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ГЕРОНтОЛОГіЯ В УКРАїНі: НАУКА тА ПРАКтиКА

Детально розглянуто основні напрями діяльності інституту геронтології наМн 
України, яка полягає в розробленні та впровадженні в практику охорони здоров’я  
нових методів діагностики, профілактики та лікування захворювань і реабілітації 
хворих похилого віку. В умовах загострення в Україні демографічної кризи, про-
ведення пенсійної реформи та реорганізації системи охорони здоров’я інноваційні 
напрацювання інституту набувають державного значення.

Ключові слова: геронтологія, геріатрія, старіння, старість, трива-
лість життя, біологія старіння

Проблема старіння, старості та смерті — одна з тих, які впродовж 
століть намагається вирішити людство. однак тільки у 1906 р. з’явився 
науковий термін “геронтологія”, введений і.і. Мечниковим. З того часу 
інтерес до цієї науки зростав, і нарешті у 1950 р. відбувся перший Між-
народний конгрес геронтологів. історично склалося так, що на теренах 
тодішнього сРсР Україна стала осередком досліджень з проблем герон-
тології, які проводились під керівництвом академіка о.о. богомольця. 
тому саме в києві у 1958 р. було організовано єдиний на той час в Ра-
дянському союзі інститут геронтології та експериментальної патології 
аМн сРсР. об’єктом досліджень створеного інституту було визначено 
такі проблеми: 

— фундаментальні механізми старіння та взаємозв’язок цього про-
цесу з розвитком вікової патології;
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— особливості патогенезу, діагностики, профілактики та лікуван-
ня основних захворювань людей похилого та старечого віку та їх реа-
білітації;

— вплив способу життя, праці, побуту, харчування на тривалість 
життя, стан здоров’я та захворюваність людей похилого віку;

— медико-демографічна характеристика населення України;
— організація забезпечення медико-соціальною допомогою людей 

похилого та старечого віку.
отримані за понад 50 років діяльності інституту наукові результати 

та глибоке осмислення їх стали основою достатньо вагомих здобутків, 
які мають світове визнання. 

Досягнення в галузі біології старіння:
— розроблення нових гіпотез та теорій старіння — адаптаційно-

регуляторної (В.В. Фролькіс) і балансової (В.П. Войтенко); 
— створення концепції про існування у старих людей активного 

фактора пригнічення функцій систем організму (Г.М. бутенко);
— дослідження змін внутрішніх органів, центральної нервової, 

серцево-судинної та імунної систем при старінні;
— вивчення ролі процесів апоптозу в механізмах старіння;
— дослідження ліпідного та вуглеводного обмінів при старінні;
— аналіз ролі та механізмів впливу йонізуючої радіації на процеси 

старіння;
— розроблення засобів та методів експериментального подовження 

тривалості життя.
Здобутки в галузі клінічної геронтології та геріатрії:
— створення концепції про роль вікових змін організму як пе-

редумови формування найпоширеніших захворювань внутрішніх ор-
ганів, нервової системи, опорно-рухового апарату (Д.Ф. чеботарьов,  
о.В. коркушко, М.б. Маньковський, є.П. Подрушняк);

— визначення поняття біологічного віку, розроблення батареї 
тестів для його визначення (М.к. Вітте, В.П. Войтенко, а.В. токар, 
М.Г. ахаладзе);

— дослідження вікових особливостей патогенезу, клінічних проявів 
та лікування провідних форм патології в старості (ішемічної хвороби 
серця, гіпертонічної хвороби, захворювань системи дихання, шлунково-
кишкового тракту, порушень мозкового кровообігу, хвороб Паркінсона 
та альцгеймера, остеопорозу та остеохондрозу). 

