του PaCΟ2 φαίνεται ότι δεν υπάρχει εξάρτηση από την ηλικία ενώ για το pH, σε κάποιες μελέτες, 

αναφέρεται μία ελαφρά μείωση με την ηλικία.   

Οι τιμές των εργαστηριακών παραμέτρων  είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του κλινικού ιατρού και η 

συμβολή τους στην καλή υγεία και στην παράταση της ζωής των ηλικιωμένων είναι καθοριστική. Συνεπώς η 

περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση της χρηστικότητας των εργαστηριακών παραμέτρων στην εκτίμηση 

της κατάστασης υγείας των ηλικιωμένων θα βοηθήσει τον κλινικό ιατρό στην καλύτερη διάκριση της 

γήρανσης από την ασθένεια και της  ασθένειας από την γήρανση. 
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Πίνακας 1. Τιμές NT-proBNP αποκλεισμού ή επιβεβαίωσης της ΚΑ σε σχέση με την ηλικία 

(Πάντοτε σε συνδυασμό με άλλες κλινικές πληροφορίες) 

ΗΛΙΚΙΑ (έτη) 

ΟΧΙ 

Χ. ΚΑΡΔ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

NT-proBNP  (pg/ml) 

ΝΑΙ  

ΟΞΕΙΑ ΚΑΡΔ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

NT-proBNP  (pg/ml) 

<50 <50 >450 

50-75 <75 >900 

>75 <250 >1800 

 

Πίνακας 2. Ανώτατες αναφερόμενες τιμές TPSA (ng/ml) σχετιζόμενες με την ηλικία ανά φυλετική ομάδα 

Φυλετική 

ομάδα 
40-49 έτη 50-59 έτη 60-69 έτη 70-79 έτη 

Ασιάτες 1,9-2,6 2,4-4,5 4,0-5,5 5,0-6,8 

Καυκάσιοι 1,5-2,5 2,3-4,2 3,5-7,0 3,5-9,4 

Λατίνοι 2,1 4,3 6,0 6,6 

Μαύροι 2,0-2,8 3,5-5,4 4,5-9,5 5,5-15,5 

     

 

Πίνακας 3. Ανώτατες αναφερόμενες τιμές β-CrossLaps (pg/ml) σχετιζόμενες με την ηλικία και φύλο   

Φὐλο 

Mean+2SD 

(pg/ml) 

ΑΝΔΡΕΣ* 

30-50 584 

50-70 704 

>70 854 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ** 

Προεμμηνόπαυση 573 

Μεταεμμηνόπαυση 1008 

*Μελέτη MCE, ** Μελέτη OFELY (36) 
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ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Φλώρα Ν. Κοντοπίδου 

 

Εισαγωγή 

Οι αλλαγές στο αιμοποιητικό σύστημα που σχετίζονται με την ηλικία συχνά είναι μικρές και δύσκολο να 

διακριθούν από συνυπάρχουσες παθήσεις και κυρίως αποκτούν ιδιαίτερη κλινική σημασία κάτω από 

καταστάσεις που απαιτούν αυξημένη αιμοποίηση. Η πλέον συχνή διαταραχή που σχετίζεται με την ηλικία 

είναι η αναιμία, με συχνότητα που αυξάνει όσο αυξάνονται οι ηλικιακές δεκαετίες. Λόγω του συνεχώς 

αυξανόμενου αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων στον πληθυσμό, η συχνότητα και οι επιπτώσεις της αναιμίας 

στο σύστημα υγείας αναμένεται να αυξηθούν.  

Η κλινική προσέγγιση της αναιμίας στους ηλικιωμένους είναι υπο εξέλιξη. Στο παρελθόν η αναιμία ήταν 

κυρίως ένα σημείο μιας υποκείμενης πάθησης. Σήμερα η αναιμία θεωρείται αιτία σοβαρής έκπτωσης της 

ποιότητας ζωής, νοσηρότητας, έκπτωσης της φυσικής λειτουργίας και παράγοντας κινδύνου για αυξημένη 

θνητότητα.  

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς εμφανίζουν επίσης ποικίλλες διαταραχές της αιμόστασης και της θρόμβωσης, που 

μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγικές διαταραχές ή θρομβοεμβολικά επεισόδια. Ιδιαίτερη σημασία έχει η 

αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών στους ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.  

Συμπερασματικά, με την ηλικία εμφανίζονται αλλαγές σε πολλά συστατικά του αιμοποιητικού συστήματος. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν τα συχνότερα εξ αυτών, με έμφαση στην αναιμία και στις διαταραχές 

της αιμόστασης και θρόμβωσης. 

Ελαττωμένη απάντηση του αιμοποιητικού συστήματος σε κατάσταση stress 

Το αιμοποιητικό σύστημα προέρχεται από μία μικρή δεξαμενή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 

(hematopoietic stem cells, HSCs) τα οποία έχουν τη δυνατότητα της αυτοανανέωσης, του πολλαπλασιασμού 

και της διαφοροποίησης στις ειδικές κυτταρικές σειρές. Από τα HSCs έως τα ώριμα κύτταρα -λευκοκύτταρα, 

ερυθρά ή αιμοπετάλια- υπάρχουν ενδιάμεσα στάδια ωρίμανσης, με δεσμευμένα προγονικά και πρόδρομα 

κύτταρα. Σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια ωρίμανσης, η δυνατότητα για αυτονανέωση ελαττώνεται.  

Η αιμοποίηση έχει αυστηρούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς με μια σειρά περίπλοκων αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των HSCs, του στρωματικού μικροπεριβάλλοντος, ρυθμιστικών μορίων και των αιμοποιητικών 

αυξητικών παραγόντων, που επηρεάζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Η ανάπτυξη του αιμοποιητικού 

συστήματος in vivo και η διατήρηση της αιμόστασης απαιτεί μια αυστηρή ισορροπία μεταξύ αυτοανανέωσης, 

διαφοροποίησης, ωρίμανσης και κυτταρικής απώλειας. Ένα μείζον ερώτημα σχετικά με τη γήρανση του 

αιμοποιητικού συστήματος είναι εάν/ή όχι το πολυδύναμο αιμοποιητικό κύτταρο έχει περιορισμένη 

δυνατότητα αναπαραγωγής. Σήμερα, πιστεύεται ότι αν και η διάρκεια ζωής των HSCs είναι περιορισμένη, 

είναι εν τούτοις επαρκής για τη πιθανή διάρκεια ζωής των ειδών. Ως ο κύριος μηχανισμός για τη εξαρτώμενη 

από την ηλικία ελάττωση των HSCs, έχει προταθεί, η συσσώρευση DNA βλαβών.  

Σχεδόν στο σύνολο των μελετών, έχει αποδειχθεί ότι ο μυελός στα ηλικιωμένα άτομα, υπό συνήθεις 

συνθήκες, μπορεί να διατηρεί φυσιολογικά τα επίπεδα των κυττάρων του περιφερικού αίματος, αλλά σε 

καταστάσεις αυξημένης ανάγκης, η δυνατότητα εφεδρίας μπορεί να υπολλείπεται. Λειτουργικές διαταραχές 
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που δεν αναγνωρίζονται σε βασική κατάσταση, γίνονται εμφανείς μετά από κάποιο ερέθισμα. Εκτός από 

ασθενέστερη η απάντηση με την ηλικία τείνει να γίνεται και πιο ποικίλη. Σε ένα δεδομένο stress, οι 

αιματολογικές μεταβολές είναι πιθανόν να συμβούν νωρίτερα και να είναι πιο σοβαρές σε ένα ηλικιωμένο 

συγκριτικά με ένα νεαρό άτομο. Έτσι, μετά από απώλεια αίματος, ο ρυθμός που η αιμοσφαιρίνη επανέρχεται 

στο φυσιολογικό επίπεδο είναι αργός και σε μια λοίμωξη η ικανότητα για αύξηση των πολυμορφοπύρηνων 

μπορεί να είναι ελαττωμένη. Σε μελέτες έχει βρεθεί ότι σε μια σοβαρή λοίμωξη οι ηλικιωμένοι ασθενείς 

μπορεί να έχουν φυσιολογικό ή ελαττωμένο αριθμό πολυμορφοπύρηνων χωρίς, όμως, να είναι σαφής η 

ακριβής διάκριση μεταξύ του «γηρασμένου» και της επίπτωσης των συνυπαρχόντων νοσημάτων και 

λαμβανομένων φαρμάκων.  

Κυτταροβρίθεια μυελού των οστών. Η κυτταροβρίθεια του μυελού των οστών ελαττώνεται με την ηλικία, 

όπως έχει βρεθεί απο ιστολογικά παρασκευάσματα και έχει επιβεβαιωθεί με μαγνητική τομογραφία. Η 

κυτταροβρίθεια του μυελού στη λαγόνιο ακρολοφία ελαττώνεται απο 80-100% σε 50% στα πρώτα 30 έτη της 

ζωής, παραμένει σε plateau περίπου στο 50% έως τα 65 έτη και ακολούθως ελαττώνεται στο περίπου 30% 

την επόμενη δεκαετία. Η τελευταία αυτή ελάττωση μάλλον οφείλεται σε ελάττωση του όγκου του 

σπογγώδους οστού λόγω της εναπόθεση λίπους που σχετίζεται με την οστεοπόρωση, και όχι σε ελάττωση 

των αιμοποιητικών κυττάρων.  

Συμπερασματικά, βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, είναι αληθές ότι παρατηρείται μια άμβλυνση στην 

αιμοποιητική απάντηση στους ηλικιωμένους αλλά σε τι ποσοστό συμβάλλει σ΄ αυτό η ηλικία και πόσο οι 

σχετιζόμενες με την ηλικία συν-νοσηρότητες είναι ασαφές.  

Αναιμία 

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει στενή σχέση μεταξύ ηλικίας και αναιμίας. Η συχνότητα της αναιμίας 

αυξάνει όσο αυξάνεται η ηλικία, κυρίως μετά την ηλικία των 65 ετών και αυξάνει δραματικά μετά τα 80 έτη.  

H Third National Health and Nutritional Examination Study (NHANES III) έδειξε ότι, στις USA, 3 εκατομμύρια 

άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν αναιμία που σχετίζεται με σημαντική λειτουργική ανεπάρκεια και 

αυξημένη θνητότητα. Αν και το επίπεδο της Hb ελαττώνεται με την ηλικία, η αναιμία δεν πρέπει να θεωρείται 

φυσιολογικό επακόλουθο της γήρανσης.  

Η αναιμία στους ηλικιωμένους είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο ιατρικό πρόβλημα για την παγκόσμια υγεία, 

δεδομένου της αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού του πλανήτη. Το 2008 ο πληθυσμός της γής ήταν 6.7 

δισεκατομμύρια με τα 98 εκατομμύρια >80 ετών. Το 2030 υπολογίζεται ότι ο συνολικός πληθυσμός θα 

αυξηθεί στα 8.4 δισεκατομμύρια με τα 216 εκατομμύρια >80 ετών, με αποτέλεσμα μόνο σε αυτή την ηλικιακή 

ομάδα οι αναιμικοί ασθενείς να είναι 49 εκατομμύρια. 

Επίπτωση της αναιμίας στους ηλικιωμένους 

Η αναιμία είναι συχνή στους ηλικιωμένους και η συχνότητα της αυξάνεται με την ηλικία. Χρησιμοποιώντας 

τα κριτήρια του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (World Health Organization, WHO) για την αναιμία δηλ. Hb 

< 12 gr/dL για τις γυναίκες και Hb < 13 gr/dL για τους άνδρες η συχνότητα της αναιμίας συνολικά στους 

ηλικιωμένους έχει βρεθεί να κυμαίνεται από 8 έως 44% με την μέγιστη επίπτωση σε άνδρες μεγαλύτερους 

των 85 ετών. 

Η συχνότητα της αναιμίας αυξάνει με την ηλικία και είναι 8% για ηλικίες 65-74 έτη, 13% για ηλικίες 75-84 έτη 

και 23% για ηλικίες άνω των 85 ετών.  
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Η συχνότητα της αναιμίας μεταξύ των ηλικιωμένων πληθυσμών ποικίλλει πολύ στις διάφορες μελέτες και 

κυμαίνεται μεταξύ 2,9% και 51% στους άνδρες και 3,3% και 41% στις γυναίκες. Στη NHANES III η συχνότητα 

της αναιμίας στον πληθυσμό της κοινότητας >65 ετών ήταν, 11% στους άνδρες και 10,2% στις γυναίκες. Η 

επίπτωση της αναιμίας ήταν μεγαλύτερη στα ηλικιωμένα άτομα σε γηροκομεία ή ιδρύματα με συχνότητα 

περίπου 50%. 

Στην ίδια μελέτη βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους φυλετικούς και εθνικούς πληθυσμούς. Η 

συχνότητα της αναιμίας ήταν 3 φορές υψηλότερη στους αφρο-αμερικάνους συγκριτικά με τους καυκάσιους 

με βάση τα κριτήρια WHO (27,8% και 9% αντίστοιχα). Τα αίτια που προκαλούν τις διαφορές ανάμεσα στις 

φυλετικές ομάδες είναι υπό μελέτη, και εγείρουν το ερώτημα αν το όριο της Hb που έχει θέσει η WHO για 

τον ορισμό της αναιμίας πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το πληθυσμό. 

Αν και, κάτω των 75 ετών, η συχνότητα της αναιμίας είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες συγκριτικά με τους 

άνδρες, άνω της ηλικίας των 75 ετών, η συχνότητα της αναιμίας στους άνδρες υπερτερεί της συχνότητας στις 

γυναίκες, περίπου κατά 5%.  Πιθανές εξηγήσεις αποτελούν πιθανά το χαμηλότερο όριο Hb της WHO για τις 

γυναίκες ή η ελαττωμένη ευαισθησία των προγονικών κυττάρων της ερυθράς στην ερυθροποιητίνη (ΕΡΟ), 

δευτεροπαθώς λόγω των μειούμενων με την ηλικία συγκεντρώσεων τεστοστερόνης.  

Βαρύτητα αναιμίας στους ηλικιωμένους 

Τα ευρήματα των μελετών δειχνουν ότι πολύ συχνά η αναιμία στους ηλικιωμένους είναι ήπια με Hb>10gr/dL.  

Στη NHANES III, λιγότεροι του 10% των αναιμικών ανδρών και γυναικών είχαν Hb < 10 gr/dL.  

Αιτίες αναιμίας στους ηλικιωμένους 

Οι αιτίες αναιμίας στους ηλικιωμένους είναι πολλές και συχνά η αιτιολογία της αναιμίας είναι 

πολυπαραγοντική, με πολλούς παράγοντες να συμμετέχουν στο πρόβλημα σε κάθε ένα ασθενή. Υπάρχουν 

μελετητές που υποστηρίζουν ότι  «στα ηλικιωμένα άτομα η αιτιολογία της αναιμίας διαφέρει σημαντικά σε 

σχέση με νεότερους ενήλικες ώστε να δικαιολογείται η θεώρηση της αναιμίας των ηλικιωμένων ατόμων ως 

ξεχωριστή οντότητα». Περισσότερες από τα 2/3 των περιπτώσεων αναιμίας στους ηλικιωμένους οφείλονται 

σε 2 κύριες αιτίες: σε έλλειψη θρεπτικών συστατικών (σίδηρος, βιταμίνη Β12 και/η φυλλικό οξύ) και σε 

χρόνια νόσο / φλεγμονή. Σύμφωνα με την NHANES III, η έλλειψη θρεπτικών συστατικών ευθύνεται περίπου 

για το 34% των περιπτώσεων ενώ κάποια/ες χρόνια νόσος, με ή χωρίς νεφρική ανεπάρκεια, ευθύνεται για 

περίπου 32%. Στο 30-35% παρά τον εκτενή έλεγχο η αναιμία παραμένει ανεξήγητη (πίνακας 1).  

Έλλειψη Fe 

Η σιδηροπενική αναιμία, μόνη ή σε συνδυασμό με έλλειψη φυλλικού οξέος και/ή βιταμίνης Β12, ευθύνεται 

για περίπου 20% των περιπτώσεων αναιμίας.  

Συνήθως εκδηλώνεται ως υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία. Όμως μπορεί να είναι ορθοκυτταρική στα 

πρώτα στάδια ή αν σχετίζεται και με άλλες παθήσεις. Τυπικά ευρήματα στον ορό είναι χαμηλός Fe, χαμηλή 

φεριτίνη και υψηλή δεσμευτική ικανότητα Fe (TIBC). 

Οι αποθήκες του Fe εξαντλούνται όταν η φεριτίνη είναι <12 μg/L, ανεξαρτήτως ηλικίας. Δεδομένου όμως ότι 

τα επίπεδα της φεριτίνης αυξάνουν με την ηλικία, φυσιολογικά επίπεδα φεριτίνης στους ηλικιωμένους δεν 

αποκλείουν την ανεπάρκεια του Fe. Οι δείκτες Fe μπορεί να επηρεαστούν επίσης από την αναιμία της χρόνιας 

νόσου στην οποία τα επίπεδα τρανφερίνης είναι χαμηλά ή φυσιολογικά και η φεριτίνη φυσιολογική ή 

αυξημένη. Η αύξηση του ορίου των επιπέδων της φεριτίνης, στους ηλικιωμένους, σε περίπου 50 μg/L, 
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αυξάνει την ευαισθησία και την ειδικότητα της φεριτίνης για την ανίχνευση της έλλειψης Fe, καθώς με τον 

τρόπο αυτό λαμβάνεται υπ΄όψιν η πιθανότητα της χρόνιας φλεγμονής και άλλες συννοσηρότητες. 

Ένα άλλο εργαστηριακό εύρημα που μπορεί να βοηθήσει για τη διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας στους 

ηλικιωμένους είναι οι διαλυτοί στον ορό υποδοχείς τρανσφερίνης, που αυξάνουν σε ανεπάρκεια Fe. Για τη 

διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας, σε ενδιάμεσες/αμφίβολες περιπτώσεις, μπορεί να είναι χρήσιμος ο 

λόγος που προκύπτει όταν διαιρεθεί η τιμή των υποδοχέων τρανσφερίνης με τον log της φεριτίνης. Λόγος > 

2.5 ενισχύει τη διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας με ευαισθησία 88% vs 16% με τις συνήθεις 

παραμέτρους μέτρησης του Fe. Δυστυχώς η μέθοδος προσδιορισμού των υποδοχέων τρανσφερίνης δεν έχει 

προτυπωθεί και δεν είναι ευρέως διαθέσιμη.  

Η εξέταση των αποθηκών Fe στο μυελό των οστών παραμένει το gold standard για την διάγνωση της 

σιδηροπενικής αναιμίας αλλά συχνά δεν είναι απαραίτητη και είναι επώδυνη για τους ηλικιωμένους 

ασθενείς. Νέες μετρήσεις όπως η ταυτοποίηση των υπόχρωμων ΔΕΚ και η χαμηλή συγκέντρωση Hb στα ΔΕΚ, 

μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αρχικό έλεγχο (screening tool), με πολύ καλή 

ευαισθησία, αναπαραγωγιμότητα και χαμηλό κόστος. 

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα δηλαδή η επιτυχής απάντηση (ΔΕΚ και Hb) μετά τη θεραπευτική χορήγηση Fe, 

επιβεβαιώνει, με υψηλό βαθμό ευαισθησίας τη διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας. Η προσεκτική 

παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν, η σιδηροπενική αναιμία 

συνυπάρχει με αναιμία χρόνιας φλεγμονής. Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι, ο από του στόματος 

Fe στους ηλικιωμένους ασθενείς, μπορεί να μην απορροφάται επαρκώς λόγω πολλών αιτίων, 

συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης με Helicobacter pylori. 

Η διατροφική έλλειψη Fe είναι πολύ σπάνια στους ηλικιωμένους, παρά τα ότι συχνά υπάρχουν άλλα σοβαρά 

διατροφικά προβλήματα. Όταν εμφανίζεται έλλειψη Fe σχεδόν αποκλειστικά οφείλεται σε απώλεια αίματος 

από το γαστρεντερικό. Η διάγνωση του αιτίου της απώλειας αίματος είναι πολύ σημαντική καθώς η 

υποκείμενη αιτία μπορεί να είναι κακοήθεια του γαστρεντερικού σωλήνα. Συχνές αιτίες απώλειας αίματος 

στους ηλικιωμένους είναι οι αγγειοδυσπλασίες του παχέος εντέρου και τα εκκολπώματα, ενώ άλλες αιτίες 

μπορεί να είναι οισοφαγίτδα, γαστρίτιδα, προ-καρκινωματώδεις πολύποδες. Σπάνια η έλλειψη Fe μπορεί να 

οφείλεται σε δυσαπορρόφηση ή σε απώλεια Fe από τα ούρα που εμφανίζεται στα πλαίσια ενδοαγγειακής 

αιμόλυσης. 

Η ανεπαρκής σε Fe ερυθροποίηση σε αντιδιαστολή με την απολυτη έλλειψη Fe είναι πολύ συχνότερη στους 

ηλικιωμένους. Η ανεπαρκής σε Fe ερυθροποίηση οφείλεται σε ελαττωμένη δυνατότητα του 

δικτυοενδοθηλιακού συστήματος να επαναχρησιμοποιεί το Fe που προέρχεται από τα γηρασμένα ερυθρά. 

Η διάγνωση γίνεται με την εύρεση ελαττωμένων επιπέδων Fe και ελαττωμένου κορεσμού τρανσφερίνης. 

Λόγω του ότι οι αποθήκες Fe είναι φυσιολογικές ή αυξημένες, η φεριτίνη του ορού είναι > 50 ng/mL, σε 

αντίθεση με την αναιμία απο απώλεια αίματος όπου οι αποθήκες είναι ελαττωμένες ή απούσες με χαμηλή 

τιμή φερριτίνης και υψηλή TIBC.  

Έλλειψη Β12 / φυλλικού οξέος 

Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 ανευρίσκονται στο 10-15% των ηλικιωμένων, αλλά μόνο 1-2% εξ αυτών 

εμφανίζουν αναιμία που οφείλεται σε ανεπάρκεια της Β12. Η βιταμίνη Β12 ανευρίσκεται στα ζωικά προϊόντα 

σε ικανή ποσότητα, έτσι μόνο οι αυστηρά φυτοφάγοι μπορεί να εμφανίσουν ανεπάρκεια που οφείλεται σε 

ελαττωμένη πρόσληψη με την τροφή. Πιο συχνά, η έλλειψη της Β12 οφείλεται σε παθολογική απορρόφηση, 
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είτε λόγω ανεπάρκειας του ενδογενούς παράγοντα του στομάχου (που χρειάζεται για την απορρόφηση της 

Β12) ή λόγω ατροφίας του εντερικού βλεννογόνου ή αφαίρεσης του στομάχου ή της νήστιδας.  

Η αναιμία λόγω έλλειψης Β12 είναι μακροκυτταρική και η μακροκυττάρωση πάντα προηγείται της εμφάνισης 

της αναιμίας (εκτός άν συνυπάρχει στίγμα β-θαλασσαιμίας ή ταυτόχρονη έλλειψη Fe). Ακόμη όμως και σε 

περιπτώσεις μακροκυτταρικής αναιμίας και ανεπάρκειας Β12, πρέπει να αποκλείονται άλλες πιθανότητες 

όπως κατάχρηση οινοπνεύματος. Χρήσιμο εύρημα υπερ της ανεπάρκειας Β12 αποτελεί η εύρεση στο 

επίχρισμα περιφερικού αίματος πολύλοβων πολυμορφοπυρήνων. Χρήσιμα επίσης ευρήματα υπέρ της 

ανεπάρκειας Β12 είναι η αύξηση στον ορό του μεθυλμαλονικού οξέος (ΜΜΑ) και της ομοκυστείνης. 

Η ανεπάρκεια του φυλλικού οξέος ανευρίσκεται στο 5-10% των ηλικιωμένων και μπορεί να οφείλεται σε 

ελαττωμένη πρόσληψη με την τροφή, εντερική δυσαπορρόφηση και αποκλεισμό της απορρόφησης από 

φάρμακα όπως sulfasalazine και αντιεπιλητικά. Η αξιολόγηση των επιπέδων του φυλλικού οξέος στον ορό 

πρέπει να γίνεται με προσοχή καθώς ένα απλό γεύμα πλούσιο σε φυλλικό, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα 

του φυλλικού στον ορό εντός των φυσιολογικών ορίων. Η μέτρηση του φυλλικού των ερυθρών δίνει μια 

καλύτερη εκτίμηση του επιπέδου του φυλλικού τους προηγηθέντες μήνες.  

Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία και υπάρχουν δεδομένα ότι ακόμη και 

επίπεδα Β12 στα κατώτερα φυσιολογικά μπορεί να συμμετέχουν στη έκπτωση της νοητικής λειτουργίας στα 

ηλικιωμένα άτομα. Έτσι τόσο η βιταμίνη Β12 όσο και το φυλλικό οξύ αναπληρώνονται επιθετικά στους 

ηλικιωμένους.  Εάν η βιταμίνη Β12 είναι <200 pg/mL πρέπει να γίνει διερεύνηση του αιτίου και να δοθεί 

βιταμίνη Β12. Σε ασθενείς με λίγο ελαττωμένη/φυσιολογική Β12 και μακροκυττάρωση (με ή χωρίς αναιμία) 

πρέπει να χορηγείται βιταμίνη Β12, κυρίως εάν η συγκέντρωση του μεθυλμαλονικού οξέος (ΜΜΑ) είναι 

αυξημένη. Το ΜΜΑ θα είναι αυξημένο εάν υπάρχει πραγματική ανεπάρκεια βιταμίνης Β12. Η νεφρική 

ανεπάρκεια αυξάνει τεχνητά τη συγκέντρωση του ΜΜΑ στον ορό 

Ακόμη και σε ασθενείς με ατροφική γαστρίτιδα η χορήγηση βιταμίνης Β12 από το στόμα είναι γενικά αρκετή. 

Σε ημερήσια δόση του 1 mg (1000 mcg) η βιταμίνη Β12 είναι αρκετή για ένα άτομο με συγκεντρώσεις λίγο 

χαμηλότερες των φυσιολογικών. Η υποκατάσταση γίνεται παρεντερικά σε σοβαρή ανεπάρκεια όταν η 

συγκέντρωση της βιταμίνης Β12 είναι <100 pg/mL.  

Χαμηλές τιμές βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος συνοδεύονται επίσης από αυξημένη συγκέντρωση 

ομοκυστεινης. Τα τελευταία έτη έχουν γίνει πολλές μελέτες για το ρόλο της ομοκυστείνης στην εμφάνιση 

στεφανιαίας νόσου. Στα ηλικιωμένα άτομα υπάρχει μια πιθανή σχέση μεταξύ στεφανιαίας νόσου και 

χαμηλής Β12/αυξημένης ομοκυστείνης. Τα επίπεδα της ομοκυστείνης μπορούν να ελαττωθούν με χορήγηση 

400 μg φυλλικού οξέος μία ή 2 φορές ημερησίως.  Η εμπειρική χορήγηση Β12 ή φυλλικού για ηλικιωμένα 

άτομα με ισχαιμική καρδιακή νόσο θεωρείται λογική.  

 

Αναιμία χρόνιας νόσου ή φλεγμονής (ΑΧΝ) 

Η αναιμία χρονίας νόσου ή φλεγμονής (ΑΧΝ) είναι συχνή και οφείλεται πρωτίστως σε ανεπαρκή 

χρησιμοποίηση του Fe. Σύμφωνα με τη μελέτη NHANES III, 20% των ηλικιωμένων έχουν αμιγώς ΑΧΝ και επι 

πλέον 4% έχουν ΑΧΝ και χρονία νεφρική νόσο. 

Τα εργαστηριακά ευρήματα της ΑΧΝ συχνά μπορεί να είναι αμφιλεγόμενα και να είναι δύσκολο να γίνει 

διάκριση μεταξύ ανεπάρκειας Fe και παθολογικής χρησιμοποίησης Fe. Η διάγνωση της ΑΧΝ τίθεται συχνά εξ 

αποκλεισμού κυρίως όταν η αναιμία εμφανίζεται κατά την πορεία σοβαρών νοσημάτων όπως καρκίνου, 



25 

 

νόσων κολλαγόνου, ρευματοειδούς αρθρίτιδας, φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, συμφορητικής 

καρδιακής ανεπάρκειας, σακχαρώδη διαβήτη. 

Η ΑΧΝ είναι ορθόχρωμη ορθοκυτταρική στο 75% των περιπτώσεων, και υπόχρωμη στο 25-30%. Τα ΔΕΚ είναι 

πολύ χαμηλά για το βαθμό της αναιμίας, εύρημα συμβατό με ελαττωμένη παραγωγή απο το μυελό. Τα 

συνήθη εργαστηριακά ευρήματα της ΑΧΝ είναι η ελάττωση του Fe και της δεσμευτικής ικανότητας του Fe 

(TIBC) στον ορό σε συνδυασμό με επάρκεια των αποθηκών Fe, όπως μπορεί να φανεί από τη μέτρηση της 

φεριτίνης και τον έλεγχο του Fe στο μυελό των οστών. 

Η ΑΧΝ τυπικά είναι ήπια έως μέτρια. Συχνά ο βαθμός της αναιμίας συνδέεται με τη σοβαρότητα του 

υποκειμένου νοσήματος.  Όταν η χρόνια νόσος σχετίζεται με Hb <10 gr/dL, πρέπει να διερευνάται η 

πιθανότητα της πολυπαραγοντικής αιτιολογίας συμπεριλαμβανομένης της απώλειας αίματος, υποσιτισμού, 

ανεπάρκειας φυλλικού ή αιμόλυσης. Ο συνήθης ορισμός της ΑΧΝ δεν περιλαμβάνει την αναιμία από διήθηση 

του μυελού, αιμορραγία, αιμόλυση ή νεφρική νόσο..  

Αν και η διαταραχή στη μεταφορά και χρησιμοποίηση του Fe παραμένει ένας σημαντικός μηχανισμός στη 

ΑΧΝ, στη παθογένεση της ΑΧΝ εμπλέκονται και άλλοι μηχανισμοί όπως αυξημένη απόπτωση των προγονικών 

κυττάρων της ερυθράς σειράς στο μυελό, ανεπαρκής παραγωγή ερυθροποιητίνης και ελάττωση της 

επιβίωσης των ερυθρών. Οι μηχανισμοί αυτοί φαίνεται ότι πραγματοποιούνται μέσω προ-φλεγμονωδών 

κυτταροκινών, όπως IL-1, IL-6 και tumor necrosis factor-a (TNF-a). Η απάντηση στη φλεγμονή στους 

ηλικιωμένους είναι συχνά παθολογική (aberrant) και μπορεί να παρατείνεται και μετά την απομάκρυνση του 

αρχικού ερεθίσματος. Ο ακριβής μηχανισμός αυτής της δυσλειτουργίας δεν είναι πλήρως κατανοητός, αλλά 

πιθανολογείται διαταραχή στη φλεγμονώδη απάντηση μέσω των ορμονών του φύλου και ελαττωμένος 

καταβολισμός των κυτοκινών φλεγμονής. Αυξημένα επίπεδα IL-6 και ΤNF-α έχουν παρατηρηθεί σε 

ηλικιωμένα άτομα με αναιμία. 

Η χεπσιδίνη, ένα πεπτίδιο 25 αμινοξέων που παράγεται στο ήπαρ, φαίνεται να παίζει κεντρικό ρόλο στη 

παθογένεση της ΑΧΝ. Η χεπσιδίνη δρά ως πρωτεύων ρυθμιστής της ομοιοστασίας του Fe, ρυθμίζοντας τόσο 

την απορρόφηση του σιδήρου από το έντερο, όσο και την απελευθέρωση του Fe από τα μακροφάγα προς τα 

προγονικά κύτταρα της ερυθράς σειράς. Αναστέλλει τη φερροπορτίνη, μια πρωτείνη που μεταφέρει το Fe 

έξω από τα κύτταρα στα οποία έχει αποθηκευτεί. Η φλεγμονή αυξάνει τα επίπεδα χεπσιδίνης. Αν και έχει 

αναφερθεί ότι τα επίπεδα χεπσιδίνης αυξάνονται σχεδόν 100 φορές στην αναιμία της ΑΧΝ, ελλείπουν οι 

μελέτες για την κλινική της χρησιμότητα λόγω της μη διαθεσιμότητας μιας εύχρηστης μεθόδου μέτρησης.  

 

Αναιμία χρονίας νεφρικής νόσου 

Η χρόνια νεφρική νόσος μπορεί να προκαλέσει αναιμία στους ηλικιωμένους καθώς η νεφρική λειτουργία 

εξασθενεί με την ηλικία. Η EPO παράγεται στα διάμεσα κύτταρα των νεφρών. Συνήθως η υποξαιμία προκαλεί 

μια λογαριθμική αύξηση στα επίπεδα της ΕΡΟ αντίστοιχη με τη σοβαρότητα της αναιμίας. Καθώς η κάθαρση 

κρεατινίνης ελαττώνεται κάτω των 40 mL/min, η αύξηση της ΕΡΟ στον ορό γίνεται αναντίστοιχα χαμηλή. Ο 

ακριβής βαθμός της νεφρικής δυσλειτουργίας που είναι ικανός να προκαλέσει αναιμία παραμένει 

αμφισβητούμενος.  
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Αναιμία λόγω μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου 

 

Ένα σημαντικό ποσοστό των ηλικιωμένων ασθενών με «ανεξήγητη» αναιμία είναι πιθανόν να έχουν 

μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, ένα νόσημα των ηλικιωμένων, με διάμεση ηλικία εμφάνισης κατά την 

διάγνωση μεγαλύτερη των 65 ετών. Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν μια ετερογενή ομάδα 

νοσημάτων, που χαρακτηρίζονται από δυσπλαστική και μη αποδοτική αιμοποίηση με κυτταροπενίες στο 

περιφερικό αίμα. Οι αιματολογικές διαταραχές στα ΜΔΣ είναι ετερογενείς. Η αναιμία είναι είτε ορθόχρωμη 

ορθοκυτταρική είτε μακροκυτταρική, και συχνά συνοδεύεται από θρομβοπενία ή/και ουδετεροπενία.  

Αναιμία λόγω ορμονικών διαταραχών 

 

Ο υποθυρεοειδισμός ελαττώνει τη συνολική μάζα των ερυθρών και μπορεί να προκαλέσει ορθόχρωμη 

ορθοκυτταρική αναιμία. Το επίπεδο της θυροειδικής δυσλειτουργίας που είναι ικανό να προκαλέσει αναιμία, 

δεν είναι γνωστό, αλλά όσο πιο σοβαρή τόσο πιο πιθανή είναι η εμφάνιση της αναιμίας. Ο υποθυρεοειδισμός 

ή υπερθυρεοειδισμός μπορεί επίσης να σχετίζονται με κακοήθη αναιμία του Biermer.  

Στους άρρενες οι συγκεντρώσεις τόσο της ελεύθερης όσο και της βιοδιαθέσιμης τεστοστερόνης ελαττώνονται 

απότομα κάθε δεκαετία μετά την ηλικία των 30. Η τεστοστερόνη είναι μια αναβολική ορμόνη που αυξάνει τη 

μεταβολική διαδικασία στο μυελό (ερυθροποίηση). Η ελάττωση της στον ηλικιωμένο πληθυσμό αυξάνει τον 

κίνδυνο για αναιμία. Σε ασθενείς μετά oρχεκτομή ή θεραπεία κατασταλτική των ανδρογόνων για καρκίνο 

προστάτη, έχει παρατηρηθεί ότι, καθώς η τεστοστερόνη ελαττώνεται, η Hb ελαττώνεται κατά 1,5 gr/dL. 

Αναιμία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας 

 

Ακόμη και μετά εκτενή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, ένα σημαντικό ποσοστό του ηλικιωμένου 

πληθυσμού, περίπου το ένα τρίτο, έχει αναιμία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας.  Η παθοφυσιολογία αυτής της 

αναιμίας δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά πιθανολογείται ότι παίζουν ρόλο πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: ελαττωμένα αποθέματα HSC, ελαττωμένη παραγωγή HGFs, ελαττωμένη 

ευαισθησία των HSCs στους HGFs, διαταραχές του μικροπεριβάλλοντος του μυελού, μη αναγνωρίσιμη 

αναιμία χρόνιας νόσου, λανθάνουσα νεφρική ανεπάρκεια. Είναι επίσης πιθανόν ότι σχετιζόμενα με την 

ηλικία αυξημένα επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών, όπως ιντερλευκίνης-6 (IL-6) μπορεί να ελαττώνει 

την απάντηση των stem cells στους αυξητικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΡΟ. 

Ο μηχανισμός ρύθμισης υποξίας/ΕΡΟ που διατηρεί επαρκή την παραγωγή ΕΡΟ και διατηρεί φυσιολογική την 

Hb φαίνεται να είναι διαταραγμένος στους ηλικιωμένους. Μελέτες έχουν δείξει ότι, μεταξύ των ηλικιωμένων 

που διατηρούν Hb στο επίπεδο 14 gr/dL, η παραγωγή ΕΡΟ αυξάνει με την ηλικία και παραμένει σταθερή στο 

χρόνο. Αυτό υποδηλώνει διαταραχή στο feedback μηχανισμό Hb/EPO καθώς δείχνει ότι, στους ηλικιωμένους, 

απαιτούνται υψηλότερα επίπεδα ΕΡΟ για τη διατήρηση της Hb εντός των φυσιολογικών ορίων. Τι προκαλεί 

τη διαταραχή αυτού του μηχανισμού (πχ ελαττωμένη μάζα των προγονικών κυττάρων της ερυθράς σειράς, 

διαταραχή στην επίδραση της ΕΡΟ στους προερυθροβλάστες, μεταβολή στη συγγένεια Hb/οξυγόνου, ή 

διαταραχή των ορμονών του φύλου), δεν είναι γνωστό.  

Μια πολύ γνωστή αιτία αναιμίας που αυξάνει με την ηλικία είναι τα ΜΔΣ. Ένα λανθάνον ΜΔΣ αποτελεί μια 

σημαντική αιτία της «ανεξήγητης» αναιμίας των ηλικιωμένων. Η διάγνωση του ΜΔΣ θα γίνει με την 

παρακέντηση και βιοψία του μυελού των οστών.   
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 Όταν μελετάται η αδιευκρίνιστης αιτιολογίας αναιμία στους ηλικιωμένους πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα 

ένα ακόμη σημείο: πόσο πολύ σημαντικό είναι το πλήρες και λεπτομερές ιστορικό του ασθενούς ώστε να μη 

διαφύγει κάποια σημαντική πληροφορία που θα οδηγήσει στην αιτία που προκάλεσε την αναιμία. Ιδιαίτερη 

έμφαση πρέπει να δίνεται στο ιστορικό λήψης φαρμάκων, καθώς οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν μια τάση 

προς την πολυφαρμακία και πολλά φάρμακα έχουν τη δυνατότητα να ελαττώνουν την ερυθροποίηση.  

Ανεπιθύμητες επιπτώσεις που σχετίζονται με την αναιμία στους ηλικιωμένους ασθενείς 

Η αναιμία έχει διάφορες επιπτώσεις στους ηλικιωμένους. Σχετίζεται με: 

Αυξημένη θνητότητα 

Αυξημένη παραμονή στο νοσοκομείο 

Καρδιοαγγειακή νόσο 

Πτώσεις και πιθανά κατάγματα 

Λειτουργική ανεπάρκεια 

Γνωσιακή δυσλειτουργία και διαταραχές συναισθήματος  

Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις εμφανίζονται και στους ασθενείς με ήπια αναιμία 

 

Διερεύνηση της αναιμίας 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η αναιμία δεν αποτελεί διάγνωση; είναι αποτέλεσμα (σύμπτωμα ή σημείο) 

νόσου και όχι νόσος. Η αναιμία ως παθολογικό εύρημα, απαιτεί διερεύνηση για την εύρεση της αιτίας που 

την προκάλεσε και παρέχει προγνωστικές πληροφορίες.  

Η αναιμία στους ηλικιωμένους πρέπει να διερευνάται όπως κάθε αναιμία στους ενήλικες με ιδιαίτερη 

προσοχή σε κάποια σημεία (πίνακας 2). Αρχικά πρέπει να διερευνάται αν υπάρχουν άλλες συννοσηρότητες 

και να λαμβάνεται λεπτομερές φαρμακευτικό ιστορικό. Ο εργαστηριακός έλεγχος αρχικά περιλαμβάνει 

γενική αίματος, μέτρηση δικτυοερυθροκυττάρων και αξιολόγηση του επιχρίσματος του αίματος που θα 

αποτελέσουν και τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο περαιτέρω έλεγχος. Εξετάσεις για τις αποθήκες 

Fe (Fe / TIBC / φεριτίνη / διαλυτοί υποδοχείς τρανσφερίνης), μέτρηση της βιταμίνης Β12, του φυλλικού οξέος 

στον ορό ή στα ερυθρά, του μεθυλμαλονικού οξέος, της ομοκυστεΐνης και βιοχημικός έλεγχος. Τα επίπεδα 

ΕΡΟ στον ορό μπορεί να είναι χρήσιμα αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν με προσοχή για το ποιό είναι το 

φυσιολογικό στους ηλικιωμένους. Άλλες εξετάσεις όπως LDH, απτοσφαρίνη, αντίδραση Coombs, CRP, TKE, 

παρακέντηση και βιοψία του μυελού των οστών, κυτταρογενετικός έλεγχος, ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών 

του ορού είναι χρήσιμες όταν ο αρχικός έλεγχος δεν αποκαλύψει το αίτιο της αναιμίας ή αν τεθεί 

συγκεκριμένη υποψία.  

Αντιμετώπιση της αναιμίας 

Η επιτυχής αντιμετώπιση της αναιμίας απαιτεί την ανεύρεση και τη θεραπεία του υποκείμενου αιτίου όπως 

ανεπάρκειας Fe/βιταμίνης Β12/φυλλικού οξέος, λοίμωξης, φλεγμονής, κακοήθειας, νεφρικής νόσου, 

μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, υποθυρεοειδισμού ή αιμορραγικής διαταραχής. 
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Στην αδιευκρίνιστης αιτιολογίας αναιμία, η θεραπεία προσαρμόζεται στον κάθε ασθενή και εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, όπως το λειτουργικό status, τις συνοσηρότητες και την επιθυμία του ασθενούς. Δεν 

υπάρχει ένα καθορισμένο όριο Hb, κάτω από το οποίο πρέπει να αρχίζει η θεραπεία.   Σε κάποιους 

ηλικιωμένους ασθενείς, Hb 8 gr/dL είναι καλά ανεκτή, ενώ σε άλλους, κυρίως σε αυτούς με υποκείμενη 

καρδιακή νόσο ή πνευμονική νόσο, μπορεί στόχος της θεραπείας να είναι Hb >10 gr/dL.  

Οι τρέχουσες θεραπευτικές επιλογές για τη συμπτωματική αναιμία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας, είναι οι 

μεταγγίσεις και οι παράγοντες που αυξάνουν την ερυθροποίηση. 

Η χρήση της ΕΡΟ έχει τεκμηριωθεί για νεφρική νόσο, μυελοδυσπλαστικά και αναιμία στο καρκίνο. Οι 

ηλικιωμένοι ασθενείς με αδιευκρίνιστης αιτιολογίας αναιμία μπορεί να ωφεληθούν με τη χορήγηση ΕΡΟ 

λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την ελάττωση της νεφρικής λειτουργίας καθώς και το χαμηλό επίπεδο ΕΡΟ. Τα 

επίπεδα Hb πρέπει να ελεγχονται συχνά ώστε να αποφευχθεί ιατρογενής πολυκυτταραιμία. Αυτό είναι ακόμη 

πιο σημαντικό στους ηλικιωμένους ασθενείς δεδομένης της υψηλότερης συχνότητας υπέρτασης και 

αγγειακής εγκεφαλικής νόσου. Ένας ασφαλής στόχος είναι επίπεδο Hb 11 gr/dL. Οι τρέχουσες διεθνείς 

συστάσεις είναι τα επίπεδα Hb να είναι μεταξύ 11-12 gr/dL, και οπωσδήποτε κάτω από 13 gr/dL. Οι συστάσεις 

αυτές είναι κοινές για τους ηλικιωμένους και μη ηλικιωμένους ενήλικες ασθενείς. Οι περισσότεροι ασθενείς 

ανταποκρίνονται στην ΕΡΟ σε διάστημα 4-6 εβδομάδων. Εάν το επίπεδο φερριτίνης πέσει κάτω των 50 

mg/mL πρέπει να προστίθεται Fe.  

 Αιμόσταση και Θρόμβωση 

 

Ο αριθμός των αιμοπεταλίων δεν αλλάζει με την ηλικία, αλλά η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ενζύμων της 

πήξης έχει βρεθεί ότι αυξάνεται με την ηλικία. Αυτά περιλαμβάνουν τους παράγοντες VII, VIII και το 

ινωδογόνο. Επίσης αυξάνεται ο σχηματισμός του ινώδους, όπως φαίνεται από τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις του fybrinopeptide A. Τα επίπεδα των D-Dimers έχουν βρεθεί αυξημένα εύρημα που 

υποδηλώνει αυξημένη ινωδόλυση. Η υπερομοκυστειναιμία, δευτεροπαθής σε χαμηλά επίπεδα Β12, είναι 

επίσης συχνή στους ηλικιωμένους. Λόγω αυτών η ηλικία μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένη θρομβωτική 

διάθεση με συνέπεια αυξημένη συχνότητα της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής 

εμβολής στους ηλικιωμένους. 

Αιμοπετάλια 

Ο αριθμός των αιμοπεταλίων δεν αλλάζει με την ηλικία.  

Η θρομβοπενία, που προκαλείται από διάφορα αίτια, είναι συχνή αιτία αιμορραγικής διάθεσης στα 

ηλικιωμένα άτομα. Θρομβοπενία ορίζεται όταν τα αιμοπετάλια είναι λιγότερα από 100000/μL αλλά 

αιμορραγία εμφανίζεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Συνήθεις αιτίες θρομβοπενίας αποτελούν η 

ελαττωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων στο μυελό των οστών, συγκέντρωση σε ένα μεγάλο σπλήνα, και 

αυξημένη περιφερική καταστροφή. Η κύρια αιτία αυξημένης περιφερικής καταστροφής είναι η θρομβοπενία 

άνοσου τύπου, δευτεροπαθής είτε σε φάρμακα είτε σε ένα υποκείμενο λεμφουπερπλαστικό νόσημα. 

Θρομβοπενία σε ηλικιωμένα άτομα κυρίως αν συνδυάζεται με διαταραχές και των άλλων σειρών μπορεί να 

οφείλεται σε μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.  

Σε άτομα άνω των 65 ετών έχουν βρεθεί αυξήμενα επίπεδα στο πλάσμα 2 συστατικών των α-κοκκίων των 

αιμοπεταλίων της b-thromboglobulin και του platelet factor 4. Έχει βρεθεί επίσης, in vitro, αυξημένη 

αντιδραστικότητα στους παράγοντες που επάγουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. 
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Λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλίων μπορεί να ευθύνονται για σοβαρές αιμορραγίες και είναι συχνά 

φαρμακευτικής αιτιολογίας. Οι πιο συχνοί παράγοντες που ευθύνονται είναι: 

1) Ασπιρίνη, που προκαλεί μη αναστρέψιμη αναστολή της cyclooxygenase (COX), ενός ενζύμου που 

είναι απαραίτητο για το σχηματισμό της θρομβοξάνης, μιας προσταγλανδίνης που ενεργοποιεί τα 

αιμοπετάλια. Η ασπιρίνη αναστέλει ισχυρότερα την COX-1 συγκριτικά με την COX-2.  

H COX-1 είναι το ένζυμο που καταλύει τη θρομβοξάνη, ενώ η COX-2 είναι το ένζυμο που καταλύει την 

προστακυκλίνη, μια προσταγλανδίνη που προκαλεί αναστολή των αιμοπεταλίων και διαστολή των αγγείων. 

Δεδομένου ότι η δράση της ασπιρίνης είναι μη αναστρέψιμη και τα αιμοπετάλια έχουν χρόνο ημίσειας ζωής 

5-7 ημέρες, η χορήγηση ασπιρίνης πρέπει να διακόπτεται 7 ημέρες πριν απο κάποια επεμβατική διαδικασία 

που μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία.  

2) Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAIDS) αναστέλλουν και τα δύο ένζυμα COX-1 και COX-2 και 

δεδομένου ότι αυτοί είναι ανταγωνιστικοί αναστολείς η δράση τους είναι μικρότερη και συντομότερη από 

αυτή της ασπιρίνης.  

