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1. Zadání práce 

Zadáním mé bakalářské práce je vypracovat rešerši, která má za cíl zmapovat 

problematiku anti – agingu. Toto téma jsem si vybrala ke zpracování z důvodu mého 

zájmu o hlubší proniknutí do této problematiky. Vlivem prodlužování délky života se 

stáří stává v současné západní společnosti celospolečenským problémem. Z tohoto 

důvodu se mu věnuje pozornost na mezinárodní úrovni. Celospolečenské programy 

kladou hlavní důraz na podporu kvality života. Stárnutí jako nedílná součást života a 

jako cesta ke stáří s sebou nese spoustu úskalí. Anti – aging medicína se stárnutím 

organismu zabývá již v jeho počátcích a díky tomu je schopna ho významně zbrzdit 

pomocí prevence, což přispívá ke zvýšení kvality života. Ve své práci bych se chtěla 

zaměřit na stárnutí jednotlivých orgánových soustav a orgánů, zmínit možnosti 

prevence a zpracovat tuto problematiku s pomocí knižních a internetových zdrojů.  
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2. Stárnutí lidského organismu 

Stárnutí – neboli senescence je postupné zhoršování všech funkcí těla v závislosti na 

čase. Je nevratné a končí smrtí. Hodnotit lidský věk se dá třemi způsoby podle různých 

úhlů pohledu.  

 Chronologický věk (kalendářní) lze přesně vymezit – je určen datem 

narození (1) (2). 

 Biologický věk se na stárnutí dívá z pohledu zestárnutí organismu 

konkrétního jedince (2) (3).  

 Sociální věk zahrnuje proměnlivost prostředí, ekonomické situace a 

životního stylu. Zahrnuje také proměnlivé sociální role v životě člověka (5).  

Z daných pohledů vyplývá, že stárnutí organismu a reálný kalendářní věk se mohou 

značně lišit. 

V minulosti se medicíně podařilo prodloužit lidský život např. zničením několika 

dětských nemocí a chorob středního věku. Také se rapidně snížila např. úmrtnost žen při 

porodu (nyní ženy reproduktivního věku umírají 10x méně než v roce 1900). Tento 

příklad a mnohé jiné nám ukazují, že se prodloužila průměrná délka života. Za stejnou 

časovou linii se ale bohužel snížil počet úmrtí šedesátiletých mužů na polovinu. Je 

pravda, že zlepšení rozhodně není malé, ale v porovnání s úmrtností žen po porodu je 

daleko menší. 

Nezanedbatelný podíl na změnách k lepšímu má jistě schopnost udržet nemocné lidi 

déle naživu. Přesto je s podivem, že i kdybychom dokázali vymýtit rakovinu a srdeční 

choroby, jako nejčastější příčinu úmrtí starých lidí, prodloužil by se náš život jen o 

průměrně 6 let. Zdolávání nemocí tak v budoucnu bude mít mnohem menší význam a 

jedinou nadějí na prodloužení života zůstává změna pohledu na stárnutí samotné a 

nalezení způsobu, jak tento nevyhnutelný proces zpomalit (1) (2) (4).  
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3. Změny spojené s procesem stárnutí 

V živém těle nastává v průběhu života spousta změn. Tyto změny nastávají na úrovni 

molekulární, buněčné, tkáňové, také na úrovni celého organismu. Názory vědců na 

proces stárnutí se různí a dají se rozdělit do dvou skupin. 

Podle první skupiny je stárnutí předem „naprogramovaný“ děj, který si každý neseme 

zakódovaný ve svém genetickém materiálu. Díky tomu má každý „nastavenou“ 

maximální délku života a za žádných okolností nebude žít déle. Druhá skupina vidí 

stárnutí a smrt jako výsledek obrovského množství vlivů působících na organismus. 

Tvrdí, že tyto vlivy vyvolávají v organismu většinou nevratné změny a díky tomu se 

organismus opotřebí.  

Fyzické, ale i psychické schopnosti člověka se během stárnutí neustále mění. Až do 

vysokého věku je zachována schopnost tvůrčí duševní. Stáří disponuje velkou životní 

zkušeností, přináší větší trpělivost, rozvážnost, klid v životním tempu. Přináší také 

vytrvalost v soustavné činnosti. V neposlední řadě přichází se stářím také větší důraz na 

morální hodnoty, než na hodnoty materiální a emoční vztahy jsou pevné a hluboké i 

když většinou užší (6). 

 

3.1 Stárnutí a jeho tělesné projevy 

 Jako fenotyp stáří označujeme tělesné projevy, jimiž se liší staří lidé od mladých. Mezi 

tělesné projevy stárnutí patří: 

 Pokles tělesné hmotnosti – přibližně do 70. - 80. roku stoupá tělesná 

hmotnost a BMI (body mass index). Po této době dochází k poklesu. Ubývá 

aktivní tělesná hmota a celková tělesná voda, naopak tuk a vazivo přibývá. 

Dochází k tzv. mohutnění postavy a snížení celkové pohyblivosti.  

 Pokles tělesné výšky – s věkem dochází ke změnám tělesných proporcí. 

Mění se šířka ramen, šířka pasu a boků, atrofie kostí, sesedání 

meziobratlových plotének, degenerativní změny chrupavky. Délka končetin 

se nemění. 

 Snížení výkonnosti srdce, plic a zvýšení neprůchodnosti cév. 
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 Degenerace žláz s vnitřní sekrecí – sníží se počet sekrece hormonů, což má 

za následek vyšší lámavost nehtů a křehkost kostí, ospalost a řídnutí 

vlasového porostu. 

 Změna výrazu obličeje – prohlubují se kožní vrásky, objevují se 

pigmentové skvrny, dochází k šedivění, vypadávání vlasů a zubů, zmenší se 

čelist a poklesne brada. Zmenší se oční štěrbina v důsledku poklesu horního 

víčka. Horní ret se ztenčuje a zvětšují se akrální části těla, jako jsou nos a 

ušní boltce. Mezi muži a ženami dochází ke stírání rozdílů v pohlavních 

druhotných znacích. 

 Zhoršení sluchu – špatné rozlišování sluchových vjemů, z důvodu úbytku 

sluchové ostrosti pro vysoké tóny, má za následek nervozitu, podrážděnost a 

častou dezorientaci starých lidí. 

 Zhoršení zraku – kolem duhovky se objevuje šedavý prstenec, snižuje se 

zraková ostrost, objevují se změny akomodace oka, dochází k zúžení 

zorničky a ke sníženému rozpoznání barev. 

 Změny chuťových a čichových buněk – k atrofii čichových vláken dochází 

ve stáří přibližně v rozsahu 70%. Výrazný pokles čichu i chuti byl 

zaznamenán u kuřáků. 

 Změny v termoregulaci – díky snížené termoregulaci se senioři hůře 

přizpůsobují změně klimatických podmínek (6) (7). 

 

3.2  Stárnutí a jeho psychické projevy 

K psychickým projevům stáří se řadí: 

 Změny citového prožívání – s věkem se prohlubuje citová labilita a 

odolnost vůči náhlé zátěži. Toto pramení především z pocitu starších lidí, že 

po odchodu z práce ztratili na své ceně a jsou ostatním na obtíž. Díky tomu 

se člověk stává podrážděným, často trpí depresemi a vede to až k uzavírání 

se před okolním světem a neochotě spolupracovat. 

 Změny v rozumových schopnostech – zhoršuje se krátkodobá paměť 

(dlouhodobá je zachována), ubývá schopnost učit se. Myšlení je více 

konzervativní, člověk se stále vrací ke stejnému problému. Špatně se 

osvojují nové návyky a díky tomu se ztrácí orientace v současném světě. 
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 Poruchy spánku 

 Demence, deprese, sebevraždy 

 Zanedbávání osobního vzhledu a hygieny 

 Osobnostní změny – povaha jedince je stářím velmi ovlivňována. Dříve 

tlumené vlastnosti mohou vyplout na povrch a například z dřívější šetrnosti 

tak snadno pramení lakota. Objevuje se zesílená koncentrace na vlastní 

osobu tzv. egocentrismus, ješitnost, vztahovačnost, náladovost a další (6) 

(7). 

 

4. Anti – aging jako nový medicínský směr 

Anti – aging medicínu můžeme zařadit mezi nejnovější lékařské obory 21. století. Na 

základě neustálého vědeckého výzkumu a nových poznatků z něj pramenících nám 

nabízí široké spektrum těch nejmodernějších diagnostických postupů a různých 

omlazujících procedur. Tato medicína, jak již z názvu vyplývá, se snaží nalézt co nejvíc 

cest ke zpomalení stárnutí a především pak oslovuje mladou generaci s cílem prevence a 

omezení rizikových faktorů navozujících předčasné stárnutí. Zabývá se celkovým 

omlazením lidského organismu jak zevnitř, tak i navenek. 

Není tajemstvím, že nynější populace stárne, např. jeden člověk z 10 je nyní starší 60 let 

a v roce 2050 to bude jeden člověk z 50. Tento alarmující stav má nemalý dopad na 

socioekonomickou situaci. Proto se světová politika musí stále více zajímat o výzkum a 

rozvoj programů zabývajících se stárnutím. I toto je jeden z důvodů, proč se vyvinul 

tento nový preventivní medicínský obor. 

Hlavní cíle: 

 Dosažení co nejlepší kvality života při dosažení dlouhověkosti. 

 Péče o vlastní zdraví od útlého věku a ovlivnění životního stylu. 

 Optimalizace mentálního a emočního zdraví, životního prostředí, ve kterém 

žijeme a zlepšení vzhledu a sexuálního života. 

 Návrat k přírodě a smysluplné využívání látek tělu vlastních, jako 

nejvhodnějších bioaktivačních forem pro lidský organismus (5). 
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5. Stárnutí fyziologických systémů a jeho prevence 

5.1 Dýchací soustava 

 

Stárnutí respiračního systému se projevuje postupným snižováním ventilačních a 

dechových schopností. Ventilace s věkem klesá během maximálního zatížení, ale i 

návrat ke klidovým hodnotám se zpomaluje. Dochází k poklesu elasticity plicní tkáně a 

zmenšení hrudní stěny a díky tomu se zhoršuje prokrvení plic a celková mechanika 

dýchání. Morfometrické studie ukázaly, že dochází ke zvyšování průměru alveol, ale 

naopak ke snižování alveolárního povrchu. Kvůli špatnému prokrvení klesá sycení krve 

kyslíkem, a tím i celkové dodávání kyslíku do okolních orgánů, zvláště pak svalů. 

