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Ιογενείς Ηπατίτιδες
Ηπατίτιδα Α

Είναι σπάνια σε ασθενείς άνω των 65 χρόνων, αλλά σχετίζεται 
με αυξημένη θνητότητα. Μια μελέτη στη Μεγάλη Βρετανία 
έδειξε ότι οι θάνατοι από οξεία ηπατίτιδα Α ήταν 7 στους 10.000, 
σε άτομα ηλικίας 15-24 χρόνων και πάνω από 400 στους 10.000, 
στους άνω των 65 χρόνων. Η προχωρημένη ηλικία αποτελεί 
κακό προγνωστικό δείκτη για τους ασθενείς που αναπτύσσουν 
κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια. Ο εμβολιασμός έναντι του 
ιού της ηπατίτιδας Α συνιστάται ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους που 
πρόκειται να ταξιδέψουν σε περιοχές με υψηλή ενδημικότητα 
του ιού, αν και η αποτελεσματικότητά του στις ηλικίες αυτές 
δεν έχει τεκμηριωθεί. 

Ηπατίτιδα Β
Η οξεία ηπατίτιδα Β είναι σπάνια στους ηλικιωμένους, αν και 

έχουν αναφερθεί τόσο σποραδικές περιπτώσεις όσο και εξάρσεις 
σε οίκους ευγηρίας ή νοσοκομεία ηλικιωμένων. Φαίνεται ότι η 
χολόσταση είναι πιο έκδηλη στους ηλικιωμένους, ενώ σε μια 
μελέτη το 59% των προσβεβληθέντων μετέπεσαν σε κατά-
σταση φορείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται για εκείνους που 
ταξιδεύουν σε περιοχές υψηλής ενδημικότητας, αν και φαίνεται 
ότι η αποτελεσματικότητά του είναι μειωμένη, πιθανώς λόγω 
της μειωμένης δραστικότητας των Β λεμφοκυττάρων.

Ηπατίτιδα C
Φαίνεται ότι η ηπατίτιδα C και η αλκοολική ηπατοπάθεια θα 

αποτελέσουν μελλοντικά τα συχνότερα ηπατολογικά προβλή-
ματα στην τρίτη ηλικία. Η ανίχνευση anti-HCV αντισωμάτων είναι 
συχνότερη σε άτομα τρίτης ηλικίας, αν και η συχνότητά τους 
ποικίλλει σημαντικά στις διάφορες χώρες (πολύ υψηλή στη 
Νότια Ιταλία, χαμηλή στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες). 
Αναγνωρίζεται σήμερα ότι πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν 
προσβληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C πριν από πολλά χρόνια 
(πάνω από 20), αλλά παραμένουν ασυμπτωματικοί και η νόσος 
ακολουθεί καλοήθη πορεία. Σε κάποιους, η νόσος εξελίσσεται 
σε κίρρωση και εισάγονται στα νοσοκομεία με τις επιπλοκές 
της κίρρωσης ή επειδή ανέπτυξαν ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
(ΗΚΚ). Έτσι, δίνεται η εντύπωση ότι η ηπατίτιδα C ακολουθεί 
επιθετική πορεία στους ηλικιωμένους, ενώ στην πραγματικότητα 
φαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή αφορά μόνο στη μειοψηφία.

Αυτοάνοσες ηπατοπάθειες
Πρωτοπαθής χολική κίρρωση (ΠΧΚ)

Μεγάλες σειρές στο παρελθόν έδειξαν ότι η μέση ηλικία 
εκδήλωσης της νόσου είναι τα 50-55 χρόνια. Παρά ταύτα, 
μεταγενέστερες επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι η νόσος 
εκδηλώνεται συνήθως στην ηλικία των 60 χρόνων. Σε μια με-
λέτη στη Βόρεια Αγγλία, η συχνότητα της νόσου ήταν 1:1.000 
στις ηλικίες άνω των 65 χρόνων, ενώ το 1/3 των περιπτώσε-
ων ΠΧΚ ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 65. Επιπλέον, το 26% 
των ασθενών που διαγνώσθηκαν μετά από τα 65 κατέληξαν 
εντός 5ετίας. Είναι γεγονός ότι, εφόσον η νόσος εξελιχθεί με 
εμφάνιση συμπτωμάτων και εκδηλώσεις κίρρωσης, η ηλικία 
αποτελεί προγνωστικό παράγοντα κακής έκβασης. Από την 
άλλη πλευρά, άτομα στα οποία ανευρίσκονται θετικά ΑΜΑ, 
στα πλαίσια τυχαίου ελέγχου αντισωμάτων, έχουν εντελώς 
καλοήθη πορεία. Επιπλέον, η επιβίωση ατόμων άνω των 65 

χρόνων που είναι ασυμπτωματικά αλλά έχουν ΠΧΚ (θετικά 
ΑΜΑ, παθολογική ηπατική βιοχημεία, συνηγορητική ιστολο-
γική εικόνα) δε διαφέρει εκείνης του γενικού πληθυσμού, 
τουλάχιστον για τα πρώτα 10 χρόνια. Τέλος, μελέτες έχουν 
δείξει ότι η ηπατική μεταμόσχευση μπορεί να αποτελέσει καλή 
θεραπευτική επιλογή σε προσεκτικά επιλεγμένες περιπτώσεις 
ΠΧΚ με τελικού σταδίου νόσο.

