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Тема заняття «Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів у людей 

похилого віку.» 

  

1. Кількість годин  - 4 

 

Актуальність:   

 

Навчальні цілі:  

1) Продовження активного життя літньої людини з мінімальними втратами від 

розладів, властивих літньому віку 

2) Боротьба з високою захворюваністю в похилому віці. 

 

Що повинен знати студент? 

1) Особливості обміну речовин у похилому віці. 

2) Фізіологічні особливості похилого віку 

3) Особливості патології у людей похилого віку. 

4) Особливості фармакокінетики ліків у людей похилого і старечого віку. 

5) Особливості геріатричної фармакотерапії 

6) Основні принципи раціональної фармакотерапії в геріатрії 

7) Психологічні особливості геріатрічного пацієнта  

8) Частота і особливості коморбідної патології у людей похилого віку. 

9) Особливості дії ліків на організм похилої людини.  

10)  Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у 

похилому віці:  

- Особливості артеріальної гіпертензії в літньому віці 

- Принципи діагностики і лікування вторинної артеріальної гіпертензії  

- Особливості гострого коронарного синдрому в осіб похилого віку  

- Особливості лікування гострого коронарного синдрому у пацієнтів похилого 

віку 

- Особливості захворювань системи травлення у хворих похилого і старечого 

віку 

- Особливості захворювань дихальної системи в осіб похилого віку 

- Особливості перебігу анемій в осіб похилого віку 

 

 

Що студент повинен вміти? 

1) Титрувати дози препаратів 

2) Розраховувати кліренс креатиніну і приміняти його рівень для визначення дози 

препарату пацієнтові 

3) Вміти діагностувати захворювання внутрішніх органів у літніх пацієнтів, 

враховуючи їх атиповий і стертий перебіг у цієї категорії хворих. 

4) Вміти діагностувати побічні дії ліків або синдром відміни ліків.  

5) Вміти за можливістю замінювати ліки немедикаментозними мірами 

6) Враховувати особливості взаємодії ліків або ліків з продуктами харчування 

7) Вміти організувати правильний прийом ліків літнім пацієнтом 

8) Вміти простежити ефективність лікування і можливі побічні ефекти 

 

Перелік практичних навичок, які студент повинен засвоїти 

1) Вимірювання артеріального тиску 

2) Визначення меж відносної серцевої тупостію 

3) Аускультація серця 

4) Порівняльна перкусія легенів 
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5) Аускультація легенів 

6) Пальпація живота 

 

Зміст теми: 

 

Особливості обміну речовин у похилому віці. Частота коморбідної патології у 

людей похилого віку. Особливості дії ліків на організм похилої людини. Особливості 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у похилому віці.  

 

Особливості обміну речовин у похилому віку. 

 

- Порушення і зниження синтезу білку через зменшення кількості рібосом та 

порушення їх функції 

- Порушення і зниження синтезу АТФ через зменшення кількості мітохондрій та їх 

функції 

- Порушення утилізації кисню тканинами у зв’язку з недостатнім синтезом та 

поновленням ферментів дихального ланцюга 

- Порушення обміну електролітів з накопиченням в клітині зайвого натрію та хлору і 

виведенням з клітини надмірної кількості калію та магнію 

- Порушення синтезу, постпрандіальної секреції інсуліну 

- Зниження чутливості тканин до інсуліну  

- Відносне підвищення кортизолу 

- Порушення ліпідного обміну з наростанням кількості ліпідів в крові і тканинах, 

накопичення ліпідів у клітинах паренхіматозних органів, стінках судин 

 

Фізіологічні особливості похилого віку:  

 

- Зменшення мінеральної щільності кісткової тканини аж до розвитку остеопорозу 

- Витончення суглобових хрящів та міжхребцевих дисків  

- Нам стільки років, скільки років нашому хребту 

- Зменшення еластичності зв’язок 

- Зменшення об’єму скелетної мускулатури  

- Фізичні вправи перешкоджають втраті м’язової маси, сприяють наростанню сили та 

фізичної активності навіть у дуже старих пацієнтів, дають їм змогу відмовитися від трості та 

ходунків) 

- Зменшення еластичності легеневої тканини (зменшується рухливість грудної стінки 

та діафрагми, що призводить до рестриктивної дихальної недостатності. Зменшується 

еластичність бронхів, що порушує збільшення їх діаметру при глибокому диханні, викликає 

недостатнє розширення підчас вдиху і часткове спадіння підчас видиху, що призводить до 

вікової емфіземи) 

- Порушення дренажної функції бронхів (підвищення ризику застійних пневмоній) 

- Зниження кашльового рефлексу (підвищений ризик аспірації) 

- Зниження альвеолярного газообміну через склерозування стінок альвеол – розвиток 

хронічної гіпоксії  

- Фізична активність перешкоджає змінам в легенях  

- Зниження еластичності та скоротливості серцевого м’яза – розвиток діастолічної, а 

потім і систолічної серцевої недостатності  

- Зниження еластичності, стовщення стінок артерій, що призводить до артеріальної 

гіпертензії, збільшення навантаження на серцевий м’яз, зниження перфузії життево 

важливих органів (серце, мозок, нирки, печінка), різких перепадів тиску, ортостатичної 

гіпотензії 
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- Зниження еластичності, розширення вен (схильність до набряків нижніх кінцівок, 

варикозного розширення вен) 

- Схильність до гіперкоагуляції. Підвищення ризику тромбоутворення. 

- Зниження функції печінки (зниження утворення жовчі, альбумінів, зниження 

детоксикаційної функції печінки, особливо цитохрому Р450). Підвищення ризику токсичної 

дії ліків.  

- Зниження функції нирок із зменшенням кліренсу креатиніну. Підвищення ризику 

кумуляції ліків.  

- Зниження імунітету 

- Зниження виробки гормонів щитоподібної залози.  

- Відносне підвищення кортизолу. Підвищення ризику цукрового діабету, 

дисліпідемії, абдомінального ожиріння.  

- Зниження виробки статевих гормонів 

- Зниження синтезу, базальної та постпрандіальної секреції інсуліну, зниження 

чутливості тканин до інсуліну, особливо м’язів та печінки. Підвищення ризику цукрового 

діабету, порушення ліпідного спектру крові, розвитку атеросклерозу, ожиріння.  

- Вікові атрофічні зміни у стравоході з частим формування рефлюксу Підвищення 

ризику ГЕРХ 

- Вікові атрофічні зміни у шлунку (подразливість та легка ранимість слизової, 

зниження всмоктування заліза). Підвищення ризику залізодефіцитної анемії. Підвищення 

ризику виразкової хвороби шлунку, НПЗЗ-гастропатії.  

- Вікові атрофічні зміни кишківника із зменшенням всмоктування поживних речовин, 

розвитком закрепів.  

- Вікові атрофічні зміни підшлункової залози зі зниження виробки ферментів та 

інсуліну. Підвищення ризику цукрового діабету.  

 

Особливості патології у людей похилого віку. 

 

1) Більшість хворих страждає на хронічні захворювання (від 4 до 10), що ускладнює їх 

протікання і затрудняє проведення раціональної і безпечної фармакотерапії. 

2) Домінують хронічні захворювання та їх моносимптоматика. 

3) Характерна атиповість перебігу захворювання. 

4) Характерна хронізація гострих захворювань (з початку захворювання мають 

затяжний перебіг). 

5) Характерна ареактивність організму з імунною недостатністю (знижений імунітет). 

6) На першому місці спостерігається серцево-судинна патологія.  

 

Особливості фармакокінетики у людей  похилого і старечого віку. 

 

1) у хворих антацидний стан шлунка. 

2) порушується процес  всмоктування з ШКТ. 

3) зменшується кількість рідини в організмі і збільшується кількість жирових клітин. 

4) порушується процес виділення (зменшена кількість функціонуючих  нефронів). 

Ці фактори зменшують надходження лікарських препаратів у кров і, відповідно, 

знижують терапевтичний ефект. Окрім того, більш тривале перебування медикаментів у 

шлунку збільшує їх подразнювальну дію на слизову оболонку, що супроводжується 

розвитком диспепсичних явищ, болем в епігастрії та може навіть призводити до утворення 

виразок шлунка й кишечника, викликати шлунково-кишкові кровотечі. Сповільнення 

моторики шлунково-кишкового тракту у пацієнтів літнього віку сприяє виникненню 

закрепів, що призводить до посиленого всмоктування лікарських речовин. 
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Частота коморбідної патології у людей похилого віку. 

 

В середньому у - одного хворого у віці 60-70 років діагностують 2-3 самостійних 

захворювання, після 75 - вже 4-6.  

Однією з причин розвитку поліморбідності вважають групу захворювань, об'єднаних 

загальним патогенетичним механізмом, наприклад атеросклероз. При аналізі декількох 

великих досліджень (VIGOUR, GRACE, NRMI) поліморбідність виявлялася тим, що пацієнти 

літнього віку часто мали артеріальну гіпертензію (АГ), переважно систолическую форму, 

підвищену частоту серцевих скорочень (ЧСС), серцеву та ниркову недостатність, перенесені 

інсульт і зупинку серця. За даними електрокардіограми (ЕКГ), у осіб старших вікових груп 

при ОКС з підйомом сегмента ST зазначалося часте виникнення блокади лівої ніжки пучка 

Гіса, яка спостерігається у 5% пацієнтів молодше 65 років і у 33,8% - старше 85. У NRMI 

біль в грудей при ОКС з підйомом сегмента ST спостерігали в 89,9% випадків у пацієнтів у 

віці <65 років порівняно з 56,8% -> 85 років; зупинку серця - у 11,7% хворих у віці <65 років 

порівняно з 44,6% у Осіб ≥ 85 років.  

 

Ниркова дисфункція, особливо якщо вона не була вчасно діагностовано, може значно 

збільшити ризик виникнення несприятливих наслідків і розвитку кровотеч. Дана патологія 

нирок, діагностичним критерієм якої є концентрація креатиніну в сироватці крові ≥ 2 мг / дл, 

згідно з результатами дослідження CRUSADE, присутній у 9% пацієнтів. При аналізі 

більшості досліджень, які вивчали ОКС, помірна ниркова дисфункція (кліренс креатиніну ≤ 

60 мл / хв) спостерігається у віці 75-84 років, однак, за даними великих популяційних 

досліджень, ці порушення зустрічаються вже десятьма роками раніше. Крім того, в 

порівнянні з популяційних дослідженнями у більшості пацієнтів у віці 85 років присутня в 

основному помірна ниркова дисфункція (39,4 мл / хв), ТОДІ як за результатами останніх 

відзначається наявність важкої дисфункції (27,5 мл / хв). 

Ця патологія має велике значення, оскільки багато лікарських засобів, що 

застосовуються в лікуванні ГКС, мають нирковий шлях виведення, і на це слід звертати 

увагу при плануванні лікування літніх людей. 

 

У 80-90% хворих похилого віку найбільш часто зустрічаються серцева недостатність, 

хронічні обструктивні захворювання легень, неврологічні судинні захворювання, цукровий 

діабет, хронічна ниркова недостатність, захворювання печінки, пухлини.  

 

Особливості дії ліків на організм похилої людини. 

Принципи призначення ліків пацієнтам похилого віку: 

 

- На етапі підбору дози рекомендується призначати препарати короткої дії, а етапі 

довготривалого лікування – пролонгованої дії.  

- Необхідність користування калькулятором кліренсу креатиніну для визначення дози 

та кратності прийому ліків 

- Підвищення гепатотоксичної дії ліків 

- Діуретики (враховувати порушений електролітний обмін, зниження калію та 

магнію).  

- Несеклетивні В-блокатори підвищують ризик серцевої недостатності, діабету, 

бронхоспазму 

- Намагатися призначати цидні антибіотики, а не статики.  

