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     Вікові зміни серцево-судинної системи в геріатричному віці: 

1.    Морфологічні зміни структури судинної стінки: склеротичне ущільнення 

внутрішньої оболонки (інтими) атрофія м’язового шару, зниження еластичності 

судинної стінки та  здатності судин до адекватного розширення і звуження 

просвіту, особливо магістральних артерій великого кола кровообігу  (аорти), 

зменшення кількості функціонуючих капілярів на одиницю площі, що веде до 

зниження інтенсивності транскапілярного обміну, підвищення периферичного 

опору       

2.    Особливості гемодинаміки: підвищення АТ з віком (наслідок втрати 

еластичності судинної стінки та підвищення периферичного опору), венозний 



тиск падає - наслідок ослаблення тонусу венозної стінки, зменшення її 

еластичності, що дає збільшення просвіту вен; хвилинний об’єм серця 

знижується - обумовлено зменшенням ЧСС, а  ударний об’єм серця 

зменшується; перерозподіл реґіонарного кровообігу: мозковий і коронарний 

зберігаються, нирковий і печінковий значно знижуються, сповільнюється 

швидкість кровоплину, зменшуються потреби тканин в кисню. 

  3. Зниження скоротливої здатності міокарда є результатом прогресуючого 

склерозу міокарда, вогнищевої атрофії м’язових волокон, розростання 

сполучної тканини. Зменшення сили енергетичних процесів в міокарді, 

порушення мінерального обміну призводять до обмеження резерву адаптації 

серця. 

4. Пригнічення біоелектричної активності міокарда: зниження рівня процесу 

реполяризації в міокарді – зменшення амплітуди Т, зміна процесу деполяризації 

- розширення комплексу QRS, за рахунок змін в лівому шлуночку,  ЕВ 

відхиляється вліво,подовжується електрична систола серця, сповільнюється АВ-

провідність, виникає часто синусова аритмія. 

5.   Розлади нейрогуморальної регуляції. Для старих людей характерна 

інертність судинних реакцій. Сила відповіді на безумовні та умовні рефлекси 

знижується. Відновний період подовжується. В похилому віці зменшується 

вплив симпатичної нервової системи на серцево-судинну систему (ССС), в той 

же час чутливість тканин до катехоламінів підвищується. 

 В процесі старіння зменшується вплив блукаючого нерва на серце, але 

чутливість його до холінергічного медіатора підсилюється. Ослаблення 

нервових впливів на ССС пов'язане з деструкцією нервового апарату і змінами в 

синтезі нервових медіаторів, воно відбувається нерівномірно, носить 

гетеротопний характер.  

6.   Особливості реакції на фізичне навантаження: характерним є зниження 

фізичної працездатності. На фізичне навантаження виникає виражена 

гіпертензивна реакція. Резерв приросту ударного об’єму серця на навантаження 

низький. У відповідь на навантаження спостерігаються сповільнені зміни 



геодинамічних і дихальних показників.  Отже, діапазон резервних можливостей 

ССС при фізичному навантаженні суттєво обмежений. 

       З віком рівень АТ підвищується. Цьому сприяє насамперед погіршення 

еластичності судин і здатності стінок аорти і її головних гілок   розтягуватись. 

Цей процес відбувається також і в периферичних артеріях. Внаслідок таких 

процесів великі артеріальні судини, особливо аорта, втрачають свої властивості 

активного амортизатора кінетичної енергії серця, що призводить до вікового 

підвищення САТ. Суттєва роль належить і порушенню функції  барорецепторів 

в ділянці дуги аорти і каротидних синусів, які з віком змінюють свою функцію. 

 Сприяють підвищенню АТ погіршення кровообігу головного мозку, вгасання 

статевої функції. 

 Особливості клініки гіпертонічної хвороби (ГХ) 

1.  Випадковість виявлення підвищеного АТ 

2. ГХ не мають такого яскравого забарвлення, як у молодих (можливість 

недооцінки стану і виникнення ускладнень. 

