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Az Az ööregedregedéés hats hatáása a sa a lléégzgzőőrendszerrerendszerre

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

�� A nagylA nagyléégutak porcos struktgutak porcos struktúúrráái i 
elmerevednekelmerevednek

�� A 2 mmA 2 mm--nnéél kisebb l kisebb áátmtméérrőőjjűű kislkisléégutak gutak 
áátmtméérrőője csje csöökken rkken réészben a szben a 
nynyáákmirigyek kmirigyek hyperplasihyperplasiáájaja miatt. miatt. 

�� A kislA kisléégutak falgutak faláára kra kíívvüülrlrőől hl húúzzóóhathatáást st 
gyakorlgyakorlóó elasztikus rostok szelasztikus rostok szááma ma éés s 
rugalmassrugalmassáága is csga is csöökken.kken.

�� A tA tüüddőő rugalmassrugalmassáága csga csöökken.kken.

 



Az Az ööregedregedéés hats hatáása a sa a lléégzgzőőrendszerrerendszerre

�� A A nagylnagylééggúútiti ellenellenáálllláás nem ns nem nőő de a kislde a kisléégutak gutak 
áátmtméérrőője csje csöökken. kken. 

�� A kor elA kor előőrehaladtrehaladtáával nval nöövekszik a vekszik a rezidureziduáálislis
volumen volumen éés a s a closingclosing volumen, kisebb volumen, kisebb 
mméértrtéékben a funkcionkben a funkcionáális lis rezidureziduáálislis kapacitkapacitáás. s. 

�� Mindez viszont a Mindez viszont a vitvitáálkapacitlkapacitááss cscsöökkenkkenéésséét t 
vonja maga utvonja maga utáán n úúgy, hogy a tgy, hogy a tüüddőő
tottotáálkapacitlkapacitáása lsa léényegesen nem vnyegesen nem vááltozik.ltozik.

�� A lA léégzgzéés ks köözzééppáálllláásban tsban töörtrtéénik, tnik, tööbb levegbb levegőő
marad benn felfmarad benn felfúúvvóódott dott áállapot lesz (mllapot lesz (méértrtééke ke 
kisebb mint az kisebb mint az emphysemaemphysemaéé) ) 

�� A A basalisbasalis ttüüddőőterterüületek ventillletek ventilláácicióója romlik, de ja romlik, de 
perfperfúúzizióója megtartott .ja megtartott .

�� Az artAz artééririáás pOs pO22 fokozatos, korffokozatos, korfüüggggőő cscsöökkenkkenéése se 
mellett a pCOmellett a pCO22 éértrtééke vke vááltozatlan marad. ltozatlan marad. 

�� IdIdőőskorban romlik a skorban romlik a hypoxihypoxiáárara éés s hypercapnihypercapniáárara
adott ventilladott ventilláácicióós vs váálasz (llasz (léégzgzőőizomizom--gyengesgyengeséég, g, 
mellkas mellkas rigiditrigiditááss, , neurneuráálislis mechanizmusok mechanizmusok 
vannak a hvannak a hááttttéérben).rben).

 
 

Az lAz léégzgzőőrendszer betegsrendszer betegséégeigei
�� KrKróónikus nikus obstruktobstruktíívv ttüüddőőbetegsbetegséég (COPD)g (COPD)

•• A COPD kialakulhat a hA COPD kialakulhat a höörgrgőőrendszer krrendszer króónikus, nikus, neutrophilneutrophil sejtes gyulladsejtes gyulladáása (krsa (króónikus nikus 
bronchitis), valamint bronchitis), valamint emphysemaemphysema (t(tüüddőőttáágulguláás) ks) köövetkeztvetkeztéében. Funkcionben. Funkcionáálisan a killisan a kiléégzgzéés, s, 
ffőőkkéént az ernt az erőőltetett 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 szűűkküületet okoz. Klinikai szempontbletet okoz. Klinikai szempontbóól rohamokban jelentkezl rohamokban jelentkezőő, , 
ssíípolpoláással egyssal együütt jtt jáárróó nehnehéézlzléégzgzéés jellemzi. s jellemzi. 