У галузі соціальної геронтології та герогігієни плідно працювала гру-
па відомих гігієністів: М.к. Вітте, н.М. сачук, о.і. стеженська, З.Г. Ре-
вуцька, а.л. Решетюк, ю.Г. Григоров; завдяки їхній діяльності:

— розроблено законодавчу базу з медико-соціального забезпечення 
людей похилого та старечого віку; 

— визначено науково-організаційну структуру соціально-медичного 
обслуговування людей похилого та старечого віку; 

— проведено масштабні епідеміологічні, соціально-демографічні об-
стеження в регіонах Радянського союзу та України з метою досліджен-
ня структури, динаміки та регіональних особливостей захворюваності 
населення похилого та старечого віку; 

— встановлено головні потреби людей похилого і старечого віку 
щодо основних видів медичної та медико-соціальної допомоги; 
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— визначено закономірності формування здоров’я і працездатності 
населення, що працює, як провідний фактор адаптації трудових ресур-
сів до умов трансформації економічних відносин в Україні; 

— досліджено стан харчування людей похилого і старечого віку в 
Україні, розроблено рекомендації стосовно забезпечення оптимального 
раціону харчування в старості та норми харчування для людей старшо-
го віку; створено нові продукти харчування, за що їх розробникам двічі 
присуджували державні премії; 

— розроблено комплексні наукові та науково-практичні програ-
ми “Подовження життя”, “Попередження прискореного старіння”, 
“Здоров’я літніх людей”; 

— створено навчальні програми з геронтології та геріатрії для ін-
ститутів удосконалення лікарів та для медичних вищих навчальних 
закладів; 

— організовано кафедру геронтології та геріатрії (згодом — те рапії 
та геріатрії) при київському інституті удосконалення лікарів 
(нині — національна медична академія післядипломної освіти (нМаПо) 
ім. П.л. Шупика); 

— створено Державний навчально-методичний геріатричний центр 
нМаПо ім. П.л. Шупика із підготовки сімейних лікарів та геріатрич-
них патронажних сестер; 

— за підтримки Фонду народонаселення оон організовано Геронто-
логічний інформаційно-консультативний центр; 

— створено товариства пенсіонерів, ветеранів, волонтерського руху.
Здобутки інституту не втрачають значення та актуальності й сьо-

годні, але нові часи вимагають нових рішень. особливо це стосується 
фундаментальних досліджень, тобто теоретичних, експериментальних 
робіт. теорія завжди йде попереду практики, тому інноваційні розробки 
починаються саме в галузі біології старіння. новим напрямом роботи 
стають дослідження в еволюційно-фізіологічній сфері з метою розкрит-
тя секретів вражаючого різноманіття створених природою видів істот 
та вивчення широкого спектру їх способів старіння, омолодження, а 
також тривалості життя.

У цьому напрямі об’єктом інноваційних досліджень залишається 
одна з найзагадковіших органел клітини — мітохондрія. це напів-
автономна структура клітини, можливо, бактеріального походження, 
яка має свій власний геном (мтДнк, англ. mtDNA). існує припущен-
ня, що саме ця структура в клітині визначає максимальну тривалість 
життя. Мітохондрія, оксидативний стрес та антиоксидантна систе-
ма організму, взаємодіючи, здатні модифікувати тривалість життя в 
експерименті.

є концепція “двосічного меча” (англ. double-edge sword-like) щодо 
ролі в процесі старіння вільних радикалів, які є продуктом природного 
процесу окиснення, але стають шкідливим фактором, коли накопичу-
ються у надлишку. тобто достатньо координована експресія генів та 
активність основних антиоксидантних ферментів, на нашу думку, ма-
ють первинне значення в пошуках шляхів впливу на розвиток процесу 
старіння. тому, наприклад, тривають спроби встановлення оптималь-
ного складу штучної атмосфери для подовження життя організму.
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Генна терапія також є перспективним інноваційним підходом до 
антистаріння. Розроблено моделі генної терапії атеросклерозу завдяки 
введенню гена аРоа1 людини (головний протеїновий компонент ліпо-
протеїну високої щільності). Доведено позитивний вплив введення гена 
аРоа1, зокрема, на попередження гіперхолестеринемії та ушкоджен-
ня судин при холестериновому навантаженні.

Для харківської школи геронтологів інноваційним напрямом у ге-
ронтології стало дослідження ролі “епігенетичної пам’яті” у форму-
ванні адаптивних механізмів, які, вірогідно, порушуються в процесі 
старіння.

Гіпоталамус та нейрогуморальна регуляція при старінні вже були 
визначені як найбільш обнадійливий об’єкт впливу для подовження 
тривалості життя різних видів тварин.