3)  Η κλοπιδογρέλη (Clopidogrel, Plavix) χρησιμοποιείται για την αναστολή των αιμοπεταλίων στην 

αθηροσκληρυντική νόσο της καρδιάς, εγκεφάλου και περιφερικών αρτηριών. Δρα αναστέλλοντας τη 

δέσμευση του ΑDP στα αιμοπετάλια που φυσιολογικά προκαλεί ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Η δράση 

της κλοπιδογρέλης στα αιμοπετάλια είναι μη αναστρέψιμη. Έτσι σε περίπτωση αιμορραγίας η μόνη 

αποτελεσματική θεραπεία είναι η μετάγγιση αιμοπεταλίων.  

Επίκτητη ανεπάρκεια των παραγόντων πήξης 

Οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα των παραγόντων VII, VIII, καθώς και του παράγοντα von Willebrand, του 

ινωδογόνου, του fibrinopeptide A και του tissue plasminogen activator antigen, αυξάνονται με την ηλικία. Τα 

αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου έχει βρεθεί ότι είναι παράγοντας κινδύνου για τη θρομβοεμβολική νόσο.  

Η ανεπάρκεια των παραγόντων πήξης στα ηλικιωμένα άτομα είναι συνήθως επίκτητη και οφείλεται στη 

παρουσία ανασταλτών των παραγόντων πήξης. Ο πλέον συχνός είναι ο επίκτητος ανασταλτής του παράγοντα 

VIII. Η εμφάνιση συνήθως είναι αιφνίδια, ο τίτλος των αντισωμάτων έναντι του παράγοντα VIII είναι υψηλά 

και η αρχική εκδήλωση είναι αιμορραγία στις αρθρώσεις και τους μυς όπως στην αιμοφιλία Α. Το 

χαρακτηριστικό εργαστηριακό εύρημα είναι η παράταση του ΑΡΤΤ που δεν διορθώνεται με τη δοκιμασία 

μίξης.  

Επίκτηση ανεπάρκεια του παράγοντα von Willebrand αν και σπάνια, είναι νόσος των ηλικιωμένων ατόμων. 

Συχνά σχετίζεται με μονοκλωνικές γαμμαπάθειες, λέμφωμα ή μυέλωμα.  

Ανεπάρκεια των παραγόντων πήξης που εξαρτώνται από τη βιταμίνη Κ εμφανίζονται στα ηλικιωμένα άτομα 

με υποκείμενα σοβαρά νοσήματα. Συνήθεις αιτίες είναι: Νοσήματα του ήπατος / χοληφόρων, αντιβιοτικά 

που εξουδετερώνουν τα βακτήρια του εντέρου (μια μείζονα πηγή της βιταμίνης Κ), δυσαπορρόφηση και 

σοβαρός υποσιτισμός. Τα ελλείματα των παραγόντων διορθώνονται γρήγορα με τη χορήγηση βιταμίνης Κ.  

Σε ασθενείς με σοβαρή αιμορραγία πρέπει να διερευνάται η πιθανότητα ηπατικής νόσου. Σε ήπια ή μέτριου 

βαθμού ηπατική νόσο ο χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ) είναι παρατεταμένος ενώ ο ΑΡΤΤ φυσιολογικός. Σε 

σοβαρή ηπατική νόσο και οι δύο χρόνοι (ΡΤ, ΑΡΤΤ) είναι παρατεταμένοι. Με εξαίρεση τον παράγοντα VIII 
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(που παράγεται και από το ενδοθηλιακά κύτταρα) η ηπατική νόσος μπορεί να προκαλέσει ελάττωση όλων 

των παραγόντων πήξης. Η θεραπεία της αιμορραγικής διάθεσης στην ηπατική νόσο είναι FFP. 

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς συχνά λαμβάνουν ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, (syntrom) που δρουν θεραπευτικά 

αναστέλλοντας τη παραγωγή των παραγόντων πήξης II, VII, IX και Χ καθώς και των πρωτεινών C και S. Επι 

υπερδοσολογίας η δράση των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ είναι αναστρέψιμη είτε άμεσα με τη χορήγηση 

φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος ή σε μη επείγουσες περιπτώσεις με τη χορήγηση βιταμίνης Κ.  

 

Θρομβοφιλία 

Ο κίνδυνος για θρομβοεμβολική νόσο αυξάνει με την ηλικία. Υπάρχει μια συνεχής ισορροπία μεταξύ πήξης 

και ινωδόλυσης ώστε να επιτυγχάνεται η αιμόσταση. Η ηλικία και τα νοσήματα που σχετίζονται με αυτή, 

διαταράσσουν αυτή την ισορροπία μέσω ποικίλλων μηχανισμών. Κάποιες από τις συνήθεις αιτίες της 

επίκτητης θρομβοφιλίας στους ηλικιωμένους φαίνονται στον πίνακα 3. 

Η επίκτητη θρομβοφιλία είτε σχετίζεται με τη λήψη φαρμάκων (οιστρογόνα, ηπαρίνη, θαλιδομίδη, 

λεναλινομίδη κλπ) ή είναι δευτεροπαθής σε διάφορα νοσήματα. Η διάγνωση του αιτίου που προκαλεί 

επίκτητη θρομβοφιλία είναι πολύ σημαντική  για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος θρομβοεμβολικής νόσου στους 

ασθενείς που θα υποβληθούν σε χειρουργείο.  

Συμπερασματικά η γήρανση σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα αναιμίας και αυξημένη συχνότητα 

προβλημάτων που σχετίζονται με την αιμόσταση και θρόμβωση.  

Η αναιμία είναι ένα σοβαρό ιατρικό πρόβλημα στα ηλικιωμένα άτομα αλλά και για τη δημόσια υγεία καθώς 

ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνει στον παγκόσμιο πληθυσμό. Η αναφερόμενη συχνότητα της αναιμίας 

ποκίλλει, αλλά περίπου το ένα τέταρτο των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών έχουν αναιμία. Αν και οι αιτίες 

και οι επιπτώσεις της αναιμίας δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί, υπάρχουν κλινικές ενδείξεις ότι η αναιμία 

από μόνη της προκαλεί σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Έχει επίσης δειχθεί ότι οι ανεπιθύμητες 

συνέπειες εμφανίζονται και στις περιπτώσεις ήπιας αναιμίας, γεγονός που εγείρει την ανάγκη για 

επαναξιολόγηση των ορίων που θέτει ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (Hb <12 g/dL για τις γυναίκες και <13 

g/dL για τους άνδρες).  

 Η κατανόηση της αναιμίας των ηλικιωμένων θα οδηγήσει στη βελτίωση των θεραπευτικών 

χειρισμών, συμπεριλαμβανομένης της πλέον συνετής χρήσης των μεταγγίσεων και της σωστής χρήσης των 

ερυθροποιητικών παραγόντων. 
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Πίνακας 1. Η κατανομή των τύπων της αναιμίας στις ΗΠΑ σε άτομα >65 ετών,  

από την μελέτη NHANES III 

Τύπος Αναιμίας Ποσοστό % 
Πληθυσμός κατα 

προσέγγιση 

Απώλεια αίματος/Σχετιζόμενη με τη διατροφή 34 965,544 

Έλλειψη Fe και Fe με φυλλικό και/ή ανεπάρκεια Β12  20 561,936 

Ανεπάρκεια Β12 και/ή φυλλικό  15 403,608 

Χρονία Νόσος (ανεπάρκεια EPO) 32 904,136 

Χρονία νεφρική νόσος (ΧΝΝ) 8 229,686 

Αναιμία Χρονίας νόσου (ΑΧΝ) 20 554,281 

ΧΝΝ + ΑΧΝ 4 120,169 

Ανεξήγητη Αναιμία 34 945,195 

 

Πίνακας 2. Αρχικός έλεγχος της αναιμίας στους ηλικιωμένους 

• Ιστορικό-με κατεύθυνση την αναιμία και φυσική εξέταση με έμφαση σε 

υποκείμενες καταστάσεις που σχετίζονται με αναιμία και ιστορικό λήψης 

φαρμάκων 

• Πλήρης γενική αίματος, ΔΕΚ, επίχρισμα αίματος 

• Εξετάσεις για αποθήκες Fe (Fe, TIBC, φερριτίνη, διαλυτοί υποδοχείς 

τρανφερρίνης  

• Εξετάσεις για ανεπάρκεια Β12: επίπεδα κοβαλαμίνης στον ορό, 

μεθυλμαλονικό οξύ, ομοκυστείνη 

• Βιοχημικός έλεγχος 

• Φυλλικό οξύ στον ορό ή στα ερυθρά 

• Ερυθροποιητίνη ορού (με προσοχή για τι είναι «φυσιολογική» 

ερυθροποιητίνη στα ηλικιωμένα άτομα 
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Πίνακας 3. Συνήθεις αιτίες της επίκτητης θρομβοφιλίας στους ηλικιωμένους 

• Κακοήθεια - όλες, αλλά κυρίως ωοθηκών, παγκρέατος, glioblastoma 

multiforme 

• Ακινησία, φλεβική στάση 

• Κάπνισμα 

• Θαλιδομίδη, λεναλινομίδη 

• Αντιπηκτικό του λύκου 

• Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH) 

• Νεφρωσικό σύνδρομο με ανεπάρκεια/απώλεια ATIII 

• Κεντρικοί καθετήρες 

• Μυελουπερπλαστικά νοσήματα 
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ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΓΗΡΑΣ 

Μελπομένη Πέππα 

Επικ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η γήρανση χαρακτηρίζεται από ποικίλες ορμονικές μεταβολές που πιθανότατα υπεισέρχονται στην 

παθογένεια των μεταβολικών διαταραχών που παρατηρούνται σε αυτήν την περίοδο της ζωής ή την 

σηματοδότηση της γήρανσης.  

Οι ορμονικές μεταβολές συνίστανται σε μειωμένη έκκριση ή μειωμένη ευαισθησία των ιστών στην δράση 

των ορμονών ή μεταβολή στον ρυθμό μεταβολισμού τους.    

Η μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων στις γυναίκες και της τεστοστερόνης στους άνδρες με αντίστοιχη 

αύξηση των γοναδοτροφινών και της δεσμευτικής σφαιρίνης αποτελούν χαρακτηριστικές μεταβολές στην 

γήρανση. Μεταβολές παρατηρούνται και στην λειτουργία του άξονα υποθάλαμος –υπόφυση-επινεφρίδια ή 

υποθάλαμος-υπόφυση-θυρεοειδής, χωρίς ωστόσο έκδηλες μεταβολές στην λειτουργία του θυρεοειδούς ή 

των επινεφριδίων.  

Η κλινική σημασία αυτών των μεταβολών ποικίλλει και σχετίζεται με μειωμένη πρωτεινοσύνθεση, μείωση 

της μυικής και οστικής μάζας, αύξηση της λιπώδους μάζας, αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξημένο 

καρδιαγγειακό κίνδυνο, αυξημένα αγγειοκινητικά συμπτώματα, καχεξία, κατάθλιψη, αναιμία, μείωση της 

σεξουαλικής επιθυμίας και της στυτικής λειτουργίας, και μείωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού 

συστήματος.  

Αντικείμενο πολλαπλών μελετών αποτελεί η προσπάθεια διόρθωσης των ορμονικών μεταβολών με στόχο 

την καθυστέρηση της γήρανσης, χωρίς ωστόσο να έχει σαφώς αποσαφηνισθεί το πραγματικό όφελος αυτής 

της παρέμβασης. 
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ΤΟ ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΓΗΡΑΣ 

Αικατερίνη Ταράση 

Διευθύντρια 

Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας 

Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" 

Εισαγωγή 

Γεροντολόγοι και Ανοσολόγοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη μελέτη των επιπτώσεων της γήρανσης στο 

ανοσιακό σύστημα εδώ και πολλά χρόνια. Η γήρανση συσχετίζεται με δυσλειτουργία του ανοσιακού 

συστήματος, που αποκαλείται   γενικά  "ανοσογήρανση" (immunosenescence). Ο ορισμός αυτός, αν και 

περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην ανοσιακή απάντηση με την γήρανση του οργανισμού, 

θα έπρεπε να περιορίζεται αυστηρά μόνο σε εκείνες τις αλλαγές που είναι όντως επιβλαβείς. 

Η γήρανση του ανοσιακού συστήματος είναι μια δυναμική διεργασία, η οποία μπορεί να αντικατοπτρίζει, εν 

μέρει, την προσαρμογή της ανοσιακής απάντησης στα παθογόνα του περιβάλλοντος.  

Όλα τα διαμερίσματα του ανοσιακού συστήματος δεν γηράσκουν με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ταχύτητα ή 

προς την ίδια κατεύθυνση. Ενώ παλαιότερα υπήρχε η πεποίθηση ότι όλα τα τμήματα και οι λειτουργίες του 

ανοσιακού συστήματος ελαττώνονται με την πάροδο της ηλικίας, σήμερα πιστεύεται ότι υφίστανται 

ταυτόχρονα και αντισταθμιστικές αυξήσεις. Παρότι υπάρχει σημαντικός αριθμός πειραματικών δεδομένων 

και γνώση στον τομέα της ανοσογήρανσης, δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι προκαλεί αυτές τις αλλαγές με την 

πάροδο του χρόνου. Αυτές δε οι αλλαγές έχουν κλινικές συνέπειες, όπως αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων και 

πιθανότατα κακοηθειών, καρδιαγγειακών παθήσεων, αυτοανόσων και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων  

στους ηλικιωμένους.  

Οι αλλαγές αυτές στο ανοσιακό σύστημα συνοδεύονται επίσης από μια χαμηλού βαθμού φλεγμονώδη 

κατάσταση ("inflammaging") σε πολλούς ηλικιωμένους. Επομένως οι φλεγμονώδεις και όχι οι κυτταρικές 

αλλαγές φαίνεται να συσχετίζονται με τα σύνδρομα του γήρατος όπως η σαρκοπενία, η φυσική αδυναμία, ο 

νευροεκφυλισμός και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Έτσι, φαίνεται πιο ακριβής ο όρος "ανοσόπαυση" 

("immunopause"), κατ' αναλογία με τις αλλαγές που επέρχονται στο ενδοκρινικό σύστημα με τη γήρανση. 

Η ανοσογήρανση προσβάλλει ποικίλους κυτταρικούς πληθυσμούς στο μυελό των οστών και στο θύμο, τα 

λεμφοκύτταρα στο περιφερικό αίμα και στα δευτερογενή λεμφικά όργανα, καθώς επίσης και τα στοιχεία της  

φυσικής ανοσίας. Γενικά, αν και επηρεάζονται και τα δύο σκέλη της ανοσοαπάντησης (φυσική και επίκτητη), 

η φυσική φαίνεται να διατηρείται καλύτερα, ενώ η επίκτητη υφίσταται τις πιο σοβαρές αλλαγές, συχνά 

επιβλαβείς για τον οργανισμό.    

 

Γήρανση  του συστήματος της φυσικής ανοσίας 

Η φυσική ανοσία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού έναντι των ξένων εισβολέων. Συχνά 

το γήρας συσχετίζεται με ελαττωμένη λειτουργία των επιθηλιακών φραγμών του δέρματος και των 

βλεννογόνων (αναπνευστικής, γαστρεντερικής και ουροποιογεννητικής οδού), διευκολύνοντας έτσι την 

διείσδυση των παθογόνων. Ταυτόχρονα επηρεάζονται τα φαγοκύτταρα (ουδετερόφιλα, μακροφάγα, 

δενδριτικά κύτταρα), τα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα καθώς και οι φυσικοί μεσολαβητές (κυτταροκίνες, 
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χημειοκίνες, ορμόνες και ελεύθερες ρίζες οξυγόνου) που επίσης αποτελούν σημαντικά συστατικά της 

φυσικής  ανοσοαπάντησης. 

α) Ουδετερόφιλα 

Ο αριθμός των ουδετεροφίλων στο περιφερικό αίμα και στο μυελό των οστών παραμένει σταθερός στα 

φυσιολογικά ηλικιωμένα άτομα. Ωστόσο, παρατηρείται ελάττωση σε ορισμένες λειτουργίες τους  

(χημειοταξία, φαγοκυτταρική ικανότητα, βακτηριοκτόνος δράση, παραγωγή ελεύθερων ριζών 

οξυγόνου/αναπνευστική έκρηξη) στο γήρας. Η αυξημένη επιρρέπεια σε λοιμώξεις από Staphylococcus Aureus 

στους ηλικιωμένους αποδίδεται στην ελαττωμένη φαγοκυτταρική ικανότητα των ουδετεροφίλων. Επίσης 

επηρεάζεται η ομοιόσταση των ουδετεροφίλων καθώς αυξάνει τόσο η τυχαία όσο και η επαγόμενη 

απόπτωση τους. 

β) Μονοκύτταρα/Μακροφάγα 

Αν και δεν επηρεάζεται ο συνολικός αριθμός των μονοκυττάρων στο περιφερικό αίμα, παρατηρείται 

δυσλειτουργία των μακροφάγων στους ιστούς στα ηλικιωμένα άτομα. Μελέτες έδειξαν ελαττωμένη 

χημειοταξία, φαγοκυτταρική ικανότητα και αναπνευστική έκρηξη των μακροφάγων με αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη διάρκεια των λοιμώξεων στο γήρας. Επίσης διαταράσσεται η ικανότητα τους για απομάκρυνση 

των αποπτωτικών κυττάρων, συμβάλλοντας έτσι στην χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση του γήρατος. 

Επιπλέον, μειώνεται η ικανότητα τους ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα επηρεάζοντας έτσι εκτός από την 

φυσική και την επίκτητη ανοσοαπάντηση.  

Παράλληλα στους ηλικιωμένους, αυξάνεται  η παραγωγή προσταγλανδινών (PGE2), προφλεγμονωδών 

κυτταροκινών (IL-1β, IL-6, TNF-α) και χημεικινών (IL-8) από τα μακροφάγα. Τα αυξημένα επίπεδα IL-1β, IL-6 

και TNF-α στον ορό θεωρείται ότι συμβάλλουν σε μια χρόνια διέγερση του ανοσιακού συστήματος και κατά 

συνέπεια στην πρόκληση μιας υποκλινικής χρόνιας φλεγμονής, η οποία έχει συσχετισθεί με νοσήματα της 

προχωρημένης ηλικίας όπως οστεοπόρωση, αθηροσκλήρωση και νευροεκφυλισμός.  

γ) Δενδριτικά κύτταρα (Dendritic Cells -DCs)   

Τα  DCs αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ φυσικής και επίκτητης ανοσίας, καθώς δρουν ως "επαγγελματίες" 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και προετοιμάζουν την έναρξη της ειδικής ανοσοαπάντησης. Ενώ δεν 

υπάρχει πλήρης ομοφωνία ως προς τυχόν αλλαγές στον αριθμό τους, αντίθετα οι λειτουργίες των διαφόρων 

υποομάδων DCs επηρεάζονται  με το γήρας. Τα μυελοειδή DCs (mDCs) εμφανίζουν μείωση στις βασικές τους 

λειτουργίες (χημειοταξία, ενδοκύτωση και παραγωγή IL-12), στην ικανότητα ενεργοποίησης των παρθένων 

CD4+ κυττάρων (μέσω αντιγονοπαρουσίασης) αλλά και στην ικανότητα απομάκρυνσης αποπτωτικών 

κυττάρων (συμβάλλοντας έτσι στην φλεγμονώδη κατάσταση που επικρατεί στα ηλικιωμένα άτομα). Τα 

πλασματοκυτταροειδή  DCs (pDCs) εμφανίζουν ελαττωμένη παραγωγή IFN-Ι/ΙΙΙ και ικανότητα 

αντιγονοπαρουσίασης στα Τ λεμφοκύτταρα.  

Τα DCs στους ηλικιωμένους εμφανίζουν επίσης αυξημένη παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-6, 

TNF-α) αλλά και αυξημένη αντιδραστικότητα έναντι αυτοαντιγόνων  με αποτέλεσμα αυξημένη ενεργοποίηση 

αυτοδραστικών  Τ λεμφοκυττάρων, επηρεάζοντας την ικανότητα επαγωγής ανοχής στα αυτοαντιγόνα.  

Τελικά, φαίνεται ότι διαταραχές στον αριθμό, στις λειτουργίες και στην ενδοκυττάρια μετάδοση μηνυμάτων 

των DCs συμβάλλουν στην χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση ("inflammaging"), καθώς και στην αυξημένη 

συχνότητα λοιμώξεων, κακοηθειών και αυτοανόσων νοσημάτων που παρατηρούνται στα ηλικιωμένα άτομα.   
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δ) Φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα (Natural Killer-ΝΚ)     

Τα ΝΚ κύτταρα συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των ενδοκυτταρίων παθογόνων και τον περιορισμό των 

όγκων. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο ο απόλυτος αριθμός όσο και το ποσοστό των ΝΚ κυττάρων, τα 

οποία χαρακτηρίζονται από αύξηση της έκφρασης του δείκτη CD57 και αύξηση του ποσοστού των CD56dim 

κυττάρων (ώριμα και άκρως διαφοροποιημένα κύτταρα), αυξάνει στα φυσιολογικά ηλικιωμένα άτομα. Σε 

λειτουργικό επίπεδο, η κυτταροτοξικότητα, η ικανότητα πολλαπλασιασμού (σε απάντηση στην IL-2) καθώς 

και η παραγωγή κυτταροκινών/χημειοκινών (INF-γ, RANTES, IL-8) των ΝΚ κυττάρων (ανά κύτταρο) μειώνονται 

με την πάροδο της ηλικίας. Φαίνεται λοιπόν, ότι η διαταραγμένη λειτουργική ικανότητα των ΝΚ κυττάρων 

στα φυσιολογικά ηλικιωμένα άτομα αντισταθμίζεται εν μέρει από τον αυξημένο αριθμό των ώριμων ΝΚ 

κυττάρων.  

ε) ΝΚΤ κύτταρα (Natural Killer T cells) 

Τα NKT είναι σημαντικά στην κάθαρση μικροβιακών και ιογενών λοιμώξεων καθώς επίσης στη ρύθμιση της 

ανοσολογικής ανοχής και της αυτοανοσίας. Οι συνέπειες του γήρατος στον αριθμό και τη λειτουργία των NKT 

κυττάρων δεν έχουν μελετηθεί πλήρως. Σήμερα πιστεύεται, ότι ο απόλυτος αριθμός των ΝΚΤ στα λεμφικά 

όργανα αυξάνει, ενώ ο αριθμός και η ικανότητα πολλαπλασιασμού στο περιφερικό αίμα μειώνεται στο 

γήρας. Επιπλέον, τα ΝΚΤ συμβάλλουν στην αυξημένη παραγωγή IL-4 και IL-10 καθώς και στην μειωμένη 

παραγωγή INF-γ στα ηλικιωμένα άτομα. 

Γήρανση  του συστήματος της επίκτητης ανοσίας 

α) Τ λεμφοκύτταρα 

Η ωρίμανση των Τ κυττάρων λαμβάνει χώρα στο θύμο. Μια από τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές με τη πάροδο 

της ηλικίας είναι η υποστροφή του θύμου, η οποία χαρακτηρίζεται από μείωση του μεγέθους του οργάνου 

και αντικατάσταση των ιστών του φλοιού και του μυελού από λίπος. Η υποστροφή αυτή αρχίζει στον 9ο μήνα 

της ζωής και ολοκληρώνεται στην ηλικία των 50 ετών. Αυτό έχει ως συνέπεια την προοδευτική μείωση των 

παρθένων (naive) Τ κυττάρων που εξέρχονται από τον θύμο και μετά την ηλικία των 70 επέρχεται επίσης 

δραματική μείωση του ρεπερτορίου των Τ κυττάρων (μείωση της ποικιλότητας). Η συνεχής κατανάλωση των 

ανοσολογικών πηγών από νέες ή εμμένουσες λοιμώξεις συμβάλλει επίσης στην μείωση των παρθένων 

(naive) Τ κυττάρων. Η μείωση δε αυτή αφορά κυρίως τον υποπληθυσμό των CD8+ κυττάρων και λιγότερο τα 

CD4+ κύτταρα (ελάττωση του λόγου CD4/CD8). Επιπλέον τα  παρθένα Τ κύτταρα των ηλικιωμένων 

εμφανίζουν λειτουργικές ανωμαλίες (βραχύτερα τελομερή, μειωμένη έκκριση IL-2, περιορισμένο ρεπερτόριο 

TCR), με αποτέλεσμα μειωμένη ικανότητα απάντησης σε νέα αντιγόνα.  

Ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση των δραστικών μνημονικών Τ κυττάρων (κυρίως των CD8+). Τα δραστικά 

αυτά κύτταρα εμφανίζουν φαινοτυπικές αλλαγές, όπως είναι η μειωμένη έκφραση του συνδιεγερτικού 

μορίου CD28, η οποία αποδίδεται σε επαναλαμβανόμενο αντιγονικό ερεθισμό στο περιφερικό αίμα. 