�� PneumPneumóóniania
•• IdIdőőskorban tskorban tööbb, mint 10bb, mint 10--szeresszereséére nre nőő 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 fertfertőőzzéés hs húúzzóódik dik 
meg (idmeg (időőskorban 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 időőskori tbcskori tbc--re hajlamosre hajlamosíít minden olyan mt minden olyan máás betegss betegséég, mely az g, mely az 
immunrendszer funkciimmunrendszer funkcióójjáát kt káárosrosíítja.tja.

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

kkéépzpzőőddőő 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 tüüddőőembembóólia lia etiopathogenezisetiopathogeneziséébenben szszáámos mos 
kköözzöös ts téényeznyezőő van, egyre inkvan, egyre inkáább egyetlen betegsbb egyetlen betegséégrgrőől, vl, véénnáás s thromboembthromboembóóliliáárróóll beszbeszééllüünk. nk. 

�� BronchuscarcinomaBronchuscarcinoma
•• A malignus betegsA malignus betegséégek, kgek, kööztztüük a hk a höörgrgőőrráák gyakorisk gyakorisáága az ga az ééletkorral nletkorral nőő, a h, a höörgrgőőrráákkal kkal 

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

 



Az endokrinAz endokrin--

anyagcsere anyagcsere 

jellegzetessjellegzetesséégei gei 

ididőőskorbanskorban

A fő endokrin mirigyek. 

1. Tobozmirigy

2. Agyalapi mirigy

3. Pajzsmirigy

4. Csecsemőmirigy

5. Mellékvese

6. Hasnyálmirigy
7. Petefészek

8. Here

 
 

Az endokrinAz endokrin--anyagcsere anyagcsere 

jellegzetessjellegzetesséégei idgei időőskorbanskorban

�� A hormontermelA hormontermeléésben beksben beköövetkezett vvetkezett vááltozltozáások tovsok továábbi bbi 
anyagcserezavarokat idanyagcserezavarokat idééznek elznek előő, amelyek egy, amelyek együüttesen ttesen 
alakalakíítjtjáák ki az idk ki az időőskorban skorban éészlelhetszlelhetőő degeneratdegeneratíív v éés s atrophiatrophiááss
folyamatokat.folyamatokat.
•• A A dopaminergdopaminerg neuronokneuronok mennyismennyiséége csge csöökken (kken (hypothalamushypothalamus--

hypophysishypophysis)  )  ------ hiperprolactinemiahiperprolactinemia. . 
•• A A nnöövekedvekedéési hormonsi hormon elvelváálasztlasztáása cssa csöökken kken ------ cscsöökkent kkent 

fehfehéérjeszintrjeszintéézis, regeneratzis, regeneratíív folyamatok lassulv folyamatok lassuláása. Az IGFsa. Az IGF--1 1 
(inzulin(inzulin--szerszerűű nnöövekedvekedéési hormon) cssi hormon) csöökkenkkenéése se ------ izomizom--zszsíírszrszöövet vet 
araráánynyáának eltolnak eltolóóddáása, gluksa, glukóóz tolerancia csz tolerancia csöökkenkkenéése.se.

•• MMéérsrsééklklőődik a dik a melatoninmelatonin termeltermelőőddéés. s. 
•• A A pajzsmirigypajzsmirigy hormonokhormonok nem vnem vááltoznak. ltoznak. (A mell(A melléékpajzsmirigy hormonjai kkpajzsmirigy hormonjai köözzüü l a l a parathormonparathormon (PTH) (PTH) 

szintjszintjéé t sok szerzt sok szerz őő emelkedettnek talemelkedettnek ta láálta idlta id őőskorskorúú betegeken.)betegeken.)

•• A A mellmelléékvesekvesekkééreg hormonjai kreg hormonjai köözzüül az l az aldoszteronaldoszteron elvelváálasztlasztáás s 
kisskisséé cscsöökken idkken időősebb korban, ez a sebb korban, ez a reninrenin--angiotenzinangiotenzin rendszer rendszer 
cscsöökkent aktivitkkent aktivitáássáával fval füügg gg öössze. A ssze. A glucocorticoidglucocorticoid szintek alig szintek alig 
cscsöökkennek, de cskkennek, de csöökken a stresszre adott vkken a stresszre adott váálasz lasz ------ ttűűrrőőkkéépesspesséég g 
cscsöökkenkkenéése.se.

