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Abstrakt
Bakalářská práce pojednává o problematice stárnutí z hlediska morfologických a
funkčních změn doprovázející fyziologické stárnutí. Tedy přirozené změny v lidském
organismu na úrovni buněčné, tkáňové, orgánové a na úrovni organismu jako celku. Práce
se dále zabývá teoriemi a hypotézami stárnutí, které vysvětlují možné příčiny stárnutí.
V druhé části práce jsou zmíněny nejčastější choroby doprovázející proces stárnutí a stáří.
Podrobněji se práce zabývá onemocněními pankreatu, jako je pankreatitida,
adenokarcinom a mnohem častěji diabetes mellitus. V závěru práce jsou popsány i
komplikace, které s sebou toto onemocnění velmi často přináší a je nastíněn způsob léčby
diabetu u starších lidí.

Bachelor theses discusses issues of aging in terms of morphological and functional
changes accompanying physiological aging. Thus natural changes in the human body at
the cellular, tissue, organ, and at the level of the organism as a whole. The thesis also
discusses the theories and hypotheses of aging, which explains the possible causes of
aging. The most common diseases accompanying process of aging and old age are
mentioned in the second part of the theses. Closely,the work deals with diseases of the
pankreas, such as pankreatitis, adenokarcinom, and more frequently diabetes mellitus. In
conclusion, the complications that quite often come with this disease are described, also a
method of treatment of diabetes in older people is outlined in this theses.

1. Úvod
Stárnutí je období v životě, které se nedá spolehlivě časově ohraničit. U většiny lidí
se za toto období považuje věk od 60 do 75 let, po němž nastupuje období nazývané stáří.
V praxi by se mělo vycházet spíše z tzv. funkčního neboli skutečného věku. Funkční věk
se však určuje biologickými (biologický věk), psychologickými a sociálními
charakteristikami, které se dají jen těžko změřit1.
Stárnutí je plynulý proces, při kterém působením genetických podmínek a vnějších
faktorů dochází k morfologickým a funkčním změnám organismu, většinou ireverzibilní
povahy. Důsledkem těchto změn má organismus sníženou odolnost, snížené kompenzační
mechanismy a schopnost přizpůsobit se novým podmínkám. Kvůli zvýšené náchylnosti
k nemocem je stáří často doprovázeno různými chorobami2, 3.
Člověk se už od nepaměti snaží zjistit odpovědi na otázky: „Proč člověk stárne?“ a
„Jak stárnutí zpomalit či úplně zastavit?“. Nadějnou možností, která je v dnešní době
považována za nový přístup v boji proti stárnutí, je aplikace kmenových buněk jako
náhrada starší a poškozené tkáně. I tato metoda má ovšem svá omezení, neboť některé
typy kmenových buněk podléhají rovněž stárnutí a ztrácí regenerační schopnost. Existuje
také řada studií zaměřených na tzv. geny dlouhověkosti. Jako příklad lze uvést gen pro
inzulínu podobný růstový faktor (IGF), který se podílí na vývoji a funkci téměř všech
orgánů v těle. Gen pro IGF se řadí mezi jeden z úplně prvních genů identifikovaných jako
gen dlouhověkosti4.
I přesto, že v poslední době došlo k mnoha objevům v oblasti gerontologie, které
objasňují některé příčiny stárnutí a díky nimž lze v dnešní době prodloužit délku života
člověka i celé populace, stárnutí a smrt je i nadále nevyhnutelnou součástí života3, 5.
Je pravdou, že počet starších lidí v populaci neustále přibývá. Tento fakt jde ovšem ruku
v ruce s nárůstem chorob spojených s vyšším věkem. Pro včasnou diagnostiku, a hlavně
nasazení léčby, je důležité umět rozlišit fyziologické a patofyziologické aspekty stárnutí.
Cílem této práce je objasnit morfologické a funkční změny doprovázející stáří na
úrovni buněk, tkání, orgánů a celého organismu a zároveň vysvětlit jejich možné příčiny a
charakterizovat choroby, které často doprovází stáří, se zaměřením na problematiku
onemocnění pankreatu, zvláště pak diabetes mellitus 2. typu, jehož výskyt u starší
populace v posledních letech výrazně narůstá.
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2. Stárnutí a stáří
Všechny organismy v podstatě stárnou již od svého vzniku, proto se v odborné
literatuře můžeme často setkat s definicí, že stárnutí je geneticky naprogramovaný
dlouhodobý proces, ovlivněný vnitřními a vnějšími faktory, vedoucí k postupnému a
nerovnoměrnému opotřebení těla a vnitřních orgánů. Pojmy stárnutí a stáří jsou však
většinou vysvětleny jako jedno z vývojových období organismu se svými specifickými
rysy, které jsou odlišné od ostatních vývojových stádií. Z hlediska kalendářního věku je
za rané stáří podle Světové zdravotnické organizace považován věk od 60 do 75 let. Lidé
starší 75 let jsou pak řazeni do kategorie pokročilého neboli stařeckého věku1, 2, 6, 7.
Na rozdíl od ostatních vývojových etap, v období stárnutí a stáří převažují regresivní
změny nad progresivními, což má za následek involuci struktur a změnu funkcí tkání i
orgánů. Důsledkem je snížená schopnost reparace a regenerace organismu, pokles
schopnosti adaptovat se, pokles fyzických i psychických schopností organismu, zvýšená
citlivost, zranitelnost a náchylnost k nemocem1, 3.
V době a rychlosti nástupu těchto změn se uplatňují interindividuální rozdíly.
Zjednodušeně lze říct, že u každého člověka jsou fyziologické znaky stárnutí a taktéž
jejich míra manifestace odlišná. V praxi pak narazíme na problém rozeznat, zda se jedná
o fyziologické nebo patologické stárnutí1, 8.

2.1 Co je fyziologické stárnutí
Za fyziologické stárnutí se považují nezadržitelné změny postihující každého
člověka. Oproti patologickému stárnutí není organismus postižen chorobou, ale postupně
klesá jeho funkčnost a výkonnost. Příkladem fyziologického stárnutí je snížená funkce
ledvin nebo menopauza1, 7.

2.2 Co je patologické stárnutí
Proces stárnutí, který je narušen chorobou se označuje jako stárnutí patologické.
Onemocnění nejen že negativně zatěžuje organismus, ale dokonce urychluje proces
stárnutí. Příkladem patologického stárnutí je předčasné stárnutí způsobené kupříkladu
ischemickou chorobou srdeční, aterosklerózou nebo diabetem mellitem7.
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3. Teorie stárnutí
Už před mnoha lety se vědci snažili přijít na to, proč člověk stárne, co je příčinou a
jak tento proces pozitivně ovlivnit ve smyslu zpomalení či úplného zastavení
regredujících změn v těle, které nevyhnutelně vedou k zániku organismu. Na základě
studií a získaných poznatků bylo vytvořeno velké množství teorií a hypotéz o příčinách
stárnutí2.
Pro studie se využívají různé modelové organismy od jednobuněčných kvasinek přes
červy, mouchy, myši, primáty až po člověka. Volba modelového organismu závisí na
účelu experimentu, náročnosti a dalších faktorech. Hlavním kritériem při volbě vhodného
modelového organismu je podobnost modelového organismu a člověka v parametrech,
které jsou předmětem studia9.
Jak již bylo řečeno, stárnutí je složitý multifaktoriální děj, není proto divu, že každá
teorie a hypotéza je zaměřena buď na úroveň molekulární, subcelulární, celulární,
orgánovou nebo na celý organismus, ale prozatím neexistují důkazy o jejich vzájemné
souvislosti. Dokonce je někdy složité rozlišit mezi tím, co je příčina a co následek
stárnutí1, 2.
Při studiu možných příčin stárnutí se v literatuře setkáváme s různými způsoby
klasifikace teorií stárnutí.

3.1 Klasifikace teorií stárnutí
Ďoubal a kol. rozdělují teorie stárnutí na klasické a současné. Mezi klasické teorie
stárnutí řadí teorii mutací, teorii chyb, programového stárnutí, příčných vazeb, opotřebení,
hromadění produktů, aj. Jako současné teorie stárnutí uvádí teorii volných radikálů,
neuroendokrinní teorii, pacemakerovou teorii a teorie genetické a komplexní10.
Malíková ve svém díle uvádí rozdělení teorií podle Webera na stochastické, a
nestochastické. Už z názvu můžeme vyvodit, že stochastické teorie předpokládají, že
stárnutí je způsobeno náhodnými poškozeními, která se s přibývajícím věkem hromadí.
Oproti tomu nestochastické teorie, jsou založeny na předpokladu, že stárnutí je předem
geneticky naprogramovaný proces11.
Podle Pacovského a Heřmanové lze teorie rozčlenit na teorie o působení vnějších
vlivů, podle níž na rychlost stárnutí mají vliv faktory působící na člověka v průběhu
života (např. výživa, kouření, obezita, znečištění ovzduší, ionizační záření nebo bakterie a
viry), dále na teorie o působení vnitřních vlivů zahrnující teorii omylů teorii genetického
3

programu, teorii metabolických změn (teorie volných radikálů a lipofuscinu), teorii
stárnutí makromolekul a teorii příčných vazeb. Poslední kategorií jsou teorie porušené
integrace a organizace (např. teorie imunologická)1.

3.1.1 Teorie volných radikálů
Autorem teorie volných radikálů je Denham Harman, podle něhož jsou primární
příčinou stárnutí volné radikály10.
Volné radikály jsou atomy či skupiny atomů vznikající homolytickým štěpením
chemické vazby. Chemická vazba je tvořena elektronovým párem s opačným spinem,
přičemž součet energií obou elektronů je nižší než energie nespárovaného elektronu. Na
rozdíl od heterolytického štěpení chemické vazby, při kterém vzniká jeden aniont s oběma
elektrony a jeden kationt, homolytickým štěpením vznikají dva volné radikály a každý
z nich obsahuje jeden elektron z elektronového páru chemické vazby10. Jejich energie je
vyšší než u stabilních iontů, jsou proto velmi reaktivní a snaží se zaujmout energeticky
výhodnější konformaci, čímž zpravidla podnítí řetězovou reakci1.
Reakce volných radikálů se obvykle dělí na tři fáze: iniciaci, propagaci a terminaci.
Iniciací se rozumí vznik volných radikálů homolytickým štěpením chemické vazby. Při
propagaci je nepárový elektron předáván na další atomy nebo molekuly. Původní
radikálová částice tak zaniká a z částice, která elektron přijala, se stává nový volný
radikál. Poslední etapou, terminací, je neutralizace volných radikálů, která je realizovaná
vstupem nepárových elektronů do chemické vazby10.
Zdrojem volných radikálů v živých organismech jsou běžné procesy související
s energetickým metabolismem buňky a procesy spojené s odpovědí buňky na cizorodé
látky z vnějšího prostředí. K zrychlenému stárnutí tedy může zčásti přispět i znečištění
životního prostředí, nevhodná strava, chemické látky nebo znečištěné ovzduší. Rovněž
může tvorbu volných radikálů vyvolat i ionizující záření (ultrafialové, rentgenové a
radioaktivní záření). Ultrafialové záření ze Slunce může způsobit předčasné stárnutí kůže,
ale hlouběji do podkoží a k vnitřním orgánům neprostupuje. Ani rentgenové a
radioaktivní záření nezpůsobují za normálních okolností předčasné stárnutí, ve vyšších
dávkách však mohou vyvolat vznik tzv. radiačního syndromu, který připomíná zrychlené
stárnutí10.
Největší vliv na proces přirozeného stárnutí mají volné kyslíkové radikály vznikající
v mitochondriích při buněčném dýchání. Dysfunkce dýchacího řetězce a akumulace
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mutací mitochondriální DNA mají za následek další tvorbu volných radikálů a zároveň
sníženou tvorbu enzymů zodpovědných za vychytávání těchto radikálů. Vzniká tak
začarovaný kruh, neboť volné kyslíkové radikály prohlubují mitochondriální dysfunkci
oxidačním poškozením lipidů, oxidací proteinů dýchacího řetězce a indukcí poškození
DNA12.
Volné radikály ovlivňují genetický aparát a makromolekuly, zejména proteiny,
nukleové kyseliny a lipidy. Změnou struktury makromolekul dochází posléze k poškození
jejich biologické funkce. S reakcemi volných radikálů tak souvisí řada onemocnění jako
ateroskleróza, rakovina, šedý zákal nebo neurodegenerativní choroby1, 10.
Tvorba volných radikálů se dá snížit pomocí antioxidačních enzymů glutationperoxidázy a superoxid-dismutázy a neenzymatickou cestou, tj. vhodným složením
potravy. Pozitivní vliv mají zejména antioxidační látky (např. kyselina askorbová, alfatokoferol, beta-karoten, glutation, …) a kofaktory posilující antioxidační enzymy (Se, Cu,
Zn, Mn). Nenasycené mastné kyseliny naopak zvyšují produkci volných radikálů10.
Teorie volných radikálů předpokládá, že jedinou příčinou stárnutí jsou reakce
volných radikálů, ale nezahrnuje možnost působení dalších faktorů jako např. reparační
schopnosti organismu, které mohou poškození způsobené volnými radikály opravit1.

3.1.2 Neuro-endokrinní teorie stárnutí
Teorie neuro-endokrinního stárnutí předpokládá, že stárnutí je řízeno z jednoho
jediného místa-epifýzy. Epifýza je součástí centrální nervové soustavy (CNS) a je
zodpovědná za produkci
Hypotalamus

následně

specifických hormonů,

vysílá signály pro

které ovlivňují hypotalamus.

činnost

předního

laloku hypofýzy

(adenohypofýzy). Hypofýza je hlavním endokrinním orgánem v těle, protože snižuje nebo
zvyšuje produkci hormonů ve žlázách s vnitřní sekrecí působením vlastních hormonů. Na
cílové buňky tak působí nepřímo10.
Nejvýznamnějším produktem epifýzy, který hraje důležitou roli v procesu stárnutí, je
hormon melatonin. Melatonin se vytváří v epifýze cyklicky, obvykle jednou za 24 hodin,
což je pravděpodobně dáno časovacím systémem v hypofýze. Tento systém podněcuje
tvorbu melatoninu pouze za tmy10.
Melatonin stimuluje v hypotalamu produkci hormonů ovlivňujících sekreci
somatotropního hormonu (STH) a thyreotropních hormonů (TSH) z adenohypofýzy.
Somatotropní neboli růstové hormony jsou nezbytné pro syntézu růstových faktorů, které
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se podílí na správném růstu, proliferaci, diferenciaci a zrání buněk a tkání. Uplatňují se
také při reparaci a regeneraci poškozených tkání a v řadě dalších nezbytných procesů
v organismu. Thyreotropní hormony uvolňované z adenohypofýzy stimulují syntézu a
uvolňování hormonů štítné žlázy, které kromě řady jiných funkcí působí na thymus a tím
posilují imunitní systém6,10.
V dnešní době je melatonin díky svým vlastnostem a funkcím v popředí zájmu vědců
a přesto, že doposud nebyly plně objasněny všechny mechanismy jeho působení,
experimentálně byl prokázán pozitivní vliv melatoninu na proces stárnutí, tím způsobem,
že zlepšuje imunitní systém, podporuje fyzickou zdatnost stimulací tvorby růstového
hormonu a působí také proti vzniku nádorových onemocnění, popřípadě napomáhá
zpomalení růstu nádoru10. S protinádorovým účinkem melatoninu může souviset i
skutečnost, že melatonin díky své lipofilitě snadno prostupuje přes membránu do buněk
k místům, kde se tvoří volné radikály.
Jiří Wilhelm ve svém článku uvádí, že na základě in vitro testů byla prokázána silná
antioxidační aktivita melatoninu spočívající ve vychytávání hydroxylových radikálů
vzniklých působením UV-záření na peroxid vodíku, ochraně proti peroxidaci lipidů
v mozku a v povzbuzování aktivity antioxidačních enzymů jako je glutathionperoxidáza,
která eliminuje nízké koncentrace peroxidu vodíku13.
Mimo antioxidační působení má melatonin také příznivý vliv na spánek a psychickou
pohodu10.
Produkce melatoninu sice s věkem fyziologicky klesá, dá se však během života
poměrně snadno doplňovat v podobě potravy, nápojů nebo jako doplněk stravy ve formě
tablet10. Vysoký obsah melatoninu lze nalézt v ovesných vločkách, rýži, kukuřici,
banánech, ječmenu nebo rajčatech. Z nápojů se doporučuje zejména třezalkový čaj a teplé
mléko, které obsahuje tryptofan, z něhož se melatonin vytváří.

3.1.3 Teorie mutační
Teorie mutací je jednou z genetických teorií stárnutí, které předpokládají, že příčina
morfologických a funkčních změn doprovázejících proces stárnutí tkví v genetickém
podkladu jedince10.
Teorie somatických mutací je založena na skutečnosti, že v průběhu života dochází
v somatických buňkách k akumulaci různých chromozomových mutací. Jejich počet
s rostoucím věkem přibývá a důsledkem je snížení schopnosti reparovat poškozenou
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DNA. Některé studie uvádějí, že buňky vysoce proliferujících tkání u lidí ve věku 60 let a
víc obsahují desítky tisíc takovýchto mutací7, 10, 14.
Tvorbou klonů mutantních somatických buněk v lidském organismu vznikají buňky
s různými genotypy v rámci jednoho jedince. Tento fenomén je známý jako somatický
mozaicismus. Klonální populace mutantních buněk vedou k úbytku funkční tkáně a
podporují chorobné procesy jako je nádorové onemocnění u starších lidí, jenž je
charakterizované převahou mutantních somatických buněk v tkáni14.
Kromě jaderné DNA může dojít k mutacím i v mitochondriální DNA, které
v konečném důsledku urychlí proces buněčného stárnutí10.
Znaky urychleného stárnutí se vyskytují u několika geneticky podmíněných
onemocnění. Fanconiho anémie a Bloomův syndrom vznikají kvůli geneticky podmíněné
nedostatečné ochraně vůči působení kyslíkových radikálů. Oproti některým chorobám
jako je např. lupus erythematosus, jenž je podmíněn kromě genetického podkladu i
vnějšími vlivy, jsou Fanconiho anémie a Bloomův syndrom čistě genetická
onemocnění10.
Mezi další genetická onemocnění řadíme Downův syndrom, Wernerův syndrom a
Hutchinsonův syndrom (tzv. progerie), při nichž se předčasně rozvíjí stařecký fenotyp a
choroby typické ve stáří. Jedinci trpící těmito syndromy se obvykle nedožívají průměrné
délky života7, 10.

3.1.4 Teorie programového stárnutí
Jednou ze současných genetických teorií stárnutí je teorie programového stárnutí,
která předpokládá, že každé ontogenetické období je charakterizováno expresí příslušné
skupiny genů. Podle této teorie je stárnutí geneticky naprogramováno a zevními faktory
může být ovlivněno pouze zásahem do genomu nebo mutacemi. Změnou vlastností
genetického aparátu buňky se buňky transformují v buněčné linie. Vzniklé buněčné linie
se vyznačují buď delší dobou života (např. nádorové buňky) nebo kratší jako je tomu u
progerických syndromů2, 7.
Experimentálně je prokázáno, že buňky mají omezenou životnost, která je dána jejich
schopností dělit se a tato schopnost se s věkem snižuje. V buňkách starých jedinců bylo
rovněž cytogenetickými metodami prokázáno větší množství chromozomových aberací,
ale je otázkou, zda jsou příčinou nebo následkem stárnutí2, 3.
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3.1.5 Pacemakerová teorie stárnutí
Zastánci pacemakerové teorie se snaží vytvořit univerzální teorii, která by
vysvětlovala všechny změny doprovázející fyziologické stárnutí. Tato snaha spočívá
v nalezení časovacího systému (tzv. pacemakeru) v některém z orgánových systémů10.
Přes všechny snahy nebylo doposud žádné řídící centrum stárnutí prokázáno a
někteří vědci proto zastávají názor, že stárnutí je multifaktoriální děj a žádný časovací
systém v organismu tudíž najít nemůžeme10.

3.1.6 Teorie metabolických omylů
V průběhu stárnutí a stáří dochází k metabolickým změnám na úrovni molekulární,
buněčné, tkáňové i orgánové.
U starších lidí se v buňkách hromadí metabolické omyly, zejména omyly vznikající
při syntéze proteinů. Látky s odlišnou strukturou buňka nedokáže rozeznat, metabolizuje
je a používá je k výstavbě nových molekul. Tímto způsobem se v buňce hromadí chybné
struktury, které mají za následek poruchu funkce a smrt buňky2.
V souvislosti se stárnutím mají největší význam změny ve struktuře nukleových
kyselin (DNA, RNA). Na proteosyntézu mají největší vliv omyly v transferové
ribonukleové kyselině (tRNA), která přenáší příslušné aminokyseliny (AMK) k syntéze
nové bílkoviny, a omyly v mediátorové ribonukleové kyselině (mRNA), která vzniká
přepisem DNA v buněčném jádře a nese informace o pořadí zápisu aminokyselin do
vznikajícího proteinu1.
U starších organismů byla v tkáních a buňkách identifikována řada pozměněných
proteinů. Za změnu struktury a funkce těchto proteinů, jejichž přítomnost v tkáních
s věkem stoupá, může nejčastěji glykace (tj. neenzymatická vazba glukózy na
aminoskupinu proteinů) nebo oxidace aminokyselinových zbytků7.
V mladších buňkách jsou tyto chyby obvykle odstraněny reparačními mechanismy
buňky přímo v průběhu vlastní proteosyntézy nebo předčasným uvolněním nesprávně
navázané AMK z enzymu syntetázy dříve, než se AMK zabuduje do bílkoviny1.
Do teorie metabolických omylů můžeme kromě výše uvedené teorie volných
radikálů (viz kapitola 2.1.1) zahrnout i teorii lipufuscinu (stařeckého pigmentu).
Lipofuscin se definuje jako skupina látek lipidové povahy, jež se tvoří v buňkách
peroxidací lipidů. Buňky nemají potřebné systémy pro zpracování peroxidových
lipidových zbytků, proto se s přibývajícím věkem hromadí v lysozomech, které postupně
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přestávají fungovat, což vede k nevyhnutelnému zániku buňky. Nejvyšší koncentrace
lipofuscinu je v buňkách CNS, zvláště v hypotalamu. Důsledkem je druhotná porucha
funkcí orgánů, jejichž metabolismus hypotalamus reguluje1.