Ηλικιωμένα άτομα με χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις από ερπητοϊούς (κυρίως από CMV)  ή/και αυτοάνοσα 

νοσήματα εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό CD8+CD28- Τ κυττάρων, τα οποία επηρεάζουν την ικανότητα 

ανοσοαπάντησης σε άλλα παθογόνα. Η ελαττωμένη παραγωγή προστατευτικών αντισωμάτων μετά από 

εμβολιασμό στους ηλικιωμένους έχει συσχετισθεί επίσης με τη συγκέντρωση CD8+ δραστικών Τ κυττάρων. 

Η υποστροφή του θύμου οδηγεί επίσης σε ελαττωμένη παραγωγή Τ ρυθμιστικών κυττάρων (Τ regulatory-

Treg). Έχει αναφερθεί μειωμένη καταστολή, μέσω των Treg κυττάρων μετά την ηλικία των 50, στην οποία 

αποδίδονται τα αυξημένα ποσοστά αυτοανοσίας και φλεγμονής στο γήρας.  



39 

 

β) Β λεμφοκύτταρα  

Η γήρανση συνοδεύεται από αλλαγές στον Β κυτταρικό πληθυσμό και κατά συνέπεια στο χυμικό σκέλος της 

ειδικής ανοσοαπάντησης (αν και επηρεάζεται λιγότερο από το κυτταρικό σκέλος). Ενώ ο αριθμός των Β 

κυττάρων στο περιφερικό αίμα παραμένει σταθερός (ή μειώνεται ελαφρά), εντούτοις αυξάνει το ποσοστό 

των μνημονικών Β κυττάρων (κυρίως των μακρόβιων), ως αντιστάθμισμα στη ελάττωση των παρθένων Β 

κυττάρων (τα οποία χαρακτηρίζονται από την απουσία του δείκτη CD27) στα ηλικιωμένα άτομα. 

Παρατηρείται επίσης κλωνικός πολλαπλασιασμός ορισμένων ειδικοτήτων Β κυττάρων, που πιθανόν 

ευθύνονται για την περιορισμένη ποικιλότητα του ρεπερτορίου των Β κυττάρων και κατά συνέπεια 

επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών στους ηλικιωμένους. 

Όσον αφορά τις ανοσοσφαιρίνες, μολονότι τα επίπεδα τους στον ορό δεν ελαττώνονται με την ηλικία, τα 

αντισώματα έχουν μικρότερη χημική συγγένεια για το αντιγόνο. Ανευρίσκονται επίσης αυξημένα επίπεδα IgΑ 

και  IgG (υποτάξεις IgG1, IgG2 και IgG4) ανοσοσφαιρινών στον ορό. Επιπλέον, παρατηρείται παραγωγή 

μονοκλωνικών ανοσοσφαιρινών από κλώνους CD19+CD5+ Β κυττάρων, με αποτέλεσμα αυξημένη συχνότητα 

μονοκλωνικών γαμμαπαθειών αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS) στα ηλικιωμένα άτομα.   

"Ανοσογήρανση" και λοιμώξεις 

Προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη μιας επαρκούς ανοσοαπάντησης έναντι ενός ευρέως φάσματος 

παθογόνων δια βίου, απαιτούνται ομοιοστατικοί μηχανισμοί, οι οποίοι εγγυώνται επαρκή ανοσολογική 

μνήμη, σε συνδυασμό με μια δεξαμενή παρθένων κυττάρων που θα εξασφαλίζουν την επιβίωση των 

μνημονικών κυττάρων. Η υποστροφή του θύμου, που οδηγεί σε διαταραχή της λειτουργίας και της 

ισορροπίας παρθένων, δραστικών και μνημονικών κυττάρων, σε συνδυασμό με χρόνιες εμμένουσες ιογενείς 

λοιμώξεις (από κυτταρομεγαλοϊό ή  ιό Epstein-Barr)  έχουν ως συνέπεια απώλεια της ικανότητος για έλεγχο 

των λοιμώξεων και μειωμένη απάντηση στους εμβολιασμούς.  

Οι λοιμώξεις που προσβάλλουν τα ηλικιωμένα άτομα είναι βαρύτερες, συχνά θανατηφόρες και εμφανίζονται 

με άτυπα συμπτώματα που δυσχεραίνουν τη διάγνωση και συχνά την καθυστερούν. Αφορούν δε λοιμώξεις 

κυρίως από ενδοκυττάριους μικροοργανισμούς που απαιτούν για την αντιμετώπιση τους το κυτταρικό 

σκέλος της ανοσοαπάντησης, που όπως προαναφέρθηκε είναι αυτό που επηρεάζεται κυρίως με την πάροδο 

της ηλικίας. Έτσι, οι ηλικιωμένοι προσβάλλονται συνήθως από μικροβιακές λοιμώξεις (ουρολοιμώξεις, γρίπη, 

πνευμονία, φυματίωση, ενδοκαρδίτιδα, λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων), αναζωπύρωση 

χρόνιων ιογενών λοιμώξεων (ιός του απλού έρπητα, ιός έρπητα ζωστήρα-ανεμοβλογιάς), μυκητιασικές 

(Candida) ή παρασιτικές λοιμώξεις και σπανιότερα από ευκαιριακές λοιμώξεις από Clostridium ή 

Staphylococcus. Ειδικότερα, η αυξημένη ευαισθησία των ηλικιωμένων στη γρίπη, που συχνά είναι 

θανατηφόρος, αποδίδεται σε σημαντικό ποσοστό σε διαταραχές της φυσικής ανοσίας.  

Στα ηλικιωμένα άτομα, ενώ διατηρείται η ανοσιακή απάντηση έναντι γνωστών αντιγόνων, ελαττώνεται 

σημαντικά η ικανότητα απάντησης έναντι νέων αντιγόνων, λόγω αυξημένης αναλογίας μνημονικών κυττάρων 

και προοδευτικής ελάττωσης των παρθένων Τ κυττάρων που εξέρχονται από τον θύμο. Τελικά, το ανοσιακό 

σύστημα καθίσταται "θύμα" της επιτυχημένης αντιμετώπισης των παθογόνων, καθώς τα παρθένα κύτταρα 

που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των παθογόνων αντικαθίστανται προοδευτικά από μνημονικά Τ 

και Β λεμφοκύτταρα. Πιστεύεται δε, ότι οι χρόνιες λανθάνουσες ιογενείς λοιμώξεις αντιπροσωπεύουν έναν 

σημαντικό εξωτερικό παράγοντα που επιταχύνει περαιτέρω τη γήρανση λόγω επαναλαμβανόμενου 

αντιγονικού ερεθισμού.     
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Οι διαταραχές των ανοσολογικών διαταραχών στο γήρας επηρεάζουν επίσης την αποτελεσματικότητα των 

εμβολιασμών. Για παράδειγμα, ο αντιγριπικός εμβολιασμός παρέχει προστασία  μόνο στο 30-50% των 

ηλικιωμένων έναντι 65-80% των νέων ενηλίκων. Ειδικότερα, η λειτουργική ανεπάρκεια των παρθένων Τ 

κυττάρων παρεμποδίζει την επαγωγή ανοσοαπάντησης έναντι νέων αντιγόνων, με αποτέλεσμα μειωμένη 

επιτυχία των εμβολιασμών για τα οποία δεν υπάρχει ανοσολογική μνήμη (π.χ. έναντι του κίτρινου πυρετού 

ή της λύσσας). Αντίθετα οι δευτερογενείς απαντήσεις (έναντι γνωστών αντιγόνων) μετά από εμβολιασμό δεν 

επηρεάζονται τόσο, αν και η διάρκεια της αντισωματικής απάντησης είναι μικρότερη και τα παραγόμενα 

αντισώματα είναι λιγότερα και όχι τόσο αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση των παθογόνων. 

Ανοσογήρανση και αυτοανοσία  

Μολονότι τα περισσότερα σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα εμφανίζονται σε νέες γυναίκες (πριν την 

εμμηνόπαυση), εντούτοις ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων παρουσιάζουν ήπιες αυτοάνοσες καταστάσεις. 

Είναι επίσης σαφές ότι οι αλλαγές που συμβαίνουν στο ανοσιακό σύστημα με το γήρας επηρεάζουν την 

έναρξη των αυτοανόσων νοσημάτων, δεδομένου ότι οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν αυξημένη αντιδραστικότητα 

στα "ίδια" αντιγόνα και απώλεια της αυτοανοχής. Ένα άλλο γεγονός της γήρανσης που συνδέεται στενά με 

την αυτοανοσία είναι η αυξημένη παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών. Ανωμαλίες 

των τελομερών με την πάροδο της ηλικίας προκαλούν επίσης δυσλειτουργία του ανοσιακού συστήματος, 

που μπορεί να οδηγήσει σε αυτοανοσία. 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν επίσης δείξει αυξημένη συχνότητα αυτοαντισωμάτων (κυρίως ρευματοειδούς 

παράγοντα-RF, αντιπυρηνικών, αντιφωσφολιπιδικών και αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων) στα ηλικιωμένα 

άτομα. Για την εξήγηση του φαινομένου έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, εκτός από την διαταραχή στη 

λειτουργία των Τ και Β κυττάρων και κυρίως τη μειωμένη ωρίμανση χημικής συγγένειας των αντισωμάτων. 

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η υψηλή συχνότητα αυτοαντισωμάτων στους ηλικιωμένους μπορεί να οφείλεται, 

εν μέρει τουλάχιστον, σε αδιάγνωστα ή ασυμπτωματικά αυτοάνοσα νοσήματα ή να είναι το αποτέλεσμα 

σωματικών μεταλλάξεων, οι οποίες δίνουν γένεση σε κυτταρικούς κλώνους που παράγουν αυτοαντισώματα. 

Τα αυτοαντισώματα μπορεί επίσης να δρουν προστατευτικά έναντι ορισμένων λοιμώξεων. Για παράδειγμα 

ο  IgM-RF θεωρείται ότι ενισχύει τη σύνδεση IgG αντισωμάτων χαμηλής συγγένειας στα αντίστοιχα αντιγόνα 

τους.   

Συμπεράσματα 

Αν και όλα τα μέρη του ανοσιακού συστήματος επηρεάζονται με τη γήρανση του οργανισμού, η ειδική ανοσία 

και ιδιαίτερα το κυτταρικό σκέλος (Τ λεμφοκύτταρα) εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυσλειτουργία. Σύμφωνα με 

την επικρατέστερη θεωρία, η ανοσογήρανση οφείλεται, εν μέρει τουλάχιστον, στον χρόνιο αντιγονικό 

ερεθισμό από εμμένουσες ιογενείς λοιμώξεις (κυρίως από CMV), που οδηγεί τελικά σε εξουθένωση του 

ανοσιακού συστήματος.  

Η ανοσογήρανση συσχετίζεται με ελάττωση των παρθένων Τ και Β κυττάρων με συνέπεια μειωμένη 

ανοσοαπάντηση στα νέα αντιγόνα. Ταυτόχρονα, παρατηρείται συγκέντρωση μνημονικών κυττάρων, τα οποία 

πιθανόν μαζί και με τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες συμβάλλουν στην εμφάνιση της χρόνιας φλεγμονής 

που χαρακτηρίζει το γήρας ("inflammaging") και η οποία έχει συσχετισθεί με την εκδήλωση 

νευροεκφυλιστικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων. 
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Η αυξημένη συχνότητα αυτοανόσων νοσημάτων και κακοηθειών σε συνδυασμό με την επιρρέπεια σε 

λοιμώξεις (κυρίως από ενδοκυττάρια παθογόνα) και την μειωμένη απάντηση στους εμβολιασμούς που 

παρατηρούνται στα ηλικιωμένα άτομα οφείλονται σε διαταραχές των ανοσορρυθμιστικών λειτουργιών. 

Επομένως, η βαθύτερη κατανόηση των βασικών μηχανισμών της ανοσιακής δυσλειτουργίας που εμφανίζεται 

με τη  γήρανση  του οργανισμού, θα βοηθήσουν με τους κατάλληλους θεραπευτικούς χειρισμούς (π.χ. 

σχεδιασμός ειδικών εμβολίων) στην καθυστερημένη εμφάνιση ή ακόμη και στην αναστολή των επιβλαβών 

επιπλοκών της ανοσογήρανσης και ως εκ τούτου στην καλύτερη προστασία των ευάλωτων ηλικιωμένων 

ατόμων.   
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Το φάρμακο στην τρίτη ηλικία: τα δύο πρόσωπα του Ιανού. 

Ανδριανή Γρηγοράτου, 

Βιοχημικό εργαστήριο ΠΓΝΑ  ‘Ο Ευαγγελισμός’. 

Στις δυτικές κοινωνίες οι ηλικιωμένοι αποτελούν το 12-15% του πληθυσμού  και είναι η ταχύτερα αυξανόμενη 

ηλικιακή ομάδα. Στην Ελλάδα αποτελούν το 17% του πληθυσμού (απογραφή 2011). Περισσότερες από το 1/3 

των συνταγών αφορούν ασθενείς άνω των 65 ετών. Παράλληλα στους ηλικιωμένους παρατηρείται συχνά το 

φαινόμενο των πολλαπλών παθολογιών (πίνακας 1). Ένας στους 5 ηλικιωμένους αντιμετωπίζει ένα χρόνιο 

πρόβλημα υγείας, ένας στους δύο αντιμετωπίζει τρία ή και περισσότερα χρόνια προβλήματα (1,2). Είναι 

προφανές ότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα ανομοιογενές σύνολο.  

 

Χρόνιο νόσημα 

 

Ηλικία 65-75 ετών 

 

Ηλικία > 75 ετών 

Οστεοαρθρίτιδα 50% 54% 

Υπέρταση  36% 39% 

Καρδιολογικά νοσήματα 32% 36% 

Διαβήτης 10% 11% 

Προβλήματα ακοής 28% 36% 

Καταρράκτης  16% 24% 

Άλλα οφθαλμολογικά 

προβλήματα 

10% 11% 

  

Πίνακας 1. Χρόνια νοσήματα ηλικιωμένων.  

Οι κατευθυντήριες οδηγίες των ιατρικών εταιριών  κατά κανόνα αναφέρονται στην αντιμετώπιση ενός 

μεμονωμένου νοσήματος και όχι στην περίπτωση των πολλαπλών παθολογιών, πράγμα σύνηθες για τους  

ηλικιωμένους ασθενείς. Οι υπάρχουσες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες περιλαμβάνουν μικρό αριθμό 

ατόμων άνω των 65 και εξαιρετικά λίγους ή και καθόλου για ηλικίες άνω των 75 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες ο 

σχεδιασμός μελετών αποδεικνύεται δύσκολος εξ αιτίας κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων (δυσκολίες 

στη μετακίνηση και τη συμμόρφωση) και πιθανόν στη διάρκειά τους να προκύψουν προβλήματα. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η σχετική ασάφεια των οδηγιών που αφορούν  ηλικιωμένους ασθενείς (3, 4). 

Με την πάροδο των χρόνων παρατηρείται φθορά στον οργανισμό και πιο συγκεκριμένα μείωση της μυϊκής 

μάζας, μείωση του όγκου του πλάσματος, μείωση της καρδιακής παροχής και συνεπώς της αιμάτωσης των 

ζωτικών οργάνων, έκπτωση της λειτουργίας του ήπατος, των νεφρών και του νευρικού συστήματος. 

Ας ακολουθήσουμε την πορεία ενός φαρμάκου στον οργανισμό.  Μετά την απελευθέρωση (Liberation) της 

δραστικής ουσίας  ακολουθεί η απορρόφηση  του φαρμάκου (Absorption), η κατανομή (Distribution), ο 

μεταβολισμός (Metabolism) και τέλος η απέκκρισή του (Elimination), συνολικά δηλαδή η ακροστιχίδα 

LADME. Οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων είναι κλινικά πιο σημαντικές όσο προχωράμε από την 

απορρόφηση προς την απέκκριση του φαρμάκου. Την απορρόφηση του φαρμάκου – τα περισσότερα 

φάρμακα απορροφώνται από το βλεννογόνο του πεπτικού σωλήνα – ακολουθεί η είσοδός του στην 

κυκλοφορία. Στους ηλικιωμένους ασθενείς παρατηρείται μείωση της σπλαχνικής αιματικής ροής, μείωση των 

γαστρικών εκκρίσεων και αύξηση του pH του στομάχου, κατά τόπους απώλεια του εντερικού βλεννογόνου, 

μείωση της κινητικότητας του εντέρου και καθυστέρηση της κένωσής του. Όλες αυτές οι μεταβολές 

επηρεάζουν την απορρόφηση των από του στόματος χορηγουμένων φαρμάκων. Για την αντιμετώπιση του 



43 

 

έλκους ή της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης  χορηγούνται αντιόξινα, δηλαδή ασθενείς βάσεις όπως πχ 

η σόδα  NaHCO3,  σκευάσματα που περιέχουν μαγνήσιο MgO, MgCO3 ή αργίλιο Al2O3 και αυξάνουν το pH του 

περιεχομένου του στομάχου  ή χορηγούνται ανταγωνιστές των Η2 υποδοχέων της ισταμίνης στα τοιχωματικά 

κύτταρα του στομάχου,  με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τη σιμετιδίνη (cimetidine),  που αναστέλλει την 

έκκριση γαστρικού υγρού, ή χορηγούνται αναστολείς της αντλίας πρωτονίων PPIs (Proton Pump Inhibitors) 

που αποτελεί το τελικό στάδιο έκκρισης ΗCl,  με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την ομεπραζόλη. Το  

αποτέλεσμα της αύξησης του pH του στομάχου  είναι   η τροποποίηση  της απορρόφησης της βιταμίνης Β12.   

Δηλαδή μετά τη χορήγηση των παραπάνω φαρμάκων προκαλείται υποχλωρυδρία όπως και στην ατροφική 

γαστρίτιδα, που είναι το συνηθέστερο αίτιο ανεπάρκειας της βιταμίνης Β12.   Η εμφάνιση της ανεπάρκειας 

βιταμίνης Β12 μπορεί να καθυστερήσει αρκετά, αλλά τελικά οδηγεί σε μεγαλοβλαστική αναιμία (5). Επίσης οι 

μεταβολές του εντερικού βλεννογόνου που προαναφέρθησαν, οδηγούν σε μείωση του ρυθμού 

απορρόφησης των φαρμάκων, που σημαίνει καθυστέρηση της εμφάνισης του φαρμακολογικού 

αποτελέσματος καθώς και χαμηλότερες μέγιστες συγκεντρώσεις του φαρμάκου.  Για όσα φάρμακα υπάρχει 

η εντεροηπατική    κυκλοφορία (ήπαρ —› χολή —› έντερο —› και τούμπαλιν), η μείωση της επιφάνειας 

απορρόφησης στο εντερικό βλεννογόνο  αυξάνει την παραμονή του φαρμάκου στον οργανισμό και 

καθυστερεί την τελική αποβολή του. 

Εάν στο μόριο του φαρμάκου περιλαμβάνεται και όξινη ομάδα, όπως στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 

ασπιρίνη (ακετυλοσαλικυλικό οξύ), ιβουπροφαίνη (ibuprofen, 2π-ισοβουτυλοφαινυλ-προπιονικό οξύ), η 

απορρόφησή του φαρμάκου ευνοείται σε χαμηλό pH, στο οποίο το φάρμακο έχει μορφή μορίου και όχι 

ιόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ασπιρίνη που η απορρόφησή της σε  pH=1 (μόριο 

ακετυλοσαλικυλικού) ανέρχεται σε ποσοστό 61%, ενώ σε pH=8 (ιόν ακετυλοσαλικυλικού) μειώνεται μόλις 

στο 13%. Αν αντίθετα η δομή του φαρμάκου περιλαμβάνει και μια βασική ομάδα, όπως οι αμινομάδες της 

σιμετιδίνης (υποκατεστημένη μεθυλ-θειολ-αιθυλ-γουανιδίνη), η απορρόφηση ευνοείται στα υψηλά pH, στα 

οποία  επικρατεί η μοριακή και όχι η ιοντική μορφή του φαρμάκου. Εννοείται ότι πρέπει να αποφεύγεται η 

ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων που φέρουν όξινες και αλκαλικές ομάδες (πίνακας 2), γιατί αντιδρώντας 

μεταξύ τους, μειώνουν την απορρόφηση και των δύο φαρμάκων. Καλό θα είναι για τη λήψη των δυο αυτών  

φαρμάκων να μεσολαβεί διάστημα 2  ωρών (6).  

.  

 

Σχήμα 1. Φάρμακα με όξινες και αλκαλικές ομάδες στο μόριό τους. 
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Η απορρόφηση ενός φαρμάκου παρεμποδίζεται και από την παρουσία δισθενών ή τρισθενών μεταλλικών 

ιόντων, όπως Ca2+,  Mg2+, Zn2+, Fe3+, Al3+, που προέρχονται είτε από την τροφή ή συμπληρώματα διατροφής 

είτε από άλλα φάρμακα, λόγω σχηματισμού χηλικών συμπλόκων ή ενώσεων.  Η τετρακυκλίνη, 

αντιμικροβιακό ευρέος φάσματος εναντίον    Gram+ και Gram-  μικροοργανισμών, σχηματίζει χηλικό 

σύμπλοκο με το σίδηρο και παρεμποδίζεται η απορρόφησή της. Το ίδιο συμβαίνει με το σίδηρο και την 

σιμετιδίνη, που περιορίζει την απορρόφηση και των δύο μόλις στο 20%. Και σ‘ αυτή  την περίπτωση η λύση 

έγκειται και πάλι στη χορήγησή τους  με διαφορά   2 – 3 ωρών (7). 

Μετά την απορρόφησή του το φάρμακο κατανέμεται σε διάφορα διαμερίσματα στον οργανισμό. Τα 

φάρμακα διακρίνονται ανάλογα με τη διαλυτότητά τους σε λιπόφιλα  και υδρόφιλα και κατανέμονται 

αναλόγως. Στους ηλικιωμένους παρατηρείται μείωση της περιεκτικότητας του σώματος σε νερό, ενώ 

παράλληλα αυξάνει το ποσοστό του λιπώδους ιστού. Ο χρόνος ημιζωής ενός φαρμάκου, είναι ο χρόνος που 

απαιτείται για τον υποδιπλασιασμό της συγκέντρωσης ενός φαρμάκου στον οργανισμό και είναι συνάρτηση 

του όγκου κατανομής και της ηπατικής ή και νεφρικής κάθαρσής του. Επομένως στους ηλικιωμένους αυξάνει 

ο όγκος κατανομής Vd (Volume of distribution) των λιπόφιλων φαρμάκων, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

χρόνου ημιζωής τους t1/2  και  την παράταση της επίδρασής τους (t1/2 =0,693 Vd/Cl, όπου Cl,  η clearance, η 

ηπατική ή και νεφρική κάθαρση).  Κλασικό παράδειγμα λιπόφιλων φαρμάκων είναι τα ηρεμιστικά και τα 

αγχολυτικά.  

Με την ελάττωση της ενυδάτωσης  στον οργανισμό των ηλικιωμένων, μειώνεται και όγκος κατανομής Vd των 

υδρόφιλων φαρμάκων. Συνεπώς μια σταθερή ποσότητα φαρμάκου κατανέμεται σε μικρότερο όγκο νερού, 

αυξάνει δηλαδή η συγκέντρωσή του φαρμάκου και είναι ορατός για τον ασθενή ο κίνδυνος τοξικότητας. Στον 

αντίποδα  η κατακράτηση υγρών, εξ αιτίας καρδιακής ή νεφρικής ανεπάρκειας, καθώς και η ύπαρξη ασκίτη 

λόγω ηπατικής ανεπάρκειας, σημαίνουν αύξηση του όγκου κατανομής Vd των υδρόφιλων φαρμάκων και 

μείωση της συγκέντρωσής τους (6-9). 

Τα φάρμακα μεταβολίζονται κατά κύριο λόγο στο ήπαρ με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων σε δύο φάσεις, που 

τα μεταβολίζουν προς περισσότερο υδατοδιαλυτούς μεταβολίτες (πίνακας 2).  Μερικά φάρμακα που 

χορηγούνται με τη μορφή προφαρμάκων βιοσυντίθενται στον οργανισμό με τη βοήθεια αυτών των 

μεταβολικών ενζύμων. Στους ηλικιωμένους παρατηρείται μείωση έως και 25% της δραστικότητας των 

μεταβολικών ενζύμων, κυρίως για τα ένζυμα φάσης 1 (10,11). Μετά τα πενήντα, παράλληλα με τη μείωση 

της δραστικότητας των μικροσωμιακών ενζύμων, μειώνεται και η μάζα του ηπατικού παρεγχύματος, δηλαδή 

λιγότερα κύτταρα διεκπεραιώνουν τον ίδιο φόρτο εργασίας, μειώνεται και  η καρδιακή παροχή προς το ήπαρ. 