У загальному обсязі досліджень процесу старіння особливе місце на-
лежить вивченню системи імунітету: 

— як у жодній іншій системі, деякі її показники змінюються з ві-
ком у десятки разів, тобто імунна система сама по собі є однією з най-
кращих природних моделей вивчення процесу старіння;

— один з головних органів системи імунітету — тимус — певний час 
вважався саме тим органом, який задає ритм процесу старіння усього 
організму. Пошук такого пускового механізму досі все ще залишається 
доцільним і актуальним;

— розроблено панель імунологічних показників, що є маркерами 
тривалості життя людини. Застосування їх у клінічній практиці дасть 
змогу проводити профілактичні заходи та збільшувати тривалість і по-
ліпшувати якість життя людей у літньому віці.

Можливо, годинником, який відмірює час життя, виявиться кіль-
кість певних циклів, зокрема зміна світла і темряви. така можливість 
показана на моделі D. Мelanogaster. Відомо, що тварини, які впада-
ють у сплячку, живуть довше. таким чином досягається пригнічення 
клітинної проліферації, стресових реакцій та зниження метаболізму. 
цей шлях пошуку засобів подовження життя теж може виявитися 
перспективним.

Зрозуміло, що названі вище перспективні інноваційні напрями 
 наукової діяльності, які нині постають перед інститутом, розраховані 
на достатньо довгий період, потребують певних організаційних зусиль 
та відповідного фінансування. треба бути великими оптимістами, енту-
зіастами, а ще мрійниками, щоб вірити у швидкий розвиток біогерон-
тологічних досліджень у нашій країні.

однак життя диктує свої вимоги вже сьогодні.
З початку 90-х років минулого століття в Україні спостерігається 

феномен, який отримав назву “прискорене старіння”. Він характеризу-
ється скороченням тривалості життя населення, різким підвищенням 
захворюваності, інвалідності та смертності, зокрема й людей праце-
здатного віку. При цьому щороку відбувається зменшення чисельності 
населення України. Масштаб зазначених явищ такий, що вже стано-
вить загрозу для держави.

тому вже сьогодні інститут геронтології розробляє та впроваджує 
у практику охорони здоров’я нові методи діагностики, профілактики 
захворювань та лікування й реабілітації хворих похилого віку. так, 
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тільки у 2010 р. вперше впроваджено в практику 23 наукові розробки. 
найбільш значущі з них: “спосіб визначення адаптаційних можливос-
тей серцево-судинної системи при старінні організму”, “спосіб профі-
лактики розвитку серцевої недостатності у хворих похилого віку, що 
перенесли Q-інфаркт міокарда”, “корекція нейрокардіальних порушень 
у хворих похилого віку з фібриляцією передсердь та кардіоемболічним 
інсультом”, “Методика поетапного виявлення порушень вуглеводного 
обміну в осіб літнього віку”, “спосіб прогнозування виникнення цу-
крового діабету II типу”, “спосіб лікування цукрового діабету і типу”, 
“спосіб запобігання розвитку інсулінорезистентності організму при дії 
йонізуючого опромінення”,“кальцій та вітамін D у профілактиці сис-
темного остеопорозу в жінок у постменопаузальному періоді”, “ензим-
на терапія в лікуванні вертебрального больового синдрому”. 

Загалом останнім часом на основі результатів проведених фунда-
ментальних та прикладних досліджень для впровадження в клінічну 
практику внесено низку конкретних пропозицій:

— виходячи з того, що з віком суттєво погіршується функція піне-
альної залози (епіфіза), розроблено та впроваджено в медичну практи-
ку методи лікування захворювань, викликаних зниженим вмістом гор-
мону цієї залози — епіталаміну (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна 
хвороба, порушення ліпідного та вуглеводного обмінів, порушення 
сну). Монографія, в якій було запропоновано застосування пептидних 
препаратів тимуса та епіфіза в профілактиці прискореного старіння, 
отримала премію Президії наМн України; 

— роль гіпоксії в розвитку багатьох захворювань людей похилого 
віку добре відома, тому актуальними є розроблення та впровадження 
методів підвищення стійкості людей літнього віку до гіпоксії;

— порушення мікроциркуляції, дисфункції ендотелію судин та ге-
мостазу при старінні лежать в основі багатьох захворювань людей по-
хилого віку. Монографія, присвячена дослідженням фундаментальних 
механізмів дії оксиду азоту на серцево-судинну систему, була удостоєна 
Державної премії України в галузі науки і техніки та стала основою 
створення і впровадження методів діагностики, лікування та профілак-
тики ішемічної хвороби серця;