3.   Важкість розмежування 1 т та ІІ ст. ГХ: на час виявлення АГ у хворого 

вже є зміни на очному дні, гіпертрофія лівого шлуночка. Тільки детально 

зібраний анамнез може допомогти уточнити стадію хвороби. Але, як 

правило, в хворих старших вікових груп ми маємо справу з ГХ ІІ ст. 

4.   Перебіг хвороби відносно сприятливіший, ніж у молодих 

5.    ДАТ не досягає такого значного рівня, як у молодих. Частіше він 

знаходиться в межах 180-200/100-110 мм рт ст. При ГХ, якщо не прийняти 

своєчасно відповідних заходів, АТ може підвищитись до 260/140 мм рт. ст. і 

вище. 

6. Відсутність паралелізму між рівнем АТ і відчуттям хворих, Необхідний 

інструментальний контроль за функціональним станом серця, мозку, нирок. 

Такий контроль є обов’язковим і в післякризовому періоді. 

7.    ЧСС в переважній більшості хворих -   з тенденцією до брадикардії - 60-

70 за 1 хв. 



8.    Розширення судинного пучка в поперечнику - приєднання атеросклерозу 

аорти. 

9.    При аускультації - функціональний систолічний шум на верхівці, в т. 

Боткіна, над аортою -наслідок відносної недостатності мітрального клапану, 

склер озування його або атеросклерозу висхідної частини дуги аорти. 

10. Поява додаткового тону в систолі - наслідок розширення висхідної 

частини дуги аорти і склеротичних змін її стінки. 

11.  Зміни на очному дні при ГХ у старих втрачають таке діагностичне 

значення, яке їм надають у молодих. Це обумовлене віковими 

склеротичними і атеросклеротичними змінами судин сітківки. Крім того, 

дослідження очного дна в людей старших вікових груп ускладнюється в 

зв’язку з помутнінням кришталика. 

 Симптоматична артеріальна гіпертензія (САГ)   

 Причини: 

1.    Атеросклероз з зниженням еластичності артерій, зниженням функції 

барорецепторів дуги аорти, ішемією головного мозку і нирок. 

2.   Порушення кисневого обміну,    забруднене використання кисню 

тканинами організму. Щоб покращити утилізацію кисню, спрацьовує 

механізм збільшення серцевого викиду, що збільшує рівень САТ 

3.    Збільшення хвилинного об’єму, загального еластичного опору 

артеріальної системи. 

4.    Крім артеріальної гіпоксемії виникає і венозна гіпоксемія, на що 

організм відповідає підсиленням дихальної функції і збільшенням об’єму 

кровообігу. 

Таким чином, механізм розвитку САГ має багато спільного з ГХ у людей 

похилого і старечого віку і часто розмежування між цими гіпертензіями 

чисто мовне. 

Особливості клініки САГ: 

Скарги: головокружіння, головний біль, шум в голові, вухах, задишка при 

фізнавантаженні. Скарги непостійні, пов’язані з періодами високого АТ. На 



цьому фоні - ГХ їх особливість: немає вираженого емоційного забарвлення 

мало клінічних проявів важкість стану зростає поступово, періодично 

покращення стану змінюється погіршенням. 

 Генез ГХ може бути   пов’язаний з ішемією різних відділів головного мозку, 

порушенням кровообігу в вертебро-базилярній системі або гострою 

коронарною недостатністю. 

Перебіг ГХ часто доброякісний: хворий може навіть не знати про 

підвищення АТ. 

Об’єктивно. ЧСС не змінюється, ДАТ нормальний, границі серця зміщені 

вліво помірно, судинний пучок розширений до 7-8 см. Посилення ІІ тону на 

аорті. На верхівці тони серця приглушені, може вислуховуватись 

функціональний систолічний шум. Іноді систолічний шум може бути над 

великими артеріями. 