Následkem může být až rozedma plic neboli plicní emfyzém, což je postižení plicních 

sklípků, ve kterých probíhá zmíněná výměna dýchacích plynů. K narušení stěny 

plicních sklípků také dochází vlivem kouření, které je tak spolu se znečištěným 

ovzduším nejčastější příčina rozedmy plic a zároveň významně přispívají k celkovému 

stárnutí respiračního systému (8) (9) (10). 

 

5.1.1 Spirometrické metody 

K monitorování různých hodnot respiračního systému se užívají spirometrické metody. 

Tyto metody dělíme podle měřených veličin na metody statické a dynamické. 

 

5.1.1.1 Statické metody 

Statické metody zahrnují sledování statických objemů plic a plicní kapacity. Patří sem: 

 Dechový objem (VT) – jedná se o objem vzduchu (asi 0,5 l), který se vymění 

v plicích při klidném dýchání. 

 Exspirační rezervní objem (ERV) – kdy po ukončení klidového výdechu je 

možné v exspiraci pokračovat a ještě vydechnout kolem 1,1 l vzduchu. 

 Inspirační rezervní objem (IRV) – kdy po ukončení klidového nádechu je možné 

ještě vdechnout asi 3 l vzduchu. 

 Reziduální objem (RV) – objem vzduchu (asi 1,2 l), který se nachází v plicích 

po maximální exspiraci. 
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Dechový objem, exspirační rezervní objem i inspirační rezervní objem se s věkem 

mění jenom nepatrně. Reziduální objem se zvětšuje (11). 

 Vitální kapacita (VC) – jedná se o množství vzduchu, které se dá s co největším 

úsilím vydechnout po maximálním nádechu. Vyjadřuje ji rovnice: VC = VT + 

IRV + ERV. 

U zdravého dospělého člověka se udávají hodnoty 5610 ml u mužů a 4010 ml u 

žen. U mužů po 50 letech věku klesá vitální kapacita plic na 3000 ml, u 60letých 

jsou naměřeny i hodnoty nižší než 2000 ml (8) (11). 

 Celková plicní kapacita (TLC) – jedná se o součet vitální kapacity a 

reziduálního objemu. S věkem se nemění. 

 Funkční reziduální kapacita (FRC) – je množství vzduchu, které po skončení 

klidného výdechu zůstane v plicích. 

 

5.1.1.2 Dynamické metody 

Mezi dynamické metody patří sledování objemu vzduchu, kterým jsou plíce ventilovány 

za jednotku času tzv. dynamické plicní objemy. 

 Minutová ventilace plic (VE) – jedná se o množství vzduchu, které je 

vydechováno z plic za jednu minutu. V klidu je asi 6 – 8 l/min. 

 Maximální minutová ventilace (MMV, Vmax) – je množství vzduchu, které je 

v plicích vyměněno za minutu. Hodnota MMV je asi 125 – 170 l/min. 

 Jednovteřinová vitální kapacita (FEV1) – je největší množství vzduchu 

vydechnuté za jednu vteřinu. Vyjadřuje se jako podíl vitální kapacity. 

Všechny uvedené dynamické objemy s věkem klesají (11). 

 

5.1.2 Jak předcházet stárnutí plic 

Stárnutí plic znamená pokles plicních funkcí. Jak už bylo výše zmíněno, tento proces 

výrazně zrychluje kouření cigaret. Proto je nutné nekouřit a co nejvíce se vyvarovat 

zakouřenému a znečištěnému prostředí. Zajímavou studii, založenou na pozorování 

úrovně antioxidantů jako jsou beta – karoten a vitamín E a jejich vlivu na vydechnutý 

objem vzduchu za jednu sekundu, provedli v roce 1992 výzkumní pracovníci v Paříži. 
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Zkoumali 1194 osob, přibližně stejný počet mužů i žen. 20% z nich bylo příležitostných 

kuřáků a 10% silní kuřáci. Zbytek byli nekuřáci. Plicní funkce byla měřena jako 

jednovteřinová vitální kapacita (FEV1).  

Během osmiletého sledovaného období byl průměrný roční pokles FEV1  o 29,8 ml.  

Jedincům s vysokou hladinou beta – karotenu poklesla plicní výkonnost o 8 ml 

vydechovaného vzduchu za rok. U těžkých kuřáků, tedy těch, kteří kouřili více než 20 

cigaret denně a měli velmi nízké hladiny beta – karotenu a vitaminu E, se plicní 

funkčnost snížila o celých 50 ml vydechovaného vzduchu ročně. Již předešlé studie 

ukázaly, že vitamin E a beta – karoten se nachází v relativně vysokých koncentracích 

v plicní tkáni a jejich funkcí je ochrana před oxidačními škodlivými vlivy, jimiž mohou 

být například saze. U kuřáků s nízkou hladinou beta – karotenu a vitaminu E je velmi 

zvýšené riziko rozedmy plic a chronické obstrukční plicní nemoci (12). 

 

5.2 Oběhová soustava 

 

K rizikovým faktorům kardiovaskulárního systému patří vyšší hodnoty cholesterolu, 

nedostatečně léčený diabetes mellitus, obezita, nedostatečná pohybová aktivita a 

kouření. Mezi další velmi rizikové faktory se řadí hypertenze (riziková hladina 150/95), 

stres, antikoncepce u žen vyššího věku, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi a velmi 

významný je i vliv dědičnosti. Je známo, že u 75 % lidí starších 60 let se objevují 

chronická onemocnění oběhové soustavy. Srdce mladého člověka je schopno 

přepumpovat asi 10x více krve, než je skutečně potřeba k udržení života, ale od 30 let se 

každým rokem ztrácí přibližně 1 % této rezervy. Riziko selhání myokardu stoupá, 

výkonnost srdeční pumpy klesá.  

Cévní systém je také postižen rizikem aterosklerózy. Stěny cév se stávají křehčí a méně 

pružné. Dochází k tvorbě varixů, což způsobuje zvýšení kapacity žilního systému a 

zhoršení žilního návratu (13) (14) (15). 

Výkonnost srdce významně ovlivňuje i sedavý způsob života – u těchto lidí se objevují 

sklony k nadváze až obezitě. Tuk se v srdečním svalu ukládá a ztěžuje práci srdečnímu 

svalu. Na srdeční sval jsou kladeny větší nároky a ty se později projevují jeho 
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zbytněním nebo rozšířením. Srdeční sval se může přizpůsobovat zvýšenému zatížení až 

do 55 let. Do tohoto věku dochází k hypertrofii srdečního svalu. Od 55 let již srdeční 

práce klesá. Sníží se i dráždivost, vodivost a prokrvení myokardu. Sportující lidé mají 

proti nesportujícím lepší funkci ještě i po 60. – 70. roku života (8) (16). 

Stárnutí kardiovaskulárního systému se projevuje těmito funkčními změnami: 

 Tepová frekvence (TF): v klidu se pozorují jen malé změny v závislosti na věku, 

s postupujícím věkem klesá TFmax. Po zátěži je pokles TF také pomalejší. 

 Tepový objem: při submaximální zátěži se zvyšuje jako kompenzace snižující se 

TFmax (zesílení levé komory). 

 Minutový objem srdeční (Q): v klidu jsou změny jen malé. Qmax postupně klesá. 

Následující klinické projevy těchto změn jsou nejčastěji: vzestup krevního tlaku, pokles 

maximální tepové frekvence a nestabilita srdečního rytmu. Nestabilita srdečního rytmu 

může vést až k arytmiím. 25 % lidí starších 65 let trpí ischemickou chorobou srdeční 

(17). 

 

5.2.1 Stárnutí myokardu 

S narůstajícím věkem má myokardiální buňka omezené možnosti likvidovat oxidační 

stres. Právě oxidační stres je v současné době považován za jeden z rozhodujících 

faktorů stárnutí buněk myokardu. Kvůli poškození mitochondriální DNA dochází 

k úbytku kontraktilních buněk a ke snížení poddajnosti vzrůstem enddiastolického tlaku 

a vzrůstajícím poškozením diastolické funkce komor. Je kladen vyšší nárok na síně, 

které ve vyšším věku podstatně více dopomáhají k optimálnímu naplnění komor před 

začátkem systoly. Počet adrenergních receptorů v myokardu klesá a tím klesá i 

schopnost reagovat na inotropní podněty. Je postižena systolická funkce komor díky 

nárůstu odporu, proti kterému je komorou vypuzován systolický objem zvýšením 

kolagenu na úkor elastinu ve stěně velkých tepen a aorty. 

K výše uvedeným změnám, pramenícím z běžného procesu stárnutí, přibývají ještě 

pochody vyvolané chronickou ischemií myokardu. V myokardiální buňce starších lidí 

s ischemickou chorobou srdeční byl zjištěn výskyt odlišných molekul aktinu a 

albuminu, což pravděpodobně vede k podílu dlouhodobé ischemie na postupný úbytek 

kontraktility myokardiální buňky. 
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Jako podpůrné opatření, bránící rozvoji negativních důsledků popsaných změn, je nutno 

zaměřit se na prvním místě na léčbu hypertenze. Diastolická hypertenze má negativní 

vliv na kardiovaskulární morbiditu. Pravděpodobnost výskytu mozkových příhod 

zvyšuje systolická hypertenze. V poslední době se pro terapii hypertenze starších 

nemocných podporuje strategie upřednostňování skupiny inhibitorů 

angiotenzinaldosteronového systému, vzhledem k tomu, že angiotensin II je signální 

molekula cévního aterogenního poškození. Skupina inhibitorů 

angiotenzinaldosteronového systému má také příznivý vliv na zpomalení úbytku 

mitochondriální DNA (18). 

 

5.2.2 Stárnutí převodního systému 

Ke snížení vlastní tepové frekvence dochází vlivem dlouhodobé ischemie a vlivem 

úbytku buněk sinoatriálního uzlu i samotného převodního systému. K tomuto dochází 

nejpravděpodobněji mechanismem programované buněčné smrti. Na jednu desetinu 

oproti mladým jedincům je snížen počet pacemakerových buněk ve stáří. Ve vláknech 

převodního systému se vyskytují kalcifikace. Důsledkem těchto změn je zvýšený výskyt 

arytmií u jedinců staršího věku (18). 