3.1.7 Teorie stárnutí makromolekul a teorie příčných vazeb
Autorem teorie stárnutí makromolekul je podle Pacovského Verzár, který sestavil
tuto teorii na základě vlastních poznatků o vztahu kolagenních makromolekul se
zvyšujícím se věkem1. Ve svém dalším díle Pacovský uvádí, že podle Verzára se
v závislosti na věku mění chemické složení i funkce kolagenních makromolekul. Později
byly prokázány změny ve složení a funkci i jiných makromolekul2.
S rostoucím věkem přibývá především tvorba kovalentních příčných vazeb mezi
řetězci i uvnitř řetězců DNA, RNA a extracelulárních bílkovin (např. kolagenních
struktur). Důsledkem tvorby příčných vazeb v kolagenních strukturách je zhoršení jejich
mechanických vlastností. U nukleových kyselin dochází k snížení informační kapacity
molekul1, 10.

3.1.8 Teorie nenahraditelných komponent
Teorie nenahraditelných komponent vychází ze skutečnosti, že se ve stáří snižují
reparační schopnosti. Člověk tak není schopen odstranit poškozené životně důležité
makromolekuly (nukleové kyseliny, lipidy, proteiny) a nahradit je novými. Poškozené
makromolekuly představují pro organismus zátěž, vyúsťující k projevům stárnutí10.

3.1.9 Imunologická teorie
Imunologická teorie je založena na neschopnosti staršího organismu rozpoznat a
odstranit chyby vzniklé při dělení buněk. Akumulací „imunologicky vadného materiálu“
nastává autoimunitní fenomén, to znamená, že organismus se brání proti vlastním
chybám. V tomto případě je snížená imunita ve stáří výhodná. Pokud by byla
obranyschopnost plně funkční jako u mladého zdravého člověka, mohlo by dojít k vlastní
likvidaci organismu2.
Výše uvedené teorie stárnutí jsou v dnešní době nejvíce studovány a mají největší
perspektivu z hlediska vývoje nových prostředků ke zpomalení známek stárnutí. Existuje
však celá řada dalších teorií jako je teorie opotřebení, teorie hromadění odpadních
9

produktů, teorie úbytku postmitotických buněk, teorie autointoxikace a další. Každá
z těchto teorií byla rozpracována pouze na určité úrovni organismu, prozatím se
nepodařilo zpracovat komplexní teorii, která by vysvětlovala souvislost jevů stárnutí na
všech organizačních úrovních10.
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4. Morfologické a funkční změny doprovázející stárnutí organismu
Jak již bylo řečeno, stárnutí je plynulý proces. Změny, které jsou typické pro
stárnoucí organismus tak nenastávají skokově, ale dochází k nim pozvolna a projevují se
závisle na stavu každého jedince. Kvůli interindividuálním rozdílům se dá jen stěží určit,
jestli je naměřená hodnota vzhledem ke kalendářnímu věku jedince fyziologická či
patologická. Jisté však je, že převažující regresivní změny postihují organismus na všech
jeho úrovních, zvyšují riziko výskytu chorob i riziko úmrtí a prozatím nebyl nalezen
žádný způsob, jak je zvrátit3, 8.

4.1 Buněčné změny a změny extracelulární matrix
U buněk se s věkem mění jejich chemické složení, vlastnosti i samotný počet.
Snižování počtu buněk závisí od jejich druhu. Buňky můžeme rozčlenit na několik
kategorií. V první kategorii jsou buňky, které mají schopnost dělit se v průběhu života,
nicméně počet jejich dělení je limitovaný. Příkladem jsou buňky hematopoetické a
epiteliální. Do druhé kategorie řadíme buňky, které nemají schopnost dělení, tzv.
postmitotické buňky. V organismu tak najdeme některé tkáně složené pouze z buněk, se
kterými se člověk narodí a jejich počet s věkem ubývá. Mezi postmitotické buňky
zahrnujeme buňky nervového systému a svalové buňky. Třetí skupinou jsou buňky,
jejichž dělení je stimulováno při regeneraci poškozených tkání. Tuto schopnost mají
například buňky jater, ledvin a endokrinních žláz8, 15.
Stárnoucí buňka vykazuje zpomalené dělení, zpomaluje se i její bazální
metabolismus a chemické reakce probíhající uvnitř, je neschopná apoptózy, nedokáže
dostatečně reagovat na podněty z vnějšího prostředí kvůli snížené citlivosti receptorů a
taktéž není schopna odolávat působení volných kyslíkových radikálů3.
U DNA se s rostoucím věkem zkracují koncové části chromozomů (telomery),
snižuje se methylace nukleové kyseliny. V DNA molekule se také hromadí mutace a
kvůli sníženým reparačním schopnostem buňky tyto chyby opravovat, může dojít
k rozvoji nádorového bujení3,16.
Stárnoucí buňku charakterizuje i degenerace buněčných organel, peroxidace lipidů
buněčných membrán, snížená syntéza proteinů, tvorba nefyziologických látek (pigmentů,
růstových faktorů, …), které vytvářejí v buňce prozánětlivé prostředí. Pro některé buňky,
zejména postmitotické, je typickým znakem stáří ukládání pigmentu lipofuscinu
(„stařeckého pigmentu“) v cytoplazmě3, 8, 16.
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V extracelulární matrix se ve stárnoucím organismu nacházejí ve zvýšené míře
glykované proteiny, oxidativně poškozené bílkoviny a modifikované mukopolysacharidy.
Zvýšená je i koncentrace hyaluronové kyseliny16.
Pozměněné vlastnosti buněk se posléze projeví v morfologii a funkcích orgánů a
orgánových systémů3.

4.2 Tkáňové změny
V tkáních se mění podíl jednotlivých složek i samotná struktura. Buňky, z nichž jsou
tkáně utvářeny, se zvětšují, ale jejich počet s věkem klesá. Uvnitř i vně buněk se snižuje
obsah vody. Rovněž se snižuje obsah netukové tělesné hmoty (svalů, kostí), přičemž
obsah tuku nejprve výrazně vzrůstá a posléze klesá. Důsledkem tvorby příčných vazeb
mezi molekulami kolagenu se podíl rozpustného kolagenu snižuje, oproti tomu množství
mezibuněčného kolagenu a množství vápenatých solí v elastinu v tkáních stoupá.
Následkem většího množství mezibuněčného kolagenu se zvětšuje tloušťka vmezeřené
tkáně orgánů (z řídkého vaziva), což se projeví sníženým transportem kyslíku a živin do
tkání3, 8, 16.
Bazální metabolismus tkání se zpomaluje a produkce tepla není již tak vysoká jako u
mladého organismu. Nervové, endokrinní i imunitní receptory vykazují sníženou citlivost
a práh bolesti starších jedinců je tím pádem vyšší3.

4.3 Změny na úrovni orgánů a orgánových systémů
U všech orgánů obecně platí, že s věkem mění svou strukturu i funkci, což pramení
ze změn, které probíhají na úrovni buněk a tkání, z nichž se daný orgán skládá.
Povaha změn je pro každý orgán specifická, avšak společnou charakteristikou je
úbytek funkcí. Poznatky o úbytku funkcí jsou zásadní pro posouzení patologických a
fyziologických stavů u starých lidí. Dalším rysem stárnutí orgánů je vyčerpání funkčních
rezerv. Mnohé poruchy funkce orgánů za normálních podmínek nepoznáme, protože se
projeví až při reakci na mimořádnou situaci. Rovněž reakce orgánů starších lidí na
podněty je ve srovnání s mladým člověkem výrazně zpomalená1.
Orgánovými změnami v procesu stárnutí se zabývá řada studií. Například Meier se
svými kolegy ve svém článku popisují studii změn abdominálních orgánů spojených
s věkem. Při studii sledovali rozdíly ve velikosti, v metabolických funkcích a útlumu
funkcí sleziny, jater, pankreatu, ledvin, nadledvinek, žaludku, tenkého střeva, tlustého
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střeva a recta mezi dětmi a staršími osobami s využitím počítačové tomografie (CT) a
pozitronové emisní tomografie (PET). Podle studie nebyl rozdíl v objemu jater, sleziny,
pankreatu a ledvin u dětí a starších lidí nějak zvlášť výrazný, nicméně obě nadledvinky
byly co do objemu větší. Dalším zjištěním je útlum fyziologických funkcí jater, sleziny,
pankreatu a nadledvinek a metabolické změny v játrech (pozitivní) i v tenkém a tlustém
střevě (inverzní)17.

4.3.1 Kardiovaskulární systém
Myokard neboli srdeční svalovina časem hypertrofuje (zvětšuje objem jako následek
zvětšení objemu buněk, zatímco jejich počet zůstává nezměněn), přibývá v něm množství
vaziva na úkor funkční tkáně, čímž se zhoršuje elasticita srdce a dochází ke zhoršení jeho
funkcí. Na začátku diastoly se levá srdeční komora plní krví pomaleji, prodlužuje se čas
isometrické kontrakce a relaxační čas a taktéž se snižuje srdeční index, tj. množství krve
vypuzené ze srdce za 1 minutu. Porucha diastolické a systolické funkce komor je
způsobena poškozenými molekulami mitochondriální DNA a enzymy dýchacího řetězce,
které se v buňkách myokardu kumulují kvůli limitované možnosti neutralizovat oxidační
stres. Sinoatriální uzel podléhá rovněž degeneraci. Snižuje se tak citlivost vůči
sympatickým a parasympatickým podnětům. Klesá také senzitivita baroreceptorů a
receptorů

autonomního

nervového

systému

a

důsledkem

převahy

působení

parasympatického nervového systému se zpomaluje tepová frekvence i rychlost
atrioventrikulárního převodu vzruchu. Srdeční chlopně, které mají za úkol zabránit
zpětnému toku krve, ztrácejí elasticitu2, 3, 4, 8, 18, 19, 21.
V cévách dochází ke strukturním a funkčním změnám endotelu a medie. Zvláště
patrné jsou změny ve velkých arteriích. V medii cév lze pozorovat usazeniny vápníku,
akumulaci extracelulární matrix, zmnožení kolagenních vláken a porušení struktury
elastinu. Výsledkem těchto změn je ztluštění, zvýšená tuhost a menší elasticita cévní
stěny. To se projeví zvýšenou rezistencí v periferních cévách a následným vzestupem
diastolického krevního tlaku. Kompenzačním mechanismem poklesu pružnosti a dilatace
aorty je hypertrofie levé srdeční komory4, 8.
Nezřídka se u starších lidí tvoří žilní varixy (především na dolních končetinách, v
žaludku a jícnu), při nichž dlouhodobým přetěžováním žilní stěna ochabuje, poškozují se
žilní chlopně a tím se zhoršuje návrat krve žilním řečištěm z periferních tkání do srdce.
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Určitým rizikem je i vznik trombů, k čemuž přispívá krom jiných faktorů i ukládání
cholesterolu ve stěně cév2, 18.
Důležitým ukazatelem degenerace cév je pokles produkce oxidu dusnatého (NO)
s vazodilatační schopností. Příčinou je jeho nedostačující biologická dostupnost
způsobená především zvýšenou prozánětlivou aktivitou a oxidativním stresem, tedy
patologickým stavem vyvolaným nerovnováhou mezi produkcí a eliminací volných
kyslíkových radikálů ve prospěch produkce. Tato nerovnováha vede ke kumulaci
poškozených proteinů, k zánětu, zvýšené mutagenezi a rozvoji endoteliální dysfunkce4.
Změny, ke kterým dochází v srdci a krevních cévách, vedou souhrnně k bradykardii,
hypertenzi, sklonu k ortostatické hypotenzi (vzhledem k poklesu adaptability) a sklonu
k poruchám srdečního rytmu21. V součtu následků nesmíme opomenout ani zvýšené
riziko trombózy a tvorby žilních městků.

4.3.2 Krev, hemopoéza, hemostáza a hemokoagulace
Pro kostní dřeň je charakteristické snížení aktivity a úbytek rezerv s postupujícím
věkem. Ve stáří proto můžeme očekávat omezenou schopnost reagovat na akutní stavy
jako je akutní infekce nebo akutní krvácení. Důkazy o změně v hemopoeze nalezneme
nejen ve vzorku kostní dřeně, ale i v krevním obrazu periferní krve21.
Ve vzorku periferní krve lze prokázat zvýšený objem erytrocytů a tím i větší rychlost
sedimentace. Klesá počet T-lymfocytů. Tvorba leukocytů a rovněž imunoglobulinů je
v průběhu zánětlivé reakce nižší, než by tomu bylo u mladšího organismu. Trombocyty
vykazují nižší adhezivitu. Ubývá množství plazmatických bílkovin a draslíku v krvi,
koncentrace triglyceridů se však zvyšuje. Nepříznivě působí snížená resorpce železa,
která může vést k rozvoji sideropenické anémie2, 8.
V pokročilém věku je vyšší riziko vzniku tromboembolické nemoci, k čemuž
přispívá zvýšená koncentrace a aktivita prokoagulačních faktorů (např. fibrinogenu),
přičemž koncentrace a aktivita antikoagulačních faktorů bývá stejná nebo snížena. Mimo
tyto vlivy, hyperkoagulační stav podporuje i dehydratace a dlouhodobá imobilizace
starších pacientů21.

4.3.3 Respirační systém
Dýchání ve stáří ztěžuje zvýšená ztuhlost a ochablost mezižeberních svalů a bránice,
osteoporóza skeletu hrudníku a rigidita hrudníku, která charakterizuje roztažnost plic.
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Zvýšená tuhost a rigidita hrudníku je způsobena zejména úbytkem elastické tkáně plic a
změnou mechanických vlastností hrudní stěny. Nižší poddajnost plic podněcuje rozvoj
stařeckého emfyzému neboli rozedmy plic, tj. hromadění vzduchu v tkáni3, 18, 19.
Počet plicních sklípků (alveol) se snižuje, což vede k restrikci dýchací plochy.
Dochází k poruchám ventilace a perfuze, tedy proudění vzduchu v plicích, vylučování
oxidu uhličitého, přivádění odkysličené krve k alveolům a odvádění krve okysličené.
Zvětšuje se tzv. mrtvý prostor, tj. oblast od horních dýchacích cest, průdušek až po
vyústění do plicních sklípků, která obsahuje část vdechnutého vzduchu, jež se nepodílí na
výměně dýchacích plynů s krví21, 22.
Porucha ventilace a perfuze má za následek nárůst rozdílu parciálního tlaku kyslíku
(pO2) mezi tepennou krví a plicními sklípky. Snižuje se vitální kapacita plic (objem
vzduchu, který lze vydechnout po maximálním vdechu) a taktéž absolutní sekundová
kapacita plic (maximální objem vzduchu, který lze vydechnout po maximálním
nadechnutí s nejvyšším úsilím za 1 sekundu), přičemž reziduální objem (objem vzduchu,
který v plicích zůstává i po usilovném výdechu) se zvyšuje. Celková kapacita plic (vitální
kapacita plic + reziduální objem vzduchu) zůstává stejná8, 22.
K udržení homeostázy organismu nepřispívá ani zpomalená reakce na hypoxii a
hyperkapnii, která je zapříčiněná snížením citlivosti dýchacího centra ke změnám
krevních plynů, snížená pohyblivost řasinkového epitelu a zhoršení kašlacího reflexu jako
obranného dýchacího reflexu, a to i přes zvýšenou dráždivost dýchacích cest.
V respiračních cestách se proto hromadí hlen a bez schopnosti aktivního vykašlávání se
zde vytváří ideální prostředí pro pomnožení bakterií. Respirační infekce, jako je
bronchitida nebo pneumonie, tudíž nejsou u seniorů výjimkou a bohužel jsou i jednou
z hlavních příčin úmrtí3, 18, 22.

4.3.4 Gastrointestinální soustava
V ústní dutině klesá počet chuťových papil na jazyku a produkce slin slinnými
žlázami. Rovněž se mění i jejich pH směrem na alkalickou stranu, což podporuje tvorbu
zubního kamene, a obsahují větší množství mucinu. Odlišný je i poměr sodíku a draslíku
ve slinách. Sliznice ústní dutiny je buď hypotrofická (tenká, nekrvácí ani na dotek) nebo
hypertrofická (edematózní, prosáklá, krvácí na dotek i spontánně). Zuby tmavnou vlivem
metabolických změn zubní skloviny, dochází k rozšíření dentinu, který objímá dlouhé
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výběžky odontoblastů, a snižuje se i bolestivost zubů kvůli ukládání minerálních látek do
cytoplazmy dlouhých výběžků odontoblastů. Častým problémem je též ztráta chrupu1, 23.
V žaludku je významnou změnou pokles produkce žaludeční kyseliny (HCl), tím se
zvyšuje pH žaludeční šťávy. Nižší acidita vytváří nevhodné prostředí pro aktivitu
trávicích enzymů, ovlivňuje resorpci léků a zároveň podporuje vznik řady nepříjemných
žaludečních onemocnění, např. dyspeptického syndromu (soubor obtíží pocházejících
z trávicího traktu jako je pocit plnosti, plynatost, pyróza, říhání,atd.) nebo atrofické
gastritidy (zánětlivé onemocnění sliznice žaludku, při němž se mění žlázový epitel na
metaplastický epitel nebo vazivo). Výjimkou není ani vznik hiátové hernie (jícnové kýly),
ke které může přispět i ochabnutí bránice3, 6, 8, 19.
Prakticky po celé délce trávicího traktu je snížena motilita v důsledku redukce
myenterického plexu. Myenterický plexus (též Auerbachův plexus) je nervová pleteň ve
stěně trávicí trubice, která je zodpovědná za ovládání pohybů trávicího traktu, zvláště za
rytmické stahy střev a stahy a relaxaci svěračů19.
M. Jill Saffrey ve svém článku uvádí, že není zřejmé, zda je pohyblivost hladké
svaloviny trávicího traktu narušena v důsledku poruchy funkce buněk hladké svaloviny
nebo poruchou funkce buněk, které regulují jejich činnost. Nevylučuje však ani souhru
obou těchto příčin. Nicméně byly prokázány abnormality mitochondriální struktury a
apoptóza buněk hladké svaloviny, změny v buněčných proteinech a mechanismech, které
regulují kontrakce hladké svaloviny, a změny v signálních drahách, které regulují
fosforylaci lehkého řetězce myosinu20.
Střevní klky zodpovědné za vstřebávání živin se zplošťují, čímž se snižuje resorpční
plocha (klesá resorpce zejména železa a vápníku). V tlustém střevě se u starých lidí
nezřídka vytvářejí výchlipky, tzv. divertikulózy, často trpí obstipací a inkontinencí stolice
v důsledku snížené citlivosti receptorů rekta na náplň a současně sníženého tonu svěrače8,
18, 23

.
K častým infekcím připívá změna mikroflóry, která hraje roli v rozvoji imunitního

systému, funkci neuronů trávicího traktu, motilitě i metabolismu20.
Játra atrofují, s čímž souvisí pokles jejich hmotnosti až o 35 %. Atrofie má za
následek také sníženou syntézu albuminu, která se projeví poklesem koncentrace
albuminu v plazmě. V játrech, mimo jiné metabolické procesy, probíhá i biotransformace
léčiv, která je ve stáří prokazatelně zpomalená6, 8, 21.
Stěny žlučníku a žlučovodů ztrácejí pružnost a stejně jako u žaludku, střev a
ostatních částí trávicí soustavy, i ve žlučníku a žlučovodu se snižuje tonus svěrače a
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motilita a tím pádem je pomalejší i odtok žluči do duodena. K charakteristickým rysům
stárnutí žlučníku patří zároveň nižší syntéza žlučových kyselin zodpovědných za trávení
lipidů a metabolismus a odstraňování cholesterolu z organismu. Nižší koncentrace
žlučových kyselin je jednou z hlavních příčin tvorby žlučových kamenů6, 23.
Pankreas postupně atrofuje a snižuje se jeho exkreční i sekreční funkce. Ubývá také
aktivita enzymů, které pankreas produkuje18.

4.3.5 Endokrinní soustava
Projevy změn v endokrinní soustavě jsou různorodé, závislé na funkci příslušného
hormonu produkovaného odpovídající endokrinní žlázou. Pro všechny hormony však
platí, že se zmenšuje jejich vazba na odpovídající receptory23.
Epifýza s přibývajícím věkem produkuje menší množství hormonu melatoninu3.
Právě nedostatek melatoninu je podle zastánců neuro-endokrinní teorie stárnutí primární
příčinou morfologických a funkčních změn v organismu, neboť ovlivňuje sekreci
hormonů hypotalamu. Hormony produkované hypotalamem na podnět melatoninu
následně řídí sekreci thyreotropních hormonů a taktéž růstového hormonu.
V hypofýze klesá produkce somatotropního hormonu (STH), což vyplývá ze snížené
koncentrace

melatoninu.