- Стартові дози антигіпертензивних препаратів складають ½ звичайної дози 

- Повільне титрування дози (збільшення у 2 рази протягом 1 тижня) 

- Цільові цифри АТ – 140/90 мм.рт.ст. (при наявності цукрового діабету або ниркової 

недостатності – 130/80 мм.рт.ст.) 
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- НПВП призначати з обережністю, короткими курсами та в мінімальних ефективних 

дозах – через високий ризик ульцерогенного ефекту, ризик серцево-судинних ускладнень та 

кровотечі.  

 

Зміни, що впливають на метаболізм ліків 

 

Прийом занадто великої кількості ліків — це лише частина проблеми. Навіть одні ліки 

можуть чинити сильніший вплив на людей похилого віку; це відбувається внаслідок ряду 

фізичних змін, що впливають на метаболізм ліків у літніх людей. Серед цих змін: 

- знижені кровоплин і моторика шлунково-кишкового тракту, що сповільнює 

всмоктування ліків; 

- знижена вага, менше рідини в організмі, менше білка у крові, що робить імовірною 

вищу концентрацію багатьох ліків, особливо — розчинних у воді 

- підвищений зміст жиру в організмі, так що жиророзчинні ліки мають нижчу 

концентрацію 

- знижений кровоплин у печінці та зниження ферментної активності в печінці, що 

дозволяє деяким лікам надходити у кров’яне русло в більшій концентрації й довше в ньому 

залишатися 

- знижена функція нирок, так що ліки не виводяться з організму так швидко 

- менше рецепторів і медіаторів у мозку й центральній нервовій системі, так що ліки, 

які впливають на ЦНС, можуть чинити вираженіший і триваліший ефект. 

 

Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у 

похилому віці. 

 

Особливості артеріальної гіпертензії в осіб похилого віку.  

 

- Висока поширеність АГ (30-50%), особливо ізольованої систолічної 

- Часте виявлення псевдогіпертонії або гіпертонії білого халата 

- Висока частота ортостатичних реакцій 

- Більш високий ризик серцево-судинних ускладнень 

- Добра реакція (зниження підвищеного АТ) на обмеження солі та нормалізацію 

зайвої ваги 

- Стартові дози антигіпертензивних препаратів складають ½ звичайної дози 

- Повільне титрування дози (збільшення у 2 рази протягом 1 тижня) 

- Цільові цифри АТ – 140/90 мм.рт.ст. (при наявності цукрового діабету або ниркової 

недостатності – 130/80 мм.рт.ст.)  

- Висока поширеність ортостатичної гіпотензії. При ортостатичній гіпотензії 

спостерігається зниження систолічного АТ на 20 мм рт. ст. і більше або діастолічного АТ на 

10 мм рт. ст. і більше в положенні стоячи за наявності або відсутності симптомів. Вона може 

бути викликана церебральною гіпоперфузією і проявлятися у вигляді запаморочення, 

загальної слабкості, помутніння зору, у тяжких випадках – синкопального стану. 

 

ЛІКУВАЛЬНІ ПІДХОДИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

- АТ слід визначати на обох руках до встановлення діагнозу. У певної кількості 

пацієнтів, особливо похилого віку, існують значні відмінності в рівнях АТ при вимірюванні 

на різних руках. Лікар повинен орієнтуватися на вищий показник і надалі вимірювати АТ на 

відповідній руці.  

- Модифікація способу життя зменшення споживання солі є вкрай важливим для 

контролю рівня АТ у пацієнтів похилого віку, які мають високу чутливість до солі (Frisoli 

T.M. et al., 2012). 
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- Так як і у більш молодих пацієнтів з АГ, зміна способу життя є першим кроком до 

контролю високого АТ у літніх людей. У дослідженні Dietary Approaches to Stop Hypertension 

(DASH) було показано, що дотримання дієти і виконання фізичних вправ сприяють 

зниженню АТ (Sacks F.M. et al., 2001; Whelton S.P. et al., 2002).  

 

Медикаментозна терапія 

- Антигіпертензивну терапію доцільно починати з найнижчої дози гіпотензивного 

засобу і стежити за можливою появою негативних наслідків, зокрема ортостатичної 

гіпотензії.  

- При виборі препарату необхідно враховувати наявність супутніх захворювань (табл. 

1), а також застосування пацієнтом інших медикаментів (National High Blood Pressure 

Education Program, 2004).  

- Якщо АТ знизився недостатньо, у схему лікування слід додати другий препарат з 

іншого класу.  

- За таким же принципом додають третій гіпотензивний засіб з іншого класу, якщо 

показник АТ залишається поза оптимальним діапазоном на фоні прийому двох препаратів.  

 

ВТОРИННА АГ  

Частота виявлення стенозу ниркової артерії підвищується з віком і сягає 50% у літніх 

пацієнтів з іншими ознаками атеросклерозу (захворювання периферичних артерій) (Rihal 

C.S. et al., 2002). 

Обструктивне апное сну також часто поєднується з АГ, і його поширеність 

підвищується з віком. Крім того, для пацієнтів похилого віку з обструктивним апное сну 

характерна вища частота серцево--судинної патології, у т.ч. АГ, порівняно з людьми 

середнього віку (Wang Y., Li Y., 2008).  

 

Особливості ІХС у похилому віці: 

- Атеросклероз відразу декількох коронарних артерій 

- Часто зустрічається стеноз стовбура лівої коронарної артерії 

- Часто зустрічається зниження функції лівогошлуночка 

- Часто зустрічаються атипова стенокардія, безбольова ішемія міокарда (аж до 

безбольової ІМ) 

 

Ризик ускладнень при планових інвазивних дослідженнях у літніх підвищений 

незначно, тому літній вік не повинен бути перешкодою для направлення хворого на 

коронароангіографіческое дослідження.  

 

Особливості гострого коронарного синдрому в осіб похилого віку  

 

У багатьох випадках ангінозний синдром виражається тільки у відчутті тиску і 

легкого ниючого болю за грудиною. У літніх і старих людей значно частіше спостерігаються 

безбольові форми ішемічної хвороби серця (ІХС). При цьому еквівалентом болю є напади 

задишки, астматичного стану, аритмії. Інколи не больові відчуття і не напади задишки, а 

утруднення ковтання, відчуття тиску і зупинки їжі в стравоході і за грудиною можуть бути 

проявом ангінозного нападу. 

Важливий зв'язок дискомфорту в грудній клітці Із фізичним навантаженням, швидкий 

і добрий ефект від прийому нітрогліцеріну. 

Таким чином, нетиповість проявів ГКС ускладнюють постановку діагнозу, що часто 

супроводжується несвоєчасною діагностикою даного стану: серед хворих у віці <65 років 

цей показник становить 5% У порівнянні з 24% у осіб старше 85 років, що призводить до 

пізньої госпіталізації, перешкоджає своєчасному наданню кваліфікованої медичної 

допомоги.  
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Особливості лікування ГКС у пацієнтів похилого віку 

 

Лікування пацієнтів з ГКС без елевації сегмента ST 

 

При використанні подвійної антиагрегантної терапії, АСК в дозі понад 100 мг може 

підвищувати ризик розвитку кровотеч без збільшення ефективності лікування. 

 

Антітромбінові лікарські засоби. В інструкціях ACC / AHA і ESC використання 

гепаринів при ГКС без елевації сегмента ST рекомендується на додаток до терапії АСК без 

поправки на вік пацієнта. Необхідно враховувати СКФ, було показано 34% -е скорочення 

смертності та ІМ при використанні НФГ і 61% -е - при НМГ. 

Фондапаринукс показав велику ефективність і безпеку в порівнянні з еноксапарином 

протягом 9 днів. Крім того, в групі пацієнтів старше 65 років було показано перевагу при 

використанні фондапаринукса в порівнянні з групою пацієнтів більш молодого віку, де 

більшу перевагу мав еноксапарин.  

 

Інвазивне лікування. Інвазивні стратегії в осіб похилого віку в більшості досліджень 

демонструють високу ефективність щодо зниження показників смертності та повторного 

ГІМ.  

 

Слід підкреслити, що доступність і своєчасність проведення реперфузійних заходів є 

ключовими факторами у порятунку міокарда та отриманні позитивних результатів від 

лікування незалежно від його стратегії. 

 

Найбільша вірогідність смертельного результату спостерігається у пацієнтів при 

розвитку кардіогенного шоку або госпіталізації через 3 години після розвитку нападу, що 

часто трапляється у пацієнтів похилого та старечого віку, і особливо вимагає проведення 

інтервенційних втручань. 

 

Бета-блокатори внутрішньовенно рекомендовані всім пацієнтам з тривалим 

ангінозним болем в грудній клітці і при відсутності протипоказань з подальшим 

пероральним прийомом 5% -е зниження смертності у пацієнтів молодше 65 років, 23% -е - у 

пацієнтів старших вікових груп (р<0,0005).  

 

Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ) в дослідженнях GISSI-3 і 

ISIS-4 відзначалося зниження частоти смертельного результату, зупинки серця на фоні 

лівошлуночкової недостатності протягом наступних 6 місяців. 

 

Що стосується використання антагоністів альдостерону і нітратів були отримані 

суперечливі дані. 

 

Особливості захворювань системи травлення у хворих похилого і старечого віку.  

 

Вікові зміни стравоходу  

 

- cтравохід помірно подовжується внаслідок викривлення грудного відділу хребта, 

розширення дуги аорти: 

- атрофія слизової стравоходу; 

- зменшення секреторних клітин стравоходу; 
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- м'язові волокна гинуть, заміщуються сполученою тканиною. Цей процес найбільше 

виражений в середній частині стравоходу і може проявлятись деяким дискомфортом під час 

їди. 

- внаслідок зниження тонусу структура стравоходу спостерігається почастішання 

шлункового рефлюксу. 

 

Вікові зміни шлунку  

 

- зменшення товщини слизової шлунку із зменшення кількості секреторних клітин; 

- зменшується кількість функціонуючих капілярів, в наслідок чого порушується 

кровопостачання стінки шлунку; 

- атрофія м'язового шару шлунку. Все це веде до зниження секреторної і моторної 

функції шлунку.  

 

Виразкова хвороба похилого й старечого віку (вперше виникла після 50 років): 

 

- переважна локалізація виразки шлунка (тіло, субкардіальний відділ); 

- нерідко гігантські виразки; 

- незначна вираженість больового синдрому та відсутність його періодичності й 

сезонності; 

- значна вираженість диспептичного синдрому; 

- у період загострення хвороби при пальпації живота визначається болючість в 

епігастральній ділянці без м’язової напруги; 

- переважають випадки зі зниженою кислотопродукуючою функцією шлунка; 

- схильність до ускладнень (кровотеча, перфорація, пенетрація, утворення кальозних 

виразок, рубцьові деформації шлунка й дванадцятипалої кишки, перивісцерити). 

 

Вікові зміни кишок  

 

- збільшення загальної довжини, особливо товстої; 

- атрофія слизової, що зменшує перетравлення їжі, всмоктування вуглеводів, білків, 

жирів; 

- мікрофлора кишок змінюється: зменшується кількість молочнокислих бактерій, а 

бактерій гнилісної групи значно збільшується. Це сприяє росту продукції ендотоксинів і 

приєднанню патологічних процесів в кишечнику.  

 

Вікові зміни печінки і жовчного міхура  

 

 Печінка: 

 

- зменшення її маси; 

- зниження функції гепатоцитів, які приймають участь в обміні білків, жирів, 

вуглеводнів, пігментів і виконують антитоксичну функцію. 

 

Особливості перебігу, діагностики та лікування захворювань жовчного міхура та 

кишечника в похилому та старечому віці мало вивчені. 