 В перебігу САГ немає стадійності, її клініка визначається локалізацією 

атеросклерозу і наявністю або відсутністю СН. 

Диференціюють САГ з іншими АГ та ГХ. Чим пізніше виникла АГ, тим 

триваліший і доброякісніший її перебіг, чим менше у хворого скарг і 

виражених функціональних розладів в діяльності різних органів, тим більше 

підґрунтя для того, щоб діагностувати у хворого САГ, а не ГХ. 

Гіпертонічні кризи (ГК) ГК - це квінтесенція ГХ.   Вони відмічаються    у 20-

35% хворих. 

Клініка: раптовий початок з головного болю, головокружіння, шум у вухах, 

мерехтіння чорних «мушок» перед очима, кардіалґія, нудота, блювота, 

почервоніння або блідість шкіри, напружений пульс, тахі-  або брадикардія, АТ 

підвищений. Триває 2-3 год -декілька днів. 

Лікування АГ 

Метою лікування є зниження АТ до такого рівня, який добре переноситься -

бажано до 140/90 мм рт ст. Недопустиме різке і швидке зниження АТ.. 



Не медикаментозні методи лікування: зниження ваги при ожирінні, обмеження 

вживання насичених жирів і холестерину, обмеження   вживання алкоголю, 

обмеження вживання кухонної солі до 6 г/добу, нормалізація сну    і відпочинку. 

Групи гіпотензивних препаратів, бета-адреноблокатори, антагоністи кальцію, 

ІАПФ, сечогінні, інші засоби (центральної дії - клофелін, метилдопа), 

периферичної дії - гангліоблокатори), центральної і периферичної дії — 

резерпін, раунатин. 

Особливості ішемічної хвороби серця (ІХС) з проявами стенокардії.  

  ІХС - це гостра або хронічна дисфункція серцевого м’яза, яка зумовлена 

порушенням рівноваги між енергетично-кисневою потребою міокарда і 

коронарним кровообігом. 

Основним причинним фактором її є  атеросклероз вінцевих судин. Атеросклероз 

- хронічна прогресуюча хвороба артерій еластичного або еластично-м’язового 

типу з вогнищевою інфільтрацією ліпідами, наступним реактивним 

розростанням сполучної тканини, відкладанням солей кальцію. Це веде до 

звуження артерій, порушення притоку крові до тканин (ішемія), дистрофії, 

фіброзу, некрозу. 

 Класифікація ІХС (укр..наукове товариство кардіологів , 2000) 

1.  Раптова коронарна смерть 

2.   Стенокардія 

     3.   Гострий інфаркт міокарда 

4.  Кардіосклероз. Вогнищевий: постінфарктний, не зумовлений  

ІМ.  Дифузний 

5.  Безбольова форма ІХС 

6. Порушення серцевого ритму 

7. Серцева неспроможність 

 Раптова коронарна смерть (РКС) (комітет експертів ВООЗ) : 

  

  



Раптова смерть (РС)  - це нагла ненасильницька смерть, яка настала 

несподівано протягом 6 годин від початку появи симптомів у практично 

здорових людей або у хворих, стан яких був стабільним або покращувався. 

Такі хворі протягом останнього місяця не знаходились на амбулаторному або 

стаціонарному лікуванні. 

РС характеризується раптовою непередбаченою зупинкою кровообігу і 

дихання. Вона зустрічається  в 25% всіх смертельних випадків. 

При захворюваннях серця до 60% хворих вмирають раптово, причому 

в 90% випадків РС наступає на до госпітальному етапі. 

  

РС буває міокардіальною та коронарною. Міокардіальна зустрічається в 

молодому і середньому віці внаслідок патології міокарда або провідникової 

системи серця. В похилому віці причиною РКС бувають коронаротромбоз, 

прогресуючий атеросклероз вінцевих судин серця, тривалий коронарний 

спазм з закупоркою магістральної судини. 