Tvorba

adrenokortikotropního

hormonu

(ACTH)

ani

thyreotropních hormonů (TSH) se nijak výrazně nemění. Bazální sekrece antidiuretického
hormonu (ADH), který ovlivňuje schopnost zadržovat a uvolňovat vodu v ledvinových
tubulech, vzrůstá, avšak sekrece tohoto hormonu vyvolaná změnou osmotického tlaku se
snižuje. U mužů a postmenopauzálních žen může být pozorován nárůst produkce folikuly
stimulujícího hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH) adenohypofýzou,
ovlivňujících sekreci hormonů pohlavních žláz3, 6, 8, 18.
Mimo změny v produkci těchto dvou hormonů (LH a FSH) dochází u žen po
menopauze (období přechodu mezi plodným věkem a začátkem stárnutí) ke ztrátě
ovulace, snížení produkce progesteronu a estrogenů (estradiolu, estriolu a estronu).
Tvorba estrogenů po tomto období probíhá pouze v nadledvinkách. Současně se může
zvýšit tvorba testosteronu. Pozměněné hladiny těchto hormonů se projeví zástavou
menstruace, emočními výkyvy, poruchami paměti, návaly tepla, poruchami jemné
motoriky a nočním pocením. Zároveň se kvůli ztrátě protektivních estrogenů zvyšuje
riziko rozvoje osteoporózy a infarktu myokardu3, 8, 23.

17

U

mužů

nastává

pokles

sekrece

pohlavních

hormonů

(testosteronu,

dehydroepiandrosteronu) pomaleji. Důsledkem snižování produkce těchto hormonů u
mužů je zvýšená únava, úbytek svalové hmoty a emocionální labilita3.
Ledviny vytváří méně reninu, který stimuluje sekreci aldosteronu z kůry nadledvin
působícího proti ztrátě soli močí. Z toho vyplývá, že organizmus není schopen adekvátně
reagovat na nedostatek sodíku3.
Vyjma aldosteronu se v kůře nadledvin vytváří menší množství kortizolu, jenž se
v játrech přeměňuje na vlastní řídící hormon – kortizon. Primární funkcí kortizonu je
zvyšování hladiny glukózy v krvi a ochrana před nemocemi. Dřeň nadledvin se ve stáří
vyznačuje změnami v tvorbě kortikoidů (zvyšuje se syntéza noradrenalinu a syntéza
adrenalinu klesá). Z tohoto důvodu se snižuje adaptace organismu na stresové situace6, 8.
Štítná žláza atrofuje a ubývá tak její hmotnost. Stejně tak se snižuje i množství
nahromaděného jodu, počet koloidních uzlů a sekrece hormonů tyroxinu a trijodtironinu.
Narušen je i metabolismus vápníku, za což může nedostatečná tvorba parathormonu
v příštítných tělíscích18, 23.
Buňky pankreatu produkují dva hormony s protikladnou funkcí. Funkcí glukagonu,
jehož produkce s narůstajícím věkem stoupá nebo zůstává na stejné hladině, je zvyšování
hladiny glukózy v krvi. Oproti tomu tvorba inzulinu, který snižuje hladinu glukózy v krvi
tím, že urychluje prostup glukózy do buněk, klesá. Prostup glukózy do buněk může být
ztížen i sníženou citlivostí tkání na glukózu, čímž se vyvíjí porucha glukózové tolerance
nebo přímo diabetes mellitus 2. typu8.

4.3.6 Vylučovací soustava
Během života klesá hmotnost ledvin až o 1/5, ztlušťují se membrány ledvinových
kanálků a kapilár a ubývá počet funkčních nefronů a glomerulů až o 30 %6.
Snižuje se glomerulární filtrace, tudíž se v glomerulech vytváří méně primární moči.
Pokles glomerulární filtrace spolu s nižším průtokem krve ledvinami ovlivňují tzv.
clearence kreatininu, tedy množství krve, které se očistí za určitou jednotku času. Zatímco
koncentrace kreatininu vylučovaného močí klesá, jeho hladina v séru stoupá3, 8, 18.
Porušena je i schopnost zřeďovat či koncentrovat moč, upravovat pH, hydroxylovat
vitamin D5 a také schopnost resorpce sodíku a vody vedoucí ke zvýšeným ztrátám vody a
sodíku močí, hyperkalemii a dehydrataci21.
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Stěna uretry a močového měchýře ztrácí elasticitu. Močový měchýř má menší
kapacitu a tonus, čímž se zvyšuje reziduální objem moči a pocit nutkání na močení. Starší
lidé proto častěji močí a mohou trpět inkontinencí, čemuž napomáhá i ochabnutí
pánevních svalů u žen a zvětšená prostata u mužů. Navíc je zde vysoké riziko infekčních
onemocnění vývodných močových cest. Právě urosepse je jednou z nejčastějších, ne-li
nejčastější příčinou smrti starých lidí. A nesmíme opomenout ani riziko, které s sebou
přináší léčiva, jež jsou za normálních okolností, vylučovány ledvinami. Úbytek funkčních
nefronů totiž způsobuje hromadění těchto léčiv v organismu, kde mohou ve vysoké
koncentraci působit toxicky3, 23.

4.3.7 Imunitní systém
Je známo, že starým lidem se velmi špatně hojí poranění a jsou náchylnější
k infekčním chorobám, především k infekcím dýchacích a močových cest. Důvodem je
kombinace několika faktorů. Jednak to jsou změny v samotné dýchací a vylučovací
soustavě (zhoršené čištění dýchacích cest způsobené sníženým pohybem řasinek
povrchového epitelu nebo zpomalený odtok moči), které usnadňují vstup infekčních
agens do organismu, a jednak to je oslabení buněčné i protilátkové imunity23.
Imunitní systém oslabuje involuce thymu, díky němuž začne v organismu přibývat
množství neúplně kompetentních T lymfocytů a výskyt autoimunitních onemocnění,
jejichž příčinou jsou protilátky proti antigenům vlastního těla (autoprotilátky). Pomalejší
imunitní odpověď je způsobena menší rychlostí migrace leukocytů k místu poškození,
sníženou expresí adhezivních molekul na povrchu monocytů a granulocytů, sníženou
citlivostí receptorů, poruchou dělení a přežívání paměťových buněk a poklesem aktivity B
i T lymfocytů, což má za následek pomalejší tvorbu protilátek3, 16, 22, 23.

4.3.8 Nervový systém
Neurony (nervové buňky), které tvoří nervovou tkáň, nemají schopnost dělení. Jejich
počet se proto během života postupně snižuje (s rozdílnou mírou v různých oblastech
mozku). Úbytek neuronů spolu se ztluštěním stěny a zúžením mozkových cév přispívají
ke ztrátě hmotnosti a objemu mozku. Mění se průtok krve mozkem z 80 ml až na 45
ml/100g mozkové tkáně a klesá konzumpce kyslíku mozkovou tkání1, 8.
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Jelikož je mozek velmi citlivý na hypoperfuzi či hyperperfuzi, vlivem těchto změn
bývá méně odolný vůči ischemii, se stářím se proto navyšuje výskyt hemoragických
příhod jako je cévní mozková příhoda (CMP)4.
Mikrovaskulární změny spolu s dalšími fakory (např. hypertenzí, kouřením,
srdečním onemocněním) mají za následek dysfunkci permeability hematoencefalické
bariéry4.
V neuronech dochází k biochemickým změnám, ke změnám neurofibril a ukládání
stařeckého pigmentu lipofuscinu do cytoplazmy. Rozdíly jsou patrné i v množství
sekretovaných neurotransmiterů, které přenášejí vzruchy, a jejich specifických receptorů
na neuronech, které rozpoznávají jednotlivé typy neurotransmiterů (např. pro
acetylcholin, adrenalin, noradrenalin, katecholaminy, serotonin, kyselinu glutamovou,
aj.)1, 21, 23.
Pro stárnutí nervové soustavy jsou také charakteristické změny v mozkových cévách,
např.

depozita

amyloidu

a

pigmentu

s železem,

mikroaneurysmata

tepen

či

arterioskleróza. Depozita amyloidu ve stěnách mozkových arteriol byly zjištěny u 15%
lidí a arteriosklerózy mozkových tepen (změny vedoucí k tuhnutí a zúžení průsvitu tepny)
byly zaznamenány u 80 % lidí nad 65 let1, 18.
V periferní nervové soustavě je zpomalené vedení nervových vzruchů jak eferentní
dráhou (z CNS do periferie), tak aferentní dráhou (z periferie do CNS). Důvodem je ztráta
lipoproteinu myelinu z nervových vláken axonů neboli demyelinizace nervových vláken6,
8

.
S věkem stoupá četnost výskytu mentálních chorob, snižují se somatické reflexy,

zpomaluje se psychomotorické tempo, rozvíjí se emoční labilita, porucha rozhodování,
mluvení, psaní, chování a intelektových schopností. Objevuje se apatie, deprese a
demence. Typickým znakem stáří je i fragmentace spánku s úbytkem REM fáze a ztráta
krátkodobé paměti, přičemž dlouhodobá zůstává zachována3, 6, 8.

4.3.9 Smysly
Všechny smysly, zejména však zrak a sluch, postihují výrazné regresivní změny,
kvůli kterým staří lidé nezřídka bývají odkázáni na pomoc druhých.
Asi největším problémem jsou změny související se zrakem. Oční čočka se ztlušťuje,
ztrácí pružnost, stoupá její rigidita a mění se její průhlednost a zbarvení. Tím se zhoršuje
rychlost adaptace na tmu a šero, čemuž napomáhá zmenšení velikosti zornic, a schopnost
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akomodace. Akomodace je schopnost vidět ostře do různé vzdálenosti. Především
dochází ke ztrátě schopnosti zaostření na blízké předměty. Z toho důvodu má většina
gerontů problémy se čtením. Tyto potíže způsobené stárnutím se označují jako presbyopie
a trpí jimi až 90 % lidí nad 65 let. Poměrně běžně u starých lidí vzniká i šedý zákal,
označovaný někdy jako senilní katarakta, a zelený zákal, známý také pod názvem
glaukom. Projevem glaukomu je zvýšení nitroočního tlaku, snížený rozsah zorného pole a
změny na očním pozadí1, 3, 6.
Degenerativní změny neminou ani sklivec a rohovku. Zkalení sklivce se podle
výpovědi pacientů projevuje míháním před očima nebo poletujícími bílými útvary. Na
periferii rohovky se mohou vytvářet depozita lipidů, což se odborně označuje jako arcus
senilis1.
Na očním pozadí lze pozorovat arteriosklerózu cév a v cévách sítnice je zvýšené
riziko vzniku okluze, která výrazně zhoršuje zrak. Výjimkou není ani stav označovaný
jako praktická slepota, kdy je zraková ostrost i po korekci brýlemi snížena pod 1/60.
Takový člověk není schopen se sám orientovat v prostoru a stává se tudíž
nesoběstačným1.
Změny v oblasti očí jsou viditelné i navenek. Ztrátou okolního tuku bývají oči
zapadlé. Může dojít k ptóze (poklesu) očního víčka způsobená ochabnutím zdvihače
víčka (levator palpebrae). Neméně obvyklá onemocnění víček jsou i entropium a
ektropium senile. Entropium senile je ochabnutí dolního víčka, přičemž se jeho okraj stočí
směrem k bulbu a dochází tak k jeho podráždění řasami. Ektropium senile je rovněž
ochabnutí očního víčka z důvodu ztráty elasticity tkání. V tomto případě se však okraj
víčka oddaluje od bulbu, díky čemuž je oko méně chráněno a je náchylnější k infekcím
způsobeným nečistotami z okolí1, 6.
Hlavní bariérou v komunikaci je zhoršení sluchu (presbyakuze). Omezené vnímání
zvuků začíná nejprve ve vysokých frekvencích (např. zpěv ptáků nebo telefon). Později je
porušeno vnímání řeči a schopnost potlačit okolní ruch, a nakonec se postižení rozšíří i na
středně hluboké a hluboké tóny. Uvádí se, že silná nedoslýchavost až úplná ztráta sluchu
postihuje okolo 30 % lidí starších 75 let. Mimo nedoslýchavost je ve stáří typické obtížné
lokalizování zdroje zvuku a zvýšená citlivost na hlasité zvuky. V některých případech se
můžeme setkat i s výskytem ušních šelestů (tinnitus). Ušní šelesty jsou sluchové vjemy
pocházející ze samotného sluchového ústrojí1, 23.
Asi 1/3 gerontů má snížený čichový práh (hyposmii) a téměř 80 % má porušenou
kvalitativní čichovou diferenciaci bez změněného čichového prahu. Nosní sliznice je na
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pohled bledá, lesklá a suchá. Místy najdeme dlaždicovité metaplazie cylindrického epitelu
a ztrátu řasinek. Slizniční žlázky bývají zachovány nebo jsou dokonce hyperfunkční, což
je důvodem vzniku senilní rhinorey1.
Zhoršené vnímání chuťových vjemů je způsobeno úbytkem chuťových papil na
jazyku, degenerací buněk šedé hmoty mozkové a centra pro chuť a čich. V rozsahu
postižení chuťových vjemů jsou velké interindividuální rozdíly1, 23.
Snížená je i funkce mechanoreceptorů pro vnímání napětí a tlaku, nociceptorů pro
bolestivé podněty a proprioreceptorů pro vnímání polohy těla a pohybu22.

4.3.10 Kůže
Kůže ztrácí vlhkost vlivem snížené schopnosti zadržovat vodu a úbytkem potních
žláz. Následkem sníženého množství podkožního tuku, zmnožení kolagenních vláken a
ztrátou struktury elastinu ztrácí pružnost a objevují se vrásky, rýhy kolem úst, vějířky
kolem očí, dvojitá brada a ptózy očních víček a váčků pod očima1, 8, 13.
Výrazné ztenčení epidermis, které je možno poznat podle řasení a prosvítání cév, je
výsledkem prosté a degenerativní atrofie kůže. Prostá atrofie postihuje zakryté části kůže,
méně vystavené slunečnímu záření. Degenerativní atrofie je charakteristická pro odhalené
části kůže, v nichž dochází, vlivem větší expozice slunečnímu záření, k hrubším
regresivním změnám. Kryté části kůže mohou důsledkem atrofie mazových žláz
vysychat, šupinatět a mají sklon ke svědění. Tomuto jevu se říká pityriasis senilis1.
Viditelné jsou změny pigmentace v kůži. Na místech, která jsou často vystavená
slunci, tedy na rukou, ramenou a v obličeji, se nepravidelným hromaděním pigmentu
opotřebení (lipofuscinu) vytvářejí žlutavé až nahnědlé skvrny, tzv. lentigo senilis.
Mnohdy se na hřbetu rukou, na krku, v obličeji a na trupu utváří stařecké senilní
bradavice (verruca seborrhoica senilis). Epidermální buňky a buňky vlasových folikulů,
jejichž počet a hustota s věkem klesá, produkují menší množství pigmentu melaninu.
Nedostatek melaninu poznáme podle bledé kůže a šedivění vlasů1, 3, 8.
Výjimkou není ani tvorba adenomů, komedomů (černých teček) či měkkých
fibromů. Nejčastějším adenomem (benigním nádorem ze žlázového epitelu) je adenoma
sebaceum senile. Jedná se o malé ploché uzlíky pleťové nebo nažloutlé barvy v oblasti
obličeje. Měkké fibromy (lentigines pendulae) jsou různě velké a různě pigmentované
útvary po stranách krku, na vnitřní straně stehen a v podpaží1.
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Průvodním znakem stárnutí organismu jsou změny v prokrvení. Úbytek vaskularity
hlubších vrstev podmiňuje zhoršené prokrvení. Velmi frekventované jsou senilní
angiomy, které lze definovat jako polokulovité červenofialové útvary lokalizované
nejčastěji na trupu. K obvyklým cévním projevům stárnutí kůže zvláště u žen řadíme
teleangiektázie v obličeji (nahromadění rozšířených krevních kapilár) a venektázie na
stehnech a nohou (rozšíření žil)1, 18.
Počet buněk epidermis postupně ubývá, neboť je zpomalena tvorba nových buněk
jako náhrady za buňky poškozené a odumřelé. Se zhoršenou obnovou buněk pokožky
souvisí snížená schopnost regenerace, čímž se prodlužuje interval hojení ran3, 8.
Vlasy rostou pomaleji (stejně jako nehty), ztrácí lesk, jsou tenčí a mají sklony
k lámání. Nehtové ploténky jsou silnější, vznikají dystrofie, např. onychogryphosis
(zbytnění a zakroucení nehtové ploténky zejména na dolních končetinách). A zatímco
vlasů ubývá, ochlupení obočí a ústí zevního zvukovodu může být vyvinutější. U
postmenopauzálních žen může vlivem změny produkce hormonů dojít k hirsutismu, tzn.
k růstu více pigmentovaných chloupků v oblastech, kde se typicky vyskytuje ochlupení
mužské (brada, tváře, nad horním rtem, hrudníku, …)22, 23.
V kůži dále klesá syntéza prekurzorů vitaminu D3, snižuje se imunitní odpověď,
ochrana proti infekcím, autoimunitním chorobám a nádorům. Snižuje se senzitivita
receptorů, zvláště na bolest vlivem úbytku Meissnerových tělísek a volných nervových
zakončení v kůži20, 22.

4.3.11 Pohybový aparát
Kosti časem mění tvar a strukturu, ubývá v nich kompaktní i spongiózní složka.
Mnohem rychleji probíhají tyto změny u žen (po menopauze) ve srovnání s muži. Po 75.
roce se rychlost změn u obou pohlaví vyrovnává6, 23.
Ztráty proteinové matrix a minerálů v kostech podněcují rozvoj osteoporózy.
Osteoporóza je onemocnění, které zvyšuje křehkost kostí a jejich náchylnost k frakturám.
Nejčetnější jsou u starých lidí zlomeniny krčku femuru, zlomeniny těl obratlů, fraktury
stehenní kosti a předloktí. Příčinou fraktur je nejen křehkost kostí, ale především zhoršení
koordinace pohybu a udržení rovnováhy, čímž stoupá riziko úrazů a pádů8, 23.
Typická stařecká postava bývá menšího vzrůstu a shrbená. Důvodem je řídnutí těl
obratlů a atrofie meziobratlových plotének páteře. Páteř se může zakřivovat do strany
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(skolióza) nebo dozadu (kyfóza) vlivem přeměn probíhajících uvnitř páteře a kostí
končetin23.
Klouby podléhají degenerativním změnám, které vedou ke zmenšení kloubního
povrchu, snížení elasticity kloubních chrupavek a snížení objemu synoviální tekutiny.
Výsledkem je ztuhlost kloubu, což omezuje pohyblivost a způsobuje bolest, a rozvoj
degenerativní artrózy5, 8, 23.
S přibývajícím věkem koreluje pokles fyzické výkonnosti jedince kvůli ztrátě
svalové hmotnosti, která se označuje jako sarkopenie, dále dochází k poklesu svalové síly
a změnám v kosterním a nervovém systému24.
Typickým znakem je atrofie kosterního svalstva charakterizovaná průměrným
poklesem svalové hmoty po celou dobu dospělého života o zhruba 0,37 % ročně u žen a
0,47 % za rok u mužů, přičemž fyzická nečinnost může tento proces mnohonásobně
urychlit. Studie také potvrdila snížení velikosti svalových vláken v souvislosti se
stárnutím, jehož příčinou je narušení obratu bílkovin ve svalu24.
Funkčnost kosterního svalu narušují rovněž metabolické poruchy jako inzulinová
rezistence a obezita, zvýšená tvorba fibrotických pásů mezi svalovými vlákny, infiltrace
tuku do kosterní svaloviny a snížená syntéza mitochondriálních proteinů. Sval má poté
nižší tonus, klesá rychlost a síla kontrakce a rychleji se unaví. Fyzickou výkonnost
ovlivňují i pokles tuhosti šlach z důvodu degradace kolagenu a změny v motorických
centrech mozku a míchy24.
Rychlost odpovědi svalu na podnět z CNS se prodlužuje kvůli zpomalenému vedení
impulzu nervovými vlákny23.
Nicméně ve svalové aktivitě starých lidí existují velké interindividuální rozdíly dané
jejich způsobem života (aktivním pohybem, výživou,atd.) a psychosociálními faktory.
Biologickými faktory, které hrají úlohu v poklesu svalové výkonnosti, jsou především
klesající produkce hormonů ovlivňujících syntézu a degradaci svalových proteinů (např.
testosteron, růstový hormon, …) a tvorba zánětlivých cytokinů (IL-6, TNF-α, …)
indukujících zvýšené odbourávání proteinů24.

