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Az endokrinAz endokrin--anyagcsere betegsanyagcsere betegséégek gek 
jellegzetessjellegzetesséégei idgei idooskorbanskorban

�� A pajzsmirigy A pajzsmirigy hyperhyper-- éés s hypofunkcihypofunkcióójaja egyaregyaráánt elnt eloofordul. fordul. 
�� A mellA melléékvesekkvesekééreg reg hyperfunkcihyperfunkcióóss betegsbetegséégei kgei köözzüül a l a 

CushingCushing--kkóórr a ka köözzéépkorpkorúú szemszeméélyeken a leggyakoribb, lyeken a leggyakoribb, 
ididoosebb korban az elsebb korban az eloofordulforduláás ritks ritkáább. bb. 

�� Az Az AddisonAddison--kkóórr, , s ks küüllöönnöösen a klasszikus, autoimmun sen a klasszikus, autoimmun 
forma a fiatal forma a fiatal éés ks köözzéépkorpkorúú szemszeméélyeken gyakoribb. Idlyeken gyakoribb. Idoos s 
korban viszont mkorban viszont máás s etioletiolóógigiáájjúú hypadreniahypadrenia gyakoribb lehet. gyakoribb lehet. 

�� A vA vééletlenletlenüül felfedezett melll felfedezett melléékvese tumorok, az kvese tumorok, az 
incidentalomincidentalomáákk gyakoribbak az idgyakoribbak az idoosebb korosztsebb korosztáályban. lyban. 

�� A 45 A 45 éév felett kialakulv felett kialakulóó diabetes legaldiabetes legaláább 90%bb 90%--a 2a 2--es es 
ttíípuspusúú. . 

�� A A hyperglykaemihyperglykaemiááss anyagcsereanyagcsere--kisiklkisikláás specis speciáális formlis formáája, a ja, a 
hyperosmolhyperosmoláárisris comacoma, m, máásrsréészt a szt a laktlaktáátt acidosisacidosis jelenti a jelenti a 
kkéét legfontosabb szt legfontosabb szöövvoodmdméényt.nyt.

Az endokrinAz endokrin--anyagcsere anyagcsere 
jellegzetessjellegzetesséégei idgei idooskorbanskorban

�� A hormontermelA hormontermeléésben beksben beköövetkezett vvetkezett vááltozltozáások tovsok továábbi bbi 
anyagcserezavarokat idanyagcserezavarokat idééznek elznek eloo, amelyek egy, amelyek együüttesen ttesen 
alakalakíítjtjáák ki az idk ki az idooskorban skorban éészlelhetszlelhetoo degeneratdegeneratíív v éés s 
atrophiatrophiááss folyamatokat.folyamatokat.
•• A A dopaminergdopaminerg neuronokneuronok mennyismennyiséége csge csöökken. kken. 
•• A A nnöövekedvekedéési hormonsi hormon elvelváálasztlasztáása cssa csöökken. kken. 
•• MMéérsrsééklkloodik a dik a melatoninmelatonin termeltermelooddéés. s. 
•• A A pajzsmirigy hormonokpajzsmirigy hormonok nem vnem vááltoznak. ltoznak. (A mell(A melléékpajzsmirigy hormonjai kkpajzsmirigy hormonjai köözzüül a l a 

parathormonparathormon (PTH) szintj(PTH) szintjéét sok szerzt sok szerzoo emelkedettnek talemelkedettnek taláálta idlta idooskorskorúú betegeken.)betegeken.)

•• A mellA melléékvesekkvesekééreg hormonjai kreg hormonjai köözzüül az l az aldoszteronaldoszteron elvelváálasztlasztáás s 
kisskisséé cscsöökken idkken idoosebb korban, ez a sebb korban, ez a reninrenin--angiotenzinangiotenzin rendszer rendszer 
cscsöökkent aktivitkkent aktivitáássáával fval füügg gg öössze. ssze. 

•• A mellA melléékvesevelkveseveloo hormonjai khormonjai köözzüül a l a norepinephrinnorepinephrin szintje idszintje idoos s 
korban emelkedik, az korban emelkedik, az epinephinepinephin éés a s a dopamindopamin szintje nem szintje nem 
vvááltozik. ltozik. 

•• A A szabad szabad tesztosterontesztosteron vvéérszintje egyrszintje egyéértelmrtelmuuen csen csöökken.kken.
•• A A glukglukóóztoleranciaztolerancia enyhenyhéén, de fokozatosan csn, de fokozatosan csöökken. kken. 



 
 

 

Az lAz léégzgzoorendszer betegsrendszer betegséégeigei
�� KrKróónikus nikus obstruktobstruktíívv ttüüddoobetegsbetegséég (COPD)g (COPD)

•• A COPD kialakulhat a hA COPD kialakulhat a höörgrgoorendszer krrendszer króónikus, nikus, neutrophilneutrophil sejtes gyulladsejtes gyulladáása (krsa (króónikus nikus 
bronchitis), valamint bronchitis), valamint emphysemaemphysema (t(tüüddoottáágulguláás) ks) köövetkeztvetkeztéében. Funkcionben. Funkcionáálisan a killisan a kiléégzgzéés, s, 
ffookkéént az ernt az erooltetett killtetett kiléégzgzéés zavara a legjellegzetesebb.s zavara a legjellegzetesebb.

�� Asthma Asthma bronchialebronchiale
•• Az asthma Az asthma bronchialebronchiale a la léégutak krgutak króónikus nikus eosinophileosinophil sejtes gyulladsejtes gyulladáása, mely gysa, mely gyóógyszerre gyszerre 

reverzibilis, diffreverzibilis, diffúúz lz lééggúúti szti szuukküületet okoz. Klinikai szempontbletet okoz. Klinikai szempontbóól rohamokban jelentkezl rohamokban jelentkezoo, , 
ssíípolpoláással egyssal együütt jtt jáárróó nehnehéézlzléégzgzéés jellemzi. s jellemzi. 

�� PneumPneumóóniania
•• IdIdooskorban tskorban tööbb, mint 10bb, mint 10--szeresszereséére nre noo a pneuma pneumóóniniáával kapcsolatos mortalitval kapcsolatos mortalitáás. A ters. A terüületen leten 

szerzett pneumszerzett pneumóóniniáák hk hááttertteréében 30ben 30--40 %40 %--ban ban StreptococcusStreptococcus pneumoniaepneumoniae fertfertoozzéés hs húúzzóódik dik 
meg (idmeg (idooskorban csskorban csöökken az kken az antibakterialisantibakterialis éés s antivirantiviráálislis immunitimmunitáás).s).

�� TuberculosisTuberculosis
•• HazHazáánkban, 2006nkban, 2006--ban, az ban, az öötven tven éév feletti populv feletti populáácicióóban a tuberculosis ban a tuberculosis prevalenciprevalenciáájaja

hhááromszor gyakoribb volt, mint az romszor gyakoribb volt, mint az öötven tven éév alattiak kv alattiak köörréében. Az immunrendszer termben. Az immunrendszer terméészetes szetes 
ööregedregedéése mellett idse mellett idooskori tbcskori tbc--re hajlamosre hajlamosíít minden olyan mt minden olyan máás betegss betegséég, mely az g, mely az 
immunrendszer funkciimmunrendszer funkcióójjáát kt káárosrosíítja.tja.