Αυτό μεταφράζεται  σε μείωση των χορηγούμενων δόσεων.  Αντίθετα στην περίπτωση των προφαρμάκων 

απαιτείται αύξηση της χορηγούμενης δοσολογίας. 

Εάν σε ένα ασθενή  χορηγούνται φάρμακα, που μεταβολίζονται από το ίδιο ηπατικό κυτόχρωμα, όπως πχ τα 

αντικαταθλιπτικά, τρικυκλικά ή εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σερετονίνης SSRIs (Selective 

Seretonin Reuptake Inhibitors) και το αντινεοπλασματικό  προφάρμακο ταμοξιφαίνη (tamoxiphen)  που 

μεταβολίζονται και τα δύο από το κυτόχρωμα CYP2D6, τα φάρμακα αυτά ανταγωνίζονται για τις ίδιες θέσεις 

σύνδεσης πάνω στο μεταβολικό ένζυμο, με αποτέλεσμα ή την αύξηση  της συγκέντρωσής σε τοξικά επίπεδα 

ή για την περίπτωση των προφαρμάκων, χαμηλά επίπεδα του δραστικού μεταβολίτη του φαρμάκου και 

αναποτελεσματική θεραπεία (12). 
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Μεταβολισμός των φαρμάκων 

Μεταβολικό 

μονοπάτι 

Καταλυόμενη 

αντίδραση 

Χαρακτηριστικά 

ένζυμα 

Χαρακτηριστικά 

φάρμακα 

 

Φάση 1 

Οξείδωση 

Αναγωγή 

Υδρόλυση 

Κυτοχρώματα 

CYP450 

Θεοφυλλίνη 

Tamoxiphen 

Κυκλοσπορίνη 

 

 

Φάση 2 

 

Σύζευξη 

Μεθυλίωση 

Ακετυλίωση 

Εστεροποίηση 

(θεϊκοί και 

γλυκουρονικοί 

εστέρες) 

  

ΤΜΡΤ 

(S-μεθυλο-

τρανσφεράση των 

θειοπουρινών), 

ΝΑΤ-2 

(Ν-ακετυλο-

τρανσφεράση-2), 

Γλυκουρονυλ-

τρανσφεράσες 

Μορφίνη 

Ισοναζίδη 

Υδραλαζίνη 

Λοραζεπάμη 

Σουλφαμεθοξαζόλη 

Μερκαπτοπουρίνη 

Αζαθειοπρίνη 

Μυκοφαινολικό 

 Πίνακας 2. Οι δύο φάσεις μεταβολισμού των φαρμάκων και τα χαρακτηριστικά ένζυμα που τα  

μεταβολίζουν.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούν και οι αναστολείς των μεταβολικών ενζύμων των φαρμάκων 

(πίνακας 3), που συνδέονται ισχυρά με το ενεργό κέντρο του ενζύμου και αναστέλλουν την ενζυμική του 

δράση. Το φάρμακο παραμένει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στον οργανισμό και αυξάνει ο χρόνος και η 

ένταση του φαρμακολογικού αποτελέσματος. Η κλινική συνέπεια είναι η αύξηση της ποσότητας  του 

φαρμάκου και η εμφάνιση τοξικών επιπέδων. Κλασικά παραδείγματα ενζυμικών αναστολέων είναι η 

σιμετιδίνη, το αντιμικροβιακό ερυθρομυκίνη,  οι κινολόνες, το αντιεπιληπτικό βαλπροϊκό. Το κυτόχρωμα 

CYP3Α μεταβολίζει μεταξύ άλλων τα ανοσοκατασταλτικά κυκλοσπορίνη και τακρόλιμους, το αντιαρρυθμικό 

κινιδίνη, το αντιαιμοπεταλιακό βαρφαρίνη, την ερυθρομυκίνη, το αντιεπιληπτικό καρβαμαζεπίνη και 

αναστέλλεται από το  αντιαρρυθμικό βεραπαμίλη και το αντιστηθαγχικό διλτιαζέμη. Το τρικυκλικό 

αντικαταθλιπτικό amytriptilline μεταβολίζεται από το κυτόχρωμα CYP1Α2, που αναστέλλεται από τη 

σιμετιδίνη. Εάν amytriptilline και σιμετιδίνη χορηγηθούν παράλληλα αυξάνει η συγκέντρωση της 

amytriptilline. Το αντιβηχικό κωδεΐνη  προφάρμακο  μεταβολίζεται προς τη δραστική μορφίνη από το  

κυτόχρωμα CYP2D6, το οποίο  αναστέλλεται από τα αντιψυχωσικά αλοπεριδόλη και χλωροπρομαζίνη, με 

αποτέλεσμα αναποτελεσματική θεραπεία. 

 

Παραδείγματα επαγωγής και αναστολής ενζύμων που μεταβολίζουν φάρμακα 

Ένζυμο Φάρμακο 

(υπόστρωμα) 

Φάρμακο -

Επαγωγέας ενζύμου 

Φάρμακο -

Αναστολέας 

ενζύμου 

CYP1Α2 βαρφαρίνη φαινυτοΐνη σιμετιδίνη 

CYP3A4,5 κυκλοσπορίνη φαινυτοΐνη ερυθρομυκίνη 

CYP2B6 βουπροπιόνη ριφαμπικίνη Thiotepa 

CYP2C9 φαινυτοΐνη ριφαμπικίνη ισονιαζίδη 

CYP2C19 διαζεπάμη ριφαμπικίνη κετοκοναζόλη 

CYP2D6 μετοπρολόλη ριφαμπικίνη σιμετιδίνη 

CYP2E1 αιθανόλη ισονιαζίδη δισουλφιράμη 

  

Πίνακας 3. Επαγωγείς και αναστολείς των μεταβολικών ενζύμων των φαρμάκων. 
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Κλασικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης της τροφής με τα φάρμακα είναι ο χυμός του grapefruit. Η 

περγαμοντίνη και η ναρινγενίνη είναι φουρανοκουμαρίνες, που απαντώνται κυρίως στο χυμό του grapefruit 

και του περγαμόντου, αλλά και σε άλλα εσπεριδοειδή και είναι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 (13, 14).    

Αντίθετα αποτελέσματα έχει η ενζυμική επαγωγή, δηλαδή η αύξηση του ρυθμού σύνθεσης του μεταβολικού 

ενζύμου. Επειδή η ενζυμική επαγωγή προϋποθέτει πρωτεϊνοσύνθεση, η  εμφάνιση του φαινομένου απαιτεί 

ένα χρονικό διάστημα. Αν δηλαδή μαζί με ένα φάρμακο χορηγούνται ταυτόχρονα και ο επαγωγέας και ο 

αναστολέας του ενζύμου που μεταβολίζει το φάρμακο αυτό, υπερισχύει η δράση του   αναστολέα, η οποία 

εκδηλώνεται άμεσα. Εάν ο επαγωγέας χορηγηθεί για μικρό διάστημα, δεν προλαβαίνει να εκδηλωθεί  η 

ενζυμική επαγωγή. Η ενζυμική επαγωγή κάνει την εμφάνισή της 2-3 εβδομάδες μετά την έναρξη της λήψης 

του φαρμάκου-επαγωγέα και πρέπει να αυξηθεί κατάλληλα η δόση του  φαρμάκου. Κυριότεροι επαγωγείς 

ενζύμων είναι τα αντιεπιληπτικά καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, το αντιφυματικό 

ριφαμπικίνη (πίνακας 3). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φαινοβαρβιτάλη και η φαινυτοΐνη, που 

αυξάνοντας το ρυθμό μεταβολισμού της βαρφαρίνης, προκαλούν θρομβώσεις λόγω ελάττωσης της 

συγκέντρωσης της βαρφαρίνης. Αντίστροφα η διακοπή της λήψης του φαρμάκου-επαγωγέα επιφέρει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της χορηγούμενης δόσης για να διαγραφεί ο κίνδυνος τοξικότητας του επαγόμενου 

φαρμάκου.  Σημειωτέον ότι η καρβαμαζεπίνη επάγει η ίδια τον μεταβολισμό της (αυτεπαγωγή) (7, 15, 16). 

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί και η σημασία της αλληλεπίδρασης του καπνίσματος με τα φάρμακα. Οι 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic  Hydrocarbons, PAHs), γνωστά 

καρκινογόνα, στους οποίους είναι πλούσιος ο καπνός του τσιγάρου, επάγουν τα κυτοχρώματα CYP450, 

κυρίως τα CYP1Α1,2  και ακόμη τα  CYP2Β6  και  CYP2Ε1. Επομένως οι καπνιστές χρειάζονται υψηλότερες  

δόσεις  των φαρμάκων που μεταβολίζονται από τα εν λόγω ένζυμα. Επίσης όταν διακόπτεται το κάπνισμα 

και παύει η επαγωγή, απαιτείται εκ νέου ρύθμιση (17). 

Συχνά όλοι μας παραλείπουμε να ενημερώσουμε το θεράποντα γιατρό για τα βότανα που χρησιμοποιούμε. 

Η βοτανοθεραπεία είναι ιδιαίτερα προσφιλής στην τρίτη ηλικία και θεωρείται λανθασμένα ασφαλής, γιατί 

ξεχνάμε ότι πολλά από τα φάρμακα που λαμβάνουμε, προέρχονται από φυτά. Χαμομήλι σαν ηρεμιστικό, 

εχινάκεια για τις λοιμώξεις, σκόρδο για την υπέρταση και την υπερχοληστερολαιμία,  κανέλα ή τζίνσεγκ για 

το διαβήτη, σπαθόχορτο (hypericum perforatum ή St John’s wort) σαν ηρεμιστικό και υπνωτικό, είναι μερικά 

από τα συνήθως χρησιμοποιούμενα βότανα. Η σημαντικότερη αλληλεπίδραση συνδέεται με τη χρόνια χρήση 

του σπαθόχορτου (βαλσαμόχορτο ή καλογεράκι) και εχινάκειας, που προκαλούν επαγωγή του  CYP3A4.  

Αντίθετα  η μέντα αναστέλλει το CYP3A4. Αναφέρεται ότι 35 βότανα και φυτικά προϊόντα έχουν 

αντιαιμοπεταλιακή δράση (τζίνσεγκ, σκόρδο, πράσινο τσάι, σπαθόχορτο) (18-20).  

Τα φάρμακα στο αίμα συνδέονται με πρωτεΐνες και κυρίως με την αλβουμίνη, μερικές φορές σε υψηλό 

ποσοστό. Το συνδεδεμένο με την πρωτεΐνη φάρμακο βρίσκεται σε ισορροπία με το ελεύθερο κλάσμα του 

φαρμάκου. Ακριβώς σε αυτό το  ελεύθερο κλάσμα του φαρμάκου οφείλεται το φαρμακολογικό αποτέλεσμα. 

Επομένως ελάττωση του ρυθμού σύνθεσης των πρωτεϊνών και κυρίως της αλβουμίνης στο ήπαρ και βεβαίως 

η  υποαλβουμιναιμία (<3mg/dl), σημαίνει αύξηση του ελεύθερου κλάσματος του φαρμάκου στο αίμα. Αυτό 

είναι πολύ σημαντικό για φάρμακα με υψηλά ποσοστά σύνδεσης με την αλβουμίνη και μπορεί να προκαλέσει 

φαινόμενα τοξικότητας. Παρά το γεγονός πως οι μετρούμενες τιμές του φαρμάκου παραμένουν εντός του 

θεραπευτικού παραθύρου, εξ αιτίας της υποαλβουμιναιμίας  και  της αύξησης του ελευθέρου κλάσματος του 

φαρμάκου, ο ασθενής εμφανίζει τοξικότητα.  Φάρμακα με υψηλό ποσοστό σύνδεσης με πρωτεΐνες (>90%) 

είναι τα αντιεπιληπτικά  βαλπροϊκό και φαινυτοΐνη, η βαρφαρίνη, η προπανολόνη, τα ανοσοκατασταλτικά 

κυκλοσπορίνη και τακρόλιμους, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά κλπ.   
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Η πιο συνηθισμένη αλληλεπίδραση φαρμάκων είναι η εκτόπιση του ενός φαρμάκου από τις θέσεις σύνδεσής 

του πάνω στις πρωτεΐνες του αίματος και των ιστών, από ένα άλλο φάρμακο που συνδέεται ισχυρότερα με 

την εν λόγω πρωτεΐνη. Το φάρμακο που εκτοπίζεται από τις θέσεις σύνδεσής του αυξάνει το ελεύθερο 

κλάσμα του, οπότε για να αποφύγουμε φαινόμενα τοξικότητας, απαιτείται ρύθμιση της δόσης του. Το 

φάρμακο που συνδέεται ισχυρά με την πρωτεΐνη διατηρεί το ποσοστό ελεύθερου κλάσματός  του. Για 

παράδειγμα να αναφερθεί ο εκτοπισμός της φαινυτοΐνης από τις θέσεις σύνδεσης με την αλβουμίνη από το 

βαλπροϊκό (7, 21, 22). 

Αν  ένα φάρμακο είναι ηπατοτοξικό, η χορήγησή του μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Ένα πολύ συνηθισμένο 

παυσίπονο, η παρακεταμόλη (acetaminophen), σε υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ 

και αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. Ιδίως σε συνδυασμό με αλκοόλ  προκαλεί 

βαριά ηπατική ανεπάρκεια. Επίσης η παρακεταμόλη παρά το γεγονός ότι συνδέεται μόνον 20-30% με 

πρωτεΐνες, ο δεσμός παρακεταμόλης – πρωτεϊνών είναι ιδιαίτερα ισχυρός και εκτοπίζει άλλα φάρμακα από 

τις θέσεις σύνδεσής τους (23, 24). 

Αλλαγές των φαρμακοδυναμικών χαρακτηριστικών ενός φαρμάκου επηρεάζουν την ένταση και το χρονικό 

πλαίσιο  του φαρμακολογικού αποτελέσματος. Οι φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις ασκούνται στον τόπο 

δράσης του φαρμάκου.  Τα φάρμακα μπορεί να δρουν πάνω στον ίδιο ή σε διαφορετικούς υποδοχείς. Στην 

πρώτη περίπτωση ανταγωνίζονται για την κατάληψη θέσεων πάνω στον ίδιο υποδοχέα, στη δεύτερη 

περίπτωση το ένα φάρμακο μεταβάλλει το περιβάλλον στο οποίο έρχεται να δράσει ένα άλλο φάρμακο.  Αυτό 

οδηγεί σε φαινόμενα συνέργειας ή ανταγωνισμού. Η ασπιρίνη (αντιπηκτικό) χορηγούμενο μαζί με 

αντιπηκτικά αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγιών. Η δράση της digoxin ασκείται μέσω της αναστολής της  α-

υπομονάδας της αντλίας Na/K, που εδράζεται στη μυοκαρδιακή κυτταρική μεμβράνη (Na/K ΑΤΡάση) και 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ιόντων Κ+. Εάν διαταραχθεί η  σχέση της ενδοκυττάριας προς την 

εξωκυττάρια συγκέντρωση του Κ+, λχ από χορήγηση θειαζιδικών διουρητικών, ευνοείται ο τοξικός 

δακτυλιδισμός. Γι’ αυτό για την αντιμετώπισή του τοξικού δακτυλιδισμού, η πρώτη ενέργεια των γιατρών, 

ακόμη και αν το Κ+ βρίσκεται εντός των τιμών αναφοράς, είναι η χορήγηση Κ+ στον ασθενή (25). Η ενίσχυση 

της έκφρασης του γονιδίου ABCB1 (ATP - Binding Cassette sub-family B member 1) , που κωδικοποιεί την 

MDR1 (Multidrug Resistance Protein1), ΑΤΡ εξαρτώμενη διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη μεταφοράς, γνωστή 

και ως P-gp (Ρermeability glycoprotein), οδηγεί σε αύξηση της πολυφαρμακευτικής αντίστασης (πχ αντοχή 

στη χημειοθεραπεία). Είναι γνωστό ότι η παρουσία μυελοβλαστών, που εκφράζουν τη MDR1, αυξάνει σε 

ασθενείς  άνω των 60 ετών (26, 27). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλεπίδραση του MDR1 με το σπαθόχορτο, 

καθώς και η αλληλεπίδραση του αντιαιμοπεταλιακού warfarin (αναστολέας της αναγωγάσης του εποξειδίου 

της βιταμίνης Κ)  με συμπληρώματα διατροφής ή πράσινα λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη Κ, που οδηγεί σε 

αύξηση της δόσης του φαρμάκου (28, 29). 

Για τους ηλικιωμένους το όργανο που υφίσταται τις δραματικότερες μεταβολές είναι οι νεφροί.  Στην ηλικία 

των 65 έχει απολεσθεί περίπου το ένα τρίτο της νεφρικής λειτουργίας της νεαρής ηλικίας. Ο ρυθμός 

σπειραματικής διήθησης GFR (Glomelular Filtration Rate) μειώνεται κατά μέσο όρο 

8ml/min/1,73m2/δεκαετία. Στις μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρείται μείωση της αιματικής άρδευσης των 

νεφρών, μείωση του μεγέθους των νεφρών και συνεπώς μείωση του αριθμού των λειτουργικών νεφρώνων. 

Συνυπάρχοντα νοσήματα όπως υπέρταση ή διαβήτης, όπως και η λήψη νεφροτοξικών φαρμάκων (πχ 

χημειοθεραπευτικά, αμινογλυκοσίδες, αντιρετροϊκά) επιδεινώνουν την κατάσταση. Η μικρότερη μυϊκή μάζα 

των ηλικιωμένων αντιστοιχεί σε σύνθεση λιγότερης κρεατινίνης, οπότε ο προσδιορισμός της κρεατινίνης 

ορού, είναι για τους ηλικιωμένους ανεπαρκής δείκτης νεφρικής λειτουργίας. Για ένα ηλικιωμένο ασθενή 

κρεατινίνη αίματος 1mg/dl μπορεί να παραπλανήσει ως φυσιολογική, ενώ αντιστοιχεί, για τα δικά του 

δεδομένα, σε ήπια νεφρική ανεπάρκεια. Τιμές 30<GFR<60 ml/min, ενδεικτικές νεφρικής ανεπάρκειας 

σταδίου 3, συναντώνται στο 15-30% των ηλικιωμένων (σχήμα 2). Ενώ για τα συνήθη νοσήματα ο κανόνας για 
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αυτή την κατηγορία ασθενών είναι “ξεκίνα χαμηλά – με το ήμισυ των συνήθων δόσεων – και συνέχισε αργά” 

(start low and go slow),  ειδικά για τα χημειοθεραπευτικά τροποποιείται σε “ξεκίνα ψηλά και συνέχισε 

γρήγορα”  (start high and go fast). Χημειοθεραπευτικά που απεκκρίνονται από τους νεφρούς και για τα οποία 

συστήνεται η ρύθμιση των δόσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν  τη νεφρική λειτουργία (GFR<60 ml/min), είναι 

σισπλατίνη, η καρβοπλατίνη, η μπλεομυκίνη,  η μεθοτρεξάτη, η ντακαρβαζίνη, η υδροξυουρία, η φωσφαμίδη 

και η μελφαλάνη καθώς επίσης διουρητικά, αντιφλεγμονώδη,αντιμικροβιακά, αντιδιαβητικά κα. Η ρύθμιση 

αυτή επιτρέπει την αποφυγή της εμφάνισης τοξικότητας. Ειδικά για τα διουρητικά η προκαλούμενη άφθονη 

διούρηση οδηγεί σε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και δυσκολία απέκκρισης των υδατοδιαλυτών 

μεταβολιτών των φαρμάκων.  

 

Σχήμα 2. Μεταβολή του χρόνου ημιζωής  t1/2 ενός φαρμάκου συναρτήσει της νεφρικής λειτουργίας.  Εάν ένα 

φάρμακο αποβάλλεται κατά 90% από τους νεφρούς (elimination fraction, fe=0.90)  και με φυσιολογική 

νεφρική λειτουργία έχει χρόνο ημιζωής  t1/2  2h,  εάν η GFR μειωθεί σε 60ml/min, ο t1/2 αυξάνει 3,2 h.  Εάν η 

GFR μειωθεί σε 30ml/min ο t1/2 αυξάνει σε 5,9 h και τέλος εάν η GFR είναι μόλις 5ml/min ο t1/2 είναι 34 h. 

(Από την βιβλ. αναφορά 30b). 

Η αποβολή ουσιών από τα ούρα είναι συγκερασμός τριών λειτουργιών των νεφρών: της σπειραματικής 

διήθησης, της ενεργητικής σωληναριακής απέκκρισης και της επαναπορρόφησης. Βέβαια σημαντικός 

παράγων που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι το pH των ούρων.  Η μείωση του pH των ούρων ευνοεί την 

επαναπορρόφηση φαρμάκων με όξινες ομάδες, ενώ η αύξηση pH των ούρων συντείνει στην 

επαναπορρόφηση φαρμάκων με αλκαλικές ομάδες.  Για παράδειγμα τα αντιόξινα αυξάνουν το ρυθμό 

αποβολής των σαλικυλικών λόγω αύξησης του pH των ούρων (30, 31, 37). Ο ανταγωνισμός φαρμάκων για 

την  ενεργητική σωληναριακή  απέκκρισή τους αυξάνει τη συγκέντρωσή τους στο αίμα.  Χαρακτηριστικά τα 

σαλικυλικά προκαλούν αύξηση της συγκέντρωσης της μεθοτρεξάτης (αντιμεταβολίτης του φυλλικού) και της 

πενικιλίνης (32). Επίσης τα σαλικυλικά, που συνδέονται με την αλβουμίνη, ανάλογα με τη δόση σε ποσοστό 

50-90%,  εκτοπίζουν από τις θέσεις σύνδεσης τη μεθοτρεξάτη που συνδέεται με την αλβουμίνη σε ποσοστό 

50-60%. Το  ποσοστό εκτοπισμού της μεθοτρεξάτης από τα σαλικυλικά ανέρχεται σε  20-60% και ενισχύει 

περαιτέρω την τοξικότητά της (32). 
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Το βάρος του εγκεφάλου των ηλικιωμένων μειώνεται μετά τα 70 στους άνδρες κατά 10% (έχουν  βαρύτερο 

εγκέφαλο) και στις γυναίκες κατά 5%.  Μετά τα 80 οι απώλειες ανέρχονται στο 20%  του βάρους του 

εγκεφάλου και ο αιματεγκεφαλικός φραγμός δεν λειτουργεί αποτελεσματικά.  Το κεντρικό νευρικό σύστημα 

των ηλικιωμένων είναι πιο ευαίσθητο στα ψυχότροπα και τα οπιοειδή αναλγητικά, που συχνά προκαλούν 

σύγχυση και ζαλάδα, μείωση της ικανότητας συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών. Φάρμακα  

νευρολογικά  και  αντιυπερτασικά σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων στους 

ηλικιωμένους.  Τα φάρμακα παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι χειρουργικές επεμβάσεις (πχ 

ορθοπεδικές, καρδιολογικές), η νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας προκαλούν συχνά παραλήρημα 

στους ηλικιωμένους. Το παραλήρημα είναι μια οξεία συγχυτική κατάσταση  που συνδέεται με κακή 

πρόγνωση (33, 34). Αποτελεί ποιοτικό δείκτη των συστημάτων υγείας, γιατί συχνά είναι ιατρογενές και 

σχετίζεται με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (National Quality Measures Clearinghouse, NQMC). 

Η ταυτόχρονη λήψη οινοπνευματωδών με φάρμακα οδηγεί σε ποικίλες αλληλεπιδράσεις, που εκδηλώνονται 

με αυξομειώσεις της δραστικότητας των φαρμάκων (παράταση της δράσης των από του στόματος 

αντιδιαβητικών, έντονη υπνηλία μέχρι και καταστολή του ΚΝΣ από οποιοειδή αναλγητικά, υπόταση από 

αντιυπερτασικά), τοξικότητα ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν λαμβάνονται Μη 

Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη (ΜΔΑΦ), όπως η ασπιρίνη και η ιβουπροφαίνη, μαζί με αλκοόλ γιατί αυξάνει ο 

κίνδυνος μικροαιμορραγιών στο έντερο ή το στομάχι. Ο αλκοολισμός προκαλεί επαγωγή μεταβολικών 

ενζύμων, ενώ η περιστασιακή λήψη αλκοόλ οδηγεί σε ενζυμική αναστολή (7, 35). Καλό θα είναι η αποχή από 

το αλκοόλ να παρατείνεται και 2-3 ημέρες μετά τη λήξη  της θεραπείας. 