4.3.12 Metabolismus a termoregulace
Kolem 40. roku se začíná zpomalovat bazální metabolismus, ale chuť k jídlu se
nemění. Příjem potravy proto bývá větší než organismus potřebuje, roste tuková tkáň na
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úkor svalstva a člověk přibývá na váze. To může vést až k obezitě a rozvoji inzulinové
rezistence3,16.
Po 75. roce se začne tělesná hmotnost opět snižovat a rozvíjí se malnutrice různých
složek potravy. Důvodem je nižší chuť k jídlu a rychlejší nástup pocitu sytosti. Rozvíjí se
dehydratace a hypovolemie (snížený objem krve). Příčinou je pokles celkové tělesné vody
a ztráta pocitu žízně. Klesá výdej energie, funkční kapacita a energetická rezerva, proto se
člověk rychleji vyčerpá a je častěji unavený. Zvyšuje se glykace a oxidace plazmatických
bílkovin a prozánětlivá aktivita3, 16, 21.
Nedostatek hormonů štítné žlázy zvyšuje riziko vzniku myxedému, který se
projevuje hromaděním hlenových látek v podkožním vazivu, edémy, bradykardií, můžou
se objevit příznaky demence a chrapot. V nejtěžších případech figurují poruchy vědomí,
kóma, případně může dojít k úplnému selhání organismu21.
Zpomalený metabolismus ovlivňuje termoregulaci v tom smyslu, že snižuje tělesnou
teplotu (především v ranních hodinách) a adaptační termoregulační mechanismy.
Zhoršená adaptace na chlad je zapříčiněna poruchou kompenzačních reakcí na pokles
tvorby tepla a vymizením podkožního tuku, který funguje jako izolační vrstva. Porušená
je i třesová termoregulace, to je dáno zejména zhoršenou svalovou tvorbou tepla v
důsledku svalové atrofie. Neschopnost přizpůsobit se teplu je přičítána úbytku potních
žláz, poruchám vazokonstrikce i vazodilatace a poruchám krevního oběhu, jenž se podílí
na předávání tepla mezi oblastmi těla o různé teplotě23, 25.
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5. Geriatrické syndromy a choroby ve stáří
Choroby, které postihují starší jedince lze rozdělit do tří kategorií. První kategorií
jsou choroby přímo související stářím. Typickým příkladem jsou choroby vyskytující se
výhradně ve vysokém věku (např. senilní demence, presbyakuze), choroby způsobující
předčasné stárnutí (např. Wernerův syndrom), syndromy patologického presenia a sénia
(např.

psychosomatický

syndrom),

onemocnění

zapříčiněné

vystupňováním

fyziologického stárnutí (osteoporóza) a choroby, které se mohou vyskytnout v jakémkoliv
věku, nicméně pokud se objeví ve stáří, mají své specifické rysy (např. diabetes mellitus).
Druhou kategorii tvoří choroby jako je arterioskleróza nebo hypertrofie prostaty, které se
sice mohou vyskytnout v každém věku, ale jejich incidence ve stáří je velmi vysoká. Třetí
skupinou jsou onemocnění, která si člověk přenese do stáří z nižších decénií1.
Stejně jako u předešlých věkových skupin i stáří se vyznačuje určitými zvláštnostmi
v souvislosti

s chorobami.

Stáří

je

doprovázeno

větším

množstvím

chorob

(polymorbiditou) oproti nižším věkovým kategoriím, netypickými příznaky a odlišným
klinickým obrazem, sklonem k chronicitě a častými komplikacemi buď typu řetězové
reakce (tzn., že jedna nemoc podněcuje vznik dalších) nebo komplikace, které nesouvisejí
s primárním onemocněním, ale zastíní původní klinický obraz, nebo komplikace
urychlující proces stárnutí (tj. akcelerační fenomén). Výjimkou není ani chybění bolesti a
afebrilní průběh zánětlivých onemocnění. Nemocní lidé se stávají více či méně závislí na
svém okolí, tudíž se mění i jejich sociální situace1, 2, 25.

5.1 Pojetí geriatrického syndromu
Syndromem se v tradičním slova smyslu rozumí specifický soubor příznaků, jenž je
následkem chorobného procesu. Jako příklad lze uvést Cushingův syndrom. Cushingův
syndrom je endokrinní porucha charakterizovaná zvýšenou hladinou kortizolu v krvi, což
vede k specifickým projevům jako je např. hypertenze, hyperlipidémie, osteoporóza či
vzhled měsíčkového obličeje26.
Geriatrický syndrom je v poslední době považován za výsledek kumulace následků
poškození více systémů v důsledku stárnutí a projeví se tehdy, když tyto důsledky
poškození získají převahu nad kompenzačními mechanismy. Geriatrický syndrom je tedy
opakem tradičního pojetí syndromu. Například kombinace vlivů dehydratace, léků,
vyššího věku, vážné choroby, demence a jiných faktorů vedou k fenomenologii deliria26,
27
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5.1.1 Nejvýznamnější geriatrické syndromy
Mezi psychické poruchy, se kterými se u starších pacientů můžeme setkat, patří
amentní stavy projevující se např. poruchou orientace a percepce, iluzemi, halucinacemi
nebo poruchami paměti. Dále sem řadíme poruchy chování, deprese, sklony k sebevraždě
a demence, tedy snížení rozumových schopností získaných během života, které jsou
doprovázeny ztrátou úsudku, zapomnětlivostí, dezintegrací intelektu a osobnosti, emoční
labilitou, paranoiou, obtížným hledáním správných výrazů i menšími cévními mozkovými
příhodami a neurologickými poruchami1. S demencí je spojována i zpravidla recidivující
psychická porucha zvaná delirium.
Senioři nezřídka trpí poruchami spánku. Častěji se probouzí, zkracuje se jim tedy
fáze hlubokého spánku, obtížně usínají. Závažnější poruchou je spánková inverze. Spánek
může být rušen psychickými problémy, depresemi, halucinacemi, bolestí, noční dušností,
inkontinencí, změnou prostředí nebo okolními vlivy (chlad, horko, hluk)1.
Syndrom instability souvisí s involucí systému pro udržování rovnováhy. Projevem
poruchy rovnovážného ústrojí bývají závratě, které značně zvyšují riziko pádů. Závratě
jsou způsobené poruchami prokrvení mozku a trápí asi polovinu lidí nad 65 let1, 25.
Riziko pádů zvyšuje i ortostatická hypotenze, tj. snížení krevního tlaku po postavení
z důvodu poruchy adaptace krevního oběhu na vzpřímený stoj. Schopnost vyrovnávat
krevní tlak při změně polohy je ve stáří ovlivněna především degenerativními a
ischemickými změnami v mozkových centrech, ale i velkým množstvím nejrůznějších
farmak, která senioři pravidelně užívají1, 2.
Syndromy týkající se metabolismu elektrolytů a vody zahrnují poruchy koncentrace
iontů a dehydratace. Dehydratace může nastat z nedostatečného příjmu vody (ztráta
pocitu žízně) či ztráty vody (hluboké a rychlé dýchání), kdy zvýšení koncentrace vyvolá
přesun vody z nitra buněk do mezibuněčného prostoru. Druhým typem dehydratace je
nedostatek tekutin a zároveň elektrolytů např. při chronické renální insuficienci1.
Častým syndromem z porušené acidobazické rovnováhy je metabolická acidóza
z nahromaděných acidifikujících látek převážně při renální insuficienci, diabetu, srdeční
nedostatečnosti a anémii. U akutního imobilizačního syndromu se může vyskytnout
respirační acidóza charakterizovaná nahromaděním CO2. Metabolickou alkalózu lze
diagnostikovat při ledvinových chorobách nebo srdeční slabosti. Jedná se o stav, při
kterém následkem zvracení nebo nedostatku draslíku dochází k uvolňování draslíkových
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iontů z buňky výměnou za vodíkové ionty z extracelulárního prostředí, čímž vzroste pH
mimobuněčné tekutiny. Respirační alkalóza je ve stáří vzácná1.
Inkontinence moči (případně stolice) může být akutní, vyskytující se jako průvodní
jev

závažného

onemocnění,

nebo

chronická,

jejíž

příčina

většinou

tkví

v

cerebrovaskulárních chorobách, v ochabnutí svalstva pánevního dna, ve snížené kontrole
svěračů, ve snížené kapacitě močového měchýře a ve zvýšené dráždivosti stěny
močového měchýře. Toto tvrzení podporuje i výzkum provedený na 24 měsíců starých
myších samcích, jehož cílem bylo zaznamenat změny v epitelu močového měchýře a
reflexní senzorické dráze, vedoucí elektrické impulzy z močového měchýře do reflexních
center v CNS. Na základě tohoto výzkumu bylo prokázáno, že se s věkem zvyšuje
aktivita a citlivost močového měchýře, zvyšuje se kontraktilita hladkého svalstva, mění se
biologická dostupnost ATP a acetylcholinu, zvyšuje se exprese genů pro purinergní
receptory i citlivost těchto receptorů včetně P2X3 receptoru, který funguje jako ligandem
řízený kanál pro ATP a je součástí senzorické dráhy podílející na kontrole objemu moči
v močovém měchýři2, 28.
Opačným problémem je retence moči. Do příčin neschopnosti vyprázdnit močový
měchýř lze zahrnout působení některých farmak a mnohdy je příčinou retence porucha
inervace stěny močového měchýře nebo nádory1.
Porušení mechanismů termoregulace se projeví nerovnováhou mezi tvorbou a
výdejem tepla. S věkem klesá kožní teplota, snižuje se schopnost adaptace na okolní
teplotu (snadnější podléhání hypotermii a přehřátí) a citlivost na endogenní pyrogeny
(infekce probíhají bez zvýšené teploty). Při poklesu tělesné teploty se mohou uplatňovat
účinky léků, podchlazení i porucha termoregulace1. Mnohem náchylnější k podchlazení
bývají starší lidé se syndromem malnutrice, jak ukázaly výsledky experimentu,
provedeného se skupinou zdravých žen a skupinou žen s malnutricí. Obě skupiny žen
byly staršího věku a byly vystaveny teplotnímu poklesu okolního prostředí z 35 °C na
23°C. Ve vazokonstrikci v souvislosti s chladným prostředím nebyl zjištěn žádný rozdíl
mezi skupinami. U skupiny žen s malnutricí byla však zaznamenána porucha rychlosti
termoregulace a po expozici nejnižší teplotě (23 °C) došlo k malému poklesu tělesné
teploty oproti skupině zdravých žen29.
Vzácným syndromem je tzv. maligní hypotermie, při které klesá tělesná teplota až ke
32 °C a vyznačuje se těžkým klinickým průběhem1.
Imobilizačním syndromem se rozumí soubor důsledků dlouhodobého omezení
pohybu a projevuje se ve všech orgánových systémech. V důsledku tělesné inaktivity se
28

deformují klouby, ubývá svalová síla, atrofuje svalová hmota a ubývá kosterní hmoty, což
přispívá k rozvoji osteoporózy. Při imobilizačním syndromu se zvyšuje predispozice
k embolii, pneumonii, obstipaci, tvorbě močových kamenů, infekcím močových cest,
vzniku proleženin, dehydrataci a malnutrici. Častokrát je projevem i ortostatická
hypotenze, retence a inkontinence moči a psychické poruchy včetně úzkostí, deprese a
nespavosti23, 25.
U imobilních pacientů se mnohdy setkáme s dekubity, které patří spolu
s diabetickými, ischemickými a bércovými vředy mezi nejčastější typy nehojících se ran u
starců. Dekubity jsou výsledkem působení vlivů fyziologického stárnutí (změny na kůži,
oslabení imunitního systému, ateroskleróza), patologického procesu (diabetes mellitus,
ischemie) a vlivů vnějšího prostředí (mechanický tlak, vlhko, nečistoty)2, 30.

5.2 Nejčastější choroby ve stáří
5.2.1 Kardiovaskulární choroby
Nejfrekventovanější srdeční chorobou je ischemická choroba srdeční (ICHS) a s ní
související neschopnost zajistit minutový výdej odpovídající metabolické potřebě
organismu (srdeční nedostatečnost). Výskyt bolestivé formy ICHS, angíny pectoris, se
s věkem snižuje, narůstá však počet asymptomatických ischemií31. Infarkt myokardu má
atypický průběh (bezbolestný, asymptomatický, klinický obraz připomíná mozkovou
nebo břišní příhodu, psychické změny) se sklonem ke komplikacím (ruptura srdce,
aneurysma komor, dysarytmie)1.
Stařecká amyloidóza srdce je onemocnění způsobené ukládáním amyloidu
(především v srdečních síních) s následkem atrofie vláken srdeční svaloviny, která se
projeví srdeční nedostatečností1.
S věkem přibývá také revmatických a sklerotických chlopenních vad, nejčastěji jde o
insuficienci aortální chlopně31.
Dalšími srdečními chorobami jsou zánětlivá onemocnění (bakteriální endokarditida,
myokarditida), cor pulmonale (hypertrofie pravé komory v důsledku plicních chorob),
poruchy srdečního rytmu a vedení vzruchu, revmatická horečka, stenóza aorty a
aneurysma aorty23, 31.
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Z onemocnění cév dominuje ischemická choroba dolních končetin (ateroskleróza),
tromboflebitida, venózní insuficience, flebotrombóza hlubokých žil a arteriální
hypertenze23.

5.2.2 Onemocnění dýchacího systému
Zpravidla každý starý člověk si stěžuje na dušnost. Dušnost je normálním projevem
stárnutí organismu, v některých případech se však jedná o doprovodný příznak
onemocnění.
Vzrůstá též incidence plicních mykóz, pneumonií a plicní tuberkulózy s atypickým
klinickým obrazem, bronchopneumonie a plicní embolie31.
Častou příčinou úmrtí je bronchogenní karcinom (maligní nádor) a plicní emfyzém,
který vzniká v důsledku anatomických a funkčních změn plic a hrudníku. Nebezpečí
plicního emfyzému spočívá hlavně ve zvýšené náchylnosti k infekcím1.
Dalším nepříjemným a nebezpečným onemocněním je chronická obstrukční plicní
choroba (chronická bronchitida), jejíž nejzávažnější komplikací je cor pulmonale (tj.
hypertrofie pravé komory srdce vzniklá v důsledku onemocnění postihující plíce) a
chronická obstrukční plicní choroba v kombinaci s bronchiálním astmatem, který zhoršuje
dušnost1, 31.

5.2.3 Gastroenterologická onemocnění
Poruchy jícnové motility se manifestují jako dysfagie (potíže při polykání), achalasie
(porucha koordinace peristaltiky a relaxace dolního svěrače jícnu) a gastroesofageální
reflux (návrat žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu), který přispívá k rozvoji ezofagitidy
(zánět jícnu) a hiátové hernie (vyklenutí gastroesofageálního spojení nebo části žaludku
do hrudní dutiny). Gastroesofageální reflux je ve stáří méně nápadný, především klesá
pyróza. Žaludeční stěna je náchylnější ke vzniku erozí, peptických vředů a krvácení31.
Do střevních geriatrických chorob spadá divertikulóza tračníku (četný výskyt
střevních výchlipek, divertikulů), ischemická kolitida (vzniká nejčastěji na podkladě
arteriosklerotické cévní obstrukce), malabsorpční syndromy (poruchy resorpce), střevní
ischemické nekrózy z poruch cévního zásobení střeva, zánětlivé břišní příhody
(peritonitida, cholecystitida, divertikulitida, …). Narůstá incidence chronické obstipace a
inkontinence stolice. Uvádí se, že výskyt chronické zácpy je u lidí nad 65 let 30-40 % a
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výskyt inkontinence stolice 5 %. Jednou z hlavních příčin úmrtí ve vyspělých zemích je
kolorektální karcinom1, 20, 31.
Přídatné orgány trávicího traktu jsou nejčastěji postiženy jaterní cirhózou (chronické
onemocnění s přestavbou jaterní tkáně a cévního řečiště), hepatitidou, karcinomem
žlučníku, cholelitiázou (tvorba žlučových kamenů ve žlučníku či žlučových cestách),
karcinomem pankreatu a pankreatitidou23.

5.2.4 Hematologické choroby
Velmi časté jsou hypochromní anémie z nedostatku železa (většinou ze ztrát železa
při divertikulóze střev, hiátové hernii, kolorektálním karcinomu nebo při užívání léků
s antiagregačními účinky), hyperchromní megaloblastické anémie (nejčastěji z poruchy
resorpce a metabolismu vitamínu B12 a z nedostatku kyseliny listové) a anémie
doprovázející primární choroby. K autoimunitním chorobám řadíme primární nebo
sekundární

autoimunitní

hemolytické

anémie

(AIHA),

doprovázející

nejčastěji

chronickou lymfatickou leukémii nebo idiopatickou trombocytopénii (ITP)31.
Zvláštní

skupinou

jsou

onkohematologická

onemocnění,

konkrétně

myeloproliferativní a lymfoproliferativní choroby. Příkladem myeloproliferativních
chorob

jsou

akutní

myeloproliferativní

myeloblastické
chronická

leukémie,

onemocnění

myelodysplastický

(chronická

myeloidní

syndrom

a

leukémie,

trombocytémie, idiopatická myelofibróza a polycytemie vera). Lymfoproliferativní
onemocnění se rozčleňují na leukemie (akutní a chronická lymfatická leukémie, leukémie
z vlasatých buněk, …), maligní lymfomy (hodgkinské a nehodgkinské) a myelomy31.
Z koagulačních poruch je ve stáří zaznamenáno více případů trombotických příhod
než krvácivých stavů. Krvácení je v mnoha případech způsobeno defekty trávicí soustavy,
ledvin a dýchacích cest nebo vzniká na podkladě trombocytopatie či trombocytopenie31.

5.2.5 Choroby ledvin
Ledviny bývají postihnuty glomerulonefritidou, která má ve stáří atypický klinický
obraz oproti mladším lidem. Častokrát je diagnostikována chronická pyelonefritida,
zvláště u starců s nedostatkem draslíku. Výjimkou není ani chronická nedostatečnost
ledvin, jejíž příčinou je právě chronická pyelonefritida a nefroskleróza (aterosklerotické
změny ledvinových tepének)1.
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5.2.6 Onemocnění nervového systému
Imobilizaci pacientů a jejich závislost na jiných lidech bývá způsobena cévní
mozkovou příhodou. Následkem degenerativních změn krční páteře vzniká cervikální
myelopatie, která se projevuje spasmy a slabostí dolních končetin. Častá je Parkinsonova
choroba, tremor senilis (stařecký třes) jako důsledek senilní atrofie mozku,
subarachnoidální krvácení (většinou z prasklého aneurysmatu), meningitidy s méně
výraznými symptomy, chorea (nekontrolovatelné trhavé pohyby s grimasami) a bolestivé
syndromy provázející např. akutní virové onemocnění označované jako herpes zoster,
jehož příčinou je reaktivace viru, který zůstal po primární infekci fixován na nervové
buňky spinálních ganglií. U lidí se sníženou imunitou, a tedy i u starších osob, se tento vir
aktivuje z latentní formy a poškozuje ganglia zadních míšních kořenů, což se projeví
neuralgií1, 23.

5.2.7 Choroby smyslových orgánů
Patologickou změnou očních víček ve stáří je ektropium a entropium senile
(ochabnutí dolního víčka). Nejznámějšími chorobami jsou šedý a zelený zákal. Šedý
zákal, známý také jako senilní katarakta, je zkalení jinak čiré oční čočky, jehož
výsledkem je rozmazané vidění (postihuje zrakovou ostrost). Zelený zákal neboli
glaukom je výsledkem involuce zrakového nervu a hlavní příčinou je vysoký nitrooční
tlak. Oba typy zákalů můžou vést až ke slepotě, pokud nejsou léčeny. Méně známá je
senilní makulární degenerace, charakterizovaná mlhavým viděním a neschopností číst i
přes optické pomůcky, přičemž jedno oko bývá postiženo více než druhé. Poškození
zraku může být vyvoláno také cévními defekty, nejčastěji arteriosklerózou22.
Největším problémem komunikace s geriatrickými pacienty je jejich nedoslýchavost
až úplná ztráta sluchu. Negativně na psychiku pacienta působí i tinnitus (sluchové vjemy
pocházející ze samotného sluchového ústrojí)1.
Je známo, že všechny smyslové receptory mají ve stáří nižší citlivost. Nicméně
fyziologické snížení citlivosti receptorů může být vystupňováno jinými chorobami (např.
snížení čichového prahu napomáhá senilní rhinorea)1.

5.2.8 Endokrinní onemocnění
Při poruše funkce štítné žlázy vzniká buď stařecká hypotyreóza nebo stařecká
hypertyreóza s méně nápadnými symptomy. Porucha funkce pankreatu se nejčastěji
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manifestuje jako diabetes mellitus 2. typu. Vyloučena není ani možnost vzniku
pankreatitidy. Mezi onemocnění mající původ v narušené funkci nadledvin patří
Addisnova choroba a Cushingův syndrom. Ve stáří se mohou objevit i známky
onemocnění, jehož příčinou je zvýšená funkce (hyperparatyreóza) nebo snížená funkce
(hypoparatyreóza) příštítných tělísek23, 25.

5.2.9 Gynekologická onemocnění
Příkladem gynekologických onemocnění je vulvitida při nedostatečné hygieně,
diabetu nebo inkontinenci moči. Dále tzv. krauróza vulvy, to jsou involuční změny na
zevních rodidlech. Projevuje se nepříjemným nočním pálením a svěděním zevních
rodidel. Typické jsou i časté bakteriální a mykotické infekce1.

5.2.10 Onemocnění pohybového ústrojí
Poměrně běžným onemocněním je kloubní artróza. Zvláště obézním lidem, u kterých
dochází k neúměrnému přetěžování kloubů, hrozí rychle se rozvíjející koxartróza, tedy
artróza kyčelního kloubu. V některých případech se může objevit artróza páteře
(spondylóza). Typickými chorobami jsou revmatická polymyalgie, svalové křeče (zvláště
v noci), zlomeniny (dominují fraktury krčku stehenní kosti), senilní osteoporóza,
osteomalácie z nedostatečné mineralizace kostního osteoidu, revmatická artritida a dna1,
23

.