 

5.2.3 Stárnutí chlopenního aparátu 

Stárnutí chlopenního aparátu se nejčastěji projevuje v podobě aterosklerotického 

postižení aortální chlopně, což vede ke vzniku aortální stenózy. Méně častým projevem 

je dilatace kořene aorty vedoucí ke vzniku aortální insuficience. Při dilataci levé 

komory vzniká mitrální insuficience. V některých případech se při stárnutí chlopenního 

aparátu objevuje ruptura šlašinek cípatých chlopní, což má výrazný podíl na akutním 

zhoršení stavu kardiální kompenzace (18). 

 

5.2.4 Stárnutí tepenného periferního systému a koronárních artérií 

Změny na tepenném systému jsou dány především endoteliální dysfunkcí, jako 

důsledku průniku noxy do intersticia a zvýraznění zánětlivé reakce. Právě podílu zánětu 

v cévní stěně jako reakce na přítomnost noxy je v současné době přičítán proces vzniku 

aterosklerózy. S věkem dochází k převaze prokoagulačních faktorů nad 

antitrombogenními vlivy. Postupná převaha vazokonstrikčních stimulů, jako jsou 
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endotelin, tromboxan A2 a angiotensin II nad vasodilatačními stimuly v podobě 

prostacyklinu, endoteliálního hyperpolarizujícího faktoru a oxidu dusnatého, je dalším 

faktorem procesu stárnutí tepen. Překvapivým zjištěním byl nález mikroskopických 

krvácení u nemocných s Alzheimerovou chorobou. Toto krvácení upozorňuje na 

komplexní vaskulopatii a vyzývá k následujícím studiím. 

Další studie se zabývala změnami středního arteriálního tlaku a rychlosti průtoku 

v a.cerebri media vlivem celotělového působení tepla. U starších pacientů byl prokázán 

pokles rychlosti průtoku krve v a. cerebri media, dále pokles středního arteriálního 

tlaku a nedošlo prakticky k žádnému vzestupu tepové frekvence (18). 

 

5.2.5 Jak předcházet stárnutí oběhové soustavy 

Ve vyspělých zemích představují choroby srdce a cév jednu z nejčastějších příčin 

předčasného úmrtí. Statistika se mezi jednotlivými státy liší, ale v polovině populace 

západního světa způsobují kardiovaskulární choroby vážné problémy. Naštěstí existuje 

řada metod, díky nimž se dá těmto chorobám předcházet, nebo alespoň snížit riziko 

rozvinutí některé z nich. Je důležité nekouřit, sledovat svůj krevní tlak, snížit hladinu 

cholesterolu a udržovat se v dobré kondici. Ukazatelem rizika srdečních chorob je i tvar 

postavy typu jablko tzn. postavy s velkým obvodem pasu. Ženy by si měly udržovat 

obvod pasu pod hodnotu 89 cm a muži pod hodnotu 101 cm. Doporučuje se alespoň 

třicet minut středně intenzivní aktivity po většinu dní v týdnu. Také je nezbytné 

vyvarovat se stresu a naučit se relaxovat (19). 

 

5.2.5.1. Polypill 

Již několik let se výzkumní pracovníci zabývají myšlenkou na komplexní preventivní 

přípravek, který by významně přispěl k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. 

V roce 2003 byl představen přípravek s názvem Polypill, který byl sestaven mimo jiné 

z kyseliny listové, kyseliny acetyl-salicylové, inhibitoru ACE aj. Podle autorů by tento 

léčivý přípravek měl užívat každý 55 let starý člověk, protože Polypill údajně snižuje 

četnost kardiovaskulárních onemocnění o 80%. Nicméně je Polypill stále předmětem 

diskuzí, pro jeho nežádoucí účinky a především pro vysoké nároky na výrobu. Jako 

alternativa k Polypillu byl například navržen léčivý přípravek Polymeal, který slibuje 

větší bezpečnost a efektivnost. U mužů, kteří denně užívají Polymeal se zvýšila celková 

délka života o 6,6 let, u žen pak o 4,8 let. Medikamenty jako Polypill a Polymeal musí 
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ještě projít mnoha studiemi, ale je jisté, že představují velkou naději v budoucí prevenci 

kardiovaskulárních chorob (20) (21) (22). 

 

5.3 Nervová soustava a psychika 

 

V nervové soustavě obvykle pozorujeme jedny z prvních znaků stárnutí. S přibývajícím 

věkem klesá dráždivost mozkové kůry, je narušen průběh vzruchů a útlumů, zmenšuje 

se pohyblivost nervových procesů a je oslabena činnost některých analyzátorů. Klesá 

kognitivní plasticita tj. schopnost využít svůj potenciál. Největší podíl na snížení 

rychlosti reakce mají centrální procesy, spojené se zpracováním situace a se schopností 

na nastalou situaci reagovat. Z tohoto důvodu starým lidem nevyhovuje činnost 

vyžadující rychlé rozhodování. Zhoršuje se schopnost koordinovat příjem informací 

z různých zdrojů a dochází k výrazným rozdílům mezi epizodickou a sémantickou 

pamětí. Epizodická paměť se váže k místu a době, kde probíhala určitá událost. 

Sémantická paměť obsahuje osvojené znalosti např. slova či symboly. Se stářím je 

spojen nárůst vzpomínek z minulosti. Zhoršení paměti ve značné míře souvisí i s větší 

unavitelností a obtížnějším udržením pozornosti. V průběhu stáří dochází k postupné 

proměně intelektu, jako jsou: 

 Snížená schopnost řešení problémů. 

 Menší schopnost řeči, vyjadřování a popisu. 

 Nízká spontánnost myšlení. 

 Malá krátkodobá paměť. 

Ve stáří se snižuje intenzita emocí. Upadá nadchnutí se pro nové věci, současně však 

situaci umí starší lidé řešit klidněji a racionálněji. Celoživotní zkušenost umožňuje 

lepšímu porozumění vlastním emocím. Na celkové emoční ladění působí osobnostní 

vlastnosti nepřímo. Extrovertní člověk, který je k ostatním lidem otevřený, si obvykle 

udrží větší množství vztahů i ve stáří. Výše uvedený výčet psychomotorických a 

psychosociálních nedostatků je rozsáhlý, proto je nutné vyzvednout i pozitiva. Díky 

dlouhodobé vyzrálosti a zkušenosti seniora dochází ke zklidnění a zmoudření. Narůstá 

schopnost pro pochopení problémů druhých, stálost v názorech a i ve vztazích ke svému 

okolí. Postoj ke světu i k sobě samému se stává bilancujícím. Je nutnost se se svým 
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životem smířit, přičemž dosažené úspěchy, zkušenosti a zážitky staršímu člověku 

zůstávají navždycky. Stávají se nezměnitelnou součástí jeho osobnosti. Tato skutečnost 

se nazývá optimismus minulosti (14) (16)  (23). 

 

5.3.1 Stárnutí mozku 

Během stárnutí mozku se významně snižuje jeho objem a hmotnost. Pokles hmotnosti 

postihuje obě mozkové hemisféry a týká se stejně obou pohlaví. Mozkové komory se 

zvětšují. K jejich zvětšování dochází převážně po 50. roce života. Počet neuronů 

v neokortexu klesá od 24. roku života maximálně o 10-15 %, neurony mozkového 

kmene v řadě oblastí neklesají. Počet gliových buněk se rovněž s věkem snižuje. 

Nejdůležitější změnou týkající se neuronů během procesu stárnutí je jejich zmenšování. 

V dendritických systémech neuronů se projevují regresivní a progresivní změny. 

Funkční zdatnost neuronů se odvíjí od integrity jejich povrchu. Dá se tedy předpokládat, 

že funkční poruchy se dříve projevují poruchami neuronálních výběžků než vlastních 

perikaryí. V neuronech dochází ke zmenšování jadérek a ke zmnožení lipofuscinu. 

Usuzuje se, že právě zmenšování jadérek je nepřímým důkazem alterace 

proteosyntetické schopnosti neuronů. Tyto změny probíhají v rozličných neuronálních 

populacích (24). 

 

5.3.2 Poruchy kognitivních funkcí 

Pojem kognitivní porucha zahrnuje širokou škálu projevů postižení korových funkcí 

např. paměť, plánování a organizování činností, orientace v čase a prostoru, zpracování 

informací, řešení problémů a abstraktní a logické uvažování. Při normálním stárnutí je 

kognitivní porucha většinou mírná. Ve většině případů se jedná o benigní zapomínání, 

které není zahrnuto mezi abnormální projevy stárnutí. Rizikovější je mírný kognitivní 

deficit, kdy je detekováno postižení alespoň jedné složky kognice např. paměť. Uvádí 

se, že v rozsahu 5-8 lety se u 50-80% těchto nemocných rozvine Alzheimerova choroba 

(28). 
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5.3.2.1 Alzheimerova choroba a její prevence 

Alzheimerova choroba (AD) je chápána jako důsledek nerovnováhy mezi poškozením a 

reparací neuronů. Snížená schopnost opravy poškozených neuronů je způsobena 

poruchou zpracování amyloidového proteinového prekurzoru a také tvorbou beta-

amyloidu. Amyloid se ukládá mezi nervovými buňkami, které tísní a navíc působí 

toxicky. To vede k porušení nervových synapsí a k následným ztrátám paměti. 

V počátečních fázích AD jsou postihovány jiné části mozku než při normálním stárnutí. 

Jedná se hlavně o frontální kortikální a subkortikální oblasti, ve kterých jsou „výkonné 

funkce“ jako jsou soudnost, kvalita a rychlost zpracování komplexních informací. U žen 

po 60. roku věku dochází k exponenciálnímu zpomalování při zpracování informací. U 

mužů je tento proces pomalejší. Tento jev se dává do souvislosti s tím, že s věkem klesá 

tvorba testosteronu u mužů jen minimálně. Díky přeměně testosteronu na estrogen se u 

70. let starého muže nacházejí 3x vyšší hladiny estradiolu než se nachází u stejně staré 

ženy. Tento rozdíl také pravděpodobně vysvětluje vyšší výskyt pádů a zlomenin 

stehenní kosti u žen. Studie Dr. Caldwellové v roce 1954 prokázala, že exogenní 

estrogen může obnovit paměť oslabenou stárnutím. Další potenciální léčebnou možností 

jsou léky potlačující zánět (nervová tkáň reaguje na amyloid zánětem). Užívání těchto 

léků podle některých klinických zkušeností snižuje riziko vzniku AD. Významnou a do 

jisté míry i preventivní skupinou přípravků jsou antioxidační látky. V mozku pacientů 

zemřelých na AD se našly známky oxidativního stresu a antioxidanty jako jsou vitamin 

E a selegilin toto mohou potlačit a zpomalit tak samotný rozvoj AD (25) (26). 

