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Вікові зміни нирок. Сечова система з віком змінюється в структурному і 

функціональному плані. З віком зменшується кількість нефронів на 1/3-1/2. 

Спостерігається розростання сполучної тканини, формується віковий 

нефросклероз, знижений рівень ниркового кровотоку та клубочкової 

фільтрації. Знижена екскреторна (азото-водо- електролітновидільна) функція 

нирок. Тобто виникає вікова ниркова гіпофункція, формується торпедна 

реакція органу на подразнення. Цьому сприяють вікові особливості 

нейрогулефальнії регуляції сечовидної системи. Ниркові чашечки, миски, 

сечоводи з віком втрачають еластичність, збільшується їх ємкість 

порушується їх ритмічна діяльність, частішають рефлекси. Сечовий міхур: - 

стінка потовщується і ущільнюється, ємкість зменшується,що сприяє 

почастішання позивів на сечовиділення. - слабне функція сфінктерів, 



спостерігається нетримання сечі, зменшується функція вищих нервових 

центрів, які контролюють рефлекс сечовипускання. Вікові, структурні, 

метаболічні, функціональні регуляторні зміни сприяють розвитку хвороб та 

підвищують декомпенсації (особливо нирки) в умовах стресу. 2. Запальні 

захворювання нирок і сечових шляхів. Гломерулонефрит поділяється на 

гострий старечий гломерулонефрит і хронічний старечий гломерулонефрит. 

Гострий старечий гломерулонефрит – Імунозапальне захворювання з 

переважним ураженням клубочків з подальшим залученням до процесу 

канальців, інстерстиціб і судинної системи нирок. Найчастіше 

гломерулонефрит є самостійною нозологічною формою, але може бути 

наслідком системних захворювань або патологічних станів. Провокувати 

захворювання можуть насамперед стрептококова інфекція верхніх дихальних 

шляхів, грип, зубні гранульоми, гнійничкові ураження шкіри. Хронічний 

старечий гломерулонефрит. Вікові зміни нирок сприяють переходу гострого 

процесу в хронічний Зустрічаються частіше ніж гострий. Це переважно 

первинно-хронічний ГН. Протікає монотонно. Переважає латентний перебіг, 

який характеризується блідістю шкірних покривів, транзиторне підвищення 

кров’яного тиску, незначні сечові симптоми (протеїнурія, мікрогематурія і 

помірна циліндурія). При гіпертонічній формі — переважають серцеві 

симптоми, тобто можуть виступати карді альні порушення, задишка. При 

нефротичному варіанті - набряки протеїнурія, циліндрурія помірні значніші 

зміни в крові ( біохімічні). Опущення нирки може бути причиною ниркової 

кольки, а тривалий перегин сечоводу з порушенням відтоку сечі може 

призвести до розвитку гідронефрозу.  Раціональне харчування для 

нормалізації маси тіла у худих людей, регулювання стільця (боротьба з 

закрепами), виключити фізичне навантаження, підйом важкого, носити 

бандаж, який вдягається в лежачому положенні на спині. 

         У похилому і старечому віці захворювання ендокринної системи 

мають свої особливості: їх симптоми виражені менше, ніж у пацієнтів зрілого 

віку, лікування вимагає більшої обережності і ретельного здійснення мед 



сестринського процесу під спостереженням ендокринолога.    У процесі 

старіння залози внутрішньої секреції змінюються самі, а також значною 

мірою визначають розвиток змін в організмі в цілому та можливості 

пристосовуватися до цих змін. Зміни відбуваються в різні періоди життя 

людини: згасання функцій загруднинної залози закінчується до періоду 

статевого дозрівання, діяльність статевих залоз знижується в клімактеричний 

період, який у жінок варіює в межах 45—55 років, у чоловіків — 55—65 

років; функції щитоподібної залози знижуються до 60—65 років; найпізніше 

настають вікові зміни в структурі і функціях гіпофіза і надниркових залоз.  

Цукровий діабет (ЦД) — хронічне ендокринне захворювання, зумовлене 

абсолютною або відносною інсуліновою недостатністю, яка розвивається 

внаслідок дії ендогенних та екзогенних чинників і характеризується 

порушенням обміну речовин з постійним його проявом — гіперглікемією. 