5.2.11 Kožní choroby
Nezřídka si pacienti stěžují na svědění kůže (pruritus senilis). Někdy se příčina
pruritu dá zjistit (ekzémy, nemoci vyvolané houbami, kvasinkami a mikroby, diabetes,
urémie, nádory, nadměrná očista těla, aj.), jindy zůstává neobjasněna1.
Na trupu a obličeji se mohou objevit žlutohnědá až černá ohraničená ložiska a papily,
později bradavičnaté výrůstky (verruca senilis). Na místech vystavených světlu se často
utvářejí ploché tmavé útvary (keratoma senile). Podkožní skvrnité hemoragie (purpura
senilis) jsou výsledkem atrofie kůže nebo průvodním jevem jiného onemocnění1.
Zdravotní stav geriatrických pacientů častokrát komplikují dekubity, bércové vředy,
otlaky (tyloma) a kuří oka (clavus) na prstech nohou a patách, žilní varixy na dolních
končetinách, edémy kolem kotníků a nádory. Neobvyklé nejsou ani lékové enantémy
(alergické rekce) vzhledem k množství léků, jaké užívají22.
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6. Onemocnění pankreatu ve stáří
6.1 Struktura a funkce pankreatu
Pankreas má zevně sekretorickou část (exokrinní) a vnitřně sekretorickou část
(endokrinní). Výsledky studie sledující pomocí počítačové tomografie změny pankreatu,
do které bylo zahrnuto 272 osob ve věku od 20 do 88 let, poukázaly na změnu objemu
v souvislosti se vzrůstajícím věkem. Objem slinivky je maximální ve 40. letech bez
ohledu na pohlaví a zůstává konstantní zhruba do 60 let, posléze se objem začne snižovat.
Další studie, provedená u 102 subjektů ve věku 20 až 85 let, prokázala pomocí
transabdominální ultrasonografie změny v pružnosti pankreatu, pokles jeho průměru, a
naopak zvýšení šikmosti a špičatosti pankreatu po 40. roce života. Chantarojanasiri a spol.
ve svém článku uvádějí i další změny jako je tendence k rozšiřování pankreatického
vývodu, přibývá pankreatické steatózy a mikroskopicky je patrná nerovnoměrná fibróza,
papilární hyperplazie a prokazatelná mutace v genu KRAS, který hraje důležitou roli
v karcinogenezi. Endoskopickým vyšetřením může slinivka vykazovat abnormality
podobné chronické pankreatitidě, proto je často obtížné rozlišit fyziologické změny
pankreatu od počáteční fáze chronické pankreatitidy5, 32, 33, 34.
Exokrinní oddíl představuje tuboalveolární žlázu produkující denně 1 až 2 litry
trávicí šťávy, jejíž obsah slouží ke štěpení složek potravy procházející duodenem na
snadněji vstřebatelné a využitelné produkty. Pankreatická šťáva je zásaditá o pH až 8,5 a
obsahuje převážně vodu, hydrogenkarbonátové ionty (HCO3-) a enzymy, z nichž
nejvýznamnější jsou proteázy štěpící bílkoviny, lipáza štěpící tuky, alfa-amyláza
rozkládající sacharidy, dále nukleázy, fosfolipázy, elastázy a kolagenázy5.
Koncentrace některých složek pankreatické šťávy se u starších a mladých lidí liší, na
což upozorňuje i článek Laugiera a jeho spolupracovníků, ve kterém uvádí, že sekrece
hydrogenuhličitanů, lipázy, chymotrypsinu a fosfolipázy se lineárně snižuje v závislosti
na věku. Oproti tomu koncentrace vápenatých iontů se lineárně zvyšuje35.
Při řízení tvorby a sekrece pankreatické šťávy se uplatňují jednak parasympatická
nervová vlákna, která podporují tvorbu a sekreci, a na druhé straně to jsou vlákna
sympatická, která tvorbu a sekreci šťávy tlumí. Kromě nervového řízení se na regulaci
tvorby a sekrece šťávy podílejí dva hormony, sekretin a cholecystokinin (CCK). Sekretin
působí na pankreatické vývody, tudíž podněcuje sekreci HCO3- a vody. Cholecystokinin
působí na buňky acinů a tím zvyšuje obsah enzymů v pankreatické šťávě3.
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Endokrinní část pankreatu je tvořena asi jedním milionem Langerhansovy ostrůvků,
jež jsou navzájem propojeny, bohatě inervovány sympatickými i parasympatickými
vlákny a bohatě vaskularizovány, přičemž krev je spolu s produkty buněk ostrůvků
odváděna skrz venu portae do jater a následně do systémové cirkulace. Ostrůvky byly
objeveny Paulem Langerhansem roku 1869. Každý ostrůvek obsahuje přibližně 3000
endokrinních buněk, z nichž nejdůležitější jsou buňky A, B, D a F (viz obr. 1).
Buňky A (alfa) produkují proglukagon, glukagon a glukagonu podobné peptidy
(GLP-1, GLP-2). V buňkách B (beta) se syntetizuje kyselina γ-aminomáselná (GABA),
amylin a přes pre-proinzulin a proinzulin se syntetizuje hormon inzulin a C-peptid.
V buňkách typu D (delta) probíhá syntéza hormonu somatostatinu, který inhibuje syntézu
inzulínu, glukagonu a pankreatického polypeptidu (PP), tlumí celou řadu metabolických a
endokrinních funkcí. D buňky jsou také místem tvorby vazoaktivního intestinálního
polypeptidu (VIP) a téměř zanedbatelného množství gastrinu. Čtvrtým typem buněk jsou
F buňky syntetizující a secernující PP6, 36, 37.
Obr. 1: Struktura pankreatu
1 - tělo pankreatu
2 - ocas pankreatu
3 - hlava pankreatu
4 - hlavní vývod pankreatu
5 - společný žlučovod
6 - přídatný vývod
pankreatu
7 - dvanáctník
8 - Vaterská papila
9 - Langerhansův ostrůvek
10 - buňky alpha
11 - buňky beta
12 - buňky delta
Převzato z:
HOŘEJŠÍ, Ivan a kol. Medicina.cz [online]. [cit. 4.9.2016]. Dostupný na WWW:
http://medicina.cz/clanky/2560/34/Slinivka/
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6.1.1 Glukagon a inzulín
Inzulín spolu s glukagonem jsou nejdůležitějšími hormony účastnící se regulace
metabolismu sacharidů, jak ukazuje obrázek 2, proto jsou podrobněji rozebrány
v samostatné podkapitole.
Obr. 2: Schéma regulace glykémie

Převzato z:
KAŇKOVÁ, Kateřina. Poruchy metabolizmu a výživy: vybrané kapitoly z patologické
fyziologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 59 s. ISBN 80-210-3670-2.
Glukagon je peptidový hormon složený z 29 aminokyselinových zbytků. Je
syntetizován α-buňkami Langerhansových ostrůvků pankreatu z prekurzoru preproglukagonu a proglukagonu. Sekrece glukagonu z buněk pankreatu do oběhového
systému je stimulována účinkem katecholaminů, glukokortikoidů a aminokyselinami
z potravy, beta-adrenergní stimulací při stresu, gastrinem a cholecystokininem. Naopak
stimulem k zastavení tvorby a sekrece glukagonu je zvýšená hladina glukózy v krvi,
zvýšená koncentrace mastných kyselin, ketolátek a kyseliny γ-aminomáselné6, 37.
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Funkcí glukagonu je regulace metabolismus sacharidů, lipidů i aminokyselin,
přičemž hlavním cílovým orgánem jeho působení jsou játra, kde zvyšuje glykogenolýzu,
stimuluje oxidaci mastných kyselin a ketogenezi a zvyšuje příjem těch aminokyselin
játry, které jsou využity ke glukoneogenezi36, 37.
Zvýšená koncentrace glukagonu může být způsobená jeho sekrecí z glukagonomů,
což jsou maligní nádory s hormonální aktivitou (produkce glukagonu), které často
metastazují do jater a projevují se mimo jiné diabetem 2. typu podobně jako
somatostatinomy (tumory produkující somatostatin)36.
Inzulín se tvoří v endoplazmatickém retikulu β-buněk Langerhansových ostrůvků
z pre-proinzulínu, kde je štěpen na proinzulín (složen z řetězců A a B spojených Cpeptidem, obrázek 3). Proinzulín je transportován do Golgiho aparátu. Zde dochází
k odštěpení C-peptidu za vzniku molekuly inzulínu a biologicky inaktivního C-peptidu.
Vzniklý inzulín následně precipituje se zinečnatými ionty, vytváří se tak mikrokrystaly
inzulínu uskladněné v sekrečních granulích36, 37.
Obr. 3: Schéma inzulínu (řetězce A a B spojené disulfidickými můstky a spojovací
peptid C)

Převzato z:
TROJAN, Stanislav et al. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada,
2003. ISBN 80-247-0512-5.
Denně se vytvoří asi 50 jednotek inzulínu, normální hladina je 70 pmol/l, po jídle až
700 pmol/l. Nadbytek inzulínu vede k hypoglykémii, nedostatek k hyperglykémii6.
V sekrečních granulích je struktura inzulínu hexamerní, tedy ze šesti monomerních
jednotek spojených dvěma ionty zinku. Monomer inzulínu, jenž koluje v krvi, se skládá
z polypetidového řetězce A s 21 aminokyselinami a řetězce B s 30 aminokyselinami,
propojenými dvěma disulfidickými můstky36.
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Signálem pro uvolnění inzulínu ze sekrečních granulí je zvýšení glykémie (nad 5,5
mmol/l), dále aminokyseliny z potravy, glukagon, regulační peptidy GITu a stimulace
nervu vagu. Alfa-adrenergní stimulace katecholaminy a somatostatin sekreci inzulínu
snižují6, 37.
Inzulín se v cílových tkáních váže na inzulinové receptory na povrchu buněčné
membrány (obrázek 4). Tento receptor je složen ze dvou extracelulárních podjednotek
alfa, na které se váže inzulín, a dvou podjednotek beta, v nichž navázaný inzulín aktivuje
proteinovou kinázu zodpovědnou za fosforylaci tyrosinových zbytků receptoru, což
vyvolá řadu postreceptorových pochodů. Komplex receptor-inzulín je do buňky
transportován v podobě endosomu. Uvnitř buňky je inzulín degradován a receptory jsou
recyklovány k membráně36.
Obr. 4: Vazba inzulínu na receptor

Převzato z:
KAŇKOVÁ, Kateřina. Poruchy metabolizmu a výživy: vybrané kapitoly z patologické
fyziologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 59 s. ISBN 80-210-3670-2.
Inzulín snižuje glykémii tím, že usnadňuje vstup glukózy do buněk translokací
glukózových transportních proteinů z Golgiho aparátu k membráně buněk. Glukózové
transportní proteiny (GLUT), znázorněné na obrázku 5, slouží k přenosu glukózy
v krevním řečišti k cílovým buňkám. GLUT-1 transportuje glukózu k adipocytům,
svalovým a mozkovým buňkám, GLUT-2 k pankreatickým buňkám, GLUT-3 k buňkám
mozku, GLUT-4 k tukovým a svalovým buňkám, GLUT-7 k hepatocytům a GLUT-5

38

zprostředkovává resorpci glukózy ze střeva. Mimo glukózu se zvyšuje také vstup
aminokyselin a draslíku do buněk6, 37.
Obr. 5: Glukózové transportéry (HIR - inzulínový receptor)

Převzato z:
NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. V Praze: Univerzita
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2003, 2 sv. (379, 760 s.). Učební texty Univerzity
Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0615-1.
Účinkem inzulínu se zvýší resorpce živin z extracelulární tekutiny a biosyntetické
procesy jako je tvorba zásobního glykogenu, triacylglycerolů a proteinů. Stimulace
proteosyntézy, tvorba glykogenu a inhibice proteolýzy je druhou fází účinku inzulínu,
která nastává v rámci minut. Poslední fází je stimulace tvorby tuku. Hlavními cílovými
buňkami jsou hepatocyty, adipocyty a svalové buňky. V játrech stimuluje syntézu
glykogenu a lipogenezi a potlačuje glykogenolýzu, glukoneogenezi, ektogenezi a oxidaci
mastných kyselin. V tukové tkáni aktivuje lipoproteinové lipázy a snižuje aktivitu
hormonsenzitivní lipázy, čímž umožňuje skladování tuků a tlumí jejich degradaci. Ve
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svalech podporuje syntézu glykogenu a proteinů a stejně jako v játrech potlačuje
odbourávání glykogenolýzou5, 36, 37.

6.2 Diabetes mellitus
Diabetes mellitus (DM) je chronické metabolické onemocnění charakterizované
hyperglykémií, vysokým glykovaným hemoglobinem a může se objevit i glykosurie.
Zjednodušeně lze říct, že diabetes je porucha metabolismu glukózy, jejíž příčinou je
defekt v sekreci inzulínu, porucha v působení inzulínu na cílové tkáně (inulinová
rezistence) nebo kombinace obojího38.
Vzhledem k tomu, že výskyt diabetu stále více narůstá (viz obr 6), stává se zásadním
problémem veřejného zdraví po celém světě a již dlouho je považován za jednu z příčin
zrychleného stárnutí. Mezi 20. a 30. rokem se DM objevuje u 2-3 % populace, ve věku
nad 65 let je výskyt už okolo 20 % a rok co rok narůstá39, 40.
Obr. 6: Vývoj prevalence DM v ČR na 100 000 obyvatel podle typu

Převzato z:
ZVOLSKÝ, Miroslav a kol. uzis.cz [online]. [cit. 4.9.2016]. Dostupný na WWW:
http://www.uzis.cz/en/node/7023
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Existuje několik parametrů, podle nichž lze rozdělit různé typy diabetu.
Nejznámějším a také nejpoužívanější je členění na diabetes typu 1, diabetes typu 2,
gestační diabetes, sekundární diabetes a porušenou toleranci glukózy, která je často
předstupněm diabetu, znázorněné na obrázku 736.
Obr. 7: Klasifikace diabetu a poruch glukózové tolerance

Převzato z:
KAŇKOVÁ, Kateřina. Poruchy metabolizmu a výživy: vybrané kapitoly z patologické
fyziologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 59 s. ISBN 80-210-3670-2.
Mezi lidmi starší populace převažuje výskyt DM 2. typu, ve vzácných případech
však může být diagnostikován i DM typu 1, který je typický zejména u dětí a mladých
dospělých. DM typu 1 je definován jako autoimunitní onemocnění, charakterizované
absolutním nedostatkem inzulínu z důvodu destrukce Langerhansových ostrůvků
pankreatu, a tedy i β-buněk produkujících inzulín. Malé procento zastoupení ze všech
typů DM u starých lidí má sekundární diabetes, jenž se vyvíjí jako projev jiných chorob.
Příkladem jsou různá endokrinní onemocnění (Cushingův syndrom, akromegalie, tumor
glukagonom)

nebo

onemocnění

zasahující

do

funkce

pankreatu

(hereditární

hemochromatóza, cystická fibróza, chronická pankreatitida), ale i zvýšená sekrece
hormonů působících proti inzulínu nebo některé léky31, 37, 41.
Diabetes typu 2 lze dále rozdělit podle Motta na DM dlouhého trvání, který vznikl
před 60. rokem života, a na DM pozdního věku neboli stařecký diabetes, projevující se až
po 65. roce40. Problematice diabetu typu 2 se podrobněji zabývá kapitola 6.2.1.
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Mezinárodní federace diabetu (IDF) rozděluje staré pacienty s DM do tří funkčních
skupin. V první skupině jsou zařazeni funkčně nezávislí a soběstační lidé, u nichž je DM
jediným zdravotním problémem nebo trpí současně jinou chorobou, která je však
neohrožuje na životě. Do druhé skupiny se řadí pacienti s geriatrickou křehkostí nebo
kognitivní poruchou, jejichž léčba vyžaduje starostlivost jiných osob. A třetí kategorii
tvoří lidé s maligním nádorem a jiným onemocněním, u kterého se předpokládá, že
nevyhnutelně zkrátí šanci na delší život38.

6.2.1 Diabetes mellitus 2. typu
Diabetes mellitus 2. typu je metabolické onemocnění, které vzniká nerovnováhou
sekrece a účinku inzulínu. Oproti diabetu typu 1 postihuje především starší populaci
(obvykle po 40. a 50. roce života) a rozvíjí se kombinací genetických faktorů a vlivů
zevního prostředí. I proto procento tohoto onemocnění v populaci výrazně narůstá. Právě
dnešní styl života (nízká pohybová aktivita, stres, kouření, stravovací návyky – více
saturovaných tuků a volných cukrů, méně vlákniny a komplexních sacharidů, …) má vliv
na rozvoj Reavenova syndromu, do něhož řadíme kromě jiného i diabetes 2. typu19, 41.

6.2.1.1 Etiopatogeneze
Je známo, že DM typu 2 mnohem častěji postihuje osoby s genetickou predispozicí
a metabolickým syndromem. Metabolický syndrom, rovněž známý pod názvem
Reavenův

syndrom,

kardiovaskulárních

je

soubor

onemocnění,

rizikových

zahrnující

faktorů

nadváhu

a

pro

předčasný

obezitu,

rozvoj

hyperglykémii,

dyslipidémii, hypertenzi, jejichž společným jmenovatelem je inzulínová rezistence. Nové
teorie o metabolickém syndromu zahrnují vliv leptinu, amylinu, tumor nekrotizujícího
faktoru α a oxidu dusnatého na patogenezi inzulinové rezistence8, 42.
Studie, zaměřená na sledování vlivu stravy s vysokým obsahem lipidů a sacharidů,
vlivu stárnutí a nedostatku TLR-4 receptorů (Toll-like receptor) na rozvoj neinfekčního
chronického zánětu tukové tkáně, objasnila souvislost těchto faktorů s rozvojem
inzulinové rezistence a selhání β-buněk43.
Chronický zánět je společným rysem stárnutí a úzce souvisí s nárůstem tukové tkáně.
Zánět je charakterizován vyšší produkcí prozánětlivých cytokinů, volných kyslíkových
radikálů a makrofágů M1 na úkor protizánětlivých makrofágů označovaných jako M2
v tukové tkáni, játrech, pankreatu a cirkulaci. Ze studie bylo vypozorováno, že mladé
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myši krmené stravou bohatou na lipidy a sacharidy sice vykazovaly vyšší produkci
makrofágů, zánětlivých cytosinů a následné zhoršení funkce β-buněk, ty byly však na
rozdíl od starších myší krmených stejnou stravou schopny zajistit potřebné množství
inzulinu. U starších myší vedla tato strava k dysfunkci β-buněk a jejich nadměrná
apoptóza a redukovaná proliferace pak k nedostatku inzulínu a hyperglykémii43.
Pozitivnějším zjištěním této studie je úloha TLR-4 receptorů v patogenezi DM 2.
TLR-4 receptory jsou bílkovinné receptory na povrchu monocytů a granulocytů, které
rozpoznávají především lipopolysacharidy gramnegativních bakterií a mastné kyseliny.
Jejich vazbou vyvolávají imunitní reakci doprovázenou zvýšenou tvorbou cytokinů jako
je TNF-α, proto má jejich deficience protektivní účinky spočívající v inhibici zánětu,
zlepšení citlivosti periferních tkání k inzulínu a snížení exprese zánětlivých cytosinů a M1
makrofágů vyvolaných stárnutím a energeticky bohatou stravou. Výjimkou je exprese IL6 a TNF-α v játrech, jejichž hladina zůstává i při depleci TLR-4 receptorů nezměněna.
Podobně je tomu i v případě IL-10 v tukové tkáni a Langerhansových ostrůvcích43.
Inzulínová rezistence je snížená citlivost cílových tkání na účinky inzulínu, která je
spolu se sníženou funkcí β-buněk pankreatu známkou normálního stárnutí a vede k poruše
glukózové tolerance (obr. 9). Narušení metabolismu glukózy je však u diabetiků na rozdíl
od zdravých starších jedinců větší. Podle studie zkoumající vztah mezi inzulinovou
rezistencí, dysfunkcí β-buněk, množstvím imunoreaktivního inzulínu (tj. množství
inzulínu vyšetřené imunologickými metodami v krvi) a poměru proinzulínu ku
imunoreaktivnímu inzulínu u zdravých jedinců a diabetiků bylo zjištěno, že poměr
imunoreaktivního inzulínu a proinzulínu se zvyšuje s rozvojem inzulínové rezistence.
Nicméně u zdravých jedinců tato změna probíhá současně, takže poměr proinzulínu a
imunoreaktivního inzulínu se nemění. Kdežto u diabetiků se hladiny proinzulínu a
imunoreaktivního inzulínu zvyšují nepřiměřeně a jejich poměr se tak zvýší. Hodnota
tohoto poměru odráží stupeň postižení sekrece β-buněk44.
Syndrom inzulínové rezistence je stav, kdy normální hladiny inzulínu vyvolávají
menší odpověď, čímž se v periferních tkáních zužitkuje méně inzulínu a v játrech se ve
vyšší míře syntetizuje glukóza a odbourává glykogen. Dočasně poklesne inzulínová
senzitivita40.
Ve stáří je účinek inzulínu kvůli syndromu inzulínové rezistence nižší až o 40 %.
Zajímavostí je ovšem výsledek jedné studie zkoumající vztah mezi inzulinovou rezistencí
a věkem u zdravých jedinců, podle níž se inzulinová rezistence prohlubuje pouze do 85 až
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90 let. Nad touto věkovou hranicí dochází k výraznému zlepšení odpovědi tkáně na
inzulín, která je dokonce srovnatelná s věkem okolo 20 až 30 let45.
Při syndromu inzulínové rezistence je zhoršená především senzitivita svalových
buněk na inzulín. V játrech bývá účinek nenarušen. Porucha sekrece inzulínu je většinou
diskrétní, významný je však zhoršený účinek inzulínu na postreceptorové úrovni40.
Obr. 9: Efekt inzulinové rezistence na metabolismus glukózy