�� TTüüddooembembóólialia
•• Leggyakrabban az alsLeggyakrabban az alsóó vvéégtag mgtag méély vly véénnááiban, vagy a kismedence viban, vagy a kismedence véénnáás rendszers rendszeréében ben 

kkéépzpzooddoo thrombusokthrombusok sodrsodróódnak a dnak a pulmonpulmonáálislis éérrendszerbe rrendszerbe éés okoznak s okoznak pulmonpulmonáálislis
embolizembolizáácicióótt. Miut. Miutáán a vn a véénnáás s thrombosisthrombosis éés a ts a tüüddooembembóólia lia etiopathogenezisetiopathogeneziséébenben szszáámos mos 
kköözzöös ts téényeznyezoo van, egyre inkvan, egyre inkáább egyetlen betegsbb egyetlen betegséégrgrool, vl, véénnáás s thromboembthromboembóóliliáárróóll beszbeszééllüünk. nk. 

�� BronchuscarcinomaBronchuscarcinoma
•• A malignus betegsA malignus betegséégek, kgek, kööztztüük a hk a höörgrgoorráák gyakorisk gyakorisáága az ga az ééletkorral nletkorral noo, a h, a höörgrgoorráákkal kkal 

kapcsolatos mortalitkapcsolatos mortalitáás a 75s a 75--84 84 ééves korban ves korban ééri el a maximumot. Idri el a maximumot. Idooskorban a daganatok skorban a daganatok 
lassabban nlassabban nöövekednek vekednek éés adnak s adnak ááttttéétet, mint fiatalkorban. tet, mint fiatalkorban. 

Az Az ööregedregedéés hats hatáása a sa a lléégzgzoorendszerrerendszerre

�� A mellkas merevebbA mellkas merevebbéé vváálláása, illetve a bordaporcok elmeszesedsa, illetve a bordaporcok elmeszesedéése se 
kköövetkeztvetkeztéében a ben a vertebrovertebro--costaliscostalis izizüületek mozgletek mozgáása beszsa beszuukküül l 

�� A 2 mmA 2 mm--nnéél kisebb l kisebb áátmtméérroojjuu kislkisléégutak gutak áátmtméérrooje csje csöökken rkken réészben szben 
a nya nyáákmirigyek kmirigyek hyperplasihyperplasiáájaja miatt. miatt. 

�� A kislA kisléégutak falgutak faláára kra kíívvüülrlrool hl húúzzóóhathatáást gyakorlst gyakorlóó elasztikus rostok elasztikus rostok 
szszááma ma éés rugalmasss rugalmassáága is csga is csöökken.kken.

�� A tA tüüddoo rugalmassrugalmassáága csga csöökken. kken. 
�� A A nagylnagylééggúútiti ellenellenáálllláás nem ns nem noo de a kislde a kisléégutak gutak áátmtméérrooje csje csöökken. kken. 
�� A kor elA kor eloorehaladtrehaladtáával nval nöövekszik a vekszik a rezidureziduáálislis volumen volumen éés a s a closingclosing

volumen, kisebb mvolumen, kisebb méértrtéékben a funkcionkben a funkcionáális lis rezidureziduáálislis kapacitkapacitáás. s. 
�� Mindez viszont a Mindez viszont a vitvitáálkapacitlkapacitááss cscsöökkenkkenéésséét vonja maga utt vonja maga utáán n úúgy, gy, 

hogy a thogy a tüüddoo tottotáálkapacitlkapacitáása lsa léényegesen nem vnyegesen nem vááltozik. ltozik. 
�� A A basalisbasalis ttüüddooterterüületek ventillletek ventilláácicióója romlik, de perfja romlik, de perfúúzizióója ja 

megtartott .megtartott .
�� Az artAz artééririáás pOs pO22 fokozatos, korffokozatos, korfüüggggoo cscsöökkenkkenéése mellett a pCOse mellett a pCO22

éértrtééke vke vááltozatlan marad. ltozatlan marad. 
�� IdIdooskorban romlik a skorban romlik a hypoxihypoxiáárara éés s hypercapnihypercapniáárara adott ventilladott ventilláácicióós s 

vváálasz.lasz.



 
 

 

GASZTROENTEROLGASZTROENTEROLÓÓGIAI GIAI 
MEGBETEGEDMEGBETEGEDÉÉSEK IDSEK IDOOS KORBANS KORBAN

�� NyelNyeloocscsoo
•• AchalasiaAchalasia

�� FolyFolyéékony kony éés szils sziláárd trd tááplpláálléék fogyasztk fogyasztáásakor egyarsakor egyaráánt kialakulnt kialakulóó
dysphgagia dysphgagia éés mellkasi fs mellkasi fáájdalom. Idjdalom. Idoos korban az achalasia fokozott s korban az achalasia fokozott 
aspiraspiráácicióó--veszveszééllyel, alultllyel, alultááplplááltsltsáággal ggal éés nyels nyeloocscsoorráákk--kockkockáázattal jzattal jáár. r. 

•• DiffDiffúúz oesophagius spazmus z oesophagius spazmus éés dis dióóttöörroo nyelnyeloocscsoo
�� A diffA diffúúz z oesophagusoesophagus spazmus a nyelspazmus a nyeloocscsoo motilitmotilitááss zavarainak 4zavarainak 4--15 %15 %--
áéáért, a dirt, a dióóttöörroo nyelnyeloocscsoo pedig mpedig méég gyakoribb okai. Elsg gyakoribb okai. Elsoosorban sorban 
retrosternretrosternáálislis ffáájdalmat jdalmat éés s dysphagiatdysphagiat okoznak. okoznak. 

•• MMáásodlagos nyelsodlagos nyeloocscsooi mozgi mozgáászavarokszavarok
�� MMáásodlagos nyelsodlagos nyeléési nehezsi nehezíítettstettsééget tud okozni tget tud okozni tööbbek kbbek köözzöött a sclerosis tt a sclerosis 
multiplex, a multiplex, a polymopositispolymopositis, a reflux , a reflux oesophagitisoesophagitis éés a s a BatrrettBatrrett--
carcinomacarcinoma, az id, az idoosebbekben gyakoribb  diabetes mellitus. A sebbekben gyakoribb  diabetes mellitus. A 
diabeteszes diabeteszes neuropathiabanneuropathiaban szenvedszenvedook 40k 40--60 %60 %--áának van nak van oesophagusoesophagus
dysmotilitdysmotilitáásasa is. is. 

•• GastroosophagealisGastroosophagealis reflux betegsreflux betegséégg
�� a ka káárosodott zrosodott záárróóizom mizom muukkööddéés miatt gyakrabban kell szs miatt gyakrabban kell száámolnunk vele molnunk vele 
ididoosebb betegekben. a nyelsebb betegekben. a nyeloocscsoo savterhelsavterheléése se éés a nys a nyáálkahlkaháártyartya--
elteltéérréések is ssek is súúlyosabbak. lyosabbak. 

•• NyelNyeloocscsoorráákk
�� Mivel idMivel idoosebbekben a sebbekben a BarrettBarrett--oesophagusoesophagus gyakoribb, ezzel a kockgyakoribb, ezzel a kockáázati zati 
ttéényeznyezoovel fokozottan szvel fokozottan száámolnunk kell. molnunk kell. 

A CSONTA CSONT--IZIZÜÜLETLET--KKÖÖTTOOSZSZÖÖVET VET 

IDIDOOKORI ELTKORI ELTÉÉRRÉÉSEISEI

�� A csontmennyisA csontmennyiséég csak a g csak a csontbontcsontbontáás s éés as a csontcsontééppííttéés egyenss egyensúúlylyáával val 
biztosbiztosííthatthatóó. Amennyiben a csontbont. Amennyiben a csontbontáás ts túúlslsúúlyba jut az lyba jut az ééppííttééshez kshez kéépest, pest, 
az csontvesztaz csontvesztééshez, shez, osteoporosisosteoporosishozhoz vezet.vezet.