 

Жовчний міхур: 

 

- подовжується, тонус його м'язів знижується; 

- моторна функція знижується, виникає застій жовчі; 

- виділяється багато холестерину. 
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Все це сприяє розвитку жовчнокам’яної хвороби.  

 

У той же час відомо, що дисфункції жовчного міхура, хронічні запори, які є 

характерними для таких хворих, без правильного і своєчасного лікування призводять до 

підвищення ризику формування жовчнокам’яної хвороби, ішемічного коліту.  

 

Хронічний гастрит (ХГ).   

 

Клінічні прояви ХГ в похилому і старечому віці 

 

- шлунковий дискомфорт (нудота, блювота, розпирання і важкість в животі, болі); 

- страждає загальний стан, але помірно; 

- маса тіла зменшується незначно: 

- хвилеподібний перебіг; 

- диспепсичний синдром виражений більше, ніж больовий; 

- секреторна недостатність виражена: атрофічний гастрит з ахлоргідрією і ахілією 

складає 40-60%.  

 

Діагностиці допомагає рентгендослідження, гастроскопія з біопсією і гістологічним 

дослідженням, визначення функціонального стану секреторного апарату шлунка. 

 

Лікування:  

 

1) Правильний режим харчування (4-5 р/день, тепле); 

2) Замісна терапія (фестал, панкреатин, шлунковий сік); 

3) При болях — спазмолітична терапія (но-шпа, папаверин); 

4) Полівітамінні комплекси. 

5) Антигелікобактерна та противірусна терапія  

 

Виразкова хвороба.  

 

"старечі виразки" - це симптоматичні виразки при хронічних захворюваннях системи, 

дихальної с-ми, крові, прийомі медикаментів (преднізолон, серцеві глікозиди).  

 

Особливості клінічних проявів 

 

1) Зменшення сезонності, переважає прогресуючий тип перебігу захворювання з 

довготривалими загостреннями; 

2) Приєднання патології жовчного міхура, підшлункової залози; 

3) Супроводжується зниженням підшлункової секреції; 

4) Термін рубцювання довготривалий; 

5) Біль має ряд особливостей: 

- помірний або відсутній; 

- постійний, не залежить від прийому їжі; 

- атиповість локалізації: під грудиною або за, ірадіює в спину, ліву руку, ділянку 

серця, в підребер'я.  

6) Виражений диспепсичний синдром; 

7) Прихована кровотеча, часом з перфорацією; 

8) Злоякісне переродження; 

9) Рубцеві стенози бувають рідко але якщо вони виникають, то декомпенсація стенду 

наступає дуже швидко.  
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Дообстеження: 

- Спочатку кардіограма, потім ендоскопія, яка виявляє одну або декілька виразок, 

- розмір яких від 1 до декількох см в в/частині шлунка. 

- ''Старечі" виразки (результат ураження судин атеросклерозом, стінки судини стають 

ригідними, не скорочуються, рефракція затруднена -кровотеча) великі але не глибокі, 

контури чіткі, некротична плівка на дні, повільний інфільтративний вал.  

 

Лікування - аналогічно лікуванню молодих хворих.  

 

Особливості: 

 

1) Призначають спазмолітики (папаверин, но-шпу) замість холінолітиків; 

2) Показано призначення препаратів, що регулюють моторику ШКТ (церукал, 

мотиліум, реглан), підвищують репаративні процеси (метилурацил, вітаміни), подавляють 

продукцію соляної кислоти (гастроцепін, фамотидін 20 мг на ніч, квамател, омепрозол); 

3) Використовують фізпроцедури, ЛФК, лікують супутні хвороби. 

 

При ранній виразковій хворобі, коли доведена гелікобактерна природа, призначають 

амоксацилін (флемоксин 0,5х2р. + метронідазол 0,25хЗр. протягом 7 днів на фоні 

спазмолітиків та лікування супутніх захворювань). Ендоскопічний контроль через 4-5 

тижнів.  

 

Хронічний калькульозний холецистит (XКX)  

 

ХКХ характеризується часто атиповим перебігом: диспепсичний синдром, 

аналогічний хр. гастриту: скарги на поганий апетит або його відсутність, гіркоту в роті, 

нудоту, блювоту, дискомфорт в в/половині живота. Типові приступи жовчної кальки рідкі. 

Хворі відмічають лише легкі болі або відчуття тиску в правому підребер'ї, частіше після 

порушення дієти. Такий атиповий перебіг приступу обумовлений: зниженням тонусу 

мускулатури ж/міхура і сфінктерів; віковою атрофією; поєднанням XX з хронічним 

запальним процесом в шлунку, 12-п. кишці, підшлунковій залозі або в кишечнику. 

 

Хронічний коліт (ХК) 

 

В більшості випадків ХК починається в середньому віці. Він часто поєднується з 

хронічним гастритом, захворюванням печінки, ж/міхура, підшлункової залози. ХК має 

зв'язок з порушенням моторної функції кишечнику, атонією товстої кишки, аномаліями 

кишечнику. Тривалі закрепи з часом призводять до запального процесу слизової товстої 

кишки, переважно в дистальних відділах, тобто сигмоідиту, проктиту, які проявляються 

закрепами з болями в лівій половині живота, здуттям.  

 

 

Закрепи та принципи їх лікування 

 

Закреп — це хронічна затримка випорожнення кишківника більше ніж на 48 годин, 

яка супроводжується хоча б однією з наступних ознак, що спостерігається не менше, ніж 

протягом 3 місяців: відчуття неповного випорожнення, невелика кількість (менше 100 г) і 

густа консистенція калу, натужування не менше четвертини часу дефекації. Частота стільця 

у здорових людей коливається в значних межах (від 3-х разів на день до 3-х разів на 

тиждень) і залежить від характеру харчування, способу життя, звичок тощо. 
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Аліментарні закрепи розвиваються внаслідок нераціонального і неповноцінного 

харчування, обмеження рослинної клітковини, використання хімічно очищених, повністю 

розчинних у воді продуктів. 

 

Неврогенні закрепи Причиною їх появи може бути психічна перенапруга, тривала 

психічна депресія тощо.  

 

Гіподинамічні закрепи часто є такими, що проходять. Вони розвиваються у хворих, 

які тривалий час дотримуються ліжкового режиму, у осіб, які страждають на різні хронічні 

захворювання, що супроводжуються виснаженням, особливо в похилому і старечому віці. У 

подібних випадках недостатня фізична активність у поєднанні зі слабкістю соматичних 

м'язів призводить до зниження моторики кишківника, порушення акту дефекації. 

 

Механічні закрепи виникають у хворих з пухлинами кишківника, при запальних і 

рубцевих звуженнях товстої кишки, дивертикуліті, виразковому коліті, хворобі Крона, 

ілеоцекальному туберкульозі, лімфогранулематозі, закритті просвіту кишківника сторонніми 

тілами, каловими камінцями тощо. У хворих на склеродермію закрепи можуть бути 

обумовлені звуженням або дилатацією кишки через атрофію її м'язевої оболонки. 

 

Медикаментозні закрепи є результатом впливу фармакологічних засобів. Так, 

наркотичні анальгетики підвищують тонус кругових м'язів кишківника і зменшують силу 

перистальтичних скорочень; холінолітики знижують рухальну активність кишки, блокуючи 

мускариноподібну дію ацетилхоліну на гладкі м'язи, сприяють порушенню моторної 

активності товстої кишки; препарати для лікування паркінсонізму і трициклічні 

антидепресанти (наприклад, амітриптилін) гальмують моторну діяльність кишківника; 

вживання сечогінних препаратів супроводжується зменшенням води в калових масах, що 

призводить до зменшення їх об'єму і ствердіння; зловживання проносними засобами, 

особливо у осіб похилого віку, безпосередньо порушує моторику товстої кишки або 

викликає розлади кишкової абсорбції. 

 

Тому при появі закрепів потрібно провести діагностичний пошук за представленою 

нижче схемою: 

 

І етап: 

а) оцінка клінічних даних; б) рентгенологічне дослідження кишківника (дозволяє 

оцінити анатомічний стан товстої кишки: подразнення або нормальна її будова при 

функціональних розладах, пухлині, аномалії або мегаколон, характерні для обструкції; 

гіпогангліоза, ідіопатичного розширення); 

 

ІІ етап: 

колоноскопія, гістологічне і гістохімічне дослідження біоптатів слизової оболонки 

кишки; 

 

ІІІ етап: 

спеціальні методи обстеження, які дозволяють оцінити моторно-евакуаторну функцію 

товстої кишки, мікробний спектр, вміст летучих жирних кислот (інтегральний показник 

мікробного ценоза), стан запирального апарата прямої кишки, функцію інших органів і 

відділів шлунково-кишкового тракту, ендокринного апарату, вегетативної нервової системи 

(для жінок обов'язковим є огляд гінекологом з метою визначення положення матки). 

 

Терапевтична тактика при функціональних закрепах включає наступні напрями. 
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Важливе значення надається режиму фізичної активності та психотерапії. Пацієнту 

слід пояснити, що треба добиватися випорожнення кишківника вранці після достатньо 

об'ємного сніданку (щоб використати шлунково-кишковий рефлекс) і не подавляти позив до 

дефекації через поспіх, соромливість, огиду до громадського туалету тощо. За 30 хвилин до 

сніданку слід випити склянку холодної води (краще газованої). Якщо дозволяє стан серцево-

судинної системи, то хворому слід дотримуватись активного рухового режиму, займатися 

плаванням, гімнастикою, ходінням на лижах, спортивними іграми тощо.  

 

В разі гіпокінетичного закрепу до раціону має входити щонайменше 1,5-2 л рідини та 

продукти, що сприяють випорожненню кишок: кисле молоко, чорний хліб або хліб, 

випечений із пшеничного борошна грубого помолу, кислі фрукти та овочеві соки 

(капустяний, буряковий, моркв'яний, сливовий), овочі, фрукти, крупи, олія. Обмежується 

вживання овочів, які зумовлюють метеоризм (бобові, капуста, шпинат, щавель тощо), 

продуктів, багатих на ефірні олії (редька, цибуля, часник), і тих, що гальмують 

випорожнення (міцний гарячий чай, какао, червоне вино, чорниця, манна та рисова каші, 

слизисті супи, киселі). За відсутності протипоказань перед їжею доцільно рекомендувати 

"дієту із зеленню", яка складається зі 100 г салату з сирих овочів 3 рази на день. 

 

У випадках, коли зазначені лікувальні заходи, застосовувані систематично протягом 

3-4 місяців, не усунули закрепу, призначають препарати проносної дії, які за механізмом 

впливу на випорожнення кишківника поділяють на 4 групи:  

 

1) засоби, що викликають хімічне подразнення рецепторного апарату кишки: 

- похідні антрахінонів (препарати сени, крушини, ревеню), 

- похідні дифенілметану (бісакодил, лаксанедин, дульколакс, гутталакс), 

- агоністи 5-НТ4-рецепторів кишківника, 

- касторова олія; 

2) засоби з осмотичними властивостями 

натрію сульфат, магнію сульфат, сіль карловарська, лактулоза, форлакс, фортранс, 

норгалакс; 

3) засоби, що збільшують об'єм вмісту кишківника 

висівки, метилцелюлоза, морська капуста; 

4) засоби, які сприяють пом'якшенню калових мас і їх ковзанню 

вазелінова та мигдалева олія, свічки з гліцерином.  

 

Сольові проносні засоби (натрія сульфат, магнія сульфат, карловарська сіль) 

застосовуються, як правило, одноразово, коли необхідне швидке випорожнення кишківника 

(наприклад, отруєння), і в разі гострих закрепів. При хронічних закрепах сольові проносні не 

застосовують, оскільки на фоні їх вживання розвиваються загальні і атрофічні зміни слизової 

оболонки, пов'язані з їх локальною подразнюючою дією. 