(tloušťka šipek znázorňuje různou citlivost inzulinodependetních tkání na inzulínu za
fyziologických podmínek, NEFA – neesterifikované mastné kyseliny)
Převzato z:
KAŇKOVÁ, Kateřina. Poruchy metabolizmu a výživy: vybrané kapitoly z patologické
fyziologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 59 s. ISBN 80-210-3670-2.
Za manifestaci DM 2 je tedy zodpovědná přítomnost inzulínové rezistence v játrech,
svalech, tukové tkáni a současně porucha inzulínové sekrece a zvýšená exkrece glukózy
játry. Vzniklá hyperglykémie je do doby vyčerpání β-buněk kompenzována
hyperinzulinémií. Postupně dochází k poruše inzulinové sekrece a dalšímu poklesu
citlivosti periferních tkání vůči účinku inzulínu. Porušená je zejména první fáze sekrece
inzulínu jako odpověď na zvýšení plazmatické glukózy, proto je typickým projevem
postprandiální vyšší glykémie. S poruchou je spojen i pokles počtu inzulínových
receptorů a snížená aktivita tyrosin-kinázy inzulínového receptoru19, 36, 40.
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Sekrece glukagonu na základě aminokyselinových podnětů bývá u DM 2 zvýšená.
Suprese glukagonu na podnět zvýšené glykémie je zhoršená. Snížený je také počet D
buněk pankreatu a sekrece somatostatinu36.
Prohlubováním inzulínové rezistence a dalšími faktory, které s ní souvisí jako je
např. obezita, fyzická inaktivita, špatné stravovací návyky, hypertenze, farmaka, zhoršená
absorpce glukózy z GIT nebo úbytek svalové hmoty, se zhoršuje glukózová tolerance36.
Většina lidí s diagnostikovaným DM 2. typu je obézní nebo trpí nadváhou s vysokým
indexem tělesné hmotnosti. Rizikovou skupinou pro rozvoj diabetu, hypertenze,
hypertriglyceridémie a dalších endokrinních onemocnění jsou ženy s indexem
vyjadřujícím poměr pas/boky nad 0,8 a muži s indexem nad 1,0. V patogenezi diabetu se
uplatňuje zejména androidní typ obezity, který je charakterizovaný ukládáním tuku
v břišní oblasti. Tuková tkáň je zde metabolicky aktivní a při jeho menším množství
vytváří látky podporující metabolismus. Příkladem je hormon adiponektin, jehož funkcí je
ochrana endotelu před aterosklerózou a jiným poškozením a podporuje normální citlivost
inzulínových receptorů. V případě nadbytku tukové tkáně v abdominální oblasti sekrece
ochranného adiponektinu poklesne, zvyšuje se sekrece rezistinu a kortizonu způsobující
pokles citlivosti inzulínových receptorů a podporující tvorbu glukózy. Angiotenzin,
rovněž produkovaný tukovou tkání, zvyšuje krevní tlak, který je součástí metabolického
syndromu31, 46.
Ze studie Graesslera a jeho kolegů, kteří se zabývali vztahem mezi vzrůstajícím
věkem, DM2 a hladinami adiponektinu, vyšlo najevo, že sérové hladiny celkového
adiponektinu a jeho izoforem se střední (MMW) a vysokou (HMW) molekulovou
hmotností u osmdesátiletých lidí s normoglykémií nebo DM 2 jsou výrazně vyšší než u
osob ve středním věku. Také byla u starších lidí nad 80 let prokázána souvislost DM 2
s nižší hladinou nízkomolekulární izoformy adiponektinu (LMW), zatímco MMW a
HMW se nějak výrazně nelišily ve srovnání s jejich vrstevníky bez DM 247.
Na vzniku inzulínové rezistence se podílí zvýšený přísun mastných kyselin do jater,
který znemožňuje hepatocytům vychytávat všechen inzulín při prvním průchodu játry, a
zvýšené uvolňování volných mastných kyselin z abdominálního tuku do krevního řečiště
a jejich ukládání do svalů. Za dysfunkci tukové tkáně spojené s nadměrným uvolňováním
lipidů do cirkulace a poškození periferních tkání může podle nových studií také
akumulace ceramidů, které vznikají přeměnou mastných kyselin8, 48.
Zvýšeným množstvím tukové tkáně a úbytkem svalové hmoty se kromě nepříznivých
změn v produkci hormonálních působků zpracuje a uloží méně glukózy ve svalech40.
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Hlavním znakem DM 2 a obezity je inzulinová rezistence v kosterním svalstvu, která
je charakterizována porušeným transportem glukózy do buněk, hromaděním metabolitů
lipidů a poruchou syntézy glykogenu49.
Centrem procesu utilizace glukózy ve svalových buňkách je oxidační metabolismus
řízený mitochondriemi. Několik studií poskytlo důkazy o mitochondriální dysfunkci u
DM typu 2, a to zejména kvůli nižšímu počtu mitochondrií nebo snížení jejich funkční
kapacity. Poruchy v biogenezi mitochondrií mohou ovlivnit schopnost svalu oxidovat
substráty a schopnost inzulínu vychytávat glukózu. Snížená oxidační schopnost, vysoké
hladiny reaktivních volných kyslíkových radikálů a chronicky zvýšená hladina mastných
kyselin má za následek hromadění lipidů a jejich metabolitů, které se podílejí na snížené
senzitivitě inzulínu. Existují také důkazy, že dysfunkce mitochondrií přispívá k poruše
regulace inzulínových signálních drah49, 50.
U diabetiků lze často prokázat arteriální hypertenzi, která je zahrnuta do složek
Reavenova syndromu. Z výzkumu Daniela M. Tessiera a jeho spolupracovníků vyšlo
najevo, že diabetes přibližně zdvojnásobuje riziko vysokého krevního tlaku51.
Rizikovými faktory pro rozvoj DM 2 je také nižší hladina testosteronu u mužů a
vyšší u žen, hypertriacylglycerolémie navozená stimulací inzulínu k tvorbě VLDL částic
a vyšší koncentrace volných mastných kyselin, z nichž se v játrech syntetizují
triacylglyceroly8, 40. Dalším faktorem je sedavý způsob života a konzumace nevhodných
potravin, což je dáno našimi životními návyky.
Na základě jedné japonské studie bylo prokázáno spojení mezi sníženou tělesnou
aktivitou a metabolickým syndromem. Cílem této studie bylo kromě zjištění vztahu mezi
fyzickou aktivitou a rozvojem metabolického syndromu u starších lidí s DM 2 určit, zda
přispívá k metabolickému syndromu více fyzická inaktivita nebo vysoký příjem kalorií.
Ve výsledku k metabolickému syndromu přispěla spíše snížená fyzická aktivita než
příjem kalorií. Z toho vyplývá, že zvýšení pohybu a redukce hmotnosti by mohlo přispět
k prevenci metabolického syndromu a případných kardiovaskulárních komplikací52.
Dle některých výzkumů existuje souvislost mezi vyšší teplotou prostředí a rizikem
rozvoje DM 2. Příčinou je zřejmě spalování menšího množství tzv. hnědého tuku, při
němž vzniká teplo. Čím vyšší je teplota prostředí, tím méně je zapotřebí spalovat hnědý
tuk k zajištění tepla, což vede k nárůstu tělesné hmotnosti a inzulinové rezistenci53.
Známějším rizikovým faktorem je kouření. Čínská studie zahrnující 500 000
sledovaných subjektů bez diabetu po dobu 9 let prokázala, že u více jak 13 500
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sledovaných jedinců se během této doby rozvinul DM 2. Kuřáci tak mají o 15 až 30 %
větší pravděpodobnost, že budou v budoucnu čelit diabetu než nekuřáci54.
Dr. Ben Boursi a jeho kolegové došli při svém výzkumu ke zjištění, že v patogenezi
DM 2 by se mohlo uplatňovat také opakované užívání antibiotik. Vzrůst rizika rozvoje
DM 2 se po používání 2-5 cyklů penicilinu během jednoho roku pohyboval kolem 8%55.

6.2.1.2 Patologické nálezy na Langerhansových ostrůvcích a
symptomatologie
Nejdůležitější morfologickou změnou pankreatu u plně vyvinutého DM 2 je deficit
hmoty β-buněk jako následek nerovnováhy mezi jejich proliferací a apoptózou ve
prospěch apoptózy, přičemž hlavním regulátorem je koncentrace glukózy v krvi. To
znamená, že vysoká koncentrace redukuje proliferaci a zvyšuje citlivost k apoptóze, která
navíc pozitivně koreluje se stárnutím56.
Nové genetické výzkumy připisují pokles počtu β-buněk u DM 2 absenci
povrchového inzulinového receptoru. Následkem toho se brzdí růstový cyklus β-buněk,
které místo dokončení replikačního cyklu předčasně zanikají. Mimo absenci inzulinového
receptoru může za nedokončení růstového cyklu také deaktivace exprese genu pro
protein, jenž je zodpovědný za zahájení tohoto cyklu57.
Kromě proliferační schopnosti buňky ztrácejí i sekreční kapacitu. Naproti tomu
studie R. Kehma a kol. ukazuje, že pankreatické ostrůvky myší vyššího věku jsou
schopné vylučovat dostatečné množství inzulinu k udržení normoglykémie nárůstem
velikosti ostrůvků beze změny jejich počtu. Zvětšení velikosti ostrůvku je spojeno
s indukcí buněčné senescence. To znamená, že buňky, které již nejsou schopné dělení,
místo aby podléhaly apoptóze, získají nový fenotyp. Takové buňky jsou pak schopné
tvorby cytokinů a volných radikálů, proto jsou posléze eliminovány fagocytujícími
buňkami. Buněčná senescence je doprovázena akumulací modifikovaných proteinů ve
vaskulárním systému a Langerhansových ostrůvcích starších myší58.
Dalším charakteristickým rysem je přítomnost fibrilárních amyloidních depozit
v Langerhansových ostrůvcích. Nejvíce zastoupenou složkou amyloidních depozit u DM
2 je amylin a ostrůvkový amyloidní polypeptid (IAPP). IAAP je produkován spolu
s inzulínem (uvolňován v reakci na podněty, které vedou k sekreci inzulínu). Tyto
amyloidní depozita s konformací β-skládaného listu vytvářejí mezi membránami
epiteliálních buněk a kapilárami nestrukturovanou hmotu, která je prokazatelná např.
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barvením Kongo červení. Právě agregace amyloidu, podle hromadících se důkazů,
vyvolává procesy, které zhoršují funkčnost a životaschopnost β-buněk36, 59.
DM 2 může po dlouhou dobu probíhat bez zjevných příznaků. Takto přehlížený a
neléčený diabetes se mnohdy projeví až pozdními komplikacemi a může zhoršit jeden či
více geriatrických syndromů u starých pacientů60.
Při mírném deficitu účinku inzulínu se objevuje postprandiální hyperglykémie (po
jídle), kdežto hladina glukózy nalačno zůstává v normě. S prohlubující se inzulínovou
rezistencí je přítomna hyperglykémie i nalačno. Hyperglykémii se dále zvyšuje
v důsledku hypovolémie, která stimuluje výdej antiinzulínových hormonů a snižuje
schopnost ledvin vyloučit glukózu. Důsledky dlouhodobě zvýšené glykémie závisí na její
délce trvání, příčině a stupni8, 37.
Klasické příznaky jako jsou polyurie, polydipsie a žízeň se objevují u starých lidí
vzácně, protože pocit žízně je porušený. Také glykosurie, která je spojena se ztrátami
energie, ztrátami iontů, dehydratací a vyšším rizikem močových infekcí, není ve vyšším
věku tak častá. To je dáno tím, že s věkem stoupá renální práh pro glukózu a ta se tak
nedostává do moči. Typické projevy diabetu zahrnují i únavu, hubnutí, malátnost, ztrátu
zrakové ostrosti a poruchy až ztrátu vědomí8, 40, 41.

6.2.1.3 Komplikace
Komplikace znamenají vždy větší zátěž pro organismus. Pro diabetiky znamená
chronická hypeglykémie nejen snížení kvality života, tolerance bolesti a zvýšené riziko
kardiovaskulárních chorob, pádů, dekubitů, ortostatické hypotenze, inkontince a
předčasného nástupu kognitivních poruch, ale i přímé ohrožení na životě. Obzvlášť u
starších pacientů je závažnost komplikací a jejich důsledky daleko vyšší v porovnání
s mladšími. Uvádí se, že na následky diabetu zemře na světě každých šest sekund jeden
člověk42, 59.
Akutní komplikace DM 2 zahrnují hypoglykémii, hyperosmolární neketoacidotické
kóma a méně časté ketoacidotické kóma, jejichž charakteristické parametry jsou
znázorněny na obrázku 10.
Hypoglykémie, to je hladina glukózy v krvi pod 3,3 mmol/l, se u starších pacientů
může projevit i při vyšší hodnotě. Může být navozena vyššími dávkami inzulínu nebo
perorálních antidiabetik (jako komplikace léčby diabetu), zvýšenou fyzickou námahou,
nedostatečným příjmem potravy a interakcí některých léků vzhledem k polymorbiditě.
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Rovněž může vznikat v důsledku jaterního selhání, u těžší otravy alkoholem, v důsledku
inzulinomu (tumor z β-buněk pankreatu) nebo glykogenóz (dědičné matabolické poruchy
vyznačující se nadměrným množstvím glykogenu v důsledku poruchy aktivity jednoho
nebo více enzymů účastnících se syntézy či odbourávání glykogenu). Nejzávažnější je
vliv hypoglykémie na činnost mozku, protože mozek je odkázaný pouze na glukózu
z extracelulární tekutiny jako zdroj energie. Nedostatek glukózy v mozku se manifestuje
únavou,

slabostí,

studeným

pocením,

zvýšeným

pocitem

hladu,

tachykardií,

hypoventilací, třesem, někdy se mohou objevit spasmy. V nejtěžších případech vede
hypoglykémie k poruchám vědomí až k hypoglykemickému kómatu, které se rozvíjí
velmi rychle (kolem 30 minut). V případě bezvědomí se glykémie pohybuju až pod
hranicí 1,8 mmol/l. Pokud trvá hypoglykémie příliš dlouho, může dojít k ireverzibilnímu
poškození mozku. Navíc opakované epizody hypoglykémie zvyšují riziko demence8, 36, 40,
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.
Hyperglykemické hyperosmolární neketoacidotické kóma je typickou akutní

komplikací u osob s DM 2 nad 55 let vyvolanou obvykle infekcí, nejčastěji urosepsemi a
bronchopneumonií, anebo léky. Je charakterizované hyperglykémií (většinou 60 až 80
mmol/l), vysokou hladinou plazmatického natria, vysokou plazmatickou osmolalitou a
dehydratací vyvolanou osmotickou diurézou. Kóma vzniká pravděpodobně jako důsledek
svraštění nervových buněk CNS a snížení jejich aktivity v hyperosmolárním prostředí.
Klinický obraz vychází z extrémní dehydratace. Zahrnuje suchou sliznici úst a jazyka,
snížený turgor kůže a očních bulbů, tachykardii, arteriální hypotenzi, bezvědomí a někdy
křeče, přičemž symptomy lze pozorovat až po několika dnech či týdnech. Ketoacidóza
chybí, což je dáno nejpravděpodobněji relativním nedostatkem inzulínu36, 40, 46.
Ketoacidotické kóma je stav spojený s absolutním nedostatkem inzulínu a zvýšenou
sekrecí glukagonu, glukokortikoidů, katecholaminů a růstového hormonu, která vede
k hyperglykémii (okolo 40 mmol/l). Hyperglykémie vede stejně jako v předchozím
případě k osmotické diuréze, polyúrii se ztrátami minerálních látek a k dehydrataci.
Rozdílem je nadměrná oxidace lipidů, při níž vznikají ketolátky (acetoacetátu,
betahydroxybutyrátu). Hromaděním ketokyselin se vyvíjí metabolická acidóza. Pokles pH
dráždí dechové centrum. Klinicky se to projeví prohloubeným a usilovným dýcháním
s vůní po ovoci nebo acetonu (tzv. Kussmaulovo dýchání). K dalším příznakům
ketoacidotického kómatu patří suché sliznice, snížený kožní turgor, tachykardie, arteriální
hypotenze, anurie, poruchy vědomí až kóma jako důsledek nízkého pH a vzestupu
osmolarity plazmy36, 40.
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Obr. 10: Rozdíly mezi jednotlivými hyperglykemickými a hypoglykemickým
kómatem
Hyperglykemické

Hyperglykemické

ketoacidotické

hyperosmolární

kóma

neketonemické kóma

pomalá

pomalá

rychlá

(hodiny až dny)

(dny až týdny)

(minuty, ev. vteřiny)

turgor kůže

snížený

snížený

normální

sliznice

suché

suché

normální

kůže

suchá

suchá

zpocená

snížený

snížený

normální

glykémie

vysoká

extrémně vysoká

snížená

osmolalita

zvýšená

extrémně zvýšená

normální

pH

snížené

normální

normální

ketolátky v moči

přítomny

nepřítomny

nepřítomny

dýchání

Kussmaulovo

v případě šoku mělké

normální

často kóma

kóma

rychlost nástupu

tonus očních
bulbů

porucha vědomí

většinou sopor
vzácně kóma

Hypoglykemické
kóma

Převzato z:
ANDĚL, Michal. Vnitřní lékařství V.: endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu
a výživy. Praha: Karolinum, 1996, 201 s. ISBN 80-7184-316-4.
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Chronická hyperglykémie vede k poškození a selhání různých orgánů, zejména má
vliv na srdce, cévy, nervy, oči a ledviny34. Z toho vyplývá, že pozdní komplikace
přispívají u diabetiků k vyšší morbiditě a bohužel i mortalitě. Vývoj nejběžnějších
chronických komplikací u léčených pacientů s DM v ČR lze vyčíst z grafu na obrázku 11.
Obr. 11: Vývoj poměru počtu chronických komplikací DM na 1000 léčených osob
pro DM v ČR

Převzato z:
ZVOLSKÝ, Miroslav a kol. uzis.cz [online]. [cit. 4.9.2016]. Dostupný na WWW:
http://www.uzis.cz/en/node/7023
Důsledky dlouhodobě porušeného metabolismu glukózy mohou být ve stáří
pozorovány i u nově diagnostikovaných pacientů, jsou jimi mikroangiopatie a
makroangiopatie38.
V patogenezi chronických komplikací se na molekulární úrovni uplatňuje nadbytečná
produkce volných kyslíkových radikálů. Za jejich tvorbu je zodpovědná z velké části
oxidativní fosforylace v mitochondriích. Účinkem kyslíkových radikálů se mění poměr
NADH a NAD+ a glukóza je metabolizována alternativními biochemickými drahami,
jejichž metabolity a produkty mohou poškozovat strukturu i funkci proteinů. Jednou
z těchto alternativních drah je neenzymová glykosylace, kdy se glukóza váže na
aminoskupinu proteinů za vzniku časných glykosylačních produktů (např. glykosylovaný
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hemoglobin), které se později mění v ireverzibilní pozdní konečné produkty glykosylace.
Dalším mechanismem přispívajícím k patogenezi chronických komplikací je nadměrná
tvorba polyolů glukózy a hexosaminů. Meziprodukty alternativních biochemických drah
metabolismu glukózy hrají také roli ve změnách buněčné signalizace37, 41, 61.
Každý typ tkáně reaguje na hyperglykémii odlišně, ne všechny tkáně jsou totiž na
zvýšenou hladinu glukózy stejně citlivé. V buňkách, nezávislých na inzulínu, je
nadbytečná glukóza metabolizována na sorbitol a fruktózu. Tyto produkty poškozují
iontové pumpy a vyvolávají hyperosmolalitu buněk. Přestupem vody do nitra buňky může
dojít k osmotickému přetížení37, 41.
Mikrovaskulární poruchou jsou postiženy zejména cévy sítnice, ledvin a periferní
nervy. Nejfrekventovanějšími poruchami mikrocirkulace jsou proto retinopatie, nefropatie
a neuropatie. Mikrovaskulární poruchy, které se vyvíjejí po mnoho let, zahrnují ztluštění
bazální membrány kapilár, zvýšení propustnosti kapilár, zvýšení průtoku krve kapilárami
a zvýšení viskozity krve36, 47.
Několik nových populačních studií došlo k závěru, že velmi častou komplikací
diabetu ve stáří je porucha sluchu obzvlášť ve vyšších frekvencích. Existence souvislosti
diabetu s poruchou sluchu je odůvodněna tím, že diabetes indukuje změny
v mikrocirkulaci sluchového ústrojí a zároveň poškozuje mitochondrie, které rovněž mají
určitý podíl na zhoršení sluchu62.
Diabetická retinopatie je nejčastější příčina získané slepoty u dospělých ve věku 20
až 75 let. Objevit se může v proliferační nebo neproliferační formě. Neproliferační forma
je charakterizována poruchou struktury a funkce sítnice v důsledku narušení hematoretinální bariéry tvořenou endotelovými buňkami kapilár, bazální laminou a pericyty
neboli mezenchymálními, kontrakce schopnými buňkami s výběžky, jež obklopují
kapiláry. K poruše hemato-retinální bariéry dochází ztluštěním bazální membrány, ztrátou
pericytů, zvýšenou permeabilitou kapilár, a tedy i ztrátou plazmatických proteinů a lipidů,
následkem čehož může docházet k tvorbě mikroaneurysmat a později také ischemii
sítnice. U proliferační formy se tvoří nové, ale dysfunkční kapiláry, což může být
doprovázeno krvácením do sklivce až ztrátou zraku37, 41, 61.
Poškození cév ledvin má za následek nefropatii postihující jak glomerulus, tak
ledvinové tubuly. Vyvíjí se několik let a je charakterizována několika stádii. Nejprve
dochází k hyperfiltraci, po několika letech glomerulární filtrace klesá, což je zapříčiněno
proliferací mezangia a ztluštěním bazální membrány. Následuje mikroalbinurie a
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manifestní proteinurie. V renálním intersticiu dochází k fibrotizaci. Objevují se známky
renální nedostatečnosti vedoucí k selhání ledvin36, 41.
Diabetická neuropatie je označení pro postižení autonomních, senzitivních a vzácně
motorických periferních nervů v důsledku poškození myelinových pochev nervů,
ischemie, oxidačního poškození, případně toxického poškození sorbitolem nebo jinými
metabolity glukózy41, 46. Při senzitivní neuropatii si pacienti stěžují na bolesti (zejména
v nočních hodinách), kterým předchází parestézie a neadekvátní vnímání podnětů, časté
jsou poruchy citlivosti, někdy dokonce ztráta pocitu bolesti. Postižení motorických nervů
má vliv na inervaci a funkčnost kosterních svalů. Autonomní neuropatie se navenek
projeví ortostatickou hypotenzí, klidovou tachykardií, poruchami inervace močového
měchýře s následnou inkontinencí moči, impotencí, poklesem motility trávicího traktu,
absencí příznaků hypoglykémie, pocením, někdy naopak anhidrózou (neschopností se
potit)36,