 

5.3.2.2 Parkinsonova nemoc 

Parkinsonova nemoc je jedno z nejčastějších chronických neurodegenerativních 

onemocnění, které je často na začátku zaměňováno s Alzheimerovou chorobou nebo je 

považována za normální průběh stárnutí. V rozvinutých zemích postihuje 1 ze 100 osob 

nad 60 let. Toto onemocnění je způsobeno nedostatkem dopaminu v bazálních gangliích 

mozku. Tento nedostatek je způsoben degenerací pigmentových buněk substantia nigra. 

Příčina degenerace je nejasná. Zvažuje se vliv dědičnosti. Hlavním projevem 

Parkinsonovy nemoci je hypokineticko-hypertonický syndrom. Mezi další příznaky se 

řadí únava, třes, rigidita, zpomalení a poruchy startu pohybu, abnormální držení těla, 

poruchy chůze a rovnováhy. S postupem času se objevují další poruchy, jako jsou 

psychotické polékové projevy a demence. V této době není znám žádný léčebný postup 
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pro zastavení postupu neurodegenerace a progrese tohoto onemocnění. Příznaky lze 

však potlačovat substitucí dopaminu jeho prekurzorem L-DOPA nebo přímými agonisty 

(27) 

. 

5.3.2.3 Demence jako projev stárnutí a možnosti její prevence 

Demence není projevem zcela běžného stárnutí. Pokud by demence byla důsledkem 

stárnutí, pak by nějakým stupněm demence trpěli všichni staří lidé. To však nebylo 

dosud prokázáno. Demence většinou vzniká jako důsledek Alzheimerovy nebo 

Parkinsonovy choroby. Je definována jako získaná globální porucha intelektu, osobnosti 

a paměti. Nejedná se ale o poruchu vědomí. Nezbytným příznakem demence je právě 

porucha paměti, ale je nezbytné objevit ještě jiný příznak poruchy kognitivních funkcí. 

Výsledný deficit způsobuje zhoršení výkonu sociálních a pracovních funkcí. Je patrné 

celkové snížení úrovně fungování. Pacienti s mírnou formou demence ve většině 

případů zachovávají sociální návyky a nastalý kognitivní deficit mohou maskovat 

ochotou a zdvořilostí ke spolupráci.  

Je důležité demenci včasně a správně diagnostikovat, protože je možné ji i léčebně 

ovlivnit. Jako terapie jsou užívána kognitiva, především inhibitory acetylcholinesterázy. 

Jako prevence může být dieta bohatá na cholin, CDP cholin, N-acetyl a L-carnitine. 

Příkladem této diety může být Dieta Brain Memory, která upřednostňuje stravu bohatou 

na grepový džus, vajíčka, kávu, borůvky, pšeničné klíčky, ryby, sýr, zelí, kuřecí maso, 

kaviár, květák a mandle. K udržení kognitivních funkcí také přispívá trvalá fyzická a 

psychická aktivita. Aktivní mozek do pozdního věku pomohou udržet čtení, počítání, 

luštění křížovek a konverzace. Významným faktorem prevence je i co nejvyšší 

dosažené vzdělání (5) (24) (26) (28).   

 

5.3.3 Pády 

Problémem starších pacientů jsou pády. U lidí nad 65 let se objevují ve více než 30% 

případů ročně, u lidí nad 75 let dochází k pádu až u poloviny seniorů. K pádům dochází 

při poruše rovnováhy v průběhu pohybových aktivit, především chůze. Na udržení 

rovnováhy má vliv řada systémů, především zrakový, sluchový, vestibulární a také 

propriorecepce. S narůstajícím věkem dochází i ke změnám chůze. Rovnováha je při 
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chůzi významným faktorem, protože většina chodícího procesu má oporu jen v jedné 

noze a jen necelých 20% procesu má kontakt s oběma nohama. S věkem se zvyšuje 

doba užívání oboustranné opory. Z tohoto důvodu chodí starší lidé pomaleji a mají 

kratší krok. Příčina pádu je často multifaktoriální. I přesto, že nedojde při pádu 

k poranění, má pád vliv i do budoucna v podobě snížení sebedůvěry (28) (29). 

 

5.3.4 Poruchy spánku 

Většina častých spánkových poruch stoupá s věkem. Dochází ke změnám spánkové 

architektury a to má za následek závažné důsledky. Mortalita u starších osob 

s narušeným spánkem je 1,6-2krát vyšší, než u osob se spánkem normálním. Nárůst 

mortality se vztahuje především ke kardiovaskulárním a cerebrovaskulárním 

onemocněním, sebevraždám a ke zhoubnému bujení. Chronické obtíže jsou spojovány 

s poškozením kognitivních funkcí. Je však nutné zdůraznit, že stárnutí automaticky 

neznamená poruchy spánku. Se stárnutím se celková doba spánku zkracuje, doba 

strávená na lůžku se naopak prodlužuje. Navyšuje se frekvence nočních probuzení a 

prodlužuje se i čas usínání. Dochází k posunu cirkadiánního rytmu, konkrétně 

k předsunutí fáze. Tento posun se týká i odpovídajícímu posunu tělesné teploty. 

Fyziologicky dochází v noci k poklesu teploty, ráno naopak k vzestupu. U starších osob 

dochází k poklesu teploty až do dřívějších ranních hodin. Výsledkem je tendence 

starších lidí chodit dříve spát a ráno dříve vstávat.  

 

5.3.4.1 Insomnie 

Insomnie je nejčastější primární poruchou spánku spojenou se stárnutím. Je definována 

jako porucha iniciace a udržení kontinuity spánku. Spánek je dlouhodobě neosvěžující, 

nekvalitní a to se projevuje v běžném denním fungování. Častá je únava, nadměrná 

denní spavost, ztráta koncentrace a pozornosti, poruchy nálad a paměti. Chronické 

insomnie se dělí na primární a sekundární. Sekundární insomnie tvoří 75% a jsou 

spojeny s psychiatrickými nebo somatickými onemocněními, zbylých 25% tvoří 

primární insomnie s psychofyziologickými a idiopatickými poruchami spánku. 

Nejčastější jsou akutní insomnie, se kterými se v průběhu života setká každý a jejichž 

příčinou je nejčastěji výskyt stresového faktoru. Po odeznění stresoru se spánek 

zpravidla upraví (28) (30). 
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5.3.4.2 Spánková hygiena 

Jako prevence a následně také jako léčba spánkových poruch se mimo jiné doporučuje 

dodržování spánkové hygieny: 

1. K upevnění 24 hodinového cyklu spánku a bdění se doporučuje dodržovat 

stejnou dobu pro uléhání ke spánku a vstávání. 

2. Je nutné zrušit spánek během dne – může suplovat spánek noční. 

3. Je nevhodné jíst, sledovat televizi, či číst v posteli. Postel je určena pouze ke 

spánkové a sexuální aktivitě. 

4. 4-6 hodin před spaním se nesmí užívat kofein a alkohol. 

5. V případě, že se spánek neobjeví do 30 minut po zhasnutí světla, je dobré vstát a 

dělat nějakou monotónní činnost. 

6. Příležitostně (ne více jak jednou týdně) se může užívat sedativum. Vícenásobné 

užívání je neefektivní a je možné, že spánek ještě oddálí. 

7. Doporučuje se pravidelné denní cvičení odpoledne nebo večer. Ne však přímo 

před spaním. Pravidelné cvičení může prohloubit noční spánek (30) (31). 

 

 5.4 Kožní soustava 

 

Největším orgánem lidského těla je kůže. Její úlohou je ochrana organismu před 

vnějším prostředím. Stejně jako v každém jiném orgánu probíhá i v kůži proces stárnutí. 

Jednou z nejvýraznějších charakteristik dětského obličeje je jemná a čistá pleť. Jak je 

tedy možné, že se dětský obličej v průběhu času mění na tvář plnou vrásek? Odpověď 

se nachází v samotné podstatě kůže. Kůže je po celý život zatěžována a péče o ní není 

zdaleka tak samozřejmá jako např. čištění zubů.  Ve skutečnosti má nedostatečná péče o 

kůži větší vliv na její kvalitu v průběhu života, než samotné stárnutí (5) (32) (33). 

S narůstajícím věkem se u člověka snižuje tvorba a výměna buněk a to má za následek 

ztenčování vrstev kůže. Dochází k úbytku vody v buňkách, vazivová a elastická vlákna 

ztrácejí pevnost a pružnost, je sníženo prokrvení kůže a snížena činnost potních a 

mazových žláz. Výsledkem těchto změn dostává kůže nažloutlý tón, je nepružná a 

svraštělá a toto všechno vede k tvorbě vrásek. Elastin a kolagen jsou bílkoviny, díky 

nimž je pleť mladistvá a pružná. Kolagen se v kůži uchovává dlouhodobě a je citlivý na 
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působení volných radikálů. Mezi molekulami kolagenu působí volné radikály trvalý 

nápor, který vede k chemické změně. Molekuly kolagenu po sobě za normálních 

okolností kloužou, čímž je dosažena měkkost a poddajnost kůže. Při narušení molekul 

volnými radikály ztrácejí svou pružnost a pohyblivost. Z tohoto důvodu je kůže vrásčitá 

a vypadá staře. Projevy stárnutí jsou nejvíce patrné v místech, kde není kůže kryta 

šatem, tedy na rukou a v obličeji. Vrásky v obličeji také vznikají z důvodu přesunu 

tukové vrstvy z tváří k dolnímu okraji brady. Průměrná délka života se v civilizovaných 

zemích neustále prodlužuje, a tím se prodlužuje i stárnoucí proces v kůži. Tím je 

zároveň kladen tlak na dermatology, protože právě na kůži je proces stárnutí nejvíce 

patrný a trend dnešní doby „vypadat stále mladě“ je neúprosný. Důležitou informaci o 

stáří kůže získá dermatolog již pouhým klinickým vyšetřením. Jedním z nich je anti-

agingová anamnéza, kdy se dermatolog zaměřuje na relevantní údaje v rodinné 

anamnéze a na užívání léků. Součástí je i hormonální anamnéza a UV anamnéza, která 

se týká sluneční expozice, umělých UV zdrojů a fotoprotekce. Neméně důležité jsou i 

údaje týkající se životního stylu např. kouření, alkohol a frekvence pohybu (5) (33) 

(34). 