 

Більшість проносних засобів рекомендують застосовувати, по можливості, короткий 

термін часу, тому що в разі тривалого лікування можуть розвиватися побічні ефекти: 

алергічні реакції (висипка, синдром Стівенса-Джонса, медикаментозний шок, 

вовчакоподібний синдром), медикаментозна діарея, порушення функції тонкої кишки 

(синдром мальабсорбції, синдром ексудативної ентеропатії), ентероколіт, меланоз товстої 

кишки (головним чином, при тривалому вживанні антрахінових препаратів).  

 

При метеоризмі рекомендують настій ромашки аптечної, трави кропу городнього, 

стебля золототисячника.  

 

Профілактика закрепів 
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Профілактика закрепів передбачає: 

 

1) активний спосіб життя (ранкова фіззарядка, водні процедури, прогулянки тощо), 

2) раціональний режим харчування з обов'язковим включенням до раціону продуктів, 

що містять харчові волокна, 

3) неухильне дотримання правила щоденного відвідування туалету в певний час після 

їжі (краще після сніданку), 

4) своєчасне лікування захворювань, що викликають закрепи.  

 

Особливості цукрового діабету в літньому віці і принципи терапії   

 

Починаючи з віку 50-60 років толерантність до глюкози необоротно знижується у 

більшості людей. На практиці це означає, що після 50 років за кожні наступні 10 років: 

рівень цукру в крові натще збільшується на 0,055 ммоль / л; концентрація глюкози в плазмі 

крові через 2 години після їжі підвищується на 0,5 ммоль / л. 

 

Постпрандиальна глікемія - це вміст цукру в крові після їжі. Його вимірюють зазвичай 

через 2 години після трапези. Саме цей показник різко підвищується в літньому віці, що і 

призводить до розвитку діабету 2 типу. У той же час, глікемія натще змінюється незначно. 

 

Має місце вікове зниження чутливості тканин до інсуліну, зменшення секреції 

інсуліну підшлунковою залозою, секреція і дія гормонів інкретинів слабшають в літньому 

віці. 

 

Найнебезпечніші ліки в плані підвищення ризику діабету: тіазидні діуретики; бета-

блокатори (неселективні); стероїди; психотропні засоби. 

 

Дослідження показують, що у людей похилого віку без надлишкової маси тіла перша 

фаза секреції інсуліну істотно знижена.  

 

Діагностика діабету 2 типу у хворих похилого віку є складною, тому що 

захворювання часто протікає без симптомів.  

 

Занадто часто діабет у літніх хворих виявляється випадково або вже на пізній стадії, 

коли людина обстежується з приводу виражених судинних ускладнень.  

 

Гіпоглікемія в літньому віці - особливо небезпечна. Тому що вона часто призводить 

до летального результату, який виглядає схожим на смерть від серцево-судинної катастрофи. 

Особливості гіпоглікемії в літньому віці: її симптоми, як правило, стерті і погано 

виражені. На перший план виходять слабкість, сонливість, сплутаність свідомості, амнезія.  

 

Гіпоглікемія багаторазово підвищує ймовірність смерті від інфаркту, інсульту, 

серцевої недостатності або закупорки крупної судини тромбом.  

 

Гіпоглікемія у літніх діабетиків часто виникає через те, що хворий приймає багато 

різних ліків, і вони взаємодіють один з одним. Одні препарати можуть посилювати дію 

таблеток від діабету – похідних сульфонілсечовини. Інші - стимулюють секрецію інсуліну 

або підвищують чутливість клітин до його дії. 

 

Нижче представлені деякі з можливих лікарських взаємодій, які часто провокують 

гіпоглікемію: 
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Аспірин, інші нестероїдні протизапальні препарати. Посилення дії препаратів 

сульфонілсечовини шляхом витіснення їх із зв'язку з альбуміном. Підвищення чутливості до 

інсуліну периферичних тканин 

Алопуринол Зниження виведення препаратів сульфонілсечовини нирками 

Варфарин Зниження виведення препаратів сульфонілсечовини печінкою. 

Витіснення сульфанілсечовини зі зв'язку з альбуміном 

Бета-блокатори Блокада відчуття гіпоглікемії, поки діабетик не втратить 

свідомість 

Інгібітори АПФ, блокатори рецепторів ангіотензину-II Зниження 

інсулінорезистентності периферичних тканин. Підвищення секреції інсуліну 

Алкоголь Пригнічення глюконеогенезу (продукції глюкози печінкою). 

 

Особливості лікування діабету в літньому віці 

Метформін - ліки від діабету 2 типу в літньому віці (сиофор, глюкофаж) - препарат 

першого вибору. (Призначається при СКФ> 60 мл / хв і якщо немає супутніх захворювань, 

які несуть ризик гіпоксії). 

Похідні сульфонілсечовини (амаріл, діабетон).  

Вони "шмагають батогом" бета-клітини підшлункової залози, щоб ті виробляли ще 

більше інсуліну. Ефективні до тих пір, поки можливості організму з вироблення власного 

інсуліну остаточно не виснажені. 

Побічна дія препаратів сульфонілсечовині  

- Гіпоглікемія 

- Збільшення ваги 

- Збільшення порушень ліпідного спектру крови 

Інгібітори дипептіділпептідази-4 (гліптіни). Нагадаємо, що глюкагоноподобний 

пептид-1 (ГПП-1) - це один з гормонів інкретинів. Вони стимулюють підшлункову залозу 

виробляти інсулін і одночасно блокують вироблення глюкагону, "антагоніста" інсуліну. Але 

ДПП-1 діє тільки до тих пір, поки рівень цукру в крові залишається підвищеним. 

Діпептіділпептідаза-4 - це фермент, який природним шляхом руйнує ДПП-1, і його дія 

припиняється. Ліки з групи інгібіторів діпептіділпептідази-4 не дають цього ферменту 

проявляти свою активність. У список препаратів гліптінов входять: вілдагліптін (галвус); 

сітагліптін (янувія); саксагліптін (онгліза). 

Міметики і аналоги ДПП-1. 

В цю групу нових ліків від діабету входять такі препарати: ексенатід (баєта); 

ліраглутід (віктоза). Механізм дії цих препаратів - схожий на те, як діють інгібітори 

діпептіділпептідази-4 (гліптіни). Але ці ліки - не в таблетках, а вводяться уколами підшкірно. 

Доведено, що міметики і аналоги ДПП-1 сприяють зниженню маси тіла і мають вкрай 

низький ризик розвитку гіпоглікемії. Їх можна застосовувати у літніх пацієнтів з діабетом, у 

яких сильне ожиріння (індекс маси тіла> 30 кг / м2), якщо хворий готовий робити собі уколи. 

Для літніх хворих можна використовувати різні схеми інсулінотерапії:  

- Одноразова ін'єкція інсуліну перед сном - якщо цукор зазвичай виявляється значно 

підвищеним натщесерце. Використовується інсулін добової безпикової дії або "середній".  

- Уколи інсуліну середньої тривалості дії 2 рази на добу - перед сніданком і перед 

сном. Уколи змішаних інсулінів 2 рази на добу. Використовуються фіксовані суміші 

"короткого" і "середнього" інсуліну, в співвідношеннях 30:70 або 50:50.  

- Базис-режим болюсной терапії діабету інсуліном. Це ін'єкції короткого 

(ультракороткого) інсуліну перед прийомами їжі, а також інсуліну середньої тривалості дії 

або "продовженого" перед сном. 

 

Особливості лікування гіпотиреозу в осіб похилого віку 
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З віком функція щитовидної залози не зазнає особливих змін, однак аналіз крові на 

гормони свідчить про суттєві відхилення від норми. Це обумовлено поширеністю 

«нетіреоідних» захворювань, які ускладнюють інтерпретацію результатів досліджень. 

Недостатнє і незбалансоване харчування, декомпенсований цукровий діабет, хвороби 

печінки, серця, церебро-васкулярні порушення і злоякісні пухлини виступають як фактори, 

що у типовому випадку знижують рівень загального і вільного трийодтиронина сироватки 

(Т3), рідше зменшують загальний і вільний тироксин (Т4) та помірно збільшують або 

пригнічують тиреотропний гормон (ТТГ). До інтерпретації результатів слід ставитися з 

обережністю, і, якщо клінічна картина виражена неяскраво, постановка діагнозу 

повинна бути відкладена до повного прояснення картини.  
 

Поширені лікарські засоби, що змінюють результати досліджень 

функціонального стану щитовидної залози, не впливаючи на клінічний тиреоїдних 

статус Знижують вільний Т 4 і знижують (або не впливають на нього) Т 3 при 

нормальному ТТГ.  

Фенітоїн 

Карбамазепін 

Фенобарбітал 

 

Збільшують вільний Т 4 і Т 3 при зниженому ТТГ 

Аспірин 

Фенілбутазон 

Гепарин 

 

Знижують або не впливають на вільний Т 4 і Т 3 при зниженому ТТГ 

Кортикостероїди 

Дофамін 

Наявністю цілого букету хвороб в літньому віці обумовлена необхідність враховувати 

вплив ліків на результати тиреоїдних проб. Скажімо, цілий ряд лікарських препаратів, 

особливо що містять йод (наприклад, антиаритмічний аміодорон), підвищують функцію 

щитовидної залози. Медикаменти також змінюють картину захворювань щитовидної залози - 

так, b-блокатори можуть згладжувати тахікардію та тремор при гіпертиреозі 

 

Гіпотиреоз 

 

Головними причинами зниженої функції щитовидної залози в старості служать 

аутоімунні захворювання (аутоімунний тиреоїдит).  

 

Класичні симптоми гіпотиреозу можуть бути відсутні,  

Частіше в старшій віковій групі спостерігаються неврологічні прояви, такі як 

порушення функції мозочка і нейропатія, а також психічні розлади, включаючи депресію, 

порушення поведінки і когнітивної функції.  

 

Літні пацієнти більш схильні до мікседематозной коми,  

Гіпотиреоз можна запідозрити при виявленні непоясненої гіпонатріємії, підвищеної 

креатинфосфокінази, лактатдегідрогіназе, макроцитозу і анемії.  

Прийом аміодарону може негативно впливати на функцію щитовидної залози. Всі 

пацієнти з порушеннями серцевої діяльності або втратою ваги також повинні пройти 

дослідження функції щитовидної залози. Дані об’єктивного обстеження людей похилого віку 

мають низьке діагностичне значення, і найчастіше у людей похилого віку тривалий час не 

виявляється зоб. 
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При зниженому рівні тиреоїдних гормонів і нормальному ТТГ слід подумати про 

«нетіреоідне» захворювання і наслідки лікарської терапії (див. вище), хоча причиною може 

служити і вторинний гіпотиреоз внаслідок захворювань гіпофізу або гіпоталамуса. 

 

Лікарські засоби, що викликають у людей похилого віку гіпер-або гіпотиреоз  

Гіпертиреоз 

Аміодарон 

Йод (бурі водорості) 

Контрастна середовище для радіографії 

Альфа-інтерферон 

Інтерлейкін 2 

 

Гіпотиреоз 

Літій 

Аміодарон 

Йод (бурі водорості) 

Аміноглютетімід 

Альфа-інтерферон 

Інтерлейкін 2 

У людей з субклінічними формами гіпотиреозу може бути підвищення ТТГ без 

зниження тироксину. У таких пацієнтів з антитиреоїдну антитілами або після раніше 

проведеної терапії радіоактивним йодом, як правило, згодом розвивається явне порушення 

функції щитовидної залози.  