Αυτοάνοση ηπατίτιδα
Αν και θεωρείται ότι προσβάλλει κατ’ εξοχήν νέα άτομα, 

πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι περίπου το 20% των ασθε-
νών διαγιγνώσκονται σε ηλικία μεγαλύτερη των 65 χρόνων. 
Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου δε διαφοροποιούνται στους 
ηλικιωμένους, ενώ η ιστολογική εικόνα είναι γενικά σοβαρότερη 
στους ηλικιωμένους σε σχέση με τους νέους ασθενείς. Παρά 
ταύτα, φαίνεται ότι ασθενείς μεγάλης ηλικίας με σοβαρές 
αλλοιώσεις στη βιοψία μπορεί να έχουν εξαιρετικά καλοήθη 
πορεία ακόμα και χωρίς θεραπεία. Τα διαγνωστικά κριτήρια 
δε διαφοροποιούνται στους ηλικιωμένους, οι οποίοι πιθανώς 
ανταποκρίνονται καλύτερα στη θεραπεία με στεροειδή ενώ 
εκδηλώνουν συχνότερα τις εξωηπατικές εκδηλώσεις της 
νόσου. Τέλος, υπάρχει μια μειοψηφία ασθενών τρίτης ηλικίας 
με πολύ επιθετική νόσο (ίκτερος, ασκίτης, εγκεφαλοπάθεια) 
και κακή πρόγνωση. 

Αλκοολική ηπατοπάθεια
Οι δυνατότητες μεταβολισμού της αλκοόλης διαφοροποι-

ούνται προϊούσης της ηλικίας και αυτό αυξάνει σημαντικά τον 
κίνδυνο ηπατοτοξικότητας, τόσο στους άνδρες όσο και στις 
γυναίκες. Μελέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι 
η πλειονότητα των ασθενών στους οποίους διαγιγνώσκεται 
αλκοολική κίρρωση βρίσκονται στην 7η δεκαετία της ζωής 
τους. Αντίστοιχα είναι και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με 20% των 
ασθενών να είναι πάνω από 70 χρόνων, σε μια αναδρομική 
μελέτη από τη Γαλλία. Αν και υπολογίζεται ότι η θνητότητα 
από αλκοολική κίρρωση θα μειωθεί στην Ευρώπη τα επόμενα 
χρόνια, υποστηρίζεται ότι θα αυξηθούν τα περιστατικά «μικτής» 
κίρρωσης, όπου θα προεξάρχει ο ιογενής (ηπατίτιδα Β και C) ή 
ο διατροφικός παράγων (NASH), αλλά θα συμβάλλει ουσιαστικά 
και η δυσμενής επίδραση της κατάχρησης αλκοόλ.

Οι ασθενείς ηλικίας άνω των 60 χρόνων που πάσχουν από 
αλκοολική ηπατοπάθεια παρουσιάζουν συνήθως σοβαρά 
συμπτώματα, εκδηλώνουν το πλήρες φάσμα των επιπλοκών 
της πυλαίας υπέρτασης και η ηλικία αποτελεί προγνωστικό πα-
ράγοντα δυσμενούς έκβασης. Σε μια μελέτη από τη Βρετανία, 
η θνητότητα των ασθενών με αλκοολική ηπατοπάθεια που 
διαγνώσθηκε πριν τα 60 ήταν 5% μετά από 1 χρόνο και 24% 
μετά από 3χρόνια. Αντιθέτως, στους πάνω από 60 ήταν 34% 
τον πρώτο χρόνο από τη διάγνωση και 54% στα 3 χρόνια. 
Μάλιστα, το 75% εκείνων που ήταν πάνω από 70 πέθαναν μέσα 
σε ένα χρόνο από τη διάγνωση. Επιπλέον, οι μισοί ηλικιωμένοι 
ανέπτυξαν ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.

Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
Στις χώρες του δυτικού κόσμου, το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 

(ΗΚΚ) αποτελεί νόσο των ηλικιωμένων. Σε μια σειρά από τη 
Βρετανία, με 110 περιπτώσεις ΗΚΚ, οι μισοί ήταν πάνω από 
65 χρόνων και πάνω από 80% είχαν κίρρωση. Το Okuda σκορ 

κατά τη διάγνωση ήταν πιο προχωρημένο στους ηλικιωμέ-
νους και η μέση επιβίωση ήταν 10,5 εβδομάδες στους πάνω 
από 65, έναντι 18,5 εβδομάδων εκείνων που ήταν νεότεροι. 
Επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι η HCV λοίμωξη ευθύ-
νεται για την πλειονότητα των ΗΚΚ στους ηλικιωμένους, ενώ 
στις χώρες με αυξημένη επίπτωση της νόσου σε νεότερες 
ηλικίες το υποκείμενο αίτιο είναι ο ιός της ηπατίτιδας Β. Σε μια 
μελέτη από την Κορέα, η αναλογία HBV προς HCV σε ασθενείς 
με ΗΚΚ ήταν 29,7 στις ηλικίες κάτω των 50 αλλά ήταν 0,9 σε 
ασθενείς που ήταν πάνω από 60. Αυτό πιθανά αντανακλά το 
γεγονός ότι η HBV λοίμωξη αποκτάται τα πρώτα χρόνια της 
ζωής, ενώ η HCV λοίμωξη κατά τον ενήλικο βίο. Τα επόμενα 
10-20 χρόνια αναμένεται αύξηση της επίπτωσης ΗΚΚ σχετι-
ζομένου με HCV λοίμωξη.

Μεταμόσχευση ήπατος
Τα τελευταία χρόνια, με την αυξανόμενη εμπειρία στη μετα-

μόσχευση ήπατος, εγείρονται ζητήματα για το εάν η προχωρη-
μένη ηλικία αποτελεί επαρκή λόγο αποκλεισμού από τέτοιες 
παρεμβάσεις. Σε ορισμένα κέντρα διενεργείται ενδελεχής 
έλεγχος και, εφόσον διαπιστώνεται ικανοποιητική καρδιακή, 
αναπνευστική και νεφρική λειτουργία, ο ασθενής μπαίνει στη 
λίστα, αφού έχει δειχθεί ότι η επιβίωση του ασθενούς και του 
μοσχεύματος ένα χρόνο μετά τη μεταμόσχευση δεν υπολεί-
πεται στους άνω των 65 χρόνων. Φαίνεται, μάλιστα, ότι, λόγω 
της σχετικά μειωμένης δραστηριότητας του ανοσολογικού 
συστήματος, παρατηρούνται λιγότερα επεισόδια απόρριψης 
και αρκούν συνήθως μικρότερες δόσεις ανοσοκατασταλτικών. 
Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις κεραυνοβόλου ηπατικής 
ανεπάρκειας, όπου η προχωρημένη ηλικία αποτελεί κακό 
προγνωστικό παράγοντα, ανεξαρτήτως αιτίου. Από την άλλη 
πλευρά, χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν ο δότης ήπατος 
είναι ηλικιωμένος, αφού έχει δειχθεί ότι η διάρκεια ζωής του 
μοσχεύματος είναι σαφώς μειωμένη όταν προέρχεται από δότες 
ηλικίας άνω των 60 χρόνων. Σίγουρα απαιτούνται περισσότερα 
δεδομένα για να αποσαφηνιστεί ποιοι από τους ηλικιωμένους 
ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική νόσο θα ωφεληθούν από 
τη διενέργεια ηπατικής μεταμόσχευσης. 
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Νοσήματα ήπατος στην τρίτη ηλικία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Επιμελητής Β’ Γαστρεντερολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»

Μέχρι πρόσφατα, οι ιδιαίτερες εκδηλώσεις των ηπατικών παθήσεων όταν αυτές προσβάλλουν άτομα της τρίτης 

ηλικίας δεν είχαν τύχει ιδιαίτερης προσοχής. Μελέτες σε πειραματόζωα αλλά και στον άνθρωπο έδειξαν ότι, αν 

και προϊούσης της ηλικίας δεν αλλάζει η ηπατική βιοχημεία (χολερυθρίνη, τρανσαμινάσες, αλκαλική φωσφατάση 

κ.λπ.), διαταράσσεται σημαντικά η λειτουργικότητα του ήπατος, όπως αυτή εκτιμάται έμμεσα με διάφορες 

λειτουργικές δοκιμασίες. Υπολογίζεται ότι το μέγεθος του ήπατος και η ηπατική αιματική ροή μειώνονται κατά 

30-40% από την 3η μέχρι τη 10η δεκαετία της ζωής. Φαίνεται ότι η μείωση της λειτουργικότητας του ήπατος είναι 

αποτέλεσμα της ελαττωμένης δυνατότητας ηπατικής αναγέννησης, σε συνδυασμό με τη χρόνια επιβάρυνση του 

ήπατος από καταστάσεις όπως η δίαιτα, το κάπνισμα, συνυπάρχοντα νοσήματα και γενετικές διαταραχές. Έτσι, 

μολονότι δεν υπάρχουν ηπατικά νοσήματα που να προσβάλλουν μόνο τους ηλικιωμένους, η εκδήλωση ορισμένων 

ηπατικών νοσημάτων σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας μπορεί να έχει διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά και να απαιτεί 

διαφορετική θεραπευτική παρέμβαση.
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