Vnitřní stárnutí je stárnutí, které zaznamenáváme v celém organismu na shodné úrovni. 

Povrchu těla se týká i vnější stárnutí, které zahrnuje i vliv zevního prostředí, které může 

stárnutí významně ovlivnit – urychlit (32). 

 

5.4.1 Vliv UV záření  - jak se mu bránit 

Vnější stárnutí kůže ovlivňuje zvláště ultrafialové záření, jehož působení je nazýváno 

jako photoaging. Podle některých autorů se při photoagingu nejedná o prosté urychlení 

stárnoucího procesu, ale o jeho doplnění o další změny. Photoaging je tedy stárnutí kůže 

pod vlivem slunečního záření. Kůže v solární lokalizaci je charakterizována 

kombinovanými změnami. Může se zde střídat ztenčení koria i epidermis se zhrubnutím 

kůže a vytvořením různě velkých keratinizovaných ložisek v epidermis. To je 

způsobeno tím, že photoaging postihuje díky UVA záření struktury dermis. UV záření 

totiž indukuje tvorbu matrixových metaloproteáz a tím je způsobena enzymatická 

degradace kolagenních vláken. DNA a buněčné membrány jsou poškozovány volnými 

radikály, které v kůži vznikají po působení UV záření. Výsledkem je oxidační stres. 
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Nástup photoagingu není u každého stejný. Významnou roli hrají i genetické faktory 

určující fenotyp, ale také nezdravý životní styl (32) (34). 

 

5.4.2 Preparáty proti stárnutí kůže 

Častou otázkou v dermatologických ordinacích je, jak oddálit projevy stárnutí kůže. 

Základní rady jsou: chránit se před UV zářením a před ostatními vlivy zevního prostředí 

– užívat kvalitní opalovací krém a nechodit ven kolem poledne, kůži (zejména pak 

obličejovou část) denně ošetřovat hydratačními krémy a přijímat dostatečné množství 

tekutin. Novinkou dnešní doby jsou life-stylové preparáty, které nám pro kůži předkládá 

farmaceutický i kosmetický průmysl (5) (32) (34). 

Blahodárný účinek na pleť má několik antioxidantů: 

 Ester vitaminu C – není kyselé povahy jako kyselina askorbová a díky tomu 

nedráždí kůži. Je rozpustný v tucích, a proto ho kůže snadno absorbuje. Je 

užíván jako aktivní složka krémů a jeho účinky zůstanou zachovány po dobu 

měsíců. Stimuluje růst fibroblastů, které podporují produkci elastinu a kolagenu. 

 Kyselina alfa-lipoová – jedná se o nejúčinnější přírodní antioxidant a 

protizánětlivý prostředek. Napomáhá transportu cukrů do buněk, což je důležité 

při nadbytku glukózy a jejímu následnému navázání na bílkoviny v kolagenu. 

Kolagen se kvůli tomu stává nepružným a to má za následek vznik vrásek a 

tuhnutí kůže. 

 Betakaroten – je prekurzorem vitaminu A. Podle výsledků některých výzkumů 

se lze domnívat, že podporuje imunitní funkce a také zvyšuje odolnost proti 

různým infekcím. 

 Dimetylaminoetanol – zabraňuje ochabování kůže. 

Mezi další významné látky zpomalující stárnutí kůže patří lykopen. Udržuje kůži 

mladistvě vyhlížející a chrání ji před vnějšími vlivy. Lykopen je červené barvivo patřící 

do skupiny karotenoidů. Hlavním zdrojem jsou rajčata. Doporučuje se jíst rajčata 

společně s olivovým olejem, protože lidské tělo nedokáže absorbovat lykopen bez 

přítomnosti tuků. 

Dalšími účinnými látkami v boji proti škodlivým radikálům jsou izoflavonoidy. Jsou 

součásti sójových bobů. Mají strukturu podobnou s estrogeny. 
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Mezi komerčně dostupnými produkty můžeme poslední dobou najít i tzv. Ice mask, což 

je anti-aging maska, která využívá chladivých vlastností ledu. Chladivý účinek zlepšuje 

prokrvení, posiluje kolagen a elastin v pleti a zpevňuje tak kontury obličeje (5). 

 

5.5 Pohybová a opěrná soustava 

 

Stárnutí postihuje celý pohybový aparát. Pohybové vlastnosti a výkonnost klesají již 

v dospělosti v závislosti na procesu stárnutí.  Nejprve dochází k omezení pohyblivosti, 

poté následuje pokles rychlosti a obratnosti a v poslední řadě klesá síla a vytrvalost. 

Změny se týkají i prokrvení a kapilarizace svalů. I přesto, že klesá svalová síla, 

vytrvalost v dynamické práci se dlouho udržuje. Proto se doporučuje zatěžování 

středními zátěžemi vytrvalostního charakteru jako podpora pro dlouhodobé udržení 

práceschopnosti lidí.  S přibývajícím věkem je také svalová hmota nahrazována tkání 

tukovou. Schopnost svalové práce klesá především u svalů zádových, břišních a 

dýchacích, později i svalů rukou a paží. Také dochází ke změně mikroarchitektury kosti, 

kdy osteoresorpce převládá nad novotvorbou kostí. Synoviální hmota v kloubech 

vysychá a tím kloubní plochy ztrácejí svoji hladkost. Vazy se zkracují a tuhnou. 

Dochází ke svrašťování kloubních pouzder. Všechny tyto změny mají za následek 

omezení pohybu. Především u žen vyššího věku dochází k artróze a osteoporóze, což je 

v mnohých případech dáno nadváhou až obezitou, ale hlavně menopauzálním obdobím. 

Četnost výskytu osteoporózy u žen je až trojnásobná ve srovnání s muži. Mezi faktory, 

které ovlivňují vznik tohoto onemocnění, mohou být: nesprávná výživa a nedostatečný 

pohyb. Podle mnohých výzkumů bylo dokázáno, že právě pohyb je rozhodující faktor 

v prevenci i léčbě pohybového aparátu (8) (15) (16) (35). 

 

5.5.1 Osteoartritida jako symbol stárnutí kostí 

Osteoartritida je degenerativní zánětlivé onemocnění kostí, které podle nové studie 

může být známkou rychlejšího biologického stárnutí. Této studie se zúčastnilo 1100 

osob ve věkovém rozmezí 30-79 let, z nichž většinu tvořily ženy. Všem účastníkům byl 

proveden rentgen obou rukou pro zjištění znaků osteoartritidy. Společně s tím byly 

odebrány vzorky krve, aby se zjistilo „biologické stáří“ DNA. Biologické stárnutí se 
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promítá v postupném zkracování telomer na koncích chromozomů. Ve studii byly 

zohledňovány i vnější faktory jako jsou obezita, kouření a pohlaví, které mají na 

zkracování telomer vliv. Výsledky studie prokázaly nepřímou úměru mezi délkou 

telomer a stářím člověka. Bylo dokázáno, že u 160 osob s osteoartritidou byly telomery 

kratší než u stejně starých zdravých osob i po zohlednění výše uvedených faktorů. 

Všechny osoby, trpící osteoartritidou, byly starší 50 let. Je zajímavé, že délka jejich 

telomer byla stejná jako u osob starších o 11 let, ale zdravých. Bylo také dokázáno, že 

délka telomer je závislá i na stupni onemocnění. Vyšší stupeň osteoartritidy vykazoval 

kratší telomery (36). 

 

5.5.2 Osteoporóza 

Jako osteoporóza se označuje systémové onemocnění skeletu, které je charakterizováno 

úbytkem anorganické i organické složky kosti. Jedná se o nejčastější metabolické kostní 

onemocnění a jeho výskyt je častější u žen. Klinicky se projevuje především 

zlomeninami. Do jednoho roku po zlomenině umírá až 20 % nemocných. Např. v roce 

2000 bylo v České republice hospitalizováno 12 000 žen a 4 000 mužů starších 50 let se 

zlomeninou proximální části kosti stehenní. Téměř 900 nemocných zemřelo na následné 

komplikace. V České republice trpí osteoporózou 7-8 % obyvatelstva. Jedná se tedy o 

epidemiologicky závažné onemocnění, které má kromě utrpení nemocných i důsledky 

ekonomické a sociální (37). 

 

5.5.3 Pohybem k prodloužení života 

Není nutné se trápit den co den v posilovně a běhat a cvičit do vyčerpání. Podle studie 

publikované Ralphem Paffenbargerem, která zahrnovala 17 000 pozorovaných osob, 

bylo zjištěno, že lidé spalující fyzickou aktivitou 500-1000 kalorií za týden (to odpovídá 

10-20 km chůze) mají o 22 % nižší riziko smrti na různé typy nemocí. Chůze 

nepředstavuje tak velkou zátěž pro klouby a srdeční systém a je tak vhodná pro začínání 

s pohybem u osob, které nebyly zvyklé pohybovat se vůbec. Například vysoká hladina 

cholesterolu se dá úspěšně v některých případech srovnat pohybem. Pro výkonnější 

jedince je ideální pravidelné cvičení 3-4x týdně. Důležitý je strečink a protahovací 

svaly, protože některé svaly se zkracují a tím je následně omezována hybnost. 
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Pohyb a jeho pozitivní dopady na zdraví člověka: 

 Dochází k nárůstu aktivní svalové hmoty a snížení procentuálního zastoupení 

podkožního a viscerálního tuku. 

 Předchází riziko vzniku osteoporózy a následných zlomenin. 

 Zlepšuje pohyblivost kloubů, výkonnost srdce a vitální kapacitu plic. 

 Upravuje hladinu cholesterolu, triacylglycerolů a zvyšuje hladinu protektivního 

HDL cholesterolu. 

 Stimuluje mozkové funkce a stimuluje produkci endorfinů. 

 Podílí se na zlepšení a zkvalitnění spánku a stimuluje sexuální apetenci. 

 Snižuje glykémii zvýšenou citlivostí receptorů na inzulin (5) (38). 