37

. Postižení senzitivních i autonomních nervů dává vznik diabetické

polyneuropatii. Zvláště nebezpečná je polyneuropatie se ztrátou vnímání bolesti, dotyků,
teploty a dalších vjemů. Porucha citlivosti bývá příčinou nejednoho zranění a následných
komplikací (např. infekce) diabetiků s polyneuropatií, a to i přesto, že se dá poměrně
jednoduše diagnostikovat testováním citlivosti plosky nohou dotykem kalibrovaného
silikonového vlákna, testováním hlubokého čití ladičkou a testováním vnímání chladu a
tepla63.
Makroangiopatie znamená porušení aorty, velkých a středních cév (nejčastěji tepny
mozku, koronární tepny, cévy dolních končetin) procesem aterosklerózy37, 41. Tyto změny
v cévách mohou vyústit v ischemickou chorobu srdeční, infarkt myokardu, anginu
pektoris, diabetickou kardiomyopatii, ischemickou chorobu dolních končetin nebo cévní
mozkovou příhodu. Aterogenní proces urychluje u diabetiků chronická hyperglykémie,
hyperinzulinémie, zvýšené hladiny kyseliny močové, zvýšená adhezivita trombocytů
k stěnám cév, ale v první řadě dyslipidémie v podobě hypertriacylglyrolémie, zvýšeného
LDL cholesterolu (nízkodenzitní lipidové částice) a HDL cholesterolu (lipidy o vysoké
denzitně)40.
Syndrom diabetické nohy je závažnou komplikací diabetu a zároveň nejčastější
příčinou hospitalizace a amputace. Vzniká kombinací mikro a makrovaskulárních změn a
především neuropatie dolních končetin. Ztráta citlivosti dolních končetin v důsledku
senzorické neuropatie vede k ischemii tkáně, otlakům, vředům, flegmóně (neohraničený
bakteriální zánět) a gangréně. V důsledku motorické neuropatie dochází k atrofii svalů
nohou, čímž se propadá klenba a prsty nohou se dostávají do drápovitého postavení36, 64.
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Rizikovými faktory pro tvorbu vředů mimo neuropatii je samotný věk a výskyt vředů
v minulosti. Vředy vznikají v predisponovaných místech (vysoké zatížení, tlak), mají
kruhovitý tvar a jsou obklopeny hyperkeratózní hranicí (viz obr. 12). Spouštěcím
faktorem je často neškodné poranění kůže (při chůzi, otlaky z obuvi, stříhání nehtů),
hojení ran je však problematické, protože dlouhodobá hyperglykémie porušuje
mikrocirkulaci, snižuje zánětlivou reakci a snižuje proliferaci fibroblastů, což narušuje
schopnost hojení. Ischemická a neuropatická dystrofická tkáň je náchylná k infekcím.
Poranění či vřed se proto může snadno rozvinout v zánět a gangrénu, která je důvodem
amputace64.
Obr. 12: Typický diabetický vřed kruhovitého tvaru obklopený hyperkeratózní
hranicí

Převzato z:
VOLMER-THOLE; LOBMANN. mdpi.com [online]. [cit. 4.9.2016]. Dostupný na
WWW: http://www.mdpi.com/1422-0067/17/6/917/htm
Zvláštním typem syndromu diabetické nohy je neuro-osteoartropatie, která se
vyznačuje bezbolestnou destrukcí tkáně kostí a kloubů, s následnou demineralizací,
hyperémií a otoky64.
Uvádí se, že diabetes mellitus přibližně zdvojnásobuje riziko vysokého krevního
tlaku, který se podílí na mnoha komplikacích včetně retinopatie a nefropatie a zvyšuje
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riziko předčasného úmrtí. Hypertenzi, resp. vazokonstrikci, podněcuje zvýšený přestup
vápenatých iontů do hladkých svalů vlivem inzulínu46, 51.
Kvůli glykosylaci membránových proteinů je porušena nespecifická imunita (snížená
schopnost migrace a fagocytózy granulocytů). Změnám ve stáří a důsledkům diabetu se
nevyhne ani humorální typ imunity, proto diabetici, zvláště pak starší, podléhají infekcím
mnohem častěji než zdraví nebo mladší jednici36,

37

. Rovněž průběh infekcí bývá

závažnější a léčba náročnější.
Akumulace osmoticky aktivních polyolů v oční čočce podněcuje vznik kataraktu.
K dalším komplikacím diabetu se řadí častější výskyt, artrózy dolních končetin,
paradentózy, tepenné a žilní trombózy v důsledku zvýšené hladiny fibrinogenu, otitidy,
zvýšené riziko hypotermie, diabetické kachexie u velmi starých diabetiků, riziko pádů a
jejich následků, dochází k zpomalenému vyprazdňování žaludku, k poruše motility jícnu a
tenkého střeva s následkem průjmů nebo obstipace, k jaterní cirhóze a steatóze jater u
obézních pacientů36, 37, 40, 46.
Další riziko představují kardiovaskulární příhody spojené s užíváním β-blokátorů
určených ke snížení glykémie. β-blokátory ovšem zvyšují i frekvenci hypoglykemických
epizod, které jsou spojené s rizikem rozvoje hypertenze, hypokalémie, arytmie a jiných
kardiovaskulárních komplikací. Pro posouzení, zda jsou β-blokátory pro pacienty
s diabetem příznivé nebo nepříznivé, jsou zapotřebí další studie65.
V posledních letech se věnuje pozornost souvislostem mezi diabetem, geriatrickým
syndromem a kognitivními poruchami.
Podle některých studií je výskyt geriatrického syndromu včetně kognitivních poruch
spjat s lézemi kolem postranních mozkových komor nebo lézemi hluboko v bílé hmotě
mozkové (obrázek 13).
Léze odrážejí demyelinizaci nervů a postižení nervových drah v důsledku sníženého
průtoku krve nebo v důsledku určitého onemocnění. Otázka, zda tyto léze v bílé hmotě
mozkové hrají roli v rozvoji kognitivních poruch, však zůstává doposud nezodpovězená,
protože některé studie tuto hypotézu potvrzují, jiné žádnou souvislost neprokázaly66.
Nicméně jistá souvislost se zvýšeným výskytem geriatrického syndromu existuje.
Například je dokázáno, že opakující se hypoglykemické epizody nebo chronická
hyperglykémie zvyšuje riziko kognitivních poruch a demence. Hyperglykémie může
přímo způsobit několik forem geriatrického syndromu jako např. malnutrici, inkontinenci
nebo závratě27, 67.
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Obr. 13: Vztah mezi diabetem mellitem, lézemi v bílé hmotě mozkové (WMH) a
geriatrickým syndromem

(CKD-chronické onemocnění ledvin, CVD-cerebrovaskulární onemocnění, BP- krevní
tlak)
Převzato z:
AUTOR NEUVEDEN. onlinelibrary.wiley.com [online]. [cit. 4.9.2016]. Dostupný na
WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ggi.12666/full
Výzkum zaměřený na zjištění vztahu mezi diabetem 2. typu a Alzheimerovou
chorobou ukázal, že inzulínová rezistence a jeho nedostatečná účinnost může mít vliv na
tvorbu β-amyloidu z amyloidového prekurzorového proteinu a fosforylaci tau proteinu,
jejichž shlukování vede k tvorbě bílkovinných agregátů a plaků. Jejich toxické působení
na nervové buňky vede spolu s dalšími faktory k rozvoji Alzheimerovy choroby, která
prokazatelně zkracuje život. Obvykle dochází k předčasné smrti 3-9 let po určení
diagnózy68.
Z výzkumu, cíleného na souvislosti mezi náhodně měřenou glykémií u osob ve
středním (35-39 let) a vyšším (65–80 let) věku a rizikem úmrtí spojeném s demencí, bylo
prokázáno větší riziko úmrtí, v souvislosti s demencí, u jedinců bez DM ve středním
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věku, kteří však měli zvýšenou glykémii než u osob s normoglykémií. Zvýšené riziko
úmrtí spojované s demencí měli obecně všichni jedinci s diagnostikovaným diabetem67.
Je tedy všeobecně známo, že jedinci s DM 2 mají vyšší pravděpodobnost rozvoje
demence oproti lidem bez DM 2. Saion Chatterjee a jeho spolupracovníci se však
podrobněji zabývali, jak je tomu s diabetem mellitem jako rizikovým faktorem
vaskulárního a nevaskulárního typu demence u mužů v porovnání s ženským pohlavím.
Ze studie vyplynulo, že riziko nevaskulárních demencí je u obou pohlaví s diabetem
přibližně stejně velké. Ovšem rozdíl byl zaznamenán u vaskulárních typů demencí, kdy
ženy diabetičky měly riziko rozvoje vaskulárních demencí o 19 % vyšší než muži
diabetici. Rovněž přibývají důkazy, že oba typy demence vznikají na podkladě cévních
změn, které úzce souvisí s diabetem. Příkladem je poškození cév důsledkem oxidačního
stresu a kumulace produktů glykosylace při chronické hyperglykémii, anebo rozvoj
aterosklerózy následkem inzulinové rezistence. K demenci rovněž přispívá zvýšená
tvorba interleukinu 6 v CNS při DM 2, která podporuje zánětlivou reakci, a také těžká
hypoglykemie spojená s vyšší tvorbou koagulačních faktorů a zánikem neuronů.
Následkem těchto změn je, dle některých neuropatologických studií, snížení prahu pro
množství amyloidu potřebného k rozvoji Alzheimerovy choroby 69.
S diabetem je také spojován výskyt depresí ve vyšší míře. Jestli je diabetes přímou
příčinou stavů deprese se s jistotou zatím určit nepodařilo. Jisté je, že diabetes, stejně jako
geriatrická křehkost a další faktory (věk nad 85 let, kouření, aj.), jsou prediktory
přítomnosti deprese u starších pacientů. Vztah mezi délkou trvání diabetu a rizikem
deprese má tvar písmene J, což znamená, že riziko se zvyšuje v prvních několika letech,
poté klesá (pravděpodobně kompenzací diabetu léčbou) a v pozdějších letech se opět
zvyšuje (s přibývajícími komplikacemi, polymorbiditou a geriatrickou křehkostí)70.
Stále častější komplikací u pacientů s diabetem je tvorba nádorů a tím bohužel i
zvýšená úmrtnost. Existenci vztahu DM 2 s rizikem nádorového onemocnění
předpokládal pravděpodobně jako první francouzský chirurg Theodore Tuffier v 2.
polovině 19. století. Ačkoli experti z American Diabetes Association a American Cancer
Society na základě všech poznatků dospěli k závěru, že diabetes je spojen s vyšší
incidencí rakoviny jak jater, pankreatu, kolorektálního karcinomu, endometria, močového
měchýře, tak karcinomu prsu. Nejvýznamnější zůstává riziko vzniku hepatocelulárního
karcinomu (HCC)71.
Hepatocelulární karcinom se uvádí jako 3. a v některých publikacích dokonce jako 2.
nejčastější příčina úmrtí na nádorové onemocnění na světě71.
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DM 2 a HCC úzce souvisí s obezitou, inzulínovou rezistencí a nealkoholickým
tukovým onemocněním jater jako cirhóza nebo jaterní steatóza po hepatitidě. Inzulinová
rezistence spolu s lipotoxicitou při obezitě vyvolávají nadměrné uvolňování zánětlivých
cytokinů a volných kyslíkových radikálů do krevního oběhu. Následkem je zvýšená
proliferace a inhibice apoptózy jaterních buněk. Hepatocyty postižené steatózou navíc
produkují další volné radikály. V patogenezi HCC se uplatňuje také hyperinzulinémie,
jelikož indukuje zvýšenou sekreci inzulinového růstového faktoru IGF-1, který stimuluje
proliferaci a inhibuje buněčnou apoptózu. Existuje také stále více důkazů, že tvorbu HCC
můžou podněcovat i některé léky proti hyperglykémii71.

6.2.1.4 Diagnostika
Základním diagnostickým laboratorním testem je měření plazmatické nebo sérové
koncentrace glukózy v krvi, jejíž referenční hodnota je 5,6 až 6,9 mmol/l. Kritéria pro
potvrzení či vyloučení diabetu jsou shrnuta na obrázku 14.
Diabetes je diagnostikován na základě specifických příznaků a náhodně naměřené
glykémie s hodnotou vyšší jak 11,0 mmol/l. Pro vyloučení jiné příčiny hyperglykémie,
např. hyperglykémie akutním stresem, je nutné ještě provést měření lačné glykémie, tedy
glykémie po osmihodinovém lačnění a bez fyzické zátěže (nejlépe ráno). Známkou
diabetu je glykémie nalačno vyšší nebo rovna 7 mmol/l, ale pro potvrzení diagnózy je
nutno měření opakovat61.
V případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena stanovením glukózy v krvi,
přichází na řadu orální glukózový toleranční test (oGGT), jenž je založený na stanovení
koncentrace glukózy v krvi nalačno a po podání 75 g glukózy rozpuštěné ve vodě (po 2
hodinách). Pro vyloučení diabetu svědčí hodnoty nižší než 7,8 mmol/l. V případě
naměření koncentrace glukózy o hodnotě vyšší než 11,0 mmol/l je diabetes jednoznačně
potvrzen61.
Dlouhodobá kompenzace diabetu se posuzuje podle stanovení glykovaného
hemoglobinu HbA1c, který vzniká glykací bílkovinného řetězce hemoglobinu. Normální
hodnoty se pohybují mezi 20 a 42 mmol/l, u kompenzovaného diabetu 43 až 53 mmol/l61.
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Obr. 14: Kritéria diagnostiky diabetu

Převzato z:
Kritéria diagnostiky diabetu. In: EMEN.cz: O medicíně prakticky [online]. 2017 [cit.
2018-04-17]. Dostupné z: http://emen.cz/wp-content/uploads/diabetes.png
Při objevení známek ketoacidózy nebo glykémii vyšší než 16,7 mmol/l se indikuje
stanovení koncentrace ketolátek v krvi. Pro posouzení inzulinové rezistence je možné
provést stanovení C-peptidu anebo inzulínu. Ukazatelem rizika kardiovaskulárních
komplikací je zvýšená koncentrace albuminu v moči. Mikroalbuminémie se zjišťuje
imunochemickými

metodami

nebo

pomocí

HPLC

(vysokoúčinné

kapalinové

chromatografie). Hodnota mikroalbuminemie se nachází v rozmezí 3,5 až 30 g albuminu
na 1 mol kreatininu. Pokud je hodnota vyšší, mluvíme o proteinurii61.
Nově objeveným spolehlivým biomarkerem jako ukazatelem DM 2 a rizika
inzulinové rezistence je manóza. Vyšší hladina tohoto jednoduchého cukru podle švédské
studie indikuje vyšší riziko rozvoje DM 2. Jeho hlavní výhoda spočívá v tom, že
koncentrace v krvi nezávisí na předešlém příjmu potravy, jako je tomu u glukózy72.
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6.2.1.5 Léčba
Při volbě vhodné léčby by se mělo ke každému pacientovi přistupovat individuálně
podle závažnosti diabetu, komplikací, přidružených onemocnění. Překážkou v léčbě
diabetu jsou i poruchy paměti, neschopnost tolerovat nežádoucí účinky léků a
hypoglykémii a syndrom křehkosti. Podle překážek v léčbě se diabetici dělí do dvou
kategorií. První kategorie zahrnuje diabetiky jinak zdravé, soběstačné, schopné přijímat
léky, nezávislé na jiných osobách. Nesoběstační jedinci, kteří potřebují individuální
přístup, tvoří druhou kategorii38, 73, 74.
U každého pacienta je potřeba zvážit přínosy a možná rizika léčby a průběžně
vhodnost léčby přehodnocovat v závislosti na pacientově aktuálním zdravotním stavu60.
Primárním cílem léčby je snížit hladinu glukózy na požadovanou úroveň a udržovat
ji. Zároveň je nutné snížit inzulínovou rezistenci, hladinu plazmatických lipidů, léčit
hypertenzi jako prevenci před kardiovaskulárními komplikacemi, léčit depresi, redukovat
tělesnou hmotnost a další opatření, které jsou součástí tzv. komplexní léčby36, 75.
Léčba diabetiků s geriatrickým syndromem by se měla zaměřit na zabránění zhoršení
geriatrického syndromu. Tím je myšleno předcházet pádům a zraněním, redukovat
hmotnost dietou a pohybovou aktivitou, posilovat svaly pánevního dna u žen k prevenci
inkontinence, vyhnout se hypoglykémii, případně ji umět zvládnout27.
Základem léčby je dietoterapie se zaměřením na redukci váhy u obézních lidí
nízkoenergetickou stravou a pohybem. Bohužel ne vždy redukce hmotnosti po 70. roce
zlepšuje prognózu, mnohdy se tak můžeme setkat se situací, kdy obézní lidé mají lepší
prognózu, než štíhlí. Strava by měla zohledňovat všechna onemocnění. Při hypertenzi a
srdečním selhávání je třeba omezit sůl, při triacylglycerolémii a hyperlipoproteinémii se
doporučuje omezit příjem živočišných tuků a cholesterolu, pro obézní diabetiky jsou
nevhodné i diavýrobky, protože jsou energeticky bohaté (obsahují sorbitol). Doporučuje
se dostatečný příjem vlákniny, zejména v podobě zeleniny. U ovoce je třeba myslet na
obsah sacharidů31, 36, 75.
Dodržování diety a redukce hmotnosti je u většiny lidí s DM 2 dostačující, nicméně
v některých případech musí být naordinována perorální antidiabetika nebo dokonce
inzulín. Léčba antidiabetiky je předepisována pouze tehdy, když selže dietoterapie nebo
v případě, že lidé nejsou schopni dodržet dietu vzhledem ke kognitivní poruše a jiným
onemocněním36.
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V poslední době je na trhu dostupná řada nových antidiabetik, vždy však platí
pravidlo, že při výběru nového antidiabetického přípravku musíme vzít v úvahu všechny
příznivé i nepříznivé účinky (zastoupení nejčastěji používaných farmak v ČR vyjadřuje
obr. 15). U diabetiků se syndromem křehkosti bychom se vždy měli vyhnout lékům
vyvolávajícím hypoglykémii60, 76.
Obr. 15: Procentuální zastoupení využívaných farmak v ČR k léčbě DM 2

Převzato z:
ZVOLSKÝ, Miroslav a kol. uzis.cz [online]. [cit. 4.9.2016]. Dostupný na WWW:
http://www.uzis.cz/en/node/7023
Perorální diabetika se podle chemického složení člení do 3 skupin: derivátů
sulfonylurey, biguanidů a inhibitorů trávení škrobu36.
Deriváty sulfonylurey zvyšují inzulinovou sekreci působením na kaliový kanál βbuněk pankreatu a snižují rezistenci na inzulín. Někdy se může účinkem těchto léků
vyvinout hypoglykémie jako vedlejší účinek. Biguanidy jsou skupina léků snižující
resorpci sacharidů v tenkém střevě, snižují glukogenezi v játrech a snižují inzulinovou
rezistenci. Do této skupiny se řadí i metformin, lék první volby v ČR i ve světě, který
působí příznivě nejen na inzulinovou rezistenci a glukoneogenezi, ale i na tělesnou
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hmotnost a koncentraci glykovaného hemoglobinu. Kontraindikační skupinou léčby
biguanidy jsou lidé s hepatopatií, renální insuficiencí, kardiální dekompenzací,
nepředepisuje se v situacích zatěžujících organismus (zánět, operace) a ve věku nad 75
let. Závažným vedlejším účinkem je laktátová acidóza a svalová slabost. Inhibitory
enzymů trávení škrobu chrání polysacharidy před jejich enzymatickým rozkladem na
monosacharidy31, 36, 45.
Jamalan a jeho spolupracovníci se zabývali studiem antidiabetických vlastností
kyseliny askorbové (vitamínu C) a α-tokoferolu (vitamínu E), které sami o sobě fungují
jako antioxidanty. Měřením sérových hladin hs-CRP (vysoce senzitivní CRP), inzulínu,
leptinu, TNF-α a sérového amyloidu u pacientů s DM 2 vyšlo najevo, že suplementace
vitamínů C a E by mohla snížit hladiny těchto prozánětlivých faktorů a tím i zmírnit
některé důsledky diabetu77.
Je prokázané, že některá z antidiabetik působí terapeuticky nejen na hyperglykémii,
ale také na Alzheimerovu chorobu. Kupříkladu dlouhodobé užívání intranasálního
inzulínu zlepšuje průběh Alzheimerovy choroby, vyznačuje se rychlým vstupem do CNS
a má méně vedlejších účinků. Dalším příkladem je často užívaný metformin, který
potlačuje tvorbu glukózy v játrech a podle některých studií snižuje riziko rozvoje
Alzheimerovy choroby u diabetiků, případně zmírňuje její průběh68.
Krajní možností terapie DM 2, v některých případech bohužel nevyhnutelnou, je
inzulín. Někdy se může užívat v kombinaci s perorálními antidiabetiky. Inzulínová terapie
není pro starší pacienty příliš vhodná. Problémem jsou především sociální faktory,
mentální, somatické a zrakové potíže a obezita. Nepříznivým účinkem inzulínu je
zvyšování hladiny inzulínu mezi jídly vedoucí k ateroskleróze a nabývání na váze.
S ohledem na zvýšenou bazální sekreci inzulínu a poruchu postprandiální inzulínové
sekrece spočívá inzulínová léčba v podávání malých dávek krátce účinkujícího inzulínu
před jídlem. U pacientů s křehkostí postačuje aplikace dlouze působícího inzulínového
analoga jednou za den31, 36, 75.
Převratnou metodou v léčbě DM 2 by mohla být laserová terapie, kterou začali jako
první v Evropě testovat lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny
(IKEM). Metoda má původ v Izraeli a jedná se o jednorázový endoskopický zákrok
trvající okolo 15 minut78.
Její princip spočívá v „oslepení“ až 80 % nervových buněk ve stěně duodena pomocí
endoskopicky zavedeného laseru. Nervové buňky v tenkém střevě rozhodují o osudu
jednotlivých složek potravy ze žaludku, tedy o tom, jak s nimi má tělo naložit (např. jestli
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má sacharidy přímo spálit nebo je uložit do zásoby). Spálení těchto nervových buněk
laserem zmate tělo a „přenastaví“ metabolismus, čímž se sníží hladina glukózy v krvi a
diabetes tak může zcela vymizet. Další výhodou zákroku je pokles tělesné hmotnosti a
možnost zlepšení přidružených onemocnění jako je hypertenze nebo ateroskleróza.
I přesto, že je tento způsob léčby velmi slibný, nemusí být podle lékařů trvalým
řešením, protože střevo je orgán s dobrou regenerační schopností78.

