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Definice gerontologie

gerontologie – soubor vědomostí o 
stárnutí a stáří, o problematice 
starnoucích lidí a života ve stáří



Gerontologické směry I

gerontologie experimentální – příčiny a 
způsoby stárnutí – aktuálně na celulární 
a molekulární úrovni, neuropsychologie 
stárnutí

gerontologie sociální – vztah stárnoucího 
člověka a společnosti, potřeby starší části 
populace, demografie, sociologie, 
antropologie, právo ekonomie, 
urbanistika, architektura pod.



Gerontologické směry II

klinická gerontologie – geriatrie – zdravotní a 
funkční stav starších lidí

geron – starý člověk, iatreia – léčení

geriatrická medicina shrnuje a zobecňuje 
napříč všemi obory seniorskou problematiku 
zdravotního a funkčního stavu, specifických 
potřeb, zvláštností ve výskytu, klinickém 
obraze, léčení, prevenci a sociálních 
souvislostech chorob ve stáří



Střední délka života

věk, kterého se člověk pravděpodobně 
dožije při svém narození

další mezník v 65 letech

vystihuje zdravotní stav dané populace

v současné době se u nás prodlužuje - 
muži asi 74,5 let, ženy asi 80,5 let

v 65 letech muži 15,2, ženy 19,0



Věková pyramida 2004
Věková pyramida obyvatelstva ČR v roce 2004 (střední stav)
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Počet obyvatel

ženy muži
úbytek narozených: 
důsledky 1. světové války

úbytek narozených: 
světová hosp. krize

převaha žen

nárůst nar. 
po 2. sv. v.

populač. 
vlna

70. let

úbytek naroz.: 
1959-62

úbytek naroz.: 
1966-68

úbytek narozených
po roce 1990



Očekávaný vývoj věkové 
pyramidy



Naděje na dožití při narození a 
kojenecká úmrtnost 1830-2011



Mortalita, natalita 1785-2011



Jak stárnout úspěšněji
aneb nikdy není pozdě



Rizikové oblasti
srdečně-cévní choroby
metabolismus – látková přeměna
kosterní soustava
svalová soustava
močová soustava
nervová soustava
srážlivost krve
trávicí soustava
dýchací soustava



Kardiovaskulární soustava
hypertenze – vysoký krevní tlak
srdeční selhání
mozkové příhody – krvácení
demence
ateroskleróza – kornatění tepen 
ischemická choroba srdeční
mozkové příhody
postižení DKK
žilní nedostatečnost
plicní embolie - vmetek
bércové vředy





Mozková mrtvice



CT obraz mozku při mrtvici



Srdeční infarkt



Prevence

dietní opatření
• snížení příjmu energie
• snížení příjmu tuků
• snížení příjmu živočišných tuků
• snížení příjmu soli
• snížení příjmu cukrů
• zvýšení příjmu vlákniny
zvýšení pohybové aktivity
• více izotonická zátěž – rychlá chůze, běh, 

plavání, jízda na kole, běžky, tanec



Metabolismus – látková přeměna

metabolický syndrom
 obezita typu jablko
 diabetes mellitus II. typu
 poruchy metabolizmu tuků
 hypertenze

výrazné urychlení aterosklerózy, rozvoje 
demence, snížení soběstačnosti





Prevence

dietní opatření
• snížení příjmu energie
• snížení příjmu tuků
• snížení příjmu živočišných tuků
• snížení příjmu cukrů
• snížení příjmu soli
• zvýšení příjmu vlákniny
zvýšení pohybové aktivity
• více izotonická zátěž – rychlá chůze, běh, 

plavání, jízda na kole, běžky, tanec



Kosterní soustava

osteoporóza – řídnutí kostí

• vrcholová kostní hmota – do 30 let věku

• proces remodelace

osteoporóza postmenopauzální

• 75% žen po umělém přechodu

• 50% žen po přirozeném přechodu

• kompresivní zlomeniny obratlů



Kostní remodelace

permanentní kontrolovaná resorpce kosti 
osteoklasty s následnou náhradou kosti 
osteoblasty – délka cyklu 3-4 měsíce