ЦД — одне з найпоширеніших ендокринних захворювань. В останні 

десятиліття спостерігається збільшення захворюваності, що пов’язують з 

підвищенням психоемоційних, харчових та інших навантажень, зі значним 

збільшенням кількості старих людей, які частіше за інших хворіють на цю 

патологію, широким поширенням ожиріння, покращенням діагностики, 

збільшенням тривалості життя людей з цим захворюванням тощо. У 

промислово розвинутих країнах на ЦД хворіють 0,8—4 % усього населення. 

З віком частота захворювання зростає, тому що надійність функціонування 

системи регулювання інсулінової забезпеченості в старості знижується, 

розвивається прихована інсулінова недостатність, яка зумовлює збільшення 

частоти виникнення діабету в людей похилого віку. Так, серед осіб віком 

40— 60 років ЦД наявний у 4,5 % випадків, а після 65 років — у 7 % 

випадків. Класифікація. У нашій країні, як і в усьому світі користуються 

класифікацією ЦД, запропонованою ВООЗ, згідно з якою виділяють два 

основних типи: I тип — інсулінозалежний цукровий діабет (ІЗЦД); II тип — 

інсулінонезалежний цукровий діабет (ІНЦД):  

 в осіб з нормальною масою тіла;  



в осіб з ожирінням.  

До цієї класифікації входить “вторинний” ЦД, пов’язаний з ураженням 

підшлункової залози, ендокринними захворюваннями, пошкодженням р-

клітин токсичними речовинами тощо. Захворювання загалом розвивається в 

40—60 років, характеризується стертими симптомами  

Особливості перебігу хвороб крові та кровотворних органів у осіб 

похилого віку У кістковому мозку, селезінці, лімфатичних вузлах, 

мигдалинах після 65-70 р маса всіх складових системи крові значно 

зменшується. В периферичній крові кількість лімфоцитів Т і В- популяцій 

меньша, знижується іх функціональна активність. В кістковому мозку 

розростається строма, збільшується кількість ретикулярних і колагенових 

волокон, спостерігається облітерація судин, часткове заміщення 

кровотворної тканини жировою, зменшується кількість бластів. В 

периферичній крові кількість лейкоцитів в межах норми, зменшується 

кількість еозинофілів і паличкоядерних нейтрофілів. Вікові зміни 

супроводжуються зниженням функціональнї активності кісткового мозку, 

особливо червоного (ретикулярного) ростка, що сприяє розвитку анемії.  

Анемії у людей похилого віку. Збільшення частоти анемії з віком пов'язане 

зі збільшенням кількості хронічних захворювань, що сприяють її розвитку 

(захворювання нирок та онкологічні, ураження шлунку і 12-палої кишки). 

Розвиток анемії у літніх супроводжується значним погіршенням якості 

життя, обтяжує перебіг наявної патології і створює загрозу передчасної 

смерті. У людей літнього віку найбільш часто зустрічаються залізодефіцитні 

анемії (ЗДА) і анемії із складним патогенетичним механізмом (анемії 

хронічного хворого (АХХ) або анемії хронічного захворювання). Анемія 

хронічного хворого виникає при процесах, що супроводжуються запаленням 

або токсичним впливом на організм (хронічні інфекційно-запальні 

захворювання, онкопроцеси, хронічні інфекції, хронічні захворювання нирок, 

хронічна серцева недостатність, цироз печінки, хронічні гепатити, системні 

захворювання, ендокринна патологія - гіпотиреоз та інші). Залізодефіцитна 



анемія: м’язова слабкість, трофічні розлади: сухість шкіри, тріщини в 

куточках рота, витончення і ламкість нігтів, койлоніхії; спотворення смаку і 

нюху, задишка, тахікардія, набряки на ногах, анемічний систолічний шум на 

верхівці серця, аритмія (екстрасистолія, блокади), вольтаж зубців на ЕКГ 

падає, з’являється пітливість, шум у вухах. 