�� ÉÉvente tvente tööbb millibb millióó csonttcsonttöörréés ts töörtrtéénik csontritkulnik csontritkuláás miatt, amelybs miatt, amelybool kb. 2 l kb. 2 
millimillióó a combnyakta combnyaktöörréés. Ez uts. Ez utóóbbiak fbbiak féél l ééven belven belüüli halli haláálozlozáása 12sa 12––20 % 20 % 
kköözzöött van.tt van.

�� A DA D--vitaminhivitaminhiáányban kialakulnyban kialakulóó jelentjelentoos s myopathiamyopathia jjáárráásbizonytalanssbizonytalansáágot, got, 
fokozott elesfokozott eleséési hajlamot okoz. A csontrendszerben az enyhe Dsi hajlamot okoz. A csontrendszerben az enyhe D--
vitaminhivitaminhiáány ny osteoporosistosteoporosist, a s, a súúlyosabb (<15 lyosabb (<15 ngng/ml) /ml) osteomalaciosteomalaciáátt okoz. okoz. 

�� A felnA felnoott lakosstt lakossáág kg köözel 20 %zel 20 %--áát t éérinti az rinti az arthrosis,arthrosis, de az 55 de az 55 éév feletti v feletti 
lakosslakossáág kg köözel 80 %zel 80 %--áában talban taláálhatlhatóók k arthrosisosarthrosisos ttüünetek. Az netek. Az arthrosisarthrosis
ddööntntooen az en az ööregedregedééssel kialakulssel kialakulóó heterogheterogéén betegsn betegséégcsoport, amelyben a gcsoport, amelyben a 
degeneratdegeneratíív folyamatok nemcsak az v folyamatok nemcsak az íízfelszzfelszíínini porcot, hanem a porcot, hanem a 
subchondralissubchondralis csontot, az csontot, az synovialissynovialis hháártyrtyáát, az t, az íízzüületi szalagokat, a leti szalagokat, a 
meniscusokatmeniscusokat, az , az íízzüületi tokot, a kleti tokot, a köörnyrnyééki izmokat ki izmokat éés idegeket is s idegeket is éérintik.  rintik.  

�� A csontok anyagcserA csontok anyagcserééjjéét kb. 60t kb. 60––70 %70 %--ban genetikai tban genetikai téényeznyezook, 30k, 30––40 %40 %--
ban kban köörnyezeti faktorok befolyrnyezeti faktorok befolyáásoljsoljáák. k. 

�� Az Az osteoporosisosteoporosis primer prevenciprimer prevencióója: megfelelja: megfeleloo ttááplpláálkozlkozáás, testedzs, testedzéés s éés a s a 
csontrendszert negatcsontrendszert negatíívan befolyvan befolyáásolsolóó szokszokáások (alkohol, dohsok (alkohol, doháányznyzáás stb.) s stb.) 
kerkerüülléése adja az alapjse adja az alapjáát. Ha mt. Ha máár kialakult a betegsr kialakult a betegséég (szekunder g (szekunder 
prevenciprevencióó), akkor arra kell t), akkor arra kell töörekednrekednüünk, hogy a csonttnk, hogy a csonttöörréést megelst megeloozzzzüükk. . 



 
 

 

GASZTROENTEROLGASZTROENTEROLÓÓGIAI GIAI 
MEGBETEGEDMEGBETEGEDÉÉSEK IDSEK IDOOS KORBANS KORBAN

�� A mA mááj betegsj betegséégeigei
•• VVíírushepatitisekrushepatitisek (A, B, C)(A, B, C)
•• Primer biliaris cirrhosisPrimer biliaris cirrhosis

�� A primer biliaris cirrhosis (PBC) leggyakrabban az A primer biliaris cirrhosis (PBC) leggyakrabban az éélet 5. let 5. éés 6. s 6. éévtizedvtizedéében ben 
alakul ki, elsalakul ki, elsoosorban nsorban nookben. Idkben. Idoosebb korban indulsebb korban indulóó betegsbetegséégek gek ááltalltaláában ban 
rosszabb rosszabb porgnporgnóóziszisúúakak, a betegek mintegy 25%, a betegek mintegy 25%--a hal meg valamilyen a hal meg valamilyen 
szszöövvoodmdméényben. nyben. 

•• ZsZsíírmrmáájj
�� A nem alkoholos zsA nem alkoholos zsíírmrmááj (nonj (non--alkoholos alkoholos steatohetpatosissteatohetpatosis –– NASH) oka NASH) oka 
elselsoosorban az elhsorban az elhíízzáás, diabetes mellitus, s, diabetes mellitus, hyperlipaemiahyperlipaemia éés hypertonia s hypertonia 
szerepelnek szerepelnek 

�� A hasnyA hasnyáálmirigy betegslmirigy betegséégeigei
•• Acut pancreatitisAcut pancreatitis

�� IdIdoos emberek hasi fs emberek hasi fáájdalmjdalmáának hnak hááttertteréében az esetek 5ben az esetek 5--7 %7 %--ban ban ááll akut ll akut 
pancreatitis pancreatitis 

•• IdIdüült pancreatitislt pancreatitis
�� Az iparosodott tAz iparosodott táársadalmakban a rsadalmakban a chronicuschronicus pancreatitis 70pancreatitis 70--80 %80 %--áéáért a rt a 
ttúúlzott alkoholfogyasztlzott alkoholfogyasztáás felels feleloos. s. 

•• Pancreas carcinomaPancreas carcinoma
�� A fejlett orszA fejlett orszáágokban a pancreas carcinoma az 5. leggyakoribb daganatos gokban a pancreas carcinoma az 5. leggyakoribb daganatos 
halhaláálok. A legfontosabb kocklok. A legfontosabb kockáázati tzati téényeznyezoo az az ééletkor, de fokozott kockletkor, de fokozott kockáázatot zatot 
jelent a diabetes mellitus, a dohjelent a diabetes mellitus, a doháányznyzáás s éés a s a chronicuschronicus pancreatitis. pancreatitis. 

GASZTROENTEROLGASZTROENTEROLÓÓGIAI GIAI 
MEGBETEGEDMEGBETEGEDÉÉSEK IDSEK IDOOS KORBANS KORBAN

�� GyomorGyomor
•• A gyomorban a nyA gyomorban a nyáálkahlkaháártyrtyáát kt káárosrosííttóó éés azt vs azt vééddoo ttéényeznyezook k 

egyensegyensúúlya idlya idoos korban ks korban köönnyebben megbomlik. nnyebben megbomlik. 
•• GyomorfekGyomorfekéélyly

�� A gyomorfekA gyomorfekéély idly idoosebbekben gyakran nagyobb (sebbekben gyakran nagyobb (úún. idn. idoos kori s kori óóririáásfeksfekéély), ly), 
éés s proximproximáálisabblisabb elhelyezkedelhelyezkedééssuu. . 

•• GyomorrGyomorráákk
�� A gyomorrA gyomorráák leggyakrabban a 85 k leggyakrabban a 85 éév feletti nv feletti néépesspessééget get éérinti mindkrinti mindkéét t 
nemben. Elnemben. Eloofordulforduláási gyakorissi gyakorisáága Magyarorszga Magyarorszáágon 18/100000 lakos.gon 18/100000 lakos.