— в умовах проблемного стану фінансування медичної науки за 
даними фармакоепідеміологічного та фармакоекономічного аналізів 
визначено і впроваджено раціональні схеми антигіпертензивної ком-
бінованої терапії, що за менших фінансових витрат дають змогу опти-
мізувати лікування хворих похилого і старечого віку з артеріальною 
гіпертензією в умовах стаціонару;

— визначено маркерні гени людини, поліморфізм яких виявляє пе-
редумови виникнення остеопорозу, на основі чого розроблений і впро-
ваджується метод ранньої діагностики захворювання та попередження 
виникнення переломів;

— розроблено і впроваджено автоматизовану систему оцінювання 
психофізіологічного забезпечення трудової діяльності людей стар-
шого віку; отримані внаслідок її застосування результати відобра-
жають функціональний стан організму і корелюють з рівнем пра-
цездатності;
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— створені й перебувають на різних ступенях впровадження в ме-
дичну практику геріатричні препарати “Фламікар”, “нейрогерін” і 
“кораргін”;

— великий медичний, соціальний та економічний ефект мають роз-
роблені й впроваджені організаційно-функціональні моделі:

1) модель роботи відділення медико-соціальної реабілітації в тери-
торіальних центрах соціального обслуговування населення;

2) модель геріатричної спрямованості у діяльності сімейного лікаря;
3) модель надання геріатричної допомоги у стаціонарах і вдома;
4) модель надання геронтопсихологічної допомоги населенню України.
незважаючи на майже повну відсутність бюджетного фінансуван-

ня на придбання наукового та діагностичного обладнання інститут 
геронтології знаходить можливості для оновлення своєї матеріально-
технічної бази. є новітні ееГ-комплекси, обладнання для магнітотера-
пії, найсучасніша денситометрична апаратура, програмне забезпечення 
для експерименту та клініки.

серед напрямів наукових досліджень інституту на найближчий час 
актуальним і пріоритетним залишається, як і раніше, вивчення біо-
логічних, клінічних, епідеміологічних та соціально-демографічних ас-
пектів прискореного старіння населення України.

біологічний аспект досліджень має стосуватись встановлення ме-
ханізмів розвитку феномена прискореного старіння та виявлення фак-
торів, які йому сприяють або, навпаки, попереджають чи стримують 
його. Передбачається визначення найсуттєвіших факторів ризику — 
як внутрішніх (генетичних, епігенетичних, ендокринних, імуноло-
гічних, біохімічних), так і зовнішніх (навколишнього середовища). 
одночасно має тривати експериментальний пошук засобів і методів 
подовження життя.

клінічний аспект досліджень насамперед забезпечує розроблення 
новітніх технологій діагностики, профілактики та лікування захворю-
вань, які є причиною страждань і смерті людей похилого та старечого 
віку. Важливим є розкриття механізмів довголіття.

В умовах реформування медицини суттєвою стає економічна оцінка 
ефективності використання резервів охорони здоров’я та визначення 
раціональних витрат на забезпечення лікарськими засобами хворих по-
хилого та старечого віку, що потребує фармакоекономічного обґрунту-
вання стандартів лікування цієї категорії хворих. також необхідним є 
створення нових геріатричних засобів.

Потрібне наукове обґрунтування сучасних медико-соціальних стан-
дартів організації багатопрофільної геріатричної служби допомоги 
населенню.

У зв’язку зі старішанням населення і скороченням трудового потенціа-
лу країни соціально важливим є створення методів визначення та підтри-
мання працездатності осіб передпенсійного і пенсійного віку та вдоскона-
лення професійно-трудової реабілітації робітників старшого віку. 

Уже проводиться наукова розробка багатомодульного алгоритму 
демографічно-економічного аналізу здоров’я і соціального стану насе-
лення України для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення 
організації медичної та соціальної допомоги населенню, покращення 
здоров’я нації.
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Діяльність інституту не обмежується тільки науково-дослідною 
роботою. 

на сьогодні ДУ “інститут геронтології ім. Д.Ф. чеботарьова наМн 
України” є головною установою з дослідження проблеми “Геронто-
логія та геріатрія” та координаційним центром наукової та науково-
практичної діяльності в галузі геронтології та геріатрії в Україні. 