В більшості випадків РКС наступає в ранкові години або в першій половині 

дня. 

Найвищий ризик РКС у  чоловіків віком від 55 до 64 років. Співвідношення 

між чоловіками і жінками складає 10:1. 

 Фактори ризику РКС : 

           

 1.  Куріння 

 2.   АГ 

 3.   Стать 

 4.   Гіперхолестеринемія, гіперліпідемія 

 5.  Гіперкоагуляція крові 

 6.   коронаросклероз 

 7.   РС у родичів у віці до 60 років 

 8.  ГЛШ, синусова тахікардія 

 9.   Фізичні та психоемоційні перевантаження 



Передвісники РКС: 

1.  Нестабільна стенокардія, атипові болі в грудній клітці 

2.   Подовження інтервалу О-Т більше 0,44 сек 

3.   Аритмії (екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія, порушення 

провідності) 

4.   Німа ішемія 

 Стенокардія 

Стенокардія - це напади стискаючого загрудинного чи 

ектопійного(зміщеного від серцевої ділянки) болю. Вони викликаються 

фізичними або емоційними чинниками, які призводять до підвищення 

метаболічних потреб міокарду (тахікардія, підвищення АТ). 

 Класифікація: 

1.   Стабільна  стенокардія напруги   ((чотири функціональних класи) 

 2.   Вазоспастична стенокардія (ангіоспастична, варіантна, спонтанна 

Принцметалла) 

3.   Нестабільна 

Функціональні класи стенокардії 

1 - напади виникають при навантаженні дуже високої інтенсивності (ВЕМ - 

125 вт і більше) 

2   - напади виникають при ходьбі по рівній місцевості на відстань    більше, 

ніж 500 м, при підйомі на 1 поверх (ВЕМ - 75-100 вт) 

3    - напади виникають при ходьбі по рівній місцевості на відстань 100-

500 м, при підйомі на 1 поверх (ВЕМ - 50 вт) 

4    - напади виникають при ходьбі на відстань менше 100 м, в спокої (ВЕМ - 

25 вт) 

 Діагностика 

-    характер болю: стискаючі, дискомфорт у грудях, симптом "стислого 

кулака". 

-    тривалість: більше 1 хв., менше 15-ЗОхв 

-  іррадіація: в ділянки лівої верхньої половини тіла. 



-    зв’язок з фізичним навантаженням, емоціями, рухами, глибоким 

диханням, прийомом їжі. 

-    вплив медикаментів на біль - полегшення від нітратів 

 Особливості перебігу стенокардії у літніх людей: 

 1.  Частіше зустрічається стабільна ст., тому що в основі лежить не 

функціональний спазм, а органічні зміни коронарних судин - атеросклероз. 

2.  Атиповість больового синдрому: гастралгія, по типу астми, мозкових 

порушень, безбольова форма (до 50% всіх стенокардій), часто 

супроводжується порушеннями ритму, замість болю -відчуття дискомфорту 

за грудиною, зупинки  їжі в стравоході, затруджене ковтання. 

3.  Відсутні або слабо виражені емоційні і вегетативні прояви 

4.  Інтенсивність болю незначна, часто у вигляді загрудинного дискомфорту 

5.  Іррадіація в щелепу . потилицю, шию. Часто тільки тут і є біль 

      6.  Спочатку підвищується АТ, потім виникає біль 

7.  Ангінозний напад іде під маскою недостатності мозкового кровообігу в 

басейні якоїсь судини, частіше вертебро-базилярної системи 

8.  Напади стенокардії рідко провокуються емоційним фактором, частіше -

фізичним навантаженням. Крім того, чинниками можуть бути метеорологічні 

фактори (зміни погоди - мороз, вітер, гроза), переїдання, прийом жирної їжі. 

9.  Еквівалентом ангінозного приступу нерідко буває напад задишки 

(безбольова форма ст.). 