Пацієнти з антитиреоїдну антитілами щорічно з 5%-ною ймовірністю набувають 

явний гіпотиреоз, тому більшість фахівців рекомендують не відкладати початок лікування в 

цій групі. У інших швидкість прогресування становить менше 3% і вони швидше за 

потребують ретельного нагляду, з тим щоб не пропустити явний гіпотиреоз. 

 

Показано, що у хворих з субклінічними формами гіпотиреозу спостерігаються легкі 

порушення когнітивної функції та скоротливості міокарда. 

 

Гіпертиреоз 

 

У старості гіпертиреоз зустрічається рідше, ніж гіпотиреоз. Більшість випадків 

викликаються хворобою Грейвса, вузловим токсичним зобом і одиночної токсичної 

аденомою з деякою перевагою вузлового токсичного зоба. Серед інших причин 

відзначаються підгострий тиреоїдит, бессимптомний тиреоїдит і йод-індукований 

тиреотоксикоз. 

 

У регіонах, де спостерігається дефіцит йоду (наприклад, в деяких районах Німеччини 

та Західної Європи), вузловий зоб зустрічається частіше, і ризик розвитку гіпертиреозу 

внаслідок збільшення фолікулів в довгоіснуючих вузлах підвищується. 

Такі лікарські препарати, як аміодарон, радіографічному контрастні середовища або 

вживання продуктів з надлишковим вмістом йоду можуть провокувати розвиток 

тиреотоксикозу, при цьому найчастіше страждають пацієнти з предсуществующім 

захворюванням щитовидної залози: вузловим зобом або субклінічній хворобою Грейвса. 

Крім цього, аміодарон може викликати деструктивний тиреоїдит, в результаті якого 

вивільняються вже синтезовані гормони, але, як правило, це клінічно не відрізняються від 

аміодарон-індукованої хвороби Грейвса або вузлового токсичного гіпертиреозу. 

 

«Апатичний гіпертиреоз» - термін, який застосовується для опису стану літніх 

пацієнтів на гіпертиреоз, у яких проявляються лише кілька ознак хвороби. У літньому віці 
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очні симптоми, як правило, не розвиваються, а їхня присутність вказує на більш важкий 

перебіг хвороби. 

 

Слабкість, задишка, тривога, застійна серцева недостатність (ЗСН), серцебиття, 

фібриляція передсердь у літніх зустрічаються частіше. ЗСН властива літньою хворою 

гіпертиреозом і виявляється у 60% випадків, а фактори, які повинні насторожити, включають 

серцеву недостатність з великим серцевим викидом, нормальну ЕКГ і наполегливу 

фібриляцію передсердь. 

 

Замість підвищеного апетиту скоріше має місце втрата ваги з анорексією, депресією, 

сонливістю, збудженням, деменцією і сплутаністю свідомості. Всі ці симптоми можуть 

зберігатися протягом року. 

 

Фізікальне обстеження виявляє зоб приблизно у 25-50% хворих. Пропальпувати зоб в 

літньому віці набагато важче з-за вікових змін грудної клітини і кіфозу, що приводить до 

зміщення щитовидної залози під грудину. 

 

Підвищені рівні загального або вільного тироксину і низький рівень ТТГ 

підтверджують діагноз первинного гіпертиреозу. 

 

У рідкісних випадках при гіпертиреозі зберігається нормальний рівень тироксину при 

зниженому ТТГ. Необхідно оцінити сироватковий рівень Т3, тому що в цій групі пацієнтів 

відзначаються випадки «Т3-токсикозу», більш властивого хворим аденомою і вузловим 

токсичним зобом. 

 

Крім того, рівень ТТГ сироватки у людей похилого віку потрібно інтерпретувати з 

обережністю через його можливого зниження при «нетіреоідних» захворюваннях або 

прийомі глюкокортикоїдів, а також як варіанти нормального процесу старіння. 

 

Нормальний рівень ТТГ виключає діагноз гіпертиреозу, крім надзвичайно рідкісних 

випадків надлишкової гіпофізарної секреції ТТГ. Можна провести дослідження захоплення 

радіоактивного йоду щитовидної залозою, оскільки знижений ТТГ може свідчити про 

бессимптомном тиреоїдиті або йод-індукованому тиреотоксикозі. 

 

Лікування. Для правильної діагностики хворих гіпертиреозом слід направити до 

спеціаліста. Одним з основних методів лікування є прийом тіонамідов, які використовуються 

для досягнення еутиреоїдного стану до тих пір, поки не буде підібрана більш специфічна 

терапія. 

 

b-блокатори - корисні додаткові кошти для симптоматичного полегшення тремору, 

тривожності і серцебиття, але їх слід дуже обережно призначати пацієнтам з астмою або 

серцевою недостатністю, навіть якщо вона обумовлена гіпертиреозом. Таким чином, до 

отримання рекомендацій спеціаліста в загальній практиці використовують тіонаміди і b-

блокатори. 

 

При тривалих курсах прийому тіонамідов рецидив хвороби Грейвса становить 50%, 

при вузловому токсичному зобі ремісія взагалі не досягається, тому всі літні пацієнти 

потребують призначення специфічного лікування. Лише в окремих випадках, коли 

специфічне лікування з якихось причин недоступний, проводять тривалу лікарську терапію. 

 

Хірургічне втручання в похилому віці пов’язане з досить високим ризиком, тому 

переважно призначення радіоактивного йоду, за винятком випадків хвороби Грейвса, 
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ускладнених офтальмопатія. Через три місяці треба перевірити рівень ТТГ, підвищення 

якого свідчить про ятрогенної гіпотиреозі і необхідність зниження дози препарату. 

 

Найбільш серйозним побічним ефектом від прийому тіонамідов є агранулоцитоз. Він 

більше поширений серед пацієнтів старше 40 років, але всіх, кому призначається ці 

препарати, слід попередити про необхідність терміново зробити загальний аналіз крові при 

розвитку ангіни або будь-якого іншого інфекційного захворювання. Сверблячка, висипання, 

жовтяниця і гепатит також можуть бути серед побічних ефектів. 

 

Лікування радіоактивним йодом починають у разі досягнення еутиреоїдного стану, 

воно призводить до помірного розвитку гіпотиреозу: на 15-20% протягом перших двох років, 

а потім на 1-3% на рік в залежності від дози. 

 

Як мінімум за чотири дні до введення радіоактивного йоду потрібно скасувати 

антитиреоїдну препарати і повернутися до них через 4-7 днів після першого прийому йоду. 

 

У період лікування радіоактивним йодом функцію щитовидної залози перевіряють 

кожні 4-8 тижнів. 

 

При досягненні еутиреоїдного стану антитиреоїдну препарати відміняють, і через 4-6 

тижні знову досліджують функцію щитовидної залози. При виявленні гіпертиреозу 

продовжують лікування радіоактивним йодом, як правило, ще протягом 4-6 місяців. 

 

Радіоактивний йод практично не дає побічних ефектів, за винятком ризику 

транзиторного гіпертиреозу внаслідок радіаційного тиреоїдиту, який також зрідка викликає 

біль і набряк щитовидної залози. 

 

Можливість хірургічного лікування розглядається тільки у пацієнтів з великим зобом 

і у випадку, якщо сам хворий віддає перевагу цьому методу лікування. Пацієнти з вторинної 

фібриляцією передсердь, обумовленої гіпертиреозом, можуть повернутися до нормального 

синусового ритму, але чим старше хворий, тим рідше це відбувається, тому навіть при 

відсутності структурних аномалій або інших причин фібриляції потрібно призначити 

антикоагуляційний терапію. Важливо забезпечити тривале спостереження за пацієнтом. 

 

Субклінічний гіпертиреоз визначається за низькому вмісту ТТГ у сироватці і 

нормальним рівням вільного тироксину і Т3. В даний час не існує єдиної думки про 

лікування субклінічного гіпертиреозу і залишається неясним питання, чи збільшує цей стан 

захворюваність внаслідок підвищення ризику фібриляції передсердь у пацієнтів старше 60 

років і внаслідок зниження щільності кістки, що підвищує ризик переломів. 

 

Вузловий зоб і рак щитовидної залози 

 

Об’єм щитовидної залози і кількість вузлів з віком збільшуються, і, відповідно до 

статистики смертних випадків, близько 90% жінок старше 70 років і 60% чоловіків старше 80 

років мають вузли щитовидної залози. 

 

Вузлуватий зоб частіше буває автономним і може призводити до субклінічній та 

вираженого гіпертиреоз. При відсутності тиреоїдної дисфункції зоб діагностується без 

урахування вікових особливостей. Пальпуються вузли піддаються аспіраційної біопсії з 

наступним цитологічним дослідженням, особливо якщо вони якось себе проявляють або 

швидко збільшуються в розмірах. 
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Частота зустрічальності раку щитовидної залози з віком не змінюється, але 

збільшується відсоток злоякісних форм. 

 

Ведення хворих з диференційованим раком щитовидної залози в літньому віці не має 

особливостей. Проводиться тотальна тіреоідектомія, опромінення радіоактивним йодом з 

наступною тироксин-переважної терапією. 

У осіб похилого віку, як правило, зустрічається первинний гіпотиреоз (більше 99% 

випадків), що викликаний в основному аутоімунним тиреоїдитом або хірургічними 

втручаннями на щитоподібній залозі. Причиною розвитку первинного гіпотиреозу можуть 

бути також недостатнє надходження в організм йоду, білка і селену, а також прийом різних 

препаратів з антитиреоїдної дією (тиреостатики, йодовмісні, препарати сульфанілсечовини, 

препарати літію, інтерферон-альфа, нейролептики, транквілізатори і багато інших). Клінічно 

за ступенями тяжкості виділяють субклінічний і явний гіпотиреоз. Субклінічний гіпотиреоз 

характеризується стертим клінічним перебігом і встановлюється на підставі підвищення 

рівня тиреотропного гормону (ТТГ) (в межах 4-10 мМО / л) при нормальному рівні вільного 

тироксину (св. Т4). При явному гіпотиреозі є характерна для гіпотиреозу клінічна картина, 

підвищення вмісту ТТГ в крові вище 10 мМО / л і зниження рівня св. Т4. Слід вказати на 

особливості розвитку гіпотиреозу у літніх осіб, що позначається на своєчасній діагностиці 

захворювання, затримуючи призначення адекватної замісної терапії. 

 

Захворювання зазвичай розвивається повільно, поступово і непомітно, часто 

симптоми гіпотиреозу мають схожість зі звичайними ознаками старіння, можуть довго не 

розпізнаватися і протікати під «масками» інших захворювань [4]. Стертість клінічної 

картини, поліморбідність з атиповим перебігом і нерідко відсутність скарг (у 25% осіб при 

явному і у 35% осіб при субклінічному гіпотиреозі за даними Колорадського дослідження) є 

причиною пізньої діагностики захворювання. У зв'язку з особливостями проявів гіпотиреозу 

у літніх осіб такі хворі роками спостерігаються з приводу різних захворювань: ішемічної 

хвороби серця (ІХС), анемії різного генезу, паркінсонізму, атеросклерозу та ін. З іншого 

боку, наявність у 15% популяції типових, характерних для гіпотиреозу скарг, в стані 

еутиреозу (за даними Колорадського дослідження) і відсутність обізнаності практичних 

лікарів про вплив на рівень ТТГ різних ліків і станів можуть бути причиною 

гіпердіагностики гіпотиреозу і необгрунтованого призначення тиреоїдних гормонів. 

 

Мета замісної терапії первинного гіпотиреозу полягає в усуненні симптомів 

гіпотиреозу, нормалізації і підтримці рівня ТТГ в межах 0,5-1,5 мМО / л і запобіганні 

розвитку ускладнень. 

 

Літнім пацієнтам з супутніми захворюваннями лікування рекомендують починати з 

12,5-25 мкг левотироксину натрію. 