інститут також здійснює науково-організаційну, координаційну ро-
боту з проблеми, підготовку кадрів у галузі геронтології та геріатрії 
(докторантура, аспірантура, клінічна ординатура), консультативну, 
діагностичну, профілактичну та лікувальна роботу. 

В інституті працюють 33 доктори наук, серед яких два академі-
ки й один член-кореспондент наМн України, 11 професорів. серед 
наукових співробітників — 46 кандидатів наук. У докторантурі на-
вчається одна особа, в аспірантурі — 22, в клінічній ординатурі — 8. 
це дає змогу, попри всі негаразди та труднощі, підтримувати високий 
рівень наукових досліджень та впроваджувати результати їх у медичну 
практику.

Видаються інформаційні та методичні матеріали, які розповсюджу-
ються серед лікарів лікувально-профілактичних закладів, госпіталів 
для інвалідів, реабілітаційних відділень закладів соціального захисту 
м. києва та різних областей України, а також направляються головним 
обласним геріатрам та в обласні медичні бібліотеки. Велику організа-
ційну та координаційну роль відіграють журнали, які відображають 
проблеми геронтології та геріатрії: “Проблемы старения и долголе-
тия”, журнал Української асоціації остеопорозу “Проблеми остеоло-
гії”, журнал “кровообіг та гемостаз”. Щорічно видається “Медико-
демографічний атлас України”, в якому наводяться статистичні дані, 
що характеризують рівень захворюваності та смертності населення від 
основних причин при макрорегіональному поділі адміністративних те-
риторій, зокрема за показниками екологічного забруднення. Усього ви-
дано 11 випусків.

Вагомість внеску інституту в розвиток світової геронтології під-
тверджується активною участю його керівництва та співробітників у 
діяльності Міжнародної асоціації геронтологів та геріатрів (МаГГ) та 
інших світових міжнародних організацій. Директор інституту є членом 
рад МаГГ і європейської асоціації геронтологів та геріатрів, експертом 
оон, ВооЗ, а також постійним учасником нарад експертів з герон-
тології, які проводять оон, ВооЗ, МаГГ. Участь у керівництві між-
народними науковими об’єднаннями активно беруть й інші провідні  
вчені інституту. триває міжнародне співробітництво з науковцями Ро-
сії й ізраїлю.

Про міжнародне визнання високого рівня наукової діяльності ін-
ституту свідчить те, що в рейтингу установ наМн України станом на 
6 липня 2011 р. за показниками Міжнародної наукометричної бази 
даних Scopus інститут посів перше місце за кількістю наукових публі-
кацій та їх цитувань. 

на запрошення європейської наукової спільноти інститут брав 
участь у виконанні широкомасштабних міжнародних досліджень у 
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межах програми TACIS, а також проекту GEHA (“Генетика здорового 
старіння”). 

В умовах загострення в Україні демографічної кризи, проведення 
пенсійної реформи та реорганізації системи охорони здоров’я пов’язані 
з цими подіями проблеми, які постають перед інститутом геронтології, 
набувають державного значення. Великий творчий і науковий потенці-
ал співробітників інституту, що визначається їхнім професіоналізмом 
та високим науковим рівнем, є запорукою успішного вирішення цих 
питань. але підтримка держави у цій нелегкій справі інституту конче 
потрібна.
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В.В. Безруков, Л.Ф. Андрианова. Ге ронтология в Украине: наука и прак тика.
Подробно рассмотрены основные направления деятельности института герон-

тологии наМн Украины, состоящие в разработке и внедрении в практику здра-
воохранения новых методов диаг но стики, профилактики и лечения заболеваний и 
реабилитации больных пожилого возраста. В условиях обострения в Украине демо-
графического кризиса, проведения пенсионной реформы и реорганизации системы 
здравоохранения инновационные наработки института приобретают государственное 
значение.

V.V. Bezrukov, L.F. Andrianova. Gerontology in Ukra ine: theory and practice.
The main directions of Gerontology Institute of Ukrainian Academy of Medical 

Science activity are described: implementation of new methods for diagnostics and pre-
vention of diseases, healing and rehabilitation for aged people. As demographic crisis 
worsens, pension reform has been proved and healthcare services are reforming, results 
of Institute activities are appeared of national value.