 

5.6 Smyslové orgány 

 

5.6.1 Sluch 

Podle některých odhadů má v různé míře zhoršený sluch 30 % lidí starších 65 let. Jde o 

nejčastější senzorickou poruchu, která má značný invalidizující potenciál. Mezi faktory 

zhoršující riziko ztráty sluchu ve stáří patří: nadměrné kouření a přílišná konzumace 

alkoholu po většinu života, zvýšená hladina cholesterolu, nevyvážená strava, virové či 

bakteriální infekce, a především nadměrný hluk (dělníci na stavbách, vojáci, letištní 

zaměstnanci, hudebníci, zemědělci), cévní mozková příhoda, maligní i benigní nádory, 

dědičnost a některé léky (při nesprávném dávkování např. Gentamicin). Mezi sluchem a 

chorobami srdce existuje významná vazba. Za viníka 3% úmrtí na infarkt je považována 

dlouhodobá expozice dopravního ruchu. Hluk způsobuje chronický stres, což brání tělu 

v relaxaci. Také ve spánku člověk reaguje na zvuky z okolního prostředí a vyplavují se 

tak stresové hormony – epinefrin a kortizol. Právě tyto hormony vyvolávají změny 

v srdci a cévách a přispívají tak ke zvýšenému krevnímu tlaku, infarktům, mrtvicím a 

srdečnímu selhání. Pro rozvoj kardiovaskulárních potíží je prahovou hodnotou již 

dlouhodobý pobyt v prostředí s hlukem přesahujícím 50 decibelů. Hluk během noci 

negativně působí na kvalitu spánku (13) (19).  
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5.6.1.1 Stárnutí sluchového aparátu 

Každý člověk má od narození dán určitý a konečný počet sluchových buněk ve vnitřním 

uchu. S věkem tyto buňky ubývají a nedochází k jejich regeneraci. Již v dětství začíná 

fyziologické opotřebení percepčního sluchového aparátu. Ve vyšším věku se oslabení 

sluchu urychluje. Kromě úbytku buněk dochází ke snižování pružnosti bubínku, 

sluchových kůstek a labyrintu vedoucího do vnitřního ucha. Mezi vyvolávající faktory 

se řadí poruchy mikrocirkulace v cévách vnitřního ucha z důvodu aterosklerózy, 

metabolické nebo cévní škodliviny a hluk. Z tohoto důvodu je stařecká nedoslýchavost 

důsledek mnoha faktorů působících na organismus po celý život. Častým jevem stárnutí 

sluchového aparátu jsou ušní šelesty (tinnitus). U starých lidí se vyskytují u 50-60 % 

populace, hlavně při vysokém krevním tlaku, cukrovce, emboliích a u změn krční 

páteře. Ušní šelesty jsou subjektivní sluchové vjemy, které nepocházejí z vnějšího 

prostředí. Bývají cévního původu (39). 

 

5.6.2 Zrak 

U 90 % lidí starších 60 let dochází také ke zhoršení zraku. Mohou za to následující 

změny: snižování akomodační schopnosti oka, zhoršená adaptace na nedostatečné 

světlo a plastičnost čočky. Lomivost a průsvitnost přední stěny oční je měněna 

rohovkou a to značně omezuje vidění. Poslední dobou má vliv na rychlejší stárnutí oka i 

rozmach počítačové techniky (8).  

 

5.6.2.1 Stárnoucí zrak 

Většinu vjemů z okolního světa je vnímáno prostřednictvím zraku. Z tohoto důvodu je 

postupující věk pozorován právě na zhoršující se kvalitě zraku. Nejprve dochází 

k poklesu akomodační schopnosti oka, který se projevuje sníženou schopností zaostřit 

na blízké předměty. Se stárnutím dochází ke změně struktury pojivových bílkovin 

v oční čočce. Narůstá počet tzv. příčných vazeb mezi jednotlivými vlákny pojivových 

bílkovin a díky tomu čočka ztrácí svoji pružnost. Optická mohutnost čočky není tak 

dostatečná ke správnému zaostření na blízké předměty. Současně s tím však dochází i 

k tomu, že čočka není dost plochá na zaostření větších vzdáleností při uvolnění tahu 

akomodačních svalů. S narůstajícím věkem se v důsledku změn v pojivových 

bílkovinách vzdaluje blízký bod a přibližuje vzdálený bod. Také jsou patrné změny na 
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sítnici. Sítnice obsahuje velké množství tyčinek a čípků, které jsou svojí funkcí blízké 

nervovým buňkám. Stejně, jako se nedají nahradit nervové buňky, se nedají nahradit 

buňky zrakové. S věkem se jejich počet snižuje. Z tohoto důvodu klesá schopnost 

sítnice registrovat malé podobnosti ve viděném obrazu – klesá zraková ostrost. Také 

riziko onemocnění oka se se stárnutím organismu zvyšuje. Nejčastěji dochází k šedému 

zákalu, což je postupné zhoršování průhlednosti oční čočky a k poruchám tlaku 

nitroočních tekutin (40). 

 

5.6.3 Chuť a čich 

S narůstajícím věkem dochází také ke změnám chuti. U mužů se změny projevují mezi 

50-60 lety, u žen mezi 40-50 lety. Nejprve dochází k úbytku receptorů pro vnímání 

sladkého a slaného, později k vnímání hořkého a kyselého. Ústa produkují méně slin a 

vznikající sucho v ústech způsobuje potíže při polykání. I trávení je méně účinné a 

zvyšují se tak i problémy se zuby (13) (41) (42). 

Čich se snižuje po dosažení věku 70 let. Ztráta čichu může souviset se ztrátou 

nervových zakončení. Obecně mají studie o příčině snížení chuti a vnímaní vůní 

protichůdné výsledky. Podle některých studií má normální stárnutí na chuť a čich malý 

vliv a nastalé změny jsou spíš důsledkem nemocí, kouření a prostředí v průběhu života 

(41) (42). 

 

5.6.4 Hmat 

U velkého množství lidí starších 50 let se rozvíjí snížená citlivost vůči bolestem. 

Snižuje se vnímání vibrací, chladu, tepla a tlaku. To souvisí s postupným zhoršením 

hmatu, což je důsledek snížení proudění krve ke hmatovým receptorům, do míchy nebo 

do mozku. Diskutuje se také vliv vitaminu B1, jehož snížená hladina pravděpodobně 

také způsobuje změněné vnímání mechanických podnětů. Snížená citlivost zvyšuje 

riziko poranění, jako jsou omrzliny nebo popáleniny. Naopak u starých lidí může být 

pozorována zvýšená citlivost na dotek z důvodu tenké kůže (13) (41) (42). 
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5.7 Trávicí soustava 

 

Během stárnutí dochází v trávicím traktu ke ztenčení mukózy a ke snížení produkce 

slin. Kvůli redukci myenterického plexu dochází k celkovému zpomalení motility 

trávicího traktu. Klesá produkce žaludeční kyseliny, což má za následek zvýšení pH 

žaludku. Kvůli zvýšení pH žaludku je ovlivněna resorpce léků, což vytváří nevhodné 

podmínky pro působení trávicích enzymů. Tím dochází k nedokonalému trávení živin. 

Důsledkem snížení prokrvení v rámci aterosklerotických změn se vyskytuje snížená 

resorpce živin a podaných medikamentů (43) (44) (45). 

 

5.7.1 Stárnutí dutiny ústní 

Nejvíce zvenčí patrným procesem je ztráta chrupu. Ztráta chrupu je výsledek působení 

několika faktorů, mezi které se zahrnují např. snížení alveolu, čímž je způsobena ztráta 

retenční plochy zubu a ztráta pevnosti usazení. Snížení alveolu vede také k odhalení 

zubních krčků a ke zvýšenému výskytu zubního kazu. Dalším faktorem ztráty chrupu je 

snížená péče o dentální hygienu a méně časté návštěvy stomatologa. Toto se projevuje 

zejména u nemocných s demencí např. Alzheimerova typu. Ke ztrátě chrupu nepřímo 

vede i pojídání měkké potravy s vysokým obsahem cukru a s malým obsahem fluoru 

(43) (46) (47).  

 

5.7.2 Změny v oblasti hltanu a jícnu 

V oblasti jícnu má stárnutí za normálních okolností jen malý vliv na hybnost a 

senzitivitu. Mírně klesá tonus ezofageálního svěrače a dochází ke zpoždění jeho 

relaxace indukované polknutím. Poruchy polykání ve starším věku jsou časté a mají 

rozsáhlé příčiny. Typickým příkladem je výskyt jednostranné parézy patrového svalstva 

po opakovaných drobných příhodách v obou mozkových hemisférách. Na hybnost 

jazyka, hltanu a oblasti horního jícnu mají vliv Parkinsonova nemoc, roztroušená 

mozkomíšní skleróza a Alzheimerova choroba. Horní jícnový svěrač způsobuje dysfagii 

při zvýšeném tonu, sníženém tonu nebo opožděné či neúplné relaxaci při polykacím 

aktu. Může docházet i k achalázii, která je způsobena nepoměrem mezi tonem 

jícnového svalstva a vyšším tonem dolního jícnového svěrače. Starší pacienty ohrožuje 
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achalázie noční regurgitací nestrávené potravy z jícnu do dutiny ústní a možností jejího 

vdechnutí. Jedním z významných vlivů modulující funkci jícnu je gastrointestinální 

reflex. Ve starším věku se vyskytuje často. U starších osob znamená jeho výskyt i vyšší 

riziko vzniku ezofageálního vředu a následné hemoragie. K jeho prevenci se 

doporučuje: spát se zvýšenou horní polovinou těla o 20 cm, poslední porci stravy 

přijímat 3 hodiny před usnutím, jíst jídlo po malých porcích, omezit příjem alkoholu a 

kávy a vyvarovat se kouření (43) (46) (48). 

 

5.7.3 Stárnutí žaludku 

Změny spojované se stárnutím žaludku jsou charakterizovány zpomaleným 

vyprazdňováním, zvýšeným pocitem sytosti, ztrátou chuti k jídlu, váhovým úbytkem, 

ale někdy mohou být způsobeny i nedokonalým kousáním stravy a jejím hromaděním 

v žaludku. S narůstajícím věkem se zvyšuje i počet nemocných s gastritidou, která 

způsobuje výraznou difuzní atrofii sliznice s vývojem achlorhydrie. Naštěstí zůstává 

alespoň částečně zachována schopnost absorpce vitaminu B12. Ve srovnání s mladší 

populací se častěji vyskytuje vředová choroba gastroduodena. Žaludeční vředy se 

pomaleji hojí a dosahují větších rozměrů. Duodenální vředy jsou také větší a je u nich 

pozorováno vyšší krvácení. S věkem narůstá kolonizace Helicobacter pylori, což má za 

následek právě vyšší výskyt vředových chorob (46). 