•• A mellA melléékvesevelkvesevelőő hormonjai khormonjai köözzüül a l a norepinephrinnorepinephrin szintje idszintje időős s 
korban emelkedik (patolkorban emelkedik (patolóógigiáás folyamatok), az s folyamatok), az epinephrinepinephrin éés a s a 
dopamindopamin szintje nem vszintje nem vááltozik. ltozik. 

•• A A szabad szabad tesztosterontesztosteron vvéérszintje egyrszintje egyéértelmrtelműűen csen csöökken (kisebb kken (kisebb 
izom izom éés csontts csonttöömeg). Az meg). Az öösztrogsztrogéén szint kicsit emelkedik. A n szint kicsit emelkedik. A 
dehydrotestosterondehydrotestosteron viszont emelkedik viszont emelkedik ------ prostata prostata hyperplasiahyperplasia..

•• A A nnőői nemi hormonoki nemi hormonok cscsöökkenkkenéése se ------ csontvesztcsontvesztéés s urogeniturogenitáálislis
athrophiathrophiáájaja, , vasomotorosvasomotoros instabilitinstabilitáás (hs (hőőhullhulláámok).mok).

•• A A glukglukóóztoleranciaztolerancia enyhenyhéén, de fokozatosan csn, de fokozatosan csöökken ( a kken ( a IIII--eses ttíípuspusúú
cukorbetegscukorbetegséég g incidenciincidenciáájaja nnőő a korral). a korral). 

 



Az endokrinAz endokrin--anyagcsere betegsanyagcsere betegséégek gek 

jellegzetessjellegzetesséégei idgei időőskorbanskorban

�� A pajzsmirigy A pajzsmirigy hyperhyper-- éés s hypofunkcihypofunkcióójaja egyaregyaráánt elnt előőfordul fordul éés ns nőő a a 
korral. korral. 

�� A mellA melléékvesekkvesekééreg reg hyperfunkcihyperfunkcióóss betegsbetegséégei kgei köözzüül a l a CushingCushing--kkóórr
a ka köözzéépkorpkorúú szemszeméélyeken a leggyakoribb, idlyeken a leggyakoribb, időősebb korban az sebb korban az 
elelőőfordulforduláás ritks ritkáább (hipertbb (hipertóónia, elhnia, elhíízzáás, s, oszteoporoszteoporóóziszis, , 
glukglukóózintoleranciazintolerancia, pigment, pigmentáácicióó). ). 

�� Az Az AddisonAddison--kkóórr (izomgyenges(izomgyengeséég, fogyg, fogyáás) s) s ks küüllöönnöösen a klasszikus, sen a klasszikus, 
autoimmun forma a fiatal autoimmun forma a fiatal éés ks köözzéépkorpkorúú szemszeméélyeken gyakoribb. lyeken gyakoribb. 
IdIdőős korban viszont ms korban 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 időősebb korosztsebb korosztáályban. lyban. 

�� CukorbetegsCukorbetegséég: a 45 g: a 45 éév felett kialakulv felett kialakulóó diabetes legaldiabetes legaláább 90%bb 90%--a a 
22--es tes tíípuspusúú. . 

�� A A hyperglykaemihyperglykaemiááss anyagcsereanyagcsere--kisiklkisikláás specis speciáális formlis formáája, a ja, a 
hyperosmolhyperosmoláárisris comacoma, m, máásrsréészt a szt a laktlaktáátt acidosisacidosis jelenti a kjelenti a kéét t 
legfontosabb szlegfontosabb szöövvőődmdméényt.nyt.

 
 

Az Az 

ememéésztsztőőrendszer rendszer 

jellegzetessjellegzetesséégei gei 

ididőőskorban, skorban, 

betegsbetegséégei gei 

 



GASZTROENTEROLGASZTROENTEROLÓÓGIAI GIAI 
MEGBETEGEDMEGBETEGEDÉÉSEK IDSEK IDŐŐS KORBANS KORBAN

�� NyelNyelőőcscsőő
•• AchalasiaAchalasia

�� FolyFolyéékony kony éés szils sziláárd trd tááplpláálléék fogyasztk fogyasztáásakor egyarsakor egyaráánt nt 
kialakulkialakulóó dysphgagia dysphgagia éés mellkasi fs mellkasi fáájdalom. Idjdalom. Időős korban az s korban az 
achalasia fokozott aspirachalasia fokozott aspiráácicióó--veszveszééllyel, alultllyel, alultááplplááltsltsáággal ggal éés s 
nyelnyelőőcscsőőrráákk--kockkockáázattal jzattal jáár. r. 