10.Поступовий початок, тривалість приступу довша, ніж у молодих.  

 Діагностика 

 1.  ЕКГ у спокою 

 2.  ЕКГ- проба з навантаженням 

 3.  Голтерівське моніторування 

 4. УЗД серця 

 5.   Коронароґрафія 

 6. Радіонуклідна ангіографія 

Лікування: 



       

1.  Нітрати: нітрогліцерин 0,0005, кардікет 0,01, нітросорбіт 0,01. молсідомін 

0,002, нашкірні пластинки 

2.  Бета-блокатори (бісопролол,метапролол, анаприлін та ін.) 

3.  Антагоністи кальцію: ділтіазем 0,09, коринфар 0,01 

4.  Патогенетична терапія: гіполіпідемічні - лов астатин    холестірамін 8 г на 

добу, нікотинова кислота 

5.  Дезагреганти - аспірин, тіклід, курантил  0,075 

 6.  Гепаринотерапія 

7.  Антиоксиданти  -  віт Е, предуктал 

 Хірургічне лікування :  

1.  Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіошіастика - розширення 

балончиком або стентування артерії 

2.  Аортокоронарне шунтування 

  

 Серцева недостатність .Причини розвитку СН в похилому і старечому віці : 

1.               порушення обміну, зниження адаптаційних можливостей 

ссс,метаболічні порушення в міокарді, які характерні для старіючого 

організму 

2.               супутні численні хвороби: цукровий діабет, ожиріння, хр бронхит 

3.               зниження скоротливої функції міокарда 

4.               втрата міоцитів внаслідок старіння 

 Особливості прояву СН: 

1.     відсутність яскравих клінічних проявів - тахікардіі, задишки 

2.     початкові ознаки: покашлювання при розмові, приступи серцебиття, 

ціаноз кінцівок, кінчика носа, вушних раковин, головокружіння3.  часто 

приєднується аритмія 

3.      набряки бувають вираженими, рефракторними 

4.      швидке прогресування СН 



5.      приєднання ускладнень - гіпоксичні виразки в шлунку, кишечнику з 

кровотечами, застійна пневмонія, ТЕЛА, застійна нирка, ДЕП з ішемією 

мозку. 

Лікування СН  : 

Щадний режим з певним дозованим фізичним навантаженням для 

профілактики пневмоній, ТЕЛА (тромбоемболія легеневої артерії)  -

 використовувати дихальну гімнастику, обережно ЛФК, легкий масаж. 

      Оксигенотерапія 

      Дієтотерапія - стіл №10: вітаміни, мікроелементи, повноцінні білки, полі   

ненасичені жирні кислоти, калієва дієта (печена картопля, курага, родзинки, 

сир). 

Рідину різко не обмежують для збереження достатнього виведення шлаків. 

Слідкувати за діяльністю кишечника (закрепи), рекомендувати молочнокислі 

продукти, буряк, чорнослив, капусту, терті яблука. 

Дози медикаментів для лікування СН повинні бути на 30-50% меншими, ніж у 

молодих. Особливо це стосується серцевих глікозидів, тому що при їх прийомі 

швидко виникає глікозидна інтоксикація - брадикардія, зникає апетит, виникає 

нудота, блювота. Сечогінні препарати доцільно комбінувати між собою. Напр., 

фуросемід+тріамтерен, гіпотиазид+верошпірон. Курс лікування сечогінними не 

повинен бути тривалим: виведення великої кількості рідини і особливо швидке 

її виведення може привести в старечому віці до порушення електролітного 

балансу, розвитку тромбоемболій. 

Питання: 

1.Основні зміни серцево-судинної системи у людей похилого віку. 

2. Захворювання ССС у людей похилого віку. 3. Клініка та методи дослідження 

захворювань ССС 3. Особливості догляду та мед сестринського процесу при  

захворюваннях ССС. 

 