 

Клінічна картина тиреотоксикозу у літніх людей 

 

Подібно до гіпотиреозу, тиреотоксикоз у літніх пацієнтів часто позбавлений виразних 

проявів, типових для більш молодих людей. Захворювання нерідко протікає майже 

безсимптомно, до того ж часто поєднується з різними хворобами інших систем і органів. 

 

Пропонуємо докладніше розглянути кардіальні прояви тиреотоксикозу, оскільки саме 

вони серйозно впливають на прогноз. У старших пацієнтів значно частіше, ніж у молодих, 

спостерігаються порушення ритму, мерехтіння передсердь. Після 60 років ці порушення 

виявляються у 25-67% пацієнтів, в основному у чоловіків. У разі поєднання тиреотоксикозу і 

ІХС може розвинутися синдром слабкості синусового вузла, який проявляється 

брадикардією і пароксизмами суправентрикулярної тахікардії або миготливої аритмії. 
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У літньому віці серцева недостатність іноді буває єдиною клінічною ознакою 

тиреотоксикозу. 

 

Було доведено наявність взаємозв'язку між прихованим тиреотоксикозом і такими 

нервово-психічними розлади як занепокоєння, апатія, когнітивна дисфункція, порушення 

пам'яті, реакції і уваги. Більш того, є підстави розцінювати субклінічну гіперфункцію 

щитоподібної залози як фактор ризику розвитку старечої деменції. Багато праць присвячено 

остеопорозу, особливо у жінок в період після менопаузи. 

 

Панкреатит у літньому віці 

Більшість дослідників сходяться в тому, що ОП найчастіше виникає на тлі ЖКХ і має 

атиповий перебіг, що ускладнює діагностику. Больовий синдром часто змазаний, не 

виражений, іноді відсутній. 

У роботі Park J. було проведено аналіз даних 40 хворих на ГП старіше 70 років. Автор 

робить висновок про поганий прогноз ГП у літніх хворих, необхідність проведення 

холецистектомії в більш ранньому віці і ретельного моніторування літніх пацієнтів з 

біліарної патологією - найчастішою причиною розвитку ГП.  

Складність діагностики ГП полягає в тому, що у літніх хворих зазвичай є супутні 

захворювання серцево-судинної системи, легенів, нирок, печінки, які в свою чергу можуть 

бути ранніми проявами ГП. У зв'язку з цим диференційна діагностика ранніх симптомів ГП у 

хворих старшої вікової групи часто утруднена і діагноз ГП ставиться вже на пізніх стадіях. 

Хронічний панкреатит 

При всіх формах природного перебігу ХП на пізніх стадіях відзначається зменшення 

болю і наростання синдрому екзокринної недостатності підшлункової залози (ЕНПЗ), а 

також розвиток цукрового діабету.  

Серед ідіопатичних варіантів ХП виділяють ідіопатичний сенільний ХП  

 

Клінічна картина ІСХП включає безбольовий варіант перебігу, значну втрату ваги, 

зумовлену діареєю і стеатореєю, цукровий діабет і панкреатичні кальцинати. ІСХП 

зустрічається в 2/3 випадків неалкогольного ХП.  

 

Основний симптом захворювання - рецидивний або персистуючий абдомінальний 

біль - у 40 % відсутній, слабко виражений також у 40%, виражений біль, але без чіткої 

типової локалізації відзначений в 20% випадків.  

 

У літніх хворих ХП зазвичай спостерігається дифузне порушення структури тканини 

ПЖ, наслідком чого є важка ЕНПЗ, що виявляється стеатореєю і схудненням, а також 

цукровий діабет. 

 

Лікування панкреатиту в хворих похилого віку 

Найважливіший аспект лікування ГП в осіб похилого віку - це профілактика, 

лікування поліорганної недостатності і місцевих ускладнень. Необхідно усунути 

етіологічний фактор (якщо він виявлений) і направити всі зусилля на підтримку життєво 

важливих систем організму, відрегулювати водно-електролітний і поживний баланс, 

провести аспірацію шлункового вмісту і дезинтоксикацію. Необхідно пам'ятати, що обсяг 

інфузійної терапії у хворих похилого віку часто вимушено обмежений через наявність 

серцево-судинних захворювань. Специфічне лікування антипротеазами (апротинін) 

недостатньо ефективне і в останні роки майже не використовується [3]. При наявності 

гнійно-септичних ускладнень, панкреонекрозу призначають антибіотики (цефалоспорини 

або фторхінолони останнього покоління). У віці після 75 років дозу антибіотиків слід 

зменшувати. Якщо показана операція, вік не є протипоказанням. У деяких хворих при 
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наявності протипоказань до загальної анестезії проводять малоінвазивні дренуючі операції 

(ендоскопічні або черезшкірні). 

Для купірування болю при ГП застосовують препарати декількох груп. Пріоритетним 

вважається призначення анальгетиків і потужних інгібіторів панкреатичної секреції - 

аналогів соматостатину - октреотида (Сандостатину). 

Широко використовують баралгин (метамізол натрію), трамадол, з наркотичних 

анальгетиків застосовують промедол (тримеперидин), оскільки інші наркотики викликають 

спазм сфінктера Одді і підсилюють біль. 

При корекції ЕНПЗ як стандарт лікування використовують лікарські засоби з високим 

вмістом ферментів. Препаратами вибору є ферменти у вигляді мінімікросфер (Креон - 

панкреатин), мікросфер і мікротаблеток. 

 

Анемія у людей похилого віку 

 

У більшості випадків анемія є проявом будь-якого іншого захворювання.  

Найбільш частими скаргами пацієнтів з анемією є слабкість, підвищена стомливість, 

головний біль, задишка, підвищена сонливість. У пацієнтів з ішемічною хворобою серця 

можуть виникати загрудінні болі, втрата свідомості.  

 

Анемія хронічних хвороб (АХХ) — вторинна анемія, що розвивається при різних 

хворобах, зокрема хронічних інфекціях, запальних процесах, злоякісних пухлинах 

(CartwrightG.E., 1966; Dallman P.R. et al., 1984). При цих станах, незалежно від причини, 

виникає активація імунокомпетентних клітин, збільшення секреції цитокінів, які 

зумовлюють скорочення часу життя еритроцитів, розлади продукції еритропоетину та 

метаболізму заліза, а також супресію еритроцитарного паростка червоного кісткового мозку 

(Nemeth E. et al., 2004). Головну роль у патогенезі АХХ відіграють інтерлейкін (interleukin — 

IL)-1, фактор некрозу пухлини (tumor necrosis factor — TNF)-α та інтерферон (interferon — 

INF)-γ. Концентрація цих цитокінів у крові хворих з АХХ значно перевищує цей показник у 

здорових людей.  

 

Основним моментом у патогенезі АХХ є розлади продукції еритроцитів, тому анемія 

має характер гіпопроліфераційної: відсутня гіперплазія еритроцитарного паростка, 

незважаючи на наявність анемії, знижене число ретикулоцитів. Зазвичай АХХ — це 

гіпопроліфераційна нормоцитарна нормохромна (значно рідше — гіпохромна) анемія з 

низьким вмістом ретикулоцитів (Weiss G., Goodnough L.T., 2005).  

 

Клінічні прояви АХХ значною мірою залежать від основного захворювання, а ступінь 

її тяжкості — від тривалості й вираженості хронічної патології та активності імунологічного 

процесу. Зазвичай діагностують анемію середнього ступеня.  

Важливе значення має діагностика АХХ. По-перше, у осіб із хронічними 

захворюваннями, навіть при значній їх тривалості, анемія може взагалі не розвиватися. По-

друге, у цих пацієнтів може виникнути анемія іншого генезу, не пов’язана з основ-ною 

патологією. Так, при інфекційних станах анемія може бути зумовлена імунним або 

неімунним гемолізом (наприклад при аутоімунних захворюваннях причиною анемії 

найчастіше є саме аутоімунний гемоліз), гемофагоцитозом, безпосереднім інфікуванням 

прогеніторних клітин, побічною дією лікарських засобів. Саме тому перед початком терапії 

необхідне детальне обстеження хворого. Анемії, зумовлені вищенаведеними механізмами, 

потребують специфічного, диференційованого лікування (наприклад при аутоімунному 

гемолізі застосовують кортикостероїдну терапію, при гемофагоцитозі — антибіотичну 

тощо). 
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Стернальну пункцію проводять з метою виключення системного захворювання крові, 

мієлофіброзу та мієлодиспластичного синдрому.  

 

Головні лабораторні критерії діагностики АХХ такі: 

- нормохромна, нормоцитарна анемія (рідко — гіпохромна, мікроцитарна); 

- знижена концентрація сироваткового заліза; 

- знижене насичення трансферину залізом; 

- концентрація феритину підвищена чи нормальна; 

- відношення концентрації sTFR (мг/л) до логарифму концентрації феритину (мг/л) 

<1. 

У процесі проведення диференційної діагностики необхідно встановити, який саме 

стан характерний для хворого — справжня АХХ чи супутній дефіцит заліза. Диференційна 

діагностика залізодефіцитної анемії та АХХ наведена в таблиці (Cullis J.O., 2011).  

 

Найважливіше значення у лікуванні пацієнтів із АХХ має терапія основного 

захворювання, що часто дозволяє поліпшити показники формули крові. Прийнято вважати, 

що фармакологічна корекція анемії легкого ступеня не є необхідною (Cullis J.O., 2011). 

 

Показаннями для лікування є: 

- патологія серцево-судинної системи (додаткові фактори ризику, особливо у осіб 

віком >65 років); 

- анемія асоційована з гіршим прогнозом; 

- лікування з метою покращити якість життя (Cullis J.O., 2011). 

Корекцію анемії у пацієнтів із АХХ можна проводити: 

- трансфузіями крові чи її компонентів; 

- препаратами, що стимулюють еритропоез. 

 

Залізодефіцитна анемія є другою за поширеністю серед людей середнього та похилого 

віку. Найбільш часта причина, що викликає цей стан, безпосередньо пов'язана з кровотечею з 

шлунково-кишкового тракту. У переважній більшості випадків це кровотеча дуже повільна, 

практично невловима неозброєним оком. Найбільш частими причинами подібної кровотечі є 

гастрити, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, дивертикульоз, ангіодисплазії 

кишечника і ракові пухлини товстого кишечнику. 

В Україні досить великий відсоток виразок і гастритів викликані вживанням 

нестероїдних протизапальних препаратів, які можна придбати без рецепта лікаря. Люди 

похилого віку часто зловживають цими препаратами, які вони використовують в якості 

болезаспокійливих засобів для лікування захворювань опорно-рухової системи (наприклад, 

остеоартритів).  

Безсумнівно, залізодефіцитна анемія може стати результатом недостатнього 

споживання заліза в харчовому раціоні.  

 

У здорової дорослої людини тільки від 5 до 10 % споживаного з їжею заліза буде 

засвоєно. У той же час ця цифра може збільшитися в 3-5 разів в разі істотної нестачі заліза в 

організмі. 

 

Недостатність вітаміну B12 виявляється у 5-10% людей похилого віку, але насправді 

дефіцит вітаміну B12 набагато більш поширений в цій популяції. І тільки приблизно у 60% 

людей зі зниженим рівнем цього вітаміну виникає анемія. 

 

По-перше, неврологічні симптоми можуть розвинутися значно раніше анемії. 

Говорячи про неврологічні симптоми, необхідно згадати розлади чутливості (особливо 

вібраційної і положення тіла), гіпорефлексію, м'язову слабкість. У міру розвитку B12-
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вітамінної недостатності, також можуть розвинутися атаксія, спастичність, порушення 

чутливості у вигляді «шкарпеток і рукавичок». 