6.3 Akutní a chronická pankreatitida
Akutní pankreatitida charakterizovaná zánětlivým procesem a destrukcí tkáně
parenchymu, případně přilehlých tkání může mít původ v mnoha faktorech. Nejčastější
příčinou je alkohol poškozující acinózní buňky. Alkohol může vyvolat zánět Oddiho
svěrače nebo snížit jeho tonus, což vede k retenci pankreatické šťávy s enzymy v acinech
a pankreatických vývodech a reflex žluči do pankreatických vývodů. V polovině případů
je pankreatitida zapříčiněna obstrukcí vývodu žluči a pankreatické šťávy žlučovými
kameny. Méně častými příčinami zánětu pankreatu jsou virová a bakteriální onemocnění,
zanesení infekce a žlučových kyselin ze žlučového měchýře do pankreatu, zranění
v břišní oblasti, operace, zvýšená hladina triglyceridů, léky, šok, hypotermie nebo
hyperkalcémie, při které dochází k aktivaci trypsinogenu a k precipitaci vápníku a tím
zúžení průsvitu až obstrukci pankreatického vývodu37.
Všechny tyto vlivy mají společného jmenovatele a tím je aktivace proteáz a lipáz
v parenchymu pankreatu a jejich únik z duktů46.
Aktivace trypsinogenu uvnitř i vně buněk je prvním krokem patogenetického procesu
pankreatitidy. Aktivní trypsin kromě své proteolytické funkce aktivuje další proenzymy a
spolu s nimi poškozuje buněčnou membránu. Proteolyticky působí také enzym elastáza,
štěpící elastin v cévních stěnách. Kalikrein, aktivovaný z pankreatického kalikreinogenu,
vyvolává pocit bolesti a uvolňuje bradykinin a kalidin do oběhového systému, což se
projeví vazodilatací a zvýšenou permeabilitou cévních stěn. Na rozvoji zánětu se podílejí
pankreatické enzymy uvolněné do intersticia. Typickým rysem zánětu je sekrece proteinů
akutní fáze (α1-antitrypsinu, α2-makroglobulinu,atd.) do krevního řečiště. K rozvoji
nekrózy přispívají, mimo pankreatickou lipázu, enzym fosfolipáza A2, jehož účinkem se
vytvářejí cytotoxické lysosloučeniny37. Patogeneze akutní pankreatitidy je shrnuta v obr.
16.

63

Obr. 16: Patogeneze akutní pankreatitidy

Převzato z:
NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. V Praze: Univerzita
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2003, 2 sv. (379, 760 s.). Učební texty Univerzity
Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0615-1.
Akutní pankreatitida se vyznačuje ukrutnými bolestmi v nadbřišku, horečkami,
průjmy, zvracením, někdy žloutenkou, v horších případech edémy a nekrózou pankreatu.
Pokud dojde k autodigesci cév enzymy, objevují se hemoragie. Podle studie, cílené na
změny způsobené poškozením arterií u starších pacientů s nekrotickou pankreatitidou,
změny intrapankreatických i extrapankreatických tepen snížily intenzitu krevního toku
arteriemi a způsobily nekrotické změny v parenchymu a peripankreatickém buněčném
prostoru46, 79.
Chronickou pankreatitidu vystihuje chronický zánětlivý proces vedoucí k
postupnému nahrazování funkčního parenchymu vazivovou tkání, čímž pankreas ztrácí
nejen původní strukturu, ale i funkčnost80.
Pacienti trpí endokrinní i exokrinní pankreatickou insuficiencí charakterizovanou
maldigescí. Běžná je porucha trávení lipidů a ostatních živin, úbytek hmotnosti,
hypoproteinémie, hypoalbuminémie nebo vznik pankreatogenního diabetu37, 80.
Incidence chronické pankreatitidy v ČR a jiných evropských zemích je vyčíslena
na obrázku 17.
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Obr. 17: Epidemiologie chronické pankreatitidy - incidence

Převzato z:
DÍTĚ

a

kol. prolekare.cz [online].

[cit.

4.9.2016].

Dostupný

na

WWW:

http://www.prolekare.cz/pdf?ida=gr_05_03_02.pdf
Příčiny bývají podobné jako u akutní pankreatitidy. Nejčastějším činitelem je opět
cytotoxické působení alkoholu. Alkohol může rovněž podnítit vznik zánětu s následným
jizvením pankreatických vývodů, které vytváří podklad pro stagnaci pankreatické šťávy,
precipitaci proteinů a tvorbu konkrementů. Chronickou pankreatitidu může navodit
(kromě zmíněných příčin u akutní pankreatitidy) i proteinová malnutrice, jaterní cirhóza,
nádor pankreatu a další metabolické či genetické faktory. U senilní chronické
pankreatitidy je příčinou obvykle změna epitelu duktů, ve kterém se tvoří konkrementy
ucpávající menší pankreatické vývody37, 80.
U většiny lidí se manifestuje stálou a úpornou bolestí, průjmy, steatoreou (tuk ve
stolici). U starších pacientů může vykazovat některé zvláštnosti, např. ikterus, diabetes,
portální hypertenzi, krvácení, obstrukci duodena, břišní dyskomfort (nadýmání, pocity
plnosti) nebo makroskopicky viditelné nestrávené zbytky ve stolici46, 80.
Typickým důsledkem pankreatitidy je maldigesce. Nejčastěji se pozná steatoreou,
tedy přítomností tuků ve stolici. V nekrotických místech se mohou vytvořit pseudocysty
vyplněné pankreatickou šťávou a ohraničené fibrózní stěnou nebo pravé cysty
z rozšířených duktů. Prasknutí cysty a vyprázdnění jejího obsahu může vést až
respiračnímu selhání. Nejzávažnější život ohrožující komplikací akutní pankreatitidy je
ascites a krvácení vyvolávající hypovolémii s následným rozvojem šoku37.
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Diagnostika se provádí nejprve šetrnějšími neinvazivními metodami, ultrazvukovým
vyšetřením,

počítačovou

tomografií

anebo

nukleární

magnetickou

cholangiopankreatografií. V případě potřeby se musí přistoupit k invazivním metodám
jako endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie, endoskopická endosonografie
umožňující posoudit porušení struktury parenchymu a biopsie pankreatu pomocí
endosonografie. V praxi se často využívá i laboratorní vyšetření stolice a stanovení
elastázy80.
Terapie je založena na dietě s omezením tuků, cukrů, zákazem alkoholu, dostatkem
antioxidantů a bílkovin. Současně se mohou užívat léky proti bolestem a v případě
exokrinní insuficience pankreatu preparáty s pankreatinem obsahujícím specifické
množství lipázy, amylázy a proteáz. V závažnějších případech je indikována
endoskopická nebo chirurgická terapie80.

6.4 Adenokarcinom pankreatu
Adenokarcinom pankreatu je nejčastější nádor slinivky (viz obr 18), bohužel má také
nejhorší prognózu. Manifestuje se obvykle až ve starším věku (v 6. – 8. decéniu)81.
Velmi často pochází z transformovaných buněk duktů, vyvolává tak obstrukci
pankreatických vývodů. Nejfrekventovanějším místem výskytu je hlava a tělo pankreatu.
Histologicky se vyznačuje relativně malým množstvím nádorových buněk ve velké mase
vaziva. Kostantinos a jeho kolegové ve svém článku popisují změny v cévách a duktech
souvisejících s pankreatickým duktálním karcinomem. Cílem jejich výzkumu bylo
stanovit hustotu a distribuci elastických vláken ve stěnách cév a duktů v perivaskulární,
periduktální tkáni a stromatu nádoru. Ke značení fibroblastů a myofibroblastů použily αSMA (alpha-smooth muscle actin) a vimentin. V nádorovém stromatu a nenádorové
pankreatické tkáni byla identifikována mírná nebo žádná elastóza. Ve stromatu nádoru
byly buňky značené α-SMA pozorovány jako prstenec okolo nádorové struktury.
Výzkumem tak byla dokázána souvislost cévní a duktální elastózy s duktálním
adenokarcinomem37, 81, 82.
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Obr. 18: Zastoupení jednotlivých typů pankreatických nádorů v %

Převzato z:
HLAVSA a kol. medicinapropraxi.cz [online]. [cit. 4.9.2016]. Dostupný na WWW:
http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/10/11.pdf
Rizikovými faktory vzniku adenokarcinomu je vyšší věk, kouření, diabetes, mužské
pohlaví, dědičnost a chronická pankreatitida. O tom, že rizikovým faktorem je zánět
pankreatu a změny tukové tkáně, svědčí i výsledky japonské studie zkoumající fibrózu,
tukovou degeneraci a zánětlivou infiltraci ve vzorcích nenádorových lézí získaných
pankreatektomií provedené u 76 lidí s adenokarcinomem. Pro kontrolu byly použity
vzorky 98 pacientů bez adenokarcinomu. Za pozitivní změny byl považován nález více
jak 5% tuku, 10 % fibrózy a 5% zánětlivé infiltrace. Vzorky získané od pacientů
s adenokarcinomem vykazovaly vyšší poměr pozitivních změn oproti kontrolním
vzorkům. Poměr činil u fibrózy 86 % ku 42 %, u tukové degenerace 72 % ku 44 % a u
zánětlivé infiltrace 14 % ku 3 %83, 84.
Nejčastějším projevem adenokarcinomu je ikterus. Nespecifickými příznaky bývá
úbytek na váze, únava, bolesti břicha. Výjimkou není ani zvracení po jídle. Karcinom
může být provázen i povrchovou tromboflebitidou způsobenou nadměrným množstvím
tkáňového tromboplastinu pocházejícího z nádorové tkáně. V některých případech se
můžeme setkat s nově vzniklým diabetem jako prvním příznakem nádoru pankreatu37, 81.
Časné stanovení diagnózy je zásadní pro realizaci léčby a prognózu. Nezřídka se
však stává, že je adenokarcinom odhalen až v pokročilém stádiu, kdy prorůstá do žaludku,
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tenkého střeva, ledviny nebo nadledviny a na operativní léčbu je pozdě. Dalším
problémem je také rozlišení adenokarcinomu od chronické pankreatitidy, která má
podobné příznaky a je tak často neprávně diagnostikována80, 81.
Jako u všech nádorových procesů v organismu, tak i u adenokarcinomu lze v séru
prokázat zvýšenou hladinu nádorových markerů. Ovšem to pro stanovení přesné diagnózy
nehraje významnou roli. K diagnostice adenokarcinomu lze použít výpočetní tomografii
doplněnou

endoskopickou

ultrasonografií

anebo

magnetickou

rezonanční

cholangiopankreatikografií. Pokud nestačí k diagnostice tyto zobrazovací metody, je třeba
provést biopsii37, 81.
Za jedinou léčebnou metodu je považována resekce nádoru a podpůrná onkologická
léčba po operaci (chemoterapie, radioterapie). V závislosti na umístění a velikosti nádoru,
chirurg odstraní buď celý pankreas, nebo určitou část. Pokud je nádor lokalizován v hlavě
pankreatu, provádí se tzv. Whippleova operace, to je odstranění hlavy slinivky, přilehlé
části žaludku a tenkého střeva se žlučovými vývody, eventuelně dalších tkání. Distální
pankreatektomií chirurg odstraní tělo a ocas slinivky spolu se slezinou. Totální
pankreatektomie je označení pro vyjmutí celé slinivky, části tenkého střeva, části žaludku,
společných žlučových duktů, žlučníku, sleziny a přilehlých lymfatických uzlin81, 83.
Přestože resekce pankreatu může být v terapii karcinomu úspěšná, u pacienta často
dochází poruše metabolismu sacharidů v podobě diabetu mellitu. Tato skutečnost je
výsledkem studie zabývající se rizikovými faktory pro poruchu glukózové homeostázy u
pacientů po pankreatektomii, jejímž důvodem byl benigní nádor. Z 229 pacientů po
pankreatektomii se u 52 (22,7 %) nově diagnostikoval diabetes mellitus 2. typu a porucha
glukózové tolerance byla prokázána u 74 pacientů (32,3 %). Riziko poruchy glukózové
tolerance a rozvoje diabetu narůstá s velikostí resekovaného parenchymu pankreatu. I
proto byl nejvyšší výskyt poruchy glukózové homeostázy (32,5 %) stanoven u pacientů
po distální pankreatektomii, při níž se odebírá větší část slinivky85.
V případě inoperabilního karcinomu se většina pacientů nedožívá více než jednoho
roku po nálezu. Dokonce i po resekci zůstává prognóza pacientů velmi špatná. Pozitivem
je alespoň prodloužení života o několik let81.
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7. Závěr
Ve své bakalářské práci jsem uspořádala a popsala různé pohledy na fyziologický
involuční proces stárnutí jedince, který v současné době není nikdo schopen zastavit.
Klasické i současné teorie stárnutí sice předkládají na základě důkazů možné příčiny
stárnutí organismu, každá teorie je však založena pouze na změnách týkajících se určité
strukturální úrovně organismu. Univerzální teorie, která by vysvětlovala všechny jevy
doprovázející stárnutí, zatím neexistuje. Pro pochopení procesu stárnutí jako celku je
potřeba znalost změn probíhajících v těle od počátku života až do smrti a to na všech
úrovních organismu: molekulární, subcelulární, celulární, tkáňové, orgánové a celého
organismu.
Pro lepší pochopení patologických procesů v těle u starších lidí jsou v práci popsány
nejpodstatnější involuční změny postihující buňky, tkáně, orgány a orgánové systémy.
Výsledkem patologického procesu jsou choroby, které urychlují samotný proces stárnutí a
vedou k předčasnému úmrtí.
Podrobněji jsem se zabývala onemocněním pankreatu: akutní a chronickou
pankreatitidou, adenokarcinomem pankreatu, ale především diabetem mellitem 2. typu.
Problematice tohoto onemocnění je kvůli alarmujícímu nárůstu nově diagnostikovaných
pacientů v posledních letech věnována velká pozornost, jak ze strany vědců a lékařů, tak
ze strany široké veřejnosti.
Diabetes mellitus 2. typu je částečně podmíněn genetickými vlivy, ale z velké části
se na vzniku podílí nynější způsob života většiny lidí jako nezdravá strava, sedavý způsob
života a jiné zlozvyky současné doby. Právě ovlivněním těchto zevních faktorů, ve
smyslu zdravějšího životního stylu, je možné nejsnáze předcházet rozvoji diabetu a s ním
často související obezitě, hypertenzi a dyslipidémii. To ovšem záleží na každém z nás,
jaký zaujmeme postoj ke svému zdraví. Jestliže je na prevenci příliš pozdě a diabetes je
již plně rozvinutý, pak se účinnost jeho léčby odvíjí především od spolupráce pacienta
s lékaři, což je někdy velmi složité až dokonce nemožné, zvláště pak u starších pacientů
s kognitivními poruchami.
Léčba hyperglykémie a jiných komorbidit je zásadní pro prevenci rozvoje možných
komplikací, v jejichž důsledku pacienti mnohdy předčasně umírají. Toho si jsou vědomi i
vědci, kteří se snaží lépe porozumět dějům v těle směřujícím k rozvoji DM 2 a nalézt
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souvislosti diabetu s dalšími chorobami, které se vyskytují ve zvýšené míře u starších lidí,
a na základě zjištěných skutečností přispět k jejich prevenci a případné léčbě.
Je známo, že současné poznatky nejsou zdaleka dostačující na to, aby zajistily úplné
vyléčení diabetu nebo aby vyřešily otázku nesmrtelnosti, která zajímá snad každého z nás.
Nezbývá tedy než doufat v další vědecké úspěchy a snažit se žít tak zdravě, jak to jen
půjde.
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Seznam zkratek:
α-SMA

smooth muscle actin α

ACTH

adrenokortikotropní hormon

ADH

antidiuretický hormon

AIHA

autoimunitní hemolytická anémie

ATP

adenosintrifosfát

CCK

cholecystokinin

CKD

chronic kidney disease (chronické onemocnění ledvin)

CNS

centrální nervová soustava

CT

počítačová tomografie

CVD

cerebrovascular disease (cerebrovaskulární onemocnění)

DM

diabetes mellitus

DM 2

diabetes mellitus typu 2

FSH

folikuly stimulující hormon

GABA

kyselina γ-aminomáselná

GIT

gastrointestinální trakt

GLP-1

glukagonu podobný peptid 1

GLP-2

glukagonu podobný peptid 2

GLUT-1 (2,3,4,5,7)

glukózový transportér 1 (2,3,4,5,7)

HbA1c

hemoglobin A1c (glykovaný hemoglobin)

HCC

hepatocelulární karcinom

HCl

kyselina chlorovodíková

HCO3-

hydrogenuhličitanový iont

HDL

high density lipoprotein (lipoprotein o vysoké hustotě)

HMW adiponektin

high molecular weight adiponektin
(adiponektin s vysokou molekulovou hmotností)

HPLC

high performance liquid chromatography
(vysokoúčinná kapalinová chromatografie)
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hs-CRP

high sensitivity C-reaktivní protein
(vysoce senzitivní C-reaktivní protein)

IAPP

islet amyloid polypeptide (ostrůvkový amyloidní polypeptid)

IDF

International Diabetes Federation (Mezinárodní federace
diabetu)

IGF

inzulínový růstový hormon

ICHS

ischemická choroba srdeční

IL-6

interleukin 6

IL-10

interleukin 10

ITP

idiopatická trombocytopenie

LDL

low density lipoprotein (lipoprotein o nízké hustotě)

LH

luteinizační hormon

LMW adiponektin

low molecular weight adiponektin
(adiponektin s nízkou molekulovou hmotností)

M1

makrofágy typu M1 (prozánětlivé)

M2

makrofágy typu M2 (protizánětlivé)

MMW adiponektin

middle molecular weight adiponektin
(adiponektin se střední molekulovou hmotností)

mRNA

mediátorová (informační) ribonukleová kyselina

NAD

nikotinamidadenindinukleotid

NADH

redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu

NEFA

neesterifikované mastné kyseliny

oGGT

orální glukózový toleranční test

PET

pozitronová emisní tomografie

pO2

parciální tlak kyslíku

PP

pankreatický polypeptid

REM

rapid eye movement (rychlé oční pohyby)

RNA

ribonukleová kyselina

STH

somatotropní hormon
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TLR-4 receptor Toll-like receptor („receptor podobný genu Toll)
TNF-α

tumor nekrotizují faktor α

tRNA

transferová ribonukleová kyselina

TSH

thyreotropní hormon

VIP

vazoaktivní intestinální polypeptid

VLDL

very low density lipoprotein (lipoprotein o velmi nízké
denzitě)

WMH

white matter hyperintensity
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