•• DiffDiffúúz oesophagius spazmus z oesophagius spazmus éés dis dióóttöörrőő nyelnyelőőcscsőő
�� A diffA diffúúz z oesophagusoesophagus spazmus a nyelspazmus a nyelőőcscsőő motilitmotilitááss zavarainak zavarainak 

44--15 %15 %--áéáért, a dirt, a dióóttöörrőő nyelnyelőőcscsőő pedig mpedig méég gyakoribb okai. g gyakoribb okai. 
ElsElsőősorban sorban retrosternretrosternáálislis ffáájdalmat jdalmat éés s dysphagiatdysphagiat okoznak. okoznak. 

•• MMáásodlagos nyelsodlagos nyelőőcscsőői mozgi mozgáászavarokszavarok
�� MMáásodlagos nyelsodlagos nyeléési nehezsi nehezíítettstettsééget tud okozni tget tud okozni tööbbek kbbek köözzöött a tt a 

sclerosis multiplex, a sclerosis multiplex, a polymopositispolymopositis, a reflux , a reflux oesophagitisoesophagitis éés a s a 
BatrrettBatrrett--carcinomacarcinoma, az id, az időősebbekben gyakoribb  diabetes sebbekben gyakoribb  diabetes 
mellitus. A diabeteszes mellitus. A diabeteszes neuropathiabanneuropathiaban szenvedszenvedőők 40k 40--60 %60 %--
áának van nak van oesophagusoesophagus dysmotilitdysmotilitáásasa is. is. 

•• GastroosophagealisGastroosophagealis reflux betegsreflux betegséégg
�� a ka káárosodott zrosodott záárróóizom mizom műűkkööddéés miatt gyakrabban kell s miatt gyakrabban kell 

szszáámolnunk vele idmolnunk vele időősebb betegekben. a nyelsebb betegekben. a nyelőőcscsőő savterhelsavterheléése se 
éés a nys a nyáálkahlkaháártyartya--elteltéérréések is ssek is súúlyosabbak. lyosabbak. 

•• NyelNyelőőcscsőőrráákk
�� Mivel idMivel időősebbekben a sebbekben a BarrettBarrett--oesophagusoesophagus gyakoribb, ezzel a gyakoribb, ezzel a 

kockkockáázati tzati téényeznyezőővel fokozottan szvel fokozottan száámolnunk kell. molnunk kell. 

 
 

GASZTROENTEROLGASZTROENTEROLÓÓGIAI GIAI 
MEGBETEGEDMEGBETEGEDÉÉSEK IDSEK IDŐŐS KORBANS KORBAN

�� GyomorGyomor
•• A gyomorban a nyA gyomorban a nyáálkahlkaháártyrtyáát kt káárosrosííttóó éés azt vs azt vééddőő ttéényeznyezőők egyensk egyensúúlya lya 

ididőős korban ks korban köönnyebben megbomlik. nnyebben megbomlik. 
•• GyomorfekGyomorfekéélyly

�� A gyomorfekA gyomorfekéély idly időősebbekben gyakran nagyobb (sebbekben gyakran nagyobb (úún. idn. időős kori s kori óóririáásfeksfekéély), ly), éés s 
proximproximáálisabblisabb elhelyezkedelhelyezkedééssűű. . 

•• GyomorrGyomorráákk
�� A gyomorrA gyomorráák leggyakrabban a 85 k leggyakrabban a 85 éév feletti nv feletti néépesspessééget get éérinti mindkrinti mindkéét nemben. t nemben. 

ElElőőfordulforduláási 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 előő. A 80 . A 80 éév felettiek mintegy 67 %v felettiek mintegy 67 %--áában elban előőfordul.fordul.