�� A vastagbA vastagbéél betegsl betegséégeigei
•• DiverticulosisDiverticulosis

�� Leggyakrabban a tLeggyakrabban a táávolabbi vastagbvolabbi vastagbéélszakaszokon, lszakaszokon, íígy a gy a sigmsigmáábanban (90 %) (90 %) 
fordulnak elfordulnak eloo. A 80 . A 80 éév felettiek mintegy 67 %v felettiek mintegy 67 %--áában elban eloofordul.fordul.

�� AaAa vastagbvastagbéél izomzatl izomzatáának specinak speciáális lis áátalakultalakuláása miatt alakul ki. A ksa miatt alakul ki. A kóórtan rtan 
mmáásik tsik téényeznyezooje a megvje a megvááltozott ltozott motilitmotilitááss lehet. lehet. DiverticulosisbanDiverticulosisban szenvedszenvedoo
betegekben a betegekben a postprandipostprandiáálislis kontrakcikontrakcióók gyengk gyengéébbek, mint bbek, mint 
egegéészsszséégesekben. gesekben. 

•• VastagbVastagbéélrlráákk
�� A A colorectaliscolorectalis rráák (CRC) az idk (CRC) az idoos kor betegss kor betegséége. A CRC leggyakrabban a 7. ge. A CRC leggyakrabban a 7. 
ééletletéévtizedben fordul elvtizedben fordul eloo, az esetek 90 %, az esetek 90 %--a 55 a 55 ééves kor felett jelentkezik. ves kor felett jelentkezik. 
MagyarorszMagyarorszáágon elgon eloofordulforduláási gyakorissi gyakorisáága 36/100000 fga 36/100000 foo éévente. vente. 

•• GyulladGyulladáásos bsos béélbetegslbetegséégekgek
�� A gyulladA gyulladáásos bsos béélbetegslbetegséégek (IBD) kgek (IBD) kéét legft legfoobb kbb kéépviselpviselooje a je a CrohnCrohn--
betegsbetegséégg (CD) (CD) éés a s a colitiscolitis ulcerosaulcerosa (UC). Mindkett(UC). Mindkettoo elselsoosorban fiatal korban sorban fiatal korban 
alakul ki, de egy kisebb alakul ki, de egy kisebb ééletkori csletkori csúúcs idcs idoosebb korban, az 5sebb korban, az 5--6. 6. 
ééletletéévtizedben is megfigyelhetvtizedben is megfigyelhetoo. . 



 
 

 

A BA BOOR R ÖÖREGEDREGEDÉÉSESE

�� A fiziolA fiziolóógigiáás s ööregedregedéés jelei (ss jelei (sáápadt, padt, 
sima bsima boor), az r), az oosz hajzat sz hajzat éés a sok s a sok 
napsugnapsugáárzrzáást kapott arc st kapott arc fféényny--okoztaokozta
jellegzetessjellegzetesséégei, a rgei, a rááncokkal szabdalt, ncokkal szabdalt, 
ssáárgrgáás solaris s solaris elastosiselastosis egy egy 
basaliombasaliomáávalval. . 

�� A szA szááraz, raz, atrophiatrophiááss éés ss sáápadt, padt, 
rugalmatlan brugalmatlan boor finom rr finom rááncokkal, ncokkal, 
bizonyos fokbizonyos fokúú petyhpetyhüüdtsdtsééggel ggel éés s 
vvááltozatos ltozatos benignusbenignus tumorokkal. tumorokkal. 

�� A vA vííztartalmztartalmáát, rugalmatlanst, rugalmatlansáággáát, t, 
ttáámasztmasztóó zszsíírszrszöövetvetéét vesztt vesztoo ööregedregedoo
bboor a gravitr a gravitáácicióónak kevnak kevéésbsbéé ááll ellen. ll ellen. 

�� A dinamikus rA dinamikus rááncok statikussncok statikussáá vváálnak. lnak. 
ÍÍgy alakulnak ki a homlok gy alakulnak ki a homlok éés a szemhs a szemhééj j 
ptosisaptosisa, a szemh, a szemhééjak tjak tááskskáássssáága, az ga, az 
ectropiumectropium, a toka, a beesett, f, a toka, a beesett, fááradtnak radtnak 
ttuunnoo szemek, a megnyszemek, a megnyúúlt flt füülek lek éés s 
orrcsorrcsúúcs, a felscs, a felsooajak elvajak elvéékonyodkonyodáása. sa. 

A BA BOOR R ÖÖREGEDREGEDÉÉSESE
�� BBoorrüünk nk ööregedregedéése szse száámos belsmos belsoo (endokrinol(endokrinolóógiai giai éés genetikai adottss genetikai adottsáágok, gok, 

stb.) stb.) éés ks küülslsoo ttéényeznyezoo (napf(napféény, dohny, doháányznyzáás, ts, tááplpláálkozlkozáás, stb.) egys, stb.) együüttes ttes 
hathatáássáának a knak a köövetkezmvetkezméénye. nye. 

�� Az Az ööregedregedéésben a hsben a háámot atrophia mot atrophia éés a s a melanocytamelanocyta (MC) sz(MC) száám csm csöökkenkkenéése, se, 
a betegsa betegséégben viszont hgben viszont háámmegvastagodmmegvastagodáás, megns, megnoott sztt száámmúú MC MC atatíípipiáávalval
éés kevesebb s kevesebb LangerhansLangerhans (LC) sejt jellemzi. Az irha az (LC) sejt jellemzi. Az irha az ööregedregedéés miatt s miatt 
elvelvéékonyodott, a rostok, a konyodott, a rostok, a mastocytmastocytáákk, a , a proteoglikproteoglikáánn mennyismennyiséége ge éés a s a 
vascularitasvascularitas cscsöökkent, ezzel szemben a patolkkent, ezzel szemben a patolóógigiáás folyamatok sors folyamatok soráán a n a 
megvastagodott irhmegvastagodott irháában az ban az elastosiselastosis domindomináál (l (basophilbasophil festfestooddééssuu kkóóros ros 
kollagkollagéén) n) proteoglikproteoglikáánn éés s mastocytamastocyta--szaporulattalszaporulattal, , éérfal vastagodrfal vastagodáással ssal éés s 
éértrtáágulattal tgulattal táársulva. rsulva. 

�� Az idAz idoos bs boor fokozott r fokozott éérfragilitrfragilitáástst éés a szervezet ks a szervezet káárosodott rosodott 
termoregultermoreguláácicióójjáát a megvt a megvááltozott ltozott vascularitasvascularitas ididéézi elzi eloo, az , az éérhrháállóózat zat 
megfogyatkozmegfogyatkozáása cssa csöökkent verejtkkent verejtéékk-- éés faggys faggyúútermeltermeléést okoz. A st okoz. A 
meggyengmeggyengüült lt immunreaktivitimmunreaktivitáástst a megkevesbedett LC sza megkevesbedett LC száám, a m, a lymphocytalymphocyta
éés a s a keratinocytakeratinocyta (KC) funkci(KC) funkcióók korral jk korral jáárróó vvááltozltozáása magyarsa magyaráázza, amihez zza, amihez 
hozzhozzáájjáárul az rul az UVUV--fféényny ismert ismert immunszuppresszimmunszuppresszíívv effektusa is. A kevesebb effektusa is. A kevesebb 
szszáámmúú MC miatt gyengMC miatt gyengüül a bl a boor vr véédettsdettséége a napfge a napféénnyel szemben, ami a nnyel szemben, ami a 
cscsöökkent DNS kkent DNS reparreparáácicióóss kapacitkapacitáással ssal éés s immunreaktivitimmunreaktivitáássalssal egyegyüütt hatva tt hatva 
fokozottan fogfokozottan fogéékonnykonnyáá teszi az idteszi az idoos bs boort a mutrt a mutáácicióókra, illetve malignus kra, illetve malignus 
bboortumorokrtumorok kifejlkifejlooddéésséére. re. 