kostní remodelační jednotky

30% remodelace probíhá v kosti 
kompaktní, 70% v kosti trámčité  





Změny obratlů při osteoporóze



Osteoporóza senilní - stařecká

• 66% žen a 33% mužů
• zlomeniny krčku kosti 

stehenní



Ovlivnění rozvoje osteoporózy

nízká hladina vitaminu D, Ca, bílkovin

nízké zatížení kosti 

snížení kalcitoninu, zvýšení parathormonu

výrazná hubenost

osteoporotická zlomenina u matky

zvýšený příjem nikotinu, kofeinu

dlouhodobě nízký obsah tuků v dietě



Prevence

 vytvoření maximální vrcholové kostní hmoty do 
30 let věku

 dietní opatření
• zvýšení příjmu vápníku a vitaminu D
• snížení příjmu kofeinu, alkoholu
• zachování/zvýšení příjmu bílkovin
 zvýšit expozici slunečním paprskům
 řešení podváhy
 zachování pohybové aktivity – chůze, běh, 

plavání, jízda na kole, běžky, tanec



Svalová soustava

sarkopenie – úbytek svalové hmoty
úbytek vláken II. typu – rychlých

úbytek svalové hmoty
snížení svalové síly
snížení obratnosti



Stárnutí muskulatury

  NMR paže 32 let        NMR paže 81 let



Ovlivnění rozvoje sarkopenie

 nedostatek pohybu
 nedostatek vitaminu D

Výskyt
60-95 let
    48% mužů a 30% žen

nad 80 let
    60% seniorů

 



Důsledky sarkopenie 
slabost 
zhoršení funkčního stavu     
snížení obratnosti
zvýšené riziko pádů
zvýšené riziko zlomenin při současné 

osteoporóze

ztráta soběstačnosti



Prevence

dietní opatření

• zachování/zvýšení příjmu bílkovin

• zvýšení příjmu vitaminu D
zachování/zvýšení pohybové aktivity

• cvičení obratnosti – dřepy, vstávání ze 
židle, nácvik vstávání ze země

• chůze, běh, plavání, jízda na kole, běžky, 
tanec



Význam vitaminu D

zachování pevnosti kostí
zachování svalové hmoty
podpora obranyschopnosti
prevence demence
zachování schopnosti oprav DNA
prevence deprese

dvě třetiny naší populace má nízkou 
hladinu vitaminu D



Močová soustava

ženy
• chronické močové infekce
• oslabení pánevního dna
• únik moči/inkontinence stresová
muži
• zvětšení prostaty
• únik moči/inkontinence urgentní
• chronické močové infekce





Prevence

cvičení pánevního dna

řešení zbytnění prostaty
dostatečný příjem tekutin
včasná diagnostika a léčba        

chronických močových infekcí
řešení anatomických odchylek



Nervová soustava
 cévní mozkové příhody
• poruchy prokrvení - ischemie
• krvácení do mozku
 demence
• demence degenerativní - Alzheimerova
• cévní – mozkové příhody
• druhotné – vitamin D, B12, poškození štítné 

žlázy
 neuropatie
• diabetická
• alkoholová  



Prevence

cílené aktivní cvičení paměti – počítání 
zpaměti, kontrola denních aktivit, aktivní 
čtení, sledování TV

hladina vitaminu B12
kontrola funkce štítné žlázy
hladina vitaminu D



Krevní srážlivost

vyšší tendence k trombózám a emboliím

• stoupající tendence k vyšší srážlivosti s 
věkem

• chronická dehydratace

• vyšší zranitelnost výstelky cév - endotelu

• vrozené poruchy srážlivosti – Leydenská 
mutace, defekt AT III



Prevence

dostatečný příjem tekutin
prevence poranění výstelky cév
svalová aktivita, časné obnovení hybnosti, 

chůze
vyšetření vrozených defektů krevní 

srážlivosti



Děkuji za pozornost
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