Αναφέρθηκαν ενδεικτικά παραδείγματα φαρμακευτικών, στην πλειοψηφία τους φαρμακοκινητικών 

αλληλεπιδράσεων (πίνακας 4). Η πολυνοσηρότητα της τρίτης ηλικίας οδηγεί στην επακόλουθη 

πολυφαρμακία. Υπέρταση, καρδιολογικά προβλήματα, διαβήτης, αρθριτικά, οστεοπόρωση, κατάθλιψη 

ταλαιπωρούν τους ηλικιωμένους, που αντιμετωπίζουν επίσης και προερχόμενα από την τοξικότητα ή τις 

αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων προβλήματα. Οι ηλικιωμένοι, κυρίως οι γυναίκες, έχουν την τάση να 

χρησιμοποιούν και βότανα ή πολλά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως αναλγητικά, αντιόξινα, 

βοηθητικά πέψης, ήπια υπακτικά, καθαρτικά, υπναγωγά.  Η ταυτόχρονη λήψη περισσοτέρων των 5 

φαρμάκων χαρακτηρίζεται ως πολυφαρμακία. Κατά μέσο όρο οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν 4-5 φάρμακα με 

συνταγή γιατρού και 3-4 φάρμακα χωρίς συνταγή. Είναι προφανές ότι όσον αυξάνει ο αριθμός των φαρμάκων 

αυξάνει και ο κίνδυνος αλληλεπιδράσεων και ο κίνδυνος ανεπιθυμήτων ενεργειών.  Από τους ηλικιωμένους 

αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι όσοι βρίσκονται σε ιδρύματα και οι ψυχιατρικοί ασθενείς. Το 1/3 

των  αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ασθενών εμφανίζουν παρενέργειες των φαρμάκων και το ποσοστό 

διπλασιάζεται στους ασθενείς των ιδρυμάτων (36). Ευτυχώς οι κλινικά σημαντικές φαρμακευτικές 

αλληλεπιδράσεις είναι σχετικά λίγες και συναντώνται συνήθως μεταξύ φαρμάκων με στενό θεραπευτικό 

παράθυρο (πχ digoxin, βαρφαρίνη, θεοφυλλίνη, λίθιο, φαινυτοΐνη).  Η βαρύτητα των αλληλεπιδράσεων 

ποικίλει από ασθενή σε ασθενή, με πιο επιρρεπείς τους υπερήλικες με νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία. 

Άλλως τε υπάρχουν και ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις, που αξιοποιούνται θεραπευτικά, όπως η συγχορήγηση 

κλαβουνικού οξέος (αναστολέα των β-λακταμασών) με το ,αντιμικροβιακό αμοξυκιλλίνη για την ενίσχυση της 

δράσης της (augmentin) (38).   Οι μελέτες δείχνουν ότι για τη λήψη 2 φαρμάκων ο κίνδυνος ανεπιθύμητων 

ενεργειών αυξάνει κατά 15%,  στην περίπτωση των 4 φαρμάκων ο κίνδυνος αυξάνει κατά 50%, ενώ στα 5 

φάρμακα ο κίνδυνος εμφάνισης παρενεργειών διπλασιάζεται. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ασθενείς με 

ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή με καρδιακή ανεπάρκεια λαμβάνουν 4-5 φάρμακα (39). Το 40% 

των παρενεργειών των φαρμάκων αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα. Η δυσκοιλιότητα είναι το 

συνηθέστερο πρόβλημα, λόγω ελάττωσης της κινητικότητας του εντέρου (40).  Για τις αλληλεπιδράσεις 

φαρμάκων  οι κλασικοί ύποπτοι είναι τα οπιοειδή αναλγητικά, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τα 

νευρολογικά φάρμακα και ιδίως οι βενζοδιαζεπίνες, τα φάρμακα για το μυοσκελετικό.  
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Φάρμακα Μεταβολές στην τρίτη ηλικία  

Chlormethiazole, labetalol, levodopa, lidocaine, 

propranolol, verapamil 
Αύξηση βιοδιαθεσιμότητας → F ↑ 

Ασβέστιο, βιταμίνη B12 Μείωση  βιοδιαθεσιμότητας → F ↓ 

Digoxin, edrophonium, ethanol, famotidine, lithium, 

salicylates 
Μείωση  όγκου κατανομής → Vd ↓  

Amiodarone, diazepam, fluoroquinolones, daptomycin, 

linezolid, quinupristin-dalfopristin, teicoplanin, 

vancomycin, verapamil 

Αύξηση  όγκου κατανομής → Vd ↑  

Antipyrine = phenazone 

Δείκτης  ενζυμικής δραστικότητας 

των CYP450 → Cl ↓ έως 70% στα 

70 έτη 

Acetaminophen, amitriptyline, amlodipine, argatroban, 

chlormethiazole, citalopram, diltiazem, imipramine, 

lidocaine, morphine, pethidine, propranolol, 

rabeprazole, ropinirole, theophylline, verapamil  

Μείωση ηπατικού μεταβολισμού 

και μείωση κάθαρσης Cl → Cl ↓ 

Αντιεπιληπτικά φάρμακα Μείωση κάθαρσης Cl ↓  20 -40% 

Λαμοτριγίνη 

Μείωση κάθαρσης Cl ↓ → 

νευροπά-θεια, κόπωση, 

κατακράτηση υγρών  

Diazepam, ibuprofen, lorazepam, naproxen, oxaprozin, 

phenytoin, temazepam, valproate, warfarin 
Μείωση κάθαρσης Clfree → Clfree ↓  

Docetaxel (oral) Cl/F ↓ 1.9 → 1.3 L/min 

Lithium, digoxin, hydrochlorothiazide 
Μείωση νεφρικής κάθαρσης Cl ↓ 

→ Cl ↓ −36% 

Vildagliptin 
Μείωση νεφρικής κάθαρσης κατά 

32%  Cl → Cl ↓ 

Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους Εάν  GFR <30 ml/min → Cmax↑  

Eptifibatide, tirofiban 
Νεφρική Cl ↓ → κίνδυνος 

αιμορραγίας 
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Φάρμακα Μεταβολές στην τρίτη ηλικία  

Levofloxacin t1/2 ↑ +27%  

Oxycodone t1/2 ↑ 3.7 → 5.7  

Cefotaxim Μείωση GFR → t1/2 ↑ 1.1 h → 2.7 h  

Πίνακας 4. Μεταβολές στη φαρμακοκινητική που σχετίζονται με το γήρας. (Προσαρμοσμένο από την βιβλ. 

αναφορά 30c.) 

• Vd (volume of distribution): όγκος κατανομής 

• F (bioavailability): βιοδιαθεσιμότητα 

• Cl (drug clearance): κάθαρση φαρμάκου 

• Clfree: κάθαρση ελεύθερου κλάσματος φαρμάκου 

• t1/2: χρόνος ημιζωής   

• Cmax: μέγιστη συγκέντρωση στο αίμα 

Για την αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας  προτείνεται στους συνταγογραφούντες ιατρούς ο μνημονικός 

κανόνας C A R E. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν ο ηλικιωμένος ασθενής επισκέπτεται τον θεράποντα 

ιατρό του, γίνεται συνετή επικαιροποίηση του καταλόγου (ίσως μακροσκελούς…) των λαμβανόμενων 

φαρμάκων. Στόχος είναι η προσοχή      (Care) στην επιλογή του δοσολογικού σχήματος και περαιτέρω 

σταδιακή ρύθμισή του (Adjust), η επιβεβαίωση των λαμβανόμενων φαρμάκων (Review) με δυνητική διακοπή 

κάποιων εξ αυτών και η ενημέρωση του ασθενούς (Educate), ώστε να κατανοήσει την αξία λήψης των τελικά 

επιλεγέντων φαρμάκων. Υπάρχουν βάσεις δεδομένων που προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στους γιατρούς 

καθώς και κριτήρια για την καταλληλότητα (ΑGS Beers criteria, Potentially Inappropriate Medication, PIMs 

list), την έναρξη (START criteria: Screening Tool to Alert  doctors to the Right Treatment)  ή τη λήξη (STOPP 

criteria: Screening Tool of Older Persons  Potentially inappropriate Prescriptions) μιας θεραπείας που 

ακολουθεί ένας ηλικιωμένος ασθενής (3, 36, 41). Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρώτη δημοσίευση για τα 

κριτήρια του Beers έγινε το 1992. Τα κριτήρια αυτά ανανεώθηκαν σύμφωνα με τη νεότερη βιβλιογραφία  

άλλες 3 φορές, το 1997, το 2003 και πρόσφατα το 2011. Όσον αυξάνει ο αριθμός των ιατρών που 

επισκέπτεται ένας ηλικιωμένος ασθενής και όσον αυξάνει ο αριθμός των φαρμακοποιών που εκτελούν τις 

συνταγές, τόσον αυξάνει και ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων και η πιθανότητα να 

ακολουθήσουν συντομογραφικοί καταρράκτες (42), στους οποίους η παρενέργεια ενός φαρμάκου 

θεωρούμενη ως νέο σύμπτωμα οδηγεί στην συνταγογράφηση καινούργιου φαρμάκου (πίνακας 5).  Υπάρχουν 

κατευθυντήριες οδηγίες και on line βάσεις δεδομένων που προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στους γιατρούς, 

που φέρουν και την ευθύνη της τελικής απόφασης για την εξατομίκευση της χορηγούμενης αγωγής του 

ηλικιωμένου (43, 44).  

 

Από την εποχή του Ιπποκράτη είναι γνωστό ότι ορισμένοι συνδυασμοί φαρμάκων είναι επικίνδυνοι για την 

υγεία των ασθενών, και όμως συχνά οι παππούδες και οι γιαγιάδες κυκλοφορούν με το τσαντάκι τους – κουτί 

της Πανδώρας, γεμάτο φάρμακα. Τα φάρμακα που, σύμφωνα με μια μελέτη του CDC (Center for Disease 

Control) στις ΗΠΑ, οδηγούν συχνότερα τους ηλικιωμένους στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των 

νοσοκομείων είναι η warfarin (Coumadin) (17.3%) με αιμορραγίες, η insulin (13%) με υπογλυκαιμίες  και το 

digoxin (3.2%) με αρρυθμίες και ναυτία (45). Σε μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν εθελοντικά ηλικιωμένοι 

ασθενείς, ισραηλινοί επιστήμονες χρησιμοποιώντας κατάλληλους αλγόριθμους, μείωσαν κατά μέσο όρο τα 

φάρμακα που λάμβαναν οι ασθενείς αυτοί, από 7,7 σε 4,4 κατά άτομο. Μόνο το 2% των ηλικιωμένων 

ασθενών χρειάστηκε να ξαναπάρει κάποιο φάρμακο, ενώ το 88% δήλωσαν, μετά την ελάττωση  των 

φαρμάκων τους,  ικανοποιημένοι από την υγεία τους (46). 



52 

 

 

Αρχικό 

φάρμακο 

Ανεπιθύμητη 

δράση  1 

 

Δεύτερο  

φάρμακο 

Ανεπιθύμητη 

δράση 2 

Μη  Στεροειδή 

Αντιφλεγμονώδη 

ΜΔΑΦ ―› 

 

Υπέρταση―› 

  

Αντιυπερτασικό ―› 

 

 Ορθοστατική 

υπόταση 

Θειαζίδες 

(Διουρητικά) ―› 

 

 

Υπερουριχαιμία―› 

 

Αλλοπουρινόλη 

(Ουρική αρθρίτιδα) ―›  

 

Εξανθήματα 

Μετοκλοπραμίδη-› 

(ναυτία, ίλιγγοι, 

κινητικότητα εντέρου) 

Εξωπυραμιδικές―› 

διαταραχές 

(Παρκινσονισμός) 

Levodopa ―› 

(Αντιπαρκινσονικό) 

Οπτικές και 

ακουστικές 

παραισθήσεις  

 

Από P A Rochon, J H Guvitz. Optimizing drug treatment for elderly people: the prescribing cascade. 

BJM. 315, 1096-9, 1997.  

Πίνακας 5. Ο καταρράκτης της συνταγογράφησης 

 

Άλλο αποτέλεσμα της πολυφαρμακίας είναι και το χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης των ηλικιωμένων προς 

τις οδηγίες του γιατρού τους. Πλειάδα μελετών δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων, που κυμαίνεται 

από 40-60%, ανάλογα με τον πληθυσμό και τη μελέτη, δεν ακολουθεί την προτεινόμενη αγωγή. Οι λόγοι 

μπορεί να είναι πρακτικοί (αδυναμία κατάποσης μεγάλων δισκίων ή ανοίγματος της συσκευασίας), 

ψυχολογικοί (κατάθλιψη), έκπτωση νοητικών λειτουργιών, οικονομικοί (47, 48). Το πιο συνηθισμένο λάθος 

είναι η προσθήκη επιπλέον φαρμάκων  (78%) και ακολουθεί η παράλειψη δόσεων(43%).  

 

Καλό θα είναι ο ασθενής ή και ο φροντιστής του να έχει ένα προσωπικό φάκελο με πλήρη κατάλογο των 

φαρμάκων, συνταγογραφούμενων και μη, ομοιοπαθητικών, βιταμινών και βοτάνων  που λαμβάνονται και 

για ποιο λόγο, το δοσολογικό τους σχήμα, το όνομα του γιατρού που σύστησε το καθένα και την ημερομηνία 

έναρξης και λήξης της αγωγής. Ο σκοπός είναι να έχουμε  5 σωστά στα 5: ο σωστός ασθενής, το σωστό 

φάρμακο, η σωστή δόση, στη σωστή ώρα και η σωστή οδός χορήγησης. Το 2012 ανακηρύχθηκε ευρωπαϊκό 

έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Ο επανασχεδιασμός της αγωγής και η 

απλοποίηση των δοσολογικών σχημάτων από το γιατρό, η ενημέρωση των ασθενών από το γιατρό και το 

φαρμακοποιό τους και οι αναλύσεις των εργαστηριακών μπορεί να συντελέσουν στην βελτίωση της υγείας 

των ηλικιωμένων ασθενών.  
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Σχήμα 3.   Συμμόρφωση ηλικιωμένων ασθενών προς τις οδηγίες των γιατρών για τα φάρμακά τους.  (από 

την βιβλ. αναφορά 47b).                                    

OTC (Over The Counter medication) = Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα. 
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Βασιλική Δέδε, Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc στην Κλινική Διατροφή 

Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων, άνω των 65 ετών, καθώς αυτή είναι η ηλικία που συνήθως χρησιμοποιείται 

ως όριο για το διαχωρισμό του ενήλικα από τον υπερήλικα, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Στην Ευρώπη το 22% των κατοίκων είναι άνω των 60 ετών και το ποσοστό αυτό φαίνεται ότι θα αυξηθεί σε 

27% μέχρι το 2020. Στην Ελλάδα με την πρόοδο της επιστήμης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ο 

πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 ετών αποτελεί το 18% του γενικού πληθυσμού. Ένας από τους κύριους 

λόγους για την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης οφείλεται στη βελτίωση της διαγνωστικής και 

θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενειών. Η μείωση επίσης των θανάτων κατά τη βρεφική και παιδική 

ηλικία συντελεί σε αυτή την αύξηση.  Παρόλο που έχει αυξηθεί η διάρκεια ζωής, δεν είναι γνωστό αν τα 

επιπλέον χρόνια είναι καλής ποιότητας και ελεύθερα νόσου, ή υπάρχουν χρόνιες νόσοι που οδηγούν σε 

μειωμένη λειτουργική κατάσταση και αναπηρία. Οι βιολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στη γήρανση, 

αποτελούν αντικείμενο ερευνών και προβληματισμού. Η αύξηση της ηλικίας δημιουργεί συνεχείς αλλοιώσεις 

στον ανθρώπινο οργανισμό.   Ο ρυθμός με τον οποίο η γήρανση προχωρά, είναι διαφορετικός από άνθρωπο 

σε άνθρωπο.  

Βιολογικές και Φυσιολογικές μεταβολές κατά την Τρίτη ηλικία 

Οι αλλαγές στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού επηρεάζουν τη διατροφική κατάσταση των 

ηλικιωμένων ατόμων. Η αλληλουχία των αλλαγών που σχετίζεται με το ρυθμό γήρανσης επηρεάζει όλα τα 

ανθρώπινα όργανα και συστήματα (εγκέφαλο, νευρικό σύστημα, ενδοκρινικό, καρδιαγγειακό, νεφρικό, 

γαστρεντερικό, και αναπνευστικό)  

Καθώς η ηλικία αυξάνει, παρατηρούνται έντονες μεταβολές στη σύσταση σώματος, στην οστική πυκνότητα 

και στη φυσική κατάσταση των ατόμων. Στην πραγματικότητα η μειωμένη φυσική δραστηριότητα αποτελεί 

την κύρια αιτία μεταβολής της μυϊκής μάζας και του σωματικού λίπους καθώς επίσης και της εμφάνισης 

χρόνιων νοσημάτων. Συγκεκριμένα η έλλειψη σωματικής εξάσκησης προκαλεί απώλεια μυϊκής μάζας, 

γνωστή ως σαρκοπενία που είναι κύριος λόγος της αστάθειας, της ανικανότητας και της έλλειψης 

ανεξαρτησίας των ηλικιωμένων. Η σαρκοπενία επιφέρει μείωση στο βασικό ρυθμό μεταβολισμού κατά 20% 

μέχρι το 90ο έτος της ηλικίας, ελάττωση της μυϊκής δύναμης καθώς επίσης και ελάττωση της μέγιστης 

κατανάλωσης οξυγόνου. Η απώλεια μυϊκής μάζας ανέρχεται στο 23% για τους άνδρες και 22% για τις 

γυναίκες. Η τακτική σωματική άσκηση προλαμβάνει την απώλεια αυτή. 

Όσον αφορά το σωματικό λίπος, παρατηρείται βαθμιαία αύξηση που στους άντρες διπλασιάζεται σχεδόν και 

στις γυναίκες αυξάνει κατά 10-15% στην ηλικία των 85 ετών. Επιπλέον γίνεται μια αναδιανομή της 

αποθήκευσης λίπους. Στους άνδρες το λίπος μαζεύεται στην κοιλιακή χώρα και στις γυναίκες αποθηκεύεται 

στους γοφούς και στους μηρούς. Η αύξηση σωματικού λίπους είναι και αυτό αποτέλεσμα της μειωμένης 

φυσικής δραστηριότητας και αυξάνει τον κίνδυνο υπερχοληστερολαιμίας, αθηροσκλήρωσης, 

υπερινσουλιναιμίας, ινσουλινοαντοχής, διαβήτη τύπου II (μη ινσουλινοεξαρτώμενο) και υπέρτασης. 

Αλλαγές στην οστική πυκνότητα είναι αποτέλεσμα της μεταβολής της περιεκτικότητας των οστών σε 

ανόργανα στοιχεία που οδηγεί στην εμφάνιση οστεοπόρωσης και τη μικρή μείωση του ύψους. Μεταβολές 

υπάρχουν και στο βάρος του σώματος το οποίο επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και 

από την παρουσία χρόνιων νοσημάτων ή υποσιτισμού. 

Με την πάροδο της ηλικίας ελαττώνεται η έκκριση της αυξητικής ορμόνης και των στεροειδών ορμονών. Στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα παρατηρείται απώλεια νευρώνων και μεταβολή στη ενεργοποίησή τους. Στο 

ανοσολογικό σύστημα υπάρχει αύξηση στην παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών (ιντερλευκίνη- 1, 

νεκρωτικός παράγοντας όγκου TNF, ιντερλευκίνη-6) που οδηγούν σε απώλεια αμινοξέων από τους μύες. 

Συνεπώς ενισχύεται η θεωρία ότι το γήρας σχετίζεται με μια υποκλινική φλεγμονώδη κατάσταση, που οδηγεί 

σε αυξημένη παραγωγή καταβολικών κυτταροκινών που μαζί με την ελαττωμένη πρόσληψη λευκωμάτων 

από τη διατροφή, προκαλεί τη σαρκοπενία.  
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Η λειτουργία των νεφρών επιδεινώνεται, λόγω μείωσης των νεφρώνων, αλλά και της μείωσης κατά περίπου 

30% της αιματικής ροής, λόγω μειωμένης καρδιακής παροχής. Ο χρόνος απομάκρυνσης φαρμάκων και 

άχρηστων ουσιών από το αίμα επιμηκύνεται γιατί ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης ελαττώνεται μέχρι και 

60% μεταξύ των ηλικιών 30-80 ετών. Το νεφρό, επίσης, δεν μπορεί με την ίδια ευκολία να σχηματίσει ούρα 

και επομένως είναι απαραίτητη η επαρκής πρόσληψη υγρών. Οι ηλικιωμένοι έχουν μειωμένο το αίσθημα της 

δίψας. Επιπρόσθετα, το νεφρό δεν ανταποκρίνεται εύκολα στην αντιδιουρητική ορμόνη για να μειώσει την 

ποσότητα των υγρών που χάνονται στα ούρα. 

Στα ηλικιωμένους παρατηρείται μια σταδιακή απώλεια των αισθήσεων της γεύσης (δυσγευσία) και της οσμής 

(υποσμία). Η απώλεια αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα πληθώρας παραγόντων όπως φυσιολογικής 

γήρανσης ασθενειών (νόσος Alzheimer), φαρμακευτικής αγωγής, μετεγχειρητικών επιπλοκών. Η ελάττωση 

του αισθήματος της γεύσης και της οσμής επιδεινώνεται στην ηλικία των 70 ετών και άνω. Η μειωμένη 

ικανότητα των ηλικιωμένων να ανιχνεύουν την οσμή και να αναγνωρίζουν τη γεύση των φαγητών που 

καταναλώνουν είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της όρεξης και της ευχαρίστησης 

που προσφέρει το φαγητό. Επιπλέον η μειωμένη αίσθηση γεύσης και οσμής αποτελεί παράγοντα κινδύνου 

τροφικής και περιβαλλοντικής δηλητηρίασης. Αλλαγές στη μεταβολική διαδικασία όπως στην έκκριση 

σιέλου, γαστρικού οξέος και παγκρεατικών ενζύμων και αύξηση της ινσουλίνης του πλάσματος επηρεάζονται 

από την μειωμένη διέγερση των αισθήσεων της γεύσης και της οσμής. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν τη μείωση της γεύσης και της οσμής κατά τη διαδικασία της 

γήρανσης. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνεται η κακή υγιεινή στόματος και μολύνσεις, τερηδόνα, 

τεχνητή οδοντοστοιχία και η ανεπάρκεια ψευδαργύρου. Οι συστάσεις και συμβουλές στα άτομα με μειωμένη 

την αίσθηση της γεύσης και της οσμής σκοπό έχουν την αύξηση της ευχαρίστησης και απόλαυσης του 

φαγητού. Για παράδειγμα μεγαλύτερη χρήση βοτάνων και μπαχαρικών στο φαγητό, καλή μάσηση του 

φαγητού, ποικιλία γεύσεων κατά τη διάρκεια του γεύματος. 

Η ξηροστομία αποτελεί κοινό πρόβλημα των ηλικιωμένων και εμφανίζεται εξαιτίας της μειωμένης έκκρισης 

σιέλου. Στην πραγματικότητα η ξηροστομία είναι μια κατάσταση η οποία επηρεάζει τη διατροφή ενός 

ηλικιωμένου ανθρώπου εφόσον προκαλεί δυσκολίες στη μάσηση και στη κατάποση με αποτέλεσμα την 

αποφυγή συγκεκριμένων φαγητών (τραγανά, ξηρά και σκληρά τρόφιμα). Επιπλέον, η απώλεια δοντιών είναι 

συχνό φαινόμενο στα άτομα τρίτης ηλικίας. Η μάσηση όμως μειώνεται κατά 75% - 85% στα άτομα με τεχνητή 

οδοντοστοιχία σε σύγκριση με άτομα με φυσική οδοντοστοιχία, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης 

κρέατος και φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Συνεπώς, παρατηρείται μείωση στην προσλαμβανόμενη 

ενέργεια και ανεπάρκειες σε βιταμίνες και σίδηρο και άλλα μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Επιπρόσθετα, η 

ατροφική γαστρίτιδα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του γαστρεντερικού συστήματος, που 

σχετίζεται με την πάροδο της ηλικίας. Πρόκειται για μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδη 

διήθηση, ατροφία και εξαφάνιση των αδένων του γαστρικού βλεννογόνου. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

συνολικός όγκος και η συγκέντρωση του υδροχλωρικού οξέος στο γαστρικό υγρό καθώς επίσης και ο όγκος 

της εκκρινόμενης πεψίνης είναι μειωμένος, αντίθετα τα επίπεδα γαστρίνης στο αίμα αυξάνονται. Αυτές οι 

μεταβολές στις συγκεντρώσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη απορρόφηση σιδήρου, ασβεστίου και των 

βιταμινών Β6 και Β12. 