�� A korral egyA korral együütt cstt csöökken tovkken továábbbbáá a D3 vitamin termela D3 vitamin termeléése is. se is. 



 
 

 

FFÜÜLL--ORRORR--GGÉÉGEBETEGSGEBETEGSÉÉGEK GEK 
IDIDOOSKORBANSKORBAN

�� IdIdooskori nyelskori nyeléészavarokszavarok
•• Az Az ééletkor elletkor eloorehaladtrehaladtáával romolhat a nyelval romolhat a nyeléési mechanizmus is, si mechanizmus is, 

elselsoosorban keringsorban keringéési si éés neurols neurolóógiai tgiai téényeznyezook miatt. A nyelk miatt. A nyeléészavarokat szavarokat 
öösszefoglalsszefoglalóó nnééven ven dysphagidysphagiáánaknak nevezznevezzüükk..

�� IdIdooskori beszskori beszéédzavarokdzavarok
•• HHáárom fontos krom fontos kóórforma tartozik a csoportba: rforma tartozik a csoportba: úúgymint a gymint a dysphoniadysphonia, a , a 

dysarthriadysarthria éés az s az aphasiaaphasia. . AzAz ididooskori beszskori beszéédzavarok veszdzavarok veszéélyei, hogy a lyei, hogy a 
hangadhangadáás s éés a beszs a beszéédkdkéépesspesséég vg vááltozltozáása, cssa, csöökkenkkenéése vagy se vagy 
megszmegszuunnéése, az idse, az idoos szems szeméély szocily szociáális elszigetellis elszigetelooddéésséét t éés s 
depresszidepresszióójjáát fokozza.t fokozza.

�� OrOráális idlis idooskori manifesztskori manifesztáácicióókk
•• A szA száájnyjnyáálkahlkaháártya, a nyrtya, a nyáálmirigyek lmirigyek éés a rs a ráággóószervek mszervek muukkööddéése a kor se a kor 

eleloorehaladtrehaladtáával zavart szenved. Mivel ezen szervek val zavart szenved. Mivel ezen szervek 
mmuukkööddééscsscsöökkenkkenéése nemcsak kommunikse nemcsak kommunikáácicióós nehs nehéézszsééget, hanem get, hanem 
folyadfolyadéék k éés ts tááplpláálléékfelvkfelvéételteléét is nehezt is nehezíítik, kisebb helyi betegstik, kisebb helyi betegséégbgbool l 
nagyobb nagyobb ááltalltaláános betegsnos betegsééget kget kéépes elpes elooididéézni.zni.

�� KKüülslsoo ffüüll
•• IdIdooskorban a skorban a ceruinusosceruinusos éés s sebaceussebaceus mirigyek szmirigyek szááma ma éés a ms a muukkööddéése se 

cscsöökken, kken, úúgy a fgy a füülkagyllkagylóó, mint a hall, mint a hallóójjáárat terrat terüületletéén. Ez az n. Ez az involutioinvolutio a a 
felhfelháám szm száárazsrazsáággáát, t, ethropiethropiáájjáátt eredmeredméényezi, eznyezi, ezááltal fertltal fertoozzéési kapuk si kapuk 
alakulnak ki. A falakulnak ki. A füülzslzsíír is r is impaktimpaktáállóódikdik, nagyothall, nagyothalláás, szs, száárazsrazsáág g éérzrzéés, s, 
viszketviszketéés, fs, füülzlzúúggáás, ids, idoonknkéént sznt szééddüülléés ks kííssééri. ri. 

FFÜÜLL--ORRORR--GGÉÉGEBETEGSGEBETEGSÉÉGEK GEK 
IDIDOOSKORBANSKORBAN

�� Az idAz idooskori nagyothallskori nagyothallááss
•• Ilyenkor kIlyenkor küülslsoo kkáárosrosííttóó hathatáás ns néélklküül ll léép fel degeneratp fel degeneratíív v 
folyamat a belsfolyamat a belsoo ffüülben lben éés a ks a köözponti idegrendszerben. zponti idegrendszerben. 
A degeneratA degeneratíív folyamat oka a DNS szintv folyamat oka a DNS szintéézis zis 
rendellenessrendellenesséége, kge, küüllöönbnböözzoo pigmentek, pigmentek, lipofuscinlipofuscin
leraklerakóóddáás, a koleszterin s, a koleszterin éés a s a lipideklipidek extracellulextracellulááris ris 
depozdepozíícicióójaja, az , az inetrcellulinetrcelluláárisris folyadfolyadéék elvesztk elvesztéése, se, 
kkööttooszszööveti lebomlveti lebomláás s éés s áátalakultalakuláás. s. 

�� IdIdooskori orr skori orr diszfunkcidiszfunkcióókk
•• IdIdooskorban gyakori az orrdugulskorban gyakori az orrduguláás, az orrs, az orrüüregi vregi véérbrboosséég, g, 
az orrvaz orrvéérzrzéés (s (epistaxisepistaxis), szagl), szagláászavar, jszavar, jóó-- éés s 
rosszindulatrosszindulatúú daganatok, valamint az orr kdaganatok, valamint az orr küülslsoo
alakvalakvááltozltozáásai. sai. 

•• A szaglA szaglóószerv szerv ööregedregedéése: se: A jelensA jelenséég oka a szaglg oka a szaglóóhháám m 
sejtjeinek degeneratsejtjeinek degeneratíív kv káárosodrosodáása. sa. 



 
 

 

A SZA SZÁÁJJÜÜREG, AZ REG, AZ ÁÁLLCSONTOK LLCSONTOK ÉÉS A FOGAZAT S A FOGAZAT 

JELLEMZJELLEMZOO ELVELVÁÁLTOZLTOZÁÁSAI IDSAI IDOOSKORBANSKORBAN

�� SzSzáájnyjnyáálkahlkaháártya rtya éés a nyelvs a nyelv
•• IdIdooskorban a szskorban a száájnyjnyáálkahlkaháártyrtyáára az atrophia jellemzra az atrophia jellemzoo; az ; az epithelialisepithelialis sejtek sejtek 

szszááma csma csöökken, a kken, a keratinizkeratinizáácicióó fokozfokozóódik. A kdik. A kööttooszszöövetekben csvetekben csöökken az kken az 
elasztikus rostok arelasztikus rostok aráánya, a nya, a kollagkollagéénrostoknrostok szszááma nma noo. Az . Az arteriolarterioláákk degeneratdegeneratíív v 
elvelvááltozltozáásai miatt a nysai miatt a nyáálkahlkaháártya oxigrtya oxigéénn--ellelláátottstottsáága szintga szintéén csn csöökken. Az kken. Az 
íízlelzleloobimbbimbóók szk szááma a gyermekkorihoz kma a gyermekkorihoz kéépest pest ööttööddéére csre csöökken.kken.