Рівень вітаміну B12 в плазмі крові не відображає потенційно існуючої 

недостатності цього вітаміну в тканинах. Приблизно третина паціентів, у яких рівень 

вітаміну B12 знаходився на нижній межі норми, страждають на анемію і мають неврологічні 

симптоми. Більш надійним індикатором наявності недостатності вітаміну B12 є рівні 

метилмалоновой кислоти і гомоцистеїну в сироватці крові. Вітамін B12 є кофактором в 

метаболізмі цих речовин. Тому при його недостатності рівень цих сполук в крові 

підвищений. При цьому нормальна концентрація метилмалоновой кислоти і гомоцистеїну 

практично виключають недостатність вітаміну B12. 

Найбільш частою причиною є зниження кишкової абсорбції вітаміну B12. 
Перниціозна анемія є яскравою ілюстрацією цього явища. У разі перниціозної анемії 

відбувається аутоімунне руйнування парієтальних клітин шлунка, що виробляють 

внутрішній фактор, який є невід'ємною частиною процесу абсорбції вітаміну B12. 

Знижена абсорбція цього вітаміну також відзначається у пацієнтів, які пройшли 

резекцію шлунка (від 10 до 30%). 

У пацієнтів із захворюваннями тонкого кишечника, такими як посилений 

бактеріальний рост в тонкому кишечнику, цей стан - також не рідкість. 

 

Тести для контролю початкового рівня знань: 

 

1. До розвитку пневмонії в осіб похилого віку привертає: 

а) перевтома 

б) перегрівання 

в) + постільний режим 

г) стреси 

д) інсоляція 

 

2. Вікові зміни верхніх дихальних шляхів 

а) + атрофія слизової оболонки 

б) гіпертрофія мигдалин 

в) звуження голосової щілини 

г) потовщення голосових зв’язок 

д) зміни відсутні 

 

3. Напад стенокардії у літніх характеризується: 

а) вираженими больовими відчуттями. 

б) + незвичайної іррадіацією і згладженістю больових відчуттів. 

в) вираженою вегетативної реакцією 

г) яскравим емоційним забарвленням 

д) сильними больовими відчуттями 

 

4. Наявність двох і більше захворювань у пацієнта це: 

а) полірагмазія 

б) + поліморбідність 

в) поліетіологічність. 

г) атиповість 

д) поліпатогенність 

 

5. Недостатність кровообігу в літньому віці пов'язана з: 

а) + утворенням атеросклеротичних бляшок 

б) підвищенням тонусу судин 
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в) з вкороченням судин 

г) погіршенням самообслуговування 

д) розвитком колатералей 

 

6. Вкажіть один з найбільш ранніх симптомів, що свідчать про передозування 

серцевих глікозидів: 

а) + блювота 

б) гінекомастія 

в) слабкість синусового вузла 

г) порушення атріовентрикулярної провідності 

д) біль за грудиною 

 

7. Що характерно для перебігу пневмонії в осіб похилого віку? 

а) гострий початок 

б) висока лихоманка 

в) + затяжний перебіг захворювання 

г) різко прискорена ШОЕ 

д) високий лейкоцитоз 

 

8. Який вид медичної допомоги є найбільш прийнятним для хронічних хворих 80 

років і старше? 

а) стаціонарне лікування 

б) санаторно-курортне лікування 

в) + організація довготривалої допомоги на дому 

г) щорічні профілактичні огляди в поліклініці 

д) стаціонарне і санаторно-курортне лікування 

 

9. Провідна причина артеріальної гіпертензії у осіб похилого віку: 

а) + атеросклероз 

б) хвороба Іценко-Кушинга 

в) хронічний пієлонефрит 

г) феохромоцитома 

д) виразкова хвороба шлунка 

 

10. При лікуванні серцевої недостатності тіазідними діуретиками може розвинутися: 

а) + подагра 

б) зниження рефлексів 

в) панкреатит 

г) анемія 

д) набряк легенів 

 

Тести для кінцевого контролю рівня знань:  

 

11. Який ритм серця найбільш характерний при фізіологічному типі старіння? 

а) тахікардія 

б) + брадикардія 

в) нормальний, синусовий 

г) аритмія 

д) АВ – блокада 

 

12. Основна мета лікування хронічного обструктивного бронхіту у літніх: 

а) повне вилікування і реабілітація пацієнта 
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б) + зменшення швидкості прогресування бронхіту 

в) усунення бактеріовиділення з мокротою 

г) зворотний розвиток емфіземи 

д) підготовка пацієнта до хірургічного лікування бронхіту 

 

13. Старіння - це процес: 

а) стабілізуючий життєдіяльність, що збільшує тривалість життя 

б) закономірно настає заключний період вікового розвитку 

в) дестабілізуючий життєдіяльність, що зменшує тривалість життя 

г) + руйнівний, результат наростаючої з віком недостатності фізіологічних функцій 

д) творчий, результат наростаючої з віком гіперфункції органів і систем 

 

14. Не характерні зміни ЕКГ при фізіологічному старінні: 

а) розширення зубця Р 

б) сплощення зубця Р 

в) зниження амплітуди всіх зубців 

г) + негативний зубець Т 

д) зменшення амплітуди зубця Т 

 

15.У осіб похилого віку частіше зустрічається: 

а) + остеоартроз 

б) ревматичний артрит 

в) інфекційний артрит 

г) подагра 

д) ревматоїдний артрит 

 

16. Не призводить до зниження дренажної функції бронхів з віком: 

а) атрофія бронхіального епітелію 

б) зниження перистальтики бронхів 

в) зниження кашльового рефлексу 

г) порушення мукоциліарного кліренсу 

д) + зміна сурфактантної функції  

 

17. 3акрепи в осіб старечого віку не залежать від: 

а) малою кількісті споживаної рідини 

б) гіподинамії 

в) ослаблення перистальтики кишечника 

г) зміни мікрофлори кишечника 

д) + зменшення кількості бета-клітин острівкового апарату підшлункової залози  

 

18. Головні особливості перебігу захворювань у людей похилого віку 

а) скорочення кількості хвороб 

б) + поліморбідність, хронічний і атиповий перебіг хвороб 

в) переважання гострих форм захворювань 

г) переважання зовнішніх етіологічних факторів 

д) переважання інфекційних хвороб 

 

19. Характерні зміни ЕКГ у осіб похилого віку: 

а) + зниження функції міокарда 

б) підвищення скорочувальної функції міокарда 

в) тахікардія 

г) синусова аритмія 
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д) вертикальна вісь серця 

 

20. Виразковий дефект у осіб похилого віку частіше локалізується в 

a) + шлунку 

б) дванадцятипалій кишці 

в) сліпій кишці 

г) ободової кишці 

д) прямій кишці 

 

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ 

 

1. Метаболізм ліків в старечому організмі. 

2. Геріатрія. Особливості перебігу хвороб в старечому віці  

3. Вікові зміни серцево-судинної системи. 

4.  Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у людей похилого та старечого віку. 

5. Фактори ризику та профілактика ішемічної хвороби серця в похилому віці. 

6. Клініка приступу стенокардії, його особливість в старечому віці. Лікування ІХС. 

7. Особливості перебігу інфаркту міокарда у хворих похилого ві-ку. 

8.Типова ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда. 

9.Ускладнення інфаркту міокарда, характерні для хворих похи-лого віку. Лікування 

інфаркту міокарда. 

10. Особливості розвитку та принципи лікування недостатності кровообігу в 

геріа-трії. 

11. Вікові зміни системи дихання. 

12. Особливості етіології та клініки пневмонії у хворих похилого віку. Основні 

принципи лікування. 

13. Хронічні обструктивні захворювання легень в похилому віці. 

14. Вікові зміни системи травлення. 

15. Хронічний атрофічний гастрит в старечому віці. 

16. Ускладнення виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки в похилому віці. 

17. Хронічний гепатит, особливості клініки, діагностики і лікування в похилому віці. 

18. Вікові зміни системи кровотворення. 

19. Етіологія і патогенез анемій в похилому віці. 

20. Діагностичні критерії залізодефіцитної анемії в старечому віці. Ос-новні принципи 

лікування. 

21. Хронічний лейкоз в старечому віці. 

22. Вікові зміни ендокринної системи. 

23. Фактори ризику цукрового діабету в старечому віці. 

24. Клінічні форми цукрового діабету та принципи лікування. 

25. Особливості хвороб щитоподібної залози в старечому віці 
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Контроль початкового рівня знань 

1. Які патогенетичні механізми обумовлюють розлад випорожнення? 

А. Кишкова гіперсекреція, прискорення пасажу хімуса, зниження абсорбції жовчних кислот 

В. Метеоризм, ферментопатія 

С. Спастичне скорочення кишечнику,  

Д. Зниження вмісту електролитів та вітамінів 

Е. Гіповітаміноз 

 

2. Яка мікрофлора кишечнику відноситься до облігатної? 

А. Біфідо-, лактобактерії, кишкова паличка 

В. Протей, мікрококи, ентерококи  

С. Кишкова паличка, протей, стафілококи 

Д. Анаероби, лактобактерії 

Е. Мікрококи, ентерококи, бактероїди 

 

3. Який з перерахованих факторів не обумовлений мікрофлорою кишечника? 

А. Створення кислої рН-середовища в кишечнику 

В. Утворення вітамінів та біологчно активних речовин  

С. Посилення перистальтики кишечника 

Д. Утворення амілази, ліпази, трипсину 

Е. Підвищення імунореактивності організму 

 

4. Для діагностики порушень моторної функції товстого кишечнику застосовують? 

А. Ірігоскопію 

В. Колоноскопію 

С. пасаж барію по кишечнику з доглядом через 24, 48 та 72 години 

Д. ФГДС 

Е. Жоден з перерахованих 

 

5. Основною причиною больового синдрома при СПК є: 

А. Динамічна непроходимість 

В. Підвищенне виділення слизу 

С. Тромбоз артерій та вен брижейки 

Д. Ураження інтрамуральних нервових сплетень 

Е. Підвищене сприяття больових імпульсів 
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6. Які відділи шлунково-кишкового трактув уражуються при хворобі Крона?: 

А. Клубкова кишка 

В. Увесь травний тракт 

С. Ротова порожнина 

Д. Товста кишка 

Е. Тонка кишка 

 

7. Виразковий коліт це: 

А. Запалення всього шлунково-кишкового тракту 

В. Некротизуюче запалення слизовой оболонким тонкої кишки 

С. Некротизуюче запалення слизовой оболонким товстої кишки 

Д. Захворювання, що починається з ротової порожнини 

Е. Захворювання, що поєднується з виразковою воробою шлунка 

 

8. Позакишечними проявами виразкового коліту є: 

А. Зменшення маси тіла 

В. Лихованка 

С. Артралгії 

Д. Вузловата еритема 

Е. Все вища перераховане 

 

9. Основним методом дослідження при хворобі Крона є: 

А. Рентгенографія шлунково-кишкового тракту 

В. Іригоскопія 

С. Ректороманоскопія 

Д. Ендоскопічне дослідження з біопсією 

Е. УЗД 

 

10. Який з перерахований симптомів НЕ може бути при СПК? 

А. Безбольові проноси 

В. Прогресування симптомів 

С. Стеаторея 

Д. Іпохондрія 

Е. Непереносимість глютену 

 

 

Контроль кінцевого рівня знань 

 

1. Найбільш ранніми постійними ознаками хвороби Крона є? 