 

5.7.4 Změny vyvolané stárnutím tenkého střeva 

U tenkého střeva dochází ke změnám v architektuře klků a k redukci neuronů 

myenterického plexu. Často se objevuje bakteriální dysbalance podporovaná 

hypochlorhydrií či diabetem. Tato dysbalance bývá příčinou průjmů starších lidí a 

výsledným efektem je malabsorpce velkého množství nutrientů. Se stárnutím se 

projevuje i snížená schopnost hydroxylovat provitamin D, čímž klesá hladina vitaminu 

D a resorpce vápníku (46). 

 

5.7.5 Stárnutí distálních částí trávicího traktu 

S narůstajícím věkem roste výskyt divertikulární choroby, karcinomu tračníku a 

ischemické kolitidy. Klesá naopak incidence zánětlivých onemocnění střev. 
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Divertikulární choroba se vyskytuje až u 50 % populace starší 65 let a až u 65 % 

populace starší 80 let. Je způsobena snižováním příjmu vlákniny v potravě. Zvyšuje se i 

krvácení z divertiklů. Jako důsledek špatného celoživotního stravování a také ulcerózní 

kolitidy se v posledních letech zvyšuje výskyt karcinomu tračníku. Syndrom dráždivého 

tračníku je funkční porucha vyskytující se ve vyšším věku. Nejedná se o nově vzniklé 

onemocnění, ale o dlouhodobé obtíže přetrvávající z mladšího věku. Příznaky se mohou 

zhoršovat betablokátory, kardiologickou medikací, diuretiky a antibiotiky. V dnešní 

době nebyl ještě vyvinutý preparát, který by obsáhl celkovou léčbu dráždivého tračníku 

a jsou proto doporučována spíše režimová a dietní opatření. U starších nemocných se 

často objevuje zácpa. Může za ni zvýšená poddajnost rekta, snížená vnímavost 

receptorů na naplnění rekta a snížení tonu análního svěrače. Naopak jsou starší osoby i 

více náchylné k průjmu pro sníženou obranyschopnost střevní sliznice. Je důležité 

mapovat důsledky průjmu – dehydrataci a iontové dysbalance (46) (49). 

 

5.7.6 Výživa 

Komplikovaným problémem ve stáří je příjem energie a biologicky nezbytných látek. 

Výživa ve stáří bývá negativně ovlivněna špatnými stravovacími návyky, které si 

člověk s sebou nese z předchozích let. Podle četných výzkumů může nesprávná výživa 

vést k častějšímu výskytu civilizačních chorob a také urychluje proces stárnutí. Naopak 

správná a vyvážená strava významně zkvalitňuje život. S narůstajícím věkem klesá 

bazální metabolismus, ale zároveň ubývá fyzická aktivita. Znamená to, že příjem 

energie potravou musí být ve starším věku nižší, než v mladším. Naproti tomu je 

zvýšena potřeba některých nutrietů, jako jsou bílkoviny. Těch člověk potřebuje asi 1,0 g 

denně na kilogram váhy (dospělí v produktivním věku jich potřebují asi 0,8g/kg/den), 

protože vyšší příjem bílkovin zpomaluje zvyšující se odbourávání svalových a 

kosterních bílkovin. Roste i potřeba vápníku. Kvůli snížené činnosti trávicí trubice je 

doporučován vyšší příjem vlákniny (50). 

Mezi nejčastější problémy v oblasti výživy patří: 

1. Obezita – její vznik je podmíněn nerovnováhou mezi příjmem a skutečnou 

spotřebou energie. Obezita je rizikový faktor pro nádorová onemocnění, 

degenerativní onemocnění kloubů a srdečně-cévní onemocnění. V mnohých 

případech je výživa nadbytečná kvantitativně, ale nedostatečná kvalitativně. Ve 
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stáří je vznik obezity podmíněn nejen nadměrným příjmem, ale i nedostatečnou 

pohybovou aktivitou. 

2. Podvýživa – můžeme ji často najít u lidí starších 75 let. Jako příčiny podvýživy 

se uvádí řada faktorů, mezi něž patří: zhoršené vnímání chuti a zhoršené 

trávení, ztráta chrupu, omezení hybnosti, různé onemocnění, užívání léků a 

ekonomické a psychosociální faktory. Také nechutenství vede k úbytku 

hmotnosti. Při podvýživě jsou prokázány nízké hladiny albuminu, železa a 

cholesterolu. Primární důsledky malnutrice jsou anemie, hypoproteinemie, 

snížení svalové hmoty, oslabení imunity, pomalé hojení ran a snížená motilita 

střev. Mezi sekundární důsledky malnutrice se řadí zvýšená morbidita a 

mortalita. 

3. Dehydratace – během stáří k ní dochází poměrně snadno a rychle. Mohou tomu 

napomáhat některé léky a také výskyt oslabení pocitu žízně. Z důvodu výskytu 

dehydratace se mohou vyskytovat cévní mozkové příhody, selhání ledvin nebo 

zvýšená tvorba krevních sraženin (51). 

 

Mezi hlavní dietní zásady by mělo patřit: 

 Denní energetický příjem – kolem 1700 kcal. 

 Pestrá a vyvážená strava. 

 Omezení příjmu bílého cukru, soli a bílé mouky. 

 Zvýšení příjmu ovoce a hlavně zeleniny. 

 Konzumace ryb. 

 Příjem vápníku okolo 700 mg/den. 

 Zvýšit příjem vitaminu C, B12, zinku a železa. 

 Pít alespoň 1,5 l tekutin za den (50). 
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5.8 Vylučovací soustava 

 

S přibývajícím věkem dochází ke změnám v renálních funkcích. Všeobecně se tyto 

změny přisuzují důsledkům arteriosklerotických změn renálního cévního řečiště. 

Pomocí znalosti změn renálních funkcí se dají u starších lidí diagnostikovat změny 

vnitřního prostředí a vybrat tak adekvátní terapii těchto poruch (52). 

 

5.8.1 Změny v ledvinách 

Nejdůležitější funkcí ledvin během celého života je udržování homeostázy vnitřního 

prostředí. Homeostáza je udržována vztahy mezi: 

1. příjmem vody a elektrolytů a jejich průnikem z trávicího traktu do mimobuněčné 

tekutiny, 

2. vylučováním vody a elektrolytů z organismu ledvinami,  

3. jejich distribucí do nitrobuněčného a mimobuněčného prostoru. 

Změny renálních funkcí narušují vylučování vody a elektrolytů. Podle četných nálezů 

několika autorů vše nasvědčuje tomu, že v procesu stárnutí dochází k postupnému 

poklesu glomerulární filtrace, což se zjišťuje při měření glomerulární filtrace na 

podkladě clearance inulinu a clearance endogenního kreatininu. K poklesu glomerulární 

filtrace dochází od 40 let věku. U jedinců ve věku 80-90 let dosahuje glomerulární 

filtrace poloviční hodnoty oproti osobám mezi 20-30 lety. K tomuto poklesu dochází 

zřejmě z důvodu poklesu průtoku plasmy a krve ledvinou. V průběhu stárnutí významně 

klesá i clearance paraaminohippurové kyseliny. Koncentrace vody v závislosti na věku 

klesá. Koncentrace vody je také měřítkem intenzity resorpce osmoticky aktivních látek 

v distálním segmentu nefronu. Snížená resorpce osmoticky aktivních látek je 

vysvětlována tím, že starší osoby nejsou schopni vytvořit moč o tak nízké osmolaritě 

jako osoby mladší. Snižuje se i schopnost starších lidí rychle vyloučit podané velké 

množství tekutiny. Funkce ledvin se snižuje mezi 30. – 70. rokem a v tomto rozmezí 

postupně klesá jejich hmotnost. Výsledkem těchto změn je pokles osmolarity moči až 

na 800 mmol/l (52) (53). 
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5.8.2 Vodní hospodářství 

V organismu závisí obsah vody na věku člověka, na jeho pohlaví a tělesné hmotnosti. 

Voda tvoří do věku kolem 50 let 60% tělesné hmotnosti u mužů a 50 % tělesné 

hmotnosti u žen. Po 50. roce obsah vody u mužů klesá na 52 % a u žen na 46 %.  

Úbytek tělesné vody se ve stáří děje na účet její intracelulární složky. S výraznou 

obezitou může být snížen až na 40 % relativní obsah vody v organismu a kvůli tomu 

dochází k dalšímu poklesu rezervní kapacity pro extracelulární tekutinu a tím je snížena 

schopnost zajišťovat homeostázu vodního a elektrolytového hospodářství. Staří lidé 

mají na každý kilogram hmotnosti asi o 20 ml extracelulární tekutiny méně, než mladí 

jedinci, což je znevýhodňuje při rozvoji dehydratace. Při nedostatečném příjmu tekutin 

může dojít k vzestupu sérových hladin katabolitů vylučovaných ledvinami. Kvůli 

snížené kompenzační schopnosti kardiovaskulárního systému dochází u starých lidí 

k jeho selhávání. Selhávání se projevuje retencí sodíku a vody (52) (53). 

 

5.8.2.1 Metabolismus sodíku 

Ve stáří se celkový obsah sodíku nemění. Je relativně zvětšen extracelulární prostor a 

podíl sodíku v extracelulární tekutině stoupá o 10 – 15 %. Z důvodu poklesu obsahu 

bílkovinných složek a objemu intracelulární tekutiny dochází ke ztrátám sodíku. 

Hyponatrémie vede ke zvýšení jeho koncentrace v buňkách. Lze ji pozorovat při srdeční 

a respirační insuficienci. K hyponatrémii může dojít i při zvýšené sekreci 

antidiuretického hormonu. Při sníženém obsahu sodíku v organismu dochází také 

k poklesu pufrovací kapacity. Denní potřeba sodíku činí u zdravého člověka okolo 1 

mmol/kg (52). 

 

5.8.2.2 Metabolismus draslíku a dalších iontů 

Celkové množství draslíku se se stoupajícím věkem snižuje. Z důvodu zvýšeného 

vstupu sodíku do buněk vystupuje draslík naopak do extracelulárního prostoru. Tím 

klesá obsah draslíku v kostech. U většiny starých lidí je zjištěna hypokalémie 

s hodnotou nižší než 3,5 mmol/l. Normální denní spotřeba draslíku je kolem 50-150 

mmol (2-6 g). Projevy nedostatku draslíku u seniorů jsou zácpa, apatie, edémy a 

poruchy srdečního rytmu.  
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Z dalších elektrolytů se při stárnutí projevuje nedostatek hořčíku jako kardiomyopatie a 

nedostatek vápníku, který vede k osteoporóze, tetanickým křečím a poruchám srdečního 

rytmu. Při nedostatku fosfátu se objevuje apatie, enzymové defekty a arytmie (52) (53). 