�� SzSzáájjüüregi mikrobiolregi mikrobiolóógiai jellemzgiai jellemzookk
•• A szA szááj vj vááltozatos ltozatos mikroflmikroflóórráájjáátt baktbaktéériumok, gombriumok, gombáák, vk, víírusok, rusok, mycoplasmmycoplasmáákk éés s 

protozoonokprotozoonok alkotjalkotjáák. A szk. A száájjüüregen belregen belüül erl eroosen vsen vááltozik a ltozik a mikroflmikroflóórara az egyes az egyes 
anatanatóómiai kmiai kéépleteken, pleteken, íígy a fogak korongy a fogak koronáájjáán, a n, a sulcussulcus gingivalisbangingivalisban a nyelven a nyelven 
mmáás s éés ms máás a mikroorganizmus fls a mikroorganizmus flóóra ra öösszetsszetéétele. tele. 

�� Az Az áállcsontokon kialakulllcsontokon kialakulóó elvelvááltozltozáásoksok
•• Az Az áállcsontok jellemzllcsontok jellemzoo elvelvááltozltozáása az idsa az idooskori osteoporosis, melyet sskori osteoporosis, melyet súúlyosblyosbíít a t a 

fogelvesztfogelvesztéések miatt kialakulsek miatt kialakulóó inaktivitinaktivitáásos sos csontcsont--atrophiaatrophia. . 
�� NeuromuscularisNeuromuscularis rendszerrendszer

•• Az Az ééletkor elletkor eloorehaladtrehaladtáával a rval a ráággóóizmokban csizmokban csöökken a kken a kontraktiliskontraktilis elemek szelemek szááma, ma, 
helyhelyüüket ket fibrofibro--adiposusadiposus szszöövet foglalja el, amely a rvet foglalja el, amely a ráággóóereroo cscsöökkenkkenéésséét t 
eredmeredméényezi. nyezi. 

�� VVááltozltozáások a nysok a nyáálmirigyekbenlmirigyekben
•• IdIdooskorban a skorban a mirigymirigy--parenchimaparenchima atrophiatrophiáájaja jellemzjellemzoo, a kor el, a kor eloorehaladtrehaladtáával val 

fokozott mfokozott méértrtéékben. Zsugorodnak az kben. Zsugorodnak az acinusokacinusok, egyre kifejezettebb a , egyre kifejezettebb a fibrofibro--
adiposusadiposus szszööveti veti áátalakultalakuláás. Ids. Idoosebb korban a serosus nysebb korban a serosus nyáálat termellat termeloo
mirigymirigyáállomllomáány mennyisny mennyiséége ge éés a megmaradt mirigyszs a megmaradt mirigyszöövet funkcivet funkcióója is csja is csöökken; kken; 
ez az egyik oka az idez az egyik oka az idooskorban gyakori skorban gyakori xerostomixerostomiáánaknak..

IDIDOOS KOR S KOR ÉÉS VESEBETEGSS VESEBETEGSÉÉGG
A vese vA vese vááltozltozáásai idsai idoos korban: s korban: 

•• a vese ta vese töömege csmege csöökken, kken, 
•• cscsöökken a mkken a muukkööddoo nephronok sznephronok szááma, ma, 
•• glomerularis sclerosis keletkezik,glomerularis sclerosis keletkezik,
•• cscsöökken a glomerularis filtrkken a glomerularis filtráácicióós rs rááta,(GFR)ta,(GFR)
•• cscsöökken a renalis vkken a renalis véérrááramlramláás, (RBF)s, (RBF)
•• interstitialis fibrosis alakul ki, interstitialis fibrosis alakul ki, 
•• cscsöökken a Na+kken a Na+--visszatartvisszatartááss, , 
•• cscsöökken a plazma renin aldosteron szint, kken a plazma renin aldosteron szint, 
•• gyakoribb a gyakoribb a hyperkaliaemiahyperkaliaemia, , 
•• cscsöökken az ammkken az ammóóniumkniumkéépzpzooddéés,   s,   
•• cscsöökken a vkken a víízkivzkiváálasztlasztáás, s, 
•• cscsöökken a vizeletkoncentrkken a vizeletkoncentráállóó kkéépesspesséég, g, 
•• cscsöökken a cukor kken a cukor reabsorptireabsorptióójaja. . 

�� A glomerularis elvA glomerularis elvááltozltozáásokkal egysokkal együütt idtt idoos korban jellemzs korban jellemzoo tubularistubularis
elvelvááltozltozáások alakulnak ki. Ezek egysok alakulnak ki. Ezek együütt jtt jáárnak a szomjrnak a szomjúússáággéérzrzéés s 
cscsöökkenkkenéésséével, mely nvel, mely nööveli az veli az exsiccosisraexsiccosisra (kisz(kiszááradradáásra) valsra) valóó hajlamot, hajlamot, 
valamint az elektrolitok (elsvalamint az elektrolitok (elsoosorban Na+, K+) szsorban Na+, K+) széérum koncentrrum koncentráácicióójjáának nak 
kkóóros mros méértrtéékkuu eltoleltolóóddáássáát. 40 t. 40 ééven felven felüüliek lassabban vliek lassabban váálasztjlasztjáák ki a k ki a 
folyadfolyadéékot, mint a fiatalok. A korral kot, mint a fiatalok. A korral öösszefsszefüüggggoo vizelet vizelet 
koncentrkoncentráállóókkéépesspesséég csg csöökkenkkenéése, a kse, a káárosodott szomjazrosodott szomjazáási mechanizmus si mechanizmus 
miatt nmiatt nöövekszik ebben a korban a fogvekszik ebben a korban a fogéékonyskonysáág a g a hypovolaemihypovolaemiáárara. . 

�� A vesA veséében ben éészlelhetszlelhetoo elteltéérréések gyakran az atherosclerosis progresszisek gyakran az atherosclerosis progresszióójjáával val 
áállnak llnak öösszefsszefüüggggéésben.sben.



 
 

 

A VA VÉÉRKRKÉÉPZPZÉÉS IDS IDOOSKORBANSKORBAN
�� A csontvelA csontveloo cellularitcellularitáásasa az az ééletkor elletkor eloorehaladtrehaladtáával jelentval jelentoosen cssen csöökkenkken

(ak(akáár 30%r 30%--kal is), ezen bekal is), ezen be--llüül az l az erythropoesis aktiviterythropoesis aktivitáása is cssa is csöökkenkken. A . A 
csontvelcsontvelooi cellulariti cellularitáás css csöökkenkkenéésséét rt réészben az apoptszben az apoptóózis fokozzis fokozóóddáása, sa, 
rréészben a szben a citokincitokin termeltermeléés s ééletkorral kapcsolatos letkorral kapcsolatos diszreguldiszreguláácicióójaja
magyarmagyaráázza. zza. 

�� Az Az ééletkor elletkor eloorehaladtrehaladtáával a vval a vöörröösvsvéérsejtek mrsejtek méérete kissrete kisséé megnmegnoo, , 
metabolikusmetabolikus aktivitaktivitáásuk suk éés s éélettartamuk cslettartamuk csöökkenkken. . A hemoglobinszint az A hemoglobinszint az 
ididoos, de egys, de egyéébkbkéént egnt egéészsszsééges emberek kges emberek köözel egynegyedzel egynegyedéében kielben kielééggííti az ti az 
ananéémia definmia definíícicióójjáát.t.