А. Діарея 

В. Біль в животі 

С. Лихоманка 

Д. Домішки крові у випорожненнях 

Е. Домішки гною у випорожненнях 

 

2. В механізмі розвитку СПК не має значення: 

 А. Моторна дисфункція 

В. Вісцеральна гіпералгезія 

С. Наявність психопатії 

Д. Застой жовчі в жовчних ходах  

Е. Дисбактеріоз кишечника 
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3. Який з перерахованих  симптомів суперечить діагнозу СПК: 

А. Біль в животі, що зменшується після дефекації 

В. Непереносимість лактози 

С. Видалення слизу з випорожненнями 

Д. Здуття живота 

Е. Дисбактеріоз 

 

4. Що не характерне для СПК: 

А. Вазоспастичні реакції 

В. Відчуття «грудки» при ковтанні 

С. Розлади сечовипускання 

Д. Відсутність апетиту та зниження маси тіла 

Е. Сексуальна дисфункція 

 

5. Для лікування НВК використовують: 

А. Антибіотики 

В. Препарати 5-АСК 

С. Антациди 

Д. Препарати вісмуту 

Е. Метронідазол 

 

6. Для лікування хвороби Крона призначають: 

А. Гепатопротектори,  

В. Спазмолітики  

С. Глюкокортикоїди, циттостатики 

Д. Противірусні препарати, блокатори Н2-гістамінових рецепторів 

Е. Антациди та вітаміни 

 

7. За індексом Беста визначають: 

А. Ступіні важкості та активності хвороби Крона 

В. Ступіні важкості та активності НВК 

С. Ступіні важкості та активності СПК 

Д. Ступіні важкості та активності ЗЗК 

Е. Ефективність терапії при ЗЗК 

 

8. До кишечних ускладнень при НВК відносяться? 

А. Токсичний мегаколон 

В. Перфорації 

С. Кровотеча 

Д. Карцинома 

Е. Всі перераховані 

 

9. Допомагає в проведенні діференційного діагнозу НВК та дизентерії: 

А. Іригоскопія 

В. Колоноскопія 

С.Бактеріологічне досліження випорожнення 

Д. Ректороманоскопія 

Е. Клінічне дослідження випорожнення 

 

10. Показаннями до хірургічногог лікування при НВК є? 

А. Вузловата еритема 

В. Токсична дилялація товстої кишки 
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С. Поєднання з виразковою хворобою шлунка 

Д. Наявність склерозуючого гепатиту 

Е. Все перераховане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційні завдання  
. 

1. Чоловік 38 ркоів скаржиться на переймоподібний біль у лівій здухвинній ділянці і часті 

рідкі випорожнення 6-10 разів на добу з кровю та гноєм, загальну слабкість, втрату маси 

тіла. Хворіє понад 5 років. Живіт при пальпації болючий у лівій здухвинній ділянці. 

Печінка +2 см, у крові – Нв – 80 г/л, ер.- 3,5х10
12

/л, ШОЕ – 34 мм/год. Ске захворювання 

найбільш імовірно сприяло формуванню анемічного синдрому у даного хворого? 

А. Рак кишечника 

В. Хронічний ентерит 

C. Хвороба Крона 

D. Поліпоз кишечника 

Е. Неспецифічний виразковий коліт 

 

2. Чоловік 48 років скаржиться на ниючий біль в бокових відділах живота, що зменшується 

після дефекації й відходження газів, чергування поносів і закрепів, 2 роки тому переніс 

дизентерію. При пальпації живота – болючість, чергування спазмованих і атонічних, з 

гурчанням, відділів товстої кишки. Який метод обстеження є найбільш інформативним 

для постановки діагнозу: 

А. Копроцитограма у динаміці 

В. Пальцеве дослідження прямої кишки 

C. Ректороманоскопія 

D. Колоноскопія 

Е. УЗД 

 

3. Хворий, 32 років, приймав масивну антибактеріальну терапію Скаржиться на розлиті болі 

в животі, часті рідкі випорожнення (4-6 разів на добу), загальну слабкість. Живіт при 

пальпації м'який, болючий в нижніх відділах, печінка та селезінка не пальпуються. 

Застосування якого лікарського препарату доцільне в даному випадку? 

А. Імодіум 

В. Панзинорм 

С. Есенціале 

D.Мотіліум 

Е. Лінекс 
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4. У хворого 45 років діарея 6-8 разів на добу, з видаленням несформованих фекалій з 

вмістом слизу, крові та гною. Т
0 

-37,6
0
 , болі при пальпації нтовстого кишечника та 

утворення зовнішніх і внутрішніх нориць. Виставлений діагноз - хвороба Крона. Яка 

ознака відірізняє дану хворобу від неспецифічного виразкового коліту?  

А. Болі при пальпації 

В. Діарея 

С. Нориці 

D. Кров у калі 

Е. Лихоманка 

 

5. У чоловіка 26 років, скарги на переймистий біль у животі, часте рідке випорожнення з 

домішками слизу та крові. Хворіє 3 роки, схуд на 14 кг. Т
0
 37,6

0
С, живіт м'який, 

болючий при пальпації по ходу товстої кишки, особливо зліва. Іригоскопія – товста 

кишка звужена, гаустри відсутні, контури нерівні, нечітки. Який діагноз найбільш 

імовірний?  

А. Неспецифічний виразковий коліт 

В. Туберкульоз кишечника 

С. Амебна дизентерія 

D. Хвороба Крона 

Е. Синдром подразненої товстої кишки 

6. Хворий, 55 років, скаржиться на здуття і гурчання в животі, підвищене відходження 

газів, рідкі випорожнення пінестого характера, з кислим запахом, що з'являються 

після вживання страв на молоці. Як іменується даний симптомокомплекс? 

А. Синдром бродильної диспепсії 

В. Синдром гнильної диспепсії 

С. Синдром жирової диспепсії 

D. Синдром дискінезії 

Е. Синдрм мальабсорбції 

 

7. Хвора, 41 року, скаржиться на рідке випорожнення (10-12 разів на добу) з домішками 

слизу і крові, біль у нижній частині живота, схудненя. Хворіє 2 роки, діагнози гострих 

інфекційних захворювань виключені. Живіт  м'який, пальпація сигмовидної кишки 

болюча. Фіброколоноскопія – в ділянці синмоподібної кишки слизова  оболонка 

бліда, з ділянками псевдополіпозних розрастань, плоскі поверхневі виразки. Який 

попередній діагноз? 

А. Поліпоз кишечника 

В. Хронічний коліт 

С. Хронічний панкреатит 

D. Хвороба Крона 

Е. Неспецифічний виразковий коліт 

 

8. У хворого, 19 років, скарги на переймістий біль в животі, рідке випорожнення 6-8 разів 

на добу з домішками слизу та свіжої крові. Хворіє протягом 2 років, схуд на 12 кг. Живіт 

м'який, болючий по ходу товстої кишки, особливо зліва, сигмовидна кишка спазмована. 

Іригоскопія – товста кишка звужена, гаустри відсутні, контури нерівні, нечіткі, симптом 

«водопровідної труби». Який діагноз найбільш імовірний? 

А. Хронічний ентероколіт 

В. Неспецифічний виразковий коліт 

С. Амебна дизентерія 

Д. Туберкульоз кишечника 

Е. Хвороба Крона 
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9. Хвора К, 48 років, скаржиться на посилення спастичних болів у низу живота після 

психо-емоційного напруження, випорожнення кишечника інтермітуючі: 2-3- 

випорожнення після пробудження чергуються із закрепами протягом 1-2 днів. 

Помірний біль при пальпації сигмовидної кишки. Ректороманоскопічне дослідження 

болісне через спастичний стан кишечника, його слизова оболонка не змінена. В просвіті 

кишечника багато слизу. Яке захворювання найбільш імовірне? 

А. Неспецифічний виразковий коліт 

В. Хвооба Крона 

С. Синдром подразненої товстоїкишки 

Д. Гостра ішемія кишок 

Е. Синдром мальабсорбції 

 

10. Хворий, 51 року, скаржиться на часті рідкі випорожнення з домішками слизу на 

прожидками крові, біль разлитого характеру в нижньобокових відділах живота, 

зниження маси тіла на 6 кг за місяць, субфебрилітет. Живіт м'який, сигмовидна кишка 

болюча, спазмована, гурчить. Яке захворювання найбільш імовірне у даної пацієнтки? 

А. Кишкова ензимопатія 

В. Бацилярна дизентерія 

С. Спру 

D. Неспецифічний виразковий коліт 

Е. Глистяна інвазія 

ВІРНІ ВІДПОВІДІ  

Початковий рівень знань 

1. А 6. В 

2. А 7. С 

3. Д 8. Е 

4. С 9. Д 

5. Е 10. Е 

Кінцевий рівень знань 

1. А 6. С 

2. Д 7. А 

3. В 8. Е 

4. Д 9. С 

5. В 10. В 

  Ситуаційні завдання 

1. Е 6. А 

2. Д 7. Е 

3. Е 8. В 

4. С 9. С 

5. А 10. Д 

 

Контрольні питання. 

1. Дати визначення НВК, ХК, СПК. 

2. Основні клінічні синдроми при ЗЗК 
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3. Характеристика фізикальних даних при ЗЗК. 

4. Особливості клініки НВК. 

5. Особливості клініки ХК 

6. Особливості клініки СПК 

7. Назвати методи діагностики ЗЗК. 

8. Назвати ускладнення ЗЗК  

9. Принципи лікування НВК, ХК  

10. Принципи лікування СПК  

11. Спосіб життя та дієтотерапія при СПК. 

12. Медикаментозна терапія при ЗЗК в залежності від ступенів важкості та активності 

захворювання 

13. Профілактика ЗЗК та СПК 

 

 Практичні завдання. 

1. Провести курацію хворих з ЗЗК та СПК 

2. Дати інтерпритацію отриманим лабораторним методам дослідження. 

3. Дати інтерпритацію отриманим інструментальним методам дослідження 

4. Провести диференційний діагноз ЗЗК та СПК 

5. Назвати ускладнення ЗЗК  

6. Виписати рецепти щодо терапії ЗЗК та СПК. 

 

Протокол клінічного розбору хворого (єдина форма) 

 
П.І.П пацієнта______________________________________________________________ 

Вік________________ професія________________________________________________ 

 

 

Скарги хворого_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Anamnesis morbi 

Вважає себе хворим з ________________, коли вперше з'явились ____________________ 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Останнє загострення з__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Anamnesis morbi 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результати фізікального обстеження хворого: 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Попередній діагноз: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

План обстеження: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Результати додаткових методів дослідження: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Обгрунтування клінічного діагнозу: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Клінічний діагноз: 

Основне 

захворювання___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Супутнє захворюівання 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ускладнення 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Лікування: 

1. Режим__________ 

2. Дієта___________ 

3.________________ 

4.________________ 

5……. 
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3. Внутрішня медицина: Порадник лікарю загальної практики: навчальний посібник. / 

А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін.; За ред. проф. А.С. 
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5. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 р. № 600 «Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

диспепсії». Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги 

«Диспепсія». 

6. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 1.  «Нова книга», 

2009. –  640 с. 

7. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 2.  «Нова книга», 

2009. -  784 с. 

8. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. В 3 т. Том 3.  «Нова книга», 

2010. -  1006 с. 

9. Практикум з внутрішньої медицини: навч. пос. / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. 

Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2012 р. – 416 с.   

 

 

Допоміжна 
1. Харченко Н.В., Бабак О.Я., Гастроентерологія. Підручник - К., 2007. – 720 с. 

 
Інформаційні ресурси 

 

http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/2012_600/2012_600_nakaz.doc
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сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 ХНМУ http://www. vnmed3.kharkiv.ua/, 

встановлене інформаційно-освітнє середовище Moodle  на піддомен сайта http://distance-

training. vnmed3.kharkiv.ua 

 

 

 

 Методична вказівка складена: доцентами О.І. Цівенко та О.В. Лахно 

                                                                          

Методична вказівка переглянута і затверджена на засіданні кафедри: 

_____________________________________________________  

З доповненнями (змінами) _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

Д.мед.н., професор                                                                                       Л.В. Журавльова 

 

 

 