 

5.8.3 Chronické onemocnění ledvin 

Chronické onemocnění ledvin se klasifikuje do pěti stádií. Jedná se o časté onemocnění 

a jeho výskyt roste společně s věkem. Ve vyspělých zemích u stárnoucí populace je 

pravděpodobné, že se jeho výskyt bude zvyšovat. Pozornost by se měla obracet zvláště 

na osoby s hypertenzí, diabetem a/nebo kardiovaskulárním onemocněním. Studie 

NEORETICA (New Opportunities for Early Renal Intervention by Computerised 

Assessment) je založena na měření sérového kreatininu a jeho standardizaci. 

NEORETICA zkoumala studijní populaci čítající 38 262 dospělých průměrného věku 

58,1 let. Glomerulární filtrace byla odhadnuta podle rovnice MDRD se čtyřmi 

proměnnými. Ve studované populaci se nacházelo 8,5 % osob s chronickým 

onemocněním ledvin stadia 3-5. Kvůli standardizaci stanovení kreatininu došlo ke 

zvýšení počtu osob s chronickým onemocněním ledvin u stadia 3 o 75 %, u stadia 4 o 

60 % a u stadia 5 neměla standardizace kreatininu vliv na počet pacientů. S klesající 

glomerulární filtrací rostlo zastoupení starších osob (54) (55). 

 

5.8.4 Inkontinence 

Samovolný nekontrolovatelný únik moči tzv. močová inkontinence postihuje během 

života až 50 % žen. S narůstajícím věkem dochází ke zvyšování frekvence inkontinence 

– ve věkové skupině 35-44 let je prokazatelná u 38 % žen. Ve věkové skupině 80-90 let 

života jí trpí více než 60 % žen.  

Nejvíce rizikovou skupinou jsou ženy v období okolo menopauzy a po ní. Vaječníky 

postupně ztrácejí svoji funkci a tím je způsoben pokles hladiny estrogenů. Deficit 

estrogenů způsobuje atrofii tkání uropoetického traktu, což má za následek vznik či 

zhoršení inkontinence. Pomocí může být hormonální substituce estrogenů, která má 

pozitivní vliv na kvalitu života pacientek a na zlepšení jejich problémů s inkontinencí. 

Inkontinence se dělí na stresovou, urgentní a smíšenou. 50 % všech případů zahrnuje 

inkontinence stresová, urgentní zahrnuje asi 30 % (56). 
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5.8.4.1 Terapie močové inkontinence 

 Je důležité určit především typ inkontinence u dané ženy. Léčba může být: 

1. Konzervativní – obsahuje snížení tělesné hmotnosti, redukci náročných 

fyzických aktivit, dodržování pitného režimu, pravidelné posilování pánevních 

svalů, omezení kouření a změnu stravovacích návyků. Takto lze upravit až 70 % 

případů stresové inkontinence. 

2. Medikamentózní – vychází z neurofarmakologické situace dolních močových 

cest. Léčba spočívá ve zvětšení kapacity močového měchýře pomocí tlumení 

kontraktility svalu v močovém měchýři – detruzoru. Terapeutický efekt je až 80 

%. 

3. Chirurgická léčba – uplatňuje se při selhání konzervativní léčby a 

farmakoterapie tzn. u vyšších stupňů stresové inkontinence. Provádí se pomocí 

miniinvazivní techniky, kdy jsou pod distální uretru uložené pásky. Efektivita 

pásků je 90-95 % (56). 

 

5.8.5 Nykturie 

Nykturie je definována jako potřeba, při níž je jedinec během spánku jednou i vícekrát 

probuzen s pocitem nucení na močení. Dříve byla řazena mezi příznaky onemocnění 

dolních močových cest, dnes je však řazena jako samostatná klinická jednotka. Nykturie 

je onemocnění postihující muže i ženy všech věkových kategorií. Její výskyt stoupá 

především u populace starší 50 let života. Vyskytuje se u 70 % populace starší 65 let. 

Nykturie je považována za součást stárnutí, během kterého dochází ke zhoršení kvality 

života ve smyslu inkontinence, rizika pádů a hlavně snížením kvality spánku a jeho 

následnými poruchami. Nykturie se dělí na polyurii, noční polyurii, poruchy jímací 

funkce močového měchýře a poruchy spánku potenciálně související s nykturií. Jako 

terapie se v první fázi užívají režimová opatření, týkající se úpravy pitného režimu. 

V pozdějších fázích se přistupuje k léčbě medikamentózní (57). 
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5.9 Rozmnožovací soustava 

 

Hormonální změny jsou patrné s věkem a přinášejí obtíže oběma pohlavím. 

S prodlužující se délkou života je kladen důraz především na jeho kvalitu. Cílem je co 

nejlepší fyzická i psychická kondice jedince. Z hlediska pohlavních hormonů se na 

kvalitě života u žen významně podílejí estrogeny a u mužů androgeny (58) (59). 

 

5.9.1 Menopauza u žen 

Všechny ženy postihuje s narůstajícím věkem úbytek pohlavních hormonů. Nástup 

problémů spojený s poklesem hormonálních hladin se značí menopauza. Nastává 

v období 49 – 51 let. Endokrinní změny v klimakteriu jsou způsobeny několika faktory, 

z nichž nejvýznamnější je vyčerpání folikulů v ovariu. V kůře vaječníku jsou četné 

folikuly v různém stádiu vývoje. Konečným stádiem je Graafův folikul, což je dutinka 

vyplněná tekutinou. Ve stěně této dutinky se tvoří ženské pohlavní hormony – 

estrogeny. Při poklesu folikulů pod určitou hodnotu se netvoří zrající folikuly a tím 

klesá produkce pohlavních hormonů. Dochází k nedostatečné stimulaci proliferace 

endometria a vzniká počátek menopauzy. Doba výrazných problémů v období 

menopauzy trvá průměrně půl roku až dva roky. Doba pro ukončení celkové činnosti 

vaječníků trvá až deset let. Poté nastává období postmenopauzy. Nedostatek estrogenů 

způsobuje návaly horka, noční pocení, zvýšenou nervozitu a pocity nevyrovnanosti. 

Abnormální menopauza může být předčasná a indukovaná. 

 

5.9.1.1 Předčasná menopauza 

Jako předčasná menopauza je označována menopauza před 40. rokem věku. Je známo, 

že k předčasné menopauze dochází asi u 5 % žen. Je to stav trvalý. První známky se 

projevují na menstruačním cyklu. Dochází k nepravidelné menstruaci nebo k její 

zástavě. Jednoznačný výsledek o nastalé předčasné menopauze přináší opakované 

vyšetření FSH. Předčasná menopauza je spojována se zvýšeným rizikem estrogen 

deficitního metabolického syndromu, jako jsou osteoporóza a poruchy lipidového 

metabolismu a následným zvýšeným kardiovaskulárním rizikem.  
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5.9.1.2 Indukovaná menopauza 

Indukovaná menopauza je menopauza navozená lékařským zásahem. Existují dvě 

hlavní příčiny indukované menopauzy: chirurgické odstranění obou ovarií a 

chemoterapie nebo ozařování jako léčba zhoubného onemocnění. Jako léčba je 

doporučována hormonální léčba nejméně do věku nástupu fyziologické menopauzy, tj. 

do 51 let (58) (59). 

 

5.9.2 Androgeny u mužů 

U mužů klesá s věkem hladina androgenů. Potíže spojené s poklesem hladiny 

androgenů se projevují postupně a s věkem se zhoršují. Jako příznak „přechodu“ u 

mužů se objevují časté pocení, únava, nespavost, deprese, pasivita a zhoršené kognitivní 

funkce. Nižší hladinu androgenů má přibližně 7 % mužů ve věku 40 – 60 let, 20 % 

mužů ve věku 60 – 80 let a až 35 % mužů starších osmdesáti let. 

Mužský „přechod“ je v dnešní době označován jako Syndrom mužského stárnutí. 

Někdy se pro stav, kdy dochází k rychlému poklesu mužských hormonů, používá termín 

PADAM (Partial or Progressive Endocrine Deficiency of the Ageing Male). Výskyt 

příznaků tzv. mužského klimakteria je ovlivněn několika různými faktory, jako jsou 

stresové situace, kouření, dieta, alkohol, obezita a genetické faktory. Jako léčba u těchto 

potíží starých mužů se podává hormonální substituční terapie ve formě tablet nebo 

injekcí. Hormonální léčba je i prevencí mnoha závažných onemocnění a vede ke 

zlepšování kvality života (59) (60). 
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6. Závěr 

Lidé stárnou. Nejen datum v rodném listě určuje náš věk, ale také vnitřní stav 

organismu tzv. biologický věk. Je však důležité pamatovat, že mnoho faktorů v životě je 

ovlivnitelných a záleží jenom na tom, jak se každý ke svému životu a ke svému zdraví 

postaví a jak se získanými informacemi naloží. Nikdy není ani brzy, ani příliš pozdě 

k oddálení nástupu stárnutí a každý má tak moc prodloužit si svůj život ve vlastních 

rukou (5). 

Aktivní zdraví 

Koncem 90. let zavedla Světová zdravotnická organizace (WHO) termín aktivní zdraví. 

Tento termín má představovat osobní úsilí člověka v péči a starání se o vlastní zdraví. 

Cílem je optimalizovat psychické a fyzické činnosti, které přispívají ke zlepšení kvality 

života. Spojení „aktivní zdraví“ znamená v širším pojetí psychické, fyzické i sociální 

optimum – celkovou pohodu. Je nezbytné, aby se stát snažil programově přispívat 

prostřednictvím svých institucí. Politika, která umožní realizaci projektu aktivního 

stárnutí, musí nabádat občany k osobní aktivitě a současně vytvářet prostředí chápající 

potřeby stáří. Bylo prokázáno, že investice spojená s udržením zdraví s přibývajícím 

věkem je ekonomicky přínosná. V letech 1982 – 1994 byl V USA realizovaný program 

aktivního zdraví a tento program přinesl jenom v ošetřovatelské péči 17 miliard USD 

úspor. Předpokládá se, že v příštích 50 letech by to mohlo znamenat úsporu až 20% 

zdravotnických výdajů. Prevence nemoci je vždy levnější než její léčba. Medicína má 

prioritní roli v realizaci projektu aktivního stárnutí a je to právě anti – aging medicína, 

která může v budoucnu změnit pohled mnoha lidí na své zdraví a svůj život (5) (61) 

(62). 
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