�� IdIdooskorban skorban reolreolóógiaigiai éés koaguls koaguláácicióós szempontbs szempontbóól is figyelemreml is figyelemremééltltóó
vvááltozltozáások sok éészlelhetszlelhetooek, mint pl. a ek, mint pl. a fibrinogfibrinogéénn szint nszint nöövekedvekedéése, a plazma se, a plazma 
viszkozitviszkozitáássáának nak éés a vs a vöörröösvsvéérsejtek rsejtek rigiditrigiditáássáánaknak nnöövekedvekedéése, az alvadse, az alvadáási si 
kaszkkaszkáád korai aktivd korai aktiváállóóddáása. Ezek a tsa. Ezek a téényeznyezook hozzk hozzáájjáárulnak a rulnak a 
mikromikro--cirkulcirkuláácicióó romlromláássáához.hoz.

�� Az Az ééletkor elletkor eloorehaladtrehaladtáával a fehval a fehéérvrvéérsejt szrsejt száám nem vm nem vááltozik, azonban a ltozik, azonban a 
granulocitgranulocitáákk aktivitaktivitáása sa éés a mobilizs a mobilizáállóóddáásuk sebesssuk sebesséége csge csöökken. kken. 
IdIdoosekben ssekben súúlyos fertlyos fertoozzéés esets esetéén paradox n paradox leukopenialeukopenia is kialakulhat. is kialakulhat. 
Klinikailag a Klinikailag a lympholympho--hemopoetikushemopoetikus rendszer rendszer ööregedregedéése szse száámos malignus, mos malignus, 
autoimmun autoimmun éés ferts fertoozzoo betegsbetegséég g incidenciincidenciáájjáánaknak nnöövekedvekedéésséével jvel jáár egyr együütt. tt. 

�� IdIdooskorban a csontvelskorban a csontvelooi i progenitorokprogenitorok szszááma csma csöökken, a csontvelkken, a csontvelooi i 
mikrokmikroköörnyezet megvrnyezet megvááltozik, ltozik, éés ms méérsrséékelten cskelten csöökken a nkken a nöövekedvekedéési si 
faktorok termelfaktorok termeléése is. se is. 

A SZA SZÁÁJJÜÜREG, AZ REG, AZ ÁÁLLCSONTOK LLCSONTOK ÉÉS A FOGAZAT S A FOGAZAT 
JELLEMZJELLEMZOO ELVELVÁÁLTOZLTOZÁÁSAI IDSAI IDOOSKORBANSKORBAN

�� A fogak A fogak öösszetsszetéételteléének vnek vááltozltozáásaisai
•• ZomZomááncnc

�� A zomA zomáánc tnc töörréékennykennyéé vváálik. Az lik. Az attrattríícicióóss éés az s az abrasiosabrasios kopkopáások sok 
gyakorisgyakorisáága ga éés ms méértrtééke a kor elke a kor eloorehaladtrehaladtáával nval noo. . 

•• DentinDentin
�� Az Az éélet sorlet soráán jellemzn jellemzoo a szekunder dentin folyamatos ka szekunder dentin folyamatos kéépzpzooddéése. se. 
Ez a dentin a primer dentinhez kEz a dentin a primer dentinhez kéépest kevesebb szpest kevesebb száámmúú éés s 
szabszabáálytalan formlytalan formáájjúú tubulusokkaltubulusokkal rendelkezik.rendelkezik.

•• PulpaPulpa
�� A szekunder A szekunder éés tercier dentin ks tercier dentin kéépzpzooddéésséének knek köövetkeztvetkeztéében az ben az 
ééletkor elletkor eloorehaladtrehaladtáával a val a pulpapulpa--üüregreg egyre kisebb lesz. A pulpa egyre kisebb lesz. A pulpa 
ereiben fokozereiben fokozóódik az arteriosclerosis. dik az arteriosclerosis. 

•• CementCement
�� Az Az éélet folyamlet folyamáán a cement elsn a cement elsoosorban a sorban a periapicalisperiapicalis éés az s az 
interradiculinterradiculáárisris terterüületen vastagodik meg. leten vastagodik meg. 

•• CariesCaries
�� Az Az ééletkor fletkor füüggvggvéénynyéében lelassul a ben lelassul a cariescaries--szaporulatszaporulat éés s 
megvmegvááltozik a caries lokalizltozik a caries lokalizáácicióó. . 

•• A parodontium elvA parodontium elvááltozltozáásaisai
�� A parodontalis erekben fokozA parodontalis erekben fokozóódik az arteriosclerosis. A dik az arteriosclerosis. A 
gygyöökkéérhrháártya rostok megvastagodnak, az rtya rostok megvastagodnak, az interfibrillarisinterfibrillaris mmáátrix trix 
áállomllomáánya csnya csöökken, a kollagkken, a kollagéén arn aráánya nnya noo. . 



 
 

 

IDIDOOSKORI FERTSKORI FERTOOZZOO BETEGSBETEGSÉÉGEKGEK

�� IdIdooskoriskori vvééddoooltoltáásoksok
•• Az idAz idoosek egsek egéészsszsééggéének megnek megoorzrzéésséében kiemelt szerepben kiemelt szerepüük van a k van a 

vvééddoooltoltáásoknak . 60soknak . 60––80%80%--os os áátoltottstoltottsáág elg eléérréése esetse esetéén huszadrn huszadréészszéére re 
cscsöökken az kken az invazinvazíívv S. S. pneumoniaepneumoniae infekciinfekcióók elk eloofordulforduláása. A sa. A 
pneumococcuspneumococcus bacteriaemiabacteriaemia, meningitis, pneum, meningitis, pneumóónia nia éés ms máás ls lééggúúti ti 
betegsbetegséégek gyakori kgek gyakori kóórokozrokozóója. Az ja. Az ááltala okozott betegsltala okozott betegséégek gek 
halhaláálozlozáása ksa küüllöönnöösen magas, sen magas, éés ez ms ez méég gyakoribb a 65 g gyakoribb a 65 éév feletti v feletti 
korcsoportban. korcsoportban. 

�� A A kkóórokozrokozóókk szerepeszerepe azaz ididoossööddéésbensben
•• Nemcsak az idNemcsak az idooskor vezet az infekciskor vezet az infekcióók gyakoribbk gyakoribbáá vváálláássáához, de a hoz, de a 

fertfertoozzoo betegsbetegséégek is kgek is köözrejzrejáátszhatnak az idtszhatnak az idoossööddéés folyamats folyamatáában. Az ban. Az 
ezzel foglalkozezzel foglalkozóó elmelmééletek szerint a letek szerint a patogpatogééneknek direkt szdirekt szöövetkvetkáárosrosííttóó
hathatáásuk rsuk réévvéén hozzn hozzáájjáárulhatnak a szervezet rulhatnak a szervezet ööregedregedééssééhez. Khez. Küüllöönnöösen sen 
jelentjelentoos lehet ez a nem, vagy csak lassan regeners lehet ez a nem, vagy csak lassan regeneráállóóddóó szervekben szervekben 
(pl. az agyban), ahol a latens infekci(pl. az agyban), ahol a latens infekcióók k ááltal okozott, lassltal okozott, lassúú
sejtpusztulsejtpusztuláás s éévtizedek alatt jelentvtizedek alatt jelentoos ms méértrtééket ket éérhet el. Szrhet el. Száámos, az mos, az 
ééletkor elletkor eloorehaladtrehaladtáával megjelenval megjelenoo vagy gyakoribbvagy gyakoribbáá vváállóó betegsbetegséég g 
kialakulkialakuláássáának okaknak okakéént vetettnt vetettéék mk máár fel baktr fel baktéériumrium-- vagy vvagy víírusfertrusfertoozzéés s 
esetleges szerepesetleges szerepéét. t. 