�� A vastagbA vastagbéél izomzatl izomzatáának specinak speciáális lis áátalakultalakuláása miatt alakul ki. A ksa miatt alakul ki. A kóórtan mrtan máásik sik 
ttéényeznyezőője a megvje a megvááltozott ltozott motilitmotilitááss lehet. lehet. DiverticulosisbanDiverticulosisban szenvedszenvedőő betegekben betegekben 
a a postprandipostprandiáálislis kontrakcikontrakcióók gyengk gyengéébbek, mint egbbek, mint egéészsszséégesekben. Mellette gesekben. Mellette 
szszöövvőődmdméényknykéént diverticulitis jelentkezhet (gyulladnt diverticulitis jelentkezhet (gyulladáás, perfors, perforáácicióó))

•• VastagbVastagbéélrlráákk
�� A A colorectaliscolorectalis rráák (CRC) az idk (CRC) az időős kor betegss kor betegséége. A CRC leggyakrabban a 7. ge. A CRC leggyakrabban a 7. 

ééletletéévtizedben fordul elvtizedben fordul előő, az esetek 90 %, az esetek 90 %--a 55 a 55 ééves kor felett jelentkezik. ves kor felett jelentkezik. 
MagyarorszMagyarorszáágon elgon előőfordulforduláási gyakorissi gyakorisáága 36/100000 fga 36/100000 főő éévente. vente. 

•• GyulladGyulladáásos bsos béélbetegslbetegséégekgek
�� A gyulladA gyulladáásos bsos béélbetegslbetegséégek (IBD) kgek (IBD) kéét legft legfőőbb kbb kéépviselpviselőője a je a CrohnCrohn--betegsbetegséégg

(CD) (CD) éés a s a colitiscolitis ulcerosaulcerosa (UC). Mindkett(UC). Mindkettőő elselsőősorban fiatal korban alakul ki, de sorban fiatal korban alakul ki, de 
egy kisebb egy kisebb ééletkori csletkori csúúcs idcs időősebb korban, az 5sebb korban, az 5--6. 6. ééletletéévtizedben is vtizedben is 
megfigyelhetmegfigyelhetőő. . 

 



GASZTROENTEROLGASZTROENTEROLÓÓGIAI GIAI 
MEGBETEGEDMEGBETEGEDÉÉSEK IDSEK IDŐŐS KORBANS KORBAN

�� A mA mááj betegsj betegséégeigei
•• VVíírushepatitisekrushepatitisek (A (komolyabb (A (komolyabb 
szszöövvőődmdméény ny éés mortalits mortalitáás), B s), B 
(igen ritka), C (0,7% (igen ritka), C (0,7% ------
cacinomacacinoma))))

•• Primer biliaris cirrhosisPrimer biliaris cirrhosis
�� A primer biliaris cirrhosis (PBC) A primer biliaris cirrhosis (PBC) 
leggyakrabban az leggyakrabban az éélet 5. let 5. éés 6. s 6. 
éévtizedvtizedéében alakul ki, elsben alakul ki, elsőősorban sorban 
nnőőkben. Idkben. Időősebb korban indulsebb korban indulóó
betegsbetegséégek gek ááltalltaláában rosszabb ban rosszabb 
porgnporgnóóziszisúúakak, a betegek mintegy , a betegek mintegy 
25%25%--a hal meg valamilyen a hal meg valamilyen 
szszöövvőődmdméényben. nyben. 

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

 
 

GASZTROENTEROLGASZTROENTEROLÓÓGIAI GIAI 
MEGBETEGEDMEGBETEGEDÉÉSEK IDSEK IDŐŐS KORBANS KORBAN

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

IdIdőős emberek hasi fs emberek hasi fáájdalmjdalmáának nak 

hhááttertteréében az esetek 5ben az esetek 5--7 %7 %--ban ban ááll akut ll akut 

pancreatitispancreatitis

•• 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 felelőős. s. 

•• Pancreas carcinomaPancreas carcinoma

A fejlett orszA fejlett orszáágokban a pancreas gokban a pancreas 

carcinoma az 5. leggyakoribb daganatos carcinoma az 5. leggyakoribb daganatos 

halhaláálok. A legfontosabb kocklok. A legfontosabb kockáázati zati 

ttéényeznyezőő az az ééletkor, de fokozott letkor, de fokozott 

kockkockáázatot jelent a diabetes mellitus, a zatot jelent a diabetes mellitus, a 

dohdoháányznyzáás s éés a s a chronicuschronicus pancreatitis.pancreatitis.