Для з’ясування причин анемії необхідно провести комплекс обстежень: 

рентгеноскопію ШКТ, ЕҐДС, пальцеве дослідження прямої кишки, 

ректороманоскопію, колоноскопію, аналіз калу на приховану кров, огляд 

гінеколога для жінок, уролога для чоловіків, рентгеноскопію ОГК, 

бронхоскопію, УЗД органів черевної порожнини і малого тазу. Лікування: 

дієтотерапія - м’ясо, риба, сир, фрукти, овочі; - препарати заліза (ферковен, 

фербітол,ферум-лек,фероградумент) протягом 2-3 міс під контролем заліза 

крові. В-12-дефіцитна (В-12 ДА), фолієводефіцитна анемії (ФДА). В-12-ДА 

частіше зустрічається, ніж ФДА, іноді може бути поєднання цих варіантів 

анемій. Причини: недостатній вміст В-12 і фолієвої кислоти в їжі; 

незбалансоване харчування з малим вмістом білків; порушення всмоктування 

в кишечнику; зменшення секреції в шлунку при атрофічному гастриті в 

старечому віці внутрішнього фактора – ґастромукопротеїду; резекція шлунку 

- через 5-8 років і більше; хвороби печінки, де в нормі депонується 

ґастромукопротеід; глистяна інвазія (широкий лентець), спадковість, 

хронічний ентерит, дивертикульоз кишечника, злоякісні пухлини шлунка. 

Особливості клініки: анемічний синдром (слабість, втомлюваність, 

серцебиття при фізичному навантаженні, задишка); ураження нервової 

системи - фунікулярний мієлоз - парестезіі, зниження вібраційної чутливості, 

порушення ходи; шлунково-кишкові прояви глосит - полірований малиновий 

язик, печія кінчика язика, зниження секреціі шлунку, збільшення селезінки, 

печінки з підвищенням концентраті білірубіна крові і легкою жовтяницею 

шкіри; швидко розвивається серцева недостатність (задишка, тахікардія, 

набряки);  



Лейкози. Серед всіх захворювань крові у людей похилого віку на лейкози 

припадає до 55%. Часто зустрічаються хронічний лімфолейкоз, хронічний 

моноцитарний лейкоз, хронічний мієлолейкоз та гострий лейкоз. Гострий 

лейкоз. Особливості клініки: скарги на задишку, серцебиття, загальну 

слабкість, кровоточивість; геморагічний синдром проявляється кровотечами 

з носа, ясен, синцями. Крім того можуть бути крововиливи у внутрішні 

органи. В аналізах крові виражена анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія. 

Лімфовузли і селезінка збільшуються у 50% хворих. Часто виникають 

ускладнення: пневмоніі, сепсис, виразково-некротична ангіна. Лікування: 

аналогічне до лікування молодих, але дози цитостатичних препаратів 

складають 1/2-1/3 дози для молодих. Хронічний лімфолейкоз - доброякісна 

пухлина лімфоідної тканини. Хворіють переважно чоловіки похилого віку. 

Перебіг доброякісний, в меншому числі випадків - злоякісний. Особливості 

клініки: збільшення в розмірах лімфовузлів, селезінки, печінки, часто 

лімфоідна інфільтрація шкіри: в аналізах крові виявляють лейкоцитоз з 

лімфоцитозом, клітини Боткіна-Гумпрехта, анемію, тромбоцитопенію; 

нфекційні ускладнення внаслідок ослаблення імунітету - неповноцінні 

лімфоцити. В перебігу розрізняють 3 стаді: початкова, розгорнута, 

термінальна. Лікування: в початковій стадії - спеціального лікування не 

проводять. При погіршенні стану - первинно-стимулююча терапія: 1 

цитостатик - хлорбутин або циклофосфан. В розгорнутій стадіі: комбінація 

цитостатиків - схеми ВАМП, ЦАМП, ЦОП. При великих розмірах 

лімфовузлів або селезінки - променева терапія. В міжкурсовому періоді - 

підтримуюча терапія одним з цитостатиків. При інфекційних ускладненнях 

антибактеріальна терапія.  
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