IDIDOOSKORI FERTSKORI FERTOOZZOO BETEGSBETEGSÉÉGEKGEK

�� A 65 A 65 ééven felven felüüliek kliek köözzöött a ttt a tüüddoogyulladgyulladáás, az influenza s, az influenza éés a s a 
bacteriaemiabacteriaemia kköövetkezmvetkezméényei a tnyei a tííz vezetz vezetoo halhaláálok klok köözzöött tt 
szerepelnek. szerepelnek. 

�� Bizonyos fertBizonyos fertoozzéések gyakrabban fordulnak elsek gyakrabban fordulnak eloo ididoosekben: a sekben: a 
kköözzöösssséégben szerzett pneumgben szerzett pneumóónia hnia hááromszor, mromszor, mííg a hg a húúgygyúúti ti 
infekciinfekcióók hk húússzor gyakoribbak, mint fiatalabb felnsszor gyakoribbak, mint fiatalabb felnoottek ttek 
kköözzöött. A tt. A nosocomialisnosocomialis fertfertoozzéések szsek szááma is emelkedik az ma is emelkedik az 
ééletkorral a gyakoribb letkorral a gyakoribb éés fs fookkéént hosszabb knt hosszabb kóórhrháázi zi 
tarttartóózkodzkodáás miatt. A szervezetbe s miatt. A szervezetbe üültetett kltetett küüllöönbnböözzoo idegen idegen 
testek, testek, íígy a velgy a velüük kapcsolatos infekcik kapcsolatos infekcióók szintk szintéén az idn az idoosek sek 
kköörréében gyakoriak.ben gyakoriak.

�� Az Az ééletkor elletkor eloorehaladtrehaladtáával mikrobiolval mikrobiolóógiai szempontbgiai szempontbóól is l is 
fontos vfontos vááltozltozáások sok áállnak be. Nem csupllnak be. Nem csupáán a szervezet n a szervezet 
normnormáál fll flóórráája, de az egyes fertja, de az egyes fertoozzéések ksek kóórokozrokozóóspektruma spektruma 
is is áátalakul. talakul. ÁÁltalltaláánossnossáágban elmondhatgban elmondhatóó, hogy id, hogy idooskorban skorban 
egy bizonyos betegsegy bizonyos betegsééget tget tööbbfbbfééle mikroba vle mikroba váálthat ki, mint a lthat ki, mint a 
fiatalabbak kfiatalabbak köörréében. ben. 



 
 

 

IDIDOOSKORI FERTSKORI FERTOOZZOO BETEGSBETEGSÉÉGEKGEK

�� A bA boor r éés a ls a láágyrgyréészek fertszek fertoozzéései idsei idooskorbanskorban
•• DecubitusDecubitus

�� FFooleg idleg idoos, legyengs, legyengüült, mozglt, mozgááskskééptelen, lesovptelen, lesováányodott betegeken nyodott betegeken 
alakul ki. Szalakul ki. Szöövvoodmdméényei nyei osteomyelitisosteomyelitis, , bacteriaemiabacteriaemia (az esetek (az esetek 
akakáár 80 %r 80 %--áában) ban) éés s sepsissepsis lehetnek, amelynek klehetnek, amelynek küüllöönnöösen magas a sen magas a 
halhaláálozlozáása.sa.

•• Erysipelas (OrbErysipelas (Orbáánc)nc)
�� Az erysipelas leggyakrabban az alsAz erysipelas leggyakrabban az alsóó vvéégtagokon, olykor az arcon gtagokon, olykor az arcon 
jelentkezik. A kjelentkezik. A kóórokozrokozóó a ba boor kisebb sr kisebb séérrüülléésséén keresztn keresztüül jut be, l jut be, 
ezezéért fekrt fekéélyek, lyek, ekzemaekzema, , psoriasispsoriasis, a b, a boor r mycosisamycosisa hajlamoshajlamosíít az t az 
orborbááncra. Az esetek 97%ncra. Az esetek 97%--áában a kban a kóórkrkéépet a pet a StreptococcusStreptococcus
pyogenespyogenes vvááltja ki.  ltja ki.  

•• Herpes zoster (Herpes zoster (ÖÖvsvsöömmöör)r)
�� A A VaricellaVaricella--zosterzoster vvíírus reaktivrus reaktiváállóóddáása miatt kialakulsa miatt kialakulóó herpes herpes 

zoster elzoster eloofordulforduláása is nsa is nöövekszik az vekszik az ééletkorral.letkorral.

�� A gastrointestinalis rendszer fertA gastrointestinalis rendszer fertoozzééseisei
•• DiverticulitisDiverticulitis

�� A vastagbA vastagbéél l diverticulosisadiverticulosisa az az ééletkor elletkor eloorehaladtrehaladtáával egyre val egyre 
gyakoribbgyakoribbáá vváálik, 85 lik, 85 ééves korban kves korban köörrüülbellbelüül 80%l 80%--ban van jelen. A ban van jelen. A 
diverticulumokdiverticulumok nyakcsatornnyakcsatornáájjáának elznak elzáárróóddáása, a szsa, a széékletbkletbool l 
bekerbekerüült baktlt baktéériumok szaporodriumok szaporodáása sa diverticulitistdiverticulitist vváálthat ki, lthat ki, 
microempyemamicroempyema alakul ki, alakul ki, éés a s a mucosamucosa microperformicroperforáácicióójaja rréévvéén a n a 
szszöövetek kvetek köözzéé, esetleg a has, esetleg a hasüüregbe kerregbe kerüülhetnek a baktlhetnek a baktéériumok.riumok.

IDIDOOSKORI FERTSKORI FERTOOZZOO BETEGSBETEGSÉÉGEKGEK

�� LLééggúúti infekciti infekcióók idk idooskorbanskorban
•• InfluenzaInfluenza

�� Az influenza Az influenza ááldozatainak 90 %ldozatainak 90 %--a a 65 a a 65 ééven felven felüüli li 
korcsoportbkorcsoportbóól kerl kerüül ki. l ki. 

•• PneumPneumóónia (Tnia (Tüüddoogyulladgyulladáás)s)
�� A 70 A 70 éés 79 s 79 ééves kor kves kor köözzöött ttt tíízszer olyan gyakran alakul ki, zszer olyan gyakran alakul ki, 
mint a 20 mint a 20 éés 29 s 29 éév kv köözzööttiekben. A pneumttiekben. A pneumóóniniáában ban 
meghaltak 95 %meghaltak 95 %--a ida idooskorskorúú..

•• Tuberculosis (TTuberculosis (Tüüddooggüümmookkóór)r)
�� A tuberculosis kA tuberculosis küüllöönnöösen gyakori a 75 sen gyakori a 75 éév felettiek kv felettiek köörréében. ben. 

�� HHúúgygyúúti fertti fertoozzéések idsek idooskorbanskorban
•• A hA húúgygyúúti infekciti infekcióók az idk az idoosek leggyakoribb fertsek leggyakoribb fertoozzéései sei éés az s az 
ididooskori skori bacteriaemibacteriaemiáákk leggyakoribb forrleggyakoribb forráásai. Msai. Méég enng ennéél is l is 
gyakoribb, a fgyakoribb, a féérfiak 15rfiak 15––30%30%--áában, a nban, a nook 25k 25––50%50%--áában ban ááll ll 
fenn tfenn tüünetmentes netmentes bacteriuriabacteriuria..