1. Nyelőcső

2. Rekeszizom
3. Gyomor

4. Máj

5. Epehólyag

6. Duodenum

7. Hasnyálmirigy
8. Lép

 



IDŐS KOR ÉS VESEBETEGSÉGIDŐS KOR ÉS VESEBETEGSÉG

A vese változásai idős korban: A vese változásai idős korban: 
�� a vese tömege csökken, a vese tömege csökken, 

�� csökken a működő nephronok száma, csökken a működő nephronok száma, 

�� glomerularis sclerosis keletkezik,glomerularis sclerosis keletkezik,

�� csökken a glomerularis filtrációs ráta,(GFR)csökken a glomerularis filtrációs ráta,(GFR)

�� csökken a renalis véráramlás, (RBF)csökken a renalis véráramlás, (RBF)

�� interstitialis fibrosis alakul ki, interstitialis fibrosis alakul ki, 

�� csökken a Na+csökken a Na+--visszatartásvisszatartás, , 

�� csökken a plazma renin aldosteron szint, csökken a plazma renin aldosteron szint, 

�� gyakoribb a gyakoribb a hyperkaliaemiahyperkaliaemia, , 

�� csökken az ammóniumképződés,   csökken az ammóniumképződés,   

�� csökken a vízkiválasztás, csökken a vízkiválasztás, 

�� csökken a vizeletkoncentráló képesség, csökken a vizeletkoncentráló képesség, 

�� csökken a cukor csökken a cukor reabsorptiójareabsorptiója. . 

�� A glomerularis elváltozásokkal együtt idős korban jellemző A glomerularis elváltozásokkal együtt idős korban jellemző tubularistubularis
elváltozások alakulnak ki. Ezek együtt járnak a szomjúságérzés elváltozások alakulnak ki. Ezek együtt járnak a szomjúságérzés 
csökkenésével, mely növeli az csökkenésével, mely növeli az exsiccosisraexsiccosisra (kiszáradásra) való hajlamot, (kiszáradásra) való hajlamot, 
valamint az elektrolitok (elsősorban Na+, K+) szérum koncentrácivalamint az elektrolitok (elsősorban Na+, K+) szérum koncentrációjának ójának 
kóros mértékű eltolódását. 40 éven felüliek lassabban választjákkóros mértékű eltolódását. 40 éven felüliek lassabban választják ki a ki a 
folyadékot, mint a fiatalok. A korral összefüggő vizelet folyadékot, mint a fiatalok. A korral összefüggő vizelet 
koncentrálóképesség csökkenése, a károsodott szomjazási mechanizkoncentrálóképesség csökkenése, a károsodott szomjazási mechanizmus mus 
miatt növekszik ebben a korban a fogékonyság a miatt növekszik ebben a korban a fogékonyság a hypovolaemiárahypovolaemiára. . 

�� A vesében észlelhető eltérések gyakran az atherosclerosis progreA vesében észlelhető eltérések gyakran az atherosclerosis progressziójával ssziójával 
állnak összefüggésben.állnak összefüggésben.

A vese metszlapja:
1. Vesepiramis (pyramides renales)

2. vas efferens

3. arteria renalis

4. vena renalis

5. hilus renalis

6. Vesemedence (pelvis renalis)

7. Húgyvezeték (ureter)

8. Kiskehely (calyx minor)

9. capsula fibrosa

10. Felső pólus (extremitas superior)

11. Alsó pólus (extremitas inferior)

12. Vas afferens

13. Nephron

14. Kiskehely

15. Nagykehely (calyx major)

16. papilla renalis

17. Bertin-oszlopok (columna renalis)

 
 

IDŐS KOR ÉS VESEBETEGSÉGIDŐS KOR ÉS VESEBETEGSÉG

Ischemiás vesebetegség:

• oka a vérellátás csökkenése, hypertonia, atherosclerosis

•Jelllege: glomerularis és tubuláris elváltozások, krónikus veseelégtelenség

• A hipertóniás betegek 10%-a krónikus veseelégtelenségben szenved (200 

ezer)

• diabetesesek 10%-a : 50 ezer

•Primer veseelégtelenség: 50 ezer

• az utóbbi időben 10 év alatt megduplázódott a vesebetegek száma

Incidencia (komoly):

• 35-74 év: 7,8%

• > 75: 22,3%

•Incidencia (enyhe):

• 20-39: 6,3%

• 40-59: 28,5%

•60-79: 65%

 