Στα άτομα της τρίτης ηλικίας παρατηρούνται πολύ συχνά αλλαγές στο μεταβολισμό του ασβεστίου και της 

βιταμίνης D. Η σύνθεση της καλσιτριόλης και η σημαντική της λειτουργία στην απορρόφηση του ασβεστίου 

από το λεπτό έντερο ελαττώνονται κατά τη γήρανση. Η διαθεσιμότητα του ασβεστίου στον οργανισμό 

επηρεάζεται από τη πρόσληψη ασβεστίου και τη σύνθεση της βιταμίνης D, από το δέρμα μέσω της ηλιακής 

έκθεσης. Όλα τα παραπάνω αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της οστεοπόρωσης στην τρίτη 

ηλικία.  

Γαστρεντερικές διαταραχές, όπως ναυτία και δυσκοιλιότητα, εμφανίζονται σε αυξημένη συχνότητα, και η 

εμφάνισή τους σχετίζεται με κακές διατροφικές συνήθειες και παρενέργειες φαρμάκων. Ο όρος 

δυσκοιλιότητα σημαίνει καθυστέρηση της προώθησης των κοπράνων μέσα στο παχύ έντερο που οφείλεται 

κυρίως στη μειωμένη πρόσληψη υγρών και διαιτητικών ινών καθώς επίσης και στην καθιστική ζωή. 

Μακροπρόθεσμα, πολλές πρωτοπαθείς παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος μπορούν να οδηγήσουν 

σε υποσιτισμό και έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτές οι παθήσεις προκαλούν 
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δυσαπορρόφηση ενός ή περισσοτέρων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών της προσλαμβανόμενης τροφής. 

Επιπλέον μειώνονται οι γευστικοί κάλυκες στο στόμα και παρατηρείται ελαττωμένη κινητικότητα και μυϊκός 

τόνος στο έντερο. Μερικές από αυτές τις αλλαγές οδηγούν σε μειωμένη όρεξη και πρόσληψη τροφής γνωστή 

ως «ανορεξία του γήρατος». 

Διατροφική συμπεριφορά ηλικιωμένων 

Οι διατροφικές συνήθειες του ηλικιωμένου ατόμου διαμορφώνονται ανάλογα με την παρούσα κατάσταση 

υγείας αλλά και γενικότερα από την αλλαγή του τρόπου ζωής του. Τα προβλήματα υγείας αναγκάζουν τους 

ηλικιωμένους ανθρώπους να διαθέτουν ένα μεγάλο μέρος από τη σύνταξή τους για ιατρικές εξετάσεις και 

για φάρμακα, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα διαθέσιμα χρήματα για την αγορά των αναγκαίων τροφίμων. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά (επιλογή και κατανάλωση) 

είναι φυσιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοοικονομικοί. 

Η διαδικασία της γηράνσεως περιλαμβάνει μια σειρά φυσιολογικών μεταβολών που έχουν άμεση επίδραση 

στη διατροφική συμπεριφορά των ηλικιωμένων όπως η μείωση των αισθήσεων της γεύσης και της οσμής, η 

απώλεια μνήμης, προβλήματα υγείας (χρόνια νοσήματα) αφού όλα σχεδόν τα όργανα του σώματος 

παρουσιάζουν φθορά με το πέρας του χρόνου. Η αντιμετώπιση των διαφόρων νοσημάτων με τη λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής, έχει ως κύρια παρενέργεια την εμφάνιση ανορεξίας αλλά και μια σειρά 

αλληλεπιδράσεων θρεπτικών συστατικών. 

Οδοντογναθικά προβλήματα επηρεάζουν συχνά τις επιλογές των ηλικιωμένων ατόμων ως προς την τροφή. 

Τόσο η κακή κατάσταση των φυσικών δοντιών, όσο και η τεχνητή οδοντοστοιχία μειώνουν την ικανότητα της 

μάσησης. Η μάσηση αρχίζει να γίνεται ένα σοβαρό πρόβλημα για τον ηλικιωμένο, που δεν έχει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης και θεραπείας από τον οδοντίατρο. Οι δυσκολίες στη μάσηση οδηγούν στην ανεπαρκή 

πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, η οποία όμως μπορεί να εξουδετερωθεί με την υιοθέτηση μερικών απλών 

στρατηγικών, όπως ο τεμαχισμός της τροφής σε μικρότερα κομμάτια, καλομαγειρεμένα κρέατα και ψάρια, 

ξεφλουδισμένα φρούτα και λαχανικά στον ατμό. 

Η φυσική κατάσταση του ηλικιωμένου ανθρώπου έχει σημαντική επίδραση στην επιλογή της τροφής του. 

Ηλικιωμένοι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, με μειωμένη ικανότητα όρασης αλλά και μνήμης, είναι 

αυτονόητο ότι αδυνατούν να πηγαίνουν στο Σούπερ-Μάρκετ και να γυρίσουν στο σπίτι με μια σακούλα 

ψώνια. Επιπλέον, δυσκολεύονται και να μαγειρέψουν και επομένως οι διατροφικές τους επιλογές 

περιορίζονται στα έτοιμα και προ-μαγειρεμένα φαγητά, τα οποία είναι πλούσια σε λιπαρά και αλάτι.  

Σημαντικοί ψυχολογικοί παράγοντες, μεταβάλλουν τις διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων. Η 

κατάθλιψη εμφανίζεται σε μεγάλη συχνότητα στους ηλικιωμένους, μετά την απώλεια κάποιου αγαπημένου 

προσώπου (συζύγου, φίλων). Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει να ζουν μόνοι τους, υποφέρουν από 

μοναξιά. Σ’ αυτή την περίπτωση, το μαγείρεμα και το φαγητό δεν φαίνονται σημαντικά για τον άνθρωπο. 

Όμως, το φαγητό είναι μια ευχάριστη κοινωνική εκδήλωση και η υποστήριξη των συγγενών και φίλων παίζει 

σπουδαίο ρόλο για να ξεπεραστούν αυτά τα συναισθήματα και να επαναποκτηθεί η χαμένη όρεξη τόσο όσον 

αφορά το φαγητό αλλά και γενικότερα για ζωή. Πρόσθετα με την κατάθλιψη, στην απώλεια όρεξης 

συμβάλλουν και καταστάσεις, όπως η αϋπνία, ανησυχία, αδιαφορία, η απώλεια μνήμης αλλά και διανοητικά 

προβλήματα. Πολλοί ηλικιωμένοι λόγω των νοητικών τους προβλημάτων ξεχνούν να τραφούν ή ακόμα να 

τραφούν και με υλικά που δεν είναι βρώσιμα. 

Η διατροφική συμπεριφορά επηρεάζεται από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Η κοινωνική ζωή αλλά 

και η οικονομική κατάσταση ενός ηλικιωμένου ανθρώπου παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο 

διατρέφεται. Ο κίνδυνος υποσιτισμού και ανεπάρκειας μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών, 

είναι αρκετά υψηλός όταν ο άνθρωπος ζει μόνος του και η σύνταξή του δεν επαρκεί για να έχει μια 

ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. 

Υποθρεψία – Υποσιτισμός 

Υποσιτισμός μπορεί να οριστεί ως μια διαταραχή μορφής ή λειτουργίας που προκύπτει από την ανεπάρκεια 

ενός ή περισσότερων θρεπτικών συστατικών. Ο υποσιτισμός μπορεί να είναι ήπιος ή σοβαρός, χρήσιμος  (αν 
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καταλήγει σε κατάλληλη απώλεια βάρους σε κάποιον που είναι παχύσαρκος), ή επικίνδυνος. Υπάρχουν 4 

διαφορετικά είδη υποθρεψίας -υποσιτισμού που απαντώνται στους ηλικιωμένους και μπορούν να 

εκδηλώνονται ξεχωριστά ή να συνυπάρχουν. 

1. Ειδική : ανεπάρκεια ενός ειδικού θρεπτικού συστατικού ή μιας ασθένειας που σχετίζεται με τη 

διατροφή όπως σκορβούτο, πελλάγρα, οστεομαλακία 

2. Μακροχρόνια: ανεπάρκεια ενέργειας και θρεπτικών συστατικών μετά από μια περίοδο ανεπαρκούς 

πρόσληψης και γενικότερης αδιαφορίας. 

3. Αιφνίδια: μια απότομη αλλαγή στην πρόσληψη τροφής μετά από ένα σημαντικό γεγονός όπως 

σοβαρό κάταγμα, πένθος 

4. Επαναλαμβανόμενη: σε ηλικιωμένους με οριακά επαρκή διατροφική κατάσταση που ακολουθούν το 

φαύλο κύκλο της φτωχής διατροφής και επαναλαμβανόμενων επεισοδίων ασθενείας. 

Οι συνέπειες της υποθρεψίας-υποσιτισμού είναι προφανείς. Απώλεια βάρους με παράλληλη απίσχναση των 

μυών και απώλεια υποδόριου λίπους έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη μυϊκή δύναμη και κινητικότητα καθώς 

μειωμένη ανοσολογική λειτουργία. Είναι ορατές επίσης ψυχολογικές επιδράσεις όπως κατάθλιψη, απάθεια, 

κούραση, αδυναμία, ανορεξία και ανησυχία. Οι συνέπειες της υποθρεψίας-υποσιτισμού μπορούν να 

συμπεριληφθούν ως εξής: α) αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων, β) αυξημένος κίνδυνος ελκών κατάκλισης, γ) 

αυξημένος κίνδυνος πνευμονίας και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού, δ) αυξημένος κίνδυνος 

θρομβοεμβολής, ε) αυξημένος κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας. 

Συνεπώς ένα υποσιτισμένο ηλικιωμένο άτομο έχει αυξημένο κίνδυνο θνητότητας, μειωμένη ικανότητα 

επούλωσης, αυξημένη νοσηρότητα, παρατεταμένη νοσηλεία και αυξημένη πιθανότητας επανεισαγωγής. 

Οι αίτιες της υποθρεψίας-υποσιτισμού σε ηλικιωμένους παρουσιάζονται σε παρακάτω πίνακα. 

Αιτίες υποσιτισμού σε ηλικιωμένους 

Κοινωνικοί παράγοντες  

Φτώχεια  

Αδυναμία να ψωνίσει, να προετοιμάσει και να μαγειρέψει τα γεύματα, να ταΐσει τον εαυτό του  

Μοναξιά, κοινωνική απομόνωση, έλλειψη δικτύου κοινωνικής υποστήριξης  

Ψυχολογικοί παράγοντες  

Αλκοολισμός  

Πένθος  

Κατάθλιψη  

Άνοια ή νόσος Alzheimer  

Φοβία για χοληστερόλη 

Ιατρικοί παράγοντες (mediated through anorexia, early satiation, malabsorption, 

increased metabolism, cytokine mediated and impaired functional status)  

Καρκίνος  

Αλκοολισμός  

Καρδιακή ανεπάρκεια  

Χρόνιας αποφρακτικής νόσου των αεραγωγών  

Λοίμωξη  

Δυσφαγία  

Ρευματοειδή αρθρίτιδα  

Νόσου του Parkinson  

Υπερμεταβολισμό (π.χ. υπερθυρεοειδισμός)  

Σύνδρομα δυσαπορρόφησης  

Γαστρεντερικά συμπτώματα: δυσπεψία, ατροφική γαστρίτιδα, έμετος, διάρροια  

Δυσκοιλιότητα  

Κακή κατάσταση στόματος 
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Φάρμακα  

Ναυτία / έμετος: αντιβιοτικά, οπιούχα, διγοξίνη, θεοφυλλίνη, μη στεροειδή αντι-φλεγμονώδη (NSAIDs)  

Ανορεξία: αντιβιοτικά, διγοξίνη  

Μειωμένη αίσθηση γεύσης: Μετρονιδαζόλη, αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, αναστολείς μετατρεπτικού 

ενζύμου (ACE), μετφορμίνη  

Πρόωρος κορεσμός: Αντιχολινεργικά φάρμακα, συμπαθητικο-μιμητικούς παράγοντες  

Μειωμένη ικανότητα σίτισης: Ηρεμιστικά, υπνωτικά χάπια, ψυχοτρόπων παραγόντων  

Δυσφαγία: Συμπληρώματα καλίου, ΜΣΑΦ, διφωσφονικά, πρεδνιζολόνη  

Δυσκοιλιότητα: Οπιούχα, συμπληρώματα σιδήρου, διουρητικά  

Διάρροια: Καθαρτικά, αντιβιοτικά  

Υπερμεταβολισμός: Θυροξίνη, εφεδρίνη 

 

Απίσχναση κατά το γήρας – ανορεξία 

Η απώλεια βάρους είναι συχνό εύρημα κατά το γήρας. Αυτή η λιποσαρκία είναι μια βραδεία, εξελικτική 

διαδικασία που συμβαδίζει με τη γενική μείωση της όρεξης με την πάροδο του χρόνου. Όσα άτομα όμως 

παρουσιάζουν αιφνίδια απώλεια βάρους σε μερικούς μήνες συνήθως πάσχουν από κάποια συστηματική 

νόσο. Οι κύριες αιτίες απώλειας βάρους είναι: ανορεξία, καχεξία, δυσαπορρόφηση, υπερμεταβολισμός, 

αφυδάτωση και σαρκοπενία.  

Ανορεξία: Με την πάροδο της ηλικίας η όρεξη και η κατανάλωση τροφής μειώνεται και ο κορεσμός επέρχεται 

μετά από μικρότερη ποσότητα τροφής με συνέπεια την ακούσια απώλεια βάρους είτε λόγω ασθένειας είτε 

λόγω ψυχολογικών παραγόντων που οδηγούν σε αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας. 

Καχεξία: Είναι η ακούσια απώλεια άλιπης μάζας λόγω καταβολισμού με αποτέλεσμα αλλαγές στη σύσταση 

του σώματος χωρίς παράλληλη απώλεια βάρους. Χαρακτηρίζεται από αυξημένο μεταβολικό ρυθμό και 

αυξημένη πρωτεϊνική αποδόμηση. Διακρίνεται από την παρουσία οξείας ανοσολογική απάντηση λόγω 

παραγωγής προφλεγμονωδών κυτταροκινών. 

Δυσαπορρόφηση και Υπερμεταβολισμός: Οι κοινοί λόγοι για δυσαπορρόφηση στους ηλικιωμένους είναι η 

κοιλιοκάκη και η παγκρεατική ανεπάρκεια. Η μέτρηση της βιταμίνης Α χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της 

δυσαπορρόφηση λίπους και για την κοιλιοκάκη διαπιστώνεται η παρουσία αντισωμάτων έναντι της 

γλιαδίνης, της ρετικουλίνης και του ενδομυίου. Οι πιο κοινές αίτιες υπερμεταβολισμού είναι 

υπερθυρεοειδισμός και το φαιοχρωμοκύττωμα. Στους ηλικιωμένους ο απαθής υπερθυρεοειδισμός 

εμφανίζεται με απώλεια βάρους κυρίως αλλά και κολπική μαρμαρυγή, μυϊκή αδυναμία και βλεφαρόπτωση. 

Το φαιοχρωμοκύττωμα εμφανίζεται σε υπερτασικούς ηλικιωμένους που χάνουν βάρος.  

Αφυδάτωση: Με το γήρας το δέρμα γίνεται λεπτότερο και γι’αυτό χάνεται νερό. Ακόμη τα νεφρά δεν είναι 

ικανά να συγκεντρώσουν τα ούρα με τον ίδιο ρυθμό και οι ηλικιωμένοι έχουν μειωμένο το αίσθημα της 

δίψας. Οι αίτιες της αφυδάτωσης συνοψίζονται ως: α) παθολογικές όπως σύγχυση, κατάθλιψη, υπνηλία, 

ακινησία, νεφρική ανεπάρκεια, β)λόγω γήρατος όπως αλλαγμένο αίσθημα δίψας, απώλεια δέρματος, 

μειωμένο ολικό νερό, μειωμένη νεφρική λειτουργία, γ)ιατρογενείς όπως χρήση διουρητικών, περιορισμός 

υγρών, εγκλεισμός σε ιδρύματα, φυσικό περιβάλλον, ακράτεια ούρων. 

Σαρκοπενία: Είναι η ακούσια απώλεια μυϊκής μάζας που είναι μέρος της διαδικασίας της γήρανσης. Τα άτομα 

που έχουν χάσει πάνω από το 15% του ιδεώδους βάρους τους χαρακτηρίζονται ως πάσχοντα από έντονη 

μυϊκή ατροφία, πολύ συχνή σε τροφίμους ιδρυμάτων. Η θνησιμότητα στα άτομα αυτά είναι πολύ αυξημένη 

και υπερβαίνει τη θνησιμότητα των υπέρβαρων ατόμων. Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας είναι κρίσιμης 

σημασίας για την ανάπτυξη της σαρκοπενίας.  

Διατροφική Αξιολόγηση ηλικιωμένων 

Μέσω μιας πληθώρας μεθόδων μπορούν να ληφθούν πληροφορίες όσον αφορά την ποσότητα και το είδος 

των τροφών που καταναλώνονται στο παρόν αλλά και που συνήθιζαν να καταναλώνονται στο παρελθόν. Το 

κύρος των πληροφοριών αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα επικοινωνίας και μνήμης των 
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ηλικιωμένων ατόμων και την επικοινωνία με τα άτομα του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Επιπλέον καλή πηγή πληροφοριών μπορεί να είναι το ψυγείο αλλά και οι χώροι αποθήκευσης τροφίμων.  

Μια μέθοδος διατροφικής αξιολόγησης των ηλικιωμένων ατόμων, είναι η λήψη διατροφικού ιστορικού με 

την καταγραφή της ημερήσιας κατανάλωσης τροφίμων. Είναι πιθανόν να απέχει από την πραγματικότητα και 

η θερμιδική πρόσληψη να υποεκτιμηθεί διότι η διαδικασία αυτή βασίζεται στην μνήμη του ηλικιωμένου 

ατόμου. Επίσης, η καταγραφή της καθημερινής πρόσληψης είτε με την ανάκληση εικοσιτετραώρου είτε με 

το ημερολόγιο 3ημέρου καταγραφής τροφίμων. Τόσο η ανάκληση 24ώρου όσο και το 3ήμερο ημερολόγιο 

δεν ανταποκρίνονται στις διαιτητικές συνήθειες που είχε ο άνθρωπος για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά 

στην παρούσα διατροφή που ακολουθεί. Για την ολοκληρωμένη λήψη του διατροφικού ιστορικού 

χρησιμοποιείται και το ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ). 

Πολλά κλινικά ευρήματα δείχνουν διατροφικές ανεπάρκειες. Τα μαλλιά, τα νύχια και το δέρμα μπορούν να 

δώσουν μια πρώτη ένδειξη για ανεπάρκειες ή υπερβολικές προσλήψεις. Υψηλή θερμοκρασία σώματος, 

πρησμένη γλώσσα, μειωμένη ΑΠ και μειωμένη παραγωγή ούρων είναι δείκτες μειωμένης πρόσληψης υγρών. 

Παρουσία ή μη χρόνιων νοσημάτων. 

Είναι σημαντικό να είναι γνωστά τα φάρμακα που παίρνει ο ηλικιωμένος και οι επιδράσεις τους καθώς και η 

πρόσληψη οινοπνεύματος. Ακόμη πρέπει να εξακριβωθούν οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διατροφική κατάσταση τους. 

Πρέπει να εκτιμηθεί η στοματική υγιεινή κατά πόσο επηρεάζει την πρόσληψη τροφής. Αν το άτομο μπορεί 

να μασήσει, να καταπιεί, να έχει τεχνητή οδοντοστοιχία ή προβλήματα στα χείλη, στο στόμα, στη γλώσσα. 

Η ανθρωπομετρία (βάρος, ύψος, δερματοπτυχές) μπορεί να δώσει μια εικόνα για τη σύσταση σώματος και 

τον υποσιτισμό. Η απώλεια μυϊκού ιστού είναι μια πρώτη ένδειξη εμφάνισης ενεργειακού – πρωτεϊνικού 

υποσιτισμού/υποθρεψίας. 

Βιοχημικές παράμετροι όπως τα επίπεδα αλβουμίνης ορού χρησιμοποιούνται ως ένδειξη εμφάνισης 

ενεργειακού – πρωτεϊνικού υποσιτισμού/υποθρεψίας. Άλλες παράμετροι που χρησιμοποιούνται: Πρωτεΐνες 

ορού: προαλβουμίνη, τρανσφερίνη, επίπεδα κρεατινίνης: για την διαπίστωση νεφρικής διαταραχής, 

χοληστερόλη, ανοσολογικές εξετάσεις όπως αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων WBC, αριθμός λεμφοκυττάρων 

TLC. 

Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 

Το SNAG(simplified nutritional assessment questionnaire) είναι απλό ερωτηματολόγιο υψηλής ευαισθησίας 

και εξειδίκευσης στη διερεύνηση απώλειας βάρους τους τελευταίους 6 μήνες. Το MUST(malnutrition 

universal screening tool) είναι ένα απλό εργαλείο που χρησιμοποιεί το Δείκτη μάζας σώματος, την απώλεια 

βάρους και την επίδραση της οξείας ασθένειας. Έχει αξιολογηθεί σε νοσηλευόμενους και προβλέπει τη 

θνησιμότητα και την παραμονή στο νοσοκομείο. Τα MNA(mini assessment) και SCALES(malnutrition risk 

scale) είναι ειδικά σχεδιασμένα για ηλικιωμένους. Το MNA είναι σύντομο και προβλέπει τη θνητότητα και τη 

θνησιμότητα ηλικιωμένων. Το SCALES είναι φτιαγμένο για εξωτερικούς ασθενείς και χρησιμοποίει κλινικά 

σημεία διάγνωσης και το ιστορικό του ασθενούς χωρίς εργαστηριακές τιμές.  

Ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά στην τρίτη ηλικία 

Μια ισορροπημένη διατροφή εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ηλικιωμένους και συμβάλλει στο 

να είναι η τρίτη ηλικία μια δημιουργική και ευτυχισμένη περίοδος. Όταν φτάσει κανείς στο γήρας, 

αντιμετωπίζει αυξημένο τον κίνδυνο να αναπτύξει διατροφικές ανεπάρκειες, διότι γερνώντας είναι δυνατό 

βαθμιαία να ελαττωθούν τα αποθηκευμένα στους ιστούς θρεπτικά συστατικά. 

Ενέργεια – Φυσική Δραστηριότητα: Οι ενεργειακές (θερμιδικές) απαιτήσεις των ατόμων μειώνονται με την 

πάροδο της ηλικίας. Αυτό οφείλεται σε μεταβολές βάρους (το βάρος συνήθως αυξάνεται), σε μεταβολές της 

σύστασης του σώματος (εναπόθεση περισσότερου λιπώδους ιστού), σε μείωση του βασικού μεταβολισμού, 

σε μείωση της φυσικής δραστηριότητας. Με αυτό το στοιχείο ως βάση συνιστάται ημερήσια θερμιδική 

πρόσληψη για την τρίτη ηλικία της τάξεως των 1900 – 2300 Kcals.  
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Οι πτώσεις που προκαλούν κατάγματα, σε ηλικιωμένα άτομα, αποτελούν ένα πολύ σοβαρό και συχνό 

πρόβλημα. Ο κύριος παράγοντας που προδιαθέτει τα ηλικιωμένα άτομα στις πτώσεις είναι η μυϊκή αδυναμία 

που είναι αποτέλεσμα της μειωμένης φυσικής δραστηριότητας. Λίγα λεπτά φυσικής δραστηριότητας την 

ημέρα, π.χ. 30-60 λεπτά περπάτημα, δρουν ευεργετικά στην όρεξη, στην τόνωση, ενδυνάμωση του μυϊκού 

συστήματος και στη βελτίωση της ισορροπίας.  

Πρωτεΐνη: Κατά τη γήρανση του ατόμου, παρατηρείται σημαντική μείωση του ρυθμού σύνθεσης και 

αποδομής των πρωτεϊνών. Ως αποτέλεσμα, οι πρωτεϊνικές απαιτήσεις από την τροφή είναι υψηλότερες στα 

ηλικιωμένα άτομα. Για να επέλθει ισορροπία στο ισοζύγιο αζώτου, η ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης στα 

άτομα της τρίτης ηλικίας πρέπει να είναι 1,0γραμ./κιλό σωματικού βάρους. Ωστόσο, οι πρωτεϊνικές ανάγκες 

μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες σε περιπτώσεις παθήσεων που προκαλούν αρνητικό ισοζύγιο αζώτου. 

Για να διαπιστωθεί, αν η πρόσληψη πρωτεΐνης, είναι ικανοποιητική (υποσιτισμός) ο καλύτερος δείκτης είναι 

η αλβουμίνη ορού. Αυτό που έχει σημασία για τα ηλικιωμένα άτομα, είναι η κατάλληλη επιλογή τροφίμων 

που να περιέχουν υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη όπως γάλα, κρέας και άλλα ζωϊκά τρόφιμα. 

Υδατάνθρακες – Φυτικές ίνες: Με τη πάροδο της ηλικίας παρουσιάζεται μείωση της ικανότητας ρύθμισης 

των επιπέδων γλυκόζης αίματος. Για τους ηλικιωμένους ανθρώπους το μεγαλύτερο ποσοστό της 

προσλαμβανομένης ενέργειας από την τροφή πρέπει να προέρχεται από τους υδατάνθρακες (50-60% της 

προσλαμβανομένης ενέργειας). Το 45-50% αυτών των θερμίδων πρέπει να προέρχονται από σύνθετους 

υδατάνθρακες και φυσικά σάκχαρα φρούτων, λαχανικών και σε <10% από επεξεργασμένα σάκχαρα. Η 

δυσκοιλιότητα είναι ένα συχνό πρόβλημα ανάμεσα στους ηλικιωμένους ανθρώπους, γι’ αυτό το λόγο πρέπει 

να συστήνεται η αύξηση της κατανάλωσης φυτικών ινών (ολικής αλέσεως προϊόντα, φρούτα, λαχανικά). Οι 

φυτικές ίνες μειώνουν το ρυθμό πέψης των υδατανθράκων και της απορρόφησής τους από το πεπτικό 

(διατήρηση επιπέδων γλυκόζης αίματος). Η συνιστώμενη πρόσληψη φυτικών ινών είναι περίπου 20-30 γραμ. 

ημερησίως. Αυτή την ποσότητα σπάνια την προσλαμβάνει ένας ηλικιωμένος γεγονός που αν συνδυαστεί με 

χαμηλή πρόσληψη υγρών και μειωμένη φυσική δραστηριότητα, η εμφάνιση δυσκοιλιότητας είναι 

αναπόφευκτη. 

Λίπος: Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη λίπους για τα άτομα της τρίτης ηλικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 30% της προσλαμβανομένης ενέργειας. Σύμφωνα με πρόσφατες κατευθύνσεις ως προς τη διατροφή, τόσο 

η μείωση των λιπαρών όσο και η αλλαγή του τύπου των λιπαρών που καταναλώνονται παίζουν σημαντικό 

ρόλο για την υγεία. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι η κατάλληλη επιλογή τροφίμων που η περιεκτικότητά 

τους σε κορεσμένο λίπος είναι χαμηλή, ενώ αντίθετα η περιεκτικότητά τους σε πολυακόρεστα ή 

μονοακόρεστα λιπαρά οξέα να είναι μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, η κατανάλωση του ελαιολάδου αυξάνει 

την πρόσληψη μονοακόρεστων λιπαρών οξέων χωρίς να επιφέρει σημαντική αύξηση των κορεσμένων 

λιπαρών οξέων και διασφαλίζει την κατάλληλη πρόσληψη των αναγκαίων πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. 

Δίαιτες που βασίζονται σε τέτοια τρόφιμα, βοηθούν στη μείωση εμφάνισης διαφόρων τύπου καρκίνου, 

αθηροσκλήρωσης παχυσαρκίας και άλλων νοσημάτων. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΗΠ για ηλικιωμένα άτομα άνω των 70 ετών ημερησίως 

Απαιτήσεις Υγιείς Γυναίκες Υγιείς Άνδρες Σχόλια 

Ενέργεια 
1900 Kcals/ημέρα ή 

30 Kcals/Kg 

2300 Kcals/ημέρα 

ή 30 Kcals/Kg 
 

Πρωτεΐνες 
1 g/Kg σωματικού 

βάρους ή 46g 

1 g/Kg σωματικού 

βάρους ή 56g 

Οξεία και χρόνια νοσήματα 

αυξάνουν τις ανάγκες σε 

πρωτεΐνη 
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Υδατάνθρακες 
55-60% των συνολ. 

Kcals/ημέρα ή 130g 

55-60% των 

συνολ. 

Kcals/ημέρα ή 

130g 

 

 

Λίπος 
30% των συνολ. 

Kcals/ημέρα 

30% των συνολ. 

Kcals/ημέρα 

Ηλικιωμένοι υπέρβαροι, 

υπερχοληστερολαιμικοί, 

υπερτασικοί, πρέπει να 

μειώσουν την ημερήσια 

πρόσληψη θερμίδων, λίπους και 

νατρίου, σύμφωνα με τις 

συμβουλές κλινικού 

διαιτολόγου, γιατρού 

Νερό 

1 ml/Kcal ή 30 ml/Kg 

σωματικού βάρους ή 

2,7L 

1 ml/Kcal ή30 

ml/Kg σωματικού 

βάρους ή 3,7L 

Σε καταστάσεις αφυδάτωσης ή 

διάρροιας το ποσό των υγρών 

που χάθηκε θα πρέπει να 

αντικατασταθεί αμέσως. 

Εκπαίδευση των ασθενών και 

της οικογένειάς τους για τη 

σημασία της απαιτούμενης 

πρόσληψης υγρών σε όλες τις 

καταστάσεις απώλειας ή 

συγκράτησης υγρών. 

Φυτικές ίνες 21 g 30 g 

Καταπολέμηση δυσκοιλιότητας 

με παράλληλη πρόσληψη υγρών 

και αυξημένη φυσική 

δραστηριότητα 

Ασβέστιο 1200 mg 1200 mg 

Ηλικιωμένοι με ΒΜΙ<19kg/m2 – 

αυξημένο οστεοπορωτικό 

κίνδυνο 

Ψευδάργυρος 8 mg 8 mg 

Αυξημένη αποβολή στα ούρα σε 

διαβητικούς, χρόνια 

αλκοολικούς, χρήστες 

διουρητικών, αντιόξινων 

Νάτριο 1,2gr 1,2gr Υπέρταση 

Σίδηρος 8 mg 8 mg 

Απώλεια σε πεπτικό έλκος, 

καρκίνο του ΓΕΣ, υπέμετρη 

χρήση ασπιρίνης 

Σελήνιο 55 μg 55 μg  

Βιταμίνη C 75 mg 90 mg 
Αυξημένο κίνδυνο καταρράκτη 

λόγω ανεπάρκειας 

Θειαμίνη 1,1 mg 1,2 mg 
Αυξημένη κατανάλωση 

οινοπνεύματος 

Φυλλικό οξύ 400 μg 400 μg 
Συμπληρώματα μειώνουν την 

ομοκυστεΐνη αίματος 
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Βιταμίνη Β12 2,4 μg 2,4 μg 

Μειωμένη απορρόφηση σε 

ατροφική γαστρίτιδα, 

γαστρεκτομή, κατανάλωση 

εμπλουτισμένων τροφίμων ή 

συμπλήρωμα 

Βιταμίνη D 20 μg 20 μg 

Αν δεν υπάρχει έκθεση στην 

ηλιακή ακτινοβολία. 800 – 1600 

IU/ημέρα 

Βιταμίνη Ε 15 mg 15 mg 
Αντιοξειδωτική, διέγερση 

ανοσοποιητικού 

Πηγή: Εθνική Ακαδημία Επιστημών (Τhe National Academies of Sciences) Mάρτιος 2010. 

 

Συμπληρώματα Διατροφής 

Ο πιο απλός τρόπος διατροφικής υποστήριξης είναι η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων να φάνε περισσότερο 

αλλά η πρόσβαση σε μικρά σνακ και σε συχνά γεύματα δεν είναι πάντα εύκολη. Η κατανάλωση μικρών και 

συχνών γευμάτων και σνακ καθώς και εμπλουτισμός των καθημερινών γευμάτων με πυκνά ενεργειακά 

τρόφιμα που δεν αυξάνουν τον όγκο του γεύματος είναι οι πιο χρήσιμες οδηγίες. Αν τα διατροφικά μέτρα 

δεν είναι επαρκή και ο υποσιτισμός είναι σοβαρός, τότε κρίνεται απαραίτητη η κατανάλωση πόσιμων 

συμπληρωμάτων. Φυσικά η χρήση θα πρέπει να παρακολουθείται και να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του 

ιατρού και του διαιτολόγου. Η πρόσληψη υπερθερμιδικών και υπερπρωτεϊνικών πόσιμων συμπληρωμάτων 

φαίνεται να αυξάνει την ενεργειακή και πρωτεϊνική πρόσληψη ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση. Τα πόσιμα 

συμπληρώματα θα πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ των γευμάτων για να μη μειώνουν την πρόσληψη τροφής. 

Τα συμπληρώματα φαίνεται να βελτιώνουν τα κλινικά και λειτουργικά αποτελέσματα και να μειώνουν το 

ποσοστό θνησιμότητας. Ακόμη υπάρχουν συμπληρώματα ανάλογα με τις παθήσεις (διαβήτης, ΧΑΠ, νεφρά, 

καρκίνος). Συμπληρώματα βιταμινών και ιχνοστοιχείων κρίνονται απαραίτητα. Η Εντερική σίτιση ενδείκνυται 

σε ασθενείς που είναι πολύ σοβαρά υποσιτισμένοι ή σε περίπτωση δυσκολίας κατάποσης (εγκεφαλικό, 

Parkinson’s, Alzheimer’s, καρκίνος). Βραχυπρόθεσμα χρησιμοποιείται ρινογαστρικός καθετήρας, ενώ 

μακροπρόθεσμα Διαδερμική ενδοσκοπική γαστροστομία (PEG).    

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με θρεπτικά συστατικά 

Πάνω από το 60% των ηλικιωμένων προσλαμβάνουν τουλάχιστον ένα φάρμακο την ημέρα, ενώ άτομα με 

πολλαπλά προβλήματα υγείας προσλαμβάνουν 6 ή παραπάνω. Στους ηλικιωμένους παρουσιάζονται συχνά 

παρενέργειες από τα φάρμακα που προσλαμβάνουν, οι οποίες επηρεάζουν τη διατροφική τους κατάσταση.  

Τα φάρμακα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με θρεπτικά συστατικά από την πρόσληψη και απορρόφηση 

μέχρι τη χρησιμοποίηση τους από τον οργανισμό και την τελική απέκκριση. Η πρόσληψη τροφής μειώνεται 

λόγω φαρμάκων που μειώνουν την όρεξη ή προκαλούν ναυτία και εμετό. Τα φάρμακα επιδρούν στα ένζυμα 

της πέψης και του γαστρικού οξέος καθώς μεταβάλουν το PH και το χρόνο διέλευσης εμποδίζοντας την πέψη 

και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Πολλά φάρμακα εμποδίζουν τη μετατροπή των βιταμινών 

σε μεταβολικά ενεργές. Οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία επηρεάζονται περισσότερο από τη 

φαρμακευτική αγωγή. Μετά από μακροχρόνια χρήση ενός φάρμακου δε μειώνεται μόνο η απορρόφηση ενός 

θρεπτικού συστατικού αλλά και τα αποθέματά του στον οργανισμό.  
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Φάρμακο Επίδραση 

Διγοξίνη 

(καρδιακή 

ανεπάρκεια) 

Ανορεξία, ναυτία 

Διουρητικά �απέκκριση Η2Ο, Να, Κ 

Ασπιρίνη Σιδηροπενική αναιμία(αιμορραγία στο ΓΕΣ) 

Καθαρτικά � Να, Κ, χρόνια διάρροια 

Δι-καρβονικό 

Να, αντιόξινα 

� γαστρικού PH, απενεργοποίηση θειαμίνης, � απορρόφηση Fe, Ca, 

φυλλικού οξέος  

 

Πολλές φορές όμως και τα ίδια τα θρεπτικά συστατικά επηρεάζουν τη μεταφορά, το μεταβολισμό αλλά και 

την απέκκριση ενός φαρμάκου. Πολλά φάρμακα μεταφέρονται στο αίμα μέσω πρωτεϊνών του πλάσματος. Ο 

σοβαρής μορφής υποσιτισμός επιδρά στη σύνθεση των πρωτεϊνών του πλάσματος και μειώνει τη ικανότητα 

του οργανισμού να μεταφέρει τα φάρμακα. Σε περιόδους βραχυπρόθεσμης ασιτίας ή παρατεταμένης 

διατροφικής ανεπάρκειας μπορεί να επηρεαστεί η δραστικότητα ενός φαρμάκου. Η δράση ενός φαρμάκου 

εξαρτάται από το σωματικό βάρος οπότε μια αιφνίδια απώλεια βάρους ή αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει 

σε υπερδοσολογία. Το αλκοόλ συχνά επηρεάζει τη δραστικότητα μικροσωμικών ενζύμων και μπορεί να 

ενισχύσει τη δράση κάποιων υπογλυκαιμικών φαρμάκων (tolbutamide, ινσουλίνη) και βαρβιτουρικών. Η 

δράση της προπανολόλης μειώνεται από την κατανάλωση αλκοόλ.  

 

Άμεση Επίδραση θρεπτικών συστατικών στο μεταβολισμό φαρμάκων 

Θρεπτικό Συστατικό Επίδραση 

Βιταμίνη Κ � αντιπηκτική δράση βαρφαρίνης 

Βιταμίνη Β6 ή πυριδοξίνη � λεβοντόπα(Parkinson’s), θεοφυλλίνη 

Νάτριο � ανθρακικό λίθιο(σταθεροποιητής διάθεσης) 

Βιταμίνη C (μεγαδόσεις) � απέκκριση ασπιρίνης (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) 

Ακόμη και κάποια τρόφιμα μπορούν να επιδράσουν στη φαρμακευτική αγωγή. Ο χυμός κράνμπερρυ 

αλληλεπιδρά με τη βαρφαρίνη, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιμορραγίας, γι’αυτό καλύτερα να αποφεύγεται. Ο 

χυμός γκρέιπφρουτ μπορεί να αλλάξει τη βιοδιαθεσιμότητα – φαρμακοκινητική κάποιων φαρμάκων όπως 

αναστολείς διαύλων ασβεστίου, στατίνες, βενζοδιαζεπίνες,  κυκλοσπορίνη, αναστολείς της HMG-CoA 

αναγωγάσης. Επίσης ο χυμός γκρέιπφρουτ προκαλεί μη αναστρέψιμη αναστολή στο εντερικό κυτόχρωμα P-

450 3A4, το οποίο είναι απαραίτητο για τον μεταβολισμό των φαρμάκων. Χωρίς να έχουν διερευνηθεί 

αρκετά, η κατανάλωση γαλακτοκομικών μπορεί να μειώνει τη δραστικότητα κάποιων αντιβιοτικών ή ακόμη 

και τα φυτοοιστρογόνα της σόγιας μπορεί να μειώνουν τη θεραπευτική δράση φαρμάκου για το καρκίνο του 

μαστού(tamoxifen). Τέλος, και τα θεραπευτικά βότανα φαίνεται να αλληλεπιδρούν με τα συμβατικά 

φάρμακα.   
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Πιθανές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με θεραπευτικά βότανα 

Θεραπευτικά 

βότανα 
Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων 

Κράνμπερρυ βαρφαρίνη, �κίνδυνο αιμορραγίας 

Αρπαγόφυτο (devil's 

claw) 
βαρφαρίνη, �κίνδυνο αιμορραγίας 

Dong quai ή Angelica 

sinensis 
Ενισχύει την αντιπηκτική αγωγή 

Εχινάκεια Ανοσοκατασταλτική δράση 

Εφεδρίνη � δράση αντιυπερτασικών 

Fenugreek 

(Trigonella foenum-

graecum) 

Ενισχύει την υπογλυκαιμική αγωγή από στόματος 

Feverfew 

(χρυσάνθεμο) 
Ενισχύει την αντιπηκτική αγωγή 

Σκόρδο Ενισχύει την αντιπηκτική αγωγή 

Πιπερόριζα (ginger) Ενισχύει την αντιπηκτική αγωγή 

Σαλιβουρία (ginkgo 

biloba) 
Ενισχύει την αντιπηκτική αγωγή 

Σιβηριανό ginseng 

(siberian ginseng) 

Μπορεί να αλληλεπιδράσει με μερικές θεραπείες όπως για την 

καρδιά, την υπογλυκαιμία, την υπόταση ή την υπέρταση, με 

αντιπηκτικά. 

Κράταιγος 

(Hawthorn) 
Ενισχύει την αντιυπερτασική αγωγή 

Κάβα(-Κάβα) ή 

πιπέρι το μεθυστικό 
� βενζοδιαζεπίνες, βαρβιτουρικά, αλκοόλ, � λεβοντόπα 

Kelp(φύκια βορείου 

Ατλαντικού) 
� κίνδυνο υπερθυρεοειδισμού  

Βαλσαμόχορτο (st 

john's wort) 

Όχι με αντικαταθλιπτικά ή φάρμακα για ημικρανίες �δραστικότητας 

(αναστολείς μονοαμινοξειδάσης, αναστολείς επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης (SSRI),  � δραστικότητα μιας ομάδας ηπατικών ενζύμων 

που εμπλέκονται στο μεταβολισμό φαρμάκων (θεοφυλλίνη, 

κυκλοσπορίνη, αντιιική θεραπεία ενάντια στον HIV, βαρφαρίνη, 

διγοξίνη, αντισυλληπτικά χάπια. Έγκυες, θηλάζουσες 

Βαλεριάνα (valerian) όχι με ηρεμιστικά ή άλλα φάρμακα για το κεντρικό νευρικό σύστημα 

 

Συμπεράσματα 

Η πληθυσμιακή ομάδα της τρίτης ηλικίας είναι μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου, καθώς η έναρξη της διαδικασίας της γήρανσης οδηγεί στην έκπτωση όλων των λειτουργιών του 

ανθρώπινου οργανισμού. 
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Σκοπός των επαγγελματιών υγείας είναι η επίτευξη ενός μεγαλύτερου μέσου όρου ζωής και η διατήρηση 

αυτού στις μελλοντικές γενεές αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. 

Οι ηλικιωμένοι βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο διατροφικής ανεπάρκειας και υποσιτισμού. Η ανεπαρκής 

δίαιτα και η υποθρεψία σχετίζονται με μείωση της λειτουργικής τους ικανότητας, διαταραγμένη μυϊκή 

λειτουργία, ελαττωμένη οστική μάζα, δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού, αναιμία, μειωμένη γνωσιακή 

λειτουργία, αδυναμία επούλωσης πληγών, αργή ανάρρωση μετά από χειρουργείο, αυξημένο ρυθμό 

επαναεισαγωγής σε νοσοκομεία και θνησιμότητα.  

Το γήρας σχετίζεται με μείωση του συνόλου των φυσιολογικών λειτουργιών που μπορούν να επιδράσουν 

στη διατροφική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου τη μείωση της άλιπης μάζας, τις αλλαγές στα επίπεδα 

των κυτταροκινών, ορμονών, την καθυστερημένη γαστρική κένωση, τις αλλαγές στην ισορροπία των υγρών 

και ηλεκτρολυτών και τη μειωμένη αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης. Παθολογικές αίτιες όπως χρόνιες 

ασθένειες, κατάθλιψη, φαρμακευτική αγωγή, κοινωνική απομόνωση παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διατροφική ανεπάρκεια. Η αξιολόγηση είναι ζωτικής σημασίας για την αναγνώριση και την παρακολούθηση 

των πασχόντων ηλικιωμένων. Η διαχείριση περιλαμβάνει θεραπεία των παθολογικών αιτίων όπως κακή 

υγεία στόματος και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών. Σε ασθενείς με φυσική ή 

γνωσιακή δυσλειτουργία απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Πόσιμα υγρά υπερθερμιδικά 

συμπληρώματα ή εντερική σίτιση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ή σε 

ασθενείς που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.     

Είναι φανερό ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστούν τα κατάλληλα 

εφόδια έτσι ώστε τα άτομα της τρίτης ηλικίας να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερη υγεία. 

 

Βιβλιογραφία 

1. Manual of Dietetic Practice, Briony Thomas, Jacki Bishop, Blakewell Publishing, pg. 330-342 

2. Διατροφή στα στάδια της ζωής, Α. Ζαμπέλας, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, σελ.325-377 

3. Nutrition Through the Life Cycle, Judith E. Brown, Thomson-Wadsworth, pg. 455-515 

4. Nadim Haboubi, Tanvir Ahmed, Assessment and management of nutrition in older people and its 

importance to health, Clinical Interventions in Aging 2010:5 207–216 

5. John E Morley, Undernutrition in older adults, Family Practice 2012; 29:i89–i93 

6. Morley JE. Nutrition and the aging male. Clin Geriatr Med 2010;26: 287–99. 

7. Morley JE. Anorexia, sarcopenia, and aging. Nutrition 2001; 17:660–3. 

8. Morley JE. Anorexia, weight loss, and frailty. J Am Med Dir Assoc2010; 11: 225–8. 

9. Thakur M, Blazer DG. Depression in long-term care. J Am MedDir Assoc 2008; 9: 82–7.  

10. Milne AC, Potter J, Vivanti A, Avenell A. Protein and energy supplementation in elderly people at risk 

from malnutrition. Cochrane Database Syst Rev 2009; 15 (2): CD003288. 

11. Sonja L. Rosen, MD and David B. Reuben, MD, Geriatric Assessment Tools, MOUNT SINAI JOURNAL OF 

MEDICINE 78:489–497, 2011 

12. Larkin M, Butler R. Championing a healthy view of aging. Lancet 2001, 357:48-9.  

13. Malnutrition in older people, Screening and management strategies, Australian Family Physician Vol. 

33, No. 10, October 2004 

14. M Hickson, Malnutrition and ageing, Postgrad Med J 2006;82:2–8. doi: 10.1136/pgmj.2005.037564 

15. Kyle UG, Genton L, Hans D, et al. Total body mass, fat mass, fat-free mass, and skeletal muscle in older 

people: cross-sectional differences in 60-year-old persons. J Am Geriatr Soc 2001;49:1633–40. 



69 

 

16. Chapman IM, I. Endocrinology of anorexia of ageing. Baillieres ClinEndocrinol Metab 2004;18:437–52. 

17. Megan B Phillips BNutrDiet(Hons), Amanda L Foley PhD, Robert Barnard MEd, Elisabeth A Isenring 

PhD, Michelle D Miller PhD, Nutritional screening in community-dwelling older adults: a systematic 

literature review, Asia Pac J Clin Nutr 2010;19 (3):440-449. 

18. Visvanathan R, Newbury J, Chapman I. Malnutrition in older people: screening and management 

strategies. Aust Fam Physician. 2004;33:799-805. 

19. Federico Bozzetti, Nutritional issues in the care of the elderly patient, Critical Reviews in 

Oncology/Hematology 48 (2003) 113–121. 

20. Schoeller DA. Changes in total body water with age. Am J ClinNutr 1989;50:1176–781. 

21. BAPEN. Malnutrition Universal Screening Tool(MUST), First published May 2004 by MAG the 

Malnutrition Advisory Group, a Standing Committee of BAPEN. 

22. Mini Nutritional Assessment(MNA), Nestlé Nutrition Institute, http://www.mna-elderly.com/ 

23. The Merk Manual for health care professionals, 

http://www.merckmanuals.com/professional/nutritional_disorders/undernutrition/overview_of_un

dernutrition.html 

24. Wilson MM, Thomas DR, Rubenstein LZ et al. Appetite assessment: simple appetite questionnaire 

predicts weight loss in community-dwelling adults and nursing home residents. Am JClin Nutr 2005; 

82: 1074–81. 

25. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies, Dietary Reference Intakes 

(DRIs): Recommended Dietary Allowances and Adequate Intakes, Vitamins, Elements, Total Water and 

Macronutrients, 2010, http://www.nal.usda.gov/   

 

 

 


